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لتوزيع ال�صحـف واملطبوعـات

عنوان املجلة

غو�سطا،  يف  املجوقل  الفوج  ثكنة  يف 

قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممّثل  وبح�سور 

من  وعدد  الفوج،  قائد  نادر  جورج  الركن  العميد 

اجلي�ش  قطع  خمتلف  من  وال�ضباط  الدين  رج��ال 

»ذاك��رة  متحف  افتتح  ال��ف��وج،  �ضهداء  واأه���ايل 

الذين  ال�سهداء  لذكرى  تخليًدا  وحديقة،  الفوج« 

العامني  البارد  ونهر  ال�سنيه  معارك  يف  �سقطوا 

2000 و2007.

املغاوير مب�ساركة وحدات من  نّفذ فوج 

القوات اجلوية والبحرية والطبابة الع�سكرية واأفواج 

عات الأول، مناورة 
ّ
امل�ضاد للدروع والهند�ضة واملدر

ت�سّللت  اإرهابية  جمموعة  مهاجمة  مو�سوعها  قتالية 

اإىل ال�ساطئ للقيام بعمليات تخريبّية.
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بالزّفة والزغاريد، ا�ستقبلت بلدة بعذران 

ابنها العماد جان توفيق قهوجي قائد اجلي�ش، الذي 

ال�سوفية...  البلدة  هذه  اإىل  باالإنتماء  فخره  عن  عّب 

فبدعوة من اأهايل البلدة وجمل�ضها البلدي والرابطة 

العماد  بعذران  مت 
ّ
كر فيها،  االإجتماعّية  الثقافّية 

البلدة  �ضاحة  على  اإ�ضمه  اإط��اق  مبنا�ضبة  قهوجي 

الرئي�سة، يف 2011/5/29.

15





جليشش
اإسستقباالت قائد ا

حزيران

قائد اجلي�ش ي�ستقبل �سفرية الإحتاد الأوروبي

...و�سفري دولة الإمارات العربية املتحدة

...وال�سفري الهولندي

...وال�سفري اللبناين يف �ساحل العاج

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

الأو�ساع  وا�ستعر�سا  اإي�سهور�ست  اجنيلينا  ال�سيدة  الأوروب��ي  الإحت��اد 

العامة.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، �سفري دولة الإمارات 

وداعية  زي��ارة  يف  الزعابي،  رحمة  ح�سني  رحمة  ال�سيد  املتحدة  العربية 

ملنا�سبة انتهاء مهمته يف لبنان.

ال�سيد  ا�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، �سفري دولة هولندا 

هريو دو بور، وجرى بحث ال�سوؤون العامة.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، �سفري لبنان يف دولة �ساحل 

باأو�ساع  اجلي�ش  اهتمام  على  �سكره  ال��ذي  العجمي،  علي  ال�سيد  العاج 

�ست لها �ساحل العاج.
ّ
اجلالية اللبنانية يف اأثناء الأحداث التي تعر

حزيران 2011
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...وقائد قوات

الأمم املتحدة املوؤقتة

...واملن�ّسق اخلا�ش

للأمني العام للأمم املتحدة

...ووفًدا اأمريكًيا ... و�سفرية الوليات املتحدة الأمريكية

قائد  ال���ريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي،  العماد  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

يرافقه  اأ�سارتا،  األبريتو  اللواء  لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات 

خالل  وجرى  �سرتوغر.  ميلو�ش  ال�سيد  والإعالمي  ال�سيا�سي  امل�ست�سار 

اللقاء بحث التطورات احلا�سلة على احلدود اجلنوبية، ل �سيما املجزرة 

العزل يف مارون  الإ�رسائيلي بحق املدنيني  العدو  ارتكبها  التي  الب�سعة 

الرا�ش، وخرقه الفا�سح القرار 1701، كما مّت التداول يف �سبل تكثيف 

اجلهود والتن�سيق بني اجلي�ش والقوات الدولية، للحفاظ على ا�ستقرار 

وزارة  مبنى  اأ�سارتا، يف وقت لحق،  األبريتو  اللواء  زار  املنطقة. كذلك، 

الإعتداء  ظروف  وتداول  اجلي�ش  قائد  العماد  والتقى  الوطني،  الدفاع 

�ست له الوحدة الإيطالية يف منطقة الرميلة، ونتائج 
ّ
الإرهابي الذي تعر

الت�سديد على تعزيز  اللقاء،  ال�ساأن. كما جرى خالل  التحقيقات يف هذا 

التعاون الأمني بني اجلي�ش والقوات الدولية.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، املن�سق اخلا�ش لالأمني 

العام لالأمم املتحدة ال�سيد مايكل وليامز وبحثا الأو�ساع على احلدود 

اجلنوبية.

جون  الأم��ريك��ي  اجل��رال  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�ش،  قائد  ا�ستقبل 

املتحدة  الوليات  �سفرية  ح�سور  يف  ع�سكري،  وفد  يرافقه  �سارلتون 

التعاون  تعزيز  �سبل  البحث  وتناول  كونيللي.  مورا  ال�سيدة  الأمريكية 

الع�سكري بني جي�سي البلدين، ل �سيما يف جمايل التدريب واللوج�ستية، 

للجي�ش  املقررة  الأمريكية  امل�ساعدات  برنامج  تنفيذ  متابعة  جانب  اإىل 

اللبناين.

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

الوليات املتحدة الأمريكية يف لبنان ال�سيدة مورا كونيللي يرافقها ملحق 

الدفاع العقيد جوزف رانك، وتناول البحث عالقات التعاون الع�سكري بني 

جي�سي البلدين.

حزيران 2011
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...واملديرة الإقليمية ل�سوؤون اللّجئني 

يف منظمة الأمم املتحدة

...ومدير

وكالة الأونروا

...ورئي�ش اللجنة 

الدولية لل�سليب الأحمر

...وم�ساعد املن�سق اخلا�ش للأمني 

العام للأمم املتحدة

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، املديرة الإقليمية 

ل�سوؤون الالجئني يف منظمة الأمم املتحدة ال�سيدة نينيت كيلي.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، مدير وكالة الأونروا يف 

لبنان ال�سيد �سيلفاتوري لومباردو على راأ�ش وفد مرافق، وجرى تداول 

ن�ساطات الوكالة و�سوؤون الالجئني الفل�سطينيني، و�سبل التعاون مع 

اجلي�ش يف هذا الإطار.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، رئي�ش اللجنة الدولية 

لل�سليب الأحمر يف لبنان ال�سيد جورج كومينو�ش، يف زيارة وداعية قّدم 

فيها خلفه ال�سيد جريغ مونتاين.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، م�ساعد املن�ّسق 

اخلا�ش لالأمني العام لالأمم املتحدة يف لبنان ال�سيد روبرت وتنك�ش، 

وتداول الأو�ساع العامة.

حزيران 2011
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...والنائب

خالد زهرمان

...والنائب ال�سابق

اإميل اإميل حلود

...والنائب

اميل رحمة

...ووفًدا نيابًيا

ا�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، النائب خالد زهرمان وتداول 

الأو�ساع العامة.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، النائب ال�سابق 

اإميل اإميل حلود.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، النائب اإميل رحمة، 

وتداول �سوؤوًنا عامة.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، كالً من ال�سادة النواب: 

انطوان �سعد، زياد القادري واأمني وهبي، وجرى بحث ال�سوؤون العامة.

حزيران 2011
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...والقا�سيني عوين رم�سان 

وعبد الر�سا نا�رص

...وال�سيدين رامي النمر

وحممود فرن�سي�ش

...واأمني عام املجل�ش 

الأعلى اللبناين ال�سوري

...واملدير العام للأمن 

العام بالوكالة

ا�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، رئي�ش ديوان املحا�سبة 

القا�سي عوين رم�سان يرافقه القا�سي عبد الر�سا نا�رس.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، كالً من مدير بنك 

»FNB« ال�سيد رامي النمر وال�سيد حممود فرن�سي�ش.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، اأمني عام املجل�ش 

الأعلى اللبناين ال�سوري الأ�ستاذ ن�رسي خوري، ودار احلديث حول 

ال�سوؤون العامة.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، املدير العام 

لالأمن العام بالإنابة العميد رميون خطار وجرى بحث التعاون 

المني امل�سرتك بني املوؤ�س�ستني.

حزيران 2011
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...ووفًدا من املركز الإ�سلمي 

يف عائ�سة بكار

...ووفًدا من الأحزاب 

والقوى الوطنية

...ووفًدا من جلنة تن�سيق ودعم ن�ساطات 

اأبناء �سهداء اجلي�ش اللبناين

الإ�سالمي  الريزة، وفًدا من املركز  ا�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف 

يف عائ�سة بكار.

كذلك، ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، كالً من:

 العام يف احلزب التقدمي الإ�سرتاكي املقدم املتقاعد �رسيف فيا�ش، يرافقه العميد املتقاعد �سمري قهوجي، واملحامي 
ّ
اأمني ال�رس

�سا�سني �سا�سني، ووفًدا من اللقاء العلمائي امل�ستقل برئا�سة ال�سيخ اأحمد طالب، والدكتور عبد اهلل �سو مبنا�سبة اإلقائه حما�رسة يف 

قاعة العماد جنيم حول اإن�ساء جزر عائمة يف املحيطات والبحار، ووفًدا من جامعة الك�سليك برئا�سة الربوف�سور اإيلي ب�سيب�ش، الذي 

�سكره على م�ساركة عدد من �سباط اجلي�ش يف الندوة التي اأقيمت يف اجلامعة حول »فن القيادة«، كما ا�ستقبل مديرة الوكالة الوطنية 

لالإعالم ال�سيدة لور �سليمان، ورئي�ش بلدية غزير القن�سل ابراهيم حداد.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، وفًدا من الأحزاب والقوى 

الوطنية.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، وفًدا من جلنة 

تن�سيق ودعم ن�ساطات اأبناء �سهداء اجلي�ش اللبناين برئا�سة ال�سيدة 

جوانا قهوجي مدلج. وقد توّجه اأع�ساء الوفد بال�سكر للعماد قهوجي 

على متابعته الدائمة ن�ساطات اللجنة وتقدمي امل�ساعدة لها.

حزيران 2011
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اأمر اليوم

حزيران

حزيران 2011
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مبنا�سبة عيد املقاومة والتحرير، 

اأ�سدر العماد قائد اجلي�ش 

»اأمر اليوم« الرقم 51، داعًيا 

الع�سكريني اإىل ر�ش ال�سفوف 

والتم�سك باإرادة ال�سمود 

واملقاومة يف مواجهة العدو.

يف ما يلي ن�ش »اأمر اليوم«.

تخو�سون جتربة جديدة

يف ال�سمود والثبات وااللتزام

اأمر اليوم للع�سكريني:

اأيها الع�سكريون

هذا  وال��ت��ح��ري��ر  امل��ق��اوم��ة  عيد  علينا  يطل 

يف  جديدة  جتربة  غمار  تخو�ضون  واأنتم  العام، 

ذلك،  اإىل  حافزكم  وااللتزام،  وال�ضمود  الثبات 

وما  ج�ضام،  الوطن من حتديات  له  يتعر�ض  ما 

اأزم��ات  من  برّمتها  العربية  املنطقة  ت�ضهده 

خطرية وغري معهودة، ي�ضعى العدو االإ�رسائيلي 

خمططاته  خل��دم��ة  ا���ض��ت��غ��ال��ه��ا  اإىل  ج���اه���داً 

بلدان  ا�ضتقرار  زعزعة  اإىل  الهادفة  التاريخية، 

للنيل  متهيًدا  لبنان،  منها  وبخا�ضة  املنطقة 

ومقاومته،  وجي�ضه  �ضعبه  واإجنازات  وحدته  من 

ويف مقدمها اإجناز حترير االأر�ض من هذا العدو 

العام  عليه  االنت�ضار  ومعمودية   ،2000 العام 

.2006

اجلي�ض  �ضهداء  اأرواح  اأحيي  جميًعا  فبا�ضمكم 

اأبطاالً  ومواطنني  مقاومني  واأرواح  وج��رح��اه، 

عاهدوا اهلل على الوفاء للوطن واالأر�ض، فكانت 

دماوؤهم الزكية عنواًنا النت�ضار قوة احلق على 

حق القوة، واإيذاًنا بانباج فجر احلرية وال�ضيادة 

والكرامة. 

يف ذكرى املقاومة والتحرير
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اأيها الع�سكريون

عند  انت�ضاركم  اأن  اعلموا 

ثغور الوطن يف اجلنوب، دفاًعا عن 

اإ�رسائيلي، وحفاًظا  اأي عدوان  وترابه �ضد  اأهله 

املقاوم  �ضعبكم  مع  بالتاحم  ا�ضتقراره  على 

وبالتعاون الوثيق مع القوات الدولية، هو �رسف 

لكم ومدعاة فخر لكل واحد منكم، فاأنتم توؤدون 

واجب اجلي�ض االأ�ضيل الذي نذرمت له اأنف�ضكم، 

ال  وال���ذي  ال���والء،  مي��ني  �ضبيله  يف  واأق�ضمتم 

الوطن واملواطن،  اأمن  بال�ضهر على  اإالّ  يكتمل 

ومعهم  والعماء،  لاإرهابيني  بحزم  والت�ضدي 

اخلارجني على القانون واملتطاولني على هيبة 

الدولة وموؤ�ض�ضاتها.

 كونوا على ثقة تامة باأنكم ل�ضتم وحيدين يف 

امليدان، فاإىل جانبكم �ضعبكم االأبي الذي يلتف 

حولكم ويعقد عليكم 

ال��ره��ان، وي���درك اأن 

هي  ال��ب��اد  م�ضلحة 

واأّنه  فوق كل اعتبار، 

ال يجوز حتت اأي ظرف 

التفريط  ���ض��ع��ار،  اأو 

ومكت�ضباته  باإجنازاته 

بدماء  حتققت  التي 

���ض��ه��دائ��ه و���ض��واع��د 

اأبطاله.

اأيها الع�سكريون

يف الذكرى احلادية ع�رسة للمقاومة والتحرير، 

ب��اإرادة  والتم�ضك  ال�ضفوف  ر�ض  اإىل  اأدعوكم 

غ��ادر،  ع��دو  مواجهة  يف  وامل��ق��اوم��ة،  ال�ضمود 

اأقدم باالأم�ض القريب عمًدا على ارتكاب جمزرة 

العّزل  الفل�ضطينيني  االأخوة  �ضفوف  يف  ب�ضعة 

ديارهم،   اإىل  املقد�ض  العودة  بحق  املطالبني 

اأج��زاًء من ترابنا  العدو يحتل  فيما ال يزال هذا 

جًوا   ،1701 القرار  خ��رق  يف  وميعن  الوطني، 

االأخ���رى  تلو  الفر�ضة   
ّ

وي��ت��ح��ني ا، 
ً
وب����ر ا 

ً
وب��ح��ر

واالنق�ضا�ض  لبنان،  يف  هزائمه  عن  للتعوي�ض 

على اإجناز التحرير الذي حتتفون به اليوم.

�ضعبكم يناديكم فلّبوا النداء، وال ترتددوا يف 

كما  لتكونوا  اأجله،  من  امل�ضتطاع  اأق�ضى  بذل 

وحماته  املنيع  الوطن  ح�ضن  دائ��ًم��ا،  عهدكم 

املخل�ضني.





قائد اجلي�ش يزور 

ًما
َّ
م�سقط راأ�سه مكر

اإعداد: ندين البلعة

تكرمي

حزيران

�ساحة يف بعذران على ا�سم العماد قهوجي

بالزّفة والزغاريد، ا�ستقبلت بلدة 

بعذران ال�سوفّية ابنها العماد جان 

توفيق قهوجي قائد اجلي�ش الذي 

عّب عن فخره بالإنتماء اإىل هذه 

البلدة ال�سوفية... فبدعوة من اأهايل 

البلدة وجمل�سها البلدي والرابطة 

مت 
ّ
الثقافّية الإجتماعّية فيها، كر

بعذران العماد قهوجي مبنا�سبة اإطالق 

اإ�سمه على �ساحة البلدة الرئي�سة، يف 

.2011/5/29
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الإ�ستقبال

مع  ب���ع���ذران  اإىل  ق��ه��وج��ي  ال��ع��م��اد  و���س��ل 

وزوجها،  جوانا  وابنته  مرلني  ال�سيدة  عقيلته 

ق�ساء  ن���واب  م��ن  ع��دد  ا�ستقبالهم  يف  وك���ان 

املوحدين  طائفة  عقل  �سيخ  وممثل  ال�سوف، 

الأعلى  املذهبي  املجل�ش  واأع�����س��اء  ال����دروز، 

للموارنة، وقائمقام  للطائفة، ومطران �سيدا 

الر�سمية  ال�سخ�سيات  من  وح�سد  ال�سوف، 

اأع�ساء  جانب  اإىل  والثقافية،  والإجتماعية 

�ضباط  كبار  من  وعدد  الع�ضكري،  املجل�س 

القيادة، وروؤ�ساء اأركان اجلي�ش ال�سابقني، 

وممثلني عن الأجهزة الأمنية، ووفود من 



اأهايل البلدة والقرى املجاورة.

»اأنَت من اجلبل ولكنك لكل لبنان«... واحدة 

من اليافطات التي ملأت الطرقات املوؤّدية اإىل 

بعذران، ترحيًبا بالعماد قائد اجلي�ش.

وُعِزفت  بالتاأهب،  الت�رشيفات  قوى  قائد  اأمر 

وبينما  بو�سوله.  اإي��ذاًن��ا  اجلي�ش،  قائد  عزفة 

ا�ضتعر�س العماد قهوجي القوى، عال الت�ضفيق 

وانطلقت املو�سيقى والأغاين املرّحبة بالقادم 

ونرثن  الن�ساء  زغردت  اخل��راف،  ُنِحرت  العزيز. 

اإنه لعر�ش حقيقي يف بعذران.  الورود والأرز... 

كّلهم  والعجائز،  ال�سباب  وال�سغار،  الكبار 

وكان  فخرهم...  وم�سدر  بلدتهم  بابن  اأحاطوا 

اإىل الكني�سة  اأن ينتقل اجلميع  لقاء حميم قبل 

بها  احتفل  التي  الإلهية  بالذبيحة  للم�ساركة 

مطران �سيدا للموارنة اليا�ش ن�ّسار، يف كني�سة 

مار اليا�ش.

بعذران مثال الوحدة

املطران ن�ّسار رّحب بالعماد قهوجي يف عظته: 

»لقد حللت بني اأهلك واأحبائك، ولك حّب كبري 

اأ�ساهد عر�ًسا وفرحًة  يف كل قلب ونف�ش حيث 

تعّم احلا�رضين باأطيافهم كافة، لأنك ابن البلدة 

وعلى راأ�ش املوؤ�س�سة التي ترمز اإىل وحدة هذا 

الوطن و�سعبه وعناده وحريته... املوؤ�س�سة التي 

هي ال�سمانة الوحيدة والأمل للبنان«.

وتابع:  »لقد اختارك اهلل لقيادة هذه املوؤ�س�سة 

لأنك من بلدة تت�سّلح بالعي�ش امل�سرتك واليد 

امل�ضيحّيني  بني  والتعا�ضد  والتاآخي  الواحدة 

العماد من  يا ح�رشة  اأنَت  ال��دروز...  واملوّحدين 

لبنان  عن  ال�سوف،  قلب  يف  منوذجية  منطقة 

واحد موّحد، وقد ُطِبَعت فيك �سفة رجل الوطن 

واملناقبية«.

التوفيق لقيادة اجلي�ش يف هذه  اهلل  �ساأل  ثم 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  لتبقى  الدقيقة،  املرحلة 

الأول  ال�������س���ام���ن 

والوحيد للبنان...

الإحتفال

اإىل �ساحة الإحتفال، 

ال��ن�����س��ي��د ال��وط��ن��ي 

اف��ت��ت��اًح��ا، وم����ن ثم 

ال��ك��ل��م��ات. الأ���س��ت��اذ 

ب�����س��ام ع��ب��د ال��ق��ادر 

ال����ذي ق����ّدم احل��ف��ل 

ال���ق���ول:  اإىل  ب�����ادر 

»�سعب الرتحيب ب�ساحب الدار يف داره... لقد 

قلَت يوًما: وطننا لبنان هو ابن ال�سخر والرتاب 

والثلج واملاء، ولكن اإن دعا الداعي اإىل احلرب 

اأنَت  وها  النار...  نوقد  فاإننا  دفاًعا  واملعارك 

اليوم حتّلق يف �سماء الوطن، حامًيا حار�ًسا بعني 

ن�رشٍ وقلب اأ�سٍد وقب�سٍة من نار على روؤو�ش من 

عاداه...«.

»بعذران... اأهلي واأ�سدقائي«

البلدة  اأه���ايل  اىل  كلمًة  اجلي�ش  قائد  وّج��ه 

البلدة  هذه  اإىل  بالإنتماء  فخره  عن  فيها  عّب 

ال�سوفّية التي هي اأ�سدق رمٍز للوحدة الوطنية، 

حيث قال:

ًما فاألف 
ّ
»اأيها الأعزاء، اأح�رش بينكم اليوم مكر

�ضكٍر لكم. اأقف اليوم يف بلدة �ضمَّ ترابها رفات 

اأج����دادي، ومنها ارحت��ل وال���دي، رج��ل الأم��ن، 

يزرعنا يف اأر�س لبنان، �ضنابل اأثقل�ها العنف�وان 

الوطن بعد عبادة  اأمام حب  وانحنت  والك�رامة، 

اهلل جّل جلله.

امل�سعف  بيت  امل�ساعدة،  بي�ت  بعذران،  يف 

يحت�سننا  واأ�سدقاء،  اأه��ل  بني  اأق��ف  واملنجد، 

وه�اكم  وال��ب��ط��ولت،  احلكمة  يف  عريق  تاريخ 

ذل��ك  على  ت�سه��د  املنيفة  البي���ش  العمائم 

بكل �سدق.
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اأقف يف بعذران الراتعة يف قلب  اأيها الأعزاء، 

ي�سنعون  ال��رج��ال،  رجاله  و�سور  لبنان،  جبل 

اأ�ستذكرهم  ذه��ن��ي.  يف  تتزاحم  لبنان  ت��اري��خ 

اليوم يقفون وقفات عّز، يعلون مداميك لبنان 

يتطّور  ا 
ً
فكر عقولهم  يف  يحملونه  الإ�ستقلل، 

تعاىل  اهلل  واأ���س��األ  يبدع.  وطًنا  اأيديهم  وعلى 

ر�ضموها  التي  ال��دروب  على  خطاي  ي�ضّدد  اأن 

لنا، فاأ�سهم من خلل م�سوؤوليتي قائًدا جلي�ش 

حلم  وحتقيق  اإل��ي��ه  �سبوا  م��ا  بلوغ  يف  لبنان، 

راودهم.

اإن اجلي�س اللبناين يقف  اأيها احلفل الكرمي، 

ف�ضٍل  اأّي  يف  كانوا،  اأينما  مواطنيه  جانب  اإىل 

وحتت اأّي عنوان، من 

اأطماع  �ضّد  الوقوف 

ال���ع���دو الإ���رشائ��ي��ل��ي 

اعتداءاته،  ومواجهة 

موؤامراته  اإىل  والتنّبه 

�سكلً  تختلف  ال��ت��ي 

واأ�سلوًبا من وقت اإىل 

اآخر، مروًرا بالت�ضّدي 

باأ�سكاله  ل���لإره���اب 

كافة، كائنًة ما كانت 

اأحجام حماولته للنيل 

اللبناين،  الكيان  من 

جم��ت��م��ًع��ا و���س��ي��غ��ة 

ع��ي�����ش وت�����س��ام��ن، 

حتمية  اإىل  و����س���ولً 

احل��ف��اظ ع��ل��ى الأم���ن 

وهما  والإ���س��ت��ق��رار، 

ح��ّق وا���ض��ح وم�����رضوع 

ما  م��ع  م��واط��ن،  لكل 

يتبع ذلك من م�ساركات ممكنة لهذا املواطن يف 

اليومية، و�رشعّية حرّيته  �سوؤون عمله وم�سريته 

اأي، ويف احلياة الكرمية على 
ّ
يف التعبري عن ال��ر

كل �سعيد.

العربية  املنطقة  تعي�س  الكرمي،  احلفل  اأيها 

ا �ضيا�ضًيا واجتماعًيا يختلف  منذ �ضهور، خما�ضً

اأن ترتك  تاأثرياته  �ساأن  واأخ��رى، من  بني دولة 

بالتاأكيد،  نحن  اجتاه.  من  اأكرث  يف  انعكا�ساتها 

اأي �ضيء، لكننا  معنيون بالو�ضع يف بلدنا قبل 

�ضلًبا  ينعك�س  عمل  اأي  بتجّنب  اأي�ًضا  معنيون 

�سوؤون  يف  تدخلً  ُيح�سب  اأو  وعلى غرينا،  علينا 

تعاوننا  اأب���ًدا  يلغي  ل  ذل��ك  اأّن  كما  الآخ��ري��ن. 

بتطوير  يتعّلق  ما  يف  ا  خ�سو�سً اأ�سقائنا،  مع 

موؤ�ّس�ستنا الع�سكرية، اإعداًدا وتدريًبا وجتهيًزا، 

و�ضبط حدودنا واإحياء عمل موؤ�ض�ضاتنا، و�ضوؤون 

اأدرى  وهم  باأبنائه،  ة  خا�ضّ حال  ب��اأي  بيت  كّل 

يرتّكز  اأن  الطبيعي  ومن  وتفا�سيله.  ب�سعابه 

الوراء،  اإىل  جوع 
ّ
الر منع  على  لبنان  اهتمامنا يف 

املاء  يف  امل�سطادين  على  الفر�ش  وتفويت 

املجتمع  ال�سقاق يف  زرع  اإىل  وال�ساعني  العكر، 

م��رارة تلك  ع��رف  ال��ذي  ال��واح��د. ونحن، اجليل 

ندع  لن  احلياة،  على  اإطاللته  بداية  احلالت يف 

جاهز  وجي�سنا  اللحقة،  الأجيال  ي�سيب  ذلك 

دوًما لتنفيذ ما تطلبه الأمور، انطلًقا من ق�سمه 

على  حفاًظا  كامالً  بالواجب  بالقيام  الوا�ضح 

الوطن لبنان.

اأع���زائ���ي يف ب���ع���ذران ال��ع��زي��زة، م��واط��ن��ني، 

دين،  ورج��ال  وزمنيني  ومدنيني،  ع�سكريني 

موؤ�س�سات تربوية واجتماعية، وهيئات اختيارية 

وبلدية، اإنني اأرى فيكم ما اأراه يف جي�ش بلدكم، 

مثالً للوحدة الوطنية يف هذه البقعة اجلميلة من 

كما  العب  تّتخذ  الع�سكرية  واملوؤ�س�سة  الوطن، 

متنوعة  اإن�سانيًة  رموًزا  اأبناوؤها  األي�ش  تعلمون، 

ومتاآلفة من بالدنا بجميع مناطقها؟

تراث  على  احلفاظ  يف  جهودكم  ب��وِرك��ت  األ 

و�سِلمت  الأب��ن��اء،  م�ستقبل  بناء  ويف  الأج���داد، 

قلوبكم العامرة مبحبة الأر�س والأهل واجلريان 

والوطن، اأما املوؤ�س�سة الع�سكرية فاإنها حت�سب 

غار  غ�سن  باإجنازاتها،  وثقتكم  لها،  تقديركم 

تكّلل به ذكرى �سهدائها الأبطال.

األف �سكر لِك بلدتي،  اأخرى،  ويف اخلتام، مرة 

واألف �سكر لكم اأبناءها، وبخا�سة من دعا ورعى 

هذا التكرمي«.
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�سنبقى مثالً

رّحب  �ساذبك  �سلح  ال�سّيد  البلدية  رئي�ش 

املوؤ�ض�ضة  اأهمية  على  و�ضّدد  جميعاً،  باحل�ضور 

للدميقراطية  واح��ًة  لبنان  »ليبقى  الع�سكرية 

وال��ع��ام��ة،  ال�ضخ�ضية  احل��ري��ات  ف��ي��ه  ُت�����ض��ان 

وتتحقق فيه ر�ضالته احل�ضارية يف منطقة ت�ضهد 

 �ضعبّية...«.
ٍ

 جماهريية وثورات
ٍ

انتفا�ضات

للتعاي�ش  مثالً  كّنا،  كما  »...�سنكون  وق��ال: 

الأهلي يف منطقة اجلبل وال�سوف... ومن جديد 

قائد  ويا  الطّيبة،  الأر���س  هذه  ابن  يا  ندعوك 

التي  لبلدتك  زيارتك  لتعاود  البا�سل  جي�سنا 

حتّبك وتقّدر عالًيا نهجك الوطني...«.

اأهايل بعذران

مفيد  الدكتور  األقاها  ب��ع��ذران  اأه��ايل  كلمة 

العماد  م�ضرية  عن  اإي��ج��اًزا  ق��ّدم  ال��ذي  قهوجي 

بالتحاقه  ب����داأت  ال��ت��ي  الع�سكرية  ق��ه��وج��ي 

لنداء  تلبيًة   1973 العام  احلربية  باملدر�ضة 

ال��وط��ن، »ح��ت��ى ت��ب��ّواأ امل��راك��ز ال��ق��ي��ادي��ة من 

فوج  ق��ائ��د  اإىل  كتيبة،  ق��ائ��د  اإىل  ���رضي��ة،  اآم���ر 

بتاريخ  اللبناين  للجي�ش  قائد  اإىل  لواء،  فقائد 

.2008/8/29

ا الأو�سمة 
ً
وتابع الدكتور قهوجي كلمته ذاكر

اأعماله  التي ح�سل عليها القائد، ممعًنا بقراءة 

على  م�سّدًدا  للع�سكريني،  وتوجيهاته  وخطبه 

بخطب  ا�ستعان  وقد  يلتزمها.  التي  الثوابت 

للقائد للتذكري بالتزامه هذه الثوابت.

وختم:

»... اإن لك اليوم يف م�سقط راأ�سك ن�سًبا اأبدًيا 

دامت  ما  وي��دوم  يخّلده  عالًيا،  ا�سمك  يحفظ 

الأرزة التي تتو�ّسطه، نركن اإليه ون�ستلهم منه 

الميان بوطن الر�سالة واملحبة«.

اجلي�س،  بقائد  احلفل  مقّدم  اأ�ضاد  اختتاماً، 

لكن  مبنا�ضبهم  يكربون  الذين  »ك��ٌر  فقال: 

الكثري  وفيك  عنك  قالوا  بك.  تكب  املنا�سب 

والقيم  املناقب  هذه  فيك  نكب  ما  اأكرث  لكن 

�ضباًطا  جي�ضنا  يف  وتزرعها  فيك  ُزرع��ت  التي 

اجلميع  ف��وق  ال��وط��ن  واأف�����راًدا، حيث  ورت��ب��اء 

ويّت�سع للجميع...«.

عن  ال�ستار  لإزاح��ة  قهوجي  العماد  توّجه  ثم 

بع�ش  عليها  ُنق�ش  التي  التذكارية  اللوحة 

التاري�خ  معرفة  يف  الأه��م  »يبقى  كلماته:  من 

ق�دوة  وجعلها  امل�سيئة  �سطوره  على  الإّط�لع 

اإىل بناء امل�ستقبل بخطى  للأجيال... والإنطلق 

واثقة«، لينتقل وعقيلت�ه بعد انته�اء الإحتفال 

النائب  اإىل دارة رئي�ش جبه�ة الن�سال الوطني 

وليد جنبالط يف املختارة، الذي اأقام حفل غذاء 

على �رشفه.

ي����ا ق����ائ����َد اجل���ي�������س ُن���ه���ن���ي���َك مب��ك��رم��ة

لأن���ت���م ال����وع����ُد والأوط����������اُن ت��ف��ت��ق��ُد...

ال�������ض���وءُ يف ب����ع����ذراَن ال����ي����وَم م��وؤت��ل��ٌق

ب�������اُب ال�����ق�����ي�����ادِة ق�����د ه������لَّ ل��ط��ّل��ت��ك

ال������دوُر ���ض��ع��ٌب وع���ن���َك ال�����ق�����ادروَن ل��هُ

ت
َ
 َط���ُه���ر

ٍ
اأن�����َت امل���ث���اُل غ��ًن��ى م���ن ُت���رب���ة

ٍ
ل���غ���ائ���ل���ة ه����بَّ����ت  اإذا  ال������رج������اَل  اإنَّ 

م��رات��ب��َك ال��ت��ج��ّل��ي يف  اأن������َت  ال��ع��ه��ِد  يف 

ت���ل���ك اجل���������دارُة ق����د ح���ي���َك���ت ل��ع��ات��ق��َك

غ�َضٍق ع��ل��ى  ان�����ض��ال��ت  اإذا  ال��ن��ج��وُم  ه���ذي 

ج��ئ��ن��ا وف�������وًدا م���ن ال���ع���ايل ف��م��ن ج��ب��ٍل

ت���ه���ّن���وؤًا ب����َك اأن������َت ال�������س���وُت يف وط��ن

ُج�����لَّ ال���ك���رام���ات ف��ي��ك احل�����ُق م���وؤمت���ٌن

ِف دان������ت اإل���ي���ك���م دن������وَّ ال����ع����زِّ وال���������رشّ

��دِف ال�����سُ ُل��ع��ب��ةُ  لي�ست  ال�����س��ي��ِف  فلعبةُ 

 م��رت��ق�����ٌس زه�����ًوا وم����ن ���ض��غ��ِف
ُ
وال����زه����ر

ف���احل���اُل ف��ي��ِه ه���و ال����ن����اأُي ع����ِن ال���وَج���ِف

ال��ق�����ض��ِف ����ض���ّدُة  اأو   
ٌ
َك����م ه��اب��ه��م خ��ط��ر

ِف
َ
��ِت الأخ������الُق يف َت����ر  ع��ا���ضَ

ٍ
م���ن ���ض��ي��ع��ة

ه���ان���ت وم����ا ظ���ّل���ت الأج����ي����اُل يف َوَك�����ِف

اأن�����َت ال�����س��ب��اُب وه���ا الأع�������داًء يف َرَج����ِف

ِف
َ
ف��اجل��ي�����ُس م��ب��ت��ه��ٌج والأر��������سُ يف َع����ر

الكتِف؟ على  ُتلقى  اأن  ال��ب��دُر  ي��ج��زُع  ه��ل 

ِف
َ َ
ن���رج���و ل���ك اخل�����رَي والآم���������اُل يف ������رض

وال���َع���َزِف ال��ل��ي��ِل  اأو يف   
ّ
ال�����رش ع���اٍت ع��ل��ى 

للو�سِف ِل��ن��َت  ��ا  ح��قًّ ال�����س��دُق  كما  ���س��اٍف 

ال�ساعر الأ�ستاذ جورج �سكراهلل األقى ق�سيدًة للمنا�سبة بعنوان »�سوت الوطن«:
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مناورة

اإعداد:  ليال �صقرحزيران

ت�صوير: جاك واكيم

فوج املغاوير يت�صّدى 

ملجموعة اإرهابية

يف مناورة تكاتفت خاللها 

جهود عّدة قطع ووحدات

بح�صور  اأع�صاء املجل�س الع�صكري 

ون����واب رئ��ي�����س الأرك�����ان، وع��دد 

وامللحقني  اجلي�ش  �ضباط  كبار  م��ن 

املعتمدين  والأجانب  العرب  الع�ضكريني 

يف لبنان، نّفذ فوج املغاوير مب�ضاركة وحدات من القوات اجلوية 

والهند�ضة  للدروع  امل�ضاد  واأفواج  الع�ضكرية  والطبابة  والبحرية 

جمموعة  مهاجمة  مو�ضوعها  قتالية  مناورة  الأول،  ع��ات 
ّ
وامل��در

وذلك  تخريبّية،  بعمليات  للقيام  ال�ضاطئ  اإىل  ت�ضّللت  اإرهابية 

يف منطقة حامات.

اأهداف التمرين

���ص��ب��ق امل���ن���اورة اإي���ج���از ل��ف��وج 

املغاوير قّدمه قائد الفوج العميد 

الركن �صامل روكز، �صارًحا اأهداف 

روؤ�صاء  وتبعه  ومراحله،  التمرين 

للخطوات  مف�ّصل  �رشح  يف  الفروع 

املزمع تنفيذها.

على  ���س 
ّ
ال��ت��م��ر التمرين  ه��دف 

ت��ن��ف��ي��ذ امل��ه��م��ات م��ه��م��ا ك��ان��ت 

�صعوبتها ورفع م�صتوى اجلهوزية 

اأي ط��ارئ،  ا���ص��ت��ع��داداً مل��واج��ه��ة 

وت��ك��ام��ل ا���ص��ت��خ��دام الأ���ص��ل��ح��ة 

وال��وح��دات  الفوج  بني  والذخائر 

الأخرى.

�صيناريو املناورة

منّظمة  اإرهابية  جمموعة  وجهت 

اللبنانية  احلكومة  اإىل  تهديدات 
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واجل��������ي�����������������س 

ال����ل����ب����ن����اين، م��ع��ل��ن��ة 

تخريبّية  بعمليات  القيام  نّيتها 

واملدنيني  الع�صكريني  ت�صتهدف 

الداخلي.  الإ�صتقرار  زعزعة  بغية 

قيادة  كّلفت  اللبنانية  احلكومة 

املنا�صبة  التدابري  اتخاذ  اجلي�س 

للحوؤول دون اهتزاز الو�صع الأمني 

وملنع العدو من الإفالت والإنت�صار 

وق��راه��ا.  املنطقة  ب��ل��دات  داخ���ل 

قيادة اجلي�س كّلفت بدورها فوج 

هجومية  بعملية  القيام  املغاوير 

للت�صّدي لهذه املجموعة. 

و����ص���ع ال����ف����وج حت��ت 

قيادته العمالنية �رشية دبابات 

الأول  امل���درع���ات  ف���وج  م���ن 

و���رشًب��ا م��ن ط��واف��ات ال��ق��وات 

من  مراكب  وجمموعة  اجلوية 

وجمموعة  ال��ب��ح��ري��ة،  ال��ق��وات 

من  واأخرى  الهند�صة  فوج  من 

الفوج امل�صاد للدروع.

ق�������ص���ت اخل����ط����ة ب��ت��دم��ري 

حامات  منطقة  يف  العدو  وح��دات 

وحميطها )حتديًدا يف وجه احلجر- 

بقعة  ع��زل  بعد  حنو�س(،  م��زرع��ة 

ج��وي،  اإن���زال  بوا�صطة  العمليات 

والقيام مبهاجمة على حموَرين، مع 

كاحتياط  فرعي  بلفيف  الإحتفاظ 

�صارت  التي  العملية  فرتة  ط��وال 

وفق املراحل الآتية:

امل��رح��ل��ة ال��ت��ح�����ص��ري��ة:   •
ت�صّمنت ق�صًفا جوًيا على املراكز 

العمليات  بقعة  داخ���ل  امل��ح��ّددة 

على  املدفعي  للق�صف  وتركيًزا 

قواعد املجموعة.

مّت خالل هذه املرحلة عزل بقعة 

على  جوية  اإنزال  بعمليات  الهدف 

امل��رت��ف��ع��ات امل��ح��ي��ط��ة، ك��م��ا  مّت 

بوا�صطة  البحرية  الواجهة  تاأمني 

للقوات  تابعة  م��راك��ب  جمموعة 



البحرية وذلك بعد تدمري مراكز 

الر�صد والإنذار العدّوة.

- املرحلة الأوىل: بالتزامن مع 

امل�صاركون   قام  الإن��زال،  عمليات 

يف ال��ت��م��ري��ن مب��ه��اج��م��ة ال��ه��دف 

بلفيَفني فرعيني وتدمريه.

الثانية: خالل  املرحلة   -

امل�صاركون  هاجم  املرحلة  ه��ذه 

العنا�رش الإرهابية املعادية.

- املرحلة الثالثة: عمل الفوج 

خ���الل ه���ذه امل��رح��ل��ة على 

للق�صاء  املحتّلة  البقعة  تنظيف 

العدو  عنا�رش  م��ن  تبّقى  م��ا  على 

وذلك عرب التمركز دفاعًيا على حّد 

فوج  اإىل  القطاع  وت�صليم  التقدم 

املدفعية الثاين.

الإ�ضتعالم

الوحدات  الفوج مب�صاعدة   كّثف 

امل�����ص��ارك��ة ج��ه��ده الإ���ص��ت��ع��الم��ي، 

)تنقالته  ال��ع��دو  جمموعات  ح��ول 

وم���راب�������س اأ���ص��ل��ح��ت��ه ال��ث��ق��ي��ل��ة 

نقاط  لك�صف  اجلوية(  والدفاعية 

قوته و�صعفه.

الإ�صتطالع  ف�صيلة  قامت  كما 

املجموعة  مبنع  املغاوير  فوج  يف 

الإره��اب��ي��ة م��ن ت��ب��ادل ال��دع��م بني 

عنا�رشها.

توّزع املهّمات

• ال��دع��م اجل���وي وال��ب��ح��ري: 
واحلرفية  بالدقة  املناورة  متّيزت 
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بني  والتكامل  التن�صيق  وح�صن 

متّيزت  كما  وال��وح��دات،  الأف���واج 

بالتنفيذ العايل الكفاءة. فالقوات 

اجل���وي���ة دع��م��ت ف���وج امل��غ��اوي��ر 

بطوافات قاذفة مزّودة �صواريخ، 

جوي  بر�صيد  ال��ف��وج  خم�ّص�صًة 
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موؤلف من طلعة واحدة للـ »هوكر 

لطوافات  طلعات  واأرب��ع  هانرت«، 

ال����»غ���ازي���ل« )مل��ه��م��ات ال��دع��م 

اجلوي القريب(. واأعطيت اأف�صلية 

القريب  اجل���وي  ال��دع��م  ط��ل��ع��ات 

وفق  وذل��ك  املهاجمة  ل��ل��وح��دات 

تطور املوقف القتايل.

ال��ب��ح��ري��ة فدعمت  ال��ق��وات  اأم���ا 

من  نارية  مب�صاندة  املغاوير  فوج 

جم��م��وع��ة م��راك��ب ب��ح��ري��ة م���زّودة 

كما  ملم،   12،7 عيار  ر�صا�صات 

اأّم���ن���ت ال��دع��م ال���ن���اري ل��وح��دات 



املغاوير.  لفوج  التابعة  القتال 

ويف هذا ال�صياق مّت التن�صيق بدّقة 

للقوى  امل�صاندة  ال��وح��دات  ب��ني 

عرب  املراكب  وجمموعة  املهاجمة 

ومن�ّصق  البحري  الإرتــبــاط  �صابط 

ال����ن����ريان ل���ت���ف���ادي الإ����ص���اب���ات 

اخلاطئة.

• الدعم املدفعي: ا�صتفاد فوج 
الدعم:  �رشية  ن��ريان  من  املغاوير 

ملم،   81 وه��اون  120ملم  ه��اون 

التي غّطت تقّدم الوحدات ورّكزت 

على �رشب مراكز 

الرمي  قيادة 

والـــــنـــــقـــــاط 

اخلارجية واحتياط 

دعًما  ال�رشية  هذه  وقّدمت  العدو. 

امل�صاركة  الوحدات  ل�صالح  نارًيا 

الإن��زال، وعند مهاجمة  يف عمليات 

التن�ّصت  ونقاط  اخلارجي  النطاق 

منطقة  داخل  واملالجئ  واملخابئ 

املبا�رشة  غ��ري  بالرمايات  القتال 

)الهواوين الع�صوية(.

اأمام  نة  مدَخّ رمايات  نّفذت  كما 

اأعمال  لتغطية  الهند�صة  جمموعة 

ف��ت��ح ال��ث��غ��رات، ورم���اي���ات عند 

الت�قّدم،  اأث��ن��اء  يف  الطلب 

على  هواوي��نها  ورّك����زت 

داخل  املمرات  زوايا  �رشب 

املعادي�ة  القت�ال  ق�واعد 

كة.
ّ
املتحر

بدء  قبل  الهند�صي:  الدعم   •
ف�وج  وح���دات  ت��ول��ت  العمليات، 

الهند�صية  الن�صاطات  الهند�صة 

تاأكدت  على املحاور كافة، بحيث 

م���ن خ���ل���ّوه���ا م���ن ال��ت��ف��خ�����ي��خ��ات 

والن�صف�يات والألغ��ام. كما فتحت 

ال��ث��غ��رات يف ح��ق�����ول الأل��غ�����ام، 

على  املعّدة  الن�صفيات  واأبطلت 

احل����ّد الأم���ام���ي، وع��ل��ى امل��ح��اور 

اخلارجية  الــنــقــاط  اإىل  ــوؤّديــة  املـــ

التفخيخات  و���ص��ّل��ت  امل��ع��ادي��ة، 

املدفعية  مع  بالتعاون  وفّجرتها 

ك��م��ا عّطلت  ال��ط��رق��ات.  ل��ت��اأم��ني 

الطوافات  مع  بالتعاون  العبوات 

الهجومية واملدفعية.

الع�صكرية  الطبابة  اأّن  ُي��ذك��ر 

�صاركت يف هذه املناورة من خالل 

اّي  وقوع  عند  للتدّخل  جهوزيتها 

اإ�صابة، ونقل امل�صابني اإىل نقاط 

الإ�صعاف.
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ال��ق��ط��اع  اأق���ي���م يف ق���ي���ادة 

الأمم  ل��ق��وات  التابع  الغربي 

لبنان،  يف  امل��وؤق��ت��ة  املتحدة 

احتفال مبنا�صبة ت�صليم وت�صّلم على �صعيد القيادة الإيطالية التي تتوىل 

القطاع املذكور.

كما ت�صّلم اجلي�ش اللبناين عدًدا من الآليات التي قّدمتها دولة اإيطاليا 

هبة مل�صلحة املوؤ�ص�صة الع�صكرية.

اأعمال  م�صري  زخم  ج��ورج  العميد  اللبناين،  اجلانب  عن  الإحتفال  ح�رض 

قائد  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثالً  للتجهيز  اجلي�ش  اأرك��ان 

العميد  الليطاين  قطاع جنوب 

وعدد  طلي�ش  �صادق  الركن 

م��ن ال�����ض��ب��اط. وع���ن اجل��ان��ب 

الإيطايل، م�صاعد وزير الدفاع ال�صيد غيدو غروزيتو، رئي�ش اأركان الدفاع 

فالوتو  جيو�صيبي  اجلرنال  اجلي�ش  اأركان  رئي�ش  اأبرات،  بياجيو  اجلرنال 

وال�صفري جيو�صيبي مارابيتو.

اإىل  العماد قائد اجلي�ش موّجه  الإحتفال تالوة كتاب �صكر با�صم  تخّلل 

ال�صيد غروزيتو،  الدفاع  اإىل م�صاعد وزير  الإيطالية، وت�صليمه  ال�صلطات 

وتقدمي دروع تذكارية لأع�صاء الوفد الإيطايل.

طات
أأخبار ونششا

حزيرأن

اإعداد: نينا عقل خليل
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لقاء عمل تن�سيقي بني 

اجلي�ش وقوات الأمم 

املتحدة املوؤقتة

والتن�صيق  التعاون  تفعيل  اإط��ار  يف 

الأمم  وق���وات  اللبناين  اجلي�ش  ب��ن 

املتحدة املوؤقتة يف لبنان، عقد يف بلدة الناقورة اجتماع عمل �صهري بن 

اهلل  ف�ضل  جمال  العميد  برئا�ضة  الليطاين  جنوب  قطاع  �ضباط  من  وفد 

ووفد من القوات الدولية برئا�صة العميد كزافييه دو ووملنت.

الإ�رسائيلية  اخل��روق��ات  مبو�ضوع  املجتمعون  ت��داول  الإجتماع،  خ��ال 

اآذار  �صهري  خالل  احلدودية  املناطق  يف  ح�صلت  التي  الأح��داث  وجممل 

وني�صان املن�رضمن، ومّت الت�صديد على تكثيف اجلهود واتخاذ الإجراءات 

املنا�صبة ملعاجلتها. وقد اأعرب الوفدان عن ارتياحهما حلالة الإ�صتقرار 

يف هذه املناطق، وانخفا�ض ن�ضبة الأحداث فيها ب�ضكل كبري، اإىل جانب 

تطور العالقة مع املواطنن نحو الأف�صل، ل �صيما يف املجالت الإمنائية 

والإجتماعية.

بن  التعاون  تعزيز  اإىل  الآيلة  اخلطوات  بحث  اأي�ًصا،  اللقاء  وتناول 

العمالنية  املهمات  تنفيذ  جمال  يف  وبخا�صة  الدولية،  والقوات  اجلي�ش 

امل�صرتكة، والن�صاطات التدريبية على اأنواعها.

ت�سليم وت�سّلم يف القيادة الإيطالية واآليات للجي�ش



امل�صاعدات  برنامج  اإطار  يف 

اجلي�ش  ت�����ص��ّل��م  الأم���ريك���ي���ة، 

خم�ص�ًصا  ع���ت���اًدا  ال��ل��ب��ن��اين 

ل�صيانة الطوافات الع�صكرية.

ت�صّلم الهبة جرى يف قاعدة حامات اجلوية يف 

اأركان  اأعمال  م�صرّي  زخم  جورج  العميد  ح�صور 

العماد  اجلي�ش  قائد  ممثاًل  للتجهيز  اجلي�ش 

جان قهوجي، وال�صفرية الأمريكية ال�صيدة مورا 

و�ضّباط  ال�ضفارة،  من  وفد  راأ�ض  على  كونللي 

من اجلي�ش.

العميد زخم �صكر ال�صفرية كونللي ومن خاللها 

ال�صلطات الأمريكية على الهتمام الدائم بدعم 

اجلي�ش. من جهتها، اأعربت ال�صفرية الأمريكية 

الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  بدور  الكبرية  ثقتها  عن 

التعاون  تطوير  على  بالدها  وحر�ش  اللبنانية، 

القائم بن جي�صي البلدين.

اآليات   106 اللبناين  اجلي�ش  ت�صّلم  كذلك 

قّدمتها قوات الأمم املّتحدة املوؤّقتة يف لبنان، 

وقد اأقيم للمنا�ضبة احتفال ح�رسه العميد جورج 

قوات  وقائد  اجلي�ش،  قائد  العماد  ممثاًل  زخم 

الأمم املتحدة يف لبنان اجلرنال األربتو اأ�صارتا.

العميد زخم اأثنى على تعاون 

مع  امل�صتمر  الدولية  القوات 

املبذولة  وت�صحياتها  اجلي�ش 

اجلنوبية،  احل���دود  على  ال�صتقرار  لرت�صيخ 

و�صكر لها مبادرتها.

فيها  اأ�ضار  كلمة  اأ�ضارتا  اللواء  األقى  ب��دوره، 

تقدمي  موا�صلة  على  الدولية  القوات  عزم  اإىل 

اللبناين،  للجي�ش  والعمالين  اللوج�صتي  الدعم 

وتطوير العالقة بينهما على خمتلف ال�صعد.

وخ��ت��اًم��ا، ق���ّدم مم��ث��ل ق��ائ��د اجل��ي�����ش هدية 

تذكارية للواء اأ�صارتا وملدير الإدارة يف القوات 

الدولية ال�صيد جريي�ش �صينا.

حزيرأن 2011
30

أجليشش - ألعدد رقم 312

قيادة اجلي�ش حتتفل بذكرى 25 اأيار

اأقيم  والتحرير  املقاومة  عيد  مبنا�صبة 

الريزة،  يف  الوطني  الدفاع  وزارة  مبنى  يف 

مطر  بول�ش  الركن  العميد  تراأ�صه  احتفال 

نائب رئي�ش الركان للتخطيط ممثالً قائد 

قادة  وح�رسه  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ض 

التابعة  وال��وح��دات  والأج��ه��زة  املديريات 

للقيادة و�ضباطها، واملوظفون املدنّيون، 

ح��ي��ث ج���رت م��را���ص��م رف���ع ال��ع��ل��م وت���الوة 

اإىل  اجلي�ش  قائد  وجهه  الذي  اليوم«  »اأمر 

رمزي  ع�ضكري  عر�ض  واأقيم  الع�ضكريني، 

احتفالت  اأقيمت  الإطار نف�صه،  القيادة. ويف  للقوى املتمركزة يف مبنى 

اجلوية  وال��ق��وات  وامل��دار���ش،  واملعاهد  املناطق  ق��ي��ادات  يف  مماثلة 

والبحرية و�صائر الوحدات الكربى.

عمانًيا  املنت�رسة  والوحدات  القطع  ال�ضباط  من  وفود  زارت  ذلك  اإىل 

التهاين با�صم قائد اجلي�ش  الع�صكرين  اإىل  يف منطقة اجلنوب، وقدموا 

العماد جان قهوجي مبنا�صبة العيد.

اجلي�ش يت�سّلم عتاًدا ل�سيانة الطوافات واآليات



تابعة  اإيطالية  وح���دة  تّعر�ضت 

يف  املوؤّقتة  املّتحدة  الأمم  لقوات 

عام  طريق  على  اع��ت��داء  اإىل  لبنان 

الرميلة - �صيدا، ما اأدى اإىل اإ�صابة 

اإحدى الآليات وجرح عدد من عنا�رضها.

قيادة اجلي�ض مديرية التوجيه اأو�ضحت اخلرب 

يف بيان اأ�صدرته بتاريخ 2011/5/27، قالت 

فيه »اإنه عند ال�صاعة16،50، واأثناء مرور وحدة 

املوؤّقتة  املتحدة  الأمم  لقوات  تابعة  لوج�صتية 

�صيدا،   - الرميلة  ع��ام  طريق  على  لبنان  يف 

�ضت اإحدى اآلياتها لنفجار بعبوة نا�ضفة، ما 
ّ
تعر

اأدى اإىل اإ�صابة �صتة عنا�رض بجروح، اإثنان منهم 

مواطنني  اإ�ضابة  اإىل  بالإ�ضافة  خطرة،  حالتهم 

بجروح  امل��ك��ان  يف  وجودهما  ���ص��ودف  اإث��ن��ن 

اإىل م�صت�صفيات  طفيفة، وقد مت نقل اجلرحى 

املنطقة«.

الفور  على  »اأن���ه  اجلي�ض  ق��ي��ادة  واأ���ض��اف��ت 

 حول مكان النفجار، كما ح�رس 
ٌ
ُفر�ض طوٌق اأمني

عليه،  للك�صف  الع�صكرين  اخل��رباء  من  ع��دد 

باحلادث  التحقيق  الع�صكرية  ال�رضطة  وتولت 

لك�صف مالب�صاته«.

ويف اليوم التايل، زار وفد من ال�ضباط ممثاً 

برئا�صة  قهوجي  ج��ان  ال��ع��م��اد  اجلي�ش  ق��ائ��د 

العميد  الليطاين  جنوب  قائد قطاع 

م�صت�صفى  طلي�ش،  �صادق  الركن 

جرحى  ع��اد  حيث  �صيدا،  يف  حمود 

الوحدة الإيطالية العاملة يف القوات 

لإ�ضابات  تعر�ضوا  الذين  الدولية، 

ال��ذي  الن��ف��ج��ار  ج���راء  م��ن  خمتلفة 

ا�صتهدف اإحدى اآلياتها.

ع��ن��ا���رض  اإىل  ال���وف���د  ن��ق��ل  وق����د 

اجلي�ش  قائد  العماد  تقدير  املذكورة،  الوحدة 

بال�صفاء  لهم  ومتنياته  الكبرية،  لت�صحياتهم 

ا 
ً
تقدير اجل��رح��ى  اأو���ص��م��ة  وق��ل��ده��م  ال��ع��اج��ل، 

يف  خدمتهم  خ���الل  وج��ه��وده��م  لت�صحياتهم 

القوات الدولية العاملة يف اجلنوب.

وللمنا�صبة عينها جرى يف مطار رفيق احلريري 

ح�رسه  الع�ضكريني  لهوؤلء  وداع  حفل  ال��دويل، 

العماد  ممثالً  العجوز  جهاد  املهند�ش  العقيد 

قائد اجلي�ض، اإىل جانب عدد من �ضباط اجلي�ض 

والقوات الدولية.
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ا�ستهداف اآلية لقوات 

الأمم املتحدة بعبوة 

نا�سفة و�سقوط 8 جرحى

قيادة اجلي�ش توؤكد:

ل وجود جلنود �سوريني 

يف لبنان

اأ����ص���درت م��دي��ري��ة ال��ت��وج��ي��ه يف ق��ي��ادة 

بتاريخ 2011/5/20، جاء  بياًنا  اجلي�ش 

فيه: 

يف  واإعامية  �ضيا�ضية  اأو���ض��اط  تداولت 

الآونة الأخرية معلومات ومواقف حول قيام اجلي�ش اللبناين بت�صليم 

جنود �صورين اإىل �صلطات بالدهم بعد دخولهم اإىل لبنان، اأو دخول 

جنود اآخرين وبقائهم على الأرا�ضي اللبنانية.

اأن ل وجود جلنود �صورين على  اأولً  اأن توؤكد  يهم قيادة اجلي�ش 

اإج��راءات  اجلي�ض  وح��دات  اتخاذ  بعد  خ�ضو�ضاً  اللبنانية،  الأرا���ض��ي 

م�صددة على املعابر امل�صرتكة.

رابع  وجثة جندي  جنود  ثالثة  اجلي�ش  ت�صليم  ذكر عن  ما  اأما جلهة 

ف��اإّن  �صابق،  وق��ت  يف  احل���دود  حر�ش  م��ن 

اللبنانية  الأرا�ضي  على  وجودهم  ظ��روف 

نار من  اإثر تعر�ض مركزهم لإطاق  جاءت 

قبل م�صّلحن واإ�صابة اثنن منهم بجروح 

بليغة، وقد فارق اأحدهما احلياة يف اأثناء عبوره احلدود متاأثراً بجراحه. 

وبعد مراجعة الق�صاء املخت�ّش اأ�صار اإىل وجوب اإعادتهم اإىل بالدهم، 

كونه ل تنطبق عليهم �صفة اللجوء اأو الفرار.

مبنع  والقا�ضي  ال�ضابق،  بيانها  مب�ضمون  اجلي�ض  قيادة  تذكر 

تطبيق  يف  الت�ضّدد  يف  ما�ضية  وهي  الجتاهني،  يف  الت�ضّلل  عمليات 

املناطق  يف  امل��واط��ن��ن  �صالمة  على  حفاظاً  املتخذة  الإج�����راءات 

احلدودية.



اأق���ي���م يف ن����ادي ���ض��ب��اط ف��وج 

حفل  ال��������وروار،  يف  ال��ه��ن��د���ص��ة 

الفوج  تخريج دفعة من ع�صكريي 

»م��ع��اجل��ة  دورة  اأن���ه���وا  ال���ذي���ن 

باإ�رضاف  املنفجرة«،  غري  الذخائر 

فرن�ضي  تدريب  وفريق  �ضّباطهم 

متخ�ّص�ش.

قائد  ممثالً  الدعم  لواء  قائد  حمّيه  ح�صن  الركن  العميد  احلفل  ح�رض 

لبنان  يف  الفرن�صي  ال�صفري  م�صت�صارة  قهوجي،  ج��ان  العماد  اجلي�ش 

اأجهزة  من  و�ضباط  ال�ضفارة،  من  ووف��د  دوماترين  �ضارلوت  ال�ضيدة 

نا�صيف  اإي��ل��ي  العميد  الهند�صة  ف��وج  وق��ائ��د  األ��وي��ة  وق��ادة  القيادة 

التالمذة. والع�صكرّيون 

ممّثل  حتّدث  جن، 
ّ
للمتخر ال�صهادات  وت�صليم  الوطني  الن�صيد  بعد 

قائد اجلي�ش العميد الركن حمّيه، ف�صكر ال�صفارة الفرن�صية ومن خاللها 

ال�صلطات الفرن�صية على تعاونها امل�صتمر مع اجلي�ش اللبناين.

اأكد  كلمة  برتيل  فيليب  العقيد  الفرن�صي  الع�صكري  امللحق  واألقى 

ا يف جمالت  فيها موا�ضلة باده تقدمي الدعم للجي�ض اللبناين وخ�ضو�ضً

واللوج�صتية. التدريب 

اح����ت����ف����ل ال����ف����وج 

امل���ج���وق���ل ب��ت��خ��ري��ج 

دف�������������ع�������������ة م�����ن 

اأن  بعد  الع�صكرين، 

اأنهوا برناجًما تدريبًيا 

�ضّباط  باإ�رساف  ا  خا�ضً

م���ن ال���ف���وج وف��ري��ق 

ت����دري����ب اأم����ريك����ي 

متخ�ّص�ش.

ت���راأ����ش الح��ت��ف��ال 

اأق��ي��م يف ثكنة  ال��ذي 

غ���و����ص���ط���ا ال��ع��م��ي��د 

قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثالً  الفوج  قائد  نادر  جورج  الركن 

جانب  اإىل  الأمريكي،  الفريق  واأع�ضاء  ومدّربون  مدعّوون  �ضّباط  وح�رسه 

كلمة  ن��ادر  الركن  العميد  األقى  وقد  املتخرجن.  الع�صكرين  عائالت 

باملنا�ضبة نوه فيها بجهود املدّربني، وكفاءة املتدّربني وقدرتهم على 

جن.
ّ
حتّمل ال�صعاب، ثم �صّلم ال�صهادات للمتخر

من  دفعة  تخريج  حفل  روميه  يف  رّم��ان  غ�صان  ثكنة  يف  ج��رى  كذلك، 

الفوج  من  �ضّباط  باإ�رساف  خا�ضة  دورة  اأنهوا  املغاوير،  فوج  ع�ضكريي 

وفريق من املدّربن الأمريكين.

بعد الن�صيد الوطني، األقى م�صاعد قائد الفوج العقيد ح�صيب عبدو كلمة 

ا الفريق الأمريكي على 
ً
نّوه فيها مب�ضتوى الدورة وجهود املدّربني، �ضاكر

دعمه امل�صتمر يف تدريب الوحدات اخلا�صة.

دروع  قّدمت  كما  جن، 
ّ
للمتخر ال�صهادات  �صّلمت  احلفل،  ختام  ويف 

تذكارية اإىل اأع�ضاء الفريق الأمريكي عربون �ضكر وتقدير، ثم جرى عر�ض 

ع�صكري رمزي �صاركت فيه بع�ش الوحدات.
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تخريج ع�سكريني 

تابعوا دورة 

»معاجلة الذخائر 

غري املنفجرة«

دورات خا�سة 

يف فوجي 

املغاوير 

واملجوقل



عن  م�ضوؤولني  �ضّم  �ضوداين  وفد  لبنان  زار 

برنامج الألغام ونا�صطن يف جمال التوعية من 

خماطرها وم�ضاعدة �ضحاياها. وقد اأتت الزيارة 

اللبنانية يف جمال  التجربة  ف على 
ّ
التعر بهدف 

مكافحة الألغام وتبادل اخلربات يف هذا املجال. 

الوفد الزائر اجتمع يف املركز اللبناين لالأعمال 

حممد  العميد  املركز  بقائد  بالألغام  املتعلقة 

الربنامج  على  اطلع  حيث  و�ضّباطه،  فهمي 

وم�صاعدة  الألغام  خماطر  من  للتوعية  اللبناين 

العنقودية  والقنابل  الألغام  وم�صكلة  ال�صحايا 

للوفد  كانت  كما  عنها.  الناجتة  والإ���ض��اب��ات 

املتعلقة  لالأعمال  الإقليمي  املركز  اإىل  زي��ارة 

من:  كالً  �صملت  وج��ولت  النبطية،  يف  بالألغام 

ثكنة �صعيد اخلطيب يف حمانا حيث مركز اإيواء 

»كالب ك�صف الألغام«، مركز جمعية متكن - 

منظمة  مركز  النبطية،  يف  با�صتقاللية  للعي�ش 

الزراعية  التعاونية  م�رضوع  كفرجوز،  يف  »ماغ« 

الدويل  التابع لل�صندوق  الألغام  لدعم م�صابي 

ال�صعبية  امل�صاعدات  جمعية  مركز  للتاأليل، 

مركز  امل�صيطبة،  وطى  يف   )NPA( الرنوجية 

اجلمعية اللبنانية لرعاية املعوقن يف ال�رضفند، 

وقنابل  األ��غ��ام  معاجلة  حقلي  اإىل  بالإ�ضافة 

عنقودية يف بلدتي �صوق الغرب و�صيحن.

ر مر�صد الألغام والقنابل 
ّ
 اإىل ذلك، قام حمر

كيندللن،  مايك  ال�صيد  وا�صطن  يف  العنقودية 

املتعلقة  ل��الأع��م��ال  اللبناين  امل��رك��ز  ب��زي��ارة 

بالألغام وبحث مع قائده العميد فهمي املراحل 

التي قطعها الربنامج اللبناين لالأعمال املتعلقة 

كوب«  »داي��ن  �رضكة  مدير  ح�صور  يف  بالألغام، 

الأمريكية يف لبنان.

�صملت:  جولت  عدة  كيندللن  لل�صيد  وكانت 

الدامناركية  الكن�صية  امل�صاعدات  مركز جمعية 

الأمم  ب��رن��ام��ج  وم��رك��ز  احل��و���ش  يف   )DCA(

حيث  الوروبية  واملجموعة  الإمنائي  املتحدة 

جال  كما  املجال،  هذا  يف  التعاون  اإمكان  بحث 

بلدات:  عنقودية يف  قنابل  معاجلة  على حقول 

على  تعمل  احلميلة،  ومزرعة  ميفدون  طلو�صة، 

ال�صعبية  تنظيفها فرق من جمعية امل�صاعدات 

الرنوجية ومنظمة »ماغ« واملوؤ�ص�صة ال�صوي�رضية 

ال�صيد  وانتقل   )FSD( فرن�صا   – اللغام  لنزع 

كيندللن اأي�ًصا اإىل ور�صتي نزع الألغام يف بلدتي 

»هانديكاب  ملنظمة  التابعتن  وتول  �صبطن 

رهط  عمل  على  اطلع  حيث   )HI( العاملية« 

الهند�صة يف احلقلن وكيفية تنظيفهما.

م��ن��ظ��م��ة امل��ج��م��وع��ة  م���ن  زار وف����د  ك���ذل���ك، 

اللبناين  املركز  العاملية  لالألغام  ال�صت�صارية 

عمل  وم��راك��ز  ب��الأل��غ��ام،  املتعلقة  ل��الأع��م��ال 

الفرق  عمل  مراقبة  بغية  لبنان  يف  املجموعة 

التي  اللقاءات  وتخلل  وتقييمه.  لها  التابعة 

فهمي  حم��م��د  العميد  امل��رك��ز  ق��ائ��د  ح�����رضه��ا 

�رسوحات حول م�ضكلة الألغام والإ�ضابات الناجتة 

ملعاجلتها،وكانت  دعم  من  حتتاجه  وما  عنها 

اأي�ًصا للوفد جولت على حقول معاجلة القنابل 

للمجموعة  تابعة  مناطق،  ع��دة  يف  العنقودية 

الإقليمي  وللمركز  »ماغ«  لالألغام  ال�صت�صارية 

النبطية، وحقول  بالألغام يف  املتعلقة  لالأعمال 

حول  عيرتون،  ال�صعب،  علما  بلدات  يف  منظفة 

والوزاين.
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لقاءات وتبادل خربات يف 

املركز اللبناين لالعمال املتعلقة 

باللغام 

ر�ش مبيدات يف البقاع 

ملكافحة ح�رشة ال�سونة

يف اإطار املهمات الإمنائية التي ينفذها اجلي�ش 

طوافات  قامت  ال��زراع��ة،  وزارة  مع  وبالتن�صيق 

بر�ش  خمتلفة،  وبتواريخ  اجلوية،  للقوات  تابعة 

القمح  حقول  فوق  وذلك  البقاع،  منطقة  يف  ال�صونة،  ح�رضة  ملكافحة  خا�صة  مبيدات 

التابعة لبلدات: الكني�صة، دير الأحمر، �صليفا، بوادي، ال�صعيدة، حو�ش الذهب، حو�ش 

تل �صفية، حو�ش بردة، ايعات، حور تعال، الطيبة، �رضعن التحتا والفوقا، دير الغزال، 

رياق، علي النهري، متنن التحتا، اأبلح، الفرزل، النبي اأيال، النبي �صيت ورعيت.

يف  الأن��ط��وين  املعهد  يف  التكميلية  ال�صفوف  تالمذة  ق��ّدم 

املدر�ضة  قائد  ح�رسه  القمر«  »ج�رس  مل�رسحية  ا  عر�ضً بعبدا، 

احلربية العميد الركن وليد �ضلمان وحواىل مئة تلميذ �ضابط 

من ال�ضنتني الثانية والثالثة برفقة �ضّباطهم املدّربني.

املدر�صة  بقائد  عازار  بطر�ش  الأب  املعهد  مدير  رّحب  وقد 

ا املوؤ�ص�صة الع�صكرية على اجلهود التي تقوم 
ً
العميد الركن �صلمان واحل�صور، �صاكر

بها لطماأنة املواطنن وحماية ال�صلم الأهلي.

»ج�رش القمر« 

يف املعهد 

الأنطوين



نعت قيادة اجلي�ش اجلندي حممد 

بتاريخ  ت��ويف  ال���ذي  ط��ح��ان  ح�صن 

.2011/5/18

 ،1978/3/15 مواليد  م��ن   -

حمافظة  ���ص��ي��دا،  ق�صاء  ع��دل��ون، 

اجلنوب.

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����ش  يف  ت���ط���ّوع   -

.2009/4/30

- من عداد لواء امل�صاة الثالث - 

الكتيبة 32.

- حائز:

• تنويه العماد قائد اجلي�ش مرتن.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ض.

- متاأهل وله ثالثة اأولد.

الطفولة«  لإ�صعاد  اللبنانية  »اجلمعية  مت 
ّ
كر

الذين  اللبناين  اجلي�ش  �صهداء  اأبناء  عكار،  يف 

�صقطوا خالل مواجهتهم الإرهاب يف خميم نهر 

الطفولة  يوم  مبنا�صبة  اأقامته  باحتفال  البارد، 

يف �صاحة العبدة.

احل�صني  اأحمد  الركن  العميد  الحتفال،  ح�رض 

ممثاًل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، رئي�صة 

�صعيد  نزيها  ال��دك��ت��ورة  امل��ذك��ورة  اجلمعية 

عبد  رهف  الآن�صة  لبنان  جمال  ملكة  اليو�صف، 

منذر  الإع��الم��ي  ب��ر���ش«  »ع��ك��ار  ع��ام  مدير  اهلل، 

املرعبي وفعاليات وح�صد من الأهايل.

على  ال��زه��ر  م��ن  اإكليل  و���ض��ع  احل��ف��ل  تخلل 

�صاحة  يف  اجلي�ش  ل�صهداء  التذكاري  الن�صب 

القنطرة،   - الأرج��وان  مطعم  يف  وغداء  العبدة، 

املدار�ض  من  ع��دد  على  جولة  اإىل  بالإ�ضافة 

املدر�صة  يف  اأقيم  اإحتفايل  مبهرجان  اختتمت 

وقد  طابا.  ال�صيخ  يف  الأرثوذك�صية  الوطنية 

اأنا�صيد  اجلي�ش  مو�صيقى  من  مفرزة  عزفت 

وطنية وفولكلورية.

احل�صني  الركن  العميد  األقى  وللمنا�صبة، 

كلمة القيادة ومما قاله:

فني اأن اأقف بينكم اليوم، ممثالً 
ّ
ين وي�رض

ّ
»ي�رض

قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، يف هذا احلفل 

الذي اأرادت منه جمعية اإ�صعاد الطفل يف عكار 

مع  الوثيق  ت�صامنها  ع��ن  التعبري  م�صكورة، 

لي�ش  وهذا  �صهدائه.  وعائالت  اجلي�ش 

عكار  اأه��ل  م��روءة  على  الغريب  بالأمر 

ولي�ش  الأ�صيلة،  اللبنانية  وحميتهم 

غريًبا كذلك على هذه اجلمعية الكرمية 

املنت�رضة  الطفولة  من  اتخذت  التي 

امل�رضقة  والب�صمة  واحلرمان،  الأمل  على 

مل�ضريتها  عنواًنا  الأطفال،  وجوه  على 

النا�ضحة باملحبة والعطاء.

اأهلنا يف عكار،

اجلي�ش،  يف  اأب��ن��اوؤك��م  ت��ط��ّوع  عندما 

كنتم  الأوىل،  الوطنية  املوؤ�ص�صة  يف 

يف  �صيكونون  اأن��ه��م  مت��اًم��ا،  ت��درك��ون 

طليعة املدافعني عن لبنان �ضد عدوه 

الغا�ضب،  الإ�رسائيلي  الكيان  وهو  الأ�ضا�ضي 

حمبة  اأغرا�ش  نفو�صهم  يف  زرعتم  وقد  ل  كيف 

الت�صحية  واج���ب  على  ون�����ص��اأمت��وه��م  ال��وط��ن 

فاجاأكم  ما  لكن  �صبيله.  يف  والنفي�ش  بالغايل 

وفاجاأنا جميًعا هو اأن يت�صلل الإرهاب اإىل داخل 

بالتحديد،  وقراكم  بلداتكم  حدود  اإىل  البالد، 

ليغدر بالع�صكرين واملدنين الأبرياء على حد 

�صواء، فكان اأن هّب اجلي�ش للدفاع عن كرامته 

ون�رضة �صعبه، مقدًما قافلة من ال�صهداء الأبرار، 

ا �صفحات جميدة يف �صجل اخللود.
ً
وم�صطر

هكذا هي الأوطان ت�صان بالبذل والت�صحيات، 

وحتيا بدماء ال�صهداء الذين ي�صنعون مباآثرهم 

القوي وغدها  الغني وحا�رسها  اإرثها  البطولية، 

امل�رضق. فاألف حتية اإكبار واإجالل لهوؤلء الرجال 

ال��رج��ال، ال��ذي��ن ج���ادوا ب��اأرواح��ه��م على مذبح 

ال�صيادة واحلرية والكرامة.

باإ�صم قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي اأتوجه 

بتحية �صكر وتقدير اإىل جمعية اإ�صعاد الطفولة 

جمال  وملكة  الإعالمين  واإىل  واأع�صاًء،  رئي�ًصا 

احلفل  ه��ذا  اإق��ام��ة  يف  اأ�صهم  م��ن  وك��ل  لبنان، 

و�ضارك يف ح�ضوره. عهدنا لكم اأيها الإخوة، اأن 

مبادئه  يف  را�صًخا  لق�صمه،  وفًيا  اجلي�ش  يبقى 

يف  اء، 
ّ
وال�����رض ال�����رّضاء  يف  جانبكم  واإىل  وثوابته، 

 قوي مزدهر«.
ّ
�صبيل وطن حر
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م اأبناء �سهدائها يف عيد الطفولة
ّ
عكار تكر

ة
ر
سا
�
لب

 ا
ة
د
ي
�س

يف 
ج 

ي
خر

ت
تلبية لدعوة اإدارة ثانوية وميتم �صيدة الب�صارة 

للراهبات، رعى ممثل قائد اجلي�ش اللواء الركن 

حفل  الع�صكري،  املجل�ش  ع�صو  م��زه��ر  ن��ق��ول 

الثالث  ال�صّف  ط��الب  م��ن  دف��ع��ة  اأول  تخريج 

يف  الثانوية  م�رضح  على  اأق��ي��م  ال��ذي  ال��ث��ان��وي، 

ح�صور مديرتها الأخت حياة ا�صكندر واملعّلمن 

واأهايل الطالب.

الن�صيد الوطني افتتاًحا، ثم كانت كلمة ملديرة 

الثانوية الأخت حياة ا�صكندر التي �صكرت ممّثل 

موؤكدة  الدعوة،  تلبية  على  اجلي�ش  قائد  العماد 

اكت�صبت يف وطننا �صفات  وال�صعب  العالقة بن اجلي�ش  اأن 

على  ال�صهادات  وّزع���ت  بعدها  ال��زم��ن.  م��دى  على  را�صخة 

جن ودعي احل�صور اإىل حفل كوكتيل.
ّ
املتخر

يف �شجل أخللود





الداخلي  الأمن  لقوى  العامة  املديرية  اأحيت 

لتاأ�سي�سها،  امل��ئ��ة  بعد  اخلم�سني  ال��ذك��رى 

ثكنة  م��ن:  ك��ل  يف  اأقيمت  رم��زي��ة  باحتفالت 

الأم��ن  ق��وى  معهد  �سبية،   - ال�سيارة  القوى 

الداخلي - الوروار، ثكنة اإميل احللو، ويف ثكنة 

الرائد ال�سهيد و�سام عيد - عرمون.

والبلديات  الداخلية  وزي��ر  هناأ  وللمنا�سبة، 

�ضباط  بارود  زياد  الأعمال  ت�رصيف  حكومة  يف 

وعنا�رصها  ورت��ب��اءه��ا  ال��داخ��ل��ي  الأم����ن  ق���وى 

اأياًما  العريقة  وللموؤ�س�سة  لهم  متمنًيا  بالعيد، 

اأف�ضل يف خدمة املواطن ويف حت�ضني مفهوم 

والتي  بذلت  التي  الت�ضحيات  ومثمًنا  الدولة، 

بلغت حد ال�ضهادة.

ا�ضتهّلت الحتفالت مبرا�ضم رفع العلم حيث 

واألقي  له،  التحية  الع�ضكريني  من  ثلة  اأدت 

لقوى  العام  املدير  اأ�ضدره  الذي  العام  الأمر 

للمنا�ضبة  ريفي  ا���رصف  اللواء  الداخلي  الم��ن 

ومما  امل�ضاركني.  والع�ضكريني  ال�ضباط  اأمام 

جاء فيه:

نحتفل  عام  كل  من  حزيران  من  التا�سع  »يف 

الداخلي،  الأمن  قوى  تاأ�ضي�س  بذكرى  واإياكم 

نواتها  اأن�ضاأ  التي  العريقة،  املوؤ�ض�ضة  ه��ذه 

النظامية الأوىل بروتوكول العام 1861.

لقد اكت�ضبت موؤ�ض�ضتكم عراقتها من تراكم 
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ق السسالح
رفا

حزيران

قوى الأمن 

الداخلي 

حتتفل بعيدها 

اخلم�سني

بعد املئة



وخربتهم  فكرهم  وع�ضارة  اأ�ضالفكم  جهود 

اإ�ضافًة اإىل ت�ضحياتهم بعد اأن مر على اإن�ضائها 

150عاماً.

العيد  بهذا  اإحتفلنا  املا�سية  ال�سنوات  يف 

اأو  منفردين  قناها  حَقّ ب��اإجن��ازات  مبتهجني 

الأجهزة  وبقية  اللبناين  اجلي�س  يف  رفاقنا  مع 

املنظمة،  اجل��رمي��ة  ع��ل��ى  اللبنانية  الأم��ن��ي��ة 

واجل���رمي���ة الإره���اب���ي���ة وع��ل��ى ب��ن��ي��ة ال��ع��دو 

هو  ال��ي��وم  وعيدنا  التج�ض�ضية،  الإ���رصائ��ي��ل��ي 

عديد  رفع  خالل  من  العمالنية  قدراتنا  برفع 

التخ�ض�ضية  تدريباتها  وزي���ادة  املوؤ�ض�ضة 

خالل  ومن  لها  املتطِوّرة  التجهيزات  وتاأمني 

لتكون  املوؤ�ض�ضة  يف  الطائفي  التوازن  تاأمني 

على �ضورة هذا الوطن الر�ضالة.

عيدنا  يف  نفخر  اإننا 

ه���ذا ب��ت��ح��ق��ي��ق ه��ذه 

لنتمكن  اخل���ط���وات 

م���ن ح��م��اي��ة ال��دول��ة 

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

ن����رى اأن���ه���ا وح��ده��ا 

تالقي  عنوان  ت�ضكل 

ففيها  اللبنانيني، 

خ��ال���ض��ن��ا وع��ن��ده��ا 

ن��ل��ت��ق��ي ب��اأط��ي��اف��ن��ا 

املتعددة«.

وخ����اط����ب ال���ل���واء 

الأم��ر  ختام  يف  ريفي 

ال���ع���ام رج�����ال ق��وى 

قائاًل:  الداخلي  الأمن 

»ثابروا على عطائكم 

ملزمون حماية  فاأنتم 

اأه���ل���ك���م ووط��ن��ك��م، 

وليكن  للقوانني  مطابقة  خطواتكم  ولتكن 

على  وكونوا  ولوطنكم،  ملوؤ�ض�ضتكم  اإنتماوؤكم 

م�ضافٍة من اجلميع دومنا متييز«.

اجل��ن��وب  منطقة  ق��ي��ادة  اإح��ت��ف��ل��ت  ك��ذل��ك، 

بعيدها  ال��داخ��ل��ي  الم���ن  ق��وى  يف  القليمية 

اجلنوبي  لبنان  حمافظ  ح�ضور  يف   ،150 ال��� 

يف  القليمية  وال��ق��ي��ادات  �ضاهر  اب��و  ن��ق��ول 

اجلي�س  من  المنية  الأجهزة  وق��ادة  املحافظة 

الدولة  وامن  العام  والأم��ن  اجلي�س  وخمابرات 

املعلومات  وف��رع��ي 

وال�����ض����ت����ق���������ض����اء 

متقاعدين.  و�ضباط 

بعد عر�س ع�ضكري 

ل���ف���رق م���ن وح����دات 

الداخلي،  الأمن  قوى 

وال��ن�����ض��ي��د ال��وط��ن��ي 

ال��ل��ب��ن��اين، ون�����ض��ي��د 

ق���وى الم�����ن، ال��ق��ى 

الأمن  قوى  يف  القليمية  اجلنوب  منطقة  قائد 

الداخلي العميد منذر اليوبي كلمة  قال فيها:

و�ضعب  البطل،  اللبناين  اجلي�س  مع  »نحن 

خندق  يف  البا�ضلة  واملقاومة  الأب��ي،  اجلنوب 

وحت�ضني  وح��م��اي��ت��ه،  لبنان  لتح�ضني  واح���د 

م��ن��اع��ت��ه م��ن ان��ع��ك��ا���س الأزم�����ات اجل��اري��ة يف 

لبنان  جعل  ع��دم  على  احلر�س  مع  املنطقة، 

ا ل�ضتهداف اي من الدول العربية 
ً
ا او ممر

ً
مقر

ال�سقيقة«.
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ملنا�سبة الذكرى اخلم�سني بعد املئة لتاأ�سي�س قوى الأمن الداخلي، 

وّجه العماد جان قهوجي برقية اإىل املدير العام لقوى الأمن الداخلي 

اعرب فيها عن التقدير العايل »جلهودكم للحفاظ على جهوزية قوى 

الأمن الداخلي يف هذه الظروف الدقيقة التي متر بها البالد«، معلًنا 

اجلي�س  موؤ�ض�ضة  بني  التعاون  من  مزيد  اإىل  اأمل  بكل  نتطلع  »اننا 

واملديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ملا فيه م�ضلحة الوطن وخري 

اأبنائه«·

قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي يهّنئ قوى 

الأمن الداخلي بالذكرى 150 لتاأ�سي�سها
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اإعداد: روجينا خليل

مناسسبات

حزيران

فرن�سا حتتفل بذكرى جنودها 

الذين �سقطوا يف لبنان

الذين  الفرن�سيني  اجل��ن��ود  ل��ذك��رى  تخليًدا 

دفاًعا  الثانية  العاملية  احل��رب  خ��ال  �سقطوا 

عن فرن�سا، اأحيت ال�سفارة الفرن�سية احتفاالً يف 

ق�رص ال�سنوبر يف بريوت.

لبنان  يف  الفرن�سي  ال�سفري  االحتفال  تراأ�س 

اأمني  العميد  من  كل  ح�سور  يف  بييتون  دوين 

مورا  االأمريكية  ال�سفرية  قهوجي،  ج��ان  العماد  اجلي�س  قائد  ممثاً  خ��وري 

يوهان  بلجيكا  �سفري  �سيفكر،  اي��رل  بريجيتا  اأملانيا  �سفرية  كونيللي، 

فريكمان، قائد الكتيبة الفرن�سية العاملة يف اإطار قوات االأمم املتحدة املوؤقتة 

اللبنانيني يف  اإىل قدامى املحاربني  باالإ�سافة  يف لبنان اجلرنال دو واملون، 

اجلي�ش الفرن�سي واأركان ال�سفارة وعائالت ال�سباط والع�سكريني.

اأو�سمًة  بييتون  الفرن�سي  ال�سفري  ّقلد  والفرن�سي،  اللبناين  الن�سيدين  بعد 

كلمًة  األ��ق��ى  ث��م  اللبناين  اجلي�ش  م��ن  وعنا�رص  و�سباط  فرن�سيني  ل�سباط 

لبنان  بني  التاريخية  العاقات  على  و�سدد  احل�سور،  فيها  �سكر  باملنا�سبة 

وفرن�سا، ال �سيما الع�سكرية منها.

كما وجه حتية اإىل الكتيبة الفرن�سية العاملة يف جنوب لبنان.

ويف اخلتام، تقّدم بييتون اإىل الن�سب التذكاري حيث و�سع اإكلياً من الزهر.
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اجلي�ش واملجتمع

حزيران

نقطة الإنطالق 

قهوجي  ج��ان  العماد  اجلي�ش  قائد  برعاية 

ممثالً بالعميد الركن ح�سن اأيوب مدير التوجيه، 

نّظمت كلية اإدارة الأعمال والعلوم التجارية يف 

بعنوان  ندوة  الك�سليك  القد�ش-  الروح  جامعة 

القيادة«  ف��ّن  يف  يحا�رضون  القيادة  »�ضباط 

)When the Army Talks Business(، يف 

قاعة البابا يوحنا بول�س الثاين يف حرم اجلامعة 

الفعاليات  م��ن  ح�سد  ال��ن��دوة  ح�رض  الرئي�ش. 

وال�سفراء  والدينية  والع�سكرية  ال�سيا�سية 

الأجانب  الع�سكريني  وامللحقني 

يف لبنان ورجال الأعمال، بالإ�ضافة 

اجل��ام��ع��ة  جم��ل�����ش  اأع�������س���اء  اإىل 

والأ���س��ات��ذة وط���الب ال��درا���س��ات 

ال�رضكات  ممثلي  من  وع��دد  العليا 

املحلية والدولية.

الفكرة والتطبيق

فكرة الندوة انطلقت من اجلهد 

الذي يبذله اجلي�س اللبناين لتعزيز 

ت��وا���س��ل��ه م���ع امل��ج��ت��م��ع امل���دين. 

عملًيا، طرح امل�ست�سار الت�سويقي 

الإعالنية  »كليمنتني«  �رضكة  يف 

ال�����س��ّي��د ج���ورج جن���م، والإع��الم��ي��ة 

�ضانتال داغر فكرة مفادها الآتي: 

بنيًة  فقط  لي�ش  اجلي�ش  اأّن  مب��ا 

هو  ب��ل  قتالية،  واأع��م��الً  ج�سدّية 

ويدر�ش  يخّطط  ا�سرتاتيجي  فكر 

اأي  على  الإق��دام  قبل  والحتمالت  الإمكانات 

الع�ضكرّية  مهّمة، فلَم ل ن�ضيء على املفاهيم 

الأ�سا�سية يف عامل الأعمال )Business(؟

والتقاطع  التقارب  اإط��ار  يف  الفكرة  تبلورت 

ب��ني ع��امَل��ي اجل��ي�����س والأع����م����ال... ف��ال��ق��ادة 

�سنع  يف  �ساهموا  الذين  العظام  الع�سكرّيون 

احلربية  اإجنازاتهم  جانب  اإىل  تركوا  التاريخ، 

والقتالية، ب�سماتهم يف عامل الأعمال، لي�ش من 

عامل الأعمال ي�ستفيد من خربات اجلي�ش
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ا�ضرتاتيجية، متو�ضع، ا�ضتهداف، 

تكتيك، تخطيط، عمليات... مفردات 

ع�ضكرية بالأ�ضا�س لكنها ت�ضتخدم 

يف عامل الأعمال وال�رضكات، وهي 

من املفاهيم الأ�ضا�ضية يف مناهج 

اجلامعات واملدار�س املتخ�ض�ضة 

باإدارة الأعمال وما يت�ضل بها. ففي 

هذا املجال كما يف جمالت اأخرى 

كثرية، ي�ضتفيد املجتمع املدين 

من خربات طورها املجتمع الع�ضكري، 

كما ي�ضتفيد الأخري من املعارف 

والتقنيات التي طورها الأول.

اإعداد: ندين البلعة



اأي�ًسا من خالل  خالل املفردات فح�سب، ولكن 

التفكري واملنطق والو�سائل والطرق والأفعال.

وقائع احلدث

اجلميع  وقف  افتتاًحا،  الوطني  الن�سيد  بعد 

اجلي�س  �ضهداء  لأرواح  اإج���اللً   
ٍ

�ضمت دقيقة 

الأب  اجلامعة  رئي�س  رّح��ب  بعدها  اللبناين. 

القادة  وبال�ضباط  باحل�ضور  حمفوظ  ه��ادي 

مع  التعاون  اأهمية  على  م�ضّدًدا  املحا�رضين، 

اجلي�ش، حامي الوطن واملواطن.

الأعمال  اإدارة  كلية  عميد  ت�ساءل  جهته  من 

وال��ع��ل��وم ال��ت��ج��اري��ة 

الدكتور نعمة عازوري 

اأن  ميكن  ال���ذي  »م��ا 

ي��ج��م��ع ب��ني م��ي��ادي��ن 

ال���ق���ت���ال وم��ي��ادي��ن 

الأع����م����ال؟«،  اإدارة 

»غالًبا  انه  اإىل  م�ضرًيا 

الإن�ضباط  ي�ضكل  ما 

والعمل  والت�سحية 

اجل���م���اع���ي امل��ن��ظ��م، 

امل�������س���ت���خ���ل�������س���ات 

هذا  يف  الكال�سيكّية 

اإليها  الإجتاه، ُي�ساف 

التفاعلية يف  القيادة 

ظروف بالغة التعقيد 

ومتعددة  وامل��خ��اط��ر 

الإح�������ت�������م�������الت«. 

واأ�ضاف: »اإّن املهارة 

والإدارية  التفاو�سية 

يف ظروف معّقدة ومع 

خمتلف  من  اأ�ضخا�س 

تكون  ق��د  ال��ط��ب��ائ��ع، 

اإحدى اأهم �سمات القائد امل�سوؤول عن اأرواح من 

يتاأثرون يف قيادته. ولعل هذا هو حمك القائد 

امليداين، واإن مل تكن هذه امليزات ت�سّكل قيمة 

م�سافة للقادة ميكن التعويل عليها يف م�سمار 

الإدارة«.

املوا�ضيع  عر�ضت  داغ��ر  �ضانتال  الإعالمية 

املحا�رضون: »كيف  ال�ضباط  اإليها  تطرق  التي 

ا�ستجّدت؟  اإذا  املحنة  مع  القائد  تعامل  يتم 

ك��ي��ف ي��ّت��خ��ذ ق����رارات����ه؟ وم����ا ه���ي اخل����ربات 

مع  فيها  �سيت�سارك  التي  العمالني�ة  والتجارب 

احل�سور؟«...

لت�ضليط  حماولة  هو  اللقاء  »هذا  واأ�ضافت: 

ال�ضلوك  ب��ني  ال��ت��الق��ي  اأوج����ه  ع��ل��ى  ال�����ض��وء 

ال�رضكات، وتبادل املهارات  الع�ضكري و�ضلوك 

اإدارة  الإداري��ة - الع�ضكرية مع نخبة من طالب 

»من  اأن  اإىل  اأ���ض��ارت  كما  لبنان«.  يف  الأع��م��ال 

تعريف  اجلي�ش،  قائد  العماد قهوجي  اأولويات 

اللبناين.  للجي�س  احلقيقي  الوجه  على  الطالب 

اخلا�ضة  الأف��واج  قامت  الغاية  تلك  �ضبيل  ويف 

بعدة عرو�ش ع�سكرية يف اجلامعات واملدار�ش 

اجلي�ش  بني  التوا�سل  تاأمني  يف  منها  اإ�سهاًما 

واملجتمع املدين«.

كلمتها  يف  داغ��ر  ا�ستذكرت  اأخ��رى،  جهة  من 

ال�سهداء الأبرار واللواء الركن ال�سهيد فرن�سوا 

احل����اج، م�����ض��ّددًة ع��ل��ى دور اجل��ي�����س اجل��ام��ع 

واملذاهب،  والطوائف  املناطق  بني  واملوّحد 

ال�ضفافية  الولء للوطن يف �ضوء  الوحيد  »هّمه 

على  اللبنانيني  ثقة  اأك�ضبه  مم��ا  وال��ن��زاه��ة، 

خمتلف انتماءاتهم وتوجهاتهم«.

حى اأثر ل يمُ

»كليمنتني«  �رضكة  يف  الت�ضويقي  امل�ضت�ضار 

قادة  اأ�سماء  ا 
ً
ذاك���ر حت��ّدث  جنم  ج��ورج  ال�سّيد 

ع�سكريني دخلوا التاريخ عرب اإجنازات ع�سكرية 

الكثريون،  يعرفه  ل  ما  »ولكن  وانت�ضارات. 

ال�ضنني   
ّ
م��ر على  قاموا  قد  ال��ق��ادة  ه��وؤلء  اأّن 

وتقنيات  و�سائل وطرق  من  لديهم  ما  باإدخال 

عامل  اإىل  اللغوي،  قامو�ضهم  وحتى  وتكتيكات 

الأعمال واإدارة ال�رضكات«.

اأمثلة يف هذا املجال، »ت�ضّور  ثم قّدم قائمة 

عاملي  بني  الوثيق  والتبادل  الوطيدة  العالقة 

ال�رضكات واجليو�س«.

هي  الأعمال  عامل  يف  »متو�ضع«  كلمة  فمثالً 

التي  والو�سائل  التقنيات  اإىل  ي�سري  م�سطلح 

ُتّتَبع لو�ضع منتج يف ال�ضوق، ولكنه يف الأ�ضا�س، 

كانوا  الذين  الع�سكريني  ال��ق��ادة  ابتكار  من 

على  لالإنت�ضار  امليدان  يف  القوى  ميو�ضعون 

العدو.

عامل  يف  ي�ضتعمل  ال��ذي  »الهدف«  اآخ��ر،  مثل 

متاًما  الإ�ضته�الك،  على  الزب�ون  حلّث  الأعمال 
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اأو  ل�رضبه  هدًفا  املدفعية  �سابط  يحّدد  كما 

تدمريه. وم�ضطلح »ا�ضرتاتيجّية« يف الت�ضويق 

يف  ا�ضتعمل  ع�ضكري  اأ�ضله  وامل��ال،  والتجارة 

احلروب.

اللغوية،  الأمثلة  اإىل  بالإ�سافة  قّدم جنم  كما 

التي  الع�سكرية  واملفردات  بالتقنيات  قائمة 

دخلت عامل ال�رضكات وال�سوق والأعمال.

ث��م ق��ّدم ملحًة ع��ن ت��وزي��ع امل��داخ��الت التي 

ُق�ضمت اإىل اأربعة حماور معاجلًة عناوين تتوازى 

مع العناوين نف�سها يف عامل ال�رضكات:

- املحور الأول: اإدارة العمليات.

- املحور الثاين: ال�سجاعة والتحفيز.

- املحور الثالث: اإعادة التنظيم الهيكلي يف 

اأوقات ال�سعوبات.

- املحور الرابع: الت�رضف يف اأوقات الأزمات.

 

العمليات والقرار

ا�ستهّل املحا�رضات مدير العمليات يف اجلي�ش 

اللبناين العميد الركن مارون احلتي الذي قّدم 

ال�ضوء على  الفرن�ضية، م�ضّلطاً  باللغة  مداخلته 

اإدارتها  وكيفية  الع�سكرية  العمليات  ماهية 

املوقف  تقدير  وكيفية  اللوج�ستية،  وال�سوؤون 

ملحة  وعر�ش  املنا�سب.  القرار  اتخاذ  اأجل  من 

اجليو�س،  هيكلّية  تنظيم  كيفية  عن  تاريخّية 

يعتمدها  التي  الأ�ضاليب  خمتلف  عن  متحدًثا 

وكيفية  ال�سائكة  احل��الت  معاجلة  يف  اجلي�ش 

تن�سيق اجلهود واملوارد.

اأهمية  على  احلتي  الركن  العميد  �ضّدد  وقد 

اأن و�ضع  اأي عملية، مو�ضًحا  لإدارة  و�ضع خطة 

يتم  ال��وط��ن��ي��ة   - الع�سكرية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

ال�ضيا�ضّية،  ال�ضلطة  م��ن  ب���دءاً  تراتبّية  وف��ق 

الأمن  وجمل�س  للدفاع،  الأعلى  باملجل�س  مروراً 

املركزي، ووزير الدفاع، ثم اإىل قيادة اجلي�س، 

العمليات،  ومديرية  للعمليات  اجلي�ش  واأركان 

اأوامر يتّم تنفيذها من قبل  لُتعطى من بعدها 

القوى املنت�رضة على الأر�س.

وكيفية  التخطيط،  مراحل  اإىل  ق 
ّ
تطر بعدها 

تقدير املوقف، وعملية تنظيم العمليات وفق 

مبادئ احلرب التي ُتخت�رض بحرية احلركة وتركيز 

عن  فكرًة  اأعطى  ثم  القوى.  واقت�ضاد  امل��وارد 

اأن يكون متفهًما،  ط الذي يجب  �ضفات املخطِّ

اأو  املعركة  باأر�س  وعامًلا  متوا�ضًعا،  �ضلًبا، 

مكان تنفيذ العملية.

من  بنّي  مقاربًة  جنم  ال�سّيد  ق��ّدم  جهته،  من 

ت�سّكل  الع�سكرية  العمليات  اإدارة  اأّن  خاللها 

املنطلق الأ�سا�سي لكّل تفكري وتنظيم واإدارة 

يف ال�رضكات العاملية، اإذ ل ميكن تخّيل جمموعة 

نفطية عاملية مثالً، وهي تعمل وتناف�ش غريها 

وتبيع وتنتج من دون اإدارة دقيقة لعملياتها. 

ال�ضجاعة والتحفيز...

�ضامل  ال��رك��ن  العميد  امل��غ��اوي��ر  ف��وج  قائد 

ال�ضجاعة  رّكز يف مداخلته على مفهوَمي  روكز، 

ثم  ومهماته،  الفوج  عن  بلمحة  بداأ  والتحفيز. 

»تخّطي  ع�ضكرًيا  تعني  التي  بال�ضجاعة  ف 
ّ
ع��ر

اخلوف يف مواجهة مقاتل �رض�س اأو حاجز �ضعب«. 

اجلندي  مبمّيزات  التعريف  اإىل  انتقل  بعدها 

ال�سجاع م�سّدًدا  القائد  واأهم خ�سائ�ش  ال�سجاع 

على �رضورة تفعيل مقومات ال�ضجاعة: الأخالق، 

والعاطفة،  والإن�سانية  والفعالية،  والكفاءة 

عدد  عن  بالتحّدث  مداخلته  واختتم  والإلتزام. 

من العمليات التي نّفذها فوج املغاوير وبفيلم 

وثائقي عن الفوج.

ت�سّك�الن  �سف�تان  والتح�فيز  ال�سجاعة 

بامل��دي��ر  اأع��م��������ال  رج��ل  لو�سف  ��ا  اأ���س��ا���سً

اأمثل�ة عن  الناجح، ك��ما يو�س�ح جن�م، وي�ق��ّدم 

 APPLE رضك��ات ُبن��َِيت على قرار �ضجاع مثل�

.GOOGLEو YAHOOو

ف��ف��ي ال�����رضك��ات ك��م��ا يف اجل��ي��و���س، ي��خ��رج 

املغامرة  ويتمّيزون بحب  ال�سف  ال�سجعان عن 

واملخاطرة.

اإعادة التنظيم خالل املحنة

العميد الركن جورج نادر قائد الفوج املجوقل، 

يف  والهيكلة  التنظيم  اإع���ادة  مو�سوع  تناول 

بخربة  م�ست�سهًدا  واملحنة،  ال�سعاب  اأوق���ات 

معركة نهر البارد حيث كان عليه اإعادة تنظيم 

مداخلته  ا�ستهّل  ق��ائ��ده.  اإ�سابة  بعد  ال��ف��وج 

وتنظيمه  ومهماته  املجوقل  الفوج  عن  بلمحة 

واآلية  الفوج  اأركان  مقارنًة بني وظائف  مقّدًما 

بعدها  مدنية.  �رضكة  وهيكلية  ال��ق��رار،  اتخاذ 

خالل  للفوج  العمالنية  اجلهوزية  مقيا�س  �رضح 

بدًءا من  املعركة ومراحل تنظيمه خالل املحنة 

القتال،  اإعادة تنظيم  التح�سريية، اىل  املرحلة 

ثّم  ومن  الع�ضكريني  لدى  القتال  اإرادة  ورفع 

ُعر�ش فيلم ق�سري عن  القتال. وختاًما  متابعة 

البارد  كيفية �ضحب جّثة �ضهيد يف معركة نهر 

حتت الق�سف واخلطر.

قبل  ال�ضعاب  اختربوا  من  هم  الع�ضكريون 

جنم.  يقول  وال�رضكات،  الأعمال  جمتمع  وج��ود 

وتختربها  اجليو�س  تتحّملها  التي  فال�ضعاب 

اأعظم  هي  واملعنوية،  اجل�سدية  الناحيتني  من 

باأ�ضواط من تلك التي تواجهها جمتمعات رجال 

الأعمال ومدراء ال�رضكات. ويقّدم مثالً عن هذه 

غ�سن  كارلو�ش  قام  كيف  بالتحديد،  النقطة 

باإعادة تنظيم �رضكة Nissan ومن بعدها �رضكة 

ان يف حمنة ع�ضيبة.
ّ
Renault حني كانتا متر

اإدارة الأزمات

حتّطم الطائرة الأثيوبية يف 25 كانون الثاين 

2010، خربة قّدمها العقيد الركن عبد الكرمي 

كيفّية  ل�رضح  البحر،  مغاوير  فوج  قائد  ها�ضم 

الفوج  نّفذها  التي  ال�ستثنائية  املهمة  اإدارة 

الركن  خالل هذا احل��ادث.  بداية، قّدم العقيد 

ها�ضم ملحة عن تنظيم الفوج ومهماته ب�ضورة 

عامة، ثم انتقل اىل عر�س اأ�ض�س اإدارة احلادث، 

مرحلتني:  على  مت��ت  املهمة  اّن  اىل  م�ضرياً 

ال�ضحايا  انت�ضال  ثّم  ومن  الطائرة  عن  البحث 

بو�ضع  العمل  ب��داأ  الأ���ض��وَدي��ن.  وال�ضندوَقني 

فالإنتقال  ف��اإي��ج��از،  فالتح�سريات،  اخل��ط��ة، 

 Ocean مع  فالتن�ضيق  املحددة،  البقعة  اإىل 

والتن�سيق   ،)Scanning( فالك�سف   ،Alert
 .)Feed back( واإفادة القيادة بامل�ستجدات

كما حتّدث العقيد الركن ها�ضم عن ال�ضعوبات 
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احل��دث  لهذا  التح�سري  مّت 

�ضاملة  اإعالنّية  حملة  من خالل 

ت�سّمنت فيلًما ترويجًيا ُعر�ش 

على جميع �ضا�ضات التلفزيون 

ويف �سالت ال�سينما، ولوحات 

اإع���الن���ي���ة ع���ل���ى ال���ط���رق���ات 

امل��ط��ب��وع��ات  يف  واإع����الن����ات 

)جمالت وجرائد...( اإ�سافة اإىل 

 Facebook ال���  على  حملة 

.Youtube �وال

)كليمنتني(،  �سعب  �سامي 

ي�رضح  ومنّفذها،  الإع���الن  فكرة  مبدع 

ما قيل عن احلدث: جمع  لكل  نتيجة  الإعالنية كانت  الفكرة  اأّن 

التي  املغلوطة  الأفكار  ودح�س  والع�ضكري  امل��دين  العامَلني 

الأعمال  ت�سّور اجلي�ش ع�سالت وقدرات ج�سدّية، وت�سّور رجال 

الناجح ويف مدير  القائد  ومنطقاً. فال�سفتان تتكامالن يف  فكراً 

الأعمال الناجح.

يف ال�سكل، ج�ّسدنا الفكرة من خالل رجل يح�رض نف�سه للذهاب 

البذة  ع�ضكرّية؛  عنق  ربطة  وي�ضع  بّزته  يلب�س  عمل،  اجتماع  اإىل 

بني  التكاملية  العالقة  رم��ز  الع�سكرية  العنق  وربطة  املدنية 

اجلي�س و�رضكات الأعمال.

�ضارك يف اإجناح الفكرة وترويجها اأ�ضخا�س تطّوعوا خلدمة هذا 

احلدث: الإخراج جلوانا منر، مدير الت�سوير والإ�ساءة ب�سري حاج، 

ومعّدات   ،Talos production اإنتاج  اأ�سطا،  مي�سال  ت�سوير 

.Platform

الفوج خالل  عنا�رض  واجهها  التي  وال�سغوطات 

التنفيذ، م�ستخل�ًسا بع�ش التو�سيات. واختتم 

عملية  تنفيذ  طريقة  ُيظهر  بفيلم  حما�رضته 

حلظة  منذ  ورّكابها  الأثيوبية  الطائرة  انت�ضال 

تلّقي الأوامر وحتى انتهاء املهمة.

من�ضات  اإح��دى  من  الكبري  النفطي  ب 
ّ
الت�رض

خليج  يف   BP ال��ربي��ط��ان��ي��ة  النفطية  ال�����رضك��ة 

»اأوريكا«  النفطية  الناقلة  غرق  املك�ضيك... 

 ...TOTAL الربيطانية  الطاقة  لعمالق  التابعة 

الأرخبيل  �ض��واطئ  اجتاح  ال��ذي  الت�ضونامي 

بعم�ليات  ف��ادًح�����ا  ����رضًرا  واإحل�����اق�����ه  ال��ي��اب��اين، 

مثل  واإن��ت��اج��ه��ا  ال��ك��ربى  اليابانية  ال�����رضك��ات 

وغ��ريه��ا...   SONYو  CANONو  NISSAN
يف  جن��م  ج���ورج  ال�سّيد  عليها  ارت��ك��ز  اأمثل��ة 

واخلب��رة  الع�ضكرية  اخل���ربة  ب��ني  م��ق��ارن��ت��ه 

نتيجة  اإىل  ليخل�ش  الأزم��ات،  اإدارة  يف  املدني�ة 

الكوارث واخلروج  اأجل مواجهة  اأّنه من  مفادها 

منها ب�ضالمة، ينبغي على ال�رضكات اأن تتحّلى 

�سمات  وتلك  والدّقة،  والعزم  بالإميان 

ع�سكرية بامتياز.

اأ�ضئلة واأو�ضمة 

قّدم  الإ�ستي�ساحية،  الأ�سئلة  من  ع��دد  بعد 

تقديرية  دروع��اً  حمف�وظ  ه�ادي  الدكتور  الأب 

الركن  بالعميد  ممثالً  اجلي�ش  قائد  من  لكل 

حا�رضوا  الذين  القادة  وال�ضباط  اأي��وب،  ح�ضن 

يف هذا اللقاء. من ثّم انتقل احل�ضور اإىل مائدة 

الع�ضاء، حيث ت�ضّلم كل من ال�ضباط ربطة عنق 

بلون البّزة الع�ضكرّية قّدمها لهم ال�ضّيد �ضامي 

�ضكر  عربون  »كليمنتني«،  �رضكة  مدير  �ضعب 

وتقدير.
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اإعداد: روجينا خليل

�سبل تعزيز الإرادة 

والثقة بالنف�س

تعاون لبناين اأمريكي دعًما ل�ضحايا الألغام

يحتاج الإن�ضان عادًة اإىل الكثري من الإرادة والثقة بالنف�س لي�ضتطيع 

�ضق طريقه يف احلياة ومواجهة ما يعرت�ضه من �ضعوبات، فكيف اإذا كان 

الإن�ضان �ضحية انفجار اأفقده بع�س قدراته اأو الكثري منها؟

حمور الور�ضة

دعم  اإىل  بحاجة  الأل��غ��ام  �سحايا  يكون  ق��د 

الطبي،  ال��دع��م  اإىل  حاجتهم  ب��ق��در  م��ع��ن��وي 

اجل��دي��د  و�سعهم  م��ع  التكيف  لي�ستطيعوا 

والتغلب على ما يرتتب عليه من �سعوبات.

ور�سة عمل  كانت حمور  بالذات  النقطة  هذه 

اللبناين  املركز  بني  بالتعاون  اأخ��ًرا  اأقيمت 

ل���أع��م��ال امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��الأل��غ��ام وم��رك��ز دع��م 

التابع   )CISR( الدويل  والنتعا�س  الإ�ستقرار 

جلامعة جامي�س مادي�سون الأمركية.

Pin e فند ق يف  عقدت  هذه  العمل   ور�سة 

تعزيز  »�سبل  ع��ن��وان  حت��ت  حمانا،  يف   land
الأل��غ��ام  ل�سحايا  بالنف�س  وال��ث��ق��ة  الإرادة 

والقنابل العنقودية والذخائر غر املنفجرة«.

هذا  يف  نا�سطون  الور�سة  اأع��م��ال  يف  �سارك 

واليمن  الأردن  ال��ع��را ق،  لبنان،  م��ن  امل��ج��ال 

مبادئ  ح��ول  جل�سات  وتخّللتها 

وتطوير  التماثلي،  والدعم  واملثابرة  الإرادة 

مهارات التوا�سل والبحث عن الناجني، وحقو ق 

اإجراء  اإىل  بالإ�سافة  اخلا�سة،  الإحتياجات  ذوي 

متارين ريا�سية لهم.

اأبدى امل�ساركون جتاوًبا كبًرا و�سجلت  وقد 

اأعمالهم جناًحا لفًتا جتلى يف اليوم الأخر من 

عّبوا  متثيلية  اأدواًرا  اأدوا  حيث  العمل  ور�سة 

المتنان  واأظهروا  بط�قة،  اأنف�سهم  عن  فيها 

ملن �ساهموا يف حتويلهم من اأ�سخا�س منطوين 

باحلياة  متفائلني  اأ�سخا�س  اإىل  ذواتهم  على 

ومتعلقني بها.

ح�ضور وكلمات و�ضهادات

اللبناين  املركز  رئي�س  الإختتام  حفل  ح�رض 

ل�أعمال املتعّلقة بالألغام العميد حممد فهمي 

جان  العماد  اجلي�س  قائد  ممث�ً 

الإ�ستقرار  مركز  مدير  قهوجي، 

 )CISR( ال�����دويل  والن��ت��ع��ا���س 

ال���دك���ت���ور ك��ي��ن��ي��ث رازرف�������ورد، 

ال�سفارة  يف  ال�سيا�سي  امل�ست�سار 

هويل  دايفيد  ال�سيد  الأمركية 

ال��بزجت��ي،  عمر  لبنان  يف  العراقي  وال�سفر 

بالإ�سافة اإىل املدربني والط�ب واملنظمني.

مدير مركز الإ�ستقرار والنتعا�س الدويل �سكر 

اللبناين  املركز  ومدير  اللبناين  اجلي�س  قيادة 

على  فهمي  العميد  بالألغام  املتعلقة  ل�أعمال 

اإجناح  يف  امل�ساهمة  وعلى  وال�سيافة  التعاون 

مبدًيا  النجاح  على  اجلميع  وهّناأ  العمل،  ه��ذا 

افتخاره بالط�ب الذين اأثبتوا قدرتهم على اأن 

يكونوا من�ّسطني بارعني يف حميطهم.

جهود  ع��ل��ى  فهمي  العميد  اأث��ن��ى  ب����دوره، 

امل�����س��ارك��ني وق����ال: »ل��ق�����د ك���ان يل ال�����رضف 

واملخاوف  الآم��ال  معكم  نت�ساطر  اأن  وفريقي 

والدعم  واملثابرة  الإرادة  مبادئ  مًعا  ونتعّلم 

التماثلي«.

باأّن  لكم  اأعرتف  باأن  كثًرا  »اأفتخر  واأ�ساف: 

ولفًتا  الور�سة حّققت جناًحا كبًرا  اأعمال هذه 

املدخل  تكون  اأن  واأمت��ن��ى  مثيل  ل��ه  يكن  مل 

لأعماٍل اأخرى مماثلة ومتنوعة«.

ويف اخلتام، �سّلم الدكتور رازرفورد والعميد 

للذين  ودروًع����ا  تقديرية  ���س��ه��اداٍت  فهمي 

�ساركوا يف اإجناح ور�سة العمل، ط�ًبا ونا�سطني.

وباملقابل، قّدم كل من الوفد اليمني والوفد 

اجلي�س  قائد  ملمثل  تقديرية  دروًع��ا  العراقي 

وانتقل  وحم��ّب��ة  �سكر  ع��رب��ون  فهمي  العميد 

اجلميع اإىل الع�ساء وتبادل الأنخاب.   



بطاقة تعريف

قائد  ممثل  وبح�ضور  جنيم  العماد  قاعة  يف 

الركن  العميد  قهوجي  ج��ان  العماد  اجلي�ش 

للعمليات،  الأرك��ان  رئي�ش  نائب  �ضكر  رفعت 

وع���دد ك��ب��ر م��ن ���ض��ب��اط اجل��ي�����ش والأج��ه��زة 

العامة  الأ�ضغال  وزارات  عن  وممثلني  الأمنية، 

وعمداء  وال��زراع��ة  والبيئة  وال�ضياحة  والنقل 

ومديري كليات الهند�ضة يف اجلامعة اللبنانية 

عن  وممثلني  لبنان  يف  اخلا�ضة  واجل��ام��ع��ات 

وال�ضمال  ب���روت  يف  املهند�ضني  نقابتي 

وامللحقني الع�ضكريني يف ال�ضفارات املعتمدة 

حما�رضة  �ضّو  عبداهلل  الدكتور  األقى  لبنان،  يف 

الهند�ضة  يف  العلمي  والك�ضف  »لبنان  بعنوان 

عائمة  اإن�ضاء جزر  البحرية«، عر�ش فيها فكرة 

م�رضوعه  عن  وحت��ّدث  والبحار،  املحيطات  يف 

اإ�ضطناعية  عائمة  جزيرة  اأول  باإن�ضاء  املتمِثّل 

يف العامل مقابل �ضاطئ حارة �ضخر يف ك�رضوان.

باملحا�رض  ف 
ّ
ع���ر ال��دي��ن  ع��ز  غ�ضان  العقيد 

موؤ�ض�ش جمعية املخرتعني اللبنانيني، واحلائز 

ا 
ً
تقدير ه��اواي  جامعة  من  الفخرية  الدكتوراه 

للجزيرة  امل��ت��ط��ورة  الهند�ضة  ع��ن  مل�����رضوع��ه 

العائمة DHOW4، والذي حا�رض يف العديد من 

لبنان ويف عدة منتديات  الكربى يف  اجلامعات 

العلمية  الأ�ض�ش  حول  العرب،  الأعمال  لرجال 

ح�ضل  التي  الهند�ضة  لهذه  وال�ضتثمارية 

املراجع  اأعلى  من  بها  العاملي  الإق���رار  على 

درع  منح  وقد  البحرية.  الهند�ضة  يف  الدولية 

الرواد العرب للعام 1999 وله عدة موؤلفات: 

 - املقاولت  م�ضاريع  اإدارة  يف  اأوىل  »مبادئ 

1984«،  »الغرب يف اأيدي العرب - 2006«، 

 ،»2008  - لبنان  من  الأدمغة  تهجر  »تقنية 

»اللبنانيون والدولة اجلامعة - 2008«.

هذا  اأن حتقيق  اإىل  الدين  عز  العقيد  واأ�ضار 

و�ضامل  جذري  تغير  اإحداث  اقت�ضى  امل�رضوع 

يف خمتلف اخت�ضا�ضات الهند�ضة البحرية، وهو 

هذه  تاريخ  يف  والأول  نوعه  من  الأول  التغير 

اإىل  �ضفنهم  الفينيقيون  اأن��زل  منذ  الهند�ضة 

البحر.

كيف ن�ستعمل البحر؟

ب�رضح حاجات  الدكتور �ضّو حما�رضته  ا�ضتهل 

بالنقل  ُيخت�رض  الذي  للبحر  الإن�ضان  ا�ضتعمال 

البحري والنتقال عرب البحار وهو ما ي�ضتوجب 

لذا  والأم��ان«.  الإبحار  يف  »ال�رضعة  هما  عاملني 

الذي  الهند�ضي  بال�ضكل  ال�ضفن  فقد �ُضممت 

منحها مقدمة حادة لخرتاق املوج، وذيالً �ضيًقا 

كما  ال��دوران��ي��ة.  احل��رك��ة  ملنع  العر�ش  قليل 

اأوجبت ال�رضعة خلق تنا�ضب بني طول ال�ضفينة 

وع��ر���ض��ه��ا ع��ل��ى خ��ط امل��ي��اه 

املطلوبة.  ال�رضعة  اإىل  قيا�ًضا 

اأوج��ب  الأم���ان فقد  اأم��ا عامل 

ات�ضاع  مع  ال�ضفينة  ت�ضميم 

عر�ضة  الأك��ر  النقطة  لأن��ه  الو�ضط  يف  بدنها 

لالإجهاد وال�ضغط. كما اأوجب رفع متنها قيا�ًضا 

حلجمها وت�ضفيح بدنها من اخلارج بالكامل.

وا�ضتفا�ش الدكتور �ضّو يف تف�ضر املوجبات 

التي فر�ضتها مقت�ضيات الأمان وال�رضعة، مما 

اأف�ضى اإىل حتميات يف ت�ضميم ال�ضفينة اأولها 

الأم��ر  العوم،  مركز  ف��وق  ثقلها  مركز  ارتفاع 

اإىل جتنب  ال�ضفينة  اهتمام م�ضمم  حٌول  الذي 

انقالبها راأ�ًضا على عقب؛ ثم اإن ت�ضّخم الفراغ 

م الأكرب يف و�ضط اجل�ضم العائم وانعكا�ضه  املعوِّ

اإعداد: با�سكال معّو�ض بو مارون

ششاريع
أأفكار وم

حزيرأن

جزيرة جونيه العائمة يف قاعة العماد جنيم

الدكتور �سو �رشح اجنازه الفريد والأول عاملًيا

اإن�����������س�����اء ج����زر 

يف  عائمة  ا�سطناعية 

ال��ب��ح��ار وامل��ح��ي��ط��ات مل 

ي��ع��د جم���رد ح��ل��م ب��ل ب��ات 

واقًعا �سوف ي�سهد العامل اأوىل 

تطبيقاته قريًبا، ويف لبنان. 

الدكتور عبد اهلل �سو هو �ساحب هذا 

الإجناز الذي كان مو�سوع حما�رشة 

العماد جنيم  قاعة  له يف 

يف الريزة.
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عامل  فاإن  اأخًرا  واقًعا.  اأ�ضبح  ال�ضتقرار  على 

لأن  موؤقًتا  �ضجًنا  جعله  الرئي�ش  املنت  ارتفاع 

بل  ميزاته  من  ب��اأي  يتمتعون  ل  البحر  راكبي 

حتى  »�ضجونهم«  داخل  بالبقاء  حمكومون  هم 

و�ضولهم اإىل الرّب.

وال�رضعة  الأم��ان  تاأمني  اأن  املحا�رض  واأو���ض��ح 

ميكن  ل  باعتبارات  حمكوًما  املهند�ش  جعل 

ح�ضاب  على  وكلها  ال�ضفينة  بناء  يف  جتاهلها 

بداأ  وم��ذ  ان��ه  بالذكر  واجلدير  الب�رضية.  الراحة 

قوانني  و���ض��ع��وا  ال�ضفن  ب��ن��اء  الفينيقيون 

اإل  ال��ي��وم،  حتى  تتغر  مل  حم���ددة  هند�ضية 

التطور  مع  امل�ضتخدمة  املواد  ونوعية  باحلجم 

التكنولوجي.

تغيري الوجهة!

ال��ب��ح��ر للنقل  ا���ض��ت��خ��دام  م��واج��ه��ة ع��ام��ل  يف 

والن��ت��ق��ال، حت���ّدث ال��دك��ت��ور ���ض��ّو ع��ن فكرة 

جديدة وهي تغير وجهة ا�ضتعمال البحر ب�ضكل 

دون  من  �ضطحه  على  يقيم  اأن  لالإن�ضان  يتيح 

راأ�ًضا على عقب، ما يوجب  الإنقالب  اأن يخ�ضى 

جعل مركز الثقل حتت مركز العوم. والأهم يف 

ال�ضتقرار  عاملي  توؤمن  اأنها  الرائدة  الفكرة 

لراحة  الإم��ك��ان��ات  اأق�ضى  توفر  م��ع  والأم���ان 

الإن�ضان ورفاهيته على �ضطح املياه، وال�ضماح 

ا  له با�ضتعمال البحر ملمار�ضة هواياته، خ�ضو�ضً

مع وجود منت منخف�ش يوؤمن توا�ضالً ح�ضًيا مع 

املاء.

و�رضح الدكتور �ضّو فكرة بناء اجلزيرة العائمة 

الهند�ضة  يف  ج��ذري��ة  تغيرات  اأح��دث��ت  التي 

غال�ش«  »ف��اي��رب  م��ادة  مّكنت  حيث  البحرية، 

�ضناعتها،  يف  تدخل  التي   )fiber glass(

اأن  اأي  من جعل مركز العوم فوق مركز الثقل؛ 

الغواط�ش التي حتمل اجل�ضم العائم اأ�ضبحت يف 

مركز عاِلٍ فيما قواطع احلديد الثقيلة اأ�ضبحت 

 »space frame« يف موقٍع اأدنى. كما اأن نظام

�ضمح بخلق م�ضطٍح طويٍل وعري�ش واأ�ضفله خط 

يف  يدخل  بل  عليه،  امل��وج  يتك�رّض  ل  م�ضتقيم 

بدن اجلزيرة من الأ�ضفل فيت�ضتت يف اجتاهات 

خمتلفة.

اإق��ام��ة  م��ن  ال��ه��دف  اأن  اإىل  املحا�رض  واأ���ض��ار 

اجلزيرة العائمة �ضياحي بالدرجة الأوىل، اإل اأنها 

ويف مناطق اأخرى من العامل ميكن اأن ت�ضتخدم 

اقت�ضادية؛  اأو  لوج�ضتية  اأو  ع�ضكرية  لأغرا�ش 

ال�ضفن  م�ضار  على  املقامة  العائمة  فاجلزيرة 

حال  يف  الأخ��رة  لهذه  �ضنًدا  ن  توؤمِّ والطائرات 

اأو �ضقوطها يف البحر، وذلك عرب تاأمني  غرقها 

وقوع  مكان  اإىل  الإنقاذ  لفرق  ال�رضيع  الو�ضول 

احلادث، اإ�ضافة اإىل تخفي�ش اأكالف الأ�ضاطيل 

لإقامة  منها  ال�ضتفادة  ميكن  كما  البحرية. 

ال��دول��ي��ة  امل��ي��اه  يف  متحركة  ع��م��الق��ة  ق��واع��د 

لال�ضتخدامات الع�ضكرية ال�رضية.

اأقام  اإىل جتربته عندما  الدكتور �ضّو  ق 
ّ
وتطر

منوذًجا عن اجلزيرة العائمة ا�ضتغرق بناوؤه عدة 

�ضنوات ومّت تنفيذه وجتربته بنجاح يف منطقة 

امل�ضاورات  ب��داأت  الأث��ر  وعلى  عاليه.  يف  بّنيه 

والطلبات  الت�ضاريح  وتقدمي  وال�ضتعدادات 

امل��ي��اه  ع��ل��ى  �ضخمة  ع��ائ��م��ة  ج��زي��رة  لإق���ام���ة 

الإقليمية اللبنانية، ومنها موافقة هيئة املالحة 

والتي   BureauVeritas فرن�ضا  يف  الدولية 

اأعطت اإقراًرا كامالً ب�ضّحة هذا احلدث العاملي، 

خالله  نوق�َضت  �ضاعات  ثماين  دام  اجتماع  بعد 

الهند�ضة اخلا�ضة باجلزيرة واملواد امل�ضتخدمة 

ومدى توفرها الأمان وال�ضتقرار وال�ضالمة من 

الناحيتني الب�رضية والبيئّية.

وعلى الأثر ا�ضتقدمت املواد الأولية من الدول 

الأوروبية الأمر الذي مل يتّم من دون �ضعوبات 

اأنظمة  ا�ضتقدمت  ال�رضكة يف ذلك، كما  واجهت 

والبناء،  الت�ضميم  يف  ُتعتمد  التي  املعلوماتية 

ووظفت الكفاءات الب�رضية العالية  لالإ�رضاف على 

لهذه  اأن�ضئ  خا�ش  م�ضنِع  يف  وذل��ك  التنفيذ، 

الغاية يف منطقة جونيه، حيث �ضيتّم تركيز هذه 

اجلزيرة العائمة.

عائمة ومتحركة!

العائمة  اجلزيرة  م�رضوع  عن  املحا�رض  حت��ّدث 

من  م�رضوع  اأول  وهو  تنفيذه  ب�ضدد  هو  ال��ذي 

جونيه  »ج��زي��رة  �رضكة  مت��ّول��ه  ال��ع��امل،  يف  نوعه 

والدكتور  �ضّو  قبل  م��ن  اململوكة  العائمة« 

م�ضاحة  وتبلغ  ال�ضاعر.  علي  ط��الل  ال�ضعودي 

جمموع  وي�����ض��ل  م��رب��ع  م��رت  اآلف   3 اجل���زي���رة 

اآلف مرت   9 اإىل  امل�ضاحة املبنية منها 

25 مليون دولر،  مربع بكلفة تقارب 

 58 ي�ضّم  جن��وم   5 ف��ن��دق��اً  وت�ضمل 

و4  رئا�ضية  اأجنحة   4 مع  فخمة  غرفة 

كلوب  ونايت  كابينات  و104  فاخرة 

خارجي )200 �ضخ�ش( وداخلي )160 

اإ�ضافة  ال��روف،  على  ومطعم  �ضخ�ش( 

و3  �ضباحة  وبركة  �ضخم  جاكوزي  اإىل 

�ضالت للحفالت ب�ضعة 370 و1300 

و1500 �ضخ�ش.

واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن ه��ذه اجل��زي��رة 

متحركة اإذا اقت�ضى الأمر بحيث ميكن 

من  امل��رتي��ن  عمق  حتى  ال�ضاطئ  ت��ق��ارب  اأن 

املاء. ومن املتوقع اأن ينجز امل�رضوع خالل فرتة 

ت�ضل  ج��ًدا  عالية  القت�ضادية  وج��دواه  عامني 

وفق درا�ضة متخ�ّض�ضة اإىل 51 باملائة، اأي اأنها 

ميكن اأن ت�ضرتّد قيمة كلفتها الإجمالية بفرتة 

ل تتجاوز ال�ضنتني.

�ضّو  الدكتور  اأج��اب  املحا�رضة  نهاية  وبعد 

اأبدى اهتماًما وا�ضًحا  اأ�ضئلة احل�ضور الذي  عن 

�ضكر  الركن  العميد  وقّدم  ال�ضّيق،  باملو�ضوع 

با�ضم قائد اجلي�ش درًعا تقديرّية للمحا�رض. 

حزيرأن 2011
47

أجليشش - ألعدد رقم 312



اإعداد:

�إح�ضان مرت�ضى

باحث يف ال�ش�ؤون اال�رسائيلية

ح���رب مت���ز  و���ش��ع��ت  اأن  م��ن��ذ 

وكل  واإ���رسائ��ي��ل  اأوزاره����ا،   2006

واملتعاونة  لها  امل���ؤي��دة  ال��ق���ى 

ا�شتخال�ص  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  م��ع��ه��ا، 

التي  املخزية  الهزمية  من  العرب 

وعلى  االإ�رسائيلي،  باجلي�ص  حّلت 

اإزالة العي�ب واملع�قات التي 

انك�شفت ابان احلرب.

دول��ًي��ا  امل��ح��روم  لبنان  اإن 

م����ق�����م����ات �����ش�����ن ق������اه 

)الدفاعية  الر�شمية  الع�شكرية 

ق��ب��ل ال��ه��ج���م��ي��ة( وت��ن��م��ي��ت��ه��ا، 

اع��ت��م��د م���ن اأج����ل ت��ع���ي�����ص ه��ذا 

ذهبية  م��ع��ادل��ة  ع��ل��ى  احل���رم���ان، 

اجلي�ص  ت�شمل  االأ����ش���الع  مثلثة 

واملقاومة وال�شعب. هذه املعادلة 

الق�مية  الطاقات  ح�شد كل  تعني 

ال�طن  حماية  اأج��ل  من  املت�افرة 

من االإعتداءات االإ�رسائيلية التي ال 

تنتهي، والتي ت�شتهدف وج�ده يف 

والدمي�غرافية  اجلغرافية  وحدته 

واجلي��شيا�شية.

تبحث  ا���رسائ��ي��ل  ط��ف��ق��ت  ل��ق��د 

واخل��ارج،  الداخل  يف  عمالئها  عن 

من  ل�شالح  طائلة  اأم���االً  ووظفت 

�شف�ف  الخرتاق  اال�شتعداد  لديه 

امل��ث��ل��ث امل�����ش��ار اإل��ي��ه ب��ح��ًث��ا عن 

كانت  مهما  معل�مات  اأو  ثغرات 

عملت  ك��م��ا  ب��دائ��ي��ة.  اأو  ب�شيطة 

قتالية  جم��م���ع��ات  اإع�����داد  ع��ل��ى 

مل���اج��ه��ة  خ��ا���ص  ت���دري���ب  ذات 

التي يعتمدها اجلي�ص  التكتيكات 

واملقاومة يف الت�شدي لالعتداءات 

فتح  ج��ان��ب  اإىل  ال�����ش��ه��ي���ن��ي��ة، 

اأجهزة  بع�ص  م��ع  ت��ع��اون  ق��ن���ات 

فقط  اأ�شف،  بكل  االقليمية  االأمن 

ال���ذي حلق  ال��ع��ار  اأج���ل م�شح  م��ن 

على  ال�شهي�ين  ال��ع��دوان  بجي�ص 

هذا  الزمن.  من  عق�د  ثالثة  مدى 

اي�ًشا  ا�رسائيل  قيام  ع��ن  ناهيك 

االإجرامية  االإغتياالت  من  ب�شل�شلة 

ال��ت��ي ط���اول���ت ب��ع�����ص ق��ي��ادات 

ال���ط��ن وق��ي��ادات امل��ق��اوم��ة من 

اأجل حتريك الفنت وانهاك اجلبهة 

ال�طنية الداخلية بحروب ال تنتهي 

من الت�شكيك و�ش�ء الظن ببع�شنا 

البع�ص على الطريقة اال�شتعمارية 

ولكن  ت�شد«.  »ف��رق  التقليدية 

بهذه  انها  تدرك  تكن  مل  ا�رسائيل 

الروح االجرامية اخلبيثة اإمنا كانت 

حتفر قربها بيدها وت�شع نف�شها 

ميكنها  ال  خطرية  تداعيات  اأم��ام 

التحكم بها ل�حدها.

لبنان  حقق  ال�شابقة  املرة  ففي 

انت�شاراً  بجي�شه و�شعبه ومقاومته 

اأ�شط�رياً، وه� االآن ويف امل�شتقبل 

من  املعجزات  ي�شنع  الأن  مر�شح 

خ���الل اإرغ�����ام ال��ك��ي��ان ال��ع��دواين 

على  من  النزول  على  ال�شهي�ين 

نف�شه  و�شع  التي  العالية  ال�شجرة 

لبنان
لن يخ�رس �حلرب �ملقبلة
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الثانية  املرتبة  اإىل  فيهبط  فيها، 

ع�����ش��ك��رًي��ا وي��ف��ق��د ال���ق���درة على 

التهديد وال�عيد ويتح�ل من دولة 

من  اأقل  دولة  اإىل  عظمى  اقليمية 

حتّ�ل  امكان  ازاء  �شيما  ال  عادية، 

احلرب، يف حال ح�ش�لها، من حرب 

متحركة  ح��رب  اإىل  ثابتة،  م���اق��ع 

ت�شم ع�رسات االآالف من املقاتلني 

بال�شالح  امل��دج��ج��ني  اللبنانيني 

واملعرفة والروح املعن�ية العالية 

عن  الدفاع  حق  بامتالك  واليقني 

االأر�ص والكرامات.

الي�م ي�شعر اللبناني�ن، مبعادلة 

اجلي�ص وال�شعب واملقاومة، باأنهم 

واأنهم  وال�شيف،  ال��درع  ميلك�ن 

وثبات  بق�ة  التاأثري  على  قادرون 

�شيا�شًيا  ال��ع��دو  ق�����رارات  ع��ل��ى 

ه��ذا  واأن  ا  خ�ش��شً وع�����ش��ك��رًي��ا، 

بكل  املالْ  اأمام  انك�شف  قد  العدو 

�ضعفه  ون��ق��اط  و�ضوائبه  عيوبه 

التي منها ما يلي:

هم  العدو  جن�د  اأن  تبنّي  لقد   •
ب�رسعة  ق�اهم  تخ�ر  مدلل�ن  جن�د 

يف امل�اجهات احلقيقية وامل�ؤثرة، 

ال��ق��ي��ادة  ح���ر����ص  اأن  ���ش��ي��م��ا  ال 

اأرواحهم،  على  ال�شديد  ال�شيا�شية 

اج���راءات  ات��خ��اذ  اإىل  بها  اأدى  ق��د 

احلفاظ  اأج��ل  من  ومعقدة  كثرية 

عليهم وعلى رفاهيتهم. هذا االأمر 

معن�ياتهم  على  �شلًبا  انعك�ص 

وع��ل��ى ال��ت��زام��ه��م م��ع��اين ال��ف��داء 

اأم��ام  و�شعهم  مم��ا  والت�شحية، 

ال�شع�بة يف  بالغ  اأول�يات  ح�شاب 

اأثناء وج�دهم يف خ�شم املعركة.

• تعاين ا�رسائيل حالًيا ومنذ اأكرث 
حالة  م��ن  ال��زم��ن  م��ن  عقدين  م��ن 

امل��ادي  الف�شاد  من  ج��ًدا  متقدمة 

كيانها  ينخر  ال���ذي  واالأخ���الق���ي 

اثنني  اأن  ح��د  اإىل  وم��ف��ا���ش��ل��ه��ا، 

مقر  من  اأخ��رج��ا  قد  روؤ�شائها  من 

التحقيق  مّت  كما  بخزي.  الرئا�شة 

وروؤ���ش��اء  ال����زراء  م��ن  العديد  م��ع 

احل��ك���م��ات يف ت��ه��م وارت��ك��اب��ات 

اأخ���الق���ي���ة واخ���ت���ال����ش���ات م��ال��ي��ة 

بجني  ال�شلطة  م�اقع  وا�شتغالل 

اإىل  املكا�شب ال�ظيفية واملالية، 

و�شف  ال�شحافيني  بع�ص  اأن  حد 

دول  ت�شبه  باتت  باأنها  ا�رسائيل 

الف�شاد  جم��ال  يف  الثالث  ال��ع��امل 

والتده�ر االأخالقي.

• ل��ق��د خ�����رست ا���رسائ��ي��ل ك��ب��ار 
ممن  التاريخيني  وروادها  قادتها 

ال�شّبار«،   « بجيل  ي�شم�ن  كان�ا 

اأ�شحاب  من  امل�ؤ�ش�ص  اجليل  اي 

االأيادي اخل�شنة والقامات الغليظة 

اأم��ث��ال بن غ���ري���ن وغ���ل��دا مئري 

و�شارون و�ش�اهم.

قدرتها  ا�رسائيل  فقدت  لقد   •
ع��ل��ى اح���ت���ك���ار ال�������ش���الح وع��ل��ى 

ال�����ش��ي��ط��رة امل��ن��ف��ردة ع��ل��ى ال��رب 

والبحر واجل�. وبات اعداوؤها حالًيا 

كثرية  وب��دائ��ل  خ��ي��ارات  ميلك�ن 

لك�رس هذا االإحتكار واإعادة الت�ازن 

للردع املتبادل.

االإ�رسائيلي  املجتمع  يعد  مل   •
م���ح��ًدا  م��ت��م��ا���ش��ًك��ا وال  جم��ت��م��ًع��ا 

ام����ام امل��خ��اط��ر وال�����ش��غ���ط��ات. 

انتهت،  قد  ال��دول��ة  بناء  فمرحلة 

وب���داأ احل��دي��ث ع��ن مرحلة م��ا بعد 

عن  البحث  ومرحلة  ال�شهي�نية، 

القائمة  املريحة  الفردية  احلياة 

لتح�شيل  احلثيث  ال�شعي  على 

املتعة والرفاهية واملال باعتبارها 

الذي  االأم��ر  ال�ج�دية،  القيم  اأهم 

احلرب  متطلبات  مع  يتنا�شب  ال 

والعدوان.

االإ�رسائيلي  املجتمع  يعد  مل   •
قادًرا على حتمل اخل�شائر الفادحة 

تبني  بعدما  والنف��ص  االأم���ال  يف 

الدفاع  بجي�ص  ي�شمى  ما  ب��اأن  له 

االإ�رسائيلي مل يعد ي�شتطيع حتقيق 

كل �شيء يف اأي زمان ومكان، واأن 

�شيا�شية  ومع�قات  ح���دوداً  ثمة 

مهما  الع�شكرية  للقدرات  ومادية 

وفتاكة.  ومتقدمة  متط�رة  كانت 

احل��رب  وزي���ر  ن��ائ��ب  وق���د ك�شف 

االحتياط  يف  اجل��رال  االإ�رسائيلي 

م��ت��ان ف��ل��ن��ائ��ي يف درا����ش���ة عن 

املحدقة  اال�شرتاتيجية  املخاطر 

با�رسائيل )ن�رستها جملة »مبحانيه« 

 11/24 ب��ت��اري��خ  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 

من  فقط   %  40 اأن  عن   ،)2010

اجلبهة الدخلية حتت احلماية، واأن 

ميكن  وال  مك�ش�فاً  زال  ما   %60

حمايته يف حال اندالع حرب.

 2006 العام  حرب  ك�شفت  لقد 

بني  الكبري  التناق�ص  حجم  ع��ن 

للحرب  االإ�رسائيلي  املجتمع  دعم 

وب��ني  ل��ل��غ��اي��ة،  م��رت��ف��ع��ة  بن�شبة 

لت�شديد  ج��ًدا  املتدين  ا�شتعداده 

ث��م��ن��ه��ا وك��ل��ف��ت��ه��ا م���ن اخل�����ش��ائ��ر 

اأدى  الذي  االأمر  والب�رسية،  املادية 

االإ�رسائيلي  ال���ردع  �شع�شعة  اىل 

واإنزاله اإىل اأدنى درجة منذ عق�د، 

فقدت  قد  ا�رسائيل  واأن  ا  خ�ش��شً

قدرتها على تكرار ما حققته العام 

�رسيع  انت�شار ع�شكري  1967 من 

وحا�شم وباأقل اخل�شائر الب�رسية.

ب��اخ��ت�����ش��ار مي��ك��ن ال���ق����ل اإن���ه 

منذ  ال�شابقة  التجارب  �ش�ء  على 

منت�شف الثمانينيات وحتى الي�م 

مروًرا بعام التحرير العام 2000، 

الهائلة  ال��ت��ط���رات  ���ش���ء  وع��ل��ى 

احلا�شلة يف املنطقة على م�شت�ى 

تغيري العديد من االأنظمة العربية، 

ف��ق��د ارت���ف���ع ال�����ش��ع���ر ب��ال��ث��ق��ة 

لدى  ال�طني  واالع��ت��زاز  بالنف�ص 

تراجع  حني  يف  العربية،  ال�شع�ب 

لدى  ال�شخ�شي  ب��االأم��ن  ال�شع�ر 

مبداأ  معه  وت��راج��ع  االإ�رسائيليني، 

وبرزت  االأمنية  اجلغرافية  احلدود 

مب�رسح  والتحكم  ال�شيطرة  �شع�بة 

تداخل  نتيجة  واالأح���داث  ال�قائع 

امليدانني املدين والع�شكري.

ت��ق��دم ف��ق��دان  م��ا  اإىل  ي�����ش��اف 

ازاء  املبادرة،  احتكار  على  القدرة 

ارتفاع التكلفة املادية والب�رسية يف 

اال�شتخدام  وحمدودية  امل�اجهة، 

وانعدام  الع�شكرية  للق�ة  ال�ا�شع 

مقبلة،  م�اجهة  اأي  ح�شم  يف  االأمل 

وتقرير جلنة فين�غراد مل يق�رسّ يف 

ك�شف عي�ب العدو وع�راته مدنًيا 

بتقنية  حت��دث  فقد  وع�����ش��ك��رًي��ا. 

والثغرات  االخ��ف��اق��ات  ع��ن  عالية 

القرار  اتخاذ  عمليات  يف  اخلطرية 

وال��ت��ن�����ش��ي��ق وال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي، 

الع�شكرية  القيادة  اخ��ف��اق  وع��ن 

وانعدام  واجلاهزية  اال�شتعداد  يف 

اال�شرتاتيجي  والتخطيط  التفكري 

هذه  اإن  الداخلية.  اجلبهة  وحماية 

ثقة  تزيدنا  اإمن���ا  كلها  احلقائق 

باأنف�شنا وحقنا املقد�ص يف الدفاع 

عن وطننا الذي �شنحميه بقدراتنا 

و�شننت�رس الأجله.

على �ضوء �لتطور�ت �لهائلة �حلا�ضلة 

يف �ملنطقة �رتفع �ل�ضعور بالثقة 

بالنف�س لدى �ل�ضعوب �لعربية

يف حني تر�جع �ل�ضعور بالأمن 

�ل�ضخ�ضي لدى �ل�رس�ئيليني
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الوطن العربي

ف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي 
َّ
ي��ع��ر

ذلك  باأنه  جيوبوليتيكياً 

العامل  من  اجلغرايف  ز  احليِّ

ال�شعوب  ت�شكنه  ال���ذي 

اللغة  يتكلَّمون  وال��ذي��ن  العربية 

فيف�شلون  ال��ع��رب  ���ا  اأمَّ العربية، 

لأن  ال��ع��رب��ي«  »ال��وط��ن  م�شطلح 

من  الكثري  ه��و  ال��ع��رب  يجمع  م��ا 

ال����رواب����ط ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة 

امل�شرتك،  والتاريخ  واحل�شارية 

من  وهناك  وح��ده��ا.  اللغة  ولي�س 

»ال�����رق  م�شطلح  ع��ل��ي��ه  ي��ط��ل��ق 

)وزارة  اأفريقيا«  و�شمال  الأو�شط 

اخلارجية الأمريكية مثالً(.

الوطن  اأو  العربي  العامل  يتاألف 

ال��ع��رب��ي م����ن22 دول�����ة، )دول����ة 

ف��ل�����ش��ط��ن ���ش��م��ًن��ا( وت��ن�����ش��وي 

»جامعة  ب���  يعرف  م��ا  يف  جميعها 

ال����دول ال��ع��رب��ي��ة«، 

وهي   ،1945 العام  اأن�شئت  التي 

ترعى  اإق��ل��ي��م��ي��ة  دول��ي��ة  منظمة 

��ة )ب��ن  ع���الق���ات دول���ه���ا ال��ب��ي��ن��يَّ

واإتفاقات  م�شرتك،  ميثاق  دولها 

وم��ع��اه��دات واإج��ت��م��اع��ات دوري��ة 

وقمم �شنوية( وت�شعى اإىل تطوير 

عالقاتها الدولية، مبا فيها منظمة 

الإ�شالمي  واملوؤمتر  املتحدة  الأمم 

الدولية  املنظمات  م��ن  و�شواها 

الإقليمية والعاملية.

املوقع

ما  مبعظمه  العربي  العامل  يقع 

بن خطي العر�س2 جنوًبا و37،5 

�شمال خط الإ�شتواء، وما بن خطي 

الطول 17 غربي غرينيت�س واخلط 

60 �رقي غرينيت�س، ما عدا دولة 

ج���زر ال��ق��م��ر ال��ت��ي ت��ق��ع ع��ل��ى خط 

الإ���ش��ت��واء  خ��ط  جنوب   12 عر�س 

وخط الطول 42،5 �رقي 

غرينيت�س.

العامل العربي يتغري ب�رسعة

ماذا عن الغد

اإذا اجتمعت قدرات العرب؟
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دراسسات واأبحاث

اإعداد: د. اأحمد عّلوحزيران

عميد ركن متقاعد

�شعبًيا  حراًكا  احل��ايل  العام  مطلع  منذ  العربي  العامل  ي�شهد 

ا، و�شل يف بع�ض دوله اإىل الثورة على النظام ال�شيا�شي 
ً
م�شتمر

اأعمال عنف واقتتال دموي ما بني  القائم واإ�شقاطه، واإىل 

قوات  ال�شلطة احلاكمة والقوى املعار�شة له يف دول 

اأن  فالأكيد  الغليان،  هذا  نتائج  تكن  ا  واأيًّ اأخرى. 

العامل العربي ي�شهد مرحلة حا�شمة يف تاريخه، وهو يف الغد لن 

يكون كما كان بالأم�ض. يف ما يلي اأ�شواء على الوطن العربي 

العاملي،  النفط  احتياطي  من   %60 اأرا�شيه  ت�شم  الذي 

وتقطنه ثالث اأكرب جمموعة ب�رشية، وهو لو اجتمعت قدراته 

يوًما، لكان العامل على غري ما هو عليه...



الياب�شة  من  ق�شم  فوق  العربي  العامل  ميتد 

املحيط  ب��ن  م��ا  واأف��ري��ق��ي��ا،  اآ�شيا  ق��ارت��ي  يف 

ال�رق  العربي يف  واخلليج  الغرب  الأطل�شي يف 

تركيا  ح��دود  ومن  كلم،  اآلف   6 ح��واىل  بطول 

افريقيا  و�شط  ال�شودان  جنوب  وحتى  �شمالً 

جنوًبا بعر�س حواىل 4 اآلف كلم.

وغرب  افريقيا  �شمال  ي�شغل  فهو  وبذلك 

اآ�شيا ويق�شم اإىل ق�شمن يف�شل بينهما البحر 

امل�رق  بالد  الأحمر: 

ال�����ع�����رب�����ي وب������الد 

امل���غ���رب ال��ع��رب��ي، 

وي�����ش��اط��ىء ال��ب��ح��ر 

املتو�شط  الب��ي�����س 

اجلنوبية  جهتيه  من 

ي�شم  كما  وال�رقية، 

البحر  ق�شميه  ب��ن 

الح����م����ر، وم�����ش��ي��ق 

وقناة  املندب  ب��اب 

ال�����ش��وي�����س، وي��ط��ل 

اجلنوبية  اجلهة  من 

بحر  ع��ل��ى  ال�����رق��ي��ة 

ال���ع���رب وامل��ح��ي��ط 

ويف�شله  ال��ه��ن��دي، 

عن بالد فار�س �رًقا 

اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي-

وم�شيق  الفار�شي، 

ه�����رم�����ز. وت�����ش��غ��ل 

الفريقية  ال�شحراء 

كبرًيا  ج��زًءا  الكربى 

ما بينه وبن باقي الدول  منه وت�شكل فا�شالً 

الفريقية من اجلهة اجلنوبية، ويعترب م�شيق 

جبل طارق فا�شالً بينه وبن اوروبا �شمالً.

امل�شاحة

مليون   14 عن  العربي  العامل  م�شاحة  تزيد   

ي�شم  �شيا�شي  جغرايف  كيان  ثاين  وهو  كلم2 

الإحتادية  رو�شيا  بعد  ب�رية متجان�شة  جمموعة 

)17مليون كلم2(.

العامل  م��ن  الأف��ري��ق��ي  الق�شم  م�شاحة  تبلغ 

حواىل  اأي  كلم2  مالين   10 من  اأكرث  العربي 

الق�شم  اأم���ا  الإج��م��ال��ي��ة،  م�شاحته  م��ن   %72

اأي  الآ�شيوي فم�شاحته حواىل 4 مالين كلم2 

حواىل 28% منه. 

م�شاحة  من  الأك��رب  الق�شم  ال�شحراء  ت�شكل 

العامل العربي وبخا�شة يف دول �شمال اأفريقيا 

والعراق  العربية  واجلزيرة  ال�شودان  و�شمال 

حواىل  فت�شكل  ال�شهول  اأم��ا   .)%90 )ح��واىل 

املطلة  ال��دول  يف  وبخا�شة  م�شاحته  من   %6

على البحر املتو�شط.

وت�شغل اجلبال )فوق 2000مرت( ق�شًما مهًما 

كبالد  اآ�شيا  وغربي  اأفريقيا  �شمال  دول  من 

واجلزائروتون�س  )امل��غ��رب  العربي  امل��غ��رب 

ولبنان  )���ش��وري��ا  ال�����ش��ام  وب���الد  وال�����ش��ودان( 

العربية  اجلزيرة  �شبه  وجنوب  العراق(  و�رق 

واليمن(. )ال�شعودية 

املوارد الطبيعية 

يختزن  ل  املعدنية،  بالرثوات  يتعلق  ما  يف 

امل��ع��ادن  م��ن  ك��ب��رية  ال��ع��رب��ي كميات  ال��ع��امل 

الثمينة اأو املهمة يف ال�شناعات احلديثة )خام 

النحا�س،  البالتن،  الف�شة،  الذهب،  احلديد، 

ال��ي��وران��ي��وم وال��ف��ح��م احل���ج���ري و���ش��واه��ا(. 

اإنتاج  يف  العربية  ال��دول  بع�س  متيزت  واإن 

اأو  كاجلزائر،   )mercure( »الزئبق«  م��ادة 

الكتان  اأو  كاملغرب،  والفو�شفات  الر�شا�س 

ذلك  فاإن  كتون�س،  والزيتون  كم�ر،  والقطن 

غري كاٍف لعتباره غنًيا باملوارد وبخا�شة بعد 

و�شعوبة  ال�شحراوية  اأر�شه  طبيعة  معرفتنا 

م�شدر  اىل  لفتقارها  فيها  وال��زراع��ة  احلياة 

اأ�شا�شي لالإنتاج هو املاء.

يعترب العامل العربي فقرًيا باملاء، فموارده ل 

الذين يتزايدون عاًما بعد  تكاد تكفي �شكانه 

موارد  بن  ما  حاًدا  اإختاللً  هناك  اأن  كما  اآخر، 

املاء وعدد ال�شكان فيه.

كذلك تعتمد بع�س دوله على م�شادر املياه 

وال�شودان  كم�ر  حدودها  خارج  من  والأنهار 

وهذا  والأردن،  وفل�شطن  و�شوريا  والعراق 

اأم��ن  على  ا 
ً
م��وؤث��ر ا 

ً
ع��ن�����ر ل  وي�شكِّ ل  �شكَّ م��ا 
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وال�شناعي  وال��غ��ذائ��ي  امل��ائ��ي  ال���دول  ه��ذه 

�شيا�شية  اأزم��ات  اإىل  اأدى  ما  والإ�شرتاتيجي، 

قد  الأ�شا�س  هذا  وعلى  �شعبة.  واإقت�شادية 

القريب  امل�شتقبل  يف  العربي  العامل  ي�شهد 

�راًعا مائًيا ميكن اأن يتخذ طابًعا عنيًفا اإذا مل 

القانون  تتم عملية ترتيب تقوم على مبادىء 

الأنهار  مياه  ح�ش�س  بتوزيع  املتعلقة  الدويل 

وقد  والإن�شاف.  العدل  مفهوم  وفق  الدولية 

وت�شتعمله  اخل��ل��ل  ه��ذا  اأخ���رى  ق��وى  ت�شتغلُّ 

الدول  هذه  على  للتاأثري  اإ�شرتاتيجي  ك�شالح 

اأو ابتزازها �شيا�شًيا واإقت�شادًيا وبخا�شة دول 

حو�شي النيل والفرات.

العربي  العامل  لهذا  الطبيعة  حرمته  ما  اإن 

اإقت�شاده  لتطور  ومهمة  �رورية  م��وارد  من 

عوَّ�شته  ذكرنا،  كما  مت�شارعة  بوترية  وتنميته 

النفط  من  خيالية  ث��روات  من  اإي��اه  منحته  مبا 

الأر�س  بقاع  اأغنى  جعله  مما  الطبيعي،  والغاز 

لالإقت�شاد  ال�����روري��ت��ن  امل��ادت��ن  بهاتن 

من   %60( املعا�رة  الب�رية  واحلياة  العاملي 

املنطقة  جعل  ما  وه��ذا  العاملي(.  الإحتياط 

وحّول  والكربى،  املتقدمة  للدول  جذب  عامل 

وحيوي  ا�شرتاتيجي  مركز  اإىل  الأو�شط  ال�رق 

الداخلية  اأزماته  العامل، مما فاقم  ملعظم دول 

عاملًيا  ب��ع��ًدا  ف��ي��ه  ح���دث  اأي  ع��ل��ى  واأ���ش��ف��ى 

الدول مبا ين�شجم مع م�شاحلها،  ت�شتغله هذه 

الأح��داث  من  لكثري  واملنفذ  املخطط  فكانت 

مطلع  منذ  العربية  املنطقة  ت�شهدها  التي 

القرن الع�رين وحتى اليوم.

ال�شكان

 2007 للعام  ال��ع��امل«  وقائع  »كتاب  ق��ّدر 

املركزية  الإ�شتخبارات  وكالة  ه  تعدُّ وال��ذي 

 CIA WORLD( اإي«   اآي  »�شي  الأمريكية 

العربي  العامل  �شكان  ع��دد   )FACTBOOK
تقريًبا.  ن�شمة  األ��ف  و621  مليوًنا   338 ب�� 

واعترب اأن العرب يتزايدون �شنوًيا مبعدل %3 

اإىل  يرتفع   )2011( اليوم  عددهم  يجعل  مما 

حواىل380 مليوًنا، بزيادة معّدلها 10 مالين 

كل عام. لكن هذه الزيادة قد تكون غري دقيقة 

لالأمم  التابعة  الدولية  املنظمات  بع�س  اأن  اإذ 

املتحدة تقدرها بن�شبة 2،5 �شنوًيا )حواىل 6 

مما  �شنوًيا(،  مالين 

اليوم  عددهم  يجعل 

 360 بن  ما  ي��راوح 

ن�شمة.  مليون  و370 

وه���ن���اك ت��رج��ي��ح��ات 

اإح�������ش���ائ���ي���ة ت��ق��در 

ال��ع��امل  ���ش��ك��ان  اأن 

�شي�شبحون  العربي 

حواىل470 اإىل 480 

العام  بحلول  مليوًنا 

ت 
َّ
ا�شتمر اإذا   2025

ال�شكانية  ال���زي���ادة 

الوترية نف�شها،  على 

الطبابة  حت�شن  م��ع 

واإنخفا�س  واملعي�شة 

عند  الوفيات  ن�شبة 

يت�شح  الأط�����ف�����ال. 

العامل  اأن  �شبق  مم��ا 

ال���ع���رب���ي ه���و ث��ال��ث 

ب�رية  جمموعة  اأك��رب 

ب��ع��د  ال������ع������امل  يف 

هذه  والهند.  ال�شن 

فوق  تقيم  املجموعة 

يف  م�شاحة  اأكرب  ثاين 

اأ�شخم  ومتلك  الإحت��ادي��ة  رو�شيا  بعد  العامل 

اأكرب  وه��ي  وال��غ��از،  للنفط  العامل  يف  اإحتياط 

 )GDP( ر الناجت املحلي ر لهما، وقد قدِّ م�شدِّ

 2010 للعام   22 ال�  العربية  اجلامعة  ل��دول 

بحواىل 2 تريليون دولر اأمريكي.

ثلث  اإن  دولية  ومنظمات  درا�شات  وتقول 

الآخر  وثلثه  الت�شلح،  على  ي�رف  الناجت  هذا 

تنمية  على  ي�رف  تبقى  وما  ف�شاداً،  يذهب 

البالد والعباد.

حواىل220  اأن  اإىل  الإح�شائيات  ت�شري  كما   

اإح�شائية  يف  املذكور  العدد  من  ن�شمة  مليون 

الأفريقي  الق�شم  يف  يعي�شون   2007 العام 

الق�شم  يف  الباقي  يعي�س  بينما   ،)%65-60(
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اأي   ،)%40-35( العربي  العامل  من  الآ�شيوي 

حواىل 120 مليون ن�شمة. وميكن اإ�شافة عدة 

ع�رات من املالين من العرب الذين يعي�شون 

الأخرى  القارات  كل  ويف  العربي  العامل  خارج 

تقريًبا. 

التاريخ العربي 

ي��ع��ت��رب ب��ع�����س امل���وؤرخ���ن وع��ل��م��اء الآث����ار 

قد  ال��ع��امل  م��ن  املنطقة  ه��ذه  اأن  والأج��ن��ا���س 

�شهدت فوق اأر�شها قيام اأحد اأقدم التجمعات 

ي�شهد  ال�شنن،  اآلف  منذ  الب�رية  واحل�شارات 

وكتابات  اآث��ار  من  اإكت�شافه  متَّ  ما  ذلك  على 

و�شحتها،  النظرية  هذه  ثبوت  توؤكد  قدمية 

العربية  املنطقة  كون  يدعمها  ما  اأكرث  ولعلَّ 

يوؤكد  مما  الثالثة،  التوحيدية  الأدي���ان  مهد 

اأر�شها  ف��وق  كبري  ب�ري  وح��راك  جتمع  وج��ود 

منذ القدم.

ن���ات ال��ت��اري��خ  ك��ذل��ك ت���وؤك���د ب��ع�����س م���دوَّ

والفينيقية  وامل�شمارية  احلجرية  ال��ق��دمي 

هذه  اأن  واليونانية،  امل�رية  والهريوغليفية 

ونقطة  ال��ع��امل  ت��اري��خ  مركز  كانت  املنطقة 

الو�شط يف التجارة ما بن ال�رق والغرب.

كما يعترب بع�س املوؤرخن اأن الذين �شكنوا 

هو  واح��د  م�شدر  من  انطلقوا  املنطقة  ه��ذه 

وقامت  وحميطها،  العربية  اجل��زي��رة  منطقة 

املناخ  تغري  نتيجة  متتالية،  هجرات  خالل  من 

وال��ت�����ش��ح��ر، ب��الإن��ت�����ش��ار يف م��ن��اط��ق م��ا ع��رف 

بالهالل اخل�شيب وبالد ما بن النهرين وم�ر 

العامل،  من  اأخرى  اأنحاء  ورمبا  اأفريقيا  و�شمال 

�شعًيا وراء املاء والكالأ.

بن  داخلية  �راعات  املنطقة  هذه  عا�شت 

منذ  واخل���ارج،  ه��ذه  وب��ن  واأقوامها  �شعوبها 

الغزو  اإىل  ال��ق��دمي��ة  امل�����ري��ة  امل��م��ال��ك  ع�ر 

والبيزنطي  وال��روم��اين  واليوناين  الفار�شي 

وح��ت��ى ال��ف��ت��ح ال��ع��رب��ي الإ���ش��الم��ي يف ال��ق��رن 

�شلطة  حتت  دها  وحَّ ال��ذي  امليالدي،  ال�شابع 

الدولة العربية الإ�شالمية.

انتزع  ال��ذي  العثماين  الفتح  اأت��ى  ذل��ك  بعد 

من  الإ���ش��الم��ي��ة(  )اخل��الف��ة  الدينية  ال�شلطة 

القرن  مطلع  حتى  ب��الأت��راك  واأحلقها  العرب 

اخلالفة  انهزمت  عندما   .)1914( الع�رين 

الكربى  الأوروب���ي���ة  ال��ق��وى  اأم���ام  العثمانية 

ال��دول  فر�شت  الأوىل،  العاملية  احل���رب  يف 

مت  وق�شَّ املنطقة  على  �شيطرتها  الأوروب��ي��ة 

اأقالمها  بر�شا�س  ور���ش��م��ت  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل 

واأ�شلحتها احلدود بن اأقطاره وفق م�شاحلها 

وامل�شتقبلية  م��ن��ه��ا  ���ة  الآن���يَّ وخم��ط��ط��ات��ه��ا، 

–بيكو(.  )�شايك�س 

الدول  اأكرث احلدود ما بن  اأن  ومن املالحظ 

العربية خطوط م�ستقيمة وقد ر�سمت »بالقلم 

وامل�شطرة«، حتى اأنه يقال اإنَّ ال�شيدة غرترود 

اأحد  اإىل  التفتت  الربيطاين(،  )القن�شل  بل 

الأ�شخا�س يف اأثناء عملها يف ر�شم احلدود بن 

وامل�شطرة  القلم  فانحرف  والأردن،  ال��ع��راق 

من  ل��الأردن  م�شاحة  اأ�شاف  ما  اخلريطة  ف��وق 

اأحد  ويعلِّق  جغرايف.  اأو  دميغرايف  م��ربر  دون 

املوؤرخن الربيطانين )جيم كراو( من جامعة 

دون  »م��ن   : ق��ائ��الً  ذل��ك  على  كا�شل«  »ن��ي��و 

كثرية  دولً  فاإن  الربيطاين  الإمربيايل  الغ�س 

يف منطقة ال�رق الأو�شط ما كان يجب اأن توجد 

ال�شيدة  ولكن  فيها،  وج��دت  التي  بالطريقة 

بن  من  واحدة  كانت  بل  غرترود  الربيطانية 

الو�شط  ال�رق  دول  خلقوا  بريطانين  ثالثة 

كما يتنا�شب مع امل�شالح الربيطانية«.

العامل العربي املعا�رش 

ب��ع��دم��ا ان��ت��ه��ى احل��ك��م ال��ع��ث��م��اين يف ال��ب��الد 

العربية، �شقطت هذه البالد حتت حكم الدول 

الإ�شتعمارية الأوروبية املبا�ر باأ�شماء و�شفات 

متعددة، منها الإنتداب او الو�شاية اأو احلماية 

تخفف  اأو  تخفي  التي  ال�شفات  من  غريها  اأو 

فه 
ُّ
من حقيقة احلكم الأجنبي لهذه البالد وت�ر

احلكم  ت�رف  لقد  والب�ر.  ب��الأر���س  املطلق 

بعد  واإتفاقاته  منظومة م�شاحله  الأجنبي وفق 

ووفق  النفط،  واإكت�شاف  ال�شوي�س  قناة  �شق 

رغبته يف منع قيام كيان �شيا�شي عربي موحد 

الغرب  دول  مل�شالح  تهديًدا  ي�شكل  وق��وي 

ثارت  العربية  ال�شعوب  اأن  اإل  امل�شتقبل.  يف 

على هذا امل�شتعمر ودفعت الدماء حتى نالت 

الإ�شتعمار  ف��رتة  واأن��ه��ت  تباًعا  اإ�شتقاللها 

الع�رين  القرن  �شبعينيات  مطلع  مع  الأجنبي 

مرحلة  م��ن  م�شتفيدة  فل�شطن(،  ع��دا  )م��ا 

وغربي  �رقي  مع�شكرين:  اإىل  العامل  اإنق�شام 

ومرحلة احلرب الباردة بينهما.

التي  العربية  الدول  هذه  اأن  الالفت  اأنَّ  غري 

قامت على اأ�ش�س ونظم خمتلفة تراوح ما بن 

اأو  ال�شلطنة  اأو  الإمارة  اأو  وامللكية  اجلمهورية 

الإحتاد الفدرايل، عانت دائماً التدخل اخلارجي 

تتمحور  جعلها  م��ا  وه��ذا  تعانيه.  زال��ت  وم��ا 

منظومة  وف��ق  تختلف  اأو  فتتفق  وهناك  هنا 

العربية  اجلامعة  اأن  حتى  الدولية،  امل�شالح 

الر�شائل  لنقل  خطابي  منتدى  اإىل  حتولت 

عن  فعالً  يعرّب  اأن  دون  من  املختلفة  الدولية 

ول  �شعوبها،  وهموم  العربية  ال��دول  م�شلحة 

مل�شتقبل  ا�شرتاتيجيات  ر�شم  اإىل  تو�شل  هو 

اأعباء  ال�شعوب  هذه  كاهل  عن  ترفع  اأف�شل 

بركب  اللحاق  تتيح  اأو  التنمية،  و�شوء  الفقر 

العمل  واإيجاد فر�س  والتقني  العلمي  التطور 

ملالين من ال�شباب املتعلم. فال �شوق عربية 

ول  م�شرتك  فعلي  عربي  دف��اع  ول  م�شرتكة 

ال���دول  ب��ن  ت���وازن  م�شرتكة  ع��رب��ي��ة  تنمية 

بن  م��ا  ت���وازن  اأو  الفقرية،  وال���دول  الغنية 

الأقطار  لهذه  واملتنوعة  املختلفة  امل���وارد 

يتيح  مما  الإقت�شادي،  التكامل  مفهوم  وفق 

اإقت�شادي  كيان  اىل  يتحول  اأن  ملجموعها 

الكربى  املجموعات  بن  نف�شه  يفر�س  قوي 

يف العامل اأ�شوة بالإحتاد الأوروبي اأو الأمريكي 

امل�شتمرة  الهجرة  عن  ويعو�س  الآ�شيوي  او 

للكفاءات العربية نحو بالد الإغرتاب.

العامل العربي القدمي يتغري ب�رعة فع�شى اأن 

يكون الآتي حمقًقا لآمال �شعوبه وطموحاتها.

املراجع:

•www.wikipedia.org Arab world
•www.adc.org/education/facts-

about -arab -and -the -arab -

world.

•www.arabworldnews.com
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اإعداد: با�سكال معو�ض بو مارون

ذكراهم خالدة

حزيران

املجوقل  ال��ف��وج  ثكنة  يف 

قائد  ممّثل  وبح�سور  غو�سطا،  يف 

اجلي�ض العماد جان قهوجي، العميد الركن 

جورج نادر قائد الفوج وعدد من رجال الدين 

و�أه��ايل  �جلي�ش  قطع  خمتلف  من  و�ل�ضباط 

�سهداء الفوج، افتتح متحف »ذاكرة الفوج« 

وحديقة، تخليًدا لذكرى ال�سهداء الذين 

�ضقطو� يف معارك �ل�ضنيه ونهر �لبارد 

العامني 2000 و2007.

حلظات موؤّثرة  

العميد  القائد  ممثل  بو�صول  االحتفال  ب��داأ 

الركن جورج نادر الذي افتتح املتحف اخلا�ص 

الذي �صّم �صور ال�صهداء الثالثة واالربعني مع 

بّزاتهم الع�صكرية وعدد من اأغرا�صهم اخلا�صة.

حلظات  ال�صالح  ورفاق  ال�صهداء  اأهايل  عا�ص 

موؤثرة قبل اأن ينتقلوا اإىل احلديقة التي ازدانت 

ا�صم  منها  ك��ل  حتمل  �صنديان  �صجرة  ب����43 

اأمام م�صابيح االإنارة  �صهيد من الفوج، وب�43 �صتلة ورد تزهو باألوانها 

اخلا�صة التي حّولت املكان اإىل واحة رائعة.

عيونهم  وعانقت  االأ�صجار  لوحات  على  اأوالده��م  اأ�صماء  االأهايل  تلّم�ص 

الرتاب واجلذوع، وتن�ّصقوا عطر الورود التي تفوح منها رائحة ال�صهادة.

لوحة تذكارية و�سالة

العميد الركن نادر اأزاح مع رجال الدين امل�صاركني ال�صتار عن اللوحة 

اأ�صماء ال�صهداء الثالثة واالأربعني، و�صط ت�صفيق  التذكارية التي حتمل 

ا.
ً
اأهاليهم الذين فا�صت دموعهم تاأّثر

ِكبرَ ال�صهادة وعطرها يف املجوقل



العم��يد  و�صع  اأن  وبع�د  الرئي�صة،  امل�ن�صة  اإىل  اجلميع  انت�قل  ث�م  من 

الركن ن�ادر وبع�ص االأهايل الورود على ن�صب �صهداء اجلي�ص يف �صاحة 

واأطل��ق  امل��وت��ى،  ومعزوف��ة  اللبناين،  الوط�ني  الن�صيد  ُع��زف  ال��ف��وج، 

الع�صكريون �رصخ��ة: »لن نن�صاهم اأبًدا« التي هزرَت اأرجاء ال�صاحة وم�صاعر 

احل�صور.

برفقة  ال�صه��داء  اأرواح  على  الفات��حة  ق��راأ  اللقي�ص  غ�ّصان  املفتي 

احل�صور، وطلب اإىل اهلل اأن ي�صكنه�م ف�صي�ح جّنات�ه ويح�فظ لبن�ان وج�ي�صه 

و�صعبه.

االإن�صان  يبذل  اأن  والعطاء  الت�صحية  قّمة  »اإن  قال:  الها�صم  عمر  االأب 

اأنف�صهم  بذلوا  الذين  االأب��رار  �صهداوؤنا  فعل  وهكذا  اأحبائه،  عن  نف�صه 

وتال  علمتناها...«.  التي  ال�صالة  الأجلهم  ن�صّلي  اأن  رب  يا  اأعطنا  الأجلنا، 

احل�صور »االأبانا« عن اأرواح �صهداء الفوج.

فخر الفوج واجلي�ض

الفوج  لقائد  وكلمة  االأه��ايل  لبع�ص  كلمات  كانت  املنا�صبة،  وحي  من 

الأّنه  البكاء على �صهيد لهو يف غري حمّله  »اإن  بالقول:  ا�صتهلها  الذي 

اهلل... مل جنتمع  اأح�صان  ينعم يف 

�صهداءنا،  لنتذّكر  اليوم 

فنحن مل نن�صهم اأ�صالً، بل 

لتكرميهم مبا ي�صتحّقون 

الأنهم فخر الفوج واجلي�ص 

كلمته  وختم  وال��وط��ن«. 

بالقول »اإن ال�صعب الذي 

�صعب  هو  �صهداءه  م 
ّ
يكر

ي�صتحق احلياة«.

احل�صور  تابع  ذلك  بعد 

نبذة  عمالقة  �صا�صة  عب 

�صهيد  ك���ل  ح���ي���اة  ع���ن 

رافقتها ثالث طلقات حتية اإكبار واإجالل الأرواحهم الطاهرة.

للمنا�صبة �رصب خالله  اأقيم  اإىل حفل كوكتيل  ويف اخلتام توّجه اجلميع 

احل�صور نخب اجلي�ص و�صهدائه ولبنان.
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لكل �سهيد �سنديانة ووردة





اإعداد: جان د�رك �أبي ياغي

وفاء
وقفة 

حزيران
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�لعماد  �جلي�ش  ق��ائ��د  ب��رع��اي��ة 

�لركن  بالعميد  ممثلاً  قهوجي  جان 

�صامل روكز، �إفتتحت موؤ�ص�صة �ملقدم �ملغو�ر �ل�صهيد �صبحي 

�لعاقوري بالتعاون مع بلدية �لبو�ر، �حلديقة �لعامة �مل�صّيدة 

ك�رضو�ن. ح�رض �لإحتفال  با�صمه، �إىل جانب مبنى بلدية �لبو�ر – 

جوزيف  �لفتوح   - وك�رضو�ن  ك��روز  حبيب  جبيل  قائمقاما 

روؤ�صاء  عتّيق،  قزحيا  �ل�صيد  �لبو�ر  بلدية  رئي�ش  من�صور، 

�لركن  �للو�ء  �أرملة  و�أع�صاوؤها،  �ملجاورة  �لبلدية  �ملجال�ش 

�لفنان  �حل��اج،  فر�ن�صو�  �ل�صهيد 

جورج خّباز، عدد من �ضباط اجلي�ش 

فاعليات  اإىل  بالإ�ضافة  ال�ضهداء،  ال�ضباط  عائالت  اللبناين، 

دينية و�جتماعية وفنية وح�صد من �أبناء �لبلدة. 

روكز  �صامل  �لركن  �لعميد  �جلي�ش  قائد  ممثل  و�صول  مع 

عزفت له ثلة من �لع�صكريني �لت�رضيفات، ثم جال مع رئي�صة 

موؤ�ص�صة �لعاقوري �ل�صيدة ليا �لعاقوري ورئي�ش بلدية �لبو�ر 

قزحيا �لعتيق على �أرجاء �حلديقة. 

تخليد�اً لذكر�هم

الوطني  بالن�شيد  الإح��ت��ف��ال  ب���داأ 

بقي�ادة  اجلي�ش  مو�شيقى  عزفته  اللبناين 

من  ترحيب  كلمة  ثم  ح��رو،  ج��ورج  العقي�د 

امل�شتحي  باتريك  الزميل  الإحتفال  يف 
ّ
عر

ب��اأن يكون »ه��ذا  ع��ن فخره  اأع���رب  ال��ذي 

اجلي�ش منا ولنا واأن نكون منه وله«، وقال: 

»نقف يف هذه احلديقة لتكرمي جي�شنا البا�شل 

وتقدير  الأب��ط��ال  �شهدائه  ذك���رى  ولتخليد 

ت�شحياته الغالية �شوًنا للكرامات واحلريات«. 

ا:
ً
وخاطب املقدم ال�شهيد �شعر

اأغنيك ل اأبكيَك، يْخِذُلني َدمعي

وما ُزْلَت ِملَء احلِبّ واللحن والِعْطر

ًبا ا ُمَطِيّ
ً
وِمْلَء ُربى لبناَن ِذْكر

ويا ُرَبّ اأجياٍل تعي�ُش على ِذْكِر

وكيَف َيلُُمّ املْوُت روًحا توَزّعْت

يِب يف الَزّْهِر  باأرواِح كِلّ النا�ش كالِطّ

الب��وار  بلدية  يف  ال�شي��احة  جلنة  رئي�ش�ة 

رول غامن البواري اعترب�ت يف كلمت�ه�ا، اأّن 

وح�ب  الب��ش�الة  عن  تعرّب  التي  ال�شه�ادة 

الوطن والدف��اع عنه، حّل�ت اليوم يف البوار 

بني  بالت�عاون  م�شيدة  ج��م��اًل،  لتزيدها 

البلدة  لإمن��اء  البوار  وبلدية  ال�شهيد  موؤ�ش�شة 

ذك��رى  ولتبقى  اأف�����ش��ل،  ب�ش�ورة  وخدمتها 

ال�شهيد خالدة يف نفو�ش اأبنائها. 

يف  ال��ع��اق��وري  ليا  ال�شهيد  اأرم��ل��ة  واأك����دت 

حديقة عامة يف البوار تخليًدا لذكرى املقدم املغوار ال�شهيد �شبحي العاقوري

ممثل قائد �جلي�ش: 

قدرنا بذل �لت�صحيات 

�جل�صام يف �صاحة 

�حلرية و�لكر�مة



عزاءها  اأن  كلمت�ها 

وعزاء اأهل ال�شه��داء الذين 

واج�ه�وا  اأّنه�م  الوط�ن،  ع��ن  دف��اًع��ا  �شقطوا 

معتربة  بال�شهادة،  فقهروه  ب�شجاعة  امل��وت 

واأمانة  اإرث  ت�شحياتهم  حرا�ش،  مالئكة  اأنهم 

عنق  يف  وتعويذة  ال�شاعدة  الجيال  اأي��دي  يف 

الوطن. 

و����رح���ت مل����اذا مّت اخ��ت��ي��ار ب��ل��دة ال��ب��وار 

احلب  مرتع  متث�ل  اإذ  العامة  احلديقة  لإقامة 

ولد  منزل  ب�شبحي  جمع�ها  حيث  والذكريات، 

اأهلها  م��ع  وت�شاركوا  الأرب��ع��ة  اأطفالهم  فيه 

البلدية  ت��ع��اون  ���ش��اك��رة  والأح�����زان،  الأف����راح 

)ال�����ش��اب��ق��ة واحل��ال��ي��ة( لإمت����ام ه���ذا امل�����روع 

وحتويل احللم اىل حقيقة، واعدة باإقامة حديقة 

عامة ثانية يف م�شقط راأ�ش ال�شهيد دير الحمر 

يف وقت غري بعيد. 

وختمت بتوجيه حتية اىل قائد موؤ�ش�شة ال�رف 

الذي  قهوجي  جان  العماد  والوفاء  والت�شحية 

الأخطار  و�شط  القيادية  املهمات  ت�شغله  مل 

الأبوي  الإلتفات  عن  بالوطن  املحدقة  الكبرية 

العاملني  من  الع�شكرية،  املوؤ�ش�شة  اأبناء  اإىل 

�شوؤونهم  ورع��اي��ة  وال�����ش��ه��داء  واملتقاعدين 

احلياتية والإن�شانية، واإىل كل من �شاهم مادًيا 

هذا  حتقيق  على  املوؤ�ش�شة  مب�شاعدة  ومعنوًيا 

امل�روع، من دون اأن تن�شى الفنان جورج خباز، 

يف  اليمنى  اليد  هم  الذين  املوؤ�ش�شة  واأع�شاء 

جناح اأي م�روع.

كلمة قيادة �جلي�ش

العميد  اجلي�ش  قائد  ممثل  رّح��ب 

األقاها  كلمة  يف  روكز  �شامل  الركن 

 :
ً
ق��ائ��ال باحل�شور  ال��ق��ي��ادة  با�شم 

بينكم  اليوم  اأق��ف  اأن  فني 
ّ
»ي�ر

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثاًل 

الإحتفال  ه��ذا  لرعاية  قهوجي 

خالله  من  اأرادت  ال��ذي  العطر 

ال�شهيد  امل��ق��دم  موؤ�ش�شة 

�شبحي العاقوري، بالتعاون 

بلدة  اأه��ايل  مع 

حتية  توجيه  ال��ب��وار، 

ال�شهيد  اىل  وف����اء 

عرب  �شبحي  ال��ب��ط��ل 

احلديقة  هذه  افتتاح 

تيمًنا  با�شمه،  الغّناء 

يف  البطولية  مب��اآث��ره 

ال���دف���اع ع��ن ال��وط��ن 

والإنت�شار لكرامة اأبنائه«. 

امل�شاعب  يواجه  اأن  لبنان  »ق��در  واأ���ش��اف: 

يبذل  اأن  جي�شه  وق��در  الخ���رى،  تلو  ال��واح��دة 

الت�شحيات اجل�شام يف �شاحة احلرية والكرامة. 

دم��اء  م��ن  مب��زي��د  وطننا  ت���راب  ارت���وى  وكلما 

ورجاء،  اأمال  احلياة  فينا  اأزهرت  كلما  ال�شهداء 

اإىل  امل��ف��دى  علمنا  وارت��ف��ع  و���ش��م��وًدا  منعة 

يحمي  وجي�ش  يبني  ب�شعب  فخوًرا  الُعلى 

فمن  وال�����راء.  ال�����راء  يف  مًعا  ويتالحمان 

لبنان  على  الوح�شي  الإ�رائيلي  العدوان 

معركة  اإىل  �شبقه،  وم��ا   2006 مت��وز  يف 

ال�شهيد  خاللها  ر  �شَطّ التي  ال��ب��ارد  نهر 

ملحمة بطولية رائعة اإىل يومنا احلا�ر، ها 

ميت�شقون  عهدهم  على  اجلي�ش  رجال  هم 

اإىل  العدو  كيد  بها  ي��ردون  احل��ق  �شيوف 

نحره وي�شتاأ�شلون جذور الإرهاب والإجرام 

�ش ذكرها يف التاريخ و�شمت  من اأر�ش تقَدّ

باأبنائها جياًل بعد جيل«.

اليوم  ن�شتذكرك  البطل  »�شهيدنا  وتابع: 

والع��ت��زاز.  الفخر  م��ل��وؤه��ا  بقلوب  ي��وم  وك��ل 

عظمة  على  ال�شاهد  املكان  هذا  من  هنا،  ومن 

اأن  اأخ��رى  مرة  نعاهدك  وبطولتك  ت�شحياتك 

حياتك  ن��ذرت  التي  وقيمك  مبادئك  ن�شون 

ال�شهداء كلما  واأل نرتدد يف �شلوك درب  لها، 

اأجله  من  ترخ�ش  وطن  �شبيل  يف  الواجب  دعا 

الأرواح«. 

العماد  اجلي�ش  قائد  »با�شم  بالقول:  وختم 

ال�شهيد  ع��ائ��ل��ة  اف����راد  اأح��ي��ي  ق��ه��وج��ي  ج���ان 

بلدية  اإىل  بال�شكر  واأتوجه  واأحباءه،  واأقرباءه 

البوار رئي�ًشا واأع�شاء واإىل اأهايل البلدة الكرام 

اإن�شاء هذه احلديقة العامة.  اأ�شهم يف  وكل من 

حتية وفاء واإجالل اىل روح ال�شهيد يف عليائها، 

وذكراه  لالأجيال،  نربا�ًشا  اخلالدة  ماآثره  ولتبق 

الطيبة جنًما �شاطًعا يف �شماء لبنان«.
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تبلغ م�شاحة احلديقة، التي تقع يف منطقة 

خ�راء بطبيعتها، حواىل 2200م2، و�شع 

العاقوري،  ج��ورج  املهند�ش  ت�شميمها 

وهي ت�شم ثالثة اأق�شام: جولة املقاتل 

ح��ي��ث اك��ت�����ش��ت الأل���ع���اب ب��امل��رق��ط، 

الأولد  لألعاب  املخ�ش�شة  وامل�شاحة 

لت�أمني  املط�ط  من  ب�سج�د  مفرو�سة 

�شالمتهم، وثمة م�شاحة اأخرى و�شعت 

فيها مقاعد لالإ�شرتاحة.

تتيح  امل��ن��ح��درة  الأر������ش  طبيعة 

البانورامي  بامل�شهد  التمّتع  للزائر 

واخلطوط  البحر.  على  امل�رشف  الرائع 

الإن�شيابية حتاكي احلرية والإنفتاح وتتيح 

قة
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د
حل

� 
ت

فا
�ص

و�
م



»ل تخايف �صامل غفيان...«

امل��ح��ط��������ة ال��ت��ال��ي��ة ك��ان��ت وق��ف��ة ف��ن��ي��ة مع 

الأغ��اين  خالله��ا  اأن�ش��دت  اجلي�ش  مو�شيقى 

الوطنية والع�شكرية احلما�شي�ة، ويف نه��ايته��ا 

ممثل  اإىل  ورد  باقتي  ال�ش��ه�يد،  اأولد  ق��ّدم 

روكز  �شام��ل  الركن  العميد  اجل��ي�ش  ق��ائ��د 

واإىل قائ��د الفرق��ة املو�ش��يق��ية العقيد جورج 

و.
ّ
حر

العاق�وري  ال�شهيد  موؤ�ش��ش��ة  وق��ّدم��������ت 

قائد  ممثل  م��ن:  ك��ل  اإىل  تكرميية  ��ا 
ً
دروع������

اجلي�ش، رئي���شي بلدية البوار احلايل وال�ش��ابق، 

ممث�لني عن امل�شارف التي �شاهم��ت يف اإمتام 

اللبناين  البنك  ع���وده،  بنك  وه���ي:  امل�����روع 

وال���شيد  بن��ك  نا�ش��يونال  فري�شت  الكندي، 

حنا روفايل.

تلّقت  وب����دوره����ا، 

رئ��ي�����ش��ة امل��وؤ���ش�����ش��ة 

دروًع���������ا ت��ك��رمي��ي��ة 

م���ن ب��ل��دي��ة ال���ب���وار 

وم��وؤ���ش��������ش��ة ف��ري��د 

ال����دك����ان ل���الأب���ح���اث 

ال���ق���ان���ون���ي���ة وم���ن 

اأ�شدق��اء ال�شه��يد يف 

بلدة البوار. 

اإخ��راج  م��ن  وثائقي،  لفيلم  عر�ش  ك��ان  ث��م 

بيرت خوري، بثت فيه لقطات م�شّورة للمقدم 

نهر  املعركة يف  �شاحة  عائلته ويف  مع  ال�شهيد 

اإ�شابته بثالث دقائق، كما ت�شمن  البارد قبل 

قائًدا  ك��ان  اأّن���ه  على  اأجمعت  حّية  ���ش��ه��ادات 

ا من الدرجة الأوىل. ميدانًيّ

تخايف  »ل  فريوز  ال�شيدة  اأغنية  اأنغام  وعلى 

�شامل غفيان م�ش بردان ومغّطى بعلم لبنان«، 

ا.
ً
اأ�شدل ال�شتار وبكى اجلميع تاأّثر

الأب��ي�����ش  احل��م��ام  املنطقة  ���ش��م��اء  يف  وع���ال 

ال�شيد  )تقدمة  النارية  املفرقعات  واأطلقت 

ط���وين ال���ع���اق���وري( وت���ب���ادل اجل��م��ي��ع نخب 

املنا�شبة. 

حملت  اأرزات  اأربع  زرع  الفتتاح  �شبق  وكان 

لل�شهيد  الأربعة  الأولد  اأح��د  ا�شم  واح��دة  كل 

وهم: جوي�ش وجو وكلوي وكري�شتي.

ت�شوير:

�صا�صني دكا�ش

وفوج �ملغاوير
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للزائرين �شعوًرا مريًحا.

احلفالت  اإق��ام��ة  ميكن  اأّن���ه  اىل  اإ���ش��ارة 

احلديقة،  يف  والعامة  اخلا�شة  واملنا�شبات 

اإذ اإنها تت�شع لأكرث من 800 �شخ�ش. 
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م�شاريع وتعاون

ن�شاطات  ودعم  تن�شيق  جلنة  تكتِف  مل 

بامل�شاعدات  اللبناين،  اجلي�ش  �شهداء  اأبناء 

ع��ل��ى تنظيم  ت��ع��م��ل  ب���ل  وح�����ش��ب،  امل���ادي���ة 

الن�شاطات التي جتمع هذه العائالت يف م�شاريع 

هذه  اآخ��ر  عينه.  الآن  يف  وتثقيفّية  ترفيهّية 

الن�شاطات كان زيارة حديقة 

 »Animal City« احليوانات

الكبار  »فحتى  الكلب،  نهر  يف 

الزيارة«  هذه  مبثل  ي�شتمتعون 

اإىل  م�شريًة  مدلج،  ال�شّيدة  ت�رشح 

الن�شاطات  تلقاه  ال��ذي  النجاح 

التي تنّظمها اللجنة، والذي يظهر 

الكثيفة  امل�شاركة  خالل  من  جلًيا 

الإيجابية  والإنطباعات  الدائمة، 

التي يبديها امل�شاركون.

ه��ل م��ن ���ش��ع��وب��ات يف ت��ن��ظ��ي��م م��ث��ل ه��ذه 

امل�شاريع؟

مفلح  نينا  ال�شيدة  مع  مدلج  ال�شيدة  تّتفق 

– وهي  )زوجة املقدم ال�شهيد مي�شال مفلح( 

هو  الوحيد  العائق  اأّن  على  اللجنة-  يف  ع�شو 

يتطّلبه  الذي  الوقت 

ال���ع���م���ل ع���ل���ى م��ث��ل 

ه����ذه ال��ن�����ش��اط��ات. 

فهو  ال��ب��اق��ي  »اأّم�����ا 

اأ�����ش����ه����ل م����ع دع���م 

ق������ي������ادة اجل���ي�������ش 

ن�����ش��اط��ات��ن��ا ب��ح��ي��ث 

ت���وؤّم���ن امل��وا���ش��الت 

والت�����ش��الت وت���داب���ري الأم����ن ال���الزم���ة على 

اأكرث  �شيء  كل  ي�شبح  فبالتعاون  الأر����ش... 

�شهولة«.

 �أهالً و�شهالً

موعد اللقاء كان يوم الأحد 2011/5/16. 

من  امل��دع��وي��ن  اأق��ّل��ت  الع�شكرّية  البا�شات 

اإىل  اللبنانية كافة  املناطق  اأماكن �شكنهم يف 

حديقة احليوانات يف نهر الكلب.

اللجنة  اأع�����ش��اء  جتّمع  احلديقة  مدخل  عند 

الدخول  قبل  ه���وؤلء  ال��واف��دي��ن،  ل�شتقب��ال 

وم��اء  ال�����ش��م�����ش  تقيه��م  ق��ّب��ع��ات  ت�����ش��ّل��م��وا 

وحلويات. 

وعلى  الأولد  وج��وه  على  وا�شحة  احلما�شة 

ول  واآم��ن  م�شيَّج  املكان  اأي�ًشا.  الأه��ل  وج��وه 

يف  ال�شياحّيون  واملرافقون  الأولد،  على  خطر 

اإعداد: ندين �لبلعة

يدًا بيد

حزيران

جلنة تن�شيق ودعم ن�شاطات 

اأبناء �شهداء اجلي�ش اللبناين

حمطة جديدة 

من �لفرح 

ها
يل

متو
و
ة 
جن

لل
تتاأّلف اللجنة من ع�رشة اأع�شاء، اإىل العميد طوين عازار الذي ين�ّشق بينها وبني �

مع  ولقاءات  �شياحية،  وزيارات  ترفيهية،  ن�شاطات  اللجنة  تنّظم  اجلي�ش.  قيادة 

عائالت ال�شهداء يف املنا�شبات، حيث تقّدم لهم م�شاعدات مادّية قّيمة.

يف �شهر ت�رشين الأول من كل �شنة، تقيم اللجنة ع�شاًء جلمع التربعات، يحييه عدد 

تتلّقى  ذلك  اإىل  بالإ�شافة  لدعمها،  يتطّوعون  الذين  امل�شهورين  الفنانني  من 

دول  يف  اللبنانية  اجل��ال��ي��ات  م��ن  دع��ًم��ا 

الإغرتاب، والتي ل تفّوت منا�شبة لتقدمي 

الدعم لعائالت ال�شهداء.

من  ف��رد  زلة 
مبن هو 

هيد 
�ش »ك��ل 

 نقوم 
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احلديقة يتوّلون �رشح التفا�شيل كلها.

 Animal« �شاحب  غّطا�ش  �شمري  ال�شّيد 

مع  امل�شرتكة  امل�شاريع  ب��اأن  يو�شح   »City
ا جديًدا »فنحن 

ً
املوؤ�ش�شة الع�شكرية لي�شت اأمر

واجبنا  منطلق  وم��ن  املوؤ�ش�شة،  ه��ذه  اأب��ن��اء 

للجي�ش،  طلب  اأي  رف�ش  ي�شعنا  ل  الوطني 

هذا  م  ُينظَّ اأن  على  اأ�رشرنا  العك�ش  على  بل  ل 

الن�شاط يف حديقتنا«.

ال�����ش��ّي��د ج���ورج غ��ط��ا���ش )اب���ن �شاحب  اأّم����ا 

لهذه  التثقيفي  ال��ط��اب��ع  ف��ي�����رشح  امل�����رشوع( 

نقطة  يف  تقع  فاحلديقة  ال�شياحية،  ال��زي��ارة 

الطبيعة  بجمال  التمّتع  الزّوار  وي�شتطيع  اأثرّية 

من  منّوعة  اأ�شناف  على  ف 
ّ
والتعر وهدوئها 

احل��ي��وان��ات ال���ربّي���ة، ك��م��ا ب��اإم��ك��ان��ه��م ت��ن��اول 

الوجبات يف �شناك داخل احلديقة، وال�شتمتاع 

بالألعاب املتوافرة«.

�لأ�شد و�لغز�ل 

و�شحبهما...

حّية  اإن��ه��ا  »اأن���ظ���ر 

ك��ب��رية ج������ًدا... ي��اه، 

���ش��ل��ح��ف��اة ت�����ش��ب��ح... 

�شغري  ح�شان  وهنا 

ه��اه��اه��ا   ...Pony
ه���ذا ه���و ال�����ش��ع��دان 

اأّم��اه  يا  امل�شاغب... 

املخيف...  الأ�شد  اإنه 

وهذا  الببغاء  هذه  األ��وان  اأجمل  ما  اهلل  �شبحان 

فيها  اأرى  التي  الأوىل  املرة  اإنها  الطاوو�ش... 

غزالً وجمالً حقيقّيني...«.

من  ك��م��ا  الأولد  م��ن  �شمعناها  تعليقات 

وجوههم،  على  وا�شحة  والده�شة  اأهاليهم، 

من  نوعاً   45 على  يزيد  ما  احلديقة  ت�شّم  اإذ 

م�شاهدتها  ميكن  ل  التي  الربّية  احليوانات 

ع����ادًة. ف��ري��ق ال��ع��م��ل يف احل��دي��ق��ة ل ي��ه��داأ، 

يواكب الزائرين املمّيزين باهتمام بالغ، فثمة 

يطلبون  ما  كل  لهم  »لّبوا  وا�شحة:  تعليمات 

ودعوهم على �شجّيتهم...«.

غداء  وتخّلله  اجلميع،  به  ا�شتمتع  طويل  يوم 

ع��ن فرحهنَّ  ع���رّبَن  الأم��ه��ات  احل��دي��ق��ة...  يف 

تن�شيق  وجلنة  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  باهتمام 

اللبناين  اجلي�ش  �شهداء  اأبناء  ن�شاطات  ودعم 

بعائالتهنَّ الذي ي�شعرهنَّ بالأمان والدعم...

م�شاريع م�شتقبلية

�شمن ن�شاطات اللجنة، م�رشوع جديد، 

تتوىّل  جمموعات  ع��ّدة  �شّكلت  حيث 

الأرا�شي  على  ال�شهداء  عائالت  زيارة 

التوا�شل  ب��ه��دف  ك��اف��ة،  اللبنانية 

ثمة  اأن  واإ�شعارهم  دائم  ب�شكل  معهم 

من يقف اإىل جانبهم ويهتّم باأمورهم، 

واإن مل يكونوا بحاجة اإىل اأي م�شاعدة، 

وفق ما تو�شح رئي�شة اللجنة.

مع  اأن��ه  مفلح  نينا  ال�شّيدة  وتقول 

اللجنة  بداأت  ال�شيف،  ف�شل  اقرتاب 

ه��ذا  يف  ن�����ش��اط��ات  ل��ع��ّدة  التح�شري 

ي��وم ك��ام��ل يف ثكنة  الإط����ار، وم��ن��ه��ا 

يت�شّمن  غو�شطا،  يف  املجوقل  الفوج 

األعاًبا ون�شاطات مع عنا�رش الفوج. اإىل 

املماثلة  الن�شاطات  من  الكثري  جانب 

عن  الرتفيه  الأول  هدفها  يبقى  التي 

عائالت ال�شهداء واإحاطتهم بالإهتمام 

الالزم.
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يًدا بيد
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اإعداد: با�شكال معو�ش بو مارون

�أبناء �ل�شهد�ء �شاهدو� »غنوة« و��شتمتعو� بالعر�ش »حتى �جلنون«

»غالية علينا«

ولن  علينا«  »غالية  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة 

نبخل على من قّدم دمه لهذا الوطن وال�شعب 

الأبوي يف  احلنان  ُحرموا  ترفيه ملن  ب�شاعات 

موؤلف  �شادق  جان  يقول  اليومية،  حياتهم 

اأّن  اإىل  لفًتا  وخمرجها،  ومنتجها  امل�رشحية 

جميع العاملني فيها قّدموا جهودهم من دون 

اأي مقابل.

وي�شيف �شادق: اإّن م�شوؤولية اأولد ال�شهداء 

تقع على عاتق كل فرد من هذا الوطن، وما 

نقّدمه اليوم لي�ش �شوى م�شاهمة �شغرية يف 

�شوا ملحنة كبرية.
ّ
اإ�شعاد اأطفال تعر

�شخ�شيتها  ول��دت  التي  قاعي(  )جويل  »غنوة«  هي  امل�رشحية  بطلة 

اأف�شل  يقّدمون  ممثالً   18 التمثيل  وي�شاركها  11عاًما،  منذ  امل�رشحية 

اأداء اأدوارهم يف امل�رشحية التي تعر�ش يف نهاية كل  ما لديهم من خالل 

اأ�شبوع.

اأهمية �شكر الآخر عندما يقوم بعمل مل�شاعدتنا،  مو�شوع امل�رشحية هو 

فرقتهَنّ  بطل  عن  يبحثَن  م�رشحية  من  فتيات   6 على  ف 
ّ
تتعر ف�»غنوة« 

»يويو« )YOYO( الذي اختفى ب�شبب �شوء معاملة امل�شوؤول عنهم له. 

ي 
ّ
التحر فيبداأَن  »يويو«،  ت�شبه  دمية  الفتيات  جتد  عندما  احلبكة  وتبداأ 

عنها حتى الو�شول اإىل النهاية ومعرفة �شبب 

معهَنّ  بالعودة  يرّحب  الذي  »يويو«  هروب 

ومع غنوة، بعد اأن يعتذر منه امل�شوؤول عنهم 

وي�شيد بعمله الرائع.

ب�شوق،  امل�����رشح  �شالة  دخ��ل��وا  امل��دع��وون 

امل�رشحي  العر�ش  وانبهار  بفرح  ليتابعوا 

الزاهية  واأل���وان���ه  امل��م��ّي��ز  ب��دي��ك��وره  ال��رائ��ع 

واأزيائه املزرك�شة واأغانيه ورق�شاته. �شفقوا 

يف  اأ�رشكهم   
ّ
حي تفاعل  بعد  للممثلني  طويالً 

جمريات العر�ش.

فرحها  ع��ن  امل�رشحية  اأ����رشة  ع���رّبت  وك��م��ا 

عن  ه��وؤلء   
ّ

ع��رب ال�شهداء،  اأبناء  با�شت�شافة 

يغادروا  اأن  قبل  ولبطلتها،  امل�رشحية  ملخرج  ال��ورود  مقّدمني  �شكرهم 

مزودين قدًرا كبرًيا من البهجة وال�رشور.

ذلك  عن  عرّبت  فقد  كبرًيا،  اأي�ًشا  فرحها  كان  الدعوة  �شاحبة  اللجنة 

، وال�شيدتان �شامية عبداهلل ومينى  نائبة رئي�شة اللجنة الآن�شة جوي�ش منرَيّ

على  ال�شهداء  عائالت  م�شاعدة  اأن  الثالث  ال�شيدات  واعتربت  مر�شاد. 

اأبناوؤها من ت�شحيات، هي واجب وطني  العي�ش بطريقة تليق مبا قدمه 

ك با�شتمرار لتح�شني 
ّ
واإن�شاين، وهذا الواجب هو ما يدفع اللجنة اإىل التحر

م�شتوى اخلدمات املقّدمة لعائالت ال�شهداء.

بدعوة من جلنة تن�شيق ودعم 

�جلي�ش  �شهد�ء  �أبناء  ن�شاطات 

�للبناين �أتيح لأبناء �لع�شكريني 

غنوة  م�رصحية  ح�شور  �ل�شهد�ء 

 )A la folie( »حتى �جلنون«

�ل��ت��ي ت��ع��ر���ش ع��ل��ى م�����رصح 

�للجنة  جونية.  يف  ل�شيتيه 

�أّمنت نقل �ملدعّوين من �أماكن 

و�شاركتهم  و�إل��ي��ه��ا،  �شكنهم 

�شديقة  »غنوة«  بلقاء  فرحهم 

�لأطفال على �مل�رصح.
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اإعداد: تريز من�صور

اأسسماء المعة

حزيران

م�شى اإىل النهاية وم�شى 

الدكتور ح�صن عـوا�صـه

رجل القانون يقول ال! 

متّيز  قانوين، 

والنزاهة  باجلدية 

واال�صتقامة واجلراأة يف 

مواجهة التحديات، حتى وان 

اأتت من اأعلى املقامات.

يف  جنحت  وال  املنا�صب  تــغــره  مل 

احلق  فبميزان  مواقفه،  اأو  قناعاته  زعزعة 

اأحكامه.  والعدل وراحة ال�صمري وحده وزن 

رئي�س  اأول  �صهاب  فــوؤاد  الرئي�س  عّينه 

التفتي�س  اإن�صاء  بعد  املــايل  للتفتي�س 

العام  اللبنانية  اجلمهورية  يف  املركزي 

.1959

انه الدكتور القا�صي ح�صن عوا�صة، الذي 

تفّوق يف حياته املهنية، حمققاً النجاح 

الذي  املتوا�صع،  واالن�صان  االآخر،  تلو 

ياأ�رسك ح�صوره املحّبب وذكاوؤه احلاد. 

جار قمر 

م�صغرة

يف  عوا�شه  ح�شن  ولد 

العام  البقاعية  م�شغرة  بلدة 

لعائلة  ال��ب��ك��ر  االب���ن  وه��و   ،1923

عقل  ال�شيد  وال��ده  اأوالد.  �شتة  من  موؤلفة 

ال�شيدة  ووال��دت��ه  البلدة،  وجهاء  من  عوا�شة 

زينب هدال.

ن�شاأ وترعرع يف جارة القمر، البلدة ال�شناعية 

العاملة  وال��ي��د  ال��دب��اغ��ات  ح��ي��ث  ب��ام��ت��ي��از، 

اإىل  تت�رسب  ب���داأت  اجل��و  ه��ذا  ويف  الن�شيطة،  

نف�شه مفاهيم العدالة االجتماعية. 

الكرمي  القراآن  وحفظ  العربية،  اللغة  در�س 

ي�رسف  مدر�شة  يف  عمره  م��ن  الثامنة  يف  وه��و 

انتقاله  قبل  دي��ن،  رج��ال  عليها 

يف  الكاثوليكية  امل��در���ش��ة  اإىل 

اأقرانه  على  تفّوق  حيث  البلدة، 

يف ت��رت��ي��ل االإجن���ي���ل. م�����ش��ه��دان 

اأ�شا�ًشا  ال�شهري  القانوين  يعتربهما  متداخالن 

االأم���ور  اإىل  ون��ظ��رت��ه  �شخ�شيته  ت��ك��وي��ن  يف 

البغي�شة.  الطائفية  املظاهر  تتجنب   بعني 

الر�شمية  ب��امل��در���ش��ة  ال��ت��ح��ق   1935 ال��ع��ام 

االبتدائية  ال�شهادة  يف  وجن��اح��ه  م�شغرة،  يف 

�شّد  اإىل  دفعه   1939 ال��ع��ام  )ال�رستيفيكا( 

العلمي  حت�شيله  ملتابعة  بريوت  نحو  الرحال 

وهو يف الثانية ع�رسة من عمره.

تكوين  يف  ���ش��ن��وات  اأم�����ش��ى  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف 

هويته العلمية، حيث نال ال�شهادة املتو�شطة 

ال�شنة  ه��ذه  ويف   ،1939 ال��ع��ام  )ال��ربوف��ي��ه( 

انت�شب اإىل دار املعلمني ونال بتفّوق �شهادة 

�شبباً  وكانت  التعليم،  مهنة  ممار�شة  خّولته 

لعودته اإىل م�شغرة وتعيينه اأ�شتاًذا يف مدر�شة 

�شحمر البلدة القريبة من م�شغرة.

ويف تلك الفرتة تابع درا�شته الثانوية مبوجب 

طلب حر، وحاز �شهادة البكالوريا الق�شم االأول 

العام 1940والق�شم الثاين العام 1942.

نف�س  يف  اآث���اره���ا  ت��رك��ت  حم��زن��ة  ����ش���ورة   

ولطاملا  ع��وا���ش��ه،  ح�شن  امل��در���ش��ة  اأ���ش��ت��اذ 

يف  تخلو  ال�شفوف  ي�شاهد  وهو  ا، 
ً
حائر وقف 

اإىل  الزراعية من تالميذها املتجهني  املوا�شم 

والقطاف،  الزرع  يف  ذويهم  مل�شاعدة  احلقول 

متنع  ك��ان��ت  ال�شعبة  املعي�شية  ف��ال��ظ��روف 

العمال. مل يقف مكتوف  ا�شتخدام  االأهايل من 

االأيدي حيال الو�شع القائم، فقد نّظم ن�شاطاً 

اأ�شبوعًيا،  ي�شاعد من خالله التالمذة املزارعني 

خارج الدوام املدر�شي.  

الر�شمية  م�شغرة  ملدر�شة  ا 
ً
م��دي��ر تعيينه 

لديه،  الطموح  معابر  يقفل  مل   ،1945 العام 



اإكمال درا�شة احلقوق التي كان  اإىل  بل دفعه 

يو�شف  القدي�س  جامعة  يف  �شنتني  قبل  بداأها 

)الي�شوعية( يف بريوت. وهكذا عاد وحّط رحاله 

النهار  خ��الل  طالًبا  ج��دي��د،   من  العا�شمة  يف 

االأمر  الليل،  خالل  ال�شنائع  معهد  يف  ا 
ً
وناظر

ال�شكن  م�رسوف  يف  االقت�شاد  له  اأت��اح  ال��ذي 

و�شواه.

ع��ادي،  طالب  جم�رد  يكن  مل  اجلامعة  يف    

ا 
ً
خط��يب�� اجلامعي  احل��رم  داخ��ل  يقف  هو  وها 

الفرن���شية  الق�وات  بج�الء  مط��ال�ًبا  الطالب،  يف 

اجلام�ع��ة  مدي�ر  خطبت�ه  اأغاظ��ت  لبنان.  عن 

دخ��ول  م��ن  منعه  فقرر  اجلن�شية(،  )فرن�شي 

الطرفني  �شديق  من  وبتدخل  لكن،  اجلامعة، 

ال��دك��ت��ور ف����وؤاد اف����رام ال��ب�����ش��ت��اين ُح���ّل ه��ذا 

االإ�شكال، ونال ح�شن عوا�شه اإجازة يف احلقوق 

العام 1946.

الدكتور والقا�صي

ون��ال  ع��ل��ى ظ��روف��ه  ع��وا���ش��ه  ت��ف��ّوق ح�شن 

م��ن جامعة  ال��ق��ان��ون  ال��دك��ت��وراه يف  ���ش��ه��ادة 

يف  دب��ل��وًم��ا  ن��ال  كما   ،1949 ال��ع��ام  ب��اري�����س 

العلوم اجلنائية من الكلية نف�شها العام ذاته. 

دفعه  يقول،  كما  الرائع«،  »الوطن  لهذا  حبه 

اإىل رف�س عدة عرو�س للعمل يف فرن�شا. فعاد 

هيكلية  تغيريات  لتحقيق  م�رسوع   جعبته  ويف 

عميقة يف اجل�شم الق�شائي واالإداري يف لبنان، 

قّدمه لل�شلطات املخت�شة.

الق�شاء  يف  قا�شياً  عوا�شه  الدكتور   
ّ

ع��ني

اإجناز  اإىل  يطمح  وكان   ،1951 العام  العديل 

يقول.  كما  مهم  اأم��ر 

م��ه��ام��ه  غ���م���رة  ويف 

دع����������اه ����ش���دي���ق���ه 

ال���ك�������ش���ي ب��ط��ر���س 

الإع����ط����اء حم���ا����رسات 

احل���ق���وق  ق�����ش��م  يف 

»لالأكادميية  التابع 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة« ال��ت��ي 

يديرها، هناك اأ�شبح 

ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  زم���ي���اًل 

الأ���ش��ات��ذة   )1955(

ك��ب��ار اأم��ث��ال اإدم���ون 

رباط، وغ�سان تويني 

وقد  جنبالط،  وكمال 

عالقة  باالأخري  ربطته 

مميزة. 

ا يف كلية 
ً
اأ���ش��ت��اًذا حم��ا���رس اأ���ش��ب��ح  ب��ع��ده��ا 

 - ب���ريوت  يف  ال�شيا�شية  وال��ع��ل��وم  احل��ق��وق 

يف   )1992  -  1959  ( اللبناني��ة،  اجلامعة 

ال�رسيبي  ال��ق��ان��ون  العام��ة،  امل��ال��ي��ة  م���واد: 

املحا�رسات  اأعطى  كما  امل��ايل.  واالقت�شاد 

بريوت  يف  ل��الإدارة  الوطني  املعهد  يف 

)1960- 1972(، وهو ما زال ولغاية اليوم 

والعلوم  احل��ق��وق  كلية  يف  ا 
ً
حم��ا���رس اأ���ش��ت��اًذا 

الفرن�شي  )ال��ف��رع  واالقت�شادية  ال�شيا�شية 

ي�رسف  اأن��ه  كما  العليا(،  ال��درا���ش��ات  ق�شم   -

كلية  يف  العليا  الدرا�شات  يف  االأطروحات  على 

احلقوق- اجلامعة اللبنانية.  
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لة
ئ
عا

ل
ا

تزوج الدكتور ح�شن عوا�شه العام 1954من 

األني  ع��ف��اف  ال�شورية  ال�شيدة  حياته،  ح��ب 

واأ�ش�ش�ا  املعلمني(،  دار  يف  اأ�شتاذة  )كانت 

ثالثة  من  وموؤلفة  متما�شكة  �شعيدة،  عائلة 

اأوالد:

اأم��را���س  يف  اخت�شا�شي  )طبيب  ح�شان   -

من�شب  ي�شغل  كان  واملفا�شل(  الروماتيزم 

وهو  ديو،  اأوتيل  م�شت�شفى  يف  الطبي  املدير 

اليوم ميار�س مهنة الطب وم�شوؤول يف اأرقى امل�شت�شفيات 

الفرن�شية، )متزوج(.

املعمارية(،  بالهند�شة  )دك��ت��وراه  عوا�شه  �شو�شن   -

متزوجة ، تعمل يف جمال الهند�شة وتقيم  يف فرن�شا.

- اأمين ) حائز �شهادة يف الهند�شة املعلوماتية( وي�شغل 

من�شب مدير �رسكة اأمريكية فرن�شية يف فرن�شا، )متزوج(. 



  

�صجاعة واأمانة

يف مواجهة التحديات وال�ضغوط

م�شريته  خالل  عوا�شه  ح�شن  القا�شي  واجه 

كل  م��ن  و�شغوًطا  جّمة  حت��دي��ات  الق�شائية 

لزعيم  ال��ط��اع��ة  ف���رو����س  ت��ق��دمي  اجل���ه���ات، 

�شيا�شي.

لإقفال  كثيفة  �سيا�سية  ل�سغوط  تعر�ض 

يف  قدًما  بامل�شي  واجهها  ولكنه  ملفات،  عدة 

التحقيق، و�شوالً اإىل اإحقاق احلق.

يف  �شجاعة  �شيا�شة  عوا�شه  ح�شن  م��ار���س 

املتحّكمة  وال�شيا�شية،  املالية  القوى  مواجهة 

واالقت�شادي  ال�شيا�شي  ال��ن��ظ��ام  مبفا�شل 

اللبناين. جدية القا�شي عوا�شه ونزاهته ف�شالً 

عن �شداقته ل�»زميله« الرئي�س الراحل اليا�س 

انتباه رئي�س اجلمهورية فوؤاد  �رسكي�س، لفتت 

للتفتي�س  رئي�س  اأول  عّينه  ال��ذي  �شهاب، 

يف  امل��رك��زي  التفتي�س  اإن�����ش��اء  بعد  امل���ايل، 

اجلمهورية اللبنانية العام 1959.

اأتاحت  به،  اأنيطت  التي  اجلديدة  امل�شوؤولية 

الداخلي  ال��ع��امل  على  التّعرف  فر�شة  اأم��ام��ه 

املخالفات  حول  حتقيقاته  اللبنانية.  للدولة 

بريق  يوقفها  مل  ملفات،  ع��دة  يف 

بها جهات  ل��ّوح��ت  ال��ت��ي  امل��ادي��ة  االإغ����راءات 

نافذة.

حت��ق��ي��ق��ات��ه وت���ق���اري���ره ح���ول ال��ع��دي��د من 

واأزعجت  ن�شابها  يف  االأمور  و�شعت  الق�شايا، 

بالتايل كثريين من اأ�شحاب النفوذ وال�شلطة. 

تعيينه  منع  الطائفية  املحا�ش�شة  منطق 

الرئي�س   عهد  يف  املحا�شبة،  ل��دي��وان  رئي�ًشا 

وزارًي��ا،  من�شًبا  عليه  عر�س  الذي  حلو  �شارل 

ولكنه اعتذر مف�ّشالً املن�شب الق�شائي. 

حيث   ،1976 ال��ع��ام  تكرر  نف�شه  امل��وق��ف 

من�شًبا  �رسكي�س  اليا�س  الرئي�س  عليه  عر�س 

اعتذر  لكنه  عهده،  حكومات  اأوىل  يف  وزارًي���ا 

اأفكاره  تطبيق  با�شتحالة  اقتناعه  من  انطالقاً 

القائم.    الطائفي  ال��واق��ع  ظل  يف   االإ�شالحية 

اخلدمة  م��ن  ا�شتقالته  ق��دم   ،1972 ال��ع��ام 

حيث  املحاماة،  مهنة  يف  للعمل  وخرج  العامة، 

ثم  وم��ن  احل��م��را،  منطقة  يف  مكتًبا  ل��ه  اأ�ش�س 

انتقل اإىل منطقة بدارو. 

ي�شّم مكتبه اليوم ع�رسة حمامني يف اال�شتئناف 

ويعالج  الطوائف،  وخم�شة متدرجني من جميع 

وامل�رسفية  والتجارية  املالية  الق�شايا  اأهم 

داخلًيا وخارجًيا.

 قل اآمنت باهلل

ومطبًقا  موؤمًنا  حياته  عا�س  ونزيه،  علماين 

مقولة »قل اآمنت باهلل ثم ا�شتقم«.

عالقة ح�شن عوا�شه بالعقل والواقع عالقة ال 

تقبل اجلدل اأو التعديل، وقد يكون ذلك �شبًبا  

املعار�شة  طريف  من  النيابي  املقعد  لرف�شه 

النيابية  االنتخابات  يف  ال�شواء  على  وامل��واالة 

ا�شتقالليته  يفقد  اأن  يريد  ال  الأن��ه  االأخ���رية، 

وعلى  القائمة.  ال�شيا�شية  ال��ظ��روف  بفعل 

يخ�ش�س  ي��زال  ال  العمر  يف  تقدمه  من  الرغم 

احلّيز االأ�شا�شي من وقته ملكتبه القانوين، اإىل 

جانب عنايته باأ�رسته و�شفره الدائم اإىل اخلارج 

مل�شاهدة اأحفاده ال�شتة. اأكرث ما يحّز يف نف�شه 

فقدانه مكتبته احلقوقية يف زمن احلرب. 
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من�صورات وحما�رسات

العديد  عوا�شة  ح�شن  الدكتور  جعبة  يف 

االقت�شاد  يف  واملحا�رسات  املن�شورات  من 

امل������ايل، وال���ن���ظ���ام ال�����رسي��ب��ي واالإط������ار 

واالإمناء  للدبلوما�شية  واملايل  االقت�شادي 

و�شواها…

واآخ�����ر حم��ا���رسات��ه ك��ان��ت حت���ت ع��ن��وان 

التنمية  يف  ودوره  امل����ايل  »االإ�����ش����الح 

»االإ���ش��الح  م��وؤمت��ر  يف  األقيت  االإداري�����ة«، 

االإداري يف لبنان«، الذي نّظمه منتدى الفكر 

التقدمي باال�شرتاك مع موؤ�ش�شة فريدريك 

اإيربت العام 2002.   

دروع تقديرية

ا ل��ع��ط��اءات��ه 
ً
ت���ق���دي���ر

ون��زاه��ت��ه ح���از ال��دك��ت��ور 

ح�����ش��ن ع���وا����ش���ة ع��ل��ى 

وزارة  م���ن  االأول  درع�����ني، 

عهد  يف  االداري������ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 

والثاين  ال�شعد،  فوؤاد  الوزير 

م���ن احل���رك���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة يف 

اأنطليا�س.  
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مؤؤمتر

حزيران

اإعداد: جان د�رك �أبي ياغي

AUST م�ؤمتر يف جامعة

ح�ل الطاقة النفطية يف لبنان

�ل�صفدي: »علينا �لتعاطي 

مع �لنفط كفر�صة للنهو�ض 

و�لإقت�صاد«

ن��ظ��م��ت اجل���ام���ع���ة الأم���رك���ي���ة 

ا 
ً
م���ؤمت��ر والتكن�ل�جيا  للعل�م 

النفطية،  لبنان  »طاقة  بعن�ان: 

ف��ر���ص  اأم  م���ه���دورة  اإم���ك���ان���ات 

القت�صاد  وزير  برعاية  واع��دة؟«، 

ال�صفدي  حممد  الأ�صتاذ  والتجارة 

وح�ص�ره.

ح�����ر امل����ؤمت���ر مم��ث��ل رئ��ي�����ص 

ميقاتي  جنيب  املكّلف  احلك�مة 

وممثل  اأديب،  م�صطفى  الدكت�ر 

وزي����ر ال��ط��اق��ة وامل���ي���اه ج���ران 

و�صفرة  خليل،  اأب��ي  �صيزار  ال�صيد  با�صيل 

�صفراء  عن  وممثل�ن  غاي  فران�صي�ص  بريطانيا 

ق�ات  وعن  والدامنارك  وتركيا  وقر�ص  م�ر 

الي�نيفيل. 

حا�ر اإىل جانب ال�زير ال�صفدي كّل من، مدير 

ورئي�ص  ال�طني  الدفاع  وزارة  يف  الإدارة  عام 

الي�نيفيل  ق�ات  مع  للتن�صيق  الدائمة  اللجنة 

الل�اء عبد الرحمن �صحيتلي، واأ�صتاذ القت�صاد 

يف اجلامعة الدكت�ر كامل وزنة.

ب��ع��د ت��رح��ي��ب م��ن امل�����ص���ؤول��ة ع��ن الإع����ام 

داغ��ر،  م��اج��دة  اجلامعة  يف  العامة  وال��ع��اق��ات 

افتتحت امل�ؤمتر رئي�صة اجلامعة ال�صيدة هيام 

�صقر التي قالت:

ه�  ال��ذي  التاريخي  بنفطه  غني  بلد  »نحن 

ا�صتخدامه  نح�صن  اأن  بنا  يجدر  وال��ذي  امل��اء 

وا���ص��ت��خ��راج��ه وت���ظ��ي��ف��ه ����ص���دوًدا وت���زي��ًع��ا، 

ومن  ال�فرة  واأمطارنا  ثل�جنا  من  فن�صتفيد 

تنبع  التي  العذبة  ينابيعنا  الغنية ومن  اأنهارنا 

من اأر�صنا لرتوي اإن�صاننا وتغني اأر�صنا احلبلى 

بالعطاءات«.

حملت  التي  حما�رته  يف  ال�صفدي  واعتر 

حدودها   – النفطية  اللبنانية  »ال��روة  عن�ان 

واآف���اق���ه���ا«، »اأن�����ن��������ا ن��ري��د نفط 

اإذ  نقم��ة  ل  نعم��ة  غازه،  اأو  لبنان 

اأن  اللبنان��ية  لل�صلط��ات  ي��ع����د 

حتدد اخلي��ار ال�صائب وال�صيا�صة 

ال��روة  ه��ذه  ل�صتخراج  املائمة 

واإدارت�����ه�����ا ب���ع���ي���داً م���ن ال��ه��در 

املق�ص�د اأو غر املق�ص�د«.

اأن���ه  اإىل  ال�����ص��ف��دي  واأ�����ص����ار 

ب���ل من  ل  »م����ن امل��ه��������م ج�����داً 

النفط���ية  الروة  اإبعاد  ال�روري 

ع����ن ع��ق�����������ل��ي��������ة امل��ح��ا���ص�����ص��ة 

قي�ام  الآن  حتى  منعت  التي  واملح�ص�بيات 

ثقته  جم��دداً  وامل�ؤ�ص�صات«،  الق�ان�ن  دول��ة 

يف  الطيب���ة  الإرادات  ت�حي���د  »ب���اأن  التامة 

لكل  ال�طنية  امل�ص�الح  ي�ؤّم�ن  الباد  ه���ذه 

مناطق��ي  انتم���اء  اأّي  عن  النظر  بغ�ص  النا�ص 

اأو طائفي«.

الدرا�ص���ات  اأثب��تت  التي  »الط��اقة  اأن  وراأى 

البح���ري��ة  امل��ي��اه  يف  وج�ده���ا  العلمي���ة 

اأن��جزت  وق��د  واع���دة،  فر�صة  ه��ي  اللبنانية 

الأ�صا�صية  اخلط�ات  واملي��اه  الط��اق����ة  وزارة 

اأ�صهر،  غ�ص�ن  يف  التنق���يب  عمليات  لبدء 



النف���ط  قان����ن  الن�اب  جمل�ص  اأ�صدر  بعدما 

علينا  »يجب  اأنه  اإىل  ُم�صراً  املا�صي«،  العام 

بحرنا  يف  الكامنة  ال��روة  هذه  مع  نتعاطى  اأن 

على اأنها فر�صة حقيقية للنه��ص بالقت�صاد 

اإدارتها ب�صفافية وكفاءة  ُنح�صَن  واأن  ال�طني، 

لأنها ُملٌك لاأجيال املقبلة«.

مداخلة  يف  ال�صحيتلي  الل�اء  اأ�صار  جهته،  من 

ل�صبط  الثاثية  »امل��ح��ادث��ات  ع��ن���ان:  حت��ت 

اجلانب  على  اأنه  والبحرية«،  اجلن�بية  احلدود 

اللبناين »عدم التخلي عن اأي �صر من الأرا�صي 

والعمل اجلاد على ا�صرتجاع كل الأرا�صي التي 

تثبت ال�رعية اللبنانية اأنه�ا متتلكها، وبالتايل 

املياه  على  بالتعدي  لإ�رائيل  ال�صماح  ع��دم 

»اأهمية  على  ُم�صدداً  اللبنانية«،  الإقليمية 

املفاو�صات التي جتري مع اجلانب الإ�رائيلي 

عر ق�ات الي�نيفيل«.

اأم����ا ال��دك��ت���ر وزن����ة ف��ت��ح��دث ب�����دوره عن 

ال��روة  اإدارة  يف  الإ�رائيلية  ال�صرتاتيجية 

»امل��رك��ز  اأن  اإىل  ُم�����ص��راً  اجل��دي��دة،  ال��غ��ازي��ة 

اجلي�ل�جي الأمركي قد قّدر خمزون التنقيب 

مبا  وقر�ص  ولبنان  اإ�رائيل  من  ميتد  ال��ذي 

يعادل 122 ترلي�ن كي�بك فيت«.

قد  اجلديد  الإكت�صاف  »هذا  اأن  وزنة  واعتر 

الأو�صط  ال�رق  منطقة  يف  اجلي�ب�ليتك  يغّر 

جديدة،  اإقت�صادية  دفعة  اإ���رائ��ي��ل  ويعطي 

ث��روات  اأي  متتلك  ت��ك��ن  مل  اأن��ه��ا  وب��الأخ�����ص 

ال�ركات  م��ن  ا�صتنتاجات  ووف���ق  طبيعية. 

الإ���رائ��ي��ل��ي��ة والأم��رك��ي��ة، ف���اإن اإ���رائ��ي��ل قد 

كانت  بعدما  الطبيعي  للغاز  م�صّدرة  ت�صبح 

ت�صت�رده«.

ح�ل  احل�ص�ر  مع  نقا�ص  ج��رى  اخلت��ام  ويف 

الت��صيات  و�صدرت  ال�صائك،  امل��ص�ع  هذا 

ومنها:

ع�م��لي��ة  يف  اللبن��اين  اجلي���ص  دع���م   -

اجل��ه���د  على  والث���ناء  اللبن��اني��ة  ال�صي�ادة 

املبذول�ة من الق�يادة والأف�راد.

عن  التنقيب  على  اللبنانية  ال��دول��ة  حث   -

الروة النفطية اللبنانية.

- تفعيل دور لبنان يف املحافل الدولية حتى 

ل يتم العتداء على الروة النفطية.

لدعم  ال��دول��ي��ة  اخل���رات  م��ن  ال�صتفادة   -

حق�ق لبنان يف ال�صتفادة من الروات.
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�أعمال �لإغاثة يف �حلروب و�لكو�رث

و�لتعاون بني �لأجهزة �ملعنية

�للو�ء رعد

ت��ن��اول  حم��ا���رت��ه،  م�صتهل  يف 

العليا  الهيئة  مهمات  رعد  الل�اء 

املر�ص�م  وفق  وتاأليفها  لاإغاثة 

الإ�صرتاعي 22 )18 اآذار 1977( 

ت�صّم  اأّنها  اإىل  واأ�صار  وتعدياته. 

اإ�صافة اإىل رئي�صها )رئي�ص جمل�ص 

الدفاع  وزارات  ونائبه(  ال����زراء 

وال��داخ��ل��ي��ة، ال�����ص��ح��ة، ال�����ص���ؤون 

الج��ت��م��اع��ي��ة، امل��ال��ي��ة وال���ص��غ��ال 

العامة، املهّجرين، الطاقة واملياه. 

امل���دراء  م��ن  ب��ع��دد  ت�صتعني  كما 

العامني، وب�ضّباط قادة من القوى 

امل�����ص��ل��ح��ة، ومب���دي���ر امل��ن��ظ��م��ات 

ومبن  اخلارجية،  وزارة  يف  الدولية 

تراه �رورًيا للم�صاعدة عند احلاجة.

الهيئة  الل�اء رعد مهمات  وعّدد 

الك�ارث  ���ص���ؤون  اإدارة  واأب��رزه��ا، 

واأم������������ر الإغ�����اث�����ة 

وت����اأم����ني ال�����ص��ام��ة 

وة
د

ن
ن
و
ر
ما

و 
ب
ض 

�
عو

م
ل 

كا
�ص

با
 :
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حول  ن��دوة  �أقيمت  و�لأرك���ان  للقيادة  �صهاب  ف��وؤ�د  كلية  يف 

�لتعاون بني �لوكالت ذ�ت �ل�صلة باأعمال �لإغاثة خالل �حلروب، 

والكوارث الطبيعية وتف�ّضي الأوبئة، ح�رضها �ضّباط دورة الأركان 

اخلام�ضة والع�رضين.

رئي�س  رعد  يحيى  املتقاعد  اللواء  من،  كل  الندوة  �ضارك يف 

الهيئة العليا لالإغاثة، ال�ضيد جورج الكتاين ممثالً ال�ضليب الأحمر 

اللبناين، ال�ضيد نبيل �ضاحلاين ممثالً الدفاع املدين، العقيد جان 

الركن  اللبناين، والعقيد  العمليات يف اجلي�س  فرح من مديرية 

الطّيار  والعقيد  البحرية،  القوات  من  الغريب  جوزيف  البحري 

مهدي كنعان من القوات اجلوية، والنقيب جورج خليل من الطبابة 

الع�ضكرية.



العامة للم�اطنني، وقب�ل الهبات 

وت�صّلمها وتاأمينها يف م�صت�دعات 

الازمة  الأنظمة  و�صع  بعد  خا�صة 

وتاأمني الأم�ال لاهتمام بها؛ كما 

مايل  نظام  ب��اإق��رار  الهيئة  ُتعنى 

واملالية  الإداري��ة  لأعمالها  خا�ص 

والإح�����ص��اءات وامل��ع��ل���م��ات، مع 

ال�زارات  اإحدى  تكليفها  �صاحية 

بالأعمال  القيام  العامة  اأمانتها  اأو 

التنفيذية، مع ال�صتعانة مبن تراه 

الإغ��اث��ة  مهمات  لتنفيذ  ���رورًي��ا 

ال�صاملة. 

واع��ت��ر ال��ل���اء رع��د اأن ق��درات 

ال��ه��ي��ئ��ة ه���ي ق������درات ال���دول���ة 

ب��ك��ام��ل��ه��ا، اخل��ارج��ي��ة وال��ب�����ري��ة 

واآليات  واملالية،  والقت�صادية 

م�ص�دة  م��ن  امل�صتقاة  التنظيم 

اخلطة ال�طنية لإدارة الك�ارث.

وعر�ص اآليات التن�صيق الداخلي 

م��ع جم��ل�����ص ال������زراء وال������زارات 

وم��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع الأه���ل���ي، 

جامعة  م��ع  اخل��ارج��ي  والتن�صيق 

الأمم  ومنظمات  العربية،  ال��دول 

ثم  ال�صديقة.  وال���دول  املتحدة 

بع�ص  ا 
ً
ذاك������ر اأن���ه���ى حم��ا���رت��ه 

ع�صفت  التي  والك�ارث  الأح��داث 

التي  ب��ال��ب��اد، وط���رق امل��ع��اجل��ة 

لاإغاثة  العليا  الهيئة  اعتمدتها 

للم�صاعدة يف خمتلف القطاعات.

�لكتاين

ا�صتهّل  الكتاين  ج���رج  ال�صيد 

حديثه بالع�دة اإىل تاريخ ال�صليب 

 1945 ال��ع��ام  وتاأ�صي�صه  الأح��م��ر 

وان�صمامه بعد �صنتني اإىل احلركة 

كما  الأح��م��ر.  لل�صليب  العاملية 

الأح��م��ر  ال�صليب  ق���درات  ت��ن��اول 

وبن�ك  باللجان  املتمّثلة  اللبناين 

ومعاهد  وامل�صت��صفات  ال���دم 

ال��ت��م��ري�����ص وم�����ص��اغ��ل الأط����راف 

ومراكز  وال�صيارات  ال�صطناعية 

الإ�صعاف والعمليات. واأ�صار اإىل اأن 

ح�ص�ل  عند  الأحمر  ال�صليب  عمل 

الإ�صعاف  تاأمني  ي�صمل  الكارثة 

ونقل  وامل��اأوى،  والإخ��اء  والإغاثة 

امل�����ص��اب��ني واجل���ث���ث واإق���ام���ة 

مع  والتن�صيق  ميداين،  م�صت�صفى 

وبن�ك  املحيطة  امل�صت�صفيات 

الدم.

كذلك فاإن ال�صليب الأحمريعمل 

بعد الكارثة من خال متابعة تاأمني 

وفرق  الي�مية،  الإ�صعاف  خدمات 

وتطبيق  وامل�����ص��ان��دة  امل�����ص��اع��دة 

وفتح  املجتمعية،  ال�صحة  برنامح 

مراكز اإ�صعاف م�ؤقتة يف اأماكن اآمنة 

الكارثة.  مكان  عن  ن�صبًيا  بعيدة 

ا�صرتاتيجية  و���ص��ع  ع��ن  وحت���ّدث 

�صاملة بهدف حت�صر فريق يعمل 

بعد الكارثة على معاجلة احتياجات 

امل��ج��ت��م��ع��ات، واإع�����ادة ت��رم��ي��م ما 

الراهن  ال��صع  مع  والتاأقلم  ر 
ّ
ت�ر

والتطّلع نح� جتاوزه اإىل الأف�صل.

العمليات  بع�ص  الكتاين  وذك��ر 

حّية  اختبارات  مبنزلة  كانت  التي 

من  اللبناين، بدءاً  الأحمر  لل�صليب 

واأح��داث  البارد  ونهر  مّت���ز  ح��رب 

اأي�����ار، م�����روًرا ب��ت��ح��ّط��م ال��ط��ائ��رة 

املتفرقة  والإنفجارات  الأثي�بية 

اإىل  و�ص�لً  ال�صفن،  اإح��دى  وغ��رق 

اأح����داث روم��ي��ه وم����ارون ال��را���ص 

اإىل  ال�ص�ريني  الاجئني  ون���زوح 

منطقة عّكار يف الآونة الأخرة.

ال�صيد  حت���ّدث  الإط���ار  ه��ذا  ويف 

الأحمر  ال�صليب  خّطة  عن  الكتاين 

للك�ارث  لا�صتجابة  الإ�صتباقية 

بني  التكامل  وخ��ّط��ة  والأزم�����ات، 

الفرقاء املعنيني باإدارة الك�ارث، 

دائم  ب�صكل  ي�ؤّمن  واأنه  ا  خ�ص��صً

مدى  ت���ؤّك��د  اإح�صائية  درا���ص��ات 

باملهمات  ال��ق��ي��ام  ع��ل��ى  ق��درت��ه 

امل��ن���ط��ة ب��ه و���رع��ت��ه يف ت��اأم��ني 

الإ�صعافات ملنطقة الكارثة.

�صاحلاين              

حتّدث  امل��دين،  الدفاع  دور  عن 

اجلهاز  يف  ال��ت��دري��ب  ق�صم  م��دي��ر 

ا 
ً
م�صتذكر �صاحلاين  نبيل  ال�صيد 

جت��ارب ح��رب مّت���ز واأزم���ة �صاحل 

ال���ع���اج وم����ع����ارك ن��ه��ر ال���ب���ارد، 

ب�اجبه  امل��دين  ال��دف��اع  ق��ام  حيث 

بالتن�صيق مع الهيئة العليا لاإغاثة 

واجلي�ص اللبناين وال�صليب الأحمر.

و�رح ال�صع�بات التي واجهتهم 

ات�صاع  م��ن  امل���راح���ل  ت��ل��ك  خ���ال 

التنقل  و�صع�بة  الأزم���ة  منطقة 

والإخ�����اء يف ح���رب مّت�����ز، وع��دم 

يف  �صعف  مع  وا�صحة  خّطة  وج���د 

وال�كالت  الهيئات  مع  الت�ا�صل 

الأخ�������رى، م������روًرا ب��ع��دم ت��اأم��ني 

م��ف��ارز ط��ب��ّي��ة ك��اف��ي��ة و���ص��ي��ارات 

الأزمة،  هذه  ملثل  جمّهزة  اإ�صعاف 

وعنا�ر  ميدانية  وم�صت�صفيات 

مدّربة يف ال�حدات الع�صكرية.

اأما خال معارك نهر البارد، فقد 

�صاحلاين  ال�صيد  بح�صب  ل���ح��ظ 

الطّبي  الإخ���اء  على  كبر  اعتماد 

�روطه،  حت�صني  ي�جب  ما  اجل��ِ�ّي 

اأثبت  اجلماعي  العمل  اإن  وق���ال 

جغرافية  بقعة  على  ولكن  جناحه 

حمدودة، مما ي�صتدعي و�صع خطة 

�صبيهة اإمنا اأكر �صم�لً، مع تعزيز 

والل�ج�صتّية  الب�رّية  القدرات  يف 

واإن�صاء  كافة،  ال���ك��الت  واإ����راك 

لإدارة  م�صرتكة  عمليات  غ��رف��ة 

الك�ارث ومعاجلتها.

العقيد فرح       

اإىل  ف��رح  العقيد  ق 
ّ
ت��ط��ر ب���دوره 

يف  لبنان  يف  الك�ارث  اإدارة  نظام 

وامل�ؤ�ص�صاتي،  ال��ق��ان���ين  اإط���اره 

املعنية  والإدارات  والأج����ه����زة 

كما  ال��ك���ارث،  خ��ال  بال�صتجابة 

لغرفة  التنظيمي  الإط���ار  عر�ص 

تعمل  ال��ت��ي  ال�طنية  العمليات 

على اإعداد اخلطط امل�صبقة لإدارة 

بني  الت�ا�صل  وتفعيل  الك�ارث، 

التح�رّ  عمليات  وتنظيم  الأجهزة 

جمع  وعلى  واإدارت��ه��ا،  لاإ�صتجابة 

وتعميمها  وحتليلها  املعل�مات 

اأعمال  متابعة  ا  وخ�ص��صً ون�رها، 

النه��ص املبكر بعد احلادثة.

اآلية  كما حتّدث العقيد فرح عن 

خال  من  العمليات  غرفة  تفعيل 

الإباغ عن الكارثة يف اإنذارات اأوىل 

واإف��ادة  امل�قف  وتقييم  وثانية، 

وامل�صاندة  الأّويل  التدّخل  اأجهزة 

وحت���دي���د اح��ت��ي��اج��ات ع��م��ل��ي��ات 

بينها،  ما  والتن�صيق يف  الإ�صتجابة 

العمليات  غرف  مع  التن�صيق  اإىل 

وال�طنية  والقطاعية  املناطقية 

وامليدانية.

مداخلته  ف���رح  ال��ع��ق��ي��د  وخ��ت��م 

ف الدائمة لأجهزة 
ّ
بتعليمات الت�ر

التح�رّ  م��راح��ل  يف  الإ���ص��ت��ج��اب��ة 

املبكر،  والنه��ص  والإ�صتجابة 

كارثة  بكل  خا�صة  تعليمات  اإىل 

ال�طن  �صعيد  على  حت�صل  ق��د 

في�صانات،  ت�ص�نامي،  )زلزل، 

حرائق وحروب(.

احل�ص�ر  طرح  الندوة  ختام  ويف 

الأ�صئلة على امل�صاركني ثم ت�ّجه 

حيث  الكلّية  مق�صف  اإىل  اجلميع 

اأقيم حفل ك�كتيل.

حزيران 2011
72

اجلي�ش - العدد رقم 312



حماضرضة

حزيران

اإعداد: تريز من�صور

ا�صت�صافت كلية فوؤاد �صهاب 

قاعة  يف  والأرك����ان  للقيادة 

حما�رضاتها وزير املال ال�صابق 

األقى  الذي  قطار،  دميانو�س 

ال�صوء على الواقع القت�صادي 

ال��ع��رب��ي يف ظ���ل ال���ث���ورات 

حما�رضة  خ��ال  م��ن  النا�صئة، 

»ال��ت��ط��ورات  ع��ن��وان  حملت 

الأو�صط  ال�رضق  يف  النا�صئة 

وحتدياتها القت�صادية«، وذلك بح�صور م�صيرّ اأعمال الكلية العميد الركن غابي القاعي 

ممثالً العماد قائد اجلي�ش، و�ضباط مالكها و�ضباط دورتي الأركان وقائد كتيبة.
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الوزير قطار يحا�رض 

يف كلية فوؤاد �صهاب 

للقيادة والأركان 

ا التطورات يف  م�ضتعر�ضً

املنطقة وحتدياتها

واقع الأزمات القت�صادية

عريف  األقى  اللبناين،  الوطني  الن�شيد  بعد 

االحتفال العقيد الطيار نزيه عقيقي كلمة قال 

فيها، اإنه من ال�رضوري التوجه نحو بحث معمق 

االأو�شط  ال�رضق  منطقة  ت�شهده  ما  اأ�شباب  يف 

ف باملحا�رض مرحًبا ثم اأعطاه 
ّ
من اأزمات، كما عر

الكلمة. 

اأ�شئلة  ع��دة  حما�رضته  يف  ط��رح  قطار  الوزير 

بلدان  عدة  ت�شهده  ال��ذي  التحول  ركائز  حول 

اإليها على  عربية، وحول النتائج التي �شيوؤدي 

�شعيد التحديات االإقت�شادية...

باالأرقام  اأمثلة تخت�رض  ال�شياق، قدم  ويف هذا 

البلدان  يف  املزمنة  االإقت�شادية  االأزم��ات  واقع 

امتالك  واق��ع  ب��ن  التناق�ض  م���رًزا  العربية، 

كون  وبن  م��ايل،  احتياطي  اأك��ر  مثالً  اجلزائر 

ن�شبة البطالة فيها تطال 37% من ال�شباب.

املجتمعية  امل��ك��ون��ات  ع��ر���ض  اأن  وب��ع��د 

العربي،  ال��ع��امل  يف  واملت�شاربة  املت�شابكة 

باالأرقام  تناول مفهوم حرب امل�شالح وعر�ض 

كلفة احلروب التي خا�شتها الواليات املتحدة 

االأمريكية.

وقال: »اإن التحّوالت يف املنطقة ما زالت يف 

بدايتها، وال ندري اإن كانت �شتحقق الت�شامن 

واأ�شار  اأك��ر«.  تفكك  اإىل  ت��وؤدي  اأو  والتفاعل 

اإىل حتّول على امل�شتوى الفكري عاملًيا، حيث 

وال�شن(  )اأمريكا  الكبريتان  القوتان  حتا�رض 

نظرية الدولة االأمة )Nation State( مل�شلحة 

وهذا   .)City State( املدينة  الدولة  نظرية 

ي�شجع  اإنه  اإذ  منطقتنا،  يف  جديًدا  ا 
ً
خطر ي�شكل 

موجودة  اأ�شا�ًشا  هي  والتي  اجلماعة،  مفهوم 

مفهوم  على  ويغّلبه  العربي،  العامل  تركيبة  يف 

امل��ج��ت��م��ع، ف��ي��دخ��ل ال��ع��امل ال��ع��رب��ي يف ���رضاع 

املعنى  يف  االأقلية  مفهوم  حتديد  على  جديد 

ال�شمويل يف بع�ض  املجتمعي، مقابل املفهوم 

االقت�شادية،  التحديات  ترز  وهنا  الديانات. 

يف  تنجح  ال  االقت�شادية  املعايري  اأن  بحيث 

املدينة...

 ويف نهاية املحا�رضة �شكر م�شرّي اأعمال الكلية 

با�شم  له  وق��ّدم  قطار،  الوزير  القاعي  العميد 

قائد اجلي�ض درًعا تذكارًيا.



يف اجلامعة اللبنانية

اأّكد وزير الإت�صالت يف حكومة ت�رصيف الأعمال 

اأجهزة  حماية  ال�رصوري  »من  اأّن��ه  نحا�س  �رصبل 

الإت�صالت والتخابر يف لبنان من اإ�رصائيل، لفًتا 

اىل اأّن ذلك يتطلب جهًدا كبرًيا واإدارة خمتلفة 

للدولة«.

كالم الوزير نحا�س جاء خالل افتتاح »معر�س 

A d  التوجيه وفر�س العمل ال�صنوي اخلام�س

يف  وح�صوره  برعايته  اأق��ي��م  ال��ذي   »vance
القت�صادية  العلوم  كلية   d اللبنانية  اجلامعة 

واإدارة الأعمال )احلدث(.

كميل  الدكتور  الكلية  عميد  الفتتاح  ح�رص 

نحلة، وح�صد كبري  حبيب ومدير املعر�س علي 

من طالب اجلامعة وطالباتها.

الطالبية،  املجال�س  كلمة  األ��ق��ى  نحلة  علي 

م�سرًيا اىل اأّن هذا الن�ساط ينَظم للمرة اخلام�سة 

يف اجلامعة اللبنانية يف احلدث.

العلم  »ارتباط  اأّن  اإىل  الفًتا  حبيب  وحت��ّدث 

اإّن  ج��ًدا«، وقال  العمل حمدود  ب�صوق  لبنان  يف 

عن  م�صوؤولة  نف�صها  تعترب  اللبنانية  »اجلامعة 

الطالب  ي�صبح  ل  كي  البطالة  م�صكلة  معاجلة 

م�صاريع للهجرة«.

اأ�سار  الذي  نحا�س  الوزير  كلمة  كانت  بعدها 

اإىل اأّن »قطاع الإت�صالت ا�صُتخدم خلدمة الدين 

وُجّهز ليباع من اأجل خدمة الدين«، وا�سًفا هذا 

قطاع  وه��و  القطاعات  اأه��م  »م��ن  باأنه  القطاع 

اإن��ت��اج��ي ي��ج��ذب الإ���ص��ت��ث��م��ارات وي��ول��د فر�س 

عمل«.

يف  العمل  �سوق  م��ن  قلق  »ه��ن��اك  واأ���س��اف: 

معارضض

اإعداد: جان دارك اأبي ياغيحزيران

روجينا خليل

يف معار�ض توجيهية جامعية

فر�ص 

العمل
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هو  وم��ا  ال�سباب،  لطموحات  مبدد  الأن��ه  لبنان 

عن  مزرية  يعطي �صورة  اإح�صاءات  من  متوافر 

لن�سف  هجرة  »هناك  اأّن  موؤكًدا  ال�سوق«،  هذا 

�صباب لبنان ول �صيما املتعلمني منهم«.

اأّن موؤ�ص�صات لبنان مبعظمها  واأو�صح نحا�س 

من  اأك��ر  ي�صم  فقط  منها  والقليل  �صغرية 

مبعظمها  املوؤ�ص�صات  لأّن  ذلك  عامالً،  خم�صني 

يف  التعليم  ج��ات 
ِّ
»خم��ر اأّن  اىل  لفًتا  عائلية«، 

ال�صوق  ا�صتيعاب  ق��درة  بكثري  تفوق  لبنان 

املحلية«.

وقال اإّن »ما ي�سمى اليوم بالتكنوقراط يراد 

به اأن يكون لديه �صهادات من دون اأن يكون له 

اأي تدخل يف احلياة العامة«.

الوزير جال مع احلا�رصين على اأق�صام املعر�س 

ا. الذي �صّم حواىل 45 عار�صً

املعر�س  يف  اللبناين  اجلي�س  ���ص��ارك  وق��د 

و�صهد جناحه اإقبالً كبرًيا من الطالب والطالبات 

العمل  وجمالت  التطّوع  عن  ي�صتف�رصون  جاءوا 

يف املوؤ�ص�صة الع�صكرية والدخول اىل املدر�صة 

وامل�ستندات  االنت�ساب  ���روط  وع��ن  احلربية، 

املطلوبة والختبارات التي يخ�صعون لها. وقد 

توىّل �سباط االإجابة على اأ�سئلة الزوار وتقدمي 

املعلومات اإليهم، اإ�صافًة اىل توزيع من�صورات 

مديرية التوجيه.

...ويف الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا

يف  ال��ع��ايل  والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزي���ر  ب��رع��اي��ة 

منيمنة  ح�صن  الدكتور  الأعمال  ت�رصيف  حكومة 

للعلوم  الأمريكية  اجلامعة  اأقامت  وح�صوره، 

والتكنولوجيا )AUST( معر�صها العا�رص لفر�س 

العمل )Job fair 2011(، بح�صور �صخ�صيات 

ال�صيدة  اجلامعة  ورئي�صة  وثقافية،  �صيا�صية 

والتعليمية  االإداري���ة  والهيئتني  �سقر  هيام 

من   موؤ�ص�صات   110 ومب�����ص��ارك��ة  وال��ط��الب، 

خمتلف القطاعات الإقت�صادية. 

الأ�صتاذ  اجلامعة  رئي�صة  نائب  اللقاء  اإفتتح 

اإىل الدور التفاعلي الذي  ريا�س �صقر، م�صرًيا 

العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  به  تقوم  اأن  يجب 

واخلدمة  الفر�س  واإتاحة  والتعليم  التوجيه  يف 

ثروته  هي  لبنان  يف  الب�رية  فاملوارد  العامة، 

ونفطه وم�صتقبله... 

على  كلمته  يف  منيمنة  ال��وزي��ر  د  �صدَّ ب��دوره 

اأهمية وجود اجلامعات اخلا�سة يف لبنان، والتي 

يف  لتوّجهها  الطالب  من  كبرية  اأع���داًدا  ج 
ّ
تخر

اجلامعات  ه��ذه  دور  اإىل  واأ���س��ار  العمل.  �سوق 

الوظائف  اإي��ج��اد  على  ال�صباب  م�صاعدة  يف 

وع��دم  ال��وط��ن  يف  للبقاء 

منيمنة  ومت��ّن��ى  ال��ه��ج��رة. 

على اجلامعات اأن حتافظ 

ال�سامية  اأه��داف��ه��ا  على 

ور���ص��ال��ت��ه��ا ال��رب��وي��ة 

م����ن خ������الل امل��ح��اف��ظ��ة 

يف  اجل��ي��دة  النوعية  على 

اجلامعة  و�صكر  التعليم. 

املعر�س  هذا  اإقامة  على 

اآف��اًق��ا كبرية  ال��ذي يفتح 

لها  ومتّنى  الطالب،  اأمام 

النجاح امل�صتمر.  

وب���ع���د ق�����س ال�����رصي��ط 

على  بجولة  اجلميع  ق��ام 

املوؤ�ص�صات امل�صاركة. 
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يف  ج  الُّسُّس�ُّسُّسفُ رّ انطف�أت  ال�شم�س،  مدينة  يف  احلي�ة  رقُّسُّسدت  الليل،  »�شكن 

اأ�شعته  القمر ف�ن�شكبت  العظيمة، وطلع  الهي�كل  املن�زل املنت�ف ة حول 

خ�مية املنت�شبة يف هدوء الليل جب�برة تخفر مذابح 
ُ
على بي��س الأعمدة الر

الآلهة، وتنظر تيًه� واإعج�ًب� نحو بروج لبن�ن اجل�ل�شة يف الوعر، على جبه�ت 

الروابي البعيدة«.

هذه الفقرة من جربان خليل جربان )رم�د الأجي�ل والن�ر اخل�لدة - عرائ�س 

املروج( حملته� بط�قة الدعوة اإىل الندوة التي ُعقدت يف اجل�معة اللبن�نية 

الأمريكية – مركز الرتاث اللبن�ين، حول »مهرج�ن بعلبك... ذاكرة النه�شة 

اأن يعي�س  اللبن�نية«. ولو قي�س ل�ش�حب »النبي« و»عرائ�س املروج«... 

يف زمن بعلبك املهرج�ن، لجرتح على الأرجح مزيًدا من كلم�ته النورانية 

على  �شمعة  اأن�  »بعلبك  وغنرّت  الهي�كل  تلك  يف  وقفت  امُّسُّسراأة  و�شف  يف 

ن�شج �شوته�  الذي  ب�ملهرج�ن  ووهجه�  ا�شمه�  الت�شق  امراأة  دراجك«... 

كان  ونا�سه.  باأر�سه  اخليوط يف عالقته  اأول 

م الأخوان رحب�ين  ذلك الع�م 1957 حني قدرّ

ي�  »لبن�ن  فُّسُّسريوز  وغنرّت  احل�ش�د«،  »اأيُّسُّسُّس�م 

اأخ�ف  حلو«، وهذا م� اأ�ش�ر اإليه معظم الذين 

موا مداخالتهم يف الندوة، والذين اكتفوا  قدرّ

بهذا القدر يف ذكرهم لفريوز.

بو�شوح،  احل�شور  عنده�  ف  توقرّ مف�رقة 

وا�شتدعت العديد من الت�ش�وؤلت.

املهرج�ن  ذاكرة  الع�م 1957 ك�نت  قبل 

عر�شت   1922 ف�لع�م  الط�بع.  ع�ملي  راقًي�  فنًي�  خمزوًن�  تراكم  بداأت 

ع�ًم�   22 وبعد  )ب�لفرن�شية(،  وع�شرتوت«  »ادوني�س  م�ف حية  بعلبك  يف 

ك�ن لبعلبك موعد جديد وهذه املرة مع م�ف حية »الُفر�س« ل�شخيليو�س. 

بي�ر  اآنُّسُّسوي،  ج�ن  جُّسُّسريودو،  جل�ن  فرن�شية  م�ف حي�ت  اأربُّسُّسع   1955 والع�م 

برئ��شة  الدويل  بعلبك  مهرج�ن  جلنة  ولدت  ع�م،  بعد  وفرجيل.  كورن�ي 

الغربية  اإىل براجمه  اأ�ش�ف  الذي  امييه كت�نة. وك�نت انطالقة املهرج�ن 

واأ�شم�ء كب�ر الفن�نني الع�مليني، اللي�يل اللبن�نية. »مع اللي�يل اللبن�نية 

واملف�ج�آت.  البهجة  من  حلرّة  يف   1957 الع�م  اللبن�ين  الفولكلور  اأطُّسُّسلرّ 

ل�ف ح  الأ�ش��س  احلجر  وو�شعت  ق�عدته  ر�شخت  هُّسُّسذه  الأوىل  اإطاللته 

اأي�م املهرج�ن«، وقد  �ش�هق«، كم� تقول مي من�شى يف كت�به� »بعلبك 

ك�نت له� مداخلة يف الندوة.

بعد »اأي�م احل�ش�د« ك�نت »املحكمة« لالأخوين رحب�ين وفريوز ووديع 

العز«  »مو�شم  اللبن�نية،  الأعُّسُّسمُّسُّس�ل  توالت  ثم  ومُّسُّسن   ،)1959( ال�ش�يف 

لالأخوين رحب�ين مع �شب�ح ووديع ال�ش�يف )1960(، »البعلبكية« و»ج�ف  

القمر« لالأخوين رحب�ين وفريوز ون�ف ي �شم�س الدين )1960 و1961(، 

غلمية  وليد  مو�شيقى  ع�زار،  وجوزف  مع �شب�ح  لروميو حلود  »ال�شالل« 

الغد«  اأر�ُّسُّسس  الأم�س  »اأر�ُّسُّسس  يف  حلُّسُّسود  روميو  عُّسُّس�د  عُّسُّس�م  وبعد   ،)1963(

 1965 الع�م  الهوا«  »دواليب  ودارت  الدين.  �شم�س  ون�ف ي  �شب�ح  مع 

)الأخوين رحب�ين، �شب�ح وفيلمون وهبه(، لتطلرّ بعده� »اأي�م فخر الدين« 

)1966( وتغني فريوز »بيي راح مع الع�شكر«... ومتر ال�شنوات وتكتنز 

لي�يل املهرج�ن ب�ملزيد، ليكون عنوان »ت�شلو بخري« )1974( نوًع� من 

وداع فر�شته احلرب على لبن�ن وبعلبك ومهرج�نه� الذي انتظر �شنوات 

طويلة قبل اأن يع�ود انطالقته، لي�شتعيد من ثم فريوز الع�م 1998.

لتواكب  جُّسُّس�ءت  الأمريكية  اللبن�نية  اجل�معة  يف  الُّسُّسرتاث«  »مركز  نُّسُّسدوة 

الذكري�ت:  قت  تدفرّ املن��شبة  ويف  املهرج�ن.  لت�أ�شي�س   55 الذكرى 

ملهرج�ن�ت  الت�أ�شي�شي  الدور  تن�ول  املركز  مدير  زغيب  هرني  ال�ش�عر 

املتك�مل  املو�شيقي  ب�لعمل  لالهتم�م  تقليد  ب�إيج�د  واملتمثل  بعلبك 

يف  جُّسُّسديُّسُّسدة  فنية  لُّسُّسظُّسُّس�هُّسُّسرات  وب�لت�أ�شي�س 

لبن�ن...«.

�ش�رة املهرج�ن املو�شيقية وهي جزء من 

جو  عنه�  حتُّسُّسدرّث  دوبو�شي  لكلود  مقطوعة 

الأزيُّسُّس�ء  عن  �شعب  �ش�مي�  وحتدرّثت  لطيف. 

والأبح�ث  وطقو�شه�  املهرج�ن  يف  اللبن�نية 

الُّسُّستُّسُّسي اأجُّسُّسريُّسُّست لخُّسُّستُّسُّسيُّسُّس�رهُّسُّس� مبُّسُّس� يُّسُّستُّسُّسوافُّسُّسق مع 

امل�ف حي�ت والرق�ش�ت... نه�د �شه�ب روت 

ذكري�ته� كمدربة دبكة ورق�س مع الأخوين 

� ع��شي واهتم�مه بكل �ش�ردة وواردة، معرجة  رحب�ين، وتذكرت خ�شو�شً

يف  املتداول  الفولكلور  من  امل�أخوذة  والرق�ش�ت  الأغني�ت  بع�س  على 

منطقته� )روم - ق�ش�ء جزين( فذكرت »هلك وم�شتهلك« و»ريدوين م� 

مرنيدك«.

وتركت  بعلبك  يف  ت 
رّ
مُّسُّسر كبرية  اأ�شم�ء  بدوره�  ا�شتذكرت  من�شى  مي 

الأ�شم�ء  اإىل  دايفيز  وم�يليز  ونورييف  بيج�ر  موري�س  من  ب�شم�ته�، 

اللبن�نية.

حول  مداخلته�  يف  ا�شتف��شت  عري�شة  مي  املهرج�ن  جلنة  رئي�شة 

 به�، والكب�ر الذين �شنعوا 
رّ
ت�أ�شي�س املهرج�ن وولدته واملراحل التي مر

جمده لبن�نًي� وع�ملًي�.

تخلل الندوة عر�س فيلم وث�ئقي تكلم خالله من�شور الرحب�ين يف مق�بلة 

ا 
ً
مع مي من�شى. ومم� ذكره اأن كالًرّ من فريوز و�شربي ال�ف يف تق��شي� اأجر

عن »اأي�م احل�ش�د« قيمته لرية لبن�نية واحدة...

»اأوف«  يف  ال�ش�يف  ووديُّسُّسع  ب�لطنطور  �شب�ح  اأطلت  اأي�ًش�  الفيلم  ويف 

جعلت »ال�شبوحة« تقول: ي� اهلل... 
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اإعداد: الهام ن�رص تابت

ذاكرة مهرجان

حزيران

55 ع�ًم� على ت�أ�شي�شه

مهرجان بعلبك ذاكرة 

النه�ضة اللبنانية



اإعداد: جان دارك ابي ياغي
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من هنا وهناك

حزيران

التا�سع  الكتاب  �سدور  مبنا�سبة 

اللبنانية«  ال��ذاك��رة  »�سل�سلة  م��ن 

النقد  يف  لبنانية  »ق���راءات  بعنوان 

والأدب واللغة« للدكتور منيف مو�سى، من�سورات اجلامعة 

الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا AUST، دعت اجلامعة اإىل 

والفكر  الأدب  رجال  من  نخبة  ح�رضها  الكتاب  حول  ندوة 

يف  العامة  والعالقات  الإع��الم  عن  امل�سوؤولة  الندوة  اأدارت  والثقافة. 

اجلامعة ماجدة داغر التي رّحبت باحل�سور واأعلنت عن اإ�سدارات جديدة 

تنوي اجلامعة اإخراجها قريًبا.

 على الكتاب يف نظرة نقدية 
ّ
الكلمة الأوىل للدكتور اإميل كبا الذي مر

معترًبا قراءات مو�سى »�ساهًدا على ع�رض وجهاد اإن�سان«. 

الدكتور مي�سال كعدي راأى اأن »هذا ال�سائح يف دروب اجلمال يتوّغل 

واللغة  اجلنوب  واأدب  ال�سعبي  والأدب  والنرث  ال�سعر  عظماء  اأبعاد  يف 

واإ�سكالتها«.

 اأما الأديب جورج مغام�س فجال على الكتاب ف�سالً ف�سالً، م�سرًيا اإىل 

اأن �سرية املوؤلف هي »�سرية اخلبري الب�سري وعطاوؤه كال�سيل يف الليل 

ل تدري كيف تاأتيه ول من اأين ياأتيك...«.

الكلمة الأخرية كانت للموؤلف الذي �سكر اجلامعة على اإ�سدارها كتابه، 

قراءات 

لبنانية

للدكتور 

منيف مو�سى

بريوت  اأ�ساقفة  رئي�س  برعاية 

مطر،  بول�س  امل��ط��ران  للموارنة 

���س��دور  مبنا�سبة  ن���دوة  اأق��ي��م��ت 

ل�ساعر  الباقي«  »العرف  دي��وان 

ال�سالل ال�سحايف اأمني رزق. 

الإ����س���دار ت��زام��ن م��ع ال��ذك��رى 

 28 وم��رور  ال�ساعر  ل��ولدة   121

قاعة  يف  وذل��ك  غيابه،  على  �سنة 

مبنى   - ج����ربان  خ��ل��ي��ل  ج����ربان 

قدامى احلكمة - ال�رضفية، بدعوة 

وقد  احلكمة،  قدامى  جامعة  من 

اأدبي، ثقايف، تربوي،  ح�رضها جمع 

قانوين واإعالمي كبري. 

ب���ع���د ت���ق���دمي وت���رح���ي���ب م��ن 

امل��ح��ام��ي ر���س��ي��د اجل��ل��خ، األ��ق��ى 

املطران مطر كلمة قال فيها:

رح��اب  اإىل  رزق  اأم���ني  »ي��ع��ود 

��ا م�����رضًق��������ا يف 
ً
احل��ك��م��������ة ك��وك��ب������

األ���واِن  باأبهى  متالألًئا  �سمائه�ا 

.»...
ِ
ال�سياء

يف  ثمني  »اإرث  العمل  اّن  وراأى 

واحل�سارة،  الفكر  ويف  الوطنية 

ف��اح��ف��ظ��وه. ف��م��ا اأك�����رث ال��ذي��ن 

ول  فكر  بال  دنياهم  يف  يتخّبطون 

وعطا�ًسا  منه  جياًعا  يفكرون،  من 

ال���ي���ه وم�������اوؤه ك��م��ا ق��ي��ل ف��وق 

ظهورهم حممول«.

ج��وزف  للقا�سي  كلمة  وك��ان��ت 

من  واحد  »اإنه  فيها:  قال  فريحه 

 
ِ
وال�سعراء  

ِ
والأدب��اء الكّتاب  َرعيِل 

الر�سالَة  َحملوا  الذين  الطليعيني 

ورف���ع���وا ال���راي���ة. ك����اَن ي��ك��اف��ح 

ويجاِهر  بالراأي،  وينا�سل  بالقلِم، 

ب��امل��وق��ف، يف وج���ه احل��اك��ِم اأّي���اً 

كان«.

حممد  ال�سحافة  نقيب  واأل��ق��ى 

ديوان

»العرف الباقي« 

لأمني رزق
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يف  اللبنانية  الذاكرة  �سل�سلة  اإ�سدار  على  �سقر  هيام  اجلامعة  ورئي�سة 

من�سورات اجلامعة.

كما  اجلامعة،  من  هدية  الكتاب  من  ن�سًخا  احل�سور  حمل  الندوة،  بعد 

الكتب  من  كاملة  جمموعة  واملنتدين  امل��وؤل��ف  اإىل  رئي�ستها  قّدمت 

ال�سادرة حتى اليوم يف �سل�سلة املن�سورات اجلامعية.

»اأمني  فيها:  جاء  كلمة  البعلبكي 

غرف  ملهًما،  ا 
ً
���س��اع��ر ك��ان  رزق 

ال���ق���وايف امل��ع��ّت��ق��ة ب��خ��م��ر احل��ب 

وال���وف���اء وال��وط��ن��ي��ة، ك��م��ا غ��رف 

القول  ال�سحافة  معني  من  اأي�ًسا 

ال�����س��ائ��ب، فكان  وال�����راأي  احل���ر 

ال�سلب  الأف�����ذاذ  اأع��الم��ه��ا  اأح���د 

ال��ن��ربة و���س��اح��ب اأ���س��ل��وب اأدب��ي 

بني  ال��ك��ات��ب  ي��ج��م��ع  واأن   .
ّ

ن����ري

ال�سحافة وال�سعر فهذا يدل على 

ال��دي��وان  �ساحب  رزق  اأم���ني  اأن 

واح��دة:  ي��د  يف  ال�سناعتني  حمل 

وال�سناعة  الإع��الم��ي��ة  ال�سناعة 

ال�سعرية«.

ع��ازار  رمي��ون  ال�ساعر  املحامي 

ومما  املنا�سبة،  يف  ق�سيدة  القى 

جاء فيها:

�سعره ال�سالل، اأو فوح اجلنان

اأو عقود الدّر يف جيد احل�سان

 النبت اأرزُيّ الهوى
ُّ
م�رضقي

َغ�َسٌب اإن ُم�َسّ �سعب اأو كيان

 لن نن�سى فقد
ُ
اأيها ال�ساعر

ُك�سَف الكنزُ وما فات الأوان 

ث���م و���س��ف��ه ن��ق��ي��ب امل��ح��ام��ني 

على  »مطالً  ك��رم  ع�سام  ال�سابق 

ال�سعر  البديعني،  يحمل  الدنيا 

والإب����اء احل��ي وري�����س��ًة ه��ي بنت 

املمتع  ال��ت�����س��ك��اب  يف  ال�����س��الل 

الهنيء«.

اأّن  زغيب  هرني  ال�ساعر  واعترب 

موجة  يف  يطل  رزق  اأم��ني  دي��وان 

اإىل  ليعيد  كما  ال�سعر،  ا�ست�سهال 

الذهبية. الكال�سيكية رئتها 

اإدم���ون  اأم���ني  امل��ح��ام��ي  و�سكر 

اأح��ف��اَده  »نحن  املتكّلمني:  رزق 

اإىل  اأ�سيل  بانتماء  اليوَم  َن�سعر 

فجذورنا  امل���ط���ران«،  »م��در���س��ِة 

من  ومالعِبها  را�سخة يف �سفوفها 

الذين  اآبائنا،  وبعَدُه،  نا،  َجِدّ خالل 

ِح، وت���زّودوا  َدَرج���وا يف ه��ذا ال�����رضَ

اإىل  وانطلقوا  والوطنيَة،  الِعْلَم 

اآفاق ِاحلياة«.

ويف اخلتام رّتلت املرّنة �سونيا 

ال�سليب«  »ارتفاع  ن�سيد  ع��ازار 

م���ن ت��األ��ي��ف ���س��اح��ب ال���دي���وان 

وتلحني الأب اإيلي ك�رضواين.
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وكان الإحتالل...

بقوة  م��دف��وع��ة  احل��ق��د،  ي��ُد  ت�سّللت  ح��ن 

اله�ساب  اإىل  وام��ت��ّدت  ال��ت��اري��خ��ي،  ال��ع��داء 

ورود  اإىل  وال���رواب���ي،  واجل����داول  اجلميلة، 

احلدائق امللونة، امتّدت اإىل كل هذا امل�سهد 

وتاريخه  ب��األ��وان��ه  تعبث  اجلميل،  اجلنوبي 

وتفر�ض عليه اأبعاًدا غريبة عن اأ�سالته.

فكانت املقاومة...

حيث انربى املقاومون، هوؤلء الذين تدفق 

يرف�سون  جعلهم  حًدا  فبلغ  فيهم  العنفوان 

الإذعان واخل�سوع، فتمردوا على الأمر الواقع 

وعلى ميزان القوى.

املنطق،  ه���ذا  واإزاء  ال��ل��ح��ظ��ة،  ه���ذه  ع��ن��د 

تتمرد الروح على اجل�سد الذي مل يعد يّت�سع 

اإىل  فتدفعه  غ�سبها،  يحتمل  ول  لثورتها 

ثائرة  منه  وتخرج  الت�سحية  ح��دود  اأق�سى 

مرتفعة اإىل الأعلى، تلك هي ق�سة ال�سهادة.. 

وتلك هي فل�سفة ال�سهداء.

حياتنا  من  نخجل  يجعلوننا  ال�سهداء  هوؤلء 

تقدمونا  اأنهم  فلنعرتف  عطائهم،  �سمو  اأمام 

ال��وط��ن،  اإىل  انتمائهم  بعمق  الأح��ي��اء  نحن 

اأح����راًرا  ب��ق��ائ��ن��ا  يف  ف�سلهم  ل��ه��م  ول��ن��ق��در 

م��رف��وع��ي ال���راأ����ض، واأ���س��ي��اًدا ع��ل��ى اأر���س��ن��ا 

املروية بدمائهم الزكية.

احل��ي��اة  مت��ا���ض  ع��ن��د  تعي�ض  ال��ك��رام��ة  اإن 

احلياة  ك��رام��ة  حفظ  اأن  حيث  امل����وت...  م��ع 

اآخر  ومبعنى  امل��وت،  اأب��واب  طرق  ي�ستوجب 

الت�سحية بالذات من اأجل احلياة، لذلك يجب 

اأن ل يبتعد منطق املوت والإ�ستعداد له عن 

خط احلياة كي تبقى كرمية فتبذل من اأجلها 

فل�شفة ال�شهادة

ب��ط��ل ب�������الدك  ع  رج����ع����ت  ب���ال�������س���الم���ة 

والأم��������ل الإرادة  ب����ع����زم  ح����ررت����ه����ا 

����س���الح���ك ب����اي����دك ب���امل���ع���ارك ي��ن��ف��ع��ك

وب����ك����ل خ����ط����وة ي����ا ب���ط���ل ن���ح���ن���ا م��ع��ك

واأي��������ار ي����ا ���س��ه��ر ال���ب���ط���ويل واجل���ه���اد

رف���ع���ن���ا ب���ي���ارق���ن���ا ع���ل���ى ك�����ل ال���ب���الد

ون��ح��ن��ا اف��ت��خ��رن��ا ب���امل���ق���اوم ك���ل حن

ال�سنن ط����ول  وان��ح��ف��ظ  ت��خ��ّل��د  ا���س��م��و 

ر ب������الدي م����ن ق���ي���ود ال���ع���دا
ّ
وي�����ا حم������ر

ب���ره���ن���ت ب����امل����ي����دان م����ا ب��ت�����س��ب��ه ح���دا

ح��ام��ل ب�����س��اي��ر ن�����ر ع���ا ����س���درك و���س��ام

�سالم ت�سنع  ع��م  والمي�����ان  احل����رب  م��ن 

وال���ن�������ر وي�����ن م����ا رح�����ت ب�����دو ي��ت��ب��ع��ك

وق���ت���ل ال���ع���دو امل��غ��ت�����س��ب م��ن��و ح���رام

ال��ع��ب��اد ن��ل��ن��ا ب��ف�����س��ل��و امل���ج���د م���ن رب 

وع���ر����ض ال��ن�����ر ب���ي���دور ع���اك���ل الأن�����ام

ر اأر���س��ن��ا وع���ال اجل��ب��ن
ّ
ه���وي ال���ّل���ي ح����ر

وع����ن����ا رف�����ع ك����ل ال���ظ���ل���م ب���الإن���ت���ق���ام

���س��ن��ت ال���ك���رام���ة وال���ع���دال���ة ب��ال��ف��دى

ال��ذم��ام راع���ي  ي��ا  وال��وع��د  العهد  حفظت 

حممد عبد الرحمن دمج

برجا - ال�سوف

امل�ؤهل الأول وليد جريج

مقر عام منطقة ال�سمال

���ّب وَع������ْم ي��ك��ُت��ْب ل ت���ق���ويل ����سَ

ل����و ف���ّي���ي ك����رم����اِل����ْك ب�����س��ُط��ْب

ومْب���ح���ي ْم���اآ����س���ي ال���دن���ي���ي ك��الّ

ل�����و ف����ّي����ي ف���ي���ك���ي ب���ْت���َج���ّل���ى

���ِبّ���ْح ح��اِل��ك ْت�����س��ري ح���ايل و����سَ

���ّل���ى ُح�����ّب�����ي ك���ب���ر وم������ا ب���ْت�������سَ

ف��ي��ه��ا ����س���ف���ِت���ْك  ة 
َّ
م��������ر اأّوْل 

��ف��ايف ��ْي��ِت��ك ب�����س��ِم��ْة ع���ا ���سْ ���س��َمّ

�����ْد اهلل �����ِجّ و���س��م�����ض ْن����ه����اري مْتَ

ت���ا ي��ر���س��ي ح���ال���و وي��ر���س��ي��ن��ي

وديني نفو�سي  قيدي..  اإ�سمي.. 

ح���ّت���ى ف�����رِح�����ْة ع���م���ري ْت���ك���وين

ت��ن�����س��ي��ن��ي ول  اإن�������س���اك���ي  م����ا 

وْت������دوب������ي ف�����ّي�����ي.. ب���ْج���ن���وين

ْب���خ���وْن ق��ل��ب��ي ون����ور ع��ي��وين ول 

ق���ل���ت حْل������ايل ����س���و ْب�����َس��ّم��ي��ه��ا

ت���ي ْب��َل��ي��ل��ي ح��ْل��م��و ال����دايف
ْ
����ر

�ْسنيني اأح���ل���ى  ْر  ْت�����َن�����ِوّ ت���ي 
ْ
َم���ر



�سيفنا و القلــم

اأرزة لبنان

...ول مات البطل
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منطق  يبتعد  ل  اأن  يجب  كما  الت�سحيات، 

احلياة عن خط املوت والت�سحية بالذات كي 

احلرية  اأزه��ار  وتنبت  الت�سحيات  هذه  تثمر 

والكرامة.

واحلياة،  املوت  بن  عالقة  اأجمل  هي  تلك 

ع��زي��ز،  ك��اله��م��ا  اح��ت��م��ال��ن  اأح���د  عنها  ينتج 

العي�ض بكرامة اأو املوت بكرامة...

ال�سجرة  ك�سموخ  احل��رة  ال�سعوب  ت�سمخ 

جتّذرت  كلما  تعملًقا  ت��زداد  التي  العمالقة 

ال�سعوب  هي  وكذلك  الأر����ض،  يف  جذوعها 

�سهدائها،  اأج�ساد  ع��رب  التاريخ  يف  تتجّذر 

عمًقا،  جتذرها  ازداد  كلما  �سموخها  فيزداد 

من  ال�سهداء،  بدماء  اأر�سها  ارتوت  كلما  اأي 

كالع�سب  ال�سعوب  ه��ذه  تبقى  ذل��ك  دون 

الذي يطفو على �سطح الأر�ض، تلويه اأ�سعف 

الرياح وتدو�سه اأخف الأقدام...

وكان التحرير...

ق�س�ض  اأجمل  اإن  واحلرية،  ر 
ّ
التحر اأروع  ما 

بالن�سال  ت��ب��داأ  ال��ت��ي  ت��ل��ك  ه��ي  ال��ت��اري��خ 

اأعظم  واإن  بالتحرير،  وتنتهي  والت�سحيات 

ميادين  يف  بطولتهم  �سطرت  قد  الإب��ط��ال 

حترير اأوطانهم و�سعوبهم، اأو حترير ذواتهم 

واأفكارهم.

يف  اأو  الإحتالل،  وجه  يف  »ل«  ال�  اأعظم  وما 

على  اأو  ال��وط��ن  على  ط��ارئ��ة  اإرادة  اأي  وج��ه 

لغات  اأجمل »ل« يف جميع  اإنها  الذات احلرة، 

بال�رف  حروفها  جمبولة  كلمة  اإنها  العامل، 

والكرامة.

بحربه،  الكاتب  يقولها  التي  ال���»ل«  هذه 

والأعمى  بعينيه،  والأبكم  بلوحته،  والر�سام 

وبعدهم  وقبلهم  ب��دم��ه،  وامل��ق��اوم  بقلبه، 

هذه  قوة،  من  اأوتي  ما  بكل  اجلندي  يقولها 

من  واإّن  لبنان،  يف  النا�ض  كل  قالها  ال���»ل« 

قالها مرة �سيقولها غر مرة بل األف مرة...

ل�����ّف�����ي�����ت ال������دن������ي������ا ك�����اّل

اإلّ ع���ي���ن���ي  ع�����ِبّ�����ت  وم�������ا 

ل����ب����ن����ان ال������غ������ايل ع���ل���ّي���ي

�����س����ورة ح����ل����وي ب��ع��ي��ن��ّي��ي

ل�����و ع����ّن����و غ����ْب����ت ����س���وّي���ي

ب���غ���ّط���ي ج�����س��م��ي ب���امل���ّي���ي

ل����ب����ن����ان ال�����ع�����ا اأرزات������������و

ون�������س���م���ات���و الأرز  ح�������ّب 

وع���ن���ق���ودو ال���ّل���ي ب��ك��رم��ات��و

وك������ل ح����ّب����ي م�����ن ح���ّب���ات���و

ل���ب���ن���ان ب����اأه����ل����و ون���ا����س���و

ح��ت��ى ال��ط��ف��ل ب��اإح�����س��ا���س��و

ق��ي��ا���س��و ت��ق��ول��و ���س��غ��ر  ل 

را����س���و م����ن  اأع����ل����ى  م����ا يف 

ال�������ب�������ل�������دان وزرت 

ل�������ب�������ن�������ان اأرزة 

ب�������ق�������ل�������ب�������ي حم�������ف�������ور

وب��������������اق��������������ات زه������������ور

ب��������������رج��������������ع حم�����������������رور

وب���������ط���������ل���������ع ب�����������������ردان

ع�������������س������اف������ر رّف 

وم����������������ا ك����������������ان ي����ط����ر

م���������ق���������ّط���������ر ت�����ق�����ط�����ر

ب������ت������ع�������������ر ف������ن������ج������ان

ب������ي������ح������ّب������و ال������ن������ا�������ض

ب�����ي�����ع�����������ر اإح�����������س�����ا������ض

مل���������������ا ب������ي������ن������ق������ا�������ض

ب���������ك���������ل ال���������ب���������ل���������دان

حممد عادل ال�شّيد

برجا - ال�سوف

امل�ظف املدين

اأنط�ان عبيد

مديرية ال�سوؤون اجلغرافية

ل���ب���ن���ان ت�����اج ال���ن�������ر ل��ّب�����س��ت��و ان��ت�����ر

ب��امل��خ��ت�����ر غ��ّن��ى احل��ج��ر رق�����س��وا ال��َب�����ر

ي����ا ل�������واء ال����رك����ن ����س���و ف���رح���ن���ا ب��خ��رب

 َع�����س��ف��ت وال����َق����در
ّ
ومل�����ا ري������اح ال���������ر

ي����ا ���س��ه��ي��د مل����ا ال���ب���ط���ل َغ�������ْدر ان���غ���َدر

 ان��ع�����ر
ْ

ب��ك��ي��ن��ا ���س��ب��اب��ك وال��ق��ل��ب َع�������ر

���رب ل���ك���ن ت���ط���م���ن م���وط���ن���ي ي����ام����ا ����سَ

ال��ب��ط��ل م�����ات  ول   
ّ

ت���ك�������ر ���س��ي��ف��ك  ل 

غ���ّن���ى ب���ف���رح ي�����وم ال���ب���ط���ول���ة واف��ت��خ��ر

امل��ت��ل��ك ن�����َدر ���س��ع��ب��ك ن���َط���ر م��ن��ك ُب�����ر

ان������ك ع����م����اد ت�������س���ر وال�����ك�����ل ان��ت��ظ��ر

وان���ق���َه���ر اإلّ  ق���ل���ب  يف  م����ا  ب���ل���ب���ن���ان 

ق���ل���ب���ن���ا ب���ح�������ره ل�������س���ط���ري���ن ان�����س��ط��ر

وال���������س����م����ا ب���ك���ي���ت ب������زّخ������ات امل���ط���ر

امل���ا ب��ن غ���رب و�����رق اأغ��ل��ى م��ن ال����ّدرر

 ان��ك�����ر
ّ
ق���ل���ب���ن���ا م�������ض ����س���ي���ف���ك احل�������ر

العقيد الركن ح�شن ج�ين
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افة
والثق

جي�ش العلم 

حزيران

ماج�ستري يف مكافحة 

الإرهاب للعميد الركن 

حميد ا�سكندر

مقرونة بلقب

»اخلريج املّميز« 

وتهنئة خّطية

من قائد اجلي�ش

يف  درا�سية  دورة  ا�سكندر  حميد  الركن  العميد  تابع 

جامعة الدفاع الوطني - كلية االأمن الدولية يف الواليات 

يف  ماج�ستري  �سهادة  بنهايتها  نال  االأمريكية،  املتحدة 

و�سّنف   ،)100/95( بتفّوق  الدويل  االإرهاب  مكافحة 

ميثلون  الذين  واالأجانب  املحّليني  الطالب  بني  االأول 

يج املميز«. كما نال العميد 
ّ
37 دولة وحاز لقب »اخلر

للتعاون  الدولية  ديك«  »اربيلي  جائزة  ا�سكندر  الركن 

العماد  اجلي�ش  قائد  تهنئة  فا�ستحق  االأمني،  واالإدراك 

جان قهوجي اخلطية.

راجي اخلازن )1845- البطريرك املاروين يو�سف  »دور 

حمفوظات  خللالل  مللن  القائمقاميتني  تللاريللخ  يف   )1854

بكركي«، عنوان االأطروحة لنيل �سهادة الدكتوراه اللبنانية 

التوجيه  اأعّدها املوظف املدين يف مديرية  التي  التاريخ  يف 

االإن�سانية  والعلوم  االآداب  يف  للدكتوراه  العايل  املعهد  يف  وناق�سها  يون�ش،  اأبي  جرجي  الك�سندر 

واالجتماعية - اجلامعة اللبنانية، يف ح�سور عميد املعهد الدكتور ابراهيم حم�سن وجلنة موؤلفة من 

اليا�ش  الدكتور جان  الدكتور عبد اهلل جان املالح،  االأب نا�رص �ساهني اجلمّيل،  الدكتور  االأ�ساتذة: 

عالمة  ونال  جًدا  جيد  درجة  وحاز  رزق،  طنو�ش  كرم  والدكتور  جابر  حممود  منذر  الدكتور  نخول، 

20/17 مع تنويه اللجنة املناق�سة.

�سهادة دكتوراه يف 

التاريخ لألك�سندر اأبي 

يون�ش بتقدير جيد جًدا

االأول ح�سني منر فوز، ماج�ستري  املوؤهل  نال 

واإدارة  االإقت�ساد  كلية  من  املالية  االإدارة  يف 

االأعمال يف اجلامعة االإ�سالمية يف لبنان.

ما�سرت يف 

العلوم للمالزم 

الأول

اأكرم يحيى

االأول  امللللالزم  نللال 

يحيى  علللللزام  اأكللللللرم 

اجلوية،  الللقللوات  مللن 

�للسللهللادة مللا�للسللر يف 

اخت�سا�ش   - العلوم 

امليكانيك  هند�سة 

كلية  مللن  )طلللللريان( 

جامعة  يف  الهند�سة 

البلمند.

اإجازة يف الكيمياء العامة

للمالزم

يحيى

عقل

املغاوير  فوج  من  عقل  اأ�سعد  يحيى  املالزم  حاز 

اإجازة جامعية يف الكيمياء العامة من كلية العلوم يف 

اجلامعة اللبنانية.

ماج�ستري يف الإدارة املالية 

للموؤهل

الأول

ح�سني

فوز
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يف بالدي
متاحف 

اإعداد: جان د�رك �أبي ياغيحزيران

ت�صوير: جاك و�كيم

�لأ�شياء  �قتناء  ن�ّشار  �إدو�رد  يهوى 

�لهو�ية  هذه  وبفعل  و�لقدمية،  �جلميلة 

جتّمع لديه كّم كبري من �لر�شوم �مللحمية 

و�لتماثيل  �ملعدنية،  و�لنقود  و�للوحات، 

�لن�شفية... �إىل كميات هائلة من ق�شا�شات 

جمعها  و�شو�ها  �ملقتنيات  هذه  �ل�شحف... 

ن�ّشار يف متحف يحمل ��شمه يف جل �لديب.

جملة »�جلي�ش« ز�رته يف متحفه، حيث 

�شّيقة  حكاية  وكانت  عمره«،  وجنى  »كنزه 

�لف�شول.

»جّماع« بالفطرة

حت��ت��ل ����ص���رة ح���ي���اة اجل�����رال ب���رن���ارد دو 

مكانها  هاميلتون  نيج��ل  بقل��م  مونتغومري 

من  موّقعة  ن�صخ  مع  اإىل جنب  جنًبا  اعتزاز  بكل 

عظماء  ومذكرات  �صر 

من التاريخ.

املقتنيات؟  هذه  كل  جمع  اإىل  ل  تو�صّ كيف 

اأح���د م��دي��ري �رشكة  اأن  ��ار: »اأذك����ر  ي��ق��ول ن�����صّ

بالوالدة«،  جّماع  »اأن��ت  يل:  قال  »كري�صتيز« 

يقوله  ما  ه��ذا  األي�س  قائالً:  لذاتي  ف�صحكت 

اأي مدير ل�صاٍر حا�رش للم�صاركة يف املزاد 

اع بالفطرة« مفتون بالتاريخ »جَمّ

ع �أبو�ب متحفه
ّ
�إدو�رد ن�ّشار ي�رش

ويدعو �جلميع �إىل مائدة �لفنون



ن�ّص�ار  جمع  الطريقة  بهذه  ال�صعبة؟«.  بالعملة 

كل  بفات��ورة  يحت��ف��ظ  زال  ما  وه�و  ك��ن��وزه، 

قط��ع�ة قّيم��ة ا�صرتاها.

عمل  ال��ذي  وال�صناعي  التاجر  ن�ّصار  اإدوارد 

و�صبل  اللبنانية  ال�صناعة  حقل  يف  وك��اف��ح 

الق�صدير  مناجم  يف  اأي�ًصا  اإ�صتغل  تطوي��رها، 

)اأفريقيا(، وكان �صان�ع ب�صكويت  يف كورنوال 

يف  وحلوى  و�صوكوال  معك�رونة  ومنت�ج  غانا،  يف 

�صاحية  يف  م�صنعه  �س 
ّ
يتعر اأن  قبل  ب��روت، 

 )2006 )�صيف  االإ�رشائيلي  للق�صف  ب��روت 

ميكن  امل��ادي��ة  اخل�صائر  ت��دم��ره.  اإىل  اأّدى  ما 

كان  ال��ت��ي  القّيمة  ال��ل��وح��ة  ل��ك��ّن  تعوي�صها، 

اإىل  تاريخها  ويع�ود  امل�صنع  يف  بها  يحتفظ 

القرن التا�صع ع�رش، كانت خ�صارة ال تعّو�س. لقد 

عا�س يف لندن، لكّنه اأم�صى ال�صنوات اخلم�صني 

ل��وزان حيث ميتلك فيال  االأخ��رة من عم�ره يف 

يحّولها  اأن  قبل  الرتاثية«،  »ثروته  فيها  جمع 

اإيزي�س  ابنته  اأع��م��ال  اليوم  ي�صم  متحف  اإىل 

باري�س، بعدم�ا نقل جمموعته  اغتيلت يف  التي 

اخلا�صة اإىل لبنان.

رئي�س  فخامة  ن�ّصار  ي�صكر  ال�صياق،  هذا  ويف 

اجلمهورية العماد مي�صال �صليمان ووزير 

الثقافة �صليم وردة واملدير العام ل�رشكة 

اإي�صت«، ملوؤازرتهم يف  ال�»ميدل  طران 

نقل متحفه من لوزان اإىل لبنان.

...وحتقق �حللم

كان اإدوارد ن�ّصار يف اخلام�صة والع�رشين 

جمع  هواية  ميار�س  بداأ  عندما  عمره  من 

الفنية  واالأعمال  االأثرية  والقطع  الطوابع 

يحمل  متحف  اإن�صاء  اأم��ل  على  املميزة، 

اأكرث من ن�صف قرن  ا�صمه... وبعد غربة دامت 

متنّقالً مبجموعة �رشكاته التجارية - ال�صناعية - 

املعدنية واالإقت�صادية، بني عدة دول ) اإنكلرتا، 

�صوي�رشا، اأفريقيا ولبنان (، عاد اإىل اأر�س الوطن، 

وهو يف اخلام�صة والثمانني من عمره حامالً معه 

ليحّول  �صوي�رشا،  يف  ل��وزان  من  اخلا�س  متحفه 

املعروف  االأعمال  )رج��ل  الق�دمي  وال��ده  منزل 

اللبنانية  �صليمان ن�ّصار( ذا املعامل الهند�صية 

يحمل  متحف  اإىل  وحديقته،  وقرميده  بحجارته 

اإدوارد ن�ّصار«، ي�صم بع�ًصا من  ا�صم  »متحف 

الرتاث االإن�صاين ل�صعوب وتقاليد عرب الع�صور.

مفتون بالتاريخ

املتحف   - الب�يت  يحاكي 

املكعبة  الكبرة  بحج��ارته 

م���ن اخل�����ارج ع��ب��ق ال��ري��ف 

واأ����ص���ال���ة ال����ذاك����رة ال��ت��ي 

ت��خ��ت��زن ال��ك��ث��ر م���ن ح��ول 

العال�م.

تعج  ال���داخ���ل  يف  احل��ي��اة 

فالرجل  الفنية،  ب��االأع��م��ال 

تتنّقل  ب��ال��ت��اري��خ.  مفتون 

رئي�صة  دار  بني  املتحف  يف 

الو�صطى  الغرفة  اأو  ال���دار،  يف  غ��رف.  وخم�س 

م�صتديرة  زجاجية  ط��اول��ة  تتمركز  الرئي�صة، 

عمالت  الغابر:  الزمن  من  كثرة  اأ�صياء  داخلها 

وبيزنطية  وفينيقية  ويونانية  رومانية  معدنية 

ال�رشق  يف  جمموعة  )اأك���رب  واأرم��ن��ي��ة  وعثمانية 

ومعدنية  وف�صية  ذهبية  و�صاعات  االأو���ص��ط(، 

قدمية، وجمموعة وا�صعة من االأناجيل، والكتب 

والتني  فرن�صيني  لكّتاب  القدمية  التاريخية 

واأملان، بينها اأول مطبوعة جلان جاك رو�صو.

املتحف  �صاحب  مكتب  االأوىل،  الغرفة  يف 

اخلا�س حيث اأر�صيفه و�صور لذكريات عائلية. 

ح�صل  التي  االأو�صمة  اجل��دار  على  عّلقت  وقد 

عليها يف حياته، ميدالية املوؤمتر اللبناين لل�صالم 

فوتوغرافية  و�صور   ،1983 العام  ل��وزان  يف 

�صخ�صيات  م��ع 

التقاها )قن�صل 

الروج العام يف 

اأكرا، وكيوام نكروما...(.

طو�بع و�إحدى ر�يات نابوليون

يف الغرفة الثانية، جمموعة طوابع من خمتلف 

املتحدة  وال��والي��ات  اإيطاليا  من  العامل،  اأنحاء 

وجمموعة  وهولندا،  و�صوي�رشا  وفرن�صا  واأملانيا 

واإىل  الفرن�صي.  االإن��ت��داب  اأي���ام  م��ن  لبنانية 

الطوابع ر�صومات ومنحوتات لفنانني عامليني. 

راي��ات  اأ�صلية من  راي��ة  اجل��دران  اأح��د  وعلى 

احلرير  من  م�صنوعة  احلربية  نابوليون 

وراي��ة  بال�صتيكي،  اإط���ار  يف  وحممية 
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ثالثية اللون رائعة ر�صم عليها 

واأل�صنة  ون�رش  اأب��واق  بالذهب: 

)احل��رف   N بحرف  حتيط  لهب 

على  روؤيته  ميكن  الذي  نف�صه 

باري�س(.  ال�صني يف  نهر  ج�صور 

كلمات  ��ا  اأي�����صً ال��راي��ة  وع��ل��ى 

هذه  قوة«.  وحدة،  اأمة،  »�رشف، 

تربط  الداللية  ببنيتها  الراية 

الفرن�صية  االإم��رباط��وري��ة  ب��ني 

وفرن�صا في�صي.

لوحات

على اأحد اجلدران لوحة جت�ّصد 

وهي  الإيطاليا،  ملًكا  نابوليون 

بري�صة ر�ّصام االإمرباطور اأندريا 

اأبياين وتعود اإىل العام 1805.

لوحة  املقابل،  اجل��دار  وعلى 

زي���ت���ي���ة م�����ص��ه��ورة 

عربية  الإم�����راأة 

يف  ا 
ً
خنجر حتمل 

ح���زام م��ن احل��ري��ر 

ب��ري�����ص��ة ال���ر����ص���ام 

ه��������ري غ����وف����ي����ون 

 »gitane« ب��ع��ن��وان  

موّقعة  »ال��غ��ج��ري��ة«،  اأو 

 ،1886 ال���ع���ام  وم����وؤّرخ����ة 

واأخ���������رى مل���ن���ظ���ر ب��ري�����ص��ة 

ال���ف���ن���ان االإي���رل���ن���دي ج��ون 

 ،)JOHN BAINES( بين�س 

���ص��ورة ل��ه��ري��ي��ت ���ص��ت��ي��وارت 

 )HENRIETTA STUART(

االأول  ج��������ورج  اأورل���ي�������ان���ز،  دوق����ة 

وجمموع��ة  غلو�ص���صرت،  دوق  ووليم 

اأورليانز  بيعت على عجل من جمموع��ة  

لوحة  ومنها   ،1789 ال��ع��ام  ث���ورة  بعد 

النح�ا�س  ع��ل��ى  ر�صم��ها  »امل�����ص��ل��وب« 

والقدي���س  كارات�صي،  اأن��ي��ب��ال  االإي��ط��ايل 

�صب�صتي��ان، باالإ�صاف��ة اإىل ر�صوم لر�صامني 

�صتانييه  ه���ري  م��ث��ل  اآخ���ري���ن  ع��امل��ي��ني 

وروبنز...

�شور ومتاثيل

تفتتح  اإليزابيت  ال�صابة  لالأمرة  �صورة  ثمة 

��ار يف ك��ورن��وال  م��ن��ج��م ق�����ص��دي��ر ت��اب��ع ل��ن�����صّ

ال�صور  من  كبرة  وكمية   ،)CORNWALL(

فنية  اأعمال  ونتاج  نيجريا،  يف  منجمه  ل�صطح 

هي مراآة لل�صعوب، بع�صها بري�صة اإبنته الفنانة 

وفرن�صا  اإيطاليا  ب��ني  تنّقلت  ال��ت��ي  اإي��زي�����س 

من  وغ��ره��ا  وكولومبيا،  واأث��ي��وب��ي��ا  واإن��ك��ل��رتا 

البلدان، م�صتك�صفة ح�صارات جديدة، ج�ّصدتها 

يف ر�صوماتها.

يابانية  فنية  جمموعة  الثالثة،  الغرفة  يف 

واأملانية  بور�صالن(  �صيني،  )خ��زف  و�صينية 

)متاثيل ( ت�صيق بها م�صاحة املكان.

يف  مكانها  اأخ����ذت  االأفريقي���ة  امل��ج��م��وع��ة 

العاج  م��ن  متاثيل  وت�صم  ال��راب��ع��ة،  ال��غ��رف��ة 

االإفريقية  امل��وت  واأقنعة  االإب��ن��و���س،  وخ�صب 

جمم��وعات  مع  ملكة  وراأ����س  ال�صحر،  وِع�ِصي 

اأثرية تعود اإىل احلق��بة البيزنطي�ة والرومان�ي�ة 

واالإغريقية...

املخطوطات  وبع�س  ال��ق��دمي��ة  الكتب  اأم���ا 

مثالً  فيها  جن��د  اإذ  اخلام�صة،  الغرفة  فتحتل 

فون  �صنور  يوليو�س  ث��ورة  من  االأوىل  الطبعة 

 ،1800 للعام  العائدة  امل�صّورة  كارول�صفلد 

وكتب  ال��ع��امل،  يف  الكاتدرائيات  ع��ن  وك��ت��اب 

اأخرى لكّتاب عامليني.

�لثقافة يف مو�جهة �ملال

حقق اإدوارد ن�ّصار حلمه، ويف ذلك فرح كبر 

دوره��ا  الثقافة  ت��وؤدي  اأن  ياأمل  ال��ذي  للرجل 

تدّر�س  واأن  املال،  �صلطة  مواجهة  يف  لبنان  يف 

اأّنه  موؤكًدا  ج��دي.  ب�صكل  املدار�س  يف  الفنون 

العامل...  يف  بلد  اأجمل  يف  حياته  بقية  �صيكمل 

لبنان.

يجدر باالإ�صارة اأن املتحف يفتح اأبوابه للزّوار 

طوال اأيام االأ�صبوع من ال�صاعة التا�صعة �صباًحا 

ولغاية ال�صابعة والن�صف م�صاًء.
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بقلم: حممد �سلمان

• جميل �أن تكون خلًقا ال خمتلًقا للأفكار، و�أن تكون �سانع 
� يف 

ً
�لطريق �إىل �لنجاح ال �سارقه، و�أن حتاور ال �أن تكون مناور

�لكلم، و�أن تر�جع بع�ض مو�قفك ال �أن ترت�جع عن ثو�بتك 

يف �ملهمات و�مل�سوؤوليات.

مبنائرها،  ال��دروب  وترى  باأنغامها،  الق�صائد  تردد  اأن  جميل   •
والأ�صواك بورودها، واأن حتر�س وطنك مببادئك، واأن حترث اأر�صك 

بهمتك، واأن يكون خبزك من �صنابل حقلك.

وبهذا، تغتني احلياة، والعك�س هو ا�صتقالة من احلياة.

• حجم �ل�سطور لي�ض يف عدد كلماتها، بل يف حجم معانيها، 
وعري  �لكلمات،  من  لل�سطور  عري  هو  ذلك،  يف  و�لعك�ض 

للكلمات من معانيها.

�صالحها  ال��ع��ام،  ال���راأي  على  نف�صية  ح��رب  ال�صوداء،  الدعاية   •
وترويج  الوقائع،  وتزوير  باملغالطات  الأدمغة  وغ�سل  الإحباط، 

ال�سائعات، والدعوة اإىل الفتنة والإ�سطراب والإخالل بالأمن.

• املناعة املعنوية، واملمانعة الفكرية، هما ال�سالح لإ�سقاط 
طريق  عن  واآلياته،  ال�سوداء  الدعاية  اأدوات 

والرت�سيد  والتوجيه  التعبئة 

على  النف�سية  احلرب  لأوراق  الكا�سفة  واملعلومات  بالعلم 

الراأي العام وموجاتها، في�سقط اخلداع، والت�سليل، والعبث 

بال�سلم �الأهلي.

تاأدية  ال�صكاين، والوطنية قيمة يف  التعداد  املواطنية رقم يف   •
املهمات والواجبات. فكم من اأرقام راكدة قاعدة على الهام�ش يف 

احلياة، وكم من قيمة واحدة تعلو معها احلياة.

• التقليد: مهارة م�رسوقة.
والإبداع: مهارة م�سنوعة.

وال�رساحة: �سدق يف املكا�سفة.

والباطنية: خداع يف املوؤان�سة.

اأول  تكون  اأن  ل  ج��دارة،  الوا�صلني  اآخر  تكون  اأن  يف  لك،  خري   •
احلالة  ويف  اإرتقاء،  الأوىل:  احلالة  ولهاًثا. ففي  �سفاعة  الوا�سلني 

الثانية: ا�صرتقاق.

• اآخر الكالم:
يف الب�سرية: مراآة الأفكار، ويف الب�رس: مراآة الأ�سياء.

ويف احلالتني:

ذاكرة تفكر، وذكاء يب�رس.
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اإعداد: نادر عبد العزيز �شايف

           دكتوراه دولة يف احلقوق

حمام بالإ�ستئناف
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ل قانون يرعى ا�شتخدام العامالت الأجنبيات يف 

لبنان وبنود عقد العمل ل حتول دون الإخالل به

وجود  عدم  املنازل،  يف  الأجنبيات  العامالت  تواجهها  التي  امل�شاكل  اأخطر  من  لعل 

ا واأن املادة 7 من قانون العمل اللبناين  قانون يرعى ا�شتقدامهّن وينظم عملهن، خ�شو�شً

اأحكامه اخلدم يف بيوت الأفراد، مما  )ال�شادر بتاريخ 1946/9/23( قد ا�شتثنت من 

جعل العامالت يف املنازل من دون اأي مظَلّة قانونية ترعاهن.

الو�شع القانوين للعامالت يف املنازل

جلنة  احلكومة  رئي�س  �سّكل   ،2006 العام 

املنازل،  يف  للعامالت  موحد  عمل  عقد  لو�سع 

لأ�سباب  توقفت  اللجنة  ه��ذه  اجتماعات  لكن 

بريوقراطية جمهولة.

الذي  الوحيد  القانوين  الطار  فاإن  وبالتايل، 

يرعى الو�سع القانوين للعامالت يف املنازل هو 

ومكتب  )العاملة  الأط��راف  الثالثي  العمل  عقد 

العامالت وربة املنزل(، علًما اأن بنوده ل تقف 

اأم��ام اإخ��الل اأي ط��رف من الأط���راف به.  ح��اج��زاً 

العام  الأمن  ومديرية  العمل  وزارة  وقد طّورت 

عن  تفا�سيل  ليت�سّمن  العقد  ه��ذا  اللبناين 

والإقامة  النوم  ومكان  والإج��ازة  العمل  �ساعات 

من  ما  واأن  �سيما  ل  الأم���ور...  من  �سابهها  وما 

قانون ينّظم، وبالتايل يحا�سب خمالفيه، لتبقى 

العقد،  اأط���راف  �سمري  ره��ن  الثالثية  العالقة 

تنفيذه.  ملراقبة  مو�سوعة  اآلية  من  ما  ال��ذي 

ولعّل العالقة بوزارة العمل ل ت�ستمل على اأكرث 

العامالت  ل�ستقدام  اللوج�ستي  التنظيم  من 

دولهن  ���س��ف��ارات  ت�سّكل  فيما  واإق��ام��ت��ه��ن، 

بع�س  يف  النزاعات  حلّل  مرجعية  وقن�سلياتها 

الأحيان.

ح��راًك��ا  الأخ���رية  الآون���ة  يف  لبنان  �سهد  وق��د 

ال�سفراء  بع�س  م��ن  حم��اول��ة  يف  دبلوما�سًيا، 

والقنا�سل لك�سب اأكرب رزمة ممكنة من احلقوق 

عن  بحظرهن  وللتلويح  جهة،  من  ملواطناتهن 

العمل يف لبنان، من جهة اأخرى، اإذ ي�سّنف لبنان 

الأ�سواأ يف  البلدان  اإعالمًيا - بني  الأقل  - على 

امل�ستخدمات  مع  التعامل  م�ستوى  على  العامل 

الأجنبيات. 

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ف��راغ ال��ق��ان��وين، ل يرى 

اأو و�سع ن�سو�س  البع�س �رضورة لإقرار قانون 

قانونية ترعى �سوؤون العامالت يف املنازل، على 

امل�ساكل  يحل  املوحد  العمل  عقد  اأن  اأ�سا�س 

يتم  اأن  على  يجب،  كما  تطبيقه  مّت  اإذا  كافة 

املنازل،  يف  الأجنبيات  عمل  تنظم  قيود  و�سع 

تتحمل  م�سرتكة  عمل  اآل��ي��ة  خلق  اإىل  وي�سار 

املعنية  وال����دول  العمل  وزارة  م�سوؤوليتها 

والأجهزة املخت�سة. 

حظر  �سيا�سة  اعتماد  اإىل  عديدة  دول  وتعمد 

اأثيوبيا  اإىل لبنان، ومنها  ا�ستقدام مواطناتهن 

يدوم  حيث  والفيليبني...  والنيبال  و�رضيالنكا 

حظر بع�سها وقًتا طويالً بينما يبدو حظر بع�سها 

الآخر متقطًعا. وقد حظرت الفيليبني ا�ستقدام 

العامالت اإىل لبنان، وذلك اإىل حني التو�سل 

ترعى  الدولتني  بني  م�سرتكة  اتفاقية  اإىل 

عمل الفيليبينيات يف لبنان. 

العمل  اتفاقية  توقيع  اأثيوبيا  وتنتظر 

ا�ستقدام  حظر  لوقف  لبنان  وب��ني  بينها 

دت �سفارة كل من  الأثيوبيات اإليه، بينما اأَكّ

�رضيالنكا وبنغالد�س يف لبنان، اأنها تعمد اإىل 

مراقبة العالقة القانونية بني الكفيل والعاملة 

وتطلب  عقدها.  انتهاء  حني  اإىل  طلبها  منذ 

الكفيل وعمله  ال�سفارات م�سبًقا معلومات عن 

وعدد اأفراد العائلة اأو القاطنني يف املنزل، كما 

مليون  مبلغ  الكفيل  اإي��داع  على  ان 
ّ
ت�رض انهما 

ل  الإ���س��ك��ان،  م�رضف  يف  لبنانية  ل��رية  ون�سف 

العمل  عقد  نهاية  بعد  اإل  ي�ستعيده  اأن  ميكن 

وح�سول العاملة على اأجرها بالكامل.

التنظيم القانوين لعمل الأجانب يف لبنان

امل��ر���س��وم  ���س��در   1964/9/18 ب��ت��اري��خ 

الأجانب  بتنظيم عمل  الرقم 17561 املتعلق 

الرتخي�س  واأخ�����س��ع  وت��ع��دي��الت��ه،  ل��ب��ن��ان،  يف 

بالعمل لالجانب على االرا�ضي اللبنانية ل�رشوط 

املوافقة امل�سبقة واإجازة العمل. 

• املوافقة امل�شبقة: 
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لبنان  اإىل  الدخول  يف  يرغب  اجنبي  كل  على 

اأن  اأج��ر،  بدون  اأو  باأجر  عمل،  اأو  مهنة  لتعاطي 

قبل  العمل  وزارة  موافقة  على  م�سبًقا  يح�سل 

جميئه اليه، اإل اإذا كان فناًنا فيح�سل على هذه 

املوافقة من مديرية الأمن العام. 

اجرًيا، على  الطلب  الجنبي �ساحب  واإذا كان 

اأن يتقدم من الوزارة املخت�سة  �ساحب العمل 

ا�ستقدامه،  على  مبوافقته  فيه  ي�رضح  بطلب 

التي  والوثائق  امل�ستندات  عن  ب�سورة  مرفق 

وبعقد  الجنبي،  طلب  يف  ورد  ما  �سحة  تثبت 

عمل م�سَدّق لدى كاتب العدل يف لبنان، اأو من 

اإحدى الهيئات ال�سيا�سية اللبنانية املعتمدة يف 

اخلارج.

عمل  تعاطي  يف  يرغب  الأجنبي  ك��ان  اإذا  اأم��ا 

حل�سابه اخلا�س اأو متثيل اإحدى ال�رضكات، فعليه 

اأن يقدم اإىل وزارة العمل وال�سوؤون الجتماعية، 

بوا�سطة  اأو  اخل��ارج  يف  لبنان  ممثلي  بوا�سطة 

وكيل ر�سمي له يف لبنان، �سوًرا عن امل�ستندات 

والوثائق التي تثبت �سحة ما اأورده يف الطلب، 

واأن ي�رضح عن اإمكان ا�ستخدامه لالأيدي العاملة 

اللبنانية.

• اجازة العمل:
موافقة  ع��ل��ى  يح�سل  ال���ذي  الأج��ن��ب��ي  ع��ل��ى 

اأيام على  اأن يتقدم خالل ع�رضة  م�سبقة للعمل، 

الأكرث من تاريخ دخوله لبنان، من وزارة العمل 

على  احل�سول  بطلب  الجتماعية  وال�����س��وؤون 

 25 امل��ادة  يف  عنها  املن�سو�س  العمل  اإج��ازة 

 1962/7/10 بتاريخ  ال�سادر  القانون  من 

املتعلق بتنظيم الدخول اإىل لبنان والإقامة فيه 

واخلروج منه.

يف  امل�سبقة  املوافقة  اإلغاء  للوزارة  وميكن 

حال التخلف عن احل�سور اىل لبنان خالل مهلة 

اق�ساها ثالثة ا�سهر من تاريخ اإر�سال املوافقة 

امل�سبقة من وزارة العمل وال�سوؤون الجتماعية. 

حال  حكًما يف  ملغاة  امل�سبقة  املوافقة  وتعترب 

عمل  باإجازة  ل�ستبدالها  احل�سور  عن  التخلف 

اإذا  اإل  اإليها،  امل�سار  اأي��ام  الع�رضة  مهلة  خالل 

حالت دون ذلك قوة قاهرة.

للموافقة  ام���ت���داًدا  ال��ع��م��ل  اإج����ازة  وت��ع��ت��رب 

امل�سبقة و�رضًطا متمًما لها، فاذا انتهى مفعول 

مفعول  ب��ط��ل  جت��دي��ده��ا،  رف�����س  اأو  الإج�����ازة 

يف  العالقة  �ساحب  وعلى  امل�سبقة،  املوافقة 

هذه احلال احل�سول على موافقة م�سبقة جديدة 

اذا اراد العمل يف لبنان. 

�رشوط منح �الجنبي �إجازة عمل

اأو جتديدها

مبوجبها  التي  ال�رشوط  اللبناين  القانون  حدد 

جتديدها،  اأو  العمل  اإج���ازة  الأجنبي  منح  يتم 

اللبناين،  تف�ضيل  مبداأ  ال�رشوط  هذه  يف  مراعًيا 

وعليه ميكن منح الجنبي اإجازة عمل او جتديد 

اإجازته، �سواء اأكان من املقيمني على الأرا�سي 

اإليها  ال��دخ��ول  يف  الراغبني  م��ن  اأو  اللبنانية 

مبوجب موافقة م�سبقة للعمل، اإذا توافرت فيه 

اإحدى ال�رشوط االآتي ذكرها:

ميكن  ل  خبرًيا  اأو  اخت�سا�سًيا  يكون  اأن   -1

تاأمني عمله بوا�سطة لبناين. 

2- اأن يكون مقيًما يف لبنان منذ ما قبل اأول 

�سنة 1954 ويعمل يف اإحدى املوؤ�س�سات بدون 

انقطاع مدة ت�سعة اأ�سهر على القل يف ال�سنة.

اأن  وعليه  لبنانية،  من  متاأهالً  يكون  اأن   -3

له من  اإف��ادة تعطى  زواج��ه هذا مبوجب  يثبت 

املديرية العامة لالأحوال ال�سخ�سية اأو من اإحدى 

دوائرها يف امللحقات، واأن يكون قد م�سى على 

زواجه مدة �سنة واحدة على الأقل.

من  اأو  لبنانية،  اأم  من  مولوداً  يكون  اأن   -4

اأ�سل لبناين، على اأن يثبت ذلك باإفادة تعطى 

له من املديرية العامة لالأحوال ال�سخ�سية اأو من 

حكم  مبوجب  اأو  امللحقات،  يف  دوائرها  اإح��دى 

ق�سائي اإكت�سب الدرجة القطعية.

الأجنبية  ال�رضكات  مديري  من  يكون  اأن   -5

اأو معاوين املدير، وفروع  روؤ�ساء املحا�سبة،  اأو 

هذه ال�رضكات يف لبنان، اأو التي تعمل يف ال�رضق 

الو�سط.

الأجنبية  ال�رضكات  ممثلي  من  يكون  اأن   -6

اأي  ميار�س  ل  واأن  ذلك،  يثبت  م�ستند  مبوجب 

عمل مع اجلمهور مبا�رضة.

7- اأن يكون من اأ�سحاب العمل اأو احلرف اأو 

املهن اأو ال�سناعات )يف هذه احلالة ثمة �رضطان 

اإ�سافيان(.

• اإجراءات طلب الرتخي�ص بالعمل:
1- تقدم طلبات الرتخي�س بالعمل يف بريوت 

الجانب،  عمل  مراقبة  ودائرة  العمل  وزارة  اإىل 

التابعة  القليمية  الدوائر  اإىل  املحافظات  ويف 

لوزارة العمل.

الطلبات  بهذه  البت  اأم��ر  للوزير  يعود   -2

اأن  وله  لها،  العائدة  العمل  بطاقات  وتوقيع 

يقرر تفوي�س هذه ال�سالحية اإىل املدير العام 

به  املرتبطني  الدارية  الوحدات  روؤ�ساء  اإىل  اأو 

مبا�رضة.

ال��دائ��رة  رئي�س  ي��ت��وىل  املحافظات  يف   -3

بطلبات  البت  العمل  ل��وزارة  التابعة  القليمية 

ف��ق��ط، وتوقيع  ال��زراع��ي��ني  وال��ع��م��ال  اخل���دم 

بطاقات العمل العائدة لها وت�سليمها.

الأجانب  مراقبة عمل  دائرة  رئي�س  ي�سّلم   -4

يف ب���ريوت وروؤ����س���اء ال���دوائ���ر الق��ل��ي��م��ي��ة يف 

من  املوقعة  العمل  اإج��ازة  بطاقة  املحافظات 

الوزير، ويبلغون خالل خم�سة ع�رض يوماً قرارات 

الرف�س ال�سادرة عنه.

امل�سبقة،  املوافقة  بطلبات  البت  يجب   -5

خالل  امل��ج��ددة  ب��الإج��ازة  اأو  العمل،  ب��اإج��ازة  اأو 

مدة اق�ساها �سهر واحد تبداأ اعتباراً من تاريخ 

ول  ل��ه.  العائدة  وامل�ستندات  الطلب  تقدمي 

ما  اإىل  الطلبات  باإحدى هذه  البت  تاأخري  ميكن 

بعد هذه املدة اإل مبوافقة الوزير.

جتدد  اأو  العمل  اإج��ازة  تعطى  اأن  ميكن   -6

منحها،  تاريخ  من  �سنوات  ثالث  اأق�ساها  ملدة 

اإجازة ل يقدم طلب جتديدها خالل �سهر  وكل 

ملغاة  تعترب  انتهائها،  موعد  قبل  الأق��ل  على 

حكماً، وي�سبح الجنبي بدون اإجازة عمل، وتطبق 

يف  عنها  املن�سو�س  والعقوبات  التدابري  عليه 

القوانني والنظمة املرعية الجراء.

اأو  م�سبقة  موافقة  يحمل  من  على  يحظر   -7

اإجازة عمل، النتقال اإىل موؤ�س�سة اأخرى اأو تغيري 

نوع العمل ما مل توافق على ذلك م�سبقاً وزارة 

العمل وال�سوؤون الجتماعية.

التي  ب��ال��ط��ل��ب��ات  ال��ن��ظ��ر  اإع����ادة  8- مي��ك��ن 

مل  ج��دي��دة،  م�ستندات  ت��ق��دمي  عند  رف�ست، 

يتمكن �ساحب العالقة من تقدميها يف حينها.

اأي وقت كان عند  العمل يف  اجازة  9- تلغى 

ق�ست  وكلما  �سحيحة،  غري  م�ستندات  ظهور 

م�سلحة اليد العاملة اللبنانية بذلك...

�سهر  خ��الل  تقدم  اأن  للنقابات  ميكن   -10

كانون الثاين من كل �سنة بياًنا تقريبًيا ي�ستمل 

مهنة،  كل  يف  العاملني  اللبنانيني  ع��دد  على 

ومكان  العمل،  ع��ن  منهم  العاطلني  واأ���س��م��اء 
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ل قانون
يرعى ا�شتخدام 

العامالت الأجنبيات 

يف لبنان

اإقامتهم وموؤهالتهم.

ل��وزارة  العام  املدير  من  بقرار  حت��دد   -11

التي يجب تقدميها مع كل  العمل امل�ستندات 

نوع من الطلبات. 

الإدارات  اإىل  تطلب  اأن  العمل،  ل��وزارة   -12

واملوؤ�س�سات العامة ايقاف كل معاملة يقدمها 

اإىل  ت���وؤدي  ق��د  اأجنبية  �رضكة  اأو  اأجنبي  اإليها 

ما  اأج��ر،  بدون  اأو  باأجر  لبنان،  يف  عمل  ممار�سة 

اأو  مل يربز الإجازة املعطاة له للعمل يف لبنان، 

واإقامة  العمل  قانوين  اأحكام  خمالفته  حال  يف 

التطبيقية  وال��ق��رارات  واملرا�سيم  الج��ان��ب 

العائدة لهما.

العقوبات  املر�سوم 17561  اإىل ذلك يحدد 

املتوجبة عند خمالفة اأحكام املوافقة امل�سبقة 

واأحكام املر�سوم املذكور نف�سه.

نظام الكفالة

ال�رضق  ب��ل��دان  يف  امل��ه��اج��رة  العمالة  تخ�سع 

حيث  الكفالة،  نظام  اإىل  لبنان  ومنها  الأو�سط 

مكتب  )اأو  كفيالً  ب�سفته  العمل  �ساحب  يقوم 

عرب  بلده  م��ن  العامل  با�ستقدام  التوظيف( 

ويكون  املر�سل،  البلد  يف  التوظيف  مكاتب 

الكفيل م�سوؤولً عن نفقات �سفر العامل كافة.

الأحيان ل يكون لعامالت املنازل  ويف معظم 

عقود عمل قانونية ونظامية، ويحدث اأن توّقع 

 ،
ّ
الأ�سلي بلدها  من  �سفرها  قبل  عقًدا  العاملة 

ولكن ل يلبث هذا العقد اأن ي�ستبدل بعقد اآخر 

التي  الدرا�سة  وت��دّل  العربية.  باللغة  مكتوب 

اأجرتها منظمة العمل الدولية على بع�س اأو�ساع 

العامالت يف الإمارات العربية املتحدة على عدم 

اأي نوع من العقود مع العامالت اللواتي  وجود 

متت مقابلتهن. ويربط نظام الكفالة التقييدي 

باأ�سحاب  امل��ه��اج��رات  ال��ع��ام��الت  ت��اأ���س��ريات 

العمل  اأ�سحاب  باإمكان  اأن  يعني  مما  عملهن، 

حرمان العامالت القدرة على تغيري الوظيفة اأو 

مغادرة البالد. 

ووت�س«  رايت�س  »هيومن  منظمة  وبح�سب 

يف  العامالت  الن�ساء  من  الع�رضات  قابلت  التي 

ال�سعودية، فاإّن هوؤلء العامالت اأجربهن الكفالء 

�سنوات.  اأو  ل�سهور  رغباتهن  �سد  العمل  على 

وعادة ما ُي�ساِدر اأ�سحاب العمل جوازات ال�سفر 

ويقومون بحب�س العامالت يف البيوت، مما يزيد 

لالإ�ساءات  �س 
ّ
التعر خطر  وم��ن  عزلتهّن،  من 

النف�سية والبدنية واجلن�سية. 

ول بّد من الإ�سارة اإىل اأّن بع�س الدول العربية 

املتحدة  الأمم  جل��ان  من  مالحظات  تلقت  قد 

املهاجرة  العمالة  اأو���س��اع  ب�ساأن  املخت�سة 

التمييز  اإل��غ��اء  جلنة  وم��ن  الن�ساء،  ا  خ�سو�سً

ه��وؤلء  متتع  م��دى  عن  ت�ساءلت  التي  العرقي 

والتعليم  ال�سحة  بخدمات  وعائالتهم  العمال 

والتدريب، وعن حقوقهم يف النتماء اإىل نقابات 

م�سودة  باعتماد  بالتعجيل  مطالبة  العمال، 

كل  ي�سمل  اأن  و�سمان  العمل،  قانون  م�رضوع 

املهاجرين العاملني يف املنازل.

وطالبت اللجنة ببذل جهود متزايدة ملكافحة 

اإزاء  ال�سديد  القلق  عن  معربة  بالب�رض،  الجت��ار 

لأغرا�س  والفتيات  بالن�ساء  الجت��ار  ا�ستمرار 

ال�ستغالل اجلن�سي.

باإجراءات  القيام  العربية  ال��دول  ب��داأت  وقد 

عديدة ملواجهة ظاهرة تردي اأو�ساع العامالت 

رقم  القرار  �سدر  ال�سعودية  ففي  املنازل؛  يف 

1/738 بتاريخ 2004/7/4 القا�سي بحظر 

�سدر  كما  بالأ�سخا�س،  املتاجرة  اأ�سكال  جميع 

قرار وزاري يق�سي باإن�ساء اإدارة يف وكالة وزارة 

رعاية  »اإدارة  �سميت  العمالية  لل�سوؤون  العمل 

�سوؤون العمالة الوافدة«، بهدف تقدمي خدمات 

الرعاية لهذه العمالة. 

الأردين  ال��ن��واب  جمل�س  اأج���رى  الأردن  ويف 

اإىل  يف�سي  مبا  العمل،  قانون  على  تعديالت 

توظيف  �ششرشوط  يو�ضح  قانون  م�رشوع  اإ�ششضششدار 

العمل  �ساعات  فيها  مبا  املهاجرين  العمال 

وقائية من  اإج��راءات  و�سل�سلة  الراحة،  واأوق��ات 

بينها اإ�سدار ت�رضيع يدخل فئة عامالت املنازل 

�سمن مظلة العّمال. 

 2007 الثاين  كانون  يف  �سدر  �سوريا  ويف 

التعاطي  الوزراء ينظم  رئي�س جمل�س  قرار عن 

مع عامالت املنازل واملربيات غري ال�سوريات، 

يف  ال�سهري  الأجر  بتحديد  يتعلق،  ما  يف  وذلك 

العقد وبتاأمني امللب�س، والغذاء والدواء ومكان 

النوم والراحة بالإ�سافة اإىل اإجازة �سنوية. 

احتادًيا  قانوًنا  الإم��ارات  دولة  اأ�سدرت  كما 

واأقرت  بالب�رض،  الجتار  جرائم  مكافحة  �ساأن  يف 

يف  تنظر  العمالية،  للق�سايا  حمكمة  ت�سكيل 

ت عقود 
ّ
اأقر �سكاوى العمال وتظلماتهم... كما 

عمل خا�سة بخدم املنازل )ومن هم يف حكمهم( 

حقوقهم،  ل�سمان  ه��وؤلء  عمل  �ساعات  حت��ّدد 

وهي املرة الأوىل التي يتم فيها حتديد �ساعات 

العمل للعمالة املنزلية يف اخلليج.

القرار   2005 ال��ع��ام  قطر  دول��ة  واأ���س��درت 

ملكافحة  ال��وط��ن��ي  املكتب  ب��اإن�����س��اء  اخل��ا���س 

الجتار بالب�رض، الذي �رضعان ما اأعطي ثقالً نوعًيا 

القطرية  املوؤ�س�سة  اإىل  اخت�سا�ساته  بتحويل 

مّت  كما   .2008 العام  بالب�رض  الجت��ار  ملكافحة 

املنازل  ال�سحايا من خادمات  لإيواء  دار  اإن�ساء 

�سن ل�سوء املعاملة.
ّ
الأجنبيات اللواتي يتعر

اإىل ذلك بداأت بع�س الدول امل�سدرة باتخاذ 

اجراءات من �ساأنها اأن ت�ساهم يف حماية العمالة 

بو�سع  اأخ��رًيا  الفيليبني  بداأت  فقد  املهاجرة، 

منها،  العاملة  االأيشششدي  ا�ضتقدام  على  �ششرشوط 

يف  الشش�ششرشوط  هششذه  لتطبيق  �ضفاراتها  وتتدخل 

ا�ضرتاط  اإىل  اإ�ضافة  ت�ضتقدمها،  التي  البلدان 

الكفيل  و�سورة  للبيت  تف�سيلي  ر�سم  اإر�سال 

وزوجته وعائلته، للجهات الر�سمية بالفيليبني.

ل مربر للظلم

ترتكبها  جرائم  عن  اآخ��ر  اىل  حني  من  ن�سمع 

عامالت يف املنازل، وهذه اجلرائم تدخل �سمن 

قانون  عليها  ويعاقب  الق�ساء  اخت�سا�سات 

اأن��ه��ا ح���الت ف��ردي��ة ل ميكن  اإل  ال��ع��ق��وب��ات، 

املنازل  خادمات  من  املئات  فهناك  تعميمها. 

وربة  الأم  و�ساعدن  اأطفالنا  على  اأمينات  كن 

املنزل على القيام بواجباتها املنزلية واملهنية؛ 

وراعني اأمهاتنا واآباءنا يف �سيخوختهم. لذا يجب 

املعاملة  �سوء  من  فردية  ح��الت  نعمم  ل  اأن 

ظلم  م��ن  املنزلية  العمالة  تعانيه  م��ا  ل��ن��ربر 

وكاأننا ننتقم من جرائم ارتكبها البع�س بحرمان 

غريهم حقوقهم الإن�سانية.

د  يحِدّ خا�س  ت�رضيع  و�سع  ال�رضوري  من  اأخرًيا 

يف  ال��ع��ام��الت  م��ع  للتعاطي  القانونية  الأط���ر 

و�سولهن  حلظة  منذ  عملهن  فُينّظم  املنازل، 

ل��ك��ن يف  ب��ل��دان��ه��ن،  اإىل  رج��وع��ه��ن  اإىل حل��ظ��ة 

وح�ّسهم  العمل  اأرب��اب  ل�سمري  يبقى  ح��ال  اأي 

تعامل  منط  اإر���س��اء  يف  الأه��م  ال��دور  الإن�ساين 

مغادرة  اإىل  ا�سطررن  عامالت  اإن�سانية  يحرتم 

بالدهن والعمل، يف بيئات خمتلفة عن بيئاتهن 

الإجتماعية والثقافية...
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اإرششاد
توعية و

اإعداد: تريز من�صورحزيران

ت�صوير: الرقيب الأول جان �صمعون

برعاية وزير ال�صحة العامة 

الدكتور حممد جواد خليفة، 

اأطلقت وزارة ال�صحة العامة 

واجلمعية اللبنانية لأمرا�ض 

الروماتيزم بالتعاون مع جمعية 

مر�ض الروماتيزم يف لبنان 

)اإرادة( وبدعم من �رشكة »هوفمن 

لرو�ض«، احلملة الوطنية الأوىل 

للتوعية �صّد التهاب املفا�صل 

الرثياين، وذلك خالل موؤمتر 

�صحايف عقد يف اأ�صواق بريوت، 

بح�صور نقيب الأطباء الدكتور 

�رشف اأبو �رشف، نقيب ال�صيادلة 

الدكتور زياد ن�ّصور، رئي�ض بلدية 

بريوت ال�صيد ح�صن �صوبرا وح�صد 

من الإعالميني والأطباء وال�صيادلة 

واأع�صاء اجلمعية.

 »ما تخّلي االلتهاب 

ي�صّوه ال�صورة«

التهاب املفا�صل 

الرثياين حمور 

حملة توعية وطنية

اإطالق احلملة

قدمت املوؤمترين االإعالمية �صنا ن�رص، وتعاقب 

اللبنانية  اجلمعية  رئي�س  من  كل  الكالم  على 

عماد  الدكتور  والروماتيزم  املفا�صل  الأمرا�س 

املفا�صل  داء  تطور  ب�صطور  اأوجز  الذي  عثمان 

ا، 
ً
ومدّمر معّقًدا  ا  مر�صً اعتربه  بحيث  الرثياين، 

الك�صف  فاإن  وبالتايل  عالج.  دون  من  بقي  اإذا 

املبكر واالإحالة اإىل طبيب خمت�س يف االأمرا�س 

الرثيانية �رصوري، لتجنيب امل�صاب به خماطر 

فيها  ي�صعب  متقدمة  م��راح��ل  اإىل  ال��و���ص��ول 

حياته  من  عديدة  جوانب  على  وتوؤثر  ال�صفاء 

اليومية.

عقي�س  ج����اد  ال���دك���ت���ور  حت����دث  وب�������دوره 

والروماتيزم(  املفا�صل  باأمرا�س  )اإخت�صا�صي 

اجلمعيات  دور  وع���ن  ال����داء،  ه���ذا  ت��ط��ور  ع��ن 

م�صدًدا  لبنان،  يف  املر�صى  وجمعية  العلمية 

على �رصورة تعا�صد املجتمع املدين واجلمعيات 

حتديد  اأج��ل  من  ال�صحة  ووزارة  االقت�صادية 

االآفاق الطبية للعالج وكلفته االقت�صادية.

من جهته اأعلن مدير املكتب العلمي يف لبنان 

الرحمن  عبد  ال�صبد  الرو���س«  »هوفمن  ل�رصكة 

�صربا اأن الهدف االأ�صا�صي الذي ت�صبو ال�رصكة 

التوعية  ح��م��الت  دع��م  خ��الل  م��ن  حتقيقه  اإىل 

اإط��الع  ه��و  ع��م��وًم��ا،  ال�صحية 

املعلومات  على  العام  ال��راأي 

ال�����ص��ح��ي��ة امل���ت���واف���رة ح��ول 

لي�صتفيد  ك��اف��ة،  االأم���را����س 

واالأ�صخا�س  امل�����ص��اب  منها 

حّث  وبالتايل  ب��ه.  املحيطون 

ه�����وؤالء ال��ن��ا���س ع��ل��ى ات��خ��اذ 

واإيجابية  ا�صتباقية  خطوات 

مثل  ب�صحتهم،  يتعلق  مب��ا 

من  الطبية  اال�صت�صارة  طلب 

جمال  يف  املخت�صني  اخل��رباء 

الرعاية ال�صحية.

األقاها  التي  ال�صحة  وزي��ر  كلمة  كانت  ث��م 

واأ���ص��ار  ع��رب��ي��د،  بهيج  ال��دك��ت��ور  م�صت�صاره 

ال�صحة  وزارة  تبذلها  التي  اجلهود  اإىل  فيها 

لبنان  يف  االأمرا�س  من  العديد  على  لل�صيطرة 

وغ��ره��ا...،  الثدي«  و»���رصط��ان  »ال�صلل«  مثل 

االجتماعية  واآث��اره��ا  امل��ع��ان��اة  تخفيف  بغية 

واالقت�صادية، وذلك من خالل ت�صجيع التعاون 

وت�صهيله يف جماالت التثقيف ال�صحي واالأبحاث 

واخلدمات التي ُتقدم للمري�س بطريقة فّعالة.

 واأ�صاف : »�صيكون �صهر حزيران من كل �صنة 

التهاب  حول  لبنان  يف  الوطنية  التوعية  �صهر 

ر�صالة  تعزيز  يعني  مما  الرثياين؛  املفا�صل 

هذا  عن  املبكر  الك�صف  اأهمية  ح��ول  التوعية 

املر�س، بغية التغّلب عليه من خالل الت�صخي�س 

يف  �صي�صاعد  الذي  االأم��ر  املنا�صبة،  والعالجات 

حت�صني نوعية حياة العديد من الرجال والن�صاء 

هذا  اأع��را���س  مع  يتعاي�صون  الذين  واالأط��ف��ال 

الداء، وال يعلمون حتى اأنهم م�صابون به.

ن�صاطات خمتلفة

�صد  الوطنية  التوعية  حملة  ت�صتمر  �صوف 

التهاب املفا�صل الرثياين طيلة �صهر حزيران، 

اأب��رزه��ا  ال��ن�����ص��اط��ات،  م��ن  ال��ع��دي��د  ويتخّللها 

ماراثون )�صباق للم�صي(، تنّظمه جمعية مر�صى 

الروماتيزم )اإرادة( يف اأ�صواق بروت، للت�صديد 

مر�س  التوعوية حول  االأ�صا�صية  الر�صائل  على 

�صمان  اأجل  ومن  الرثياين.  املفا�صل  التهاب 

بكامل  ب��روت  بلدية  ان�صمت  احلملة،  جن��اح 

فعالياتها، للعمل على زيادة الوعي لدى الراأي 

واأهمية  ال��داء  هذا  خطورة  حول  اللبناين  العام 

بث  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ه��ذا  ل��ه.  املبكر  الك�صف 

املرئية  املختلفة  االإعالم  و�صائل  يف  االإعالنات 

وامل�����ص��م��وع��ة وامل��ك��ت��وب��ة وال��رق��م��ي��ة )م��واق��ع 

االإنرتنت(، وكذلك توزيع املن�صورات يف جميع 

االأ�صواق التجارية... 



احل�سا�سّية وم�سبباتها

فرح  �أب��ي  نبيل  �لدكتور  ف 
ّ
يعر

فعل  رّدة  �أن��ه��ا  على  �حل�سا�سّية 

�أع�����س��اء �جل�����س��م و�أج��ه��زت��ه على 

على  ت��وؤّث��ر  �ل��ت��ي  �مل����و�د  بع�ض 

�إىل خلل  وت����وؤّدي  �مل��ن��اع��ة  ج��ه��از 

ي��وؤّدي  مما  �مل�سابة,  �لأع�ساء  يف 

تعرف  مر�سّية  �أعر��ض  ظهور  �إىل 

ف��اإّن  �آخ��ر,  وبتعبري  باحل�سا�سّية. 

�جل�سم  فعل  رّدة  هي  �حل�سا�سّية 

ع���ل���ى �مل���ت���غ���رّي�ت 

�ل��ك��ي��م��ي��ائ��ّي��ة �ل��ت��ي 

�ض 
ُّ
حت�دث نتيج�ة تعر

�جل�������س���م مل����وؤث����ر�ت 

خارجّية �أو د�خلّية.

ه��ذه  �ل��ف��ع��ل  رّدة 

ب��ح�����س��ب �ل���دك���ت���ور 

ف��رح, قد تكون  �أب��ي 

تكون  وق��د  معتدلة 

قوّية.

�أ�سكالً خمتلفة  تّتخذ �حل�سا�سّية 

هذه  معظم  وتتد�خل  وم��ت��ع��ّددة, 

لرتتبط  ببع�ض  بع�سها  �لأ�سكال 

 Allergie( �جللدّية  �حل�سا�سّية 

�جلهاز  بح�سا�سّية   )cutanée
ب��احل�����س��ا���س��ّي��ة  �أي  �ل��ه�����س��م��ي 

 Allergie( �لأط���ع���م���ة  ع���ل���ى 

و�حل�سا�سّية   )alimentaire
 Allergie( �لأدوي����������ة  ع���ل���ى 

بينما   ,)médicamenteuse
ترتبط ح�سا�سّية �لأنف �أو �لإحتقان 

 )Rhinite allergique( لأنفي�

باحل�سا�سّية �ل�سدرّية �أو ح�سا�سّية 

يعرف  م��ا  �أو  �لتنف�سي,  �جل��ه��از 

 )Asthme( �ل����رب����و  مب���ر����ض 

ة 
ّ
بح�س�ا�سي� بدورها  ترتب�ط  و�لتي 

�لعني...

وبح�سب  بالإجمال,  �حل�سا�سّية 

��ستقبال  هي  فرح,  �أبي  �لدكتور 

�سارة  غري  م���و�د�ً  �لب�رشي  �جل�سم 

)ت�سّمى م�سّببات �حل�سا�سّية( على 

�إىل معركة  ي��وؤّدي  ما  �أنها خطرية, 

د�خل �جل�سم للتعامل معها. ففي 

حني ي�ستقبل �أ�سخا�ض هذه �ملو�د 

على �أنها خطرية, ي�ستقبلها �آخرون 

من دون �أّي �إنزعاج, لأنهم من غري 

�ملتح�ّس�سني عليها.

ت�سّبب  �لتي  �مل��و�د  �أ�سهر  ومن 

�أب��ي  �لدكتور  يذكر  �حل�سا�سّية, 

من  �ملتطايرة  �للقاح  حبوب  فرح 

�لربيع,  ف�سل  بد�ية  مع  �لأزه���ار 

�حليو�نات,  وب��ر  و�لأت��رب��ة,  �لغبار 

�لطبّية,  �لأطعمة و�لعقاقري  بع�ض 

�أن در��سات عديدة  �إىل  كما ي�سري 

�لنف�سّية  ل��ل��ت��وّت��ر�ت  �أّن  �أث��ب��ت��ت 

�أمر��ض  يف  هاًما   �
ً
�أث��ر و�لع�سبّية 

�حل�سا�سّية.

م�سّببات احل�سا�سّية والأج�سام 

الغريبة

�لأج�������س���ام �ل��غ��ري��ب��ة ه���ي م���و�د 

ع���ادة م��ا ت��ت��ك��ّون م��ن �ل��روت��ني 

�أن��ه��ا  ع��ل��ى  �جل�����س��م  وي�ستقبلها 

برّد  قيامه  �إىل  ي��وؤّدي  مما  غريبة, 

يح�سل  كما  مت��اًم��ا  مناعي,  فعل 

عندما يحارب �لأمر��ض.

تعتر �ملو�د �مل�سّببة �حل�سا�سّية 

�لغريبة  �لأج�سام  ة من  �أنو�ًعا خا�سّ

صصحة ووقاية
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�إعد�د: ليال �سقر
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احل�سا�سّية

م�سكلة امل�ساكل 

اإذا تفاقمت

اأمرا�ض 

احل�سا�سّية عديدة 

وكذلك اأعرا�سها 

وم�سّبباتها وطرق 

عالجها. »اجلي�ض« التقت 

الدكتور نبيل اأبي فرح )جماز 

يف الطب الداخلي - اأمرا�ض 

جلدّية وح�سا�سّية(، الذي األقى 

ال�سوء على م�سكلة يعاين كثريون 

تبعاتها.



فعل  رّد  ح��دوث  �إىل  ت���وؤّدي  �لتي 

تفاعل  و�إىل  للح�سا�سّية،  مفرط 

�سي. حت�ُسّ

�أن وجه  �أبي فرح  �لدكتور  ويرى 

�حل�سا�سّية  م�سببات  �لإختالف بني 

م�سّببات  �أّن  هو  �لغريبة  و�لأج�سام 

�حل�����س��ا���س��ّي��ة غ��ري ���س��ارة ملعظم 

�ملتح�ّس�سني  )ع���د�  �لب�رش  ف��ئ��ات 

�لأج�����س��ام  تعتر  بينما  ع��ل��ي��ه��ا( 

�لغريبة �سارة للجميع.

ح�سا�سّية الأنف

مع  غالًبا  �حل�سا�سّية  هذه  تظهر 

بد�ية ف�سل �لربيع, لأّن م�سّبباتها 

و�لورود  �لأ�سجار  غبار  �لأ�سا�سّية 

و�لأع�����س��اب �ل��ت��ي ت��ت��ف��ّت��ح خ��الل 

جزئّياتها  وتتطاير  �لف�سل  ه��ذ� 

�ل�سغرية يف �جلّو وتدخل �إىل �جل�سم 

بتح�ّس�ض.  ي�سّبب  مما  �لأن��ف,  عر 

هذه  بوجود  �جل�سم  يح�ّض  عندما 

�أج�سام  بتكوين  يقوم  �جلزئيات 

بالإلت�ساق  بدورها  تقوم  م�سادة 

 ,)Mast Cells( باخلاليا �ل�سارية

حمتويات  �إف���ر�غ  �إىل  ي���وؤّدي  مم��ا 

�خلاليا  د�خل  �ملوجودة  �حلبيبات 

وبالتايل �إىل �إطالق مادة كيميائّية 

 .)Histamine( هي �لهي�ستامني

�نقبا�ض  �إىل  ي��وؤّدي  �لهي�ستامني 

ع�����س��الت �ل�����س��ع��ب �ل��ه��و�ئ��ّي��ة يف 

�لرئَتني, مما ي�سهم يف ت�سييقها. 

��ع ه��ذه  ويف �ل��وق��ت ع��ي��ن��ه, ت��و���سّ

�مل�����ادة �لأوع���ي���ة �ل���دم���وّي���ة مما 

�لدم,  �سغط  يف  ا  �نخفا�سً ي�سّبب 

�لأم���ر �ل��ذي يزيد م��ن �لإف����ر�ز�ت 

�ل��ت��ف��اع��الت  فتظهر  �مل��خ��اط��ّي��ة 

بني  �ل��ف��ارق  زك����ام.  �سكل  ع��ل��ى 

�حل�سا�سّية و�لزكام �لعادي هو �أّن 

بينما  �أ�سبوع,  نحو   
ّ
ي�ستمر �لأخ��ري 

 �حل�سا�سّية ل�سهور. كما �أّن 
ّ
ت�ستمر

�سائل �لأنف يف حالة �لزكام يكون 

�سميًكا �أ�سفر �للون, بينما يف حالة 

�حل�سا�سّية يكون رقيًقا و�سّفاًفا.

ح�سا�سّية العني

�أّن  ف��رح  �أب���ي  �ل��دك��ت��ور  يو�سح 

�أن��و�ع  �إح��دى  هي  �لعني  ح�سا�سّية 

ملتحمة  ت�سيب  �لتي  �حل�سا�سّية 

�أن  ميكن  معٍد  ن��وع  وه��ي  �لعني, 

ي�سيب �جلميع من دون ��ستثناء.

ع��ادة  �حل�سا�سّية  ه��ذه  تتجّلى 

�ل��ع��ي��ن��ني  م����ن خ�����الل ح���ّك���ة يف 

�لهي�ستامني(  مادة  �إفر�ز  )�سببها 

�لأج��ف��ان  ه��ب��وط  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 

غريب  بج�سم  و�لإح�سا�ض  �لعلوّية, 

يف �لعني يرت�فق مع زيادة للدموع 

�لقدرة  بعدم  و�ل�سعور  و�ح��م��ر�ر, 

على حتّمل �ل�سوء.

نف�سها  ه���ي  �لأع����ر������ض  ه����ذه 

و�ل��ذي  �لربيعي  �ل��رم��د  �أع��ر����ض 

بحيث  �سبابّية  روؤي���ة  �إىل  ي���وؤّدي 

ي�����س��ع��ر �مل�����س��اب »ب��رغ��ل��ة« يف 

�ل��ع��ني, وي��ع��اين جت��ّم��ع �إف����ر�ز�ت 

�ل���ل���ي���ل. ميكن  خ����الل  خ���ارج���ه���ا 

من  �ل��ع��ني  ح�سا�سّية  ت�سخي�ض 

خالل فح�ض خمري ي�سمح بتمييز 

�لأم��ر����ض  ع��ن  �حل�سا�سّية  ح��ال��ة 

�لأخرى ذ�ت �لأعر��ض �مل�سابهة.

ين�سح �لدكتور �أبي فرح يف هذه 

�لعد�سات  ��ستخد�م  بعدم  �حلالة 

زي��ادة  �إىل  ت���وؤّدي  �لتي  �لال�سقة 

�أن  و�ل��ت��ي ميكن  �لأع��ر����ض  ح��ّدة 

�لعني  �لتهاب  �إىل  تقود �ملري�ض 

�لفريو�سي و�لبكتريي. كما ين�سح 

�ل�سم�سّية  �لنظار�ت  با�ستخد�م 

لالأ�سّعة  �ض 
ّ
�لتعر لتجّنب  �لطبّية 

�إىل  �إ�سافة  �لبنف�سجّية,  ف��وق  ما 

نظافة  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة  �ع��ت��ب��ار 

ذهبّية.  قاعدة  و�لعينني  �ليَدين 

ك��م��ا ي��ن�����س��ح �مل��ر���س��ى ب��و���س��ع 

كماد�ت باردة على �لعينني مر�ت 

من  للتخفيف  �ل��ي��وم  يف  ع��دي��دة 

وطاأة �حلّكة و�لإحمر�ر.

احل�سا�سّية ال�سدرّية اأو الربو

فة 
ّ
�ملتطر �لأن��و�ع  �أحد  هو  �لربو 

حل�����س��ا���س��ّي��ة �ل�������س���در و�جل���ه���از 

�ض 
ّ
تتعر عندما  يحدث  �لتنف�ّسي, 

�مل���م���ر�ت و�ل�����س��ع��ب �ل��ه��و�ئ��ي��ة 

لالإلتهاب,  �لرئتني  يف  �لأ�سا�سّية 

ع�سالت  يف  تقّل�ًسا  ي�سّبب  مم��ا 

�جل�����در�ن �ل��ق�����س��ب��ّي��ة, م��ع �إف����ر�ز 

�ملخاطّية  �مل��ادة  من  كبرية  كمّية 

م�سّببة  �لرئتني  خارج  تن�ساب  قد 

يف  بالغة  و�سعوبة  َنَف�ض«  »�أزي��ز 

�لتنّف�ض ت�سل �إىل حّد �لإختناق.

ت���رت�ف���ق ه����ذه �لأع����ر������ض مع 

�ل�سفَتني  يف  و�زرق��اق  حاد  �سعال 

و�لأظافر و�رشعة يف �لنب�ض...

حت��ّف��ز �أ���س��ب��اب ع��دي��دة ن��وب��ات 

�ل��رب��و, ي��ذك��ر �ل��دك��ت��ور �أب���ي فرح 

�لكيميائّيات,  �لغبار,  عّث  منها, 

�حل�����رش�ت  �لعفن,  �لأزه����ار,  ل��ق��اح 

باحليو�نات  �ملبا�رش  و�لإح��ت��ك��اك 

�لأل��ي��ف��ة )ك���الب, ه�����ررة...(, وهو 

�ل�سدر  ح�سا�سّية  مر�سى  ين�سح 

درجة  �ملفاجئ يف  �لتغيري  بتجّنب 

�حل�����ر�رة ك��ال��ت��ك��ي��ي��ف, و�ل��وج��ود 

فيها  �حل���ر�رة  درج��ات  مناطق  يف 

مرتفعة جًد� �أو منخف�سة جًد�. 

يرتّتب على مري�ض �لربو بح�سب 

�ّتباع �لعالجات  �أبي فرح,  �لدكتور 

مع  منتظمة,  ب�����س��ورة  �ملنا�سبة 

�لربو  �لإبتعاد عن م�سّببات نوبات 

قدر �مل�ستطاع. وهو ي�سري يف هذ� 

عالجات  هنالك  �أّن  �إىل  �خل�سو�ض 

تالفًيا  للمري�ض  ُتعطى  وقائّية 

لتفاقم حالته �ملر�سّية.

ح�سا�سّية اجللد واجلهاز 

اله�سمي

ت���دخ���ل ح�����س��ا���س��ّي��ة �لأط��ع��م��ة 

ه��ات��ني  ����س���ي���اق  و�لأدوي����������ة يف 

�لتح�ّس�ض  �إذ يعتر  �حل�سا�سّيتني, 

�مل�ساكل  من  �لأطعمة  بع�ض  جتاه 

�ملنت�رشة �ليوم. وتفيد �لإح�ساء�ت 

�أبي فرح باأّن %2  بح�سب �لدكتور 

ح�سا�سّية  يعانون  �لأمريكيني  من 

�لأط��ع��م��ة.  م��ن  �أك���ر  �أو  ن��وع  على 

و90% من حالت �حل�سا�سّية هذه 

�ملوجودة  �لروتينات  عن  ناجتة 

�لفول  �لبي�ض,  �لبقر,  حليب  يف 

�ل�سود�ين, �لقمح, �لذرة, �ل�سويا, 

�لتوت  �لفريز,  �لع�سل,  �ل�سمك, 

�لّري, �لبندق و�ل�سوكول وغريها.

�ض  �لتح�ُسّ ه��ذ�  �أع��ر����ض  ت���ر�وح 

بني:

وؤ. - �أمل يف �لبطن, غثيان, تقُيّ

على  حمر�ء  وبقع  جلدي  طفح   -

�جللد م�سحوبة بحّكة قوّية.

�لعينني,  �ل�سفتني,  يف  ت��وُرّم   -

�لوجه, �لل�سان و�حللق.

ومن �ملمكن �أن تظهر �حل�سا�سّية 

�سكل  على  �أحياًنا  �لأطعمة  على 

ربو. 

ويعتر جتّنب ��ستهالك �لأطعمة 

�لطريقة  �لتح�ّس�ض  ت�سّبب  �لتي 

وذلك  �لتح�ّس�ض  هذ�  ملنع  �لأمثل 

�ملعالج  �لطبيب  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

�لذي يجري �لفحو�سات �ل�رشورّية 

ت�سّبب  �ل��ت��ي  �لأ���س��ن��اف  لتحديد 

�حل�����س��ا���س��ّي��ة, وي�����س��ف ب��ال��ت��ايل 

عن  �لإمتن�اع  مع  �ملنا�س��ب  �لعالج 

تناولها.

بع�ض  على  �لتح�ّس�ض  ع��ن  �أّم���ا 

�لأدوي�����ة, ف��ي��وؤّك��د �ل��دك��ت��ور �أب��ي 

�لت�سّبب  دو�ء  لأي  ميكن  �أّن��ه  فرح 

بع�ض  ل��دى  خمتلفة  بتح�ّس�سات 

�لأ�سخا�ض, وذلك ب�سبب �ملكّونات 
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�لطبّية.  للعقاقري  �لكيميائّية 

�لتح�ّس�سات  هذه  �أعر��ض  وت��ر�وح 

بني �خلفيفة و�ل�سديدة �خلطورة, 

�لعقاقري تهديد  �إذ ت�ستطيع هذه 

معّينة.  ح��الت  يف  �لإن�����س��ان  حياة 

ع��ل��ى �سكل  �ل��ت��ح�����ّس�����ض  وي��ظ��ه��ر 

��ا وح��ّك��ة قوّية  ط��ف��ٍح ج��ل��دي �أي�����سً

�جللد  ح�سا�سّية  �ندر�ج  يف�رّش  )مما 

�سمن ح�سا�سّية �جلهاز �له�سمي(, 

و�ل�سفتني,  �لعينني  يف  �ح��م��ر�ر 

جفاف يف �حللق و�لفم, وقد ت�سل 

�لت�سّبب  حِدّ  �إىل  �أحياًنا  �لأعر��ض 

بوهٍن ج�سدٍيّ عام.

�أّن  ف��رح  �أب��ي  �ل��دك��ت��ور  ويعتر 

مقّدمها  ويف  �حليوّية  �مل�ساد�ت 

»�لبن�سلني« وغريها من �لعقاقري, 

حالت  من  كبري  عدٍد  عن  م�سوؤولة 

�لتح�ّس�ض على �لأدوية.

اكت�ساف اأ�سباب التح�ّس�ض

م�����س��ب��ب��ات �حل�����س��ا���س��ّي��ة ك��ث��رية 

لي�ض  لكنه  �سهالً  لي�ض  وحتديدها 

� م�ستع�سًيا.
ً
�أمر

وي��وؤّك��د �ل��دك��ت��ور �أب���ي ف��رح �أّن 

�إذ  ور�ث���ي,  �أم��ر  �ض  للتح�ُسّ �مليل 

�أو  و�ح���ًد�  حت�س�ًسا  ن��رى  م��ا  غالًبا 

�أكر لدى عّدة �أفر�د �سمن �لعائلة 

�لو�حدة, نتحّدث عندها عن �سجٍلّ 

وي�سري  للح�سا�سّية,  ور�ثي  عائلي 

يف هذ� �خل�سو�ض �ىل �أّن �ل�سخ�ض 

ل يرث عن عائلته حت�ّس�ًسا حمّدًد� 

ب��ق��در م��ا ي��رث م��ي��الً ع��اًم��ا وتربة 

���س��احل��ة وب���ال���ت���ايل ����س��ت��ع��د�ًد� 

�ض. للتح�ُسّ

ل��ذل��ك وع��ن��دم��ا ت��ك��ون �أع��ر����ض 

�أن��و�ع��ه  �خ��ت��الف  على  �ض  �لتح�ُسّ

�إىل ع��الج  �ل��ل��ج��وء  ي��ت��ّم  خ��ف��ي��ف��ًة, 

�حل�����س��ا���س��ّي��ة �ل��ت��ق��ل��ي��دي وه��و 

 Anti-( �لهي�ستامني  م�ساد�ت 

.)Histamines
��ستجابة  ع���دم  ح���الت  يف  �أّم����ا 

�أي يف  �ل��ع��الج  �لأ���س��خ��ا���ض ل��ه��ذ� 

�حل�����الت �مل��ر���س��ّي��ة �مل��ف��رط��ة, 

فيلجاأ �لإخت�سا�سيون �إىل فحو�ض 

خمرّية لتحديد �أ�سباب �حل�سا�سّية, 

�لذي   »IGE« �ل��دّم  �ختبار  منها: 

بع�ض  على  خ��الل��ه جت���ارب  جت��رى 

�أنو�ع �لأطعمة و�لغبار... ويف حالت 

�أخرى يتّم �للجوء �إىل �ختبار �جللد 

 .»Test Cutané« �أو �ل�

�أح��دث   »EAV« ج��ه��از  ويعتر 

�مل���ع���ّد�ت ت��ق��ن��ّي��ة يف �ك��ت�����س��اف 

يتيح  �إذ  �ليوم,  �ض  �لتح�ُسّ �أ�سباب 

من  كبرية  ملجموعة  �سامالً  �ختباًر� 

مبا  للح�سا�سّية,  �مل�سِبّبة  �مل��و�د 

و�لطفيليات  �لفريو�سات  فيها 

ت��وؤّث��ر  �ل��ت��ي  و�مل���و�د  و�لبكترييا 

كان  ���س��و�ء  �جل�سم  على  م��ب��ا���رشة 

تاأثريها د�خلًيا �أو خارجًيا.

ن�سائح للوقاية من 

احل�سا�سّية

- جتنُّب �ملح�ّس�سات ب�سكل عام 

�حليو�نات,  بجو�ر  �ل��وج��ود  )ع��دم 

تتكّون  �لتي  �ملالب�ض  �رتد�ء  عدم 

من �ل�سوف و�لري�ض و�حلرير(.

- جتنُّب �لوجود يف �لأماكن حيث 

�لغبار كثيف.

�لتي  بالأعمال  �لقيام  جتّنب   -

توؤّدي �إىل تطاير �لغبار )��ستعمال 

من  ب���دلً  �لكهربائية  �ملكن�سة 

�ملكن�سة �لعادّية(.

�لب�ساتني  �إىل  �لدخول  جتّنب   -

على  لحتو�ئها  وذل��ك  و�لغابات, 

غ��ب��ار ل��ق��اح �لأزه������ار وج��زئ��ي��ات 

تتطاير من �لنباتات و�لأ�سجار.

�ل��وج��ود  �أو  �ل��ت��دخ��ني  - جت��ّن��ب 

ينبغي  كما  �ملدّخنني,  �أماكن  يف 

�لإمتناع عن �لرنجيلة.

�لع�سبّية  �لإن��ف��ع��الت  جتّنب   -

و�لتوّتر، و�لتعب �ملفرط.

لدينا  �ل��ت��ي  �لأدوي����ة  - جت��نُّ��ب 

بالتح�ّس�ض  ت�سّببها  حول  �سكوك 

لدينا, وي�سّدد �لدكتور �أبي فرح يف 

هذ� �خل�سو�ض على �رشورة حتذير 

طبّية  عقاقري  و�سف  من  �لطبيب 

��ستبد�لها  وطلب  عليها  نتح�ّس�ض 

باأ�سناف م�سابهة.

����س��ت��ن�����س��اق �مل����و�د  - جت��ّن��ب 

غ��ري �مل���األ���وف���ة: �ل��ع��ط��ور, م��و�د 

و�ملنّظفات,  ر�ت  �ملطِهّ �لتجميل, 

�لبناء  م��و�د  و�ملبيد�ت,  �لأ�سمدة 

)�لدهانات(.

�مل����و�د  ����س��ت��ه��الك  - جت���ّن���ب 

�لغذ�ئّية �مللّونة )�أي �لتي حتتوي 

على ملّونات �سناعية...(.

و�لتمارين  �لريا�سات  جتّنب   -

ترت�فق  �لتي  ا  خ�سو�سً �لقا�سية 

ج( �أو حاّر... مع طق�ض بارد )تزُلّ

النظافة اوًل واأخرًيا

م�سّدًد�  فرح  �أبي  �لدكتور  يختم 

تخفيف  يف  ع��ام��ل  �أه����ّم  �أّن  ع��ل��ى 

هو  �أنو�عه  �ختالف  على  �ض  �لتح�ُسّ

مع  و�لعامة(,  )�ل�سخ�سّية  �لنظافة 

 
ّ
م�ستمر غ�سٍل  من  ذلك  يتطّلبه  ما 

ل��ل��ي��دي��ن و�ل��و���س��ائ��د و�لأغ��ط��ي��ة 

تتّم م�ساركتها مع  �ألّ  )�لتي يجب 

�لآخرين(, �إ�سافة �إىل عدم م�ساركة 

�مل�ستح�رش�ت �لتجميلّية �أو �لطبّية 

��ا. ك��م��ا ���س��ّدد  م��ع �لآخ���ري���ن �أي�����سً

 
ّ
�مل�ستمر �لتو��سل  ����رشورة  على 

يتّم  لكي  �ملخت�ّض,  �لطبيب  مع 

�حل�سا�سّية  ع��الج  على  �لإ�����رش�ف 

ع��ن ك��ث��ب, حم����ّذًر� �مل��ر���س��ى من 

باأنف�سهم,  ح�سا�سّيتهم  م���د�و�ة 

بال�سيدليات  �لإ�ستعانة  خالل  من 

�لتي  و�لأدوي�����ة  �لعقاقري  ل�����رش�ء 

يعانون  �آخرين  لأ�سخا�ض  َِفت  �رشُ

ه��ذ�  ع��ن  تنتج  �إذ  �حل�����س��ا���س��ّي��ة, 

�سديدة  م�ساعفات  �ل�سائع  �خلطاأ 

�لأم��ور  تزيد  �أن  ميكن  �خل��ط��ورة 

تعقيًد�.
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اإعداد: ليال �صقر

خرون
نحن والآ

حزيران

لأّن لغة 

اجل�سد

اأ�سدق اإنباًء 

من الكلمات

اإ�صارات 

الكاذب 

وحركاته 

تف�صحه...

العيون  اعببتببرت  لطاملا 

»ف�ّصاحة« امل�صاعر والنوايا، 

اإخببفبباءه  نببحبباول  مببا  تظهر 

ك�صفه.  نريد  ال  عّما  وتف�صح 

لكن لي�صت عيوننا هي التي 

تفعل ذلك فح�صب، بل اإّن حركاتنا، 

الو�صعّية التي نّتخذها يف جلو�صنا 

اأو وقوفنا، نرة �صوتنا و�صواها من تعبريات اأج�صادنا، كلها تدخل يف اإطار ما 

يعرف بلغة اجل�صد، وهذه اللغة اأ�صدق اإنباًء من الكلمات!

ف اإىل مدلوالت الكثري من 
ّ
حبيب خوري خبري يف هذا املجال، ومعه �صنتعر

ا، لكّن االآخرين يتلقونها، وبالّتايل  حركاتنا واإ�صاراتنا التي نطلقها ال�صعورًيّ

فهي توؤّثر اإىل حٍدّ كبري يف توا�صلنا معهم.

ما هي لغة اجل�صد؟

 Body« اأو  اجل�سد  لغة  م�سطلح  ين�سوي 

Language« يف اإطار علم الّنف�س، حيث يّت�سل 
بهذا الأخري من خالل عّدة ميادين. وانطالًقا من 

ميكن  اجل�سد،  لغة  علم  حّددها  التي  القواعد 

وحتليل  اّللفظي،  غري  الّتوا�صل  اأمناط  درا�صة 

التي يطلقها  الال�سعورّية  احلركات والإمياءات 

والتي تعترب عالمات مرئّية ملا نخفيه  اجل�سد، 

من م�ساعر وانفعالت.

لغة  علم  اكت�سب   ،2008 العام  من  اعتباًرا 

اجل�صد ال�ّصدقّية عقب درا�صاٍت وجتارب عديدة 

و�ساملة قام بها املحّلل بول اأكمان، الذي اأجرى 

على  ترت�صم  عاملّية  م�صاعر  �صبعة  جتارب على 

الوجه، واأثبت من خاللها كيف اأّن با�صتطاعة لغة 

اجل�صد ك�صف امل�صاعر الإن�صانية وكيف اأّن قراءة 

الإ�سارات ت�سّكل فًنّا قائًما بحّد ذاته.وبناًء عليه 

باتت قراءة لغة اجل�صد من الطرق املعتمدة يف 

عّدة جمالت، ومنها التحقيقات، عملّيات البيع 

والتفاو�س، مقابالت العمل، وغريها...

ثالثة  اإىل  الب�رشي  اجل�صم  املحّللون  يق�صم   

اجل�صم  م��ن  الأو���ص��ط  الق�صم  ال��وج��ه،  اأق�����ص��ام: 

واجلزء ال�سفلي منه.

معنى  عليها  الإن�����س��ان  ُي��ق��دم  ح��رك��ة  ول��ك��ّل 

الكالم  من  اأعمق  يكون  مبّطن 

وقوفنا  كيفية  فمن  اأح��ي��اًن��ا. 
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وج��ل��و���ص��ن��ا، وم����ن خ��الل 

واأقدامنا،  اأيدينا  حركة 

وابت�ساماتنا،  نظراتنا 

ي���������س����ت����ط����ي����ع 

�����س يف  امل��ت��خ�����سّ

ما  معرفة  اجل�سد،  لغة 

اأو  اإخفاءه  نحاول  ما  اأو  به  نفّكر 

ما ننوي احل�سول عليه. فاأج�سادنا تنطق 

وحزننا  وده�صتنا  و�صعادتنا  وخوفنا  بغ�صبنا 

وعدم مبالتنا وحتى كذبنا... 

كيف يقول اجل�صد

اأّن �صاحبه يكذب؟

اجل�سم  يطلقها  التي  اّل���الاإرادّي���ة  احل��رك��ات 

عندما ميار�س �صاحبه الكذب، ي�رشحها اخلبري يف 

لغة اجل�سد حبيب خوري الذي يقول اأّن التعابري 

الب�رشي  اجل�صم  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  والإمي�����اءات 

نف�صّية،  �صغ�وط  وليدة  هي  احل��الة  ه��ذه  يف 

الأ�صئلة  بع�س  توجيه  خ��الل  من  اأّن��ه  ويو�صح 

لل�صخ�س، ن�صتطيع اأن نك�صف ما اإذا كان كالمه 

�سادًقا اأم ل.

الإن�سان يف حالت  عند  تداولً  الإمياءات  اأكرث 

الكذب وفق ما يقول خوري هي: 

- مل�س الأنف وحّكه، كذلك مل�س الأذن وحك 

العنق. فالكذب يبعث على التوّتر حمدًثا تغرّيًا 

يف تدّفق الدم اإىل الوجه والعنق. 

ا واجل�صم عموًما.  ق اجلبني خ�صو�صً
ّ
- تعر

)الأم��ه��ات  احلديث  اأث��ن��اء  يف  الفم  تغطية   -

ي�رشبَن اأبناءهَنّ على اأفواههم حني يكذبون عند 

ال�سغر(.

على  الإج��اب��ة  عند  حّكها  اأو  العني  تغطية   -

 ما.
ٍ
�صوؤال حول اإعجاب ال�صخ�س ب�صيء

- ع�ّس ال�صّفة.

��ع  ت��و���صّ  -

ح���دق���ة ال��ع��ن 

)حتى  وا�سحة  بطريقة 

اأمريكا  الكذب يف  اأّن خرباء ك�صف 

بداأوا با�صتخدام تقنية مراقبة حدقة العني 

التي  الكذب  ك�صف  اآلة  بدل  الإ�صتجواب،  عند 

تعتمد على النب�س(.

- النظر اإىل جهة اليمني عند الإجابة، لأن هذه 

املنطقة ت�صّكل منطقة التخّيل التي ير�صم فيها 

اإذا  العقل �سوًرا واألواًنا داخلّية يرّكبها بنف�سه 

مل يكن قد راآها من قبل.

احلركة  نرى هذه  ما  وغالًبا  الأظافر،  - ق�صم 

الرجال،  عند  منها  اأكرث  والأطفال  الن�ساء  عند 

وهي دليل توّتر ينتج عن ال�سعور بعدم الإرتياح 

اأّنه  والقلق عندما نكذب. لكن خوري ي�صري اإىل 

اأخ��رى( من  ل بد )يف هذه احلالة كما يف حالٍت 

الإنفعالت  عن  الّناجمة  احلركات  بن  التمييز 

- كما يف حالة الكذب - وتلك التي هي نتيجة 

عادات �صّيئة.

الن�صاء  ع��ن��د  ال��ي��دوّي��ة  باحلقيبة  ال��ع��ب��ث   -

طريقة  وهي  �سيء«،  »ل  عن  للبحث  كمحاولٍة 

اأّنهّن كَذبَن ما �ّصبب  ب من الواقع، واقع 
ّ
للتهر

ا داخلًيا.
ً
لهَنّ توتر

داٍع  دون  من  املحمول  الهاتف  ا�صتعمال   -

احلديث،  خالل 

ما يعترب حماولًة 

ب م��ن 
ّ
ل����ل����ت����ه����ر

فعٍل  رّدة  اأو  الإج��اب��ة 

على الكذب.

ف��ع��ن��دم��ا  ال���ت���دخ���ني،   -

�صيجارة ي���رت���ب���ك  ي�صعل  ال���ك���اذب، 

وعادًة ينفخ الدخان يف هذه احلالة اإىل اأعلى.

ة، 
ّ
م�صتمر ب�صورة  القمي�س  اأزرار  مل�س   -

حماولة  يف  ع��ادًة  الرجال  احلركة  بهذه  ويقوم 

للهروب من الواقع، وهي حركة ي�ستهر بالقيام 

ا عند اإلقاء اخلطابات. بها الأمري ت�سارلز خ�سو�سً

لإخفاء  اليد يف اجليب، ففي حماولة  - و�صع 

ال��ذي  ال�سخ�س  ي�سع  واملعلومات  احلقيقة 

يكذب يديه يف جيبه.

ال��ق��دَم��ني، ففي ه��ذه احل��رك��ة يحاول  ل��ّف   -

ال�سخ�س �سبط حركات ج�سده من خالل تكبيل 

قدَميه.

بدللت  معرفتنا  اأّن  اإىل  خ��وري  ي�صري  اأخ��رًيا 

حركات ج�سدنا والتخّل�س من العادات ال�ّسّيئة، 

وخلق  الآخرين،  مع  الّتوا�صل  يف  كثرًيا  ي�صاعد 

ا كان م�ستوى  انطباعات اإيجابّية لديهم. لكن اأٍيًّ

يظّل  فهو  اجل�سد،  حركات  �سبط  على  القدرة 

قادًرا على قول ما يريده...





الإحتبا�س احلراري والتغريات املناخية

ا  اإن اإنبعاث الغازات ال�صاّرة بالبيئة وخ�صو�صً

اإح���راق  ع��ن  ال��ن��اج��م  ال��ك��رب��ون  اأوك�صيد  ث��اين 

ي�صّمى  ما  اأي  والنفط،  والفحم  الطبيعي  الغاز 

الرئي�س  ال�����ص��ب��ب  ه��و  الأح���ف���وري،  ب��ال��وق��ود 

لرت��ف��اع درج���ة ح���رارة الأر�����س وم��ا ينجم عن 

واحلرائق  كاجلفاف  طبيعّية  ك��وارث  من  ذلك 

واإندثار  الأر�صّية  والإنهيارات  والفي�صانات 

الغابات واإرتفاع م�صتوى مياه البحار. اأّما منطقة 

فح�ّصتها  فيها  نعي�س  التي  املتو�ّصط  حو�س 

من التغّيات املناخّية تتمّثل يف حدوث موجات 

حرارّية عالية �صت�صاهم، كما ت�صي التقارير، يف 

جاف  �صحراوي  اإىل  املنطقة  هذه  مناخ  حتويل 

ذلك  ات  م��وؤ���رّ تظهر   .2025 العام  حلول  مع 

اأّن  تبّي  التي  الر�صمّية  الإح�صائّيات  خالل  من 

لبنان ي�صهد منذ العام 1993 تدّنًيا يف معّدل 

املت�صاقطات  )اإجمايل  املائّية  املت�صاقطات 

بالعام  مقارنة  ملم   696 العام  لهذا  املائّية 

املا�صي 766 ملم( واإرتفاًعا يف درجات احلرارة 

اإىل  الفاو  منّظمة  تقارير  ت�صي  كذلك  وجفاًفا. 

يف  اجلوفّية  املياه  م�صتوى  اأّن 

لبنان قد انخف�س وجّفت الينابيع 

الأنهار  واأّن  الرطبة،  وامل�صاحات 

واأهّمها الليطاين قد دخلت مرحلة 

اأّن  اإىل  اجلفاف. ويخل�س التقرير 

ًرا من 
ّ
ال��زراع��ة ه��ي الأك���ر ت�����ر

التغّيات املناخّية ما �صيوؤّدي اإىل 

اإختفاء معظم الزراعات املو�صمّية 

من  عالية  كّمية  اإىل  حتتاج  التي 

وال���ذرة،  كال�صمندر  ال���ري،  مياه 

اأ���ص��ن��اف  ب��ع�����س  اخ��ت��ف��اء  واإىل 

الأ�صجار املثمرة ذات الإحتياجات 

اإلّ  ال��رودة.  �صاعات  من  العالية 

اأّن التبعات الأكر خطورة لظاهرة 

الإحتبا�س احلراري واإرتفاع معّدل 

اأجيال  درج��ات احل��رارة، تتمّثل يف ازدي��اد عدد 

عدد  ازدي��اد  مع  ال��واح��د،  العام  خ��الل  احل�رات 

الإيكولوجية  الظروف  وتوافر  جيل  كل  ح�رات 

ت�صبح  درج��ة  اإىل  وتكاثرها،  لنمّوها  املالئمة 

يعرف  م��ا  وه��ذا  م�صتع�صًيا،  ا 
ً
اأم���ر مكافحتها 

باحلالة الوبائّية.

تاأثري التغرّيات املناخّية

على تكاثر احل�رشات يف لبنان

احلدود  العلمي،  بامل�صطلح  ي�صّمى  ما  هناك 
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مواسسم وخريات

حزيران

ت ال�ضارة باملزروعات
التغريات املناخية تعزز منو احل�رشا

املعاجلة تقت�ضي 

ا وطنًيا ً
ا�ضتنفار

اإعداد: الدكتور ح�ضني حمود

ا�صتاذ حما�ر يف كلية الزراعة - اجلامعة اللبنانية

تكاثر احل�رشات هو من 

اأهم موؤ�رشات الإحتبا�س 

احلراري وتداعياته ال�ضلبّية 

التي تفاقمت خالل ال�ضنوات 

الع�رش الأخرية لتوؤدي 

اإىل اإ�ضتفحال منو ح�رشة 

ال�ضيفال�ضيا التي ق�ضت على 

اأكرث من 70% من م�ضاحة 

غابات الأرز )يف تّنورين 

ي(. 
ّ
وحدث اجلّبة وب�رش

وتف�ّضي دودة ال�ضندل العام 

املا�ضي اأدى اإىل تدمري 

ع�رشات الآلف من اأ�ضجار 

ال�ضنوبر يف خمتلف املناطق 

�س 
ّ
اللبنانّية. كذلك يتعر

الزيتون كل عام لغزو اأ�ضّد 

من القاطوع والنريون، 

وي�ضّجل اإنتاج العنب خ�ضائر 

مادّية كربى ت�ضل اإىل 

70% نتيجة الإ�ضابة بدودة 

الثمار. اأّما القمح، الزراعة 

الإ�ضرتاتيجّية الوحيدة التي 

�س 
ّ
ما زلنا نفخر بها، فتتعر

كل عام ملحنة متزايدة 

نتيجة تطّفل ح�رشة ال�ضونة 

عليها. ما هي التدابري 

والإجراءات التي يتوّجب 

اإّتخاذها للحوؤول دون تكرار 

ما ح�ضل من كوارث؟



التي  احل����رارة  درج���ات  اأي  للح�رة،  احل��ي��وّي��ة 

احل�رات  من  ن��وع  كل  يتحّملها  اأن  ي�صتطيع 

بقي  ف����اإذا  والأدن�����ى.  الأق�����ص��ى  بحديها 

التباين يف درجات احلرارة �صمن احلدود 

على  اإيجاًبا  �صيوؤّثر  ذلك  فاإن  احليوّية 

ا.  تكاثر احل�رات وتو�ّصع اإنت�صارها اأفقًيّ

الأر�صّية  اإرتفاع معّدل حرارة الكرة  اإّن 

هذا  وتوا�صل  مئوّية  درجة   0.8 بنحو 

وما  ال��ع��امل��ي،  ال�صعيد  على  الإرت��ف��اع 

تكرار  من  لبنان،  �صعيد  على  عنه  يرّتب 

وانحبا�س   ،1995 العام  منذ  اجلفاف  موجات 

من  اأ�صهر  الت�صعة  تقارب  فرة  خالل  الأمطار 

وال�صيف  الربيع  خ��الل  عالية  وح���رارة  ال�صنة، 

واخلريف، و�صتاء معتدل احلرارة وانخفا�س يف 

وغياب  والثلجّية،  املائّية  املت�صاقطات  معّدل 

لبنان  يعهدها  ك��ان  ال��ت��ي  ال�صقيع  م��وج��ات 

يف  �صاهم  ذلك  كل  الربيع،  وبداية  ال�صتاء  يف 

ويف  بل  ومنوها،  احل�رات  من  كبي  عدد  تكاثر 

ارتفاًعا  اأعلى  مناطق  اإىل  وانتقالها  انت�صارها 

عن �صطح البحر، مل تكن معهودة فيها من قبل.

هل تهدد ال�ضيفال�ضيا غابات الأرز من 

جديد؟

املن�صارّية  الأرز  ب��راع��م  ح�����رة  اأّن  م��ع��روف 

كانت   )Cephalcia tannourinensis(

حّتى   1996 من  املمتّدة  الزمنّية  الفرة  خالل 

2003 قد غزت اأكر من 70% من م�صاحة غابات 

اإرتفاع  ي، ب�صبب 
ّ
اأرز تّنورين وحدث اجلّبة وب�ر

ال�صقيع،  ح��دوث  وع��دم  العام  احل���رارة  معّدل 

اإىل ع��دم دخ��ول ه��ذه احل�رة  اأّدى  ال��ذي  الأم��ر 

املنخف�صة(  احلرارة  ظروف  يف  )يتّم  �صبات  يف 

خالل  اأو  ع��ذراء  اإىل  اليقة  حت��ّول  مرحلة  خ��الل 

مرحلة الت�رنق. وكانت النتيجة اأن تكّيفت هذه 

احل�رة مع الظروف املناخّية اجلديدة املالئمة، 

�صنوات  ع��ّدة  من  احلياتّية  دورتها  فاختزلت 

تكاثرها  اإىل  اأّدى  الذي  الأم��ر  واح��دة،  �صنة  اإىل 

�صا�صعة  م�صاحات  على  والق�صاء  هائلة  باأعداد 

من غابات اأرز ال�صمال اللبناين.

اجلهود  كّلل  ال��ذي  النجاح  من  الرغم  وعلى 

اللبناين  الزراعة وقيادة اجلي�س  اجلّبارة لوزارة 

وفريق اخلراء الفرن�صي يف عملّية مكافحة ح�رة 

غابات  على  امل�رفون  ي��زال  ل  ال�صيفال�صيا، 

ل��ب��ن��ان  يف  الأرز 

من  ي���ت���خ���ّوف���ون 

حدث،  ما  تكرار 

واأن  ا  خ�صو�صً

درجات  ارتفاع 

كما   ، احل����رارة 

الدكتور  ي��وؤّك��د 

نبيل منر )املن�ّصق 

ال���ع���ل���م���ي مل��ح��م��ّي��ة 

تّنورين(،  يف  الأرز  اأ�صجار 

يوؤّدي اإىل ولدة جيلي من احل�رة 

باآثار  الأ�صجار  يهّدد  ما  الواحد،  اجليل  من  بدًل 

اأكر خطورة بكثي من تلك التي ح�صلت �صابًقا.

اإرتفاع  اخل��راء  بع�س  يربط  اأخ��رى  جهة  من 

التي  الزنبور  ح�رة  بتف�ّصي  احل���رارة  درج���ات 

موؤّكدين  الغابات،  اأ�صجار  اأخ�صاب  على  تتغّذى 

نتيجة  ��ا  اأي�����صً ه��و  احل�����رة  ه��ذه  اإ�صتفحال  اأّن 

لتكييف دورتها احلياتّية مع الظروف املناخّية 

اجلديدة املالئمة.

دودة ال�ضندل ق�ضت على ع�رشات الآلف 

من اأ�ضجار ال�ضنوبر

دليل اآخر على تاأّثر احل�رات ودورتها احلياتّية 

ال�صندل  دودة  يف  يتمّثل  املناخّية  بالتغّيات 

الآلف  العام املا�صي على ع�رات  التي ق�صت 

من اأ�صجار ال�صنوبر يف جميع املناطق اللبنانّية، 

معهودة  تكن  مل  اأماكن  اإىل  اإنت�صارها  واّت�صع 

ي��راوح بي 1000  ارتفاع  على  قبل  من  فيها 

و1500 مر عن �صطح البحر.

ال�صنوبر  ج����ادوب  اأو  ال�����ص��ن��دل  دودة  اإن 

ه������ي ال������ط������ور ال����يق����ي 

باإ�صم  معروفة  لفرا�صة 

 Thaumetopoea(

والتي   )wilkinsoni
تتمّيز بعدم دخولها يف 

�صبات يف ف�صل ال�صتاء. 

���ص��ت��اء  اأّن  ح����دث  ل��ق��د 

يكن  مل   2010-2009

بارًدا، ما اأّدى اإىل اإنت�صار هذه 

وا�صعة.  جغرافّية  دائرة  يف  احل�رة 

املعتدلة  احل��رارة  اأّن  التحاليل  دّل��ت  لقد 

خالل �صتاء العام املا�صي كانت ال�صبب الرئي�س 

يف الإرتفاع الكبي لأعداد دودة ال�صندل، حيث 

منّوها  ا�صتكمال  من  ال��يق��ات  جميع  متّكنت 

نظر  وجهة  هناك  لكن  فرا�صة.  اإىل  والتحّول 

اأوك�صيد  ث��اين  كمّية  زي���ادة  ب��اأن  تقول  اأخ���رى 

اإىل  بالنتيجة  توؤّدي  اجلّوي  الغالف  يف  الكربون 

ما  النباتّية،  الأن�صجة  يف  الكربون  كمّية  زي��ادة 

يوؤّثر على تديّن نوعّية غذاء احل�رة، الأمر الذي 

بذلك  م�صّببة  اأك��ر،  كمّية  باإ�صتهالك  تعّو�صه 

مزيًدا من الأ�رار.

النظرّية  ه��ذه  اخل���راء  بع�س  ي��رب��ط  ك��ذل��ك 

اأ�صابت  حيث  النباتي،  العائل  تنّوع  بظاهرة 

دودة ال�صندل اأ�صجار ال�صنوبر الّري وال�صنوبر 

املثمر، ويف املناطق املرتفعة من ال�صوف امتد 

�ررها اإىل اأ�صجار الأرز اأي�ًصا.

اإنتاج الزيتون

يهّدده تف�ّضي احل�رشات

التي  الأخية احل�رات  ال�صنوات  تف�ّصت خالل 
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تتغّذى على الزيتون وتق�صي على ن�صبة كبية 

ومن�صة  )القاطوع(  الزيتون  كعّثة  اإنتاجه،  من 

وقار�صة  الزيتون  ون��يون  ال�صوداء  الزيتون 

الأوراق والب�صيال وذبابة ثمار الزيتون. وترّكز 

التقليدّية  املناطق  يف  ه��ام  ب�صكل  الإ���ص��اب��ة 

لإنتاج الزيتون، الكورة وحا�صبّيا.

ويجمع اخلراء على اأّن ظاهرة التغّي املناخي 

وارتفاع معّدلت احلرارة اجلوّية �صاهمت ب�صكل 

على  امل��زروع  الزيتون  اآف��ات  تف�ّصي  يف  مبا�ر 

جممل  من   %20 اأي  هكتار،  األ��ف   57 م�صاحة 

الأرا�صي املزروعة يف لبنان.

دودة ثمار العنب تكّيفت مع ظروف 

الإحتبا�س احلراري

وال�صنوبر  الأرز  ح�����رات  ح��ول  ورد  م��ا  اإّن 

العنب،  ثمار  اأي�ًصا على دودة  يطّبق  والزيتون 

باإ�صم  امل��ع��روف��ة  العنب  فرا�صة  ي��رق��ة  وه��ي 

حّلت  اليقة  ه��ذه   .)Lobesia botrana(

العنب يف لبنان تفتك  �صيًفا دائًما على كروم 

بها وتق�صي على ن�صبة عالية من الإنتاج ت�صل 

بف�صل  وذل���ك   ،%70 اإىل  احل���الت  بع�س  يف 

تكّيفها مع الظروف املناخية اجلديدة املالئمة 

نتيجة  احلياتّية  دورتها  باخت�صار  واملتمّثلة 

الذي  الأم��ر  ال�صتاء،  احل��رارة يف  ارتفاع درج��ات 

بدل  ال�صنة  يف  اأج��ي��ال  ثالثة  من��و  على  �صاعد 

جيلي كما هي عليه احلال يف اأوروبا. 

اإنت�ضار وبائي ل�ضونة القمح

ح�����رة ال�����ص��ون��ة اأو ال��ق��رح��ف اأ���ص��ب��ح��ت خ��الل 

ملزارعي  دائًما  هاج�ًصا  الأخية  الع�ر  ال�صنوات 

هذه  انت�صار  ا�صتفحل  فقد  لبنان.  يف  القمح 

ا  خ�صو�صً احلرارة  درجات  اإرتفاع  بفعل  احل�رة 

هائلة  ب��اأع��داد  فتكاثرت  ال�صتاء،  ف�صل  يف 

بالقمح  مزروعة  اأر�س  قطعة  اأي  يبق  مل  بحيث 

الإ�صتغاثة  و�رخة  بها.  موبوءة  واأ�صبحت  اإلّ 

�صهل  يف  ا  خ�صو�صً اأخ��رى  اإىل  �صنة  من  تعلو 

البقاع، اإذ يبدو اأن مكافحة هذه احل�رة اأ�صبحت 

وباتت  ال��ف��ردي،  ال�صعيد  على  م�صتع�صية 

الفّعالة ت�صتوجب  اأّن املكافحة  العامة  القاعدة 

يلعب  الذي  اللبناين،  اجلي�س  تدّخل  بال�رورة 

الأبرز من خالل حتريك طائراته  الدور  كل عام 

والت�صّدي لهذه احل�رة باملبيدات الكيميائّية.

كثرية هي احل�رشات التي تهّدد الإنتاج 

الزراعي يف لبنان

كلّية  يف  احل�رات  علم  جمال  يف  اخل��راء  اأّك��د 

الزراعة - اجلامعة اللبنانّية ويف م�صلحة الأبحاث 

العلمّية الزراعّية التابعة لوزارة الزراعة، اأّن عدًدا 

امل��زروع��ات  ت�صيب  التي  احل�����رات  من  كبًيا 

اإنت�صاًرا خالل  ازدادت  اأنواعها قد  اختالف  على 

ال�صنوات الع�ر الأخية وازدادت اأ�رارها ب�صكل 

العائل  دائ��رة  اأّن  على  اخل��راء  ويجمع  مطرد. 

النباتي الذي تتغّذى عليه هذه احل�رات تّت�صع 

ا، بحيث تتطّفل احل�رة الواحدة على عّدة  اأفقًيّ

التّفاح  ثمار  فدودة  الفاكهة،  اأ�صجار  من  اأنواع 

ن�صادفها   )Carpocapsa pomonella(

ودودة  وامل�صم�س،  واجلوز  الإجا�س  على  اأي�ًصا 

 )Hoplocampa flava( الأ���ص��ج��ار  ث��م��ار 

ت�صيب التّفاح والكرز والإجا�س واخلوخ، وذبابة 

 )Ceratitis capitata( املتو�ّصط  البحر 

وامل�صم�س  وال��دّراق  احلم�صّيات  ثمار  ت�صيب 

واخل����وخ والإج����ا�����س، وح���ّف���ار ���ص��اق ال��ت��ّف��اح 

ع��دًدا  ب��دوره  ي�صيب   )Zeuzera pyrina(

والإجا�س  كالتّفاح  املثمرة  الأ�صجار  من  كبًيا 

والزيتون  والرّمان  وال�صفرجل  واخلوخ  والكرز 

ال�صلبي  التاأثي  نظرّية  يعّزز  ذلك  كل  وغيها. 

النباتي،  الغذاء  نوعّية  على  احلراري  لالحتبا�س 

ما يدفع احل�رات اإىل التعوي�س بالتهام كمّيات 

على  والتطّفل  نف�صه  النباتي  الغذاء  من  اأكر 

اأنواع اأخرى.

ة 
ّ
كيف نواجه اإ�ضتفحال احل�رشات ال�ضار

باملزروعات؟

ملواجهة انت�صار احل�رات ال�صارة باملزروعات 

ل بد من ت�صكيل جلان علمّية يف مناطق اإنت�صار 

والأرا���ص��ي  وال��غ��اب��ات  الطبيعّية  امل��ح��م��ّي��ات 

للح�رات  و�صامل  وا�صع  مب�صح  تقوم  الزراعية، 

امل��ن��ت�����رة ف��ي��ه��ا مل��ع��رف��ة اأن��واع��ه��ا وحت��دي��د 

تلك  على  خا�س  ب�صكل  الركيز  مع  كثافتها، 

كال�صيفال�صيا  وا�صتفحلت  �صبق  التي  الأن��واع 

يجب  كما  ال�صنوبر.  على  وال�صندل  الأرز  على 

ات  موؤ�رّ لدرا�صة  علمّية  وبرامج  خطط  و�صع 

تكاثر  على  عوامله  وتاأثي  احل��راري  الإحتبا�س 

ه��ذه احل�����رات ومن��وه��ا وت��ط��وره��ا، م��ن خالل 

جيل،  كل  يف  واأف��راده��ا  اأجيالها  ع��دد  اإح�صاء 

الدورة  على  املناخّية  التغّيات  تاأثي  ودرا�صة 

احلياتّية للح�رة يف خمتلف مراحلها ومقّوماتها. 

احل�����رات  ك��ات 
ّ
متابعة حت��ر م��ن  ��ا  اأي�����صً ب��د  ول 

الربيع  يف  خروجها  توقيت  ملعرفة  ومراقبتها 

اجلغرايف  وتوّزعها  وتكاثرها  طيانها  وحركة 

�صطح  عن  الإرتفاع  عامل  �صوء  يف  وانت�صارها، 

عليها  تتطّفل  التي  النباتية  والعوائل  البحر 

وتقومي حجم الأ�رار التي ت�صّببها على النبات، 

عوامل  �صوء  يف  اجلديدة  املعطيات  ومقارنة 

قبل  املتوافرة  املعطيات  مع  املناخي  التغّي 

بدء تاأثي الإحتبا�س احلراري.

اأن  ال�����روري  م��ن  تنجح  لكي  امل��ه��ّم��ة  ه��ذه 

اإ�صتنفار جميع  تكون وطنّية عامة، وهذا يعني 

من  الزراعي  العلمي  البحث  جمال  يف  العاملي 

مع  بالتعاون  وفّنيي  ومهند�صي  باحثي 

خا�س  وب�صكل  املدين  املجتمع  منّظمات 

باحلفاظ  تعنى  التي  الأهلية  اجلمعّيات 

الوطني  اجلي�س  وم���وؤازرة  البيئة،  على 

لتقدمي  يهّب  من  اأّول  دائًما  كان  الذي 

وبلغت  ال��ث��م��ن  ك��ّل��ف  مهما  امل�����ص��اع��دة 

الت�صحيات.
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دور الأب يف مرحلة الطفولة

اجلنني  تكّون  حلظـة  منذ  الأب  دور  يبداأ 

والإحــرام  احلب  م�شاعر  اأن  اإذ  الرحم،  يف 

اإيجــاًبا  توؤثر  لزوجـته  الــزوج  يكّنها  التي 

باحلب  يــولــد حمــاطــاً  الـــذي  اجلــنــني  على 

حمبوب  اأنــه  الأوىل  انطالقته  منذ  في�شعر 

الذي  الطماأنينة  بعامل  وينعـم  ومرغوب، 

�شخ�شية  بناء  يف  اأ�شا�شًيا  ا 
ً
حــجــر ي�شكل 

رف�ض  اأن  الدرا�شات  اأظهرت  وقد  �شليمة. 

الرجل حمل زوجتــه يوؤثر �شلًبا على م�شاعر الأم 

ينطبـع  حيث  اجلـنيــن،  م�شاعر  على  وبالتايل 

هذا الرف�ض يف لوعيه ويظهــر عند اخلـ�شــوع 

لعالج نف�شي.

تعاي�شه  الطفل  يبداأ 

مع الأم منذ الولدة وحتى عمر الثمانية اأ�شهر. 

الإنف�شال  يتم  اأن  يجب  املرحلة  هــذه  بعد 

يقم  مل  ــاإذا  ف الأب.  م�شوؤولية  وهــذه  بينهما، 

بهذا الواجب من خالل التدخل امل�شتمر يف عامل 

�شوف  العائلية  العالقة  يف  توازن  وخلق  طفله 

ا طوال ال�سنوات الالحقة 
ً
يبقى الإرتباط م�ستمر

ولن يكون عند الولد اجلراأة ليرك ح�شن الأم، 

وهو ما يوؤثر �شلًبا يف قدرته على بناء �شخ�شية 

الــقــرارات  واتــخــاذ  امل�شتقبل  يف  م�شتقلة 

املطلوبة ملواجهة حتديات احلياة.

مرحلة  خــالل  الطفل  مــع  الأب  رحلة  ت�شتمر 

اأن يعي�ض معه  الأوىل، حيث يفر�ض  الطفولة 

ما  اخلارجي  العامل  اكت�شاف  رحلة  يف  املغامرة 

بعد عامه الأول.

اإىل جراأة والده  يف هذه الفرة يحتاج الطفل 

التي تفوق جراأة الأم كي ينطلق يف تنمية قدراته 

ال�شبيانية،  الألــعــاب  معه  فيلعب  اجل�شدية، 

القوية  يــده  على  ويعتمد 

لتم�شك 

اأثناء  يف  ال�شغريتان  قدماه  تعرثت  كلما  به 

حماولة امل�شي، ويّتكل بعدها على اليد نف�شها 

لتعّلمه الهرولة يف احلديقة و�شط ت�شجيع الأم 

التي تراقب وتبارك عن كثب.

مــع بــدايــة الــعــمــر املــدر�ــشــي، مــا بــعــد �شن 

الأب  �شوت  اإىل  بحاجة  الطفل  ي�شبح  الثالثة، 

ليوؤكد له هويته اجلن�شية. فال�شبي يحتاج اإىل 

يف كل بيت
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اإذا كانت الأم رمز احلنان والعطف، 

فالأب رمز ال�ضلطة والأمان. هو 

املر�ضد الذي يوّجه اأولده يف الدرب 

ال�ضحيح، واملرّبي ال�ضالح الذي 

يعّلمهم القيم واملبادئ والأخالق 

احلميدة. هو �ضاطئ الأمان الذي 

يلتجئ اإليه الأولد عند كل اأزمة 

يجتازونها. وجوده اأ�ضا�ضي منذ ولدة 

الطفل، ومواكبته يف خمتلف مراحل 

منّوه اأمر �رضوري. دوره ل يقل اأهمية 

عن دور الأم، فاإذا ا�ضتقال منه 

�ضيحدث �رضًخا يف �ضخ�ضية اأولده.

 دور الأب والآثار املدمرة لوجوده 

ال�ضلبي يف العائلة، تناولتهما يف 

حديث اإىل جملة »اجلي�ش« املعاجلة 

النف�ضية الآن�ضة رميا كرم، املتخ�ض�ضة 

يف الإر�ضاد العائلي ومعاجلة ال�ضدمة 

والتعّدي.

طة والأمان
�شل

مز ال
ر

الأب

ما الذي يح�ضل اإذا ا�ضتقال من دوره؟



اأب ي�شجعه ويفتخربه، ويوؤمن بقدراته الذاتية 

وي�شاعده على تطويرها. اأما الفتاة فتحتاج اإىل 

اأنها  لها  فيقول  بالنف�ض  الثقة  مينحها  والد 

جميلة ويطمئنها اإىل اأنه يحبها كما هي.

الأب  اأثناء هذه املرحلة وما بعدها، ميثل  يف 

قواعد  في�شع  العائلة  يف  والقانون  ال�شلطة 

ويعمالن  الأم  مع  بالتعاون  وامل�شموح  املمنوع 

مًعا على ح�شن تطبيقها.

ا  اأر�شً الولد  ي�شبح  اأي�ًشا  املرحلة  هــذه  يف 

وعندها  ـــادىء،  واملـــب الــقــيــم  لــغــر�ــض  خ�شبة 

يتجّلى دور 

احل�شنة  العادات  على  الربية  يف  الأب 

الأم  مع  بالتعاون  وذلك  امل�شتقيم،  وال�شلوك 

الذي  هو  هنا  والأب  بينهما.  التام  والتن�شيق 

لالإقبال  وي�شجعهم  احلياة  اإىل  الأولد  يقود 

عليها، ولتخطي التحديات وامل�شاعب، فيوؤّمن 

لهم طبقة من احلماية تعزلهم عن اخلوف من 

املواجهة. لذلك فاإن الأولد الذين مل يح�شلوا 

هذه  خالل  وعاطفته  وت�شجيعه  الأب  دعم  على 

مفرطة  ح�شا�شية  لديهم  تتكون  املــرحــلــة، 

عن  الــعــازلــة  احلماية  طبقة  لأن  زائــد  وخــوف 

املخاوف غري متوافرة لديهم.

مرحلة الإنتقال

من الطفولة اإىل املراهقة

ال�شنوات  طوال  بجد  الربية  عملية  تتوا�شل 

الإر�شاد  على  تقت�رص  اأن  يجوز  ل  وهي  الالحقة 

تق�شي  واإمنـــا  ال�شفوي  والــتــوجــيــه 

يف  فعلي  ب�شكل  الأب  ي�شارك  بــاأن 

رفاقهم  على  ف 
ّ
فيتعر اأولده،  حياة 

كما  ي�شادقون.  مــن  يف  راأيــه  ويــبــدي 

ن�شاطاتهم،  مــن  البع�ض  يــ�ــشــاركــهــم 

ويت�شاركوا  مًعا،  الريا�شة  ميار�شوا  كاأن 

التلفزيونية،  الــرامــج  وم�شاهدة  الــقــراءة 

فيبدي تعليقه على ما ي�شاهدون وي�شمعون، 

وي�رصح وجهة نظره معّلالً راأيه باملنطق ال�شليم، 

والتوّجه  الثقايف  الــزاد  هــذا  باأ�شلوبه  ويقّدم 

الفكري والأخالقي لأولده.

عملية  تتوا�شل  اأي�ًشا،  املرحلة  هذه  يف 

على  لــلــولــد  اجلن�شية  الــهــويــة  حتــديــد 

هنا  ــع.  ــش اأو� ـــرة  دائ ويف  اأعــمــق  م�شتوى 

يحتاج ال�شبي اإىل اأن يوؤكد له والده هذه 

اإبنه  بتثقيف  يقوم  اأن  الأب  ودور  الهوية. 

الطفولة  مرحلة  من  لالإنتقال  واإعــداده  ا  جن�شًيّ

يف  م�شاعدته  عليه  اأن  كما  الرجولة.  مرحلة  اإىل 

له  ويــوؤكــد  في�شجعه  للم�شتقبل،  ال�شتعداد 

الطريق  على  لل�شري  واأهليته  بقدراته  ثقته 

امل�شريية  القرارات  لتخاذ  اإ�شتعداًدا  ال�شليم 

املهنة  باختيار  واملتعلقة  الالحقة  الفرة  يف 

والزوجة.

لها  يوؤكد  اأن  فيجب  الإبنة،  اىل  بالن�شبة  اأما 

والدها اأنه يثق بها وبقدراتها، وي�شجعها على 

الإنطالق  اإىل  ويعّدها  اأنثى،  بكونها  تفرح  اأن 

دائًما  حا�رص  اأنه  لها  يوؤكد  اأن  بعد  املجتمع،  يف 

اإليه للم�شاعدة  اللجوء  حلمايتها بحيث ميكنها 

والن�شح �شاعة ت�شاء.

يف حال تخّلى الأب عن دوره يف هذه املرحلة، 

يف  ال�شلبية  النتائج  الأولد  يــعــاين  ف�شوف 

عالقاتهم مع اجلن�ض الآخر.

بينهــم  وجــــوده  يــكــون  فــــاأن  ـــواأ  ـــش الأ� اأمــــا 

اأي  تــاأمــني  عــدم  اإىل  اإ�ــشــافــة  اأنــه  اأي  �شلبًيا، 

فاإنه  والنف�شية،  العاطفية  احتياجاتهم  من 

ينتقدهم ول ي�شعرهم باأهميتهم كاأفراد. 

يف هذه احلالة، تتـه�شم �شورة الولد يف نظرته 

الفتاة  فت�شعر  بالنف�ض.  الثقة  ويفقد  لـذاته، 

مل�شة  اإىل  لوعيها  ويدفعها  حممية،  غري  اأنها 

اأما  اإليه.  تتعرف  رجــل  كل  يف  واحلنان  ــوة  الأب

امل�شتقبل،  يف  زوجته  اأعمال  ف�شينتقد  ال�شاب 

ويف حالت الأبوة ال�شلبية للغاية، عندما يرافق 

ال�شاب اىل  العنيف، قد يتحول  ال�شلوك  النقد 

الآخر  الرجل  يف  يبحث  حيث  اجلن�شي  ال�شذوذ 

عن القبول والدعم وعدم الرف�ض.

الأب �رضورة للتكامل الأ�رضي

الأب  وجــود  اىل  احلاجة  اأهمية  تتفاوت  قد 

واأخرى،  مرحلة  العائلة بني  امل�شارك فعلًيا يف 

املراحل.  جميع  يف  مهًما  يبقى  وجــوده  اأن  اإل 

وال�شلطة،  والــرعــايــة  احلــمــايــة  يعني  فـــالأب 

الأ�رصي.  التكامل  والأولد  الأم  مع  ي�شكل  وهو 

الأب  ورعاية  الأم  حنان  اىل  بحاجة  والأطــفــال 

العالقة  اأن  الدرا�شات  اأظهرت  وقــد  ودعمه. 

الآباء والأبناء  ال�شليمة والربية ال�شحيحة بني 

ل تتوقف فقط على تواجد الأب بل على مدى 

توا�شله مع اأبنائه. 

دون  واحلــوؤول  توجيههم  له  يتاح  بذلك  لأنه 

انحرافهم. وبا�شتخدام ال�شدة واحلزم اإىل جانب 

رادع  بوجود  الأبناء  �شي�شعر  والت�شامح،  الرفق 

لهم يقيهم من الوقوع يف اخلطاأ.

اأ�شباب  حول  اأجريت  التي  الدرا�شات  توؤكد 

اأو  العملية  واحلياة  الدرا�شة  يف  الأبناء  ف�شل 

اأهم  اأحــد  اأن  العنف  اأو  الإدمـــان  حــالت  تزايد 

اإما  الأ�ــرصة،  داخل  دورالأب  غياب  هو  الأ�شباب 

لغيابه امل�شتمر ب�شبب العمل اأو غريه اأو لعدم 

على  كاملة  امل�شوؤولية  وترك  دوره  ممار�شته 

عاتق الأم. 

الذين  الآبــاء  اإىل  وبالن�شبة  الأحــوال  جميع  يف 

فاتهم اأن يلعبوا دورهم ب�شكل فّعال يف احدى 

فات  ما  لتدارك  فر�شة  دائًما  هناك  املراحل، 

من اإهمال وبدء �شفحة جديدة عنوانها ممار�شة 

الأبّوة ال�شاحلة.
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اإعداد: غري�س فرح

حزيران 2011
104

اجلي�ش - العدد رقم 312

لإنسسان
يف ا

رحلة 

حزيران

ث
ي

د
حل

 ا
م
عل

ل
 ا
ن

زا
ي
م

يف 
مي 

د
ق

ل
 ا
ي

ين
ص
�

ل
 ا
ب

ط
ل
ا

بذبات 
ذ

جلواهر 
ا

لألوان 
وا

 بع�س 
حتّفز

مونات 
الهر

ة الوخز 
عالي

وف

لإبر تختلف 
با

�شخ�س لآخر
من 

تالقي العالجات ال�شعبية البديلة اليوم 

اإقبالً منقطع النظري يف خمتلف جمتمعات 

العامل، وذلك من منطلق الإقتناع 

بفعاليتها وخلوها من التاأثريات اجلانبية 

التي تخّلفها الأدوية الكيميائية. ومن 

هنا عودة رواج نظريات الطب ال�شيني 

القدمي، بدًءا باحل�شائ�س الطبية والعالج 

باجلواهر والألوان، وانتهاء بوخز الإبر.

ما مدى �شحة هذا النوع من العالجات، 

وكيف ينظر اإليه العلم احلديث يف 

ال�شني وخارجها؟

ذبذبات الألوان واجلواهر

اإىل مفهوم يعترب  يرتكز العالج باجلواهر والألوان، 

كليهما و�صيلة من و�صائل العالج النف�صي املوؤثرة يف بيولوجية وظائف 

اجل�صم.

مرئية  غري  ذبذبات  تطلق  الطبيعية،  الأل��وان  كما  امللونة  فاجلواهر 

. وهو 
ّ
تخرتق حواجز املجالت الكهرومغناطي�صية املحيطة بكل كائن حي

ه العلم احلديث بعدما مّت الإكت�صاف اأن هذه الذبذبات تنبه 
ّ
اأمر بات يقر

الغّده النخامية، مما يت�صبب باإفراز هرمونات معّينة، ت�صاعد على حت�صني 

ت�صتخدم  احلقائق  هذه  اأن  واملعروف  الأمرا�ض.  بع�ض  ومعاجلة  ال�صّحة 

حالًيا بطرق عالجية خمتلفة، ت�صمل ت�صليط اأ�صعة ملونة على اأجزاء معينة 

كل  تعالج  وروائح  األوان  ذات  زيوت  با�صتخدام  التدليك  اأو  اجل�صم،  من 

مر�ض على حّدة.

الألوان تثري وظائف اجل�شم البيولوجية

تو�صل العلماء اإىل ابتكار اأجهزة ت�صّجل الإنعكا�صات النف�صية واجل�صدية 

الناجمة عن تاأثري الألوان يف وظائف اجل�صم. وتبني لهم اأن بع�ض 

حركة  تثري  اأو  القلب،  نب�صات  ع 
ّ
ت�رس الأل���وان 

اجل���ف���ون. وب��ي��ن��ت ال��ر���ص��وم 

ال��ب��ي��ان��ي��ة 

ال���������ت���������ي 

���ص��ج��ل��ت��ه��ا 

الأجهزة،  هذه 

اإخ�������ت�������الًف�������ا 

اأن���������ص����ط����ة  يف 

ب��ع�����ض امل��ن��اط��ق 

اإىل ذلك،  الدماغية. 

اأن  بالدرا�صات،  ثبت 

ترتك  الأل����وان  بع�ض 

بني  متفاوتة  تاأثريات 

���ص��خ�����ض واآخ������ر، م��ن��ه��ا، 

والن�شاط  الرتكيز  زي��ادة 

واملقدرة على التعلم.

ماذا عن الوخز بالإبر؟

اآلف  اأ�صلوب عالجي عمره  اإنه 

ال�صنني، ينبع من اإعتقاد فل�صفي 

غام�ض قوامه التاأكيد على امتالك 

 عرب نقاط 
ّ
اجل�شم الب�رشي طاقة متر

حمددة. ووفق هذا الإعتقاد، فاإن اأي 

�ض 
ّ
الأ�صا�ض خلل يف م�صار هذه الطاقة يعر هذا  وعلى  للمر�ض.  الإن�صان 

النقاط  يف  ومرنة  دقيقة  ذهبية  اأو  ف�شية  اإب��ر  اإدخ��ال  على  الرتكيز  مّت 

املتعارف عليها، لإعادة تن�صيط الطاقة.

العلم احلديث الذي يراقب عن كثب هذه التقنية العالجية، ينظر حالًيا 

اإىل مفاعيلها بطرق خمتلفة. فح�صب تقرير ن�رسته جملة العلوم الأمريكية، 
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هذا  يالقيه  الذي  املتزايد  الإقبال  من  الرغم  على  فاإنه 

العالج من املجتمعات احلديثة، فهو مل ينجح حتى الآن 

�شد  فعال  كعالج  �شدقيته  حول  ال�شكوك  اإزال��ة  يف 

الأمرا�ض. مع ذلك متكنت بع�ض الدرا�شات من اإثبات 

م�صكنة  كيميائيات  اإفراز  اإىل  اجل�صم  دفع  دوره يف 

لالأمل ويف مقّدمها »الأندوفرين«.

كيف يح�شل ذلك؟

من  معّينة  ن��ق��اط  يف  الإب���ر  اإدخ����ال  اإن 

تت�صبب  ع�صبية  األياًفا  يحّفز  اجل�صم، 

اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  اجل�������ص���م،  ب����اإف����راز 

مثل  اأخرى  كيميائيات  »الأندوفرين«، 

وهي  وال�»دينورفني«،  ال�»كيفالني« 

اجل�صم  ينتجها  طبيعية  اأفيونية  م��واد 

يف  الكهربائية  الإث����ارة  ملنع  وي��ف��رزه��ا 

العامود  يف  امل��وج��ودة  الع�صبية  اخل��الي��ا 

الفقري. وبهذا يف�رّش العلماء تاأثري الوخز بالإبر على 

اأما  اجللد.  الإبر يف  بقاء  يدوم مفعوله طوال فرتة  لالأمل،  مبا�رش  قاتل  اأنه 

ميكانيكية  اإىل  فمرده  اجلل�شات،  انتهاء  بعد  ي�شتمر  الذي  الراحة  �شعور 

تاأثري الوخز يف الألياف الع�صبية.

الع�صبية  الو�صالت  اإىل  اإ�صارات  تر�صل  الألياف،  هذه  تتحفز  فعندما 

العامود  من  حم��ّددة  منطقة  يف  امل��وج��ودة   »Inhibitary« »الكابحة« 

منطقة  وهي  اخللفية.  القرنية  باإ�شم  ومعروفة  الفقري، 

اإ�صارات  تر�صل  التي  الع�صبية  الأل��ي��اف  توا�صل  تكبح 

ت�صاعدية اإىل الدماغ، ما يت�صبب ب�صعور الإرتياح.

الدماغ،  على وظائف  بالإبر  الوخز  تاأثري  وملراقبة 

اأجرى باحثون يف كل من جامعة هارفرد الأمريكية 

يف  ال�صعبي  للطب  ال�صينية  والأك��ادمي��ي��ة 

جمموعات  باإخ�شاع  متثلت  جت��ارب  بيكني، 

اأثناء مراقبة  بالإبر، يف   للوخز  من املر�صى 

بالرنني  الت�صوير  ط��ري��ق  ع��ن  ادمغتهم 

النتائج  وج���اءت   »IRM« املغناطي�صي 

يحدث  الطريقة،  بهذه  ال��ع��الج  اأن  م��وؤك��دة 

»ق��رن  منطقة  ن�شاط  يف  ملحوًظا  ا  اإنخفا�شً

اآمون« )Hippocampus( و�صواها من مكونات 

املناطق الدماغية املرتبطة بال�صعور بالأمل.

اإىل ذلك، اأكدت بع�ض نتائج الدرا�صات اأن الوخز بالإبر 

عام،  ب�صكل  املناعة  جهاز  تن�صط  ع�صبية  باثات  يحّفز 

اإ�صافة اإىل تن�صيط عمل القلب والرئتني.

مع ذلك، يوجد من يعتقد اأن الإرتياح العام الذي 

مرده  النفو�ض،  يف  القدمي  العالج  هذا  يرتكه 

اإىل تاأثريات نف�صية تختلف من �صخ�ض اإىل 

اآخر.

�شفاء اأم وهم؟

يف  الأع�صاب  ق�صم  يف  الباحثني  اأحد  وفق 

الأخذ  املنطقي  من  الأملانية،  ميونيخ  جامعة 

وهي  العالج،  لهذا  النف�صية  التاأثريات  بالإعتبار 

الذي  فاملري�ض  واملعالج.  املري�ض  بني  التوا�شل  من  تنبع  تاأثريات 

يتعالج بهذه الطريقة، يلقى عناية كبرية من معاجله الذي يبقى بقربه، 

ويتوا�صل معه عن طريق اللم�ض واحلديث املطمئن. وهي اأ�صاليب ترتك 

مبجملها تاأثريات ايجابية على �صعيد ال�صفاء من عّدة اأعرا�ض ويف مقّدمها 

اأخ�صعت  الراأ�ض، وت�صنج الع�صالت و�صواها. ولإثبات هذه النظرية،  اآلم 

جزئي  باإدخال  املتمثل  الوهمي  العالج  لتجربة  املر�شى  من  جمموعات 

لالإبر يف اجللد، وجاءت النتيجة لدى الكثريين، مماثلة لتلك التي اأفرزها 

العالج التقليدي ال�شحيح.

والعام 2005، اأجريت درا�صات على 27 �صخ�ًصا يعانون اآلًما ت�صنجية 

لقوا  الوهمية  بالطريقة  عوجلوا  الذين  اأن  بنتيجتها  وثبت  الراأ�ض.  يف 

حت�شًنا ملحوًظا مقارنة مع الذين مل يتلقوا اأي عالج. كما تبني اأن بع�ض 

اأكرث من �صواهم، وهذا  اأبدوا حت�صًنا  الذين عوجلوا بالطريقة ال�صحيحة، 

من  تختلف  الإب��ر  بوخز  العالج  نتائج  اأن  من  اإليه  واأ�رسنا  �صبق  ما  يوؤكد 

�صخ�ض اإىل اآخر.

واعًدا  عالًجا  الآن  حتى  بالإبر  الوخز  طريق  عن  العالج  يعترب  ذلك،  مع 

لبع�ض الأمرا�ض يف حال الإ�شتعانة ببع�ض الأدوية الإ�شافية. وعلى الرغم 

من اأن الدرا�شات يف هذا املجال مل حترز حتى الآن تقدًما ملمو�ًشا، اإلّ اأنها 

مل تتوقف عن ا�شتغالل الفر�ض ال�شانحة لتطوير عالج عمره اآلف ال�شنني.
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اإعداد: نينا عقل خليل

اللواء اللوج�ستي بطل اجلي�ش يف الرماية للعام 2011

الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز  اأقام 

جرت  وال��ت��ي  ال��رم��اي��ة،  يف  اجلي�ش  بطولة 

رم��اي��ة  ح��ق��ل  يف   2011/5/3 ب��ت��اري��خ 

وقطعه.  اجلي�ش  األوية  مب�ساركة  الدامور، 

بلقب  اللوج�ستي  ال��ل��واء  فريق  ف��از  وق��د 

الفرق، وحّل املعاون  البطولة على �سعيد 

يف  الأول  ال��ت��دخ��ل  ف���وج  م��ن  نعمة  ط���وين 

املركز الأول على ال�سعيد الفردي )184 

نقطة(.

يف ما يلي النتائج:

• الت�سنيف الإفرادي:
التدخل  فوج  من  نعمة  طوين  املعاون   -

الأول، الأول.

- الرقيب الأول جورج حميم�ش من اللواء 

اللوج�ستي، الثاين.

- املعاون ح�سني �رشيتح من لواء امل�ساة 

التا�سع، الثالث.

• الت�سنيف النهائي للقطع:
- اللواء اللوج�ستي، الأول.

- فوج التدخل اخلام�ش، الثاين.

- فوج التدخل الأول، الثالث.

ن��ظ��م الحت���اد 

للرماية  لبنان  الوىل من بطولة  املرحلة  وال�سيد  للرماية  اللبناين 

يف   2011/5/26 بتاريخ  وذلك  25م«،  »�ستاندرد  بامل�سد�ش 

نادي املاغنوم كلوب –احلدث. قاد املباراة احلكم الدويل ومدرب 

منتخب لبنان وفريق اجلي�ش لوي�ش رعيدي واحلكم مارون �سعد، 

امل�ساركة  الأندية  وممثلي  اللعبة  حمبي  من  غفري  جمع  ح�سور  يف 

واأبطال اجلي�ش.

فوج  قائد  ها�سم  الكرمي  عبد  الركن  العقيد  حل  النتيجة،  ويف 

مغاوير البحر، يف املركز الأول، مبجموع 550 نقطة، واملالزم الأول 

�رشبل �سماحة من فوج مغاوير البحر، يف املركز الثاين، مبجموع 549 

مبجموع  الثالث،  املركز  يف  كلوب(  )املاغنوم  حداد  وايلي  نقطة، 

549 نقطة.

العقيد الركن عبد الكرمي ها�سم بطل املرحلة الوىل من بطولة لبنان يف رماية امل�سد�ش



اجلي�ش  قطع  من  ف��رق  �ساركت 

نّظمتها  �سباقات  عّدة  يف  واألويته 

ج��م��ع��ي��ات ري��ا���س��ي��ة وب��ل��دي��ات 

وجامعات واأندية، وذلك اإىل جانب 

الإحتادية  ال��ن��وادي  يف  ريا�سّيني 

واجل��ام��ع��ات وامل���دار����ش واأه���ايل 

املناطق.

• ماراتون الربيع الثامن:
�سباق  الكورة  اإمناء  جمل�ش  نّظم 

بتاريخ  الثامن  الربيع  م��ارات��ون 

2011/5/15 وذلك على طريق 

ال�سباق  يف  ���س��ارك  اأم��ي��ون.  قلعة 

ع�سكريون من لواءي امل�ساة الثاين 

املدفعّية  ف��وَج��ي  وم��ن  وال��ع��ا���رش 

املدار�ش  من  وع��ّداوؤون  الرابع  والتدخل  الثاين 

موا اإىل �سبع  الر�سمية واخلا�سة ومواطنون، ُق�ِسّ

فئات عمرّية.

ح�رش ال�سباق ممثل قائد اجلي�ش العقيد الركن 

كفوري  كاترين  الكورة  قائمقام  رزق،  ج��ورج 

اجنول، رئي�ش احتاد بلديات الكورة املهند�ش 

جرجي  اأم��ي��ون  بلدية  رئي�ش  ك��رمي،  ب��و  ك��رمي 

النتيجة  ويف  امل��واط��ن��ني.  م��ن  وح�سد  ب��رك��ات 

احل��وم  عمر  العريف  ن��ال  لل�سباق،  النهائية 

ميدالية ذهبية لفوزه باملركز الأول عن فئته، 

ال�سحمراين  عماد  خدماته  امل��م��ّددة  واملجند 

ميدالية ف�سّية )كالهما من لواء امل�ساة العا�رش(، 

واملجّند املمّددة خدماته بالل كنعان من فوج 

املدفعية الثاين، ميدالية برونزية.

• �سباق مرجعيون ملنع التدخني:

عطاهلل  ن��ادي  نّظم   ،2011/5/28 بتاريخ 

على  كلم   5 مل�سافة  رك�ش  �سباق  الريا�سي 

التوقف  على  ال�سباب  حلث  مرجعيون،  بولفار 

ل��واَءي  من  ع��ّداوؤون  �سارك  وقد  التدخني.  عن 

اإىل  ال�سباق  يف  ع�رش  واحل���ادي  ال�سابع  امل�ساة 

جانب عّدة اأندية وريا�سّيني، واأحرز الع�سكريون 

كاأ�ش البطولة.

�سباق  اإىل  بالإ�سافة  الريا�سي،  اليوم  �سمل 

اأبرزها: �سباق 2 كلم،  ال�5 كلم، عّدة ن�ساطات 

لطالب  و���س��ب��اق  كلم   2 مل�سافة  ���رشي��ع  �سري 

املدار�ش من عمر 6 �سنوات وما فوق.

عن  امل�ساركني  الع�سكريني  نتائج  وج��اءت 

النحو الآتي:

• �سباق 2 كلم: 
- العريف ب�سام �سالمة من لواء امل�ساة احلادي 

ع�رش، الأول )ميدالية ذهبية وكاأ�ش ال�سباق(.

من  الزعبي  اأحمد  خدماته  املمّددة  املجّند   -

لواء امل�ساة التا�سع، الثاين )ميدالية ف�سية(.

• �سباق 5 كلم:
امل�ساة  ل���واء  م��ن  الغو�ش  ح�سن  اجل��ن��دي   -

التا�سع، الثاين )ميدالية ف�سية(.

م�سيك،  ح�سني  خدماته  امل��م��ّددة  املجّند   -

)ميدالية  الثالث  ع�رش،  احلادي  امل�ساة  لواء  من 

برونزية(.

• �سري �رسيع مل�سافة 2 كلم:
- اجلندي وليد قا�سم حممد من لواء امل�ساة 

وميدالية  ال�سباق  كاأ�ش  )ن��ال  الأول  التا�سع، 

ذهبية(.

• �سباق البرتون الأول:
املنطقة  اأطلق خماتري  البرتون  بلدية  برعاية 
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من مرجعيون 

اإىل عكار:

�سباقات وجوائز

اجلي�ش بطل لبنان ل�سيف املبارزة

اأحرز فريق اجلي�ش بطولة لبنان العامة ل�سيف املبارزة )رجال( 

الريا�سي  حلود  اإميل  العماد  الرئي�ش  جممع  يف  اأقيمت  التي 

ينتمون  لعًبا   13 مب�ساركة   ،2011/5/7 بتاريخ  الع�سكري 

اإىل عّدة اأندية وحتت اإ�رشاف الإحتاد اللبناين لل�سالح.

وقد احتّل الع�سكريون املراكز الثالثة الأوىل، وجاءت النتائج 

على النحو الآتي:

التا�سع،  امل�ساة  ل��واء  من  اخل��وري  �سفيق  الأول  الرقيب   -

الأول.

- العريف جورج فيا�ش من لواء الدعم - فوج الإ�سارة، الثاين.

- العريف فيكتور فيا�ش من فوج التدخل الثاين، الثالث.



واجلمعيات،  الريا�سية  الأن��دي��ة  مع  بالتعاون 

م��ارات��ون،   - ب���ريوت  جمعية  م��ع  وبالتن�سيق 

بتاريخ  ج���رى  ال���ذي  الأول،  ال��ب��رتون  ���س��ب��اق 

2011/5/23 مب�ساركة وزير الطاقة واملياه 

جربان با�سيل، قائمقام البرتون روجيه طوبيا، 

فاعليات  احل��رك،  مر�سيلينو  البلدية  رئي�ش 

اجلي�ش  قطع  من  وعّدائني  ومواطنني  برتونية 

واألويته.

ان��ط��ل��ق امل�����س��ارك��ون يف ����س���وارع امل��دي��ن��ة 

الداخلية و�سمن جمموعات توّزعت وفق الأعمار 

وامل�سافات املحّددة لكل عمر وكل جمموعة، 

فئة  عن  امل�ساركني  الع�سكريني  نتائج  وهنا 

الذكور 18 �سنة:

- املجّند املمّددة خدماته عبا�ش حمادي من 

فوج املدرعات الأول، الأول.

من  ال�سّيد  عمار  خدماته  املمّددة  املجّند   -

فوج املدرعات الأول، الثاين.

- املجّند املمّددة خدماته من فوج املدفعية 

الثاين، الرابع.

• ماراتون اجلبل:
�سارك ع�سكريون من لواء امل�ساة الثاين ومن 

الفوج امل�ساد للدروع - لواء الدعم يف ماراتون 

بالتن�سيق  القتالية  الفنون  اأكادميية  نّظمته 

بتاريخ  وذل��ك  م��ارات��ون،   - ب��ريوت  مع جمعية 

بعقلني  دوار  م��ن  ان��ط��الًق��ا   2011/5/15

و�سولً اإىل بلدة دير القمر. وهنا النتائج الفنية 

للع�سكريني امل�ساركني:

املمّددة  املجّند  ح��ّل  �سنة:   25-19 فئة   -

خدماته علي املوىل يف املركز الثالث، واملجّند 

�سماح مالعب يف املركز الرابع )كالهما من لواء 

الدعم - الفوج امل�ساد للدروع(.

- فئة 26-39 �سنة: حّل اجلندي 

خالد عيا�ش من لواء امل�ساة الثاين 

واجلنديان  الثاين،  املركز  يف  ع�رش 

لواء  من  احل��اج  ووليد  يخني  خالد 

الدعم يف املركز الرابع.

حّل  ف��وق:  وم��ا  �سنة   40 فئة   -

من  غاليه  ري�سار  الأول  امل��ع��اون 

لواء الدعم يف املركز الرابع.

• »حلوي ال�سياحة بعّكار«:
�سارك عّداوؤون من لواَءي امل�ساة 

التدخل  فوج  ومن  والعا�رش  الثاين 

ال�سياحة  »حلوي  �سباق  يف  الرابع 

جمعية  ن��ّظ��م��ت��ه  ال����ذي  ب��ع��ك��ار« 

ال�سباق  خّط  املنطقة.  يف  احلداثة 

برقايل  بلدة  بني  امتّد  كلم(   7(

بعيون  م���روًرا  القيطع،  وج��دي��دة 

الغزلن، ببنني والقرقف.

لل�سباق  النهائي  الت�سنيف  ويف 

األ��ف ع��داء وع���داءة من  ال��ذي ���س��ارك فيه نحو 

من  احل��وم  عمر  العريف  حقق  الأع��م��ار،  خمتلف 

الثاين، تاله اجلندي  العا�رش املركز  لواء امل�ساة 

يف  الثاين  امل�ساة  لواء  من  حبل�ش  الرحمن  عبد 

املركز الثالث.

• ...و4 كلم يف بعلبك:
اأقامت اجلمعية اللبنانية للدرا�سات والتدريب 

»�سباق بعلبك مل�سافة 4 كلم«، وذلك بتاريخ 

2011/5/13، انطالًقا من اأمام مقام ال�سيدة 

خولة مروًرا ب�سارع القلعة، �سارع ب�سارة اخلوري، 

وقد  اجلمعّية.  مركز  اإىل  وو�سولً  العني  راأ���ش 

يف  ال�ساد�ش  امل�ساة  ل��واء  من  ع���داوؤون  �سارك 

اأندية  ع��ّدة  من  ريا�سيني  جانب  اإىل  ال�سباق 

ومدار�ش، و�سّنفوا يف املراكز الرابعة، اخلام�سة 

وال�ساد�سة.
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بطولة لبنان يف 

كرة ال�سلة

والكرة الطائرة

�سارك فريق اجلي�ش يف بطولة لبنان لكرة ال�سّلة - 

للعبة  اللبناين  الإحتاد  اأقامها  والتي  الثانية،  الدرجة 

اعتباًرا من 2010/2/17 ولغاية 2011/3/19.

ويف النتيجة النهائية للبطولة، حّل فريق اجلي�ش يف 

املركز ال�ساد�ش من اأ�سل ع�رشة فرق م�ساركة.

كذلك، �سارك فريق اجلي�ش يف بطولة لبنان للدرجة 

مبارياتها  انطلقت  والتي  الطائرة،  الكرة  يف  الأوىل 

مطلع العام احلايل، مب�ساركة 13 نادًيا اإىل اجلي�ش.

ن��ادي  ح���ّل  ل��ل��ب��ط��ول��ة،  ال��ن��ه��ائ��ي  الت�سنيف  ويف 

بيبلو�ش- جبيل يف املركز الأول، تاله نادي الأندل�ش 

العقيبة يف املركز الثاين، ونادي الأنطوين يف املركز 

الثالث.
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���س��م��ن اإط�������ار ب��ط��ول��ة 

القوى  األ��ع��اب  يف  اجلي�ش 

للعام 2011، عّمم املركز 

العايل للريا�سة الع�سكرية 

للقاء  الإج��م��ال��ي��ة  النتائج 

»اأ«،  املجموعة   - ال��ث��اين 

والتي جرت مبارياتها على 

ملعَبي ثكنة يو�سف الأ�سطا 

وب����ريوت  ك��ف��ر���س��ي��م��ا   -

و11   10 بتواريخ  البلدي 

وهنا  و2011/5/12. 

النتائج:

• ت�سنيف الأفراد:
- �سباق 200م:

امل����م����ّددة  امل���ج���ّن���د   -

خ��دم��ات��ه ���س��ادي ف��رح��ات 

الثالث،  التدّخل  فوج  من 

الأول.

حم�سن  اأحمد  اجلندي   -

من لواء الدعم، الثاين.

من�سور  خالد  اجلندي   -

الأول،  امل�����س��اة  ل���واء  م��ن 

الثالث.

- �سباق 800 م:

ع�����س��م��ت  اجل����ن����دي   -

امل�ساة  ل���واء  م��ن  غ��ري��زي 

احلادي ع�رش، الأول.

خ�رش  لقمان  اجل��ن��دي   -

البحر،  م��غ��اوي��ر  ف���وج  م��ن 

الثاين.

ميداين  اأحمد  العريف   -

م��ن ل���واء امل�����س��اة احل��ادي 

ع�رش، الثالث.

- �سباق 3000 م:

- العريف حممد العجمي 

م��ن ل���واء امل�����س��اة ال��ث��اين، 

الأول.

- املعاون نقول مرتا من 

مقر عام اجلي�ش، الثاين.

ح�سني  الأول  الرقيب   -

احلر�ش  ل��واء  م��ن  عوا�سة 

اجل�����م�����ه�����وري، 

الثالث.

- وثب عاٍل:

اجل����ن����دي   -

ع��ل��ي ال���دي���راين 

امل�ساة  لواء  من 

احل�������ادي ع�����رش، 

الأول.

اجل����ن����دي   -

مهدي العيداوي 

امل�ساة  لواء  من 

الثامن، الثاين.

- اجلندي عمر 

الذوقي من لواء 

الأول،  امل�����س��اة 

الثالث.

- كرة حديد:

ال���ع���ري���ف   -

من  عبيد  ب��دري 

ل������واء احل���ر����ش 

اجل�����م�����ه�����وري، 

الأول.

حممد  الأول  الرقيب   -

احلر�ش  ل��واء  من  اخلطيب 

اجلمهوري، الثاين.

- اجلندي يو�سف احل�سن 

اخلام�ش،  امل�ساة  ل��واء  من 

الثالث.

- رمي رمح:

الرحمن  عبد  اجل��ن��دي   -

امل�ساة  ل���واء  م��ن  احل���الين 

الأول، الأول.

اأحمد  الأول  الرقيب   -

ال��ع��ل��ي م��ن ل���واء امل�����س��اة 

اخلام�ش، الثاين.

اأ�سامة  الأول  الرقيب   -

ن����داف م���ن ل����واء احل��ر���ش 

اجلمهوري، الثالث.

• ت�سنيف الفرق:
احل�����ر������ش  ل������������واء   -

اجلمهوري، الأول.

احل��ادي  امل�ساة  ل��واء   -

ع�رش، الثاين.

الأول،  امل�����س��اة  ل���واء   -

الثالث.

نتائج بطولة اجلي�ش يف األعاب القوى - اللقاء الثاين 

للمجموعة »اأ«

اجلي�ش ي�سارك يف بطولة الدول العربية وغرب اآ�سيا للجودو

�سارك فريق اجلودو يف اجلي�ش يف بطولة 

نّظمها  التي  اآ�سيا  وغرب  العربية  الدول 

الإحتاد اللبناين للجودو على ملعب نادي 

بودا يف اأدما بتاريخ 2011/5/8، وذلك 

نتائج  وج���اءت  دول.  ت�سعة  ج��ان��ب  اإىل 

وال�سامبو  ال�سامبو  لعبة  يف  الع�سكريني 

كومبات على النحو الآتي:

• ال�سامبو:
مغام�ش  عالء  الرقيب  كلغ:  وزن 81   -

من اللواء اللوج�ستي، الثالث.

زين  الأول  الرقيب  كلغ:   100 وزن   -

ال��راب��ع،  التدخل  ث��م��ره م��ن ف��وج  ال��دي��ن 

الأول.

- وزن فوق 100 كلغ: العريف و�سيم 

عبيد من قاعدة جونية البحرية، الأول.

• ال�سامبو كومبات:
و�سيم  العريف  كلغ:   90 فوق  وزن   -

عبيد، الثالث.

اأقام الإحتاد اللبناين للجودو بطولة لبنان لل�سباب يف مقر الحتاد يف نادي بودا- اأدما، �سارك فيها 

اأبناء الع�سكرّيني الذين يتلّقون تدريباتهم يف النادي الع�سكري املركزي باإ�رشاف املدّرب الوطني 

واحلكم الدويل العريف زهري فيا�ش.

ويف نتيجة البطولة، فاز جو ابن العقيد الركن ابراهيم الباروك باملركز الأول، تاله يف املركز الثاين 

كل من عبا�ش ابن العميد املتقاعد �سعداهلل املوىل وفاروز ابن الرائد يا�رش العرياين.

وحّل يف املركز الثالث كل من ابراهيم ابن الرائد هادي اأبو �سقرا و�سمري غ�سان م�سمو�سي وحمي 

الدين �سالح متيم.

بطولة لبنان لل�سباب يف اجلودو





اإعداد: فيليب �شّما�س
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املتقاطعة  ال��ك��ل��م��ات  م�شابقة 

ت��ق��دم��ه��ا »اجل��ي�����س« ل��ق��رائ��ه��ا 

جوائز  فيها  للفائزين  وتخ�ش�س 

مالية قيمتها اربعماية الف لرية 

لبنانية، توزع بوا�شطة القرعة على 

اربعة فائزين.

• ت�شتبعد كل م�شابقة غري 
مقتطعة من املجلة، ويكتب احلل بخط 

وا�شح داخل املربعات وتر�شل ال�شفحة بكاملها مع احلل.

• تر�شل احللول اىل العنوان التايل: قيادة اجلي�س - الريزة - 
مديرية التوجيه - جملة »اجلي�س« - »م�شابقة الكلمات املتقاطعة«.

• با�شتطاعة امل�شرتك ت�شليم امل�شابقة باليد يف ثكن اجلي�س يف جميع املناطق.
• اآخر موعد لقبول احللول 15 متوز 2011.

• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

ة
ق
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�
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ا
 
ط

و
ر
ــ
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اأفقيا:

ح��زي��ران،   21 يف  ب��ه  ُيحتفل   -1

رب االأ�رسة، حمّبتي.

دول����ة  اف���ري���ق���ي���ة،  دول������ة   -2

اأوروبية. اأوروبية، دولة 

ال�سهور،  اأحد  3- فلكي فرن�سي، 

هدمها. م�ّسها، 

فرن�سي  وفيل�سوف  ك��ات��ب   -4

راحل، مدّرًبا.

الثاين  االإ���س��م  مت�سابهان،   -5

اأحد  لرئي�س جنوب افريقيا �سابًقا، 

القلم. االأ�سبوع، �سوت  اأيام 

قلب،  ك��رى،  دول��ة  عا�سمة   -6

اوكرانية  مدينة  م�سهور،  م��ذّن��ب 

مبوؤمترها. م�سهورة 

دّق  ال��ع�����س��ب،  اأق��ط��ع  ظ��ل��م،   -7

وك�رس.

8- قدح ال عروة له، اإمارة عربية، 

. �سعفه

ل��ب��ن��اين راح����ل، دول��ة  9- ف��ن��ان 

عائلة. اأوروبية، 

واأح��ّل  اأن�����رس  لبناين،  فنان   -10

املكان. احلبل، ق�سد 

ال��ي��د،  ي��اب�����س  ���س��اه��دت،   -11

عليها. واأجتّلد  اأ�سر  مت�سابهان، 

12- ثرى، فنان لبناين.

اأمريكي  كاتب  ودام،  ثبت   -13

راحل.

ال�����س��يء،  و���س��ّم��ت  جمعت   -14

وجع. لبناين،  م�سيف  �سبيه، 

ال�سكني. ي�سحذ   -15

اأربع مدن فرن�سية.  -16

ك��رمي،  ل��ف��ري��ال  م�سل�سل   -17

ملغن  الثاين  االإ�سم  وقّوانا،  نا�رسنا 

راحل. وممثل فرن�سي 

واأخ��ف��ي��ه��ا،  اأغ��ط��ي��ه��ا  ب���زر،   -18

�سقي. اإيطالية،  مدينة 

اأوروب��ي��ة، ح��رف جر،  19- دول��ة 

ق��ط��ع��ه ق��ط��ًع��ا ����س���غ���اًرا، ح��ي��وان 

ب�رسعة. ال�سجر  يت�سّلق 

عا�سمة  واأّن���ب���ي،  وّب��خ��ي   -20

اأ�رسع. اأمريكية، من جبال لبنان، 

ذنبه،  حتريك  ي��دمي  طائر   -21

ج�������ازى، مم���ث���ل ب���ري���ط���اين ت���ويف 

فيلم  ت�����س��وي��ر  اأث���ن���اء  م��ال��ط��ا  يف 

»امل�سارع«.

عمودياً:

1- طائر غريد، طائر غريد، طائر 

غريد، طائر غريد.

2- جامعة اأمريكية، رفيق ماأجوج، 

قلم، يكرهونه ويرف�سونه.

اأمريكي  ممثل  الدواجن،  من   -3

راحل، كان رطًبا فجّف.

بالقوقا�س،  رو�سية  مدينة   -4

نهر اأوروبي، دالّل وبائع الرقيق.

عراقي  رئي�س  احل��ب��وب،  من   -5

راحل.

ب�،  اأ���س��ي��ب  وارت��ف��ع،  اأظ��ه��ر   -6

ماركة بيانوهات.

ِج��م��ال، دول��ة  ل���إ���س��ت��دراك،   -7

خلقه،  ���س��اء  اجلنوبية،  اأم��ريك��ا  يف 

للتذمر.

ور�سام  ل�ساعر  الثاين  االإ�سم   -8

اأح�ساوؤه،  اإ�سطربت  راحل،  فرن�سي 

ميناء.

رئي�س  الأول  ال��ث��اين  االإ���س��م   -9

مدينة  اأمل��ان��ي��ا،  يف  ل��ل��ج��م��ه��وري��ة 

م�رسية، مانًحا.

و�سعيف،  خاِفت  يخ�سك،   -10

جزيرة ايطالية، �سمري مت�سل.

رجع  حار�س،  وداه��ن،  خادع   -11

الفيء، غري حمرتف.

12- فيلم لبناين، اأنَت باالأجنبية، 

يزيل االأثر عن، جنذب ب�سّدة.

ال��ث��اين  االإ����س���م  اإرت������دى،   -13

اأكمل،  وكرث،  زاد  بريطاين،  ملمثل 

فا�سلني على.

14- ليلة �سديدة الظلمة، اأح�سل 

ق احلّد. عليها، مرّقّ

نطلب  اف��ري��ق��ي��ة،  دول����ة   -15

االإطمئنان، ثغري، طليق.

عظيم،  باب  مو�سول،  اإ�سم   -16

فرن�سي  �ساعر  علينا،  وي�سفق  يرّق 

راحل.

ب��ال��رم��اح،  ط��ع��ن��وا  ح�����رسن،   -17

طائرة مقاتلة، اأعوام.

18- فيل�سوف وريا�سي فرن�سي، 

الق�س�س، ج�سم االإن�سان.

19- �سّل، ملحمة للفردو�سي من 

60 األف بيت، من و�سائل النقل.

عربية،  دول��ة   ،
ّ

ه��ني ذئ��ب،   -20

اآ�سيوية. دولة 

الفائزون

• الرقيب الأول ري�شار ديب 
املجّمع الع�سكري - جونيه.

• اجلندي ح�شني �شليمان 
فوج املدرعات االأول.

• العريف جورج اخلوري 
مقر عام منطقة اجلنوب - فرع املخابرات.

• �شبحّية احلاج حممد 
�سحيم - ال�سمي�س.
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بقلم:

العميد الركن

ح�سن اأيوب

مدير التوجيه

�أو���س��اط  بع�ض  يف  �ل�����ّس��ائ��د،  م��ن  ي��ك��ن  و�إن 

�إقامة �حلدود بني �ثنني بو�در  �أّن يف  �ملجتمع، 

»طلبت  مقولة  يف  و�أّن  بينهما،  ل��ل��وّد  ت��ر�ج��ع 

يد�ين  قد  �حلّدة  من  �سيئاً  حّده«،  يلزم  �أن  منه 

�أّنه لي�ض  �إالّ  باألف �سالح و�سالح،  �خل�سومة، وقد ميتّد ليبلغ بالّتايل �ملناكفة و�ملبارزة 

وو�جبات  له،  مر�سومة  وحقوق  به،  خا�ض  بكيان  فرد  كّل  متّتع  �أهمّية  ينكر  من  هناك 

�أي جهة ح�سل  من  �إليه  عبورها  كما مينع  ِقبله،  من  تخّطيها  وحدود مينع  عليه،  مرتتبة 

لطفولتهم  توديعاً  و�الأخ��و�ت،  �الأخوة  بني  و�جب  �الإرث  توزع  �أّن  �ملعروف  ومن  �لعبور. 

و�إعالناً ل�سبابهم، و��ستعد�د�ً النطالقهم يف دروب �حلياة. ففي هذ� �لتوّزع تاأكيد لبلوغ 

مع  للتعاون  و�جلاهز  �مل�سوؤولّية،  بتحّمل  �جلدير  �الجتماعي  �لعن�رص  مرتبة  منهم  كّل 

فاقّية 
ّ
و�لر �جلرية  مقت�سيات  على  �لتاّمة  �ملحافظة  مع  و�أخيه،  و�سديقه  ورفيقه  جاره 

و�ل�سّد�قة و�الأخّوة.

و�أخيه،  �لفرد  بني  جن��ده  عّما  ة 
ّ

�مل��ك��ر �ل�ّسورة  جند  �ل���ّدول،  ويف 

�الإن�سانية  �إىل  ينتمون  �لذين  �الأف���ر�د  من  جمموعة  �ل��ّدول  �ألي�ست 

دون  من  بها  خا�ساً  ��سماً  حتمل  �أن  للّدولة  وكيف  �ل�سامل؟  مبعناها 

و�أر���ض  وق��و�ن��ني  وموؤ�س�سات  �سيا�سي  ونظام  علم  لها  يكون  �أن 

وم�ساحة... وحدود؟

�لتي تربط  �لعالقة  و�أخرى وفق  وتختلف معايري �حلدود بني دولة 

بينهما، فهما �إّما �سقيقتان �أو �سديقتان تتعاونان وجتّد�ن �ل�سعي يف �سبيل �ل�سالح �لعام �لذي 

ي�سمل مو�طنيهما ورعاياهما و�لب�رصية باأ�رصها، و�إّما عدّوتان نالت �إحد�هما من �الأخرى، �أو �عتدت 

على حقوقها، �أو ت�سّببت باأذى ل�سعبها، ومل يكن للت�سوية بينهما �سبيل.

�إن�ساء �لكيان �الإ�رص�ئيلي يف فل�سطني،  1948، تاريخ  ويعرف وطننا �حلالني معاً، فمنذ �لعام 

وللبنان عدو يرتّب�ض به عند �حلدود �جلنوبية، ويو��سل �العتد�ء عليه مغذّياً �لفنت يف جمتمعه، 

قر�ه  بع�ض  و�حتّل  ة 
ّ
مر من  �أكرث  يف  �أر�سه  �جتاح  �أّنه  كما  و�لتج�ّس�ض.  �لعمالة  �سبكات  ومقيماً 

 .2000 �لعام  �لربيعية  �لفرتة  هذ�  مثل  يف  منها  �الأكر  �لق�سم  عن  دحره  يتم  �أن  قبل  وبلد�ته 

�أو  �لبحرية  �سو�ء  ما بني �سقيق و�سديق عر حدوده،  �لعامل،  مع  �جلو�ر  �لّثانية هي حال  �حلال 

�لتبادل  بها  ويرتبط  �للبناين،  للكيان  �لرئي�سة  �ل�ّسمات  من  هي  �حلال  هذه  �جلوية،  �أو  �لرية 

�لعالقات بني  ترعى  �لتي  �لعامة  �لقو�نني  �ملبني على  �الأمني  و�لتعاون  و�لثقايف،  �القت�سادي 

�لدول، وتنظمها. ولبنان، خ�سو�ساً من خالل موؤ�س�سته �لع�سكرية ينظم عالقاته �لدولية تلك، يف 

ل�ساحله ول�سالح  و�إياباً  �لعربّيات، في�سبط حدوده وير�قب معابره ذهاباً  �لبد�ية مع �سقيقاته 

جري�نه على �ل�ّسو�ء، كائنة ما كانت �لتف�سري�ت �لتي قد يتم ت�سويقها، وقد �أن�ساأ جي�سه �أفو�جاً 

من  ميكن  ما  لها  م�ستقدماً  �لر،  ويف  �لبحر  يف  خ�سو�ساً  �ملجال،  هذ�  يف  تخ�س�ّست  ووح��د�ت 

�لعتاد، وهي توؤتي �لنتائج �ملرجوة خ�سو�ساً يف هذه �لفرتة �لتي تعرف فيها منطقتنا خما�ساً 

�حلاالت  �ىل  بالن�سبة  �سو�ء  مر�قبتها  يف  و�لت�سدد  �حلدود،  �سبط  ي�ستدعي  و�جتماعياً  �سيا�سياً 

�الإن�سانية �أو �حلاالت �الأمنية، عاّمة و�سيا�سّية كانت، �أو فردّية تخريبّية حتاول ��ستغالل ما يجري 

للعبث و�لتعدي و�لقر�سنة.
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