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بني الرغبة يف دخول املدر�سة احلربية 
االإختبارات  ملوؤه  طريق  الرغبة،  هذه  وحتقيق 
وامل�سابقات وحب�ش االأنفا�ش... ع�رصة اأطباء، �سبعة 
ع�رص مهند�ساً، �سبعة ع�رص اإدارياً ومو�سيقي واحد 
التقوا حول حّب الوطن وجي�سه. غ�ّسوا الطرف عن 
الفر�ش املتاحة لهم والتحقوا باملدر�سة احلربية 

ك�سباط اإخت�سا�سيني.

من اأعايل جبال لبنان، اأعلنت طلقة نارية 
بدء �سباق »اإغارة االأرز«. ن�ساط اأراده الفوج بقائده 
و�سباطه واأفراده منا�سبة ملزيد من التوا�سل مع 
املواطنني، موؤكدًا مرة اأخرى اأنه لي�ش جي�ش املعارك 

وح�سب، بل جي�ش الوطن واالنفتاح على االآخر.

تفّقد قائد اجلي�ش الوحدات الع�سكرية 
املنت�رصة يف اجلنوب، حيث جال على مراكزها، 
واطلع على التدابري امليدانية املتخذة، ثم اجتمع 
اىل قادة الوحدات و�سباطها، واأكد اأن االإ�ستفزازات 
االإ�رصائيلية لن تعّدل من القرار الثابت واحلا�سم 
للجي�ش يف الدفاع عن كل ذرة من تراب اجلنوب.
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الدفاع  وزي��ر  امل��ر،  اليا�س  الأ���س��ت��اذ  الوطني  ال��دف��اع  وزي��ر  اإ�ستقبل 
الزيارة  خالل  جرى  وقد  هال�سدروف.  ماري  جان  ال�سيد  اللوك�سمبورغي 

تداول ال�ساأن اللبناين وتنفيذ القرار 1701.

اإ�ستقبل الوزير اليا�س املر، �سفرية 
الوليات املتحدة الأمريكية مي�سال 
�سي�سون وعر�س معها برنامج امل�ساعدات 
املقّررة للجي�س.

اإ�ستقبل الوزير املر، رئي�س هيئة اأركان اجليو�س الفرن�سية الأمريال 
اإدوارد غيو على راأ�س وفد من قيادة اجلي�س الفرن�سية، يف ح�سور �سفري 
فرن�سا ال�سيد دوين بييتون. وقد نقل الأمريال غيو اىل الوزير املر 
ر�سالة من وزير الدفاع الفرن�سي اإيفيه موران اأكد فيها ا�ستمرار دعم 
فرن�سا اجلي�س اللبناين وتلبية احتياجاته وتعزيز قدراته. وبحث الوزير 
املر مع الوفد الفرن�سي ا�ستكمال جتهيز طائرات ال�»غازيل« بتقنيات 
متطّورة، كما تبّلغ من نظريه الفرن�سي قرار بالده تزويد اجلي�س اللبناين 
�سواريخ »هوت« جماناً.

الوطني،  ال��دف��اع  وزي���ر  اإ�ستقبل 
بييتون،  دوين  ال�سيد  فرن�سا  �سفري 
وقد جرى بحث العالقات الثنائية بني البلدين، ل �سيما ما يتعلق بتفعيل 

التفاقات الع�سكرية بني لبنان وفرن�سا.

وزير الدفاع ي�ستقبل نظريه اللوك�سمبورغي

... و�سفرية الواليات
املتحدة االأمريكية

... وقائد اجلي�ش الفرن�سي

... وال�سفري الفرن�سي
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التقى وزير الدفاع الوطني اليا�س املر، يف مكتبه يف الريزة، قائد 
اجلي�س العماد جان قهوجي وتناول البحث �سوؤوناً تتعلق باملوؤ�س�سة 

الع�سكرية ومهماتها.

اإ�ستقبل الوزير املر، مدير املخابرات يف 
اجلي�س العميد الركن اإدمون فا�سل وبحثا 

الأو�ساع الأمنية.

رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  اإ���س��ت��ق��ب��ل دول���ة 
اليا�س املر  الوطني  الدفاع  الوزراء  وزير 
العماد  اجلي�س  قائد  الرابية  يف  منزله  يف 
كبار  م��ن  وف��د  راأ����س  على  قهوجي  ج��ان 
املجل�س  اأع�����س��اء  �سم  ال��ق��ي��ادة،  �سباط 
ومديري  الأركان  رئي�س  ونواب  الع�سكري 
له  ق��ّدم��وا  حيث  وال��ت��وج��ي��ه،  امل��خ��اب��رات 
الف�سح  ع��ي��د  ح��ل��ول  مبنا�سبة  التهنئة 
املجيد. واأعربوا عن �سكرهم للجهود التي 
قدرات  تعزيز  اأج��ل  من  ي��زال،  وما  بذلها 

للع�سكريني. واحلياتية  الإجتماعية  الأو�ساع  وحت�سني  اجلي�س 
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اإجن���ازات  على  امل��ر  ال��وزي��ر  اأث��ن��ى  ب��دوره 
وقيادة اجلي�س يف جمالت احلفاظ على الأمن والإ�ستقرار ومكافحة 

عمل  بتكامل  منّوهاً  الإ�رسائيلي،  العدو  لأطماع  والت�سدي  الإرهاب 
�سبيل  يف  جهودها  وت�سافر  الوطني  ال��دف��اع  وزارة  موؤ�س�سات 

الوطنية. الأهداف  حتقيق هذه 

وزير الدفاع الوطني وقائد اجلي�ش
يبحثان �سوؤون املوؤ�س�سة الع�سكرية

... ومدير املخابرات

قائد اجلي�ش
وكبار ال�سباط

يهنئون الوزير املر باالأعياد
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قام قائد اجلي�س العماد جان قهوجي بزيارة ر�سمية اىل تركيا ا�ستغرقت عدة اأيام، اأجرى خاللها 
الت�سنيع  من�ساآت  من  عدد  على  وجال  امل�سرتكة  الأرك��ان  هيئة  ورئي�س  الدفاع  وزير  مع  حمادثات 

الع�سكرية الرتكية.
ا�ستهل العماد قهوجي زيارته بو�سع اإكليل من الزهر على �رسيح موؤ�س�س تركيا احلديثة م�سطفى 

كمال اأتاتورك يف اأنقرة حيث اأقيم له اإ�ستقبال ر�سمي.
الأرك��ان  هيئة  ورئي�س  غونول  وج��دي  الرتكي  الدفاع  وزي��ر  زيارته  خالل  اجلي�س  قائد  والتقى 
يف  والرتكي  اللبناين  اجلي�سني  بني  التعاون  تفعيل  �سبل  معهما  وعر�س  با�سبوغ،  اإلكر  امل�سرتكة 
جمايل التدريب واللوج�ستية، ل �سيما اإعادة تاأهيل الأعتدة والآليات الع�سكرية من اإنتاج غربي، وقد 

مل�س جتاوباً كبرياً من اجلانب الرتكي.
من�ساآت  من  عدد  على  الأت��راك  الع�سكريني  امل�سوؤولني  برفقة  قهوجي  العماد  جال  ذل��ك،  اىل 
الثقيلة،  والأ�سلحة  الكيمياء  وم�سنع  اجلوية  للقوات   TAI م�سنع  واأهمها  الع�سكرية  الت�سنيع 
امل�سلحة  للقوات  الع�سكري  وال�سناعي  التقني  بالتقّدم  واأ�ساد  لالإلكرتونيات،  هوال�سان  وم�سنع 

الرتكية، والذي بات ي�ساهي اأرقى جيو�س العامل.
ه العماد قهوجي ال�سكر اىل قيادة اجلي�س الرتكي على ما قّدمته من م�ساعدات  يف ختام زيارته وّجّ

للجي�س اللبناين وحر�سها الدائم على تعزيز قدراته الع�سكرية.

العماد قهوجي يف زيارة 
ر�سمية اىل تركيا

حمادثات اإيجابية 
وجولة على 
من�ساآت الت�سنيع 
الع�سكرية
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ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، �سفري 
تركيا ال�سيد �رسدار كيليك يف زيارة وداعية.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، �سفري لبنان يف 
اليونان ال�سيد جربان �سوفان.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه 
يف الريزة، �سفري دولة كندا ال�سيد 
مار�سيال باجي، يرافقه امللحق الع�سكري 
العقيد روي فوري�ستيل وامل�ست�سارة 
ال�سيا�سية يف ال�سفارة ال�سيدة جوزي 
لو�سارد. وقد تناول البحث الأو�ساع 
العامة.

قائد اجلي�ش ي�ستقبل
ال�سفري الرتكي

... و�سفري لبنان يف اليونان

... وال�سفري الكندي
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ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، مدير تخطيط ال�سرتاتيجية 
وال�سيا�سة يف القيادة الو�سطى الأمريكية اجلرنال ميكايل موللر على 

راأ�س وفد مرافق، يف ح�سور �سفرية الوليات املتحدة الأمريكية ال�سيدة 
مي�سيل �سي�سون. وجرى البحث حول مو�سوع امل�ساعدات الأمريكية 

املقّررة للجي�س اللبناين، و�سبل تفعيل التعاون الع�سكري بني جي�سي 
البلدين.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، قائد العمليات 
اخلا�سة امل�سرتكة يف اجلي�س الأمريكي الأدمريال ويليام ماك ريفن على 

راأ�س وفد ترافقه ال�سفرية الأمريكية ال�سيدة مي�سال �سي�سون.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، ع�سو الكونغر�س 
ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، م�ساعد قائد قوات الأمم الأمريكي ال�سيد جيم�س �سالتري.

املتحدة املوؤقتة يف لبنان اجلرنال بارديل اأبوربا كومار يف زيارة وداعية 
مبنا�سبة انتهاء مهماته يف لبنان.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، امللحق الع�سكري 
الفرن�سي يف لبنان، ال�سيد فيليب برتيل. وجرى بحث التعاون الع�سكري 

بني جي�سي البلدين.

... ومدير تخطيط االإ�سرتاتيجية وال�سيا�سة
يف القيادة الو�سطى االأمريكية

... وقائد العمليات اخلا�سة امل�سرتكة
يف اجلي�ش االأمريكي

... وم�ساعد قائد قوات االأمم املتحدة... وع�سو الكونغر�ش االأمريكي
املوؤقتة مودعاً

... وامللحق الع�سكري الفرن�سي
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ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، املمثل اخلا�س 
لالإحتاد الأوروبي لعملية ال�سالم يف ال�رسق الأو�سط ال�سيد مارك اأوتي، 

يرافقه كل من م�ساعدته ال�سيدة اإيفا نيل�سون، القائم باأعمال بعثة 
الإحتاد الأوروبي يف لبنان ال�سيد ماكل ميلر، وال�سفري الإ�سباين ال�سيد 

خوان كارلو�س غافو ا�سيفيدو. وجرى تداول الأو�ساع العامة.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من الإحتاد املاروين يف 
اأملانيا برئا�سة ال�سيد مبارك فغايل، وجرى بحث اأو�ساع اجلالية اللبنانية 

يف اأملانيا، كما اأثنى الوفد على اجلهود التي يبذلها اجلي�س لرت�سيخ 
ال�ستقرار وطماأنة املواطنني.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س مركز بريوت 
لالأبحاث واملعلومات ال�سيد عبدو �سعد.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، النائب فريد اخلازن وتداول 
�سوؤوناً عامة.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، اأمني عام املجل�س الأعلى 
اللبناين ال�سوري الأ�ستاذ ن�رسي خوري وتداول �سوؤوناً عامة.

... واملمثل اخلا�ش لالإحتاد االأوروبي لعملية ال�سالم 
يف ال�رشق االأو�سط

... ووفدًا من االإحتاد املاروين يف اأملانيا

... والنائب فريد اخلازن... ورئي�ش مركز بريوت لالأبحاث واملعلومات

... واالأمني العام للمجل�ش االأعلى اللبناين ال�سوري
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ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، الوزير ال�سابق ايلي �سكاف 
وجرى تداول الأو�ساع العامة.

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، النائب 
ال�سابق بيار دكا�س وا�ستعر�سا الأو�ساع العامة يف البالد.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف 
الريزة، النائب ال�سابق اأحمد حبو�س، وتناول 
الأو�ساع العامة.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، النائب ال�سابق نادر 
�سكر وتداول �سووناً عامة.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، الوزير ال�سابق حم�سن 
دلول وبحثا الأو�ساع العامة.

... والوزير ال�سابق ايلي �سكاف

... والنائب ال�سابق بيار دكا�ش

... والنائب ال�سابق
اأحمد حبو�ش

... والنائب ال�سابق نادر �سكر

... والوزير ال�سابق حم�سن دلول
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ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، مدير الإن�ساءات يف وزارة 
الت�سالت املهند�س ناجي اندراو�س.

... ومدير االإن�ساءات يف وزارة االإت�ساالت

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من نقابة جتار 
الذهب واملجوهرات يف لبنان. الوفد الزائر اأثنى على جهود اجلي�س يف 

تر�سيخ الأمن وال�ستقرار يف البالد.

... ووفدًا من نقابة جتار الذهب واملجوهرات

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، املدير العام 
امل�ساعد يف �رسكة �سوليدير جورج نور.

... واملدير العام امل�ساعد يف �رشكة �سوليدير

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من غرفة ال�سناعة 
والتجارة برئا�سة ال�سيد حممد �سقري.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة،  وفداً من موؤ�س�سة العرفان 
التوحيدية برئا�سة ال�سيخ علي زين الدين.

... ووفدًا من موؤ�س�سة العرفان التوحيدية... ووفدًا من غرفة ال�سناعة والتجارة
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ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، ال�سحايف زين حمود الذي 
اأعرب عن تقديره دور اجلي�س يف حفظ الأمن وال�ستقرار يف البالد.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من �سحيفة �سدى 
البلد اأثنى على اجلهود التي يبذلها اجلي�س لرت�سيخ ال�ستقرار 

وم�ساعدة املواطنني.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف 
مكتبه يف الريزة، ال�سيدة حياة اأر�سالن 
مع عائلتها.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، مدير مكتب قناة 
اجلزيرة يف بريوت الإعالمي غ�سان بن جدو.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، الإعالمية وردة 
الزامل.

... وال�سحايف زين حمود

... ووفدًا من �سحيفة �سدى البلد

... وال�سيدة
حياة اأر�سالن

... ومدير مكتب قناة اجلزيرة

... واالإعالمية وردة الزامل
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ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، مدير 
العمليات والإ�سعاف يف ال�سليب الأحمر اللبناين ال�سيد جورج كتاين على 

راأ�س وفد مرافق.

... ووفدًا من ال�سليب االأحمر اللبناين

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، عائلة املرحوم 
اأنطوان �سويري التي �سكرته على تقدمي واجب التعزية. 

... وعائلة املرحوم اأنطوان �سويري

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من اإحتاد بلديات 
ق�ساء زحلة برئا�سة ال�سيد ابراهيم ن�رساهلل.

... ووفدًا من اإحتاد بلديات ق�ساء زحلة

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من اأهايل بلدة 
القاع وفعالياتها يتقّدمه النائب مروان فار�س. الوفد �سكر العماد 

قهوجي على التدابري الأمنية ال�رسيعة التي اتخذها اجلي�س اإثر مقتل 
املواطن �سعداهلل جرج�س �ساهر والتي اأدت اىل توقيف امل�ساركني يف 

اجلرمية.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من اأهايل بلدة 
جمدل عنجر. وجرى تداول امل�ستجدات الأمنية يف منطقة البقاع.

... ووفدًا من اأهايل بلدة... ووفدًا من اأهايل بلدة القاع وفعالياتها
جمدل عنجر





ت القائد
جوال

ني�سان
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يف جولة تفّقدية
على الوحدات الع�سكرية يف اجلنوب 

يف ذكرى جمزرة قانا

العماد قهوجي يوؤكد اأن االإ�ستفزازات االإ�رشائيلية 
لن تعّدل من القرار الثابت واحلا�سم للجي�ش

يف الدفاع عن كل ذرة من تراب اجلنوب

اأن  ارت��اأي��ت  الوح�سية،  قانا  جم��زرة  ذك��رى  يف 
م�سارف  على  تنت�رسون  حيث  ال��ي��وم  اأزورك����م 
ال���وط���ن، لأق���ف ع��ل��ى م��ا ت��ب��ذل��ون��ه م��ن جهود 
والرتاب،  الأهل  عن  الذود  م�سرية  يف  متوا�سلة 
الطيبة  الأر���س  هذه  ن�سائم  واإياكم  واأ�ستن�سق 

العابقة ب�سذى الإميان وال�سهادة واحلرية.
اإن قانا القدا�سة، ال�ساهدة يف املا�سي البعيد 
هي  امل�سيح،  لل�سيد  اأعجوبة  اأول  ظهور  على 
نف�سها ال�ساهدة يف املا�سي القريب على اأب�سع 
جرائم هذا الع�رس التي ارتكبها العدو الإ�رسائيلي 
اأطفال ون�ساء  عن �سابق ت�سور وت�سميم، بحق 
الأمم  ق��وات  مراكز  اأح��د  اىل  التجاأوا  و�سيوخ، 

تفّقد قائد اجلي�ش العماد 
الوحدات  قهوجي،  ج��ان 
املنت�رشة  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
جال  حيث  اجل��ن��وب،  يف 
واطلع  م��راك��زه��ا،  ع��ل��ى 
امليدانية  التدابري  على 
املتخذة، ثم اجتمع اىل 
و�سباطها  الوحدات  قادة 
واأعطى توجيهاته الالزمة. 
بلدة قانا  زار  وك��ان قد 
اجلليل يف الذكرى ال�سنوية 
الرابعة ع�رشة للمجزرة التي 
ارتكبها العدو االإ�رشائيلي 
بحق اأبنائها العام 1996، حيث كانت يف ا�ستقباله وفود �سعبية 

على راأ�سها النائبان عبد املجيد �سالح ونواف املو�سوي.
العماد قهوجي اأ�سار خالل اجتماعه بالع�سكريني، اىل اأن لبنان 
يعي�ش يف هذه االأيام ذكرى املجزرة الوح�سية التي ارتكبها 
العدو االإ�رشائيلي عن �سابق ت�سور وت�سميم، بحق اأطفال ون�ساء 

و�سيوخ... ولفت اىل حماوالت العدو امل�ستمرة لالإنتقام من لبنان، والتعوي�ش عن هزائمه 
بطرق واأ�سكال خمتلفة... موؤكدًا باأن ر�سد اجلي�ش بالتعاون مع القوات الدولية حتركات 

العدو، قد اأحبط نواياه التو�سعية واأجربه على العودة اىل مواقعه.
واأ�ساف قائالً: »هذه االإ�ستفزازات املتكررة، واملرتافقة دائماً مع اإطالق املزاعم 
والتهديدات من قبل قادة الكيان االإ�رشائيلي �سد لبنان، بجي�سه و�سعبه ومقاومته، اإمنا 
تاأتي يف �سياق هروب العدو من اأزماته الداخلية لت�سليل الراأي العام املحلي والدويل، 
اإ�سافة اىل ا�ستطالع موقف اجلانب اللبناين من تطور االأحداث، وا�ستدراجه اىل ردات 

فعل غري حم�سوبة«.
وختم قائد اجلي�ش داعياً الع�سكريني اىل مزيد من اجلهوزية واالإ�ستعداد ملواجهة اأي 

اعتداء اإ�رشائيلي حمتمل ومواكبة خمتلف اال�ستحقاقات املقبلة.
ويف ما يلي، كلمة قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي خالل زيارته التفقدية اىل 

اجلنوب.

قائد اجلي�ش 
للع�سكريني:

ال تدعوا تهديدات 
العدو تنال
من عزائمكم

فباإرادتكم الع�سية 
ن�سون �سعلة ال�سهداء 
ونبني م�ستقبل الوطن
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املتحدة، ظناً منهم اأن العدو ل يجروؤ على �رسب 
وغ�سب  العامل  اإرادة  وحتدي  عرينه،  يف  ال�سالم 
الزكية  ال��دم��اء  ه��ذه  لكن  ج��م��ع��اء،  الإن�سانية 
جارفة  واإرادة  العدو،  وجه  حترق  ناراً  ا�ستحالت 
على طريق حتقيق الإنت�سار الكبري يف اأيار العام 
بت�سحيات  تعّمد  الذي  الإنت�سار  هذا   ،2000

الع�سكريني واملقاومني، وال�سعب  الأبطال من 
وارتباطه  العامل ب�سموده  اأده�س  الذي  اللبناين 

باأر�سه وتاريخه.
انت�ساركم يف املوقع املتقّدمة، هو  اأن  اعلموا 
فاأنتم  منكم،  واحد  لكل  فخر  ومدعاة  لكم  �رسف 
الدفاع  وه��و  الأ�سا�سي  اجلي�س  واج��ب  ت��وؤدون 
اأبنائه، ويف  وكرامة  �سيادته  الوطن و�سون  عن 
منيعاً يف  �سداً  اإمنا تقفون  النبيل هذا،  واجبكم 
التي  الإ�رسائيلية،  واملوؤامرات  الفنت  رياح  وجه 
طاملا كان اجلنوب بوابة لها، وبالتايل ت�سهمون 
الداخل،  يف  وال�ستقرار  الأم��ن  مناخ  تعزيز  يف 
النهو�س  عجلة  ودف��ع  الدولة،  دعائم  وتثبيت 

بالبالد على خمتلف الأ�سعدة.
اأمامكم عدو غادر، ما انفك يحاول النتقام من 
واأ�سكال  بطرق  هزائمه  عن  والتعوي�س  لبنان، 
اجلوية  اخل���روق���ات  خ���الل  م��ن  ح��ي��ن��اً  خمتلفة، 
التعدي  اآخر من خالل  ال�سافرة، وحيناً  والبحرية 
ح�سل  كما  واملواطنني،  الأر���س  على  املبا�رس 
ب���الأم�������س ال��ق��ري��ب 
العبا�سية،  ب��ل��دة  يف 
يوا�سل  ب��ذل��ك  وه���و 
انتهاك القرار 1701 
الإرادة  وي���ت���ح���دى 
ر�سد  اأن  اإل  الدولية، 
اجل���ي�������س حت���رك���ات 
مع  بالتعاون  ال��ع��دو 
ال����ق����وات ال���دول���ي���ة، 
املواطنني  والتفاف 
ح����ول����ه، ق����د اأح��ب��ط��ا 
خم���ط���ط���ات ال���ع���دو 

واأجرباه على الإنكفاء اىل مواقعه.
واملرتافقة  امل��ت��ك��ررة،  الإ���س��ت��ف��زازات  ه��ذه 
قبل  من  والتهديدات  املزاعم  اإطالق  مع  دائماً 
بجي�سه  لبنان،  �سد  الإ�رسائيلي  الكيان  ق��ادة 
هروب  �سياق  يف  تاأتي  اإمنا  ومقاومته،  و�سعبه 
العدو من اأزماته الداخلية لت�سليل الراأي العام 
موقف  ا�ستطالع  اىل  اإ�سافة  وال��دويل،  املحلي 
اجلانب اللبناين من تطور الأحداث، وا�ستدراجه 

اىل ردات فعل غري حم�سوبة.
تعدل  اأن  ميكن  ل  الإ���س��ت��ف��زازات  ه��ذه  لكن 
للجي�س  واحلا�سم  الثابت  القرار  من  اأمنلة  قيد 
ويف  اجلنوب،  ت��راب  من  ذّرة  كل  عن  الدفاع  يف 

الت�سدي للعدو بكل الإمكانات املتاحة، ومهما 
وقوتنا  الأر�س،  اأبناء  فنحن  الت�سحيات،  بلغت 

م�ستمدة من قوة حقنا وعدالة ق�سيتنا«.
اأدع���وك���م اىل ر�س  ق��ان��ا،  يف ذك���رى جم���زرة 

ال�سفوف ا�ستعداداً ملواجهة اأي اعتداء اإ�رسائيلي 
هذه  ا�ستقرار  على  ال�سهر  جانب  اىل  حمتمل، 
العون  يد  وتقدمي  �سكانها،  وطماأنة  املنطقة 
لهم كلما دعت احلاجة، بالتن�سيق والتعاون مع 

القوات الدولية.
ثابروا على اأداء مهماتكم بكل تفان واإخال�س 
عزائمكم،  من  تنال  العدو  تهديدات  تدعوا  ول 
املفتولة،  و�سواعدكم  الع�سية  ف��ب��اإرادت��ك��م 

ن�سون �سعلة ال�سهداء ونبني م�ستقبل الوطن. 

ع�ستم - عا�ش اجلي�ش
عا�ش لبنان



اجلي�س  ق���ائ���د  ت��ف��ّق��د 
مقر  قهوجي  جان  العماد 
لبنان،  جبل  خمابرات  فرع 
اأق�سامه  على  ج��ال  حيث 
اأو�ساعه. وقد  واطلع على 
اىل  قهوجي  العماد  اأ�سار 
اأن مديرية املخابرات هي 
ال�ساهرة  ال��ع��ني  مبنزلة 
ع���ل���ى ����س���الم���ة اجل��ي�����س 
على  مثنياً  الوطن،  واأم��ن 
حّققتها  التي  الإجن���ازات 
الإرهاب  يف جمال مكافحة 
العمالء،  �سبكات  وتفكيك 
املنّظمة  اجلرائم  وتعّقب 

على اأنواعها.
واأّك�������د ال���ع���م���اد ق��ائ��د 
عن  ال��دف��اع  ب���اأن  اجلي�س 
الوطن واحلفاظ على اأمنه 
اأولوية  هما  وا�ستقراره، 
م��ط��ل��ق��ة ل�����دى اجل��ي�����س 
بعودة  ي�سمح  ل��ن  ال���ذي 
الوراء  اىل  الزمن  عقارب 
املخاطر  ا���س��ت��دت  مهما 
داعياً  الت�سحيات،  وغلت 
مزيد  اىل  ال��ع�����س��ك��ري��ني 
م���ن ال���وع���ي وال��ي��ق��ظ��ة، 
والبقاء على ا�ستعداد تام 
النهو�س  م�سرية  ملواكبة 
ب��ال��وط��ن، وت��وف��ري الأم��ن 
واحل���ري���ة ل��ل��ج��م��ي��ع خ��الل 

ال�ستحقاقات املرتقبة.

قائد اجلي�ش 
تفّقد فرع 

خمابرات جبل 
لبنان واأثنى على 

اإجنازاته يف 
مكافحة االإرهاب 
وتفكيك �سبكات 

العمالء
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اأ�ساد قائد اجلي�س العماد جان قهوجي بجهود 
باإجناز  الإ���رساع  يف  الع�سكري،  الق�سائي  اجل�سم 
بحق  ال��ع��ادل��ة  الأح��ك��ام  واإ���س��دار  التحقيقات 
م�سّدداً  والوطن،  اجلي�س  اأم��ن  على  املعتدين 
اأو بعيد  التدخل من قريب  التعاون وعدم  على 

يف �سوؤون هذا الق�ساء.
زيارته  خ��الل  ج��اء  اجلي�س  قائد  العماد  ك��الم 
مبنى املحكمة الع�سكرية يف املتحف، حيث كان 
املحكمة  ل��دى  احلكومة  مفّو�س  ا�ستقباله  يف 
ورئي�س  �سقر،  �سقر  القا�سي  الع�سكرية 
املحكمة العميد الركن نزار خليل اىل جانب عدد 

من الق�ساة وال�سباط.
العمل  �سري  على  قهوجي  العماد  اطلع  وق��د 
والإدارية  الأمنية  حاجاتها  اىل  بالإ�سافة  فيها، 
الق�سائي  اجل�سم  بجهود  ون��ّوه  واللوج�ستية. 
التحقيقات  ب��اإجن��از  الإ������رساع  يف  ال��ع�����س��ك��ري، 
على  املعتدين  بحق  العادلة  الأحكام  واإ�سدار 
مع  التعاون  على  م�سّدداً  والوطن،  اجلي�س  اأمن 
هذا الق�ساء الذي اأ�سهم ب�سكل فاعل يف تعزيز 
الإرهاب  خماطر  من  وحت�سينه  اجلي�س،  مناعة 
املواطنني  ثقة  تر�سيخ  وبالتايل  والعمالة، 

بجي�سهم وطماأنتهم اىل م�ستقبل وطنهم.
يف  الع�سكرية  الطبابة  اجلي�س  قائد  تفّقد  ثم 
بدارو، حيث جال على خمتلف اأق�سام امل�ست�سفى 
ون�ساط  املر�سى  اأو���س��اع  معايناً  الع�سكري، 
الطبابة  اجتمع اىل رئي�س  الطبية، كما  الطواقم 
العميد الركن موري�س �سليم وعدد من ال�سباط 
اىل  داعياً  الالزمة،  توجيهاته  واأعطى  والأطباء، 
الطبابة،  عمل  لتفعيل  اجل��ه��ود  اأق�سى  ب��ذل 
للع�سكريني  الالئقة  ال�سحية  العناية  وتوفري 
من  وا�سعة  �رسيحة  ميّثلون  الذين  وعائالتهم 
املجتمع اللبناين. ونّوه يف هذا الإطار باخلطوات 
العمليات  اإج��راء  لناحية  حتّققت  التي  النوعية 
يف  الكفوءة  الكوادر  واإعداد  املعّقدة،  اجلراحية 
خمتلف الخت�سا�سات. لفتاً اىل �سعي القيادة 
امل�ستمر لتح�سني اإمكانات هذه الوحدة، كونها 
اأداوؤها  وينعك�س  اجلي�س،  دعائم  اإحدى  ت�سّكل 

مبا�رسة على اأداء �سائر الوحدات القتالية.

قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي 
يتفّقد املحكم�ة والطباب�ة 

الع�سكرّيتني
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جان  العماد  اجلي�س  قائد  بح�سور 
العميد  امل��خ��اب��رات  وم��دي��ر  قهوجي 
كبار  من  وع��دد  فا�سل  اإدم��ون  الركن 
البرتون،   - حامات  يف  جرى  ال�سباط، 
ح���ف���ل ت���خ���ري���ج دف���ع���ة م����ن ع��ن��ا���رس 
مناورة  اإج��راء  ت�اله  اخلا�سة،  الوحدات 
الع�س�كريون  نّفذها  احلّية  بالذخرية 

املتخّرجون.
قهوجي  ج����ان  ال��ع��م��اد  ه  ن�����ّوّ وق����د 
املنّفذين،  ومهارة  التدريب  مب�ستوى 
ال��ن��وع من  م�����س��رياً اىل »اأه��م��ي��ة ه���ذا 
مناعة  حت�سني  يف  الإح��رتايف  التدريب 
الإ�ستعالمية  قدراته  وتعزيز  اجلي�س 
�سبكات  ع��ل��ى  للق�ساء  وامل��ي��دان��ي��ة 
لفتاً  مهدها«،  يف  والعمالة  الإره��اب 
حّققها  التي  النوعية  »اخلطوات  اىل 
ت�سافر  نتيجة  الإط��ار،  هذا  يف  اجلي�س 
كان  والتي  اخلربات،  وتراكم  اجلهود 
املواطنني  طماأنة  يف  وا�سح  اأث��ر  لها 

ودرء املخاطر عن الوطن«.
وختم قائد اجلي�س داعياً الع�سكريني 
واليقظة  الإ�ستعداد  من  »مزيد  اىل 
اأق�سى  وب���ذل  املقبلة،  امل��رح��ل��ة  يف 
الإ�ستقرار  على  للحفاظ  الت�سحيات 
على  اع��ت��داء  اأي  لأن  ال��ب��الد،  يف  العام 
على  اعتداء  مبنزلة  هو  ال�ستقرار  هذا 

اجلي�س وم�ّس بكرامة الع�سكريني«.
كذلك، األقى مدير املخابرات العميد 
الركن اإدمون فا�سل كلمة عاهد فيها 
تطوير  »متابعة  على  اجلي�س  ق��ائ��د 
لتحقيق  جهودها  وم�ساعفة  املديرية 
املزيد من الإجنازات يف جمال مكافحة 
العابثني  الإرهاب والتج�ّس�س ومالحقة 

بالأمن«.

تخريج دورة »مكافحة 
الإرهاب والتج�ّس�س«

العماد قهوجي: اأي اعتداء 
على االإ�ستقرار هو م�ّش 

بكرامة الع�سكريني
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االأركان
اسستقباالت رئي�ش 
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ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن �سوقي امل�رسي يف مكتبه يف 
الريزة، النائب اللواء اأنطوان �سعد، وتناول البحث الأو�ساع العامة، كما 

اأثنى اللواء �سعد على دور اجلي�س يف املرحلة الراهنة.

ا�ستقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، امللحق الع�سكري ال�سيني 
العقيد �سني يونغ. وجرى بحث تفا�سيل زيارة رئي�س الأركان املرتقبة 

اىل دولة ال�سني.

ا�ستقبل اللواء الركن �سوقي امل�رسي، يف مكتبه يف الريزة، امللحق 
الع�سكري الأمريكي املقدم جيم�س لنتز، وتناول البحث الزيارة التي 

�سيقوم بها رئي�س الأركان اىل الوليات املتحدة الأمريكية.

ا�ستقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، �سفري منظمة الربملان 
الدويل لالأمن وال�سالم يف دولة الإمارات الدكتور هيمان النّحال يرافقه 

الدكتور هيثم اأبو �سعيد ووفد من املنظمة. وتناول البحث اأعمال 
املنظمة يف ال�رسق الأو�سط ويف لبنان حتديداً، واملوؤمتر العاملي املزمع 

عقده يف بريوت واإمكان م�ساركة اجلي�س يف اأعمال هذا املوؤمتر.

رئي�ش االأركان ي�ستقبل النائب اأنطوان �سعد

... وامللحق الع�سكري ال�سيني

... وامللحق الع�سكري االأمريكي

... و�سفري منظمة الربملان الدويل لالأمن وال�سالم 
يف دولة االإمارات
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ا�ستقبل اللواء الركن امل�رسي، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من �رسكة يورو 
كبرت �سّم كالً من نائب رئي�س ال�رسكة لل�رسق الأو�سط واأفريقيا ال�سيد 

كزافييه هيه وال�سيد نقول باروا. وجرى بحث م�ساعفة الطوافات التابعة 
للجي�س اللبناين.

ا�ستقبل اللواء الركن �سوقي امل�رسي، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من 
امل�سايخ برئا�سة ال�سيخ علي زين الدين الذي �سكره على موا�ساته 

بوفاة والدته.

ا�ستقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من احتاد بلديات 
ق�ساء زحلة، اأثنى على اجلهود التي يبذلها اجلي�س لرت�سيخ الأمن 

والإ�ستقرار يف البالد. 

ا�ستقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، مدير �رسكة داين كورب 
الأمريكية ال�سيد جورج زاها�سو�سكي مع وفد يرافقهم العميد حممد 

فهمي. وقد اطلع الوفد على الربنامج اللبناين لالأعمال املتعلقة بنزع 
الألغام. 

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن امل�رسي، يف مكتبه يف الريزة، وفداً 
من حركة »لبنان ال�سباب« برئا�سة ال�سيد وديع حنا �سم كالً من ال�سادة: 
اأمل جابر، زياد الأ�سفر، رامز �سو، في�سل اأبو احل�سن، نبيل هالل، حبيب 

رزق ووليد اأبو احل�سن. وقد اأ�ساد الوفد خالل اللقاء باخلطوات التي 
يقوم بها اجلي�س حفاظاً على الأمن والإ�ستقرار.

... ووفدًا من �رشكة »يورو كبرت«

... ووفدًا من احتاد بلديات ق�ساء زحلة... ووفدًا من امل�سايخ

... ومدير �رشكة »داين كورب« االأمريكية

... ووفدًا من حركة »لبنان ال�سباب«





جوالت رئي�ش االأركان
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تفّقد رئي�س الأركان اللواء الركن �سوقي امل�رسي، قيادة 
البحرية  القوات  وقيادة  عم�سيت  يف  البحر  مغاوير  فوج 
ون�ساطاتهما  الوحدتني  اأو�ساع  على  واطلع  بريوت،  يف 
والع�سكريني  بال�سباط  اجتمع  ثم  والتدريبية،  العمالنية 
العماد قائد اجلي�س، وثناءه على  اليهم توجيهات  ناقالً 
جهودهم التي بذلت يف معاجلة كارثة الطائرة الأثيوبية 
البحث  املنكوبة، وح�رس عر�ساً م�سّوراً عن �سري عمليات 

وانت�سال اجلثامني واحلطام.
واأكد اللواء الركن امل�رسي، »اأن جناح الوحدات 

الط�ائ�رة  �سح��اي�ا  جمي��ع  انت�س�ال  يف  الع�سكري��ة 
والق�س�م  الأ���س�����ودي�����ن  ال�سندوق�ني  اىل  بالإ�س�اف�ة 
الإمكانات املتوا�سع��ة  بالرغ��م من  الأك�رب م�ن حطامها، 
هو  احل��ادث،  راف��قت  التي  القا�سية  اجلوي�ة  والعوامل 
مواجه��ة  يف  الع�سكريي��ن  �سجاعة  على  �ساطع  دلي��ل 
والت�سحية  امل���سوؤولي�ة  روح  وعلى  املعق�ّدة،  الظ��روف 
الأ�ساليب  ابتكار  على  وقدرتهم  بها،  يتحّلون  التي 
الكف��يلة بتذليل العقبات وتعوي�س النق�س يف الو�سائل 

والعتاد«.

رئي�ش االأركان تفّقد مغاوير البحر والقوات البحرية





اإعداد: ندين البلعة

ت القيادة
ن�ساطا
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ح�����زي�����ران   15 يف 
االتفاقية  وّقعت   2005
املتعّلقة بامل�سّبه التكتي 
»Janus« بني اجلي�سني 
والفرن�سي،  ال��ل��ب��ن��اين 

ومدتها خم�ش �سنوات. 
املن�رشم  اآذار   11 يف 

مّت جتديد االتفاقية.
وّقع عن اجلانب اللبناين 
اللواء  االأرك����ان  رئي�ش 
امل�رشي،  �سوقي  ال��رك��ن 
ممثالً نائب رئي�ش جمل�ش 
الدفاع  وزي����ر  ال�����وزراء 
وال��ع��م��اد قائد  ال��وط��ن��ي 
ال�سفري  ووّق���ع  اجلي�ش. 
الفرن�سي يف لبنان دني�ش 

بييتون ممثالً بالده.
جرى  االإتفاقية  جتديد 
�سهاب  ف���وؤاد  كلية  يف 
وقد  واالأرك����ان.  للقيادة 
عر�ش  ال��ت��وق��ي��ع  ���س��ب��ق 
قّدمه رئي�ش ق�سم امل�سّبه 
الركن  العقيد  التكتي 
ج���ورج ح��اي��ك ث��م كانت 

جولة على الق�سم.
يف  كلمة  األقى  الفرن�سي  ال�سفري 
بالده  ل�سيا�سة  عر�ش فيها  املنا�سبة 
يف ال�رشق االأو�سط، كما كانت كلمة 

للواء الركن �سوقي امل�رشي.

جتديد فرن�سي - لبناين التفاقية
»Janus« امل�سّبه التكتي
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كلمة ال�سفري الفرن�سي
تناول ال�سفري الفرن�سي �سيا�سة 
انطالقاً  الأو���س��ط  ال�رسق  يف  ب��الده 
الإ�رسائيلي،   - العربي  النزاع  من 
الق�سية  حل  ���رسورة  على  م�سدداً 
اىل وجود حٍد  الفل�سطينية، م�سرياً 
اأدنى من الإتفاق والإجماع الأوروبي 
فل�سطينية  دول�����ة  ق���ي���ام  ع��ل��ى 
معرتف  ح����دود  ���س��م��ن  م�ستقلة 
وعا�سمتها   )1967 )ح��دود  بها 
القد�س. وقال اإن فرن�سا بالتحديد 
وتطالب  الق�سية  هذه  عن  تدافع 

يف  برز  ما  وهذا  امل�ستوطنات،  لبناء  تام  بوقف 
�ساركوزي  الفرن�سي  الرئي�س  بني  املحادثات 
واأبو مازن. كما اأن هناك الكثري من املناق�سات 
واملفاو�سات يف هذا الإطار ويجب التو�سل اىل 

حل مبوافقة جامعة الدول العربية.
يجب  م�سائل  هناك  اأن  اعترب  اأخرى  ناحية  من 
حلها ملتابعة م�سرية ال�سالم. ويف ما يخ�س لبنان 
الفل�سطينيني  توطني  منع  ���رسورة  اىل  تطّرق 
العرتاف بدورها يف حل  اإ�رسائيل  اإن على  وقال 

هذه امل�سكلة.
• هل �ستتابع فرن�سا االإنفتاح 

والتقارب مع �سوريا؟
ال�سفري  ي��ق��ول  اإي��ج��اب��ي��ات��ه،  الإم����ر  ل��ه��ذا   -
ك�سوريا،  دول��ة  جتاهل  ميكن  ل  اإذ  الفرن�سي، 
خ�سو�ساً ملا لهذا الأمر من اإيجابيات على لبنان 
يف ما يتعلق بال�ستقرار الأمني، وفرن�سا يهّمها 

املحافظة على ا�ستقالل لبنان و�سيادته.
ومن امللفات ذات الأهمية يف املنطقة والتي 
على  للحفاظ  معاجلتها  ����رسورة  فرن�سا  ت��رى 

ال�سالم، امللف النووي الإيراين.
الأ�رسة  تقلق  التي  امللفات  اإن  بييتون  وقال 
يبقى  فرن�سا  اىل  وبالن�سبة  ك��ث��رية،  الدولية 
الفل�سطينية  للق�سية  نهائي  حل  اىل  التو�سل 

يف طليعة الأولويات.
وقد ختم ال�سفري الفرن�سي حما�رسته بالإجابة 

عن بع�س اأ�سئلة احل�سور.

كلمة رئي�ش االأركان
باحلا�رسين  امل�رسي  الركن  اللواء  رّحب  بداية 
 Denis Piéton ه اىل �سعادة ال�سفري  وتوّجّ
على  ونثني  اليوم،  بيننا  بوجوده  »نرّحب  الذي 
عن  تعرّب  التي  القّيمة،  املحا�رسة  هذه  اإلقائه 
منطقة  يف  فرن�سا  ل�سيا�سة  العري�سة  اخلطوط 
ال�����رسق الأو���س��ط، ودوره���ا الإي��ج��اب��ي يف تذليل 
والعادل  ال�سامل  ال�سالم  حتقيق  اأمام  العقبات 

با�ستخدام  هو لعبة حرب متّثل املواجهة بني عدة مع�سكرات، 
ع�رسة اآلف بيدق )Pions(: دبابات، قطع مدفعية، عنا�رس م�ساة، 
طائرات، و�سائل هند�سية، و�سائل لوج�ستية... وذلك وفق قاعدة 

بيانات تت�سّمن خ�سائ�س هذه الأنظمة.
يهدف امل�سّبه التكتي جانو�س اىل تدريب قادة الوحدات الربية 
واأركانها من م�ستوى كتيبة وحتى لواء، على قيادة وحداتهم يف 
املعركة بال�سرتاك مع الأ�سلحة كافة: املناورة والدعم وامل�ساندة 
تدريب  اىل  يهدف  كما  والبحرية.  اجلوية  القوات  اىل  بالإ�سافة 
يف  ُتقام  التي  كتيبة  وقائد  اأركان  دورة  يف  املتدرجني  ال�سباط 

كلية القيادة والأركان، على تنفيذ التمارين التكتية، الدفاعية 
والهجومية املعّدة يف الكلية.

الأوام��ر  واإع��ط��اء  للقتال  التخطيط  خ��الل  من  جانو�س  ويعمل 
اأر�س  ل��الأرك��ان وال��وح��دات امل��روؤو���س��ة كما هي احل��ال ع��ادة يف 
وهدفه  القيادة.  وو�سائل  العمليات  غرف  وت�ستخدم  املعركة 
فهم الأخطاء املرتكبة يف التمرين لتجّنب الوقوع فيها على اأر�س 

املعركة.
ا�ستخدامه  ب��راءة  واأعطيت  اأمريكي  اإنتاج  من  هو  النظام  هذا 
العام 2004 حيث  اللبناين  وُقّدم اىل اجلي�س  الفرن�سي  للجي�س 
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يف املنطقة، اىل جانب اهتمامها الدائم بق�سايا 
وا�ستقالله.  و�سيادته  بوحدته  ومت�ّسكها  لبنان 
بخال�س  الفرن�سية  ال�سلطات  اىل  اأت��وج��ه  كما 
امل�ستمرة  م�ساعداتها  اإزاء  والمتنان  ال�سكر 
لقائنا  عنوان  اآخرها  ولي�س  اللبناين،  للجي�س 
التكتي  امل�سّبه  اتفاقية  جتديد  وه��و  ال��ي��وم، 
»Janus«، الذي كان لو�سعه مو�سع التنفيذ 
كفاءات  تعزيز  يف  جّمة  ف��وائ��د  �سنوات،  قبل 
وبالتايل  مهاراتهم،  و�سقل  القادة،  ال�سباط 
علمية  اأ�س�س  وف��ق  ال��ق��رار  اتخاذهم  ت�سهيل 

وواقعية«. 
واأ�ساف قائالً:

وفرن�سا  لبنان  بني 
املتقابلني  البلدين 
ع������ل������ى ����س���ف���ت���ي 
امل��ت��و���س��ط، ت��اري��خ 
ح�����اف�����ل ب���ع���الق���ات 
والتعاون،  ال�سداقة 
وه����ذا ل��ي�����س ب��الأم��ر 
�سعبني  على  الغريب 
م�ساحة  بينهما،  جتمع 
الثقافة  م��ن  وا�سعة 
الإن�سانية،  وال��ق��ي��م 
النفتاح  ط��ري��ق  �سلوك  يف  م�سرتكة  واإرادة 

واحلوار وال�سالم.
يف  تتجلَّ  مل  الطيبة،  العالقات  ه��ذه  ثمار  اإن 
جانبه  اىل  والوقوف  للبنان  الثابت  فرن�سا  دعم 
يف مواجهة الأخطار وح�سب، بل جتّلت اي�ساً، يف 
البلدين،  جي�سي  بني  امل�رسقة  التعاون  م�سرية 
يف  خ�سو�ساً  الزمن،  من  عقود  اىل  تعود  والتي 
اخلربات،  وتبادل  والتدريب  الت�سليح  جمالت 
وما الدعم الذي قّدمه اجلي�س الفرن�سي موؤخراً، 
جلهة انتداب فرق ع�سكرية متخ�س�سة للتدريب 
على القتال اجلبلي، وم�ساركة الوحدة الفرن�سية 
اجلي�س  مع  الدولية  ال��ق��وات  اإط��ار  يف  العاملة 
تنفيذ  يف  ال��ل��ب��ن��اين 
اىل  قتالية،  مناورات 
العديد  اإق��ام��ة  جانب 
م�����ن ال���ن�������س���اط���ات 
تاأكيد  اإلّ  الثقافية، 
ع��ل��ى ع����زم اجل��ان��ب 
الفرن�سي متابعة هذه 
وامل�سي  امل�����س��رية 

بها قدماً اىل الأمام.
وقال:

على  خ��اف��ي��اً  ل��ي�����س 
عملنا  اأن����ن����ا  اأح�������د، 
ج��اه��دي��ن، وم��ا ن��زال، 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ق���درات 

دوره  اأداء  م��ن  يتمكن  ك��ي  اللبناين،  اجلي�س 
التحديات  مع  يتنا�سب  مبا  والأمني  الدفاعي 
واملخاطر التي يواجهها الوطن. ولقد �سلكنا يف 
اأ�سا�سيني:  الهدف م�سارين  �سبيل حتقيق هذا 
الب�رسي،  العن�رس  كفاءة  م�ستوى  رفع  هو  الأول، 
الداخل  يف  النوعي  التدريب  تكثيف  خالل  من 
وامل�ستويات  املراحل  خمتلف  وعلى  واخل��ارج، 
اإ�سافة اىل جتهيز الكليات واملعاهد واملدار�س 
�ساأنها  من  التي  املتطورة،  التقنية  بالو�سائل 
التعليم  ب��ني  الفا�سلة  امل�سافة  تقّل�س  اأن 
وخري  ممكن،  ح��ٍد  اأب��ع��د  اىل  والعملي  النظري 
امل�سّبه  ا���س��ت��خ��دام  فعالية  ذل��ك  على  دل��ي��ل 
الرائدة.  الكلية  هذه  يف   »JANUS« التكتي 
اأّما امل�سار الثاين، فهو �سعينا احلثيث للح�سول 
ال�سقيقة  ال��دول  من  ع�سكرية  م�ساعدات  على 
وال�سديقة، ويف هذا الإطار متكّنا من احل�سول 
الع�سكرية،  والآليات  الطوافات  من  عدد  على 
كانت  املختلفة،  والذخائر  الأعتدة  من  وكمية 
بانتظار  ونحن  فيها،  مميزة  م�ساهمة  لفرن�سا 

املزيد يف املراحل املقبلة.
اإن حافزنا يف ذلك كله، هو حق اجلي�س اللبناين 
الدفاع  له  تتيح  التي  القوة،  عنا�رس  امتالك  يف 
وا�ستقراره،  اأم��ن��ه  على  واحل��ف��اظ  ال��وط��ن  ع��ن 
الأي��ام يف  لبنان مل يكن يف يوم من  اأن  ل �سيما 
موقع العتداء على اأحد، ل بل عانى �سعبه الكثري 
العتداءات  ج��راء  م��ن  وال��وي��الت،  املاآ�سي  م��ن 
قّدم  كما  اأر���س��ه،  على  املتكررة  الإ�رسائيلية 
الأخرى دفاعاً عن نف�سه وفداًء  الدم تلو  �رسيبة 
الذي  الإرهاب  مواجهة  الإن�سانية جمعاء، يف  عن 
الزمان  يف  ح��دود  ول  ال���دويل،  ال�سلم  يتهّدد 

واملكان لأعماله الإجرامية.
وختم بالقول:

وجلميع  ال�سفري،  �سعادة  لكم  ال�سكر  اأك��رر 
ال�سفارة  العامل لدى  الع�سكري  الطاقم  اأع�ساء 
اهتمامكم  واأث��ّم��ن  ورف��اق��ه(،  باتريل  )العقيد 
وتوا�سلكم  اللبناين،  اجلي�س  باأو�ساع  الدائم 

امل�ستمر مع قيادته...

م�ست�سار  تعيني  بعد  الفرن�سي  اجلي�س  مع  ال�رساكة  اتفاق  ُوّق��ع 
ع�سكري تقني فرن�سي لإدارة امل�رسوع.

اللبناين عدة متارين تكتية دفاعية  التكتي  امل�سّبه  نّفذ ق�سم 
مع  بال�سرتاك  ل��واء،  وحتى  تكتي  لفيف  م�ستوى  من  هجومية 
�سباط متدرجني يف الكلية ووحدات مقاتلة واأ�سبح جاهزاً عمالنياً 

اعتباراً من 2006/11/22.
�سعيد  على  جديدة،   )V9( بن�سخة  جانو�س  تطوير  مّت  وق��د 
اإخراج املعركة  الربامج املعلوماتية، قاعدة املعلومات، وتطوير 

.)3D على ال�سا�سة )نظام ثالثي الأبعاد
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ب��ح�����س��ور رئ��ي�����س 
الركن  اللواء  الأرك��ان 
����س���وق���ي امل�������رسي 
اجلي�س  ق��ائ��د  مم��ث��الً 
قهوجي،  جان  العماد 
وال�سفري الفرن�سي يف 
دني�س  ال�سيد  لبنان 
ب��ي��ي��ت��ون وامل��ل��ح��ق 
الفرن�سي  الع�سكري 
بتلر  فيليب  العقيد 
من  ع���دد  ج��ان��ب  اىل 

جممع  يف  اأقيم  اجلامعيني،  والأ�ساتذة  والفرن�سيني  اللبنانيني  ال�سباط 
الع�سكريني  على  ومكافاآت  �سهادات  توزيع  حفل  ب��ريوت،  يف  البيال 
بالتعاون بني  التي جرت  الفرن�سية  والثقافة  اللغة  الفائزين يف م�سابقة 

قيادة اجلي�س وال�سفارة الفرن�سية.
الفرن�سي كلمة باملنا�سبة �سكر فيها قيادة اجلي�س  ال�سفري  األقى  وقد 
اجلاري  التقارب  وجوه  اأحد  جت�ّسد  التي  الفرن�سية  باللغة  اهتمامها  على 
وم�ستوى  اللبنانيني  الع�سكريني  بكفاءة  ونّوه  ال�سديقني  البلدين  بني 
اإملامهم بهذه اللغة، موؤكداً حر�س بالده على تفعيل التعاون الثقايف مع 
اجلي�س اللبناين، مبوازاة التعاون الع�سكري القائم على خمتلف الأ�سعدة.

مبادرة  على  فيها  اأثنى  كلمة  امل�رسي  الركن  اللواء  األقى  جهته،  من 
على  اأ�رسفوا  الذين  الفرن�سي  الفريق  اأع�ساء  وجهود  الفرن�سية  ال�سفارة 
يف  الفرن�سية  اللغة  ح�سور  لتعزيز  القيادة  �سعي  موؤكداً  امل�سابقة،  اإجراء 

الكليات واملدار�س واملعاهد الع�سكرية، انطالقاً من العالقات التاريخية 
التي جتمع ال�سعبني واجلي�سني ال�سديقني، ومن اأهمية اإتقان هذه اللغة 
يف رفع م�ستوى ثقافة الع�سكريني، وحت�سني اأداء املنتدبني منهم ملتابعة 

دورات درا�سية يف فرن�سا.
ويف ختام احلفل، جرى توزيع ال�سهادات واجلوائز على الفائزين، واأقيم 
حفل تبادل اأنخاب باملنا�سبة. واجلدير بالذكر، اأن البعثة الع�سكرية لدى 
التعليم يف قيادة اجلي�س قد  الفرن�سية وبال�سرتاك مع مديرية  ال�سفارة 
من  واأف��راداً  ورتباء  �سباطاً  �سملت  الفرن�سية  اللغة  يف  مباريات  نّظمت 
خمتلف الوحدات والقطع الع�سكرية، لتتم يف وقت لحق املبا�رسة يف اإعداد 
املعاهد  يف  الفرن�سية  اللغة  لتدري�س  الفائزين  بني  من  تعليمية  كوادر 

واملدار�س الع�سكرية التابعة للجي�س.
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جرى يف مع�سكر عرمان للتدريب، حفل ت�سّلم مركز تدريب على 
الفريق  بتجهيزه  قام  الذي   )CLIO( وال�سيطرة  القيادة  نظام 
مراقبة  جلنة  ل�سالح  لبنان  يف  العامل  الدامناركي  الإ�ست�ساري 

و�سبط احلدود ال�سمالية.
رئي�س  نائب  حنا  لوي�س  القيم  ال��رك��ن  العميد  احلفل  ح�رس 
الأركان للتجهيز ممثالً قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، ال�سفري 
الأجهزة  قادة  ممثلو  كري�ستن�سن،  توب  جان  ال�سيد  الدامناركي 

الإ�ست�ساري  الفريق  واأع�ساء  و�سباط  اأجانب  ع�سكريون  ملحقون  الأمنية، 
الدامناركي - الأملاين.

واألقى العميد الركن القّيم حنا كلمة �سكر فيها ال�سلطات الدامناركية 

مراقبة  جمال  يف  خ�سو�ساً  اللبناين  للجي�س  امل�ستمرة  م�ساعداتها  على 
ه ال�سفري الدامناركي كلمة اأكد فيها حر�س بالده على  احلدود. بدوره، وّجّ

تعزيز عالقات التعاون مع اجلي�س اللبناين يف خمتلف املجالت.

عنا�رس  بتخريج  املخابرات  مديرية  احتفلت 
�سباطهم  باإ�رساف  خا�سة  تدريب  دورة  اأنهوا 
وفريق تدريب اأمريكي، باحتفال اأقيم يف ثكنة 

رومية، يف ح�سور مدير املخابرات العميد الركن اإدمون فا�سل ممثالً قائد 
لبنان  يف  الأمريكية  ال�سفارة  باأعمال  القائم  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س 
ال�سفارة، اىل فريق التدريب  ال�سيد توما�س دويتون على راأ�س وفد من 

الأمريكي وعدد من �سباط اجلي�س.
كلمة  يف  فا�سل  اإدم���ون  ال��رك��ن  العميد  �سكر  التخريج،  حفل  وخ��الل 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  باملنا�سبة،  األقاها 
اللبناين  للجي�س  امل�ستمرة  م�ساعداتها  على 
مب�ستوى  منّوهاً  التدريب،  جمال  يف  وخ�سو�ساً 

الدورة وجهود املدّربني.
مروحية  من  اإهباط  تخلله  عمالنياً  عر�ساً  املتخّرجون  قّدم  اخلتام،  ويف 
مفرت�سون،  اإرهابيون  داخله  يف  يتح�ّسن  ومبنى  منزل  واقتحام  ع�سكرية 
وت�سّلق جدار عمودي. ثم وّزعت ال�سهادات على املتخّرجني وقّدمت دروع 

تذكارية لأع�ساء فريق التدريب الأمريكي عربون �سكر وتقدير.

مركز تدريب على نظم القيادة 
وال�سيطرة هبة من الدامنارك

تخريج ع�سكريني
من مديرية املخابرات

تابعوا دورة تدريبية خا�سة
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املديرية   - وامل��ي��اه  الطاقة  وزارة  نّظمت 
ور�سة  والكهربائية،  املائية  للموارد  العامة 
العادية  غري  الأزم���ات  »اإدارة  بعنوان  تدريب 
والأمن املائي والطاقة« يف جامعة �سيدة اللويزة 

- مركز الأبحاث للمياه والطاقة والبيئة.
ال�سيد  الفرن�سي  ال�سفري  الور�سة  يف  �سارك 
خري�س  م��ارون  الركن  العميد  بييتون،  دني�س 
الوطنية  اللجنة  ورئي�س  اجلنوب،  منطقة  قائد 
العماد جان  لإدارة الكوارث ممثالً قائد اجلي�س 
بلديات  لحت��اد  الإقليمي  الرئي�س  قهوجي، 
ك�رسوان الفتوح ال�سيد نهاد نوفل و�سخ�سيات.

اللبناين  ب��ال��ن�����س��ي��دي��ن  امل���وؤمت���ر  ا���س��ت��ه��ل 

كلمات  وبعد  والفرن�سي، 
ال�سيدة  قبل  من  ترحيبية 
وملكة  �سابر  �سعد  ن��دى 
ج���م���ال ل���ب���ن���ان م���ارت���ني 

للنظام  الفرن�سي  ال�سفري  عر�س  ان��دراو���س، 
بني  ال��ت��ع��اون  ع��ل��ى  ي��رت��ك��ز  ال���ذي  الفرن�سي 
اإدارة الأزمات  الوزارات واملركزية بحيث تعود 

اىل الهيئات املحلية كالهيئات التنفيذية.
من  �سخ�سيات  ل��ع��دة  ك��ل��م��ات  ك��ان��ت  ك��م��ا 
بعنوان  الأوىل  اجلل�سة  وافتتحت  احل�����س��ور. 
غري  الأزمات  اإدارة  جمال  يف  اللبنانية  »التجربة 
ال�سابق  ال��وزي��ر  فيها  ���س��ارك  التي  ال��ع��ادي��ة« 

خري�س،  مارون  الركن  والعميد  قرطا�س،  عادل 
العميد دروي�س حبيقة، اللواء يحيى رعد، �سامي 
يف  الطارئة  الطبية  اخلدمات  ومدير  ال��دح��داح 

ال�سليب الأحمر جورج كتانة.
�سربوح،  �سد  اأم��ن  الثانية  اجلل�سة  وتناولت 
»طبيعة  حول  الأخ��رية  اجلل�سة  متحورت  بينما 

الأزمات غري العادية، وت�سنيف املعلومات«.

الأمريكية  ك���ورب«  »داي���ن  ���رسك��ة  م��دي��ر  زار 
وفد  راأ����س  على  زاها�سو�سكي  ج��ورج  ال�سيد 
املتعلقة  ل��الأع��م��ال  اللبناين  امل��رك��ز  م��راف��ق، 
املركز  رئي�س  ا�ستقباله  يف  وك��ان  ب��الأل��غ��ام، 
اطلع على  الوفد  العميد حممد فهمي و�سباط. 
للعمليات  الوطني  الربنامج  يف  العمل  �سري 
تواجه  التي  والتحديات  الألغام  لنزع  الإن�سانية 
اىل  ا�ستمع  كما  امل�ستقبلية.  واخلطط  الربنامج 

اإيجاز حول اإجنازات فوج الهند�سة وحاجاته.
والوفد  زاها�سو�سكي  ال�سيد  زار  ذل��ك،  بعد 
ل��الأمم  التابعة  الأل��غ��ام  ن��زع  وح���دة  امل��راف��ق، 
املتحدة »UNMACC«، بالإ�سافة اىل مراكز 
الأمم  لقوات  التابعة  الأل��غ��ام  ن��زع  عمل  ور���س 
اىل  بعدها  لينتقل  لبنان،  يف  املوؤقتة  املتحدة 
يف  بالألغام  املتعلقة  لالأعمال  الإقليمي  املركز 
عنقودية  قنابل  معاجلة  حقل  اىل  ثم  النبطية، 

فوج  من  ره��ط  بتنظيفه  يقوم  زوط��ر  بلدة  يف 
تابعة  مماثلة  ور�سة  واىل  اجلي�س،  يف  الهند�سة 
يف  الدامناركية  الكن�سية  امل�ساعدات  جلمعية 

بلدة تولني.
الرنوجيني  الع�سكريني  من  وف��د  زار  كذلك 
الدولية يف  الطوارئ  الذين خدموا �سمن قوات 
جنوب لبنان العام 1982، يرافقه مدير م�رسوع 
ال�سيد  لبنان  يف  ال�سعبية  امل�ساعدات  جمعية 
لالأعمال  الإقليمي  امل��رك��ز  زون��ازوج��ك  ر���س��اد 

املتعلقة بالألغام.
ت��خ��ل��ل ال�����زي�����ارة، 
اأعمال  م�سري  مع  لقاء 
امل���رك���ز ال����ذي ق���ّدم 
عمل  ع����ن  اإي������ج������ازاً 
جولة  اأعقبته  املركز 

بلدة  ويف  مهماتها.  على  للتعّرف  الأق�سام  على 
رئي�س  ق��ّدم��ه  ���رسح  اىل  ال��وف��د  ا�ستمع  تبنني، 
فريق من جمعية امل�ساعدات ال�سعبية الرنوجية 
والعتاد  العمل  يف  املتبعة  الأ���س��ال��ي��ب  ح��ول 

امل�ستعمل يف التنظيف.
املتحدة  الأمم  ب��رن��ام��ج  م��ن  وف��د  زار  اي�����س��اً 
رونالد�س،  ربيكا  ال�سيدات:  �سّم   »UNDP«
ماريا فردي�س ومرينا ال�سباغ، يرافقه امل�ست�سار 
لالأعمال  ال��ل��ب��ن��اين  امل��رك��ز  ل��رئ��ي�����س  ال��ت��ق��ن��ي 
املركز  بو�سطن،  األن  ال�سيد  بالألغام  املتعلقة 
املركز  اأعمال  م�سري  ا�ستمع من  حيث  الإقليمي 
واملهمات  ال��ور���س  يف  العمل  ح��ول  اإي��ج��از  اىل 
حقل  الوفد  تفّقد  كما  الأق�سام.  اىل  املوكلة 
قنابل عنقودية يف بلدة زوطر واطلع على عمل 

�رسية من فوج الهند�سة والعتاد امل�ستعمل.

ور�سة عمل حول كيفية اإدارة االأزمات والكوارث الطبيعية

وفد اأمريكي واآخر نروجي
لالإطالع على عمليات نزع االألغام
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خرّية  جهود  عدة  ت�سافر  بف�سل 
مّت تو�سيع م�ستو�سف النبطية بعد 
اأ�سيفتا  اإن�ساء غرفتني وتوابعهما 

اىل مبناه الأ�سا�سي.
اأقيمت  ال��ت��ي  الأر������س  ق��ّدم��ت 

عليها الإن�ساءات بلدية النبطية التحتا، و�ساهم 
يف  ال�سقيف  بلديات  واحت��اد  النبطية  حمافظ 
لإجن��از  ال��الزم��ة  الإداري����ة  امل��ع��ام��الت  ت�سهيل 
خيمة  جابر  يا�سني  النائب  ق��ّدم  كما  العمل، 

للحماية من ال�سم�س واملطر.
يف  امل�ساهمني  اجلي�س  ق��ي��ادة  ك��ّرم��ت  وق��د 
الع�سكرية  اجلنوب  منطقة  قائد  ح�رسه  احتفال 
العماد  مم��ث��الً  خري�س  م���ارون  ال��رك��ن  العميد 
ال�سقيف ممثالً  قهوجي، ورئي�س احتاد بلديات 
املوىل  حممود  النبطية  وحمافظ  جابر  النائب 
الدين،  بدر  م�سطفى  النبطية  بلدية  ورئي�س 

اإ�سافة اىل �سخ�سيات ر�سمية وع�سكرية.
ه من  العميد الركن خري�س تال كتاب �سكر موّجّ
النائب  ممثل  اىل  و�سّلمه  اجلي�س  قائد  العماد 

جابر. ثم األقى كلمة القيادة التي جاء فيها:
اجلي�س  قيادة  حتية  اليكم  اأنقل  اأن  ي�رسيّن 
الطيبة  م��ب��ادرت��ك��م  اإزاء  ال��ك��ب��ري،  وت��ق��دي��ره��ا 
املتمّثلة بتقدمي قطعة من الأر�س واإن�ساء غرف 
اإ�سافية مع توابعها ل�سالح م�ستو�سف اجلي�س 
عن  تعبري  اأ�سمى  ذلك  يف  معرّبين  النبطية،  يف 
مع  ت�سامنكم  وعمق  الوطنية،  م�ساعركم  نبل 
التي  املوؤ�س�سة  ه��ذه  الع�سكرية.  املوؤ�س�سة 
ت�ستمر وفية للر�سالة والق�سم، منيعة بالتفاف 
للبذل  ال���س��ت��ع��داد  ودائ��م��ة  ح��ول��ه��ا،  ال�سعب 

والت�سحية يف �سبيل الوطن.
اأيها احل�سور الكرمي

لقد اأتاح البناء اجلديد الذي نحتفي بافتتاحه 
اليوم، اإن�ساء عيادة جديدة ت�ساف اىل العيادات 
يف  ت�سهم  اأن  �ساأنها  م��ن  �سابقاً،  امل��وج��ودة 
للع�سكريني  الطبية  اخل��دم��ات  م�ستوى  رف��ع 
امل��ت��ق��اع��دي��ن منهم  وع��ائ��الت��ه��م، خ�����س��و���س��اً 
توؤمن  بحيث  وج��واره��ا،  النبطية  يف  القاطنني 
م�سقة  عنهم  وتخّفف  والأدوية،  املعاينات  لهم 

الإنتقال اىل �سيدا اأو بريوت، كما 
اجلديدة،  اخليمة  اإقامة  بف�سل  اأنه 
امل�ستو�سف  اأق�����س��ام  و���س��ل  مّت 
واإيجاد مكان لالإنتظار، اإ�سافة اىل 
مرور اآمن يقي العابرين من املطر 
ف�سلي  خ���الل  ال�سم�س  واأ���س��ع��ة 

ال�سيف وال�ستاء.
اأيها احل�سور الكرمي

اإمنا  هذه،  الكرمية  مبادرتكم  يف 
ت�سيفون �سفحة جديدة اىل كتاب 
اإن�سانه  وخ��دم��ة  بالوطن  الإمي���ان 
اإرادة  ف��م��ن  بجي�سه،  والرت���ب���اط 
العدو  على  والنت�سار  املقاومة 
ال�سمود  اإرادة  اىل  الإ���رسائ��ي��ل��ي، 
م�سرية  والإمن�������اء،  وال���س��ت��ق��رار 
ال�سهداء  ق��واف��ل  ب��دم��اء  تعّمدت 
الأبطال، وخّطت بت�سحيات �سعب 
و�سجاعته،  ب�سربه  ال��ع��امل  اأذه���ل 
مثبتاً  وتاريخه،  باأر�سه  وجت���ّذره 
اأنه �سعب جدير  للقا�سي والداين، 
بعزة  العي�س  وي�ستحق  ب��احل��ي��اة 

وكرامة وعنفوان.
اإنها حكاية وفاء متبادل بني اأهل اجلنوب ويف 
مقّدمهم اأهل هذه املنطقة العزيزة، وبني جي�س 
الوطن فال هم بخلوا عليه بخرية ال�سباب، ول هو 
عّز عنهم قطرات دمه الندية، اإذ كانوا يداً واحدة 
العدو،  �سد  املواجهة  �ساحات  يف  واح��داً  وقلباً 
ب�سل�سلة  مروراً   1948 العام  املالكية  من  بدءاً 
طويلة من الإجتياحات والإعتداءات، اىل امللحمة 
اىل  و�سولً   ،2006 متوز  يف  الكربى  الوطنية 
والتعاون  املحبة  روح  ت�سود  حيث  هذا،  يومنا 
ور�سة  يف  معاً  ال�سواعد  وتت�سابك  اجلميع،  بني 
التم�ّسك  وج��وه  من  وجهاً  يعترب  ال��ذي  الإمن���اء 

مواجهة  يف  ال�سمود  مقومات  واأح��د  ب��الأر���س، 
خمتلف املخاطر والتحديات.

ه  با�سم قائد اجلي�س العماد جان قهوجي اأتوّجّ
النائب  �سعادة  اىل  والإمتنان  ال�سكر  بخال�س 
يا�سني جابر و�سعادة املحافظ القا�سي حممود 
املوىل، واىل املجل�س البلدي يف النبطية التحتا 
واحتاد بلديات ال�سقيف روؤ�ساء واأع�ساء، وجميع 
يف  الف�سل  لها  ك��ان  التي  البي�ساء  الأي����ادي 

تو�سيع امل�ستو�سف م�ساحة وبناء.
على اأمل املزيد من التعاون امل�سرتك، اأ�ساأل 
اأخوة  ودمتم  والنجاح،  التوفيق  دوام  لكم  اهلل 

خمل�سني للجي�س والوطن.

قيادة اجلي�ش كّرمت 
م�ساهمني يف تو�سيع 

م�ستو�سف النبطية
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قام عميد رابطة امللحقني الع�سكريني العرب والأجانب املعتمدين 
بن  حممد  املهند�س  اللواء  ال�سعودي  الع�سكري  امللحق  لبنان،  يف 
مدر�سة  اىل  بزيارة  الع�سكريون،  امللحقون  يرافقه  احلجاج  ابراهيم 
التزلج يف الأرز. وكان يف ا�ستقبال الوفد قائد املدر�سة العميد الركن 
املدر�سة   مهمات  حول  �رسح  اىل  ال�ستماع  وبعد  و�سباط.  خري  حممد 
مع  الأع�ساء  بع�س  خاللها  مار�س  اإطالعية،  جولة  كانت  ون�ساطاتها، 

عقيالتهم ريا�سة التزلج.
نادي  يف  الوفد  �رسف  على  اأقيمت  غ��داء  حفلة  اجلولة  اأعقبت  وقد 
ورئي�س  الأرز  موقع  قائد  املدر�سة،  قائد  جانب  اىل  ح�رسها  ال�سباط 

النادي.

رابطة امللحقني الع�سكريني العرب واالأجانب يف جولة اطالعية على مدر�سة التزلج يف االأرز

العنقودية  والقنابل  الأل��غ��ام  خماطر  من  التحذير  حلملة  ا�ستكمالً 
ت�رسين  �سهر  يف  اللبناين  اجلي�س  نّفذها  التي  املنفجرة  غري  والذخائر 
الأول من العام 2009 والتي �سملت 20 مدر�سة، قّدم فريق من جمعية 
لالأعمال  اللبناين  املركز  وباإ�رساف   »Family Care Lebanon«
م�رسحياً  عر�ساً  ب��ريوت،  يف  روت��اري  نادي  من  وبدعم  بالألغام  املتعلقة 

جبيل،  بنت  ليف،  بيت  تبنني،  ال�سلطانية،  قرى:  يف  مدر�سة   12 �سمل 
وزوطر  النبطية  حلتا،  دب��ني،  قربيخا،  تولني،  ال��را���س،  م��ارون  بليدا، 

الغربية.
من�سورات  توزيع  وتخّلله  الأل��غ��ام  خماطر  اىل  نّبّه  امل�رسحي  العر�س 

ودفاتر تلوين حتتوي على ر�سائل توعية. 

عرو�ش م�رشحية لتوعية 
الطالب من خماطر االألغام
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يف ح�سور وفد ع�سكري ممثالً قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، 
وامللحق الع�سكري الفرن�سي العقيد فيليب برتيل وعدد من �سباط 

قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان والوحدة الفرن�سية العاملة يف 
الدويل مرا�سم نقل وتكرمي كل  اأقيمت يف مطار رفيق احلريري  اإطارها، 
من ال�سهيدين الفرن�سيني الرقيب الأول ڤالنتني ويللي جريفو والعريف 
الأول جريميي ترويو اللذين ق�سيا بتاريخ 2010/3/13 من جراء حادث 

�سري يف اأثناء تنفيذ مهمة يف اجلنوب.
تنويه  اللبناين  الع�سكري  الوفد  رئي�س  تال  التكرميية،  املرا�سم  خالل 
الزهر  اإكليلني من  ال�سهيدين كما و�سع  العماد قائد اجلي�س بت�سحيات 
على نع�سيهما، وقّلدهما اأو�سمة احلرب واجلرحى والتقدير الع�سكري من 

الدرجة الربونزية.

ني
�سي

فرن
ن 
دي
هي
ل�س
ة 
ميي

كر
 ت

�سم
مرا

اجلي�س  قيادة  يف  التوجيه  مديرية  اأ���س��درت 
البيان الآتي:

نتيجة توافر معلومات لدى مديرية املخابرات 
بلدة  يف  م�رسوقة  �سيارات  وجود  عن  اجلي�س  يف 
منزيل  اجلي�س  ق��وة  دهمت  بعلبك،  يف  بريتال 
مفلح  وعبا�س  اإ�سماعيل  حممد  قا�سم  من  كل 
اأوقفت  حيث  امل��ذك��ورة،  البلدة  يف  اإ�سماعيل 
ثالث  و�سبطت  اإ�سماعيل  حممد  ب��الل  املدعو 
 »ATV« س��ي��ارات ودراج����ة ن��اري��ة م��ن ن���وع���
الفردية والذخائر والأعتدة  الأ�سلحة  وكمية من 
الع�سكرية، وحواىل 25 غرام من مادة املخدرات 
بو�رس  وق��د  م�رسفية.  و�سيكات  مالية  ومبالغ 
امل�سبوطات  مع  و�سّلم  املوقوف  مع  التحقيق 

اىل املراجع املعنية.

�سبط �سيارات م�رشوقة 
واأ�سلحة وذخائر ومبالغ 
مالية يف بريتال
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تعميم رقم واحد

 مبيدات ملكافحة
ر�ش

رشة ال�سونة
ح�

الإمنائية  يف �سياق املهمات 

ال����ت����ي ي���ن���ّف���ذه���ا اجل��ي�����س 

الزراعة،  وزارة  مع  وبالتن�سيق 

للقوات  تابعة  طوافات  قامت 

خمتلفة،  وب��ت��واري��خ  اجل��وي��ة، 

بر�س مبيدات خا�سة ملكافحة 

ح�����رسة ال�����س��ون��ة، وذل���ك فوق 

حقول القمح يف منطقة البقاع.

ح��ّث��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����س ال��ع�����س��ك��ري��ني على 
الت�سويت ملغارة جعيتا التي تاأّهلت اىل مرحلة 

يف  لفوزها  ملا  وذلك  ال�سبع،  الدنيا  عجائب  م�سابقة  �سمن  النهائي  الإختيار 
امل�سابقة من اأهمية يف تطوير القطاع ال�سياحي اللبناين واإنعا�سه، وملا لذلك 

من مردود معنوي على �سعيد الوطن والعامل.

منقولة  برقية  اخل�سو�س  بهذا  �سدرت  وقد 
اجلي�س  قائد  امل�رسي  �سوقي  الركن  اللواء  من 
بالنياب�ة، الربقي�ة اأُحيلت اىل التعم��يم الرق��م واحد وت�سم��ّن�ت العنوان الذي 

ين�بغ�ي الت�س�وي��ت من خالل��ه، وه��و: 
www.new7wonders.com/nature/liveranking

عليا  درا�سات  دبلوم  ع��ودة  جنيب  اأحمد  العقيد  نال 
اجلامعة  م��ن  وال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  ال��دول��ي��ة  ال��ع��الق��ات  يف 
والإدارية  ال�سيا�سية  العلوم  لبنان - كلية  الإ�سالمية يف 

والدبلوما�سية، بتقدير جيد.

درا�سات عليا يف العالقات الدولية 
والدبلوما�سية للعقيد اأحمد جنيب عودة

اإجازة يف العلوم ال�سيا�سية 
واالإدارية للرائد عدنان بو كروم

اإجازة يف الدرا�سات االإ�سالمية 
للمعاون االأول عبد النا�رش �سلح

نال الرائد عدنان فوؤاد بو كروم من فوج املدفعية 
الأول، اإجازة يف العلوم ال�سيا�سية والإدارية من كلية 
اجلامعة  يف  والإداري���ة  ال�سيا�سية  والعلوم  احلقوق 

اللبنانية.

�سلح  م�سطفى  النا�رس  عبد  الأول  امل��ع��اون  ح��از 
اإج��ازة يف  والأرك��ان،  من كلية فوؤاد �سهاب للقيادة 
اجلامعي  الدعوة  معهد  من  الإ�سالمية  الدرا�سات 

للدرا�سات الإ�سالمية.

جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافةجي�ش العلم والثقافة
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ق������اع������ة  يف 
امل���ح���ا����رشات يف 
�سهاب  فوؤاد  كلية 
واالأركان  للقيادة 
�سفرية  األ����ق����ت 
الباك�ستان ال�سيدة 
رانا رحيم حما�رشة 
بعنوان »الدينامية 
اخلارجية والداخلية 
للب������اك�ست������ان«، 
من  �سباط  بح�سور 
االأجهزة  خم��ت��ل��ف 
وال���������وح���������دات، 
الذين  وال�����س��ب��اط 
دورات  ت��اب��ع��وا 
اأرك�����ان، واأرك����ان 

عليا، ودفاع وطني يف الباك�ستان، وعلى راأ�سهم ممثل العماد جان 
قهوجي قائد اجلي�ش، العميد الركن علي حاج �سليمان قائد كلية 

فوؤاد �سهاب للقيادة واالأركان.

ملحة عامة وعر�ش للم�ساكل
ب���ع���د ال��ن�����س��ي��دي��ن ال���وط���ن���ي���ني ال��ل��ب��ن��اين 
الهرب  اليا�س  الركن  العميد  قّدم  والباك�ستاين، 
عدة  �سابقة  اأوق��ات  يف  تبواأت  التي  ة،  املحا�رسرِ
من�سب  ت�سغل  اأن  قبل  دبلوما�سية  منا�سب 
اأنها ع�سو  �سفرية لبالدها يف لبنان، م�سرياً اىل 

يف جامعة الدفاع الوطني يف اإ�سالم اأباد.
بعر�س  حما�رستها  رحيم  ال�سفرية  اإ�ستهلت 
فعّرفت  للباك�ستان،  ودميوغرايف  جغرايف  عام 
اأباد ولهور وكارات�سي   اإ�سالم  باأهم مدنها مثل 
مليون   170 ي��ق��ارب  ال���ذي  �سكانها  وع���دد 
ن�سمة، 97 باملئة منهم م�سلمون والباقون من 

الهندو�س وامل�سيحيني.
النفط  وهي  الطبيعية  امل��وارد  اىل  واأ�سارت 

حا�رست يف كلية
فوؤاد �سهاب للقيادة والأركان

ال�سفرية الباك�ستانية 
تدعو اىل

احتاد اآ�سيوي
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بينما  الكل�سي،  واحلجر  احلجري  والفحم  والغاز 
الذي  والأرز  ال�سكر  ق�سب  ال��زراع��ات  ت�سمل 
ال�سناعي  امل�ستوى  وعلى  اخل��ارج.  اىل  ي�سّدر 
قوية  وه��ي  وال��ط��ائ��رات  ال�سالح  �سناعة  ت��ربز 
ومزدهرة. ثم عر�ست ال�سفرية رحيم للتحديات 
الداخلي  ال�سعيدين  التي تواجه باك�ستان على 
ا�ستقرار  على  توؤثر  التي  والعوامل  واخلارجي 
يف  ال�سلطة  طالبان  تويل  م�سكلة  ومنها:  البالد 
يوؤثر  ما  املنطقة  يف  ال�سالح  ون�رس  اأفغان�ستان، 
الثالثة  الأمن. كذلك تناولت م�سكلة  �سلباً على 
ماليني اأفغاين الذين ا�ستقبلتهم باك�ستان هرباً 
من بالدهم والبوؤ�س الذي عا�سوا فيه وهم اليوم 

يزرعون الفو�سى.
ك�سمري  م�سكلة  ال�����س��ف��رية  ط��رح��ت  ك��ذل��ك 
التاريخي مع الهند حول هذه املنطقة  وال�رساع 
كونها  املنطقة  بهذه  ب��الده��ا  مت�ّسك  م��وؤك��دة 
اأر�سهم منذ القدم ول �سيما اأنها ت�سّكل معظم 

م�سادر مياههم.

العالقات باملحيط
والتحديات

تطّرقت ال�سفرية اىل عالقة باك�ستان بالدول 
الرتكيز  مّت  حيث  البعيدة  والأخ���رى  املحيطة 
على عالقة دولتها اجليدة بدول ال�رسق الأو�سط، 
والتزامها ودعمها الق�سية الفل�سطينية، م�سرية 
الباك�ستاين  اجلي�سني  يجمع  ال���ذي  ال���ود  اىل 
جمايل  يف  ال��ت��ع��اون  اىل  م�ستندة  وال��ل��ب��ن��اين 

التدريب والت�سليح.
التحديات  اىل  ة  املحا�رسرِ ال�سفرية  انتقلت  ثم 
الأم��ن  واأه��م��ه��ا  الباك�ستان  ل��دول��ة  ال��داخ��ل��ي��ة 
واحداً  اأمنياً  حادثاً  اأن  اىل  ولفتت  والقت�ساد، 
زعزع ا�ستقرار البالد وهّز اقت�سادها، خ�سو�ساً 
ت�سّلل  نتيجة  م�ستمّر  احل��دود  على  العنف  واأن 
من  عن�رس  اآلف   3 ح�سد  مّت  حيث  الإره��اب��ي��ني 
وحّثّهم  املتمردين  ل��ردع  دائ��م  ب�سكل  اجلي�س 

على الرتاجع. 
لباك�ستان  النووية  بالقدرة  يتعلق  ما  يف  اأما 

على  عملت  دولتها  اأن  اىل  ة  املحا�رسرِ فاأ�سارت 
�سد  للدفاع  كو�سيلة  النووي  ال�سالح  امتالك 
الآتية  خ�سو�ساً  اخلارجية  النووية  التهديدات 
من الهند، وهذا اأّمن براأي ال�سفرية رحيم توازناً 
البلدين  بني  املتوقعة  احلرب  اأوقف  القوى  يف 

ب�سبب اأزمة ك�سمري.
اإيجاد  اىل  ال�سفرية  دعت  املحا�رسة  ختام  ويف 
الأمن  من  نوعاً  تر�سي  للمنطقة  اإقليمية  حلول 
اأولً ومن ال�سالم اإذا اأمكن، كما دعت اىل العمل 
)جنوب  املنطقة  دول  بني  احت��اد  اإق��ام��ة  على 

وو�سط اآ�سيا( على غرار الحتاد الأوروبي.
عن  ة  امل��ح��ا���رسرِ اأج��اب��ت  امل��ح��ا���رسة  نهاية  ويف 
اأ�سئلة احل�سور، بعدها �سكر العميد الركن علي 
حاج �سليمان با�سم قائد اجلي�س ال�سفرية رحيم 
الوحدة  درع  لها  وق��ّدم  القّيمة  حما�رستها  على 

الكربى عربون �سكر وتقدير.



اإعداد: ندين البلعة

اجلي�ش واملجتمع
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م�ساركة مميزة
يف  تنظيمه  املغاوير  ف��وج  اع��ت��اد  ن�ساط  ه��و 
ال�����س��ن��وات الأخ�����رية، ول��ك��ن��ه مت��ّي��ز ه���ذه امل��رة 
مب�ساركة ملفتة. فقد بلغ العدد 720 م�سرتكاً 
العظمى  الغالبية  اأم��ا  ع�سكرياً،   240 منهم 

فكانت من املدنيني )لبنانيني واأجانب(.
يف  التجّمع  موعد  كان  اآذار   13 ال�سبت  م�ساء 
خيمة  الفوج  عنا�رس  ن�سب  حيث  اجل��ّب��ة،  ح��دث 
فوج  قائد  بح�سور  ن��ار  �سهرة  واأق��ام��وا  كبرية 

�سامل  الركن  العميد  املغاوير 
واأو�سح لهم  الذي رّحب باحلا�رسين  روكز 

�رسوط ال�سباق جتّنباً لأي خطاأ اأو اإ�سابة.
 14 الأح���د  ي��وم  ف��ج��راً  اخلام�سة  ال�ساعة  عند 
ي�سم  فرق  يف  املت�سابقون  انطلق   2010 اآذار 
وجن�سيات  اأعمار  من  اأ�سخا�س،  ثالثة  منها  كل 
كانت  كلم  و45  كلم   30 كلم،   18 خمتلفة. 
اجلبال  بني  تنورين،  جرود  يف  ال�سباقات  فئات 
والوديان املغطاة بالثلج الذي اأذاب ق�سماً منه 

يف  احلار  الطق�س 
الأيام التي �سبقت ال�سباق.

حت�سريات واأرزة يف عهدة كل م�سرتك
يف  ال��راب��ع  الفرع  رئي�س  �سقر،  ج��ورج  ال��رائ��د 
اأن  ���رسح  اللوج�ستية،  ع��ن  وامل�����س��وؤول  ال��ف��وج 
موعد  من  �سهرين  قبل  ب��داأ  لل�سباق  التح�سري 

من اأعايل جبال لبنان، وبالتحديد من قرب اأرز تنورين، 
اأعلنت طلقة نارية بدء �سباق »اإغارة االأرز«، 
مرورًا بجبل حري�ش - كني�سة الرب - الغرفة 

الفرن�سية - القرنة ال�سوداء و�سوالً اىل 
Télésiège اجلي�ش يف االأرز. ن�ساط اأراده 

الفوج بقائده و�سباطه واأفراده منا�سبة ملزيد 
من التوا�سل مع املواطنني، موؤكدًا مرة اأخرى 

اأنه لي�ش جي�ش املعارك وح�سب، بل 
جي�ش الوطن واالنفتاح على االآخر.



واللوج�ستية  الإعالمية  النواحي  و�سمل  اإجرائه، 
وال��ت��ق��ن��ي��ة. ي���ق���ول: »ق��م��ن��ا ب��ح��م��ل��ة اإع��الم��ي��ة 
والإعالنات  الطرقات،  على  اليافطات  �سملت 
كما  امل��ن�����س��ورات،  اىل  اإ���س��اف��ة  التلفزيونية 
على  كافة  والتفا�سيل  املعلومات  و�سعت 

املوقع الإلكرتوين اخلا�س باجلي�س اللبناين.
املخيم  حت�سري  مّت  اللوج�ستية  الناحية  من 
)منامة  كافة  امل�ستلزمات  يوؤمن  الذي  بال�سكل 
 )Skidoo( وا�ستخدمنا اآليات خا�سة )وطعام
تغطية  م��ع  اجل��رح��ى  واإخ����الء  امل�سلك  ل��ت��اأم��ني 

الأحمر  ال�سليب  مع  وبالتن�سيق  ج��وي،  واإخ��الء 
الع�سكرية قمنا بتوزيع نقاط  اللبناين والطبابة 
الإ�سعاف، كما مّت تاأمني با�سات مب�ساعدة فوج 

النقل لنقل امل�سرتكني.
ثالثة  اىل  امل�سلك  تق�سيم  مّت  فقد  تقنياً  اأما 
لل�45  الأحمر  )اللون  امل�سافة  بح�سب  اأق�سام 
الأزرق  واللون  كلم  لل�30  الأخ�رس  اللون  كلم، 
اأعلى  على  كامريات  ُو�سعت  وقد  كلم(.  لل�18 
بث  م��ع  امل�سالك  م��ن  اأق�����س��ام  ملراقبة  ال��ت��الل 
الو�سول(،  نقطة  يف  )�سا�سات   wireless

Prosec. و�ُسّلمت للفرق  بالتن�سيق مع �رسكة 
اأجهزة اإت�سال تبث اإ�سارة لدى املرور يف النقاط 
الإ�سارات كانت مو�سولة بغرفة  املحددة. هذه 
باأدق  ال�سباق  ملتابعة  الفوج  و�سعها  عمليات 
تفا�سيله ولالإبقاء على الإت�سال مع امل�ساركني 
بالطبع 11 نقطة  ُوّزعت  لأي طارئ. وقد  جتنباً 
طول  ع��ل��ى   )Check Points(تفتي�س

امل�سلك لتاأكيد مرور الفرق«.
الأهداف  اأب��رز  من  البيئة  حماية  يف  امل�ساهمة 
كل  حمل  ل��ذل��ك  ال�����س��ب��اق،  اليها  �سعى  ال��ت��ي 
م�سرتك غر�سة اأرز من حممية اأرز تنورين وتوىل 
غر�سها على م�سلك ال�سباق بعد اأن زّود اجلميع 

التعليمات الالزمة.

يف اخلتام... اجلوائز
بانتظار  اجل��م��ي��ع  ك���ان  ال��و���س��ول  نقطة  يف 
بالو�سول  لتهنئتهم  الأ�سدقاء  املت�سابقني: 
�سالمتهم  م��ن  للتاأكد  واملنّظمون  �ساملني، 
يف  ال�سري  عناء  بعد  وامل��اء  الطعام  وتزويدهم 
اجلبال. وبعد التاأكد من و�سول اآخر فريق، توّجه 
اجلميع اىل و�سط غابة اأرز ب�رسي، حيث اأقيم حفل 
توزيع اجلوائز على الفائزين من الفئات كافة، 
بح�سور قائد مدر�سة التزلج العميد الركن حممد 

اخلري ممثالً العماد جان قهوجي قائد اجلي�س.
نّوّه باملجهود الذي بذله  العميد الركن روكز 
امل�ساركون على الرغم من �سعوبة ال�سباق على 
كل امل�ستويات. و�سكر قائد اجلي�س الذي دعم 
كل  �سكر  كما  وت�سجيعه،  بتوجيهاته  ال�سباق 
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»اإغارة االأرز« من جديد

املغاوير 
يتابعون 

ن�ساطاتهم
مع املدنيني
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اأردنا ونريد  ال�سباق... وقال:  باإجناح  من �ساهم 
دائماً من كل الن�ساطات التي ننّظمها التوا�سل 
مع املدنيني وتقريبهم من اجلي�س، كما ن�سّدد 
لبنان  ع��ن  احلقيقية  ال�����س��ورة  اإي�����س��ال  على 
لأن  ون�سعى  والإ�ستقبال.  والطبيعة  الريا�سة 
وي�ساهموا  ووديانهم  جبالهم  اللبنانيون  يعرف 
يف اإنعا�س القرى اجلبلية ورفع م�ستوى الريا�سة 
بامل�ساركة مع فرق اأجنبية عاملية، ونريد اي�ساً 

اأن ت�سبح ن�ساطاتنا دولية...
�ساكراً  كلمته  روك���ز  ال��رك��ن  العميد  وخ��ت��م 



التي  الع�سكرية منها واملدنية،  الأجنبية  الفرق 
واأن  دائماً  التالقي  متمنياً  ال�سباق،  يف  �ساركت 
تكون التح�سريات القادمة، اجل�سدية والنف�سية 
والتنظيمية، اأف�سل واأكرث اإرادة وت�سميماً على 
النجاح. بعدها اأُعلن عن اأ�سماء الفرق الفائزة يف 
وامليداليات  الكوؤو�س  توزيع  ومّت  الفئات  كل 

وال�سهادات واجلوائز عليهم.  

اأ�سداء واقرتاحات
الذي �سارك مع  العقيد املغوار فار�س خوري 
فريقه ب�سباق ال�18 كلم نّوّه مب�ستوى التنظيم 
يف هذا ال�سباق، ما منع الغ�س اأو وقوع اأي حادث. 
املميزة  الأج��ن��ب��ي��ة  امل�����س��ارك��ة  اىل  ب��الإ���س��اف��ة 
اجلي�س  عن  التعريف  يف  هاماً  دوراً  توؤدي  التي 
تق�سيم  الأف�سل  من  ك��ان  اأن��ه  وراأى  اللبناين. 
ال�سعوبات  اأما  للتكافوؤ.  الأعمار  ح�سب  الفئات 
ح�سب  اأولها  فكان  امل�سرتكني  واجهت  التي 

املتفاوتة  والرتفاعات  امل�سلك  �سعوبة  راأي��ه 
التي تخّللته. 

اأما زميله الدكتور فرا�س عطاهلل )جّراح عظم(، 
اأبدى  فقد  وال��ت��ح��دي،  الريا�سة  يع�سق  ال��ذي 
اإعجابه بالتنظيم وال�ستقبال، وال�سعور بالأمان 
الذي وّفره فوج املغاوير، »فاأنا كطبيب اأ�سّدد 
الفوج  لنا  وّف��ره��ا  التي  الأمنية  الناحية  على 
للمرة  اأ�سارك  واأنا   .Perfect Security
الأوىل يف مثل هذا ال�سباق واأقّدر فكرة تقريب 
الآخ��ر  ال��وج��ه  ليعرفوا  اجلي�س،  م��ن  املدنيني 
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للمغاوير«.
زوجة  با�سكال  ال�سيدة  امل�ساركات  بني  من 
التي  �سلوم  ابراهيم  ال�سهيد  امل��غ��وار  ال��رائ��د 
دون  من  امل�ساركة  على  �سديقاتها  �سّجعت 

ترّدد.
به  واأمان �سعر  حما�سة ل مثيل لها واطمئنان 
اللبناين  اجلي�س  بحماية  كونهم  املت�سابقون 

وبالتحديد فوج املغاوير.
وهي لي�ست املرة الأوىل التي ي�ساركون فيها 
تكون  لن  وبالطبع  ال�سباقات،  من  النوع  بهذا 

املرة الأخرية.
النتائج

عن فئ�ة الإناث الأجانب ل�سب�اق 45 كل�م، فازت 
 Cornelia من  ك�ل  ال�سوي�رسي  الف�ريق  من 
 Bronnimann, Catherine
 7 بتوقيت   Petra Sigristو  Carron

�ساعات و35 دقيقة.

باملرتبة  ففاز  الأجانب،  الذكور  فئة  عن  اأم��ا 
 Patrick Lume, الفرن�سي  الفريق  الأوىل 
 Cyril Moriotو  Patrick Baladie
يف  وح���ل  دق��ي��ق��ة.  و58  ���س��اع��ات   5 بتوقيت 
 Joel Mariaux املرتبة الثانية ال�سوي�رسيون
 Guillaumeو  ,Raphael Granger
الفرن�سيون  الثالثة  املرتبة  ويف   .Berlier
 Rene Bugnion, Ivan Pigeonnat

.Jean - Christophe Boillatو
 45 ب�سباق  امل�ساركني  الع�سكريني  فئة  عن 
من  فريقان  والثانية  الأوىل  باملرتبة  فاز  كلم، 
فرج املغاوير، الأول �سّم املالزم الأول رودولف 
عقل، العريف علي اأبو بكر واجلندي اأحمد عبدو، 
�سّم  والثاين  دقيقة.  و25  �ساعات   6 بتوقيت 
غريب  ح�سن  اجل��ن��دي  الأي��وب��ي،  عمر  اجل��ن��دي 

واجلندي ح�سن امل�سمار.
عن فئة الإناث امل�ساركات يف �سباق 30 كلم، 
عزام  جوي�س  اللبنانيتني  من  موؤلف  فريق  فاز 

.Marica Piusوتينا قماطي و
عن فئة الذكور، فاز فريق من اجلي�س الفرن�سي 
 Jean - Philippe Leconte, موؤلف من
 Emmanuelو  Jacques Tecuer
Doualle باملرتبة الأوىل بتوقيت 4 �ساعات 
ال�سوي�رسيان  الثانية  املرتبة  ويف  دقيقة.  و45 
.Falvien Strubو  Malika Murner
الفائزون الع�سكريون من فوج املغاوير هم:

يف املرتبة الأوىل الرقيب جان فتح اهلل، اجلندي 
ال��ق��ادري،  نبيل  واجل��ن��دي  ليلي  ح�سن  ح��ي��در 

بتوقيت 4 �ساعات و58 دقيقة.
رعد،  اأغ��ا  خالد  امل��ع��اون  الثانية:  املرتبة  يف 
اجلندي ح�سن احلاج واجلندي خ�رس اخلليل، ويف 
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العريف ح�سني زعيرت، اجلندي  الثالثة،  املرتبة 
علي غريب واجلندي اأحمد املو�سوي.

عن فئة املدنيات الإناث امل�ساركات يف �سباق 
باملرتبة  ف��ازت   )Randonnée( كلم   18
الأوىل ك��ارم��ه ال��دن��ا، رن��ا ج��ب��ور وك���ارل ح��داد. 
كريوز  دي��دي  ك���ريوز،  ن��ور  الثانية  وباملرتبة 

وليندا كرالوڤا.
عن فئة الذكور، حل باملرتبة الأوىل دوري رنو، 
في�سل.  واأنطوان   Chenieux Jerome
 Bares Christophe, الثانية  باملرتبة 
 Sabotو  Chauvin Antoine
زهرا،  مازن  الثالثة  وباملرتبة   .Bertrand

با�سم الأيوبي وحممد �ساهر.
فاز  الع�سكريني،  فئة  يف  نف�سه  ال�سباق  عن 
موؤلف  املغاوير  فوج  من  فريق  الأوىل  باملرتبة 
فرح  اليا�س  اجلندي  فار�س،  جورج  العريف  من 
واجلندي �سليمان �سعدة. وحل باملرتبة الثانية 
العريف  وعنا�رسه  املجوقل  الفوج  من  فريق 
�سوفان  حممد  ال��ع��ري��ف  اأم��ه��ز،  عبا�س  الأول 

واجلندي م�سطفى حمو�سة.
موؤلف  املغاوير  من  فريق  الثالثة،  وباملرتبة 
الأول  الرقيب  ح��رب،  ح��رب  الأول  الرقيب  من 

ربيع درغام والرقيب الأول خالد حممد.
مدر�سة  من  فريق  الرابعة  باملرتبة  حّل  وقد 
التزلج موؤلف من اأحمد �ساكو�س، باخو�س بي�رسي 

وتيدي واكيم.
فاز   )Raquette( ك��ل��م   18 ���س��ب��اق  يف 
عقل،  ك��ارول  الإن��اث  فئة  عن  الأوىل  باملرتبة 
الثانية جويل  باملرتبة  مرينا عقل ومايا ن�سار. 
وباملرتبة  غ��ج��ر،  وم��ارل��ني  دي���اب  ن���ورا  ق��م��ر، 
الثالثة باتري�سيا �سحيرب، ميلودي باردان وليال 

كا�سباريان.
اأما ع�ن فئة الرج��ال، فقد ف�از باملرتبة الأوىل 
زهري غزالة، فوؤاد طليعة وبالل طليع�ة؛ باملرتبة 
يون�س  اأب���ي  رولن  دق���اق،  ب��ي��ار  ج��ان  الثانية 
الفريق  الثالثة  وباملرتبة  غربريل،  ويو�سف 

 Philippe, Guillaume et الفرن�سي 
.Jean - Baptiste Petrel

واأخرياً عن فئة الع�سكريني يف ال�سباق نف�سه، 
موؤلف  املغاوير  من  فريق  الأوىل  باملرتبة  فاز 
الأول  الرقيب  الأول جربايل عماد،  من املعاون 
البا�سط عبداهلل.  الأول عبد  علي احلاج والرقيب 
العا�رس  ال��ل��واء  من  فريق  ح��ّل  الثانية  باملرتبة 

اجلندي  الغرباوي،  عي�سى  العريف  من  موؤلف 
طارق  خدماته  امل��م��ّددة  واملجّند  ب��ولد  رواد 
اللواء  من  فريق  الثالثة  املرتبة  ويف  ال�سقعان. 
القادر،  عبد  حممود  اجلندي  من  موؤلف  نف�سه 

العريف عمر احلوم والعريف عالء الهباوي.
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مدير التعليم:
عدد املر�سحني بلغ 1842 

45 منهم دخلوا املدر�سة احلربية

�رسوط �سارمة
لختيار �سباط الخت�سا�س

الكفاءة هي املعيار
• علمنا اأن دورة ال�سباط االإخت�سا�سيني 
خ�سعت يف مرحلة التطويع واالإمتحانات 
الكفاءة  اختيار  لناحية  �سارمة  ل�رشوط 
وح�سب، فهل تخربنا ح�رشة العميد عن 

املراحل التي مّرت بها؟
- يف البدء مّت يف 25 متوز 2009 الإعالن عن 
تعيني �سباط اإخت�سا�سيني )اأطباء، مهند�سني، 
املدنيني  ب��ني  م��ن  مو�سيقيني(  اإداري������ني، 
والع�سكريني، الذكور وح�سب، بطريقة املباراة، 

وذلك بعد موافقة جمل�س الوزراء.
تقّدم عدد كبري من املر�سحني بطلبات التطّوع 
الإخت�سا�سات  على  توّزعوا  مر�سحاً(   1842(
الفاح�سة  اللجان  وت�سّكلت  كافة.  املطلوبة 
لتنفيذ الإختبارات مبرحلتيها: الأوىل واقت�رست 
والريا�سية،  والنف�سية  الطبية  الإختبارات  على 
والإمتحان  اخلطي  الإختبار  وت�سّمنت  والثانية 
والإمتحان  الأ�سنان  طب  لخت�سا�س  العملي 
ال�سفوي لباقي اخت�سا�سات الطب ولإخت�سا�س 
اأ�ساتذة جامعيني.  اإ�رساف  الهند�سة وذلك حتت 
هذا بالإ�سافة اىل اختبار التقدير اأو املثول اأمام 

اللجنة.

بني الرغبة يف دخول املدر�سة 
احلربية وحتقيق هذه الرغبة، طريق 
ملوؤه االإختبارات وامل�سابقات وحب�ش 

االأنفا�ش، خ�سو�ساً اأن طلبات الرت�سيح 
كثرية وعدد املقاعد حمدود.

دورة ال�سباط االإخت�سا�سيني التي 
التحقت اأخريًا باملدر�سة احلربية، 
خ�سعت ل�رشوط �سارمة يخربنا عنها 
مدير التعليم العميد الركن خالد 

حمادة.
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كيفية االختيار
• ملا كان عدد املر�سحني كثريًا والعدد 

املطلوب قليالً، كيف مّت االإختيار؟
اىل وف���رة امل��ر���س��ح��ني وحم��دودي��ة  - ن��ظ��راً 
من  �سابطاً   45 وه��و  تطويعه  امل��ق��ّرر  ال��ع��دد 
العماد  من  بتوجيه  مّت  كافة،  الإخت�سا�سات 
قهوجي، قائد اجلي�س، رفع م�ستوى الإختبارات 
املطلوب  العدد  انتقاء  للقيادة  ليت�سنى  كلها 
وهكذا  الناجحني.  املر�سحني  نخبة  ب��ني  م��ن 
والنف�سية  الطبية  الإختبارات  بعد  العدد  ر�سا 

والريا�سية على 750 مر�سحاً.
ولإجناز املرحلة الثانية، مرحلة الإختبار اخلطي 
اجلامعيني  الأ�ساتذة  من  بعدد  الإ�ستعانة  مّتت 
مهمة  اليهم  اأوك��ل��ت  اأ���س��ت��اذاً(،   67 )ح���واىل 
اأ�سئلة،  و�سع  وت�سّمنت  املرحلة  هذه  حت�سري 
ت�سحيح امل�سابقات، تنفيذ الإختبارات ال�سفوية 
والعملية ملر�سحي بع�س الإخت�سا�سات كالطب 

والهند�سة واملو�سيقى.
هوؤلء  ا�سُتدعي  اخلطي  الإختبار  ي��وم  �سباح 
قيادة  مبنى  مق�سف  اىل  اجلامعيون  الأ�ساتذة 
��م��وا اىل خ��الي��ا ع��م��ل وفق  ُق�����سِّ اجل��ي�����س ح��ي��ث 
الأ�سئلة  فو�سعوا  املطلوبة،  الإخت�سا�سات 
وا امل�سابقات باإ�رساف مبا�رس مني �سخ�سياً.  وح�رسّ
و�سّلمت امل�سابقات اىل اللجنة الفاح�سة العامة 
قبل ن�سف �ساعة فقط من توقيت بدء الإختبار. 
يف  م�سكورين  اجل��ام��ع��ي��ون  الأ���س��ات��ذة  وب��ق��ي 
�سيافة اجلي�س، بعيدين عن اأي ات�سال خارجي 
وذلك  املر�سحني،  امل�سابقات على  توزيع  قبل 
حفاظاً على �رسّية الإختبارات و�سالمتها، واإحقاقاً 
هذه  اأُجريت  وقد  كلها.  مبعايريها  لل�سفافية 
الإختبارات اخلطّية يف مبنى اجلامعة اللبنانية يف 

احلدث.

اختبارات ونتائج
• تكّلمتم على اختبارات عملية و�سفوية 

فمن هم الذين خ�سعوا لها؟
للمر�سحني  و�سفوي  عملي  اختبار  اأُج���ري   -
وف���ق اإخ��ت�����س��ا���س ك��ل م��ن��ه��م: اإخ��ت��ب��ار عملي 
طب  كلية  من  اأ�ساتذة  باإ�رساف  الأ�سنان  لأطباء 
لباقي  �سفوي  واختبار  عياداتها،  ويف  الأ�سنان 
من  م�سرتكة  جل���ان  ب���اإ����رساف  الإخ��ت�����س��ا���س��ات 
مّت  اإخت�سا�سيني  اجلامعيني و�سباط  الأ�ساتذة 
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مر�سح  لكل  التقني  امل�ستوى  تقييم  بنتيجته 
على حدة.

اأما الإختبار الأخري فكان املثول اأمام اللجنة يف 
املدر�سة احلربية.

اإخت�سا�سيني  ���س��ب��اط  تعيني  مّت  وه��ك��ذا 
الإختبارات  يف  نتائجهم  وفق  اجلي�س  مل�سلحة 
توّزعوا  وقد  اإخت�سا�س،  كل  اىل  اجلي�س  وحاجة 

على ال�سكل الآتي:
�سباط.  3 متمّرن:  طبيب  نقيب  • ب�سفة 

اأول طبيب متمّرن: 3 �سباط. • ب�سفة مالزم 
اأقدمية  مع  متمّرن  طبيب  م��الزم  ب�سفة   •

�سنتني بالرتبة والراتب: 5 �سباط.
اأقدمية  مع  متمّرن  مهند�س  مالزم  • ب�سفة 

�سنتني بالرتبة والراتب: 17 �سابطاً.
�سابطاً.  16 متمّرن:  اإداري  مالزم  • ب�سفة 

�سابط  متمّرن:  مو�سيقي  م��الزم  ب�سفة   •
واحد.

اأخرياً اأ�سار العميد الركن حمادة اىل اأن قيادة 
اجلامعيني  الأ�ساتذة  جلهود  وتكرمياً  اجلي�س، 
الإختبارات،  تنفيذ  جن��اح  يف  اأ�سهموا  ال��ذي��ن 
اللبنانية  اجلامعة  رئا�سة  ���رسف  على  اأق��ام��ت 
مق�سف  يف  كوكتيل  حفل  املعنيني  والأ�ساتذة 
�سوقي  ال��رك��ن  ال��ل��واء  برئا�سة  القيادة  مبنى 
اجلي�س  ق��ائ��د  مم��ث��الً  الأرك����ان  رئي�س  امل�����رسي 
وح�سور عدد كبري من �سباط القيادة. وقد مّت 
خالله تقدمي درع تقديرية وكتب �سكر لرئي�س 
اجلامعة وعمداء الكليات امل�ساركة، اإ�سافة اىل 

هدايا رمزية لالأ�ساتذة اجلامعيني. 







اإعداد: ندين البلعة

حتقيق
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طب وهند�سة واإدارة ومو�سيقى...

كل االإخت�سا�سات 
توؤدي اىل
احلربية

ع�رش  �سبعة  اأط���ب���اء،  ع�����رشة 
اإداري����اً  ع�����رش  �سبعة  م��ه��ن��د���س��اً، 

ومو�سيقي واحد التقوا حول حّب الوطن 
وجي�سه. غ�ّسوا الطرف عن الفر�ش املتاحة 
لهم والتحقوا باملدر�سة احلربية ك�سباط 

اإخت�سا�سيني.



اإختبارات االأهلية والتدريبات
قائد املدر�سة احلربية العميد الركن وليد �سلمان ي�رسح الآلية التي 

يتّم من خاللها قبول �سباط اإخت�سا�س يف اجلي�س اللبناين:
يف  املطلوبة  الإخت�سا�سات  ذوي  من  �سباب  ال��دورة  هذه  يف  »ُيقبل 
اجلي�س، يخ�سعون لعدة اإختبارات ُتربز اأهليتهم لحتالل منا�سب ومواقع 
يف املوؤ�س�سة الع�سكرية. يف البداية يخ�سعون لالختبار النف�سي والريا�سي 
الأجنبية  باللغات  خطية  اإمتحانات  يجرون  ثم  ال�سامل،  الطبي  والفح�س 
اللجنة  مع  املواجهة  فهي  الإختبارات  خامتة  اأما  اإخت�سا�سه.  �سمن  وكل 
)Interview(، هذا الإختبار ي�سّلط ال�سوء على �سخ�سية ال�ساب، وقفته، 

ثقافته العامة ومنطقه...
وم��واداً  تدريبات  اأ�سبوعاً،   14 فرتة  خالل  الإخت�سا�س،  �سباط  يتابع 
ملدة  القطع  يف  حمددة  مهمات  على  يتمّر�سون  ثّم  ومن  مكّثفة،  ع�سكرية 

.»On job training« اأ�سبوع، وهذا ما ي�سمى
احلاجة،  بح�سب  ت�سكيالتهم  ت�سدر  ذل��ك  بعد 
بتعبئة  الأف����راد  مديرية  تقوم  اإذ 

النق�س يف القطع.
اأم���ا ال��ت��دري��ب��ات وال���درو����س التي 
املتمّرنون،  ال�����س��ب��اط  ل��ه��ا  يخ�سع 
م�ساعد  نخلة  �سادي  النقيب  فيعّددها 
الإخت�سا�س  »���س��ب��اط  ال�����دورة:  م��دي��ر 
لذا  مبر�سوم،  واأت��وا  بالأ�سل  مدنيون  هم 
يخ�سعون ملرحلة حت�سريية يتدّربون خاللها 
الت�سديد  يتم  اإذاً  ع�سكريني.  اىل  ليتحّولوا 
بالريا�سة،  الع�سكرية بدءاً  التدريبات  على 
الأ�سلحة  ع��ل��م  امل��ر���س��و���س،  ال��ن��ظ��ام 
الأنظمة  ال��رم��اي��ة،  اأن��واع��ه��ا(،   )ب��ك��ل 
اخلرائط،  على  التمارين  والقوانني، 
القتال،  مت��اري��ن  ال�����س��ري،  مت��اري��ن 
كل  اىل  و�سولً  امل��ي��دان...  خدمة 
اليها  التي يحتاجون  التعليمات 

يف حياتهم الع�سكرية.
تخّولهم  التدريبات  ه��ذه 
التعاطي  كيفية  م��ع��رف��ة 
م����ع الأم��������ور ع�����س��ك��ري��اً 
على  ي��ت��وّزع��ون  عندما 
القطع، وطبعاً كلٌّ يف 
اخت�سا�سه. وتتوّزع 
ال���ت���دري���ب���ات يف 
خمتلفة،  اأم��اك��ن 
داخ�����ل امل��در���س��ة 

وخارجها«.
االإن�سباط هو االأ�سا�ش
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التي  الع�سكرية  التدريبات  تعترب 
جّدية  الإخ��ت�����س��ا���س،  �سابط  يتابعها 

الإنتقال  ي�ستطيع  حتى  وقا�سية  مكثفة 
الع�سكرية  احلياة  اىل  املدنية  الروحية  من 

ال�سلبة باأقل من اأربعة اأ�سهر. وي�سّدد العميد 
الإن�سباط  نواحي  على  �سلمان  الركن 

»حتى  اأن��واع��ه��ا  بكل 

�سباطاً  ن��خ��ّرج 
ومن  ومن�سبطني.  م�����س��وؤول��ني 

مبر�سوم  اأتوا  �سباطاً  كونهم  النواحي،  هذه  اإحدى 
ي�سّميهم »�سباط اإخت�سا�س« ولي�سوا تالمذة �سباط، 

يغادرون  عندما  وجنومهم  �ساراتهم  ي�سعون  فهم 
املدر�سة احلربية يف ماأذونياتهم، ولكن داخل املدر�سة 

ُيجّردون من رتبهم وُيطّبق عليهم القانون كما التالمذة 
هنا  واملق�سود  معهم،  يتخالطوا  اأن  دون  من  ال�سباط 

التمّر�س على الإن�سباط والأمرة من 

امل����دّرب����ني 
وم�ساعديهم.

��ب ���س��اب��ط الإخ��ت�����س��ا���س على  ُي��ح��ا���سَ
تطّبق  التي  التدابري  بحقه  وُتوؤخذ  املخالفات 
العالمات  الفو�سى،  ح��ال:  يف  ال��ت��الم��ذة،  على 
والتلكوؤ...  التاأخر  بالريا�سة،  الك�سل  املتدنية، 
واأي خمالفة يف قواعد الإن�سباط. ولكن بالطبع ن�سبة 

وعيهم  اىل  نظراً  اأق��ل  تكون  لديهم  املخالفة 
وعزة  و�سخ�سيتهم  وعلمهم 

النف�س«.

الفرق
اأين االإختالف يف التعاطي   •
و�سباط  ال�سباط  التالمذة  م��ع 

االإخت�سا�ش؟
النقيب  يجيب  ال�سوؤال  ه��ذا  على   -
كيفية  يف  الإخ����ت����الف  م����وؤك����داً  ن��خ��ل��ة 
الإثنني، »ف�سابط  التعاطي مع كلٍّ من 
الإخت�سا�س م�سّمى �سابط، حا�سل على 
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درجة معّينة من العلم وال�سهادات �سمن اخت�سا�سه. نق�سو عليه قليالً يف 
الع�سكرية ب�سكل �سحيح، فهناك نظام  البداية حتى يتمّكن من املعارف 
وتعليمات يجب اأن نطّبقها حتى يتخّرج من هنا �سابطاً قادراً على قيادة 

ع�سكريني.
التلميذ ال�سابط فهو ما زال يف بداية الطريق، تخّرج حديثاً اأم�����ا 

نق�سو  الثانوية.  املرحلة  من 

نهاية  يف  �سيكون  لأن��ه  اأك��رث  عليه 
)م�ساة،  مقاتالً  �سابطاً  املطاف 

م����درع����ات، م���دف���ع���ي���ة...( ل��ذا 
بدنية  بلياقة  يتمّتع  اأن  عليه 

الريا�سة  خ���الل  م��ن  ع��ال��ي��ة 
الع�سكرية  وال��ت��م��اري��ن 

على  القتال...  ودرو���س 



عك�س �سابط الإخت�سا�س، املتخ�ّس�س يف جمال علمي معنّي ولي�س 
مقاتالً.

الإخت�سا�س، وعليهم �سغط  ت�ساهل مع �سباط  ل 
التلميذ  ياأخذ  كثرية  وم��واد  ودرو���س 

معظمها،  ال�����س��اب��ط 
ولكن يف 
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وقت �سّيق وحمدود. اإ�سارة اىل اأن �سابط الإخت�سا�س ل يتابع مواداً مدنية 
عك�س  على  معنّي.  اخت�سا�س  يف  �سهادة  على  وح�سل  وتخّرج  �سبق  لأنه 
اىل  ال�سابط  يحتاج  بحيث  مدنية  م��واداً  يدر�س  ال��ذي  ال�سابط  التلميذ 

الثقافة والعلم يف حياته العملية الع�سكرية«.

�سعوبة التاأقلم
م��ن وج��ه��ة نظر ق��ائ��د امل��در���س��ة احل��رب��ي��ة، تكمن 
�سباط  اىل  بالن�سبة  الأ�سا�سية  ال�سعوبة 
من  انتقالهم  �رسعة  يف  الإخت�سا�س 
احلياة املدنية اىل احلياة الع�سكرية 
وهذا  ق�����س��رية.  زمنية  ف��رتة  و�سمن 
احلياة  مع  والتاأقلم  الريا�سة  يت�سّمن 
ان�سباط  م��ن  متطلباتها  بكل  الع�سكرية 
الإعتياد على حياة  والأهم  وامرة، ون�ساطات... 

اجلماعة. 
)اإخت�سا�س  املنى  اأب��و  �سادي  املتمّرن  ال�سابط 
اإدارة اأعمال ومعلوماتية( يرى يف هذا الإطار اأن �سعوبة 
التاأقلم مع احلياة الع�سكرية تكمن يف الإن�سباط واحرتام 
�سجّيتنا وحتى  كنا على  اجلي�س  اىل  الوقت »فقبل دخولنا 
يف ال�رسكات اخلا�سة ميكن الت�ساهل قليالً بالن�سبة اىل الوقت 
والتاأخري. ولكن يف اجلي�س لكل خطاأ عواقبه، لذا ل �سعورياً، ي�سبح 
التقّدم  طريقة  حيث  من  والروؤ�ساء  للوقت  واحرتام  ان�سباط  لدينا 

منهم واأداء التحية وطريقة التحدث اليهم...«.
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اأنا اآٍت
بدل  اجلي�س  اىل  دخوله  �سبب  عن 

اخت�سا�سه،  �سمن  اخلارج  يف  وا�سعة  جمالت  يف  العمل 
ي�سارع ال�سابط املتمّرن اأحمد يون�س )اإخت�سا�س طب داخلي( اىل القول: 
يختلف  وهو  والإ�ستقرار  والنظام  الإن�سباط  فيه  واأجد  اجلي�س  اأحب  »اأنا 
بذلك عن جمتمعنا، واأجد يف املوؤ�س�سة الع�سكرية جمالت لأتقّدم واأ�سل اىل 

مراكز معّينة«.
يون�س مل يجد �سعوبة يف اأي من الإختبارات التي خ�سع لها قبل قبوله لأنه 
كان مهيئاً نف�سياً وج�سدياً. ويرى اأن ما ميّيزهم عن ال�سباط الذين تخّرجوا 

من احلربية )تالمذة �سباط( هو طبيعة املهمات.

»دوري كطبيب مثالً يختلف بالتاأكيد عّما يقوم به �سابط اآخر يف القطع 
الع�سكري  الع�سكرية )يف امل�ست�سفى  الطبابة  اإذ �ساأكون بخدمة  القتالية. 
اإطار اخلدمات  واأقّدم مهماتي يف  اأو يف م�ستو�سف معنّي(  املركزي 

الطبية اأي �سمن اإخت�سا�سي«.
 



من اجلي�ش واليه
ال�����س��اب��ط 
امل�����ت�����م�����ّرن 
اأن����ط����ون ع��ون 
)اإخ���ت�������س���ا����س 
تقّدم  مو�سيقى( 
�سابط  دورة  م���ن 
اأن  ب��ع��د  اإخ��ت�����س��ا���س 
ع�رس  خ�����دم  ق����د  ك�����ان 
وهو  اجلي�س،  يف  �سنوات 
باقي  ع��ن  يتمّيز  ذل��ك  يف 
من  ينتقلون  الذين  زمالئه 

احلياة املدنية.
احلياة  يف  وجت��ارب��ه  ب��خ��ربت��ه 
يجعلني  الأم��ر  »ه��ذا  الع�سكرية، 
لأوّجههم  رف��اق��ي  جت��اه  م�����س��وؤولً 
بالأمور  يتعلق  ما  يف  امل�ستطاع  قدر 
بالن�سبة  اأ�سهل  ال���دورة  الع�سكرية. 

اإيّل«.
ي�سّدد  كع�سكري،  تفكريه  منطلق  من 
على �رسورة متّتع ال�سابط بثقافة ع�سكرية 
وا�سعة ت�سمل القانون الع�سكري واأموراً اأخرى 

فائقة الأهمية.

�ساأتابع الطريق
�سقيق النقيب املغوار ال�سهيد مارون الليطاين، 
ال�سابط املتمّرن مايك الليطاين )اإخت�سا�س هند�سة 
الإخت�سا�س:  �سباط  دورة  يوميات  يلّخ�س  ميكانيك( 
ال�سباحية،  والريا�سة  فجراً  اخلام�سة  ال�ساعة  »النهو�س 
نبا�رس  ثم  الفطور.  وتناول  القانوين  الهندام  ارتداء  بعدها 
نظام  فمثالً  اأخ��رى.  اأماكن  يف  اأو  الدر�س  قاعة  يف  الدرو�س 
يف  الأ�سلحة  در�س  املدر�سة،  �ساحات  يف  ننّفذه  املر�سو�س 
امللعب... ندر�س حتى ال�ساعة الثانية لناأخذ من بعدها ا�سرتاحة 
الغداء حتى ال�ساعة الرابعة. يف ما بعد نكمل الدرو�س بني م�سائية 
واأ�سلحة وغريها بح�سب الربنامج حتى ال�ساعة الثامنة م�ساًء حيث 
اأو يكون لدينا قتال  العا�رسة  ال�ساعة  التعداد  الع�ساء، ويتّم  نتناول 

ليلي يف اأماكن خارجية خمتلفة«.
كتالمذة  ل  تالمذة  ك�سباط  معهم  امل��دّرب��ون  يتعاطى  مايك،  ب��راأي 
الع�سكري  النطاق  يف  ندخل  وبعدها  تدريب  اأ�سهر  ثالثة  »لدينا  �سباط، 
كرثة  ب�سبب  ال�سغط  من  بالقليل  كرفاقه  مايك  ي�سعر  ك�سباط.  العام 
التدريبات و�سيق املدة الزمنية، ولكن م�ستوى الإ�ستيعاب لديهم اأكرب، 

واأّكد اأنه �سيتابع الطريق مهما بلغت ال�سعوبات...
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اإعداد: روجينا خليل

قضسايا االإغرتاب

ني�سان

اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل يف موؤمترها الثالث ع�رس

االإنفتاح واحلوار
خدمة للعمل االغرتابي

»حتية اإغرتابية لكم جميعاً، وحتية با�سمكم اىل �سائر 
املغرتبني اللبنانيني املنت�رشين يف اأ�سقاع العامل.

حتية با�سمكم اي�ساً الأرواح �سهداء االإغرتاب، �سهداء 
ال�سعي وراء االأمل واحلب واالإ�ستقرار والرزق 

احلالل...«.
بهذه التحيات، افتتح رئي�ش اجلامعة اللبنانية - 

الثقافية يف العامل ال�سيد اأحمد نا�رش يف االأوني�سكو 
يف بريوت املوؤمتر الثالث ع�رش للجامعة وذلك بح�سور 
ممثل عن وزارة اخلارجية ال�سيد اأحمد عا�سي وعدد من 
املوؤمترين املمثلني لدول االإغرتاب املنت�سبة للجامعة.

اإفتتاح املوؤمتر
بعد الن�سيد الوطني والوقوف دقيقة �سمت على اأرواح �سهداء الإغرتاب 
ل �سيما �سحايا الطائرة الأثيوبية املنكوبة، اأ�سار نا�رس اىل ثالث حمطات 

رئي�سة مّرت بها اجلامعة منذ املوؤمتر الثاين ع�رس.
الأوىل كانت انعقاد املوؤمتر الثاين ع�رس و�سيا�سة احلوار والإنفتاح التي 
جلرميتي  الالحقة  والتداعيات  الأليمة  الأح��داث  والثانية  خالله،  اأُر�سيت 
العام  لبنان  على  الإ�رسائيلي  والعدوان  احلريري  رفيق  ال�سهيد  اغتيال 
اأ�سباب  لوجود  العادي  موؤمترها  تاأجيل  اىل  اجلامعة  ا�سطر  ما   ،2006

قاهرة متنع انعقاده و�سط الأجواء املوؤملة يف البالد.
اأما املحطة الثالثة، فتمّثلت يف انتخاب الرئي�س مي�سال �سليمان واإطالق 

م�سرية الوحدة على امل�ستويني الوطني والإغرتابي.
على  توؤثر  مل  اأهميتها،  على  الثالث  املحطات  »ه��ذه  نا�رس:  واأ���س��اف 
عملنا، فجاهدنا معاً، لنواكب العمل الإغرتابي يف العامل من خالل جمموعة 

الن�ساطات الثقافية والرتبوية، والإجتماعية والإعالمية«.
والطارئة  الطبيعية  الكوارث  خماطر  ملواجهة  الأول  املوؤمتر  اىل  واأ�سار 
بالتن�سيق مع قيادة اجلي�س  الفائت  العام  الذي عقد بدعوة من اجلامعة 

اللبناين وقوى الأمن الداخلي 
الر�سمية  ال��ه��ي��ئ��ات  و���س��ائ��ر 

املعنية يف لبنان. ويف ختام كلمته، 
يف  اجلامعة  اإجن���ازات  اأب��رز  نا�رس  ع��ّدد 

الأ�سا�سية  العناوين  وح��ّدد  املجالت  خمتلف 
اجلل�سات  يف  للحوار  رئي�سة  مادة  �سّكلت  التي 

املغلقة.
ثم تال الأمني العام املركزي للجامعة املحامي 

بيرت الأ�سقر تقريراً تناول فيه ال�ساأن الداخلي واإجنازات اجلامعة معترباً 
اأن »الإجناز الأكرب للجامعة يتمّثل يف حتّول الأمانة العامة اىل راأ�س حربة 
فولذية يف الت�سّدي لأ�سحاب الأفكار الت�سادمية والطائفية التي دّمرت 

الوطن وحتاول نقل هذه الآفة الطائفية اىل اأبنائنا يف الإنت�سار«.

تو�سيات
توالت  الدين،  عز  اأحمد  ال�سندوق  اأمني  قّدمه  مف�ّسل  مايل  تقرير  بعد 
كلمات روؤ�ساء الفروع ومندوبي املوؤمتر ثم عقدت جل�سة حوار مغلقة اأ�سدر 



التو�سيات  نا�رس  الرئي�س  بعدها 
ت�سّمن  �سحايف  مومتر  يف  املقررة 

عدة بنود منها:
اخلارجية  وزارة  جهود  دعم  اأولً: 
الإغ����رتاب  ت��وح��ي��د  ال��ه��ادف��ة اىل 

واملغرتبني.
اللجنة املكّلفة من قبل وزير اخلارجية تو�سيع دائرة  ثانياً: الطلب اىل 

احلوار لي�سمل خمتلف الهيئات الإغرتابية التمثيلية.
انتخاب  اىل  الإنتخابات وحتديد موعد نهائي ي�سار خالله  تاأجيل  ثالثاً: 

رئي�س جديد وهيئة اإدارية جديدة.
واللجنة  اخلارجية  وزارة  مع  التن�سيق  احلايل  الرئي�س  تفوي�س  رابعاً: 

املكّلفة من قبلها لدفع احلوار اىل الأمام.
املوؤمتر  حّددها  فقد  املقبلة،  املرحلة  خالل  العمل  خطة  جمال  يف  اأم��ا 

بالعناوين التالية:

والراب��ط��ات  واجلمع��يات  والن���وادي  ال�ف��روع  جم�ال�س  تفعيل   -
عمله���ا  خط��ط  اإع��داد  اليها  والط��لب  اجلامع��ة  اأط��ر  يف  املن�س���وي��ة 
يف  جمع��ه��ا  اىل  �ستب���ادر  التي  العامة  الأمان��ة  اىل  لرفع��ها  اخلا�س�ة 
والقيام  واح�����دة،  اأجن�دة 
ب���الت�������س���الت ال���الزم���ة 
الر�سمية  اجل���ه���ات  م���ع 
لبن��ان  يف  والأه��ل�����ي��������ة 
ل�����س��م��ان جن���اح ال��ربام��ج 

املطلوبة.
الإت�سالت  تكثي��ف   -
ال����دول����ة  اإدارات  م����ع 
اإعداد  بغية  املتخ�س�سة 
م�سرتكة  ع��م��ل  ب���رام���ج 
وع�������ر��������س احل������اج������ات 
الأ�سا�سية  الإغ���رتاب���ي���ة 
دعم  اىل  حت��ت��اج  وال��ت��ي 
املغرتب  ال�سباب  ق�سايا  واعتبار  املركزية  اللبنانية  الدولة  موؤ�س�سات 

اأولوية من اأولويات اجلامعة.
- التم�ّسك بحق املغرتبني يف امل�ساركة يف ال�ساأن العام خالل الإنتخابات 

النيابية العامة.
- املطالبة مبتابعة امللف القانوين والق�سائي حلادثة الطائرة الأثيوبية 

املنكوبة حتى الو�سول اىل احلقيقة كاملة.
- التنويه باخلطوات التي اتخذتها �رسكة طريان ال�رسق الأو�سط يف جمال 

تعزيز وت�سيري خطوط جديدة اىل دول اأفريقية.
العامل  يف  الثقافية   - اللبنانية  اجلامعة  اأن  بالإجماع  املوؤمترون  واعترب 
واملوؤ�س�سات  كافة  املغرتبني  احلا�سنة  الأم،  الإغرتابية  املوؤ�س�سة  هي 
الإغرتابية من جمعيات واأندية، وعليه فاإن م�سوؤولياتها تكمن يف املبادرة 
الدائمة للحوار وانتهاج �سيا�سة الإنفتاح الإيجابي على الأفراد والهيئات 
النظام  الواردة يف  الأهداف  الإغرتابي ويحقق  العمل  الإغرتابية مبا يخدم 

الأ�سا�سي للجامعة.
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عطلة االأعياد التي ق�ساها ع�رشات من اأبناء ال�سهداء يف م�رش مببادرة من �رشكة 
ال�»ميدل اي�ست« زرعت يف نفو�سهم اأجمل الذكريات.

اأيام من العمر تعّرفوا خاللها اىل اأجمل واأهم معامل القاهرة ال�سياحية 
والتاريخية. ومن عرو�سة النيل عادوا اىل بريوت كما غادروها حماطني ب�سيافة 

مميزة من �رشكة طريان ال�رشق االأو�سط التي ما وّفرت جهدًا الإ�سعادهم.
وتبقى ال�سورة اأ�سدق اإنباًء من الكالم.

اأجمل 
الذكريات
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ب������دع������وة 
�سبحي  ال�سهيد  املقدم  موؤ�س�سة  من 

الع�سكريني  اأولد  اأم�����س��ى  ال��ع��اق��وري، 
�سنة(   20 ولغاية   14 عمر  )من  ال�سهداء 
يوماً ترفيهياً يف ثكنة غ�سان رمان - رومية 

بح�سور �سباط الفوج وعنا�رسه.
على  الزهر  من  باقة  بو�سع  الن�ساط  بداأ 
نن�ساهم  »ل��ن  و���رسخ��ة  ال�����س��ه��داء  ن�سب 
الرائد مارون  الأولد برفقة  اأبداً«، ثم قام 
فوج  يف  الأول  ال��ف��رع  )رئي�س  القبياتي 
تعّرفوا  الثكنة،  اأرجاء  يف  بجولة  املغاوير( 
املتحف  وزاروا  امل�����س��اغ��ل  ع��ل��ى  خ��الل��ه��ا 
قبل  ال��ف��وج  ع��ن  ملّخ�س  اىل  وا�ستمعوا 
جولة  ت�سّمن  قتالياً  عر�ساً  ي�ساهدوا  اأن 
جولة  ت�����س��ّل��ق،  اإ���س��ت��ب��اك،  حلقة  م��ق��ات��ل، 

هوائية، هبوط باحلبال، عر�س �سجال...
اىل  اجلميع  انتقل  ال��غ��داء،  بعد 
امل��وت  ن��ه��ر  يف   Géant �سينما 
وكان   )Avatar( فيلم  حل�سور 
يف ا�ستقبالهم ال�سيد حممد مرّوة، قبل اأن 
يعودوا اىل بيوتهم والفرحة متالأ قلوبهم.

ليا  ال�سيدة  توّجهت  جهتها  م��ن 
العماد  اىل  ب��ال�����س��ك��ر  ال���ع���اق���وري 
ن�ساطات  الدائم  دعمه  على  اجلي�س  قائد 
�ساهم  م��ن  ك��ل  �سكرت  كما  املوؤ�س�سة، 
�سباط  خ�سو�ساً  ال��ي��وم  ه��ذا  اإجن���اح  يف 
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ف����وج امل��غ��اوي��ر 
خمابرات  وع��ن��ا���رسه، 
وفريق   Géant �سينما  اإدارة  امل���نت، 
العمل: ال�سيدة مادلني اأبي را�سد، ال�سيدة 
ماريا عبد النور، ال�سيد داين فار�س وق�سم 
كل  يف  الع�سكريني  �سوؤون  ورعاية  اإدارة 
منطقة ملواكبتهم الأولد واملدعوين ذهاباً 

واإياباً.

»الربوف�سور«
يف اإطار اآخر، قّدم الفنان جورج خباز عر�ساً 
لدعم  ريعه  يعود  »الربوف�سور«  مل�رسحيته 
�سبحي  ال�سهيد  املقدم  موؤ�س�سة  ن�ساطات 
العاقوري. واعترب خباز مبادرته حتية لأرواح 

�سهداء اجلي�س. وري
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تاأكيد التناف�ش... وال خطر
على املكتوب من املواقع االإلكرتونية

AUST يف  الإلكرتوين  والإعالم  التقليدية  ال�سحافة 

برعاية وزير االأ�سغال 
العامة والنقل االأ�ستاذ غازي 
العري�سي وبدعوة من ق�سم 
االإعالم يف كلية االآداب 
والعلوم يف اجلامعة
االأمريكية للعلوم 
،)AUST( والتكنولوجيا
عقد املوؤمتر العلمي االأول 
حول »ال�سحافة التقليدية 
واالإعالم االإلكرتوين:
تناف�ش اأم تكامل؟«.
ح�رش االإفتتاح ممثل قائد 
اجلي�ش العماد جان قهوجي 
العميد الركن جمال ف�سل 
اهلل، ممثل مدير عام قوى 
االأمن الداخلي اللواء اأ�رشف 
ريفي الرائد جوزف م�سّلم، 
ممثل مدير عام االأمن العام 
اللواء وفيق جزيني الرائد 
رميون خوري، نقيب ال�سحافة 
حممد البعلبكي، ممثل نقيبة 
املحامني االأ�ستاذة اأمل 
حداد االأ�ستاذ فريد خوري، 
مدير التوجيه العميد الركن 
�سالح حاج �سليمان، رئي�سة 
اجلامعة ال�سيدة هيام �سقر، 
نواب رئي�سة اجلامعة، عمداء 
وروؤ�ساء الوحدات، وح�سد من 
اأهل ال�سحافة وطالب االإعالم.

افتتاح وكلمات
قّدم عريف الحتفال جورج را�سد املتعاقبني 
على الكالم، واأولهم عميد الكلية الدكتور جورج 
فرحة الذي اعترب اأن عنوان املوؤمتر »قد يحمل 
واملوؤ�رسات  والتحليالت  امل�سامني  من  الكثري 
وخ�سو�ساً  اجلديدة  الإعالم  و�سائل  تاأثري  حول 
اأم  كونها  املطبوعة  ال�سحافة  على  الإنرتنت 

و�سائل الت�سال ال�سعبية كلها«.

اأن  اىل  �سقر  هيام  اجلامعة  رئي�سة  واأ�سارت 
الإنرتنت  »تاأثري  يف  للبحث  خم�س�س  املوؤمتر 
ال�سحافة  يف  الب�رسية  احل��ي��اة  جم��ري��ات  على 
والعلم  وال��ث��ق��اف��ة  والج��ت��م��اع  وال�����س��ي��ا���س��ة 

والتعليم...«.
ووجد الوزير غازي العري�سي تكامالً يف �سياق 
التناف�س »لأن ما يقال عن خطر على ال�سحافة 
من  الإط���الق  على  �سخ�سياً  اأراه  ل  التقليدية 
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اأخطار  ع��دة  هناك  اإذ  الإلكرتونية،  ال�سحافة 
داخلها،  من  اأولً  التقليدية.  ال�سحافة  تواجه 
ثانياً من الواقع ال�سيا�سي العام يف البالد، ثالثاً 
رابعاً  ال�سيا�سي،  بالواقع  املرتبط  التمويل  من 
اأن  واأمتنى  املهنة  اىل هذه  يدخلون  الذين  من 
يذهبوا اىل الإحرتاف ل اىل موقع عمل كما نرى 
هذه  يف  العمل  لأن  ال��ي��وم،  امل��واق��ع  بع�س  يف 
املهنة التي يقال عنها مهنة املتاعب هو اأتعب 

اأنواع العمل«.

اجلل�سة االأوىل
عنوان  حملت  ال��ت��ي  الأوىل  اجلل�سة  ت��راأ���س 
وتاأثريها  الإع��الم��ي��ة  وال��ت��ح��ّولت  »الإن��رتن��ت 
رمال  علي  الدكتور  التقليدية«  ال�سحافة  على 
الإنرتنت  اأن  وراأى  امل��ت��ح��اوري��ن،  ق��ّدم  ال��ذي 
التقني  ال�سحافة:  على  اجتاهات  ثالثة  فر�س 

واأعطى  والإقت�سادي.  والتحريري 
جريدة  حت��ري��ر  ل��رئ��ي�����س  ال���ك���الم 
قّدم  الذي  »الأن��وار« رفيق خوري 
املكتوبة،  ال�سحافة  عن  مرافعة 
مطلقاً �سعار اأن »ال�سيا�سة يف روح 
فكرة  قيام  اىل  ودعا  ال�سحافة«. 
ال�سحافة »العدوانية« اأي �سحافة 
ك�����س��ف احل��ق��ائ��ق. ك��م��ا دع���ا اىل 
وطرح  ال��ق��راءة،  يف  الرغبة  حتفيز 
يف  �سدقية  وج���ود  ع���دم  م�����س��األ��ة 
الإنرتنت، و�سكك بدور التلفزيون 

»حيث تاأتي احلقائق منقو�سة«.
من  وزن��ة  كامل  الأ�ستاذ  وق��ّدم 
جريدة »الدايلي �ستار« دفاعاً عن 
دور الإنرتنت معترباً اأنه �سمح باإطالق 
عام  راأي  »خلق  اىل  اأدى  ما  عاملي،  نقا�س 

خارج احلدود اجلغرافية«.
جريدة  م��ن  م��رع��ي  ب��و  ك��رمي  الأ���س��ت��اذ  وراأى 
ال���ورق اىل  ال�����س��ب��اب ي��ه��ج��رون  اأن  »ال��ن��ه��ار« 
بني  التجان�س  اىل  ودع��ا  امللونة،  ال�سا�سات 

املطبوع والإلكرتوين.

اجلل�سة الثانية
الدكتور  برئا�سة  الثانية  اجلل�سة  ع��ق��دت 
الذي قال: »ل حريات فردية  الدين  وليد فخر 
فو�سى  ا�ستحالت  واإل  عامة،  حريات  دون  من 
اأن  واأك��د  اللبناين.  النموذج  مقّدماً  ع��ارم��ة«، 
اأو  الأجنبي  الإح��ت��الل  ظل  يف  عامة  حريات  »ل 
حراً  لبناين  مواطن  اأي  يكون  ولن  به،  التهديد 
طاملا ا�ستمر الظل الأ�سود لالإحتالل الإ�رسائيلي 

وخماطر الإجتياحات قائماً«.
وراأى املطران ب�سارة الراعي اأنه على املنتجني 
الإعالم  و�سائل  عرب  واملتخاطبني  الإعالميني 
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من  املطلوب  اأن  واعترب  باملناقبية.  التم�ّسك 
تنكب  اأن  اجلديدة  وتقنياتها  الإع��الم  و�سائل 
النا�س  ب��ني  وال��ت��م��ّزق  اخل��الف��ات  مظاهر  على 
وال�سعوب مبقاربة اأكرث عمقاً واأكرث مو�سوعية.
الإن�سان(  )حقوق  خري  وائ��ل  الأ�ستاذ  وط��رح 
بع�س الأفكار عن املتغرّيات يف عامل ال�سحافة، 
البداية  رد فعل يف  اأن كل تغيري يخلق  واعترب 
اأ�سباب  اأهّم  اأن  وراأى  ال�سعوب.  عليه  تعتاد  ثم 
يعود  لبنان  يف  املكتوبة  ال�سحافة  يف  الرتاجع 
اىل انح�سار احلرية، بينما زادت هذه احلرية يف 

الدول العربية.

اجلل�سة الثالثة
ت���راأ����س اجل��ل�����س��ة ال��ث��ال��ث��ة ال��دك��ت��ور ج��وزف 
العجمي )جامعة �سيدة اللوزية( وكانت بعنوان 
والعلمية  الثقافية  وال��ت��ح��ّولت  »الإن��رتن��ت 
وتناول  التقليدية«  ال�سحافة  على  وتاأثريها 
توّقع  الذي  ماير  فيليب  الأملاين  العامل  نظرية 
الكتاب  زوال  املكتوبة وكذلك  ال�سحافة  زوال 
ال�سنني،  اآلف  بل  ل  مئات  منذ  عرفناهما  كما 
النظرية  هذه  اإن  وق��ال   ،2030 العام  بحلول 

الت�ساوؤمية ل حتظى بالإجماع.
الوزير الأ�سبق جورج �سكاف )نقابة ال�سحافة( 
مل يتوقع عندما انطلقت الثورة الإلكرتونية، يف 
الإنقالب  هذا  حُتدث  اأن  املا�سي،  القرن  اأواخر 
الكبري يف خمتلف جمالتنا احليوية بحيث مل يعد 

واح��ت��واوؤه...  ح�رسه  ب��الإم��ك��ان 
الأول  العقد  ينتهي  اأن  وقبل 

حتّولت  املعلوماتية  ع�رس  من 
الإنرتنت  بني  والتكامل  املناف�سة 

ال�سحافة،  ومنها  التقليدية،  القوى  و�سائر 
العقل  قوى  بني  تكامل  اأو  تناف�س  م�ساألة  اىل 
بذكاء  وم��ّده  الآيل  العقل  ابتدع  ال��ذي  الب�رسي 
الذي  ال��ذك��ي  الآيل  العقل  وت��ط��ّور  ع��ن��ده،  م��ن 
التقاط  ب�رسعة  الب�رسي  العقل  على  يتفّوق  اأخذ 
ب�سبكة  مبوجبها  والعمل  وحتليلها  املعلومات 

اإلكرتونية ت�سمل العامل باأ�رسه. 
اجلامعة  رئي�س  )نائب  حيدر  نبيل  الدكتور 
عن  حتدث  والتكنولوجيا(  للعلوم  الأمريكية 
باأنه  ال��ق��ول  اىل  وخل�س  الإن��رتن��ت  ت��اأث��ريات 
كاحلرف  باأهميتها  وهي  للب�رسية  قّيمة  هدية 
اليونان؛  اىل  قدمو�س  حمله  ال��ذي  الفينيقي 
املعلومات  عامل  يف  ثورة  اأحدث  قد  والإنرتنت 
يكون  قد  كما  وتقارب  جمع  عامل  يكون  وقد 
عامل تفرقة وتباعد يف لبنان... هذا البلد الذي 
تعّود اأن يكون �سّباقاً... الإنرتنت ما زال بحاجة 
يف  ا�ستعماله  وجهات  يف  �سيما  ول  تطوير  اىل 
امل��دار���س واجل��ام��ع��ات... والأك��ي��د الأك��ي��د اأنه 
يجمع  ج�رساً  يكون  اأن  ميكن  جيداً  ا�ستعمل  اإذا 

ال�سعوب واحل�سارات.
رئي�س  )نائب  حبيقة  جورج  الربوف�سور  الأب 
ثورة  �سّبه  الك�سليك(   - القد�س  الروح  جامعة 

 Papier( ال��رَبْدي  ورق  باكت�ساف  الإنرتنت 
منذ  النيل  دلتا  �سفاف  على   )Papyrus
املعرفة  اإي�سال  اأو  �سنة،  اآلف  خم�سة  من  اأكرث 
التاريخ  اأح��داث  وتدوين  واأفعل  اأ�سهل  ب�سكل 
وحفظ  ال�سّماء  احلجارة  من  اأف�سل  بتف�سيل 

ذاكرة الب�رسية.
وخل�س اىل القول: »على ال�سحافة اأن حُتدث 
و�سائل  اىل  والإنتقال  التجّدد  يف  نوعية  نقلة 
رقمية متطورة، ولكن حذار اأن تتحّول اىل �سيء 
اآخر غري ال�سحافة، عليها اأن تبقى ذاتها يف كل 
هذه التحّولت الق�رسية، تتوالد اأبداً من جوهرها 
على  املفطور  لالإن�سان  خدمة  ق�سيبة،  حلل  يف 
للحقيقة  وخدمة  ه��وادة  بدون  املعرفة  تعّقب 

املتعددة الأبعاد«.

التو�سيات
التو�سيات  اأع��ل��ن��ت  اخل��ت��ام��ي��ة  اجلل�سة  يف 

والبيان اخلتامي وجاء يف ثالث نقاط:
1- ������رسورة ط���رح م�����س��األ��ة ���رسع��ة الإع����الم 
مو�سوعيتها  املهنة  يفيد  مم��ا  ج��ّدي  ب�سكل 

وا�ستقالليتها.
اىل  يتنّبه  م��دين  ح���راك  اإط���الق  ����رسورة   -2
املواقع  على  املعلومات  خطورة 
به  ت�سبب  ق��د  مل��ا  الإل��ك��رتون��ي��ة 
هذه املعلومات من غ�سٍل لالأدمغة 

واإعادة ت�سكيل الراأي العام.
واقعية  م��ق��ارب��ة  ������رسورة   -3
وامل�ساكنة  ال�سحافتني  لتكامل 

بينهما ب�سكل واقعي معريف راٍق.







اإعداد:
اإح�سان مرت�سى

باحث يف ال�سوؤون ال�رسائيلية

املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  ���س��ك  ل 
عظمى  دول����ة  مت��ّث��ل  الأم��ريك��ي��ة 
نقل  مل  اإن  املادية،  املعايري  بكل 
الدولة الأعظم يف العامل يف الوقت 
متّثل  ل  ذل��ك  م��ع  لكنها  احل��ا���رس، 
القوة  ناحية  م��ن  الأع��ظ��م  ال��دول��ة 
واملعنوية.  والأخالقية  ال�سيا�سية 
وهي كانت يف املا�سي قد عا�ست 
ردحاً طويالً من الزمن يف حالة �سبه 
يف�سلها  ال��ذي  ال��ع��امل  ع��ن  ع��زل��ة 
ناحية  من  الأطل�سي  املحيط  عنه 
اأخرى.  واملحيط الهادئ من ناحية 
ال���دخ���ول  اىل  حت���ت���اج  ت��ك��ن  ومل 
الأمم  و�����رساع����ات  ح�����روب  يف 
كانت  بل  الأخ��رى،  وال�سعوب 
جيدة  وظ���روف  بحياة  تنعم 
م�ساحتها  من  م�ستفيدة  جداً 
ال�سخمة  وثرواتها  ال�سا�سعة 
بالتقدم  ن��اه��ي��ك  وامل���ن���وع���ة، 
مئة  من  اأكرث  منذ  املمتد  العلمي 

وخم�سني عاماً.
مل تكن اأمريكا بحاجة اىل الدخول 
اإل  يف حربني عامليتني طاحنتني، 
تتعّر�س  كانت  التي  انكلرتا  اأن 
النظام  قبل  م��ن  كا�سح  لهجوم 
ال��ن��ازي يف اأمل��ان��ي��ا، ب����ادرت اىل 
عقدت  )ال��ذي��ن  اليهود  تو�سيط 
وعد  �سمي  ما  يف  �رسياً  حلفاً  معهم 
والذين   ،)1917 ال��ع��ام  بلفور 
ك���ان���و ق���د ت��غ��ل��غ��ل��وا يف م��واق��ع 
ح�سا�سة يف الإدارة واملال والإعالم 
على  ال�سغط  اأج��ل  من  اأمريكا،  يف 
ه��وؤلء  الأم��ريك��ي��ني.  امل�سوؤولني 
كانوا وما يزالون بحاجة اىل املال 
اليهودي وال�سوت اليهودي لكي 
يف  احللفاء  لإنقاذ  احل��رب  يدخلوا 
و�سيكة  متوقعة  هزمية  من  حينه 

الأمل���ان���ي���ة. لقد  ال���ق���وات  اأم�����ام 
ك���ان ث��م��ن ه���ذه ال��و���س��اط��ة قيام 
بتثبيت  بيكو  �سايك�س  انكلرتا 
اأق����دام ال��ي��ه��ود وال�����س��ه��اي��ن��ة يف 
اآنذاك  اليهود  واعترب  فل�سطني. 
�سيك�سبون  تلك  بو�ساطتهم  اأنهم 
الوقت  يف  و�سيك�سبون  »الدولة«، 
الدولة  هذه  م�ستقبل  اي�ساً  عينه 
الأمريكية  القوة  ت�سخري  خالل  من 
لن  اأن��ه  ق���ّدروا  التي  املت�ساعدة 
ي��ك��ون مب���ق���دور اأح����د يف ال��ع��امل 
ال����وق����وف ب��وج��ه��ه��ا ع��ل��ى م��دى 

باأكمله.  امل�ستقبل 
اأمريكا  تدخل  مل  احل��ال  بطبيعة 
احلروب  ول  العامليتني  احلربني 
الكثرية الالحقة يف منطقتنا ب�سكل 
خا�س حل�سابات تتعّلق مب�ساحلها 
احل��ق��ي��ق��ي��ة وامل��و���س��وع��ي��ة بل 
�سخ�سية  وح�����س��اب��ات  لأ���س��ب��اب 
لرئا�سة  ال��ك��رث  املر�سحني  ل��دى 
وال�سواهد  العظمى،  الدولة  هذه 
هذه  ومثل  حت�سى.  ل  ذل��ك  على 
الإدارات  اأف���ق���دت  احل�����س��اب��ات 
ال�سدقية  املتالحقة  الأم��ريك��ي��ة 
ال��ت��ي كانت  الأخ��الق��ي��ة  وال��ه��ال��ة 
بداية  منذ  لنف�سها  ن�سبتها  ق��د 
لمعة  �سخ�سيات  م��ع  تاأ�سي�سها 
مثل وا�سنطن ولينكولن وول�سون. 
وم����ع م�����رور ال���وق���ت ت�����س��ّوه��ت 
ال�����س��ورة الأم��ريك��ي��ة امل�����رسق��ة يف 
ال�سافر  ال��ت��اأي��ي��د  ب�سبب  ال��ع��امل 
واأخالقياً  اإن�سانياً  امل���ربر  وغ��ري 
يف  ال�سهيونية  لالأطماع  وقانونياً 
العربية،  الدول  و�سائر  فل�سطني 
يف  الڤيتو  ا�ستخدام  ع��ن  ناهيك 
مواقف  يف  ال���دويل  الأم���ن  جمل�س 
على  النفاق  تهمة  تكّر�س  خمزية 

اإ�رشائيل تتحدى امل�سالح االأمريكية والدولية
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الأمريكية  اخل��ارج��ي��ة  ال�سيا�سة 
وتثبت مبا ل يدع جمالً لل�سك باأن 
هدف هذه ال�سيا�سة اإمنا ينح�رس يف 
ذلك  اأدى  لو  حتى  اإ�رسائيل  خدمة 
الوطنية  بامل�سالح  الإ����رسار  اىل 
وم�ساهد  ال���ذات���ي���ة.  الأم���ريك���ي���ة 
الأمريكية  للرئا�سة  املر�سحني 
مراكز  اأبواب  يت�سكعون على  وهم 
ال��ل��وب��ي��ات ال��ي��ه��ودي��ة واأم����ام ما 
القد�س  يف  املبكى  حائط  ي�سمى 
اليهودية  القلن�سوة  اعتمار  م��ع 
حياً  �ساهداً  ميثل  اإمن��ا  الدينية، 

على هذا الواقع العجيب الغريب.
الطيار  األ���ق���ى   1941 ال���ع���ام 
ليندنربغ،  امل�����س��ه��ور  الأم��ريك��ي 
املحيط  ع��رب  م��ن  اأول  ك��ان  ال��ذي 
 1927 العام  بطائرته  الأطل�سي 
خطاباً  باري�س،  اىل  نيويورك  من 
يف  الأم��ريك��ي��ني  م��ن  الآلف  اأم���ام 
اإن  ولي���ة اي���وا ج��اء فيه م��ا ي��ل��ي: 
دخ��ول  يف  الآن  ت���ت���وّرط  اأم���ريك���ا 
والذي  الثانية،  العاملية  احل��رب 
الأزم������ة هم  ه����ذه  ي���وّرط���ه���م يف 
»اإن  واأ�ساف:  واليهود.  الإنكليز 
يف  ال��ت��وّرط  لنا  ي��ري��دون  اليهود 
احلرب لأ�سباب مفهومة من وجهة 
حكيمة  غري  هي  ما  بقدر  نظرهم 
اأ�سباب  لأن��ه��ا  نظرنا،  وج��ه��ة  م��ن 
غ��ري اأم��ريك��ي��ة«. وق���ال: »ن��ح��ن ل 
يتطلعون  لأنهم  لومهم  ن�ستطيع 
ل�ساحلهم،  ب��ه  يعتقدون  م��ا  اىل 
نتطلع  اأن  يجب  اي�ساً  نحن  ولكننا 
اأن  ن�ستطيع  ل  ونحن  �ساحلنا،  اىل 
لقوم  الطبيعية  للعواطف  ن�سمح 
ب���اأن تدفع  اآخ��ري��ن وحت��ي��زات��ه��م، 
كالم  اأن  اإل  اخل��راب«.  اىل  ببالدنا 
الأمريكيني  من  واأمثاله  ليندنربغ 
الرياح،  اأدراج  ذهبت  املخل�سني 
ال�سخ�سية  امل�����س��ال��ح  وت��غ��ّل��ب��ت 
املر�سحني  ل����دى  وال��رئ��ا���س��ي��ة 

اليهودي  ال�سوت  وراء  الالهثني 
�سواها  ما  على  اليهودي  والدعم 

من ح�سابات وطنية اأخرى.
يف اأثناء حرب العام 1967 التي 
دول  ث��الث  على  اإ�رسائيل  �سّنتها 
و�سوريا(،  والأردن  )م�رس  عربية 
اأيام،  بثالثة  �سيناء  احتالل  وبعد 
بق�سف  الإ�رسائيلي  الطريان  قام 
الأم��ريك��ي��ة  ال��ت��ج�����ّس�����س  �سفينة 
املتو�سط  ال��ب��ح��ر  يف  »ل��ي��ربت��ي« 
الك�سف  دون  احليلولة  اأج��ل  م��ن 
لحتالل  ال�سهيوين  املخطط  عن 
اجلولن، الأمر الذي مل تكن تعلم به 
اأمريكا، وقد قتل يف ذلك الق�سف 
اأربعة وثالثون بحاراً اأمريكياً وجرح 
اآخرون، ودام  مئة وواحد و�سبعون 
الإ�رسائيلية فوق  الطائرات  حتليق 
�ساعات  �ست  املنكوبة  ال�سفينة 
�سبعني  الق�سف  وا�ستمر  كاملة 

دقيقة.
ما  اعتربت  الإ�رسائيلية  احلكومة 
حفظ  ومّت  عر�سياً  ح��ادث��اً  ح�سل 
مرور  وبعد  ال��رف.  على  الق�سية 
ث��الث��ة ع�����رس ع���ام���اً ع��ل��ى احل��ادث��ة 
الأمريكي  الت�سال  �سابط  ك�سف 
ال�سفينة  م��نت  ع��ل��ى  ك���ان  ال���ذي 
متعّمداً،  ك���ان  ال��ه��ج��وم  اأن  ع��ن 
الأم��ريال  اي�ساً  اأّك��ده  ال��ذي  الأم��ر 
ت���وم���ا����س م����ور رئ��ي�����س اأرك�����ان 
حيث  �سابقاً  امل�سرتكة  اجليو�س 
اإل  قتل؛  حادثة  كانت  »لقد  قال: 
جون�سون  الأم��ريك��ي  الرئي�س  اأن 
الناخبني  فعل  ردود  يخ�سى  كان 
»اإن  ي��ق��ول:  اأردف  ث��م  ال��ي��ه��ود، 
اأن  ميكن  ك��ان  الأم��ريك��ي  ال�سعب 
حقيقة  ع��رف  ل��و  جم��ن��ون��اً  ي�سبح 
الرئي�س  ت��ك��ّت��م  ل��ق��د  ج����رى.  م���ا 
وق����ي����ادات اجل��ي�����س واحل��ك��وم��ة 
يف  ط��م��ع��اً  الف�سيحة،  ه���ذه  ع��ل��ى 
ويف  اليهود«.  الناخبني  اأ���س��وات 

اأن  مور  روى   ،1973 العام  حرب 
يف  الإ�رسائيلي  الع�سكري  امللحق 
منه  وا�سنطن موردخاي غور طلب 
ت�سليم اإ�رسائيل �رسباً من الطائرات 
متطّور  جديد  ب�ساروخ  امل�سّلحة 
اإ�سمه »مافريك« فاأجابه مور:  جداً 
هذا  ت�سليمكم  ن�ستطيع  ل  »اإننا 
وال�سواريخ،  الطائرات  من  النوع 
واح��د  ���رسب  ���س��وى  لدينا  فلي�س 
ذلك  قبل  اأمره  ناق�سنا  وقد  منها، 
نحن  اإن��ن��ا  وقلنا  الكونغر�س  يف 
فاأجابه  ال��ي��ه«،  احل��اج��ة  اأم�����ّس  يف 
موردخاي: »اأعطني اأنت الطائرات 
كذلك  بالكونغر�س«.  اأتكّفل  واأنا 
الإ�رسائيلي  ال��دف��اع  وزي���ر  ط��ل��ب 
اأث���ن���اء ح���رب ال��ع��ام  ����س���ارون يف 
وزي���ر  م���ن  ل��ب��ن��ان،  ع��ل��ى   1982
�سفقة  تزويده  الأمريكي،  الدفاع 
املمنوعة  العنقودية  القنابل  من 
الأمريكي  الوزير  فرف�س  دولياً، 
ملخالفة ذلك القوانني الأمريكية، 
بعد  لبثوا  ما  الإ�رسائيليني  اأن  اإل 
ال�سفقة  ت�سّلموا  اأن  وجيز  وق��ت 
املدنيني  ���س��د  وا���س��ت��خ��دم��وه��ا 
ووّقعها  اأق��ّره��ا  اأن  بعد  لبنان  يف 

الرئي�س ريغان نف�سه.
ال���روؤ����س���اء  اأغ���ل���ب  ه���و����س  اإن 
من�سب  ب���ت���ويل  الأم����ريك����ي����ني 
مع  �سنوات  اأرب���ع  مل��دة  الرئا�سة 
لولية  بالتجديد  ال��دائ��م  احل��ل��م 
اأيدي  يف  اأ���رسى  جعلهم  قد  ثانية، 
املتطرفة  ال�سهيونية  اللوبيات 
عليهم،  تفر�س  اأن  تلبث  ل  التي 
قناعة،  غ��ري  ع��ن  اأو  ق��ن��اع��ة  ع��ن 
ال�رسق  اجتاه  اخلارجية  �سيا�ستهم 
احلروب  ن�سبت  وهكذا  الأو���س��ط. 
والأم��ريك��ي��ة  اأولً  الإ���رسائ��ي��ل��ي��ة 
ولبنان  العراق  من  كل  �سد  ثانياً 
يتم  اي�����س��اً  وه��ك��ذا  وفل�سطني، 
ال�سهيوين  ل��ل��ع��دوان  التح�سري 

ع��ل��ى ك���ل م���ن اإي�����ران و���س��وري��ا، 
م��ع ك��ل م��ا راف����ق ت��ل��ك احل���روب 
والتطهري  الإج�����رام  م��ظ��اه��ر  م��ن 
الإن�سان  حقوق  وانتهاك  العرقي 
مما  الدولية،  والأعراف  والقوانني 
�سد  واحلقد  الكراهية  من  يزيد 
الإ�رسائيليني وخيبة الأمل والنفور 
م���ن الأم���ريك���ي���ني، وه����ذا خ��الف��اً 
الأمريكية  ال��وط��ن��ي��ة  للم�سالح 
العامل  مل�سالح  وخ��الف��اً  ب��ال��ذات 

باأ�رسه.
ل��ق��د ق�����ّدرت درا����س���ة اأج��رت��ه��ا 
جمموعة »ا�سرتاتيجيك فور�سايت 
احل��روب  كلفة  ل��الأب��ح��اث  غ���روب« 
حّر�ست  اأو  اإ�رسائيل  حّركتها  التي 
املا�سيني  العقدين  خالل  عليها 
دولر  تريليون   12 بنحو  فح�سب 
احلرب  كلفة  احت�ساب  دون  م��ن 
ع��ل��ى ق���ط���اع غ����زة، الأم�����ر ال���ذي 
لدى  الفقر  ن�سبة  بزيادة  ت�سّبب 
ن�سبة  وانخفا�س  املنطقة  �سعوب 
من  اأق��ل  اىل  فيها  الفرد  مداخيل 
جعل  اىل  ذلك  واأدى  كما  الن�سف. 
املناطق  اأك���رث  الأو����س���ط  ال�����رسق 
املناطق  واأك��رث  العامل  يف  ع�سكرة 
م�ستوى  انخفا�س  جلهة  ت�����رسراً 
الإجتماعية  والتقدميات  التعليم 
البطالة  وتف�ّسي  البيئة  وت�����رسر 
وانتهت  التع�ّسب.  روح  وت��زاي��د 
اأن  على  الت�سديد  اىل  ال��درا���س��ة 
ال�سالم  ي��وّف��ره��ا  ال��ت��ي  ال��ف��ر���س 
جداً  كثرية  واملو�سوعي  الواقعي 
اجلديدة  امل�����س��ادر  ت��وف��ري  منها 
واملياه  الطبيعي  وال��غ��از  للنفط 
وخم�ّس�سات  والإ���س��ت��ث��م��ارات 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال�����س��ح��ة واخل���دم���ات 
الإجتماعية، وهي خريات ل حُت�سى 
ال�سهيوين  الطمع  يحب�سها  امن��ا 
الأع��م��ى وراء  ال���دويل  والإن��ق��ي��اد 

موجبات هذا الطمع. 
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برعاية الأمري الوليد بن طالل بن عبد العزيز اآل �سعود، ممثالً بالوزيرة 
�سيزونز«،  »ف��ور  فندق  يف  �سحايف  موؤمتر  وخ��الل  حمادة،  ال�سلح  ليلى 
العربي«  الإ�ستقالل  اأجل  من  الن�سال  ال�سلح:  »ريا�س  كتاب  اإطالق  مّت 
واإ�سبانيا  وايطاليا  بريطانيا  �سفراء:  ح�سور  يف  �سيل،  باتريك  للموؤرخ 
وفرن�سا واليونان والإمارات و�سوريا وم�رس وتون�س والعراق و�سلطنة عمان 
واملغرب، بالإ�سافة اىل رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية الوزير ال�سابق خالد 
قباين، والوزراء ال�سابقني غ�سان تويني، جوزف الها�سم و�سامي منقارة، 
ال�سحافة  ونقيب  غامن،  غالب  القا�سي  الأعلى  الق�ساء  جمل�س  ورئي�س 
والأكادميية  الإعالمية  ال�سخ�سيات  من  وعدد  البعلبكي،  حممد  الأ�ستاذ 

والإقت�سادية والإجتماعية.
بعد الن�سيد الوطني، كانت كلمة مدير موؤ�س�سة الوليد بن طالل الإن�سانية 
عبد ال�سالم ماريني، ثم عر�س فيلم وثائقي اأعّدته واأنتجته موؤ�س�سة الوليد 
واأهم  ال�سلح،  ريا�س  الراحل  الرئي�س  م�سرية  تناول  الإن�سانية،  طالل  بن 
مراحل ن�سالته، خمت�رساً اأهم الأحداث التي كان لها تاأثري مبا�رس يف املراحل 
انطالقة  يف  �ساهمت  التي  والإقت�سادية  ال�سيا�سية  واحلياة  الإ�ستقاللية 
داخلياً  التي حتققت  الإجنازات  واأهم  العام 1943،  اللبنانية  اجلمهورية 

وعربياً واإقليمياً حتى تاريخ اغتياله العام 1951.

ال�سلح
اأ�سكر  اأن  اأود  اأولً  األقت كلمة قالت فيها:  ال�سيدة ليلى ال�سلح حمادة 
التمثال  هذا  لنا  لإهدائه  ع�سريان  زهري  الأ�ستاذ  العظيم  الوفاء  �ساحب 

الن�سفي لريا�س ال�سلح والذي ظل حمتفظاً به طوال خم�سني �سنة. 

احل�ساب،  يعيا  قلت  ع��دده  يل  قيل  القوايف،  تعيا  قلت  �سفه  يل  قيل 
كالم  فباأي  تاأبينك  يوم  نخلة  اأمني  الكبري  ال�ساعر  �سديقك  رثاك  هكذا 
اأقرب  حبك  عّلَمتني  اأذك��رك،  ل  اأعرفك،  مل  ال�سغرى،  ابنتك  واأن��ا  اأرثيك 
النا�س اليك، واكبت جهادك، ح�رست ولدة ميثاقك، �سهدت على وجهك 
العربي، عا�ست معك لبنان القمة من ال�ستقالل اىل الإغتيال، اإنها كبريتنا 
علياء، كم متنيت وجودها لرتى ما حّققه لها اإبن �سقيقتها الوليد اليوم. 
اأهدي لذكراك  اأجل الإ�ستقالل الذي  وكتاب ريا�س ال�سلح والن�سال من 
لي�س دعوة للعودة بعقارب ال�ساعة اىل الوراء لن�ستذكر تاريخ وطن ونخلد 
اأبطالً، اإمنا هو �سحوة بعد طول غفلة عن ق�سية وطن بداأت تهتز دعائمه. 
عن ق�سية وطن قام بعد طول جهاد ون�سال فداه كبار بدمائهم، فاأوجدوا 
فيه الفكر والنطفة التي اأعطت وفاقاً و�سالماً وازدهاراً على مدى العقود.

�سيل
تناول موؤلف الكتاب باتريك �سيل اأهم املحاور التي اأثريت يف الكتاب، 
و�سط  خ�سو�ساً  ال�سلح،  ريا�س  الرئي�س  ل�سرية  دقيقة،  قراءة  اىل  ودعا 
الأجواء ال�سيا�سية التي تهيمن على لبنان واملنطقة يف يومنا هذا. وقال: 
اإن ال�سيدة علياء ال�سلح هي من اأوحى يل بتاأليف هذا الكتاب. عندما كنا 
يف جامعة اأوك�سفورد كانت �سابة خارقة الذكاء، وبعد ع�رس �سنوات انتقلت 
والدها.  حياة  عن  كتاب  تاأليف  على  حتّثني  وكانت  باري�س  يف  للعي�س 
هذا الكتاب يتحدث عن اجلزء الأول من القرن الع�رسين وما جرى يف تلك 
العثمانية  الإمرباطورية  انهزام  بعد  املنطقة  وت�رسذم  اأحداث  من  احلقبة 
الغربية  الإمربيالية  يناه�س  كان  حياته  طوال  الربيطاين.  النتداب  ثم 
والإنتداب وت�سليم فل�سطني اىل اليهود. �سهد الثورة الكربى يف �سوريا. 
اأر�سى اأ�س�س اإ�ستقالل لبنان وعالقته مع الدول العربية. كان قومياً عربياً 
اخلوري.  ب�سارة  مع  ا�ستقالله  لبنان  اأعطى  ال��ذي  وهو  لبنانياً،  ومواطناً 
الطائفية  يكره  كان  الفاعل.  الربملان  ودور  ال�سحافة  بحرية  يوؤمن  كان 
ويعتربها �سماً. كان يريد للبنانيني اأن يّتحدوا وراء فكرة املواطنية. قال 

اإن لبنان و�سوريا �سقيقان لديهما عدد كبري من امل�سالح امل�سرتكة.

�سبارو
�سرية  اإن  فقال  للعلوم  العربية  الدار  كلمة  األقى  �سبارو  غ�سان  ال�سيد 
موؤمن  لبناين  كل  لينتهجها  ت�سلح  طريق  خارطة  هي  ال�سلح  ريا�س 
ب�سيادة ورفعة الوطن، وكل �سيا�سي اأ�ساع بو�سلته وكل م�سوؤول يرمي 
احلكم بنزاهة واإخال�س، وكل زعيم ين�سد خدمة املواطنني بعدالة وجتّرد.





ني�سان 2010
81

اجلي�ش - العدد رقم 298

جورج  العقيد  اجلي�س  قيادة  نعت 
ال���ذي ت��ويف بتاريخ  ال��را���س��ي  ���س��الح 

.2010/3/24
 -  1958/7/14 م��وال��ي��د  م��ن   -
ال�سيخ طابا - ق�ساء عكار - حمافظة 

ال�سمال. 
احلربية  امل���در����س���ة  يف  ت���ط���ّوع   -
من  اع��ت��ب��اراً  ���س��اب��ط  تلميذ  ب�سفة 

.1980/9/22
- رق���ي ل��رت��ب��ة م���الزم اع��ت��ب��اراً من 
1983/5/6، وتدّرج يف الرتقية حتى 

رتبة عقيد اعتباراً من 2004/7/1.
لرتبة  الرتقية  ج��دول  على  قّيد   -

عميد اعتباراً من 2010/7/1.
- من عداد اأركان اجلي�س للعديد - 

مديرية الأفراد.
- حائز:

اجلرحى. • و�سام 
مرتني. احلرب  • و�سام 

ال���وح���دة  و����س���ام   •
الوطنية.

ف��ج��ر  و�������س������ام   •
اجلنوب.

التقدير  و���س��ام   •
الدرجة  م��ن  الع�سكري 

الف�سية.
الأرز  و������س�����ام   •
ال���وط���ن���ي م����ن رت��ب��ة 

فار�س.
من  اللبناين  الإ�ستحقاق  و�سام   •

الدرجة الثالثة.
من  اللبناين  الإ�ستحقاق  و�سام   •

الدرجة الثانية.
رتبة  من  الوطني  الأرز  و�سام   •

�سابط.
ت�سع  اجلي�س  قائد  العماد  • تنويه 

مرات.
 19 اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 

مرة.
مرات. ثالث  الأفراد  مدير  • تهنئة 

مرات. ثالث  لواء  قائد  • تهنئة 
عمليات  ق���وى  ق��ائ��د  ت��ه��ن��ئ��ة   •

بريوت.
كتيبة. قائد  • تهنئة 

يف  درا���س��ي��ة  دورات  ع���دة  ت��اب��ع   -
الداخل واخلارج.

- متاأهل وله ولدان.

نعت قيادة اجلي�س الرقيب طوين جان هالل الذي تويف 
بتاريخ 2010/3/2.

- من مواليد 1986/6/9 - الزلقا - ق�ساء املنت - 
حمافظة جبل لبنان.

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 2006/11/17.
- من عداد نادي الرتباء املركزي يف منطقة ال�سمال.

- حائز :
احلرب. • و�سام 

مرتني. اجلي�س  قائد  العماد  • تنويه 
اجلي�س. قائد  العماد  • تهنئة 

- عازب.

الذي  نعت قيادة اجلي�س اجلندي علي مهدي امل�رسي 
تويف بتاريخ 2010/3/16.

- من مواليد 1982/8/7، حو�س حال - ق�ساء زحلة 
- حمافظة البقاع.

- تطّوع يف اجلي�س اعتباراً من 2008/2/26.
- من عداد لواء امل�ساة التا�سع - الكتيبة 91.

- حائز :
اجلي�س. قائد  العماد  • تنويه 
اجلي�س. قائد  العماد  • تهنئة 

مرات. اأربع  اللواء  قائد  • تنويه 
- عازب.

العقيد جورج �سالح الرا�سي

الرقيب
طوين

جان هالل

اجلندي
علي مهدي 

امل�رشي
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لن�رش  و�سيلة  هي  املتجّددة  الطاقات 
امل��زي��د م��ن ال��ع��دال��ة ب��ني دول العامل 
وباعتمادنا  الفقري.  العامل  ودول  الغني 
الطاقة املتجّددة، �سنجعل م�ستقبل اأوالدنا 
واأحفادنا اأكرث اأماناً. فالطاقة املتجّددة 
�سم�سية  طاقة  م��ن  ك��اف��ة،  باأنواعها 
هيدروليكية  وط��اق��ة  ري��اح  وط��اق��ة 
)مياه( وطاقة ع�سوية وغريها من 
تعترب  »الطبيعية«،  ال��ط��اق��ات 
ناحية  م��ن  للم�ستقبل،  االأم���ل 
ناحية  ومن  تن�سب،  ال  الأنها 
اأخ����رى الأن��ه��ا غ��ري ملوثة 
للبيئة. واأما من الناحيتني 
االإقت�سادية واالإجتماعية، 
فاإن تطبيق التقنيات 
احلديثة لتوليد هذه 
االأن��واع من الطاقة 
�سيوفر فر�ش عمل 

متعددة لل�سباب.
موؤمتر  خ���الل 

املتجّددة  ال��ط��اق��ة 
يف برلني العام 2001، ظهرت 

احلاجة املا�سة لدفع عجلة ا�ستغالل الطاقات 
املتجّددة، من ناحية الأن الطلب على الطاقة 
يزداد ب�سكل �رشيع جدًا، واأ�سعار البرتول 
ترتفع واملخزون النفطي يقّل، ومن ناحية 
اأخرى ب�سبب املتغريات املناخية املتزايدة، 
التي ت��وؤدي بدورها اىل ك��وارث. لذلك 
كان هناك حافز كبري الإن�ساء هيئة دولية 
 )International امل��ت��ج��ّددة  للطاقة 
 Renewable Energy Agency -
)IRENA، واتفق احلا�رشون على تكوين 
املتجّددة  للطاقة  م�ستقل  دويل  جمل�ش 
 )World Council For Renewable
هذا  ومي��ّث��ل   .Energy - WCRE(
الطاقة،  لهذه  العاملي  ال�سوت  املجل�ش 

ويحاول 
لت�سجيع  ا

واإ�سدار  تنفيذها  على 
الوثائق الالزمة لالإعالم عنها، كما 

ي�سعى للتو�سل اىل حلول عملية واتفاقيات 
م�سرتكة على نطاق دويل.

بينها  ومن  االأو�سط  ال�رشق  منطقة  اإن 
هذه  م��ن  هائلة  ب���رثوة  تتمّتع  لبنان، 
الطاقة، وبداأت االإ�ستثمارات بها يف اأكرث 

من دولة.
زلنا  ما  فاإننا  لبنان،  �سعيد  على  اأم��ا 
العاملي  االإ�ستثمار  ه��ذا  ع��ن  بعيدين 
املتجّددة،  ال��ط��اق��ة  حقل  يف  اجل��دي��د 

با�ستثناء بع�ش املبادرات اخلا�سة، ولكن 
احلاجة اإىل هذا االإ�ستثمار تربز بقوة، وال 
�سيما اإىل �سّد العجز يف اإنتاج الكهرباء، 
ن�سبته بني 800 - 900  ت��راوح  ال��ذي 
ميغاوات. واجلدير بالذكر هنا اأن البيان 
الوزاري حلكومة الوحدة الوطنية، قد 
اأتى على ذكر اأهمية اإيالء 
القطاع  ه����ذا 

احل����ي����وي 
االإه����ت����م����ام 
الالزم، والعمل 
االإ�ستثمار  على 
الطاقة  جمال  يف 
بن�سبة  امل��ت��ج��ّددة، 
يف   10 اإىل  ت�سل 

املئة العام 2020.
وللوقوف على واقع هذه 
الطاقة ومدى قدرة لبنان على االإ�ستفادة 
منها، وحجم ا�ستعمالها يف العامل عموماً 
ومنطقة ال�رشق االأو�سط خ�سو�ساً، اإلتقت جملة 
)اأ�ستاذ  الدكتور مازن غندور  »اجلي�ش« 
اللبنانية،  اجلامعة   - الهند�سة  كلية  يف 
املتجّددة(،  الطاقة  جم��ال  يف  وب��اح��ث 

لتتبني منه حقيقة هذا املو�سوع.

حياة 
ادمة 

ل الق
لالأجيا

نوؤّمن 
ر: »ل

 غندو
دكتور

ال

 اأقل«
وبكلفة

نتاج 
ية باالإ

ستمرار
ة وا�

رغيد
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ما هي الطاقة املتجّددة؟
•الطاقة املتجّددة، كلمة يرّددها العامل 
باأ�رشه اليوم، ما هي وملاذا برزت، واإىل 
اأي حّد يحتاج العامل اإىل هذه الطاقة؟
اكت�ساف  على  ع��ام��اً  وخم�سني  م��ائ��ة  بعد   -

على  مدمناً  العامل  اأ�سبح  النفط، 
اأنه بدونه �سوف  ا�ستخدامه، بحيث 
كما  اليومية،  احلياة  عجلة  تتوقف 
اأنه حتّول �سالحاً �سيا�سياً، وم�سدراً 
للحروب. وما تعي�سه منطقة ال�رسق 

الأو�سط خري دليل على ذلك.
اأننا  م��ن  اجليولوجيون  وي��ح��ّذر 
كمية  ثلث  اإىل  ي�سل  ما  ا�ستنفذنا 
النفط التي زّودتنا اإياها الطبيعة، 
احلايل  ال��ق��رن  منت�سف  وب��ح��ل��ول 
بالذروة  ما يعرف  اىل  ن�سل  �سوف 
�سدر  تقرير  ذكر  ولقد  النفطية. 
حديثاً عن الوكالة الدولية للطاقة، 
عن  نتخّلى  اأن  علينا  »يتعنّي  اأن��ه 
عنا«.  ه��و  يتخلى  اأن  قبل  النفط 
نف�سه  يطرح  ال��ذي  ال�سوؤال  ولكن 
النفط؟  ن�ستبدل  �سوف  مباذا  هنا، 
طاقة  م��ورد  اىل  ذل��ك  عن  التحّول 
اأن  ذلك  ال�سهل،  بالأمر  لي�س  ثان، 

بالنفط  تعمل  باأكملها  ح�سارتنا 
الوقود  على  والإعتماد  الأ�سا�س،  يف 

التقنيات  لأن  قائماً،  �سيظل  الأح��ف��وري 
اأن  وباعتبار  الكلفة،  مرتفعة  ت��زل  مل  البديلة 
بالطاقة  تعمل  امل��ع��ا���رسة  التقنيات  اأغ��ل��ب 

الكهربائية.
اىل  والرت��ق��اء  حت��دي��داً  الكهرباء  توليد  اإن 
الوحيدة،  الطاقة  لت�سبح  ا�ستغاللها  م�ستوى 
ال�سناعة،  وتطوير  البحث  ملراكز  هاج�ساً  بات 
الطاقة  جمالت  يف  كثرية  تطبيقات  بداأت  كما 
يف  احليوي  ال��وق��ود  ا�ستعمال  من  امل��ت��ج��ّددة: 
ا�ستغالل  تطوير  على  والعمل  النقل  و�سائل 
واملياه  ال�سم�س  كالهواء،  املتجّددة  الطاقات 

اجلارية.
قد  والدرا�سات،  التقارير  من  العديد  اأن  كما 
والفحم  النفط  ا�ستعمال  يف  ال�ستمرار  اأن  اكد 
الغالف  يف  الكربون  انبعاثات  من  يزيد  �سوف 
اجلوي، مع ما �سينتج عن ذلك من ارتفاع لدرجة 

حرارة الأر�س واملتغريات املناخية والإجتماعية 
والإقت�سادية.

وبالتايل من اأجل خف�س هذه الإنبعاثات بن�سبة 
50 يف املئة يف العقود املقبلة، ل بّد من البدء 
تغرّي  وجذرية،  بديلة  اإج��راءات  واتخاذ  بتدابري 
على  الإع��ت��م��اد  ع��رب  العاملي،  الإقت�ساد  بنية 
ال�سم�سية  كالطاقة  ونظيفة  متجّددة  م�سادر 

والهوائية واملائية.
ه��ل ميكننا اع��ت��ب��ار ق��ط��اع الطاقة   •
املتجّددة نا�سطاً يف دول العامل، وهل 
ميكنه التعوي�ش عن قطاع النفط، وكيف 

يتوّزع اإنتاجه؟
مّطرداً  الطاقة املتجّددة منواً  - ي�سهد قطاع 
يف العديد من دول العامل، وخ�سو�ساً يف اأوروبا 
الأرقام  بّينت  وقد  والهند.  وال�سني  واأمريكا 
املتجّددة  الطاقة  اأن  تاريخه،  لغاية  امل�سّجلة 
تعادل ما يزيد عن 3 يف املائة من جممل اإنتاج 
اإنتاج  )ب���دون  ال��ع��امل  يف  الكهربائية  الطاقة 
الإ�ستثمارات  زادت  وقد  الكهرمائية(،  الطاقة 
وب�سكل �رسيع من 38 مليار دولر العام 2005 

اإىل اأكرث من 100 مليار العام 2009.
ال��ولي��ات  ال��زي��ادة امل��ّط��ردة على  وت��ت��وّزع 

واليابان  وال�سني  واإ�سبانيا  واأملانيا  املتحدة 
اأوروب��ا  يف  الأخ��رى  ال��دول  من  والعديد  والهند 

واأو�سرتاليا...

اأنواع الطاقة املتجّددة
• ما هي اأنواع الطاقة املتجّددة وكيف 
ميكن االإ�ستفادة منها، وخ�سو�ساً يف لبنان؟

يعمل  التي  امل��ت��ج��ّددة  الطاقة  اأن���واع  اإن   -
الطاقة  هي:  منها  والإ�ستفادة  تطويرها  على 
املائية  والطاقة  ال�سم�سية  والطاقة  الهوائية 

وطاقة الكتلة احليوية.
يف  الكهرباء  لقطاع  الإ�سمية  الإ�ستطاعة  تبلغ 
باأغلبها  وهي   ،)MW( ميغاوات   2354 لبنان 
من م�سادر تعمل على الوقود الأحفوري )فيول 
وغاز ومازوت(، عدا 280 ميغاوات )MW( من 
معامل كهرمائية. تبلغ حالياً الإ�ستطاعة املنتجة 
الجمالية حواىل 1500-1600 ميغاوات، نظراً 
اإىل قدم العديد من املعامل وم�ساكلها التقنية 
اأن  حني  يف  ال��دوري��ة،  ال�سيانة  اىل  وحاجاتها 
 2400 حدود  اإىل  ي�سل  الكهرباء  على  الطلب 
خ�سو�ساً  لالزدياد،  مر�سح  رقم  وهو  ميغاوات، 
�سرتتبط  والتي  النمو،  ن�سبة  زي��ادة  توّقع  مع 
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بن�سبة  الكهرباء  على  الطلب  ب��زي��ادة  مبا�رسة 
تقارب ال�10 يف املائة �سنوياً.

ويبلغ العجز يف قطاع الكهرباء حواىل 800 - 
900 ميغاوات، ويرتجم ذلك من خالل التقنني 
واملداورة يف توزيع الكهرباء على كل الأرا�سي 
اللبنانية، وكذلك ل�سّد بع�س النق�س من خالل 
الإ�ستجرار من الدول املجاورة )�سوريا اأو م�رس(، 

وذلك ح�سب فائ�س الإنتاج وزيادة الطلب لدى 
هذه الدول.

اإ�ستثمار يف جمال الكهرباء يف لبنان،  اآخر  واإن 
علماً  والزهراين،  البداوي  معملي  اإن�ساء  يف  كان 
الغاز،  على  يعمال  اأن  املفرت�س  من  كانا  اأنهما 
اليوم.  حا�سل  ه��و  كما  امل���ازوت  على  ولي�س 
زالت  ما  الكهرباء  اأزم��ة  ف��اإن  ذلك  من  وبالرغم 
تراوح مكانها، وُيعمل على اإيجاد م�سادر جديدة 
وبديلة، تعّو�س هذا النق�س والطلب املتنامي 

على هذه ال�سلعة.
واجلدير بالذكر هنا، اأن البيان الوزاري حلكومة 
اإيالء  اأهمية  اأتى على ذكر  الوطنية، قد  الوحدة 
والعمل  ال��الزم،  الإهتمام  احليوي  القطاع  هذا 
املتجّددة،  الطاقة  جم��ال  يف  الإ�ستثمار  على 

بن�سبة ت�سل اإىل 10 يف املئة العام 2020.

وه��واء  م��اء  الرئي�سة،  امل��ت��ج��ّددة  وال��ط��اق��ات 
و�سم�س، متوافرة بكرثة يف لبنان:

•الطاقة الكهرمائية:
والأكرث  الأقدم  املتجّددة  الطاقة  هذه  تعترب 
ويتّم  الكهربائية،  الطاقة  توليد  يف  ا�ستعمالً 
الأنهر ونقل  ان�ساء �سدود على  ذلك عن طريق 
ارتفاعات  وعن  كبرية،  واأنابيب  باأنفاق  املياه 

عالية، لت�سغيل مولدات كهربائية با�ستطاعات 
بكمية  تتعّلق  ال��ط��اق��ة  ه��ذه  ول��ك��ن  خمتلفة. 
دائماً  تتاأثر  وال��ت��ي  ال�سنوية،  املت�ساقطات 
بارتفاع احلرارة يف ف�سل ال�سيف وزيادة التبّخر. 
يعمل حالياً يف العديد من املعامل الكهرمائية 
على الإ�ستفادة من املياه، عن طريق جتميعها 
بعد ا�ستعمالها، واإعادة �سخها اإىل ما وراء ال�سّد، 
وذلك عند انخفا�س الطلب على الكهرباء )بعد 
الطاقة  هذه  ا�ستثمرت  ولقد  الليل(.  منت�سف 
من  العديد  اأن�سئ  حيث  واٍف،  ب�سكل  لبنان  يف 
واأبرزها  املا�سي،  القرن  اأوا�سط  منذ  املعامل 
 190 يقارب  ما  يلّبي  ال��ذي  الليطاين  م�رسوع 
العال(،  )عبد  مركبا  يف  معامله  يف  ميغاوات 

وب�رسي )اأرق�س(، وجون )�سارل احللو(.
اأما املعامل الأخرى، فهي موّزعة يف عدة مناطق 
وعرب عدة م�سادر )قادي�سا، نهر ابراهيم، البارد 
املركبة  ال�ستطاعة  كمية  لت�سل  وال�سفا(، 
ميغاوات   281 اإىل   )Installed power(

كهرمائي.  MW
تعترب هذه الطاقة الأوفر والأقل كلفة والأكرث 

فاعلية وكفاءة، اإ�سافة اإىل غياب تام ل�ستهالك 
الوقود وانبعاث الغازات.

اأكدت  التي  ال��درا���س��ات،  من  العديد  واأج��ري 
يف  الطاقة  ه��ذه  من  الإ�ستفادة  زي��ادة  اإم��ك��ان 
ل��ب��ن��ان، ع��ن ط��ري��ق م�����رسوع ال��ل��ي��ط��اين، والبدء 
اأنهر  على  املعامل  وزي���ادة  العا�سي  مب�رسوع 
ابراهيم والبارد واأبو علي، للو�سول اىل اإ�سافة 

 208 بقيمة  ج��دي��دة  ا�ستطاعة 
ميغاوات.

• طاقة الرياح:
بعد  املنتجة  القدرة  حيث  من  الثانية  تعترب 
الطاقة الكهرمائية، اإذ تنمو هذه الطاقة ب�سكل 
لناحية  الأول  املركز  حتتل  زالت  ما  وهي  كبري 
التي  املركبة،  والإ�ستطاعة  الإ�ستثمار  حجم 
العامل  يف  جيغاوات   150 ح��واىل  اىل  و�سلت 
يف   2 حواىل  حالياً  وت�سكل   ،2009 العام  خالل 
و�سلت  ال��ع��امل.  يف  املنتجة  الطاقة  من  املئة 
يورو  مليار   50 حواىل  اىل  فيها  الإ�ستثمارات 
األ��ف   450 ح���واىل  ت��اأم��ني  م��ع   ،2009 ال��ع��ام 
فر�سة عمل يف العامل. وتنمو هذه الطاقة ب�سكل 
�رسيع، وما زالت حتتل املركز الأول لناحية حجم 

الإ�ستثمار والإ�ستطاعة املركبة.
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وال�سوؤال امللّح يف هذا الطار، اأين موقع لبنان 
من هذا النم�و املت�س�ارع له�ذا القطاع يف العامل؟
ل��ق��د ب��ّي��ن��ت م��ع��ط��ي��ات الأر�����س����اد اجل��وي��ة 
الدرا�س�ات  من  والعديد  الإ�سطناعية  والأقمار 
املتو�سط  البحر  �رسق  منطقة  اأن  والقيا�سات، 
نا�سطة  رياح  بحركة  تتمّتع  لبنان،  ومن �سمنها 
وا�سحاً  م��وؤ���رساً  يعطي  مم��ا  جي��دة،  وب�����رسع��ات 
عن  الطاقة  هذه  ا�ستثمار  اإمكان  حول  واأكيداً، 

 Wind طريق عنفات )مراوح ريحية
عالية  با�ستطاعات   ،)Turbine
واأب��دى  خمتلفة.  ارت��ف��اع��ات  وعلى 
العدي�د من الدول املحيط�ة بلبنان، 
اهتماماً ملحوظ�اً بطاقة الرياح، وبداأ 

البع��س منه�ا باإن�س�اء مزارع ريحية.
الأولية  املعطيات  بّينت  ول��ق��د 
اإح��دى  اأج��رت��ه��ا  ال��ت��ي  والقيا�سات 
اإىل  اإ���س��اف��ة  الفرن�سية،  ال�����رسك��ات 
ال�سجر(،  )ميالن  النباتية  املوؤ�رسات 
تتمّتع  امل��ن��اط��ق  م��ن  ال��ع��دي��د  اأن 
 6( مرتفعة  و�سطية  ري��اح  ب�رسعات 
لبنان  اأن  اإىل  اإ�سافة  م/ث(،   7  -
 210( طويلة  بحرية  بواجهة  يتمّتع 
جبال  من  متنوعة  وت�ساري�س  كلم(، 
ووديان واأخاديد وممرات، ما يعطي 
جمالً حلركة رياح نا�سطة على مدار 

ال�سنة. 
البيدر،  �سهر  م��ن��اط��ق  وت��ع��ت��رب 

ال��ق��ل��ي��ع��ات وم��رج��ع��ي��ون، م���ن اأه���م 
الأماكن التي �ُسجلت فيها �رسعات رياح 

بالتخطيط  ال��ب��دء  املمكن  م��ن  حيث  ج��ي��دة، 
لإن�ساء مزارع ريحية يف هذه املناطق، خ�سو�ساً 
من  وقريبة  قليل،  �سكانها  عدد  مناطق  واأنها 

خطوط النقل الكهربائي.
واأ�ساف الدكتور غندور:

الرياح  من  الواحد  الكيلوواط  اإنتاج  كلفة  اإن 
تبلغ 1500 دولر، ل �سيما اأن امل�سانع املنتجة 
تلبية  عن  تعجز  الريحية،  والعنفات  للمولدات 
هنا  م��ن  ال��الزم��ة.  وبال�رسعة  امل��ت��زاي��د،  الطلب 
لبنان،  يف  كبرياً  اهتماماً  القطاع  ه��ذا  ينل  مل 
خ�سو�ساًَ واأن موؤ�س�سة كهرباء لبنان تعاين عجزاً 
دائماً ونق�ساً يف التمويل، لذا من املمكن اعتبار 
هذه  يف  الإ�ستثمار  يف  اخلا�س  القطاع  اإ����رساك 

يتطّلب  وطبعاً  امل�ساعدة،  احللول  اأحد  الطاقة، 
واأبرزها  الت�رسيعات،  من  العديد  تعديل  ذلك 
الطاقة  بالإ�ستفادة من  املتعّلق  القانون 462 

املتجّددة )الرياح(، والدخول على ال�سبكة.
• الطاقة ال�سم�سية:

العامل،  يف  ملحوظاً  تقّدماً  الطاقة  هذه  حتّقق 
الطاقة  ل���س��ت��خ��دام  ع��دي��دة  ب��رام��ج  وه��ن��اك 
والإحت����اد  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  يف  ال�سم�سية 
الأوروبي واأو�سرتاليا وال�سني والبلدان النامية.
ُت�����س��ت��غ��ل ه����ذه ال��ط��اق��ة م���ن خ����الل اخل��الي��ا 
من  اأو  )ك��ه��رو���س��وئ��ي��ة(،  ال��ف��وت��وف��ول��ط��ي��ة 

املياه،  لت�سخني  ال�سم�سية  ال��ل��واق��ط  خ���الل 
ولال�ستعمالت املنزلية وال�سناعية وجتهيزها، 
ومن ثم �سغط هذا البخار وا�ستعماله يف توليد 

الكهرباء.
 100 اىل  امل��ي��اه  ت�سخني  ط��اق��ة  و���س��ل��ت 
الرقم  ه��ذا  ويتطّور   ،2006 العام  جيغاواط 
املئة.  يف   14 تبلغ  �سنوية  وزيادة  �رسيع  ب�سكل 
وه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن ال����دول ي��ف��ر���س تركيب 
الأبنية  يف  ال�سم�سية  بالطاقة  تعمل  �سخانات 

اجلديدة، كجزء من ال�سيا�سة الوطنية.
اأما اخلاليا الكهرو�سوئية، فتعترب تكنولوجيا 
التغذية  ب�سبكة  ال�سم�سية  الطاقة  اإنتاج  ربط 

يف  تطوراً  التكنولوجيات  اأ�رسع  من  الكهربائية، 
القدرة  و�سلت  وقد  املتجّددة.  الطاقة  جمال 
الرتاكمية للطاقة الفوتوفولطية اىل حواىل 10 
جيغاواط يف ال�سنوات املا�سية، وحتّقق املانيا 
والوليات املتحدة وال�سني تقّدماً كبرياً يف هذا 
املجال، والرقم املقّدر العام 2030 ي�سل اىل 

نحو 200 جيغاوات.
ال�سم�سي  الإ���س��ع��اع  ف��رتة  ُت��ق��ّدر  ل��ب��ن��ان،  يف 
يعادل  م��ا  اأي  �ساعة/�سنة،   3000 ب��ح��واىل 
اأو 6ك.و.������س/م2 يف  2000ك.و.��������س./م2، 
اليوم. وبالرغم من التطّور الكبري الذي ت�سهده 

عدة دول )الوليات املتحدة، ال�سني واأملانيا(، 
يف جمال الطاقة ال�سم�سية، فاإن لبنان واملنطقة 
الإ�ستثمار يف هذا املجال،  زالوا بعيدين عن  ما 
 250 بحواىل  تنعم  منطقتنا  اأن  من  الرغم  على 
ارتفاع  اأن  اإل  ال�سنة.  يف  �سم�س  ي��وم   300  -
اإىل  وجتهيزاتها  ال�سم�سية  الأل����واح  اأ���س��ع��ار 
حواىل 4 دولرات للواط الواحد، وعامل القدرة 
بتطّور  ي�سمح  مل   ،)٪20  -  15( املنخف�س 
اأن  لبنان. يف حني  ب�سكل فاعل يف  الطاقة  هذه 
تقّدماً  حّققت  قد  ال�سم�سي  الت�سخني  طاقة 
املردود  اأهمية  الدرا�سات  بّينت  وقد  ملحوظاً، 

الإقت�سادي لهذه الطاقة.
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الأوروب�����ي  الإحت�����اد  اأن  ب��ال��ذك��ر،  واجل���دي���ر 
امل�رسوع  فكرة  اأطلق  قد  فرن�سا(،  )وخ�سو�ساً 
ال�سحارى  يف  ال�سم�سية  للطاقة  املتو�سطي 
وربطها  امل��ت��و���س��ط،  و����رسق  ج��ن��وب  ال��ع��رب��ي��ة 
بال�سبكة الكهربائية الأوروبية عن طريق كابالت 
يف  امل�ساركة  للدول  الكهرباء  وتاأمني  بحرية، 
امل�رسوع ومن �سمنها لبنان. لكن هذا امل�رسوع مل 
يزل يف مراحله الأوىل، وناأمل اأن يتطّور ويحّقق 

النجاح املرجتى.
وهناك اأي�ساً بع�س امل�ساريع يف جمال الطاقة 
ال�سم�سية، مثل تاأمني الكهرباء لبع�س حمطات 

قمم  على  والإت�سالت  التلفزيونية  الإر���س��ال 
اجلبال. كما و�سعت يف عدة مناطق ومن �سمنها 
على  تعمل  لل�سوارع،  اإن��ارة  م�سابيح  اجلنوب، 
الطاقة ال�سم�سية وتوفر الكثري على البلديات، 
جميع  على  الفكرة  ه��ذه  تعميم  املمكن  وم��ن 
لإنارة  وبديلة  دائمة  م�سادر  لتاأمني  املناطق، 

ال�سوارع.
• طاقة الكتلة احليوية:

اأكرث من 45 مليار  اىل  الإيتانول  اإنتاج  ي�سل 
جيغاواط.   55 ي��ع��ادل  م��ا  اأي  ال��ع��امل،  يف  ليرت 
الأمريكية  املتحدة  والوليات  الربازيل  وحتتل 
املراكز الأوىل يف اإنتاج هذه الطاقة، وقد �رسعت 
واأنتجت  البيوديزل،  باإنتاج  اأوروبية  دول  عدة 
الإيتانول، وو�سل  اأكرث من 60 مليون طن من 
ا�ستهالك الربازيل من هذه املادة اىل م�ستوى 
من  امل��ئ��ة  يف   70 اىل  و���س��ل  اإذ  ج���داً،  مرتفع 

الإ�ستهالك يف قطاع النقل.
يف املنطقة العربية وخ�سو�ساً يف لبنان، يندر 
اأن  بالذكر،  واجل��دي��ر  الطاقة،  بهذه  الهتمام 
يف  تنتج  التي  الكبرية  ال�سلبة  النفايات  كمية 
طن  ال�5000  تقارب  التي  لبنان، 
طاقة  م�سدر  اأي�ساً  هي  اليوم،  يف 
فرز  على  عملنا  لو  وجيد،  رئي�س 
الع�سوي  وا�ستعمال  النفايات 
م��ن��ه��ا ل��ت��ول��ي��د ال���غ���از وال���وق���ود 

الع�سوي.
اأين نحن من هذه الطاقة؟

ما هي ال�سبل اأو الطرق، للبدء يف   •
لبنان  يف  املتجّددة  الطاقة  ا�ستعمال 

واملنطقة العربية؟ 
الط��اق��ة  ع��امل  اإىل  بقوة  للو�سول  ب��ّد  ل   -
عن  العرب��ية،  واملنط�ق��ة  لبنان  يف  املتج��ّددة 
يف  العلم��ية  والأبح��اث  امل�ساريع  دعم  طريق 
والع��مل  امل�س��اعدة  وك��ذلك  امل��ج��ال،  ه��ذا 

ونظيفة  بديل��ة  طاق��ة  م�سادر  اإي��جاد  على 
وم�س�تدامة.

ويف هذا املجال، يظهر مدى تاأخر لبنان ودول 
الهامة،  املوا�سيع  م��ن  الكثري  ع��ن  املنطقة، 
والبيئة  الطاقة  م�سادر  مو�سوع  مقّدمتها  ويف 
والتلّوث والإحتبا�س احلراري، واملخاطر الناجتة 
عن انبعاث الغازات، وما �سيرتّتب عن ذلك من 
جمعاء،  الب�رسية  على  وخطرية  كثرية  متغرّيات 
حّد  على  والفقرية  الغنية  ال��دول  جميع  وتطال 

�سواء.
�رسيعاً  �سيحاول  ال�سناعي  العامل  ك��ان  واإذا 

للو�سول  الكوارث،  هذه  مواجهة 
بحلول  امل��ق��ّررة  الإن��ب��ع��اث��ات  ن�سبة  اىل 

ذات  الدول  �ستت��مّكن  فهل   ،2020 العام 
التي  والتق��ليدية،  ال�سعيفة  الإقت�ساديات 
اجلوي  مناخها  يف  عال��ية  ت��لّوث  ن�سب  تع�اين 
بالقدرة  التحّدي  مواجهة  من  املياه،  وم�سادر 

نف�سها؟

يف �سوء الو�سع الراهن للطاقة املتجّددة يف بلدان ال�رسق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 
ومن اأجل دعم ا�ستخدامها على نطاق وا�سع، ثمة تدابري من �ساأن اعتمادها تعزيز 
م�ساهمة امل�سادر املتجّددة يف اإمدادات الطاقة لدى البلدان العربية، ولعل اأهمها:
مكان  لتحل  بلد،  كل  يف  للطاقة  الوطنية  اخلطة  يف  املتجّددة  املوارد  • اإدخال 
�سيوفر  وه��ذا  منا�سباً.  ذل��ك  يكون  عندما  معها  تندمج  اأو  التقليدية  امل���وارد 

فوائد اإقت�سادية وبيئية متنوعة.
وحوافز  املتجّددة،  الطاقة  معدات  ت�سنيع  تكاليف  خلف�س  متويلية  ترتيبات  • اعتماد 

مالية لت�سجيع ا�ستخدام هذه املعدات واآليات الإقت�ساد بالطاقة.
القدرة  لتعزيز  والكهرباء،  الأحفوري  الوقود  م�ستقات  لأ�سعار  احلكومي  الدعم  • اإلغاء 

التناف�سية لتكنولوجيات الطاقة املتجّددة بطريقة من�سفة.
و�سمال  الأو�سط  ال�رسق  بلدان  يف  والتقنية  الهند�سية  واملعاهد  اجلامعات  تقوية   •
يف  متقّدمة  واإج���ازات  ديبلوم  �سهادات  ومنح  مهني  تدريب  برامج  ب��اإدخ��ال  اأفريقيا، 

الطاقة املتجّددة، لتخريج فنيني ومهند�سني وحرفيني وخرباء موؤهلني يف هذا املجال.
بلدان  يف  الأبحاث  ومراكز  املنظمات  بني  اخلربة  وتبادل  البحثي  التعاون  تعزيز   •

املنطقة، ومع املنظمات واملراكز الإقليمية والدولية املهتمة بالطاقة املتجّددة.
الطاقة  جم��الت  يف  اجلماهريي  الوعي  ورف��ع  والتدريب  للتثقيف  برامج  رعاية   •

املتجّددة، ويجب اأن ي�ستهدف بع�سها �سّناع ال�سيا�سة واملوؤ�س�سات التمويلية.
الطاقة  ملعدات  املحلية  ال�سناعة  دعم  اأجل  من  التكنولوجيا  لنقل  اآلية  اعتماد   •

املتجّددة.
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النامية،  للدول  ينبغي  الذي  التحّدي  هو  هذا 
العربية،  منطقتنا  دول  من  العديد  بينها  ومن 
اأن تتنّبه له واأن تر�سد له املخ�ّس�سات املالية 
التوعية  ملواطنيها  ت��ق��ّدم  واأن  امل��ن��ا���س��ب��ة، 
ا�ستخدام  وتر�سيد  التلّوث،  خلطورة  امل�ستمرة 
بزيادة  تت�سبب  التي  امللّوثة،  الطاقة  و�سائل 

ثاين اأوك�سيد الكربون بن�سب كبرية.
االإقت�ساد االأخ�رش

• ما هو االإقت�ساد االأخ�رش، وكيف يتّم 
االإ�ستثمار فيه؟

- اإن حواىل 20 يف املئة من 2 تريليون دولر 
ا�ستثمارات  هي  الإ�ستثمار،  حتفيز  برامج  من 
ال�سم�س  )الهواء،  النظيف  الأخ�رس  الإقت�ساد  يف 
جمال  يف  وح��واف��ز  ا�ستثمارات  اإن��ه��ا  وامل����اء(. 
ال��ط��اق��ة امل���ت���ج���ّددة، وال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن كمية 
الإ�ستخدام  على  الرتكيز  وزي���ادة  النفايات، 
الطبيعية  البيئية  النظم  وا�ستعادة  امل�ستدام، 

والتنّوع البيولوجي.
اأن  ميكن  الأخ�رس  الإقت�ساد  اأن  املوؤكد  ومن 
ينقذ الإقت�ساد العاملي من الركود ومن فقدان 
الوظائف، وتفاقم الفقر، ويطلق منواً اقت�سادياً 
بالفعل. وعلى �سبيل املثال يف جمال  م�ستداماً 
مليون   2.3 هناك  عاملياً،  النظيفة  الطاقة 
املتجّددة.  الطاقة  جم��ال  يف  يعملون  ع��ام��ل، 
وت�سري التقديرات، اإىل اأن الإ�ستثمارات يف هذا 
املجال، ميكن اأن توجد حواىل 20 مليون وظيفة 

على امل�ستوى العاملي، مبا يف ذلك 2.1 مليون 
مليون  و6.3  ال��ري��اح  طاقة  جم��ال  يف  وظيفة 
وظيفة يف جمال الطاقة ال�سم�سية، و12 مليون 
على  وال�سناعة  ال��زراع��ة  جم���الت  يف  وظيفة 

اأ�سا�س الوقود احليوي.
وبالتايل فاإن الإقت�ساد الأخ�رس، ي�سّق طريقه 

التقليدي.  الإقت�ساد  يف  تقّو�س  ما  لبناء 
اأم��ام  الفر�سة  اإت��اح��ة  تتّم  اأن  ون��اأم��ل 

النماذج الناجحة التي راأيناها، لكي يرتفع حجم 
ظروف  نحو  العامل  تدفع  وبذلك  الإ�ستثمارات، 
عاملي،  جمتمع  ب��ن��اء  اىل  ن�سل  حتى  اأف�����س��ل، 
يعي�س يف وئام مع الطبيعة، ويقوم بنجاح على 

اقت�ساد اأخ�رس عاملي.
كباحث يف جمال الطاقة املتجّددة،   •
ما هي امل�ساريع التي تقومون بها الإجناز 

وتطوير هذا القطاع يف لبنان؟
بحثية  باأعمال  نقوم   ،2003 ال��ع��ام  منذ   -
بحثي  علمي  عمل  لدينا  وك��ان  املجال،  هذا  يف 
دم�سق،  وجامعة  اللبنانية  اجلامعة  بني  م�سرتك 
لبنان  يف  الرياح  طاقة  ا�ستغالل  اإمكان  لدرا�سة 
موؤمترات  عدة  يف  امل�ساركة  مّتت  كما  و�سوريا، 
حملية واإقليمية ودولية، حول الطاقة املتجّددة، 

واآفاق تطويرها يف لبنان واملنطقة.
العام  قبل  الطاقة  وزارة  م��ع  عملنا  ك��ذل��ك، 
لبنان،  يف  للرياح  اأطل�س  و�سع  على   ،2006
ويتابع  احلرب،  ب�سبب  تعرّث  قد  امل�رسوع  ولكن 

العمل حالياً على اإجناز هذا امللف.
وُيعمل حالياًَ مع بع�س اجلمعيات البيئية التي 
التعاون  الطاقة املتجّددة، ويتّم  ُتعنى ب�سوؤون 
للتخفيف  احليوي،  القطاع  هذا  اأهمية  ن�رس  على 

من اأزمة الكهرباء وللحّد من التلّوث.
اجلامعات  بع�س  م��ع  التعاون  يتّم  واأي�����س��اًَ، 
خالل  من  كندا،   - كيبيك  مقاطعة  يف  الكندية 
الرياح،  طاقة  جمال  يف  تدريبية  دورات  اإج��راء 
من  للعديد  زي��ارات،  بعدة  قمت  الغاية  ولهذه 
)كيبيك(.  املقاطعة  تلك  يف  الهواء  مزارع  اأهم 
الطالب  بع�س  اإر���س��ال  اإم��ك��ان  حالياًَ  وي��در���س 
ملتابعة الدرا�سة يف هذا الإخت�سا�س، بعد نيل 

�سهادة الهند�سة.
الطاقات  اخت�سا�ش يف  ه��ل هناك   •
املتجّددة يف كلية الهند�سة يف اجلامعة 
الطالب  توجيه  يتّم  وكيف  اللبنانية؟ 
بغياب االإ�ستثمارات يف هذا املجال يف 

لبنان؟
- ل يوجد اخت�سا�س حمّدد ودقيق يف جمال 
الطاقات املتجّددة، وامنا ن�سعى يف الكلية اىل 
توجيه الطالب نحو هذا الخت�سا�س عرب م�ساريع 
بهذا  متعّلقة  م��واد  ا�ستحداث  واإىل  التخّرج، 
القطاع. وكذلك ُيعمل حالياً يف معهد الدكتوراه 
للعلوم والتكنولوجيا يف اجلامعة اللبنانية، على 
وذلك  املتجّددة،  الطاقات  يف  ما�سرت  تاأ�سي�س 
خارجية  وجامعات  اخت�سا�سيني  مع  بالتعاون 

مثل كندا وفرن�سا.
اأنه  بالتاأكيد  حديثه  غندور  الدكتور  وختم 
»بات من ال�رسوري وامللّح، البحث يف لبنان عن 
حلول مل�سكلة الكهرباء، لنوؤمن لالأجيال القادمة 
اأقل.  وبكلفة  بالإنتاج  وا�ستمرارية  رغيدة  حياة 
واإذا كانت الدولة عاجزة عن الإ�ستثمار يف جمال 
الباهظة،  كلفتها  اىل  نظراً  املتجّددة،  الطاقة 
الدول  بع�س  جت��ارب  من  الإ�ستفادة  فيمكنها 
موؤخراً،  وفرن�سا  واإ�سبانيا  كاأملانيا  الأوروب��ي��ة 
بحيث ي�سمح القانون لكل وحدة �سكنية باإنتاج 
الطاقة املتجّددة، ومن ثم ت�سرتي الدولة هذه 
ميكن  كما  ت�سجيعية.  باأ�سعار  املنتجة  الطاقة 
الذي  الأخ�����رس،  بالإقت�ساد  الإ�ستثمار  للدولة 
ومن  الركود  من  الإقت�ساد  اإنقاذ  با�ستطاعته 
فقدان الوظائف ومن تفاقم الفقر، ومن توفري 

فر�س للنمو الإقت�سادي امل�ستدام«.







اإعداد: تريز من�سور
ت�سوير: را�سيل تابت
املعاون رميون واكيم
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من �سالبة جبل �سنني 
ال�سامخ �سخ�سيته ووهج 
اأبطال  ق���در  ���س��وت��ه. 
والتلفزيون،  امل�رشح 
ب�سواد  م�سبوغ  ق��دره، 
ينتحل  م�����س��ائ��ره��م، 
ي�ستعي�ش  اأ�سماءهم، 
اإ���س��م��ه، عن  ع��ن  بها 
ال�سائعة  ه���وي���ت���ه 
بني دوري��ن. يقرتف 
وجنونهم،  اآث��ام��ه��م 
ميتتهم  مي�������وت 
كيميائية  من  ويعود 
اىل  العجيبة  امل�رشح 
اأمام  حياته  احل��ي��اة، 
اإنه  هتافات اجلمهور. 
ذاكرة اللبناين، ورجل 
والتلفزيون  امل�رشح 
الذي  كرباج  اأن��ط��وان 
�سّفقت له اجلماهري... 
الذي  امل��م��ث��ل  ه���ذا 
اللبناين  الفن  اأغ��ن��ى 
تعّد  التي ال  باأعماله 
وال حت�سى، ال ن�ستطيع 

اأن نخت�رشه ب�سطور.
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اإبن زبوغة
يف �سفح جبل �سنني، وحتديداً يف بلدة زبوغة 
املدر�سة  اأ�ستاذ  وال���ده  ك��رب��اج.  اأن��ط��وان  ول��د 
�سكري كرباج، اأما والدته فهي ال�سيدة اإيرا�ساما 
موؤلفة من خم�سة  لعائلة  البكر  الولد  كرم. وهو 

�سباب وفتاة.
العا�رسة،  �سن  يف  عنده  التمثيل  موهبة  برزت 
ويوؤدي  والأق��ارب  احلي  اأولد  يجمع  كان  حيث 

الأدوار امل�رسحية اأمامهم.
ال��ق��وي، �ساحب  ال��رج��ل  ال��ب��ط��ل امل�����رسح��ي، 
يع�س  مل  امل�رسح،  خ�سبة  على  اجلهوري  ال�سوت 
للعديد  تعّر�س  فقد  الأطفال،  كباقي  طفولته 
اأّدت  طبيب  غلطة  منها  ال�سحية،  احلوادث  من 
دقائق  ثالث  ملدة  العمل  عن  قلبه  توّقف  اىل 
وهو يف اخلام�سة من عمره، ولول العناية الإلهية 
ملا  جده،  اإياها  اأعطاها  التي  الكافيني  وحقنة 
كان بيننا. بعد ذلك نقل اىل امل�ست�سفى وهو: 
اأعمى، اأخر�س، اأطر�س وم�سلول... هناك تنباأ اأحد 
ولكنه  جم��دداً،  يرى  لن  اأنه  الفرن�سيني  الأطباء 

عاد طفالً معافى.
ويف عمر الثماين �سنوات، اأمر اأحد الأطباء اي�ساً 
ببرت �ساقه، نتيجة اأمل حاد فيها، لكن مع العالج 
طبيعي(،  غري  )ب�سكل  العمل  اىل  رجله  ع��ادت 
وبعد م�سي �سبع �سنوات »ب�سقت« رجله كتلة 
الإلتهاب، ومنذ ذلك احلني عا�س اإن�ساناً معافى.

درب امل�ستقبل والنجاح
الر�سمية  املدر�سة  الإبتدائية يف  علومه  تلقى 
دار  يف  علومه  تابع  ثم  بريوت،  راأ�س  منطقة  يف 
واجلغرافيا.  التاريخ  مادتي  ودّر�س  املعلمني، 
يف  وتخّرج  التاريخ  درا�سة  اىل  عاد  ذلك  وبعد 

اجلامعة الي�سوعية حامالً اإجازة فيه.
الذي  اأحيا م�رسح كلية احلقوق  الفرتة  يف تلك 
زيدان  اأم��ني  �سديقه  وبوا�سطة  مقفالً،  ك��ان 
كان  ال��ذي  دب�س،  اأب��و  منري  الفنان  على  تعّرف 
جلنة  وا�ستدعته  ال�سوربون،  فرقة  يف  يعمل 
معهد  اأول  لإن�ساء  الدولية،  بعلبك  مهرجانات 
لبنان  يف  احلديث(  امل�رسح  )مدر�سة  للتمثيل 

)بداية �سنة 1960(.
مادة  التمثيل  اأن  تعّلم  دب�س  اأب��و  منري  م��ن 
اأبو  منري  مع  اأ�ّس�س  بالعلم.  اإل  توؤخذ  ل  ثقافية، 
دوراً  اأّدت  التي  احلديث«  امل�رسح  »فرقة  دب�س 

والعامل  لبنان  يف  امل�رسحية  احل��رك��ة  يف  رائ���داً 
الدولية  بعلبك  مهرجانات  طريق  وعن  العربي. 
قام اأنطوان كرباج مع الفرقة بعدة جولت فنية 
البحر  حو�س  مهرجانات  يف  �سارك  كما  دولية، 
يف  املتو�سط  دول  فيها  )�ساركت  املتو�سط 

اأوروبا واأفريقيا واآ�سيا(.
وال�سحافية  الأديبة  من  ت��زوج   1966 العام 
لور غريب ورزقا ثالثة اأولد: وليد، رول ومازن 

)ر�سام(.
اأ�ّس�س فرقته اخلا�سة، وما لبث  العام 1967 
اأن تعّرف على الأخوين الرحباين، وكانت بينهما 
لبنان  وج��ه  طبعت  اإب���داع،  وم�سرية  عمر  رفقة 

الثقايف واحل�ساري يف العامل.
اللبنانية ور�سموا لنا  »الرحابنة خلقوا الأغنية 

اأعلم  اهلل  جميالً،  حلماً  يزل  مل  وطناً 
متى ي�سبح حقيقة«، يقول كرباج.

�سيد على اخل�سبة
الفنان  حّلق  الفنية  بداياته  منذ 
امل�رسحية  اأعماله  يف  كرباج  اأنطوان 
العديدة  اأدواره  ت��اأدي��ة  يف  واأب���دع 

ومنها:
م�رسحية  يف  »م���اك���ب���ث«  دور   -
الأول،  جبيل  مهرجان  ل�سك�سبري، 

.1962
ل�سارتر،  »ال��ذب��اب«  يف  »اأور����س���ت«  دور   -

مهرجان جبيل الثاين، 1962.
ميوت«  »امللك  م�رسحية  يف  »امللك«  دور   -
لأوجني يوني�سكو، يف بريوت والقاهرة، وبغداد، 

ودم�سق، 1965.
»اأودي��ب ملكاً«  »اأودي��ب« يف م�رسحية  - دور 

ل�سوفوكلي�س، بريوت وباري�س، 1966.
- دور »املفت�س« يف م�رسحية »علماء الفيزياء« 

لدورمنات، بريوت وعمان، 1967.
»ه��ام��ل��ت«  م�����رسح��ي��ة  يف  »امل���ل���ك«  دور   -

ل�سك�سبري، مهرجانات بعلبك الدولية.
»فاو�ست«  م�رسحية  يف  »ف��او���س��ت«  دور   -

لغوته، يف عدة اأماكن اأثرية يف لبنان، 1968.
»امل��ه��رج«  م�����رسح��ي��ة  يف  »امل���ه���رج«  دور   -
لل�ساعر ال�سوري حممد املاغوط واإخراج يعقوب 

ال�سدراوي، بريوت، 1974.
علي  »اأب����و  م�رسحية  يف  ع��ل��ي«  »اأب����و  دور   -

مع  ثائر  خلدون  الرتكي  للكاتب  الأ���س��م��راين« 
ن�سال الأ�سقر ومن اإخراج برج فازليان، بريوت، 

.1974
اأدوار،  الأخوين رحباين كانت له عدة  يف م�رسح 
يعي�س«  »يعي�س  يف  »امل���ه���رب«  ك���ان  ف��ه��و 
النوم«  و»الوايل« يف »�سح  )بريوت، 1970(، 
 ،)1971 ال���دويل،  دم�سق  ومعر�س  )ب���ريوت 
و»ف���ات���ك امل��ت�����س��ل��ط« يف »ج��ب��ال ال�����س��وان« 
دم�سق  ومعر�س  الدولية  بعلبك  )مهرجانات 
الدويل، 1972(، و»امللك غيبون« يف »ناطورة 
املفاتيح« )مهرجانات بعلبك الدولية ومعر�س 
يف  و»احل���رام���ي«   ،)1972 ال����دويل،  دم�����س��ق 
و»ال��ق��ائ��د   ،)1974 )ب�����ريوت،  »امل��ح��ط��ة« 
وبريوت،  ودم�سق  )عمان  »برتا«  يف  الروماين« 

.)1977
فاأدى  الرحباين  من�سور  مع  تعاون  بعد  ما  يف 
»�سيف  م�رسحية  يف  ع�ساف«  »اليوزبا�سي  دور 
840«  )كازينو لبنان، 1987(، و»امللك رعد 
بيت  )مهرجانات  الرعيان«  »حكم  يف  الثالث« 
 -  2004 وال��دوح��ة،  وحلب،  ودم�سق،  الدين، 

.)2005
مع  قمر«  »بليلة  اأي�ساً  امل�رسحية  اأعماله  ومن 
ول�س  ومونرتيال،  لبنان  )كازينو  كركال  فرقة 
اإنتاج  وليلة«،  ليلة  و»األ��ف   ،2000 فيغا�س، 
بعلبك  مهرجانات  )دب��ي،  لالإعالم  دب��ي  مدينة 

الدولية، بريوت، لندن، 2002 - 2003(.
 

ويف التلفزيون
اأنطوان كرباج اىل التلفزيون،  من امل�رسح جاء 
�سيد  وجعلته  فيها  اأب���دع  اأدواراً  اأدى  حيث 
هذه  وم��ن  اللبنانية.  ال��ذاك��رة  وجن��م  ال�سا�سة 
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الأدوار التي ل تن�سى:
»البوؤ�ساء«  م�سل�سل  يف  فلجان«  »جان  دور   -
)تلفزيون  ن�رس  با�سم  اإخ��راج  هوغو،  لڤيكتور 

لبنان، 1974(.
هند  مع  »دي��ال«  م�سل�سل  يف  البطولة  دور   -
اأبي اللمع، اإخراج اأنطوان رميي )تلفزيون لبنان، 

.)1976
تغني  »مل��ن  م�سل�سل  يف  »املفت�س«  دور   -
اإيلي �سعادة  اإخراج  الطيور« مع نهى اخلطيب، 

)تلفزيون لبنان، 1976(.
اآغ��ا«  »ب��رب��ر  م�سل�سل  يف  اآغ���ا«  »ب��رب��ر  دور   -
ن�رس  با�سم  اإخ����راج  غ��ن��دور،  اأن��ط��وان  للكاتب 

)تلفزيون لبنان، 1979(.

... وال�سينما
اأع��م��ال  م��ن  ح�سة  لل�سينما 
اأنطوان كرباج، حيث لعب اأدوار 

البطولة يف عدة اأفالم منها:
مع  خ���ط���ر«  يف  »ن�������س���اء   -
الغ�سيني  �سمري  اإخ��راج  اإمي��ان، 

.)1982(
فيلم  يف  ال��ب��ط��ول��ة  دور   -

�سمري  اإخ�����راج  ح���م���ادة،  رىل  م��ع  »ال�����س��ف��ق��ة« 
الغ�سيني )1984(.

- دور البطولة يف فيلم »اإمراأة يف بيت عمالق«، 
اإخراج زيناردي حبي�س )1985(.

املمثل خمرجاً ومرتجماً
ما حققه  الفنان كرباج عند  مل يتوقف طموح 
بل تعّداه اىل الإخراج، ومن اأعماله يف هذا املجال 
و»بربر  »القبقاب«  غندور  اأن��ط��وان  م�رسحيتي 

اآغا« )م�رسح كازينو لبنان، 1979، و1981(.
ويف الرتجمة له اأربعة اأعمال من امل�رسح العاملي 
هي: »ماكبث« ل�سك�سبري، »الذباب« جلان بول 
و»الق�رس«  ل�سوفوكلي�س،  »اأنطيغونا«  �سارتر، 

لفرانز كافكا.

التمّيز والدقة
امل�رسح  طقو�س  كرباج  اأنطوان  ج�سد  ا�ستنبط 
امل�رسح  اىل  والكال�سكي  الرتاجيدي  من  ورموزه 
اللبناين والعربي لي�سبح عالمة فارقة يف تاريخ 
اليه  ما و�سل  اىل  الفن وامل�رسح. وهو مل ي�سل 
اجلهد  من  بكثري  بل  بال�سهولة  اأو  بال�سدفة 

والعمل وال�سغف والإفتتان.
ه اىل امل�رسح اأما  بهذين ال�سغف والفتتان توّجّ
واأكرهها،  عنها  التحدث  من  فاأخجل  »النجومية 

اهلل خلق النجوم ول اأحد قادر على زيادة عددها 
اأو اإنقا�سها، اأما اإذا ق�سدنا املذنبات فهي تطل 

على الأر�س حاملة معها الكوارث«.
يوؤكد دائماً يف جمال�سه اأنه »يحب الفن، ويحب 
خاللها  من  تعرف  ذات��ه،  من  تنبع  لأنها  مهنته 
املمثل  مهمة  وم�ساعره.  الإن�سان  جوهر  على 
اخللق، فهو يحّول احلرب املوجود على ورق اىل 
اأن نلتقيها يف كل مكان  �سخ�سية كائنة ميكن 

وزمان«.
عندما يعتلي خ�سبة امل�رسح فذلك لأن ثمة دوراً 
النظر عن عدد احل�سور.  اأن يوؤديه بغ�س  يجب 
ب�سعة  اجلمهور  عدد  يتعدَّ  مل  املرات  اإحدى  يف 
مل  ذلك  اأن  غري  اأمنية(  ظ��روف  )ب�سبب  ع�رسات 

يوؤثر على اأدائه.

اليوم
تعر�س  التي   »840 »�سيف  م�رسحية  ح��ول 
جديدة  بحلة   لبنان  كازينو  م�رسح  على  اليوم 
والتي يوؤدي فيها دور البطولة يقول: »لالأ�سف 
مل يتغري �سيء يف لبنان منذ 840 وحتى اليوم، 

ولذلك فامل�رسحية ت�سلح اأن ت�سمى 2010«.
عند  اإل  نف�سه  ي��ك��ّرر  ل  ال��ت��اري��خ  اأن  واع��ت��رب 
جتاربها،   من  تتعلم  ل  التي  الغبّية،  ال�سعوب 
اليوم  ال�سباب  الرحابنة  على  يراهن  اأنه  موكداً 
الرحباين  من�سور  وال��ده��م  م�سرية  ليكملوا 

والأخوين الرحباين.
وعن م�سل�سله اجلديد »ورتة خايل« مع املمثل 
جورج خباز يبدي كرباج اإعجابه بالدور على الرغم 
من اأنه تخوف منه بداية، واأعلن عن م�ساركته يف 
م�سل�سل لبناين �سوري )ثنائية الكرز( ميتد على 
60 حلقة ويتناول موا�سيع دقيقة وجريئة، مل 

يتم تناولها يف جمتمعات مغلقة بهذا ال�سكل.
م�رسحية  عن  امل��اأخ��وذ  »�سيلينا«  فيلم  وع��ن 
اإن م�ستوى الفيلم  »هالك وامللك« قال كرباج 
امل�رسحية،  م�ستوى  من  بكثري  اأدن��ى  كان  براأيه 
م�سريته  يف  ناق�سة«  »دع�����س��ة  ب��اأن��ه  واع���رتف 
الفنية. فقد كان متخّوفاً من العمل منذ البداية 

وهو اعرتف بهذا للرحابنة.
)ماأ�ساة  جديدة  �سخ�سية  كرباج  تقّم�س  كلما 
هذا  ب��اأن  اإح�سا�ساً  ازددن���ا  جنوناً(  اأو  عنفاً  اأو 
خارج  اىل  اأخذنا  على  قادر  الإ�ستثنائي  الفنان 

حدود الوقت واملكان.

اأنطوان كرب���اج
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بقلم: حممد �سلمان
القول،  يف  والباطل  العالقات،  يف  والبطانة  النوايا،  يف  • الباطنية 
بني  والتعاطف  التفاعل  تعطل  �سلبية،  وح���الت  مر�سية  ظ��واه��ر 
والإ�ستئثار  التباغ�س  اىل  وت��وؤدي  والهيئات،  واجلماعات  الأف��راد 

باخلا�س على ح�ساب ال�سالح العام.

• عك�ش ذلك، هو بيا�ش النوايا، والتاآلف يف العالقات، 
وال�سدق يف االأقوال، والتكافل اىل جانب الت�سامن يف �سبيل 
املنفعة العامة، وتعميم ثقافة االإخاء والتحابب كبديل عن 

ثقافة التحا�سد والت�ساد.

وروح  ال�سلوك،  واأخالقية  امل�سوؤولة،  الكلمة  دور  يربز  هنا،  • من 
الإن�سقاق،  يف  ال�سقوط  من  النا�س  جتنيب  يف  والت�سامح،  اجلماعة 

والإنزلق يف املعاداة، ومن اإلغاء الآخر لالآخر.

• هذه املعايري وال�سوابط وال�سمانات، دعت اليها االأديان 
ال�سماوية، والقوانني وال�رشائع الو�سعية، كي ي�سود الوئام 
والوفاق واالأمن واالأمان، والعدل واالإعتدال والنظام العام، 
وكي تنغلق ثغرات وتزول دعوات حتمل العداء والفو�سى 

واالإنق�سام بني النا�ش.

• معادلة:
التزلف: مودة خادعة.

وال�سدق: مودة دائمة.
وامل�ساحلة: خالفات زائلة.

والتزوير: اأرباح خا�رسة.
والنميمة: فتنة قائمة.

• املت�سلقون اأكتاف الغري: حمكومون بال�سقوط العاجل.
والوقوف على االأعتاب: اإهانة ومهانة وارتهان.

والتو�سل: مهنة ال�سعفاء.

لديك؟ العطور  واأحلى  اأغلى  هو  ما  • �ُسئلت: 
قلت: رائحة الأر�س احلاملة باملوا�سم.

و�ُسئلت: ما هي اأعذب الأنا�سيد والأحلان يف �سمعك؟
قلت: اأن�سودة املطر بعد جفاف، وغناء البيدر بعد احل�ساد، واأحلان 

ال�رسوق يف اأوتار ال�سباح.
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سسيفنا و القلــم

ي�����ا اأب������ط������ال امل������ع������ارك وال����ق����ي����ادي
ت�����ا ن���ن���ع���م ب�������الأم�������ان وب���ال�������س���ي���ادي
ح���م���ل ب��ال��ت�����س��ح��ي��ة اأع����ل����ى ����س���ه���ادي
ب��ف�����س��ل اجل���ي�������س ل���ب���ن���ان ب�����س��ع��ادي
ول������ّب������و ع����ن����د م������ا ن����������ادا امل�����ن�����ادي
ول�����وم�����ا ق�������وة اجل����ي���������س و�����س����م����ودو

اأيها ال�رساع امل�سافر
يف بيا�سك اأملح لياٍل مقطرة

تر�سم منتهى الظلمات
ويف وقوفك

اأرى اأق�سى درجات الإنك�سار
ها اأنت... حتمل نب�سات قلوبنا

لت�سخها يف
�رسايني غريبة
اأيها ال�رساع...

اأكرهك...
األ تنظر اأمامك كيف تثلم �سدر البحر

وهو يحاول ردعك عن جرميتك
اأيها ال�رساع املغادر

ت�رسق النوم من عيون الأمهات
تخرق ال�سنني يف مواقد الأحبة

تغتال اآهات اليتامى قبل الع�ساء... وتتبجح
حترق اجلنى يف مواكب النحل

تزرع ال�سم على اأجنحة الفرا�سات
تق�سم ظهر الرباعم قبيل الفجر وتدعي

اأيها ال�رساع الكافر
ً اأراك ت�رسق اأنفا�سنا علنا
تخطف اأكبادنا وقلوبنا

وجته�س ولدة ال�سم�س
اأيها ال�رساع املاكر

كيف األومك
ونحن ن�سجناك... �سوكاً يف اأعيننا

ونحن �سنعناك...
�سيفاً ي�سّلطه الدهر على اأعناقنا

ونحن حملناك هدية لكل غدرة من
غدرات الزمان.

ب������الدي ي������ا  ج������ن������ودك  يف  اف�����ت�����خ�����ري 
ب��ج��ه��ادو اأر�����س����ك اجل����ن����دي  ان����وج����د ع 
اجل�������ن�������دي ن�����������رس ل�������������الأرز وع������م������ادو
دي��������اب ال�����غ�����در ع���ن���ا م�����ا ا����س���ت���ف���ادو
ج�����ن�����ود ب������الدن������ا ب����ال����ن���������رس �����س����ادو
امل������واط������ن ف���ي���ك���م ب���ي���ك���رب ف���������وؤادو

معّظما ال��ب��ج��ي��ل  ال���وط���ن  رب����ى  يف  ع�����س 
وارت����������ع ع����ل����ى ��������رسف ب���ب���ه���ج���ت���ه اإب�����ا
ف������اإذا ال�����س��م��اء ���س��ك��ي��ن��ة ف����وق ال����ورى
فجي�سه احل���م���ي���م  ال�����وط�����ن  وك�����ذل�����ك 
ب�����ذّل�����ٍة ن�����زل�����ت  اإذا  ل���ل���م���الم���ة  َن�������ل 
ل����ب����ن����ان، اأن����������ده ف����ي����ك م�����رت�����ع ع����زة
�سكيمتي ن���ل���ت  ال�����غ�����ّراء  ف���ب���اأر����س���ك 
���داً دع���ن���ي ع��ل��ى ُف����رُ�����س ال����رب����وع ت���و����سّ
م�����ودة اجل���م���ي���ل  احل����ل����م  اأدرك  ق�����د 
ك���م���ا ح�����ازن�����اً ب���ل���ق���ائ���ه ����س���م���ر ال���ه���وى
ي����ا ط����ال����ع����اً ك������الأزه������ر ال���ن�������رس ال����ذي
ال���ف���ج���ر وال�������س���ب���ح امل�������س���يء م����ن����ارٌة
ت����زه����و ب���ل���ب���ن���ان ال���ع�������س���ي���ق ح����ب����وره
ع����ل����ي����اوؤه ت����ل����ت����وي  ل  ������س�����ائ�����داً  ي������ا 
���س��ب��اب��ًة اأح����ي����ا  ل���ل���م���وت  ���س��ق��ت��ن��ي  اإن 

م���ت���ك���ّرم���ا ب����ه����ج����ره  ال������ه������وان  ودعرِ 
رف�������س ال����ذلل����ة وال�����ه�����وان امل���ح���ّرم���ا
���س��م��ا رب  ع����زي����زه����ا  ب���ك���ن���ف  رف����ع����ت 
ح�����������س�����ن رب�������������اه ع����������زة وت����ن����ّع����م����ا
م�������رّسم���ا الأ������س�����م  ال�����وط�����ن  ه����ج����رة  يف 
جن���������الء اأح�������ي�������ا رت�����ع�����ه�����ا م���ت���ب�������س���م���ا
وب���ع���ط���رك ال����زاه����ي غ������دوت الأو����س���م���ا
واملع�سما ال���ه���وى  ي���د  ف��ي��ه  ب�����س��ط��ت 
ب���ي���ن���ي وب���ي���ن���ك، �����رس ف���ي���ن���ا امل��ب�����س��م��ا
تكلما ال�����غ�����رام  ل���غ���ة  اأب�������س���م���ت  ق�����د 
اأث�����ن�����ى ب�����ن�����ور زه���������اه ل����ي����ال اأده�����م�����ا
اأ������س�����اأت ف��ي��ه��ا الأجن���م���ا يف وج��ن��ت��ي��ك 
منعما خ���ل���ق���اً  احل�������س���ن  روق  ت��ع��ط��ي��ك 
ال�سمى ف����وق  ���س��اب��ح  رح���ب���ك  ف��امل��ج��د 
ن���ف���دي���ك ق���ل���ب���اً ن���اب�������س���اً م��ت��ج�����ّس��م��ا

اىل جي�ش 
لبنان البطل

الغربة

لبنان

ال����وط����ن ب��ي�����س��ري م���������رسح ل����الأع����ادي جورج عبود - ال�سوف

النقيب ح�سني اأحمد �سكر
الكتيبة 32

العقيد غ�سان حمفو�ش
اآمر ال�رسية 901

لواء امل�ساة التا�سع



بدت وهي ترتفع نحو العلى...
تخّطت ال�سماء اىل اأبعد...

لت�سكن حيث اأنت.
ذاك  يف  فكانت  مكانها،  وع��رف��ت  ج���اءت 

الإن�سان الذي عرف قيمتها.
ولدت معه وترعرعت يف �سمريه.

ن�ساأ يف كنف الإميان، وترعرع يف اأح�سانه.
زرع دربه بالورود ففاح عطره يف كل مكان 

وخ�سو�ساً بني رفاق دورته.
نظر اىل الأ�سمى فجهد وكّد لبلوغه.

�سهر الليايل طالباً العلى.
ل كّل، ول مّل حتى اآخر نب�سة قلب.

اأحّب من كل قلبه بعقله، ترّفع عن ال�سغائر 
وتوا�سع لرُيفع، نظرته ثاقبة بّراقة، وب�سمته 

هادئة متزنة.
كالن�سيم العليل يدخل اىل الأعماق.

ُنزعت... ل.
ُقتلت... ل

�سئمت، اي�ساً، ل...
بل كانت فرحة حيث كانت، لكن قدرها هو، 

هو...
تاأملت يف غمرة اأمواج اجل�سد املتطلبة، لكنه 

حافظ على ن�سارتها وهي اأمانة يف عنقه.
دنياها لي�ست هنا وهو عرف ذلك.
لأن اجل�سد فاٍن اأما الروح فباقية.

�سمت، ذهول، ثم فاجعة، تلك ال�ساعة.
وما زال كالأرجوان يف ريعان ال�سباب عندما 

رحل.
كالليل الذي يغفو على اأكتاف القدر، رحل.
، اأيتها الروح الفرحة مبالقاة ربك  هنيئاً لكرِ

الذي اأر�سلك.
هنيئاً لك حيث ترقدين.

ل اأمل، ل تعب، ول �سقاء بعد اليوم.
فاخللود ل يعرف نهاية.

لكرِ منا ال�سالة، ولنا منك ولعائلته الدعاء.
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اىل دار اخللود

... وبرتجع الب�سمة 
ليوم العيد؟

يا اأرز

اىل روح العقيد جورج الرا�سي
رفيق الدورة العقيد فادي جنيم

املقدم
توفيق نعيم يزبك

الرقيب االأول املتقاعد 
نبيل احلايك - حا�سبيا

ال���������������زورق ر�������س������ي ب�����ع�����د ال�������س���ف���ر
وع����ي����ون م�������س���ك���ون���ة ب�����س��ع��ف ال��ن��ظ��ر

ن����اط����رن����ا ع�����ال�����ري�����ح  ل  ه��������ال��������زورق 
وال����ق����ه����ر ع���ال���ن���ط���رة ب���ي���ح���ا����س���ب���ن���ا...

وال������ق������اف������ي������ة جم������������داف ل����الأح����ل����ى
ب���ي���ت���ع���ّل���ى ب����ي����ت����ي  ع  وال�����������س�����ع�����ر 

م�����ن ن����ق����زة ال��������ربق و����س���ت���ي ورع���ي���د
ال���ع���ي���د... ل���ي���وم  ال��ب�����س��م��ة  وب���رتج���ع   ...

ي��������ا ن�����������ور ع�����امل�����ي�����ن�����ا ال����ق����ري����ب����ه
ودم���������������وع ع�����ال�����غ�����اي�����ب ����س���ك���ي���ب���ه

جبيل م��ي��ن��ا  ع  ت��رق�����س  ع���م  ���س��م�����س  ي���ا 
�سهيل ل��ن��ج��م  ن���اط���ر  ال�����س��ه��ر  م������دري 

راج��������ع ع���ل���ى امل���ي���ن���ا ب���ع���د ال���غ���ي���اب
ي����ا ري�����ت ي���رج���ع يل ح���ن���ني الإجن�������ذاب

ق�����دي�����������س ه�����امل�����رك�����ب ب���ي���ت�������س���ّل���ع
ب�����ك�����را ال�����رب�����ي�����ع ب�����زه�����رن�����ا ب��ي��ل��م��ع

يا اأرز خّللي بالهوا غ�سونك تطري
وتعال على الغيمات وت�سّتي عبري

وتفوت مع الن�سمات عا كل البيوت
بلكي بتعمل بالعقل �سحوة �سمري

مّلا عبريها يفوح مع عطر الن�سيم
لبنان �ساعتها بيو�سل للنعيم

ومنوقف وقفة عز بكلمة موحدة
ومنفقر ع�رسين ح�رسمة بعني اللئيم

ملا �سذا الأرزات بيعم الربوع
مرنكع اأمام الرب حلظة بخ�سوع

ومنقول يا اهلل �ساعد هالوطن
بجاه احلبيب امل�سطفى و�سيدنا ي�سوع
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اأيها
احل�سام
البطل

اىل �سيدي

اأحلى امالوداع االأخري

احل�سام  اأيها  ول��دي،  يا  قلبي  ومهجة  عيني  وق��رة  حبيبي 
البطل، كم ا�ستقت اليك يا اأعز النا�س وكم من املرات اأذكر 
اإ�سمك، كل يوم يف كل �ساعة وكل دقيقة يف كل نَف�ٍس ومع 
كل دقة قلب وخ�سو�ساً عندما يقرتب عيد الأم، عيد احلنان، 
العيد ويف كل منا�سبة كنت  الربيع عيد املحبة، يف هذا  عيد 
اأحب  التي  الورود احلمراء  ال�سّباق لتعّيدين وتقدم يل  دائماً 
واأجمل الهدايا، واأجمل من هذا كله حنانك وعطفك وحمبتك 
كالمك  ويف  ت�رسفاتك  كل  ويف  عينيك  يف  اأراه��ا  كنت  التي 

اجلميل، كم اأحن لكل هذا يا ولدي.
ولكن ما العمل فهذا قدري وقدرك اأيها املغوار ال�سجاع... 
اأت�سوق  الوا�سعتني،  وعينيك  خديك  اأقّبل  اأحبك،  حبيبي،  يا 

لأ�سمع  الذكية  العطرة  رائحتك  لأ�سم  �سدري  اىل  لأ�سمك 
اأنفا�سك واأ�سمع �سحكتك التي طاملا ترن يف اأذين.

اأحن اىل بذلتك الع�سكرية التي اأحببتها وما زلت اأحبها، اأحن 
راأيت  كلما  عيناي  وتتجّمد  قلبي  يخفق  احلمراء،  القبعة  اىل 
مغواراً �سابطاً اأو جندياً اأراك من خاللهم؛ نعم يا حبيبي.اأراك 
يف كل �سابط، كل جندي حفظهم اهلل لأهلهم والوطن، واأعاد 

هذا العيد على جميع الأمهات باخلري والربكة.
اأمك التي ل ولن تن�ساك حلظة واحدة.

اىل روح النقيب ال�سهيد املغوار البحري
ح�سام بو عرم

ل��ذك��راك اأن��ح��ن��ي اإج����اللً واإك���ب���اراً، ول��روح��ك اأن���رث ال���ورود 
والرياحني.

اأخاطبك بدقات قلبي الذي ينب�س بحروف اإ�سمك.
ونقاوة  ب��الدي  ك��اأرز  خالدة  فروحك  فقط  بج�سدك  رحلت 
قلبك نا�سعة كثلجه. رحلت بج�سدك ولكن روحك �سوف تبقى 

دائماً تغّرد معنا حلن احلرية والن�رس.
احلياة  حب  علمتني  ال��ذي  واأن��ت  دائماً  اأفتقدك  �سيدي، 
وكيفية الدفاع عن الوطن، كنت اأنت املدر�سة التي اأهلتني 

لأكون من عداد املدافعني عنه.

�سيدي ع�ست بطالً ورحلت بطالً.
زرعت يف نف�سي حب ال�سهادة وا�ست�سهادك اأعطاين القوة 

ملتابعة امل�سرية ولأكون مب�ستوى ما اأحببت.
اأتخايلك اأمامي فتزرع يف قلبي القوة والعطاء.

اأخاطبك بل�ساين فتلهمني ذكراك بالكلمات.
اأن�ست فاأ�سمع املالئكة تزغرد لك يف ملكوت ال�سماء.

معانيها  و�سدى  تقتلني  حروفها  كلمة  لك  اأقول  اأن  اأريد 
يرعبني اأخاف قولها لعلمي اأنك لن تاأتي.

�سيدي اإ�ستقت اليك.

من الرجعة دخلك اعفيني
خجالن منك وم�ستحي

م�س قادر اأنا عالرد ل تناديني
�ست احلبايب عذابك كاويني

ملا من البحر بكرا تن�سليني

ما بدي بغري اإيديك تكفنيني
وبكرا قبل ما ت�سيعيني

بدي ال�سيعة كال تربميني
وع حلدي قبل ما تنزليني

اهلل ير�سى عليك يا اإبني قوليلي
وّدعتك يا اإمي الوداع الأخري

كلني اأمل اإرجع بكري
كنت حابب بعيدك كون معك

وقدملك عمري كلو قبل ما طري
ب�س القدر حكم عليي

�سري بح�سن البحر اأنا اأ�سري
حمروم اأنا �رست من ر�سا احلنون

والقهر بقلبي �سار كتري كبري
عاجز اأنا هلق �سمك

وقلك اإين بحبك كتري كتري

مهداة اىل روح 
الرائد ال�سهيد 
مي�سال مفلح
الرقيب االأول 
املغوار البحري 
وليد فيا�ش

اجلندي رملة ابراهيم
مديرية الأفراد

املوؤهل االأول وليد جريج
مقر عام منطقة ال�سمال

ب���ال���ه���دين اأّم  اأح�����ل�����ى  ي�����ا 
ي�����ا خ�����ري ع����ال���������رس ان���ت�������رْس

ي������ام������ا ب����ع����ت����م ال����ل����ي����ايل 
ب����ّدي اإرك�����ع ���س��ّل��ي و���س��وم

وت�����دوم�����ي ف���ّي���ي ع����ا ط���ول
اأّم ال��دن��ي��ي  ���س��دق��وا وق��ال��وا 

ي�������ا اأب�����������د م�������ا ب���ي���ن���ح���ن���ي
جديد من  بيم�سى  ي��وم  وك��ل 

و�سو�سنه وف���ّل���ة  وردة  ي���ا 
بتغتني احل�����ي�����اة  ف���ي���ك���ي 

ع���ي���ون���ك دم����ع����ت ك���رم���ايل
ت����ام����ا ت�����روح�����ي م�����ن ب���ايل

�����س����ورة ح����ّي����ة م����ا ب���ت���زول
املعقول ت��خ��ّط��ى  م���ا  ق��ول��ن 

ب���������������رتّدين ع�����ال�����ول�����دن�����ه
زي����������دو ع������ا ع�����م�����را ���س��ن��ه
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سسيفنا و القلــم

لبنان م��ن  ت��وم  اإخ���وي  اتنني  يف 
وكربوا �سوا و�ساروا �سباب كبار
نهار ه����اك  ق����ال  خل��ي��و  الأول 
امل�سوار نبتدي  اإن���و  م��ف��رو���س 
ق���ل���و اأن������ا راي������ح م����ع ال��ب��ح��ار
ق��ا���س��د ع دول���ة اإج��م��ع ال���دولر
حمتار �سايفك  خ���ّي  ي��ا  واإن����َت 
ق��ل��و اأن�����ا راي�����ح ع خ���ط ال��ن��ار
الأق��دار و���س��اءت  الخ��وي  وفلوا 
الدار حجار  غيابن  على  و�سارت 
وم�����رة ع�����س��ي��ة ب��ن�����رسة الأخ���ب���ار
الثوار بقب�سة  ال��دول��ة  وق��ع��ت 
املغوار الع�سكري  خليو  تلفن 
�سار يللي  �سو  وطمني  احكيلي 
التجار ا�ستق�سدوا  العبيد  قلو 
الأ����رسار م��ن  الغابة  على  هربنا 
الأخ����ط����ار اح���م���ل  يّف  ع�����اد  م����ا 
الأعمار ق�رست  ان  خّي  يا  بلكي 
الأنهار رج��ع��ت  امل��ه��اج��ر  ورج���ع 
ت��ط��ل��ع ب��خ��ي��و وب���ان���ت الأ������رسار 
ع��ن��دو ت��ق��اع��د ل��ل��ده��ر ل���و ج��ار
قمار م��ث��ل  ولد  ت���الت  وع��ن��دو 
ي���ا جبار ب��ح�����رسة وق����ال  ت��ن��ه��د 
ط��ار ي��ل��ي  ه��ال��ع��م��ر  اإيل  رّج�����ع 

اأح��م��اة اأر���س��ي اأن��ت��م الأ����س���داءُ
ل���ل���ج���اهرِ ع����ّز ل��ل��رج��ول��ة اأه��ل��ه��ا
فح�سبكم البحار  مغاوير  طوبى 
بعزمكم العباب  ذاك  فمخرمت 
تعرّثت ال�سداُد  حيث  ونه�ستم 
جتّلد بعد  ال�سندوق  ورفعتم 
وح��م��ل��ت��م ب��ع��ن��اي��ة اأ����س���الء َم��ن
جهودكم ت��ك��ّل  األّ  اأق�����س��م��ت��م 
اإنكم ال�سحايا  اأه���ل  ع��اه��دمت 
بعطائكم ج��ن��دن��ا  ي���ا  ب��ورك��ت��م 
ودّره ال��ب��ح��ار  م��غ��اوي��ر  ت��ي��ه��اً 
طودها للروا�سي  اأنتم  لالأر�س 
الدُّنى كل  فعالكم  لوقع  ذهلت 
الذي نن�سى  ل  امل��دين  ودفاعنا 
اأحبٍة ع��ي��ون  ق���ّرت  ع��زم��ك��م  م��ن 
اأن�ُسنا اأن��ت��م  الليل  عيون  اأن��ت��م 
�ُسّطرت قد  بعّزٍة  احل��روُف  لكم 
مفاخراً البديُع  غّنى  ل�سموخكم 
درعها اأنتم  الأر�س  حماة  طوبى 
فعلتم ال�سعاب  ثني  �سئتم  لو 
�سنى يا  بحري  مغوار  يا  ُحّييت 
اإننا مثلك  امل��ق��دام  جي�سنا  ي��ا 

عا�سوا على احلب وعلى التحنان
وب��ق��ل��ب��ه��ن ع���م ي��ك��رب الإمي����ان
فالن يا  ق��ررت  �سو  مب�ستقبلك 
بني�سان وع��م��رن��ا  �سباب  ���رسن��ا 
عالهجران نويت  خ��ّي  ي��ا  يعني 
واإرج������ع مب��ب��ل��غ حم���رتم ح���رزان
اجلنحان �سوا  نعلي  معي  �سافر 
ال�سجعان م��ع  اإت��ط��وع  باجلي�س 
الن�سيان بعامل  �سنني  مت�سي 
من اجلوع عم تبكي من احلرمان
خربان و�سعها  دول��ة  ع  بيحكوا 
احلمالن ينه�س  بل�س  وال��دي��ب 
غليان هالقلب  حبيبي  وق��ل��و 
وق��ل��ق��ان ق���اع���د  يّف  ع�����اد  م����ا 
وف���ات���وا ع��ل��ي��ن��ا ب��ن��ار وب��دخ��ان
اجلزدان ونّف�سوا  املحل  �رسقوا 
الأوطان على  اإرجع  تكت  بعتلي 
ت���ا م���وت ب���ني الأه�����ل واخل���الن
عالوديان �سح  مو�سم  بعد  من 
قنعان ب���رزق���ت���و  ي��ل��ي  ن���ي���ال 
مليان ب��امل��ك��رم��ة  ح��ل��و  وم��ن��زل 
البان غ�سن  متل  �رسيفة  وزوج��ة 
الرحمان لربنا  بخ�سوع  و�سلى 
باجلي�س اأن����ا  اإت���ط���وع  ع���ود  ت���ا 

�سناءُ ل��ل�����س��ن��اء  اأن���ت���م  ل��ل��م��ج��د 
ل��ل��م��ج��د ه�����اٌم ����س���ام���ٌخ ول�����واءُ
����س���ّم���اءُ راي������ة  ك��ّل��ل��ت��ك��م  اأن 
العلياءُ فخرها  من  انثنت  حتى 
الأن����واءُ �سعيها  اأع��اق��ت  �سفٌن 
الأن���ب���اءُ ب��ه  ال���ذي ���س��ّج��ت  ذاك 
و�سماءُ لأج��ل��ه��م  ال��ب��ح��اُر  ب��ك��ت 
الهوجاءُ وا���س��ت��دت  علت  مهما 
اأم����ُل اخل��ال���س لأم��ره��م ورج���اءُ
معطاءُ ي��ا  امل��غ��وار  جي�سنا  ي��ا 
رواءُ ل��ل��ع��ي��ون  اأن���ت���م  ل��ل��ق��ل��ب 
ل��ل��ب��ح��ر اأن���ت���م م����وُج����هُ وامل�����اءُ
اأ�سماءُ و�سفكم  يف  فتناف�ست 
ع��ن��د ال�����س��ع��اب ���س��وي��ة و���س��واءُ
العظماءُ اأن��ت��م  امل�سيبة  رغ���م 
واأم���ان���ن���ا يف حم���ن���ٍة و���س��ف��اءُ
ل��وف��ائ��ك��م ي���ا اأي���ه���ا ال�����رسف��اءُ
ل��ع��ل��ّوك��م ح��م��ل ال���ث���ن���اء ث��ن��اءُ
ر���س��ل ال��ه��ن��اء واأم��ن��ن��ا ورخ����اءُ
اأرج��اءُ �سنيعكم  لعزم  �سهدت 
و�سياءُ ل��ل��م��دى  امل���ن���ارة  اأن���ت 
ف�����داءُ ل���ل���ف���داء  ويفٌّ  ����س���ع���ٌب 

�سهران مبغارة

مغاوير الرحلة 409 غربة وحنني
الرقيب االأول رجى يون�ش
الكتيبة 21

اىل اأبطالنا يف اجلي�س اللبناين الأبي  وخ�سو�ساً مغاوير البحر
علي يا�سني غامن املن�سان بجي�سنا  بطل  جندي 

م�����رة ب���ع���ّز ال������ربد وب����اآخ����ر ك���وان���ني

ولعانني ب��ال��ك��اد  ج��م��ر  ���س��وي��ة  ح����ّدي 

نازل �سفق عا �سخور منحوتني والثلج 

بالع�رسين بنت  عن  �سعر  تكتب  وق��الم 

ممدودين ايدين  �سفت  قبايل  وف��ج��اأة 

حممّرين وخ����دود  ب���رق  ت���ربق  وع��ي��ون 

مني مينك  �سب  ي��ا  ودل��ع  بغنج  قالت 

تخمني معك  ي�سهر  ح��دا  ناطر  تخمني 

احللوين بيكره  م��ا  قلب  م��ن  جاوبتها 

ي��ام��ا ع��ل��ي��ي م���رق ع���ا ���س��ك��لرِ��ك حمبني

اخلم�سني م��ت��ج��اوز  عمر  م��ن  تعجبي  ل 

يا حلوتي من �سنني الع�سق  ت كار  د�رسّ

مبغارا ���س��ه��ران  ال�سمع  ���س��ّو  ع��ا  ق��اع��د 

م��ع ك��م �سيكارا ح��ل��و  ق��ه��وة  وف��ن��ج��ان 

غ��ارا بعد  غ���ارة  �سفر  ت�سفر  وال��ري��ح 

بزيارا �سهر  ك��ل  جت��ي  ل��ع��ن��دي  ك��ان��ت 

ال����ورد ع��ال��ب��اب حمتارا و���س��ق��را ب��ل��ون 

و���س��ف��اف م��ث��ل اجل��م��ر ن����ارا ج��ن��ب ن��ارا

���س��و ب���اك اح��ك��ي م��ع��ي ول��ّن��و ب��الإ���س��ارا

زّن����ارا م��ف��ك��وك  ب��ن��ت  م��ن  م�ستحي  اأو 

ردي ح��ج��اب ال��ط��ه��ر ع��ا زن����ود ق��ّه��ارا

وخ���ت���ي���ار ن���اط���ر ب��ه��ال��ل��ي��ل خ��ت��ي��ارا

م���ن دون ���س��ّن��ارا اأن�����ا  ل��ك��ن  ���س��ي��اد 

اأّم����ارا وم���ا ع���اد ع��ن��دي نف�س ب��ال�����س��وء 

حممد عادل ال�سيد / برجا - ال�سوف
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ال�سبب الرئي�ش للغرية هو ال�سعور 
مبناف�سة الغري لنا على مركز نحتّله، 
اأو اعتقادنا اأن �سخ�ساً ما يحاول 
اأن ينتزع منا عطف �سخ�ش نحبه اأو 
امتيازات خا�سة نتمّتع بها... واأحياناً 
يبلغ االإفراط يف الغرية حّد االإ�ستئثار 
لدرجة حت�رش الفرد يف دائرة نف�سه 
وجتعل تفكريه م�سبعاً بنزعة االأنانية 
وال يتجه اإال اإىل اإر�ساء ذاته.
والغرية على اأنواع: غرية الزوجني، 
غرية الزمالء يف املهن والطالب يف 
املدار�ش وغرية االأخوة، هذا النوع 
االأخري من الغرية هو ما �سنتطرق 
اليه.

الغرية االأخوية
الغرية بني الأخوة حالة نف�سية وجدانية مثرية 

للقلق ونادراً ما تخلو منها بيئة منزلية.
ويعرّبون  بالغرية  ي�سعرون  الأولد  فمعظم 
ما  وك��ث��رياً  خمتلفة،  ب�سلوكيات  غريتهم  ع��ن 
حديثاً،  يولد  ال��ذي  الأخ  من  الغرية  تتملكهم 
املميز  مركزهم  �سلبهم  اأن��ه  يعتقدون  لأنهم 
الثاين،  املركز  اإىل  الإهتمام  حمور  من  ونقلهم 
اأكرث  ولكن  والن�سيان،  الإه��م��ال  زاوي��ة  اإىل  اأو 
ولٍد  اأي  اأو  البكر،  الولد  هو  بالغرية  يتاأثر  من 
الولد  يغار  وقد  مبا�رسة،  يليه  ال��ذي  الولد  اإزاء 
يتمتع  قد  ملا  اأحياناً،  الكبري  اأخيه  من  ال�سغري 
اأو  به من امتيازات ج�سدية خا�سة كالقوة مثالً، 
لمتيازات معنوية: كاملعاملة املميزة التي قد 

يعامله بها الوالدان.
يكون  فالولد  وجدانياً،  دوراً  الغرية  ت��وؤدي 
اأخيه  يف  يرى  اأن  اإىل  �سعوري  ل  بدافع  مدفوعاً 
والديه،  ح��ب  يف  ل��ه  مناف�ساً  اجل��دي��د  امل��ول��ود 
الوجداين،  التناق�س  م��ن  ح��ال��ًة  يعي�س  لذلك 

الأ�سغر مت�سماً باحلب  الأخ  فيبدو �سلوكه جتاه 
والكراهية يف اآن معاً.

اأو ت�سعف، ح�سب طبيعة  ت�ستد  الغرية  وهذه 
الأ�رسة ونوع الرتبية  كل ولد، وعمره ومركزه يف 
التي ميار�سها الوالدان، وكيفية معاملتهما لكل 
من اأولدهما؛ فالولد الذي تعّود مثالً الإ�ستقالل 
معا�رسة غريه  اإىل  باكراً  وان�رسف  اأمه،  عن  ن�سبياً 
من الأولد، تكون ردود فعله الغريية اأقل عنفاً 
التبعية لأمه، ومن كان عمره  ال�سديد  الولد  من 
على  ق��درة  اأك��رث  ك��ان  خم�ساً،  اأو  �سنوات  اأرب��ع 

متالك نف�سه ممن عمره �سنتان اأو ثالث.
بع�س  لكن  طبيعي،  اأمر  هو  بالغرية  ال�سعور 

يف  وان��ح��راف��اً  نقي�سة  ال��غ��رية  يعترب  الأه����ل 
منها،  اأولده��م  تربئة  يحاولون  لذلك  ال�سلوك، 
واإذا لفتنا انتباههم اإىل غرية اأحد اأبنائهم اأجابوا 
اأخاه  يحب  ولدهم  اأن  مثالً  فيّدعون  بالنفي، 
ال�سغري ول يقوى على فراقه ويلعب معه بلطف 
هذه  يف  اأن  ويتجاهلون  �سديدة،  ولهفة  وف��رٍح 
اللهفة �رسارة من الغرية الكامنة حتت رماد من 
املخاوف القاهرة لإح�سا�سه باخلوف من فقدان 
مركزه يف قلب والديه، وهذا طبيعي من الناحية 

الب�سيكولوجية.
ب�سكل جلي بني عمر  الأخوة  الغرية بني  تربز 
بع�س  يف  اإل  �سنوات،  والأرب��ع  ون�سف  يال�سنة 
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الغرية

 نف�سية 
حالة

وجدانية
حمبطة

احلالت حيث تظهر يف �سن ال�ساد�سة، مع الأخذ 
وقوة  واأخيه  الأخ  بني  ال�سن  ف��ارق  الإعتبار  يف 

الإحتمال بني عمر اآخر.

دوافع الغرية بني االأخوة
اإن اأ�سا�س الغرية عند الأطفال هو خوفهم من 
املولود  اإىل  وان�رسافهما  والديهم  حمبة  فقدان 
اإىل  �سناً  الأك���رب  الطفل  ينظر  حيث  اجل��دي��د، 
اأخيه ال�سغري نظرة غ�سب كونه يرى فيه زائراً 
متطفالً دخيالً على حياته في�سعر بالعداء جتاهه 

ويعجز عن اإخفاء �سيقه منه واإح�سا�سه بالغرية.
يف  به  ي�سعرون  مبا  يحتفظون  اأولد  وهناك 

ق��ل��وب��ه��م وي��ح��اول��ون 
مما  غريتهم  اإخ��ف��اء 
ا�سطرابهم،  يف  يزيد 
اإن  احل����ال����ت����ني  ويف 
الأم والأب  ح�سن معاملة 
وعطفهما  الغيور  للطفل 
نف�سه  اإىل  ي��ع��ي��دان  عليه 
مل  وال��دي��ه  لأن  الطماأنينة 

يتخليا عنه مل�سلحة اأخيه.
اأن يحاول الولد  من املنطقي 
الغيور - ب�سورة ل 

غالباً  �سعورية 
يف  مناف�سه  على  الإع���ت���داء   -

والديه مبحاولة حذفه عن طريق حتقريه  حمبة 
بامل�ساجرات اأحياناً، واأحياناً اأخرى بتفريغ غريته 
اأي  اأو  مثالً  اأخيه  دمى  )بتحطيم  رمزية،  ب�سورة 

�سيء يخ�سه، اأو ر�سمه بطريقة �ساخرة... الخ(.
وقد يكبح الولد هذه امليول العدوانية بتاأثري 
والديه، اأو حتت وطاأة ال�سعور بالذنب اإزاء اأخيه 
ال�سغري، وهذا الكبت قد يبقى ذا تاأثري نف�سي 
حمدود وقد ي�سبح ع�ساباً، ح�سب �سّدته ومدى 
ا�ستمراره. فاإذا اأ�رسع الوالدان يف معاجلة الغرية 
بفهم وحكمة و�سرب، فاإنها تزول �رسيعاً ول ترتك 
اأو  اأهمالها  اإذا  اأما  موؤذية يف نف�س الطفل،  اآثاراً 
اأ�ساءا الت�رسف فقد تزول تلقائياً، اأو قد تتحول 
اإىل عقد نف�سية - ح�سب طبع كل ولد و�سّنه - 
كال�سعور بالنق�س اأو الذنب اأو العداء اأو اخلجل 
وقد  م��رّبح،  نف�سي  ب��اأمل  امل�سحوب  ال�سيق  اأو 
العنيفة  النف�سية  الإ�سطرابات  بع�س  ي��وؤدي 
العقد،  ه��ذه  وب��ني  اجل��ن��وح...  ح��ّد  اإىل  بالطفل 
عقدة النكو�س - وهو ارتداد اإىل م�ستوى عقلي 
النمو  من  مرحلة  اإىل  وعودة  �سابق،  �سلوكي  اأو 
اأكرث طفولية. ومن اأعرا�س هذه العقدة مطالبة 
الذي يقدم  الطعام نف�سه  بتناول  الغيور  الولد 
وا�ستعمال  مالب�سه  ارت��داء  اأو  ال�سغري،  لأخيه 
بنف�سها  تطعمه  اأن  اأمه  من  الطلب  اأو  حوائجه، 
يقّلده  وباخت�سار  �سناً...  الأ�سغر  باأخيه  اأ�سوة 

اأن يتقّم�س دوره ليجذب  يف كل �سيء ويحاول 
والإهتمام  بالعطف  منهما  ويفوز  والديه  انتباه 

ذاته.
ويكمن خطر النكو�س يف كونه نوعاً من الهرب 
ال����ذات، وم��ن يكبح  والإن���ط���واء على  وال��ك��ب��ت 
يف  كالنار  نف�سه  يف  يبقيها  ويلجمها  عواطفه 
قلب بركان ل تلبث اأن تفجره، اإذا ا�ستمرت يف 

التفاعل داخله.
اأما الولد الغيور الذي ي�ستطيع اأن ينّف�س عن 
ال�سيق  ويخف  الراحة،  من  بنوع  في�سعر  غ�سبه 
الذي ي�ستبّد به، بعك�س الولد الذي يخفي قلقه 
واكتئابه فيت�رسّف طوال النهار كتعي�س �سغري 

حائر اأ�سيب ب�سدمة عميقة.
اأن  ن�ستطيع  ف��م��اذا 

ن�����ف�����ع�����ل 
عند  الغرية  �سعور  لتخفيف 

بالنكو�س  اإ�سابتهم  الأولد، واحليلولة دون 
اأو الع�ساب؟

كيف نتعامل مع الطفل الغيور؟
هناك عدة و�سائل ت�ستطيع الأم اأن ت�ستخدمها 

�سنذكر بع�سها على �سبيل املثال ل احل�رس:
ل�ستقبال  ولدها  تهيىء  اأن  الأم  • ت�ستطيع 
�سهرين  اأو  �سهر  قبل  ب��اإع��الم��ه  ل��ه  ج��دي��د  اأخ 
ال��ط��ف��ل ح��ت��ى ل تكون  ب����ولدة  الأك����رث  ع��ل��ى 
الطريقة  هذه  ولكن  له،  كاملة  مفاجاأة  ولدت��ه 
من  اأقل  عمرهم  ملن  املرجوة  النتائج  تعطي  ل 
فهماً  يفهمون  ه���وؤلء  فمثل  ���س��ن��وات،  ث��الث 
يكتنفه الغمو�س ل يجعلهم مهيئني لل�سيطرة 
يرون  عندما  �ستجتاحهم  التي  امل�ساعر  على 
اأمهاتهم يعتنني بحنان باملولود اجلديد، فعلى 
الوالدين األ يتطّرفا بالإنهماك باملولود اجلديد 
واأن يتحدثا - كلما كان ذلك ممكناً - اإىل الولد 
الكبري وي�ساعداه عند احلاجة ويلعبا معه، فهذا 
بالأمان،  وي�سعر  يطمئن  يجعله  الأبوي  ال�سلوك 
حب  حترمه  مل  ل��ه  مناف�س  ولدة  ب��اأن  وي�سعر 

والديه ومل تفقده مركزه يف قلبهما.

كيف نتعامل مع الولد الغيور؟
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ي�ستح�سن  امل�ست�سفى  اإىل  الأم  ذهاب  • عند 
البيت،  يف  ال�سغرية  الهدايا  بع�س  تخفي  اأن 
اإىل  تبادر  اجلديد  امل��ول��ود  مع  عودتها  ول��دى 
وتر�سده  �سناً  الأك��رب  ابنتها  اأو  ابنها  احت�سان 
والدته  ب��اأن  في�سعر  الهدايا  وج��ود  مكان  اإىل 
كانت  لو  حتى  فيه  تفكر  هي  بل  عنه  تتخّل  مل 

بعيدة.
باملولود  كثرياً  الأم  تنهمك  األّ  املفيد  • من 
اأن  العادة  جرت  فقد  الأك��رب...  وتهمل  اجلديد 
واأن  اجلديد  باملولود  والأق��ارب  الأه��ل  ينهمك 
يطروا �سفاته وميطروه بالهدايا، ما يجعل الأخ 
الأكرب ي�سعر باأنه مهمل وباأن هذا القادم اجلديد 
قد خلعه عن عر�سه، وباأن ن�سيبه من حب والديه 
قد زال، عندئذ تتج�ّسد خماوفه من اإمكان تخّلي 
والديه عنه، وهذا يوؤدي اإىل ا�سطرابات نف�سية 
و�سلوكية، قد ت�سبح خطرية اإذا ا�ستمرت طويالً.
الكبري  الولد  توبيخ  على  العادة  درجت   •
�سعور  م��ن  نف�سه  يف  يجي�س  عما  ك�سف  كلما 
ال��غ��رية ن��ح��و ال�����س��غ��ري، وم��ث��ل ه���ذا ال�����س��ّد اأو 
اإىل النتيجة املعكو�سة،  التاأنيب غالباً ما يوؤدي 
فيثري خماوف الولد وغريته واإح�سا�سه بتف�سيل 
الولد  ترك  الأف�سل  فمن  عليه...  ال�سغري  اأخيه 
ويقول  الطفل  نحو  احلقيقي  �سعوره  عن  يعرّب 
يريحه  التعبري  هذا  فمثل  فيه،  ُيعجبه  ل  ما  كل 
يلحق  اأن  ب��دون  وال��غ��رية،  احلقد  عنه  وينّف�س 
ُيقال  ما  يفهم  ل  لأنه  ال�سغري،  بالطفل  الأذى 

و�سعوره  الأ�سغر  اأخيه  على  حقده  ويجعل  عنه، 
بالغ�سب منه غري قابلني لالإ�ستمرار.

ميله  ويوؤجج  ي�سدمه  بق�سوة  الولد  �سّد  اإن 
اإىل النكو�س والت�رسّف كطفل ل �سيما اأن الولد 
لديه  تكّون  اإذا  والطماأنينة  بال�سعادة  ي�سعر 

انطباع من اأنه ما يزال يحتفظ بامتيازاته.
اأنانيته، والّ يرخيا  اأن ير�سيا  فعلى الوالدين 
لأحد  تف�سيلهما  اإظ��ه��ار  يف  العنان  لنف�سهما 
الولدين؛ فاملفا�سلة قد توّلد التناف�س وتعّزز 
يقع  اأن  من  ال��دائ��م  باخلوف  ال�سعور  الولد  يف 
بجميع  التحّقق  اإىل  يدفعه  ما  وهذا  احلرمان  يف 
الو�سائل من اأنه ما يزال يحتفظ بامتيازاته من 

الناحية العاطفية...
فري�سًة  يقع  ول��داً  ندع  األّ  يجب  حال،  كل  ويف 
فيميل  ال��غ��رية  م��ن  عنيفة   - عميقة  لعاطفة 
فالطفل  بالأمان.  ال�سعور  ويفقد  الت�ساوؤم  اإىل 
الأبوي واحلرمان يجعله قا�سي  الإهمال  يرف�س 

الطبع، منكم�ساً على نف�سه.
ويبدو اأن العاطفة الأقوى يف ال�سنوات ال�ست 
الأوىل من حياة الولد هي العاطفة التي تربطه 
يحتكر  اأن  الفرتة  هذه  يف  يتمنى  وهو  بوالديه، 
اإىل حّد ما حمبتهما، ويخاف اأن يكون احلنّو الذي 
اخلا�سة،  ح�سته  من  م��اأخ��وذاً  اخوته  اإىل  يوّجه 

لذلك يبدو ظنوناً، حقوداً، غيوراً.
ول��ك��ن ه���ذه ال��غ��رية ت��ت��ب��دل ك���ث���رياً، ح�سب 
يف  ورتبته  وبيئته  وطبعه،  ول���د،  ك��ل  ع���ادات 

له؛  معاملتهم  وكيفي�ة  اأهله،  وت�رسفات  الأ�رسة، 
الأ�سباب  اأه��م  تبقى  تبّدلها  من  الرغم  وعلى 
الأخوة،  بني  والإقتتال  ال�سجار  اإىل  توؤدي  التي 
ويق�وى  منه�م،  الأعم�ار  املتقاربي  �سيما  ول 
ال�سجار ويتواتر اإذا كانت البيئ�ة العائلية تذّكي 

املناف�سات، اأو تف�ّسل ولداً على ولد... 
اأبنائهم�ا،  م�س�اجرات  يف  الوالدين  تدّخل  اأما 
واأ�سب�ابها  امل�ساجرات  هذه  بطبيع�ة  فيتع�ّلق 
الأخ  ب��ني  خ�سام  اإىل  حت��ول��ت  ف���اإذا  وعنفها، 
معاً،  الع�الئقي  تكّيفه�م�ا  �س�المة  يهّدد  واأخيه 
الإر�سادات  لتوجيه  والأب  الأم  تدخل  من  بّد  ل 
اخل�سام  ح��ّدة  لقمع  ال�����رسوري��ة  التنبيهات  اأو 
بينهم  يح�سل  ل  وك��ي  الإخ��وة  بني  والتناف�س 

تباعد وغربة...
لتقومي  وفاعلية  قيمة  الأ�����رسي  ف��ل��الإر���س��اد 

النقائ�س يف الطبع وال�سلوك...
ل  الغرية  اأن  على  ال�سوء  ن�سلط  اأن  ويبقى 
منها  يخرج  ال��ذي  فالطفل  ح�سنات  م��ن  تخلو 
نف�سية  مناعة  يكت�سب  منت�رساً،  عاطفية  كحالة 
احتمالً  واأك��رث  وبوالديه  بنف�سه  واثقاً  جتعله 
احلياة  �سعوبات  مواجهة  على  و�سرباً  وق��درة 

وحتدياتها.
غرية  م��ن  نقلق  األّ  يجب  ع��ام��ة...  وب�����س��ورة 
ت�سنع  اأن  ت�ستطيع  ل  فالطبيعة  الأط���ف���ال، 
مرحلية  ل�سغوط  تتعر�س  اأن  دون  من  التغيري 

واإنقبا�سات تعّكر �سفوها.
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الوقاية بالتغذية
• ما هي العالقة بني نوعية االأغذية التي 

نتناولها وبني الوقاية من االأمرا�ش؟
اخل�رسوات  اأ�سناف  بع�س  ا�ستخدام  عرف   -
حيث  عالجية،  لأه��داف  التاريخ،  عرب  والفواكه 
اأن لها دوراً يف معاجلة بع�س الأمرا�س والوقاية 
منها، ابتداًء من ال�سداع و�سولً اىل ال�رسطانات 

املختلفة وانتهاًء باأمرا�س القلب وال�رسايني.
للخ�رشوات  مي��ك��ن  م���دى  اأي  اىل   •
من  حتّد  اأن  عامة  واالأغ��ذي��ة  والفواكه 
االإ�سابة باالأمرا�ش؟ وهل ي�ساهم تناولها 
يومياً بانتظام يف منع االإ�سابة باالأمرا�ش 

وتطورها؟
من  �سواها  اأو  والفواكه  اخل�رسوات  متنع  ل   -
الأمرا�س وتطّورها، لكنها تقّلل  الأغذية ظهور 
الن�سف  مبقدار  بالأمرا�س  الإ�سابة  فر�سة  من 
للخ�رسوات  الوقائي  فالتاأثري  قليالً.  اأك��رث  اأو 
والفواكه يعزى لحتوائها على جمموعة مركبات 

للحّد  تكفي  بكميات  فيها  تتوافر  كيميائية 
من تطّور اخلاليا ال�رسطانية ومنوها وغريها من 

الأمرا�س.

الفواكه واخل�رشوات احلمراء
• ما هي بالتحديد االأنواع التي تتمّيز 

بفوائد عالجية ووقائية؟
م�سادة  مادة  على  احلمراء  الفواكه  حتتوي   -
التي   »Lycopene«�ال مادة  هي  للتاأك�سد 
حتارب اأمرا�س القلب وال�رسايني، وتخّف�س خطر 

الإ�سابة ب�رسطان الربو�ستات.
يحمي  ال��ذي  ج  ڤيتامني  على  حتت��وي  كما 
عمليات  من  فيها  الوراثي��ة  وامل��ادة  اخلاليا، 
هذا  طبيعة  اىل  ن��ظ��راً  ال�����س��ارة،  ال��ت��اأك�����س��د 
الڤيت�امني التي توؤهل�ه للعمل كمانع للتاأك�سد. 
الإ�سابة  منع  يف  دوراً  الڤيتامني  لهذا  اأن  كما 
بال�رسطان من خالل قدرته على ربط »النيرتيت« 
فر�سة  م��ن  التقليل  ث��ّم  وم��ن  كميته  وتقليل 

تكّون »النيرتون اأمينات« امل�رسطنة.
يحافظ الفريز على �سحة القلب، بينما يحتوي 
الكرز على البوتا�سيوم الذي يعّدل �سغط الدم، 
اأما ال�»Cranberries« وهو نوع من التوت 
اخلاليا  قتل  على  بعيد  حّد  اىل  في�ساعد  الربي 
ال�رسطانية، ويق�سي على التهاب البول، ومينع 
انت�سار الباكترييا التي ت�سّبب هذه اللتهابات.

على  لحتوائه  العمر،  ال��ربي  التوت  ويطيل 
ومينع  ال�سيخوخة  وي��وؤّخ��ر  الأك�سدة  م�سادات 
اىل  ت���وؤدي  التي  الدماغية  والعلل  الأم��را���س 

�سعف الذاكرة...
ك����ذل����ك، حت���ت���وي ال����ب����ن����دورة ع���ل���ى م����ادة 
لونها  متنحها  وال��ت��ي   »Lycopene«�ال
الأحمر، وهي م�سدر رئي�س مل�سادات الأك�سدة، 
القلب  باأمرا�س  الإ�سابة  ن�سبة  من  تقّلل  كما 
وال�رسايني وتخّفف ال�رسطانات خ�سو�ساً �رسطان 

الربو�ستات...
اخل�رشوات الورقية

تكرث االأقاويل وال�سائعات 
املتعّلقة بالغذاء ال�سحيح، 
غري اأن غالبيتها ال يتمّتع 
بدرجة عالية من الدقة 
وال�سحة. 
اخت�سا�سية التغذية اإيليان 
معّو�ش حبي�ش، ت�رشح لنا 
يف هذه املقابلة الفوائد 
الطبية لالأغذية، وت�سلط 
ال�سوء على دور اخل�رشوات 
والفواكه وغريها من 
االأغذية، يف الوقاية من 
االأمرا�ش.

عله اأف�سل
ل... ي�����ج

على االأق�
لعمر! اأو 

 يطي�ل ا
غ�ذاء
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حت��ت��وي ع��ل��ى م��رّك��ب��ات »ال��ل��ي��وت��ني« وهي 
للتاأك�سد،  كمانعة  تعمل  كاروتينية  مرّكبات 
ولها قدرة على ربط اجلذور احلرة التي ت�سبب 

ال�رسطانات.
الفوليك  بحام�س  اي�ساً  غنية  اخل�رسوات  هذه 
ت�سنيع  عملية  يف  اأ���س��ا���س��ي  ڤيتامني  وه���و 
اخللية،  يف  الوراثية  واملادة  النووية  الأحما�س 
حتطيم  اىل  ي�����وؤدي  احل��ام�����س  ه���ذا  ف��ن��ق�����س 
اأنها  ُيعتقد  التي  املواقع  يف  الكرومو�سومات 

حتت�سن اخلاليا ال�رسطانية.
وتناول  للتاأك�سد،  م�ساد  مثالً  الأخ�رس  ال�ساي 
القلب،  اأمرا�س  من  يقي  يومياً  منه  واحد  كوب 

ويخفف خطر الإ�سابة بها اىل الن�سف.
غناه  واىل  للتاأك�سد،  م�ساد  اي�ساً  ال�سبانخ 
الوقاية  يف  ي�ساهم  فهو  الفوليك  بحام�س 
ومر�س  ال�رسطان  وحماربة  القلب  اأمرا�س  من 

الألزهامير.
كالربوكويل  اأخ���رى  خ�سار  اأن����واع  وت�ساعد 

والقرنبيط على مكافحة اأمرا�س ال�سيخوخة 
واأمرا�س العني )Cataracte، اأمرا�س قرنية 
بالعمر...(  التقّدم  مع  النظر  فق��دان   - العني 
في�ما يتفق اجلم��يع على اأهم��ية الث��وم والب�س��ل 
ومن  املختلفة  ال�����رسط��ان��ات  م��ن  ال��وق��اي��ة  يف 
وال�رسايني  القلب  واأمرا�س  الدم  �سغط  ارتفاع 

.»Anthocyanins«�لحتوائهما على ال

اجلوزيات
واملانييزيوم  البوتا�سيوم  على  اجلوز  يحتوي 
والزنك،  والكال�سيوم  واحلديد  والفو�سفور، 
كما  ب9...،  ب6،  اأ،  وڤيتامينات  والنحا�س 
مهمة  اأ�سا�سية  دهنية  حوام�س  على  يحتوي 

تدخل يف تركيبة الهرمونات واخلاليات.
يوؤمن  غ��رام   28 ب��وزن  ج��وزات   5 وا�ستهالك 
الأ�سا�سية  الدهنية  احلوام�س  من  اجل�سم  حاجة 

.Omega3 من فئة
ويخف�س  اللتهابات  على  اجلوز  يق�سي  كما 
ويرّطب  اجللد  واأمرا�س  املفا�سل  داء  عوار�س 
يف  الكولي�سرتول  ن�سبة  يخّف�س  كذلك  الب�رسة. 
الدم، ويبعد الإ�سابة باأمرا�س القلب وال�رسايني 
القلبية  ب��ال��ن��وب��ة  ال��وف��ي��ات  ن�سب  وي��خ��ّف�����س 
�رسبات  انتظام  عدم  من  الوقاية  على  وي�ساعد 

القلب.
زي��ادة يف  ي��وؤدي اىل  الإكثار من تناول اجل��وز 
مهماً  م�سدراً  ت�سّكل  الثمرة  هذه  لكن  ال��وزن، 

للطاقة، خ�سو�ساً عند املتقدمني يف ال�سن.

احلبوب 
الكاملة

مفيدة جداً لأنها غنية بالڤيتامينات واملعادن، 
وحتتوي على عنا�رس م�سادة لل�رسطان، وت�ساعد 
على تثبيت ال�سكر يف الدم، وتطيل العمر لذلك 
نن�سح با�ستهالك احلبوب وبالتايل اخلبز الأ�سمر 
وحبوب  وال�����س��وف��ان،  الكاملة(  القمحة  )خ��ب��ز 

...)Cereals( الفطور الكاملة

االأ�سماك الدهنية
وال�سلمون  عموماً  الدهنية  الأ�سماك  حتتوي 
خ�����س��و���س��اً ع��ل��ى م��ق��ادي��ر ع��ال��ي��ة م���ن زي��ت 
الأمرا�س  معظم  يقاوم  الذي   ،»Omega3«
وال�رسايني،  القلب  اأمرا�س  من  ويقي  املزمنة، 
ن�سب  ع��ل��ى  لح��ت��وائ��ه  امل��ف��ا���س��ل  داء  وي��ب��ع��د 

بروتني عالية جداً.

ن�سائح
اإيليان  التغذية  اإخت�سا�سية  تن�سح  ختاماً 
معو�س حبي�س بتنويع اخل�رسوات والفواكه التي 
نتناولها يف غذائنا اليومي، وم�ساعفة كمياتها، 
الأ�سا�سية  الوجبات  ت�سمني  على  احلر�س  مع 
الغذائية  العنا�رس  والع�ساء(  الغداء  )الفطور، 
املتنوعة لت�سمل: ح�سة من احلليب وم�ستقاته، 
ح�سة  الن�سويات،  من  ح�سة  اخل�سار،  من  ح�سة 
الفاكهة  من  ح�سة  ومعّو�ساتها،  اللحوم  من 

وح�سة من الدهون.

عله اأف�سل
ل... ي�����ج

على االأق�
لعمر! اأو 

 يطي�ل ا
غ�ذاء
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اإعداد: الدكتور اليا�ش مي�سال ال�سويري
)LAPS( رئي�س اجلمعية اللبنانية لل�سالمة العامة

ع�سو جمل�س اإدارة منظمة ال�سالمة العاملية
وممثل املنظمة لدى الأمم املتحدة

ني�سان

ما ه�ي االإ�سرتاتيجية املعتمدة
للحّد من احلوادث املرورية؟

اآث��ار احل��وادث املرورية ما زالت 
�سبابنا  م�ستقبل  وت��ه��ّدد  تتعاظم 
االإرتباط  اىل  نظرًا  بلدنا  واإقت�ساد 
الوثيق بني قدرات ال�سباب واإمكاناتهم 
وبني م�ساهمتهم يف حت�سني م�ستوى 
يف  التطور  وتالياً  الالئق،  العي�ش 
االإقت�ساد الوطني، هذا باالإ�سافة اإىل 
التي  وامل��ادي��ة  الب�رشية  اخل�سائر 
والتي  احل��وادث  ه��ذه  على  ترتّتب 
تنعك�ش �سلباً على م�سري الوطن ككل.
اإنطالقاً مما تقّدم، نرى اأنه ال بد 
احلثيث  والعمل  اجلهود  ت�سافر  من 
الإيجاد احللول الناجعة لهذه املاأ�ساة 
على طرقاتنا. هذا  املتجّددة يومياً 
مع العلم اأن و�سع خطة اإ�سرتاتيجية 
متكاملة يف جمال ال�سالمة املرورية 
االإ�ستعانة  �سك  دون  م��ن  يتطّلب 
باأ�سحاب اخلربة ويف جماالت متعددة، 
باعتبار اأن هذا االأمر قد و�سل اإىل 
حد خطري ما ي�ستدعي ت�سخري جميع 
املواطنني  الإنقاذ  الالزمة  االإمكانات 

من براثن هذا الفخ املميت.
اأن��ه من  ويف ه��ذا املجال، نعترب 
على  الرتكيز   - حالياً   - ال�رشوري 
بع�ش امل�سائل عّلها ت�ساهم يف تخفيف 
حدة هذه االأزمة التي اإ�ستفحلت ب�سكل 

مرعب يف االآونة االأخرية.

على املدى الق�سري
يف  دقيق  ب�سكل  ال�سوداء  النقاط  حتديد   •

جميع املناطق اللبنانية.
ال��الزم��ة  الت�سليحات  بجميع  ال��ق��ي��ام   •
احلفر  خ�س:  ما  يف  �سيما  ل  املطلوبة  وبال�رسعة 
- الإن����ارة على ال��ط��رق��ات وداخ���ل الأن��ف��اق - 
احلوادث  ب�سبب  تلفت  التي  احلديدية  احلواجز 
- اإعادة تثبيت الألوان واخلطوط على الطرقات 

الأماكن  يف  جديدة  �سوئية  اإ���س��ارات  و�سع   -
املرايا  اىل  بالن�سبة  احل���ال  وك��ذل��ك  ال��الزم��ة 

الكبرية على الطرقات.
»الأر�سفة«  لتنظيف  وا�سعة  بحملة  • القيام 
وم��ن��ع ال���وق���وف ع��ل��ي��ه��ا حت���ت ط��ائ��ل��ة فر�س 
دورها  اإحياء  اإع��ادة  على  العمل  اأي  العقوبات، 

املخ�س�س للم�ساة.
على  للم�ساة  املخ�س�سة  الأل��وان  تثبيت   •



عليها،  الوقوف  من  ال�سيارات  ومنع  الطرقات 
خالل انتظار الإ�سارات ال�سوئية.

»ال�ساحنات«  مل�ساألة  نهائي  حل  و�سع   •
خ�سو�ساً من حيث:

- توقيت �سريها على الطرقات.
ل  ال�ساحنات  غالبية  لأن  الزائدة،  احلمولة   -
تتقّيد مطلقاً بالوزن املحدد وهذا ما يوؤدي عند 
ح�سول حوادث اىل الت�سّبب بحالت وفاة ب�سكل 
على  ال�سيطرة  على  ال��ق��درة  ع��دم  نتيجة  كبري 
ال�ساحنات  عما ت�سّببه هذه  ال�ساحنة. هذا ف�سالً 
احُلفر  زيادة عدد  الطرقات جلهة  اأ���رسار يف  من 
ح�سول  اىل  ب��دوره  ي��وؤدي  ما  وحجمها  وعمقها 

العديد من احلوادث املرورية.
• ت�سديد الرقابة على البا�سات 

ال�سغرية )الفانات( جلهة:
- حزام الأمان.

- مطفاأة احلريق.
- عدد الركاب امل�سموح به.

- ال�سيانة الالزمة.
على  ال�سالمة  مببادئ  التقّيد   -

الطرقات.
على  ال���رق���اب���ة  ت�����س��دي��د   •
وم���دى تقّيد  ال��ن��اري��ة  ال���دراج���ات 

�سائقيها مببادئ ال�سالمة.
هناك  تقّدم،  ما  اىل  • بالإ�سافة 
الأهمية  يف  غاية  نعتربها  م�ساألة 
املثلى  اأو  الآم��ن��ة  امل�سافة  وه��ي 
ك��ون��ه��ا ل تلقى  ال�����س��ي��ارات  ب��ني 
الرتكيز  يتم  ول  ال��الزم  الإهتمام 
نهائي  حد  و�سع  اأن��ه  علماً  عليها، 
احل���وادث  ن�سبة  م��ن  يخفف  ل��ه��ا 

وعدد ال�سحايا ب�سكل كبري.
لهذا يجب تكثيف دوريات قوى 

الطرقات  على  منتظم  ب�سكٍل  الداخلي  الأم��ن 
املخالفات  و�سبط  جهة  من  والإر�ساد  للتوجيه 

من جهة اأخرى.

على املدى املتو�سط
املتعّلقة  القوانني  تعديل  على  العمل   •

بال�سري ل �سيما جلهة:
- قيمة الغرامات.

- اإعتماد نظام النقاط.
الغرامات  مبالغ  بع�س  تخ�سي�س  اإم��ك��ان   -
للقيام بن�ساطات تهم جيل ال�سباب اأو م�ساعدة 
تاأهيل  ل��دورات  واإخ�ساعهم  احل��وادث  �سحايا 
اأو  اخلطرية  الإ�سابات  ذوي  )خ�سو�ساً  منا�سبة 
ما  اأو  الب�رس  فقدان   - الدائمة  كالإعاقة  البالغة 

�سابه...(.

على املدى الطويل
يف  ال�سري  ق��ان��ون  اع��ت��م��اد  على  العمل   •

املناهج الرتبوية الإلزامية.
لطالبي  والعملي  النظري  الإمتحان  • اإعتماد 

رخ�سة القيادة.

حتديد  جل��ه��ة  ال��ن��ق��اط  ن��ظ��ام  ت��ط��وي��ر   •
على  املوجودة  النقاط  عدد  ح�سب  »العقوبة« 

بطاقة ال�سائق.
املخالف  »اإي��الم«  العقوبات  هذه  من  الغاية 
وحياة  »حياته«  على  احلفاظ  اأم��ل  على  وردع��ه 

الآخرين يف اأثناء القيادة.
درا�سة  و�سع  ت�ستدعي  النقاط  ه��ذه  جميع 
اأو نّية ال�سري  �ساملة ومعّمقة يف حال مت تبّنيها 

على  دوم��اً  �سنكون  اأننا  على  التاأكيد  مع  بها، 
ل  امل�سمار،  هذا  يف  للم�ساعدة  الإ�ستعداد  اأهبة 
�سيما اأننا داأبنا ومنذ �سنوات طوال على القيام 
املرورية  احل��وادث  من  للحد  و�سعنا  يف  ما  بكل 
اأبناء هذا الوطن ملا فيه م�سلحتهم يف  وتوجيه 

اأثناء القيادة.
ويبقى من الواجب علينا، يف اخلتام، اأن نوؤكد 
ون�رسّ على �رسورة ح�سن اختيار اأفراد قوى الأمن 
على  ال�سري  قانون  تطبيق  املوجلني  الداخلي 
الأمر،  البالغة لهذا  الأهمية  اىل  الطرقات، نظراً 
مميزة  ب�سفات  يتمّتع  اأن  يجب  ال�سري  ف�رسطي 
وامل�سداقية  الكفاءة  �سعيد،  من  اأك��رث  على 
واجلراأة املطّعمة بُح�سن اخُللق والثقة بالنف�س، 

والقدرة على ا�ستيعاب حركة املرور واإنفعالت 
اإ�ستنباط  وتالياً  فعلهم  وردات  املواطنني 
املنا�سب... وغريها  الوقت  ال�سليم يف  الت�رسف 
الدول  التي حتر�س غالبية  الكثري من امليزات 
لدى  ال��الزم��ة  امل��وؤه��الت  �سمن  اإدراج��ه��ا  على 
اختيار اأفراد قوى الأمن الداخلي خ�سو�ساً هوؤلء 

الذين يتعاي�سون مع النا�س على الطرقات.
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بطولة اجلي�س يف التزلج

املغاوير ومدر�سة 

التزلج يف الطليعة

اأقيمت بطولة اجلي�س يف التزلج للعام 2010 
العماد  اجلي�س  قائد  برعاية  الأرز  منطقة  يف 
احلميد  عبد  الركن  بالعميد  ممثالً  قهوجي  جان 

دروي�س قائد منطقة ال�سمال.
اآذار   9 يف  ب����داأت  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة  ت�سمنت 
منه،  ع�رس  احل���ادي  حتى  وا���س��ت��م��رت  امل��ن�����رسم 
و�سباق  والق�سري  الطويل  التعّرج  �سباقات 

العمق.
وق���د ���س��ارك ف��ي��ه ���س��ب��اط وع�����س��ك��ري��ون من 

خمتلف القطع والوحدات الع�سكرية.
وقد جاءت الت�سفيات النهائية للبطولة على 

النحو الآتي:
• فئة ال�سباط:

• التعرج الطويل:
فوج  م��ن  ع��ق��ل  رودول����ف  الأول  امل����الزم   -

املغاوير، الأول.
فوج  ق��ائ��د  روك���ز  �سامل  ال��رك��ن  العميد   -

املغاوير، الثاين.
- ال��رائ��د ع��ي��اد ط��ي ب��و درغ���م م��ن فوج 

الثالث. املغاوير، 

• التعرج الق�سري:
- الرائد عياد طي بو درغم من فوج املغاوير، 

الأول.
فوج  م��ن  ع��ق��ل  رودول����ف  الأول  امل����الزم   -

املغاوير، الثاين.
- الرائد با�سم الأيوبي من مديرية املخابرات، 

الثالث.
• �سباق العمق:

فوج  م��ن  ع��ق��ل  رودول����ف  الأول  امل����الزم   -
املغاوير، الأول.

فوج  ق��ائ��د  روك���ز  �سامل  ال��رك��ن  العميد   -
املغاوير، الثاين.

املغاوير،  ف��وج  م��ن  خليل  �سميح  ال��رائ��د   -
الثالث.

• فئة الرتباء واالأفراد:
• التعرج الطويل:

مدر�سة  م��ن  جن��م  ان��دري��ه  الأول  ال��رق��ي��ب   -
التزلج، الأول.

ف��وج  م���ن  ع����درا  ك��ام��ل  الأول  امل���ع���اون   -
املغاوير، الثاين.

فوج  م��ن  ب�����رساوي  ���رسب��ل  الأول  ال��رق��ي��ب   -
الثالث. املغاوير، 

• التعرج الق�سري:
التزلج،  مدر�سة  من  جعجع  ادوار  املعاون   -

الأول.
مدر�سة  م��ن  جن��م  ان��دري��ه  الأول  ال��رق��ي��ب   -

التزلج، الثاين.
فوج  م��ن  ب�����رساوي  ���رسب��ل  الأول  ال��رق��ي��ب   -

الثالث. املغاوير، 
• �سباق العمق:

التزلج،  مدر�سة  م��ن  حنا  م���ارون  اجل��ن��دي   -
الأول.

مدر�سة  م��ن  حد�سيتي  رمي���ون  ال��رق��ي��ب   -
التزلج، الثاين.

التزلج،  مدر�سة  من  دي��ب  حممد  الرقيب   -
الثالث.

ميداليات  توزيع  بحفل  البطولة  واختتمت 
قائد  ممثل  ح�رسه  التزلج،  مدر�سة  يف  اأقيم 
اجلي�س ومدعوون مدنيون وح�سد كبري من 

�سباط ورتباء الريا�سة يف اجلي�س.

عم�سيت  طريق  على  اأق��ي��م 
�سباق  ال��ب��رتون،   - ال��ق��دمي��ة 

�سمن  وذلك  لل�سباط،  كلم   4 مل�سافة  الطرق 
اأما  وال��ب��دل.  الطرق  �سباقات  يف  العام  بطولة 

النتائج فقد جاءت على النحو الآتي:
• فئة الرجال )حتى عمر 34 �سنة(:

امل��الزم طوين قحو�س من فوج املغاوير،   -
الأول.

- املالزم اليا�س خليل من لواء امل�ساة ال�سابع 
الثاين.

لواء  من  الفلك  خليل  امل��الزم   -
امل�ساة الثاين، الثالث.

قدامى فئة اأوىل )35 -   •
39 �سنة(:

القزي  اليا�س  البحري  الرائد   -
من القوات البحرية، الأول.

فوج  من  دي��اب  �سامر  ال��رائ��د   -

التدخل الأول، الثاين.
من  ال��راع��ي  نعيم  ال��رائ��د   -

فوج املدفعية الأول، الثالث.
• قدامى فئة ثانية )40 �سنة وما فوق(:
البحر،  الرائد علي عقيل من فوج مغاوير   -

الأول.

بطولة اجلي�ش يف �سباق الطرق مل�سافة 4 كلم لل�سباط
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الع�سكرية  للريا�سة  ال��ع��ايل  امل��رك��ز  اأق���ام 
البدل  ���س��ب��اق  م��ن  وال��ث��اين  الأول  ال��ل��ق��اءي��ن 
على  و2010/3/12(   3(  ،1000*6
امللعب البلدي يف بريوت، �سمن بطولة اجلي�س 
يف  الفرق  نتائج  ج��اءت  وقد  الطرق.  ل�سباقات 

اللقاءين على النحو الآتي:

• اللقاء االأول:
بتوقيت  ع�رس  احلادي  امل�ساة  لواء  االأول:   -

16.12د.
بتوقيت  اخلام�س  امل�ساة  ل��واء  الثاين:   -

16.16د.
الثالث: لواء احلر�س اجلمهوري بتوقيت   -

16.17د.
• اللقاء الثاين:

بتوقيت  اجلمهوري  احلر�س  ل��واء  االأول:   -
15.59د.

- الثاين: لواء امل�ساة احلادي ع�رس بتوقيت 
16.00د.

بتوقيت  اخلام�س  امل�ساة  ل��واء  الثالث:   -
16.10د.

اأحرز اجلندي عمر عي�سى من عداد 
والعداءة  اجلمهوري  احلر�س  ل��واء 
عرب  جمعية  من  لني  جنيم  ن�رسين 

�سباق  بطولة  ال��ط��رق،  لعدائي  لبنان 
 - الثالث  الدويل  الداخلي  الأمن  قوى 
املديرية  نّظمته  الذي  ماراتون،  ن�سف 
العامة لقوى الأمن الداخلي خالل �سهر 
ب��ريوت  م��ن  ان��ط��الق��اً  امل��ن�����رسم،  اآذار 
الداخلي  الأمن  قوى  ثكنة  اىل  وو�سولً 

يف ال�سبية.
لقوى  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال�سباق  رع��ى 
الأمن الداخلي اللواء اأ�رسف ريفي ممثالً 
فيه  و�سارك  �ساهر،  بو  عادل  بالعميد 
ع��داوؤون وع��داءات من القوى امل�سلحة 
اللبنانية وقوات الأمم املتحدة املوؤقتة 
لعدائي  لبنان  جمعية  وم��ن  لبنان،  يف 
والعدائني  الأن�����س��ار  ون��ادي��ي  ال��ط��رق 

ال�سفرية  تقدمتهم  وق��د  ال��ق��دام��ى، 
غاي  فرن�سي�س  ال�سيدة  الربيطانية 

التي حّلت اأوىل يف فئتها العمرية.
وج����اءت ن��ت��ائ��ج ال��ع�����س��ك��ري��ني على 

ال�سعيد العام على النحو الآتي:
من  عي�سى  عمر  اجل��ن��دي  الأول:   -
بتوقيت  اجل��م��ه��وري  احل���ر����س  ل����واء 

1.08.44 �س.
الدركو�سي  اأحمد  الرقيب  الثاين:   -
بتوقيت  اجلمهوري  احلر�س  ل��واء  من 

1.10.06 �س.
العجمي  حممد  العريف  ال��ث��ال��ث:   -
بتوقيت  ال���ث���اين  امل�����س��اة  ل����واء  م���ن 

1.11.09 �س.

اللقاءان االأول والثاين لبطولة اجلي�ش يف �سباق البدل 6*1000

�سباق قوى الأمن الداخلي 
الدويل الثالث لن�سف 

املاراتون
اجلندي عمر عي�سى 
ون�رشين جنيم لني

يف الطليعة

�سارك فريق اجلي�س يف لعبة 
املهرجان  يف  ال��ط��اول��ة  ك��رة 
»ت�سحية  ال�سنوي  الريا�سي 
- وفاء«، الذي نّظمته جمعية 
ملنا�سبة  الريا�سية  معركة 
وذلك  معركة،  �سهداء  ذكرى 
 2010/2/24 من  اعتباراً 
فرق  امل��ه��رج��ان  يف  ���س��ارك��ت   .2010/3/5 ول��غ��اي��ة 
لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  لقوات  تابعة  ريا�سية 
الدين  �سيف  وائ��ل  الأول  الرقيب  وحّقق  اأندية.  وع��دة 
املركز الأول، تاله الرقيب الأول م�سطفى الدقدوقي يف 

املركز الثاين، وكالهما من مو�سيقى اجلي�س.

اجلي�ش 
ي�سارك يف 
مهرجان 
»ت�سحية - 
وفاء«



خا�س اجلي�س عدة مباريات يف لعبة كرة القدم وكانت النتائج على 
النحو الآتي:

لواء  فريقي  بني  ودية  مباراة  اأقيمت   ،2010/3/2 بتاريخ   •
لكل  ال�سلبي  بالتعادل  انتهت  �سور،  بلدية  و�رسطة  ال�سابع  امل�ساة 

منهما.
لواء احلر�س اجلمهوري  لواء  تبارى فريقا  • بتاريخ 2010/3/2، 

يف  ال��ل��واء  ثكنة  ملعب  على  ال��دع��م،  ول���واء 
لواء  فريق  بفوز  امل��ب��اراة  وانتهت  بعبدا، 

احلر�س اجلمهوري بنتيجة 3 - 2.
• بتاريخ 2010/3/4، لعب فريقا لواء 
الأول  الربية  احل��دود  وف��وج  الثاين  امل�ساة 

على ملعب ثكنة بهجت غامن، وانتهت املباراة ل�سالح 
لواء امل�ساة الثاين بنتيجة 6 - �سفر.

• بتاريخ 2010/3/4، جرت مباراة ودية بني فريقي لواء امل�ساة 
ال�سابع والغازية، انتهت بفوز الفريق الأخري بنتيجة 1 - �سفر.

ال�سابع على فريق  • بتاريخ 2010/3/9، فاز فريق لواء امل�ساة 

نادي حاروف الريا�سي بنتيجة 5 - 1.
لواء  فريقي  بني  ودية  مباراة  جرت   ،2010/3/10 بتاريخ   •
البلدي،  �سيدا  ملعب  على  الريا�سي  الغجر  ون��ادي  الأول  امل�ساة 

اأ�سفرت عن فوز فريق اللواء الأول بنتيجة 2 - 1.
• بتاريخ 2010/3/10، فاز فريق فوج التدخل الأول خالل لقاء 

ودي على فريق لواء امل�ساة الثاين بنتيجة 3 - 1.
ونادي  ال�سابع  امل�ساة  لواء  فريقا  لعب   ،2010/3/11 • بتاريخ 
الأخري،  ملعب  على  ودية  مباراة  ال�سك�سكية 

وانتهت بالتعادل 2 - 2 لكل منهما.
فريق  فاز   ،2010/3/16 بتاريخ   •
على  ودي  لقاء  خ��الل  ال�سابع  امل�ساة  ل��واء 
 2 بنتيجة  ع�رس  احل��ادي  امل�ساة  ل��واء  فريق 

- �سفر.
ولواء  الأول  امل�ساة  لواء  فريقا  تبارى   ،2010/3/19 • بتاريخ 
بفوز  وانتهت  الغازية،  ملعب  على  ج��رت  مباراة  يف  ال�سابع  امل�ساة 

فريق لواء امل�ساة ال�سابع بنتيجة 3 - 1.
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املدر�سة احلربية
حترز بطولة كاأ�ش لبنان 

للجامعات يف الكيك بوك�سينغ

كاأ�س  بطولة  احلربية  املدر�سة  فريق  اأح��رز 
التي  بوك�سينغ،  الكيك  يف  للجامعات  لبنان 
والعلوم  ل����الإدارة  احل��دي��ث��ة  اجل��ام��ع��ة  نّظمتها 
يف  اجلامعة  مبنى  يف   2010/3/27 بتاريخ 

الدامور ومب�ساركة ع�رس جامعات.

متفرقات
ريا�سية
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اإحتفل الرقيب الأول ه�سام ب�سنق بعقد خطوبته
على الآن�سة رانيا ب�سنق.

اإحتفل العريف علي حطيط بعقد خطوبته
على الآن�سة �سماح ح�سني �سربا.

اإحتفل العريف طليع التنوري بعقد خطوبته
على الآن�سة جمدولني جميل حممود.

اإحتفل اجلندي علي اجلمل بعقد خطوبته
على الآن�سة مروى غالييني.





احل��رب«  ك��ت��اب »ف��ن  ل��ه  ك��ات��ب �سيني   -1
حتى  معتمداً  زال  وما  عام   2500 منذ  ال�سادر 

اليوم، من هو؟
- �سن تزو.

2- كيف ي�سّنف القانون اللبناين جرم تزييف 
النقود والعمالت. اأيعتربه جناية اأم جنحة؟

- يعتربه جناية.
�سناعي  قمر  ا�سطدم  املا�سي  ال��ع��ام   -3
رو�سي،  ع�سكري  ب��اآخ��ر  ل��الإت�����س��الت  اأم��ريك��ي 
احلادث كان اأول ا�سطدام بني اآلتني �سنعهما 
الإن�سان يف الف�ساء، يف اأي يوم واأي �سهر ح�سل؟
- ح�سل احلادث يف العا�رش من �سباط 

.2009
العام  ولد  لبناين  ت�سكيلي  وفنان  نحات   -4
العام  الفنانني  جلمعية  رئي�ساً  وانتخب   1950

1998، من هو؟
- مارون احلكيم.

ق�سم  ال���ذي  م��دري��د  ات��ف��اق  ح�سل  متى   -5

واأثيوبيا  امل��غ��رب  ب��ني  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����س��ح��راء 
واإ�سبانيا، ومن هي اجلهة التي رف�سته؟

اإت���ف���اق م���دري���د يف 14  - ح�����س��ل 
منظمة  ورف�سته   1975 الثاين  ت�رشين 

البولي�ساريو.
اإعطاء الإذن بطبع  6- من هي اجلهة املخولة 

اخلرائط يف لبنان ون�رسها؟
- مديرية ال�سوؤون اجلغرافية.

�سكني  قر�س  على  احل�سول  ميكن  هل   -7
من  �سابقاً  للم�ستفيدين  الإ�سكان  جهاز  من 

املوؤ�س�سة الإ�سكانية العامة؟
- نعم، �رشط اأن تكون هذه االإ�ستفادة 
 1996/3/1 ت��اري��خ  قبل  ح�سلت  ق��د 

وا�ستح�سل على براءة ذمة.
الدورة  بريوت  ا�ست�سافت  تاريخ  اأي  يف   -8

ال�ساد�سة لالألعاب الفرنكوفونية؟
االأول  اأيلول و6 ت�رشين  - بني 27 

.2009
الذي  اللبناين  العريف يف اجلي�س  اإ�سم  ما   -9
الفرنكوفونية  الأل��ع��اب  بطولة  يف  ثانياً  ح��ّل 

ال�ساد�سة يف بريوت العام 2009؟
- العريف وائل �ساهني.

رميا  اأجن��زت��ه  ال���ذي  الفيلم  ع��ن��وان  م��ا   -10
لغياب  والع�رسين  الثالثة  الذكرى  يف  الرحباين 

عا�سي الرحباين؟
- »كانت حكاية«.

نتائج امل�سابقة ال�سنوية

كادت كل االإجابات التي وردت اىل جملة »اجلي�ش« 
عن اأ�سئلة م�سابقتها ال�سنوية اأن تكون �سحيحة، لو مل 

يعلق بع�ش امل�ساركني يف فخ عدم الدقة.
»اجلي�ش« التي �رّشها االإقبال الكثيف على امل�ساركة، 
تعلن يف ما يلي اأ�سماء الفائزين الذين مّت اختيارهم 
يف  اأف�سل  حظاً  امل�سرتكني  لبقية  وتتمنى  بالقرعة، 

املرات املقبلة.
• اجلائزة االأوىل 300 األف لرية لبنانية: املجّند املمّددة 
خدماته اإيال ال�سيقة - لواء امل�ساة االأول )مف�سول اىل مقر 

عام منطقة البقاع(.
• اجلائزة الثانية 200 األف لرية لبنانية: املعاون االأول 

بهجت اأبو زيد - قيادة القوات اجلوية.
• اجلائزة الثالثة 100 األف لرية لبنانية: املوؤهل ندمي 

�ساكر - اأركان اجلي�ش للعديد.
• اجلائزة الرابعة 100 األف لرية لبنانية: املعاون االأول 

ربيع اأيوب - جهاز تاأليل عمل االأركان.
• اجلائزة اخلام�سة 100 األف لرية لبنانية: الرقيب حممد 

ح�سن الطفيلي - اللواء احلادي ع�رش.
• اجلائزة ال�ساد�سة 100 األف لرية لبنانية: مي�سال كعدي.
• اجلائزة ال�سابعة 100 األف لرية لبنانية: فدوى فايز 

النادر - ال�سويفات.

اإقراأ
جملتك
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اإعداد: فيليب �سّما�ش

ئزة
400.000اجلا

لرية لبنانية

ال�سم: ..........................................................................................................................................................................................................................

العنوان: .....................................................................................................................................................................................................................
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املتقاطعة  الكلمات  م�سابقة 
لقرائها  »اجل��ي�����ش«  تقدمها 
وتخ�س�ش للفائزين فيها جوائز 
الف  اربعماية  قيمتها  مالية 
بوا�سطة  ت���وزع  لبنانية،  ل��رية 

القرعة على اربعة فائزين.

• ت�ستبعد 
كل م�سابقة غري مقتطعة من 

املجلة، ويكتب احلل بخط وا�سح داخل املربعات 
وتر�سل ال�سفحة بكاملها مع احلل.

• تر�سل احللول اىل العنوان التايل: قيادة اجلي�ش - الريزة - مديرية 
التوجيه - جملة »اجلي�ش« - »م�سابقة الكلمات املتقاطعة«.

• با�ستطاعة امل�سرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف ثكن اجلي�ش يف جميع املناطق.
• اآخر موعد لقبول احللول 5 اأيار 2010.

• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

قة
اب
�س
مل
 ا
ط
رو
س��
�

: اأفقياً  •
لبنانية. مدينة  لبنانية،  مدينة  ال�سهور،  اأجمل   -1
لبنانية. بلدة  ثيوبية،  اأ مدينة  لبنانية،  مدينة   -2
راحل. نكليزي  اإ �ساعر  هّذبتهم،  الباب،  قرعت   -3

ب�سدة. جذب  اأكملوا،  باك�ستانية،  مدينة   -4
�سوته  ت��رّدد  وق��ّي��دوا،  كتبوا  تركية،  مدينة  ال�سيء،  ول  اأ  -5

�سدره. يف 
للباباوات.  ً مقاما كان  روما  يف  ق�رس  ال�سوء،  نت�رس  اإ  ،ً ورعا  -6

�سار. اأ منف�سل،  �سمري  الع�سكري،  ك،  وررِ  -7
اأفريقية. عا�سمة   ، يقراأ  -8

من. ويتجّنب  يحذر  من،  وت�سايق  قلق  عائلة،   -9
ُيلبرِ�س. كربى،  دولة  عنه،  وميتنع  ين�رسف   -10

تقان  باإ ع��م��َل  وى،  اآ ب��ن  اإ ���س��اب��ق،  تون�سي  وزراء  رئ��ي�����س   -11
. ب عجا اإ و

عندي. فرن�سية،  ممثلة  برية،  للتذّمر،   -12
وظرَف. ح�سَن  ال�سجعان،   -13

العطاء. كندية،  مغنية   -14
نقفز. مت�سل،  �سمري   -15

اأم�سى. العاملية،  الك�سفية  �س�س  موؤ  -16
فاقة. غري  من  حاجة  ولدها،  ولد   -17
اأمريكية. ولية  ثل،  مرِ وفعل  تبَع   -18

كلثوم،  م  لأ غنية  اأ بعيد،  من  بانوا   -19
م�رسعاً. مي�سي 

الطيور،  م��ن  اجل�����س��م،  ع�����س��اء  اأ م��ن   -20
اأ�سل  ال�����س��وي��د،  يف  م��رف��اأ  خ��ل�����س��ة،  ���س��ع  اأ

. ء لبنا ا
رب  وروبية،  اأ عا�سمة  غرائية،  مادة   -21

�رسة. الأ

عمودياً:  •
لبنانية. بلدة  راحلة،  لبنانية  �ساعرة   -1

�سيارات. ماركة  ال�سالم،  دار  عا�سمتها  �سّقت،  اأبي�س،   -2
ق�سري. م�سَغ،  يونانية،  جزيرة   -3

الأر�س، طني رقيق. بذر  راحل،  اأديب فرن�سي  4- مقبرِل، 
راحل. عاملي  ر�سام  املغّطى،  عن  رفَع  ن�ساهده،   -5

�سعف. ن�سَج،  فّك،  لبناين،  مطرب   -6
نتوّعد، مدينة يف اجلزائر. اآلة طرب،   -7

فرن�سا. �سمال  يف  مدينة  �سلب،  حجر  ندَم،   -8
النظر  حّددت  �سديدة،  خ�سومة  خا�سم  علَم،  اجلدبة،  ال�سنون   -9

اىل.
يرك�س. راحل،  مهجري  �ساعر  الراأ�س،  ويك�رس  يجرح  خر�س،   -10

رِ. ب� نتعّلق  ال�سومريني،  اآلهة  كبري  اأهوج،  جزم،  حرف   -11
حائط. �سدقي،  هالة  املمثلة  عائلة  اإ�سم  واأوثَق،  قّوى  تبَعت،   -12

يف  قدمية  مدينة  فعل،  اأق�سد  ال��وه��اب،  عبد  ملحمد  فيلم   -13
رو�سيا.

بالأجنبية. بئر  بالأجنبية،  نعم  عّجل،   -14
زوؤان يكون بني احلنطة. اأعانها،  راحل،  15- ممثل م�رسي 

لعبد  اأغنية  الكالب،  عَوت  ومرح،  لهو   -16
حافظ. احلليم 

مدينة  احلبوب،  من  ظّلت،  �سمينات،   -17
اأملانيا. جنوبي  يف 

اإ�ستثناء. اأداة  اأمريكي،  رّددت، ممثل   -18
يف  الثالثة  ال�سومرية  ال�ساللة  موؤ�س�س   -19

اآ�سيوية. دولة  �سلب،  �سجر  اأور، 
الباب،  اأغ��ل��ق  م�رسية،  ممثلة  ���رسائ��ع،   -20

حاجز. مت�سابهان، 

ون
ئز
لفا
ا

• املعاون االأول حممد ظاويط  
فوج املغاوير.

• اجلندي هادي عبا�ش 
اللواء ال�سابع.

• الرقيب االأول انطوان رزق 
القوات البحرية.

• مايا �سايد علوان  
اأيطو - زغرتا.
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كلمتي

كلمتي

ي
مت

كل

بقلم:
العميد الركن
�سالح حاج �سليمان
مدير التوجيه

يف قانا... واأخواتها

التي  امل��ج��ازر  ن�سيان  ع��ل��ى  ق���ادر  ال��ل��ب��ن��اين  ال�سعب  ل 
اأخوات  من  وقرية  وبلدة  مدينة  من  اأكرث  ويف  قانا،  يف  اإ�رسائيل  اقرتفتها 
الدولة  ول  الأم��ه��ات،  ودم��وع  ال�سهداء  لدماء  طبيعي  وف��اء  ه��ذا  ويف  قانا، 
الب�سعة  املحطات  تلك  يف  اتبعتها  التي  امل�سلكية  لتغيري  م�ستعدة  العربية 
ل   حال  باأي  الوجود من خاللها، وهي  ا�ستمرارها يف  وراأت  عليها،  ن�ساأت  لأنها 
دّربت  التي  العن�رسية  العقيدة  ول  املعروف،  العدواين  وجهها  تغيري  ت�ستطيع 
منذ  اأطفالها  اأ�سا�سها  على  برجمت  التي  والتعاليم  املبادئ  ول  جي�سها،  عليها 

الأول. الن�سوء 
اأو  عدواناً  يوم  كل  يف  اإليه  ت�سيف  وهي  تقرتفه  عّما  حتيد  اأن  لإ�رسائيل  وكيف 

اأو تطاولً على حقوق الغري وكراماته؟ اأو وعيداً  تهديداً 
اأو للخّط الأزرق على الأقل، اإىل حماولة منع  فمرِن جتاوز دورية عدّوة للحّد الّدويل 
يف  الكا�سفة  الأ�سواء  اإطالق  اإىل  راع،  خطف  اإىل  اأر�سهم،  يف  العمل  من  الأر�س  اأهل 
احلياة،  وخ�سو�سية  العي�س،  ا�ستقاللية  يف  الإن�سانية  احلقوق  لأب�سط  �سارخ  جتاوز 
اإىل اخلروقات اجلوية التي مل تتوقف يف دقيقة من الدقائق، ل فوق اجلنوب، ول فوق 
ال�سالح يف  اإ�رسائيل م�سادر  اإىل مالحقة  العا�سمة،  اأو اجلبل، ول فوق  ال�سمال  اأو  البقاع 
الغطر�سة  ي�سيب  قد  اإج��راء  اأي  من  وقلقاً  لبنان،  اإىل  و�سوله  عدم  على  حر�ساً  العامل 

ال�سهيونية.
يف اجلهة املقابلة، ل تتلكاأ اإ�رسائيل اأبداً يف حماولتها الدائمة ذّر الرماد يف عيون الإعالم 
اأنها ت�سّوق لكيانها على  الدويل، وهي ت�سّور نف�سها �سحية مهددة م�ستباحة احلدود. كما 
اأنه كيان ح�ساري ي�سعى اإىل ن�رس الثقافة وخدمة اجلمال، وكاأن يف اأ�سالء الأطفال فنوناً، ويف 
اإبداع، ويف ته�سيم احلدائق واحلقول ب�سائر وعد وعالمات  ال�سيوخ امل�رسدين تعابري  اأ�سكال 

عطاء.
الأوىل تتمثل يف وجودها  اإ�رسائيل ترتكب جمزرة هنا وجمزرة هناك، لكّن جمزرتها  اأن  نعرف 

اإ�سافات. منذ البداية، وكل ما بعد ذلك 
اإن فوق املدافن �سواهد يف قانا ويف غريها، ويف ال�سدور عالمات ودللت جروح، ويف القلوب 

اآثار اأمل ل ميحى ول يزول.
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