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عنوان املجلة

بني �سوع القدا�سة وروعة الطبيعة وعظمة 
التاريخ، كانت �سياحتنا هذه املرة يف ق�ساء ب�رصي 
الذي حاز جائزة ال�سياحة الدولية للمواقع الطبيعية 
للعام 2009. وهذه اجلائزة يوؤمل اأن تكون حافزًا 
للحفاظ على مواقع طبيعية تعترب من االأجمل يف 
العامل. لكن جمالها وتاريخها مل ي�سفعا لها، فهي 

مل تنُج من االإهمال والت�سويه.

وقفة الوفاء للجي�ش ال تقت�رص على اأبناء 
الوطن املقيمني فيه، بل ت�سمل املغرتبني منهم 
اي�ساً. فهوؤالء الذين اجتهوا اإىل م�سارق االأر�ش 
ومغاربها، ظلت جذورهم م�سدودة اإىل اأر�ش االأجداد، 

ومل يتاأخروا مرة يف تاأكيد روابطهم بلبنان.

يف اإطار لقاءاته الدورية مع ال�سباط، عقد 
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي اجتماعات متتالية 
مع عدد من قادة االأجهزة والوحدات الكربى و�سباطها، 
حيث عر�ش الأو�ساع املوؤ�س�سة الع�سكرية ومهماتها 
املرتقبة، اإ�سافة اىل امل�ستجدات على ال�سعيدين 

الوطني والعام.
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اجلي�ش - العدد رقم 300

دفاع
ير ال

اسستقباالت وز

حزيران

وزير الدفاع الوطني ي�ستقبل نظريه الإيطايل

... واملمثل ال�سخ�سي للأمني العام للأمم املتحدة

... ونظريته الدامناركية

... ووفدًا رو�سياً

الإيطايل  نظريه  امل��ر،  اليا�س  الأ�ستاذ  الوطني  الدفاع  وزي��ر  اإ�ستقبل 
ال�سيد ايغنا�سيو لرو�سا، يرافقه ال�سفري الإيطايل غربيال كيكيا والقائد 
املوؤقتة اجلرنال كالوديو غراتزيانو ووفد  الأمم املتحدة  ال�سابق لقوات 

من قيادة اجلي�س الإيطايل.

ال�سخ�سي  املمثل  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  الوطني،  الدفاع  وزير  اإ�ستقبل 
العامة  الأو�ساع  وبحثا  وليامز  مايكل  ال�سيد  املتحدة  لالأمم  العام  لالأمني 

يف لبنان واملنطقة.

الدامناركية  الدفاع  وزيرة  املر،  اليا�س  الوطني  الدفاع  وزير  اإ�ستقبل 
ال�سيدة غات ليل بتي�س، وبحثا �سبل التعاون بني البلدين.

اإ�ستقبل وزير الدفاع الوطني، يف مكتبه يف الريزة، وفداً رو�سياً برئا�سة 
رئي�س الهيئة الفيديرالية للتعاون الع�سكري الوزير ميخائيل دميرتييف، 
يرافقه ال�سفري �سريغي بوكني. وجرى عر�س مو�سوع التعاون الع�سكري 

بني البلدين.
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وزير الدفاع الوطني يهنئ قائد اجلي�ش
على دور الوحدات يف �سمان اأمن الإنتخابات

... ومفّو�ش احلكومة لدى املحكمة الع�سكرية

... ويبحث ال�سوؤون الأمنية
مع مدير املخابرات

اإلتقى وزير الدفاع الوطني قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، وهناأه على 
»دور اجلي�س يف �سمان اأمن الإنتخابات البلدية والإختيارية وامل�ساهمة يف 
اإجناحها«. واطلع الوزير املر من العماد قهوجي خالل اللقاء، على نتائج 

زيارته دولة قطر، كما بحثا �سوؤون تعزيز املوؤ�س�سة الع�سكرية.

اإ�ستقبل وزير الدفاع الوطني، يف مكتبه يف الريزة، مفّو�س احلكومة 
لدى املحكمة الع�سكرية القا�سي �سقر �سقر، وعر�س معه عمل النيابة 
العامة الع�سكرية و�سبل تعزيزه مبا يوؤمن م�سلحة املواطنني املعنيني 
على اأف�سل وجه.

املخابرات  مدير  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  الوطني،  الدفاع  وزي��ر  اإ�ستقبل 
الأمنية.  التطورات  اآخ��ر  على  اأطلعه  ال��ذي  فا�سل  اإدم��ون  الركن  العميد 
نف�سه  بالزخم  املديرية  جهود  ملتابعة  توجيهاته  امل��ر  الوزير  واأعطى 

حفاظاً على الأجواء املطمئنة لل�سياح خالل ف�سل ال�سيف.

... واللواء الركن عبد الرحمن �سحيتلي... وي�ستقبل اللواء الركن ح�سن حم�سن
ال�سابق  العام  املدير  الريزة،  املر، يف مكتبه يف  اليا�س  الوزير  اإ�ستقبل 
لالإدارة اللواء الركن ح�سن حم�سن يف زيارة وداعية ملنا�سبة انتهاء خدمته 

واإحالته على التقاعد.

لالإدارة  اجلديد  العام  املدير  الريزة،  املر، يف مكتبه يف  الوزير  اإ�ستقبل 
اللواء الركن عبد الرحمن �سحيتلي، وعر�س معه تطوير الإدارة وتفعيلها 

مبا يوؤمن م�سالح اجلي�س وينّظم عمل املتعّهدين لدى الوزارة.









زار قائد اجلي�س العماد جان قهوجي 
العهد  ويل  وال��ت��ق��ى  ق���ط���ر،  دول�����ة 
حمد  بن  متيم  ال�سيخ  �سمّو  القطري 
اإليه  توجه  حيث  ث��اين،  اآل  خليفة  بن 
بال�سكر ومن خالله اإىل اأمري دولة قطر 
ثاين  اآل  خليفة  بن  حمد  ال�سيخ  �سمّو 
على امل�ساعدات الأخوية التي قّدمتها 
للجي�س  وبخا�سة  للبنان  قطر  دول��ة 
تفعيل  �سبل  معه  بحث  كما  اللبناين، 

هذه امل�ساعدات يف املراحل املقبلة.
اجلانبان  ت����داول  ث��ان��ي��ة  ج��ه��ة  م��ن 
الإقليمي، ل �سيما ما يتعّر�س  الو�سع 
ال�سقيق  الفل�سطيني  ال�����س��ع��ب  ل��ه 

البلدان  بني  الت�سامن  �رضورة  على  موؤكدين  الإ�رضائيلي،  العدو  يد  على 
واجليو�س العربية كافة ملواجهة املخاطر املحدقة باملنطقة. 

القطرية  امل�سلحة  القوات  اأركان  رئي�س  قهوجي  العماد  التقى  كذلك 
التعاون  تعزيز  �سبل  البحث  وتناول  العطية،  علي  بن  حمد  الركن  اللواء 

الع�سكري بني اجلي�سني ال�سقيقني.
�سعد،  ح�سن  ال�سفري  بح�سور  قطر  يف  اللبنانية  ال�سفارة  اأقامت  وقد 
األقى  ماأدبة ع�ساء للجالية اللبنانية على �رضف العماد قائد اجلي�س الذي 
بينهم،  ما  يف  اجلالية  اأف��راد  ت�سامن  على  فيها  اأثنى  باحل�سور،  كلمة 
وو�سع كّل طاقاتهم يف خدمة دولة قطر، اإىل جانب م�ساركتهم بفعالية 

الإعمار  عملية  يف  الأم  وطنهم  اأبناء  مع 
التعايف  اأن  اإىل  م�����س��رياً  والإمن�������اء، 
لبنان  ي�����س��ه��ده  ال����ذي  الق��ت�����س��ادي 
طبيعية  ث��م��رة  ه��و  امل��رح��ل��ة،  ه��ذه  يف 
لال�ستقرار الذي يرت�سخ فيه يوماً بعد 
يوم، بف�سل وعي اللبنانيني واجلهود 
مواجهة  يف  اجل��ي�����س،  ي��ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي 
الإ�رضائيلي  ال��ع��دو  وع��م��الء  الإره����اب 
على  العزم  موؤكداً  بالأمن،  والعابثني 
بلغت  مهما  ال���س��ت��ق��رار  ه��ذا  ���س��ون 

الت�سحيات. 
ث���م حت����دث ع���ن وق�����وف ق��ط��ر اإىل 
الق�سايا  كل  وم�ساندتها  لبنان  جانب 
قاله:  ومما  الفل�سطيني،  ال�سعب  ق�سية  خ�سو�ساً  امل�رضوعة،  العربية 
»اجلميع يدرك كم لهذا البلد العزيز من اأياٍد بي�ساء يف م�ساندة ال�سعب 
تقوم  اأن  غريباً  ولي�س  جي�سه،  اإىل  الدعم  وتقدمي  املحن،  خالل  اللبناين 
قطر بذلك، وهي ال�سقيقة التي ُتعرف عنها امل�ساندة الفّعالة للق�سايا 
لل�سعب  امل�ستمر  احل�سار  وجه  يف  وقوفها  خ�سو�ساً  امل�رضوعة،  العربية 
الفل�سطيني، الذي بلغ اأ�ُسده بالعتداء الإرهابي الإ�رضائيلي على القافلة 
ال�سعب  اإىل  الإن�سانية  امل�ساعدات  نقل  حت��اول  كانت  التي  البحرية 
الإن�سانية  للمبادئ  �سافراً  حتدياً  �سّكل  مما  غ��زة،  قطاع  يف  املحا�رض 

الدولية«. والقوانني 
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زيارة رسسمية

حزيران

قائد اجلي�ش العماد قهوجي زار قطر والتقى ويل العهد ورئي�ش الأركان
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جلي�ش
اسستقباالت قائد ا

حزيران

قائد اجلي�ش ي�ستقبل ال�سفرية الأملانية

... و�سفرية الوليات املتحدة الأمريكية

... واملن�سق اخلا�ش للأمني العام للأمم املتحدة

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، �سفرية 
اأملانيا ال�سيدة برجينا اإيربيل، وعر�سا �سوؤوناً تتعلق بالتعاون بني 
اجلي�سني اللبناين والأملاين والهبة املقّدمة ل�سالح مو�سيقى اجلي�س.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، �سفرية الوليات 
املتحدة الأمريكية ال�سيدة مي�سيل �سي�سون على راأ�س وفد ع�سكري 
اأمريكي. وتناول البحث التعاون بني اجلي�سني اللبناين والأمريكي يف 
جمايل التدريب والتجهيز.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، املن�سق اخلا�س 
لالأمني العام لالأمم املتحدة يف لبنان ال�سيد مايكل وليامز، وتداول 

اأو�ساعاً عامة.
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... واملفّو�ش الفرن�سي

... ووفدًا من وزارة
الدفاع الرتكية

... ووفدًا من جلنة الأمم املتحدة الفرعية
ملناه�سة التعذيب

... واأمني عام املجل�ش الأعلى ال�سوري - اللبناين

... وم�ساعد قائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، املفّو�س الفرن�سي نيكول 
دكلريك، وجرى بحث �سبل تعزيز اأمن و�سالمة مطار رفيق احلريري الدويل 

- بريوت.

الرتكية،  الدفاع  وزارة  من  العماد قهوجي، وفداً  اإ�ستقبل قائد اجلي�س 
جمالت  البحث  وتناول  طا�س.  علي  الرتكي  الع�سكري  امللحق  يرافقه 

التعاون بني اجلي�سني اللبناين والرتكي.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من جلنة الأمم املتحدة 
برت�سن.  درامن�سكي  هان�س  ال�سيدة  برئا�سة  التعذيب  ملناه�سة  الفرعية 
اجلي�س  مع  التعاون  وجمالت  اللجنة  ن�ساطات  تداول  اللقاء  خالل  وجرى 

اللبناين.

الأعلى  املجل�س  عام  اأمني  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  ا�ستقبل 
ال�سوري - اللبناين الأ�ستاذ ن�رضي خوري، وجرى بحث الأو�ساع العامة.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، م�ساعد قائد قوات 
الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان العميد �سانتي بونفانتي، يرافقه 

امل�ست�سار ال�سيا�سي ال�سيد ميلو�س �سرتوغر، يف زيارة تعارف بعد توليه 
من�سبه اجلديد.
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... ورئي�ش مكتب التعاون الأمريكي مودعاً

... والنائبة
بهية احلريري

... والنائب
اغوب بقرادونيان

... والرئي�ش ال�سيخ اأمني اجلميل

... ووفدًا من كتلة الوفاء للمقاومة

ا�ستقبل العماد قهوجي، رئي�س مكتب التعاون الأمريكي العقيد جو�سوا 
بري�سفورد يف زيارة وداعية.

النائبة  ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، 
بهية احلريري وبحثا اأو�ساعاً عامة.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، النائب اغوب بقرادونيان 
وا�ستعر�سا الأو�ساع العامة يف البالد.

الأ�سبق  اجلمهورية  رئي�س  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  ا�ستقبل 
ال�سيخ اأمني اجلميل، الذي اأعرب عن تقديره دور اجلي�س يف احلفاظ على 

م�سرية ال�ستقرار واجلهود.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من كتلة الوفاء 
الذكرى  مبنا�سبة  هناأه  الذي  رعد  حممد  احلاج  النائب  برئا�سة  للمقاومة 

العا�رضة للمقاومة والتحرير.
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... والنائب ندمي اجلمّيل

... والنائب ال�سابق
علي عيد

... والوزير ال�سابق
وئام وهاب

... ومدير عام الأمن العام

... ومفّو�ش احلكومة لدى املحكمة الع�سكرية

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، النائب 
ندمي اجلمّيل.

ال�سابق وئام ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، النائب ال�سابق علي عيد. الوزير  العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة،  ا�ستقبل 
وهاب، وجرى بحث ال�سوؤون املحلية.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، مدير عام الأمن العام 
اللواء الركن وفيق جزيني، وتداول ال�ساأن الأمني العام.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، مفّو�س احلكومة لدى 
املحكمة الع�سكرية القا�سي �سقر �سقر، وتناول البحث �سوؤوناً تتعلق 

بالق�ساء الع�سكري.
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»اأمر اليوم« يف ذكرى املقاومة والتحرير

ل خيار �سوى التم�سك باإرادة ال�سمود واملواجهة

اأيها الع�سكريون
يحتفل اللبنانيون بالذكرى العا�رضة للمقاومة والتحرير، على وقع تفانيكم يف اأداء الواجب، 
دفاعاً واأمناً واإمناًء، واإ�رضاركم على حماية هذا الإجناز امل�رضق يف تاريخ وطننا احلديث، حيث 
العنيدة  مقاومته  يف  درو�ساً  اأجمع،  للعامل  ال�سغري  �سعبكم  قّدم 
كما قّدمتم  الوطنية، متاماً  باأر�سه و�سيادته  لالحتالل، ومت�ّسكه 
واإياه، اأمثولة يف رف�س الإرهاب والنت�سار عليه يف نهر البارد قبل 
ثالث �سنوات. فلنتطلع باإكبار واإجالل اإىل اأرواح �سهدائنا الأبرار 
يف  ارتفعوا  الذين  اأولئك  ومواطنني،  ومقاومني  ع�سكريني  من 
�ساحات الدفاع عن لبنان، بدءاً من معركة املالكية العام 1948، 
نكرب  لوطٍن  والتحرير،  الكرامة  طريق  الزكية  بدمائهم  را�سمني 
اأبناوؤه  باأننا  ونفخر  اإليه،  النتماء  ب�رضف  ونعتز  ال�سم�س،  اأمام  به 

وحماته املخل�سون.
اأيها الع�سكريون

يف انت�ساركم عند تخوم الوطن يف اجلنوب، وا�ستعدادكم الدائم 
لبذل الت�سحيات اجل�سام دفاعاً عن الأهل والرتاب، م�ستندين يف 
منيعاً  �سداً  تقفون  اإمنا  حولكم،  والتفافه  �سعبكم  ثقة  اإىل  ذلك 
كان  طاملا  التي  الإ�رضائيلية،  وامل��وؤام��رات  الفنت  ري��اح  وجه  يف 
اجلنوب بوابة لها اإىل داخل الوطن. واعلموا اأنه يف ظل الرت�سانة 
احتالله  وا�ستمرار  الإ�رضائيلي،  العدو  ميتلكها  التي  الع�سكرية 
كفر�سوبا  وت��الل  �سبعا  م��زارع  يف  اللبنانية  الأرا���س��ي  من  ق�سماً 
وتهديداته  خروقاته  وت�سعيد  الغجر،  بلدة  من  اللبناين  واجلزء 
�سد لبنان يف حتدٍّ �سافر قرار جمل�س الأمن الرقم 1701، اإ�سافة 
خيار  ل  الوطن،  ج�سم  يف  العميلة  اأ�سواكه  زرع  يف  ا�ستمراره  اإىل 
طاقات  كّل  من  الق�سوى  وال�ستفادة  واملواجهة،  ال�سمود  ب��اإرادة  التم�ّسك  �سوى  لديكم 
لبنان، الكامنة يف جي�سه و�سعبه ومقاومته، كما من ح�سور قوات الأمم املتحدة وموؤازرتها 
اإىل تعزيز قدرات اجلي�س عديداً وعتاداً و�سالحاً، مبا يتيح له تاأمني  لكم، متطلعني دائماً 
توازن نوعي مع العدو، ي�سّكل �سمانًة لدرء الأخطار املحدقة بالبالد، ومدخالً لتحقيق ال�سالم 

العادل، الكفيل با�سرتجاع كامل احلقوق اللبنانية امل�رضوعة.
اأيها الع�سكريون

اإن ما اأجنزمتوه وعلى اأهميته لي�س نهاية املطاف على الإطالق، فالطريق اأمامكم ما تزال 
بالوطن،  اأعداًء يرتب�سون �رضاً  اأّن هناك  طويلة، وهي حمفوفة بالأ�سواك وال�سعاب، طاملا 
النقي�س  العن�رضية،  وطبيعته  بكيانه  ي�سّكل  ال��ذي  الإ�رضائيلي  العدو  ه��وؤلء  مقّدمة  ويف 
الوا�سح لطبيعة ال�سعب اللبناين ور�سالته وقيمه احل�سارية، لذا اأدعوكم اإىل ر�ّس ال�سفوف 
واملثابرة على اأداء مهماتكم بكّل �سجاعة واإخال�س، وال�ستعداد ملواجهة هذا العدو اخلطر 
�سعبكم  وبوحدة  احلق،  واأ�سحاب  الأر���س  اأبناء  فاأنتم  واإمكانات،  قوة  من  اأوتيتم  ما  بكّل 

واإرادتكم املتينة، ت�سونون اإجناز التحرير وت�سهمون يف بناء م�ستقبل الوطن.

مبنا�سبة الذكرى العا�رشة للمقاومة 
والتحرير، اأ�سدر قائد اجلي�ش العماد 
جان قهوجي »اأمر اليوم« الرقم 26 
الذي توّجه من خلله اىل الع�سكريني 
بالقول:
»ل خيار لديكم �سوى التم�ّسك 
باإرادة ال�سمود واملواجهة، والإ�ستفادة 
الق�سوى من كل طاقات لبنان«.
يف ما يلي ن�ش »اأمر اليوم«.





اإجتماع دوري

حزيران

جان  العماد  اجلي�س  قائد  عقد  ال�سباط،  مع  الدورية  لقاءاته  اإط��ار  يف 
الكربى  والوحدات  الأجهزة  قادة  مع عدد من  متتالية  اجتماعات  قهوجي 
و�سباطها، حيث عر�س لأو�ساع املوؤ�س�سة الع�سكرية ومهماتها املرتقبة، 

اإ�سافة اىل امل�ستجدات على ال�سعيدين الوطني والعام.
الع�سكريون يف مهمات  يبذلها  التي  اأثنى على اجلهود  العماد قهوجي 
ال�ستحقاق  خ��الل  ال��واع��ي  ب�سلوكهم  منّوهاً  والإمن����اء،  والأم���ن  ال��دف��اع 
واللتزام  والن�سباط  امل�سوؤولية  ب��روح  متّيز  وال��ذي  الأخ��ري،  الإنتخابي 
الدقيق توجيهات القيادة، والبقاء على م�سافة واحدة من جميع الأطراف، 
العدالة  قدم  على  ومعاملتهم  وحرياتهم،  الناخبني  اأم��ن  على  وال�سهر 

وامل�ساواة.
كذلك تناول العماد قهوجي مهمات اجلي�س يف املرحلة املقبلة، ف�سّدد 
اجلي�س  ليبقى  واجلهوزية،  اليقظة  درجات  باأق�سى  التحّلي  �رضورة  على 
دائماً يف م�ستوى الأخطار املحدقة بالوطن، واملتمّثلة بالعدو الإ�رضائيلي 
الدولة  قوة  باأن  واأ�ساف،  بالأمن.  والعابثني  والعمالة  الإرهاب  و�سبكات 

وباأن  ووحدته،  اجلي�س  قوة  من  هما  ووحدتها 
هو  البالد،  به  تنعم  الذي  امللمو�س  ال�ستقرار 
يجوز  ول  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اأعناق  يف  اأمانة 
اىل  لف��ت��اً  ك���ان،  ظ��رف  اأي  حت��ت  ب��ه  التفريط 
للجي�س،  الإن�ساين  الإمنائي  الدور  تعزيز  وجوب 
والذي كان له نتائج اإيجابية على احلياة العامة 
غرق  ح��ادث��ي  اأث��ن��اء  يف  خ�سو�ساً  للمواطنني، 
الأثيوبية  الطائرة  و�سقوط  البانامية  ال�سفينة 
مديرية  بتمّكن  م��ن��ّوه��اً  اأ���س��ه��ر،  ب�سعة  قبل 
كمية  �سبط  من  الأخ��رية  الفرتة  يف  املخابرات 
كبرية من املواد الغذائية الفا�سدة، مّت توقيف 

اأ�سحابها وت�سليمهم اىل الق�ساء املخت�س.
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  تطوير  �سعيد  وعلى 
حتقيق  قهوجي  العماد  اأكد  قدراتها،  وتعزيز 
ب��ال��ت��ع��اون مع  امل��ج��ال  خ��ط��وات مهمة يف ه��ذا 
اىل  م�����س��رياً  وال�سديقة،  ال�سقيقة  اجل��ي��و���س 
والدبابات  الطوافات  من  ع��دد  اجلي�س  ت�سّلم 
وكمية من الأ�سلحة والعتاد، مع ترّقب احل�سول 
اإ�سافة  املقبلة،  املراحل  يف  منها  املزيد  على 
يف  الع�سكريني  ت��دري��ب  ور���س��ة  تفعيل  اىل 
التعليم  الداخل واخلارج، مبا فيه الرتكيز على 
الع�سكري العايل يف كلية فوؤاد �سهاب للقيادة والأركان، وخ�سو�ساً جلهة 
ال�سباط ملتابعة دورة ركن بعد  اآلية جديدة يتّم مبوجبها اختيار  اعتماد 

خ�سوعهم لختبارات منوذجية.
العدو  ا�ستمرار  �سيما  ل  الإقليمي،  الو�سع  اىل  اجلي�س  قائد  تطّرق  كما 
الإ�رضائيلي يف ت�سييق اخلناق على ال�سعب الفل�سطيني ال�سقيق، و�سولً 
اىل اجلرمية التي ارتكبها موؤخراً بحق ركاب اأ�سطول احلرية، والتي �سّكلت 
لطخة عار جديدة على جبني هذا العدو، الأمر الذي اأدى اىل ا�ستنكار عاملي 
ا�ستخال�س  اىل  داعياً  اأنف�سهم،  الإ�رضائيليني  �سفوف  يف  وبلبلة  وا�سع، 
العرب مما ح�سل، وهو اأن اأف�سل و�سيلة لردع اإ�رضائيل عن اعتداءاتها، هي 
القوة والتم�ّسك  العربي، وامتالك املزيد من عنا�رض  الت�سامن  يف تر�سيخ 

باحلقوق العربية امل�رضوعة.
التم�ّسك مبناقبيتهم املعهودة،  اىل  ال�سباط  وختم قائد اجلي�س داعياً 
ركيزة  ت��زال،  وما  �سّكلت،  التي  املوؤ�س�سة،  هذه  بدور  اإميانهم  وتعميق 

نهو�س الدولة و�سمانة وحدة الوطن.

اجتمع بقادة الأجهزة والوحدات الكربى و�سباطها

العماد قهوجي: خطوات مهمة
حتّققت على �سعيد تطوير

املوؤ�س�سة الع�سكرية وتعزيز قدراتها
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خاللها  تفّقد  جولة  خ��الل  قهوجي،  ج��ان  العماد  اجلي�س  قائد  اأك��د 
الفيا�سية،  يف  لبنان  جبل  منطقة  وقيادة  الريحانية  يف  الدعم  ل��واء 
والإداري���ة  اللوج�ستية  وال��وح��دات  الدعم  وح��دات  دور  »اأهمية  على 
واحلركية  وال�سيطرة  القيادة  م�ستلزمات  توفري  جلهة  اجلي�س،  يف 
العدو  مواجهة  يف  احلدود  على  املنت�رضة  �سيما  ل  املقاتلة،  للوحدات 
الإ�رضائيلي، وتاأمني قدرتها على الإ�ستمرار يف ممار�سة مهماتها بزخم 

واندفاع«.
والع�سكريني  ال�����س��ب��اط  م��ع  ل��ق��ائ��ه  يف  ق��ه��وج��ي  ال��ع��م��اد  وت��ن��اول 
بذلها  التي  »اجلهود  على  واأثنى  والإختياري،  البلدي  الإ�ستحقاق 
جتاوب  اىل  م�سرياً  البلدية  الإنتخابات  خ��الل  �سيما  ل  الع�سكريون 
املواطنني مع الإجراءات الع�سكرية املتخذة، والتي اأف�ست اىل توفري 
اأجواء الأمن والهدوء يف خمتلف املناطق من دون ا�ستثناء، الأمر الذي 

مّكن الناخبني من ممار�سة حقهم الإنتخابي بحرية تامة«.
لإجناز  الإ�ستعداد  من  »مزيد  اىل  الع�سكريني  اجلي�س  قائد  ودع��ا 
املهمة املوكلة اليهم بروح امل�سوؤولية واملناقبية التي داأبوا عليها، 
تهدف  املوؤ�س�سة،  بحق  اف��رتاءات  من  ي�ساق  ما  اىل  الإلتفات  وع��دم 
اأن  موؤكداً  ال�سيقة«،  وامل�سالح  ال�سيا�سية  التجاذبات  يف  زّجها  اىل 
»اجلي�س كان و�سيبقى على م�سافة واحدة من جميع الفرقاء، ويتعامل 
يتهاون  لن  عينه  الوقت  يف  وهو  وامل�ساواة،  العدالة  قدم  على  معهم 
خالل  من  كان  اإن  الإنتخابية،  العملية  على  للت�سوي�س  حماولة  اأي  مع 
والقوة  العنف  اأ�ساليب  ا�ستخدام  خالل  من  اأو  القانون  على  اخل��روج 

للتاأثري على اإرادة املواطنني«. 
للقيادة  �سهاب  ف���وؤاد  كلية  اجلي�س  قائد  العماد  تفّقد  ك��ذل��ك، 
بال�سباط  مرّحباً  مالكها،  و�سباط  الكلية  قائد  التقى  حيث  والأركان، 
اأن »ذلك هو  اأركان يف لبنان، م�سرياً اىل  العرب الذين يتابعون دورة 
و�سائر  اللبناين  اجلي�س  بني  امل�سرتك  التعاون  اإرادة  على  دليل  خري 
اخلربات  وتبادل  التجارب  على  الطالع  يف  �سيما  ل  العربية،  اجليو�س 

الع�سكرية«. واملعارف 
ال�سعب  ال�سجاعة اىل جانب  العماد قهوجي ب�»الوقفة الرتكية  ونّوه 

»اجلرمية  اأن  واعترب  غزة«،  يف  املحا�رضين  واأهله  ال�سقيق  الفل�سطيني 
النكراء التي ارتكبها العدو الإ�رضائيلي يف حق ركاب »اأ�سطول احلرية«، 
خمتلف  على  وا�سحاً  واإرب��اك��اً  ودول��ي��اً،  عربياً  �سخطاً  عليه  ارت��دت  قد 
جلياً  اأظ��ه��رت  الأب��ط��ال  ال�سهداء  ه��وؤلء  »دم��اء  اأن  واأك��د  امل�ستويات، 
الإن�سانية،  والأع��راف  الدولي�ة  القوانني  اأب�سط  وانتهاكه  العدو  همجية 
الفل�سطيني  ال�سعب  معاناة  على  جمدداً  ال�سوء  األقت  عينه،  الوقت  ويف 

ل�ستعادة  متهيداً  احل�سار  قيود  ك�رض  يف  ال�سعب  هذا  وحق  الإحتالل،  مع 
كامل حقوقه امل�رضوعة«.

واأمل العماد قهوجي »توحيد املوقف العربي اإزاء التحديات القائمة«، 
تر�سيخ  على  والعمل  الداخل  يف  ال�سفوف  ر���سّ  »وج��وب  على  م�سدداً 
ود�سائ�س،  فنت  من  العدو  له  يخّطط  ما  ملواجهة  الوطني،  الت�سامن 

�سعياً اىل اخلروج من ماأزقه ولتحويل الأنظار عما يرتكبه من جمازر«.
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ت القائد
ن�ساطا

حزيران

تفّقد منطقة جبل لبنان ولواء الدعم
وكلية فوؤاد �سهاب للقيادة والأركان

العماد قهوجي ينّوه بجهود الع�سكريني
ويوؤكد اأن جرمية العدو النكراء ارتّدت عليه



االأركان
اسستقباالت رئيسش 

حزيران
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رئي�ش الأركان ي�ستقبل وفدًا من ال�سفارة الإيطالية ومن ال�سندوق الوطني للمهجرين

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن �سوقي امل�رضي، يف مكتبه يف 
الريزة، ال�سيدة الك�سندرا تا�ستوين وال�سيد كارلو باكوبوجي، كالهما 

من ال�سفارة الإيطالية، برفقة رئي�س ال�سندوق املركزي للمهجرين 
الأ�ستاذ فادي عرموين والدكتور �ساطع اأرناوؤوط. وجرى خالل اللقاء 

بحث امل�ساعدة الإيطالية املقّدمة لإعادة ترميم بع�س الأبنية يف 
املنطقة املجاورة ملخيم نهر البارد، واآلية التعاون بني اجلي�س 

واملنظمات الإيطالية غري احلكومية التي �ستكّلف بالتنفيذ.

... ووفدًا من مركز الدرا�سات
الإ�سرتاتيجية الأمريكي

... وقائد الفرقاطة الفرن�سية
Jean Bart

ا�ستقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من مركز 
الدرا�سات الإ�سرتاتيجية الأمريكي )NESA(، �سّم كالً من الدكتور 
�سامي حجار رئي�س البعثة، وال�سيد كرومرين من القوات الربية 
واملقدم جون كوتزمان من قاعدة لفنورث. وجرى خالل اللقاء التطّرق 
اىل مو�سوع التدريب يف كلية فوؤاد �سهاب للقيادة والأركان وتعزيز 
دور مركز البحوث والدرا�سات الإ�سرتاتيجية واإمكاناته.

ا�ستقبل اللواء الركن �سوقي امل�رضي، يف مكتبه يف الريزة، قائد 
الفرقاطة الفرن�سية Jean Bart العقيد البحري جيلز بوادو فيزي، 
يرافقه امللحق الع�سكري الفرن�سي العقيد فيليب بيرتل، مبنا�سبة 
زيارة الفرقاطة اىل لبنان. وقد مّت عر�س الن�ساطات املدرجة �سمن 
برنامج الزيارة.
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... ووفدًا من املنظمة الفل�سطينية
حلقوق الإن�سان

... ووفدًا من جمموعة
الأزمات الدولية

... وامللحق الع�سكري
ال�سيني

ا�ستقبل اللواء الركن �سوقي امل�رضي، يف مكتبه يف الريزة، وفداً 
من املنظمة الفل�سطينية حلقوق الإن�سان، �سّمت رئي�سها ال�سيد 
غ�سان عبداهلل وال�سيد ب�سام حبي�سي، وتناول البحث الأمور املتعلقة 
بالالجئني يف خميم نهر البارد.

ا�ستقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، ال�سيدة �سحر الأطر�س 
وال�سيد بيرت هارلينغ من جمموعة الأزمات الدولية، وجرى بحث 

الأو�ساع العامة.

ا�ستقبل اللواء الركن امل�رضي، يف مكتبه يف الريزة، امللحق الع�سكري 
ال�سيني العقيد �سني كني. وقد مّت بحث مو�سوع الهبة ال�سينية 
التي قّدمت اىل اجلي�س اللبناين يف اأثناء زيارة رئي�س الأركان اىل دولة 
ال�سني.





اإعداد: روجينا خليل

وفاء
وقفة 

حزيران

قفة  و
ال������وف������اء 
للجي�ش اللبناين 
على  ت��ق��ت�����رش  ل 
املقيمني  الوطن  اأبناء 
املغرتبني  ت�سمل  بل  فيه، 
منهم يف اأرجاء املعمورة. فهوؤلء 
الأر�ش  م�سارق  اإىل  اجتهوا  الذين 
اإىل  م�سدودة  جذورهم  ظلت  ومغاربها، 
اأر�ش الطفولة والأجداد، ومل يتاأخروا مرة يف 
تاأكيد روابطهم بلبنان اأياً كانت امل�سافة بينهم 

وبينه جغرافياً وزمنياً.
من  امل��رة  هذه  كانت  تلك  الوفاء  وقفة 
التي  اأ�سرتاليا  يف  اللبنانية  اجلالية 
انبثقت منها »جلنة اأ�سدقاء اجلي�ش 
وهذه  ���س��ي��دين،  ال��ل��ب��ن��اين« يف 
ودعم  »تن�سيق  دعت جلنة  الأخ��رية 
اللبناين«  اجلي�ش  �سهداء  اأبناء  ن�ساطات 
يف لبنان، اإىل زيارة اأ�سرتاليا. هناك كان 
اللقاء مفعماً بامل�ساعر الوطنية وبفي�ش من 
املحبة عّب عنه اأبناء اجلالية اللبنانية 
ب�سل�سلة ن�ساطات احتفاًء باجلي�ش 

اللبناين و�سهدائه الأبرار.

زيارة جلنة تن�سيق ودعم
ن�ساطات اأبناء �سهداء اجلي�س اللبناين

اىل اأ�سرتاليا

اأ�سدقاء اجلي�ش يف �سيدين
يحتفون به
وب�سهدائه
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اللقاء الأول
اللقاء رئي�س دير  يف �سي��دين، كان عّراب 

مار �رضبل الأب الدكتور اأنطوان طربيه 
اجلالي��ة  م��ن  بفاعلي�ات  حم��وط��اً 

اأ���س��رتال��ي��ا،  يف  اللبناني��ة 
جلنة  ا�ستقبلت  ح��ي��ث 

اجلي�س  »اأ�سدقاء 
ال��ل��ب��ن��اين« يف 

���س��ي��دين 
جل����ن����ة 

تن�سيق  «
ودعم ن�ساطات 

اأبناء �سهداء اجلي�س 
اللبناين« يف لبنان برئا�سة 

الآن�سة جوانا قهوجي، والعقيد 
ط��وين ع���ازار مم��ث��الً ق��ائ��د اجلي�س 

واأع�ساء  قهوجي  ج��ان  العماد  اللبناين 
الرئي�سة(  )نائبة  منرّي  جوي�س  الآن�سة  الوفد، 

وال�سيدتان با�سكال خوري وكلود حداد )اأرملتا 
�سابطني �سهيدين(.

الأب طربيه رّحب بزيارة الوفد اللبناين منّوهاً 
�سهداء  اأب��ن��اء  دع��م  بامتياز:  الإن�����س��اين  بهدفه 

اجلي�س.
الآن�سة جوانا قهوجي عرّبت بدورها عن �رضورها 
بزيارة اأ�سرتاليا وقالت: اأفخر باأن اأزور هذا البلد 
ال�سديق وهذه اجلالية املتم�ّسكة بجذورها، واإين 
واعتزازي مبا تقوم  اأعرّب عن �سكري  باملنا�سبة 
خاللها  ومن  اجلي�س  �سهداء  اأيتام  دعم  جلنة  به 

اجلالية اللبنانية بكامل هيئاتها و�رضائحها.
منزل  اإىل  الوف��د  انتق��ل  ال�ستقبال،  بع��د 
�رضف  على  اأق���ام  ال��ذي  �رضكي�س  قي�رض  ال�سيد 
ال��زائ��ري��ن ح��ف��ل ع�����س��اء ���س��ارك ف��ي��ه ع���دد من 

الأ�سدقاء.

موؤمتر 
�سحايف

ت���خ���ّل���ل ال����زي����ارة 
عقدته  ���س��ح��ايف  م��وؤمت��ر 
ن�ساطات  ودع��م  تن�سيق  جلنة 
اللبن��ان��ي  اجلي�س  �سهداء  اأب��ن��اء 
الزيارة  وبرنامج  اللجنة  اأه��داف  ل�رضح  خ�س�ّ�س 

لأ�سرتاليا.
طربيه  الأب  �رضبل  م��ار  دي��ر  رئي�س  ا�ستهل 
اللجنة  برئي�سة  فيها  رّح���ب  بكلمة  امل��وؤمت��ر 
اجلي�س  قائد  ممثالً  عازار  وبالعقيد  واأع�سائها 
والأب اأنطوان طحان رئي�س دير مار اأنطونيو�س 
اجلامعة  يف  ال��ع��امل��ي  الرئي�س  ون��ائ��ب  قزحيا 

الثقافية يف العامل ال�سيد مي�سال الدويهي.
كق�سّية  ال�ست�سهاد  عن  حتدث  طربيه  الأب 
�سامية، فال�ست�سهاد هو من اأجل �سيء اأثمن من 
احلياة من اأجل الوطن. وقال: لذلك نلتقي لنفكر 
باجلي�س وباأبناء �سهداء اجلي�س الذين بقوا اأم��انة 

ني��ي���ن  للبن��ا
ول���ل���م���وؤ����س�������س���ة 
والهتم��ام  الع�سكري��ة 
ق�سية  ه��و  بهم  الإن�����س��اين 
فكرة  كانت  هنا  م��ن  اإن�سانية. 
الإحتفال  عنوان  وهو  ورجاء«  »ذكرى 
ال�سهداء(.  عيد  اأي���ار:   6( اخلمي�س  ي��وم 
اجلالية  من  و�سكر  تقدير  وقفة  هو  والإحتفال 
اللجنة  مع  ولنتعاون  اجلي�س  ل�سهداء  اللبنانية 

التي �رضّفتنا بزيارتها.
ثم األقت الآن�سة قهوجي كلمة عّرفت فيها عن 

اللجنة فقالت:
اأبناء  ن�ساطات  ودعم  تن�سيق  جلنة  »ت�سّكلت 
�سهداء اجلي�س اللبناين ر�سمياً بتاريخ 10 ت�رضين 
الأول 2009 ببيان علم وخرب من وزارة الداخلية 
خريية  جمعية  وهي   ،1574 الرقم  والبلديات 
غايتها  بعبدا،  ق�ساء  يف  الريزة  مركزها  لبنانية 
الأ�سا�سية تنمية روح العلم واملعرفة والثقافة 
والعمل على  اللبناين،  اأبناء �سهداء اجلي�س  عند 
امل�ستويات  خمتلف  على  وم�ساعدتهم  دعمهم 
الإجتماعية والإ�سكانية وال�سحية، لتمكينهم من 

مواجهة ال�سعوبات والأعباء احلياتية كافة«.
يف  �ساهم  قد  اللجنة  »اإن�ساء  اأن  اإىل  واأ�سارت 
عند  اجلميل  وعرفان  الوفاء  من  اأج��واء  اإ�سفاء 
حياتهم  قّدموا  ملن  اللبنانيني  من  الكثريين 
ودماءهم لأجل عّزة لبنان و�سيادته وكرامة �سعبه، 
اإذ تقوم اللجنة بالهتمام املبا�رض باأولد ال�سهداء 
وتواكب وت�ساند بذلك ما تقوم به قيادة اجلي�س 

اأع�ساء اللجنتني

يف
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يف 
ه����������ذا 
املجال«.

واأو�����س���������ح����ت 
قام��ت  »الل�جن�ة  اأن 

جمم��ع  يف  له�ا  اأول  بن�س��اط 
نّظمت  حيث  ب��ريوت،  يف  البيال 

جانب  اإىل  �سم  كبرياً  خريياً  احتفالً 
كبار  قهوجي  ج��ان  العماد  اجلي�س  قائد 

املجتمع  �رضائح  خمتلف  من  وجمموعة  ال�سباط 
والع�سكري  ال�سيا�سي  تنوعه  على  اللبناين 

والجتماعي والديني.
دور  والناجح  املميز  الإحتفال  لهذا  كان  وقد 
اللج��نة وتاأم��ني دعم  اأعم�ال  اإط�الق  اأ�سا�سي يف 
مادي مهم لأكرث من 500 ولد من اأبناء �سهداء 
اجلي�س اللبن��اين. هذه الهب��ات مّت توزيعها خالل 
الثاين  كانون  �سهر  من  العا�رض  يف  اأقيم  احتفال 

2010 يف نادي الرتباء املركزي يف الفيا�سية.
مع  الت�وا�س�ل  ب��داأ  الع��ام  ه��ذا  مط�لع  وم��ع 
الذين  اللبن��اني��ني  الأ�سرتاليني  من  جمموعة 
لت�سحيات  وتق�دي�راً  حمبة  قلوبهم  يف  يحملون 
ت�سّك���لت  اأن  بنتي�جت�ه�ا  كان  اللبن�اين  اجلي�س 
�سي��دين  يف  اللبناين  اجلي���س  اأ�سدق��اء  جل�نة 
وال�تي لها كل ال�س��كر والإمتنان مني �سخ�س��ياً 
ومن كاف��ة اأع�ساء اللج�نة على دع��وتن�ا للم�ساركة 
»ذك��رى  عن��وان  حت�ت  اخل���ريي  الإح��ت��ف��ال  يف 
اأقي�م  الذي   ،)Legacy of Hope( »ورجاء
يف 6 اأيار والذي �سادف عيد ال�سهداء يف لبنان، 
وعاد ريع هذا الإحتفال اإىل اأبناء �سهداء اجلي�س 
اأبناء  اللبناين عرب جلنة دعم وتن�سيق ن�ساط�ات 

����س���ه�������داء 
اجل������ي�������������س 

اللبناين«.
وختمت الآن�سة قه�وجي 

ب��ال��ق��ول: »اإن���ن���ا ن��ع��ت��رب اأن 
والإهت�مام  الإحت�فال  هذا  ب���ه���ذه تنظيم 

الق�سية الإن�سانية من ِقبل اأبناء اجلالية اللبنانية 
بني  الرتابط  عن  عميق  تعبري  هو  اأ�سرتاليا  يف 
بالد  يف  وامل��وج��ودي��ن  املقيمني  اللبنانيني 
الإنت�سار، وبالتايل هو دليل �ساطع على التفاعل 
الإن�ساين وج�سور ال�سداقة التي تربط اأ�سرتاليا 

بلبنان«.
اللجنة  واأع�����س��اء  قهوجي  ب��ني  ح���وار  وخ���الل 
اىل  ت�سعى  اجلمعية  اأن  اإىل  لفتت  والإعالميني 
مركزها  جانب  اإىل  جونية  يف  دائ��م  مركز  اإن�ساء 

احلايل يف الريزة.
وهل  امل�ساعدة  اأن���واع  عن  ���س��وؤال  على  ورداً 

ت�سمل الطبابة والتعليم قالت:

اجل��ي�س  يغطيه��ما  والدرا�س�ة  الطباب�ة  »اإن 
ونوؤمن  ال�سهداء،  اأولد  مادياً  ن�ساعد  ونحن 
بع�س  ت��خ��ط��ي  يف  ي�����س��اه��م  م���ا  ل��ه��م 
امل�سكالت، كما اأننا نن�ظم رحالت 

لالأولد«.
عازار  العق���يد  و�سئل 
ل�ه  ت���ع���ن���ي  ع���م���ا 
ة  د ل���قي�����ا و
جلي�س  ا
ن  اأ
ت����ك���������ون 
اجل���ال�����������ي�������ة 
اأ�سرتاليا  يف  الأبعد 
هم�وم  اإىل  الأق���رب  ه��ي 

اجل��ي�س اللبن��اين و�سه�دائه؟
واأقول  اأ�سكركم  »اأولً  فاأج�اب: 
العماد  حل�رضة  وّجهت  دع��وة  هناك  اإن 
اأن اأمثله يف الإحتفال،  قائد اجلي�س و�رضّفني 
واأ�سرتاليا كما قلت بعيدة ولكن وقف��ة اجلالية 

و�سعورها جتاه اجلي�س له معاٍن كبرية عندنا.
باإلقاء  و�رضفني  ال��دع��وة  لّبى  اجلي�س  وقائد 
على  دل��ي��ل  خ��ري  و�ستكون  باملنا�سبة  كلمته 
جي�س  كقيادة  نح�ّسه  الذي  والإح�سا�س  امل�ساعر 
بالن�سبة اإىل الدعوة والعمل هنا من اأجل م�ساعدة 

اأولد ال�سهداء«.
طربيه  ل���الأب  �سكر  بكلمة  امل��وؤمت��ر  واختتم 
واأو�سح فيها ما تقوم به جلنة اأ�سدقاء اجلي�س 
اأفراد  وكل  قهوجي  العماد  وحّيا  اأ�سرتاليا،  يف 
اجلي�س اللبناين، و�سكر كل اأع�ساء اللجنة الذين 
املتعلقة  ال�سوؤون  تن�سيق  مهمة  اإليه  اأوك��ل��وا 

بزيارة الوفد.
رحلة...

اىل ال�سلم والوفاق

درع اللجنة للنائب اإدوار عبيد

اأمام جمل�ش النواب

درع قائد اجلي�ش اىل رئي�ش جمل�ش النواب

درع اللجنة تقدمه الآن�سة جوانا قهوجي

اىل رئي�ش جمل�ش النواب ال�سيد ريت�سارد طربيه
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اللبنانية  للجامعة  العاملي  الرئي�س  نائب 
الثقافية ال�سيد مي�سال الدويهي اأقام رحلة 

بحرية على �رضف الوفد مب�ساركة راعي 
جلنة اأ�سدقاء اجلي�س يف اأ�سرتاليا 

الأب  �رضبل  م��ار  دي��ر  رئي�س 
طحان  والأب  ط��رب��ي��ه 

اللجنة  من  واأع�ساء 
من  وجمموعة 

الأ�سدقاء.
واأح��������������ب   

اأن  ال������دوي������ه������ي 
عر�س  يف  الرحلة  تكون 

رحلة  ب�����اأن  ي�وؤمن  لأن��ه  البحر 
الأنواء  من  بالرغم  �ستنتهي  لبنان 

والوف�اق  ال�سالم  اإىل  العاتي�ة  والأم��واج 
ع��ن��ه م�سيداً  ع�����رّب  م��ا  وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة، وه���ذا 

والأ�سرتالية  اللبنانية  اللجنتني  بن�س�اطات 
الآن�سة  تتحملها  التي  الإن�سانية  وب��الأه��داف 

قهوجي ورفاقها.

يف برملان الولية
وبح�س��ور  عب��يد  اإدوار  الن��ائب  من  بدعوة 
رئي�س جمل�س النواب ريت�سارد طربيه والوزيرة 
والأب  م�سلماين  �سوكت  والنائب  بريي  باربرا 
ال�سخ�سيات  م��ن  وع���دد  طحان  والأب  طربيه 
يف  ال��وف��د  ت��ك��رمي  مّت  والإع��الم��ي��ة،  ال�سيا�سية 

برملان الولية.
الهدايا  وال��ن��واب  ال��وف��د  ي��ت��ب��ادل  اأن  وق��ب��ل 

الرمزية، األقى النائب عبيد كلمة قال فيها:
طربيه  الأب  واأ�سكر  الربملان  يف  بكم  »اأه��الً 
واللجنة على دعمه��م لكم لأن اأهم �سيء ميكن اأن 

هو  نفعل����ه 
عائالت  دع���م 
ال�����س��ه��داء ال��ذي��ن 
ا���س��ت�����س��ه��دوا دف���اع���اً 
اأن  ن��درك  ونحن  لبنان.  ع��ن 

يف اجلي�س  قمنا  لذلك  لبنان،  خال�س  هو 
اأ�سرتاليا كجالية لبناني��ة بتظاهرات �سد احلرب 
لدعم املوؤ�س�سة الع�سكرية، وناأمل لكم النجاح يف 

مهمتكم«.
ريت�سارد  املجل�س  لرئي�س  كلمة  كانت  ث��م 
هذا  ن�ستقبل  اأن  لنا  »فخر  فيها:  ق��ال  طربيه 
لبنان  ندعم  اأننا  لكم  ونوؤكد  املجل�س  يف  الوفد 

وندعم اجلي�س وندعمكم...«.
الوزيرة باربارا بريي قالت: »جميل اأن نلتقي 
ووجعكم  مواقفكم  فيكم  ونحيي  جميعاً  بكم 
اأبناء  من  طفل   500 تدعمون  واأنكم  خ�سو�ساً 

�سهداء اجلي�س...«.
بعدها �سكر النائب م�سلماين النائب عبيد على 

دع�����وت�����ه 
اإن  وق�������ال 
اللبنانية  اجلالية 
ل��ب��ن��ان  ج����ان����ب  اإىل 
ا�ستب�سل  ال����ذي  وج��ي�����س��ه 
مكان.  ك��ل  ويف  ال��ب��ارد  نهر  يف 
كذلك �سكر الأب طربيه النواب على 
بادرتهم منّوها بالنوايا ال�سادقة والطيبة 
نبيلة  اأه���داف  اأج��ل  من  اأ�سحابها  يعمل  التي 

يج�ّسدها اأع�ساء اللجنة وجميع الداعمني لها.
وكانت لالآن�سة قهوجي كلمة قالت فيها: »اأولً 
اأ�سكر ح�رضة ال�سيد عبيد لأنه جمعنا هنا  اأن  اأود 
�رضفنا...  على  الغ�داء  هذا  تنظيم�ه  وعلى  اليوم 
من  ب��ال��رغ��م  ال��ع��الق��ة  ه���ذه  ت��ك��رب  اأن  نت�م��نى 
اإذ  امل�سافة اجلغرافية التي تف�سل بني بلدينا 
ودعوين  نف�سها.  الإن�سانية  القيم  نتقا�سم  اإننا 
عظيمني  و���رضف  بفخر  ن�سعر  اأننا  جم��دداً  اأق��ول 

لوجودنا هنا اليوم«.
عازار:  العقيد  قال  اجلي�س،  قائد  عن  ونيابة 
لدعمكم  و�سكرنا  �سعورنا  و�سف  عن  »اأع��ج��ز 
اللجنة التي تنطلق من رحم ال�سهادة واملعاناة 
اإليكم  اأنقل  اإنني  لدعم عائالت �سهداء اجلي�س. 
حتيات العماد قائد اجلي�س وحمبته ملا متّثلون 

من قيم ولدعمكم لبنان وجي�سه«.

يف ظل الأرزة
نعوم  روبري  العام  القن�سل  بزيارة  الوفد  قام 
يحيط به اأع�ساء من جلنة املتابعة التي يرعاها 
فرّحب  اللبناين.  للجي�س  دع��م��اً  �سنوات  منذ 

اأمام الأرزة اللبنانية يف البوتانيك غاردن
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�سارحاً  بالوفد  �سعادته 
كيف تاألفت جلنة املتابعة 
التي  الكبرية  والن�ساطات 
اجلي�س  لدعم  بها  قامت 
خ�����س��و���س��اً ح��ني ك���ان يف 
نهر  يف  امل��ع��رك��ة  ق��ل��ب 
البارد يقّدم ال�سهداء على 
املراحل  ويف  لبنان  مذبح 
بالدور  م�سيداً  ال��الح��ق��ة، 
اللجنة  اأع�ساء  اأّداه  ال��ذي 

وبتجاوب اجلالية معها.
انتقل  ال���زي���ارة،  وب��ع��د 
ال���ق���ن�������س���ل ن����ع����وم م��ع 
وامل�ساركني  ال�����س��ي��وف 
ال�»بوتانيك«  حديقة  اإىل 
الأرزة  ت���ف���ّق���دوا  ح��ي��ث 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة امل���وج�������ودة 
كل  اإىل  ترمز  والتي  فيها 
اأبنائه  انت�سار  واإىل  لبنان 
وقد  الإغ�����رتاب.  ع���امل  يف 
على  اللجنة  اأع�ساء  اأثنى 
الع�ام  القن�س�ل  ج��ه��ود 
ون�ساطاته ووطنيته  نعوم 

نيو�ساوث  ولي��ة  يف  كافة  اللبنانيني  ورعايته 
ويلز.

ك��ذل��ك، اأق����ام رج���ل الأع���م���ال ج���ورج غ�سني 
غ�سني  داغ��ر  بو  فاديا  الربوف�سورة  وعقيلته 

ماأدبة ع�ساء على �رضف الوفد.

ذكرى ورجاء
احلدث الأبرز يف الزيارة كان احتفال 6 اأيار يف 
�سالة »بل ڤيو« وعاد ريعه لأبناء �سهداء اجلي�س 
اللبناين من خالل »جلنة تن�سيق ودعم ن�ساطات 

اأبناء �سهداء اجلي�س اللبناين«.
ب��ريي ممثلة  ب��ارب��را  ال��وزي��رة  ت��ق��ّدم احل�سور 
كينيللي،  كري�ستينا  ال��ولي��ة  حكومة  رئي�سة 
ال�سناتور جان عجاقة، داريل ملحم ممثالً رئي�س 
زعيم  ممثالً  رادوك  فيليب  راد،  كيفن  ال��وزراء 
يف  العام  لبنان  قن�سل  الفدرالية،  املعار�سة 
يف  لبنان  قن�سل  نعوم،  روب��ري  ال�سيد  ال��ولي��ة 
بنغالد�س  قن�سل  اخل��ري،  ماهر  ال�سيد  كانبريا 
العام ال�سيد اأنطوين خوري، الأب اأنطوان طربيه 

اإيلي  �سليمان،  يو�سف  طعمه،  اأنطوان  والآب��اء 
بلديات،  واأع�ساء  روؤ���س��اء  نعمه،  وف��ادي  رحمة 
وموؤ�س�سات  ورواب��ط  وجمعيات  اأح��زاب  روؤ�ساء 

ونواٍد ورجال اأعمال من اجلالية اللبنانية. 
ومتّيزت املنا�سبة بال�سخاء الالفت ل �سيما من 
الذي جتاوز ما تربع  ال�سيد قي�رض �رضكي�س  قبل 
به ال�ستني األف دولر وهو داعم مزمن ومعروف 

ملوؤ�س�سة اجلي�س اللبناين.
عّرف  والأ���س��رتايل،  اللبناين  الن�سيدين  بعد 
املنا�سبة الدكتور علي بزي والإعالمي اأنور حرب 
رّحب  ثم  اللجنة.  وعمل  اجلي�س  ب��دور  منّوهني 
القادم  الدكتور طربيه باحل�سور وبالوفد  الأب 
اأهمية  على  م�سدداً  الداعمني  وبكل  لبنان  من 
»فما  امل�سيح  ال�سيد  قول  م�ستذكراً  ال�سهادة 
يف  نف�سه  الإن�سان  يبذل  اأن  من  اأعظم  حب  من 
�سبي�ل اأحبائه«، واأ�ساف الأب طربيه اأن ال�سهادة 
والأكرب  الأعظم  الت�سحية  هي  الوطن  اأج��ل  من 
وتاأ�سي�س  لوطنه.  م��واط��ن  اأي  يقّدمها  التي 
اأ�سرتاليا  يف  اللبناين  اجلي�س  اأ���س��دق��اء  جلنة 

وه�����ذا احل���ف���ل »ذك����رى 
واجب  اإل  هما  ما  ورج���اء« 
ال�سهداء  ل��ه��وؤلء  علينا 
الأب���ط���ال ال��ذي��ن ���رضّف��وا 
بت�سحياتهم،  ال���وط���ن 
نقول  مل��ن��ا���س��ب��ة  واإن���ه���ا 
نحن  لكم،  »�سكراً«  فيها 
نن�سى  ول��ن  نن�ساكم  ل��ن 

عائالتكم واأولدكم...
كلمة  ك��ان��ت  وب��ع��ده��ا 
ق��ن�����س��ل ل���ب���ن���ان ال���ع���ام 
�سّدد  ال��ذي  نعوم  ال�سيد 
اجلي�س  دور  على  ب���دوره 
ال��وط��ن  ال���دف���اع ع���ن  يف 
وت�����س��ح��ي��ات��ه ع��ل��ى م��دى 
اأر�سه  حلماية  ال�سنوات 
ودميوقراطيته.  وح��دوده 
تكرمي  اأن  نعوم  واأ���س��اف 
البدهي  الأم��ر  هو  اجلي�س 
ال����ذي ي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ى كل 

اإن�سان اأن يقوم به.

كلمة قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي

كلمة قائد اجلي�س اللبناين العماد جان قهوجي 
األقاها م��مثله العقي��د طوين ع��ازار الذي قال:

اأيه�ا احل�سور الكرمي
اإل��ي��ك��م حت��ي��ة قائد  اأن��ق��ل  اأن  ب��داي��ة  ي�����رضين 
�سكره  وخال�س  قهوجي  ج��ان  العماد  اجلي�س 
احلف��ل  ه��ذا  باإق�امة  الطي��ب��ة،  مبادرتك��م  على 
�س��هداء  اأب��ن��اء  اإىل  ريعه  يع�ود  ال��ذي  اخل��ريي 
هذه  خ��الل  م��ن  معرّبي��ن  اللب��ناين،  اجلي�س 
عن  التعبري،  اأ�سم��ى  الرائع��ة  الوطنية  الوق�ف��ة 
واعت��زازكم  الأم،  الوطن  اإىل  انتمائكم  عمق 
�سهدائ�ه  لت�سحي�ات  وتقديركم  باجل��ي�س 
مذبح  على  اأرواحه�م  بذل��وا  الذين  الأبط��ال، 

�سي�ادة الوطن وكرام�ة �سعب�ه.
من  خرية  واإرادات  اأ�سيلة  مواطنية  ثمرة  اإنها 
�سيدين،  مدينة  يف  اجلي�س  اأ�سدقاء  جمعية  قبل 
اأ�سرتاليا،  يف  اللبنانية  اجلالية  اأف��راد  ومعهم 
اجلالية  وقفات  من  طويلة  �سل�سلة  اإىل  ت�ساف 
اإىل جانب اجلي�س، معنوياً ومادياً ل �سيما خالل 

الأب طربيه يلقي كلمته

ممثل قائد اجلي�ش يلقي كلمته

قن�سل لبنان العام ال�سيد روبري نعوم

الوزيرة باربرا بريي
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حيث  ال��ب��ارد،  نهر  معركة 
التي  الوقفات  لهذه  كان 
الأذهان  يف  ماثلة  تزال  ما 
الكبري  الإيجابي  �سداها 
ع���ل���ى ���س��ع��ي��د اجل��ي�����س 
العميق  واأثرها  والوطن، 
الع�سكريني  ن��ف��و���س  يف 
واملدنيني على حد �سواء.

الدم  �رضيبة  اأن  اعلموا 
قّدمها  ال��ت��ي  ال��ب��اه��ظ��ة 
ال�����س��ن��وات  يف  اجل���ي�������س 
العدو  مواجهة  يف  الفائتة 
الإ���رضائ��ي��ل��ي والإره������اب 
وال��ع��اب��ث��ني ب���الأم���ن، قد 
ح��ف��ظ��ت وح�����دة الأر������س 
وال���������س����ع����ب و����س���الم���ة 
وبالتايل  امل��وؤ���س�����س��ات، 
خماطر  ال���وط���ن  ج��ّن��ب��ت 
نحو  والإن�����زلق  التفكك 
هذه  وبف�سل  املجهول. 
ال���دم���اء ال��زك��ي��ة، ه��ا هو 
ي�ستعيد  ال���ي���وم  ل��ب��ن��ان 
م��وق��ع��ه ال����ري����ادي بني 

للثقافة  وم�سهراً  لالأحرار  موئالً  البلدان  �سائر 
واحل�سارات، وها هي م�سرية النهو�س والتطوير 
والإزدهار تندفع قدماً نحو الأمام، بفعل توافق 
التي  والإ���س��ت��ق��رار  الأم���ن  ومظّلة  اللبنانيني، 
يوّفرها اجلي�س على امتداد م�ساحة البالد، وخري 
الذي  الإقت�سادي  الن�ساط  ذل��ك،  على  دليل 
والأ�سدقاء  املغرتبني  وتوافد  الوطن  ي�سهده 
ربوعه  ب��ني  الهانئة  الإق��ام��ة  ب��ه��دف  ل��زي��ارت��ه 

والتمّتع بجماله وخرياته وكرم اأبنائه.
ووفاءكم  اللبناين  باجلي�س  الغالية  ثقتكم  اإن 
على  يعّلق  رفيع  و�سام  هما  الأب��رار،  ل�سهدائه 
ملوا�سلة  لنا  وحافز  لبناين،  جندي  كل  �سدر 
واإ����رضار،  ع��زم  بكل  والعطاء  الت�سحية  طريق 
عائالت  اأف����راد  م��ع  ت�سامن  ع��رب��ون  وك��ذل��ك 
يف  اأمثولة  ي��وم،  كل  يقّدمون  الذين  ال�سهداء، 
ال��ذات.  على  والإن��ت�����س��ار  اجل���راح  على  ال�سرب 
اأر�س  اإىل  للعودة  التّواقة  نفو�سكم  فلتطمئن 
الآباء والأجداد، باأن ل خوف على وطن تنب�س يف 
الإنت�سار واحلياة، ويحّلق به  اإرادة  اأبنائه  عروق 

متعا�سدين  قويني  واملقيم،  املغرتب  جناحاه 
ح�سن  جي�سه  وط��ن  على  خ��وف  ول  متكاملني، 
والوعد  العهد  ي��ج��ّدد  اجلي�س  وه���ذا  وح��دت��ه، 
اآمالكم  قدر  على  �سيبقى  باأنه  اليوم،  اأمامكم 
ال�سعب ومرجتاه. فليكن  الوطن ومالذ  به، درع 
خدمة  �سبيل  يف  ين�سب  ل  عطاًء  الدائم  موعدنا 
�ساء  اإن  القادم  لقاوؤنا  وليكن  ورفعته،  لبنان 
بنائه  م�سرية  يف  معاً  لن�سارك  اأر���س��ه،  على  اهلل 

وازدهاره.
ع�ستم وعا�ش لبنان

من وحي املنا�سبة
بريي  باربرا  الوزيرة  من  لكل  كلمة  كانت  ثم 
اأعربا  اللذين  ملحم  داري��ل  ال��ف��درايل  والنائب 
عن ت�سجيعهما اللجنة ووّجها با�سم احلكومتني 
اجلي�س  اإىل  حتياتهما  واملحلية  الفيدرالية 

اللبناين.
كلمته  يف  رادوك  فيليب  النائب  اأبدى  كذلك 

تعاطفه مع اللجنة وتقديره عملها.

ماهر  القن�سل  اأع��ق��ب��ه 
وحي  من  بق�سيدة  اخل��ري 

املنا�سبة.
ثم اعتلت امل�رضح رئي�سة 
اللجنة جوانا قهوجي التي 
���س��اه��دت م���ع احل�����س��ور 
فيلماً وثائقياً عن تاأ�سي�س 
ثم  واإجن���ازات���ه���ا،  اللجنة 
با�سكال  ال�����س��ي��دة  دع���ت 
�سلوم وهي زوجة ال�سابط 
�سلوم  ابراهيم  ال�سهيد 
التي حتدثت عن جتربتها 
بعد  يتيمة  عا�ست  كيف 
وكيف  والدها  ا�ست�سهاد 
ال�سهيد  زوج���ه���ا  ع��ا���س 
ا�ست�سهاد  ب��ع��د  ي��ت��ي��م��اً 
لي�سبح  اأي�������س���اً  وال�����ده 
اليوم  ال��ث��الث��ة  اأولده������ا 
كلمة  وك���ان���ت  ي���ت���ام���ى. 

موؤثرة وبليغة.
جوانا  اللجنة  رئي�سة  اأما 
ق��ه��وج��ي ف��وّج��ه��ت حتية 
اجلالية  اإىل  ال��ق��ل��ب  م��ن 
اللبنانية يف اأ�سرتاليا، وقالت: »اإنه ل�رضف وفخر 
منذ  الليلة،  هنا  ح�رضتكم  يف  نكون  اأن  عظيمان 
و�سولنا اإىل اأ�سرتاليا �سعرنا اأننا يف ديارنا بني 
اأبناء اجلالية اللبنانية ونحن ممتنون. اإن كفاحكم 
افتخاركم  مع  اللبناين  اإرثكم  على  للمحافظة 
قوية  �سلة  خلق  الأ���س��رتال��ي��ة  اجلن�سية  بحمل 
والأ�سرتايل،  اللبناين  املجتمعني  بني  للغاية 
الأخ�س  وعلى  اللبناين  باجلي�س  واهتمامكم 
ب�سهدائه جعلنا ن�سعر باأننا نحظى بدعم ومنحنا 
حافزاً اإ�سافياً للعمل بكّد اأكرث من اأجل ق�سيتنا.
تن�سيق  جلنة  تاأ�س�ست  فقد  �سابقاً  ذكر  كما 
اللبناين  اجلي�س  �سهداء  اأبناء  ن�ساطات  ودع��م 
�سهداء  اأولد  م�ساعدة  بهدف  املا�سي  العام 
اجلي�س اللبناين الذين ل تتعدى اأعمارهم ال�18 

عاماً.
لقد ن�ساأت جلنتنا بف�سل حبنا للجي�س اللبناين 
ورغبتنا يف تكرمي �سهدائه والتعبري عن �سكرنا 

على الت�سحيات التي قّدموها.
�سن�سبح  اأننا  قط  نظن  مل  عملنا  ب��داأن��ا  حني 

النائب داريل ملحم ممثلً
رئي�ش جمل�ش الوزراء ال�سرتايل

القن�سل اللبناين ماهر اخلري

النائب فيليب رادوك

ال�سيدة با�سكال �سلوم
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ع����ل����ى ن���ط���اق 
ووجودنا  عاملي. 

ممكناً  ك���ان  مل���ا  ه��ن��ا 
اأ�سدقاء  جل��ن��ة  ع��م��ل  ل���ول 

حديثاً  املكّونة  اللبناين  اجلي�س 
هنا،  اإىل  و�سولنا  منذ  �سيدين.  يف 

�ساهدنا كم اأن احلكومة الأ�سرتالية ح�سنت 
اللبنانيني ومنحتهم فر�ساً كثرية لالندماج يف 
كيف  لحظنا  لقد  واملنّظم.  اجلميل  البلد  هذا 
املكان املنا�سب لتعزيز  اأ�سرتاليا هي فعالً  اأن 

ق�سية وطنية وخ�سو�ساً ق�سيتنا.
الرجال  لتكرمي  ال��ي��وم  هنا  جمتمعون  نحن 
اأجلنا، عرب  بحياتهم من  الذين �سحوا  ال�سجعان 
توحيد جهودنا يف �سبيل م�ساعدة عائالتهم التي 
كل  يف  واللبنانيني  لبنان  اأن  معرفة  اىل  حتتاج 
اأرجاء العامل لن ين�سوا اأبداً باأن ال�سهداء �سقطوا 
اأجل لبنان موّحد وخاٍل من تع�ّسب ومتييز،  من 
ما مزدهرة مثل  باأن ت�سبح بالدنا يوماً  حاملني 

اأ�سرتاليا.
واأخرياً نود اأن ن�سكر اجلميع، على اأمل روؤيتكم 
لبنان  احلبيب،  لبناننا  اإىل  ع��دمت  وق��د  جميعاً 
اأننا  نهاية  اأكرر  ودعوين  نع�سقها،  التي  الأر�س 

يف غاية الفخر لوجودنا هنا الليلة«.
ختام احلفل كان مع فرقة اأرز لبنان بقيادة اإيلي 
عاقوري والتي قّدمت لوحات فولكلورية، وهدية 
نعوم،  القن�سل  من  قهوجي  الآن�سة  اإىل  رمزية 
�سيوفهم  امل�سيفون  ي���������������������وّدع  اأن  قبل 
اأبناء  ل�سالح  �سخية  تربعات  مقدمني  بحرارة 

�سهداء 
اجلي�س.

ال�سفري دانيال 
ي�ست�سيف اللجنة

برئا�سة  ال��ل��ج��ن��ة  اأم�����س��ت 
ق���ائ���د ج�������وان�������ا ق�����ه�����وج�����ي ومم����ث����ل 

يف  ط��وي��ل  اأخ����رياً  ي��وم��اً  ع���ازار  العقيد  اجلي�س 
العا�سمة كانبريا يف �سيافة ال�سفري جان دانيال 
ماهر اخلري وعدد  القن�سل  وعقيلته ومب�ساركة 

من الأ�سدقاء.
ال��ط��وي��ل ب��زي��ارة الربملان  ال��ي��وم  وق���د ب���داأ 
وقاعاته  اأروقته  يف  الوفد  جال  حيث  الأ�سرتايل 
الفخمة مع �رضح مف�سل من قبل اأحد امل�سوؤولني 

يف الربملان.
يف  الغداء  طاولة  اإىل  هناك  من  الوفد  انتقل 
بيت ال�سفري اللبناين الذي رحب بالزائرين فرداً 
فرداً وحملهم حتياته وتقديره وحمبته اإىل قائد 

اجلي�س العماد جان قهوجي.

فيها  �سكر  ع��ازار  العقيد  من  كلمة  كانت  ثم 
ذلك  بعد  وح��ف��اوت��ه  ك��رم��ه  على  ال�سفري 
درعاً  اجل��ي���س  قائد  با�سم  عازار  قّدم 
دان��ي��ال،  ال�سفري  اىل  ت��ذك��اري��اً 
ك��م��ا ق���ّدم���ت ج��وي�����س منري 
اللجنة  رئ��ي�����س��ة  ن��ائ��ب��ة 
جلنة  با�سم  درع���اً 
تن�سيق ودعم 

ت  طا ن�سا
�سهداء  اأب���ن���اء 
اللبناين،  اجل��ي�����س 
ال�سفري  ب��ادل��ه��م��ا  وق���د 

بدوره بتذكارين رمزيني.
املتحف  اىل  ال��وف��د  ان��ت��ق��ل  ث��م 
احلربي حيث و�سع العقيد عازار وجوانا 
قهوجي با�سم قائد اجلي�س اإكليالً من الزهر 
على �رضيح اجلندي املجهول، ثم جال اجلميع يف 
لكل  اخلري  القن�سل  قّدم  وقد  املتحف  قاعات 
جرت  كما  العروة  يف  لتو�سع  حمراء  زهرة  منهم 

العادة احرتاماً وتقديراً لل�سهداء.

ع�ساء وداعي يف دير مار �رشبل
دير  يف  وداع��ي  بع�ساء  الوفد  زي��ارة  اختتمت 
الأجالء  والآب��اء  الرئي�س  الأب  اإليه  دعا  �رضبل  مار 
اأع�ساء  جانب  اإىل  الع�ساء  ح�رض  اجلمعة.  ليلة 
اللبناين �سيادة املطارنة  اأ�سدقاء اجلي�س  جلنة 
عاد اأبي كرم وع�سام دروي�س، وف�سيلة ال�سيخ 
يف  الفتوى  لدار  الديني  املعتمد  زي��دان،  مالك 
والوزيرة  �سيدين  ملدينة  اللبنانية  اجلمهورية 
من  القادم  التن�سيق  جلنة  ووف��د  ب��ريي  باربرا 

لبنان.

درع اللجنة تقدمه الآن�سة قهوجي اىل القن�سل العام

درع القائد يقدمه العقيد عازار اىل ال�سفري دانيال

درع اللجنة تقدمه انائبة الرئي�سة الآن�سة جوي�ش منري

اىل ال�سفري اللبناين جان دانيال

رئي�سة اللجنة الآن�سة جوانا قهوجي تلقي كلمة



الألفة  من  بجو  الع�ساء  متّيز 
بركة  ف��ب��ع��د  وال�������س���داق���ة، 
امل��ط��ران اأب���ي ك���رم، رّح��ب 
الأب طربيه باحل�سور ودعا 
علم  م�سطفى  ال��دك��ت��ور 
ال��دي��ن ال���ذي مي��ّث��ل وجه 
اجل��ال��ي��ة،  الإع����ت����دال يف 

لإلقاء كلمة باملنا�سبة.
ب���ع���د ذل������ك، األ���ق���ت 
قه����وجي  الآن�������س���ة  
معرّبة  مقت�سبة  كلمة 
العميق  �سعورها  عن 

اللجنة  ئي�ساً حيال  ر
جوي�س واأع�ساء،  الآن�سة  حتدثت  كما  اجلالية.  وحيال 

ال�سيافة  اللجنة �ساكرة ح�سن  با�سم  منري 
اجلالية  اإىل  حتية  ووج��ه��ت  وال��دع��م 

تعملونه  م���ا  »اإن  وق���ال���ت 

اأطفالنا �سيظل مزروعاً  حيال 
ال��دوام«. ثم مّت  اإىل  بالنا  يف 
التذكارية  الهدايا  ت��ب��ادل 
بني  التقديرية  وال����دروع 
جل���ن���ة دع������م وت��ن�����س��ي��ق 
�سهداء  اأب��ن��اء  ن�ساطات 
وجلنة  اللبناين  اجلي�س 
اأ������س�����دق�����اء اجل��ي�����س 

اللبناين.
وقّدم ك�ذلك العق�يد 
درع  ع��ازار  انط��وان 
اىل  اجل��ي�����س  ق�ائ��د 
الأب  واإىل  ال��ل��ج��ن��������ة 

طربي�ه.
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واكبت ال�سحافة اللبنانية يف الإغرتاب الزيارة، حيث كانت �سحف »التلغراف« 
و»النهار« و»الأنوار« و»امل�ستقبل« تنقل تباعاً اأخبار الوفد من اأ�سرتاليا اىل لبنان 

والعامل.
اأيار  عدد  يف  اللبنانية  الأ�سرتالية  »النجوم«  جملة  خ�ّس�ست  ال�سحف،  اإىل  اإ�سافة 

2010 م�ساحة يف �سفحاتها الأوىل حتدثت فيها عن زيارة الوفد اللبناين اإىل اأ�سرتاليا، 
كما اأجرت مقابلة ح�رضية مع رئي�سة اللجنة الآن�سة جوانا قهوجي.

مقابالت  �سيدين  يف  ا�س«  بي  »ا�س  راديو  من  مزهر  �سيلفيا  الإعالمية  اأجرت  ذلك،  اإىل 
مبا�رضة مع اأع�ساء الوفد. كما اأجرت اإذاعة �سوت الغد يف ا�سرتاليا مقابلة بثت مبا�رضة على 

الهواء مع رئي�سة اللجنة الآن�سة جوانا قهوجي.

ال�سحافة اللبنانية يف اأ�سرتاليا واكبت الزيارة

�سورة تذكارية اأمام املتحف احلربي جائزة تقديرية من القن�سل نعوم اىل الآن�سة قهوجي

فرقة الدبكة اللبنانية ترفع العلم اللبناين اكليل من الزهر با�سم العماد
قائد اجلي�ش اللبناين على �رشيح اجلندي املجهول







اإعداد: روجينا خليل

مناسسبة واحتفال

حزيران

بارود:
الأمن 

الداخلي يف 
�سلب احلياة
املدنية

والبلديات وح�سوره  الداخلية  الذي كان برعاية وزير  الإفتتاح 
ريفي  اأ���رضف  ال��ل��واء  الداخلي  الأم��ن  لقوى  العام  املدير  ح�رضه 
والدفاع  واجلمارك  الأمنية،  والأجهزة  اجلي�س  لقيادة  وممثلون 
الداخلي  الأم���ن  ق��وى  ال��وح��دات وك��ب��ار �سباط  وق���ادة  امل���دين، 

وملحقون اأمنيون لدى ال�سفارات، وممثلون جلميعات اأهلية.
واللواء  ب��ارود  ال��وزي��ر  افتتح  اللبناين،  الوطني  الن�سيد  بعد 
على  اأطلعهم  حيث  اأرجائه  يف  احل�سور  مع  وجال  املعر�س  ريفي 
تاريخية  و�سوراً  ووثائق  خمطوطات  ت�سّمنت  التي  معرو�ساته 
منذ  الداخلي  الأم��ن  قوى  موؤ�س�سة  بها  م��ّرت  التي  احلقبات  عن 
الأمن  ق��وى  عنا�رض  ي�ستعملها  ك��ان  اأثرية  واأ�سلحة  تاأ�سي�سها، 
اىل  اإ�سافة  واملتطورة...  احلديثة  الأ�سلحة  اىل  و�سولً  الداخلي 
الأمن  ق��وى  قطعات  يف  امل�ستخدمة  الع�سكرية  الآل��ي��ات  بع�س 

الداخلي ويف عمليات حفظ الأمن والنظام.
عن  فيها  حت��ّدث  املنا�سبة  يف  كلمة  ب���ارود  ال��وزي��ر  األ��ق��ى  ث��م 
لفتاً  ال��داخ��ل��ي،  الأم���ن  وق��وى  اللبناين  اجلي�س  ب��ني  التن�سيق 
حالة  من  انتقلت  وهي  كبرية،  حتديات  »تواجه  الأخ��رية  اأن  اىل 
ال�رضطة لت�سبح حالة وطنية، وذلك على م�ستوى تفكيك �سبكات 
التج�ّس�س ومكافحة اجلرمية املنّظمة با�ستعمال التقنيات العالية 
ملكافحة هذه اجلرائم«، وقال اإنها موؤ�س�سة لكل النا�س ل تخ�ّس 

اأي فريق �سيا�سي ول طائفة ول منطقة.

العيد ال�149
لقوى

الأمن الداخلي

»موؤ�س�سة قوى الأمن 
الداخلي هي يف 
�سلب احلياة املدنية 
للنا�ش وهي املوؤ�س�سة 
الأمنية الع�سكرية 
بامتياز، و�ست�ستمّر«. 
بهذه الكلمات، 
افتتح وزير 
الداخلية والبلديات 
زياد بارود املعر�ش 
الأمني التوثيقي 
بعنوان »من 
تاريخنا« يف ق�رش 
»الأوني�سكو« مبنا�سبة 
العيد التا�سع 
والأربعني بعد املئة 
لقوى الأمن الداخلي.
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اإعداد: نينا عقل خليل

طات
اأخبار ون�سا

حزيران
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قيادة اجلي�ش اأحيت ذكرى 
املقاومة والتحرير

للمقاوم��ة  ال��ع�����ا���رضة  ال���ذك���رى  مبنا�سب��ة 
احتفالً  اجل��ي�����س  ق�����ي��ادة  اأق��ام��ت  وال��ت��ح��ري��ر، 
يف  الوطني  ال��دف��اع  وزارة  مبنى  يف  ع�سكرياً 
الركن  ال��ل��واء  الأرك���ان  رئي�س  ح�رضه  ال���ريزة، 
�سوقي امل�رضي ممثالً قائد اجلي�س العماد جان 

قهوجي، وقادة املديريات والأجهزة والوحدات 
التابعون  املدنيون  واملوظفون  و�سباطها، 

لها.
العلم  رف��ع  مرا�سم  الإح��ت��ف��ال،  خ��الل  وج��رت 

اجلي�س  قائد  وّجهه  الذي  اليوم«  »اأم��ر  وت��الوة 
اىل الع�سكريني.

ويف الإطار نف�سه، اأقيمت احتفالت يف قيادات 
املناطق واملعاهد واملدار�س والقوات اجلوية 

والبحرية و�سائر الوحدات الع�سكرية.

اإحتفال ال�سفارة الهولدنية بذكرى �سهدائها

اإحتفالً  لبنان  يف  الهولندية  ال�سفارة  اأق��ام��ت 
ق�سوا  الذين  الهولنديني  اجلنود  ذك��رى  ملنا�سبة 
املتحدة  الأمم  ق��وات  �سمن  مهماتهم  تنفيذ  خالل 
الدوليني،  امل��راق��ب��ني  وف��ري��ق  لبنان  يف  امل��وؤق��ت��ة 
وذلك  والثانية،  الأوىل  العامليتني  احلربني  وخالل 

اأمام الن�سب التذكاري ل�سهداء قوات اليونيفيل يف مدينة �سور.
مّثل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي يف الإحتفال العميد عبد الوهاب يا�سني قائد موقع �سور، وح�رضه 

ال�سفري الهولندي وامللحق الع�سكري وممثلون عن قوات الأمم املتحدة املوؤقتة.
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هبة من موؤ�س�سة الوليد بن 
طلل الإن�سانية لفوج مغاوير 

البحر
جان  العماد  اجلي�س  قائد  ممثل  ح�سور  يف 
العميد  للتجهيز  الأركان  رئي�س  نائب  قهوجي 
الركن القيم لوي�س حنا، ونائب رئي�س موؤ�س�سة 
ال�سابقة  الوزيرة  الإن�سانية  طالل  بن  الوليد 
فوج  ق��ائ��د  ج��ان��ب  اىل  ح��م��ادة،  ال�سلح  ليلى 
مغاوير البحر العقيد الركن عبد الكرمي ها�سم 
يف  اأق��ي��م  والع�سكريني،  ال�سباط  م��ن  وع��دد 
قيادة الفوج يف ثكنة ميالد النداف يف عم�سيت 
املاحلة،  املياه  لتكرير  حمطة  تد�سني  حفل 
من  هبة  مقّدمتني  داخلية،  كمبيوتر  و�سبكة 

املوؤ�س�سة ل�سالح الفوج.
األ��ق��ت ال�����س��ي��د ال�����س��ل��ح ح��م��ادة كلمة  وق���د 
التي  »اجل��ه��ود  على  فيها  اأثنت  باملنا�سبة، 
تبذلها املوؤ�س�سة الع�سكرية للدفاع عن الوطن 
و�سون اأمن املواطن وحريته«، معتربة اأن »ثقة 
بف�سل  يوم،  بعد  يوماً  ترت�سخ  بها  اللبنانيني 
وجت�سيدها  اأفرادها،  ومناقبية  قيادتها  حكمة 

النا�سعة  ال�سورة  واأدائها،  ونهجها  بنيتها  يف 
للبنان الواحد املوّحد«.

الركن  العميد  اجلي�س  قائد  ممثل  واأل��ق��ى 
اجلي�س  قائد  حتية  فيها  نقل  كلمة  حنا  القّيم 
رئي�س  اىل  خاللها  وم��ن  ال�سلح  ال�سيدة  اىل 
ب��ن ط��الل،  ال��ول��ي��د  الأم����ري  �سمو  امل��وؤ���س�����س��ة 
املتكررة  »مبادراتها  على  العميق  و�سكره 
الإجن���از  ه��ذا  »اأن  اىل  اجل��ي�����س«، لف��ت��اً  جت��اه 

اجلديد ي�سهم يف حت�سني الواقعني اللوج�ستي 
�سينعك�س  وب��ال��ت�����ايل  ل��ل��ف��وج،  والإداري 
معنويات  وعلى  العمالين،  اأدائ��ه  على  اإيجاباً 

ع�سكرييه«.
حنا  القيم  الركن  العميد  �سّلم  اخلتام،  ويف 
ليلى  ال�سيدة  اىل  ال��ت��ذك��اري  ال��ف��وج  �سعار 
تنفيذ  ذلك  تال  وتقدير،  �سكر  عربون  ال�سلح 

عنا�رض الفوج متريناً خا�ساً.
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تخريج دورتي مكافحة اإرهاب 
ورماة مهرة

جرى يف حقل رماية املغيتة، حفل تخريج دفعة 
الأفواج  من عنا�رض مديرية املخابرات وعدد من 
اخلا�سة، اأنهوا دورتي »مكافحة اإرهاب« و»رماة 
من  وفريق  اجلي�س  من  �سباط  باإ�رضاف  مهرة«، 

املدّربني الفرن�سيني.
قائد  ممثالً  خالد  با�سم  العميد  احلفل  ح�رض 
الأول  امل�ست�سار  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س 

�سابرت  ديديه  ال�سيد  الفرن�سية  ال�سفارة  لدى 
ووفد مرافق، اىل جانب عدد من �سباط اجلي�س.

واألقى  تدليلياً،  عر�ساً  ن��ّف��ذوا  املتخّرجون 
يف  ب��الده  رغبة  فيها  اأك��د  كلمة  �سابرت  ال�سيد 
اجلي�سني  ب��ني  الع�سكري  ال��ت��ع��اون  »ت��ع��زي��ز 
الأ�سعدة«. ثم  اللبناين والفرن�سي على خمتلف 

خالد  العميد  اجلي�س  قائد  العماد  ممثل  األقى 
كلمة �سكر فيها ال�سلطات الفرن�سية على دعمها 
امل�ستمر اجلي�س، منّوهاً بجهود فريق التدريب 

الفرن�سي، وبامل�ستوى العايل للمتدربني.
ويف خ��ت��ام احل��ف��ل، وزع���ت ال�����س��ه��ادات على 
املتخّرجني كما قّدمت دروع تذكارية اىل اأع�ساء 

فريق التدريب الفرن�سي عربون �سكر وتقدير.

يف  اخلا�سة  القوات  مدر�سة  احتفلت 
برمانا، بتخريج دورة »مغوار - الدفعة 
اإ�سم النقيب املغوار  43« التي حملت 
ال�سهيد ح�سام بو عرم، يف ح�سور قائد 
املدر�سة العقيد الركن اليا�س �سا�سني 
وذوي  ال�سباط  من  وع��دد  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س  قائد  ممثالً 

املتخّرجني ومدعوين.
اىل  ال��دورة  درع  وتقدمي  املتخّرجني  على  ال�سهادات  توزيع  وقبل 
عائلة ال�سهيد بو عرم، األقى العقيد الركن �سا�سني كلمة نّوه فيها 
»مب�ستوى الدورة وجهود املدّربني«، م�سدداً على »دور الوحدات 
اخلا�سة يف تنفيذ املهمات الإ�ستثنائية يف اأثناء الظروف الدقيقة 

واحلرجة«.

تخريج 
دورة مغوار
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الفرن�سية  ال��ف��رق��اط��ة  زارت 
»Jean Bart« لبنان يف اإطار جولة 
ن�ساطات  خاللها  اأج���رت  تدريبية، 
ومتارين م�سرتكة مع اجلي�س اللبناين. �ساركت يف التمارين وحدات 
من فوج مغاوير البحر ومن القوات البحرية وفرع القوة ال�ساربة، 
الغط�س  اىل  البحر،  يف  ومهاجمة  تدليلية  متارين  �سملت  وق��د 
كما  الفرن�سية.  الطوافات  بوا�سطة  الفرقاطة  منت  اىل  والإنتقال 
تخللت الربنامج اأعمال �سيانة وحما�رضات تقنية وزيارات قام بها 

تالمذة من املعاهد الع�سكرية اللبنانية للتعرف على الفرقاطة.

اأمريكي بهدف تبادل  اأقيمت يف كلية فوؤاد �سهاب للقيادة والأركان ندوة م�سرتكة بني اجلي�س وفريق تدريب 
اخلربات حول ا�ستعمال مدفعية امليدان يف املناطق املبنية.

فوج  قيادة  واىل  الكلية  اىل  زيارة  اأعقبته  التعليم،  مدير  مع  الأمريكي  الفريق  بلقاء جمع  الندوة  برنامج  ا�ستهل 
املدفعية الأول.

تخللت الندوة مداخالت للفريق الأمريكي حول »�سالح املدفعية« و»�سالح املدفعية يف معارك العراق واأفغان�ستان«، 
كما عر�س �سابطان من فوج املدفعية الأول ومن املدر�سة احلربية، اإيجازاً 
هذا  عمل  حول  واآخ��ر  اللبناين«  اجلي�س  يف  املدفعية  �سالح  »تنظيم  حول 
وقد  املعركة.  من  امل�ستقاة  والدرو�س  البارد،  نهر  معارك  خالل  ال�سالح 
الأول  األوية اجلي�س ومن فوجي املدفعية  الندوة �سباط من خمتلف  تابع 
والثاين. ويف اخلتام، وزعت �سهادات على ال�سباط امل�ساركني يف ح�سور 

قائد الكلية وفريق التدريب وعدد كبري من ال�سباط.

»Jean Bart«
يف متارين م�سرتكة 

مع اجلي�ش

اإ�ستعمال
مدفعية امليدان 
يف ندوة لبنانية 
اأمريكية



ح�رض قائد املركز اللبناين لالأعمال املتعلقة بالألغام العميد حممد فهمي، املوؤمتر ال�سحايف الذي 
يف بريوت، ملنا�سبة اإطالق م�رضوع دعم   »four seasons« عقده بنك لبنان واملهجر يف فندق

الربنامج اللبناين لالأعمال املتعلقة بالألغام وم�ساعدة �سحاياها.
وقد األقى العميد فهمي خالل املوؤمتر كلمة باإ�سم قائد اجلي�س العماد جان قهوجي عر�س فيها 
م�سكلة الألغام والقنابل العنقودية والإ�سابات الناجتة عنها، وما حتتاجه من دعم مايل ملعاجلتها، 

�ساكراً اإدارة بنك لبنان واملهجر على اللفتة الإن�سانية والوطنية ملعاجلة هذه امل�سكلة.
اىل ذلك، زار وفد من مركز الطوارئ والإنقاذ الرو�سي، املركز اللبناين لالأعمال املتعلقة بالألغام، 
بهدف الإطالع على اخلطة الإ�سرتاتيجية لالأعمال املتعلقة بالألغام ون�ساطات املركز واملراحل التي 

قطعها الربنامج اللبناين لهذه الأعمال.
العميد  التي ح�رضها قائد املركز  اللقاءات  وخالل 
حممد فهمي و�سباطه، عر�س الوفد الرو�سي اإمكان 
جمال  يف  املقرتحة  امل�ساعدات  واأن���واع  امل�ساعدة 
زيارة  للوفد  كانت  كما  الأل��غ��ام.  م�سكلة  معاجلة 
يف  بالألغام  املتعلقة  لالأعمال  الإقليمي  املركز  اىل 
النبطية واأخرى اىل حقل معاجلة قنابل عنقودية يف 
تفجري  عملية  على  اطلع  حيث  الفوقا،  حومني  بلدة 
الهند�سة  فوج  من  رهط  اكت�سفها  عنقودية  قنبلة 

التابع للواء الدعم.
العلوم  ق�سم  رئ��ي�����س  م�����س��اع��دة  زارت  ك��ذل��ك، 
يف  الأم��ريك��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  يف  والإداري�����ة  ال�سيا�سية 
يرافقها 21  ه��ن��داوي  ك���ورايل  ال��دك��ت��ورة  ب��ريوت 
املركز  خمتلفة،  اأجنبية  جن�سيات  من  وطالبة  طالباً 
النبطية،  يف  بالألغام  املتعلقة  لالأعمال  الإقليمي 
وقد اطلع الوفد على �سري العمل يف املركز واخلطة 
الأق�سام  على  ج��ال  كما  امل��ق��ررة،  الإ�سرتاتيجية 
للتعرف على مهماتها، ثم انتقل اىل ور�سة نزع قنابل 
عنقودية يف بلدة حومني الفوقا حيث اطلع على عمل 

رهط الهند�سة يف احلقل والعتاد امل�ستعمل.
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البنامج اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام: داعمون وزوار

اجلي�ش يتحّقق من 47 نقطة حدودية عند اخلط الأزرق

���س��در ع��ن ق��ي��ادة اجل��ي�����س - 
الآت��ي:  البيان  التوجيه  مديرية 
بتاريخ 2010/5/7،  ويف اإطار 
الأزرق،  تعليم اخلط  اإعادة  مهمة 
التابعة  التقنية  اللجنة  اأجن��زت 
مع  وبالتعاون  اللبناين  للجي�س 
لقوات  ت��اب��ع  متخ�ّس�س  ف��ري��ق 
الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، 
 13 من  النهائي  التحّقق  اأعمال 
نقطة بني بلدتي راميا ورمي�س، 
بعدما تبنّي اأن فوارق القيا�سات 
هي �سمن احلدود امل�سموح بها. 
اأمّتت  قد  اللجنة  تكون  وبذلك، 
نقطة   47 من  النهائي  التحّقق 
بهذه  تكليفها  م��ن��ذ  ح���دودي���ة 

املهمة.
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كّرمت بلدة رحبة �سهداء اجلي�س باحتفال دعت اليه 
الكني�سة املعمدانية الإجنيلية يف البلدة، برعاية رئي�س 
و�سوريا  لبنان  يف  الإجنيلية  للطائفة  الأعلى  املجمع 
لأبناء  وخ�ّس�س  �سهيوين،  �سليم  ال��دك��ت��ور  الق�س 

ال�سهداء الع�سكريني يف ال�سمال.
ح�رض الإحتفال الق�س جورج عطية ممثالً راعي الإحتفال 
الدكتور �سهيوين، مدير اأعمال النائب ال�سابق لرئي�س 
احلكومة ع�سام فار�س املهند�س �سجيع عطية، ممثلة 
رحبة  بلدية  رئي�س  البايع،  رىل  ال�سيدة  عكار  قائمقام 
ال�سهداء  ع��ائ��الت  م��ن  وح�سد  فيا�س  ج��ان  ال�سيد 

واأبنائهم يف عكار وال�سمال.

ال�سهداء،  اأرواح  الوقوف دقيقة �سمت عن  بعد 
األقى الق�س �سادي �سعد راعي الكني�سة الإجنيلية 

وقال:  ال�سهداء  اأبناء  اىل  فيها  توّجه  كلمة  البلدة  يف 
الإحتفال  من  والهدف  والأغلى،  الأه��م  العن�رض  »اإنكم 
والفرحة  وجوهكم  على  الإبت�سامة  وزرع  اإ�سعادكم  هو 

يف قلوبكم«.
واألقى رئي�س البلدية كلمة اعترب فيها اأن »ل قيامة 
باجلميل  وع��رف��ان  ح��ق  ���س��ه��ادة  دون  م��ن  وط��ن  لأي 
الأمان  �سمام  كانوا  الذين  ال�سباب  ه��وؤلء  لل�سهداء، 
للوطن ورافعة قيامته، وقد كان لبلدة رحبة الن�سيب 
بهذا  وتعلقاً  اندفاعاً  زادن��ا  مما  ال�سهداء،  من  الأك��رب 
الوطن، و�ستبقى ذكراهم را�سخة يف نفو�سنا اىل الأبد«.
»�سهداء  عطية  �سجيع  املهند�س  اعترب  جهته،  من 
يلمع  و���س��ام��اً  ال��ب��وا���س��ل،  اجلي�س 
و�سدورنا،  اأبنائهم  �سدور  على 
واإذ نتتبع اآثارهم، نبني وطناً قوياً 

مزدهراً وفاعالً«.
م�رضحية  عر�س  الإحتفال  وتخلل 
اأبناء  على  هدايا  وتوزيع  ترفيهية 

ال�سهداء.
كذلك، اأقامت بلدية رحبة احتفالً 
�سارك  ال�سهداء«  »�ساحة  يف  اآخ��ر 
يف  الإجنيلية  الكني�سة  راع��ي  فيه 
رئي�س  �سعد،  �سادي  الق�س  البلدة 
البلدية ال�سيد جان فيا�س وال�سيد 
�سجيع عطية ممثالً الرئي�س ع�سام 
اجلي�س  ���س��ه��داء  واأه����ايل  ف��ار���س 

واأبناء رحبة.
دقيقة  بالوقوف  احلفل  ا�ستهل 
ال�سهداء،  لأرواح  اإج����اللً  �سمت 
ال�����س��ي��دان عطية  و���س��ع  ب��ع��ده��ا 
الن�سب  زهر على  اأكاليل  وفيا�س 
ثم  البلدة،  يف  الثالثة  التذكارية 
ه احل�سور اىل كني�سة القدي�س  توّجّ
الأرثوذك�س  ل��ل��روم  جاورجيو�س 
اأنف�س  لراحة  �سالة  اأقيمت  حيث 
مرتوبوليت  ت��راأ���س��ه��ا  ال�����س��ه��داء، 
الأرثوذك�س  للروم  وتوابعها  عكار 
املطران با�سيليو�س من�سور الذي 
معاين  عن  فيها  تكّلم  عظة  األقى 
ال�سهادة موّجهاً التعازي اىل اأهايل 

ال�سهداء واأبناء رحبة.

رحبة تكّرم �سهداء اجلي�ش

العماد  اجلي�س  قائد  برعاية 
بالعقيد  ممثالً  قهوجي  ج��ان 
اأقيم  ف��ار���س،  �سمري  ال��رك��ن 
كني�سة  يف  اإح��ت��ف��ايل  ق��دا���س 
�سامات  ب��ل��دة  يف  ت��ق��ال  م���ار 
اجلي�س،  �سهداء  اأنف�س  لراحة 
اأزيحت بعده ال�ستارة عن لوحة 
»تكرمياً  عليها  كتب  �سخرية 
اللبناين«  اجل��ي�����س  ل�����س��ه��داء 
يف  ال��ب��ل��دة  �سبيبة  رف��ع��ت��ه��ا 
حديقة  و�سط  العامة  ال�ساحة 

م�ستديرة زّينتها الزهور.
ا���س��ت��ه��ل الإح���ت���ف���ال ال���ذي 
ح�����رضه مم��ث��ل��ون ع��ن روؤ���س��اء 
و�سخ�سيات  الأمنية  الأجهزة 
بالن�سيد  ال��ب��ل��دة،  واأه������ايل 
ثّلة  عزفته  اللبناين  الوطني 
م���ن م��و���س��ي��ق��ى اجل��ي�����س، ثم 
ال�سيد  البلدة  خمتار  حت��ّدث 
مي�سال جربان فقال: »اإن هذه 
لن�ستذكر  التكرميية  اللوحة 
الأحياء  الأبطال  ال�سهداء  ماآثر 
والأموات الذين ارت�سوا مبلء 
مدر�سة  يكونوا  اأن  اإرادت��ه��م، 
الت�سحية  ���رضف  منها  نتعلم 
والوفاء للوطن، وليعرف الآباء 
والأحفاد من بعدهم الطماأنينة 
ونحن  وال�سالم.  والإ�ستقرار 
نعلم اأن القافلة من اأجل لبنان 
لن تتوقف حتى ت�سلوا به اىل 

بر الأمان والإ�ستقرار«.
دروع  ق����ّدم����ت  وخ����ت����ام����اً، 
العقيد  من  كل  اىل  تكرميية 
روجيه  الأول  امل��الزم  فار�س، 
����س���دي���د، امل�����ع�����اون م��ي��الد 
ج��ه��اد جرج�س  ال��رق��ي��ب  ح��ن��ا، 

والرقيب روجيه عي�سى.

تد�سني ن�سب 
ل�سهداء اجلي�ش
يف �سامات
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يوم
ترفيهي

لأبناء ال�سهداء

دعت موؤ�س�سة اللواء الركن ال�سهيد فرن�سوا احلاج وبالتعاون مع جمعية 
عر�س  تخلله  ترفيهي  يوم  مت�سية  اىل  ال�سهداء  الع�سكريني  اأبناء  جاد، 
فيلم �سينمائي لالأطفال وبرنامج ريا�سي ترفيهي وغداء وذلك يف نادي 

الريزة يف بعبدا. وقد اختتم اليوم الرتفيهي بتوزيع هدايا على الأولد.

ال��ذي  الع��املي«  كارلو  »مونتي  �س��ريك  ال�سه�داء  اأبن�اء  ح����رض  كذل��ك، 
عر�س يف حملة نه��ر امل�وت - ال��جديدة، بدع��وة م��ن جلن��ة تن�سي��ق ودع��م 
ن�س�اط�ات اأبن�اء �سه��داء اجلي��س اللبن��اين و�س�احب ال�سريك ال�سيد �سهي�ل 

عبي�د.

اإجازة تعليمية
يف التاريخ

للموؤهل مالك حمود

بكالوريو�ش يف اإدارة 
الأعمال والكمبيوتر للمعاون 

الأول عامر الك�سار

اإجازة تعليمية يف العلوم 
الإجتماعية للرقيب الأول

مي�سال بو عازار

ح��از امل��وؤه��ل م��ال��ك ه��اين ح��م��ود من 
يف  تعليمية  اإج����ازة  التعليم،  معهد 
والعلوم  الآداب  كلية  م��ن  ال��ت��اري��خ 

الإن�سانية يف اجلامعة اللبنانية.

حاز الرقيب الأول مي�سال ابراهيم بو 
للقيادة  �سهاب  ف��وؤاد  كلية  من  ع��ازار 
العلوم  يف  تعليمية  اإج���ازة  والأرك����ان، 
الإجتماعية من معهد العلوم الإجتماعية 

يف اجلامعة اللبنانية.

�سعد  ع��ام��ر  الأول  امل���ع���اون  ن����ال 
الأول �سهادة  الك�سار من فوج التدخل 
الأع���م���ال  اإدارة  يف  ال��ب��ك��ال��وري��و���س 
والعلوم  الآداب  جامعة  من  والكمبيوتر 

والتكنولوجيا يف لبنان.





اإعداد: روجينا خليل

متفوقون
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للمرة الأوىل يف تاريخ الكلية امللكية البحرية البيطانية، يتفّوق �سابط »غري بريطاين« وينال ال�سيف 
امللكي كجائزة ُتعطى للأف�سل والأجدر من بني حواىل األف وخم�ش مئة �سابط بحري بريطاين واأجنبي من 

خمتلف اجلن�سيات.
حامل هذا الفخر هو امللزم البحري اللبناين اأ�سعد الرتك الذي تابع دورة درا�سية يف بريطانيا ومّت 

اختياره من بني �ست دفعات متتالية من ال�سباط البحريني، ليكون الأجدر مبوافقة باكنغهام بال�ش 
لت�سّلم �سيف ملكة بريطانيا الذي يرمز اىل ال�رشف والقيادة وامللوكية وهو من اأرقى اجلوائز واأرفعها 

م�ستوى.
تابع امللزم البحري الرتك دورة درا�سية يف الكلية امللكية البحرية البيطانية يف دارثموث امتدت 

حواىل 11 �سهرًا تاألق ال�سابط اللبناين خلل مراحلها املختلفة، ليتخّرج يف نهايتها حاملً ال�سيف امللكي.

اأول �سابقة
من نوعها يف تاريخ

التاج العريق

�سيف ملكة بريطانيا للملزم البحري اأ�سعد الرتك

مراحل الدورة
الدورة كانت فرتة حت�سريية، بعد ذلك كان  الأوىل من  الثالثة  الأ�سهر 

على املتدربني اأن يجتازوا عدة مراحل متتالية.
البحرية  يف  ي�����س��ّم��ى  ال����ذي  التع�سكر  م��رح��ل��ة  ه��ي  الأوىل  امل��رح��ل��ة 
»Navalization« )البحرنة( ويتّم خاللها التعّرف على الزّي الع�سكري 
متارين  تنفيذ  اىل  اإ�سافة  عام  ب�سكل  الع�سكرية  احلياة  تفا�سيل  وعلى 
 Basic Leadership Development« الأ�سا�سية  القيادة 
Exercices«، وهذه املرحلة هي الأق�سى اإذ كانت املهمات والتمارين 

خارجية بحتة ويف فرتة برد قار�س وجليد يغمر بريطانيا.
 Passing - In« اأول��ي��ة  ت�سفيات  جت��ري  املرحلة  ه��ذه  ختام  ويف 
املرحلتني  يف  املتخ�س�س  البحري  التدريب  اىل  لالإنتقال   »Parade
الثانية والثالثة. املرحلة الثانية هي 
للتدريبات  حت�سريية  ب��دوره��ا 

البحرية الأ�سا�سية »Pre - Initial Sea Training« يتعّرف خاللها 
الطالب البحريون على اأ�س�س احلياة على منت املركز وعلى قواعد احليطة 
يف  م��ن��اورات  اإج��راء  اىل  اإ�سافة  البحرية،  التعليمات  من  وغريها  واحل��ذر 
املراكز الدورية ال�سغرية حول املنطقة )دارثموث(. اأما يف املرحلة الثالثة 
اأُعطيت يف  التي  الدرو�س  »Initial Sea Training« فتطّبق جميع 
املرحلة ال�سابقة وطوال فرتة هذه املرحلة يبحر الطاقم على منت �سفن 

حربية اأو فرقاطات اأو مدّمرات اأو حامالت طائرات.
مناورات تقييمية لختبار  الدورة تت�سمن  والأخرية من  الرابعة  املرحلة 

 Maritime Leadership( وال��ب��ح��ري��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
على  الإمتحانات  تقت�رض  ومل   ،)Assessment

فح�سب،  العملية  والتمارين  املناورات 
اإمتحانات  هناك  كانت  بل 

اأك����ادمي����ي����ة 



اإ�سافة اىل ذلك، يكّلف  النهائية.  النتائج  اأّثرت كثرياً على  خطية مكّثفة 
الطالب املتفّوقون مبهمات اإ�سافية لختبار اأدائهم يف موقع امل�سوؤولية 
والقيادة يف امل�ستقبل. من هنا، �ُسّلم الطالب البحري اللبناين اأ�سعد الرتك 
�سلة  دور  خالله  من  اأّدى  الذي   »Senior International« مركز 
هذا  من�سبه  ت���وىّل  وق��د  الكلية،  واإدارة  زم��الئ��ه  ال��ط��الب  ب��ني  الو�سل 
الكلية  اإدارة  ولدى  زمالئه  لدى  كبرياً  اأث��راً  تاركا  الأداء  يف  ودقة  بجدارة 

على حد �سواء.

الأول يف �ست دفعات
البحرية  امللكية  الكلية  ت�ستقبل 
بحريني  �سباط  دفعة  الربيطانية 
�سبعة  كل  ودوليني  بريطانيني 
اأ�سابيع. فتتخّرج دفعة وتنتقل 
كل  الأخ���ر  اخلم�س  ال��دف��ع��ات 
الالحقة  مرحلتها  اىل  منها 
�سباط  دف���ع���ة  وت����دخ����ل 
امل���رح���ل���ة  يف  ج�����دي�����دة 
تخريج  وع��ن��د  الأوىل. 

العام  الأداء  ناحية  من  فيها  الأف�سل  ال�سابط  تر�سيح  يتّم  دفعة �سباط، 
والأكادميي لت�سّلم اجلائزة امللكية يف نهاية العام الدا�سي.

الأخرى،  تلو  واح��دة  بحريني  �سباط  دفعات  �ست  تخريج  وبعد  وهكذا، 
يكون يف نهاية العام قد مّت تر�سيح �ستة �سباط للجائزة امللكية، فتقارن 
وقد  الأج��در.  ال�سابط  لختيار  واأداوؤه��م  وعملهم  املر�سحني  هوؤلء  نتائج 
اأ�سعد الرتك ال�سابط الأول يف دفعته وعلى  كان املالزم البحري اللبناين 
�ست دفعات فتّم تر�سيحه يف التخّرج يف نهاية الدورة لنيل اجلائزة لأدائه 

الإ�ستثنائي وعالماته املتفوقة للعام 2009 - 2010. 

ال�سيف امللكي
ملكة  الثانية  اليزابيت  امللكة  جاللة  قّدمت  الدرا�سي،  العام  نهاية  يف 
باحتفال  الرتك  اأ�سعد  اللبناين  البحري  للمالزم  امللكي  �سيفها  بريطانيا 
مهيب جرى يف الكلية البحرية الربيطانية يف دارثموث، وذلك �سمن حفل 
تخريج دفعة ني�سان 2010، كما نال املالزم البحري الرتك جائزة منظار 

الأمريالية لأف�سل �سابط اأجنبي على مدار ال�سنة.
رعى حفل التكرمي �سمو الأمري فيليب دوق ادنربغ زوج امللكة اليزابيت 
الثانية، كما ح�رض احلفل قائد البحرية امللكية لورد البحار الأول الأمريال 
الربيطانيني،  البحريني  ال�سباط  اأرفع  من  كبري  وح�سد  �ستانهوب  مارك 
واألقى قائد الكلية امللكية الكومودور جاك مور 

كلمة اأ�ساد فيها باأداء املالزم الرتك.
اأعقب حفل التكرمي غداء ملكي بح�سور  وقد 
البحريني  ال�سباط  وكبار  فيليب  الأم��ري  �سمو 
اإ�سم  وكان  والنبالء،  اللوردات  من  كبري  وح�سد 
الإب��داع  وط��ن  لبنان  واإ���س��م  اللبنانية  البحرية 

والتفّوق واملوهبة يرتّددان على كل ل�سان.
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الدويل  التدريب  مديرية  من  ول�س  جون  البحري  املقدم  زار 
للدفاع يف القوات البحرية امللكية الربيطانية يرافقه امللحق الع�سكري 
الربيطاين يف لبنان، مدر�سة القوات البحرية، وخالل الزيارة التقى ول�س 
املالزم البحري الرتك وقّدم له التهاين على نيله جائزة �سيف ال�رضف من 

الكلية البحرية الربيطانية.

تهنئة 
يف
لبنان





اإعداد: ليال �سقر الفحل

كة
قضسايا عربية م�سرت

حزيران
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الأ�سماء
اجلغرافية
اإرث ثقايف
وجزء من الهوية 
الوطنية

املوؤمتر 
العربي 
اخلام�ش
يف بريوت
ال�سعي متوا�سل لل�سبط والتوحيد

ب���ه���دف م��ن��اق�����س��ة واإق������رار 
الأ�سماء  ملعاجلة  عمل  خطط 
العربية  اجل����غ����راف����ي����ة 
واملحافظة  وت��وح��ي��ده��ا، 
لل�سعوب  م�سرتك  ثقايف  ك��اإرث  عليها 
املوؤمتر  ب���ريوت  يف  ُع��ق��د  العربية، 

العربي اخلام�ش للأ�سماء اجلغرافية.
نّظمت املوؤمتر ال�سعبة العربية خلباء 
 )AGEGN( اجلغرافية  الأ�سماء 
بدعوة من جامعة الدول العربية، 
اجلمهورية  رئي�ش  رع��اه  وق��د 

العماد مي�سال �سليمان.

امل�ساركون
و29   26 بني  مونرو  اأوتيل  يف  املوؤمتر  عقد 
عدنان  الدولة  وزير  فيه  و�سارك  املن�رضم  اأي��ار 
العماد  اجلمهورية  رئي�س  ممثالً  ح�سني  ال�سيد 
ممثالً  امل�سنوق  نهاد  النائب  �سليمان،  مي�سال 
الدولة  وزيرة  بري،  نبيه  النواب  جمل�س  رئي�س 
ال��وزراء �سعد  منى عفي�س ممثلة رئي�س جمل�س 
قهوجي  جان  العماد  اجلي�س  وقائد  احلريري، 
وعدد  امل�����رضي،  �سوقي  ال��رك��ن  باللواء  ممثالً 
وامللحقني  وال�����س��ف��راء  وال��ن��واب  ال����وزراء  م��ن 
وممثلو  ل��ب��ن��ان،  يف  املعتمدين  الع�سكريني 
من  وعدد  املهند�سني،  ونقابة  الأمنية  القوى 
الطوبوغرافيني املحليني من بريوت وال�سمال 
العربية، وعدد  النقابات  احت��ادات  واآخ��رون من 
واأ�ساتذة  العرب  اجلغرافية  الأ�سماء  خرباء  من 
جامعيني وباحثون يف جمال اأحوال اللغات وعلم 
الأهلية  اجلمعيات  اأع�ساء  وروؤ�ساء  الأ���س��وات، 
والتنظيم  الريفية  التنمية  جم��ال  يف  العاملة 

املدين.

الإفتتاح
الوطني  بالن�سيد  الإفتتاح  جل�سة  ا�ستهلت 
ال��ل��ب��ن��اين، ث���م ك��ان��ت ك��ل��م��ة م��دي��ر ال�����س��وؤون 
اجلغرافية العميد الركن باخو�س باخو�س الذي 

رّحب باحل�سور وقال: 
ت�سّكل  والتي  الإن�سانية،  الأ�سماء  مع  مقارنة 
من  غ��ريه  ع��ن  ومتييزه  بتعريفه  ال��ف��رد  هوية 
املعطيات  اجلغرافية  الأ�سماء  ت�سّكل  النا�س، 
الأماكن  لتعريف  نحتاجها  ال��ت��ي  الأ�سا�سية 

ومتييزها يف خمتلف اأنحاء املعمورة.
للتعريف  اإل  ه��ي  م��ا  اجل��غ��راف��ي��ة  ف��الأ���س��م��اء 
ومن  اجلغرايف،  امتدادها  حدود  �سمن  ببلداننا 
هويت��نا  متث��ّل  لكونه�ا  اأهميت�ها  تعود  ث��م 
وهي  واحل�ساري،  والإجتماعي  الثقايف  واإرثن�ا 
حولنا  من  العامل  على  خاللها  من  ننفتح  التي 



ونتفاعل معه ح�سارياً.
اأو  خ�سائ�س  تنق�سها  ل  العربية  وال��ل��غ��ة 
العلمية واحل�سارية. لكن كتابة  اللغة  مقومات 
اأو  خمتلفة،  بطرق  ما  ملنطقة  اجلغرايف  الإ�سم 
على  اأو  مناطق،  لعدة  نف�سه  الإ�سم  ا�ستعمال 
للمنطقة  خمتلفة  اأ���س��م��اء  ا�ستعمال  العك�س 
على  الدخيلة  الأ�سماء  ذلك  اىل  اأ�سف  نف�سها، 
يف  بل  الواحد  البلد  يف  اللهجات  وتعّدد  اللغة، 
املنطقة الواحدة، ناهيك عن التعقيد و�سعوبة 
اإل  هو  ما  ذلك  كل  احل��الت،  بع�س  يف  التفاهم 
تعرت�س  قد  التي  امل�ساكل  عن  النماذج  بع�س 
اأو  الآخ��ري��ن  على  والإن��ف��ت��اح  التوا�سل  عملية 
انفتاح الآخرين علينا، والتي تعيق اأي دور ميكن 
اأن نقّدمه من خالل لغتنا وثقافتنا وح�سارتنا، يف 
جمالت الثقافة والتعاون مع باقي الدول، اأو اأي 
تطوير قد ي�ساعد على ردم الهوة العلمية بني 
عاملنا العربي والغرب، والتي يزيد يف تفاقمها 
لن�سرتجع  وامل�سرتكة  احلثيثة  جهودنا  غياب 
الأجماد  تلك  العلمية،  واأجمادنا  الريادي  دورنا 
العلمي  التطّور  لهذا  الأ�سا�س  يف  مّهدت  التي 

الذي ي�سهده العامل ويف خمتلف املجالت.
ل  امل�ساكل  ه��ذه  بع�س  اأن  بالذكر  واجلدير 
يعانيه  بل  فح�سب،  العربي  عاملنا  على  يقت�رض 
ومبختلف  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  اجل��م��ي��ع 

لغاتهم وثقافاتهم.
الأ�سماء  لذلك كانت احلاجة اىل �رضورة �سبط 
اجل��غ��راف��ي��ة وت��وح��ي��ده��ا م��ن اجل��م��ي��ع، ب��دون 
عندنا،  احل��اج��ة  ه��ذه  اأن  اىل  اأ���س��ف  اإ�ستثناء، 
اجلغرافية  الأ�سماء  رومنة  لعملية  كعرب، متهد 

ح�سب املقايي�س التي تفر�سها قواعد اللغة.
ل��ب��ن��ان، وب��ال��رغ��م م��ن م��ع��ان��ات��ه ع��ل��ى مّر  اإن 
دوره  ع��ن  ي��وم��اً  يتخّل  مل  ال�سابقة،  ال�سنوات 
من  ذل��ك  يتطلبه  م��ا  م��ع  ال��ع��رب  اأ�سقائه  ب��ني 
م�سوؤوليات. وها هو للمرة الرابعة على التوايل، 
منه  حر�ساً  عا�سمته،  يف  املوؤمتر  هذا  ي�ستقبل 
على عدم اإ�ساعة اجلهود املبذولة يف هذا الإطار 

حتى الآن.
من جهة اأخرى، تعترب اللغة العربية اإحدى اأكرث 
كان  يوم  خ�سو�ساً  العامل،  يف  انت�ساراً  اللغات 
معارفهم،  فيه  ازده��رت  ال��ذي  ع�رضهم  للعرب 
يف  �ساعدت  عظيمة  علمية  اإ�سهامات  فقّدموا 

تقّدم املعارف والفل�سفة تقدماً كبرياً.

عاملنا  يواجهها  التي  التحديات  فاإن  وعليه، 
واجلدية  الوعي  من  مزيد  اىل  تدعونا  العربي 
ال�سقيقة  فل�سطني  هي  فها  اجلهود؛  وتوحيد 
مدنها  ل��ه��ا؛  �سابق  ل  تهويد  عملية  ت�سهد 
باأ�سماء  ت�سبح  املقد�سة  واأر���س��ه��ا  وت��راث��ه��ا 
وت�رضيعاً  ال�سعوب  لذاكرة  حمواً  غريبة،  يهودية 

للقمع والإحتالل، والكل يف غفلة عن هذا الأمر.
قدر  على  جهودكم  تكون  اأن  ناأمل  اأن  يبقى 
حلمل  اختريت  التي  النخبة  كونكم  بكم،  الأم��ل 
الأمانة وامل�سي فيها ملا فيه خري الأمة والعودة 
بها، كما ينبغي، منارة يف اأ�سمى مراكز احل�سارة 

والرقي...

العقيد ابراهيم عطوي
وكانت كلمة لنائب رئي�س املجموعة العاملية 
ابراهيم  العقيد  اجلغرافية  الأ���س��م��اء  خل���رباء 
ا�ستعمال  بفائدة  نّوه  الذي  عطوي من اجلزائر، 
اأجلها  من  والتي  املوّحدة  اجلغرافية  الأ�سماء 

اأن�ساأت الأمم املتحدة 
لالأ�سماء  يروج  فريقاً 
على  اجل����غ����راف����ي����ة 
العاملي،  امل�ستوى 
كونها:  على  و���س��ّدد 
يف  اأ�سا�سياً  »عن�رضاً 
الت�سال الفّعال على 
العامل، يدعم  م�ستوى 
الإجتماعية  التنمية 
والإقت�سادية ويحفظ 
والهياكل  الطبيعة 
الوطنية«،  الأ�سا�سية 
»الإ�ستعمال  اأن  واأّكد 
ال���دق���ي���ق ل��الأ���س��م��اء 
اجل���غ���راف���ي���ة ي��ع��ود 

يف  الدولية  ال�سلطات  على  بالنفع 
امللكية  وحقوق  والإح�ساءات  التجاري  التبادل 
حالت  يف  والإغ��اث��ة  البيئة  واإدارة  والتخطيط 
والت�سالت...«.  واملالحة  الطبيعية  الكوارث 
املجموعة  بها  قامت  التي  باجلهود  ن��ّوه  كما 
يف  امل�ساركة  يف   UNGEGN ل��دى  العربية 
موؤمترات ودورات للو�سول اىل حلول توافقية 

للم�ساكل حول الأ�سماء اجلغرافية...
العميد الركن مارون خري�ش

رئي�س  خري�س  م���ارون  ال��رك��ن  العميد  ع��ّرف 
يف  اجلغرافية  الأ�سماء  خل��رباء  العربية  ال�سعبة 
َعب  ال�سُّ من  »واح��دة  اأنها:  على  كلمته  م�ستهل 
املجموعة  منها  تت�سّكل  التي  والع�رضين  الثالث 
الأ�سماء  بتوحيد  املعنيني  للخرباء  العاملية 
اأوائ��ل  م��ن  وه��ي   .)UNGEGN( اجلغرافية 
الإقت�سادي  املجل�س  ل��دى  املن�ساأة  َعب  ال�سُّ
والإج��ت��م��اع��ي ال��ت��اب��ع ل���الأمم امل��ت��ح��دة. وذّك���ر 
اعتباراً  ع��ق��دت  ال��ت��ي  ال�سابقة  ب��امل��وؤمت��رات 
 2006 ال��ع��ام  اىل  و���س��ولً   1971 ال��ع��ام  م��ن 
موؤمتري  ثّم  ومن  ن�ساطها،  تنظيم  �سهد  الذي 
2007 و2008 يف بريوت اي�ساً، وقد �سدرت 
ال�سعبة  بتنظيم  متعلقة  مهمة  مقررات  عنهما 
لها  مقّر  واعتماد  موؤمتراتها،  ونظام  وارتباطها 

يف مبنى جامعة الدول العربية يف بريوت.
املوّحد  العربي  النظام  تعديل  مقرراتها  اأهم 
العام  اأق��ر  ال��ذي  اجلغرافية  الأ���س��م��اء  لرومنة 
 )UNGEGN( ال��ث��اين  امل��وؤمت��ر  يف   1972

ولقت بع�س الدول العربية �سعوبات لغوية يف 
اأثناء تطبيقه.

ال��ي��وم جنتمع جم���دداً يف  واأ���س��اف: »ه��ا نحن 
من  ك��رمي��ة  ب��دع��وة  اخلام�س  العربي  امل��وؤمت��ر 
جامعة الدول العربية وبح�سورها. وقد و�سعت 
الإخوة  مع  بالتن�سيق  العربية  ال�سعبة  رئا�سة  له 
اخلرباء العرب برناجماً ذا اأهداف حمددة تتعلق 
برنامج  لتطبيق  اتخاذها  ال��واج��ب  باخلطوات 
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الأ�سماء  توحيد  عملية  لإجن���اح  م��وح��د  ع��رب��ي 
العربية،  ال��دول  جميع  �سعيد  على  اجلغرافية 
ثقايف  ك���اإرث  الأ���س��م��اء  ه��ذه  على  واملحافظة 

م�سرتك لل�سعوب العربية«. 
وحتّدث العميد خري�س عن خطة عمل لتطبيق 
يف  اجلغرافية  الأ�سماء  ملعاجلة  موّحدة  تدابري 
اإن�ساء  التدابري:  هذه  ومن  العربية  الدول  جميع 
هيئة وطنية لالأ�سماء اجلغرافية، تنظيم معاجم 
اجلغرافية  الأ�سماء  وكتابة  م��وّح��دة  واأطال�س 
والقرى  امل��دن  لف��ت��ات  على  م��وّح��دة  بطريقة 

العربية.
ال�سنة  ه���ذه  دع���ت  ال�سعبة  اأن  اىل  واأ����س���ار 
وباحثني  اأ�ساتذة  العرب  اخلرباء  اىل  بالإ�سافة 
وم�سادرها  ومعانيها  الأ�سماء  تاريخ  جمال  يف 
الأ�سوات  علم  يف  خمت�سني  واآخرين  اللغوية، 
وما  العربية  ل��الأح��رف  الفونولوجية  والقيمة 
علم  ويف  الرومنة،  اأبجدية  يف  اأحرف  من  يقابلها 
العلوم  يف  وكذلك   )Linguistic( اللغات 

اجلغرافية واأ�ساف قائالً:
»ل يخفى على اأحد يف اأيامنا هذه مدى اأهمية 
العربية  بالأحرف  الكتابة  موّحدة  اأ�سماء  وجود 
والأح�����رف ال��الت��ي��ن��ي��ة ووج����ود ق��واع��د م��وّح��دة 
والإقليمي  املحلي  ال�سعيد  على  ل�ستخدامها 
اإق��ن��اع  ال�����س��ع��ب  وال�����دويل. ول��ك��ن يبقى م��ن 
تخ�سي�س  احلكومة  يف  الإدارة  على  القيمني 
اجلغرافية،  الأ�سماء  توحيد  لعملية  مالية  موارد 
تبغي  التي  اجلهة  اأن  امل�سوؤولون  يعتقد  اإذ 

بعملية  تقوم  اأن  ميكنها  الأ���س��م��اء  ا�ستخدام 
متعددة  جهات  يجعل  مم��ا  حينه.  يف  التوحيد 
الوقت  م��ن  ال��ك��ث��ري  تخ�سي�س  ع��ل��ى  جم���ربة 
امل�ستعملة  ال��ق��دمي��ة  الأ���س��م��اء  جلمع  وامل���ال 
عملية  واإج����راء  الإ�ستعمال  حديثة  واجل��دي��دة 
توحيدها. فتاأتي النتائج متفاوتة بني موؤ�س�سة 
موؤ�س�سة  اإيجاد  اىل  جمدداً  احلاجة  وتربز  واأخرى 
متخ�س�سة لإجراء عملية التوحيد، ناهيك عن اأن 
اأن تكون ر�سمية موّثقة  الأ�سماء املوّحدة يجب 
�سالحية  ذات  حكومية  موؤ�س�سة  ع��ن  ���س��ادرة 

الأ�سماء  على  وامل��واف��ق��ة  الت�سميات  ب��اإط��الق 
املوجودة. وذلك لكي تكون مقبولة على �سعيد 
ال�سلة  الدولية ذات  الأمم املتحدة واملنظمات 

مبو�سوع املقايي�س واملعايري.
واملوؤ�س�سة املعنية بتوحيد الأ�سماء اجلغرافية 
اأه��داف  ذو  حم��دد  برنامج  لها  يكون  اأن  يجب 
اأن  ويجب  الأ���س��م��اء،  توحيد  اىل  ت���وؤدي  معينة 
ب�سكل  الربنامج  هذا  لتطبيق  ال�سلطة  ُتعطى 
موّحد على جميع اأرا�سي الدولة. وترتدي عملية 
اإن�ساء هذه الهيئة اأو املوؤ�س�سة اأهمية كربى، اإذ 
تعترب اخلطوة الأوىل نحو حتقيق برنامج وطني 
من  الثانية  الدرجة  يف  وتاأتي  الأ�سماء.  لتوحيد 
النهائية  ب�سيغتها  الأ�سماء  ن�رض  عملية  الأهمية 
ال�سياحية  واملواقع  اجلغرافية  املعامل  كاأ�سماء 
والدينية،  والتاريخية  والثقافية  والأث��ري��ة 
اأ�سماوؤها  ت�سّكل  التي  املناطق  وخ�سو�ساً 

موؤ�رضات اإقت�سادية متنح مالكها احلق بامللكية 
دفع  لها  م�ستعمل  كل  على  وتفر�س  الفكرية. 
وقواعد  الأ�سماء  ن�رض  وي���وؤدي  ذل��ك.  لقاء  ب��دل 
الإ�سم  ملكية  يف  احلق  تثبيت  اىل  ا�ستخدامها 

ويكّر�سه ملكاً ثقافياً لل�سعوب. 
عن  درا�سة  اإج��راء  ب�سدد  العربية  ال�سعبة  اإن 
على  رداً  املحتلة،  الأرا�سي  يف  العربية  الأ�سماء 
الأ�سماء  الإ�رضائيلية بحقها يف تغيري  الإدع��اءات 
املناطق  ويف  فل�سطني  اأر����س  على  العربية 
اأو  ال��ت��وراة،  وروده��ا يف  بحجة  املحتلة،  الأخ��رى 
ب�سبب عدم ا�ستعمال الإ�سم باللغة العربية على 

اأر�س الكيان ال�سهيوين بعد اأن اأ�سبح ال�سكان 
العرب اأقلية ح�سب اإدعائهم.

حّث  اىل  ت�سعى  العربية  ال�سعبة  »اإن  وق��ال: 
مقرراتها،  تبّني  على  العربية  ال���دول  جميع 
الهيئة  باإن�ساء  يخت�س  مبا  تو�سياتها  وتطبيق 
ومبا  الأ�سماء،  بتوحيد  املتخ�س�سة  الوطنية 
الأ�سماء  ه��ذه  جمع  واأ���س��ال��ي��ب  ب��ط��رق  يتعلق 
كما  الالتينية.  الأح��رف  اىل  ونقلها  وتوحيدها 
ت�سعى اىل حتقيق طلبها الذي رفعته احلكومة 
اأجل  من  العربية  ال��دول  جامعة  اىل  اللبنانية 
من  موؤ�س�سة  ال�سعبة  اع��ت��ب��ار  على  امل��واف��ق��ة 
والإجتماعي  الإقت�سادي  املجل�س  موؤ�س�سات 

للجمعية«. التابع   ALESCO
امل�سرتك  ال��ع��رب��ي  »ال��ع��م��ل  اأن  اىل  واأ���س��ار 
يتطلب  العربية  ال�سعبة  عمل  برنامج  لإجن��اح 
الهيئة  مع  الدائم  التوا�سل  العرب  اخلرباء  من 
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اإجتماعات  لل�سعبة، واملبادرة اىل عقد  الإدارية 
املوؤمتر  خ��الل  املن�ساأة  العمل  لفرق  �سنوية 
وتفعيل   ،2007 ب��ريوت  يف  الثالث  العربي 
ون�رض  الإن���رتن���ت  �سبكة  ع��ل��ى  ال�سعبة  م��وق��ع 
الأ�سماء  هيئات  ون�ساطات  ن�ساطاتهم  اأخبار 
اعتبار  ينبغي  كما  عليها.  بالدهم  يف  اجلغرافية 
للباحثني والأكادمييني لن�رض  هذا املوقع منرباً 
ال�سعبة  جعل  على  عمالً  واأبحاثهم،  مقالتهم 
العربية مرجعاً جلميع الدول العربية واملنظمات 
اجلغرافية  الأ�سماء  توحيد  جم��ال  يف  الدولية 

و�رضوط ا�ستخدامها«.

الأمانة العامة جلامعة الدول العربية
الأم��ني  كلمة  األ��ق��ى  اخلطيب  حممد  ال�سيد 
مو�سى  عمرو  الأ�ستاذ  العربية  ال��دول  جلامعة 
امل�سافة  القيمة  »اأن  اىل:  خاللها  اأ�سار  والتي 
ل��و���س��ع الأط�����ر امل��ن��ظ��م��ة ل��ت��وح��ي��د الأ���س��م��اء 
اجلغرافية هي يف حت�سني مكانتنا كاأمة عربية 
و�سط ما تعّج به ال�ساحة الدولية من جمموعات 
التي  املحاولت  مواجهة  ويف  واإثنية«،   عرقية 
واإلغاء  هويتنا  طم�س  يف  الأم��ة  اأع��داء  بها  يقوم 
ح�سارتنا وت�سويه تراثنا، موؤكداً اأن: »ما رّكزت 
مّل  اىل  �سعيها  هو  للجامعة  العامة  الأمانة  عليه 
ال��دول  جامعة  ظ��ل  يف  الكلمة  ووح���دة  ال�سمل 
يف  ح��ّث  كما  ال��ع��رب«،  بني  باعتبارها  العربية 
كلمته الدول العربية على اإن�ساء وتفعيل ودعم 
وتوحيد  و�سبط  جلمع  دائ��م��ة  وطنية  هيئات 
املوؤمترات  لقرارات  تنفيذاً  اجلغرافية  الأ�سماء 

العربية والدولية يف هذا املجال«.

الوزير عدنان ال�سيد ح�سني
الوزير عدنان ال�سيد ح�سني األقى كلمة فخامة 
رئي�س اجلمهورية العماد مي�سال �سليمان، لفتاً 
علمي  مطلب  اجلغرافية  الأ�سماء  توحيد  اأن  اىل 
من  تواجهه  ملا  العربية  للمنطقة  واأك��ادمي��ي 
معترباً  املنطقة،  داخ��ل  ومن  خارجية  تدخالت 
لنا  ويحق  ال��ع��امل،  ه��ذا  مع  متفاعل  ج��زء  »اأن��ن��ا 
اإمكاناتنا  خالل  من  امل�سطلحات  كل  نغري  اأن 
»اأّن  على  و�سّدد  الرتويج«.  عن  بعيداً  العلمية 
فل�سطني  يف  ال�سهيونية  احلركة  به  تقوم  ما 
الإ�رضائيلي،  الكيان  ن�سوء  قبل  حتى  املحتلة 
العربية  الأ���س��م��اء  لتغيري  م��درو���س��ة  حملة  ه��و 

وامل�ساجد  للبلدات 
يثري  ما  والكنائ�س، 
اللبنانية  امل�سوؤولية 
وال��ع��رب��ي��ة وي��ط��رح 
اأعلى  على  امل�سكلة 

م�ستوى...«.
ومت����ن����ى ال�����س��ي��د 
ح�سني اأخرياً اأن تقام 
م�����وؤمت�����رات لح��ق��ة 
لبنان  ي�ست�سيفها 
ح��ل��ول  اىل  ت�����س��ل 
مل�سكلة  ج����ذري����ة 
اجلغرافية  الأ���س��م��اء 

والهوية العربية.

املعر�ش
ب�����ع�����ده�����ا ق�����ام 
احل�������س���ور ب��ج��ول��ة 
الذي  املعر�س  على 
����س���ارك ف��ي��ه ع��دد 

بالعلوم  ُتعنى  التي  وال�رضكات  اجلامعات  من 
ما  م�ساريعها  يف  عر�ست  وال��ت��ي  اجلغرافية، 
عند  م�ساريعها  اإع��داد  يف  م�ساكل  من  تواجهه 

ت�سميتها املناطق املتعددة الكتابات.

اجلل�سات
ا�ستمرت جل�سات املوؤمتر ثالثة اأيام، يف اليوم 
الأعمال، وعر�ست  املجتمعون جدول  اأقر  الأول 
املت�سلة  العربية  البلدان  ون�ساطات  تقارير 
مبو�سوع املوؤمتر كما بحثت موا�سيع تنظيمية. 
»املوؤ�س�سات  التاليتان  اجلل�ستان  وتناولت 
البلدان  يف  اجل��غ��راف��ي��ة  ب��الأ���س��م��اء  امل��ع��ن��ي��ة 
لرومنة  امل��وّح��د  العربي  و»النظام  العربية«، 

الأ�سماء اجلغرافية العربية«.
ببحث  افتتحت  للموؤمتر  الثاين  اليوم  جل�سات 
العربية  اجلغرافية  الأ�سماء  ج��داول  »تنظيم 
اآل��ي��ة للمدن  ون�����رضه��ا« وب��ن��اء ق��اع��دة ب��ي��ان��ات 
للكتابة  ب���ريوت  دل��ي��ل  ب��ا���س��ت��خ��دام  ال��ع��رب��ي��ة 

باحلروف الالتينية...
وعاجلت اجلل�سة الثانية موا�سيع متنوعة فيما 
املوؤمتر  رع��اة  عرو�س  الثالثة  اجلل�سة  عاجلت 
 ،Gistransport �رضكة   ،Navleb )�رضكة 

�رضكة ESRI، جامعة البلمند(.
الأوىل  اجلل�سة  عنوان  كان  الثالث  اليوم  يف 
وقد  اجل��غ��راف��ي��ة«  الأ���س��م��اء  معاجلة  »ت��وح��ي��د 
واللغات  املحلية  ال��ل��ه��ج��ات  ت��اأث��ري  ت��ن��اول��ت 
على  وكتابتها  الأ�سماء  تغيري  على  الأجنبية 
اخلرائط وعلى لفتات املدن والقرى وال�سوارع، 
الأماكن  كذلك عاجلت �سبط وتوثيق م�سميات 
والأ���س��م��اء  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  يف 
مقابل  لها  لي�س  ال��ت��ي  واحل���روف  اجلغرافية 
العربية  اخلريطة  ومو�سوع  العربية،  اللغة  يف 

املوّحدة.
»الأ�سماء  ب��ع��ن��وان:  ك��ان��ت  الثانية  اجلل�سة 
اجلغرافية يف فل�سطني املحتلة«، وعاجلت هذه 
الأخرية فهر�س الأ�سماء اجلغرافية الفل�سطينية 
يف  اجلغرافية  الأ�سماء  حول  تو�سية  وناق�ست 
القادم  »اإقرار املوؤمتر  اأما  فل�سطني املحتلة... 
والبيان اخلتامي والتو�سيات، وانتخاب الهيئة 
اجلل�سة  عنوان  فكان  الأعمال«،  وجلان  الإدارية 
املوؤمتر  وزم��ان  مكان  ح��ّددت  بحيث  الثالثة، 
جدول  واأق���ّرت  اجلغرافية  لالأ�سماء  ال�ساد�س 
اجلديدة  الإداري����ة  الهيئة  وانتخبت  اأعمالها 

لل�سعبة.

القايدي  �سيف  الدكتور  رئي�ساً،  خري�س  مارون  الركن  العميد 
ابراهيم عطوي )اجلزائر( نائبني للرئي�س،  )الإمارات( والدكتور 
ابراهيم جابر  الأ�ستاذ  )ال�سعودية( مقرراً،  الرا�سد  اأحمد  الأ�ستاذ 

)الأردن( حمرراً.

تراأ�س اللجنة املنّظمة العميد 
مدير  باخو�س  باخو�س  الركن 

ال�سوؤون اجلغرافية و�سّمت اللجنة ب�سفة اأع�ساء كالً من:
روب��ري  ال��رك��ن  العقيد  �سلي��مان،  ف��ادي  ال��رك��ن  العقيد 
املهن��د�س  النقيب  ن�سار،  جوزيف  املهند�س  العقيد  العلم، 
الأول  امل��الزم  احل��سيني،  اأمل  املهن��د�س�ة  الريحاين،  عبداهلل 
واملالزم  لل���رض(،  واأمي��ناً  )ع�سواً  احل�اج  �ساكر  امل��هن��د�س 

الإداري با�س�ل اأبو �سله�ب.

ال�سعبة العربية خلباء الأ�سماء اجلغرافية

اللجنة املنّظمة
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طارق  الدكتور  الإعالم  وزير  اأكد 
التقييد  يرف�س  العربي  »امل��وق��ف  اأن  م��رتي 
الأجنبي حلرية انتقال اإعالمنا العربي اىل العامل، 
وجتاهل حقوقنا الوطنية بتنظيم اإعالمنا يف ظل 
الإعالم  التي تقوم عليها حرية  احرتام املبادئ 

يف كل العامل«.
»املنتدى  اف��ت��ت��اح  خ���الل  ج���اء  م���رتي  ك���الم 
واأخ��ط��ار  ال��ع��رب��ي  الف�سائي  للبث  الإع��الم��ي 
وبدعوة  برعايته  عقد  الذي  الأجنبي«  التدخل 

من قناة »املنار«، بالتعاون مع »اإحتاد اإذاعات 
الدول العربية«، يف فندق »ال�سفري« - بريوت.

متام  النائب  ال�سابق  الوزير  الإفتتاح  ح�رض 
�سالح  ال��رك��ن  العميد  التوجيه  مدير  ���س��الم، 
جان  العماد  اجلي�س  قائد  ممثالً  �سليمان  حاج 
ممثالً  حبيب  اليا�س  الركن  العقيد  قهوجي، 
اأ���رضف  ال��ل��واء  الداخلي  الأم���ن  ق��وى  ع��ام  مدير 
ريفي، اىل جانب ح�سد من ال�سخ�سيات الروحية 

والإعالمية وال�سيا�سية والإجتماعية.
لالإعالم  الوطني  املجل�س  ع�سو  األقى  بداية 
يف  احل��وار(  اأدار  )ال��ذي  قنديل  غالب  الأ�ستاذ 
والعامل  لبنان  �سهداء  فيها  حّيا  كلمة  اجلل�سة، 
تبادل  اىل  داع��ي��اً  ال�سالم،  واأ���س��ط��ول  العربي 

اخلربات الإعالمية اللبنانية والعربية.
»املنار«  قناة  ع��ام  ملدير  الكلمة  كانت  ثم 
التي  »ال��ط��ف��رة  اإن  ق��ال  ال��ذي  ق�سري  ع��ب��داهلل 
ن�سبياً  ك�����رضاً  حّققت  العربي  الإع���الم  �سهدها 
والتي  العامل  يف  املعلومات  م�سادر  لحتكار 
ال��وك��الت  ع��رب  ك��ل��ي��اً  يحتكرها  ال��غ��رب  ك���ان 
روايتان  هناك  �سارت  الأوىل،  وللمرة  الكبرية. 
اإن  وقال  العربي.  العامل  يف  للحدث  الأقل  على 
هذا  وج��ود  م��ن  الأك���رب  املت�رضر  »الإ���رضائ��ي��ل��ي 
لوبياً  اأن�ساأ  العربي،  لالإعالم  الن�سبي  التاأثري 
واأ�ساف:  الإعالمية«.  الو�سائل  ه��ذه  ملحاربة 
العربي  الإع���الم  حتمي  ت�رضيعات  ت�سدر  »مل 

اإعداد: تريز من�سور
ت�سوير: املعاون الأول ربيع �ساهر

منتديات
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»منتدى البث الف�سائي العربي واأخطار التدخل الأجنبي«
مرتي: نرف�ش التقييد الأجنبي لإعلمنا

وندعو اىل التمييز بني الإرهاب
واحلق امل�رشوع يف مقاومة الإحتلل
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وال�سعي  التطاول  فا�ستمر  العربي،  والف�ساء 
الإع��الم  ت��اأث��ري  خنق  اىل  والغربي  الإ���رضائ��ي��ل��ي 
»م�سرية  اأن  من  حذر  واإذ  وفاعليته«.  العربي 
على  �سدد  اآتية«،  العربي  الإع��الم  كل  اإجها�س 
حتميه،  قوانني  اىل  يحتاج  العربي  »الإعالم  اأن 
عليه  ت�سيق  اأو  تق�سيه  ت�رضيعات  اىل  ولي�س 

وتخنقه«.
مدير عام اإحتاد اإذاعات الدول العربية �سالح 

النواب  جمل�س  ق���رار  م�����رضوع  ت��ن��اول  م��غ��اوري 
الأمريكي بت�سنيف م�سغلي الأقمار الإ�سطناعية 
كمنظمات اإرهابية، يف حال التعاقد مع القنوات 
امل�سنفة منظمات اإرهابية«، فراأى فيه »تدخالً 
يف �سوؤون الدول العربية التي تعالج ق�ساياها 
موؤكداً  الوطنية«،  ت�رضيعاتها  وف��ق  الإعالمية 
الإعالمية  جهودها  العربية  ال���دول  موا�سلة 
ملكافحة التطرف والعنف والطائفية والإرهاب 
الإعالم  بحرية  التم�سك  مع  عليه،  والتحري�س 
الت�سييق  حم���اولت  ورف�����س  عنها  وال��دف��اع 
وحق  الإره���اب  ب��ني  التمييز  و����رضورة  عليها، 
ال�سعب العربي يف مقاومة الإحتالل الإ�رضائيلي.

طارق  الدكتور  الإع��الم  وزي��ر  قال  جهته،  من 
على  للت�سييق  امل�سرتك  »رف�سنا  اإن  م��رتي 
احلريات الإعالمية لي�س يف موقع تربير الدعوة 
العنف.  على  التحري�س  قبول  ول  الإرهاب،  اىل 
امل�رضوعة  احلقوق  بني  متييزاً  نقيم  اأننا  غري 
وتاأجيج  احل��ك��وم��ات،  �سيا�سات  معار�سة  يف 

م�ساعر احلقد والكراهية �سد ال�سعوب واحل�س 
اي�ساً  ون�����س��ّدد  امل��دن��ي��ني.  �سد  العنف  على 
يف  امل�رضوع  واحل��ق  الإره��اب  بني  التمييز  على 
»القيم  اأن  وراأى  الإ�رضائيلي.  الإحتالل  مقاومة 
تعترب  ل  الكونية،  املهنية  واملعايري  الأخالقية 
متييز  دون  من  اجلميع  يرت�سها  مل  ما  كونية 
الإعالم  من   19 باملادة  ذّك��ر  واإذ  تفرقة«.  ول 
»العمل  اأن  اىل  لفت  الإن�سان،  حلقوق  العاملي 

احرتام  ظل  يف  الإع��الم��ي،  املجال  يف  امل�سرتك 
يقت�سي  الوطنية،  والقوانني  اخل�سو�سيات 
اجلهات  بني  امل�ستمرين  والتن�سيق  الت�ساور 
و�سّدد  اخلا�سة«.  الإع��الم  وو�سائل  الر�سمية 
والتزامنا  امل�سرتكة  جلهودنا  بد  »ل  اأن��ه  على 
توجهات عامة ومعايري و�سلوكاً مهنياً واأخالقياً، 
بحيث  طوعي،  اختيار  عن  تعبرياً  تكون  اأن  من 
ول  الرقابة،  طريق  من  الإل��ت��زام  ه��ذا  ياأتي  ل 
بفر�س �سيا�سات، اأو الر�سوخ لل�سغوط من اأي 
جهة اأتت، اأكانت خارجية اأم داخلية«. ولحظ اأن 
»جناح هذه اجلهود يقت�سي تبديد الإلتبا�سات 
يتمّتع  م��ت��ن��وع،  ح��ّر  اإع���الم  اىل  م��ع��اً  وال��ت��ط��ّل��ع 
على  قادراً  ويكون  والعامل،  بالدنا  يف  ب�سدقية 
عربي  عام  راأي  تكوين  يف  وامل�ساهمة  الإقناع 
واع، من خالل تقدمي املعرفة اجلدية وممار�سة 
والتجريح  ال�سباب  من  بعيداً  النقدي  التفكري 

والعنف والكراهية«.
تعني،  ل  الإع���الم،  »�سدقية  اأن  اىل  واأ���س��ار 

ال�سهادة  م�سوؤولية  يف  ت�ساهله  ح��ال،  اأي  يف 
الأخالقي،  ال��واج��ب  من  التن�ّسل  اأو  للحقيقة 
الأبرياء  من  عدد  يختار  احلياد  من  نوع  باإ�سم 
جانبه ومن ورائهم كثري من اخلبثاء، فيت�ساوى 
واملعتدى  واملعتدي  واملظلوم  الظامل  بذلك 

عليه و�ساحب احلق ومغت�سبه«.
بعد  اليوم  »ما يح�سل  على ذلك  مثالً  واأورد 
يف  املجرمة  الإ�رضائيلية  الع�سكرية  العملية 
والتي  احلرية«،  »اأ�سطول  �سد  الدولية  املياه 
ال�سعب  تاأتي يف �سياق احل�سار امل�رضوب على 
حقوقه  اإنكار  يف  والتمادي  غزة  يف  الفل�سطيني 
املطالبة  »اأن  اىل  ولفت  والإن�سانية«.  الوطنية 
ب��داأت  �سدقية  وذي  �سفاف  دويل  بتحقيق 
حقوق  وجمل�س  الأم��ن  جمل�س  يف  ثمارها  توؤتي 
منا�سبة  التحقيق  يكون  اأن  يعني  مما  الإن�سان، 
واإدارة لعمل دوؤوب وتراكمي يف خماطبة العامل 
والقانون  والإن�سانية  الوطنية  احلقوق  بلغة 
اأن  الدويل«، معترباً  الإن�ساين  والقانون  الدويل 
وعلى  التعاون  على  لقدرتنا  حمك  كهذا  »عمالً 
الأول  املحّرك  كانت  التي  اإ�رضائيل،  على  ردنا 

للحمالت على حرية الإعالم العربي«.
عنوان  حت��ت  جل�سة  عقد  الإف��ت��ت��اح  واأع��ق��ب 
الف�سائي  ل��ل��ب��ث  احل����ايل  ال��و���س��ع  »ت��ق��ي��ي��م 
دجاين  نبيل  ال��دك��ت��ور  فيها  ت��ن��اول  ال��ع��رب��ي« 
ق�سية  الأمريكية(  اجلامعة  يف  الإع��الم  )اأ�ستاذ 
و�سائل  اأن  واعترب  وامل�سامني،  الإح�سائيات 
امل�ساد.  الآخ��ر  ال���راأي  خلقت  العربية  الإع���الم 
جتري  العربية  الف�سائيات  اأن  اىل  م�����س��رياً 
منها  ال�سا�سات  على  اتفاقاً  اأك��رث  نقا�سات 
التاأثري  يف  ف�سالً  يرتجم  ما  الواقع،  اأر���س  على 
تبغي  ال�سا�سات  ه��ذه  اأن  باعتبار  ال�سيا�سي، 
زيادة يف عدد جمهورها، ول تهدف اىل التغيري، 
اأو اىل اإف�ساح املجال اأمام املواطنني للم�ساركة 

بالقرارات التي توؤثر على م�سريهم وحياتهم.
)مقّدم  نق�سبندي  هاين  الأ�ستاذ  ت�ساءل  كما 
مدى  عن  كلمته  يف  دب��ي(  تلفزيون  يف  برامج 
امل�ساهد  يف  التاأثري  على  الإعالم  و�سائل  قدرة 
العربي والأجنبي، وقدرة املواطن العربي على 
لها  ليت�سنى  متنوعة  عربية  قناة   700 متابعة 
اأي ولء ملحطة معينة  نافياً وجود  التاأثري فيه، 
اأحد  اإن الولء حتّول اىل برنامج واىل حديث  بل 
الرتفيهية  بثالث،  املحطات  م�سنفاً  الزعماء، 



حزيران 2010
55

اجلي�ش - العدد رقم 300

وال�سيا�سية والدينية.
ملحطة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������س  وت����ط����رق 
الآليات  اىل  �سوتر  عمر  الأ�ستاذ  »نور�سات« 
يف  بالبث  الرتخي�س  يف  املعتمدة  واملعايري 
مل  العربي،  الإعالم  اأن  معترباً  العربي،  الف�ساء 
باتت  موّحدة  ومبرجعية  بت�رضيعات،  نف�سه  يحِم 
ل  وعدده  ال�سباب،  عن�رض  تاأثر  ظل  يف  �رضورية، 
واملوؤثر.  الهائل  الغربي  بالإعالم  به،  ي�ستهان 
ودعا اجلميع اىل »تقدمي خطاب �سيا�سي ناجح 
بعيداً عن الطائفية«، م�سرياً اىل قانون الإعالم 
يفر�س  ال��ذي   ،94/384 وامل�سموع  املرئي 
على املوؤ�س�سات الإعالمية جتديد رخ�ستها بعد 

انق�ساء 13 عاماً على العمل بها.
يف اجلل�سة الثانية التي حملت عنوان »خلفية 
تناول  الف�سائي«  البث  يف  الأجنبية  التدخالت 
املحامي �سامي توما اأهداف ومرتكزات التدخل 
الأجنبي، مت�سائالً »هل يقبل القوي �رضكاء له يف 
اإنها لي�ست م�ساألة حرية  بناء الثقافة؟«، موؤكداً 
بل هي م�ساألة اإرهاب. وعّدد بع�ساً من القوانني 
والتعبري،  الإع��الم  حريات  ترعى  التي  العاملية 
»من  اأنه  اىل  م�سرياً  منها،  الأمريكية  �سيما  ول 
الدول  بني  عامة  مفاهيم  توحيد  املمكن  غري 
العربية نف�سها، وبني الدول العربية والأجنبية، 
وخ�سو�ساً الثقافية وتعريف الإرهاب...« ودعا 
الت�ساور  واىل  القوانني  حتديث  اىل  ب��اإحل��اح 
الإعالم،  وو�سائل  كافة  العربية  ال�سلطات  بني 
لو�سع روؤية م�سرتكة حول منع التدخل الأجنبي 

يف البث الف�سائي.
قناة  يف  ال��ع��ام��ة  ال��ع��الق��ات  م��دي��ر  كلمة  اأم���ا 
يو�سف  احل��اج  علي  ال�سيد  فاألقاها  »امل��ن��ار« 
التعامل  �سبل  اأو���س��ح  ال��ذي  الأخ��ب��ار(،  )مدير 
وعلى  الر�سمي  امل�ستوى  على  التدخالت  مع 
التدخل  »اإن  وق��ال:  امل��دين،  املجتمع  م�ستوى 
الأجنبي بالإعالم قدمي، ويعود اىل طموحات هذا 
اأن  العربية اخل�سبة«... واعترب  باأر�سنا  الأجنبي 
قرار جمل�س النواب الأمريكي 2278 )ال�سادر 
بت�سنيف  والقا�سي   2009 العام  نهاية  يف 
الأقمار ال�سناعية العربية ككيانات اإرهابية اإذا 
خرقت م�سمونه، ومينع بع�س املحطات العربية 
واأمريكا،  اأوروبا  يف  بالبث  والأق�سى...  كاملنار 
ب�سكل  يتناق�س  بالإرهابي(،  اإعالمها  وم�سنفاً 
ال�سيادة والإ�ستقالل، ويعترب  كامل مع مفهوم 

ويتنافى  الدول،  خ�سو�سيات  يف  �سافراً  تدخالً 
)حرية  الإن�����س��ان  حلقوق  ال��دول��ي��ة  وال��ق��وان��ني 
املحطات  بع�س  اإحجام  اىل  اأ�سار  واإذ  التعبري(. 
ول  ال�سهيونية،  امل��ج��ازر  ب��ث  ع��ن  الأج��ن��ب��ي��ة، 
التي  ال�سغوط  اىل  تطّرق  غزة،  يف  اآخرها  �سيما 
واإعالميني  �سيا�سني  على  اإ�رضائيل  متار�سها 
ت�سليط  اأو  �سيا�ستها  انتقاد  يحاولون  اأجانب، 

ال�سوء على جرائمها...
واأخرياً كانت املداخلة لرئي�س املجل�س الأعلى 
عنه  نيابة  األقاها  حمفوظ،  الهادي  عبد  لالإعالم 
فوؤاد  الأ�ستاذ  »الأن���وار«  جريدة  حترير  مدير 
دعبول، الذي حتّدث عن الت�رضيعات الوطنية يف 
احلّد من التدخالت الأجنبية يف البث الف�سائي، 

يف  هلينكتون  �سموئيل  الكاتب  راأي  مناق�ساً 
اإنقاذ  خمّولة  »اأمريكا  ب��اأن  العوملة  عن  كتابه 
ال�رضور«، بل اعتربها )يف عهد جورج  العامل من 
الأول  امل��م��ار���س  اجل���دد(  واملحافظني  بو�س 
على  واحلفاظ  النفطي  الإره��اب  ل�سرتاتيجية 
كما  الأو���س��ط.  ال�رضق  منطقة  يف  اإ�رضائيل  اأم��ن 
اعترب  من  اأول  املتحدة،  الوليات  اأن  اىل  اأ�سار 
اإره��اب��ي، قبل  اإع���الم  اأن الإع���الم امل��ق��اوم ه��و 
فرن�سا حيث �سّن اللوبي ال�سهيوين فيها اي�ساً 
قناة  منع  اىل  اأدت  امللتزم،  الإع��الم  �سد  حملة 

»املنار« من البث يف فرن�سا العام 2003.
بني  ق��ّي��م  ح���وار  ج��رى  امل��ن��ت��دى،  نهاية  ويف 

املنتدين واحل�سور.

بحث املنتدى الإقت�سادي العربي يف دورته ال�18 املرحلة احلرجة التي ي�سهدها الإقت�ساد العاملي 
وخماطر الإفال�س التي تهّدد منطقة دول اليورو.

رئي�س احلكومة �سعد احلريري الذي افتتح املنتدى يف فندق فيني�سا و�سط ح�سور عربي واإقليمي 
كثيف )800 م�سارك(، اعترب اأن للثقة دوراً اأ�سا�سياً يف احتواء الأزمة وتداعياتها، حيث اأنه، مع الرتابط 
املتزايد لالإقت�سادات، بات من ال�سعب التمييز بني الإ�ستثمار الآمن والإ�ستثمار غري الآمن. وراأى اأن 
احلفاظ على ثقة امل�ستثمر، يتطلب الإ�ستقرار ال�سيا�سي والإ�سالحات الإقت�سادية وال�سيا�سة املالية 

ال�سليمة واإقامة حوار مع امل�ستثمرين.
رئي�س الوزراء اليوناين جورج بابندريو اأكد اأن حتقيق الإ�ستقرار والنمو ل ميكن اأن تقوم به دولة 
لوحدها، مو�سحاً اأن اأية مبادرة جلمع احلكومات والقطاع اخلا�س وال�رضكاء حول طاولة واحدة، متكننا من 

حماية مواردنا الطبيعية وتوفري الت�سامن والإ�ستقرار للمنطقة برمتها...
الأمني العام جلامعة الدول العربية عمرو مو�سى لفت اىل �سخامة التحديات التي تواجه العامل العربي 

ويف مقّدمها التنمية والدميوقراطية واحلكم الر�سيد، اإ�سافة اىل التكامل الإقليمي.
كذلك حتدث يف الإفتتاح اأمري منطقة مكة رئي�س موؤ�س�سة الفكر العربي خالد الفي�سل الذي اعترب اأن 

العامل العربي اأ�سبح يف قلب ق�سية اإ�سالح النظام املايل العاملي.
حاكم م�رضف لبنان ريا�س �سالمة قال يف مداخلته اإن معدل النمو املتوقع يف لبنان لهذه ال�سنة يراوح 
ميزان  يف  والفائ�س  الودائع  ارتفاع  اىل  ولفت  املئة.  يف  و5  بني 4  والت�سخم  املئة،  يف  و8  بني 7 

املدفوعات ومنو الت�سليفات للقطاع اخلا�س، كما اأ�سار اىل منو اأرباح امل�سارف بن�سب جيدة.
وقال رئي�س جمعية امل�سارف ورئي�س الإحتاد الدويل للم�رضفيني العرب جوزف طربيه اإن املوؤ�رضات 
الإقت�سادية  التنمية  التكامل يف  اىل حتقيق  الإيجابي، داعياً  الإقت�سادية يف لبنان ثابتة يف م�سارها 

والإجتماعية واإنتاج مناخ اإ�ستثماري حقيقي.
جل�سات املوؤمتر التي ا�ستمرت على مدى يومني، ناق�ست اأبرز املوا�سيع الإقت�سادية على ال�ساحتني 

املحلية والعاملية.

املنتدى الإقت�سادي العربي يناق�ش املرحلة 
احلرجة التي ي�سهدها الإقت�ساد العاملي
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والكلمة  احلرية  عا�سق  امل��وت  غّيب 
اللبنانيني  املحررين  نقيب  والوطن، 
ملحم كرم عن عمر 76 عاماً، بعد �رضاع 
عن  اإب���ع���اده  ي�ستطع  مل  امل��ر���س  م��ع 

ال�سحافة والنقابة، اىل اأن اأتت ال�ساعة.
حتى اليوم الأخري من حياته بقي كرم 
م�سطلعاً بواجباته كما يف مكتبه يف دار 
»األف ليلة وليلة«، م�رضفاً على مطبوعات 
ومل  منها.  ع��دد  حترير  مرتئ�ساً  ال���دار 
ال�سحافة  بجوهر  اإمي��ان��ه  ي��وم��اً  يفقد 
القائم على الدفاع عن احلقيقة دائماً، 
فظل ال�سعار ال�سهري »علمتني احلقيقة 
اأن اأكرهها فما ا�ستطعت« الذي و�سعه 
والده الروائي ال�سهري كرم ملحم كرم، 

يت�سّدر جميع اإ�سداراته.
مل يتغّرب عن التكنولوجيا احلديثة والتطويرات التي اأدخلتها على 
العمل الإعالمي، فالنقيب كرم الذي مار�س ال�سحافة يوم كانت الكلمة 
تكتب بالقلم واجلرائد ت�سّف باليد حرفاً حرفاً، واكب ركب التطور، 

فاأ�سدر ال�سحافة الإلكرتونية اىل جانب ال�سحافة املطبوعة.
ظّل حا�رضاً يف احلياة الإجتماعية وال�سيا�سية يف لبنان، فكان موجوداً 
التقليدية  باأناقته  املهمة،  وال�سيا�سية  الإجتماعية  املنا�سبات  يف 
الأط��راف  بني  ويوّفق  الر�سائل  ينقل  اأخ��الق��ه،  وك��رم  طبعه  ودماثة 
املتنازعة، حا�رضاً يف املنابر ال�سيا�سية والإعالمية مدافعاً حتى النهاية 
عن ثوابته الوطنية املتج�ّسدة يف لبنان الواحد والعي�س امل�سرتك بني 

جميع اأبنائه.
ولد النقيب ملحم كرم يف دير القمر العام 1932، وهو جنل الأديب 
وليلة«  ليلة  »األ��ف  رواي��ات  �ساحب  كرم،  ملحم  كرم  الكبري  اللبناين 
و»العا�سفة« و»الأ�رضار«، وكاتب األف ق�سة وق�سة ومئة ق�سة طويلة، 

ف�سالً عن الدرا�سات واملحا�رضات واملقالت.
تابع علومه الثانوية يف مدر�سة »احلكمة« وتخّرج منها حامالً �سهادة 
البكالوريا اجلزء الثاين )الفل�سفة(. ثم نال �سهادة احلقوق من معهدي 
الثانويني  الطالب  اإحتادي  كرم  واأن�ساأ  اللبنانية.  واجلامعة  الي�سوعية 
�ست  الثانويني  الطالب  لحتاد  رئي�ساً  وكان  لبنان،  يف  واجلامعيني 

�سنوات، ثم رئي�ساً لحتاد الطالب اجلامعيني على مدى خم�سة اأعوام.
انُتخب نقيباً للمحررين العام 1961، ثم نال �سهادة الدكتوراه يف 
القانون. ومنذ ذلك العام يجّدد املحررون انتخابه نقيباً لهم كل ثالث 
�سنوات. كما انُتخب نائباً اأولً لرئي�س احتاد ال�سحافيني العرب العام 
1977 وظل ي�سغل هذا املن�سب اىل حني وفاته. كذلك كان رئي�س 

اجلامعة الدولية لل�سحافيني.
راأ�س النقيب كرم حترير: جملة »احلوادث«، جريدة »البريق«، جملة 
من�سب  �سغل  كما  مورنينغ«،  »مونداي  وجملة  ليبان«،  دي  ريڤو  »ل 
مدير عام ل�»دار األف ليلة وليلة« التي ت�سدر 14 امتيازاً لأربع ع�رضة 

مطبوعة.
النقيب ملحم كرم كان ج�رضاً للمودة واملحبة والوئام، وعرفه اجلميع 
لبنانياً عربياً ف�سيحاً، بليغاً، فيه كل اجلراأة والإقدام والرجولة... ول 
غرور يف ذلك؛ فقد ولد وترّبى بني احلروف والكلمات وترعرع مع ورق 

ال�سحف واملجالت.
جرج�س  مار  كاتدرائية  يف  مهيب  م��اأمت  يف  كرم  النقيب  وّدع  لبنان 
مي�سال  العماد  اجلمهورية  رئي�س  فيه  قّلده  بريوت،  و�سط  املارونية 
�سليمان »الو�سام الرئا�سي املذّهب تقديراً لعطاءاته من اأجل لبنان«.

لبنان وّدعه 
مباأمت ر�سمي 

و�سعبي
ملحم كرم: 

عا�سق 
الكلمة 

واحلرية 
والوطن 

حتى الرمق 
الأخري
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اأ�ساقفة بريوت للموارنة املطران بول�س مطر  تراأ�س ال�سالة رئي�س 
ممثالً البطريرك مار ن�رض اهلل بطر�س �سفري يحيط به املطران خمائيل 
اأبر�س ممثالً بطريرك الروم امللكيني الكاثوليك غريغوريو�س الثالث 
حلام، واملون�سينيور توما�س حبيب ممثالً ال�سفارة البابوية ولفيف من 

الأ�ساقفة والكهنة.
ح�رض ال�سالة الوزير جان اأوغا�سبيان ممثالً رئي�س اجلمهورية، النائب 
النيابي والوزير عدنان الق�سار  نهاد امل�سنوق ممثالً رئي�س املجل�س 
عبد  علي  لبنان  لدى  ال�سوري  ال�سفري  ومّثل  احلكومة،  رئي�س  ممثالً 
الكرمي علي الرئي�س ال�سوري ب�سار الأ�سد، ومّثل وزير الإعالم التون�سي 

اأ�سامة رم�ساين الرئي�س التون�سي زين العابدين بن علي.
وال�سابقني،  احلاليني  والنواب  ال��وزراء  من  ح�سد  اجلناز  ح�رض  كما 
و�سخ�سيات ع�سكرية ويف مقدمهم قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، 
املجل�س  عن  وممثلون  ونقابيون  وحزبيون  وديبلوما�سيون  وق�ساة 
�سحف  حترير  وروؤ���س��اء  املحررين،  نقابة  وجمل�س  ل��الإع��الم  الوطني 
ومزرعة  الفقيد(  راأ���س  )م�سقط  القمر  دي��ر  من  ووف��د  و�سحافيون 

ال�سوف ور�سميا.
الراحل  رثا  الذي  املون�سينيور يو�سف طوق  البطريركي  الرقيم  تال 
واعتربه »خ�سارة كبرية لكل من عرفه وقّدر ما كان يتحّلى به من مروءة 

و�سجاعة واإقدام«.
اللبنانية  ال�سحافة  كلمة  يف  البعلبكي  حممد  ال�سحافة  نقيب  وقال 
رجاء  على  منوت  اأننا  موؤمنون  كلنا  لكن  حق،  امل��وت  »اإن  والعربية: 
القيامة ورحمة اهلل ولقاء الأحبة يف الدار الآخرة، ملحم كرم مل يكن نقيباً 
للمحررين وح�سب، ول زميلي وح�سب، ول �سديقي وح�سب، ملحم كرم 
كان اأخي بحق، وُربَّ اأٍخ لك مل تلده اأمك. معاً م�سينا دروب الن�سال من 
اأجل حرية ال�سحافة. معاً �سهرنا الليايل الطوال حتى يطلع الفجر على 
نف�سه  نذر  لل�سحف.  خدمة  اأو  لل�سحافيني  قرار  اأو  ال�سحافة  قانون 
للمهنة النبيلة، وجاد بعمره وقلبه ونف�سه ملجدها وجمد لبنان، واجلود 

بالنف�س اأق�سى غاية اجلود«.
كلمة  كرم  ع�سام  للمحامني  ال�سابق  النقيب  الراحل  �سقيق  واألقى 
العائلة قال فيها: »ق�سا علّي زمني يحملني على اأن اأقول كلمة العائلة 
حميمة  عالقات  وعلى  متينة  و�سائج  على  كانا  والكلمة  وهو  يوم،  يف 
يزدهي بها وتختال به فيتفاعل معها وتتفاعل معه فيكون اإذاك مقام 

ملداميك البهاء«.
اأن »الو�سام هو للكلمة  واإذ �سكر التمثيل الرئا�سي يف املاأمت، راأى 
والفكر وال�سحافة بانية مداميك الأجماد وقائلة كلمة احلرية لأن يوم 

تنفقد احلرية ل يعود جمال لقيام �سحافة«.
وبعد اأن و�سع الوزير اأوغا�سبيان الو�سام على نع�س الفقيد، تقبلت 
اىل  الكني�سة. ثم نقل اجلثمان مبوكب مهيب  التعازي داخل  العائلة 

م�سقطه يف دير القمر حيث ووري الرثى.

AUST تكّرم
غ�سان تويني

ونقيبي ال�سحافة
واملحررين

للعلوم  الأم��ريك��ي��ة  »اجل��ام��ع��ة  ك��ّرم��ت 
ع�ساء  حفل  يف   )AUST( والتكنولوجيا« 
للجامعة يف فندق  الإعالمية  الدائرة  نّظمته 
»النهار«  عميد  ب��ريوت  يف  �سيزنز«  »ف��ور 
غ�سان تويني ونقيبي ال�سحافة واملحررين 
حممد بعلبكي وملحم كرم )قبل اأيام من رحيله( بح�سور ممثل وزير الإعالم 
م�ست�ساره اأندريه ق�ّسا�س، ورئي�س املجل�س الوطني لالإعالم عبد الهادي 
حاج  �سالح  الركن  العميد  اجلي�س  قيادة  يف  التوجيه  ومدير  حمفوظ، 
خمتلف  يف  العاملني  والإعالميني  ال�سحافيني  من  كبري  وعدد  �سليمان، 

الو�سائل الإعالمية اللبنانية املكتوبة واملرئية وامل�سموعة.
افتتحت اللقاء رئي�سة اجلامعة ال�سيدة هيام �سقر بكلمة �سكرت فيها 
ال�سحافة اللبنانية التي »نذرت ر�سالتها للكلمة احلرة، لأن احلرية وحدها 
يف  »نحن  واأ�سافت:  الوطن«،  كرامة  اىل  والأ�سعب  الأق��رب  الطريق  هي 
الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا لي�ست عالقتنا بال�سحافة جمرد  اجلامعة 
�سلة مع مهنة اأو �سهادة جامعية، بل هي عالقة وثقى، نقابية و�سحافية، 
وامتالكاً  ون�سجاً  خربة  طالبنا  يزداد  كي  �سحافيينا  خربة  من  نفيد  لأننا 
�سهداء  ع��ن  �سقر  حتدثت  كما  ب��ع��د«.  م��ا  يف  وتخّرجهم  لخت�سا�سهم 
اأما كلمتهم فال ت�سقط«، و�سّددت  القلم  الذين »ي�سقط منهم  ال�سحافة 
على دور النقيبني بعلبكي وكرم اللذين يختزلن ال�سحافة اللبنانية، كما 
الكبري غ�سان تويني،  رفعت حتية وفاء ل�»عميد احلرية وعميد »النهار« 

الذي نتفّياأ كلمته النا�سعة«.
ووفاء مل�سرية بعلبكي وكرم الطويلة يف عامل ال�سحافة، كّرمت اجلامعة 
جانب  اىل  نحلة،  وجيه  الفنان  اأع��م��ال  من  فنيتني  بلوحتني  النقيبني 



اأقامت جلنة تكرمي »رواد ال�رضق« اإحتفالً، يف 
فيه  كّرمت  الفيل،  �سن  لبلدية  الثقايف  املركز 
الإعالم  وزير  برعاية  قرداحي،  جورج  الإعالمي 
اأندريه  مب�ست�ساره  ممثالً  مرتي  طارق  الدكتور 
اخل��ازن  فريد  النائبني  ح�سور  يف  ق�ّسا�س، 
ال�سلح  ليلى  ال�سابقة  والوزيرة  وهبي  واأم��ني 
ممثالً  نحا�س  مي�سال  الركن  والعميد  حمادة، 

قائد اجلي�س، اىل عدد من ال�سخ�سيات.
فرقة  عزفته  الوطني  بالن�سيد  الإحتفال  بداأ 
الرائد  بقيادة  الداخلي  الأم��ن  قوى  مو�سيقى 
زياد مراد، وقّدمت لالإحتفال م�سوؤولة ال�سوؤون 
الثقافية يف جلنة تكرمي »رواد ال�رضق« الدكتورة 

جناة نعيمة نا�سيف.
م�سوؤولة الإعالم يف اللجنة الدكتورة مفيدة عابد 
تناولت يف كلمتها جورج قرداحي الإعالمي الذي 
دخل اىل القلوب بكل فرح ومن دون ا�ستئذان، 
واعترب رئي�س جلنة تكرمي »رواد ال�رضق« اأنطوان 
اإل  هو  »ما  قرداحي  الإعالمي  تكرمي  اأن  عطوي 
ال�سهرة  �سهادة حق ملن �سار على درب جلجلة 
وخرج منها منت�رضاً، نظيف الكف، ح�سن النوايا«.
حياة  عن  ق�سري  وثائقي  فيلم  عر�س  وبعد 

الإعالمي املكّرم، توالت الكلمات.
و�سف  احلركة  ف��وؤاد  البعلبكي  النقيب  ممثل 
ل�سعة  ال�سحافة  اأع��الم  من  »علم  باأنه  قرداحي 
خواطره،  و�سمولية  ل�سانه،  وطالقة  معلوماته، 

وعمق عطائه...«.
واألقت الزميلة رجاء كموين كلمة النقيب كرم 
فاأ�سارت اىل اأن الإعالمي املكّرم »رمز من رموز 

الإعالم اللبناين، حمل مبكراً خربته واحرتافه اىل 
متميزة  اإعالمية  لأجيال  موؤ�س�ساً  العربي  العامل 
الطابع  لبناين  وح�سوراً  ب�سمات  وترتك  تركت 

اأينما وجدت...«.
ثم األقى قرداحي كلمة �سكر فيها جميع اأع�ساء 
وثقتهم  حمبتهم  على  ال�رضق  رواد  تكرمي  جلنة 
الإحتفال  لراعي  بال�سكر  توجه  كما  وتقديرهم، 

وزير الإعالم الدكتور طارق مرتي.
واأ�ساف: »اأن يكّرم الإن�سان اىل اأي جمال انتمى 
وهذا  ولأح��ب��ائ��ه،  له  واع��ت��زاز  فخر  مدعاة  فهذا 
اأ�سعر  نف�سي  ق��رارة  يف  ولكن  اليوم،  �سعوري 
ي�ستحقون  الإع��الم  حقل  يف  غريي  كثريين  ب��اأن 
اي�ساً اأن يكرموا، فالإعالم اللبناين متميز ورائد 
على  حتقيقه  من  متّكنت  وما  املجالت،  كل  يف 
امل�ستوى الإعالمي العربي اإمنا الف�سل فيه اىل 
البيئة الإعالمية اللبنانية التي انطلقت منها اىل 

العامل العربي الأرحب...«. 

كلمة  وزي�����ر  ن�����رضي��ن  واأل����ق����ت 
العراقية  اجلالية  باإ�سم  وجدانية 
يف لبنان �سّددت فيها على اأهمية 
الناجح  ال��ك��ب��ري  »الإع���الم���ي  ه���ذا 
بني  التوا�سل  ع��وام��ل  تقوية  يف 

العرب«.
كلمة راعي الإحتفال وزير الإعالم 
األقاها  م���رتي  ط����ارق  ال��دك��ت��ور 
الزميل اأندريه ق�ّسا�س الذي قال: 
»من �سريبح املليون هذه الليلة؟ 
فلن  اإجابتني  نحذف  اأن  اأردن��ا  اإذا 
اجلواب  لأن  نقع يف مطب احلرية، 
عن ال�سوؤال املطروح علينا جميعاً 
اأن امل��ك��ّرم ج��ورج  ب��ده��ي، وه���و 
ميلكه  ما  التكرمي  مقومات  من  ميلك  قرداحي 

قليلون«.
اأن ن�ستعني بجمهور هذه  اأردنا  واأ�ساف: »اإذا 
اإعطاء جواب واحد  الع�سية فاإنه منحاز طبعاً اىل 
اإعالمي  النجومية  يف  يناف�سه  ل  املكّرم  اأن  وهو 
الإعالميني  جميع  لنجومية  تقديرنا  م��ع  اآخ���ر، 
الالمعني، اأما اإذا اأردنا اأن ن�ستعني ب�سديق فهنا 
تكمن امل�سكلة الكربى، فباأي �سديق ن�ستعني، 
وه��م ب��امل��ئ��ات ب��ل ب����الآلف، ل��ذل��ك ل��ن نحذف 
بل  �سديق،  اأو  بجمهور  ن�ستعني  لن  اإجابة،  اأي 
�سنجاوب على ال�سوؤال مبا�رضة، وهدفنا اأن يكون 

لالأ�رضة الإعالمية مليون اأمثال جورج قرداحي«.
وبعد اأن قّدم ق�ّسا�س وال�سلح حمادة وعطوي 
اىل جورج قرداحي درعاً تكرميية، عزفت فرقة 
زياد  الرائد  بقيادة  الداخلي  الأم��ن  مو�سيقى 
واأغاين  اأنا�سيد  باقة  نعمة  عبري  وقّدمت  م��راد 

يرافقها على الأورغ لوقا �سقر.

جلنة »رواد ال�رشق« تكّرم 
الإعلمي جورج قرداحي
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ريا�س  الأ�ستاذ  الرئي�سة  نائب  اجلامعة  باإ�سم  قّدمهما  اللذين  الدرعني 
»ريادتها  على  اجلامعة  فيها  �سكر  كلمة  بعلبكي  النقيب  واألقى  �سقر. 
ال�سحافة  �سّدد على دور  اللبناين من خالل تكرميه، كما  الإعالم  ودعمها 
اللبنانية ال�سّباقة دائماً. واألقى النقيب كرم كلمة حتية لل�سحافة و�سكر 

اجلامعة على توا�سلها مع اأهل الفكر والقلم.
ويف ختام الإحتفال الذي قّدمته م�سوؤولة الإعالم يف اجلامعة ماجدة داغر، 

اأعّد للمنا�سبة، عن املكّرم  قّدم ق�سم ال�سحافة يف اجلامعة فيلماً وثائقياً 
الكبري غ�سان تويني عر�س اأبرز حمطات حياته املهنية وال�سيا�سية، تاله 
باإ�سم  ت�سّلمها  نحلة،  وجيه  اأعمال  من  ولوحة  درع  بتقدمي  تويني  تكرمي 
املكّرم ال�ساعر هرني زغيب الذي قال: »غ�سان تويني اأ�ستاذنا ومل نتتلمذ 
مدر�سة  من  معظمنا  يف  نحن  ذلك  ومع  عليه،  ندر�س  ومل  ومعلمنا  عليه، 

غ�سان تويني«.
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�سورة الأبطال
بالن�سيد  الإح���ت���ف���ال  ب�����داأ 
من  ترحيب  وكلمة  اللبناين  الوطني 
امل�ستحي،  باتريك  ال�ساعر  الإحتفال  عّريف 
الرائد لطفي املقد�سي كلمة دورة  األقى بعده 
الإن�سهار الوطني )دورة رفاقه( التي ا�ستهّلها 

م�ستذكراً ال�سهداء �سعراً:
وا معنا من خلف الغيم ح�رضرْ

بهل الليلة احللوة جتّمعنا  
لنذكر اأحلى الأحباب ايل

غابوا لأجمل معنى  
ر�سم  التاريخ  فجر  بزوغ  »منذ  قائالً:  تابع  ثم 
اأوطانهم،  افتدوا  الذين  الأبطال  �سورة  القدر 
اللبناين ومنهم  اأبطال اجلي�س  وهكذا ا�ست�سهد 
املّرة  الأوج���اع  قا�سوا  الذين  الأح��ي��اء  ال�سهداء 
ليبقى الوطن ولريفعوا اإ�سم لبنان عالياً بحمى 

جي�سه ودم اأبطاله...
األقاها  الداخلي  الأم��ن  قوى  يف  الرفاق  كلمة 
�سهداء  رفاقاً  تذّكر  الذي  زيد  اأبو  ب�سام  الرائد 
املدر�سة  »قائد   ،1990 العام  منذ  �سقطوا 
ونحن  ال�سهادة  بداأنا  يومها....  ورفاقه  احلربية 
يف ربيع العمر! فمن ربيع بو زيدان، بيار يو�سف 

ع��ازار  ج���واد  ا�سحق،  اإيليا  اىل  �سبيب  وع��ل��ي 
و�سبحي  �سلوم  اإبراهيم  وبعدهم  وهبة  وج��ان 
العاقوري، رحمهم اهلل، اإ�سافة اىل كل من اأُ�سيب 
منذ  ع�سالً،  مر�ساً  معاناته  بعد  ُتويف  اأو  اأُ�رضِ  اأو 

ذلك احلني ولغاية اليوم، وامل�سرية م�ستمرة«.
ه  العاقوري توّجّ ال�سهيد �سبحي  واىل املقدم 
بالقول: »�سبحي العاقوري! يا بطالً متّرد على 
يا  العني  قرير  َنرْ  امل��وت؛  على  وانت�رض  احلياة 

قائداً مل يرف له جفن...«.
اأجنبت  وال��دة  لكل  واإج��الل  اإكبار  حتية  ��ه  ووّجّ
الت�سحية  يف  اأعلى  مثالً  كان  وال��د  ولكل  بطالً 
ظروف  م��ع  تعاي�ست  زوج��ة  ولكل  والوطنية، 
الأولد،  تربية  م�سوؤولية  وحتّملت  ال�سهادة 

فكانت لهم مبثابة الأب والأم يف اآن معاً.

على العهد والوعد
اأبي  مادلني  ال�سيدة  األقتها  املوؤ�س�سة  كلمة 

را�سد التي قالت:
موؤ�س�سة  ك��ان��ت  ال�سهيد  ل��ذك��رى  »تخليداً 
يد  مل��ّد  ال��ع��اق��وري،  �سبحي  ال�سهيد  امل��ق��دم 
مب�ساعدة  الأب��ط��ال  ال�سهداء  اأولد  اىل  العون 
الأهل  ومبعونة  واأفراداً  و�سباطاً  قيادة  اجلي�س 

موؤ�س�سة  اإن  والأ���س��ح��اب. 
ال��ع��اق��وري  �سبحي  ال�سهيد 

ال�سغرية  العائلة  اجل��م��ي��ع،  تعاهد 
والكبرية، باأنها �ستبقى على العهد والوعد. 

العهد تخليد ذكرى ال�سهيد النا�سعة البيا�س، 
ال�سهداء.  اأولد  جت��اه  ب��ه  تعهدنا  م��ا  وال��ت��زام 
والوعد باأن نبقى اأوفياء جلي�سنا املقدام ولكل 
َمن يخدم ق�سية هذا الوطن ليبقى منارة ال�رضق 

والغرب«.
ن�ساطات  اأوج����ز  وث��ائ��ق��ي  فيلم  ُع��ر���س  ث��م 
قبل  اليوم،  لغاية  تاأ�س�ست  اأن  منذ  املوؤ�س�سة 
ويلقي  �سفري  داين  ال�ساعر  املنرب  يعتلي  اأن 
احلا�رضين،  قلوب  األهبت  باملنا�سبة  ق�سيدة 
واأجواء مرحة اأ�سفاها ال�سيد �سعيد عقل النداف، 
الذي  الدكا�س  جهاد  البوار  بلدة  خمتار  وختاماً 
حيث  الأر���س  قطعة  البلدية  تقدمي  عن  اأعلن 

�سُت�ساد احلديقة.
العاقوري  ليا  املوؤ�س�سة  رئي�سة  جهتها  من 
�ساهم  َم��ن  كل  �سكرت  »اجلي�س«  جملة  وع��رب 
ف��رداً، ودعت اىل  اإجن��اح هذا الإحتفال ف��رداً  يف 
يف  وامل�ساهمة  احلديقة  لإمتام  اجلهود  ت�سافر 

ن�ساطات املوؤ�س�سة امل�ستقبلية.

حديقة يف البوار باإ�سم املقدم املغوار
ال�سهيد �سبحي العاقوري

اإعداد: جان دارك اأبي ياغي

ذكراهم خالدة

حزيران

اأقامت موؤ�س�سة املقدم ال�سهيد املغوار �سبحي العاقوري ع�ساًء �ساهرًا يف مطعم املع�رشة - القليعات - يعود ريعه لإن�ساء 
حديقة على اإ�سمه يف بلدة البوار - ق�ساء ك�رشوان - بعد اأن قّدمت البلدية قطعة اأر�ش م�ساحتها 2000 م2.

ح�رش حفل الع�ساء ممثل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي العميد الركن غ�سان اأبو في�سل، النائب اإميل رحمة، قائمقام جبيل 
حبيب كريوز، وح�سد من ال�سباط وعائلتهم ووجوه اإجتماعية وثقافية.
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»بحر قزوين«
كعكة الذهب الأ�سود والأملا�ش الأ�سود

ال�سابق يف مطلع  ال�سوفياتي  الإحت��اد  �سقوط  بعيد 
اجلمهوريات  عقد  وانفراط  املا�سي،  القرن  ت�سعينيات 
على  جديدة  جمهوريات  وب��روز  ت�سّكله،  كانت  التي 
امل�رشح الدويل، وبخا�سة تلك الواقعة يف اآ�سيا الو�سطى 
والقوقاز، ظهرت اأهمية بحر قزوين كمركز جذب ونزاع: 
اإقليمي، بالن�سبة اىل الدول املحيطة، ودويل، بالن�سبة 
اىل دول اأبعد، وذلك ب�سبب ما يحتويه هذا البحر من 
العامل  دول  ت�سعى  للطاقة،  متن�وعة  وث�روات  م��وارد 

اليوم للح�سول عليها، ملا لها من اأهمية 
بالن�سبة اىل اقت�س�ادات ه�ذه الدول

ومنّوها واأمنها
الإ�سرتاتيجي
والإقت�سادي. املوقع واحلدود والت�سمية

عن  ينخف�س  وا�سع  مائي  م�سّطح  قزوين  بحر 
�سطح البحر العام بنحو 28 م، ويقع على الطرف 
ب�رضق  التقائها  اآ�سيا، وعند نقطة  لقارة  الغربي 
اأوروبا من خالل منطقة القوقاز التي تف�سله عن 

البحر الأ�سود بنحو 700 كلم.
 1200 ح���واىل  البحر  ه��ذا  ط��ول  معدل  يبلغ 
كلم، ومعدل عر�سه 300 كلم تقريباً، اأما عمقه 
وحواىل  ال�سمال  يف  اأمتار  ع��دة  بني  ما  ف��رياوح 
بن�سبة  م��احل��ة  وم��ي��اه��ه  اجل��ن��وب،  يف  1025م 
واملحيطات  البحار  مياه  ملوحة  م��ن  ال����1/3 

املفتوحة.
بحر قزوين بحر مغلق، ل يت�سل باأي بحر اآخر اأو 
حميط، لذلك اختلف حول تو�سيفه ما بني بحر 
بحرية  اأكرب  يعتربه  البع�س  كان  واإن  بحرية،  اأو 
371كلم2،  ب��ح��واىل  تقدر  مب�ساحة  ال��ع��امل  يف 

طئه  ت�سا و
الآتية:  الدول 

ال�سمال  من  رو�سيا 
ال��غ��رب��ي، اأذرب��ي��ج��ان من 

ال�سمال  من  كازاخ�ستان  الغرب، 
اإيران  اي�ساً، ويليها  وال�رضق، تركمان�ستان �رضقاً 
500كلم  ح��واىل  تبلغ  بحدود  اجلنوب  جهة  من 
م��ن جم��م��وع ط���ول ���س��واط��ئ��ه ال��ت��ي ت��زي��د على 

5000كلم.
والأنهار  الأمطار  مياه  من  البحر  هذا  يتغذى 
التي ت�سب فيه واأهمها نهري الفولغا والأورال 
والغرب  ال�رضق  يف  اأخرى  اأنهار  وعدة  ال�سمال  يف 
واجلنوب، وهو ميتاز با�ستمرار انخفا�س من�سوب 

املياه فيه وذلك ل�سح الأنهار التي تغذيه.
هذا  على  اأُطلقت  التي  الأ�سماء  تعددت  لقد 
وتبعاً  العهود  ولختالف  الع�سور  بتعدد  البحر 

للجهة التي تطلق عليه الإ�سم، 
ال�سعوب  باإ�سم  يرتبط  كان  ولكنه 
فهو  حوله،  �سكنت  التي  والقبائل 
اأو بحر  اأو مازندران،  تارة بحر الفر�س، 
غريها. اأو  ال��ق��وزاق،  اأو  الرتكمان  اأو  اخل��رز، 
بحر  اإ�سم  عليه  اأطلقوا  قدمياً  العرب  اإن  ويقال 
الفار�سية  القبائل  بع�س  اىل  ن�سبة   Qazvin
اجلنوبية  ���س��واط��ئ��ه  ع��ل��ى  تقيم  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
وال�رضقية Caspii، ومنه اقتب�س الإ�سم الأ�سهر 
بينها الآن، وهذا البحر معروف عاملياً اليوم بهذا 

.)Caspian Sea( »الإ�سم اأو »بحر قزوين

موارد بحر قزوين
تعترب منطقة بحر قزوين منطقة غنية مبوارد 
الطاقة: النفط، والغاز كما ي�ساف اليهما مورد 
طاقة اآخر، ولكن للب�رض، هو »الكافيار« اأو بي�س 



ال�سمك، وذلك كما ياأتي وفق اآخر التقديرات:
بحر  منطقة  يف  النفط  اإكت�سف  النفط:   •
اأذربيجان  اأن  اإل  ع��دي��دة.  ق���رون  منذ  ق��زوي��ن 
النفط فيها منذ  اإكت�ساف  الدولة امل�ساطئة مت 
العام 1846، وحتى مطلع القرن الع�رضين كانت 
من  اأك��رث  توؤمن  اأذربيجان  يف  باكو  نفط  حقول 
التقديرات  اآخر  وت�سري  العاملي.  الإنتاج  ن�سف 
اىل وجود اأكرث من 250 مليار برميل من النفط 
البحر،  حو�س  منطقة  من  لالإ�ستخراج  القابل 
من  برميل  مليار   200 ح���واىل  اليها  ي�ساف 

الإحتياط املحتمل.
• الغاز الطبيعي: يقدر اإحتياط دول منطقة 
مكعب  قدم  تريليون   232 بحواىل  قزوين  بحر 
بعد  الرابعة  املرتبة  البحر  ويحتل  ال��غ��از،  من 
هذه  من  اإحتياطه  بحجم  وقطر  واإي���ران  رو�سيا 
املادة التي ت�سّكل مع النفط اخلام نقطة جذب 
وفاحتة �سهية لكرثة من الدول الكربى و�رضكات 
وا�ستثماره  ا�ستخراجه  اىل  ت�سعى  التي  البرتول 
ومتديد خطوط الأنابيب لنقله اىل اخلارج، وهذا 
ما ي�سّكل نقطة �رضاع وخالف بني دوله والدول 
وخ�سو�ساً  امل�ستثمرة  اأو  امل�ستوردة  الأخ��رى 
واأوروب���ا،  واإي����ران،  وتركيا،  وال�سني،  رو�سيا 

والوليات املتحدة الأمريكية.
اأو  الأ�سود«  الكافيار: ويعرف »بالأملا�س   •
اىل لونه وارتفاع  الأ�سود«، وذلك نظراً  »اللوؤلوؤ 

ثمنه.
احلف�س  �سمك  بي�س  وهو  الكافيار،  ي�ستخرج 
هذا  م��ن  حم���ددة  اأن����واع  م��ن   »Sturgeon«
ال�سمك، ويوجد حواىل 25 �سنفاً منه ثالثة منه 
تعي�س  الثالثة  الأ�سناف  وه��ذه  الكافيار  تنتج 
يف بحر قزوين، خ�سو�ساً قرب م�سب الأنهار يف 
ال�سمال على الفولغا والأورال، ويف اجلنوب على 
النهر الأبي�س )�سفيد رود( الذي ينبع من جبال 

كرد�ستان الإيرانية، وي�سب يف هذا البحر.
واأ�سهر هذه الأنواع هي:

وزن  وي�����س��ل   :)Beluga( بيلوغا   -
اىل  وطولها  كلغ،   100 نحو  اىل  منه  ال�سمكة 
الكافيار ذي  مرتين، وتنتج حواىل 20 كلغ من 

اللون الرمادي الغامق اأو الفاحت.
وي�سل  دي(  اإ�س  )اأ�سيبي�رضا  اأو  اآ�سيرتا:   -
تقريباً  كلغ   20 اىل  البلوغ  عند  ال�سمكة  وزن 
من  كلغ   7 اىل   4 من  وتنتج  1.5م،  وطولها 

الكافيار الرمادي اأو الذهبي وطعمه لذيذ جداً.
- �سيفروغا: )اأ�سيفين�رض �ستيالتو�س( ووزن 
 1 من  وطولها  كلغ   10 ح��واىل  الأنثى  ال�سمكة 
الكافيار  من  كلغ   3 حواىل  وتعطي  1.4م  اىل 

الرمادي الغامق.
يف  الغذائية  امل��واد  اأغلى  من  الكافيار  يعترب 
العامل ويطلق عليه لقب »طعام الأثرياء«، وهو 
»ال�سلمون«  اأو  »احلف�س«  اأ�سماك  من  ي�ستخرج 
التي ميتاز بي�سها بلونه الأحمر، اإل اأن الكافيار 
الأون�سة  �سعر  ي�سل  وق��د  اأغ��اله��ا  هو  الأ���س��ود 
،لذلك  اأم��ريك��ي  دولر   300 اىل  منه  ال��واح��دة 
فاإنتاجه ي�سّكل ثروة ل ي�ستهان بها للدول التي 
يتوافر  حيث  واإي��ران  رو�سيا  وخ�سو�ساً  تنتجه 
اأجود اأنواعه، ويقّدر حجم جتارته ال�سنوية مبئات 
اىل  البع�س  دف��ع  ما  وه��ذا  ال����دولرات،  ماليني 
ت�سميته ب�»اللوؤلوؤ الأ�سود« و»الأملا�س الأ�سود«. 
الإن�سان وموّلد  والكافيار هو غذاء مفيد جل�سم 
التغذية  علماء  يقول  كما  الب�رضية  للطاقة  فّعال 

يف العامل.

اخللف حول تو�سيف بحر قزوين
وّلد واقع وفرة املوارد والرثوات التي يحتويها 
الدول  بني  ما  تقا�سمه  على  �رضاعاً  البحر  ه��ذا 
املطلة عليه. وقد ظهر هذا اخلالف بعيد �سقوط 

وبخا�سة  دول��ه  وا�ستقالل  ال�سوفياتي  الإحت��اد 
وهي  وتركمان�ستان،  وكازخ�ستان،  اأذربيجان، 
الإحتادية وطبعاً  الدول املطلة عليه مع رو�سيا 
الإحتاد  مع  �سابقاً  تقت�سمه  كانت  التي  اإي��ران 
معاهدات  وف��ق  معينة،  بن�سب  ال�سوفياتي 
امل�ساطئة  ال��دول  هذه  ولكن  و1940،   1920
اإيجاد �سيغة مقبولة من  مل ت�ستطع حتى اليوم 
اجلميع حول طريقة اقت�سامه اأو حتديد ح�سة كل 
منها، حتى اأنه مل يتم اإتفاق حول حتديد طبيعة 
اأم بحرية؟« لأنه  هذا امل�سطح املائي »اأبحرٌ هو 
»وفق القانون الدويل«، اإذا اعترب »بحراً« فلكل 
واإذا  �سواطئها،  ط��ول  ح�سب  فيه  ح�سة  دول��ة 
بن�سبة  ثرواته  تقا�سم  يتم  فاإنه  »بحرية«  اعترب 
طول �سواطئ كل دولة، وح�سب قانون البحريات 
اأمام  من  النفط  ا�ستخراج  مّت  لو  فاإنه  ال��دويل 
امل�ساطئة  الدول  لبقية  فاإن  اأذربيجان  �سواطئ 

ح�سة فيه، وهكذا... 

قزوين يف قلب ال�رشاع العاملي
حول الطاقة

اأه��م��ي��ة ح��و���س ق��زوي��ن كمنطقة  م��ع ت��زاي��د 
حدة  ازدادت  واقت�سادي،  �سيا�سي  ثقل  ذات 
بني  والتجارية  ال�سيا�سية  العاملية  املناف�سة 
لل�سيطرة  ق��دم،  موطئ  لإيجاد  الكربى  ال��دول 
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على هذه املوارد والرثوات.
�سعت  املا�سي  القرن  ت�سعينيات  فمنذ 

لالإ�ستحواذ  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات 
طاقة  م�سادر  لإيجاد  املنطقة  هذه  على 

لتقليل  اأو  اخل��ل��ي��ج  ن��ف��ط  ع��ن  ب��دي��ل��ة 
اأن��ه��ا ت�سعى  ع��ل��ي��ه، ك��م��ا  الإع��ت��م��اد 

اأقدام ونفوذ يف دول  لإيجاد مواطئ 
على  مب�ساعدتها  الو�سطى  اآ�سيا 

ونقلها،  امل���وارد  ه��ذه  ا�ستخراج 
وب���ذل���ك ت��ق��ط��ع ال��ط��ري��ق على 

على  الرو�سية  الهيمنة  ع��ودة 
باإنتاج  وتتحكم  ال��دول،  هذه 

وجه  يف  واأ�سعارها  الطاقة 
»اأوب�������ك«  م��ن��ظ��م��ة  دول 

على  الطريق  تقطع  اأنها  كما  النفطية، 
لكل  واملتعط�سة  اإقت�سادياً  ال�ساعدة  ال�سني 
نقطة نفط، اأو غاز لتنمية �سعودها. كذلك متنع 
الو�سطى  اآ�سيا  دول  اىل  نفوذها  مّد  من  اإي��ران 

وتقطع طريق اإت�سالها برو�سيا. 

اللعبة الكبى وحرب الأنابيب
منافذ  متلك  ل  قزوين  حو�س  يف  دول  ث��الث 
كازخ�ستان  اأذرب��ي��ج��ان،  الأخ����رى:  البحار  على 
لديهما  واإي���ران  رو�سيا  فقط  وتركمان�ستان، 

م�����ن�����اف�����ذ 
فاإن  لذلك  اأخ���رى، 

الدول الثالث حتتاج اىل مّد اأنابيب 
للنفط والغاز لإي�سال اإنتاجها اىل اخلارج، وهي 
لكن  واإي���ران،  رو�سيا  من  كل  اىل  حتتاج  حكماً 
ال�سابق  ال�سوفياتي  الإحتاد  رو�سيا وهي وريثة 
اأرا�سيها ومنها  متتلك هذه اخلطوط ومتّر عرب 
وهي  مبا�رضة  اأوروب���ا  اىل  اأو  الأ���س��ود  البحر  اىل 
ا�ستفادت من  الطاقة، وقد  التي تتحكم مبرور 

ذلك كثرياً �سواء من حيث الأ�سعار، اأم من حيث 
فر�س ال�رضوط ال�سيا�سية املنا�سبة لها على دول 
اأو دول الإ�ستهالك وهذا ما دفع الغرب  الإنتاج 
�سبكات  بناء  اىل  املتحدة  الوليات  وخ�سو�ساً 
خط  اأهمها  رو�سيا  عرب  مت��ّر  ل  جديدة  اأنابيب 
وي�سب  تركيا(  )يف  جيهان   - تبلي�سي   - باكو 
يف البحر املتو�سط وقد بداأ يعمل العام 2006، 
كما اأن العمل يف مّد خطوط اأخرى ما زال قائماً. 
واأقلها  قزوين،  بحر  من  الطرق  اأق�رض  اأن  وم��ع 
كلفة متّر عرب اإيران و�سولً اىل اخلليج العربي، 
امل�ستثمرين  منعت  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  اإل 
لأ�سباب  الطريق  هذا  ا�ستخدام  اىل  اللجوء  من 
اإيران؛ ولعل يف هذا  �سيا�سية واقت�سادية �سد 
التوّجه يكمن اأحد جوانب امللف النووي الإيراين 
والإقت�سادية  ال�سيا�سية  التوجهات  اإحباط  اأو 
للنظام ال�سيا�سي »جلمهورية اإيران الإ�سالمية« 
م��ك��ا���س��ب ونفوذ  م��ن حت��ق��ي��ق  وم��ن��ع��ه��ا 
اآ�سيا  جمهوريات  داخ���ل 

ال���و����س���ط���ى، 
ب�����روز  دون  واحل����ي����ل����ول����ة 

قزوين  بحر  ب��ني  م��ا  ك��ربى  اإ�سرتاتيجية  ق��وة 
والإيراين  الرو�سي  الواقع  هذا  واأم��ام  واخلليج. 
ا�ستحواذهما  بوجه حماولة  الغرب  ووقوف دول 
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النقل  خ���ط���وط  ع��ل��ى 
�سارعت  والأن���اب���ي���ب، 

حم���اول���ة  اىل  ت���رك���ي���ا 
ومّد  الفر�سة  اقتنا�س 

الأنابيب يف اأرا�سيها طمعاً 
يف احل�سول على قطعة من 

الذهبية«،  »ال��ك��ع��ك��ة  ه���ذه 
مّد  اىل  اإي��ران  مع  ت�سعى  كما 

اأرا�سيها  ع��رب  ال��غ��از  اأن��اب��ي��ب 
لإي�����س��ال��ه��ا م���ن جهة  اي�����س��اً 

ال�رضق  دول  ونحو  اأوروب����ا،  نحو 
والأردن  ولبنان  ك�سوريا  الأو�سط 

وفل�سطني من جهة ثانية. 

طريق احلرير
طريق الأنابيب والكافيار

مل  قزوين  بحر  منطقة  اإن  القول  ميكن  هكذا 
عامل  ففي  فح�سب،   اإقليمياً  جغرافياً  حّيزاً  تعد 
اليوم، الذي ت�سوده الفو�سى، و�رضاع امل�سالح، 
اأ���س��ب��ح ب���وؤرة ل��ل�����رضاع على ال���رثوة وامل����وارد، 
وف�ساء لنزاع الإ�سرتاتيجيات الدولية للح�سول 
الأنابيب  مّد  ومع  نقلها.  وتاأمني  الطاقة  على 
وخلف  املن�ساآت،  ه��ذه  حلماية  الع�سكر  يح�رض 
وهذا  النفوذ،  وفر�س  ال�سيا�سة  حت�رض  الع�سكر 
ما نراه يف عدد من دول اآ�سيا الو�سطى والقوقاز 
من ح�سور للقواعد الع�سكرية الأمريكية، ما بني 

البحر الأ�سود مروراً ببحر 
ال�سني،  ح��دود  اىل  و���س��ولً  ق��زوي��ن 
وال�سني  لرو�سيا  تطويق  وكاأنه  الأم��ر  فيبدو 
واإيران، وهذا ما يف�رّض لعبة ال�رضاع ما بني دول 
وكاأن  الإقليميني،  والالعبني  الكربى  العامل 
الوليات املتحدة تعاود الر�سم وال�سيطرة على 
جديدة«  »بن�سخة  ولكن  القدمية  احلرير  طريق 
مع  ممزوجة  وال��غ��از،  النفط  اأنابيب  طريق  هي 
القليل من الكافيار، ورمبا الكثري من الدماء... 
وما احتالل اأفغان�ستان منذ العام 2001 وحتى 
اليوم واحتالل العراق العام 2003 وحتى اليوم 
و2006   2005 العامني  منذ  لبنان  واأح���داث 

وح���ت���ى ال����ي����وم، واأح������داث 
جورجيا يف القوقاز العام 2008 واأحداث 
اإل  ال��ن��ووي،  ملفها  ورمب��ا   2009 العام  اإي��ران 
الطريق  هذا  وح�سة  على  ودال��ة  ب��ارزة  حمطات 
ما  و���رضاع��ه��ا  امل�سالح  ت�سابك  على  ودل��ي��ل 
هذا  م�سار  على  والإقليمية  الكربى  الدول  بني 

الطريق وك�سب النفوذ وال�سيطرة...

املراجع:
•Wikipedia/Caspian Sea .
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اإعداد:
اإح�سان مرت�سى

باحث يف ال�سوؤون ال�رضائيلية

ال�سيا�سي  ال���ن���ظ���ام  ي��خ�����س��ع 
الأوىل  خ��ط��وات��ه  منذ  الإ���رضائ��ي��ل��ي 
التاأثريات  اأبرزها  كثرية  لتاأثريات 
العثمانية والربيطانية وال�سهيونية 
وال��ي��ه��ودي��ة، وق��د جت��ّل��ى ذل��ك يف 
التجمع  لح��ت��ي��اج��ات  الإ���س��ت��ج��اب��ة 
القوميات  املتعدد  الإ�ستيطاين 
واجلن�سيات.  والثقافات  والأع��راق 
ال�سهيونية  امل��ن��ظ��م��ة  وك���ان���ت 
اأ�سلوب  اخ���ت���ارت  ق��د  ال��ع��امل��ي��ة 
النتخابات  يف  الن�سبي  التمثيل 
اأدى  اخليار  هذا  اأن  اإل  الربملانية، 
�سعب  �سيا�سي  نظام  وج��ود  اىل 
ومن  القيادة.  و�سعب  املرا�س 
هذا  و�سمت  التي  املفارقات 
احلزبية  التعددية  اأن  النظام 
ال��ت��ي اأن��ت��ج��ه��ا ت��راف��ق��ت يف 
احلزب  ثقافة  مع  عينه  الوقت 
حكم  وال���ذي  ال�سلطة،  يف  ال��واح��د 
الكيان العربي طوال اأجيال عديدة 
واحت��اد  العمل  ح��زب  هيمنة  ع��رب 
العام  ان��ت��ه��ت  ال��ع��م��ال،  ن��ق��اب��ات 
اإ�رضائيل يف  ثم دخلت  1977 ومن 
فرتة التقلبات والأزمات ال�سيا�سية 
م�ستمرة  ت���زال  م��ا  ال��ت��ي  ال�سيقة 
خالل  قامت  ولقد  هذا.  يومنا  حتى 
لحتواء  حم��اولت  عدة  الفرتة  هذه 
ه���ذه الأزم������ات وت��ط��وي��ع��ه��ا مثل 
عرب  الرئا�سي  احلكم  �سكل  اإ�سفاء 
الإنتخاب املبا�رض لرئي�س احلكومة، 
اأت��اح  م��ا  ف�سلت،  املحاولة  اأن  اإل 
العليا  املحكمة  تدخل  اأمام  املجال 
اأكرث  ال�سيا�سية  احلياة  اأن�سطة  يف 
فاأكرث، ل �سيما على �سوء ما يتفّرد 
به النظام ال�سيا�سي الإ�رضائيلي من 
تعددية حزبية نابعة من التناق�س 
ي�سوب  ال��ذي  ال�سارخ  الإجتماعي 

ال�سهيوين.  الإ�ستيطاين  املجتمع 
اأي  اأن د���س��ت��ور  ال��رغ��م م��ن  وع��ل��ى 
طبيعة  ي���ح���دد  ال�����ذي  ه���و  دول�����ة 
بني  والعالقة  ال�سيا�سي،  نظامها 
ال�سلطات الثالث فيها )الت�رضيعية 
اأن  اإل  والق�سائية(،  والتنفيذية 
باأنها  نف�سها  ت�سف  التي  اإ�رضائيل 
ال�رضق  يف  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  واح����ة 
الأو�سط، لي�س لها د�ستور مكتوب 
هذه  اأن  من  الرغم  على  الآن  حتى 
اجل��زئ��ي��ة ك��ان��ت م��ث��ار ج���دل بني 
الدولة  اإعالن  منذ  العليا  القيادات 
العام 1948. فدافيد بن غوريون 
واأول  ال�سهيونية  الدولة  موؤ�س�س 
رئي�س حكومة فيها، كان يعترب اأن 
التفكري  ينبغي  ل  الدائم  الد�ستور 
العامل  يهود  جميع  هجرة  قبل  فيه 
امليعاد«  »اأر�����س  ي�سمى  م��ا  اىل 
الد�ستور  يعك�س  اأن  ينبغي  حيث 
على  يقت�رض  ول  ه��وؤلء  نظر  وجهة 
اليهود  ن��ظ��ر  وج��ه��ة  ع��ن  التعبري 
الأوىل  امل��راح��ل  يف  ه��اج��روا  الذين 
بن  واع��ت��رب  ال��دول��ة.  تاأ�سي�س  م��ن 
و�سع  �ساأن  من  اأن  اي�ساً  غوريون 
اأن يثري اخلالفات  الدائم  الد�ستور 
الدولة وحول ما  احلادة حول هوية 
علمانية،  اأم  دينية  دولة  كانت  اإذا 
هذا ناهيك من اأن الد�ستور يجب اأن 
يحدد حدود الدولة ب�سورة ر�سمية 
ال�سهيونية  ب��اأن  علماً  ونهائية، 
من  اإ���رضائ��ي��ل  ح��دود  �سعار  رفعت 

الفرات اىل النيل.
الإ�سارة  ميكن  تقدم  ما  �سوء  يف 
رئي�سني  ت��ي��اري��ن  اىل  باخت�سار 
ال�سيا�سية  ال��ربام��ج  على  �سيطرا 
عدوان  منذ  اإ�رضائيل  يف  التو�سعية 
وهما:  الآن  وح��ت��ى   1967 ال��ع��ام 

النظ��ام ال�سيا�سي الإ�س�����������رائيلي ع���ائ��ق اأ�س������ا�س��ي ب���وج�ه ال�س�����لم
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ال��ت��ي��ار ال���ذي م��ّث��ل��ه ح���زب العمل 
بقياداته التاريخية مثل غولدامئري 
والذي  وب���اراك،  وبريي�س  وراب���ني 
الزمن و�رضوراته  �سّدد على عوامل 
لتربير تعطيل الت�سويات ال�سلمية 
الإ�ستيطاين  ��ع  ال��ت��و���سّ وف��ر���س 
نظرية  اىل  و���س��ولً  وال���ع���دواين، 
الدفاع  والتي ميكن  الآمنة  احلدود 
ع��ن��ه��ا. اأم����ا ال��ت��ي��ار ال���ث���اين فهو 
الليكود  ح��زب  مثله  ال��ذي  التيار 
وم�����س��ت��ق��ات��ه، وال�����ذي ي��دع��و اىل 
ال�سيطرة الإ�رضائيلية على فل�سطني 
الأ�س�س  اىل  م�ستنداً  الإن��ت��داب��ي��ة 
العقائدية والدينية وامليثولوجية، 
واىل الف�سل بني احلاجة اىل ت�سوية 
�سيا�سية مع الفل�سطينيني والعرب 
باأن  علماً  الإ�ستيطان!  وقف  وبني 
الإ�رضائيلية  احل��ك��وم��ات  خمتلف 
بانتماءاتها �ستى كانت تعمل على 
تكثيف الإ�ستيطان على الأر�س جنباً 
اىل جنب مع طرح مبادرات �سيا�سية 
اأثناء  يف  ح�سل  ما  وه��ذا  تكتيكية، 
اتفاقيتي كامب ديفيد مع م�رض ويف 
اأثناء انعقاد موؤمتر مدريد ويف اأثناء 
مع  العبثية  امل��ف��او���س��ات  ج���ولت 
الفل�سطينية. واملذهل يف  ال�سلطة 
الأمر اأن القيادات الإ�رضائيلية كانت 
حتاول تغطية اعتداءاتها وجرائمها 
العربيني  والإن�����س��ان  الأر����س  بحق 
اإن�سانية زائفة مثل طرح  ب�سعارات 
امل�سكن  يف  اليهود  ال�سبان  ح��ق 
الطبيعي  والتكاثر  العمل  واأماكن 
من  فح�سب!  اليهودية  للعائالت 
هنا ميكن القول اإن هذا الكيان هو 
و�سناعة  العدوان  على  قائم  كيان 
بحكم  ال��ع��ن��ف  واإن����ت����اج  احل�����رب 
البنيوي وت�سّكله  طبيعته وتكوينه 

ال��ت��اري��خ��ي، وه���و غ��ري ق���ادر على 
الإطالق على التخلي عن ذلك حتى 
لو اأراد، فعلى مّر العقدين الأخريين 
كانت الق�سية الفل�سطينية ال�سبب 
الرئي�س وراء تخبطات اتخاذ القرار 
ال�سيا�سي ووراء �سقوط احلكومات 
الق�سية  هذه  اأن  ذلك  املتعاقبة، 
�سيا�سية  ق�سية  ك��ان��ت  ل��و  حتى 
حلها  م�ستلزمات  اأن  اإل  خارجية 
بالأر�س،  تتعلق  تنازلت  تتطلب 
الأمر الذي يجعلها ق�سية �سيا�سية 
داخلية بحتة ومعقدة.  وهنا نتذكر 
»لي�س  ال�سهرية:  كي�سنجر  مقولة 
لدى اإ�رضائيل �سيا�سة خارجية واإمنا 
هذا  ويف  ف��ق��ط«.  داخلية  �سيا�سة 
التناق�سات  فهم  ميكن  ال�سياق 
والتعقيدات التي اأمّلت بال�سيا�سة 
حكم  ظل  يف  الإ�رضائيلية  الداخلية 
ك��ل م��ن راب���ني وب��ريي�����س وب���اراك 
ون��ت��ن��ي��اه��و و����س���ارون واأومل�����رت 
�سعيد  على  خ�سو�ساً  و�سواهم، 
ت�سكيل الإئتالفات احلكومية التي 
من  ب�رضعة  وت�سقط  تتهاوى  كانت 
اإزاء  ت�ساهل  اأو  تنازل  اأدن��ى  ج��راء 
والعرب  خ�سو�ساً  الفل�سطينيني 
احلكومات  ع��دد  بلغ  وق��د  عموماً. 
الإ�رضائيلية منذ العام 1992 وحتى 
حكومة  ع�رضة  اثنتا   2009 ال��ع��ام 

تناوبت على رئا�ستها اأحزاب العمل 
والليكود وكادميا.

ال�سيا�سي  الإ���س��ت��ق��رار  ع��دم  اإن 
الداخلي يف اإ�رضائيل انعك�س حالت 
ال�سيا�سي  ال���س��ت��ق��رار  ع���دم  م��ن 
والجتماعي  والقت�سادي  والأمني 
ع��ل��ى ام���ت���داد امل��ن��ط��ق��ة ب��اأ���رضه��ا. 
واملح�سلة ال�سيا�سية لهذا الو�سع 
هي اأن النظام ال�سيا�سي الإ�رضائيلي 
والي�سارية  اليمينية  بتجلياته 
والو�سطية �ستى، اإذا �سح التعبري، 
ل يوّفر ولي�س من �ساأنه اأن يوّفر يف 
ومو�سوعية  عملية  اآلية  امل�ستقبل 
فل�سطني  يف  ال�����رضاع  بحل  ت�سمح 
واملنطقة والإتيان بال�سالم العادل 
القادة  ب��ه  يطالب  كما  وال�سامل 
اإن  اأدق،  وبتعبري  بالإجماع.  العرب 
النظام ال�سيا�سي الإ�رضائيلي القائم 
ي�سمح  ال��ن�����س��ب��ي،  التمثيل  ع��ل��ى 
قطاعية  م�سلحة  ذي  فريق  لكل 
كانت  مهما  معينة  ايديولوجية  اأو 
�سيقة، بتمثيل نف�سه يف الكني�ست، 
ال�سغرية  الأحزاب  مّكن  الذي  الأمر 
الأحزاب الدينية،  ن�سبياً وخ�سو�ساً 
مايل  اإب��ت��زاز  �سيا�سة  ممار�سة  من 
حالة  م��ن  م�ستفيدة  و�سيا�سي، 
اإ�رضائيل  يف  ال��ع��ام  الإ���س��ت��ق��ط��اب 
ومركزية دور هذه الأحزاب ال�سغرية 

املتعاقبة.  احلكومات  ت�سكيل  يف 
ال�سيا�سي  امل�سهد  ف���اإن  وعليه 
الإ���رضائ��ي��ل��ي ال��داخ��ل��ي، وف��ق��دان 
ديناميكية �سيا�سية ت�سمح لبع�س 
روؤيتهم  بتنفيذ  احلكومات  روؤ�ساء 
اأو هناك،  ال�سيا�سية الت�سووية هنا 
لأي  الدائمة  املقربة  ي�سكالن  اإمنا 
�سكل من اأ�سكال احللول املطروحة 
اأو�سلو  م��ن  ال��ب��ح��ث  ب�����س��اط  ع��ل��ى 
ديفيد  ك��ام��ب  اىل  ري��ف��ر  واي  اىل 
دور  اأهمية  ت��ربز  وهنا  �سابه.  وم��ا 
العامل اخلارجي، الوليات املتحدة 
الأوروبي،  ب�سكل خا�س ثم الإحتاد 
كفة  على  ال�سالم  كفة  ترجيح  يف 
احل��روب والأزم���ات، الأم��ر ال��ذي مل 
الرغم  على  الآن  حتى  نف�سه  يثبت 
املتوافرة  الفّعالة  الأ�سلحة  م��ن 
الرباعية  اللجنة  فتعطلت  ل��دي��ه. 
الطريق  خارطة  وتبّددت  الدولية 
على  عقدت  التي  الآم��ال  وانهارت 
براغماتية  م�سحة  ذات  �سخ�سيات 
الرئي�س  �سخ�سية  مثل  اإن�سانية  اأو 
باراك  الرئي�س  ثم  وم��ن  كلينتون 
الوقوف  ع��ن  عجزا  اللذين  اأوب��ام��ا 
ومل  ب��ل  الإ���رضائ��ي��ل��ي،  العنف  بوجه 
يتمكنا حتى من فر�س اإيقاف زمني 
امل�ستوطنات  بناء  لأعمال  وموؤقت 
يف  ح�سا�سية  املناطق  اأك��رث  داخ��ل 
اأي داخل القد�س بق�سميها  العامل، 
اىل امل�ّس  ال�رضقي والغربي و�سولً 
مبقد�سات امل�سلمني وامل�سيحيني 
وكني�سة  الأق�����س��ى  امل�����س��ج��د  يف 
امل���اأزق  ي�ستمر  وه��ك��ذا  القيامة. 
املتكّون  املنطقة  يف  ال�سيا�سي 
العجز  حتى  العربي  ال�سعف  م��ن 
ومن اأطماع اإ�رضائيل الإقليمية ومن 

�سيا�سات الهيمنة الغربية.

النظ��ام ال�سيا�سي الإ�س�����������رائيلي ع���ائ��ق اأ�س������ا�س��ي ب���وج�ه ال�س�����لم

اإّن اإ�رشائيل التي 
ت�سف نف�سها باأنها واحة 

الدميوقراطية
يف ال�رشق الأو�سط

لي�ش لها د�ستور مكتوب
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اإعداد: العميد اأنطوان جنيم
جان دارك اأبي ياغي

ماري احل�رشي

يف الوطن
سسياحة 

حزيران
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ق�ساء ب�رضي

احلائز جائزة ال�سياحة 

الدولية للمواقع الطبيعية

لطبيعة 
روعة ا

لتاريخ 
وعظمة ا

 القدا�سة
وع و�سَ

عظيمة هي اأعمالك يا رب... 
هذا  اأعمالنا...  جاحدة  عقوقة 
باخت�سار ما كان عليه ل�سان 
حالنا ونحن نطوف يف اأرجاء 
وقراه  ببلداته  ب�رشي  ق�ساء 
املنت�رشة حول وادي قادي�سا.

الطبيعة  وروع���ة  القدا�سة  ���س��وع  ب��ني 
يف  �سياحتنا  كانت  ال��ت��اري��خ،  وعظمة 
الق�ساء الذي حاز جائزة ال�سياحة الدولية 
وهذه   .2009 للعام  الطبيعية  للمواقع 
اجلائزة يوؤمل اأن تكون حافزًا للحفاظ 
على مواقع طبيعية تعتب من الأجمل 
يف العامل. لكن جمالها وتاريخها مل 
ي�سفعا لها، فهي مل تنُج من الإهمال 

والت�سويه.



خطة النهو�ش ال�سياحي
�سبق جولتنا يف الق�ساء لقاء مع رئي�س احتاد 
بلديات ب�رضي ال�سابق الأ�ستاذ نوفل ال�سدراوي 
الذي حتّدث عن ظروف اجلائزة وخطة النهو�س 
املنطقة.  يف  تنفيذها  ينبغي  التي  ال�سياحي 
قال: �سارك احتاد بلديات ق�ساء ب�رضي مبهرجان 
لوغانو  مدينة  نّظمته  ال��ذي  الدولية  ال�سياحة 
ال�سوي�رضية بني 15 و19 ني�سان 2009، وفاز 

بجائزة ال�سياحة الدولية للمواقع الطبيعية.
رئي�س  اىل  الذي �سّمني  الحتاد،  وت�سّلم وفد 
الدريبي،  نبيل  امل��ه��ن��د���س  حد�سيت  ب��ل��دي��ة 
املهرجان،  ب��رن��ام��ج  من�ّسقة  ع���رب  وج��ول��ي��ان 
اأقامته  ر�سمي  حفل  خ��الل  اخل��ا���س  الأو���س��ك��ار 
اللجنة املنظمة يف اأحد فنادق لوغانو - �سوي�رضا.
لنيل  تر�سيحكم  تلقيتم خب  كيف   •

جائزة ال�سياحة الدولية؟
اأوا�س��ط  ب�رضي  ق��ساء  بلديات  احتاد  تلّقى   -
مدين�ة  بلدي�ة  من  ر�س��الة  امل�ا�سي  ال�سيف 
لوغ���انو ال�سوي���رضي��ة، ت�سّمن��ت قراره تر�سي��ح 
الق�ساء لنيل جائ��زة ال�س�ياحة الدولي��ة الفخم��ة، 

�سارحة كيفية امل�ساركة فيها.

م�ساركة دولية

• كيف مّتت التح�سريات، ويف اأي اإطار 
ح�سلت امل�ساركة؟

- �سّكل الحتاد فريق عمل متخ�س�س لدر�س 
و�سعتها  التي  املعايري  وفق  امل�ساركة  �سبل 
والتقييم  التحكيم  وجل��ن��ة  املنظمة،  اللجنة 
وكّتاب  اأع��م��ال  ورج��ال  اإعالميني  من  املوؤلفة 

مهتمني ب�سوؤون ال�سياحة الدولية.
وعقدت لهذه الغاية �سل�سلة اجتماعات �سملت 
خمتلف الهيئات املعنية بال�سياحة يف الق�ساء. 
كما ح�رض ممثلو اإحتاد البلديات، وجلنة اأ�سدقاء 
غابة الأرز، وهيئة احلفاظ على البيئة، وجمموعة 
اإمناء  وهيئة  قادي�سا،  وادي  تراث  على  احلفاظ 
ال�سياحة يف ب�رضي - الأرز، وجلنة جربان الوطنية، 
�سارك  كما  وال��رتاث،  للر�سالة  قّنوبني  ورابطة 
وجيه  وامل�سّور  ك��ريوز،  حميد  جوين  املهند�س 

�سباط.
الأف�����راد  خم��ت��ل��ف  اآراء  ع��ل��ى  وق����وف  وك����ان 
وال�سياحي،  البيئي  احلقلني  يف  النا�سطني 
يف  امل�ساركة  حت��ّددت  امل���داولت  خال�سة  ويف 
ت�سنيف ال�سياحة الطبيعية ذات الإرث الثقايف، 

وفق الأطر الآتية:
املنطق��ة  ع��ن  وثائ��قي  فيل�م  اإن��ت��������اج   -
املخرج  باإ�رضاف  والإنكليزية  العربية  باللغتني 

ميالد طوق.

ال��ب��ط��اق��ات  م����ن  جم���م���وع���ات  اإن����ت����اج   -2
ذات  املنطقة  معامل  اأب��رز  احلاملة  واملل�سقات 

الأبعاد ال�سياحية عر�ست خالل امل�سابقة.
)ق�ساء  الإنكليزية  باللغة  كتّيب  اإنتاج   -3
ب�رضي: خ�سائ�س ومناظر(، وّزع على امل�ساركني 
يف امل�سابقة، وجلنة التقييم واأ�سحاب ال�رضكات 

ال�سياحية احلا�رضين.
الرتاثي  الإنتاج  تذكارات  وتوزيع  عر�س   -4
خ�سب  منحوتات  من  ب�رضي  ق�ساء  ميّيز  ال��ذي 
وبع�س  واأغ��را���س��ه،  وعطره  الأرز  وب��ذور  الأرز، 
من  الأثرية  املقتنيات  وبع�س  ج��ربان،  لوحات 

احلجارة واملعادن والأخ�ساب وما �سواها.
اإع��الم��ي��ة م�����س��ّورة عن  5- ن�����رض حت��ق��ي��ق��ات 
ال�سوي�رضية  املطبوعات  يف  الق�ساء  خ�سائ�س 

ال�سادرة للمنا�سبة.
بكلفة   ECHOMEDIA وقد ترّبعت �رضكة 
املطلوبة  وال��ل��وازم  الفنية  الت�ساميم  اإع���داد 
لعر�س املل�سقات و�سائر املطبوعات والهدايا 
توّلت  فيما  باملنا�سبة.  اخلا�سة  التذكارية 
الإداري  امللف  متابعة  ع��رب  جوليان  الآن�سة 
لهذا امل�رضوع مع فريق مدينة لوغانو ال�سوي�رضية 
لق�ساء  اإلكرتونية  �سفحة  اأُع��ّدت  كما  املنّظمة. 

ب�رضي. 
اجلائزة ت�سّلط ال�سوء على الق�ساء

كيف   •
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جائزة الق�ساء تقّدم للرئي�ش

كني�سة مار �رشكي�ش وباخو�ش يف طورزا

اجلائزة ت�سّلط ال�سوء على الق�ساء

مغارة مار �سليطا يف قنات



انعك�ست هذه اجلائزة على واقع الق�ساء 
كموقع �سياحي؟

- م�ساركتنا يف م�سابقة لوغانو الدولية كانت 
امل�ساركة  الهيئات  باقي  مع  للتالقي  فر�سة 
بلدان  خمتلف  من  موؤ�س�سة  املئة  قاربت  التي 
توظيفهم  اإمكان  يف  معهم  والتباحث  العامل، 
اىل  بالإ�سافة  ب�رضي،  ق�ساء  يف  وا�ستثمارهم 
رّكز  كما  وجتاربهم.  خرباتهم  من  الإ�ستفادة 
البحث على �سبل التعاون مع ال�رضكات ال�سياحية 
املنطقة.  اىل  ل�سّواحها  رح��الت  تنظيم  جلهة 
ال�سياحية  التظاهرة  هذه  يف  امل�ساركة  وجم��ّرد 
�سّلطت  كبرية  اإعالمية  فر�سة  كانت  الدولية 
يقت�سي  والعمل  ق�سائنا،  على  عاملية  اأ�سواء 
اهتمام  ل�ستقطاب  وحثيثة  طويلة  متابعة 
احلا�رضين من الأفراد وال�رضكات تعزيزاً للحركة 

ال�سياحية يف الق�ساء.
• ما هي خطة الإحتاد امل�ستقبلية لإمناء 

ال�سياحة يف الق�ساء؟
�رضورة  الإحت���اد  راأى  باجلائزة،  الفوز  بعد   -
هذا  ت��واك��ب  م�ستقبلية  متابعة  خطة  و���س��ع 
الأ�سا�سية.  الق�ساء  من حاجات  انطالقاً  احلدث، 
ي�ستلزم  وا�سعة،  �سياحية  بحركة  فالنهو�س 
تاأهيل مرافق اخلدمات، واإعداد جمموعات ب�رضية 

موؤهلة ملواكبة اأي ن�ساط �سياحي مرتقب.
اإجنازاً  ب�رضي  ق�ساء  بلديات  اإحت��اد  حّقق  لقد 
توجيهي  خمطط  باإ�سدار  متّثل  كبرياً  عمرانياً 
جديد للق�ساء يحرر احلركة العمرانية من القيود 
املت�سّددة التي و�سعها املخطط ال�سابق. ولقد 
والإعمار  للبناء  موؤاتية  الإ�ستثمار  ن�سب  باتت 
ملواكبة  الالزمة  الإمنائية  امل��ب��ادرات  واإط��الق 

نه�سة �سياحية مرتقبة.
اأما اأبرز ما ينبغي الرتكيز عليه فيتمّثل بالآتي:
ال���وادي  وم��واق��ع  قادي�سا  م��غ��ارة  ت��اأه��ي��ل   -

امل��ق��ّد���س 

حلركة  ت�سهيالً 
ال�سواح فيه.

اقرتحها  التي  الإ�سرتاحة  حمطات  تنفيذ   -
اأجروها حول  اإطار درا�سة  اليابانيون يف  اخلرباء 
الوادي  يف  والبيئية  الدينية  ال�سياحة  تطوير 

)الدرا�سة اأودعت وزارة ال�سياحة(.
�سياحيني،  اأدلء  لتدريب  دورات  اإق��ام��ة   -

وتاأمني عنا�رض �رضطة �سياحية لق�ساء ب�رضي.
املتابعة  خطة  اأن  اع��ت��رب  ال���ذي  ال�����س��دراوي 
ال����وزارات  نا�سد  اجل��م��ي��ع،  م�ساركة  تقت�سي 
يف  الإ�رضاع  ال�سياحة  وزارة  وخ�سو�ساً  املخت�سة 
ق�ساء  لتنمية  ذكرها،  التي  امل�ساريع  تنفيذ 

ب�رضي واإنها�س قطاعه ال�سياحي.
واإذ ن��ّوه بالإحتاد املوؤلف من 11 بلدية، طالب 

بقانون يحمي املواق��ع ال�سياحية يف املنطقة.

طورزا: طريق الإمباطورية
يحم��ل��نا  لبن���ان  �سم��ال  نح��و  واندف��ع��نا 
التمّت���ع  اىل  عارم��ة  رغب��ة  وحت���دونا  �س���وق 
الطبي��ع�ة  وروع���ة  التاري��خ  تخت��رض  بق�ع��ة  يف 

والإمي�ان.
الطريق  ع��ن 

املزامل  ال�رضيع 
�سكا  مطّل  عند  خرجنا  القريب،  جاره  البحر، 
�سعوداً.  ال�سعي  بدء  اىل  املرور  اإ�سارات  تدّلنا 
اخ�رضار  يرافقنا  ووّدعناه  الكورة  ق�ساء  دخلنا 
بلدة  مفرتق  عند  لت�ستقبلنا  املعطاء،  زيتونه 
وادي  متناٍه:  ل  جمايل  مدى  على  املطّلة  طورزا 

قادي�سا، وادي القدي�سني.
مرت،   700 البحر  �سطح  ع��ن  ط���ورزا  ترت��فع 
الأرز  جب�ل  اإم�ا  يعن�ي  اآرام��ي  اإ�سم�ها  واأ�س��ل 
لوفرة  الزي��تون  جبل  اأو  الأرز،  جبل  لكونها 
اجلميل  اجل��بل  اأو  ب�ساتين��ها،  يف  ال��زي��ت��ون 

ملناظرها اخلالبة.
ت��دّل  ال��ذي��ن  الفينيقي��ون  �سكن��ه�ا  وق��د 
ال�سبع  م��غ��ارة  مثل  الباقي�ة  اآث��اره��م  عليه��م 
وهي مدافن ملل��وك هوؤلء منح��وت��ة يف ال�سخر 
ويع�ود تاريخه��ا اىل الألف الثال��ث ق.م. وثم��ة 
بالطة من العه��د الروماين ت�سي��ر اىل اأن طريق 
ال�سليبي  العهد  ومن  فيه��ا.  مّر  الإمرباطورية 
ال�سليبيون  حّوله�ا  ال��ت��ي  الدمل��ا�س  م��غ��ارة 
يف  ال��ي��وم  البلدة  اأه���ايل  معظم  ولكن  قلعة... 

املهجر.
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كني�سة �سيدة ديرونا يف برحليون

مغارة عا�سي احلدث

مغارة قطني يف حدث اجلبة

تلل وادي الطواحني يف حدث اجلبة



عبدين: كروم �سخية
من طورزا اىل عبدين )من 700 اىل 1000م 
البحر وتبعد 100 كلم عن بريوت(،  عن �سطح 
َدَقتنا  �سَ وقد  ال�سخّية،  كرومها  بني  ال�سابحة 
احلديث عن معنى اإ�سمها: خولة وخّدام وفالحني 
حمل  وقد  كرمه  اىل  باكراً  يغدو  فالحاً  راأينا  ملا 
الكروم  ويف  ب���زاده،  مكلالًّ  معوله  كتفه  على 
عرق  الأر�س  ي�سقون  كثريون  فعلة  والب�ساتني 
احلفاظ  ال��ك��رام  ه��وؤلء  ا�ستطاع  لقد  جبينهم. 
على اإنتاج زراعي تراثي الطابع. وكم كان ملفتاً 
اأن نرى يف م�ساحات وا�سعة  �سبيحة ذلك اليوم 
من الأحراج والغابات من ميار�س ريا�سة امل�سي.

برحليون: قرية ال�سعراء
 104( ال�سعراء  قرية  برحليون،  علينا  اأطّلت 
البحر(  �سطح  عن  م  و1200  ب��ريوت،  عن  كلم 
الغنية باآثارها ونواوي�سها الفينيقية و�سنديانها 
�سيدة  وخ�سو�ساً  العديدة  وكنائ�سها  املعّمر 

ديرونا العجائبية.
اجلميل  احللو  الإب��ن  بال�رضيانية  يعني  اإ�سمها 
املر�س  اآخ����ر،  تف�سري  ح�سب  اأو،  امل�ستحب 
�سيفياً  مقراً  كانت  وه��ي  وال�سقم،  وال�سعف 

للبطريرك املاروين توما البنهراين.

بلّ: اجلميلة الوادعة
من برحليون اىل بالّ اأو بالّ املغر )105 كلم عن 
بريوت، 1150 م عن �سطح البحر(، وهي قرية 
وادعة هادئة ت�سدق فيها جميع معاين اإ�سمها: 
بال�رضيانية  واحلزينة   )Bella( اجلميلة  فهي 
وامل�����س��ورة  ال���ن���دوة  ودار   ،)Bet Bella(
ال�رضيفة  والأم�����رية  ب��ال��ي��ون��ان��ي��ة،   )Bouli(

والفل  اي�ساً،  بال�رضيانية   )Bouli(
فريقى  احلديث  تاريخها  اأما   .)Pella( وزهره 
اىل عهد ال�سليبيني الذي ترك فيها اآثار اأبراج 
قدمية. وت�سم بالّ اليها قرية املغر لتعرف بباّل 

املغر.

قنات: القرية النموذجية
جذبتنا قنات )107 كلم عن بريوت، 1100م 
منتظمة  �سل�سلة  بني  الراتعة  البحر(  �سطح  عن 
�سطح�ها  على  ت��ت��م��اوج  والأودي����ة  اجل��ب��ال  م��ن 
بنف��سجي  ب��ني  اجل��ذابة  الطبيعي��ة  الأل����وان 
اأم��ام  وا�سع��اً  امل��دى  وتفتح  واأخ�����رض،  ووردي 
ناظرينا، فن�رضح منّقلني طرفنا بني مناظر خالبة 
وقرى متناثرة حتى ينتهي اىل ال�ساحل البحري. 
وبي�وت�ه��ا  القرميدية،  ب�سطوح��ها  قن�ات 
التا�سع  ال�قرن  اأواخ���ر  بني��ت  التي  القدمية 
والنقو�س  القناطر  وتزّين��ها   )1896( ع�رض 
قرية  هي  املزخرف،  والزج���اج  اجلف���سني  من 
والكنائ�س  املن�سية  وامل��غ��ارة  املتفّجر  النبع 
التي  وال��������م��زارات، وال�����س��ج��������رة امل��ت��ح��������ّج��رة 
اكت�س��فت العام 2001 ويع��ود تاريخها اىل ما 

بني 125 و140 مليون �سنة.
يعود تاأ�سي�س قنات 
األ���ف  م���ن  اأك�����رث  اىل 
اإ�سمها  ويحمل  �سنة، 
فهو  معنى  م��ن  اأك��رث 
يفيد القتناء وامللك، 
واملكان  واملقب�س 
يكون  وعليه  املهم، 
امللك  ق��ري��ة  اإ�سمها 
القادر. ويرّجح  املهم 
اأن  �سو  بطر�س  الأب 

يكون اإ�سمها هو نف�سه اإ�سم الإلهة البطلة »اأناة« 
الفينيقية اإبنة الإله الأكرب »ايل«. وقد اختارتها 
الأوروبية »اإيرفد« لتكون  البعثة  العام 1960 
كذلك  قنات  ويف  النموذجية.  اللبنانية  القرية 
ومغارة  امللكة،  ق�رض  هو  العهد  قدمي  بناء  اآثار 
وجعيتا  قادي�سا  ملغارتي  املماثلة  �سليطا  مار 
جلهة مكونات التحّجرات املائية داخلها، وفيها 
الأرز  اأ�سجار  اآلف  ت�سم  التي  قنات  اأرز  حممية 
مار  وكني�سة  امل��ع��ّم��رة،  وال�سنديان  وال��ل��زاب 
الرابع. تطل على جبل  القرن  العائدة اىل  �سينا 
نيحا، ومزرعتي بني �سعب وبني ع�ّساف. الأوىل 
امتداد طبيعي لوادي مار �سليطا، فيها 4  هي 
طواحني قدمية ومغارة امللح ومغارة ال�سنيف. 
اآل  اأم��راء  اىل  ت�سميتها  فتعود  ع�ّساف  بني  اأم��ا 
الأمري  عهد  يف  اأرا�سيها  ملكوا  الذين  ع�ّساف 
فخر الدين. وفيها جمموعة من الأديرة القدمية 
ال�سخري  اجلبل  باطن  يف  القائمة  املهجورة 
املت�سل بحردين، وهي اآخر قرية ات�سال ق�ساء 

ب�رضي بحدود ق�ساءي البرتون والكورة.

مفاجاأة بيت منذر
بريوت،  عن  كلم   100( منذر  بيت  فاجاأتنا 
�سطح  ع����ن  م   1250
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كني�سة مار دانيال يف حدث اجلبة

ا�سرتاحة اجلبة

املقر البطريركي ال�سيفي يف الدميان
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البحر( لتعيدنا اىل مغاورها ومواقعها الطبيعية 
ال�سياحية  ال��ط��ري��ق  ب���اأن  وت��ذك��رن��ا  امل��م��ّي��زة، 
املعروفة بطريق عني ال�سنديانة والتي تعربها 
الفرن�سيون  �سّقها  التي  الأوىل  الطريق  هي 

ملنطقة ب�رضي العام 1926.

ْقَنيِور على عر�سها
َنيِور )110  على عر�سها، كتف الوادي، ترتبع قرْ
البحر(،  �سطح  عن  و1300م  ب��ريوت  عن  كلم 
الق�سب.  اأو  وال��رزق  امللك،  يعني  قد  اإ�سمها 
اأي حال هي تتباهى  اأو الق�س، يف  النار واللهب 
بطبيعتها اجلميلة، وت�سكر اهلل على نعمته. مل ل 
باجتاهه  ومتتد  املقد�س  بالوادي  تت�سل  وهي 
الرواديف،  وقطني  احلدث  عا�سي  مغارة  قرب 
خالل  هدمها  يرجح  بائدة  قرية  اآث��ار  وبينهما 

غزوة املماليك ملنطقة ب�رضي العام 1283.

حدث اجلبة: رو�سة معّلقة
ن�سل اىل رو�سة معّلقة بني الأر�س وال�سماء، 
اىل حدث اجلبة )115 كلم عن بريوت، و1450 
البحر  اأعيننا  ح�سنت  حيث  البحر(  �سطح  عن  م 
البحر  م��وج  فنالعب  ي���داً  من��دُّ  اآن:  يف  واجل��ب��ل 

الأرز  اأخرى لريتاح  ونب�سط 

جذر  من  اإ�سمها  زن��ده��ا.  على  اخلالد 
ال�رضيانية  ويف  والرت��ف��اع،  العلو  ويفيد  »جبه« 
ال��وادي  ه��و ج��دي��دة الآب����ار. تطل احل��دث على 
ال�سماوي،  بخوره  بعبق  يلّفها  ال��ذي  املقّد�س 
نقراأ  فيها  ومن��ر  البكر.  طبيعته  جمال  وب��رداء 
اأرزها  التاريخ على �سفحات حجارتها، وكفوف 
)مار  الرعائية  كني�ستها  املب�سوطة،  الدهري 
دانيال( املبنية بني العامني 1110 و1113، 
ال�سوري  ال�رضياين  الفن  اىل  هند�ستها  تعود 
برهبة  ونقف  الثالثة.  بالأ�سواق  بناوؤه  املتمّيز 
بتاريخ  تاريخها  املقرتن  العا�سي  مغارة  اأمام 
التي  املغارة  فهي  املقّد�س.  وال��وادي  البلدة 
جلاأ اليها اأهايل حدث اجلبة يف اأثناء ا�سطهادهم 
عرث   ،1283 العام  املنطقة  املماليك  غزا  حني 
فيها على �سبعة اأج�ساد ب�رضية، ونقل منها 293 
قطعة اأثرية اىل املتحف الوطني. ومتر بالقرب 
ومنها  قنوبني،  وادي  اىل  امل�ساة  طريق  منها 
اىل حديقة البطاركة يف الدميان و�سائر املواقع 

املحيطة.

بري�سات: املندفعة نحو الوادي
بريوت،  عن  كلم   116( بري�سات  اىل  نكمل 
�سطح  عن  و1400م 
ذات  القرية  البحر( 
ال����ط����راز امل��ع��م��اري 
ال��ل��ب��ن��اين امل��م��ّي��ز، 
تنظر  واأن���ت  وحت�����سُّ 
ال���ي���ه���ا وك����اأن����ك يف 
جلجه  ت��ت��الط��م  ب��ح��ر 
على  وتتك�رّض  اخل�رضاء 
نق�س  جلمودية  كتل 
اأروع  عليها  التاريخ 

املمتدة«،  املنب�سطة  »الأرا�سي  وهي  حكاياته. 
مع  التماهي  اىل  ت��ن��زع  اإ�سمها،  معنى  ح�سب 
نزولً  نحوه  اأرا�سيها  فتهرول  املقّد�س  الوادي 
جمموعة  تنت�رض  حيث  يو�سف  م��ار  كني�سة  م��ن 
يغّذيها  ال�سخور  يف  منحوتة  الآب���ار  من  كبرية 
ي��ح��اذي م��غ��اور وادي  ال��ذي  �سالل »امل��ع��ا���رض« 
الذي  الثاين  وه��و  رع��د  بيت  وب��رج  الطواحني، 
مغارة  ح�سارهم  لت�سديد  املماليك  ���س��ّي��ده 

عا�سي احلدث العام 1283.

الدميان: املقر ال�سيفي للبطريركية
ن�سل اىل الدميان البلدة الرائعة اجلمال التي 
البطاركة  القدي�سني  وادي  م��ن  اليها  انتقل 
البطريرك  عهد  على   1823 ال��ع��ام  امل��وارن��ة 
يوحنا احللو ليجعلوا منها مقراً �سيفياً لهم. وما 
يزال ماثالً للعيان الكر�سي البطريركي القدمي 
الذي بناه البطريرك يوحنا احلاج العام 1890، 
اليا�س  البطريرك  بناه  وقد  احلايل  ي�سمخ  فيما 
الدميان  كني�سة  اأم���ا   .1900 ال��ع��ام  احل��وي��ك 
فتزّينها  العريق  اللبناين  الطراز  على  املبنية 
�سليبا  ال��ع��امل��ي  اللبناين  للفنان  ج��داري��ات 
العني.  ت��راه  اأن  ميكن  ما  اأجمل  هي  الدويهي 
وقرب املقر البطريركي ال�سيفي حديقة رائعة 
ت�رضف  التي  املوارنة  البطاركة  بحديقة  تعرف 
اأرزة  و�سبعني  �ستاً  وت�سم  قنوبني  وادي  على 

ل�ستة و�سبعني بطريركاً.
ال�سبه  اإ�سمها  معنى  التي  الدميان  يف  واأخ��رياً 
هدمها  التي  كفر�سارون  مدينة  اآث��ار  واملثال، 
وثمة  العام 1283، ومغارة اجلماجم.  املماليك 
نبع يف جرودها هو نبع الفراعة ُكرِّ�س على اإ�سم 

البطريرك �سفري.

اأرز الدميان

طريق حديقة البطاركة

اأرزات البطاركة يف الدميان



ح�رشون: وردة 
اجلبل

نغ��ادر الدميان وما ارت���وى ناظ��رنا لتطال��عنا 
بي�وت��ها  تختبئ  التي  اجلبل،  وردة  ح�س�رون، 
ال�سيف  حر  تقي��ها  حمر  قبعات  حت��ت  احلجر 
وقّر ال�ستاء. هي اخلن�رض يف اليد التي تغمر وادي 

قنوبني. 
ح�رضون )120 كلم عن بي�روت، و1450 م عن 
�سطح البحر(، من البل��دات اللبنانية النموذجية 
التي تروي حجارتها 

عالقة  وتاريخ  الزمان  حكايات  اأجمل  العتيقة 
دهرية مع اأخ�رض الطبيعة.

بنيت كني�ستها يف القرن الثامن على اأنقا�س 
حمل  واأدي��ار  حماب�س  واديها  ويف  وثني  هيكل 
ح�رضون  اأجنبت  حب�سية.  كتابات  جدرانها  بع�س 
اأبرزهم  والكني�سة  الفكر  رج���الت  م��ن  ع���دداً 
العالمة يو�سف �سمعان ال�سمعاين والبطريركان 

يعقوب واإ�سطفان عواد.

بزعون: تفا�سيل الزمان واملكان
ب��زعون  يف 

بريوت، و1400م عن �سطح  كلم عن   122(
املق��ّد�س  ال��������وادي  على  املطل��ة  الب��حر(، 
ت�سم  طبيعية  م��واق��ع  ع��رب  ب��ه  واملت�س��ل������ة 
واملحاب�س،  والكهوف  املغاور  من  كبرياً  ع��دداً 
ومنتجع  الأث��ري��ة  ال�سيدة  كني�سة  ا�ستقبلتنا 
ارتاحت  وما  ارحتنا،  حيث  جرودها  يف  مبخا  نبع 
حوا�سنا التي اأبت اإل اأن تغني ذاكرتنا بتفا�سيل 
الزمان واملكان. اإ�سم بزعون �رضياين يعني ثقب 
والكلمة ت�سغري »بزغا« من جذر  �سغري و�سق، 

اآرامي، وتعني �سق ونفذ.

بقرقا�سا: قرقعة يف التاريخ

حزيران 2010
76

اجلي�ش - العدد رقم 300

وجه امل�سيح على اأحد 
ال�سخور يف الدميان

تراث بيوت احلجر يف ح�رشون

كني�سة مار حو�سب يف بقاع كفرا

منظر عام حل�رشون

كني�سة مار لبا يف ح�رشون

اأرز ب�رشي
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بقرق��ا�سا )123 كلم عن ب�ريوت، 1450 م 
عن �سطح البحر(، قاف��ان تتالح��ق�ان لتثب�تا اأّنها 
اأح��دثت قرقع��ة يف التاريخ اللبن��اين واملاروين.

اإ�سمها �رضياين يعني مكان ال�سجيج وال�سخب 
معناه  يكون  وقد  وال��رع��دة،  الرجت��اف  و�سوت 

الربد وال�سقيع.
املحي��طة  اجلمي���ل��ة  البل��دات  م���ن  ه��ي 
بال��وادي وفي��ه�ا حمب�ستا مار جرج�س )1112( 
)ري�س  م���اروين  خمط��وط  اأول  ُن�س����خ  حيث 
 ،)1242 الع�ام  ال��ق��������راءات  راأ����س  اأي  ق��ري��ان 
من  اأول  ك��ان  ال��ذي  العم��ودي  �سمع���ان  وم�ار 
حمل الر�س��ال��ة امل��اروني��ة اىل ه��ذه ال��منطق��ة 

وف���ي���������������ه���ا 

قام��ت م��در�سة ا�سط��لعت ب��دور ثق��ايف ب�ارز.
بقاع كفرا وقدي�سها

بريوت،  عن  كلم   125( كفرا  بقاع  تدعونا 
قرية  اأع��ل��ى  ال��ب��ح��ر(،  �سطح  ع��ن  م  و1800 
اإ�سمها �رضياين يعني  الأو�سط.  ال�رضق  ماأهولة يف 
عليه  تقوم  ال��ذي  املنب�سط  ال�سهل  اأو  القرية 
القرية.  وتعني  اآرام��ي��ة  كفرا  ولفظة  القرية، 
حتّول  الذي  خملوف  �رضبل  القدي�س  �سيعة  هي 
واحتفظت،  للموؤمنني.  حمّجاً  ال��وال��دي  منزله 
من  بالكثري  احلديثة،  الباطون  اأبنية  جانب  اىل 
القدمية املتوا�سعة املبنية من حجارة  املنازل 
غ�سيمة غري م�سقولة 
عتباتها  فوق  ترت�سم 
و�سالبة  اأهلها  طيبة 
بهالة  الدهر وتتغّلف 
م����ن ن�����ور الإمي�������ان. 
طرقاتها  ت����زال  م���ا 
�سخرية  ال��داخ��ل��ي��ة 
وقد  وح�سب،  للم�ساة 
موؤ�س�سة  �سنفتها 

الأوروبية  البيوت  ذاك��رة 
حو�س  بلدان  من  منوذجية  بلدة   1994 العام 
جرودها  وتت�سل  املتو�سط.  الأب��ي�����س  البحر 

مبوقع الأرز عرب طرق لهواة امل�سي.

ب�رشي: موطن جبان والأرز 
ميمنا �سطر موطن جربان والأرز، ب�رضي )130 
البحر(،  �سطح  عن  و1500م  ب��ريوت  عن  كلم 
املنطقة، وعلى وقع هدير �ساللها  بلدات  اأكرب 
ق�سدنا اأولً دير مار �رضكي�س الذي حتّول متحفاً 
للفيل�سوف جربان خليل جربان ومدفناً لرفاته، 
التي  ال��رائ��ع��ة  ال�سنديان  غابة  يف  غ���ارق  وه��و 
تنت�سب فيها التماثيل املنحوتة باإزميل الدهر. 
م��ع��ن��ى اإ���س��م��ه��ا م��ك��ان ال���ن���زول والإق���ام���ة 
والإ���س��ت��ي��ط��ان وب��ي��ت امل��ب��ت��دئ، وامل��ك��ان ذو 
الرطوبة واملاء، واملكان الرا�سخ الثابت ويفيد 

القوة واملنعة والثبوت.
فثم��ة  ن�سوئه��ا،  تاريخ  حول  الآراء  تعّددت 
كم�ا  ال���ظ���ّراين  العه�د  اىل  ي��رق�����ى  اإن���ه  ق��ائ��ل 
وتاأويله  »بيت�سوروي«  اإ�سمها  وكان  انطليا�س 

بلدة بزعون

كني�سة مار �سمعان يف بقرقا�سا

من بيوت بزعون

مدخل بيت القدي�ش �رشبل يف بقاع كفرا

اأرز الرب



العهد  اىل  ي��ع��ود  اإن���ه  واآخ���ر  الأول،  امل�سكن 
»بيت  لفظتني  من  منحوت  واإ�سمها  الفينيقي 
بيت  ومعناهما  اإ�سافياً  تركيباً  ُرّكبا  ال�رضي« 

ع�سرتوت.  
عري�سة،  اأنطون  البطريرك  موطن  هي  ب�رضي 
ال�سياحية،  مبنتجعاتها  ال��رب  اأرز  غابة  وفيها 
مغارة جوفية من عجائب  قادي�سا وهي  ومغارة 
حيث  ال��ق��دمي  الي�ساع  م��ار  دي��ر  اأو  الطبيعة، 
 1695 ال��ع��ام  امل��ارون��ي��ة  الرهبانية  تاأ�س�ست 
من  املارونية  الطق�سية  الكتب  ترجمت  وحيث 

ال�رضيانية اىل العربية.
اأقام ودفن فيه النا�سك الفرن�سي فرن�سوا دي 
الدر  �سيدة  اي�ساً  وفيها   .)1644( �س�ستويل 
حيث ر�سوم جدرانية تعود اىل القرون 12 و13 

و14.
برائحة  امل�سّمخ  الأخ�رض  بردائها  الأرز  غابة 
البخور ت�سحر زوارها بحكايات ال�سمود والبقاء. 
الع�رض  مالمح  واأجمل  الرتف  مظاهر  اأروع  وفيها 
من فنادق و�ساليهات ومطاعم، ومراكز للتزلج 

مبوا�سفات عاملية.
فكرة  الأرز  غابة  اأ�سدقاء  جلنة  ابتدعت  وقد 
عّراباً  يكون  اأن  ال��ع��امل  يف  م��واط��ن  لأي  ت�سمح 
دولر   100 مقابل  با�سمه  ُت���زرع  اأرز  ل�سجرة 
اأمريكي يدفعها لتغطية نفقات زراعة �سجرتني 
حت�ّسباً لحتمال يبا�س واحدة. وقد مّت حتى الآن 
زرع 2800 �سجرة اأرز يف حميط الغابة الدهرية. 
ويف مرحلة ثانية )2012( �سيتاح لعّراب الأرزة 
مواكبة منّوها من خالل �سفحة خا�سة على �سبكة 
الإنرتنت. وثمة م�ستل ينتج �سنوياً نحو 20 األف 
يف  ت��زرع  الأ�سجار  من  اأخ��رى  واأن��واع��اً  اأرز  �ستلة 

حميط الغابة، وينتظر ق�سم منها »عرابني«.

ه��ي  الأرز  اأرزات 
 375 ومنها  لبن��ان،  يف  الأرز  اأ�سج��ار  اأق�����دم 
�سج��رة ي�سل عمرها اىل ب�سع مئات من ال�سنني 
35م  اىل  ارتفاعها  ي�سل  اأرزات   4 بينها  من 

وقطرها 14م.
وقد  �سناً،  الأ�سغر  الأ�سجار  من  األوف  وهناك 
تاأمني  بهدف  �سنوات  اأو  عقود  منذ  ُغر�ست 
احلماية  �سور  الوطني.  الإرث  هذا  ا�ستمرارية 

اأم��رت  الغ��ابة  ح�ول 
ملكة  ب���اإق���ام�����������ت���ه 
العظمى  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
العام 1876 حلمايته 
م���ن اأع�������داء ال��غ��اب��ة 
�سيما  ل  التقليديني 

قطعان املا�سية.
و�سط  يف  وت���ق���وم 
الغابة كني�سة �سغرية 

بنيت العام 1843.

حد�سيت: القمر اجلديد
حد�سيت  قرية  اىل  وانتق��لنا  ب��رضي  تركنا 
�سطح  عن  و1400م  ب��ريوت،  عن  كلم   131(

البحر(. 
القمر  وتعني  »حد�س«  فينيقي  اإ�سمها  اأ�سل 
القرية  اإ�سمها  معنى  فيكون  الهالل  اأو  اجلديد 
الإ�سم  اأ�سل  تعيد  ثانية  رواي��ة  وثمة  اجلديدة، 
�سيت،  تاج  اأو  �سيت  قمة  مبعنى  ال�رضيانية  اىل 
الثالث.  اآدم  اإب��ن  هو  و�سيت 
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كني�سة مار لي�سع يف ب�رشي

قنطرة من احلجر يف عم�سيت

كني�سة مار رومانو�ش يف عم�سيت

داخل مغارة قادي�سا

متحف جبان يف ب�رشي



جعلها الرومان مركزاً ع�سكرياً ودينياً تدل على 
الرومانية املنت�رضة فيها، ويح�ّسنها  الآثار  ذلك 
�سور من اجلهة ال�سمالية، بينما ال�سري العا�سي 
الأخرى.  الثالث  للجهات  الطبيعي  احل�سن  هو 
يف  قادي�سا  وادي  حلماية  ه���وؤلء  وا�ستخدمها 
عني  ب��زي��زا،  اأم��ي��ون،  طرابل�س،  م��ن  طريقهم 
عكرين، حد�سيت حتى اأرز الرب وذلك ملوقعها 

الطبيعي الذي ل يوؤخذ.
اأ���س�����س اأه����ل ح��د���س��ي��ت يف 

الداخلية  هجرتهم 
ونيحا  )ال��ق��دام  البقاع  يف  ال��ق��رى  م��ن  العديد 
ووادي الرطل(. ومنها خرج البطريرك املاروين 

دانيال احلد�سيتي العام 1278.
طفنا يف اأرجاء حد�سيت التي اأده�ستنا برثائها 
فمن  فيها:  الأدي��ار  وبكرثة  والتاريخي  اجلمايل 
ال�رضيان  الرهبان  �سكنه  ال��ذي  جرج�س  مار  دير 
الأحبا�س  يعقوب  م��ار  دي��ر  م��ن  اإخ��راج��ه��م  بعد 

الغني  ال�سليب  دير  اىل   ،1488 العام  اإه��دن 
�سك�ستني«  »�سابيل  اإنه  فيه  ليقال  بالر�سوم 
من  املوؤلف  يوحنا  ما  دي��ر  اىل  قادي�سا،  وادي 
مغارتني، ودير مار بهنام اأحد قدي�سي ال�رضيان، 

ودير القدي�سة �سمونة من القرن 13.

بلوزا: اأر�ش اللوز
عن  كلم   132( بلوزا  يف  ده�ستنا  انتهت  ما 
التي  ال��ب��ح��ر(  �سطح  ع��ن  و1400م  ب����ريوت، 
ملبادرة  ترجمة  الأرا���س��ي  بتملك  اأبناوؤها  ب��داأ 
كانت  بعدما   1986 العام  �سفري  البطريرك 
القرية بكاملها ملكاً للبطريركية املارونية منذ 
ما يقارب املئتي �سنة. معنى اإ�سمها بال�رضيانية 

مكان اللوز.
اىل  ت�سل  م�ساة  طريق  عرب  بالوادي  تت�سل 
كني�سة مارينا حيث مدافن 17 بطريركاً مارونياً 
�سيدة  دي��ر  غ��رب  م���رتاً   250 بعد  على  وت��ق��ع 
قنوبني. منها خرج البطريرك جربائيل البلوزاين 

موؤ�س�س الرهبانية الأنطونية.

بان: املحطة ما قبل الأخرية
 127( بان  يف  كانت  الأخ��رية  قبل  ما  حمطتنا 
البحر(  �سطح  عن  م   1225 ب��ريوت،  عن  كلم 
ومعنى اإ�سمها اإما احلمام يف ال�رضيانية، اأو مكان 
والغم  احل��زن  مكان  اأو  الالتينية،  يف  الغت�سال 
معاملها  اأب���رز  م��ن  الفينيقية.  يف  والك��ت��ئ��اب 
كني�سة مار جرج�س، والربج يف املنطقة اجلنوبية 

املت�سلة بالوادي املقد�س.
اأن املماليك عربوها اىل عا�سي حوقا  وُيروى 
�سقفه  ويف  213م  املرتفع  ال�سخري  التجويف 
اأقدم كتابة عربية م�سيحية، ويف اأ�سفله برج مار 

توما.
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مغارة حتوي �سيدة حوقا

كني�سة مار �سابا يف بلوزا

مغارة قادي�سا القدمية

اىل �سيدة قنوبني

كني�سة �سيدة حوقا



وادي قادي�سا: عامل فريد
من  وبلداته  ب�رضي  ق�ساء  ق��رى  تتواىل  هكذا 
تعرف  متكاملة  دورة  يف  �سعوداً  الكورة  جهة 
حميط  على  منت�رضة  كونها  قادي�سا  دورة  با�سم 
الوادي املقد�س. فاإىل الوادي املقد�س يف ختام 

رحلتنا.
اأعمق وديان لبنان وزيارته  وادي قادي�سا من 
بذاته.  وق��ائ��م  ف��ري��د  ع��امل  يف  ال��ت��ج��وال  تعني 
نهر  ي�سيل  املخ�سو�رضة  املوح�سة  اأعماقه  ففي 
اأرز  اأق��دام  عند  مغارة  من  ينبع  ال��ذي  قادي�سا 
عدة  به  وتت�سل  ب�رضي،  بلدة  عند  ويبداأ  ال��رب. 
لت�سيل  فيه  وتتجمع  مياهه  فتغذي  ودي���ان، 
البحر. وعند عبور نهر قادي�سا يف مدينة  باجتاه 
با�سم  تيّمناً  علي  اأبي  نهر  اإ�سم  يتخذ  طرابل�س 
اأ�رضة  ق�ساة  اآخر  عمار،  بن  علي  اأبي  امللك  فخر 

حكمت طرابل�س يف الع�رض الفاطمي.
�سامي  ج��ذر  من  فم�ستقة  قادي�سا  كلمة  اأم��ا 
قادي�سا  وادي  ب��ات  بحيث  »القدا�سة«  يعني 
يعني الوادي املقّد�س. ومن املحتمل اأن يكون 
الروماين  الع�رض  يف  عليه  اأطلق  قد  الإ�سم  هذا 

الأ�سل  يف  كان  حيث 
البعول  اأح����د  ���س��ف��ة 
يف  تكّرم  كانت  التي 
املنطقة وهو »البعل 
كان  الذي  القّدو�س« 
ل���ه م��ع��ب��د ع��ظ��ي��م يف 
ط��راب��ل�����س ع�����رضذاك 
باإ�سم  ي��ع��رف  وك���ان 
اأي  هاجيو�س  زو����س 

»زو�س القّدو�س«.
الع�سور،  مّر  وعلى 
الع�رض  التاريخ حتى  ما قبل  اأزمنة  منذ 
الروماين �سكن الإن�سان يف مغاور الوادي ومالجئه 
اىل  امل�سيحية  دخ��ول  بدايات  وم��ع  ال�سخرية. 
اجلبل حتّولت هذه الكهوف اىل كنائ�س و�سوامع 
اأجيال  وارتيادها  �سكناها  على  تعاقبت  واأديار 
وبالإ�سافة  واملتوّحدين.  والن�ساك  الرهبان  من 
بع�س  اي�ساً  ال��وادي  يف  يقيم  ك��ان  ه��وؤلء،  اىل 
املنقطعني من امل�سلمني على حّد رواية الرّحالة 
القرن  ال��ذي جت��ّول يف املنطقة خالل  اإب��ن جبري 
لبنان  جبل  م�سيحيي  ب��اأن  و�سهد  ع�رض،  الثاين 
امل�سلمني  اىل  وامل��وؤن  الطعام  يقّدمون  كانوا 

الذين اختاروا النقطاع عن الدنيا.
عند بلدة طورزا ينف�سل الوادي اىل �سعبتني 
تقود اأولهما اىل بلدة اإهدن وتعرف باإ�سم وادي 
قزحيا، فيما تقود الثانية اىل الأرز وتعرف باإ�سم 
عظيمني  ديرين  اإ�سم  اىل  ن�سبة  قنوبني  وادي 

فيها.

وادي قنوبني: روعة املكان واملناظر
الوادي، وادي قنوبني )133 كلم  اىل  هبطنا 
عن بريوت و900م عن �سطح البحر(، وقنوبني 

ما  اهلل  اجلماعة.  اأو  الدير،  تعني  يونانية  لفظة 
واآخر  هنا،  من  �ساهق  جبل  املناظر.  تلك  اأروع 
من هناك، وقطعة �سماء �سغرية تن�ست فتفرح. 
بيوت قليلة متفّرقة تغمرها الب�ساطة والتقوى 
وهي ت�سرتيح يف اأح�سان اجلمال والقدا�سة، ومل 
الرهبان  حياة  عن  قط  �ساكنيها  حياة  تنف�سل 
الركن  ه��ذا  يف  العامل  �سجيج  عن  املنقطعني 

ال�سماوي ميار�سون فيه اإميانهم. 
الطبيعة يف الوادي، كما الإميان، ل تنام بعد اأن 
اأوتارها، وبات كل �سيء فيها يعزف، ل  كرثت 
اخلرير مّل ول الطيور اأ�سابها الو�سن، ول اأوراق 
الدهر مّلت احلفيف. �رضنا  اأبد  ال�سجر املتعانقة 
و�سط  املت�سّللة  الوعرة  املتعّرجة  ال��دروب  يف 
الأ�سناف  ع�رضات  فيها  تنمو  طبيعية  حديقة 
الأنواع من  الأ�سجار املثمرة والربية ومئات  من 
اأي مكان  النباتات التي ل جند البع�س منها يف 
حوا�سنا  ا�ستنفدنا  وق��د  �رضنا  ال��ع��امل.  من  اآخ��ر 
وروائ���ع  ال��ت��اري��خ  معتقات  م��ن  ننهل  اخلم�س 
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املقر البطريركي يف وادي قنوبني

من بيوت قنوبني

دير قنوبني

كني�سة قنوبني



الطبيعة زاداً.
مغاور  وه��ي  الن�ّساك  مبحاب�س  يعج  امل��ك��ان 
بحكايات  الناب�س  ال�سخر  قلب  يف  حم��ف��ورة 
والتي  الأق���دم���ني، 

كثري  يف  ي�����س��ع��ب 
الأحيان الو�سول اليها حتى تبدو وكاأنها معّلقة 
قنوبني  دير  اىل  ون�سل  وال�سماء.  الأر���س  بني 

حم����ف����ورة  درب  ع�����رب 

باملعول على �سكل ل متلك  اأمامه اإل الده�سة. 
دير �سيدة قندوبني حمفور يف ال�سخر وقد جلاأ 
اليه من ميفوق البطاركة املوارنة العام 1440 

ب�سبب ا�سطهاد حاكم طرابل�س.
ومنذ ذاك العام وحتى منت�سف القرن الثامن 
ع�رض جند اأن البطاركة املوارنة ا�ستقروا يف وادي 
الكبري  اإن تيودو�س  الذي يقال  الدير  قنوبني، 
ومنذ  ميالدي.   75 العام  الأرز  اأق��دام  على  بناه 
اىل  توّجه  الباباوات  ر�سائل  كانت  احلني  ذلك 
وكني�سته،  قنوبني  وادي  يف  البطريركي  املقر 
قنوبني  وادي  ك��ان  فقد  ذل��ك،  اىل  بالإ�سافة 
املركز الكاثوليكي الوحيد يف ال�رضق قبل القرن 
من  القادمني  احلجاج  هدف  وك��ان  ع�رض  الثامن 

الغرب.

دير مار قزحيا:
اإنطلقة الطباعة يف لبنان

من دير قنوبني اىل دير مار اأنطونيو�س قزحيا 
- وقزحيا كلمة �رضيانية تعني الكنز احلّي - مقر 
اأول �سحافة مكتوبة يف لبنان يف القرن ال�ساد�س 
و�سط  ال�سخر  على  الدير  كني�سة  �سّيدت  ع�رض. 
غابة ال�سنوبر حتوطها اأ�سجار الأرز وال�سنديان. 
العربي  ال�رضق  اأول مطبعة يف  الدير  وي�سم هذا 

وقد ا�ستقدمت اليه العام 1610.
اأدراجنا  عدنا  النعيم  ذاك  يف  ا�سرتاحة  بعد 
م�سلوخني عن عامل وزمان كم متنينا لو تاأبدت 
تفارق  ل  وعيوننا  انطلقنا  بينهما.  اإقامتنا 
الوادي املقّد�س حتى غاب وراء امل�سافات. حقاً 
ما قاله جربان »لو مل يكن لبنان وطني لخرتت 
لبنان وطناً يل«. وحقاً اأن املجد قد اأعطي للبنان 

يوم ولدت الأر�س.
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ب�رضي: ق�ساء  يف  مروره  يف  اأدوني�س  ال�ساعر  • قال 
ج�سد  على  الأي��ام  تكّد�سه  الذي  الغبار  ب�سفتيه  مي�سح  اجلمال  اأرى  كنت 

املادة، واأرى كيف ميكن اأن تغ�سل يد املكان وجه التاريخ.
اأخرى ت�سعر وكاأنك  قنات، قنيور، برحليون، حدث اجلبة، تخلق فيك عيناً 
تلم�سها للمرة الأوىل، عيناً تتيح لك ال�سري على طريق اخلروج من عامل 

ينه�س على اأعمدة من اخلناجر وال�سكاكني.
ومم�ا  ق�نوبني،  وادي  لمارتني  الفرن��سي  ال�ساعر  زار   •

�سّجله: 
»مل يرتك اأي م�سهد يف نف�سي انطباعاً مماثالً، هذا املكان يجمع 

جمال اخلطوط وعظمة القمم ودقة التفا�سيل وتنّوع الألوان«.

الوا
ق

مدفن البطاركة يف كني�سة قنوبني

نبع دوار قنوبني

كني�سة مار بي�ساي يف قزحيا

دير مار انطونيو�ش يف قزحيا





اإعداد: رميا �سليم �سومط
حزيران

ملاذا ت�سّكل   •
النايلون  اأكيا�ش 
خطرًا �سحياً وبيئياً؟

اأك��ي��ا���س  ت�����س��ت��خ��دم   -
بكثافة  ل��ب��ن��ان  يف  ال��ن��اي��ل��ون 

تتخّطى  اإذ  العامل  يف  نظريها  قّل 
امل��ل��ي��وين ك��ي�����س ي���وم���ي���اً. وه���ذه 

بال�ستيكية  م��ادة  من  ت�سنع  الأكيا�س 
ومنها  ال�سحية،  ال�رضوط  ي�ستويف  ما  منها 

ما هو كارثة بيئية، وخ�سو�ساً الكي�س الأ�سود 
والذي  النفطية،  النفايات  من  امل�سنوع  اللون 
يحمل ملّوثات خطرية على ال�سحة العامة والبيئة.

• ما هي حتديدًا الأ�رشار الناجتة عن ا�ستخدام 
اأكيا�ش النايلون؟

- عندما ت�ستخدم اأكيا�س النايلون، وخ�سو�ساً ال�سوداء منها، 
الأط��ع��م��ة  ح��ف��ظ  يف 

غ�������ري ال����ق����اب����ل����ة 
كالزعرت،  للغ�سل 

ال���ط���ح���ني،  اأو 
ال���ك���ع���ك  اأو 

عندما  اأو  ال����خ...  امل��ط��ح��ون، 
املذكورة  الأكيا�س  يف  الطازجة  الأطعمة  حتفظ 

مادة  مع  تفاعلها  ب�سبب  حكماً  تتلّوث  املحتويات  فاإن  الثالجة،  يف 
الإ�ستخدام  عرب  ي��وؤدي  اأن  ميكن  ال��ذي  الأم��ر  الكيميائية،  الديوك�سني 

املتكّرر اىل اأمرا�س خطرية كال�رضطان.
النايلون ملقاة على  اأكيا�س  ما جند  غالباً  فاإننا  البيئة،  اأما على �سعيد 
الأمر  ال�ساطئ،  على  مرمية  اأو  الأ�سجار،  على  معّلقة  اأو  الطرقات،  جوانب 
الذي يقود اىل اأ�رضار بيئية بالغة. فهذه الأكيا�س تت�سّبب �سنوياً باختناق 
الطيور  م��ن  هائل  ع��دد  ون��ف��وق  البحرية،  احل��ي��وان��ات  م��ن  الآلف  مئات 

واحليوانات الثديية نتيجة ابتالعها الأكيا�س واختناقها.
»البوليتيلني«  مادة  من  م�سنوعة  النايلون  اأكيا�س  اأن  اي�ساً  ويذكر 
البال�ستيكية وهي مادة قابلة للذوبان، مما يعني اأن الكميات التي تدفن 
خم�سمئة  مب��رور  اإل  تتحّلل  اأن  ميكن  ل  كتل  تكّون  اىل  ت��وؤدي  الأر���س  يف 

ع���ام ع��ل��ى الأق����ل، 
اإنبعاثات  يخّلف  مما 
غ��ازي��ة وت��ف��اع��الت مع 
بيئياً  ���رضراً  تنتهي  الرتبة 

فظيعاً.
اأما يف حال حرقها، فتبعث هذه 
للبيئة  ملّوثاً  �ساماً  دخاناً  الأكيا�س 

وم�رضّاً بال�سحة العامة.
اأكيا�س  اأن  اي�����س��اً،  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 
ال�رضف  منظومات  اىل  دخلت  ق��د  النايلون 
ال�سحي فكانت �سبباً يف ان�سداد بع�سها وحدوث 
الفيا�سات كما جرى يف بنغالد�س، وهذا ما اأدى اىل 

منع ا�ستخدامها هناك منذ العام 2002.
• ما البدائل املطروحة والقابلة للتنفيذ؟

الفردي،  ال�سعيد  على  املطروحة  البدائل  اأب�سط  من   -
اإ�ستبدال اأكيا�س النايلون باأخرى من القما�س القابلة لالإ�ستعمال 

اأكرث من مرة.
اأما على ال�سعيد العام، فاملفرو�س اإ�ستبدال الأكيا�س امل�ستخدمة 
باأخرى بال�ستيكية قابلة للتحّلل عند و�سعها حتت  حالياً 
�سوء ال�سم�س، اأو عند طمرها يف الأر�س 
ب��ح��ي��ث ت��ت��ح��ّل��ل اىل 
م�����اء وغ�������از. وه��ن��ا 
من  الإ�ستفادة  يجب 
اأخ����رى،  دول  جت����ارب 
وبريطانيا  ف��ال�����س��ني 

الأكيا�س  ت�سنيع  با�رضت  قد  مثالً  ال��ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ح��ّل��ل. اأم���ا واإيطاليا 
تخفي�س  اىل  اأدى  ما  النايلون  اأكيا�س  على  �رضيبة  فر�ست  فقد  اإيرلندا 

ا�ستهالكها بن�سبة ت�سعني يف املئة.
خطورة  حول  اجلماعية  التوعية  اأولً  املهم  ولكن  موجودة  اإذاً  احللول 
حتّرك  واملطلوب  و�سالمتها،  البيئة  �سحة  عن  م�سوؤول  فكلنا  املو�سوع، 
يف  دوراً  يلعب  امل�ستهلك  لأن  �سعبي  وعي  يرافقه  الإطار  هذا  يف  ر�سمي 
رئي�ساً يف حّلها عرب احلد من  اأن يلعب دوراً  تفاقم امل�سكلة، وهو ميكنه 

ا�ستخدام اأكيا�س النايلون.

»ل لأكيا�ش النايلون« �سعار تبّنته جمعيات بيئية وموؤ�س�سات حكومية يف عدة 
دول بعد اأن تاأّكد علمياً ال�رشر ال�سحي والبيئي لأكيا�ش النايلون ل �سيما 

ال�سوداء منها التي حتمل يف طّياتها خطر الإ�سابة مبر�ش ال�رشطان.
يف لبنان مل تظهر بعد اهتمامات ر�سمية جدية بهذا املو�سوع على 
الرغم من النداءات التي يطلقها املهتمون بال�ساأن البيئي، 

بهدف احلد من الإ�ستخدام املكّثف لأكيا�ش النايلون.
من بني الأ�سوات املطالبة برت�سيد اإ�ستخدام اأكيا�ش 
النايلون ال�سيد دوميط كامل رئي�ش حزب البيئة 
العاملي ورئي�ش خباء حماية ال�سحة والبيئة 
العاملية الذي �رشح ملجلة »اجلي�ش« 
وا�سعاً  النايلون  اأكيا�ش  اأ�رشار 
بر�سم  املطروحة  البدائل 

املعنيني.

النايلون
اأكيا�ش 

      
ذروا   

اإح
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التلّوث يف املكتب
اأظهرت درا�سة اأجراها »املعهد الفرن�سي للبيئة« )IFEN(، اأن ال�سكان يف 
اأيامنا هذه باتوا اأكرث وعياً لتلّوث الأر�س. واأ�سحت ت�رضّفاتهم اأكرث احرتاماً 
للبيئة: من فرز للنفايات، اإطفاء التلفاز والأجهزة الإلكرتونية قبل اخللود 
اىل النوم، تنظيم ا�ستهالك املياه... هذا يف املنزل، اأما يف املكتب، فيكرث 
الليل،  والأن��وار م�ساءة طوال  اإذ ُيرتك احلا�سوب م�سّغالً،  والهدر،  التلّوث 
وت�ستهلك الأوراق بكرثة... مبعنى اآخر، ي�سيطر الهدر والتلّوث على املكتب.
اإلّ اأن بع�س الأ�ساليب الب�سيطة والعملية ميكن اأن يخّفف من حدة تلّوث 

الأر�س ويحافظ على �سالمة البيئة.

ن�سف �سجرة �سنوياً لكل موظف!
ن�سبة 42٪ من الأخ�ساب امل�ستخرجة من الغابات ت�ستخدم حالياً يف �سناعة 
الورق. ُي�ستخرج من كل �سجرة نحو 30 رزمة ورقية، ت�سم كلٌّ منها 500 
 Green( األف ورقة. ووفقاً ملنظمة غرينبي�س اأي ما جمموعه 15  ورقة، 
Peace(، ي�ستخدم كل موظف فرن�سي 35 ورقة كمعدل يومي، ما يعادل 

ن�سف �سجرة يف عام واحد.
املهمالت،  �سلة  ُترمى يف  الأوراق  امل�سكلة ف�25٪ من هذه  وهنا تكمن 

و16٪ منها ل ُتقراأ م�سبقاً.
اإذن، للتخفيف من الهدر امل�رضّ بالبيئة يف املكتب، 
ال�ستهالك  م��ن  ب��احل��د  ال��ب��دء  ُي�ستح�سن 

املتمادي لالأوراق.

للكومبيوتر دور 
يف التلّوث املكتبي

مليون   100 يقارب  ما  الفرن�سية  ال�رضكات  تدفع 
ذلك  اىل  الليل.  طوال  م�سّغالً  احلا�سوب  ترك  نتيجة  �سنوياً،  يورو 

الكربون  اأوك�سيد  ثاين  ت�ساعد  اىل  يوؤدي  ليالً،  امل�سّغل  الكومبيوتر  فاإن 
)CO2( بوفرة، ومبا يوازي مليوين طن يف العام.

وحقل املعلوماتية، الذي ي�سم مليار حا�سوب منت�رض يف العامل، يزيد من 
ا�ستهالك الطاقة �سنة تلو الأخرى. يف اأوروبا، ي�سّكل حقل املعلوماتية ٪10 

من قائمة ح�ساب الطاقة العامة يف القطاع الثالث اأي ال�سياحة واخلدمات.

... وعبوات احلب اأي�ساً
ت�سّكل عبوات احلرب مع�سلة تلّوث اأخرى يف املكتب. يف فرن�سا، 
�سفحة  مليار   600 لطباعة  حرب  عبوة  مليون   200 ي�ستخدم 
املتحدة  الوليات  طليعتها  يف  اأخ��رى،  بالد  عك�س  وعلى  �سنوياً. 
يف  تدويرها  يعاد  العبوات  هذه  من  فقط   ٪10 واأملانيا،  الأمريكية 
 550 بينها  النفايات،  من  طن  األف   14 العبوات  هذه  وتنتج  فرن�سا. 
كالر�سا�س،  احلرب،  يحويها  التي  وامل��واد  املتحّلل.  غري  احلرب  من  طناً 
الإن�سان.  م�رضّة بالبيئة، فهي تلّوث الرتبة واملياه، وبالتايل تهدد �سحة 

ولتفادي هذه امل�سكلة حاّلن ميكن اللجوء اليهما:
1- �رضاء عبوات حرب اأقل تلويثاً.

2- اإعادة تدوير العبوات امل�ستخدمة.

 Santé magazine  بت�رشف عن جملة

وات
خط

ّعالة
 وف

يطة
ب�س

طريق عن  �سباحي 
ال النور  من  الق�سوى  • ال�ستفادة 

و�سع املكتب قرب النافذة.

يومياً. دقيقة   20 املكتب  • تهوئة 

قبل  وغ��ريه��ا  ���س��وب، 
واحل��ا ن����وار، 

الأ ف��اء 
• اإط��

مغادرة 

املكتب.

املياه هدر  • عدم 

وا�ستخدامها عند احلاجة فقط.

فقط التكييف  و�سائل  • ا�ستعمال 

عند احلاجة

اليها.

احرتام البيئة
واحلّد من 

اأذيتها
ممكن و�رشوري �ساً

 اأي
تب

ملك
يف ا

. و
..

امل�ساهمة يف احلفاظ على البيئة �سلوك 
ينبغي اأن يكون يومياً وي�سمل جمالت 
احلياة كافة. يف املكتب كيف ميكننا 

الت�رشف على نحو يقلل من ال�رشر الذي 
اإعداد: ماري احل�رشيتلحقه ن�ساطاتنا بالبيئة؟

حزيران
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اإعداد: با�سكال معّو�ش بو مارون
حزيران
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تطمح اىل التمّدد على مدار اأيام ال�سنة وتطالب ب�رضطة ملراقبة ال�سواطئ

حملة الأزرق الكبري مبواكبة ر�سمية

التا�سعة من �سباح ال�ساد�ش 
ع�رش من اأيار كان موعد اإنطلق 
حملة الأزرق الكبري بح�سور رئي�ش 
اجلمهورية العماد مي�سال �سليمان 
الذي توّجه اىل امل�ساركني معرباً 
عن افتخاره بهم، ورئي�ش احلكومة 
�سعد احلريري الذي كانت له اي�ساً 

كلمة باملنا�سبة.
نّظمت احلملة وزارة ال�سباب 

والريا�سة وجمعية �سيدرز للعناية 
ومب�ساركة احتاد ك�ساف لبنان، من 

العري�سة �سمالً وحتى الناقورة 
جنوباً، علماً اأن احلملة ت�سمل اأربع 
دول متو�سطية اإ�سافة اىل لبنان، 

هي �سوريا، فل�سطني، قب�ش وم�رش.

�ساطئنا يجمعنا
ن�ّسف  يلال  بيجمعنا  »�سطنا  �سعارات  حتت 
معنا«، »لقينا ب�16 اأيار عال�سط اللي بتختار«، 
بيئة  نحو  م��ع��اً  فلنعمل  يجمعنا  و»ال�����س��اط��ئ 
اأف�سل«، بداأ الإحتفال الر�سمي يف منطقة الرملة 
اجلمهورية   رئي�س  ا�ستعر�س  حيث  البي�ساء، 
�سعد  احلكومة  ورئي�س  �سليمان  مي�سال  العماد 
الن�سيد  وع���زف  الك�سفية،  ال��ف��رق  احل��ري��ري 
طول  على  نقطة   72 يف  موّحد  ب�سكل  الوطني 

ال�ساطئ اللبناين اإيذاناً ببدء احلملة.
باحل�سور  ���رضارة  ح�سن  ال�سحايف  رّح��ب  بداية 
جمعية  رئي�سة  �ساتيال  ادري�س  عّفت  األقت  ثم 

فيها  رّحبت  كلمة  للعناية  �سيدرز 
�سليمان  ال��رئ��ي�����س��ني  مب�����س��ارك��ة 
واحلريري واحل�سور، واأو�سحت اأن 
احلملة ت�سم م�رضوعني هما برنامج 
يهدف  وه��و   ،365 الكبري  الأزرق 
وتوعية  تنظيف  حمالت  اإقامة  اىل 
ال�ساطئ  ليبقى  ال�سنة  م��دار  على 
وال�رضطي  على مدار 365 يوماً،  اللبناين نظيفاً 
وحماية  ال�سواطئ  مراقبة  اىل  ويهدف  الأزرق 

الأحياء البحرية.
ق�ّسمت  الكبري  الأزرق  حملة  اأن  اىل  واأ�سارت 
نقطة  و20  �ساطئاً   62 اىل  اللبناين  ال�ساطئ 
فيها  مّت  جزر  و5  ت�سّلق،  ومنطقة  موانئ،  و10 

التجّمع والإنطالق يف الوقت نف�سه.

م�ساركة �ساملة
ت�سمل اأعمال التنظيفات  ال�ساطئ الرملي وما 
حتت املياه املحاذية لل�سواطئ، وكذلك تنظيف 
كمنطقة  لل�سواطئ  املتاخمة  ال�سخرية  التالل 
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الرو�سة. وقد 
اأع��م��ال  ���س��ارك يف 

الغّطا�سني  من  فرق  الغو�س 
املدين  وال��دف��اع  اللبناين  اجلي�س  م��ن 

ومتطوعون مدنيون ونوادي غط�س.
وقام القّيمون على احلملة وم�سوؤولو الأق�سام 
العمل  على  ب���الإ����رضاف  ك��اف��ة  ال�����س��واط��ئ  على 
مّت  بعدما  وتوجيههم،  املتطوعني  واإر���س��اد 

توزيع املعدات والتجهيزات الالزمة عليهم.
رافق احلملة حمالت توعية مكّثفة �رضحت فيها 
النفايات  ومكّبات  ال�سحي  ال�رضف  م�سكالت 
املتاخمة للبحر، وخ�سو�ساً مكب �سيدا، ودورها 

يف تلوث البيئة البحري.
فخر  كمال  لبنان  ك�ساف  اإحت��اد  رئي�س  ولفت 
تنظيف  اىل  ت�سعى  احلملة  اأن  اىل  كلمته  يف 
كانت  كما  لتعود  امل��ل��ّوث��ات  م��ن  ال�����س��واط��ئ 

بالأم�س لوؤلوؤة العامل �سحراً وجمالً.

وزي����ر ال��ب��ي��ئ��ة حم��م��د رح��ال 
اأن  مو�سحاً  امل�ساركني  حيا 
اىل  بحاجة  البلد  كثرية يف  اأم��وراً 
البيئية  امل�ساكل  واأن  تنظيف، 
���س��ب��ب��ه��ا الإه����م����ال وع����دم وج���ود 
�سوابط، لفتاً اىل اأنه ب�سدد اإ�سدار 
البيئة  ل����وزارة  تنظيمية  مرا�سيم 
م�سكلة  وح��ّل  احلماية  عمل  لتفعيل 

البحر من خالل خطة وطنية �ساملة.
والريا�سة  ال�سباب  وزي���ر  واع��ت��رب 
و�سيلة  بات  اللقاء  اأن  عبداهلل  علي  د. 
جل��م��ع ال�����س��ب��اب ال��ل��ب��ن��اين ح���ول هدف 
فيها  كان  الت�رضذم  من  فرتة  بعد  �سامل  بيئي 
ال�سباب فتيالً للنزاعات، حيث رمى ال�سباب كل 
لأنهم  انتماءاتهم املذهبية و�ساركوا يف احلملة 
م�ستقبل  بناء  يف  الوطني  دوره��م  اأهمية  يعون 

لبنان.
احلكومة  رئي��س  األق�اها  التي  الكلم�ة  ويف 
بال�سباب  فخره  اأب��دى  احلري��ري  الدين  �سع�د 
تنظيف  على  للعم��ل  املتحّم�سني  وال�سابات 
واأهلنا،  اأولدن��ا   �سواطئ  هي  ال�سواطئ»التي 
وعلى  عليها«  نحافظ  اأن  ويجب  وم�ستقبلنا 
نظافتها، لأن لبنان يف النهاية هو لبناننا وعلينا 

املحافظة عليه باإذن الل�ه«.

جيل ال�سباب فخر لبنان
ثالث  عند  كلمته  يف  توقف  �سليمان  الرئي�س 
نقاط مهمة يف احلملة قائالً: النقطة الأوىل هي 
�سعار  وه��و  بيجمعنا«  »�ساطئنا  احلملة  �سعار 
ولي�س  ل��ب��ن��ان  يف  ���س��يء  ك��ل  ي�سمل  اأن  ي��ج��ب 
الثانية  »النقطة  واأ�ساف:  فح�سب،  ال�سواطئ 
اأحد  يومي  بني  بالتحديد  اليوم  هذا  وقوع  هي 
يوما  ويليه  قبل  من  اإنتخابات  فيهما  ح�سلت 
اأحد اآخران لالإنتخابات، وهو يعترب يوماً لتوجيه 
لالإهتمام  البلدية  املجال�س  ك��ل  اىل  ر���س��ال��ة 

بالبيئة«.
وت��اب��ع: »الأم����ر ال��ث��ال��ث ه��و امل�����س��رتك��ون يف 
احلملة وخ�سو�ساً ال�سباب وال�سابات اللبنانيني 
وباإبداعاتكم  بكم  »نفخر  قائالً:  خاطبهم  الذين 
عليكم  ونّتكل  والداخل  اخل��ارج  يف  واإجنازاتكم 
يف الدفاع عن الوطن يف �سفوف القوى الأمنية، 

ونّتكل عليكم ملقاومة العدو ال�سهيوين«.
»اإن  للجميع  بر�سالة  �سليمان  الرئي�س  وختم 
عليه  حافظوا  بلد،  اأحلى  ولبنان  »حلو«  لبنان 
بكل م�سوؤولية ول جتعلونا نف�سد هذا الوطن اأو 

نفّرط به«.
بعدها وّزعت على اجلميع الأكيا�س والقفازات 
والقبعات وبداأ العمل بهمة يحّفزها الإميان باأن 

�ساطئنا ثروة وطنية ينبغي احلفاظ عليها.

اجلمهورية  رئي�س  اىل  اإ�سافة  الكبري  الأزرق  حملة  يف  �سارك 
العماد مي�سال �سليمان ورئي�س احلكومة �سعد احلريري، ممثل 
رئي�س جمل�س النواب النائب �سيمون اأبي رميا، والوزراء طارق 
مرتي، ريا احل�سن، �سليم وردة، علي عبداهلل، حممد رحال، عدنان 
اآلن عون، غ�سان  الق�سار، ومنى عفي�س، والنواب عمار حوري، 
خميرب وعاطف جمدلين ومدراء عامون، و72 جمعية 
ومب�ساركة  لبنان،  ك�ساف  اإحتاد  ميثلون  ك�سفية 
والداخلية،  الدفاع  وزارات  منها  متعددة  فعاليات 
العامة،  ال�سحة  والنقل،  العامة  الأ�سغال  البيئة، 
اجلي�س  مع  بالتعاون  الإعالم  العايل،  والتعليم  الرتبية 
اللبناين وقوى الأمن الداخلي وجمال�س بلدية وم�سلحة �سكك 
ومب�ساركة  املدين،  والدفاع  اللبناين  الأحمر  وال�سليب  احلديد 
وبيئية  واأهلية  ك�سفية  وجمعيات  واجلامعات،  املدار�س  طالب 
ال�سيادين  ونقابات  غط�س  ونوادي  ريا�سية  ونواد  و�سبابية 

وجميع املوؤ�س�سات الإعالمية اللبنانية.

ركون
م�سا



�سوق العقار يف لبنان
اإ�ستثمارياً  حجماً  لبنان  يف  العقار  �سوق  متثل 
 10 اىل   7 من  يعادل  مبا  يقدر  به،  ي�ستهان  ل 
2008 و2009،  العامني  مليارات دولر خالل 
بحجم  مقارنته  ميكن  اأهميته  على  ول��ل��دلل��ة 
 33 بنحو  يقدر  ال��ذي  الإجمايل  املحلي  الناجت 

مليار دولر.
جذرياً  متويله  طبيعة  تختلف  الن�ساط  ه��ذا 
فبنية  العاملية،  الأ�سواق  يف  املعتمدة  تلك  عن 
على  تعتمد  املحلية  العقارية  ال�سوق  متويل 
هو  م��ا  م��ع  مت��ام��اً  تتناق�س  حم�ّسنة  م��ع��ادل��ة 
ن�سبة  اأن  ذلك  العاملية،  الأ�سواق  يف  به  معمول 
الأ�سواق  بع�س  يف  الذاتية  الر�سملة  اىل  الدين 
 80 ن�سبة  اىل  ت�سل  ك��ان��ت  ت�����رضرت،  ال��ت��ي 

ببنية  مقارنة  امل��ئ��ة  يف   20 اىل 
اىل   20 هي  لبنان  يف  معاك�سة 
اإن  اآخ���ر،  مبعنى  امل��ئ��ة.  يف   80
الر�سملة،  اىل  ال��دي��ن  ي ق��اع��دة  اأ

اأربعة  نحو  اىل  و�سلت  التمويلية  ال��راف��ع��ة 
اأ�سعاف يف الأ�سواق العاملية، مقارنة بقاعدة ل 

يتجاوز م�ساعفها الربع يف لبنان.
ال�سوق  يف  املحّققة  ال�سغرية  ال��راف��ع��ة  اإن 
الدائنة  للم�سارف  ت��وف��ر  املحلية  العقارية 
دينه  وا�سرتداد  العقار،  لت�سييل  مريحاً  هام�ساً 
امل�ستبعد  من  اأنه  يعني  ما  الظروف  اأ�سعب  يف 
اأن  غري  دراماتيكياً،  هبوطاً  الأ�سعار  ت�سهد  اأن 
ح�سول تقلبات حادة يف الأ�سعار يظل قائماً ما 

دام التمويل الأ�سا�سي ذاتياً.

�سا�سني:
طاقة التملك انحدرت اىل الن�سف

ومديره  الإ�سكان  م�رضف  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
العام جوزف �سا�سني راأى اأن ثمة ت�ساوؤلً كبرياً 
دول  يف  ب��داأ  ال��ذي  العقار  اأ�سعار  ت�سخم  ح��ول 
اإثر  اخلليج منذ �سنوات، وجاء متاأخراً اىل لبنان 
العاملية، وقد كان من تداعيات  الأزمة املالية 
اأم�����وال خ��ارج��ي��ة �سخمة  ه���ذه الأزم�����ة ت��دف��ق 
اىل  والإجت����اه  اللبناين،  امل�����رضيف  القطاع  اىل 
الأمر  اآمناً،  كونه  والعقار  الذهب  يف  ال�ستثمار 
لبنان.  يف  العقار  اأ�سعار  ارتفاع  اىل  اأدى  الذي 
لكن �سا�سني ي�سري اىل اأن هذه الأ�سعار ما زالت 
مقبولة قيا�ساً اىل ما هي عليه يف 
مرت  �سعر  حيث  املجاورة،  ال��دول 
اآلف   10 مثالً  دم�سق  يف  البناء 
دولر اأمريكي، لفتاً اىل اأن حتليل اأ�سعار العقار 

بحاجة اىل درا�سة معمقة.
دخل  متو�سط  اأخذنا  اإذا  �سا�سني:  وي�سيف 
العائلة اللبنانية العاملة يف لبنان، يتبني لنا اأن 
نتيجة  م�ستحيالً  بات  العائلة  هذه  متلُّك  اإمكان 
العا�سمة،  يف  وخ�سو�ساً  العقار،  اأ�سعار  ارتفاع 
حيث اأ�سعار ال�سقق يف اأحياء العا�سمة الأنيقة، ل 
تقل عن 3000 اىل 5000 دولر للمرت املربع 
قيا�ساً  وبالتايل  الأوىل،  الطوابق  يف  ال��واح��د 
التي كانت �سائدة �سنة 2005، فاإن  بالأ�سعار 
تقريباً.  الن�سف  اىل  انحدرت  قد  التملُّك  طاقة 
وما يفاقم اأن العر�س ال�سكني يف لبنان ل يتوجه 
بامل�ساحة  �سكنية  �سلعة  اإنتاج  اىل  اليوم  لغاية 
التي ميكن ملتو�سطي الدخل متلكها اأي ما بني 
نف�سه،  يطرح  الذي  وال�سوؤال  مرتاً.  و120   90
اأم  لبنان  يف  العقار  باأ�سعار  ت�سخم  هناك  هل 
اأن هناك تفاوتاً متزايداً بني الأ�سعار ومتو�سط 
دخل اللبناين العامل يف لبنان، باعتبار اأن هناك 
للعائلة  التملك  ط��اق��ة  حت��دد  دول��ي��ة  معادلة 
اأنه  يعني  ما  ال�سنوي.  دخلها  اأ�سعاف  بخم�سة 
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�سهد لبنان يف ال�سنوات القليلة املا�سية طفرة عقارية رفعت على نحو غري 
اعتيادي اأ�سعار ال�سقق التي تخّطت �سعفي ما كانت عليه منذ نحو �سنتني.
اأدت هذه الطفرة اىل تفاقم اأزمة ال�سكن يف لبنان بحيث بات متلُّك الأ�رش 
اجلديدة وال�سابة منزلً مبوا�سفات معقولة، اأ�سبه بحلم ي�ستحيل حتقيقه على 
الرغم من توافر القرو�ش ال�سكنية وجلوء م�رشف الإ�سكان اأخريًا اىل رفع 

قيمتها.
وامل�سكلة تتفاقم ب�سكل خا�ش يف بريوت واملناطق القريبة منها. ف�سعر 
املرت املبني يف ڤردان اأو حي �رش�سق مثلً، ي�سل اىل 5000 دولر، ما 
يعني اأن �سعر �سقة م�ساحتها 300 مرت مربع، قد ي�سل اىل 1.5 مليون 

دولر.
هل ت�ستمر الأ�سعار على ما هي عليه، اأم اأن هذه الطفرة جمرد فقاعة 
�سوف تنفجر كما ح�سل يف الوليات املتحدة الأمريكية ودبي واأ�سواق اأخرى؟

يف ما يلي حماولة للإ�ساءة على امل�سكلة.

اجلنون وال�رشاهة
يتحّكم�ان ب�الأ�سع�ار

�سوق العقار يف لبنان



عن  العائلي،  دخله  تعزيز  اللبناين  على  يجب 
و�سّم  العمل،  �سوق  يف  ال��زوج��ة  اإ����رضاك  طريق 
دخلها اىل دخله لزيادة طاقاتهما على التملك، 
اأ�سغر  �سكنية  مب�ساحة  الإكتفاء  عليه  اأن  كما 

تتنا�سب ودخله.
الأ�سعار  ت�سخم  ا���س��ت��م��رار  ت��وق��ع  �سا�سني 
وعدم انخفا�سها قبل فرتة تراوح بني �سنتني 
وثالث �سنوات، م�ستنداً اىل عدد رخ�س البناء يف 
الأمتار املرخ�س لها  خمتلف املحافظات وعدد 
اأو  �سنتني  اىل  حتتاج  والتي   ،2009 نهاية  يف 

ثالث �سنوات لت�سبح م�ساكن جاهزة.
املتمثلة  الإ�سكان  م�رضف  خطوة  ت�ساهم  هل 

يف  الأ���س��ع��ار  تثبيت  يف  ال��ق��رو���س  قيمة  برفع 
هذا  �سا�سني  ينفي  ال��ع��ال��ي��ة؟  م�ستوياتها 
واقع  مع  تتما�سى  خطوة  اأنها  معترباً  الإحتمال، 
ثالثة  هي  امل�رضف  قرو�س  اأن  ويو�سح  احل��ال، 
اىل  ترميم �سقة(، وتتوجه  اأو  بناء  )���رضاء،  اأن��واع 

الطبقة املتو�سطة وخ�سو�ساً العائالت.
متنح القرو�س اعتباراً من م�ستوى دخل يوازي 
حتديد  دون  وم��ن  ل��رية  مليون  ون�سف  مليوناً 
لل�سقف الأعلى للمداخيل، اأما مدة اإيفاء القر�س 
وقد  املئة.  يف   4.99 وبفائدة  �سنة   20 فهي 
قّدم امل�رضف العام 2009 قرو�ساً بقيمة 125 
من  ح�سته  يرفع  اأن  يتوقع  فيما  ل��رية،  مليار 
القرو�س ال�سكنية خالل العام 2010 اىل 250 

ملياراً.
للمغرتبني، قال  القرو�س  يتعلق مبنح  ما  يف 
األف   600 اىل   500 نحو  هناك  اإن  �سا�سني 
يرغبون  العامل،  دول  معظم  يف  لبناين  مغرتب 
طلباتهم  ت�سكل  وبالتايل  لبنان،  يف  التملك  يف 

نحو 35 يف املئة من طلبات امل�رضف، ول �سيما 
الهادف اىل ربط  اإطالق قر�س املغرتبني،  بعد 
املغرتب باأر�سه. ومل ي�ستبعد اأن يكون لدخول 
تاأثري  ال�سكني  الإقرتا�س  خط  على  املغرتبني 
العر�س  على  ي��ق��وم  ���س��وق  يف  الأ���س��ع��ار  على 

والطلب.

مكارم: ت�سخم اأ�سعار ال�سقق والعقارات 
�سببه »�رشاهة« اجلميع

والإ�ست�سارات  للت�سويق  مدير �رضكة »رامكو« 
اإمكان  ينفي  م��ك��ارم  ك��رمي  ال�سيد  العقارية 
ال�سوق  يف  عقارية   )crash( فقاعة  ح��دوث 

ودبي(  اأمريكا  يف  ح�سل  ما  غرار  )على  اللبناين 
اأن لبنان  اإنخفا�س الأ�سعار خ�سو�ساً  توؤدي اىل 
الذي  الأم��ر  امل�ساكن،  من  كبرية  تخمة  ميلك  ل 

خلق توازناً بني العر�س والطلب.
اأ�سعار  يف  امل�ست�رضي  للغالء  الرئي�س  ال�سبب 
ال�سقق والعقارات هو يف »�رضاهة« اجلميع، يقول 
عاتق  على  تقع  كبرية  مب�سوؤولية  ب��دءاً  مكارم، 
املطورين  ثم  كرث،  وهم  العقاريني  الو�سطاء 
واأ�سحاب الأرا�سي املالكني، وا�سفاً ما ت�سهده 
وبتحكم  ب�»اجلنون«  اليوم  العقارية  ال�سوق 
يرفعون  ال�سقق  فاأ�سحاب  بالأ�سعار.  الالمنطق 
الأ�سعار عازين ال�سبب اىل ارتفاع �سعر الأر�س، 
وهذا غري منطقي فعندما ا�سرتى هوؤلء الأر�س 
احلايل.  ال�سعر  عن  متاماً  خمتلف  ب�سعر  كانت 
يبيع  اأن  ميكن  ال��ذي  العقاري  املطور  اأن  كما 
اأو  املرت املبني ب�3000 دولر يبيعه ب�3750 
م�ستفيداً  وهمياً  �سعراً  يبيع  لأنه  دولر   4000

من اجلنون امل�سيطر على ال�سوق العقارية.

الطلب  »ارت��ف��اع  م��ع��ادل��ة  اأن  م��ك��ارم  وي���رى 
عن  الباحث  ترحم  ل��ن  العر�س«  يف  والنق�س 
اأن �سعر مرت الأر�س ارتفع منذ  �سقة، لفتاً اىل 
العام املا�سي مبا ن�سبته 40 يف املئة اىل 50 
يف املئة، وهذا جنوين وغري منطقي، فالرتفاع 
يف   20 اىل  ال����15  يتخطى  األ  يجب  الطبيعي 

املئة �سنوياً.
مكارم اأو�سح اأن ال�سقق ال�سكنية ت�سهد حالياً 
جموداً من حيث العر�س والطلب، واأ�سار اىل اأن 
الأ�سعار ارتفعت منذ العام املا�سي مبا ن�سبته 
العام  »منذ  قائالً:  و���رضح  اأك��رث  ل  املئة  يف   15
2005 بداأت الفورة يف الأ�سعار فاأ�سبح معدل 
ارتفاعها �سنوياً مبا ن�سبته 20 اىل 30 يف املئة، 
 ،2008 العام  الكربى  الفورة  ح�سلت  اأن  اىل 
حيث ارتفعت الأ�سعار مبا ن�سبته 40 يف املئة«.
اليوم  ال�سقق  اأ���س��ح��اب  اأن  اع��ت��رب  م��ك��ارم 
املئة،  يف   50 اىل   30 من  ن�سبته  ما  يطلبون 
هناك  اأن  اىل  م�سرياً  العادل  ال�سعر  عن  زي��ادة 
من  ب��ات  بحيث  الأي���ام  م��ع  تتفاقم  »م��اأ���س��اة« 
اأن  املحدود  الدخل  اأ�سحاب  على  جداً  ال�سعب 
ي�سكنوا يف العا�سمة بريوت، وبهذا نتجه لنكون 
كمختلف بلدان العامل حيث ت�سكن النخبة الرثية 
العا�سمة، فيما ي�سكن اأ�سحاب الدخل املحدود 
البعيدة  اأو  العا�سمة  من  القريبة  ال�سواحي  يف 

عنها.
قائالً:  احل��ايل  ال�سقق  و�سع  مكارم  وف�ّسل 
»لقد خّف الطلب على ال�سقق الكبرية من قبل 
غري اللبنانيني واخلليجيني خ�سو�ساً بعد حرب 
متوز 2006، وما زال الو�سع اليوم على حاله، 
تراوح  التي  املتو�سطة  ال�سقق  خ�س  ما  يف  اأما 
باتت  فقد  م��رت،  و400   300 ب��ني  م�ساحتها 
الواحد  املرت  �سعر  ي��راوح  اإذ  خيالية  اأ�سعارها 
الطوابق  يف  دولر  و5000  دولر   3000 بني 
النوع  هذا  �رضاء  على  القادرين  جعل  ما  الأوىل، 
اأ�سحاب  اأن  اىل  لفتاً  معدودين«،  ال�سقق  من 
اليوم،  ع��دداً  الأك��رث  هم  املتو�سطة  امليزانية 
وهم يبحثون جدياً عن �سقق ول يجدونها اإل اإذا 

قبلوا مب�ساحات اأقل بكثري من طموحاتهم.
كبالدنا  ب��الد  يف  اأن��ه  على  �سّدد  ال��ذي  مكارم 
جلم  مي��ك��ن  ل  احل���ر،  الإق��ت�����س��اد  ع��ل��ى  تعتمد 
الأ�سعار التي تخ�سع للعر�س والطلب، لفت اىل 
اليوم على  اأن �رضكة »�سوليدير« وحدها قادرة 
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الرئي�سة  الأ�سعار، كونها كانت القاطرة  جتميد 
يف رفع هذه الأ�سعار.

ت�سمل  متكاملة  حلقة  »اإنها  مكارم:  واأ�ساف 
)خ�سو�ساً  العقاريني  بالو�سطاء  ب��دءاً  اجلميع 
غري املحرتفني وهم كرث(، ثم مالكي العقارات 
الذين ي�سمعون باأ�سعار �سقق خيالية فيجنون، 
يكتفون  ل  ال��ذي��ن  العقاريني  امل��ط��وري��ن  ث��م 
الأر���س  اأ���س��ع��ار  ويعك�سون  املعقول  بالربح 
والإتكال  اجلميع،  تعّم  فال�رضاهة  امل�ستقبلية. 
من  اجلميع  ي�سيب  ال�����س��ال��ون��ات  ك��الم  على 
اخليال  اأ�سحاب  اىل  مطورين  اىل  م�ستثمرين 
يطلبه  ما  يف  تعقل  اأي  جند  ل  وهكذا  الوا�سع، 
التائه  البائع  ي��ردع  اأن  يجب  الو�سيط  اجلميع. 
يف الأوهام، وعليه اأن يعطي امل�سورة العقالنية 
عادلً  يكن  مل  اإن  املبيع  �سعر  نقل  عن  وميتنع 
يقومون  امل��ط��ورون  عقالنياً.  تعديل  باأقل  اأو 
بدور اإيجابي بامتناعهم عن ال�رضاء بالأ�سعار غري 
اأ�سعار �سققهم غري  املنطقية، لكنهم يرفعون 
املباعة ل�سمان قيمة البديل ويعك�سون اأ�سعاراً 

معادلة لأ�سعار الأرا�سي املطلوبة«.
يجتاح  الذي  الكبري  »اخل��وف  اأن  مكارم  واأك��د 
قلوب اللبنانيني هذه الأيام من اأن اأر�س لبنان 
الواقع  اأر���س  على  مربر  غري  الأجانب،  اىل  تباع 

يف   85 اأن  اىل  ت�سري  الأرق���ام  لأن 
�سيما  ول  امل�ستثمرين  من  املئة 
يف بريوت هم لبنانيون، لكنه اأ�سار 

اىل اأن »العامل باأ�رضه يرغب بتملك قطعة اأر�س 
ولو بحجم »مرقد عنزة« يف لبنان«.

متو�سطة  م�ساكن  ت��وف��ري  اىل  اأخ����رياً  ودع���ا 
ليكون  ك��اف��ة،  اللبنانية  املناطق  يف  الأح��ج��ام 
با�ستطاعة جميع اللبنانيني متّلك �سكن يف ظل 

غياب �سيا�سات اإ�سكانية.

بني ال�سيا�سة والعقار
التحركات  يف  ال�����س��اب��ق��ة  امل��رح��ل��ة  اأظ��ه��رت 
ال�سيا�سة  ب��ني  ك��ب��رياً  ارت��ب��اط  ف��ك  ال��ع��ق��اري��ة 
�سيا�سية  اأزم���ات  هناك  اأن  �سيما  ل  والعقار، 
يف  عنها  م�ستقالً  العقار  كان  بالبالد،  ع�سفت 

منوه املطرد.
اخليارات  من  العقاري  ال�ستثمار  اأن  ويبقى 
اأن  ن�ستطيع  اأننا  اإل  امل�ستثمرين،  لدى  الأقوى 

نق�سم العمل العقاري اىل ق�سمني: 
حيث  املبا�رض  لال�ستعمال  العقار  متلك  الأول: 
اأمر  وه��و  متجره،  اأو  م�سكنه  امل��واط��ن  ي��وؤم��ن 

م�ستمر مع النمو الدميغرايف. 
قيد  العقار  يف  للدخول  ريعي  متلك  الثاين: 
امل�ساربة،  يف  وامل�ساركة  الإن�ساء 
جل��ن��ي اأرب����اح ال��ن��م��و م��ع ال��ره��ان 
منتظرة...  خيالية  زي���ادات  على 

متلكها  التي  الكبرية  ال�سيولة  فاإن  عملياً،  اأما 
���س��ن��ادي��ق امل�����س��ارف يف ل��ب��ن��ان وال��ت��داب��ري 
التوازن  لإع��ادة  لبنان،  م�رضف  يعتمدها  التي 
ب�سكل  ال�سيولة  وت��وزي��ع  املالية  احل��رك��ة  اىل 
مو�سوعي اىل جانب التدابري اجلديدة املعتمدة 
يغطي  �سار  ال��ذي  الإ���س��ك��ان  م�رضف  قبل  م��ن 
اف�سل  ب�سكل  التملكية  العقارية  العمليات 
التملك،  على  النا�س  ت�سجع  فهي  اأقل،  وفوائد 

مما يجعل ال�سوق يف �سعود دائم...
تدفع  الأ���س��ع��ار  يف  الكبرية  ال��زي��ادة  اأن  كما 
اأو  املبنية  غ��ري  ال��ع��ق��ارات  مالكي  م��ن  الكثري 
من�سئي  م��ع  التفاو�س  اىل  ال��ع��ه��د،  ال��ق��دمي��ة 
ملكيتهم  على  واحل��ف��اظ  للم�ساركة  الأب��ن��ي��ة 
�سقق  اىل  الأر���س  من  متحول  ب�سكل  العقارية، 
يف  يبقى  العقار  ب��اأن  الكلي  الإقتناع  �سياق  يف 
�سعوده بال توقف... اإل اأن هذه العوامل جمتمعة 
ل تبدو كافية باملقدار ذاته، فهناك فارق كبري 
املالية  وال��ق��درات  والقيا�سات  الطلبات  بني 
القادم �سيكون  التوجه  اأن  للنا�س،  وعليه نرى 
اأو  منطقية  مب�ساحة  املبني  العقار  نحو  اأك��رث 
حمدودة من دون الإنفال�س الذي واكب املرحلة 
الكبرية  امل�ساحات  ذات  فالعقارات  ال�سابقة، 
التي  الكماليات  من  اأ�سحت  ب��ريوت،  يف  ج��داً 
الزبائن  من  حم��دود  ع��دد  يطلبها 

املتمكنني مالياً.

نقابة  اإح���������س����اءات  اأظ����ه����رت 
يف  تراجعاً   ،2009 )اأكتوبر(  الأول  ت�رضين  ل�سهر  بريوت  يف  املهند�سني 
عدد الأمتار امل�سجلة باملقارنة مع الفرتة املماثلة من العام 2008، بلغت 
ن�سبته 17.6٪، فقد بلغ عدد الأمتار امل�سجلة يف ال�سهر العا�رض من العام 
2009 833.123 مرتاً مربعاً مقارنة مع 1.010.992 مرتاً يف ت�رضين 
ت�رضين  يف  امل�سجلة  املعامالت  اإح�ساءات  اأظهرت  حني  يف   ،2008 الأول 

الأول 2009 تقدماً طفيفاً عن ت�رضين الأول 2008.
بيد اأن املرحلة العقارية التي مير بها القطاع اليوم، ت�سري اىل اأن كل من 
يبيع عقاراً يدخل يف اخل�سارة وكل من ي�سرتي يربح مهما كانت الظروف. 
العقارية  املبيعات  زادت   ،2009 العام  من  الأوىل  الت�سعة  الأ�سهر  ويف 
اهتمام  ا�ستمرار  يوؤكد  ما  �سنوي،  اأ�سا�س  على   ٪6.3 بن�سبة  لالأجانب 
الأجانب عموماً والعرب خ�سو�ساً بال�سوق العقاري اللبناين، على الرغم من 

تراجع القدرة ال�رضائية لهوؤلء ب�سبب الأزمة املالية الدولية.

اإح�ساءات نقابة املهند�سني
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اإعداد: تريز من�سور
حزيران

اأ�سعد دياب
�سوت ارتفع للحق

�ساحب اإبت�سامة دائمة، دمث الأخلق 
مل يرتفع �سوته اإل للحق. اأفنى عمره 

يف خدمة الدولة اللبنانية قا�سياً 
ووزيرًا ورئي�ساً للجامعة اللبنانية وع�سوًا 
يف املجل�ش الد�ستوري. اأغنى املكتبة 
القانونية اللبنانية والعربية باأحكامه 

وموؤلفاته وحما�رشاته.
ال�سديق ال�سادق املحبوب من كل 
اأقربائه ومعارفه، الرجل املحرتم يف 
كل الأو�ساط، الإن�سان يف تعاطيه مع 
ال�سغار والكبار. كان واحدًا من الرواد 
يف حقول حقوق الإن�سان، اإنه الوزير 

والقا�سي الدكتور اأ�سعد دياب.

من �سم�سطار
العام  اأ�سعد دياب  البقاعية ولد  يف �سم�سطار 
هو  اأولد  خم�سة  م��ن  موؤلفة  عائلة  يف   1938
اأ�سغرهم. والده ح�سني دياب )مزارع( ووالدته 
زينب �سحيتلي )ربة منزل(. اأحب العلم فتلقى 
علومه الإبتدائية يف املدر�سة الر�سمية يف بلدته 
ثم  »الربيڤيه«،  مرحلة  اأنهى  حتى  �سم�سطار، 
انتقل اىل بريوت وتابع درا�سته يف ثانوية »الرب 

والإح�سان« يف حملة الطريق اجلديدة.
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در�س احلقوق يف جامعة القدي�س يو�سف التي 
نال منها اإجازة العام 1962، وبعدها حاز دبلوماً 
العام من  القانون  واآخر يف  القانون اخلا�س،  يف 
يف  والإداري��ة  ال�سيا�سية  والعلوم  احلقوق  كلية 
اجلامعة اللبنانية. وليتمكن من متابعة حت�سيله 
عمل  كما  بريوت،  يف  الربيد  يف  توّظف  العلمي، 
يف  وكذلك  املطار  يف  اجلمارك  اإدارة  يف  مراقباً 

الزهراين.
نا�رض  جن��اة  ال�سيدة  من  ت��زوج   1964 العام 
ورزقا ثالثة اأولد، ه�سام )طبيب اأ�سنان(، ح�سام 
)طبيب  وكرمي  اخلارجية(  وزارة  يف  )م�ست�سار 
املتحدة  الوليات  يف  اأري��زون��ا  ولي��ة  يف  اأطفال 

الأمريكية(.

»رّي�ش« على قو�ش املحكمة
زرع  اىل  وميله  الهادئة،  بال�سخ�سية  متّتعه 
الوفاق بني املتخا�سمني، دفع بالدكتور اأ�سعد 
 ،1964 ال��ع��ام  حياته  حلم  حتقيق  اىل  دي��اب 
يف  وبقي  الق�سائي،  اجل�سم  اىل  انتمى  حيث 
املراكز  �ساغالً  ع��ام��اً،  وث��الث��ني  ت�سعة  ظ��الل��ه 
املهمة يف اأدق واأحرج فرتة من عمر لبنان، وكان 
ال�سامت الأكرب وال�سابر على هموم اللبنانيني 
مل  احل��ق.  ومنحهم  ق�ساياهم  حمل  واأوجاعهم. 
اأو يرف�س ملفاً حتّول اىل حمكمته  يتاأفف يوماً 
على  واجبه،  تاأدية  يف  يوماً  يق�رضّ  مل  اأّج��ل��ه،  اأو 

والتهديدات  والإغتيالت  الق�سف  من  الرغم 
التي تعّر�س لها.

التي �سغلها هي: ع�سوية  الق�سائية  املراكز 
حمكمة التجارة يف بريوت )بني العامني 1966 
الناظرة يف  البداية  و1968(، وع�سوية حمكمة 
العامني 1968  الأمور املالية والعقارية )بني 
و1970(، وقا�س عقاري )بني العامني 1971 
اجلنايات  حمكمة  يف  وم�ست�سار  و1973(، 
ورئي�س   ،)1973 )ال��ع��ام  ال�سمايل  لبنان  يف 
طرابل�س  يف  حتقيق  وق��ا���س��ي  ب��داي��ة  حمكمة 
و1978(،   1973 العامني  )ب��ني  معاً  اآن  يف 
ومدير معهد الدرو�س الق�سائية )بني العامني 
ع�سكري  حتقيق  وقا�سي  و1984(،   1978

 1978 العامني  )ب��ني  الع�سكرية  املحكمة  يف 
الق�سائية  الدرو�س  معهد  ورئي�س  و1991(، 
ورئي�س  و1992(،   1984 ال��ع��ام��ني  )ب���ني 
حمكمة امل�سارف اخلا�سة )بني العامني 1991 
و1992(، وع�سوية املجل�س الد�ستوري )العام 

.)2009
مذبحة  على  دي��اب  اأ�سعد  »ال��رّي�����س«  ك�سف 
اأخرى  �سربا و�ساتيال، وحّقق يف ق�سايا وجرائم 

ا�ستحوذت اهتمام الراأي العام اللبناين. 
ال�سعب  »با�سم  دي��اب  اأ�سعد  الدكتور  حكم 
فيها  بوجوده  وكربت  حمكمة  غري  يف  اللبناين« 
يف  معه  ك��ان  عمن  نف�سه  ومّيز  قو�سها،  وعلى 
كتابة  يف  اللون  اأ�سود  قلم  با�ستخدام  املحكمة 
قراراته واأحكامه، كي يدّلل على اأنه �ساغ احلكم 
غرفة  يف  زميليه  مع  ناق�سه  ول��و  حتى  مبفرده 

املذاكرة قبل اإ�سداره ر�سمياً.
اأ�سعد  القا�سي  اأن  اىل  الإ���س��ارة  م��ن  ب��د  ول 
دياب خّرج نحو 250 قا�سياً من معهد الدرو�س 
الوقت  يف  منت�سباً  ك��ان  اأن��ه  كما  الق�سائية، 
اللبنانية،  اجلامعة  يف  احلقوق  كلية  اىل  ذات��ه 
وحاز  احل��ق��وق  يف  العليا  درا���س��ات��ه  تابع  حيث 
وبعدها  املدين.  القانون  يف  الدكتوراه  �سهادة 
والعلوم  احلقوق  كلية  يف  التعليم  مهنة  مار�س 
يف  وك��ذل��ك  �سيدا  يف  والإداري�����ة  ال�سيا�سية 

بريوت، بني 1978 و2002.

اىل الوزارة
اأ�سعد  انتقل  الق�سائية  الدرو�س  معهد  من 

عنّي  حيث   ،1992 العام  احلكومة  اىل  دي��اب 
ثمانية  ملدة  من�سبه  يف  وا�ستمر  للمالية  وزي��راً 
اأ�سهر اأي لغاية 31 ت�رضين الأول من العام نف�سه.
اأو�سله اندفاعه اىل الرتبية التي كان يعتربها 
مدماكاً اأ�سا�سياً للوحدة الوطنية، فرتاأ�س جامعة 
حمل  التي   ،1993 العام  )اللبنانية(  الفقراء 
همومها و�سجونها ب�سرب واأناة، وكانت ب�سماته 
وا�سحة عليها على مدى �سبع �سنوات، اإن لناحية 
وتوحيد  كلياتها  حرم  يف  احلزبية  املظاهر  منع 
خمتلف  بني  القنوات  فتح  لناحية  اأو  اجلامعة، 
الطوائف يف  الكليات، حيث عنّي مدراء من كل 
الكليات املنت�رضة على الأرا�سي اللبنانية كافة.

للجامعة  وم�ساريعه  كبرية  طموحاته  كانت 
املئة،  يف   10 �سوى  منها  يحّقق  مل  ولكنه  اأكرب 
من  العديد  مع  اإتفاقيات  توقيع  اأهمها  وك��ان 

الدكتور  ن���ال 
اأ����س���ع���د دي����اب 
ال������ع������دي������د م���ن 
والأو�سمة  اجلوائز 

منها:
- و�سام الأرز من رتبة كومندور 
ال�سابق  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  م��ن 

العماد اإميل حلود.
املذّهب،  الإ�ستحقاق  و���س��ام   -
العماد  اجلمهورية  رئي�س  اإياه  قّلده 

مي�سال �سليمان يوم مرا�سم الدفن.

اجلوائز والأو�سمة
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وكندا.  فرن�سا  يف  �سيما  ل  العاملية  اجلامعات 
كما كانت له اليد البي�ساء يف اإن�ساء مدينة رفيق 
اأنه  كما  احل��دث،  منطقة  يف  اجلامعية  احلريري 
�سعى كثرياً اىل تاأمني قطعة اأر�س يف زحلة لبناء 
الهراوي.  اليا�س  الرئي�س  عهد  يف  مماثل  جمّمع 
الهند�سة  ط���الب  ي�سع  اأن  ع��ل��ى  ي�����رضّ  وك���ان 
الأ�ساتذة  ي�رضف  واأن  للم�رضوع،  الالزمة  اخلرائط 
على تنفيذه، ولكن مل يحالفه احلظ يف حتقيق 

هذا احللم.
لل�سوؤون الإجتماعية يف 26 ت�رضين  عنّي وزيراً 
الأول من العام 2000 حتى 26 ت�رضين الأول من 

العام 2004.
اأ�سعد دياب  الدكتور  الوزير والقا�سي  �سعى 
دور  تعزيز  اىل  الإجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  يف 
ال�سحية،  وامل�ستو�سفات  الإجتماعي  العمل 

كما اأن�ساأ مركزاً منوذجياً لل�سوؤون الإجتماعية يف 
بلدته �سم�سطار.

بكى  وزي��راً،  ُعنّي  عندما  اأنه  اأ�سدقاوؤه  وُيخرب 
التي  اجلامعة  ه��ذه  مفارقة  اأري���د  »ل  وق���ال: 
اأم�سيت فيها ثماين �سنوات من عمري، فالأمر 

كمن ُيخرجني من ج�سمي«.

املجل�ش الد�ستوري

بعد الوزارة، مل يتوقف طموح الدكتور اأ�سعد 
مكتباً  اأ�س�س  اإن��ه  بل  ن�ساطه،  خ��ّف  ول  دي��اب، 
لالإ�ست�سارات القانونية، وا�ستمر يف التدري�س يف 
اجلامعة الإ�سالمية، وكان ع�سواً يف جمل�س اأمناء 
موؤ�س�سيها،  وم��ن  املفتوحة  العربية  اجلامعة 
يف  وع�سواً  العربي،  الثقايف  للمجمع  ورئي�ساً 
اجلمعية الإ�سالمية للتخ�ّس�س والتعليم العايل.

املجل�س  يف  ع�����س��واً  ع���نّي   2009 اأي����ار  يف 
وكان  اجتماعاته،  بع�س  ح�رض  وقد  الد�ستوري، 
بالإنتخابات  الطعون  نتائج  اإ�سدار  يوم  اآخرها 
املجل�س  اأع�ساء  برفقة  زار  ثم  وم��ن  النيابية، 
لتهنئته  �سليمان  مي�سال  ال��ع��م��اد  الرئي�س 
توّجه  الزيارة  انتهاء  وف��ور  املجيدة،  بالأعياد 
حيث  الأمريكية،  اجلامعة  م�ست�سفى  اىل  مبا�رضة 
فارق احلياة يف 3 �سباط 2010 يف بريوت، بعد 

�رضاع مع مر�س ع�سال دام نحو �سهرين.
افتخرت  �سم�سطار،  بلدة  اإب��ن  دي��اب  اأ�سعد 
الأوائل  من  كواحد  الطيبة،  البقاعية  البلدة  به 
كان  منطقة  يف  الدكتوراه  �سهادة  حملوا  الذين 
اأكرث  العلم فيها كالعملة النادرة. وافتخرت به 

قا�سياً تقّلب يف منا�سب عدة.
األقابه، وتكاثرت  الذي تراكمت  اأ�سعد دياب، 
للجامعة  ورئي�ساً  ووزي��راً  قا�سياً  م�سوؤولياته، 
دائماً  اأخ��اً  يكون  اأن  هّمه  كل  ك��ان  اللبنانية، 
مهما  لل�سدوقني،  وف��ي��اً  ورف��ي��ق��اً  للطيبني، 
الأح��وال.  دواليب  وتقّلبت  الأي��ام،  رحى  دارت 
عّلم طالبه، ووّجههم كي يحفظوا عن ظهر قلب، 
يتهّربوا من  ل  واأن  اىل منا�سب،  ي�سعوا  ل  »اأن 

واجب«.
الق�سائي  واجل�سم  اللبنانية  اجلامعة  كّرمته 
احلريري  رف��ي��ق  م��دي��ن��ة  يف  اأق��ي��م  اح��ت��ف��ال  يف 
اأُعلن عن  اجلامعية يف �سهر ني�سان الفائت، ثم 
والعلوم  اإ�سمه على مكتبة كلية احلقوق  اإطالق 
احلريري  رفيق  مدينة  يف  والإداري��ة  ال�سيا�سية 
هذه  اأغنى  الذي  وهو  لذكراه،  تكرمياً  اجلامعية 

املكتبة مبوؤلفاته وحما�رضاته القانونية القّيمة.

باأربعة  املهني  اإرث���ه  ت��ّوج 
موؤلفات قانونية هي:

املبيع  ع��ي��وب  »���س��م��ان   -
اخلفّية«.

ال���ع���ق���اري  »ال�������س���ج���ل   -
والتحديد والتحرير«.

- »التاأمينات العينية«.
- »العقود اخلا�سة«.

م��ئ��ات  اىل  ب���الإ����س���اف���ة 
امل���ق���الت وامل���ح���ا����رضات يف 

املوا�سيع القانونية �ستى.
ته
لفا
موؤ

اأ�سعد دياب �سوت ارتفع للحق 
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اإعداد: با�سكال معّو�ش بو مارون
حزيران

ً عمره 15 عاما
و»مملكة ال�سيطان« روايته الأوىل

ندمي غريب:
كتبي ال�سغرية

كبت معي

كتب روايته الأوىل يف عمر 
الثانية ع�رشة، اأبطالها �سبان 
يافعون و�سياطني قاتلة يف 
عامل من ال�سحر وال�سعوذة: 

ندمي غريب اإبن اخلام�سة ع�رشة 
راأى روايته تتحّول كتاباً 

مطبوعاً مع حفل توقيع ر�سمي 
اأعطاه زخماً كبريًا، فبداأ بروايته 
الثانية مت�سّلحاً بت�سجيع والده 

العميد فادي غريب اإبن 
املوؤ�س�سة الع�سكرية وعائلته. 

وبهدوء وخفر يناق�ش اأجواء اأبناء 
جيله اليوم، يحدثنا الكاتب 
عن روايته و�سغفه بالكتابة 

والقراءة.

كتبي ال�سغرية كبت معي
ي�ستهل ندمي غريب حديثه بالقول: منذ كنا اأطفالً 

كما  النوم،  قبل  لنا  ال��ق��راءة  على  اأم��ي  داأب��ت  واأن��ا،  اإخوتي 
�سّجعتنا على قراءة الكتب ب�سكل دائم، وهذا ما فعلته بعد 
اأقراأ بنهم  اأن �سعرت مبيل كبري نحو املطالعة، فاأخذت 
خاللها  من  والتي  معي  ك��ربت  التي  ال�سغرية  كتبي 
فاأ�سحت  فيها  راحتي  ووجدت  الكتابة،  ا�ستهوتني 
وملا  م�ساعر،  من  �سدري  به  يختلج  ملا  متنف�ساً 

تنب�س به خميلتي اخل�سبة.



وج���دت 
ل��������ذة ك���ب���رية 
اخليال  ق�س�س  ق����راءة  يف 
راأ�سي  يف  ت���دور  راح���ت  ال��ت��ي  العلمي 
العا�رضة  فا�ستحوذت على جزء كبري منه، فكتبت يف 

من عمري ق�س�ساً �سغرية.
الروايات  اىل  اإ�سافة  الق�س�س  من  النوع  هذا  دائم  ب�سكل  اأطالع  حالياً 
 )Pierre Bottero( الفل�سفية خ�سو�ساً لكّتابي املف�ّسلني بيار بوتريو

وباولو كويلو )Paolo Coelho( اللذين اأبدعا يف هذين املجالني.

من الهواية اىل الرواية
القراءة كانت هوايتك الأوىل، فكيف تطورت اىل الكتابة   •

و�سولً اىل اإ�سدار رواية؟
- يف عمر الثانية ع�رضة بداأت بكتابة ق�سة �سغرية ثم توقفت، وبعد 
بالق�سة  اأتو�ّسع  ورحت  كتبته،  ما  ا�سرتجعت  فرتة 
يف فرتة ال�سيف حيث ق�سيت 
كاملة  اأ�سهر   4
كتابة  لأن���ه���ي 
الطويلة  روايتي 
اأخ���رب  مل  الأوىل. 
م�رضوعي  ع��ن  اأح����داً 
اأن  اىل  ال�����روائ�����ي 

انتهيت منه متاماً.
اأهلي  اّط��ل��ع  وعندما 
ع��ل��ى ال����رواي����ة ف��رح��وا 
ث��م عر�سها  وم��ن  ك��ث��رياً 
للن�رض  دار  ع��ل��ى  وال�����دي 
وقام  تبّنيها،  على  وافقت 
بت�سميم  ماهر  �سقيقي 

�سورة الغالف التي عرّبت متاماً عن روحية الكتاب. ماهر ما يزال تلميذاً 
يف املدر�سة لكنه موهوب جداً يف هذا املجال.

وهكذا �سدرت اأول رواية يل عن دار درغام ويف اآذار املا�سي جرت حفلة 
توقيع كتابي يف اإطار معر�س الكتاب يف انطليا�س، ولقد لقى ا�ستح�سان 

اجلميع وت�سجيعهم ب�سكل مل اأتوقعه.

املطالعة ثم املطالعة
•هل تبز موهبة الكتابة لديك يف املدر�سة، وما هو املجال 

الذي تنوي التخ�س�ش فيه م�ستقبلً؟
الفرن�سية  باللغة  الإن�ساء  يف  عالمات  اأعلى  على  اأح�سل  املدر�سة  يف   -
التي  العالمة  اأن  حتى  الأخ��رى،  ال�سفوف  يف  التالميذ  على  ورقتي  فتوّزع 
اأثارت جدلً بني الأ�ساتذة لأنها بالعادة ل ُتعطى لأي  اأحد الأيام  نلتها يف 

تلميذ يف هذه املادة.
وقد قررت اأن اأتخ�ّس�س يف الأدب الفرن�سي الذي اأعتربه ينبوعاً ل ين�سب 

يو�سع اآفاقي ويغني ثقافتي وموهبتي الكتابية.
• تفوقت على زملئك يف عامل الكتابة فاأي ن�سيحة لهم ولل�سباب 

عموماً؟
الأنرتنت  لأن  والكتب  املطالعة  ع��امل  عن  ج��داً  بعيد  اليوم  جيل  اإن   -
اأن�سح  الطالع  اجليل  هذا  من  كفرد  لكنني  كبري،  ب�سكل  هاج�سهم  اأ�سبح 
اللم�س والنظر  اأقراين بالتوّجه اىل الكتب والتفاعل معها بوا�سطة حا�سة 
اأية  يف  خلدمتنا  دائماً  موجود  الكتاب  لأن  اأوراقها،  حفيف  اىل  والإ�ستماع 

�ساعة واأي وقت كان وهو تعبري عن ذاتنا واأفكارنا.

ر�سالة اأمل
• يف معظم الأحيان يحمل الكاتب ر�سالة يريد اإي�سالها من خلل 

روايته، فهل يف كتابك ر�سالة ما؟
- اأحمل يف داخلي م�ساعر كثرية اأود اإي�سالها من خالل كتاباتي، كما اأن 
الرواية حتمل يف طياتها ر�سائل اأمل بغد م�رضق، وعدم الإ�ست�سالم يف اأي حال 
من الأحوال، لأنه مهما ا�ستدت ال�سعاب وتاأزمت الأو�ساع ل بد اأن تنفرج 
املثابرة  هو  املهم  الإنفراجات؛  معها  حتمل  اأف�سل  اأيام  وتاأتي  الأم��ور 

والتم�ّسك بالأمل دوماً.
وقال غريب:

هذا ال�سعور يخالج املرء ب�سكل ل اإرادي عندما 
بعد  في�سرتيح  الرواية،  هذه  ق��راءة  من  ينتهي 
طول معاناة مع الأبطال وي�سعر باأهمية احلفاظ 
حتى  والن�سال  بال�سرب  والت�سّلح  الأم��ل  على 

النهاية.
»اأنا  بالقول:  حديثه  ال�ساب  الكاتب  ويختم 
ال��ي��وم اأح�����رضّ ل��رواي��ة ج��دي��دة اأت��وق��ع اأن يكون 
ثقافتي  لأن  الأوىل،  م��ن  اأف�����س��ل  م�ستواها 
�سناً  اأكرب  واأ�سبحت  تبلورت  وخربتي  تو�ّسعت 

واأعمق جتربة«. 
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ي��ق��ع 
عن  ال�سادر  الكتاب 

دار درغام )باللغة الفرن�سية( يف 240 �سفحة 
�سغري  �ساب  حول  اأحداثه  وت��دور  الو�سط،  القطع  من 
)كيليان Kilian( ُقتل اأهله على يد �سيطان، فقرر مع 

عدد من اأ�سدقائه البحث عنه وحماربته.
وللقيام بذلك وجب عليه جمع �سبع ما�سات وو�سعها يف 

نافورة النار ل�سجن ال�سيطان اىل الأبد.
تتخلل رحلة البحث اأحداث ومغامرات كثرية يخو�سها بطل الرواية واأ�سدقاوؤه، 
يرويها الكاتب ال�ساب باأ�سلوب ممتع جداً حتى لتخال نف�سك تعي�س مع �سخ�سيات 

الرواية يف كل ما يواجهونه ويعي�سونه. ات
مر
مغا

 و
اث
حد
اأ
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دور الإدارة العاملية
يف معاجلة التهديدات الأمنية والق�سايا البيئية

احلادي  القرن  وب��داي��ة  الع�رضين  القرن  من  الأخ���رية  العقود  �سهدت 
ال�سامل  الدمار  واأ�سلحة  امل�سلحة  للنزاعات  وا�سعاً  انت�ساراً  والع�رضين 
اىل  بالإ�سافة  املخدرات،  وجت��ارة  املنّظمة  واجلرمية  الإره��اب  وظاهرة 
والعوملة  التقني  والتطور  الثالثة  ال�سناعية  الثورة  ع�رض  ظل  يف  ذلك، 
الإحتبا�س  ظاهرة  �سيما  ل  البيئية،  الق�سايا  تعاظمت  النيوليربالية، 
احلراري، التغري املناخي، تاآكل طبقة الأوزون، ظاهرة الت�سّحر واجلفاف، 
الإنقرا�س  ظاهرة  واملحيطات،  والبحار  العذبة  واملياه  الهواء  تلّوث 
احليواين والنباتي، النفايات ال�سناعية امل�سعة والكيماوية والإ�ستهالك 
الأمني  الواقع  هذا  من  اإنطالقاً  املتجددة.  غري  الطاقة  مل�سادر  املفرط 
والبيئي العاملي اخلطري، وعجز الدول منفردة على مواجهة هذه املخاطر 
اجلديدة التي تتطلب م�سوؤولية عاملية فّعالة وجدية،  برز مفهوم جديد 
تعاون  عن  كناية  وه��ي  العاملية  اجلماعية  الإدارة  وه��و  لها  للت�سدي 

الدولية احلكومية )منظمة  الدولية ي�سم املنظمات  دويل حلل امل�سائل 
املنظمة(،  هذه  اإطار  يف  املتخ�س�سة  الدولية  والوكالت  املتحدة  الأمم 
واملنظمات الإقليمية )الإحتاد الأوروبي، الإحتاد الإفريقي، جامعة الدول 
العربية وغريها...( والدول املتقدمة والنامية، واملجتمع املدين العاملي 
والإقت�سادية،  وال�سيا�سية  الإن�سانية  احلكومية  غري  الدولية  )املنظمات 

والراأي العام العاملي(.
ال�سادر  كتابه  يف  الواقع  هذا  جودة  اأبو  اليا�س  الركن  العقيد  يعالج 
حديثاً عن دار »األفا« باللغة الفرن�سية والذي يتناول دور الإدارة العاملية 
يف معاجلة التحديات الأمنية وامل�ساكل البيئية التي جتتاح كوكبنا اليوم، 
الإهتمام  من  وا�سع  حّيز  على  ت�ستحوذ  التي  احلديثة  املوا�سيع  من  وهو 
التحديات اجلديدة عك�ست مقاربة �سمولية  العاملي. هذه  ال�سعيد  على 
الأمن  على  يقت�رض  يعد  فلم  م�سمونه،  تطوير  اىل  واأدت  الب�رضي  لالأمن 

وردة  �سليم  الثقافة  وزي��ر  برعاية 
ممثالً مبدير �سوؤون امل�رضح واملعار�س 
وّق��ع  ���س��ق��را،  اأب���و  غ�����س��ان  وال�سينما 
ال��دك��ت��ور اإي��ل��ي حل���ود ك��ت��اب��ه »اأدي����ب حل��ود: 
الذي  اأخ��رى«،  ون�سو�س  املر�سح،  على  لبنان 
الراحل  الأدي����ب  ج���ده  اأع��م��ال  بع�س  ي��ت��ن��اول 
يت�سّمن   .)1964  -  1885( حل��ود  اأدي���ب 
دار  ع��ن  ���س��ادر  وه��و  م�رضحيات  ث��الث  الكتاب 
القد�س  ال��روح  جامعة   - للدرا�سات  فينك�س 
نادي  اليه  دعا  الذي  احلفل  ح�رض  الك�سليك.  يف 
وليد  ال��ن��ائ��ب  حم��ا���رضات��ه،  ق��اع��ة  يف  عم�سيت 
اخلوري، النائب ال�سابق ناظم اخلوري، ال�سفري 
لرئا�سة  العامة  املديرية  ممثالً  حل��ود  بهجت 
الرتبية  وزير  ممثالً  اخلوري  فار�س  اجلمهورية، 
ح�سن منيمنة، العقيد الركن وليد فهمي ممثالً 
قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، رئي�س بلدية 

عم�سيت الدكتور انطوان عي�سى وح�سد من اأهل 
اىل  اإ�سافة  والإع��الم،  وامل�رضح  والثقافة  الفكر 

اأهايل عم�سيت.
الإحتفال  عريف  األقى  الوطني  الن�سيد  بعد 
فيها  ع���ّرف  كلمة  �سليمان  ظ��اف��ر  املهند�س 
مع  ذكرياته  من  بع�ساً  م�ستعر�ساً  باحلا�رضين، 

الأديب الراحل.
ثم األقى رئي�س النادي املحامي روميو مروان 
الأديب  عطاءات  على  ال�سوء  فيها  �سّلط  كلمة 
زمن  يف  »ا�ستطاع  ال��ذي  حلود  اأدي��ب  واملربي 
وقتئٍذ  خ�سع  بلد  ويف  ك��ون��ي��ة،  ح��روب��اً  �سهد 
العلم  اإ�ساعة  يطلق  اأن  اأجنبية  دول��ة  ل�سيطرة 
واملعرفة والفرح اىل العقول والقلوب مبجهود 

�سخ�سي قّل نظريه«.
رّكز  كلمة  احللو  كرم  الزميل  األقى  ذلك  بعد 
فيها على موقع اأديب حلود يف معركة النه�سة 

والتنوير، وراأى »اأن املدر�سة الوطنية العلمانية 
من  اأكرث  قبل  عم�سيت  بلدته  يف  افتتحها  التي 
عاماً  خم�سني  مدى  على  و�سّحى  وكافح  ق��رن، 
لتكون منوذجاً للتن�سئة القومية والعربية، حّلت 
على النقي�س منها مدار�س وجامعات الطوائف 
احل�سارية  »الرابطة  اأن  اىل  م�سرياً  واملذاهب، 
واأ�سالفه  التي نادى بها حلود  العربية  القومية 
معترباً  وخ��ذلن،  انك�سار  اىل  اآلت  النه�سويون 
»اأن ا�ستح�ساره يحمل الِعرب يف هذا الزمن، زمن 

الرّدة والنقالب على فكر النه�سة«. 
»اأن  كلمته  يف  اأّك��د  معلوف  اأنطوان  الدكتور 
الزمن  قهرت  حلود  اأدي��ب  م�رضحيات  ن�سو�س 
بدليل اأن اأحداً مل يوؤرخ امل�رضح اللبناين اإل وعّرج 
على عم�سيت واأديبها، و�ساأل اإذا كان ربيع هذا 
يعيد  فمن  حفيده،  ي��د  على  ع��اد  ق��د  الكاتب 
مارون  منذ  امل�رضحيني  املوؤلفني  ع�رضات  ربيع 
نقا�س مروراً ب�سليم اإبن اأخيه، وقد حمل امل�رضح 
حمل  وقد  القرداحي،  �سليمان  واىل  م�رض،  اىل 

»اأديب حلود: لبنان على املر�سح ون�سو�ش اأخرى«
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الع�سكري وح�سب، بل اأ�سبح يت�سّمن اي�ساً الأمن الإجتماعي والإقت�سادي 
والبيئي...

يف جمال توفري اأمن الأ�سخا�س، قامت الأمم املتحدة والوكالت الدولية 
املتخ�س�سة واملنظمات الإن�سانية الدولية غري احلكومية )منظمة ال�سليب 
اأطباء بال حدود واأطباء العامل،  الأحمر والهالل الأحمر الدوليني، ومنظمتا 
وجلنة   ،)Amnesty International( الدولية  العفو  ومنظمة 
بالعديد من   ،)Human Rights Watch( الإن�سان  مراقبة حقوق 
احلقل  يف  الدوليني.  والأم��ن  ال�سالم  حفظ  جمال  يف  واخلطوات  الأعمال 
وم�ساعدتهم(،  وامل�رضدين  الالجئني  )حماية  الإن�ساين  والدعم  الإن�ساين 
)اإن�ساء  الإن�سان  حقوق  وحماية  الإن�ساين  الدويل  القانون  اأحكام  وتطوير 
)اإن�ساء  اإنتهاكها  عن  امل�سوؤولني  وحما�سبة  الإن�سان(  حقوق  جمل�س 
�سلطة  الدولية  اجلنائية  املحكمة  ومتلك  الدولية(.  اجلنائية  املحكمة 
ترتكب  التي  واجلرائم  اجلماعية،  الإب��ادة  جرمية  ارتكاب  على  املحاكمة 
يف  البارز  التطور  لكن  العدوان.  وجرائم  احلرب  وجرائم  الإن�سانية  �سد 
التدخل  حق  هو  للمواطنني،  ال�سخ�سي  اأو  الفردي  الأم��ن  حتقيق  جمال 

الإن�ساين الع�سكري.
اأما يف ما يتعلق بالتعاون العاملي يف جمال الأمن البيئي، ومببادرة من 
والإقليمية  الدولية  املنظمات  اأ�سدرت  فقد  احلكومية،  غري  املنظمات 
العديد من الإتفاقيات العاملية ب�ساأن حماية البيئة منها: اإتفاقية رام�سار 
الدويل  بالإجتار  اخلا�سة  ال�سايت�س  اإتفاقية   ،)1971( الرطبة  لالأرا�سي 
باحليوانات والنباتات املهددة بالإنقرا�س )متوز 1975(، اإتفاقية ڤيينا 
اخلا�سة بحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونرتيال اخلا�س باملواد التي 

تعمل على تاآكل طبقة الأوزون )22 اآذار 1985(، اإتفاقية بازل اخلا�سة 
 22( يف  منها  والتخل�س  احلدود  عرب  اخلطرة  النفايات  نقل  يف  بالتحكم 
)حزيران  البيولوجي  بالتنوع  املتعلقة  الدولية  الإتفاقية   ،)1989 اآذار 
الت�سّحر يف باري�س )1994(،  الأمم املتحدة ملكافحة  اإتفاقية   ،)1992
 ،)1994 اآذار   21( املناخ  تغرّي  ب�ساأن  الإطارية  املتحدة  الأمم  اإتفاقية 
الدويل  بالإجتار  اخلا�سة  روتردام  اإتفاقية   ،)1997( كيوتو  بروتوكول 
اإتفاقية ا�ستكهومل اخلا�سة  اأيلول 1998(،  مبواد كيميائية خطرة )10 
بامللّوثات الع�سوية الثابتة )اأيار 2001(، اإتفاقية »هيوغو« )2005(، 
للفرتة  الطبيعية  الكوارث  مواجهة  على  واملجتمعات  الأمم  قدرة  لبناء 
املمتدة بني 2005 - 2015. يف املقابل، حالت �سعوبات مادية تقنية، 
والإقليمية  الدولية  الإتفاقات  تنفيذ  دون  جّمة  واإقت�سادية  لوج�ستية 
اخلا�سة مبعاجلة الق�سايا البيئية. ومن اأجل تخطي هذه العوائق، يخل�س 

املوؤلف اىل بع�س التو�سيات، ومنها:
منظمة  جانب  من  املالية  واملوؤ�س�سات  الغنية  الدول  على  ال�سغط   -
املالية  امل�ساعدات  تقدمي  التزامات  تنفيذ  اأج��ل  من  املتحدة  الأمم 

والفنية للدول النامية والفقرية.
وال�رضكات  الدول  مل�ساءلة  م�ستقلة،  دولية  جنائية  موؤ�س�سات  اإن�ساء   -
والطبيعة  واملناخ  البيئة  �سالمة  �سد  بجرائم  تقوم  التي  القومية  عرب 

والإن�سان.
- تو�سيع �سالحية جمل�س الأمن بحيث يت�سنى له النظر ل يف التهديدات 
تهديدات  من  العاملي  ال�سالم  يواجه  ما  يف  اي�ساً  بل  فح�سب،  الع�سكرية 

نابعة من امل�سائل البيئية.

رحلت باجتاه ال�سلمة املرورية
يزبك، وجنيب  اأنطوان  اىل  اىل املغرب،  امل�رضح 
واألبري  املعلوف،  وف��وزي  اأنطون،  وفرح  ح��داد، 
ويو�سف  طنو�س  يوحنا  واخلوريني  ال�سحناوي، 
القرن  منت�سف  ع��ن��د  »اأق����ف  وق����ال:  ح����داد؟ 
م�رضحياته  اآخ��ر  حلود  اأدي��ب  ق��ّدم  حني  املا�سي 
القّح  الفار�سية«، وكاأن هذا املاروين  »�سريين 

ر�سد فار�س قبل الأوان«. 
فيها  اأ�سار  كلمة  حلود  اإيلي  الدكتور  واألقى 
اىل »اأن اأديب َغَرف من التاريخ العربي اللبناين 
امل�رضحية،  البنية  خلدمة  والنرث  ال�سعر  م�سّخراً 
امل�رضحية  ب��اب  ول��ج  حل��ود  اأدي���ب  »اإن  وق���ال 
الظل،  خ��ي��ال  وا�ستعمل  ن��ت��اج��ه  يف  اخل��ر���س��اء 
واملالب�س،  امل�رضحية،  واملناظر  وال��دي��ك��ورات 
والإيقاع...  وال�سوتية،  اخلارجية،  وامل��وؤث��رات 
وقد و�سف الكتاب ب�»اإنه وثيقة مهمة، وي�سّكل 

اإ�سافة يف تاريخ امل�رضح يف لبنان«.

تريز من�سور

»رحالت باجتاه ال�سالمة املرورية« دليل جديد اأ�سدره 
الدكتور اليا�س ال�سويري عن دار املحجة البي�ساء يف 

بريوت، واأهداه اىل جيل الغد... وحلم امل�ستقبل.
يرّكز الدليل اجلديد ب�سكل اأ�سا�سي على خماطبة »�سباب 

الغد« من خالل �سل�سلة من املعلومات )رحالت( باأ�سلوب 
مفهوم  على  ال�ساعد«  »اجليل  تعريف  هدفها  ومب�ّسط  �سهل 

ال�سالمة املرورية وتر�سيخ مبداأ الإن�سباط وال�سلوك الراقي يف اأذهانهم.
ويق�سم الدليل اىل ثالثة اأق�سام: الأول عبارة عن معلومات ت�سعى اىل خلق عالقة ودية 

بني »�سائق الغد وكل ما يقع عليه ب�رضه يف ال�سارع من األوان واأ�سكال وخطوط لها عالقة بال�سالمة 
املرورية«. ويف الق�سم الثاين اأ�سواء على ال�سلوك ال�سليم للجيل ال�ساعد مع الرتكيز على دوره 
مع  ال�سابقني  للق�سمني  ملّخ�س  فهو  الثالث  الق�سم  اأما  املرورية.  ال�سالمة  جمال  يف  واأهميته 

اأ�سئلة اإختبارية ملدى ا�ستيعاب املوا�سيع املطروحة.
على اأمل اأن ي�سهم هذا الدليل يف توعية الأجيال ال�ساعدة على خماطر الطرقات وال�سيارات 

واإر�سادهم اىل الأمان وال�سالمة.

با�سكال معّو�ش بو مارون
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اأط�����ف�����ال�����ه�����ا غ���������س����ون����ه����ا  اأرزة  ي��������ا  ب������������الدي 
ك��������ل م��������ا ل����ف����ح����ه����ا ف�����ج�����ر خ�����ال�����ق�����ه�����ا ال�����ك�����رمي
ع������م������را م�������ن ال�����ت�����ك�����وي�����ن، م�������ن م�����ا������س�����ي ق�����دمي
ب������ت������ق������را مب�������ج�������دا م���������ا ب������ق������ي غ��������������ازي ل���ئ���ي���م
ال������ق������ومي وال�������������������درب  الإمي�������������������ان  اأرزة  ي��������ا 
م�������ن �����س����و�����س����ن����ة اأي��������������ار غ������ام������ره������ا ال���ن�������س���ي���م
م���������ّوال���������ه���������ا حت���������ري���������ر ل�������ب�������ن�������ان ال�����ع�����ظ�����ي�����م
غ����ل����ب����ت ع���������دو ال�������دي�������ن وال������دن������ي������ا ال���غ�������س���ي���م
ف�����ت�����ح�����ت ع�����ل�����ي�����ه ب�������������واب م��������ن ن�����������ار اجل����ح����ي����م
رحم�������������و دح�������������ر ت�������ن�������ني م�����ت�����������س�����ه�����ني رج�����ي�����م
ي�������ا اأرزت���������������ي ي�������ا ب����ل���������س����م اجل�����������س�����م ال�������س���ق���ي���م
ي�������ا ج���ي�������س���ن���ا ي����ل����ل����ي دف������ن������ت ن���������ار ال���ه�������س���ي���م
م�������ع �����س����ع����ب ������س�����اب�����ر واجل�������������رح ن�����������ازف األ�����ي�����م
ف���ل�������س���ط���ني ������س�����وت اجل�����ر������س ب���ي�������س���ّل���ي ورخ����ي����م
ج�����اي�����ي ال������ف������رج م������ن ف��������وق م������ن ع����ن����د ال����رح����ي����م
حم�������ّل�������ق ع����ل����ي����ه����ا ن�������������رض اأرزت�����������ن�����������ا ال����ع����ظ����ي����م

ب���الدك ي��ا اب��ن��ي وط��ن م��ا بي�سبه الأوط���ان
ب���الدك ر���س��ال��ة وح���ي م��ن خ��ال��ق الأك����وان

م��ه��م��ا ي���ج���ور ال���زم���ن ل ت��ف��ق��د الإمي�����ان
�سهران ت��الل��ن��ا  ع���ا  ال��ن�����رض  م��ث��ل  خ��ّل��ي��ك 

ينهان ت���رتك���و  ل  اإل�����ك  ب��ن��ي  ي���ا  ل��ب��ن��ان 
وال�����رضي��ان ب��ال��دم  الأرز  غ�����س��ون  واح��م��ي 

بلبنان �����س  وت��ك��مَّ النف�س  ك���رمي  و���س��ّل��ك 
والوجدان القلب  من  اأن��ا  بني  يا  يك  بو�سّ

ن�سماتو ب��ت��ف��وح  وع���ط���ر  وج���م���ال  ���س��ح��ر 
فّياتو ب�����س��اط  ع���ا  ال��ب�����رض  األ�����وف  ج��م��ع��ت 

�سطواتو ت��ه��اب  ل  ال��ق��ه��ر  ب����وّج  وّق����ف 
وخ������رّب جن�����وم ال�����س��م��ا ع����ن ������رّض م��ّي��ات��و

ب���راي���ات���و ح  ل������وِّ درب  م���ف���رق  ك����ل  وع�����ا 
ت���ا ن���ق���ول ع���ّن���ك ب��ط��ل ���س��ّح��ى ب��دّم��ات��و

جروحاتو داوي  ج��رح  �سي  اجن��رح  م��ا  وك��ل 
حت��م��ي ت����راب ال���وط���ن وت�����س��ون اأرزات�����و

حممد عادل ال�سيد / برجا - ال�سوف

و������س�����ل�����و������س�����ه�����ا ع������������زم واإمي��������������������ان رج�����ال�����ه�����ا
ب����ت���������س����ك���������س����ك جن����������وم ال�����������������رضف ع��������ا �����س����ال����ه����ا
ح����������ار ال��������زم��������ن ت��������ا ي�����ط�����ال�����ه�����ا، وم����������ا ط����ال����ه����ا
ج����ب����ال����ه����ا روا�������������س������������ي  ع����������ا  ت�������ك���������������رضّ  اإلّ 
�������ع ب�����ال�����������س�����ل�����ي�����ب ه����الل����ه����ا ي�����ل�����ل�����ي ت�������ر��������سّ
وم�����������ن ب�����������در ب������ن������ت ج�����ب�����ي�����ل خ�����ط�����ب�����ت ح����ال����ه����ا
م�������ّوال�������ه�������ا ����������س���������دى  رّدد  وج�������ن�������وب�������ه�������ا 
و�����س����ن����ق����ت ي����و�����س����ا�����س اخل������اي������ن ب�������س���ل�������س���ال���ه���ا
وح��������اف��������ر ف�������ر��������س ك�����������ان اخل���������������رض خ����ّي����ال����ه����ا
واأب�����������������������راج ح��������ق��������دو ت���������ه���������اوت ب�����زل�����زال�����ه�����ا
وي�����������ا م�������ق�������اوم�������ة الأح���������الم���������ن���������ا اأ������س�����ب�����ال�����ه�����ا
وال������ت������ف������رق������ة ي�������ام�������ا ق�����ط�����ع�����ت اأو�������س������ال������ه������ا
م�������رنف�������ع ��������س�������وا ه�����اجل�����ل�����ج�����ل�����ة واأح������م������ال������ه������ا
ب�����الل�����ه�����ا ب���������������س�������وت  دّوت  وامل���������������اأذن���������������ة 
وق��������د���������س ال�������ط�������ه�������ارة ن��������اط��������رة اأب�����ط�����ال�����ه�����ا
ح�������ام�������ل م������ع������و ال������ت������ح������ري������ر ع��������رب��������ون ال������وف������ا

ب�����ت�����ّم�����و ال������ب�������������س������ارة ي�����ق�����ّل�����ه�����ا ع��������ا ق����ب����ال����ه����ا

العقيد اليا�ش اأبو خليل اأرزة التحرير

ا�رشب ب�سيفك يك يا ابني بو�سّ

جّبار وكبري بعنوانك
اإبن ال�رضف والت�سحية اإميانك

يا وفا ع الأر�س ما متلو وفا
اإنت عّزة وجمد لبنانك

اإنت جبني عايل اأعلى من جبال
اختار الأرز جبينك و�سانك

بتحلف باإ�سمك كل هالأجيال
برتعب عدّوك طّلة رجالك

وا�رضب ب�سيفك يا منبع الأبطال
واقطع باإيدك روؤو�س عدوانك

قي�رش خمائيل خمائيل
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باملعركة و���س��ع��ب  ج��ي�����س  احّت����د  مل��ا 
مملكة م���ث���ل���ت،  ب����وح����دة  وت�������س���ّك���ل 
م���ن رب���ع ق���رن ج��ن��وب ل��ب��ن��اين حزين
امل�سني بفعلو  املعتدي  عليه  ت�سّلط 
مار�س �سغوط، و�سّب زيت على العجني
احلنني م��ن  فيها  ك��ان  خ��الي��ا،  ت�سّكل 
م���ا يلني ق��ت��ال��و  م���ق���اوم، يف  حت����ّول 
ولعني كبري  اأر���س��ن��ا  يف  م��ر���س  واج���ه 

الأخ��ري بيوم  ت�سهد  رجعت  والأر�����س 
امل�سري الفرحة  وعّمت  دار،  والعر�س 
الزغري ال�سعب  وتاريخ 2000 ب�سدى 
امل�سري اإت����رو  يف  جت�����ّس��د  مل��ا  واحل����ق 

بالرتاب طامع  الكان  اليهودي  اجلي�س 
ي�ستجاب ع���ّل���و  مت�����وز،  ح����رب  ك�����ّرر 
ع��ت��اب وي�����دّم�����ر  ي�������دّك  ي������وم   30
ح�ساب عامل  م�س  جديد  من  يف�سل  تا 

الغني ه��ال��ع��ي��د  ل��ب��ن��ان  ي���ا  م�����ربوك 
احل�سنة وال��ن��واي��ا  الإرادة،  خ�����س��ب 
الهني العي�س  ورّج����ع  مّت،  ال��ت��ح��ري��ر 
وزع���رن���ة وه��������وان،  ذل،  ب��ج��ن��وب��ن��ا 
ق��ب��ال اجل���رح وامل����وت واج���ب ننحني

مطمع اإل�������ك  يف  ب����اأر�����س����ي  ي����ّل����ي 
ع����ّن����ا ا������س�����األ ال����ده����ر والأزم����������ان
ب���رتك���ع ج���ب���ال ال����ك����ون وال����ودي����ان
ل���ل���ع���ز غ����ّن����ي ي����ا م��������ارون ال����را�����س
�سطور ك��ت��ب��ت  ب���دّم���ك  ب��ع��ل��ب��ك  وي����ا 
م����ن ل��ي��ل��ن��ا ب�������� ط�����ّل ف���ج���ر ال���ن���ور

اإرم���������ي ق���ن���اب���ل ح���ق���د ي�����ا ط���ّي���ار
ب���ت���ج���اوب���ك اأط����ف����ال����ن����ا و����س���ي���وخ
ب�������س���دورن���ا م���ن���ج���اب���ه ال�������س���اروخ

اأه����������الً اأط����ل����ل����ت ي�����ا ج����ن����وبرْ
ع��������������اد ال���������ي���������ك اأه���������ل���������كرْ
وع���������دت ال����ي����ه����م ي�����ا ج����ن����وبرْ
ح�����ّررت�����ك �����س����واع����د ����س���م���دترْ

وب��������دم��������اء ح�������م�������راء ك���ت���ب���ّت
ن����ف����دي����ك ح����ت����ى ب����ال����ق����ل����وبرْ

ً م���ع���ا اخل������ن������دق  يف  ج���ل�������س���ا 
م���������زج���������ا جم��������������������راُه دم����������اً
ج�����ي�����������سٌ ب����ج����ن����ب����ه م����ق����اوم����ة
رف���������س����ا ح����ت����ى امل���������س����اوم����ة
وم�������ا ا�����س����ت����ك����ان����ا ل����ل����غ����روبرْ
ب����اأك����ف����ه����م ح����م����ل����وا ال���������س����الحرْ
وم��������ا وه������ن������وا م������ن اجل����������راحرْ
اإن������ت������ظ������روا ن�������ور ال�������س���ب���احرْ
ف�������س���م�������ٌس ع�����ن ق����م����ٍر ت���ن���وبرْ

رج������ع������َت وع������������اَد ����س���ب���اح���ك
وزال����������������ت ع������ن������ك ج������راح������ك
ع�������������دت ال�������ي�������ن�������ا حم����������ررا
وع������������اد �����س����ه����ل����ك اأخ�������������رضا
ق������م������ٌح و������س�����ف�����ٌح وح������ب������وبرْ

ع����������اد رب�����ي�����ع�����ك الأخ�����������������رضرْ

دم��������ررْ م��������ن  ع������ن������ك  وزال 
ع���������������دٌو ب�������ال�������غ�������در اأت���������ى
ورح���������ل م���ل���ي���ئ���اً ب���ال���ع���ي���وبرْ
ع�������دن�������ا ال�������ي�������ك غ������امن������نيرْ
وب��������ال��������راي��������ات م�����ل�����ّوح�����نيرْ

غ����������������ّردت ك��������ل ال������ط������ي������وررْ
وت����ف����ّت����ح����ت ف����ي����ك ال������زه������وررْ
ف�����������غ�����������ادروك م����ن����ه����زم����نيرْ
واأت��������ي��������ن��������اك م����ن����ت���������رضي����نرْ
... ورج����ع����َت ال���ي���ن���ا ي����ا ج����ن����وبرْ

املعاون الأول حممد �سمي�ش
الكتيبة 21

التالل على  بال�سمود  م��ق��اوم  متّكن 
الإحتالل وزال  ربحت  ح��رب،  خا�ست 
انعَر�س هيك  الو�سع  اأم��رو  عا  مغلوب 
وعَر�س طّبقها  التنكيل،  و�سيا�سة 
املفرت�س ك����ان  ال��ت��ه��ج��ري  وب��ن��ّي��ت��و 
بينفَر�س ول��ل��ع��ب��ادة  ح���ب،  ل���الأر����س 
انقر�س ك���ان  م��ق��ّد���س��و  ح��ق  ك��رم��ال 
بربوعنا امل��ر���س  يتف�ّسى  خ���اف  م��ا 

َكَن�س منها  والرج�س  �سيطر،  واجلي�س 
الأن�س ول��ي��ايل  ���س��اد،  ال��ت��الق��ي  وج���ّو 
غن�س مو�سوعة  الن�رض،  مقا�س  �سّجل 
الدن�س مب��ح��ّل  ال��ط��ه��ر،  ي�����س��ود  ب���دو 

ال��ه��زمي��ة ب��ع��د م��ا ���س��وت��و ِدوي ب�����رضّ 
لوي م��ا  ب��زن��دو  م��ق��اوم  ع��ل��ى  يق�سي 
ِن��وي ف��ك��رو  م��ا  عك�س  النتيجة  لق��ى 
الرت�سنة ق��ب��ال  م��ت��وا���س��ع،  ب�����س��الح 

َقَطن وق��ل��ب��ك  ب��ج��ن��وب��ك،  ال�سلم  ح���ّل 
والفنت ال�سغينة،  ج��ّو  على  ق�سيوا 
هالدين ك��ان��ت  �سنني  ع�����رض  ق��ب��ل  م��ن 
ون����ا�����س ت�����س��ت�����س��ه��د ب�����اهلل م��وؤم��ن��ة
املبني الن�رض  ونح�سد  بطولة،  ن��زرع 

ن���ف���زع رح  ي������وم  م���ن���ك  ت���ظ���ن  م�����ا 
ب���ت���ج���اوب���ك م����ا ب��ي��ن��ف��ع ال����ع����دوان
ل���ك���ن ����س���ع���ب ل���ب���ن���ان م�����ا ب���ريك���ع
الكا�س ع��ّل��ي  ج��ب��ي��ل  ب��ن��ت  ي��ا  واإن�����ِت 
ن������ادي ع���ل���ى ب������ريوت ت���ن���ده ���س��ور
بي�سطع ن���وره���ا  احل��ق��ي��ق��ة  و���س��م�����س 

وخ���ّل���ي اجل�����س��ور ت�����س��ري ك���وم حجار
وم�����ق�����اوم�����ة اأب������ط������ال م�����ا ب���ت���ن���وخ
وع������ا ق����د م����ا الأج���������س����اد ت��ت�����س��ّل��ع

املوؤهل الأول 
عون عون

املحكمة الع�سكرية

الرقيب الأول
رجا يون�ش
الكتيبة 21

لكن �سعب 
لبنان

ما بريكع

بالدم
زّهر املجد

اأهلً... يا جنوب

ا�ستاأ�سل وجود املعتدي و�سال املر�س

القوي اجلي�س  بقدرة  ال�سورة  �سّوه 

وال�����دم ي��ق��ط��ر جم����د، وي���زّه���ر وط��ن

م���ا بريكع ���س��ع��ب  ن��ح��ن��ا  وم��ن�����س��ّل 

م���ن���ق���ول ن��ح��ن��ا ���س��ع��ب م����ا ب��ريك��ع
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����س���و ه��م��ن��ا م����ن ق�������س���وة ال��ت��ه��ج��ري
عال�سكيت ح��ب  ع��ن  بع�س  منح�سن 
البيت م���ا وا����س���ع ���س��ال��ون  وع���ا ق���د 

ي�����ا ج���ن���وب���ن���ا م�����ا م���ق���ل���ع الأح���������رار
ال��زم��ن ي��ا جنوب ل ت��خ��اف م��ن غ���در 
مكتوب ب���امل���ج���د  ب��ي��ب��ق��ى  اإ����س���م���ك 

ي�����ا م����ع����ت����دي ع�����ا ق�����د م�����ا ت��ط��م��ع
امل���دف���ع ي�������رضب  رح  م����ا  ق����د  وع�����ا 
ينفع م����ا  ال���ف���ي���ك  وح���ق���د  غ�������رورك 
ب���رتك���ع ج���ب���ال ال����ك����ون وال����ودي����ان

ي�سري ما  �سو  �سار  اإن  اجل��رح  منحمل 
بالزيت رغ��ي��ف  ن��اك��ل  ل��و  ومعلي�س 
ب���ت�������س���وف اإّن���������و ق���ل���وب���ن���ا اأو�����س����ع

ج��ي�����س��ك و���س��ل ي��وق��ف ع��خ��ط ال��ن��ار
املهيوب ج��ي�����س��ك  ���س��واع��د  ح���ول���ك 
منقلع �����رضّه����ا  احل���������س����ودي  وع�����ني 

وع�������ا ق�����د م�����ا ط�����ّي�����ارت�����ك ت��ط��ل��ع
وع�����ا ق����د م����ا الأو�������س������ال ت��ت��ق��ّط��ع
وم����ف����رو�����س م���ّن���ا ت��ف��ه��م وت�����س��م��ع
ل���ك���ن ����س���ع���ب ل���ب���ن���ان م�����ا ب���ريك���ع

ب�����ل�����ب�����ن�����ان ع������ّن������ا �����������رضّ رّب����������اين
ع�����ّن�����ا وط��������ن ل����ل����ق����دا�����س����ة م������زار
ع����ّن����ا ث���ق���اف���ة ب���ي���ع���رف���وه���ا ك���ت���ار
ع���ّن���ا ح�������س���ارة وم���ع���رف���ة واأ���������رضار
والأن�������ه�������ار امل��������ي  ع����ط����ان����ا  اهلل 
ح���ت���ى ال��ب��ي��ظ��ن��وا ���س��ع��ب��ه��م خم��ت��ار
ف���ات���وا م���ا ع���رف���وا ن��ه��اي��ة امل�����س��وار
ب���ال���غ���در ف����ات����وا ب���احل���ق���د وال���ن���ار
ومت�����رج�����ل�����وا ع���ط���ف���ال���ن���ا ل����زغ����ار
واأط�����ف�����ال ق���ان���ا اأ����س���ب���ح���وا اأغ������رار
وق����ف����ن����ا �����رضخ����ن����ا ك����ل����ن����ا ث������وار
رب���ح���ن���ا ب����وح����دة ���س��ع��ب��ن��ا اجل����ّب����ار
ال����ت����ح����ري����ر ط�������ّل ت����خ����ّل����د ب�����اأي�����ار
اخل����ي����ام ف���رح���ت ع���ان���ق���ت اأن�������س���ار
رج���ع���ن���ا �����س����وا ب���ه���ال���وط���ن اأح�������رار
ب���ت���م���وز ف����ات����وا ي�����اخ�����دوا ب���ال���ت���ار
ب��ال��ب��ح��ر غ��ا���س��وا وا����س���األ���وا ال��ب��ّح��ار
ب����اجل����و ط��������اروا وم������ا ب���ق���ي ط���ّي���ار
ال��ل��ي �سار ب��ت��ع��رف��وا  ب��ال��رب ف���ات���وا 
ن���ح���ن���ا ب�������رض م�����ن ب��ع�����س��ن��ا م��ن��غ��ار
ن��ح��ن��ا ���س��ع��ب ه���ي���ه���ات م���ن���ا ال���ع���ار

�������رضّ ور�����س����ال����ة وك����ت����ب ودي����ان����ة
وم��ع��ب��د ُط���ه���ر ل��ل��ق��ا���س��ي ول���ل���داين
ب�����امل�����وت ن���ح���ي���ا وال������زم������ن ف����اين
ون����ف����و�����س����ن����ا ع����ال����ع����ل����م رب����ي����اين
وخ���������اّل ب���������رض ع����ب����ح����ور ع���ط�������س���اين
طمعاين ب��ل��ب��ن��ان  ع��ي��ون��ن  ����س���ارت 
ون������ه������اي������ة امل�����ح�����ت�����ل واجل���������اين
ه��������ّدوا وح�����رق�����وا ب����ي����وت ع���م���راين
�سيطاين ب���ج���رم  �����س����اروا  اأ�����س����الء 
ب��ج��ي�����س ال����ف����دا ب��ت��ف�����س��ري وج�����داين
ج��ي�����س و����س���ع���ب وب������الد م��ن�����س��اين
ه����زم����ن����ا ك�����ي�����ان ب���ط���ب���ع ع�������دواين
الأل�����ف�����ني ذك�������رى ح���ام���ل���ة م��ع��اين
ق����ال����ت ي����ا اأخ����ت����ي م����ا ب���ق���ا ن��ع��اين
اجل����������الد م��������ات وف��������ل �����س����ّج����اين
ظ����ّن����وا ع����ي����ون ال�������س���ع���ب غ��ف��ي��اين
�����س����اع����ر ب�����ق�����اع ال����ب����ح����ر غ����رق����اين
وح������اين م����ت����ع����ّج����ب  ورج����������ع  اإل 
ع������ّل������ي ج���������رى ب�����ج�����ن�����ود غ�������ولين
ع�����امل�����وت م�����ني ب��ي�����س��ب��ق ال���ت���اين
ب��ت��دخ��ل��وا عليها م��ا  اإل��ن��ا  وه���الأر����س 

ل������و ������س�����ّل م�����ّن�����ا ط����ف����ل ل���ب���ن���اين

املعاون علي ما�سي
الكتيبة 26

ال�سهادةق�سة وطن

وك���ي���ف ب���دك���ن ه��ال�����س��ع��ب ي��رك��ع

م���ا بريكع ���س��ع��ب  ن��ح��ن��ا  وم��ن��ق��ول 

ال�سهادة كلمة ن�سعها اأمام اأعيننا منذ ال�سغر، وهدف 
لأن  ي�سعون  فاأهلنا  احلياة،  يف  لن�سمو  نحّققه  اأن  نحاول 
نكرب ونح�سل على ال�سهادة املدر�سية ومن ثم ال�سهادة 
وناجحة.  ثابتة  بخطى  احلياة  يف  نتقّدم  كي  اجلامعية 
معنى  اأن��ت  فيه  عّلمتنا  يوم  جاء  ال�سهيد  اأخ��ي  يا  ولكن 
بالتاأكيد  ولكنه  ونعرفه  نتوقعه  نكن  مل  لل�سهادة  اآخر 
الطرق  اأقرب  فال�سهادة هي  وقوة.  واعتزازاً  زادنا فخراً 
عليها  يح�سل  اأن  ميكن  ول  اهلل  اىل  للو�سول  واأو�سطها 
متميزة  ثقافة  واملثقفون  احلقيقيون  الأب��ط��ال  اإل 
والتي تهدف اىل الت�سحية بالذات من اأجل اإعالء الوطن 
الوحيد  امللجاأ  يكون  كي  فيه  مواطنيه  اإميان  وتر�سيخ 

والدائم والآمن لهم.
ل  الأف��ذاذ،  اللبناين  اجلي�س  اأحد عنا�رض  اأنت  لقد كنت 
تقبل امل�ساومة على احلق وم�ستعداً للت�سحية يف �سبيل 
الوطن، كما اأنك كنت من اأ�سد املدافعني عنه يف حمنته 
انت�ساراً  البطولة  مالحم  اأروع  بدمك  �سّطرت  اأنك  لدرجة 
لكرامته لكي ينتع�س وينه�س من جديد. وها اأنت اليوم 
املعركة  دخلت  وقد  اللبناين،  اجلي�س  �سهيد  اأ�سبحت، 
بقدميك لأجل اأن تدافع عن كرامة لبنان و�سعبه وجي�سه 
باإرادة ل تهون ول تهان. ل تخف فها قد ا�ستعاد وطننا 
�سهداء  وبف�سل  بف�سلك  اأق��وى  جي�سنا  وب��ات  عافيته 
اأعزاء اأبطال مثلك. ول بد يل يف ذكراك اأن اأوّجه حتية اىل 
رفاقهم  م�سرية  اأكملوا  الذين  الأبطال  الأحياء  ال�سهداء 
الفوج  اأخ�س  اأن  واأري��د  الأمانة،  على  وحافظوا  ال�سهداء 
القلب.  اىل  القلب  من  بتحية  ال�سماء  �سقور  املجوقل 
رامي ح�سن �سعب  ال�سهيد  الأول  الرقيب  اأخي  يا  واأنت 
اإن  اأق��ول  ل�ست�سهادك  الثالثة  ال�سنوية  الذكرى  ويف 
�سوقنا يزيد يوماً بعد يوم لطلتك البهية، لالأخ الذي كان 

ال�سند، والإبن الذي يطلب ر�سا اهلل ور�سا الوالدين.
ويف اخلتام اأقول اإن ربيع ال�سباب يفنى وربيع الوطن 
�ساحة  �سهيد  يا  و�ستبقى  ب��اٍق  قلوبنا  يف  واأن��ت  يبقى 

ال�رضف والواجب يا �سهيد لبنان.

اىل روح الرقيب الأول ال�سهيد رامي ح�سن �سعب
يف ذكراه ال�سنوية الثالثة يف 2007/6/9
من اأخيه التواأم رواد ح�سن �سعب







ال�سري  ح��وادث  اأن معظم  املعروف  من 
يت�سّبب بها �سائقون متهّورون، يتخذون 
من املقود و�سيلة للتنفي�ش عما يختزنون 
يف داخلهم من �رشاعات واأحقاد. وهوؤلء 
الغيظ  يتملكهم  بالدرا�سات،  ثبت  كما 
يف اأث��ن��اء ال��ق��ي��ادة، وي��ح��ّول��ه��م اىل 
عدائيني، �سغلهم ال�ساغل الرتكيز على 

عرثات �سواهم، حتى ولو كانت غري مق�سودة، وم�ساك�سة 
كل من مير بهم اأو يتخّطاهم.

كيف يف�رّش الإخت�سا�سيون النف�سيون 
اأو  ال�سائقني،  من  النوع  هذا  �سلوك 
البع�ش.  ي�سّميهم  كما  ال�سوارع  حماربي 
بتفادي  الكفيلة  الو�سائل  ه��ي  وم��ا 

خطرهم ومعاجلة انحرافاتهم.

اإعداد: غري�ش فرح
حزيران
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عدائية مكبوتة
الوليات  اأجريت يف  التي  الدرا�سات  من خالل 
امل��ت��ح��دة الأم��ريك��ي��ة، ع��ل��ى جم��م��وع��ات كبرية 
من  يخجل  معظمهم  اأن  تبنّي  ال�سائقني.  من 
القيادة،  اأثناء  يف  الزائدة  بع�سبيته  الإع��رتاف 
العيان  �ساهد  اأو  ال�سحية،  دور  تاأدية  ويف�ّسل 
على تهّور �سواه. وهذا يدل على معرفته بنقاط 

�سعفه، وعجزه عن ال�سيطرة عليها.
وكانت املعاجلة النف�سانية الأمريكية اليزابيث 
ب��ارك��ر، ق��د اأك���دت م��ن خ��الل اأب��ح��اث��ه��ا يف هذا 
ميّيزان  اللذين  والع�سبية  الغ�سب  اأن  املجال، 
العامة،  الطرقات  ال�سائقني يف  بع�س  ت�رضّفات 
هي عدائية مكبوتة نابعة من عدة اأ�سباب، منها 

املر�سية ومنها 
ظروف البيئة والرتبية. 

وظروف  اأ�سبابها  عن  النظر  وبغ�س 
اخلطورة،  بالغة  ظاهرة  ت�سّكل  فهي  تكوينها، 

وخ�سو�ساً يف حال حيازة املعنيني بها ال�سالح.

من هم ال�سائقون املتهّورون؟
ال�سن،  يف  وطاعنون  �سبان  ون�ساء،  رجال  اإنهم 
امل��زاج،  ا�سطرابات  يعانون  واأغ��ن��ي��اء،  ف��ق��راء 
م�ساكل  وهي  متفاوتة.  بن�سب  الغ�سب  و�رضعة 
م�سرتكة  فعل  رّدات  متثلها  ونف�سية  ع�سبية 

م���ق���دم���ه���ا:  يف 
التعابري  ق�ساوة 
ع���ل���ى ال�����وج�����وه، 
و����رضع���ة الإن��ف��ع��ال، 
وم���ن ث���م الإ�������رضاع يف 
وعبارات  ال�ستائم  اإلقاء 

والوعيد،  اإ���س��اف��ة اىل امل��ب��ال��غ��ة يف التهديد 
التجاوز،  �رضعة  نن�سى  ول  ال��زّم��ور.  ا�ستخدام 

واعرتا�س ال�سيارات امل�ستهدفة بالعدائية.
مع ذلك، تظهر الإح�ساءات عدم وجود قوا�سم 
م�سرتكة جتمع يف ما بني ال�سائقني املتهّورين 
يف حياتهم اليومية. فمنهم من يّت�سم بالعدائية 
يعترب  م��ن  ومنهم  عمله.  مكان  ويف  منزله  يف 

ف�سحك
تك ت

 �سيار
اإنتبه...

قيادة ال�سيارة

اإمتحان

لل�سخ�سية
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يطرح  وهنا  والرزانة.  والهدوء  اللطف  غاية  يف 
ال�سوؤال الآتي:

لدى  الغا�سبة  الفعل  رّدات  ينّبه  ال��ذي  م��ا 
البع�س يف اأثناء القيادة، وملاذا ل يتحّمل هوؤلء 

ك�سواهم، �سغوط الطرقات بهدوء وروّية؟

الإ�ستعداد الوراثي
لهذا  وراثي  ا�ستعداد  وجود  يوؤكد  من  هنالك 
الدرا�سات  ف��اإن  ذل��ك  اىل  ال�سلوك.  من  النوع 
املو�سوع  ه��ذا  تتناول  وال��ت��ي  حالياً  اجل��اري��ة 
با�سطرابات  التهم  اجلّدية، تل�سق  بالكثري من 
امل�ساكل  وببع�س  احلدة،  املتفاوتة  ال�سخ�سية 

النف�سية غري الظاهرة للعيان.
من هذا املنطلق، تكّونت فكرة عامة عن بع�س 
مقّومات ال�سخ�سية التي متّيز معظم ال�سائقني 
ال�سعور  املثال،  �سبيل  على  منها  املتهّورين، 
بالتحكم  عنه  والتعوي�س  بالنق�س،  ال��دائ��م 
ب��امل��ق��ود، وب��ال��ت��ايل حت����ّدي ال��غ��ري م��ن خالل 

�سلوكيات القيادة املنحرفة.
يتمّيز  ه����وؤلء  م��ع��ظ��م  اأن  ت��ب��نّي  ذل����ك،  اىل 
باحل�سا�سية الزائدة جتاه الغري، وبعدم املقدرة 
اىل  بالإ�سافة  ه��ذا  ال��ظ��روف،  مع  التاأقلم  على 
رف�س املجتمع وامليل اىل العزلة. لهذه ولغريها 
من الأ�سباب تتفاقم رّدات فعلهم جتاه هفوات 
اإهانات  يعتربونها  كونهم  ال�سائقني،  بع�س 

بكرامتهم.  امل�سا�س  منها  الهدف  مق�سودة 
بهذه  املعنيني  الأ�سخا�س  اأكرثية  اأن  وُع��رف 
الكحول  احت�ساء  يف  اأحياناً  تبالغ  قد  ال�سفات، 
نتائج  ت��ق��ّدر  ل  لأن��ه��ا  �سياراتها،  ق��ي��ادة  قبل 

اأفعالها.

كيف نتجنبهم وما هي الو�سائل
املتبعة لعلجهم؟

من  الوقاية  اأ�سول  تعميم  اأن  املعروف  من 
العقوبات  واإ�سدار  ال�سائقني املتهّورين،  خطر 
القانونية ال�سارمة بحقهم، قد �سّكال حتى الآن 
احللني الأكرث �سيوعاً يف معظم دول العامل. مع 

ذلك، فاإن الدرا�سات احلديثة مّكنت امل�سوؤولني 
املتحدة  ال��ولي��ات  ومنها  ال����دول،  بع�س  يف 
الأمريكية، من الأخذ بالعتبار الو�سع النف�ساين 
واإخ�ساعهم  بالتهور،  املتهمني  لل�سائقني 

للعالج بعد توقيفهم.
اأج��ري��ت على بع�س  ال��ت��ي  ال��ت��ج��ارب  وك��ان��ت 
ال�رضطة  م���راك���ز  يف  امل��ح��ت��ج��زي��ن  ال�����س��ائ��ق��ني 
التي  التدريبات  فعالية  اأثبتت  قد  الأمريكية 
اىل  نظرتهم  تغيري  من  ومّكنتهم  لها،  خ�سعوا 
بالنق�س  �سعورهم  انتفاء  وبالتايل  اأنف�سهم، 
على  لح��ق��اً  ال�سيطرة  لهم  اأت���اح  ال���ذي  الأم���ر 
وُعرف  القيادة.  اأثناء  يف  ال�سلبية  انفعالتهم 
تقنيات  ت�سّمنت  اليها  امل�سار  التدريبات  اأن 

الرتكيز وال�سرتخاء، وتعّلم مبادئ تقييم الذات 
والغري.

اىل ذلك متّكن امل�سوؤولون يف هذا املجال من 
جماح  كبح  منها  الهدف  جديدة  قوانني  تطوير 
التهور يف اأثناء القيادة، اإ�سافة اىل تعميم مراكز 
التاأهيل النف�سي لل�سائقني املت�سببني بحوادث 
للعقوبات  اإخ�ساعهم  بعد  وذل��ك  ال��ط��رق��ات، 

القانونية ومنها، �سحب رخ�س ال�سري.
مهمتها  تلفزيونية  برامج  تعميم  حالياً  ويتم 
واإحاطة  ال�سري،  ح���وادث  خ��ط��ورة  اىل  التوعية 
�ساأنها  من  التي  النف�سية  بالثقافة  ال�سائقني 
معاين  وا�ستيعاب  بذواتهم  معرفتهم  تعميق 

رّدات فعلهم ال�سلبية من اأجل ت�سحيحها. 
ُتعّمم  اأجله  من  ال��ذي  الهدف  بلوغ  حني  اىل 
يف  امل�سوؤولون  ياأمل  اليها،  امل�سار  املعطيات 
الدول احل�سارية ال�ستمرار يف معاجلة م�سّببات 
م�سّببات  مقّدمها  ويف  الجتماعية،  امل�ساكل 
القيادة العدائية. وهذا يتم براأيهم عرب متابعة 

تاأهيل الأجيال الطالعة بالطرق املتاحة.
تنمية  يف  ي�سهم  املبكر،  النف�ساين  فالتاأهيل 
اأطر ال�سخ�سية ب�سكل يحد من منو اآليات الدفاع 
ال�سلبية، ومنها الإ�ستقواء باملقود. وهو ي�سهم 
مع الوقت يف تخفي�س حدة العقوبات املفرو�سة 
على خمالفات ال�سري، والتي ترفع من يتحداها 

من ال�سائقني املتهّورين اىل م�ستوى البطولة.
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اإعداد: ناديا متى فخري
حزيران

ماهية النجاح
احلياة  يف  ال��ن��ج��اح 

والأروع  رائعة،  خطوة 
الكفاح  ب��ع��د  اإح�������رازه 

اجلهد  بعد  وامل��واج��ه��ة، 
متكررة.واملثابرة وحتى بعد خيبات 

وال��غ��رور والتكرّب  الإت��ك��ال��ي��ة  ال��ن��ج��اح،  واآف���ة 
والالمبالة والتفكري الهام�سي، والإن�سان الراغب 
يف النجاح عن �سدق واإميان وعزم معقود، يرقى 
ال�سلم بالتدريج، ويعمل يف اأثناء ذلك على دعم 

معارفه ومعلوماته لي�سمن جناحه.
اليها  ي�ستند  اأع��م��دة  بناء  لكل  اأن  امل��ع��روف 
ويرتفع بها، وكل بناء ل ُيبنى على اأعمدة متينة 
�سي�سقط ويهوي ولن يدوم طويالً، ولبناء النجاح 
الأرك��ان ومن هذه  ثابتة قوية  اأعمدة  اىل  نحتاج 
والتفاوؤل  والثقة  والل��ت��زام  الإمي���ان  الأع��م��دة: 

والإرادة والإح�سا�س بامل�سوؤولية...

كل  اإن 
جناح يف احلياة، يف 
اأي عمل  اأو العمل، ويف  الدرا�سة 
ال�سخ�س  اإميان  ينبثق عن  مهما كان �سغرياً 
بقيمة وفائدة و�رضورة ذلك العمل، فذلك يجعله 
اأمام  يرتّد  ول  �سعوبة،  اأم��ام  يحجم  ل  متحم�ساً، 
ويثابر  ي�سمد  بل  اأزم��ة،  اأم��ام  يجنب  ول  خطورة 
ليقطف  الياأ�س  اأ�سكال  كل  ويتجاوز  وي�سرب 
بنف�سه  وثقته  اإمي��ان��ه  يقّويه  النجاح،  ث��م��رات 
الذي  واأم��ا  ل��الأم��ور.  العاقل  ال�سحيح  وتقديره 
على  الإن�سان  قدرة  فهو  اإثنان،  عليه  يختلف  ل 
على  رّك��ز  هو  اإذا  اليه،  والإ�سافة  النجاح  زي��ادة 
تذّلل  طاقة  اليقظ  الرتكيز  ففي  فاأتقنه،  عمله 

ال�سعاب وت�سّهل الع�سري.
اأن النجاح ن�سبي، كما هو  ومن املهم اأن نذّكر 
اإذ لي�س هناك جناح مطلق، جناح  الف�سل اي�ساً، 
بع�س  اأو  اأخطاء  اأو  هفوات  فيه  حت�سل  مل  ت��ام 

جوانب الف�سل، كما اأنه لي�س هناك ف�سل تام مل 
ُيحقق فيه اأي جناح، تلك حقيقة واقعية، تعي�سها 
الإن�سانية يف كل حالتها وتفاعالتها، فرمبا يولد 
جناح  م��ن  جن��اح  يولد  ورمب��ا  ف�سل،  م��ن  النجاح 
ميكن  فا�سل  عمل  عن  الرتاجع  اأن  كما  �سبقه؛ 
ممتاز  جناح  اىل  ي��وؤدي  اأن  والإنتباه  بالعزمية 
النجاح  ون�سبية  وه��ك��ذا...  التايل،  العمل  يف 
والف�سل ل ي�ستفاد منها اإل يف حالة الإ�رضار 

على النجاح.

على دروب النجاح
كل  يف  ���س��ه��ل��ة،  لي�ست  احل��ي��اة 
وتوؤرقنا  مبتابعها  جتابهنا  وقت 
مب�����س��اك��ل��ه��ا وت���ك���ون اأح��ي��ان��اً 
كالبحر  ومفاجاآتها  باأخطارها 

املحيط.... نغرق فيه.
ون�سعى  النجاح  نطلب  نحن 
اليه، غري اأن الناجح هو َمن ل يعرف الياأ�س 
الذي يوّلد الهزمية، الناجح يطلب باإرادة وتفاوؤل، 
فبالإرادة يتخّطى العقبات وكل ما يعرقل تقّدمه، 
ولي�س من جناح ياأتي على اأهون �سبيل، فالإخفاق 
حمتمل يف اأي خطوة اأ�سوة بالنجاح، ول ينبغي اأن 
لأن  الإخفاق  احتمال  ح�سابه  من  الإن�سان  ُيخرج 
اأفكاره  وت�ستت  م�ساعيه  تبّدد  حينذاك  النك�سة 

وتوؤثر فيه تاأثرياً �سيئاً... فيتعرّث.
طموحني،  متفائلني،  نكون  اأن  دائ��م��اً  علينا 
واملثابرة...  اجل���ّد  ب���روح  احل��ي��اة  على  مقبلني 
تعرت�سنا،  اأن  ميكن  التي  املوؤثرات  متوّقعني 
عابئني  غري  عادية،  غري  ظ��روف  اأو  عقبات  من 
موجودة  الظروف  فهذه  بنا،  املحيطة  بالظروف 
دوماً ب�سكل اأو باآخر، قد تكون يف بع�س الأحيان 
ع�سيبة جداً، وقد تكون يف اأحيان اأخرى اأقّل توتراً 
علينا  لذلك  اآن؛  كل  يف  موجودة  ولكنها  وح��ّدة، 
اأن نعمل بجّد و�سمت وتفاوؤل، وا�سعني ن�سب 
وباملقابل،  الف�سل،  بعد  النجاح  اإمكان  اأعيننا 

يتطّلع  �ساٍم  اإن�ساين  ه��دف  النجاح... 
اليه كل اإن�سان يتوق اىل حياة كرمية 
والنجاح  مرموقة.  اإجتماعية  ومكانة 
الكبري يحتاج اىل جهود عظيمة لكي 
يتحّقق، وهو يف �سوره املختلفة 
اىل  يحتاج  املتعددة  ودرجاته 
قاعدة  تكّون  اأ�سا�سية  عنا�رش 

هرميته على اأر�سية ثابتة.
باخت�سار... النجاح هو العمود 
اإجتماعية  حلياة  الفقري 
م�رشقة وواع��دة، ل �سيما 
على  عندما يكون مبنياً 
اأ�س�ش واقعية عقلنية، 
للفرد  جن����اح  ف��ه��و 
واملجتمع  والأ����رشة 
م��ع��اً... جن��اح يف 
احلياة، وللحياة.

النجاح عماد 
املجتمعات 

الراقية

م�سافة 
الألف ميل 
تبداأ بخطوة



حزيران 2010
111

اجلي�ش - العدد رقم 300

يجب علينا اأن ننظر يف اأ�سباب الإخفاق لنتجبنها 
م�ستقبالً.

ال�سعور بامل�سوؤولية
الدرا�سة  يف  النجاح  اإن  قلنا  اإذا  نبالغ  ل  لعلنا 
هو اأجمل اأنواع النجاح، بل هو قمة النجاحات لأنه 
يحمل الينا الفرح بعد جهد كثري، وينعك�س اإيجاباً 
يف حياتنا املهنية، وهو خطوة لنجاحات �سارت 
ممكنة، بل هو املحطة التي ل ُتن�سى؛ فقد تعلمنا 
كيف ننجح وهذا �سيدفعنا اىل املثابرة لتحقيق 
الثقافية  اأو  املهنية  �سواء  احلياة  يف  طموحاتنا 
اجتياز  اىل  الطالب  �سعى  ومتى  الإجتماعية،  اأو 
وطاقته،  ذكائه  على  معتمداً  الدرا�سة  مراحل 
وملتزماً  مهاراته  راع��ي��اً  وك��ان  بخطواته  وفّكر 

واجباته ت�سّنى له متابعة درا�سته بنجاح.
لكل طالب طريقته يف الدرا�سة، وهي الطريقة 
التي متّكنه من حت�سيل اأكرب قدر من املعلومات، 
من  ق��در  اأك���رب  وا�ستيعاب  فهم  على  وتعينه 
الدرو�س، وهذا اأمر ل جدال فيه، فالطالب الذي 
الطريقة  يخرتع  ال��ذي  هو  التفّوق،  نحو  ي�سعى 
يحّدد  الذي  وهو  والفهم،  احلفظ  يف  له  الأن�سب 

الوقت املنا�سب له للدرا�سة.
اإن ال�سعور مب�سوؤولية الدرا�سة واأهميتها يف بناء 
احلياة بكافة اأبعادها هو الذي يدفع اىل حت�سني 
الذاكرة،  يف  املعلومات  وتركيز  الدر�س  نوعية 
واملعاجلة املنطقية يف فهم امل�سائل والق�سايا 
الدرا�سية... ومن الطبيعي اأن نعرتف اأن الدرا�سة 

ل ميكن مواجهتها بع�سبية وتوتر وانفعال.
نكون  اأن  تعني  ل  الدرا�سية،  احلياة  اأن  كما 
مكّر�سني وقتنا كله للدرا�سة وحدها، بل تعني اأن 
ل نن�سى اأننا طالب، وهذا يعني اأن نعي�س حياتنا 
بكل تفا�سيلها واأبعادها الواقعية، يف ال�سداقة 
الرتفيهية  والن�ساطات  وال��ه��واي��ات  واللعب، 
املفيدة، ويف الإجتماعات التي تبعث على الروح 
ويف  والأدبية،  الثقافية  الأم�سيات  يف  اجلماعية 
نن�سى  اأن  العلمية... كل ذلك من دون  الندوات 
اأننا طالب، واأن علينا اأن نكمل طريق الدرا�سة اىل 

نهاية الدرب؛ لتحقيق النجاح.

اأ�سباب النجاح
ون�ستطيع  النجاح،  ي��ورث  الهدف  و�سوح  اإن 
والتح�سيل  الدرا�سة  يف  النجاح  اأ�سباب  نعزو  اأن 

اتباعها جتعل  العلمي اىل خطوات عملية ميكن 
النجاح الدرا�سي موؤكداً، ومن هذه اخلطوات:

احلياة  يف  ال��درا���س��ة  اأهمية  مت��ام��اً  نعي  اأن   -
والهدف من التعّلم.

والإ�ستذكار،  الدرا�سة  يف  الطرق  اأجنع  اتباع   -
وتنظيم الوقت.

احلياة  مب�سكالت  الإن�سغال  م��ن  التقليل   -
اليومية، وح�رض الذهن يف الدرا�سة واملذاكرة يف 

مكان هادئ.
اأو امل�سائل والفقرات  - ال�سوؤال عن الدرو�س 
التي مل يتمكن الطالب من فهمها يف املرة الأوىل.
- و�سع برنامج درا�سي للمواد التي يفرت�س 

درا�ستها لدخول الإمتحانات.
اليها  والرجوع  حة،  مو�سّ مبراجع  الإ�ستعانة   -
اأو  ال��ط��الب  م��ن  الأ���س��دق��اء  ومناق�سة  دائ��م��اً، 

الأ�ساتذة يف م�سمونها.
والإبتعاد  امل��واد،  جممل  درا�سة  يف  التوازن   -
الآخر  البع�س  وت��رك  بع�سها  على  الرتكيز  عن 
الوقت ملادة على  اإعطاء جزء كبري من  اأو  منها، 

ح�ساب مواد اأخرى.
والعمل على  الناجحني  الإف��ادة من جت��ارب   -
جتربتهم  وليدة  جاءت  التي  ن�سائحهم  تطبيق 

الدرا�سية املتفّوقة.
الوالدين تهيئة الظروف املالئمة  ويجب على 

وامل�ساعدة لتحقيق النجاح الدرا�سي.

وللراحة دور اي�ساً...
امل�ستويات،  خمتلف  من  الطالب  بع�س  يظّن 
اإن الدرا�سة الدائمة هي ال�سبيل الأمثل للنجاح، 
للدرا�سة  كله  الوقت  ا�ستغالل  اىل  ويعمدون 
فقط، فيحاولون اأن يلزموا اأنف�سهم بربنامج غاية 
اأنف�سهم وعلى من معهم، فهم  يف الق�سوة على 
اأنف�سهم واأ�رضتهم، ول ترى للدار�س يف  يربكون 
هذه الطريقة اأي �سديق، لأنه - كما يزعم - لي�س 
لديه اأي وقت ميكن اأن يهدره من دون فائدة، ل 
يف �سداقة ول يف ن�ساط ترفيهي اأو هواية... وهذا 
كبرية  ق�سوة  الأ�سلوب  هذا  يف  لأن  مقبول،  غري 
على النف�س فمن غري املمكن اأن ي�ستمر الطالب 
يف اتباع هذا ال�سلوك الدرا�سي، وقد ينقلب على 
حبه للدرا�سة اإذا �سلك هذا امل�سلك فقط من دون 

اخللود اىل الراحة.
ويف كل الأحوال، على الطالب اأن يكون متوازناً، 

مطلقاً  ا�ست�سالماً  ي�ست�سلم  فال  وقته  وينظم 
على  يطغى  اأن  للعب  ي�سمح  ل  واأن  للمذاكرة، 
يخ�ّس�س  اأن  للطالب  املفيد  ومن  وقته؛  كامل 
الف�سل  زم���الء  م��ع  مفيد  حل���وار  ال��وق��ت  بع�س 
يوازن  واأن  املعلومات،  فيه  ُت�ستذكر  الدرا�سي، 

بني التعّلم والرتفيه.
املناخات  طالب  لكل  تتاح  اأن  ال�رضوري  ومن 
الدرا�سية النقية التي تتيح له الفر�س ليتقّدم 

وتعطيه الدعم الكايف ليتنف�س رحيق النجاح.

النجاح يف العمل
ميولهم  ي���راع���ون  ل  ال���ذي���ن  ه���م  ك���ث���ريون 
اأعمال،  اأو  مهن  من  يختارون  ما  مع  وان�سجامهم 
املجتمع  يف  للعمل  الظاهرة  بالأهمية  يفكرون 
فح�سب، وهذا يعترب خطاأ فادحاً، فالرغبة من غري 
تفكري اأو متحي�س اأو موازنة بني ما نقدر عليه وما 
ل نقدر، ل حتّقق �سيئاً، بل رمبا جتلب املتاعب 

و�سياع اجلهد والوقت معاً...
ال�سحيح  والتقدير  وامل��وازن��ة  التفكري  اأم���ا 
لالإمكانات فاإنها ت�سعنا على طريق العمل الناجح 

يف امل�ستقبل.
من  اإل  يتوّلد  ل  ال�ساق  العمل  على  ال�سرب  اإن 
خالل الإمكانية املتوافرة عند من يرغب يف هذا 
اأهمية  لها  ال��ق��رار«  »اتخاذ  عملية  اإن  العمل... 
كربى يف حياتنا امل�ستقبلية، فلنكن يف حالة وعي 
تام متعّقل ونعرف ماذا نريد وما هي الإمكانات 
على  املنا�سبة  امل��ه��ن  ون��خ��ت��ار  منلكها  ال��ت��ي 
اأ�سا�سها. وبالتايل، اإن اأي اخت�سا�س علمي ننجح 

فيه هو الأف�سل لختيار عمل نتفّوق فيه.
اختيار  يف  همتنا  ت��ع��ّزز  ال��ع��اق��ل��ة  ال��ث��ق��ة  اإن 
مفاجاآت  تواجهنا  اأن  دون  من  ال�سحيح  العمل 
ومعرت�سات لي�س علينا اإلّ اأن نفّكر جدياً باإزالتها 

من طريقنا؛ وبخطوات حم�سوبة ومدرو�سة.
ويجب حت�سري الو�سع النف�سي القابل للعمل 
على  اعتمادنا  م��دى  اىل  والنظر  اخ��رتن��اه  ال��ذي 
العمل،  يف  ال��ن��ج��اح  لتحقيق  ال��ذات��ي��ة  ق��درات��ن��ا 
النجاح    و���س��ائ��ل  م��ن  و�سيلة  اأه���م  ف��الإت��ق��ان 
والإميان بالعمل الذي اخرتناه مينحنا الثقة باأن 
جناحنا �سيكون ممتازاً خ�سو�ساً، اإذا ترافق العمل 
موؤ�رض  ذلك  ففي  وات��زان.  وتفان  �سوّي  ب�سلوك 

مهم من موؤ�رضات النجاح.



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
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الطفل  املتحدة  الأمم  عن  ال�سادرة  الطفل  حلقوق  الدولية  الإتفاقية  من  الأوىل  املادة  عّرفت 
القانون  مبوجب  ذل��ك  قبل  الر�سد  �سن  يبلغ  مل  ما  ع�رضة،  الثامنة  يتجاوز  مل  اإن�سان  »ك��ل  باأنه 
بالإ�ستقالل  يتمتع  معنى،  من  للكلمة  ما  بكل  اإن�ساناً  الطفل  يعترب  التعريف  هذا  عليه«.  املطّبق 
عليه،  والأو�سياء  الأولياء  فيهم  مبن  �سناً،  منه  اأكرب  هم  َمن  جتاه  ونف�سياً  ج�سدياً  واخل�سو�سية 
وكل َمن له �سلطة عليه. الأمر الذي ُيحّتم بالتايل اإلتزام املجتمع الإن�ساين الإعرتاف بحقوق الطفل 

والعمل بجدية على توفريها له.
ثم  املدر�سة  بعدها  وتاأتي  للطفل،  الأوىل  البيئة  تعترب  املنزلية  الأ���رضة  اأن  فيه  �سك  ل  ومما 
من  الطفل.  نف�سية  يف  البليغ  اأثرها  ترتك  وم�ساكل  وتناق�سات  ظواهر  من  فيه  ما  بكل  املجتمع 
امل�سرتك  التعاون  بهدف  البداية  منذ  واملدر�سة  الأهل  بني  للتوا�سل  امللّحة  احلاجة  تن�ساأ  هنا 
للم�ساهمة معاً يف بناء �سخ�سية »الولد«، عن طريق خلق »حاجز« منيع داخل كيانه الإن�ساين يحميه 
من التاأثريات ال�سلبية التي تاأتيه من كل حدب و�سوب، فتمنعه من بناء �سخ�سية متكاملة ناجحة 

وطبيعية. 
يف هذه املرحلة بالذات، مرحلة التاأ�سي�س يف بناء ال�سخ�سية، من الواجب تاأمني اجلو الآمن للولد، 

اجلو البعيد عن »العنف والإ�ساءة«.
جميع  الأطراف  الدول  »تتخذ  اأن  على  الطفل  حلقوق  الدولية  الإتفاقية  من   19 املادة  ن�ست 
جميع  من  الطفل  حلماية  املالئمة  والتعليمية  والإجتماعية  والإداري���ة  الت�رضيعية  التدابري 
املعاملة املنطوية على  اأو  والإهمال،  العقلية  اأو  البدنية  الإ�ساءة  اأو  ال�رضر  اأو  العنف  اأ�سكال 
الوالد  الإ�ساءة اجلن�سية، وهو يف رعاية  الإ�ستغالل، مبا يف ذلك  اأو  واإ�ساءة املعاملة  اإهمال 
يتعّهد  اآخر  اأي �سخ�س  اأو  القانونيني( عليه،  )الأو�سياء  القانوين  الو�سي  اأو  )الوالدين( 

برعايته.  الطفل 
فما املق�سود بالعنف اأو الإ�ساءة للطفل؟ العنف هو:

على  ونف�سية  ج�سدية  تاأثريات  اىل  توؤدي  معنوية  اأم  مادية  �سواء  قوة  • ممار�سة 
الطفل.

الأ�سا�سية. حاجاته  من  الطفل  • حرمان 
الطبيعية. حقوقه  ممار�سة  من  الطفل  • حرمان 

والعنف  املدر�سي  العنف  اىل  )املنزيل(،  الأ�رضي  العنف  من  فمتعددة،  اأ�سكاله  اأما 
داخل املوؤ�س�سات، العنف املجتمعي، وعنف الطبيعة.

وف�سالً عما ُذكر، ميكن اعتبار بع�س الأمور اخلطرية التي ميكن اأن تواجه الطفل - 
قبل بلوغه �سن الر�سد - من العوامل التي تتفق من حيث النتيجة والأثر مع النتيجة 
هدم  يف  مبا�رضة  ب�سورة  ت�ساهم  كونها  الطفل،  �سد  العنف  ممار�سة  على  املرتتبة 
اأو تفاديها  العوامل للعمل على جتّنبها  التنّبّه اىل هذه  لذا، يجب  �سخ�سيته املتوازنة. 
اأو حتى الق�ساء عليها يف حال كان ذلك ممكناً. ومن ذلك على �سبيل املثال: التدخني، 

املخدرات، الألعاب اخلطرة واملوؤذية، امل�رضوبات الروحية، الإعالم، احلروب...
بجد  والعمل  العنف  ملظاهر  التنّبه  �رضورة  على  التاأكيد  �سوى  ال�سياق  هذا  يف  ي�سعنا  ول 

و�سدق واإخال�س لإنقاذ اأي اإن�سان يتعّر�س للعنف بكل �سوره، فكيف اإذا كان طفالً!

ال
طف

الأ
د 
الع�ن�ف�س

لكن  وبهجتها،  احلياة  رونق  اإنهم 
بع�سهم يتعّر�سون بطريقة اأو باأخرى 
من  �سواء  والقهر...  وال��ذل  للمهانة 
خلل ت�سغيلهم وهم بعمر الورود اأم 
�رشقة اأع�سائهم اأو حتى ا�ستغللهم 
العنف  ممار�سة  ع��ن  ف�سلً  جن�سياً، 
بحقهم واإ�سعال الآلم داخل اأج�سادهم 

الندية...
العناوين  ه��ذه  جميع  اأن  �سك  ل 
عن  والبحث  فيها  التمّعن  ت�ستحق 
احللول  اإي��ج��اد  واإم��ك��ان  اأ�سبابها 
الناجعة لها، اإل اأننا �سنحاول ت�سليط 
ال�سوء على بع�ش جوانب مو�سوع ل 
يقل عن غريه يف الأهمية األ وهو 

»العنف �سد الأطفال«.







بقلم: حممد �سلمان

• غدًا، حتت�سن موانئنا ومنائرنا، �سفن العائدين اىل الوطن، 
بعد رحلة العمر التي جابوا من خللها مدن واأرياف و�سحاري 
القارات اخلم�ش، طلباً للعمل، وحت�سيلً لرزق حلل. فحّققوا 
جناحات وثروات، ورفعوا اإ�سم لبنان عالياً، وكانوا �سفراء 

له يف كل موقع وكل موقف يف عامل الإغرتاب.

الطموح  هذا  يكن  فلم  وم�سريته،  اللبناين،  الطموح  �سرية  • اإنها 
حمدوداً، ومل يكن م�سطنعاً، اأو موؤقتاً، اأو ا�ستعارة من الغري وتقليداً 
له، بل كان م�سنوعاً باجلدارة والإرادة واملثابرة، وكان ر�سالة لبنان 
اىل �سعوب الدنيا ودولها، يف احلوار بني الثقافات واحل�سارات التي 

يحمل اللبنانيون اأبجديتها يف التدوين واملنابر والإبداع.  

• �سنوات الإغرتاب الطويلة ال�سيقة وال�ساقة معاً، مل تتحّول 
قطيعة اأو انقطاعاً عن الأهل والدار والديار يف لبنان، بل 
ظل الإت�سال والتوا�سل قائمني، يف الزيارات واملرا�سلت، 
وم�ساهمة املغرتبني يف م�ساريع الإمناء، وتقدمي امل�ساعدات 

والهبات للدولة والأهل والأقارب يف عديد املنا�سبات.

فاأخل�سوا  جن�سيتها،  املغرتبون  اكت�سب  الإغ��رتاب،  دول  يف   •
رئا�سية  منا�سب  اىل  وو�سلوا  قوانينها،  والتزموا  لها، 

موؤ�س�سات  واأن�ساأوا  واإداري��ة،  وع�سكرية  وق�سائية  ونيابية  ووزاري��ة 
�سناعية وجتارية كربى، و�ساهموا يف النهو�س الإقت�سادي العمراين 

لبالد الإغرتاب.
غري اأن ذلك، مل ين�سهم وطنهم الأم لبنان، لأن جن�سية الإغرتاب مل 

تلغ وطنيتهم اللبنانية الأ�سيلة.

• لكل لبناين بيت يف الإغ��رتاب، ولكل مغرتب بيت يف 
لبنان.

قارة. العامل:  يف  • لبنان 
والعامل يف لبنان: قرية.

• الأبجدية اللبنانية ر�سالة عاملية، وال�سيغة اللبنانية: مثال 
للحوار بني الثقافات واحل�سارات والأديان يف العامل.

للزرع،  وح�ساداً  لالأر�س،  وحرثاً  الأقالم،  يف  اإبداعاً  لبنان:  • نحمل 
ومنرباً للحرف وق�سية للحق والعدل.

• العلم من دون عمل: بطاقة فكرية.
والوقوف على الأبواب: بطالة معنوية وع�سلية.
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نعت قيادة اجلي�س اجلندي م�سطفى 
بتاريخ  ت���ويف  ال����ذي  امل��ح��م��د  حم��م��د 

.2010/4/29
 -1981/9/18 م��وال��ي��د  م��ن   -

عيات - ق�ساء عكار -  حمافظة ال�سمال.
من  اع����ت����ب����اراً  اجل���ي�������س  يف  ت����ط����ّوع   -

.2008/2/26
- من عداد لواء امل�ساة اخلام�س - الكتيبة 

.52

- حائز :
احلرب. • و�سام 

اجلرحى. • و�سام 
اجلي�س. قائد  العماد  • تنويه 
اجلي�س. قائد  العماد  • تهنئة 

- متاأهل بدون اأولد.

املمّددة  املجّند  اجلي�س  قيادة  نعت 
الذي  عامر  م�سطفى  �سادي  خدماته 

تويف بتاريخ 2010/5/30.
 -1990/5/22 م��وال��ي��د  م��ن   -

ال�سويري - ق�ساء البقاع الغربي.
من  اع���ت���ب���اراً  خ���دم���ات���ه  م������ّددت   -

.2009/9/22
- من عداد فوج التدخل الثالث.

- حائز :
اجلي�س. قائد  العماد  • تهنئة 

الع�سكري. املجل�س  رئي�س  • تهنئة 
- عازب.

اجلندي
م�سطفى حممد املحمد

املجّند املمّددة خدماته
�سادي م�سطفى عامر





اإعداد: العميد اأنطوان جنيم
حزيران

ثمانون عاماً من عمر املونديال

من الأوروغواي 1930 
اىل جنوب اإفريقيا 

2010

بانطلق   2010 حزيران   11 يف  ال�سمراء  القارة  احتفلت 
مناف�سات نهائيات كاأ�ش العامل التي حتت�سنها جنوب اأفريقيا، 
بعد اأن انتظرت هذه اللحظة ل�ستة اأعوام منذ اأن مّت اعتماد 
اإقامة الن�سخة ال�19 من اأكرث البطولت العاملية انتظارًا فيها.

افتتح املونديال على وقع حادثة وفاة اإبنة حفيدة الزعيم 
اجلنوب اأفريقي نل�سون مانديل، فبقي املكان املخ�س�ش لهذا 
الرجل فارغاً، يف الوقت الذي جتّمع فيه الر�سميون يف املن�سة 
الرئي�سة يتقّدمهم الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون 
 20 ح��واىل  جانب  اىل  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�ش  ونائب 

رئي�ش دولة.
وكان احلفل مقت�سباً مبرا�سم خجولة مل تف البلد الأفريقي 
حقه، هو الذي متّكن من انتزاع احلدث ليدخل القارة ال�سمراء 

يف �سجّل املنّظمني.
وقبل �ساعات من انطلق احلفل، �سّبه الرئي�ش التنفيذي داين 
انتظار  اأج���واء  ج���وردان 
انطلق كاأ�ش العامل 

باأنها »مثل اليوم الذي اأطلق فيه �رشاح مانديل من ال�سجن، 
كل �سيء يف البلد �سيتوقف، ويف 11 �سباط 1990 كانت 
جنوب اأفريقيا كافة م�سّمرة اأمام �سا�سات التلفزيون يف انتظار 

اللحظة التي �سيفتح فيها باب ال�سجن«.
وقال رئي�ش الحتاد الدويل لكرة القدم جوزيف بلتر اإن 
»احللم اأ�سبح حقيقة«، وذلك قبل دقائق من انطلق املباراة 
الفتتاحية. واأ�ساف على اأر�ش ملعب �سوكر �سيتي واىل جانبه 
رئي�ش جنوب اأفريقيا جاكوب زوما »يا اأ�سدقائي، ها نحن يف 
اأفريقيا، ها نحن يف جنوب اأفريقيا« و�سط ت�سفيق حار يف 
املدرجات، »وقد ل يكون مانديل معنا ج�سدياً يف امللعب، لكن 

روحه موجودة يف اأرجاء ملعب �سوكر �سيتي«.
اأما زوما فقال: »كان ماديبا يريد املجيء اليوم، لكن ماأ�ساة 
الآتية:  الر�سالة  اليكم  اأنقل  اأن  ايّل  فاأوكل  عائلته،  �رشبت 

»العر�ش يجب اأن يبداأ، ا�ستمتعوا به«. 
وانتهى اللقاء الفتتاحي الذي جمع جنوب اأفريقيا واملك�سيك 
بتعادل الفريقني بهدف لكل منهما، �سجل اأ�سحاب الأر�ش عن 
طريق ت�سابالل )55( وعاَدل رفائيل ماركيز للمك�سيك )79(.

وهكذا انطلقت بطولة كاأ�ش العامل يف كرة القدم بن�سختها 
التا�سعة ع�رشة لت�ستمر �سهرًا )11 حزيران - 11 متوز( 

ت�رشق فيه اهتمام العامل.
ثمانون عاماً )1930 - 2010( هي رحلة املونديال 
من الأوروغ��واي، الدولة املنّظمة الأوىل، اىل جنوب 

اأفريقيا، الدولة امل�سيفة احلالية.
كيف بداأت هذه امل�سرية؟ وكيف ارتفع �رشح كاأ�ش 

العامل يف كرة القدم؟ وما هي مقوماته ودوره؟
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تاريخ البطولة
كرة  يف  العامل  كاأ�س  بطولة 
الإحتاد  ينّظمها  التي  القدم 
)فيفا(  القدم  لكرة  الفدرايل 
ه��ي م��ن��اف�����س��ة دول��ي��ة جتري 
وقد  �سنوات.  اأرب��ع  كل  ع��ادة 
جول   1928 ال��ع��ام  اأن�����س��اأه��ا 
اأمام كل  رمييه. وهي مفتوحة 
الإحت����ادات امل��ع��رتف بها من 
الفيفا. وجرت اأول ن�سخة منها 
 1930 العام  الأوروغ���واي  يف 
امل�سيف  البلد  منها  وخ���رج 

بطالً للدورة.
ب��ا���س��ت��ث��ن��اء ب��ط��ول��ة ال��ع��ام 
اىل  املناف�سة  تنق�سم   1930
م��رح��ل��ت��ني: امل��رح��ل��ة الأول��ي��ة 
القارية  الإحت����ادات  تنظمها 
املنتخبات  لأف�سل  وت�سمح 
للمرحلة  بالتاأهل  قارة  كل  يف 
النهائية التي جتري يف الدولة 
ويوفر  ل��ل��ب��ط��ول��ة.  امل��ن��ظ��م��ة 
املرحلة  لهذه  احل��ايل  ال�سكل 
فريقاً   32 ب���ني  امل��واج��ه��ة 
ل��ل��رج��ال خ���الل فرتة  دول���ي���اً 
زمنية متتد حواىل �سهر واحد.

كاأ�س  تنظيم  م�رضوع  انطلق 
الحت��اد  تاأ�سي�س  م��ع  ال��ع��امل 
)فيفا(  ال��ق��دم  لكرة  ال���دويل 

 ،1904 1906، العام  ال��ع��ام  �سنتني،  وب��ع��د 
احلاكم  اأعدها  التي  الأوىل  الن�سخة  لإجراء  ط  ُخطِّ
وكانت  �سوي�رضا  يف  هري�سمان  كارل  الهولندي 
�ست�ستقبل اأربع جمموعات من اأربع فرق كجولة 
الت�سجيل  تاأكيد  باب  اإقفال  بعد  ولكن  اأوىل. 
اآب   31 يف  امل��دع��وة  ع�رضة  ال�ستة  للمنتخبات 
دفن  م�ساركته،  احت��اد  اأي  ي��وؤك��د  ومل   1905

امل�رضوع يف املهد.
الألعاب  يف  م�سابقة  القدم  ك��رة  اإدخ���ال  بعد 
الأوملبية اعتباراً من العام 1908 اأراد هري�سمان 
الأوملبية  امل�سابقة  بهذه  العرتاف  على  العمل 

للهواة  عاملية  بطولة 
يف ك��رة ال��ق��دم. واأق���ّر 
العام  الفيفا  م��وؤمت��ر 
الفكرة،  ه��ذه   1914
بيد اأن احلرب العاملية 
ما  ج��ّم��دت��ه��ا  الأوىل 
تعديل  اىل  ا���س��ط��ره 
بعد  �سيما  ل  موقفه 
رمييه  ج���ول  ان��ت��خ��اب 
بذل  فلقد  ل��ه.  رئي�ساً 
ه��ذا الأخ���ري م��ع هرني 
ديلوناي جهوداً كبرية 
من اأجل عدم العرتاف 
الأوملبية  بامل�سابقة 
لهواة  عاملية  كبطولة 
ونا�سل  ال��ق��دم  ك���رة 
تاأ�سي�س  ���س��ب��ي��ل  يف 
م��ن��اف�����س��ة ج����دي����دة. 
و���س��م��ح��ت الأل���ع���اب 
العامني  الأومل���ب���ي���ة 
و1928   1924
بني  بّناء  حوار  باإر�ساء 
ت�����س��ك��ي��الت اأم���ريك���ا 

اجلنوبي�ة والق�ارة العج�وز )اأوروب�ا(.
بر�سلونة  يف  عقد  ال���ذي  فيفا  م��وؤمت��ر  عقب 
مهمة  اأوك��ل��ت   1929 اأي��ار   18 يف  ا�سبانيا   -
الأوروغ����واي  اىل  ال��ع��امل  ك��اأ���س  بطولة  تنظيم 
بطلة  ولأنها  الأوىل  ا�ستقاللها  مبئوية  لتحتفل 
ك��رة ال��ق��دم الأومل��ب��ي��ة م��رت��ني على ال��ت��وايل. 
اأيار   28 يف  ام�سرتدام  يف  عقده  اآخر  موؤمتر  ويف 
1928 اأقر م�رضوع كاأ�س العامل بت�سويت ح�سد 
موافقة 25 �سوتاً ومعار�سة 5 اأ�سوات )الدول 
ولأ�سباب  اأملانيا.  وامتناع  ال�سكندينافية( 
اأوروبية  منتخبات  اأربعة  قبلت  واإداري��ة  مالية 
الأوروغواي  اىل  النتقال  م�سقات  مكابدة  فقط 
وبلجيكا  فرن�سا  منتخبات  وهي   1930 العام 

ويوغو�سالفيا ورومانيا.
باملقابل كان جول رمييه نف�سه قد اأكره على 
القيام بجولة ر�سمية يف فرن�سا لإقناع ال�سلطات 

والالعبني واملوظفني عدم تفويت فرن�سا هذا 
اللقاء العاملي. واحرتاماً جلهده اأطلق اإ�سم جول 
رمييه على اأول كاأ�س للبطولة التي ما تزال اىل 
اأطلق  ال��ذي  رمييه«  »ج��ول  اإ�سم  حتمل  اليوم 
 25 يف  اللوك�سمبورغ  يف  فيفا  موؤمتر  يف  عليها 

اأيار 1946.
ثّبت منط كاأ�س العامل يف كرة القدم بالتعاقب 
ويف  �سنوات(.  اأرب��ع  )كل  الأوملبية  الألعاب  مع 
القدم كانت كل  العامل لكرة  اإن�ساء بطولة  ع�رض 
الفرق تقريباً تتحلى بالتن�سئة نف�سها لالألعاب 
الأوملبية وكاأ�س العامل لأنها كانت للهواة. بيد 
واأعلنها  احرتافية  غدت  ما  �رضعان  املناف�سة  اأن 
فيفا ر�سمية العام 1931، لت�سبح كاأ�س العامل 
يف  كما  نف�سها  املختلفة  القيم  حتمل  مناف�سة 
هواة  اجلميع  اأم��ام  ومفتوحة  الأوملبية  الألعاب 

وحمرتفني.
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اأرقام قيا�سية
على   •
�سعيد الدول 

والأمم:
تاريخياً  �سيطرتا  ق��ارت��ان 

ال��ق��دم. فلقد  ال��ع��امل يف ك��رة  على ك��اأ���س 
واأوروب�������ا جميع  اأم���ريك���ا اجل��ن��وب��ي��ة  ن��ّظ��م��ت 
ال�سبعة  ال��ف��ائ��زون  وك��ان  الأوىل  املناف�سات 
جوائز  قائمة  يف  امل�سجلون  املختلفون  الأوائ��ل 
اأو  اجلنوبية  اأمريكا  من  اإما  للفيفا  العامل  كاأ�س 
الربازيل  اأك��رث من ذل��ك، منذ ف��وز  اأوروب���ا.  من 
اأوروبي  منتخب  يعقب  بالبطولة،   1962 العام 
لقب  يف  جنوبياً  اأمريكياً  منتخباً  ال���دوام  على 
يف  تنظم  البطولة  ك��ان��ت  ومل��ا  ال��ع��امل.  ك��اأ���س 
قارات العامل كلها: اأمريكا ال�سمالية )1970 - 
1986 - 1994(، واآ�سيا )2002(، واإفريقيا 

)2010( باتت املناف�سة عاملية وحدثاً دولياً.
اأ�سا�سي  اإن الأرقام القيا�سية �سّجلتها ب�سكل 
فاملنتخب  البطولة.  يف  التاريخ  �ساحبة  الدول 
نهائيات  ج��م��ي��ع  يف  ����س���ارك  ال����ذي  ال��وح��ي��د 
رقماً  يحمل  ال��ذي  ال��ربازي��ل��ي  ه��و  املناف�سات 

القدم  لكرة  العامل  كاأ�س  اإح��راز  يف  قيا�سياً 
الوحيد  املنتخب  هو  وكذلك  مرات(.  )خم�س 
العام  اأوروب��ا  خ��ارج قارته: يف  ت��ّوج بطالً  ال��ذي 
يفر�س  مل  ح��ني  يف   2002 اآ�سيا  ويف   1958
نف�سه بطالً يف عقر داره اأمام منتخب الأوروغواي 

العام 1950.
و1962(   1958( الربازيل  ثانية،  ناحية  من 
الدولتان  هما  و1938(   1934( واإي��ط��ال��ي��ا 
على  مرتني  الكاأ�س  اأحرزتا  اللتان  الوحيدتان 
اأف�سل  الإيطايل هو واحد من  التوايل. والفريق 
بعدد  القيا�سي  بالرقم  يحتفظ  اإذ  املدافعني 
الإنهزام،  وعدم  املناعة  يف  املتتالية  الدقائق 
زنغا احلفاظ  والرت  ا�ستطاع حار�س مرماه  حيث 
على �سباكه نظيفة خالل 517 دقيقة يف كاأ�س 
الإيطايل  املنتخبان  وت��ع��ادل   .1990 ال��ع��امل 
العام  الأول  بطلني،  امل��ت��وج��ان  والفرن�سي 

بعدد   ،1998 والثاين   2006
الأهداف امل�سجلة يف �سباكهما 
لكل  ه��دف��ان  البطولة:  خ��الل 

منهما.
واأملانيا  ال���ربازي���ل  ف��ري��ق��ا 

ناف�سا على الكاأ�س يف اأكرب عدد من نهائياتها: 
انتظاماً  الأك��رث  الأمل��اين هو  والفريق  م��رات.   7
ن�سف  ع�رض  باأحد  �سارك  حيث  الأخ��ري  املربع  يف 
املوحدة  واأملانيا  الغربية  اأملانيا  وبني  نهائي. 
العام  هدفاً   25 ل��الأه��داف:  ت�سجيالً  الأك��رث  هو 
املرحلة  املجر يف  اأقل بهدفني من  اأي   ،1954

النهائية يف بطولة هذا العام.
اأربع دول نّظمت مرتني املونديال هي اإيطاليا 
اأما الربازيل التي  وفرن�سا واملك�سيك واأملانيا. 
ا�ست�سافته العام 1950 فت�ستقبله ثانية العام 
اأحرز  اجلميع  املك�سيك،  وبا�ستثناء   .2014

كاأ�س العامل على الأقل مرة واحدة.
 ،)1934( واإيطاليا   ،)1930( الأوروغ���واي 
 ،)1974( واأمل��ان��ي��ا   ،)1966( واإن��ك��ل��رتا 
 ،)1998( وفرن�سا   ،)1978( والأرج��ن��ت��ني 
اأر�سها  على  البطولة  ك��اأ���س  اأح���رزت  جميعها 
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ع�رض  اأ�سل  ومن   .)18 اأ�سل  من  دورات   6 )اأي 
نهائيات جرت بعد اعتماد نظام ركالت الرتجيح 
بني   1994 ال��ع��ام  ع��رف��ت��اه:  فقط  نهائيتان 
والعام   ،2-  3 فازت  التي  والربازيل  اإيطاليل 
اأح���رزت  ال��ت��ي  واإي��ط��ال��ي��ا  فرن�سا  ب��ني   2006

الكاأ�س 5 - 3.
اإ�سبانيا  وح��ده��ا  ال��ع��امل  لكاأ�س  التاأهل  عند 
 ،2010 ال��ع��ام  ع�رض  م��ن  مباريات  بع�رض  ف��ازت 
والعام 1970 �سجلت النت�سار ب�ست مباريات 
م��ن ���س��ت. وع��ل��ى ال���ت���وايل، ال��ع��ام��ان 1982 
يف  وهولندا  الغربية  اأملانيا  انت�رضت  و2010 
مرحلة  يف  ويبقى  ث��م��ان.  م��ن  م��ب��اري��ات  ث��م��اين 
�سحقت  ايل  لأ�سرتاليا  الأكرب  النت�سار  التاأهل 
جزر �ساموا الأمريكية العام 2001 ب�31 هدفاً 
مقابل ل �سيء �سجل منها 13 اأر�سي طومب�سون 
امل�سجلة  الأهداف  لعدد  قيا�سياً  رقماً  �سّكل  ما 

يف مباراة دولية.
النهائية  املرحلة  يف  الأكرب  الن�رض  اأما 
املجر على  بفوز  العامل فتمّثل  لبطولة 
املباراة  يف  �سفر   -  10 ال�سلفادور 
الأوىل من الدور الأول �سمن املجموعة 
 .1982 حزيران   15 يف  وذلك  الثالثة 
البديل  حقق  اي�����س��اً  ال��ل��ق��اء  ه��ذا  ويف 
تاريخ  يف  الأ���رضع  الثالثية  لإ�سلوكي�س 
الثالثة  اأهدافه  �سجل  اإذ  العامل  كاأ�س 
يف الدقائق 70 و73 و78 لتكون اأول 
وثمة  بديل.  لالعب  ثالثية  اأو  هاتريك 
بفارق  بن�رض  انتهت  اأخ���رى  م��ب��اري��ات 
اأهداف كما جرى مع يوغو�سالفيا  ت�سع 
�سد زائري يف 18 حزيران 1974 )9 - 
�سفر(، واملجر �سد كوريا اجلنوبية يف 

17 حزيران 1954 )9 - �سفر(.
• على �سعيد اللعبني:

اأول  ه��و  ل���وران  لو�سيان  الفرن�سي 
�سجل  اإذ  املونديال  تاريخ  يف  ه��داف 

هدفه يف مباراة افتتاح بطولة الأوروغواي العام 
�سّجله  الأل��ف  والهدف  املك�سيك.  �سد   1930
الهولندي روبرت رنزنربك يف مباراة خا�رضة اأمام 

ا�سكتلندا يف 11 حزيران 1978.
القيا�سي  بالرقم  رونالدو  الربازيلي  يحتفظ 
يف ت�سجيل الأهداف يف كاأ�س العامل حيث �سجل 
هدفاً.  ع�رض  باأربعة  موللر  غريد  يليه  هدفاً،   15

ويبقى الفرن�سي جو�ست فونتني اأف�سل هّداف 
يف بطولة واحدة اإذ �سّجل 13 هدفاً يف مونديال 
1958 ومل ي�سجل يف بطولة اأخرى. ويحتل بيليه 
املركز الرابع بني هدايف كاأ�س العامل باإثني ع�رض 
اأف�سل  فهو  �سالنكو  اأوليغ  الرو�سي  اأما  هدفاً. 
اأهداف   5 �سجل  حيث  واح��دة  مباراة  يف  ه��داف 
 )1  -  6( والكامريون  رو�سيا  بني  املباراة  يف 
العام 1994. ويف هذه الأخرية اي�ساً ك�رض روجيه 
ميال رقماً قيا�سياً اآخر اإذ اأنه بات الهداف الأكرب 
عمراً يف البطولة ونهائياتها )42 عاماً(، يف حني 
نورمان  ال�سمايل  الإيرلندي  �سناً  الأ�سغر  كان 

مباراة  اأول  يف  عمره  كان  الذي  هوايت�سايد 
و41  �سنة   17  1982 العامل  كاأ�س  من 

يوماً.
الذي  الوحيد  الربازيلي جريزنيو هو 

مباريات  م��ن  م��ب��اراة  ك��ل  يف  �سجل 
املرحلة النهائية للمونديال وذلك 

يف دورة العام 1970 اأمام املك�سيك مع منتخبه 
الربازيلي.

الهدف الأ�رضع يف نهائيات كاأ�س العامل م�سجل 
�سجل  ال��ذي  �سوكور  هاكان  الرتكي  اإ�سم  على 
تركيا  بني  الثالثة  املرتبة  على  املناف�سة  يف 
وكوريا اجلنوبية يف بطولة العامل 2002 هدفاً 
املباراة  انطالق  بعد  ع�رضة  احلادية  الثانية  يف 

التي فازت فيها تركيا 3 - 2. 
العام 1986، طرد جوزيه باتي�ستا من مباراة 
فقط  ثانية   56 بعد  ا�سكتلندا   - الأوروغ���واي 
ب�سبب الإم�ساك بالعب من اخللف وهكذا �سجلت 

البطاقة احلمراء الأ�رضع يف بطولة كاأ�س العامل.
الإنت�سارات  من  عدد  اأكرب  اأحرز  الذي  الالعب 
الأع���وام  بيليه  ال��ربازي��ل��ي  ه��و  امل��ون��دي��ال  يف 



حزيران 2010
125

اجلي�ش - العدد رقم 300

1958 و1962 و1970، والذي يحتفظ برقم 
قيا�سي يف الفتوة اإذ كان اأ�سغر هداف وفائز يف 
كاأ�س العامل. وباملقابل دينو زوف حار�س مرمى 
الذي  �سناً  الأكرب  الالعب  الإيطايل هو  املنتخب 

يحرز البطولة.
ماتيو�س  ولوتر  كاربجال  اأنطونيو  الالعبان 
هما الوحيدان اللذان �ساركا يف نهائيات خم�س 
من البطولة. وماتيو�س �سارك يف اأكرب عدد من 
 1982 العامني  بني  م��ب��اراة   25 يف  اللقاءات 
الذي  الوحيد  هو  كافو  والربازيلي  و1998. 
�سارك يف ثالث نهائيات يف كاأ�س العامل: 1994 
وفاز فيها و1998 وكان يف النهائي، و2002 
اأما  الفريق.  كابنت  وهو  البطولة  كاأ�س  واأح��رز 
ل�سالح  نهائيتني  يف  ف�سارك  مونتي  لوي�س 
مع   1930 ال��ع��ام  فخ�رض  خمتلفتني  دول��ت��ني 

الأرجنتني وفاز العام 1934 مع اإيطاليا.
مونديال  يف  ���س��ارك��ا  �سقيقان  ثمة  واأخ����رياً 

1954 هما فرتيز واومت��ار وال��رت، واآخ��ران هما 
بوبي وجاكي �سارلتون يف بطولة العام 1966.

• امتيازات فردية:
يف نهاية كل مونديال توزع عدة كوؤو�س على 
الالعبني املتمّيزين والفرق يف خمتلف جمالت 
فريقاً  الفيفا  اأع��ل��ن   1938 فالعام  اللعب. 
منوذجاً يف نهاية البطولة ولكن غياب الإيطايل 
رف�س  بحيث  ا�ستنكاراً  اأثار  عنه  بيول  �سيلفيو 
ثانية.  الت�سمية  من  النوع  ه��ذا  اإح��ي��اء  الحت��اد 
جائزة  ثمة  و2002   1982 ال��ع��ام��ني  وب��ني 
ميقات  عن  عبارة  وهي  الأ�رضع  للهدف  اعتمدت 

)كرونومرت( من الذهب.
حتى العام 2006 �ست جوائز ر�سمية متنح:

 1983 العام  منذ  ومينح  الذهبي  احلذاء   -1
لأف�سل هّداف.

2- كاأ�س اأف�سل لعب يف كاأ�س العامل )الأوىل 
منحت العام 1982(.

3- جائزة ليف يا�سني لأف�سل حار�س مرمى 
ومتنح منذ بطولة العام 1994.

ومتنح  فيفا  م��ن  لع��ب  اأف�����س��ل  ج��ائ��زة   -4
ريا�سية  روح  اأف�����س��ل  يظهر  ال���ذي  للفريق 
وخارجه.  امللعب  اأر���س  على  ريا�سي  و�سلوك 

بداأت مع بطولة العام 1978.
ومتنح  م�ساهدة  الأك���رث  الفريق  ج��ائ��زة   -5
ومعجبيه.  اجلمهور  حما�س  األهب  الذي  للفريق 

بداأ منحها العام 1994.
بها  ويكافاأ  �ساب  لع��ب  اأف�سل  ج��ائ��زة   -6
من  اعتباراً  �سنة  العمر 21  له من  اأف�سل لعب 

بداية ال�سنة. منحت للمرة الأوىل العام 2006.
• اختيار الدول امل�سيفة:

يف موؤمتر فيف�ا يف بر�سلون�ة يف 18 اأيار 1929 
مونديال  اأول  تنظي�م  الأوروغ�����واي  اىل  ُعهد 
لتحتفل مبئ�وية ا�ستقاللها، ولأنه�ا اي�س�اً حاملة 
القدم  ك��رة  يف  الأوملبية  الأل��ع��اب  بطولة  لقب 
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مرتني.
اإيطاليا  ا�ست�سافتها  فقد  الثانية  الدورة  اأما 
املالية  ال�����رضوط  وف���ت  لأن��ه��ا   1934 ال��ع��ام 
متاماً  امل�ستعدة  ال�سويد  وان�سحبت  ال�رضورية. 

اأمام تر�سيح اإيطاليا.
تعقد  اأن  رمي��ي��ه  ج��ول  متنى   1938 ال��ع��ام 
لتنظيمها  وتر�سحت  فرن�سا.  بالده  يف  البطولة 
وبنتيجة  واأملانيا.  الأرجنتيني  من  كل  اي�ساً 

القرتاع اختريت فرن�سا يف 15 اآب 1936.
ل�ستقبال  اخ��ت��ريت  ق��د  ال��ربازي��ل  كانت  مل��ا 
احلرب  ب�سبب  األغي  وال��ذي   1942 مونديال 
خالل  تكليفها  اأع��ي��د  فقد  الثانية،  العاملية 
موؤمتر عقد يف 26 متوز 1946 يف اللوك�سمبورغ 
بعد  الأوىل  للمرة   1950 العامل  بطولة  تنظيم 
العام  ن�سخة  �سوي�رضا  تنظم  اأن  على  احل���رب 
عهد  اق��رتاع  دون  من  الثانية  وللمرة   .1954
 23 يف  ال�سويد  اىل   1958 مونديال  تنظيم 
حزيران 1950 يف ريو دي جانريو اأي قبل ثماين 

�سنوات تقريباً من انطالق احلدث.
مونديال  ل�ست�سافة  تر�سحت  دول  ث��الث 
1962 هي الأرجنتنب و�سيلي واأملانيا الغربية 
القرعة  نتيجة  ال�رضف  ه��ذا  �سيلي  فا�ستحقت 
�سوتاً   32( ل�سبونة  يف   1956 حزيران   10 يف 
اأخرى لفيفا يف روما  مقابل 11(. ونتيجة قرعة 
بتنظيم  بريطانيا  ف���ازت   1960 اآب   22 يف 
تابع   1970 العام  ولبطولة   .1966 مونديال 
اأوروبا  بني  التناوب  موؤمتره  يف  الدويل  الإحتاد 
واأمريكا اجلنوبية فاجتمع يف طوكيو يف 8 ت�رضين 
الأول 1964 ليختار املك�سيك من الدورة الأوىل 

لالإقرتاع.
يف 6 متوز 1966 يف لندن اختار فيفا الدول 
اأملانيا  وك��ان��ت  للبطولة.  املنظمة  ال��ث��الث 
اأوروب���ا  ع��ن  املر�سحتني  واإ���س��ب��ان��ي��ا  الغربية 
على  الأوىل  فر�ست  و1982   1974 لن�سختي 
اإ�سبانيا واختريت  والثانية على  الغربية  اأملانيا 
بعدما   1978 م��ون��دي��ال  لتنظيم  الأرج��ن��ت��ني 

ف�سلت العامني 1962 و1970.
اللجنة  ت�����س��وي��ت  ل��ي��ح��ل  الإق������رتاع  وت���غ���رّي 
التنفيذية لفيفا مكان ت�سويت موؤمتره. فبعدما 
اختريت كولومبيا العام 1974 يف ا�ستوكهومل 
نتيجة  اأعلنت   ،1978 مونديال  ل�ست�سافة 
م�ساكل مالية ان�سحابها العام 1982، ف�سارعت 

باإجماع  الت�سويت  اىل  التنفيذية  الهيئة 
اأع�سائها على تر�سيح املك�سيك لتنظيم ن�سخة 
الإحتاد  على  اإيطاليا  ف�سلت  ثم   .1986 العام 
العام  بطولة  ل�ستقبال  ال�سابق  ال�سوفياتي 

.1990
اللجوء  كان   1994 مونديال  منظم  ولتحديد 
 ،1988 العام  زوري��خ  يف  جم��دداً  الإق���رتاع  اىل 
على  الأم��ريك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  فتغلبت 
التناوب  وانك�رض  اأ�سوات،  ثالثة  بفارق  املغرب 
اأوروبا واأمريكا اجلنوبية وا�ستبعد املغرب  بني 
 1992 ال��ع��ام  ف��رن�����س��ا  لتنتخب  اأخ����رى  م���رة 

ل�ست�سافة مونديال 1998.
م�سرتك  تر�سيح  اق��رتح   1996 اأي��ار   31 يف 
الت�سويت  ومّت  اجلنوبية  وكوريا  اليابان  بني 
عليه برفع الأيدي من اأع�ساء الهيئة التنفيذية 
اآ�سيا  يف  البطولة  نهائيات  جرت  وهكذا  لفيفا. 
الرت�سيح امل�سرتك  العام 2002. وملا مل يكن 
الأول يف تاريخ كاأ�س العامل مقنعاً، حظر الإحتاد 
لكرة  العامل  كاأ�س  بطولة  تنظيم  يف  الثنائية 

القدم.
على  القرعة  ر�ست  اإق��رتاع  دورات  ثالث  بعد 
متقدمة   2006 العام  بطولة  لتنظيم  اأملانيا 
ب�����س��وت ع��ل��ى ج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا ال��ت��ي �سميت 
املغرب  ح�ساب  على  الالحقة  الن�سخة  لت�ستقبل 
جنوب  غ��دت  وه��ك��ذا  اأخ���رى.  م��رة  ُخّيبت  التي 
اأفريقيا اأول دولة اأفريقية ت�ستقبل كاأ�س العامل 
الإحتاد  يف  امل��داورة  بنظام  وعمالً  القدم.  لكرة 
اأمريكا  يف   2014 ال��ع��ام  بطولة  تنظم  �سوف 
ان�سحاب  بعد  الربازيل  اختريت  حيث  اجلنوبية 

باقي املر�سحني.

حجم املناف�سة
يف حني كانت الن�سخة الأوىل من املونديال ل 
ت�سم �سوى 13 فريقاً، فر�ست اأدوار متهيدية 
فريقاً   16 اختيار  اأج��ل  من   1934 العام  منذ 
الدولة  الإحت��اد. وحتى  من 30 دولة م�سجلة يف 
الإ�سرتاك  عليها  كان  عامذاك  اإيطاليا  املنظمة 
عدم  الأوروغ���واي  ق��ررت  حني  يف  الأدوار  بهذه 
العام  العام 1938 حتى  الدفاع عن لقبها. من 
املنظمة  وال��دول��ة  اللقب  حامل  ك��ان   2002
الدولة  وحدها  بعدها  وم��ن  تلقائياً  يتاأهالن 
على  ف��ك��ان  تلقائياً.  ت��ت��اأه��ل  ب��ات��ت  املنظمة 

بالدور  متر  اأن   2002 العامل  بطلة  ال��ربازي��ل 
التمهيدي لبلوغ املرحلة النهائية 2006.

الدور التمهيدي
التاأهل  م��ب��اراة  جت��ري   1934 مونديال  منذ 
بغية  امل�سابقة  م��ن  النهائية  امل��رح��ل��ة  قبل 
البطولة.  يف  امل�ساركة  ال��ف��رق  ع��دد  تقلي�س 
القارية  التمهيدي على املناطق  الدور  ويق�سم 



اآ�سيا،  اإفريقيا،  الإحت��اد:  يف  امل�ساركة  ال�ست 
والكراييب،  الو�سطى  اأمريكا  ال�سمالية،  اأمريكا 
منها  وكل  واأوروب��ا  اأوقيانيا  اجلنوبية،  اأمريكا 
الفيفا باحتاده اخلا�س. ولكل ن�سخة  يتمثل يف 
املقاعد  عدد  الدويل  الإحتاد  يقرر  البطولة  من 
ال�ست.  القارية  املناطق  م��ن  لكل  املحجوزة 
من  النهائية  املرحلة  بعد  التاأهل  نظام  ويبداأ 
الن�سخة ال�سابقة حتى �سحب القرعة للمناف�سة.  

وتختلف اأ�سكال التاأهل وفق الإحتادات. وهناك 
اي�ساً حواجز بني فرق الإحتادات. 

املرحلة النهائية
وفق  البطولة  م��ن  النهائية  املرحلة  جت��ري 
نظامني: املجموعات من حيث الن�سف نهائيات 
وال�ستبعاد  خ��ا���س(  ب�سكل   1930 )ال��ع��ام 
ُتف�ّسل  و1938(.   1934 )العامان  املبا�رض 

جم���م���وع���ات  يف  ال�����ف�����رق 
القرعة.  ب�سحب  وال��ق��وائ��م 
ا�ستبدلت   1950 ال���ع���ام 
والنهائيات  النهائيات  ن�سف 
العام  وم���ن  ن��ه��ائ��ي��ة.  مب��ج��م��وع��ة 
تربز   1970 ال��ع��ام  اىل   1954
اأرب��ع  م��ن  نهائي  للربع  ف��رق  ث��م��اين 
جمموعات )اأربع فرق املجموعة(. ويتم 
املبا�رض.  )اخل��روج(  بال�ستبعاد  ال��دورة  نهائي 
وا�ستمرت الن�سخ بني العامني 1974 و1978 
ثانية  ولكن حلت دورة  ب�ستة ع�رض فريقاً  تلعب 
للمجموعات مكان الربع نهائي والن�سف نهائي.
املرحلة  يف  املتاأهلة  ال��ف��رق  ع��دد  زي���ادة  وم��ع 
 ،1982 العام  فريقاً   24 اىل   16 من  النهائية 
من  جمموعات  �ست  البطولة  �سيغة  ت�سمنت 
 4 الثاين  ال��دور  تليها  الأول،  ال��دور  يف  فرق   4
الن�سف  حت�سم  وهكذا  ف��رق،   3 من  جمموعات 
العام  ومن  املناف�سات.  والنهائيات  نهائيات 
ال�سيغة  ت�سمنت   1994 ال��ع��ام  اىل   1986
الدور  يف  املجموعة  فرق   4 من  جمموعات  �ست 
يف  تتاأهل  ت�سكيلة   16 اىل  يف�سي  الذي  الأول 
البطولة  نهاية  بعدها  وتلعب  الثمانية.  دور 
بال�ستبعاد املبا�رض. ومنذ العام 1998 ي�سارك 
32 فريقاً يف املرحلة النهائية بثماين جمموعات 
من 4 فرق املجموعة يف الدور الأول الذي يربز 

16 فريقاً يتاأهل بدور الثمانية.

تطور القوانني
يحمل الالعبون اأرقاماً على لبا�سهم الريا�سي 

منذ مونديال 1983 يف فرن�سا.
اإ�سابة  اإث��ر  بالبدلء  م�سموحاً  ك��ان  ال��ب��دء  يف 
الالعب الأ�سيل بجروح. وكان اأول تبديل لالعب 
خالل مباراة تاأهيلية بني اأملانيا وال�سار يف 11 
اإيكل  هور�ست  حل  حني   1953 الأول  ت�رضين 
من مونديال  واعتباراً  مكان ريت�سارد غوتينغر. 
ّح بالتبديالت اأياً تكن الأ�سباب فغدا  1970 �رضُ

للفرق احلق باإدخال لعبني بديلني.
ويف املرحلة النهائية كان اأول تبديل من هذا 
اأيار 1970 يف مباراة بني الإحتاد  النوع يف 31 
ال�سوفياتي ال�سابق واملك�سيك حني حل اأناتويل 
بوزا�س مكان مواطنه فيكتور �رضبريانيكوف يف 

الدقيقة 46 من املباراة.
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مونديال  خ��الل  ن��ق��اط  ب��ث��الث  ال��ف��وز  ح�ِسب 
التمريرة  نقطتني:  ي�ساوي  كان  بعدما   1994
اخللفية منعت يف كاأ�س العام 1994 بغية احلد 

من ا�ستعمالها فيتطور اللعب الهجومي.
النهائية  للمرحلة  املتاأهلة  الفرق  عدد  ازداد 

من 22 لعباً اىل 23 يف ن�سخة العام 2002.
اأع��الم:  ترفع  اأن  فيفا  فر�س   2010 ال��ع��ام 
الإحت�����اد ال����دويل والإحت������اد امل��ح��ل��ي واأع����الم 
كل  خ��الل  امللعب  يف  املتناف�سني  الفريقني 
مباراة من مباريات البطولة. كما يجب اأن يعزف 
اأر�س  اىل  يدخالن  الفريقان  فيما  فيفا  ن�سيد 
امللعب. وكما يف �سائر اللقاءات الدولية يعزف 
الن�سيد الوطني لكل من الفريقني املتناف�سني 
بعد ا�سطفافهما ثم ي�سافح الالعبون بع�سهم 

البع�س بالإ�سافة اىل احلكام.

حفل الإفتتاح
قبل العام 1970 كان حفل الإفتتاح يتم بكل 
 1970 والعام  ال��دول.  ممثلي  بتقدمي  ب�ساطة 
مت ا�ستعرا�س الالعبني املرتدين األوان دولهم 
اأملانيا  نظمت  �سنوات  اأرب���ع  بعد  امل��ت��اأه��ل��ة. 
الغربية حفل افتتاح ب�سيطاً ولكن غري م�سبوق. 
فلقد جهز املنظمون بالونات من الزهور تفتح 
كل  من  حمليني  راق�سني  اأمام  املجال  لتف�سح 
م�ساهري  واإمنا  حا�رضين  الالعبون  يكن  مل  دولة. 
قدماء ح�رضوا اأمثال بيليه اأو اأووه �سيلر. والعام 
1982 تراأ�ست العائلة امللكية الإ�سبانية حفل 

وكان  املونديال  افتتاح 
رمزه حمامة ال�سالم لبابلو 
بيكا�سو. واأطلق فيه اأكرث 
قبل  بالون   20000 من 
اأن ي�سّكل 2200 ريا�سي 
الأبي�س  ال��ل��ون  ارت�����دوا 
ملعب  اأر���س  على  حمامة 
كامب نو اخل�رضاء. وبعد 
اخل����ط����اب ال��ر���س��م��ي 
فيفا  رئي�س  من  لكل 
بداأت  ا�سبانيا  وملك 
امل��ن��اف�����س��ة. وال��ع��ام 
حفل  ج����رى   1990

باإ�سم  املجّدد  ا�ستاد �سان �سريو  الإفتتاح يف 
روؤ�ساء  اأربعة  وبح�سور  ميازا  جيوزيبي  �ستاد 
الإيطايل  املنظمة  ال��دول��ة  رئي�س  ه��م:  دول 
فرن�سي�سكو كو�سيغا والربازيلي فرناندو كولور 
والأرجنتيني  بيا  ب��ول  وال��ك��ام��ريوين  مللو  دي 
مباراة  ح�رضا  الأخ���ريان  وه��ذان  منعم  كارلو�س 
وقّدم  دولتيهما.  فريقي  جمعت  التي  الإفتتاح 
على  تدخل  اأن  قبل  دول��ه��م  اأع���الم  ريا�سيون 
اأر�س امللعب عار�سات باألوان القارات اخلم�س، 
ثم عزف ن�سيد كاأ�س العامل مع اإطالق البالونات.

امللعب
ج������رى م���ون���دي���ال 
ث��الث��ة  ع���ل���ى   1930
مونتيڤيديو  يف  م��الع��ب 
الأوروغ��واي. وكان  عا�سمة 
الأك���رب  �سنتناريو  ا���س��ت��اد 
وال���ذي  ال��ث��الث��ة  ب��ني  م�ساحة 

عند  جاهز  األ��ف �سخ�س غري   80 اأك��رث من  ي�سع 
الأوليان  املبارتان  جرت  لذا  املناف�سة،  بداية 
بو�ستيو�س  ا�ستاديو  الآخرين:  امللعبني  على 
ح�رض  ح�سد  اأقل  �سنرتال.  بارك  غران  وا�ستاديو 
املونديال كان يف لقاء جمع بني فريقي رومانيا 
 1930 العام  بو�ستيو�س  ا�ستاديو  يف  وب��ريو 
حيث مل ميالأ املدرجات اأكرث من 300 م�ساهد. 
على  التاريخ  يف  للمونديال  نهائي  اأول  ولعب 
فرن�سا  رفعت   1938 والعام  �سنتناريو.  ملعب 
�سعة ا�ستاد كولومت اىل 60 األف مقعد وجّددت 
و�ساهد  الأخ���رى  الثمانية  امل��الع��ب  وو�سعت 

البطولة 374937 م�ساهداً.
ماراكانا  ملعب  ب��ن��ي   1950 م��ون��دي��ال  يف 
الرقم  بتحطيم  و�سمح  البطولة  ل�ستقبال 
ر�سمياً  جمموعه  فبما  احل�سود.  يف  القيا�سي 
احلا�سمة  املباراة  �سّجلت  م�ساهداً،   199854
ال��ربازي��ل والأوروغ����واي على ه��ذا امللعب  بني 
الأكرب يف مباراة كرة قدم  العام 1950 احل�سد 
ال�سويد  ن�سخة  ويف  ال��ع��امل.  كاأ�س  اإط��ار  �سمن 
مالعب  للمنا�سبة  املنظمون  بنى   1958 العام 
ملعب  وُج�����دد  وغ���وت���ربغ.  م��امل��و  يف  ج���دي���دة 
من  اأك��رث  لي�ستوعب  �ستوكهومل  يف  را�سوندا 
مونديال  ح�رض  املجموع  ويف  �سخ�س.  األ��ف   50
العامل  كاأ�س  ويف  م�ساهداً.   821363 ال�سويد 
املالعب  من  ُجدد  ما  وُجدد  ُبني  ما  ُبني   1970
نوكمب  و�ستاد  جال�سكو  �ستاد  وهي:  اخلم�سة 
و�ستاد  دياز  منزيو  و�ستاد  كوهتموك  و�ستاد 
اآلف  ال�105  الفائقة  ال�سعة  ازتكا. وهذا، ذات 
م�ساهد بني من اأجل البطولة ول�ستقبال نهائي 
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مك�سيكو  مدينة  يف  ويقع   1970 العامل  كاأ�س 
العا�سمة، وا�ستقبل ع�رض مباريات العام 1970 
قيا�سياً  رقماً  ي�سكل  ما   ،1986 العام  وت�سعاً 
يف عدد اللقاءات التي جرت �سمن كاأ�س العامل 

على امللعب نف�سه.
اأن  الفدرالية  اأملانيا  اختارت   1974 العام 
خمتلفة.  م��الع��ب  ت�سعة  على  البطولة  تنظم 
�ستاديون  بارك  هما  للمنا�سبة  بنيا  منها  اثنان 
و�ستفالن �ستاديون وُجدد الباقون. و�ُسجل رقم 
قيا�سي يف ما يخ�س عدد امل�ساهدين الذي بلغ 

1774022م�ساهداً.

للجماهري  القيا�سي  الرقم  الأرجنتني  تك�رض  مل 
عدده  وبلغ   1978 العام  البطولة  ح�رضت  التي 
 ٪80 ب��اع��ت  ولكنها  م�����س��اه��داً،   1729292
باعتها   ٪72 مقابل  املتوافرة  البطاقات  من 
 1988 والعام  �ساعات.   4 قبل  الغربية  اأملانيا 
بنت فرن�سا �ستاد دو فران�س ل�ستقبال نهائي 

البطولة وجددت املالعب الأخرى.
وملنا�سبة مونديال 2006 ُبني اثنا ع�رض ملعباً 
اأرينا  األيانز  ل  ملعبا  ُبني  ُج���ددت:  اأو  اأملانياً 

وميونيخ اأرينا. 
برلني  ملعب  ع��ل��ى  ال��ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي  وج���رى 
جنوب  يف  اأم���ا  للمنا�سبة.  امل��ج��دد  الأومل���ب���ي 
ُبني ق�سم كبري من  العام 2010 فقد  اأفريقيا 

املالعب الع�رضة للمنا�سبة.
خ�سع  والع�رضين  احل��ادي  القرن  �سنوات  يف 
و�سعه  جداً  دقيقة  �رضوط  لدفرت  املالعب  بناء 
فيفا من اأجل اأن تقر ر�سمياً املالعب ل�ستقبال 

نهائي الكاأ�س. 

التجهيزات
كل  اأح�رض   1930 مونديال  نهائي  اأول  خالل 
فريق كرته وكان على احلكم جون لجننو�س اأن 
ي�سحب القرعة لختيار امللعب كما الكرة للعب 
املباراة. واختريت الكرة الأرجنتينية بال�سدفة. 
ومنذ ن�سخة العام 1934 ا�ستعمل منوذج الكرة 
نف�سه يف جميع لقاءات املرحلة النهائية نف�سها. 
وقّدمت �رضكة األن الكرات العام 1938. والعام 
بالكرات  كممون  اأدي��دا���س  اخ��ت��ريت   1962
واأنتجت كرتها �سانتياغو. وبعد توقف مع بطولة 
�سالزجنر  كرات  ا�ستعملت  حيث   1966 العام 

اأديدا�س لت�سبح املمون احل�رضي لكاأ�س  عادت 
العامل واأنتج م�سنع التجهيزات الأملاين منوذجاً 
جديداً من الكرة لكل ن�سخة من البطولة واأطلق 

عليه اإ�سماً خا�ساً.
�رضكة  �سممت   1970 املك�سيك  مونديال  يف 
اأديدا�س اأول كرة ر�سمية لكاأ�س العامل واأطلقت 
من  ت�سنيعها  مّت  وق��د  تيل�ستار،  اإ�سم  عليها 
باللونني  خما�سياً  �سكالً   32 وحت��م��ل  اجل��ل��د 
املعامل  وا�سحة  تكون  حتى  والأ�سود  الأبي�س 
عند م�ساهدي املباريات على التلفزيون الأ�سود 
نف�سها  وهي  ذاك،  ع�رض  امل�ستخدم  والأبي�س 

التي ا�ستعملت يف مونديال 1974 يف اأملانيا.
بطولة العام 1978 يف الأرجنتني لعبت بكرة 
اإطارها  على  وحملت  التانغو،  باإ�سم  عرفت 
لتعطي  ثالثيات  م��زوداً  �سكالً  ع�رضين  اخلارجي 
العام  كاأ�س  دوائر. وحملت كرة  بوجود  انطباعاً 
عت  1982 يف اإ�سبانيا اإ�سم تانغو اإ�سبانيا. ور�سّ
مناطق اللحام بطبقة من املطاط ملقاومة املياه 

ومنع ت�رضبها اىل الداخل.
كرة  ظهرت   1986 املك�سيك  مونديال  يف 
ح�سارة  م��ن  ت�سميمها  اقتب�س  التي  اأزت��ي��ك��ا 
اأول كرة  القدمية يف املك�سيك وكانت  الأزتيك 
ال��ب��ويل ي��ورت��ي��ان، ه��ذه امل��ادة  مك�سوة مب��ادة 
لكرة  الداخلية  الطبقة  رغوتها  �سّكلت  التي 
بطولة اإيطاليا العام 1990 والتي عرفت باإ�سم 

اأ�سرتو�سكو اأونيكو.
ويف كاأ�س العامل 1994 يف الوليات املتحدة، 
حقها  ق��ّدره��ا  التي  كوي�سرتا  ك��رة  ا�ستخدمت 
متيزت  وق��د  املرمى،  حرا�س  وذمها  الالعبون 

خم�س  من  وم�سنوعة  ليونة  اأك��رث  كانت  باأنها 
 1998 فرن�سا  مونديال  وك��ان  خمتلفة.  م��واد 
اأول مونديال ي�ستخدم كرة ثالثية الألوان حملت 
األوان  الألوان لتربز  اأي ثالثية  اإ�سم تري كولور 
الدورة املنظمة فرن�سا، بالإ�سافة اىل كرة زرقاء 
وبي�ساء وقد �سنعت يف املغرب. اأما كرة العام 
2002 الذهبية اللون مع لهب حمراء فقد حملت 
نت الطبقة الإ�سفنجية  اإ�سم فيغراتوفا وقد ُح�سِّ
ما  الغاز  من  �سغراوية  بكريات  تكونها  التي 
دقة.  اأك��رث  ب�رضبات  اأدي��دا���س  وفق  لها  ي�سمح 
اأملانيا  مونديال  يف  تيمجي�ست  الكرة  وكانت 
باأ�سكال  حظيت  اأن��ه��ا  حيث  مبتكرة   2006
ا�ستدارة وكانت غري منفذة  اأكرث  جديدة لتبدو 
لل�سوائل، ما �سمح لها باأن حتتفظ بالوزن نف�سه 
الظروف  تكن  اأي��اً  اآخرها  اىل  املباراة  بداية  من 

املناخية.
لبطولة جنوب اأفريقيا 2010 اأطلقت اأديدا�س 
اأي  جابولين  اإ�سم  للمنا�سبة  مبتكرة  كرة  على 
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الإحتفال بلغ�ة الزولو، وق�د �سّبت 
جديد  مفهوم  وفق  واح��داً  قالباً 

 Grip´n´Groove ه��و 
للتحكم الب�رضي وامل�سارات 

والت�سبث  امل�����س��ت��ق��رة 
وجدت  ولقد  الكامل. 

يف  امل�سنعة  ال�رضكة 
�سحراً   11 ال��رق��م 

فهي  خ����ا�����س����اً 
ت�����س��ن��ع ك���رة 
امل���ون���دي���ال 

ل���ل���م���رة ال���������11 يف 
اأن  اخ��ت��ارت  ول��ذل��ك  تاريخها، 

اأن عدد  ت�سكلها ب�11 لوناً م�ستغلة اي�ساً 
القبائل يف جنوب اأفريقيا هو 11 قبيلة تتحدث 

11 لغة  خمتلفة.
املطاط  من  م�سنوعة  باأنها  جابولين  وتتمّيز 
تزويدها  ومّت  املحبوك،  والن�سيج  الطبيعي 
متتلك  وه��ي  الإ�سفنجي،  املطاط  من  قطع   8
على  اأك��رب  ق��درة  امل�ستخدمة  التقنية  بف�سل 
اأطول، مع وجود مناطق جموفة  التحليق لفرتة 
لالعبني  ي��ت��ي��ح  م���ا  اخل���ارج���ي  �سطحها  ع��ل��ى 

ال�سيطرة عليها.
ثمانية  على  لتحتوي  مغاير  ب�سكل  و�سممت 
لمت�سا�س  الأبعاد  ثالثية  احلرارية  الأج��زاء  من 
لعب  اأو  رك��ل  ع��ن  النا�سئة  احل��راري��ة  الطاقة 
الكرة، وذلك ملنح الت�سديدات دقة اأكرب، وهي 
املرة الأوىل التي ت�ّسمم فيها هذه الأجزاء على 
بالكامل،  دائرية  الكرة  يجعل  ما  دائري،  �سكل 
ويتكون ت�سميم الكرة احلديثة من اأربعة عنا�رض 
على �سكل مثلث مو�سوعة على خلفية بي�ساء، 
وذلك يف حماولة لإ�سافة مظهر الروح الأفريقية 
مونديال  اأول  يف  �ست�ستخدم  التي  الكرة  على 

يقام يف القارة ال�سمراء.
من  ك��ث��رية  لن��ت��ق��ادات  تعّر�ست  ذل��ك  وم��ع 
حرا�س املرمى ب�سبب م�سارها املرتدد اأي الذي 
ي�سعب توقعه، فهي تنطلق ب�رضعة تفوق �رضعة 
تلك  من  اأك��رث  �سكلها  ويتغري  الأخ��رى  الكرات 
ف�سالً عن اأن غالفها اخل�سن يجعل م�سارها غري 

قابل للتوقع.
كرات  حملت  و2010   2006 العامني  بني 

النهائي اللون الذهبي.

التحكيم
ك����ان����ت ب����داي����ات 

كان  حيث  �سعبة  ال��ع��امل  ك��اأ���س  يف  التحكيم 
احلكام.  اىل  بالن�سبة  حا�رضاً  الثقافات  تعار�س 
انفجرت   1930 ال��ع��ام  الأوىل  الن�سخة  فمنذ 
موجودة  تكن  مل  البطاقات  العامة.  امل�ساجرات 
الالعبني.  ط��رد  وحدهم  احلكام  باإمكان  وك��ان 
كاأ�س  يف  نهائي  اأول  حكم  الأمر  هذا  لحظ  وقد 
فريقي  بني  لجننو�س  ج��ون  البلجيكي  العامل 
�ساأطرد  كنت  اأوروب��ا  »يف  و�سيلي:  الأرجنتني 
الأمر  كان  حني  يف  والع�رضين،  الثنني  الالعبني 
وبعد  واأخ����رياً  اأم��ريك��ا.  يف  طبيعي  �سبه  ي��ب��دو 
اإنهاء املباراة ب�سكل  تدخل �رضطة اخليالة اأمكن 
وفق  يختلف  القوانني  تف�سري  وكان  طبيعي«. 

احلكام ما �سبب م�ساكل امل�ساواة. 
فدخلت  واحل��م��راء  ال�سفراء  البطاقات  اأم��ا 
�سنوات  اأرب��ع  بعد  اأي   1970 العام  مونديال 
راتان  اأنطونيو  الأرجنتيني  الكابنت  ق�سية  من 
الذي رف�س اخلروج من امللعب نزولً عند طلب 
اأيار 1970 رفع احلكم  احلكم. ويوم الأحد 31 
يف  �سفراء  بطاقة  اأول  ت�سن�رض  ك��ورت  الأمل��اين 
تاريخ املونديال بوج�ه افجيني لوف�سيف حامل 
الرقم 7 يف فريق الإحتاد ال�س�وفياتي ال�سابق، 
�سيتي  مك�سيكو  يف  الأول  ال��دور  م��ب��اراة  خ��الل 
 - )�سفر  ال�سوفياتي  والإحت��اد  املك�سيك  بني 

�سفر(.
اأما اأول بطاقة حمراء فكانت من ن�سيب ال�سيلي 

ك������ارل������و�������س 
ك��ا���س��ل��ي خ���الل م���ب���اراة مع 

اأملانيا الغربية يف 14 حزيران 1974.
قلب  يف  الأح��ي��ان  غالب  يف  التحكيم  ويبقى 
اخلالفات. ففي نهائي مونديال 1966 اأ�سابت 
ك���رة ج��ي��وف��ري ه��ري���س��ت ع��ار���س��ة ال��ه��دف يف 
الدقيقة املاية من اللقاء اأي يف الوقت الإ�سايف 
الهدف.  من  وخرجت  امللعب  باأر�س  �رضبت  ثم 
دين�ست  غوتفريد  ال�سوي�رضي  احلكم  ح�سَب 
توفيق  م�ساعده  ا�ست�سار  بعدما  الهدف  ه��ذا 
واأك��دت  ال�سك  ا�ستمر  ذل��ك  وم��ع  ب��اخ��رام��وف. 
درا�سة اإنكليزية اأن الكرة مل تدخل الهدف. ويف 
الدقيقة الأخرية من اللقاء نف�سه �سجل هري�ست 
هدفه ال�سخ�سي الثالث يف حني كان املوؤيدون 

على اأر�س امللعب.
لعب  تلقى  اأملانيا  يف   2006 مونديال  خالل 
ثالثة  �سيمونيت�س  جو�سيب  كرواتيا  منتخب 
اإنذارات قبل اأن يطرد من مباراة الدور الأول مع 
اأ�سرتاليا. ففي الدقيقة 62 رفع احلكم غراهام 
الدقيقة  الثانية يف  ثم  بطاقة �سفراء  اأول  بول 
يف  دقائق  ث��الث  وبعد  يخرجه.  اأن  نا�سياً   90
الوقت الإ�سايف ارتكب �سيمونيت�س خطاأ جديداً 

وتلقى البطاقة ال�سفراء الثالثة وطرد.

الرموز
• الكوؤو�ش:

اىل  ق��ّدم��ت  و1970   1930 ال��ع��ام��ني  ب��ني 
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التي  رمييه  جلول  كاأ�س  البطولة  يف  الفائزين 
�سميت كذلك العام 1946 تكرمياً جلول رمييه. 
اأبيل لفلور قبل  النحات الفرن�سي  وقد حققها 
القدم.  كرة  يف  العامل  كاأ�س  من  الأوىل  الن�سخة 
كاأ�ساً  ترفع  الن�رض  اآلهة  الذهبية  الكاأ�س  ومتثل 
مثمنة الأ�سالع فوق راأ�سها. وترتكز على قاعدة 
اأن  على  ال�رضوط  وتن�س  الدقيقة.  احلجارة  من 
مرات  ث��الث  الكاأ�س  ه��ذه  يحرز  ال��ذي  الفريق 

يحتفظ بها نهائياً.
نائب  اأخ��ف��ى  الثانية  العاملية  احل��رب  خ��الل 
كاأ�س  بارا�سي  اأوتورينو  الإيطايل  فيفا  رئي�س 
العامل يف علبة اأحذية حتت �رضيره حتى ل ي�ستويل 

عليها النازيون.
انكلرتا  على  التنظيم  ح��ّت��م   1966 ال��ع��ام 
ولكنها  البطولة.  ف��رتة  خ��الل  الكاأ�س  حرا�سة 
�رضقت فانت�رضت قوات �سخمة من �سكوتلنديارد 
كلباً  ولكن  املناف�سات.  نهاية  قبل  عنها  باحثة 
�رضة  يف  املفقودة  وجد  بيكل�س  اإ�سمه  �سغرياً 
ملفوفة بجريدة ومودعة �سلة نفايات يف حديقة 

عامة. و�سلم �ساحب الكلب الكاأ�س لل�رضطة.
احتفظت الربازيل بعد فوزها بثالث بطولت 
بالكاأ�س  و1970  و1962   1958 الأع��وام  يف 
والعام  ال��ربازي��ل.  اىل  معها  وحملتها  نهائياً 
1983 �رضقت كاأ�س جول رمييه من مقر الإحتاد 
اأن  ال�سلطات  وتعتقد  القدم،  لكرة  الربازيلي 
ال�سارقني قد ذّوبوها لذا عمدت اىل �سنع ن�سخة 

مطابقة عنها.
لكاأ�س  الفيفا  كاأ�س  عر�ست   1974 العام 
ونّفذها  غزانيغا  �سيلفري  ر�سمها  التي  العامل 

ايطاليا.  ميالنو  يف  برتوين  فالمينيو  امل�سمم 
يبلغ  الأر����س.  يرفعان  ريا�سيني  متّثل  وه��ي 
وعيارها  كلغ   5 وت��زن  �سم   36.5 ارتفاعها 
18 قرياطاً )75٪( من الذهب اخلال�س وقطر 
قاعدتها املكونة من قطعتي مالكيت )املرمر 
الإجمايل  الكاأ�س  وزن  يبلغ  وه��ك��ذا  الأخ�����رض(. 
اأ�سفل الكاأ�س  6.175 كلغ. وعلى �سفيحة يف 
حتفر اأ�سماء الدول الفائزة يف املونديال وميكن 
حفر 8 اأ�سماء عليها ما يعني اأ�سماء الفائزين يف 

البطولة حتى العام 2038.
قبل كل بطولة تعر�س الكاأ�س يف عدة اأماكن 
يف اأرجاء العامل قبل اأن ت�سل اىل البلد املنظم، 
وملا كانت قد �رضقت عدة مرات لذا هي تتمتع 
وروؤ�ساء  العامل  اأبطال  ووحدهم  �سديدة  بحماية 
الفيفا  واأخرياً هي ملك  الدول ميكنهم مل�سها. 
الدولة  اىل  موكلة  حرا�ستها  كانت  ول��و  حتى 

حاملة اللقب.
• النجمة على اللبا�ش الريا�سي:

اإن حائز كاأ�س العامل يف كرة القدم يحمل على 

لبا�سه الريا�سي جنمة عن كل كاأ�س بطولة. وقد 
العام  الربازيل  لبا�س  على  النجوم  هذه  ظهرت 
وايطاليا  اأملانيا  النظام  هذا  واعتمدت   1974
املنت�رضتني ثالث مرات مع مطلع الت�سعينيات، 
وعقب انت�سار فريق فرن�سا العام 1998 حمل 
لبا�سه جنمة. ومذ ذاك تبّنت الدول الأخرى حاملة 
الأوروغواي(  الأرجنتني،  )انكلرتا،  العامل  كاأ�س 
احرتاماً  الريا�سي  منتخبها  لبا�س  على  النجمة 

للقب اأو الألقاب العاملية.
لبا�سها  ع��ل��ى  حملت  الأوروغ�������واي  وح��ده��ا 

كاأ�س  يف  انت�ساراتها  ع��دد  م��ن  اأك���رث  جن��وم��اً 
العامل  ك��اأ���س  جنمتي  اإىل  فبالإ�سافة  ال��ع��امل، 
يف  انت�سارين  اإىل  ترمزان  اأخريان  جنمتان  ثمة 
 .1928 و   1924 العامني  اأوملبيتني  دورتني 
اأو النجوم على اللبا�س  وتطرز كل دولة النجمة 
مثالً  ففرن�سا  تختاره،  ال��ذي  باللون  الريا�سي 
اختارت اللون الذهبي يف حني اختارت الربازيل 

اللون الأخ�رض.

مونديال 2010
اإن مونديال العام 2010 هو الن�سخة التا�سعة 
ويجري  القدم  ك��رة  يف  العامل  كاأ�س  من  ع�رضة 
جنوب  يف   2010 متوز   12 و  حزيران   11 بني 
الثاين  وت�����رضي��ن   2007 اآب  وب��ني  اأف��ري��ق��ي��ا. 
 203 من  الوطنية  املنتخبات  �ساركت   2009
دول يف مرحلة التاأهل بهدف حتديد 31 فريقاً 
اأفريقيا  جنوب  فريق  اإىل  بالإ�سافة  تتناف�س 
على  املنظمة،  الدولة  منتخب  كونه  املتاأهل 

كاأ�س البطولة.
اإن بطولة العامل لكرة القدم هي 
�سهرة  الأك���رث  الريا�سي  احل���دث 
الألعاب  بعد  ال��ع��امل  يف  ومتابعة 
ال�سعيد  ع��ل��ى  ول��ه��ا  الأومل��ب��ي��ة. 
نحو  على  ايجابية  اآثار  القت�سادي 
وعلى  اخل��دم��ات  قطاعات  بع�س 
اأجلها  الدولة املنظمة. ومن  تنمية 
التحتية  ال��ب��ن��ى  جت���دد  اأو  ت��ب��ن��ى 
املالعب  �سيما  ول  ال��ري��ا���س��ي��ة 

واملدرجات الريا�سية.
يف  العامل  لكاأ�س  ثانية  ناحية  من 
فهي  �سيا�سي.  �ساأن  القدم  ك��رة 
والعاملية.  ال�سالم  قيم  احلاملة 
حول  والعنف  ال�سامل  لل�سغب  ميداناً  كانت 
اللقاءات وحتى عن�رضاً م�سبباً للحرب بني الدول. 
ولقد عرف تاريخ املناف�سات ولأ�سباب �سيا�سية 
واملقاطعات.  اجلرمية  الأف��ع��ال  م��ن  العديد 

ويبقى القول اإن ثمة معار�سني لهذه البطولة.
واأخرياً لهذا احلدث العاملي ح�سور يف الثقافة 
الأف��الم  م��ن  العديد  مو�سوع  وك��ان  ال�سعبية 
الوطنية.  والأنا�سيد  والأغ���اين  والوثائقيات 
وقبل انطالقته تطرح يف الأ�سواق األعاب فيديو 

خا�سة به واألبومات �سور لالعبني امل�ساركني.







اإعداد: نينا عقل خليل
حزيران
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�سارك ع�سكريون من لواءي امل�ساة 
التدخل  وف��وج��ي  وال��ع��ا���رض  ال��ث��اين 
جانب  اىل  ال��ث��اين  واملدفعية  الأول 
ماراتون  �سباق  يف  مدنية  موؤ�س�سات 
ليونز  نادي  نّظمه  الذي  كلم   10 مل�سافة 
»جمعية  مع  بالتعاون  ال��زاوي��ة   - زغرتا 
ق�ساء  بلديات  واحت��اد  ماراتون«  بريوت 
زغ��رت��ا حت��ت اإ���س��م »ل��ي��ون��ز م���ارات���ون - 

ماراتون الربيع«.
الق�رض  م�ستديرة  م��ن  ال�سباق  انطلق 
البيادر،  دلقو�س،  بكفر  م��روراً  زغرتا  يف 
ال�سويدات،  اأردة،  اأردة،  ح��رف  ر�سعني، 
الأنطونية.  اجلامعة  اىل  وو�سولً  املهنية 

بنتيجته  الع�سكريون  ال��ع��داوؤون  وحقق 
املراكز الأوىل. وهنا النتيجة:

لواء  من  احل�سني  عبد  حيدر  اجلندي   -
امل�ساة الثاين، الأول.

امل�ساة  ل��واء  من  احل��وم  عمر  العريف   -
العا�رض، الثاين.

- اجلندي ماهر حميدو من فوج التدخل 
الأول، الثالث.

امل�ساة  ل��واء  من  ب��ولد  رواد  اجلندي   -
العا�رض، الرابع.

كذلك، �سارك العداوؤون الع�سكريون يف 
�سباق ماراتون الربيع ال�سابع، الذي نّظمه 
جمل�س اإمناء الكورة برعاية اإحتاد بلديات 

 2010/5/2 بتاريخ  وذلك  الكورة، 
الع�سكريون  اأميون. وحقق  يف منطقة 
الفردية  النتائج  اأما  الأوىل.  املراكز 
التي حققها الع�سكريون فجاءت على 

النحو الآتي:
لواء  من  احل�سني  عبد  حيدر  اجلندي   -

امل�ساة الثاين، الأول.
- اجلندي ماهر حميدو من فوج التدخل 

الأول، الثاين.
امل�ساة  لواء  من  قا�سم  مفيد  اجلندي   -

الثاين، الثالث.
امل�ساة  ل��واء  من  ب��ولد  رواد  اجلندي   -

العا�رض، الرابع.

 ،2010 للعام  القوى  األعاب  يف  الريا�سية  الن�ساطات  �سمن 
اأقيم  ال��ذي  ال�ساحية  اخ��رتاق  �سباق  يف  اجلي�س  فريق  �سارك 
بتاريخ 2010/3/21 على ملعب اجلامعة اللبنانية يف احلدت، 
)�سارك  ال�ساحية  لخرتاق  العمرية  للفئات  لبنان  بطولة  �سمن 

فيه 18 عداء ومل�سافة 8200 مرت(.
وقد جاءت نتائج الع�سكريني يف فئة الرجال )20 - 39 �سنة( 

على النحو الآتي:
- اجلندي عمر عي�سى من لواء احلر�س اجلمهوري، الأول.

اجلمهوري،  احلر�س  ل��واء  من  الدركو�سي  اأحمد  الرقيب   -
الثاين.

- العريف حممد العجمي من لواء امل�ساة الثاين، الثالث.
كذلك �سارك اجلي�س يف لقاء ودي على ملعب نادي اجلمهور 

الريا�سي بتاريخ 2010/3/27. 

وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:
• رك�ش 1000 مرت:

- اجلندي ع�سمت غريزي من لواء امل�ساة احلادي ع�رض، الأول.
- الرقيب با�سم �سالمة من لواء امل�ساة احلادي ع�رض، الثالث.

• رمي الرمح:
اجلمهوري،  احلر�س  لواء  من  احل�سن  طالب  الأول  الرقيب   -

الأول.
- الرقيب الأول حممد مراد من فوج التدخل اخلام�س، الثاين.
اجلمهوري،  احلر�س  لواء  من  احل�سن  اأحمد  الأول  الرقيب   -

الثالث.
• الوثب الطويل:

- العري��ف فوؤاد يون��ان من ل��واء امل�س��اة الثالث، الثاين.

ماراتون الربيع: املراكز الأوىل للجي�ش

األعاب القوى: اجلي�ش ي�سارك يف اخرتاق ال�ساحية ويف لقاء ودي



عّمم املركز العايل للريا�سة الع�سكرية نتائج 
اجلي�س  لبطولة  »اأ«  املجموعة  الثاين من  اللقاء 
جرت  والتي   ،2010 للعام  القوى  األ��ع��اب  يف 
وذلك  البلدي  ب��ريوت  ملعب  على  مبارياتها 

اعتباراً من 2010/5/12 ولغاية 14 منه.
وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

• كرة حديد:
ل����واء احلر�س  م��ن  ع��ب��ي��د  ب����دري  ال��ع��ري��ف   -

اجلمهوري، الأول.
ل��واء  م��ن  اخلطيب  حممد  الأول  ال��رق��ي��ب   -

احلر�س اجلمهوري، الثاين.
التعليم،  معهد  من  ها�سم  ج��ورج  العريف   -

الثالث.
• رمي رمح:

التدخل  الأول حممد مراد من فوج  الرقيب   -
اخلام�س، الأول.

امل�ساة  ل��واء  م��ن  ال�سلح  م���روان  العريف   -

التا�سع، الثاين.
الأول  ال��رق��ي��ب   -
لواء  من  العلي  اأحمد 
امل�������س���اة اخل��ام�����س، 

الثالث.
• وثب عال:

علي  اجل����ن����دي   -
ال����دي����راين م���ن ل���واء 

امل�ساة احلادي ع�رض، الأول.
- العريف تركي غ�سن من اللواء اللوج�ستي، 

الثاين.
- التلميذ ال�سابط �ستيفن مرعي من املدر�سة 

احلربية، الثالث.
• �سباق 3000 مرت:

لواء  م��ن  ع��وا���س��ة  ح�سني  الأول  ال��رق��ي��ب   -
احلر�س اجلمهوري، الأول.

امل�ساة  ل���واء  م��ن  العجمي  حممد  العريف   -

الثاين، الثاين.
امل�ساة  ل���واء  م��ن  ���س��وي��دان  علي  اجل��ن��دي   -

ال�سابع، الثالث.
• �سباق 800 مرت:

امل�ساة  ل��واء  من  غريزي  ع�سمت  اجلندي   -
احلادي ع�رض، الأول.

ل���واء امل�ساة  م��ن  ي��ون�����س  ال��رق��ي��ب حم��م��د   -
اخلام�س، الثاين.

امل�ساة  ل���واء  م��ن  �سالمة  با�سم  ال��رق��ي��ب   -
احلادي ع�رض، الثالث.

• �سباق 200 مرت:
- اجلندي اأحمد حم�سن من لواء الدعم، الأول.

اللوج�ستي،  اللواء  من  اأيوب  علي  املعاون   -
الثاين.

ل���واء احلر�س  ال��زع��ب��ي م��ن  - اجل��ن��دي ع��ل��ي 
اجلمهوري، الثالث.

• ت�سنيف الفرق:
- لواء احلر�س اجلمهوري، الأول.

- لواء امل�ساة احلادي ع�رض، الثاين.
- لواء امل�ساة اخلام�س، الثالث.

نتائج اللقاء الثاين للمجموعة »اأ« لبطولة 
اجلي�ش يف األعاب القوىال�ساحية ويف لقاء ودي
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اإبنة  بيطار  بيا  الطالبة  ف���ازت 
مديرية  من  بيطار  برنارد  املوؤهل 
لبنان  بطولة  بلقب  امل��خ��اب��رات 
احل���زام  ع��ن  ال��ت��اي��ك��وان��دو  بلعبة 

الأحمر.

بيا بيطار
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�سارك فريق اجلي�س اللبناين يف بطولة العامل 
املبارزة  )�سيف  للمبارزة  ال���42  الع�سكرية 
اأقيمت يف فنزويلال، اىل  و�سالح ال�سي�س( التي 

جانب م�ساركني من 12 دولة.
للع�سكريني  الفردية   النتائج  ج��اءت  وق��د 

على النحو الآتي:
اجلي�س  فريق  حل  ال�سي�س،  �سالح  لعبة  • يف 

يف املركز ال�سابع بر�سيد 12 نقطة.
لواء  من  اأحمد  علي  حممود  الأول  املعاون   -

امل�ساة الثامن، املركز ال�ساد�س ع�رض.
فوج  م��ن  ك���روم  ب��و  رائ���د  الأول  ال��رق��ي��ب   -

التدخل الرابع، املركز التا�سع ع�رض.

فريق  ح��ل  امل���ب���ارزة،  �سيف  لعبة  يف   •
اجلي�س يف املركز الثامن بر�سيد ع�رض نقاط.

التدخل  فوج  من  فيا�س  فيكتور  العريف   -
الثاين، املركز الرابع والع�رضين.

الدعم،  ل��واء  م��ن  فيا�س  ج��ورج  العريف   -

املركز ال�ساد�س والع�رضين.
فريق  حل  للبطولة،  النهائية  النتيجة  ويف 
دولة   12 اأ�سل  من  التا�سع  املركز  يف  اجلي�س 

م�ساركة.

�سارك ع�سكريون من منتخب اجلي�س مع املنتخب الوطني 
يف  الدولية  تايالندا  ملك  كاأ�س  دورة  يف  للمالكمة  اللبناين 

 17 مب�ساركة  تايالندا  يف  جرت  والتي   ،2010 للعام  اللعبة 
املعاون  من  كالً  الع�سكري  الوفد  �سّم  واأجنبية.  عربية  دولة 

الأول عبا�س طحان، العريف وائل �ساهني والعريف جند �سلوم. 
وقد حاز املعاون الأول عبا�س طحان من لواء امل�ساة الثاين ع�رض 

ميدالية برونزية بعد فوزه باملركز الثالث لوزن 60 كلغ.

بطولة  عنجر  جم��دل   - احل���دود  ن��ادي  ملعب  على  اأقيمت 
النوادي ال�ساد�سة ع�رضة يف ال�سطرجن ال�رضيع، �سارك فيها 12 

نادياً بينهم فريق اجلي�س.
املركز  يف  اجلي�س  فريق  حل  للبطولة،  النهائية  النتيجة  ويف 

العا�رض بر�سيد 14.5 نقاط.

اجلي�ش ي�سارك يف بطولة 
العامل الع�سكرية ال�42 للمبارزة

... ويف دورة كاأ�ش ملك 
بطولة النوادي ال�ساد�سةتايلندا للعام 2010

ع�رشة يف ال�سطرجن ال�رشيع



على  الإجمالية  بالألعاب  ريا�سي  لقاء  اأقيم 
مالعب اجلامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا 

بتاريخي  وذلك   ،AUST

و2010/5/28   26
مب�ساركة فرق اجلي�س 

واجلامعة املنظمة.
التالية: كرة  الألعاب  الريا�سي  اللقاء  ت�سّمن 
ال�سلة  ك��رة  الطائرة،  الكرة  لل�سالت،  القدم 
توزيع  تخلله  بحفل  واختتم  ال��ي��د،  وك��رة 

الكوؤو�س على الفائزين.
ويف ما يلي النتائج الفنية لالألعاب:

• كرة ال�سلة: فاز فريق اجلي�س على فريق 
اجلامعة بنتيجة 68 - 39.

• كرة القدم لل�سالت: فاز فريق اجلامعة 
على فريق اجلي�س بنتيجة 4 - 3.

اجلي�س على فريق  فاز فريق  كرة اليد:   •
اجلامعة بنتيجة 15 - 10.

على  اجلي�س  فريق  فاز  الطائرة:  الكرة   •
فريق اجلامعة بنتيجة 2 - �سفر.
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اجلي�ش واجلامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا 
يتباريان يف الألعاب الإجمالية

م�ساركة من فرق اجلي�ش 
يف ماراتونات متعددة

• �سباق ن�سف ماراتون طرابل�ش الدويل:
يف اإطار برنامج �سباقات الرك�س للعام 2010 
و»جمعية  القدامى  العدائني  نادي  ينظمه  الذي 
عرب لبنان« لعدائي الطرق و»جمعية معاً لبنان« 
ماراتون  ن�سف  �سباق  يف  اجلي�س  فريق  �سارك 
 2010/4/25 ب��ت��اري��خ  ال����دويل  ط��راب��ل�����س 

)املعر�س( وذلك اىل جانب 34 لعباً.
اأما النتائج فجاءت على النحو الآتي:

• عن فئة الرجال 20 - 39 �سنة:
احلر�س  ل���واء  م��ن  عي�سى  ع��م��ر  اجل��ن��دي  ح��ل 
اجلمهوري يف املركز الثالث، تاله العريف حممد 
العجمي من لواء امل�ساة الثاين يف املركز الرابع، 

والرقيب الأول علي عو�س من فوج التدخل 
الثالث يف املركز اخلام�س.

• عن فئة الرجال 40 - 44 �سنة:
فوج  من  اللطيف  عبد  عمر  الأول  الرقيب  حل 

املغاوير يف املركز الثاين.
• رك�ش طويل:

الرك�س  �سارك عداوؤو فريق اجلي�س يف �سباق 
بتاريخ  جرى  ال��ذي  كلم   111 مل�سافة  الطويل 
وو�سولً  دم�سق  من  انطالقاً   2010/3/28
عبد  عمر  الأول  ال��رق��ي��ب  واأح����رز  ب����ريوت،  اىل 
اللطيف من فوج املغاوير املركز الأول بتوقيت 

13.55.00 �س. 
• ن�سف ماراتون ليما�سول للعام 2010:

�سارك عداوؤو اجلي�س يف �سباق ن�سف ماراتون 

ومب�ساركة  ق��رب���س  يف  ج��رى  ال���ذي  ليما�سول 
1000 عداء وعداءة من 33 دولة عربية واأجنبية.

وقد �سجل الرقيب الأول ح�سني عوا�سة من لواء 
الت�سنيف  احلر�س اجلمهوري الذي حل رابعاً يف 
قيا�سياً  رقماً  �س،   1.05.28 بتوقيت  العام 
ال�سابق  الرقم  حمطماً  اللبناين(  ال�سعيد  )على 

1.05.38 �س.
• ن�سف ماراتون زوريخ الدويل:

اأقيم يف �سوي�رضا، �سباق ماراتون زوريخ الدويل 
�سارك   ،2010/4/11 بتاريخ   ،2010 للعام 
فيه عداوؤو اجلي�س اىل جانب 149 م�ساركاً، وحل 
لواء  من  عوا�سة  ح�سني  الأول  الرقيب  بنتيجته 
بتوقيت  التا�سع  املركز  يف  اجلمهوري  احلر�س 

2.21.16 �س.



الربيع  ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة  اأق��ي��م��ت 
التي   2010 للعام  ال�سباحة  يف 
للعبة  ال��ل��ب��ن��اين  الإحت����اد  نظمها 
يف   2010/4/25 ب���ت���اري���خ 
يو�س�ف  الق�دي�س  مدر�سة  م�سبح 

عينطورة - ك�رضوان.
اجلي�س  ف���ري���ق  ����س���ارك  وق����د 
ع���دة  ج���ان���ب  اىل  ال���ب���ط���ول���ة  يف 
الفنية  النتيجة  وج���اءت  اأن��دي��ة. 

للع�سكريني على النحو الآتي:
من  نقول  �رضبل  العريف  حل   -
املركز  يف  البحرية  بريوت  قاعدة 
الثالث يف �سباق املئة مرت ظهراً، 
تاله الرقيب ميالد جرم�س من لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز الرابع يف 

نف�سه. ال�سباق 
- حل الرقيب الأول رفعت اخلطيب من فوج التدخل الثاين، يف املركز 

الرابع يف �سباق املئة مرت متنوع.
- حل العريف �رضبل نقول من قاعدة بريوت البحرية يف املركز ال�ساد�س 

يف �سباق اخلم�سني مرت حرة.
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كاأ�ش الربيع لل�سباحة

بطولة لبنان ال�ستوية يف ال�سباحة
لل�سباحة  اللبناين  الإحت��اد  نّظم 

احلو�س  يف  اللعبة،  يف  ال�ستوية  لبنان  بطولة 
املقفل لنادي »�سربينغ هيلز« يف عني �سعادة 

بتاريخي 15 و2010/5/16.
اىل  البطولة  يف  اجلي�س  فريق  ���س��ارك  وق��د 

جانب فرق خمتلفة.
حققها  ال���ت���ي  ال��ف��ن��ي��ة  ال���ن���ت���ائ���ج  وه���ن���ا 

الع�سكري�ون:
• 50 مرت �سدر:

- الرقيب جاك خمايل، الثاين.
- العريف فادي اخلوري، الثالث.

• 100 مرت متنوع:
- الرقيب رباح رباحي، الثالث.

• 100 مرت حرة:
�رضبل  ال��ع��ري��ف   -

نقول، الثالث.
مرت   100  •

�سدر:
ج��اك  ال���رق���ي���ب   -

خمايل، الثاين.

- الرقيب رباح رباحي، الثالث.
• 100 مرت فرا�سة:

- الرقيب الأول رفعت اخلطيب، الثاين.
- الرقيب جاك خمايل، الثالث.

• 100 مرت ظهر:
- العريف �رضبل نقول، الثاين.

- اجلندي اأحمد �سموا، الثالث.
• 200 مرت حرة:

- العريف �رضبل نقول، الثاين.
- العريف فادي اخلوري، الثالث.

• 400 مرت حرة:
- الرقيب الأول رفعت اخلطيب، الثالث.

• 800 مرت حرة:
-  الرقيب ميالد جرم�س، الثالث.

العقيد  اإب��ن  ط��ارق  ال�سباحة،  يف  ال�ستوية  لبنان  بطولة  يف  �سارك 
�سنة(   17  -  16( الفتيان  فئة  عن  الأول  املركز  واأح��رز  حنا،  عطية 
كما حل  حرة.  ظهر و400 مرت  50 مرت  حرة،  800 مرت  �سباقات:  يف 
�سقيقه جمد يف املركز الثالث يف البطولة عن فئة ال�سغار )12 - 13 

�سنة( يف �سباق ال�200 مرت حرة. حنا
د 
جم
 و
رق
طا







حزيران 2010
143

اجلي�ش - العدد رقم 300

احتفل اجلندي ح�سني �سقري
بزفافه

اىل الآن�سة اآيات خليل.

احتفل اجلندي حممد اأيوب
بزفافه
اىل الآن�سة وفاء غنوي.



اإعداد: فيليب �سّما�ش

ئزة
400.000اجلا

لرية لبنانية

ال�سم: ..........................................................................................................................................................................................................................

العنوان: .....................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................
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م
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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 متوز 2010.

• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

قة
اب
�س
مل
 ا
ط
رو
س��
�

: فقياً اأ  •
1- ُيحتفل به يف 21 حزيران، زهونا، فطَن لل�سيء.

2- كاتب و�ساعر رو�سي راحل، َعورْدتنا.
3- نف�س، اأجنحة ال�سمك، مدينة اأمريكية على امل�سي�سيبي، عملة اآ�سيوية.

4- عا�سمة اأفريقية، �سيا�سي وخطيب يوناين قدمي، اإنب�سَط.
5- مثل ونظري، ربح، �سمري منف�سل، اأع�ساء اجل�سد.

6- من اأنواع امل�سارعة، ولية اأمريكية.
7- ممثل كوميدي فرن�سي راحل، اإبي�ّس، مدينة فل�سطينية.
8- من اأع�ساء اجل�سم، �سد الربد، ممثل م�رضي، لالإ�ستدراك.

9- �رضبت بال�سوط، ظالم، �ساكن يف املكان، بّذر املال.
10- روائي فرن�سي راحل، ماركة �ساعات.

، ي�سيب �سعر الراأ�س، ممثل وكاتب لبناين راحل. 11- نقي�س ُخذرْ
12- من الألوان، مدينة بلجيكية، مّد بيده نحو ال�سيء، مو�سل الذراع يف الكف.
13- ك�رض وطئاً برجله، �ساعر اأملاين، الإ�سم الثاين لروائي واأديب م�رضي راحل.

اأمريكي  الثاين ملمثل  الإ�سم  الطيور،  من  جر،  احلرير، حرف  منه  ي�سّوى  ما   -14
راحل.

15- خلط ال�سيء بال�سيء، خّلط يف كالمه.
16- فيلم من بطولة وردة اجلزائرية وعادل ماأمون، �سمري مت�سل.

الثاين  الإ���س��م  ال�س�عر،  وح�ّس�ن  رّق�����ق   -17
يف  جّد  مرتفع،  َبَرَكة،  راحلة،  اأمريكية  ملمثلة 

اأمره.
ل�ساعر  الثاين  الإ�سم  وّبخنا،  بري،  حمام   -18

عراقي راحل.
19- ح�ساين، طائر غريد، منزل، م�سى م�سية 

املقّيد.
اإ�ستهر  ق��دمي  ل��غ��وي  ال��ف��ق��ر،  ي��ق��اوم،   -20

بكتابه »جممع الأمثال«.
املنت،  يف  ب��ل��دة  اجل��واه��ر،  م��ن  اأروي،   -21

ميتلئ املكان من النا�س.

عمودياً:  •
اآ�سيوية. دولة  راحل،  لبناين  �ساعر   -1

ال�سفدع. �سّوت  اآخر،  اىل  مكان  من  ذهاب�ه�م  يحّبك،  بريطاني��ة،  مدين��ة   -2
من  عبوره���م،  راحل،  م�رضي  ملطرب  الث�اين  الإ�سم  النبات،  والتّف  طل�ع   -3

الفواك��ه.
حافظ. احلليم  لعبد  اأغن��ية  نوبل،  جائزة  نال  راحل  ياباين  وزراء  رئي��س   -4

ال�سيء. اأجمع  ت�سيلي،  اأوا�سط  يف  مدينة  اأ�سار،  لدغ،   -5
ع�سكرية. رتبة  يحّدق،  نيجريية،  مدينة   -6

راحل، مرفاأ �سوري. الدببة، ممثل م�رضي  نوع من   -7
بلدة يف اجلنوب، طريق. تراب متبّدد،   -8

واأزالوا. اأبعدوا  منحتهم،  ال�سيء،  اأهلك  مقِبل،   -9
ممثل. اإبنة  م�رضية  ممثلة  م�رضية،  ممثلة  جّنة،   -10

معتدل. جزم،  حرف  اأفريقية،  دولة  قاتلة،  مادة  تالئم،   -11
م�رضية. مطربة  يكّبلونهُ،  و�ساكن،  �سعيف   -12
للتف�سري. هدَم،  �سيارات،  �سباق  اأ�سّميها،   -13

متغرّياً. �سّنور،  نومه،  يف  نخر  اأفريقية،  دولة   -14
اأمريكية. تن�س  لالعبة  الثاين  الإ�سم  لبنانية،  مطربة  كثرياً،  ناأكل   -15

ع�َسل. راحلة،  لبنانية  مطربة  بالأمر،  وحتّقق  علَم  قرميد،   -16
للوالدة،  تقال  م�سيتهم،  يف  تثاقلوا   -17
اأمريكية  ملمثلة  ال��ث��اين  الإ���س��م  ق�س�س، 

راحلة.
ممثل  م��ع��م��ل،  ب���ك���رثة،  امل����اء  ���س��ّب   -18
�سابق. فرن�سي  لرئي�س  الثاين  الإ�سم  م�رضي، 
�سحذت  ق��ري��ب��ن��ا،  ���س��وي��دي��ة،  مم��ث��ل��ة   -19

. ل�سكني ا
ممثلة  ال���ث���ور،  اأمل�����اين،  م��و���س��ي��ق��ي   -20

�سورية.

الفائزون

حزيران 2010
145

اجلي�ش - العدد رقم 300

• املعاون الأول بيار وهبة
لواء الدعم - فوج الإ�سارة.

• الرقيب الأول ابراهيم الها�سم
لواء احلر�س اجلمهوري.

• الرقيب الأول موري�ش عبدالل�ه
ال�رضطة الع�سكرية.

• رميا ح�سن حايك
حي ال�سلم.



كلمتي

كلمتي

ي
مت

كل

بقلم:
العميد الركن
�سالح حاج �سليمان
مدير التوجيه

هذا هو الإرهاب

الإ�رضائيلي باملجتمع الدويل وقد زاد عن حّده هذه  الإ�ستهتار  مرة جديدة يظهر 
باأيٍد باردة �سد  ال�ساخنة التي اقرتفها م�سّلحوها  املرة، وطفح كيله، بعد املجزرة 

»احلرية«. اأ�سطول 
واأكيا�س  والأطعمة  واملعلبات  الأطفال  بلعب  مدّججاً  كان  هذا  »احلرية«  اأ�سطول 
اأن يجعل  الإن�سانية كاد  ا�ستقلوا �سفنه متطّوعني خلدمة  الذين  الأبرياء  الطحني. دم 
والع�سي  املتو�سط...  الأحمر  البحر  واحد:  بحر  يتماهيان يف  والأحمر،  الأبي�س  البحرين، 
دولياً،  حمّرمة  ت�سبح  قد  النف�س  عن  عفوي  دفاع  يف  ا�ستخدامها  ال�سحايا  حاول  التي 
�سد  للر�سا�س،  الفوري  ال�ستخدام  يف  الإ�رضائيلي  الأ�سلوب  املقابل،  يف  يتحّول،  وقد 
تكوينه  اإ�رضائيل  ترغب  الذي  العامل  اأكادمييات  يف  تدري�سه  يتّم  منهجياً  اأ�سلوباً  العّزل، 

املتع�ّسبة. العن�رضية  مبادئها  ووفق  مزاجها،  و�سمن  هواها،  على 
اأن  ترى  وهي  ال�سحايا،  عاتق  على  امل�سوؤولية  تلقي  الإ�رضائيلية  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
وبالتايل  النف�س،  عن  دفاعاً  عليه  اأقدموا  ما  على  اأقدموا  قد  نخبتها،  جنود  وهم  جمرميها، 
ال�سعب  جن��دة  على  اأ���رضّوا  الذين  الإن�سانية  ُر�سل  من  العنيدة  ال��روؤو���س  لأ�سحاب  تاأديباً 
واأن هذا احل�سار هو وهمي  الفل�سطيني املحا�رض يف غزة منذ �سنة واثنتني وثالث... خ�سو�ساً 
هذا  اىل  ول  الإن�سانية،  القافلة  هذه  اىل  ول  ال�سجة،  لهذه  داٍع  من  ولي�س  الإ�رضائيلي،  بالعرف 
الغذائية  ال�سادرات  تنقل  لكي  فارغة  الأ�سطول  �سفن  حت�رض  اأن  الأج��دى  من  وك��ان  التعب، 

والألب�سة والأدوية واملحروقات من غزة اىل العامل.
ال�سائعات.  من  �سائعة  فيها  احلياة  و�سائل  وفقدان  اأنواعها،  على  باملواد  تفي�س  هذه  غزة 
واحل�سار؟ ل اأ�سا�س لهذه الكلمة، ي�ستطيع الفل�سطيني اأن يزور عوا�سم العامل كاملة عرب الأنفاق. 
الأنفاق تلك تقيه حّر ال�سم�س، وحتميه من حوادث ال�سري ومن كوارث الطريان. الأدوية؟ عنده اأع�ساب 
اأن  الفل�سطيني  لل�سعب  اآن  اأما  الألب�سة؟  اإ�رضائيل.  اقتلعتها  التي  الزيتون  اأ�سجار  جذوع  فوق  نبتت 

العامل املعا�رض؟ الذي تنادي به ح�سارة  للعري  القما�س ترويجاً  يكتفي بقطع �سغرية من 
والآن، هناك جهتان حما�رضتان: غزة التي يحا�رضها اجلي�س الإ�رضائيلي، ودولة اإ�رضائيل التي حتا�رضها 
العامل حماربته، ل بل هذا  الذي يّدعي بع�س دول  الدويل  الإرهاب  الدولة، وهذا جزء من  اإرهاب  جرمية 

ال�رّضعيني! باأمه واأبيه، وبناته واأبنائه  الإرهاب الدويل كامالً،  هو 
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