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اأيار

2013

اإ�ستقباالت الوزير

وزير الدفاع الوطني ي�ستقبل نظريه اليوناين

ا�صتقبل وزير الدفاع الوطني يف حكومة ت�صريف الأعمال الأ�صتاذ فايز غ�صن، نظريه اليوناين 

اإ�صافة  واملنطقة،  لبنان  يف  بالأو�صاع  تتعلق  �صوؤون  تداول  ومت  بولو�س،  باناجيو  بانو�س  ال�صيد 

اجلي�س  بني  القائم  والتعاون  وتطويرها،  تعزيزها  و�صبل  البلدين  بني  الثنائية  العالقات  اإىل 

والـ»يونيفيل«.

وقد �صرح الوزير غ�صن لنظريه اليوناين الو�صع يف لبنان واملهمات التي ينّفذها اجلي�س.

من ناحيته، نّوه الوزير اليوناين بال�صتقرار ال�صائد يف منطقة اجلنوب، م�صيًدا مبا يقوم به 

اجلي�س، ومنّوًها بتعاونه الوثيق مع القوات الدولية.

وزير الدفاع الوطني 

وقائد اجلي�ش

قّوما التطّورات الأمنية

الأ�صتاذ  الوطني  الدفاع  وزير  التقى 

العماد  اجلي�س  قائد  غ�صن،  فايز 

وعر�صا  الــــريزة،  يف  قهوجي  ــان  ج

الع�صكرية  باملوؤ�ص�صة  تتعّلق  �صوؤوًنا 

التطّورات  اىل  اإ�صافة  وحاجاتها، 

الأمنية الأخرية.
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اأيار

2013

قائد اجلي�ش اإ�ستقباالت القائد

ي�ستقبل وزير 

الدفاع اليوناين

ــد  ــل قــائ ــقــب ــت ــص ا�

اجلي�س العماد جان 

بانو�س  ال�صيد  اليوناين  الدفاع  وزير  الــريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي، 

باناجيو بولو�س على راأ�س وفد مرافق. وتناول البحث الأو�صاع العامة 

يف لبنان واملنطقة و�صبل تعزيز العالقات الثنائية بني جي�صي البلدين.

ا�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، �صفري بريطانيا ال�صيد طوم فليت�صر، وتناول البحث 

الأو�صاع العامة و�صبل تعزيز عالقات التعاون بني جي�صي البلدين.

كما ا�صتقبل �صفري اململكة العربية ال�صعودية ال�صيد علي عوا�س الع�صريي ومت تداول �صوؤون تتعلق بالأو�صاع يف لبنان.

...و�سفريي بريطانيا وال�سعودية

...وال�سفريين نا�سيف حتي وفردريك هوف

...ونائب وزير اخلارجية الرو�سي

ا�صتقبل العماد جان قهوجي، م�صت�صار اأمني عام جامعة 

الدول العربية ال�صفري نا�صيف حتي، وال�صفري والباحث 

الأمريكي فردريك هوف، وبحث معهما يف الأو�صاع العامة.

ا�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، نائب وزير اخلارجية 

الرو�صية ال�صيد ميخائيل بوغدانوف والوفد املرافق يف ح�صور �صفري 

رو�صيا ال�صيد األك�صندر زا�صبيكني وامللحق الع�صكري لدى ال�صفارة. 

وبحث املجتمعون يف الأو�صاع العامة يف لبنان واملنطقة، والعالقات 

الثنائية بني جي�صي البلدين، بالإ�صافة اإىل ق�صية النازحني 

ال�صوريني. وقد اأعرب الوزير بوغدانوف عن دعم بالده جهود اجلي�س 

للحفاظ على ا�صتقرار لبنان يف ظل الأحداث الإقليمية اجلارية.

الربيطاين ال�سعوديال�سفري  ال�سفري 
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...وقائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة

...وامل�ست�سارة الفرن�سية ملدير ال�سوؤون ال�سرتاتيجية

...والوزيرة ال�سابقة ليلى ال�سلح حمادة

...واملمثل ال�سخ�سي للأمم املتحدة

ا�صتقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه 

يف الريزة، قائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة 

اجلرنال باولو �صيريا، وجرى البحث يف الأو�صاع 

على احلدود اجلنوبية وعالقات التعاون 

والتن�صيق بني اجلانبني.

ا�صتقبل العماد قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الريزة، املمثل ال�صخ�صي لالأمم 

املتحدة يف لبنان ال�صيد ديريك بالمبلي 

وبحثا يف �صوؤون عامة.

ا�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، 

م�صت�صارة مدير ال�صوؤون ال�صرتاتيجية يف وزارة 

الدفاع الفرن�صية اخلا�صة بلبنان و�صوريا والأردن 

الدكتور Agnès Favier يرافقها امللحق 

الع�صكري الفرن�صي العقيد اأوليفييه لبرو�س. وقد 

بحث املجتمعون يف الأو�صاع العامة وعالقات 

التعاون الع�صكري بني جي�صي البلدين.

ا�صتقبل قائد اجلي�س، نائبة رئي�س موؤ�ص�صة الوليد بن طالل 

الإن�صانية الوزيرة ال�صابقة ليلى ال�صلح حمادة، يرافقها الربوف�صور 

الطبيب �صبل ماروين وعدد من اأبناء الع�صكريني واملدنيني الذين 

خ�صعوا لعمليات زرع الكلى بنجاح مب�صاعدة املوؤ�ص�صة املذكورة.

وقد �صكر العماد قهوجي ال�صيدة ال�صلح حمادة ومن خاللها 

الأمري الوليد بن طالل، على املبادرات الإن�صانية والجتماعية التي 

تقوم بها املوؤ�ص�صة، ل �صيما جتاه ذوي الأمرا�س امل�صتع�صية، كما 

هناأ الربوف�صور ماروين على جناحاته البارزة يف هذا املجال.
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اإ�ستقباالت القائد

...ونواًبا

...ووفًدا ع�سكرًيا بريطانًيا

ع�صكرًيا  ــًدا  وف الــريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  ا�صتقبل 

  David Capwell بريطانًيا �صّم قائد العمليات امل�صرتكة الفريق 

اللواء  الع�صكرية  لالإ�صرتاتيجية  الدفاع  اأركان  رئي�س  وم�صاعد 

الأ�صلحة  من  اجلي�س  اأولويات  البحث  وتناول   ،Sandy Storrie
ا  خ�صو�صً تقدميها،  الربيطانية  لل�صلطات  ميكن  التي  والأعتدة 

لتعزيز  اللبنانية  احلكومة  اأقّرتها  التي  اخلم�صية  اخلطة  اإطار  يف 

البحث يف متابعة برنامج  والأمنية، كما جرى  الدفاعية  القدرات 

امل�صاعدات الربيطانية القائم حالًيا، بالإ�صافة اإىل الأو�صاع العامة 

يف لبنان واملنطقة.

قائد  اأجراها  التي  للمباحثات  ا�صتكماًل  الزيارة  هذه  وتاأتي 

اجلي�س مع عدد من امل�صوؤولني الر�صميني والع�صكريني الربيطانيني، 

خالل زيارته للمملكة املتحدة اأواخر العام املن�صرم.

...واأمني عام 

املجل�ش الأعلى اللبناين ال�سوري

...ومدير عام 

قوى الأمن الداخلي بالوكالة

ا�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، اأمني 

عام املجل�س الأعلى اللبناين ال�صوري الأ�صتاذ ن�صري 

خوري، وجرى البحث يف التطورات الأخرية على احلدود 

اللبنانية - ال�صورية.

ا�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، مدير عام قوى الأمن 

الداخلي بالوكالة العميد روجيه �صامل، حيث هناأه على توليه 

من�صبه اجلديد، وبحث معه يف التعاون والتن�صيق امل�صرتك بني 

املوؤ�ص�صتني للحفاظ على الأمن وال�صتقرار يف البالد. 

ا�صتقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، على التوايل، 

النواب ال�صادة:

حممد احلجار، نبيل دي فريج، كاظم اخلري، خالد زهرمان، 

الوليد �صكرية، هادي حبي�س، زياد القادري، واإميل رحمة.
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النائب كاظم اخلري

الوليد �سكرية النائب 

النائب زياد القادري

النائب خالد زهرمان

النائب هادي حبي�ش

النائب اإميل رحمة

النائب نبيل دي فريج النائب حممد احلجار



اجلي�ش - العدد 335 10

اإ�ستقباالت القائد

...ومدير عام املوارد املائية والكهربائية...والقا�سي ريا�ش اأبو غيدا

...ووفًدا من رابطة 

قدماء القوات امل�سلحة اللبنانية

...ومدير عام

الأمن العام

ا�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف 

الريزة، مدير عام الأمن العام اللواء عبا�س 

اإبراهيم وجرى البحث يف الأو�صاع الأمنية 

والتعاون بني املوؤ�ص�صتني.

ا�صتقبل قائد اجلي�س، وفًدا من رابطة 

قدماء القوات امل�صّلحة اللبنانية برئا�صة 

العماد املتقاعد فيكتور خوري، وتناول 

البحث ن�صاطات الرابطة والأو�صاع العامة.

ا�صتقبل قائد اجلي�س، قا�صي التحقيق 

الع�صكري الأول ريا�س بو غيدا الذي بحث معه 

يف �صوؤون ق�صائية.

ا�صتقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، مدير عام 

املوارد املائية والكهربائية الدكتور فادي قمري يرافقه اللواء 

املتقاعد روجيه قمري.

كذلك ا�صتقبل العماد قائد اجلي�س كاًل من: رئي�س مكتب التعاون الدفاعي الأمريكي العقيد دايفيد برونر،  امللحق الع�صكري 

الهندي Anil k.Pundir، اخلبري القت�صادي الدكتور جا�صم عجاقة، املحامي �صا�صني �صا�صني، رئي�س بلدية جمدل عنجر ال�صيد �صامي 

العجمي، رئي�س املجل�س البلدي لبلدية ب�صكنتا ال�صيد طانيو�س غامن، وال�صيد يا�صني جعفر يرافقه وفد من ع�صائر منطقة البقاع.
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اأيار

2013

على خطى القائد

اأّكد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي اأن »احتدام 

النزاعات الإقليمية وا�ستمرار امل�ساحنات ال�سيا�سية 

والفئوية وحماولت الت�سكيك باملوؤ�س�سة الع�سكرية 

املوؤ�س�سة  هذه  متا�سك  يف  الإطلق  على  توؤثر  لن 

واأدائها مهماتها«، م�سرًيا اإىل اأن »اإجنازات اجلي�ش 

هي تاأكيد وا�سح لقراره احلازم يف الت�سدي للفتنة«.

خالل  جــاء  اجلي�س  قائد  العماد  كــالم 

الثاين  الربية  احلــدود  فوج  من  كاًل  تفّقده 

منطقتي  يف  ال�صرقية  احلــدود  على  املنت�صر 

الهرمل وبعلبك، وفوج التدخل الثاين املنت�صر 

رياق وحميطها، حيث جال مع  يف منطقة 

الأمامية  املراكز  يف  ال�صباط  كبار  من  وفد 

الأمنية  الإجــراءات  على  واّطلع  للوحدات، 

احلــدود،  و�صبط  املواطنني  حلماية  املتخذة 

امل�صّلحني  وت�صّلل  التهريب  اأعمال  ومنع 

بالإجتاهني.

ــس بــالــ�ــصــبــاط  ــ� ــي واجـــتـــمـــع قـــائـــد اجل

وت�صحياتهم  بجهودهم  ونّوه  والع�صكريني، 

مزّوًدا اإّياهم التوجيهات الالزمة.

وجوب  »على  قهوجي  العماد  �صدد  وقــد 

ليل  والعمل  امليدانية  التدابري  تكثيف 

املتاحة  والإمكانات  الطاقات  بكل  نهار 

احلدودية«،  املناطق  ا�صتقرار  على  للحفاظ 

اأو  الإقليمية  النزاعات  »احتدام  اأن  موؤكًدا 

التي  والفئوية  ال�صيا�صية  امل�صاحنات  ا�صتمرار 

واملرتافق  والآخــر،  احلني  بني  وتريتها  ترتفع 

بع�صها مع حماولت للنيل من هيبة الدولة، 

الع�صكرية،  باملوؤ�ص�صة  ت�صكيك  وحمالت 

هذه  متا�صك  يف  ـــالق  الإط على  تــوؤثــر  لــن 

املوؤ�ص�صة واأدائها جميع مهماتها، هذا الأداء 

يف  واحلزم  والتجرد  الوعي  على  يرتكز  الذي 

معاجلة خمتلف الأحداث«.

يحققها  التي  ـــازات  »الإجن اأن  اإىل  واأ�ــصــار 

اجلي�س كل يوم �صواء جلهة اإخماد امل�صاكل 

القب�س  اإلقاء  جلهة  اأم  املتنقلة،  الأمنية 

املنّظمة  واجلرائم  الإرهــاب  ع�صابات  على 

لقراره  وا�صح  تاأكيد  هي  اأنواعها،  على 

ال�صماح  وعــدم  للفتنة  الت�صدي  يف  ــازم  احل

ملثرييها با�صتدراج الوطن اإىل اأتون ال�صراعات 

الإقليمية والفو�صى الداخلية«.

الع�صكريني  داعــًيــا  اجلي�س  قائد  وختم 

»اإىل مزيد من الإ�صتعداد واجلهوزية ملواجهة 

الأخطار والتحديات، ومواكبة الإ�صتحقاقات 

الوطنية املقبلة«.

تفّقد الوحدات املنت�صرة على احلدود ال�صرقية

قائد اجلي�ش للع�سكريني:

عليكم العمل ليل نهار بكل الطاقات والإمكانات

للحفاظ على ا�ستقرار املناطق احلدودية



ا�صتقبل رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �صلمان، يف مكتبه يف الريزة، النواب ال�صادة: اأمني وهبه، 

العـامة  الأو�صاع  معه  ا�صـتعر�صوا  الذين  �صعد،  وانطـوان  حلـو  هرني  �صكرية،  الـوليد  الـحجار،  حممد 

وال�صـوؤون الداخلية. 

وا�صتقبل رئي�س الأركان، رئي�س مكتب التعاون الدفاعي الأمريكي العقيد دايفيد برونر مع وفد مرافق.

والتقى وفًدا من رابطة قدماء القوى امل�صلحة اللبنانية برئا�صة العماد املتقاعد فيكتور خوري. وجرى البحث يف �صوؤون الرابطة وتفعيل دورها،.

كما ا�صتقبل وفدًا من كلية الدفاع الوطني الباك�صتاين اأطلعه على الربامج املعتمدة يف الكلية املذكورة، و�صبل تفعيل التعاون مع 

اجلي�س اللبناين. 

كذلك، ا�صتقبل رئي�س الأركان كاًل من: نائب رئي�س احلزب التقدمي ال�صرتاكي ال�صتاذ دريد ياغي، وال�صيد ريا�س الأ�صعد، اإ�صافة اإىل 

وفد من بلدية ظهر الأحمر يتقدمه ال�صتاذ �صوقي بحمد، وجرى البحث يف اإمكان دعم اجلي�س ل�صوؤون اإمنائية يف البلدة.

ا، رئي�س الحتاد اللبناين للمبارزة. ومن زواره اي�صً
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اأيار

2013

اإ�ستقباالت رئي�ش االأركان

رئي�ش الأركان يزور 

الإمارات العربية املتحدة

دولة  اإىل  بزيارة  �صلمان  وليد  الركن  اللواء  الأركــان  رئي�س  قام 

المارات العربية املتحدة تلبية لدعوة من مركز النتاجية واجلودة 

العاملية، حيث األقى حما�صرة بعنوان »القيادة وال�صيطرة«، ثم التقى 

رئي�س اأركان القوات امل�صلحة الإماراتية الفريق الركن حمد حممد 

البلدين  الع�صكري بني  التعاون  �صبل  وبحث معه يف  الرميثي،  ثاين 

ال�صقيقني والأو�صاع العامة ذات الهتمام امل�صرتك.

 ...وي�ستقبل نوابًا و�سخ�سيات

النائب حممد احلجارالنائب اأمني وهبه
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النائب الوليد �سكرية

العقيد دايفيد برونر مع وفد مرافق

وفد من كلية الدفاع الوطني الباك�ستاين

النائب هرني حلو

العماد املتقاعد فيكتور خوري مع وفد من رابطة قدماء القوى امل�سلحة

ال�سيد ريا�ش الأ�سعد
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اأيار

2013

م�ؤمتر

اإعداد:

تريز من�صور

ديناميات التغيري 

وحتديات الأمن والإقت�ساد وال�سيا�سة عربًيا

املوؤمتر الإقليمي الثالث للجي�ش اللبناين

قيمة م�صافة بف�صل حجم امل�صاركة ونوعيتها
برعاية العماد جان قهوجي، نّظم مركز 

البحوث والدرا�صات الإ�صرتاتيجية 

يف اجلي�ش اللبناين، املوؤمتر الإقليمي 

الثالث، والذي عقد حتت عنوان: 

»العامل العربي 2013: ديناميات 

التغيري، التحديات يف الأمن 

والقت�صاد والإدارة ال�صيا�صية«.

�صارك يف املوؤمتر عدد من 

النخب وكبار الباحثني من العامل 

العربي والدول الإقليمية واأوروبا 

والوليات املتحدة الأمريكية 

وا�صرتاليا، الذين قّدموا مداخالتهم 

حول ما ي�صهده العامل العربي من 

تطورات وتفاعالت وما يواجهه من 

حتّديات، ليخل�صوا اإىل تو�صيات يف 

خمتلف املحاور.

املوؤمتر الإقليمي الثالث 

مبو�صوعاته التي تالم�ش بواقعية 

الق�صايا الإقليمية الكربى، يكت�صب اأهمية 

ا�صتثنائية، يف ظّل التطورات التي ي�صهدها 

العامل العربي وتعاظم تفاعالتها، كما 

اأنه يكت�صب اأهمية م�صافة بفعل حجم 

امل�صاركة فيه ونوعيتها. 

 وقد اأّكد اجلي�ش اللبناين من خالل 

هذا املوؤمتر و�صابقيه، بلوغه م�صاف 

اجليو�ش الأكرث حداثة يف جمال تنظيم 

املوؤمترات واإعطاء قيمة م�صافة للبحث 

ال�صرتاتيجي.

عقد املوؤمتر يف فندق مونرو - بريوت، 

حيث ا�صتهّل ن�صاطاته يف 10 ني�صان 

املن�صرم بحفل ا�صتقبال، وت�صّمنت 

فعالياته التي ا�صتمرت اإىل 13 منه جل�صة 

مة اإىل مرحلتني،  اإفتتاحية عامة مق�صّ

وجل�صات مناق�صة بني الباحثني 

امل�صاركني، وجل�صة ختامية تليت فيها 

التو�صيات، وتخّللها تكرمي امل�صاركني، 

الراعني والإعالميني على حّد �صواء. 

ال�صتقبال حفل 

ا�ستقبال  حفل  العمل  جل�سات  �سبق 

لرئي�س  كلمة  تخّللته  للم�ساركني 

الوطني  الدفاع  وزيــر  األقــاها  اجلمهــورية 

ا رئي�س حكومة  فايز غ�سن، الذي مّثل اأي�سً

ميقــاتي،  جنــيب  الأعـــمـــال  ت�سريف 

اجلي�س  لقائد  كلمتني  اإىل  بــالإ�ــســافــة 

العماد جان قهوجي، وملدير مركز البحوث 

اللجنة  رئي�س  الإ�سرتاتيجية،  والدرا�سات 

خالد  الركن  العميد  للموؤمتر  املنّظمة 

حمادة. ح�سر حفل ال�ستقبال الوزير ال�سابق 

النواب  جمل�س  رئي�س  ممثًل  زعيرت  غازي 

ممثًل  امل�سنوق  حممد  ال�سيد  بــري،  نبيه 

�سلم،  مّتــام  املكّلف  احلكومة  رئي�س 

رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان، 

بالوكالة  الداخلي  الأمــن  قوى  عام  مدير 

العميد روجيه �سامل، نقيب ال�سحافة حممد 

امللحقني  مــن  كبري  ــدد  ع البعلبكي، 

املتحدة  الأمم  وقوات  الأجانب  الع�سكريني 

والقت�ساد،  الفكر  واأهل  لبنان  يف  العاملة 

اإىل  بالإ�ســافة  اجلي�س،  قيادة  من  �سباط 

املوؤمتر وعدد كبري  امل�ساركني يف فعاليات 

من ال�سحافيني والإعلميني. 

الوزير غ�صن:

نحن بحاجة اإىل ديناميات جديدة ملواكبة 

الراهنة والتطورات املت�صارعة التغيريات 

يف  غ�سن  فايز  الوطني  الدفاع  وزير  رّحب 

و�سكر  بامل�ساركني،  كلمته  م�ستهّل 

الإ�سرتاتيجية  والدرا�سات  البحوث  مركز 

يف اجلي�س اللبناين، الذي اختار »ديناميات 

والقت�ساد  ــن  الأم يف  التحديات  التغيري، 

للموؤمتر  ــا  عــنــواًن ال�سيا�سية«  والإدارة 

وقع  على  العام،  هذا  ينعقد  الــذي  الثالث 

العربي  العامل  ي�سهدها  كبرية  تغيريات 

التغيريات  »و�سعت  وقــال:  لبنان.  و�سمنه 

طويلة،  م�سرية  �سكة  على  العربي  العامل 

اأعلى  على  عربًيا  ا�ستنفاًرا  وا�ستدعت 

للتحديات  اإ�ستجابة  ملواكبتها،  امل�ستويات 

على  تقت�سر  ل  التحديات  وهــذه  الراهنة. 



م�ستوى  اىل  تتجاوزها  بل  وال�سيا�سة،  الأمن 

والتعليم  والرتبية  وال�ستثمار  القت�ساد 

وال�سحة وغريها من مفا�سل احلياة اليومية 

لكل بلد.

ومن هنا، فاإننا اليوم مطالبون اأكرث من 

و�سبك  والتعا�سد  بالتعاون  م�سى،  وقت  اأي 

الأمان  �ساطئ  نحو  باأمتنا  لل�سري  ــدي،  الأي

العرب على  بقدرة  موؤمن  ين�سده كل  الذي 

كبرية،  واقت�سادية  �سيا�سية  قوة  ت�سكيل 

اأن عاملنا  اإثنان على حقيقة  اإذ ل يختلف 

الب�سرية  الــطــاقــات  مــن  ميتلك  العربي 

والعلمية والنخبوية والإمكانات املادية، ما 

يوؤهله القيام باأدوار ريادية يف العامل«.

ديناميات  »اأن  غ�سن:  ــر  ــوزي ال واعــتــر 

اأ�سا�سي  ب�سكل  ترتكز  اأن  يجب  التغيري، 

على  وحده  القادر  ال�سباب،  عن�سر  »على 

اإىل  تطّلعه  من  اإنطلًقا  والتمّيز  الإبــداع 

قدرته  اىل  نظًرا  درجاتها،  بجميع  احلرية 

التي  التكنولوجية  الثورة  مواكبة  على 

العامل«. ي�سهدها 

وقال: »اإننا، واإذا ما اعتمدنا هذا التوجه، 

التي  قيمته  ال�ساب،  للعن�سر  نعيد  ف�سوف 

دعامة  منه  وجنعل  افتقدها،  ــه  اأن ي�سعر 

ن�سعل  وقوًدا  ل  املجتمعات،  بناء  اأ�سا�سية يف 

خيارين  اأمام  يجعله  مما  ال�سراعات،  به 

عن�سًرا  يــكــون  اأن  اإمـــا  مـــّر:  اأحــلهــمــا 

على  وخــطــًرا  عــالــًة  ي�سكل  ا  م�ساك�سً

لرياح  عر�سة  نرتكه  اأن  ــا  واإم جمتمعه، 

واأحلمه  وقدراته  علمه  فيحمل  الهجرة 

خدمة  يف  لي�سعها  حقيبة  يف  الــواعــدة 

املجتمع  اأن  حــني  يف  اأخـــرى،  جمتمعات 

املبدعني  اإىل  احلــاجــة  ــسّ  اأمــ� يف  الــعــربــي 

ال�سباب الذين ميتلكون القدرة على �سخ 

الدم اجلديد يف عروق اأي تغيري من�سود«. 

التعاطي  »�سرورة  على  غ�سن  الوزير  و�سّدد 

على  قائمة  جديدة  باأبعاد  ق�سايانا  مع 

ــزات فــكــريــة وعــلــمــيــة تــتــلءم  ــك ــرت م

وت�سكل  مبنطقتنا،  املحيطة  والتحديات 

اأي  اإىل  لأبنائه  واعد  عربي  مل�ستقبل  ا  اأ�سا�سً

قطر انتموا«.

عاملنا  يف  تغيري  من  نن�سده  ما  اىل  ونظًرا 

من  النــطــلق  اإىل  اجلميع  دعــا  العربي، 

اأ�سا�سيني: اأمرين 

التي  املت�سارعة  الــتــطــورات  هــو  الأول: 

�سهدها العامل العربي يف ال�سنوات املا�سية.

يجب  التي  الأ�سا�سية  ق�سايانا  هو  والثاين: 

نعمل  واأن  اأمنلة،  قيد  عنها  نحّيد  ل  اأن 

�سلم  يف  ــة  ــوي اأول اإبقائها  على  جاهدين 

الفل�سطينية،  الق�سية  واأولــهــا  ق�سايانا، 

وق�سية تنامي الإرهاب باأ�سكاله املختلفة، 

اأبرز  اأحد  الإ�سرائيلي،  الكيان  ميثل  والذي 

وجوهه.

ــــذان الــتــحــديــان، يــ�ــســعــانــنــا اأمــــام  ه

ويفر�سان  والقومية،  العربية  م�سوؤولياتنا 

اأي  علينا النطلق منهما يف التعاطي مع 

ق�سية اأخرى.

زالــت  مــا  اإ�ــســرائــيــل،  »اإّن  غ�سن:  وقــال 

احلائط،  عر�س  الدولية  بالقرارات  ت�سرب 

ول تويل اهتماًما للمعايري الدولية والأممية 

يف  يح�سل  مــا  واإّن  الإن�سانية.  حتى  ول 

للمقد�سات  تهويد  فل�سطني، من حماولت 

يف  وال�ــســتــمــرار  وامل�سيحية،  الإ�ــســلمــيــة 

العتداء  وموا�سلة  وال�ستيطان،  التو�سع 

ي�ستدعي  الفل�سطيني،  ال�سعب  عــلــى 

حراًكا عربًيا اإ�ستثنائًيا عاجًل، ي�سع حًدا 

للحتلل الإ�سرائيلي، ويوقف النتهاكات 

والتي  يوًما،  تتوقف  مل  التي  الإ�سرائيلية، 

بع�س  يف  عــادًيــا،  خــًرا  وللأ�سف  اأ�سبحت 

و�سائل الإعلم العربية. فها نحن يف لبنان 

للطائرات  اخلــروق  ع�سرات  يومًيا  نح�سي 

�سمائنا،  يف  وجتول  ت�سول  التي  الإ�سرائيلية 

هذه  اأن  علًما  اليونيفل،  قوات  اأعني  وعلى 

اجلي�س  مــع  بالتعاون  متّكنت  الــقــوات 

ال�ستقرار  من  نوٍع  اإحــداث  من  اللبناين، 

على  العامل،  له  ي�سهد  اجلنوب  يف  الأمني 

الرغم من التطورات املحيطة بلبنان«.

و�سامل  عادل  �سلم  طلب  »اإننا  وتابع: 

يف  ــّرت  اأق التي  العربية  املبادرة  على  قائم 

مطالبتنا  وجنــدد   ،2002 العام  بــريوت  قمة 

اإ�سرائيل  على  بال�سغط  ــدويل  ال املجتمع 

�سبعا  يف  املحتلة  اأر�سنا  من  للإن�سحاب 

وكفر�سوبا واجلزء ال�سمايل من قرية الغجر، 

ل�سيادتنا،  امل�ستمرة  اإنتهاكاتها  ووقــف 

والتزام القرار 1701 ب�سكل كامل وبجميع 

مندرجاته. ولعّل الهاج�س الآخر الذي يق�ّس 

الإرهاب  برّمته، هو ظاهرة  العامل  م�ساجع 

يتم  مل  اإذا  التي  الظاهرة  هــذه  املتنامي، 

والق�ساء  منابعها،  جتفيف  على  العمل 

عليها، �ستبقى وتكر ككرة ثلج تاأخذ 

العتدال  على  وتق�سي  اجلميع  طريقها  يف 

اإّن  ميّثله.  كان  من  كائًنا  والنفتاح، 

وحاربه،  الإرهــاب،  مــرارة  ذاق  الــذي  لبنان 

�ساحته  حماية  على  العمل  �سيوا�سل 

جتتاح  التي  الظاهرة  هذه  من  الداخلية 

العامل، حائًل بالتايل دون متكني هذه الآفة 

الوطني  ن�سيجه  يف  التغلغل  من  اخلطرية 

جتنيب  من  متّكنا  لقد  واملميز.  الفريد 

التطورات  تداعيات  ن�سبًيا،  ولــو   - بلدنا 

ل  هذا  ولكن  وانعكا�ساتها،  بنا  املحيطة 
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عن  من�أى  يف  بتن�  �أنن�  �لإطالق  على  يعني 

ف�لفتنة  قد حت�صل،  تطور�ت م�صتقبلية  �أي 

ومتّكن  بلدن�،  على  بر�أ�صه�  �أطلت  ط�مل� 

حكيمة،  ع�صكرية  قي�دة  بف�صل  لبن�ن، 

�ل�صي��صية،  �ل�صلطة  من  ر�صيدة  وتوجيه�ت 

من و�أده� يف مهده�«.

�لإ�صتقر�ر  م��ن  »�ملت�صررين  �أن  و�أك���د 

و�لع�بثون  �لفنت  وم�صعلو  كرث.  �لد�خلي 

ولكّن  حم�ولتهم،  �صيو��صلون  ب�لأمن 

ب�ملر�ص�د،  لهم  �صيكون�ن  ولبن�ن  �جلي�ش 

و�صنعمل على منعهم من تنفيذ مر�دهم«.

�لذي  �مل���أزوم  �لإقت�ص�دي  �لو�قع  �أن  و�عترب 

يف  كبرية  بن�صبة  ي�ص�هم  قد  لبن�ن  يعي�صه 

�لفتنة  من  للم�صتفيدين  �لفر�ش  تقدمي 

�ملع�جلة  و�صتكون  حم�ولتهم،  لتكر�ر 

�لذي  و�ملعي�صي  �لقت�ص�دي  للو�قع  �جلذرية 

تو�جهن�،  �لتي  �لتحدي�ت  �أبرز  من  نعي�صه 

ول �صّيم� وجود �أكرث من مليون ن�زح على 

�أر��صين�«.

�أعن�ق  يف  �أم���ن��ة  »لبن�ن،  �أخ���رًي�:  وق���ل 

بنيه، ول جم�ل �أم�مهم �لآن �صوى �لت�ص�من 

و�لتب�ين�ت،  �خلالف�ت  ونبذ  و�لتك�تف 

�أجل  من  �ص�فية  وبنّي�ت  �صوًي�،  و�لعمل 

�لتحدي�ت  �إّن  �لأم�ن.  بّر  �إىل  �إي�ص�ل بلدهم 

كبرية  بع�ملن�  �ملحدقة  و�لأخط�ر  كبرية، 

�، لكن م� ز�ل �أم�من� �ملزيد من �لوقت  �أي�صً

�أجل  من  و�لتع�ون  بع�صن�،  مع  للتف�عل 

متطورة  ودين�مي�ت  جديدة،  مف�هيم  خلق 

مو�كبة  ع��ل��ى  ق���دري��ن  جتعلن� 

�ل��ت��غ��ي��ري�ت �ل��ر�ه��ن��ة و�ل��ت��ط��ور�ت 

�ملت�ص�رعة«.

ومتنى يف �خلت�م �لنج�ح للموؤمتر.

العماد قهوجي: ندرك اأن العامل 

اأولوياتنا اإلينا وهذه  يتطلع 

ج�ن  �لعم�د  �جلي�ش  ق�ئد  رّح��ب 

كلمته  م�����ص��ت��ه��ّل  يف  ق��ه��وج��ي 

ب���مل�����ص���رك��ن وق������ل: »ن��ل��ت��ق��ي 

�أبو�ب  على  ونحن  �ليوم،  و�إي�كم 

خ�صّم  ويف  حملية،  ��صتحق�ق�ت 

متغري�ت �إقليمية كبرية ي�صهده� 

�ل�صرق �لأو�صط، ويح�ول لبن�ن بكّل 

بو�قعية  معه�  يتع�مل  �أن  جهده 

�ل�صلبية  نت�ئجه�  ترتد  ل  كي  وحكمة، 

حتدي�ت  و�جلي�ش  لبن�ن  ع��ش  لقد  عليه. 

جعل  م�  �مل��صية،  �لأ�صهر  خ��الل  كبرية 

ح�فة  �إىل  مّرة  من  �أكرث  ي�صل  �لوطن  هذ� 

وي�صتعيد  �أنف��صه،  يلتقط  �أن  قبل  �له�وية، 

�أمنه و��صتقر�ره ولو ب�حلد �لأدنى«.

�أن  مت�ًم�  ن��درك  »نحن  ق�ئاًل:  و�أ���ص���ف 

ز�وي��ة  من  �إلين�  يتطلع  ب�أجمعه  �لع�مل 

�لأحد�ث �ل�صورية، ونعرف حجم �لتحذير�ت 

�لتي تنّبهن� �إىل �ملخ�طر �ملحدقة بن�. لكْن 

كلبن�نين  م�صوؤولي�تن�  تكرب  م�  بقدر 

 � �أي�صً تكرب  ��صتقر�رن�،  على  �حلف�ظ  يف 

لإدخ���ل  و�خل�رجية  �لد�خلية  �مل��ح���ولت 

�ل�ص�حة  �إىل  �لإقليمية  �لأزم���ة  عن��صر 

�للبن�نية، وزّجه� يف �أتون �ل�صر�ع�ت �ل�صرق 

على  فيه�  �مل�صتعرة  و�حل���رب  �أو�صطية، 

معنيون  نحن  م�  وبقدر  جبهة.  من  �أكرث 

مع  �لتع�ون  نريد  �أمنن�،  على  ب�حلف�ظ 

�ل�صتقر�ر  و�صبط  �لفتنة  لو�أد  �ل�صديقة  �لدول 

�أًي�  لالإره�ب،  ق�عدة  �إىل  لبن�ن  ومنع حتّول 

ك�نت جن�صيته ومعتقد�ته«.

و�أكد �أن »لبن�ن �عت�د �أن يو�جه �لأزم�ت 

نكبة  ت�ريخ   1948 �لع�م  منذ  �لكبرية 

وت�رة  ب�ل�صالح  ت�رة  �ليوم،  وحتى  فل�صطن 

�للبن�ين،  �جلي�ش  يف  ونحن  ب�حلو�ر.  �أخرى 

دف�ًع�  ون�صت�صهد  �ل�صالح  نحمل  كّن�  و�إن 

ننح�ز  �أنن�  �إل  و�صي�دتن�،  وحقن�  �أر�صن�  عن 

ملع�جلة  وح��ي��ًد�  �صبياًل  �حل��و�ر  ثق�فة  �إىل 

�لد�خلية«. م�ص�كلن� 

و�عترب �أن لبن�ن على مفرتق دقيق وخطري، 

بحيث تتك�ثر �ملخ�طر و�لتحذير�ت ع�صية 

حمدًد�  �لكبرية،  �لد�صتورية  �ل�صتحق�ق�ت 

�أولوي�ت �جلي�ش �للبن�ين ب�لآتي:

�لتز�مه  ي��ج��دد  �للبن�ين  �جلي�ش  �أوًل: 

مقدمة  �أر�صته  وم���  �لد�صتورية،  �لثو�بت 

�لوف�ق  وثيقة  �أ�ص�صه�  و�صعت  �لتي  �لد�صتور 

�جلمهورية  لبن�ن  عن  مد�فًع�  �لوطني، 

�حلري�ت  وع��ن  �لربمل�نية،  �لدميوقر�طية 

و�لتوطن  �لتق�صيم  وم��و�ج��ًه���  �ل��ع���م��ة، 

�لدموية. و�ل�صر�ع�ت 

ث����ن���ًي����: م��ن��ع حت��وي��ل ل��ب��ن���ن ���ص���ح��ة 

م�ص�عدة  �إىل  نتطلع  ونحن  لالإره�بين، 

يف  مًع�  نتع�ون  كي  �ل�صديقة،  �لأج��ه��زة 

حربن� �مل�صرتكة �صد �لعن��صر �لإره�بية.

خطته  وف���ق  ي��ري��د  �جل��ي�����ش  �إن  ث���ل��ًث���: 

كي  �لع�صكرية  قدر�ته  تعزيز  �خلم�صية، 

�لأم��ن  م�صتلزم�ت  توفري  م��ن  يتمكن 

�للبن�نين  حي�ة  ي�صمن  مب�  و�ل�صتقر�ر، 

تعيد  �أن  �آملن  و�لأج�نب،  �لعرب  و�لرع�ي� 

دولهم �لنظر يف حتذير�ته� من خم�طر زي�رة 

لبن�ن.

تطبيق  �ل��ت��زم  �ل��ذي  �جلي�ش  �إن  ر�ب��ًع���: 

 ،1701 �لقر�ر  مقدمه�  ويف  �لدولية  �لقر�ر�ت 

�لإ�صر�ئيلي  �لعدو  خروق�ت  من  �لرغم  على 

�لتوتر  بوؤر  تطويق  على  وَحِر�َش  �ملتكررة، 

�ملذهبي يف �أكرث من منطقة، يدرك �أهمية 

�ل�صتحق�ق�ت يف �لأ�صهر �ملقبلة، وهو متنّبه 

�أن  ميكن  �ل��ذي  �ل��ف��ر�غ  ملخ�طر  مت���ًم��� 

يح�صل، �إذ� مل تتمكن �جله�ت �ل�صي��صية 

كلمة  وتوحيد  �ل�صمل  مّل  م��ن  �ملعنية 

ت�صكيل  �إىل  نتطلع  ونحن  �للبن�نين. 

�لرئي�ش  دول��ة  برئ��صة  ج��دي��دة  حكومة 

رئي�ش  قي�دة  ظل  يف  و�لعمل  �صالم،  مت���م 

�لأخط�ر  ملو�جهة  و�حلكومة  �جلمهورية 

�ملحتملة، ونوؤكد هن�، �أنن� لن نّدخر جهًد� 

يد  وقطع  �ملذهبية  �لتفجري�ت  فتيل  لنزع 

كي  قدر�تن�  تعزيز  على  و�لعمل  �لإره�ب، 

لل�صر�ع�ت  جديدة  �صحية  لبن�ن  يقع  ل 

�حل��و�ر،  ثق�فة  ملتزًم�  ويبقى  �لإقليمية، 

موحًد�،  بلًد�  �لدميقر�طية،  �صبيل  �ص�لًك� 

حًر�، م�صتقاًل«.
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العميد الركن حماده:

الإنتقال من موقع التلقي اإىل 

موقع الإدراك وامل�صاركة يف �صنع 

احلدث

م����دي����ر م����رك����ز �ل���ب���ح���وث 

و�ل���در�����ص����ت �لإ���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

ورئ���ي�������ش �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة 

خ�لد  �لركن  �لعميد  للموؤمتر 

حم�ده، ��صتهّل كلمته مرّحًب� 

�ملوؤمتر  يف  �مل�ص�ركن  بجمهور 

ر�صمين  من  �لث�لث،  �لإقليمي 

وق�ل:  و�أك�دميين،  وب�حثن  ودبلوم��صين 

لن�صيف  ح�صوركم  و�أ�صكر  بكم  »�أرّحب 

�صوًي� �إىل م� بد�أن�ه منذ �لع�م 2011 يف مركز 

�لبحوث و�لدر��ص�ت �لإ�صرت�تيجية يف �جلي�ش 

�لعربي  �ل��ع���مل  م��ن  نخب  م��ع  �للبن�ين، 

حو�ر  جولة  �ملتحدة  و�ل��ولي���ت  �أوروب���  ومن 

�ملتف�علة  و�لق�ص�ي�  �ملتغرّي�ت  حول  جديدة، 

مظ�هره�  بجميع  �لعربية،  �ل�ص�ح�ت  يف 

�ص�ح�ت  عنه�  تعرّب  �لتي  �أو  �لحتج�جية، 

�لقت�ل �لد�مي يف �صوري� حيث يتعّذر �حلو�ر«. 

و�أ����ص����ف: »ن��ع��م، ل��ق��د مت��ك��ّن��� خ��الل 

من  قيود،  دون  وم��ن  �ملن�صرمن  �لع�من 

ومنتجة  حّرة  نق��ص�ت  و�إطالق  �ملب�درة  �أخذ 

مع�ر�صن  وتقليدين،  حد�ثين  جمعت 

مّن�  �إمي�ًن�  حكومية،  �صي��ص�ت  و�ص�نعي 

�ملو�صوعية للظو�هر �ملجتمعية  �ملق�ربة  ب�أّن 

�ملو�قف  عن  و�لتخّلي  �صّتى،  ب�أ�صك�له� 

�لأ�ص��صي  �جلزء  هي  �لآخ��ر،  وقبول  �مل�صبقة 

موقع  �إىل  �لتلّقي  موقع  من  �لنتق�ل  يف 

�أو  �حلدث  �صنع  يف  �مل�ص�رك  ورمب�  �ملدرك، 

يف �لت�صّدي له. 

يعد  مل  و�أمنه�  �ملجتمع�ت  ��صتقر�ر  �إّن 

مقت�صًر� على �أمن �حلدود �أو �لأمن �لد�خلي 

�إىل  ب�لإ�ص�فة  �إّن��ه  �لق�نون؛  تثبيت  جلهة 

�ل�صم�ن�ت  و�أم�ن  �لعمل  فر�ش  �أمن  ذلك، 

�ل�صي��صية  �مل�ص�ركة  �أم��ن  �لجتم�عية، 

و�أم�ن �خل�صو�صي�ت �لثق�فية و�لإثنية«. 

عنو�ن  ملوؤمترن�  �أعطين�  »لقد  و�أو���ص��ح:   

»�لع�مل �لعربي 2013: �لتحّدي�ت يف �لقت�ص�د 

�أ�صبح  بعدم�  �ل�صي��صية«  و�لإد�رة  و�لأم��ن 

يف  �ل��ت��غ��رّي�ت  م�صري  رب��ط  ب��ه  �مل�صّلم  م��ن 

وب�صعود  �لقت�ص�دي  ب�لرتّدي  �لعربي،  �لع�مل 

�لإقليمي  وب�لعجز  �لأ�صولية،  �حلرك�ت 

يف  �صي��صية  عملية  �إط��الق  عن  و�ل���دويل 

�صوري�، رمب� ب�نتظ�ر �أن تف�صي �لإ�صطف�ف�ت 

�ل�صي��صية و�لع�صكرية �إىل تغيري يف مو�زين 

�لقوى، لتخ�ذ �لقر�ر�ت �ملن��صبة«. 

برزت  �لقت�ص�دي،  �مل�صتوى  »على  وت�بع: 

�لق�ئمة،  �لقت�ص�دية  �ملنظوم�ت  ه�ص��صة 

�لريعي  �لط�بع  عليه�  يغلب  يز�ل  ل  �لتي 

�أهليته�  وع���دم  �ل��ف��ردي،  و�ل���ص��ت��ث��م���ري 

و�حل�جة  �لع�ملي  �لقت�ص�د  مع  للتو��صل 

ب�لإ�ص�فة  هذ�  �لعمل؛  فر�ش  لت�أمن  �مللّحة 

جلهة  �لتعليم  قط�ع  حتديث  �صرورة  �إىل 

تعميمه ورفع نوعيته وجدو�ه. 

يتج�وز  مل  �ل�صي��صية،  �لإد�رة  جم�ل  ويف 

على  �ل�صيطرة  م�صروع  �لآن  حتى  �لتغيري 

�ملتعّلقة  �لنتم�ء�ت  ��صت�صر�ء  ظل  يف  �لدولة 

�ل�صريعة  �إدم�����ج  ح��ول  و���ص��ر�ع  ب���ل��دي��ن 

�لتع�ي�ش بن خمتلف  ب�لد�صتور، مّم� جعل 

ي��زد�د  و�لثق�فية،  �ل�صي��صية  �ملجموع�ت 

�صلًب�  وينعك�ش  ي��وٍم  بعد  ي��وًم���  �صعوبة 

�ملجموع�ت  وم�صتقبل  �مل����ر�أة  دور  على 

ب�لإ�ص�فة  هذ�  �ملدين،  و�ملجتمع  �لعلم�نية 

بن  ب�لعالقة  يتحّكم  �ل��ذي  �لعنف  �إىل 

�ل�صي��صية  �جله�ت  وبن  و�ملجتمع،  �لدولة 

�ملطروحة  �لإ�صالح�ت  �أّن  كم�  �لف�علة، 

�أو  و�لفدر�لية  �لحّت�دية  �لأنظمة  بن  تر�وح 

�حلكم �ملحّلي«. 

لهذ�  �لنج�ح  مقوم�ت  كّل  بتوفري  ووعد 

�ل�صنوي  �لتز�من�  م��ن  »�إن��ط��الًق���  �مل��وؤمت��ر 

�أنف�صن�  على  �آلين�ه  �لذي  وب�لدور  بتنظيمه 

يف هذ� �ملج�ل، لعّل �حلو�ر يبّدد �لقلق على 

�لتي  �لتو�صي�ت  �أن  و�ثقن  و�لتنّوع،  �حلرية 

�مل�ص�ركة  �لكبرية  �لط�ق�ت  عن  �صت�صدر 

ق�باًل  �إ�صه�ًم�  �صت�صكل  �ملوؤمتر،  هذ�  يف 

ودو�ئر  �ل�صلة  ذ�ت  �ملر�كز  لدى  لال�صتثم�ر 

�صنع �لقر�ر«. 

اجلل�صة العامة الفتتاحية

�لفتت�حية  �ل��ع���م��ة  �جلل�صة  حملت 

عنو�ن،  ني�ص�ن   11 يف  عقدت  �لتي  للموؤمتر 

نحو  �لدللت  �أين:  �إىل  �لقطبية  »�لآح�دية 

�لتحّولت  �صوء  يف  جديد  ع�ملي  نظ�م  ظهور 

�لتي ي�صهده� �لع�مل �لعربي، �ل�صرت�تيجي�ت 

مب�ص�ركة  جرت  وقد  �جلديدة«.  و�لتو�زن�ت 

حتي  ن��صيف  �لدكتور  �ل�صفري  من  كل 

�لدول  جل�معة  �لع�م  �لأم��ن  �صع�دة  ممثاًل 

�ل�صفري  �لعربي،  نبيل  �لدكتور  �لعربية 

�لرو�صي  �ل�صفري  ب���ويل،  ب�تريك  �لفرن�صي 

�ململكة  �صفري  ز��صبيكن،  �ألك�صندر 

�ل�ص�بق  �مل�صت�ص�ر  فلت�صر،  ت��وم  �ملتحدة 

يف  �لنتق�لية  للمرحلة  �لأمريكي  للرئي�ش 

�ل�صرق  ق�صم  ومدير  هوف،  فريدريك  �صوري� 

�لأو�صط يف �لبنك �لدويل فريد بلح�ج.

�فتتح مدير �جلل�صة �لعميد �لركن خ�لد 

وترية  »تت�ص�رع  فيه�:  ق�ل  بكلمة  حم�دة 

�لأحد�ث منذ �بتد�ء �لألفية �لث�لثة، ون�صهد 

�لإ�صرت�تيجية،  �لفو�صى  ي�صبه  م�  ح�لًي� 

�مل��رت�ف��ق��ة م��ع ع��دم �ل��و���ص��وح يف �مل��و�زي��ن 

�لأح���دي��ة  ت���أرج��ح  �إث��ر  �لدولية،  �لقوى  بن 

�جلنوب.  قوى  ل�ص�لح  �لأمريكية  �لقطبية 

نت�ئج  تعك�ش  �لنتق�لية  �ملرحلة  ه��ذه 

�لغربية،  �لطريقة  على  �لعوملة  بن  �لتم�زج 

و�صعود  و�لّت�����ص���لت،  �لتكنولوجي�  وث��ورة 

ثق�فية،  دينية،  �صي��صية،  جديدة  �أقط�ب 

ع�ملي  نظ�م  نحو  �لعبور  �إن  �إيكولوجية. 

ومبو�قع  مب�ص�لح  ي�صطدم  �لأقط�ب  متعّدد 

�لدولية  �حَلوكمة  وب�أزمة  �لكب�ر  �لالعبن 

�لثم�ين  �ملتحدة وجمموعة  �لأمم  )منظومة 

.»)G20 وجمموعة �لع�صرين G8
ت�ص�وؤًل  طرح  �صوري�  يف  �لو�صع  تن�ول  و�إذ   

�لع�صكري  �ل�صر�ع  م�صتقبل  »�صكل  حول 

م�ص�در  �كت�ص�ف  �صوء  يف  فيه�،  �ل�صي��صي 

وكيف  ط،  �ملتو�صّ �صرق  يف  للط�قة  جديدة 

على  �لنظ�م  يف  تعديل  �أي  يوؤّثر  �أن  ميكن 

�إحي�ء مف�و�ص�ت �ل�صالم؟«. 
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ال�صفري هوف: حكومة لبنان قامت بعمل مهّم 

عرب اإن�صاء هيئة اإدارة قطاع النفط

ق�ل  �لذكر،  �آنفة  �ملعطي�ت  من  �نطالًق� 

�مل�صت�ص�ر �ل�ص�بق للرئي�ش �لأمريكي للفرتة 

فريديريك  �ل�صفري  �صوري�  يف  �لنتق�لية 

ملّف  يف  طويلة  خربة  �ص�حب  وهو  هوف، 

ود�خل  �ل�صر�ئيلية،  �ل�صورية  �ملف�و�ص�ت 

�مل�ص�ر  »�إن  �لأمريكية، يف كلمته:  �لإد�رة 

�لعربي  �لع�مل  يف  �لبعيد  للمدى  �ل�صي��صي 

يدعو �إىل �لتف�وؤل، ذلك �أن �لعرب، ول �صيم� 

�صوؤ�ل  عن  �لإج�بة  ب��د�أو�  منهم،  �ل�صب�ب 

�مل�صدر  �صيكون  من  وهو  �ملن�صرم،  �لقرن 

�أن  ولحظ  �ل�صي��صية«.  لل�صرعية  �حلقيقي 

�صورة  ر�صم  �ل�صب�ب  بقي�دة  �لعربي  »�لربيع 

ت�صتمد  ل  �حلكومة  �أن  مف�ده�  جديدة 

قوته� و�صرعّيته� مّمن يعلوه� �ص�أًن�، بل من 

يحكمون  �لذين  و�أولئك  نف�صه،  �ل�صعب 

خي�رين،  �أم���م  هم  �ليوم،  �لإ�صالم  ب��صم 

�لفر�ش  وتوفري  �ل�صعب  كر�مة  �حرت�م  �إم� 

�لف�صل  مو�جهة  و�إم�  �ملالئمة،  �لقت�ص�دية 

�لعلم�نيون«.  �أ�صالفهم  �صهده  �لذي  عينه 

�لطبيعي  �لغ�ز  »�كت�ص�ف  �أن  هوف  ور�أى 

لبن�ن  حكومة  و�أن  و�عد،  حدث  لبن�ن  يف 

�إد�رة  هيئة  �إن�ص�ء  عرب  مهّم  بعمل  ق�مت 

قط�ع �لنفط«.

بلحاج: التمّدن واملياه وال�صكان كمحددات 

للأمن الوطني والإقليمي

و�صم�ل  �لأو�صط  �ل�صرق  �إد�رة  مدير  حتّدث 

عن  بلح�ج  فريد  �لدويل  �لبنك  يف  �أفريقي� 

�لدولية،  للموؤ�ص�ص��ت  ميكن  �لتي  �لو�ص�ئل 

�لقي�م به�  �لأ�ص��صية،  توؤّمن �خلدم�ت  �لتي 

�خلالف�ت  ردم  �أجل  من  �لدويل،  ك�لبنك 

�لثقة  وتعزيز  �ملنق�صمة  �ملجتمع�ت  بن 

على  �ل�صرعية  و�إ�صف�ء  �لدولة،  مبوؤ�ص�ص��ت 

�لن��صئ. �ل�صي��صي  �لنظ�م 

�لأب��ع���د  ملن�ق�صة  �ل��ي��وم  هن�  »�أن����  وق����ل: 

و�ل�صتقر�ر  لالأمن  و�ملوؤ�ص�صية  �لقت�ص�دية 

�إفريقي�،  و�صم�ل  �لأو�صط  �ل�صرق  منطقة  يف 

د�مًغ�  ��صرت�تيجًي�  ج��زًء�  ي��ز�لن  ل  �للذين 

�ل�صرق   - �لآ�صيوية  ف�لرو�بط  �لع�مل،  من 

�ملنطقة  ويف هذه  وقوة.  بزخم  تنمو  �أو�صطية 

�لقوة  �لقومي من حيث  لالأمن  ع�دة  ينظر 

�لع�صكرية وعملي�ت �لأمن �لد�خلي، على 

يحت�ج كالهم�  �إذ  �لإقليمي،  �لأمن  غر�ر 

�لنظر من خالل ثالثة حمدد�ت  �إع�دة  �إىل 

�أخرى هي �لتمدن و�ملي�ه و�ل�صك�ن«. 

باويل: احلركات تعرّب عن احلياة ال�صيا�صية

ليبي�،  يف  �لع�صكرية  �لتجربة  �صوء  على 

�لع�صكري  �لتدّخل  �عتب�ر  ميكن  هل 

منوذًج� ق�باًل للتطبيق يف �أمكنة �أخرى يف 

�لع�مل �لعربي؟ وم� هي قدرة �حلدود �ملر�صومة 

مبوجب �إتف�قية �ص�يك�ش بيكو، يف ح�ل 

�لق�ئمة  �لجتم�عية  �حل��رك���ت  تف�قم 

و�صوري� وغريه�... مو��صيع  �ليمن  ح�لًي� يف 

ب�ويل،  ب�تريك  �لفرن�صي  �ل�صفري  عر�صه� 

يف  �لتطور�ت  حي�ل  بالده  نظر  وجهة  من 

ج�رة  »دولة  فرن�ص�  �أن  �إىل  م�صرًي�  �ملنطقة، 

»�لثور�ت  عند  وتوقف  �ملتو�صطية«،  للدول 

مرحلة  جنت�ز  »�أن��ن���  معترًب�  �لعربية«، 

عالقته�  �ل�صعوب  حت��ّدد  �أن  قبل  �صرورية 

ب�لدولة و�لدين«، ولفت �إىل �أن »�لكثري من 

�ل�صي��صية«،  �حلي�ة  عن  تعرّب  �حلرك�ت 

�إىل حتديد  يدعون�  �لأمر  وت�ص�ءل: »هل هذ� 

�لتعددية يف �لع�مل؟«. 

انتقالية العامل يعي�ش مرحلة  زا�صبيكني: 

�حللول  م�ص�ري  بن  و�لتز�من  �لت�ص�بق 

جزء  ورو���ص��ي���  و�ل�صي��صية،  �لع�صكرية 

�ملو�زين  تغيري  على  و�لعزم  منه�،  �أ�ص��صي 

دعم  �أجل  من  �لت�صليح  عرب  �لع�صكرية، 

على  �لأمن  جمل�ش  و�إجب�ر  �لدبلوم��صية، 

حتّدث  �أ�ص��صية  �ل��ق��ر�ر�ت...حم���ور  �أخ��ذ 

عنه� �ل�صفري �لرو�صي �لك�صندر ز��صبيكن 
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مرحلة  يعي�ش  �ل��ع���مل  »�إن  ق����ل:  �ل���ذي 

�ل�صي��صية  �مل��ج���لت  ك��ل  يف  �نتق�لية 

قي�م  نحو  ويتطور  و�لأمنية،  و�لقت�ص�دية 

�إىل  ولفت  �ملر�كز«.  �ملتعدد  �لع�ملي  �لنظ�م 

�أ�صبحت  و�أنه�  يتدهور  �صوري�  »�لو�صع يف  �أن 

ميد�ًن� لتمركز �لإره�بين«.

�ل�صورية،  �لأزم���ة  تتوقف  مل  »�إذ�  وق���ل: 

جديدة  مرحلة  بن�صوء  جدي  خطر  فهن�ك 

�صيم�  ول  �ملنطقة،  يف  �ل�صتقر�ر  عدم  من 

ن�صهد  و�صوف  ل�صوري�،  �ملج�ورة  �لبلد�ن  يف 

�نت�ص�ًر�  �لأم��ر،  هذ�  تد�عي�ت  �صمن  من 

من  للحدود.  ع�بًر�  �لدويل  لالإره�ب  �أو�صع 

�لدولية  �مل�صلحة  ب�أن  �لعرت�ف  يجب  هن� 

�صوري�  يف  �حلرب  �إنه�ء  يف  تتكّون  �لع�مة، 

لأنه� تهدد �لأمن �لإقليمي و�لدويل«.

فليت�صر: على ال�صعوب اأن تر�صم معامل املنطقة 

م�صتقبلها و

لبع�ش  مف�ج�أة  �لعربية  �لثور�ت  �صّكلت 

كيف  بريط�ني�.  �صّيم�  ول  �لغربية  �لدول 

�لحتج�ج�ت  م�صتقبل  �ململكة  ت��ق��ر�أ 

و�لفر�ش،  و�لعد�لة  ب�لأمن  �ملط�لبة  �ل�صعبية 

من  دول  ع��ّدة  يف  متف�علة  ز�ل��ت  ل  و�لتي 

�لتي  �أو تلك  �ل�صلمّية منه�  �لعربي،  �لع�مل 

�لع�صكرية؟  �لعملي�ت  �صكل  �ّت��خ��ذت 

�لتدخل �لع�صكري  �أن ي�صبح  وهل ميكن 

دول  يف  للتعميم  ج�هًز�  منوذًج�  ليبي�  يف 

�أخرى؟

يف  �لربيط�ين  �ل�صفري  عنه�  �أج�ب  �أ�صئلة 

ف�عترب  مد�خلته،  يف  فليت�صر  توم  لبن�ن 

م�  حتقيق  قبل  طوياًل  �صبياًل  هن�ك  �أن 

بد�ية  يف  »نحن  وق�ل:  �ملنطقة،  �إليه  ت�صبو 

تر�صم  �أن  �ل�صعوب  وعلى  �لعربي،  �لربيع 

�أ�صئلة  وطرح  وم�صتقبله�«.  �ملنطقة  مع�مل 

و�ل�صعودية،  �إي��ر�ن  بن  ب�لأو�ص�ع  تتعلق 

�إ�صر�ئيل  ب��ن  للحي�ة  �لق�بل  و»�لت��ف���ق 

مع  �لتع�مل  عن  ف�صاًل  و�لفل�صطينين، 

�إىل  و�صوًل  �جلديدة،  �لإ�صالمية  �حلرك�ت 

�ملتو�صطي  �لغ�ز  �أن  من  �لت�أكد  �إمك�ن 

�أو  �لث�لثة،  �لع�ملية  �حل��رب  يوقف  �صوف 

ي�ص�هم يف وقفه�«.

ال�صفري حّتي: ل حّل ع�صكًريا يف �صوريا

ميكن  كيف  �ليوم،  �ملطروح  �ل�صوؤ�ل 

ظّل  يف  دوره���  ��صتع�دة  �لعربية  �جل�معة 

�لذي  و�ل�صي��صي  �لجتم�عي  �ل�صتقر�ر  عدم 

تعرّث  ظل  ويف  �لعربية،  �ملجتمع�ت  ت�صهده 

عنه  �أج���ب  �ل�صوؤ�ل  هذ�  �ل�صالم؟  عملية 

ممثل �أمن ع�م ج�معة �لدول �لعربية نبيل 

�لعربي �ل�صفري �لدكتور ن��صيف حّتي، �لذي 

بد�ي�ت  مرحلة  نعي�ش  زلن�  »م�  �أنن�  �أكّد 

عن��صر  مع  جديد،  ع�ملي  نظ�م  ت�صكل 

ت�صتقر  �أو  قو�عد ح�كمة  بعد يف  تتبلور  مل 

نقول  �أن  ميكن  حتى  �ص�ئدة،  �أمن���ط  يف 

حلظة  بعد  ن�ص�أ  �ل��ذي  �جلديد  �لنظ�م  �إن 

ثن�ئي  نظ�م  هو  �لأمريكية«  »�لأح���دي��ة 

�لقطبية كم� يعتقد �لبع�ش، �ذ م� ز�ل من 

قطبية  ثن�ئية  عن  �حلديث   � ج��ًدً �ملبكر 

قطبي،  ل  ن��ظ���م  �أو  �صينية،  �أم��ريك��ي��ة 

�أو نظ�م متعدد  للقوى،  و��صع  ب�نت�ص�ر  يّت�صم 

من  ع��دًد�  �أن  �إىل  �لإ���ص���رة  مع  �لأق��ط���ب، 

�ل�صم�ت يدفع لالعتق�د ب�أن �لنظ�م �لع�ملي 

�لأقط�ب،  متعدد  �صيكون  �صين�ص�أ،  �لذى 

بنية  تكون  ك�أن  �لتعقيد،  �صديد  ولكن 

�أ�ص��صية  ق�صية  كل  ح�صب  �لقوى  توزيع 

ق�ئمة فى �لنظ�م ولي�ش على �صعيد �لنظ�م 

ككل«.

�أن  ح�لًي�  »ن��رى  حّتي:  �لدكتور  و�أ�ص�ف 

مو�كبة،  ��صرت�تيجية  من  نوًع�  هن�لك 

و�لبع�ش يرى رع�ية لعملية �لهرت�ء و�لتفتت 

�أفق  �أي  غي�ب  فى  �صوري�،  فى  و�لتفكك 

ول  �صي��صية.  لت�صوية  �ملرحلة  جدي فى هذه 

�لذى  �لإقليمي  �لنظ�م  �أن  �لت�أكيد  من  بّد 

ب�صكل  �صتحكمه  �ملنطقة،  فى  �صين�ص�أ 

ذك��ره���،  �صبق  �ل��ت��ى  �لأ���ص��ب���ب  ك��ب��ري، 

وطبيعة تطور �لأزمة �ل�صورية وت�صويته�...«.

�لعربية  �ل��ث��ور�ت  �أ�صب�ب  �إىل  تطرق  و�إذ 

ي�صتدعي  �ل��ي��وم،  �ل��ت��ح��ّدي  »�أّن  �ع��ت��رب 

�لتى  �جل�هزة  �حللول  منطق  عن  �لبتع�د 

و�لبحث  منت�صرة  �أيديولوجي�ت  حتمله� 

�مل�ص�ركة  �صمولية  تقوم على  عن مق�ربة، 

بغية  �ملجتمع،  ف��ى  �مل��ك��ّون���ت  جلميع 

�ملوؤ�ص��ص�ت  دولة  وتعزيز  �لق�نون  دولة  بلورة 

�ل�صلطة  بن  جديد  �جتم�عي  عقد  و�ق�مة 

يوفر  مم�  �جلميع  فيه  ي�ص�رك  و�ملجتمع 

�ل�صروط �ل�صرورية لعملية �لتنمية �لإن�ص�نية 

و�لقت�ص�دية  �ل�صي��صية  �أبع�ده�  �ل�ص�ملة فى 

حتدي  فى  للنج�ح  و�لثق�فية  و�لجتم�عية 

م� بعد �لثورة.

جل�صات العمل 

�أي���م،  ثالثة  م��دى  على  �مل��وؤمت��رون  ن�ق�ش 

و�صمن ثالث جمموع�ت عمل عدة حم�ور 

وذلك وفق �لآتي: 

مو�صوع  ن�ق�صت  �لأوىل:  �ملجموعة   -

�لعربي بعد ع�من على  »�لو�قع �لقت�ص�دي 

�لتغيري �ل�صي��صي، قدر�ت �لإد�ر�ت �ل�صي��صية 

وم����أزق  �ل�صعوب�ت  جت����وز  على  �جل��دي��دة 

�ل�صتمر�ر يف �لإ�صالح �ل�صي��صي«.

�أد�ر �جلل�ص�ت وزير �مل�لية �ل�ص�بق �لدكتور 

�إقت�ص�دي وم�يل، م�صت�ص�ر  جورج قرم )خبري 
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خ��صة  و���ص��رك���ت  دول��ي��ة  موؤ�ص�ص�ت  ل��دى 

من  ك��ل  �مل��د�خ��الت  و��صتهّل  وع���م��ة(، 

�لدكتور ح�صن مظفر �لرّزو )م�صت�ص�ر حم�فظ 

نينوى ل�صوؤون �لتخطيط �لإ�صرت�تيجية وخبري 

�حلو�صبة  ومن���ذج  �ملعرفة  �قت�ص�د  جم�ل  يف 

و�لدكتور  �لعر�ق،   - �لذكية  �ملعلوم�تية 

برن�مج  )مدير  �لبيت  �صّو  �لدين  �صم�ش 

و�ص�رك  �ل�صود�ن(.   - �لدميوقر�طي  �لفكر 

يف  �لع�ملن  من   � و�ك�دميًيً ب�حًث�  ع�صرون 

�ملج�ل �لقت�ص�دي من عدة دول. 

- �ملجموعة �لث�نية: ن�ق�صت، ب�إد�رة �ل�صفري 

عبد�لله بو حبيب،)مدير ع�م مركز ع�ص�م 

»�لأبع�د  مو�صوع  �للبن�نية(  لل�صوؤون  ف�ر�ش 

�ل�صي��صي-  لل�صر�ع  و�لإقليمية  �لدولية 

�ملرتقبة  �لت�صوية  �آف�ق  �صوري�:  يف  �لع�صكري 

يف ظّل �إ�صك�لي�ت �لأمن �لإقليمي و�لط�قة 

يف �لبحر �ملتو�صط«.

�ل�صفري  من  كل  فيه�  �ملن�ق�صة  �إ�صتهّل 

�ل�ص�بق  �خل��ش  )�مل�صت�ص�ر  هوف،  فريدريك 

يف  �لإنتق�لية  للفرتة  �لأم��ريك��ي  للرئي�ش 

�لإقليمية  لل�صوؤون  �خل��ش  �ملن�صق  �صوري�، 

وللمبعوث  �لأمريكية  �خل�رجية  وز�رة  يف 

كبري  �لأو�صط،  �ل�صرق  يف  لل�صالم  �خل��ش 

�ل�صرق  ل�صوؤون  �حلريري  رفيق  مركز  ب�حثي 

�لأو�صط(، و�لدكتور بي�ر ر�زو )مدير �لبحوث 

يف  �لإقليمي  �لأم��ن  در��ص�ت  عن  و�مل�صوؤول 

�ل�صرت�تيجية(،  للبحوث  �لفرن�صي  �ملعهد 

�لع�ملن  ب�حًث� و�ك�دميًي� من  و�ص�رك 28 

يف �ملج�ل �ل�صي��صي من عدة دول.

مو�صوع  ن�ق�صت  �لث�لثة:  �ملجموعة   -

يف  �صي��صي  كنظ�م  �جلمهورية  »جتربة 

�أكرث من خم�صن  �لعربي يف خالل  �لع�مل 

�أنظمة  �إنت�ج  �لعربي يف  �لربيع  فر�ش  ع�ًم�: 

قيم  تطبيق  و�إ���ص��ك���ل��ي��ة  دمي��ق��ر�ط��ي��ة 

�جلمهورية«.

�لإد�ري����ة  �لتنمية  وزي���ر  �ملجموعة  �أد�ر 

�ل�ص�بق �لدكتور �بر�هيم �صم�ش �لدين، �أم� 

ن�فعة  ح�صن  �لدكتور  فهم:  �مل�ص�ركون 

لل�صوؤون  �مل�صري  �ملجل�ش  �إد�رة  )ع�صو جمل�ش 

�ل�صي��صية،  �لعلوم  ق�صم  رئي�ش  �خل�رجية، 

كلية �لإقت�ص�د يف ج�معة �لق�هرة - م�صر(، 

وموؤ�ص�ش  )مدير  �صدقي�ن  حممد  و�لدكتور 

�إ�ص�فة  �لإير�نية(،  للدر��ص�ت  �لعربي  �ملركز 

�إىل ع�صرين ب�حًث� و�ك�دميًي� من �لع�ملن 

يف �ملج�ل �ل�صي��صي من عدة دول.

�ختتمت جمموع�ت �لعمل �أعم�له�، بعد 

يومن  مدى  على  جل�ص�ت  �صت  �أجنزت  �أن 

لكل  خ��صة  تو�صي�ت  نه�يته�  يف  �أع��ّدت 

منه�.
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اخلتامية اجلل�صة 

ع�مة  بجل�صة  �ملوؤمتر  �عم�ل  �ختتمت 

�ملوؤمتر  يف  �مل�ص�ركن  ج�نب  �ىل  ح�صره� 

ع���دد ك��ب��ري م���ن �لإع���الم���ي���ن ورج����ل 

�ملتحدة  �لأمم  قو�ت  من  و�صب�ط  �ل�صي��صة 

وقد  ل��ب��ن���ن،  ج��ن��وب  يف  �لع�ملة  �مل��وؤق��ت��ة 

كل  تو�صي�ت  ب�إعالن  �جلل�صة  ��صتهّلت 

وحفلت  �لثالث،  �لعمل  جمموع�ت  من 

بعدة مد�خالت من قبل �حل�صور.

الأوىل: املجموعة  • تو�صيات 
�صي�غة  �ملجموعة،  تو�صي�ت  ب��ن  م��ن 

فكر �قت�ص�دي يتن��صب مع �لتحّولت �لتي 

و�حل�ج�ت  �لقت�ص�د  يف  �لتغرّي�ت  فر�صته� 

�لدولة �حلو�فز  �مللّحة، بحيث تقدم  �لعربية 

�لتنمية،  م�صروع  وتقود  �خل��ش  للقط�ع 

�ل�صر�ئبية  �لأنظمة  �إ�صالح  على  وتعمل 

�ل�صليم  و�لتخطيط  �لغذ�ئي،  �لأمن  وتوفري 

دون  من  �لكلي  �لإقت�ص�دي  �ل�صعيد  على 

�أو تن�صحب  �لقط�ع �خل��ش،  �أن حتّل حمل 

من �لقت�ص�د.

��صتهد�ف  على  �ملجموعة  �صّددت  كم� 

من  �لد�خلي  �لإقت�ص���دي  �لإ�صالح  عملية 

�لعربية  �ل�صوق  �إن���ص�ء  على  �لعمل  خالل 

�صعة  لأن  وذلك  �ملوحدة،  �لقت�ص���دي��ة   -

تر�صيخ  �إط�ر  يف  �ص��صًي���  دوًر�  تلع�ب  �ل�صوق 

ب�لإ�ص���فة  �مل�صتق�لة،  �لقت�ص�دية  �لتنمية 

�إ�صرت�تيجية  عن��صر  �عتم�د  ���ص��رورة  �إىل 

تدّخل  خ��الل  م��ن  �لبديلة،  �لتنمية  يف 

يتالءم  مب�  �لف�ئدة  �أ�صع�ر  �صبط  يف  �لدولة 

�صعر  وحت��دي��د  �لتنمية،  متطلب�ت  م��ع 

�لك�فية  �حلم�ية  وتوفري  �لعملة،  �ص��رف 

مب�صتوى  و�لرت��ق���ء  �لن��صئة،  لل�صن�ع�ت 

و�خل��دم���ت  لل�صلع  �لتن�ف�صية  �ل��ق��درة 

�ملنتجة.

�عتم�د  �صرورة  �إىل  �ملوؤمترون  خل�ش  وقد 

لدعم  تدخلية  تكنولوجية  �صي��صة 

خللق  و�لتمهيد،  و�لتطوير  �لبحث  �أن�صطة 

له�  تتيح  �لإنت�جية  للموؤ�ص�ص�ت  ري��وع 

و�لتمّر�ش  »�لتحكم  عملية  متويل  فر�صة 

م�صتوى  على  حت�صل  �لتي  �لتكنولوجي« 

�صلع  �إنت�ج  على  �لقدرة  ومتنحه�  �ملوؤ�ص�صة 

�ل�صلع  به�  تن�ف�ش  �ن  ميكن  ج��دي��دة، 

�ملطروحة يف �ل�صوق �لع�ملية...

الثانية: املجموعة  • تو�صيات 
هذه  يف  �ملجتمعون  خل�ش  �مل��د�ولت  بعد 

قدرة  عدم  من  �نطالًق�  �أنه  �إىل  �ملجموعة، 
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على هام�ش 

املوؤمتر

�أعّدت �للجنة 

�ملنّظمة للموؤمتر، 

�إىل ج�نب �لربن�مج 

�لأك�دميي، 

برن�جًم� �صي�حًي� 

� ب�مل�ص�ركن،  خ��صً

تخّلله زي�رة �إىل 

منطقتي جبيل 

وع�ليه، مع ع�ص�ء 

تكرميي. 
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�صوري� على ح�صم  �لنز�ع يف  �أطر�ف  �أي من 

�ملعركة ل�ص�حله، ولتجّنب تكبيد �ملدنين 

�ص�مل  وقف  تنفيذ  ينبغي  ب�هظة،  خ�ص�ئر 

تف�و�صية  عملية  يف  و�ل�صروع  �لن�ر  لإطالق 

عرب  �ل��ن��ز�ع،  �إن��ه���ء  �إىل  تف�صي  �صلمية 

موؤمتر  ووث�ئق  جنيف  �إتف�ق  روح  ��صتله�م 

�إىل  يوؤدي  �صي��صي  �صلوك  و�نته�ج  �لق�هرة، 

قي�م دولة ت�صون وحدة �لبالد وتوؤمن �حلرية 

و�مل�ص�و�ة  �لتعددية  وحتفظ  و�لدميقر�طية، 

�لت�مة يف �ملو�طنة.

���ص��رورة  �إىل  �مل��وؤمت��������رون  خل���ش  كم� 

�لتحذير من خم�طر تدّفق �ل�صالح، و�أهمية 

وتفعيل  �ل��دول��ة،  موؤ�ص�ص�ت  على  �حلف�ظ 

�لأخ�صر  و�لأمم����ي  �لع�ربي  �مل��ب��ع��وث  دور 

�لالجئن �جلدية  و�إيالء ملف  �لإبر�هيمي، 

�حلرك�ت  خم�طر  من  و�لتح��ذير  �لالزمة، 

�ملذهبي  و�ل�صحن  و�لتكفريية،  �ملتطرفة 

و�لط�ئفي و��صت��خد�م و�ص�ئل �لإعالم ك�أد�ة 

�أهمية  �إىل  �لإ���ص���رة  ع��ن  ف�ص�اًل  ل��ذل��ك، 

يف  �ملكت��صفة  و�ل��غ������ز  �لط�ق�ة  م�ص��در 

�ل�ص�رق �لأو�صط.

الثالثة: املجموعة  • تو�صيات 
�ملجموعة  تو�صي�ت هذه  �خت�ص�ر  ميكن 

تع�قدية دميوقر�طية  د�ص�تري  بن�ء  يلي:  مب� 

تقر ب�ملو�طنة �لك�ملة، وبذل �جلهود لوقف 

خمتلف  وم�ص�ركة  �مل�صلحة،  �لنز�ع�ت 

�عتم�د  خالل  من  �ل�صلطة،  يف  �لأطي�ف 

�ملجتمع�ت  يف  �لتو�فقية  �لدميقر�طية 

و�لطو�ئف.  و�لإثني�ت  �لقومي�ت  �ملتعددة 

�لتنمية  �صي��ص�ت  تكري�ش  وك��ذل��ك 

�لجتم�عية و�لقت�ص�دية، من خالل توفري 

�لرع�ية �ل�صحية، ومك��فحة �لفقر، وت�أمن 

�ملو�طنة  مب�دئ  وتعميم  للجميع،  �لتعليم 

�لبط�لة  مك�فحة  �لتعليم،  من�هج  يف 

ومتكن  لل�صب�ب،  عمل  توفري  خالل  من 

�لع�دل  و�لتوزيع  �ملعي�صة  �ملر�أة، ورفع م�صتوى 

للرثو�ت �لوطنية...

اإختتام اأعمال املوؤمتر

�إخ��ت��ت��م �مل���وؤمت���ر �أع���م����ل���ه ب��ت��ك��رمي 

و�أج�نب،  عرًب�  و�لإعالمين  �مل�ص�ركن 

�لركن  �للو�ء  ل��الإد�رة  �لع�م  �ملدير  بح�صور 

عبد �لرحمن �صحيتلي ممثاًل ق�ئد �جلي�ش 

�لدف�ع  جلنة  ع�صو  قهوجي،  ج�ن  �لعم�د 

�ص�حب  �ل�ص�ب،  ب��صم  �لن�ئب  �لني�بية 

طالل  حت��ري��ره���  ورئ��ي�����ش  �ل�صفري  ج��ري��دة 

�إ�ص�فة  درغ���م،  ر�غدة  �لإعالمية  �صلم�ن، 

�قت�ص�دي  �صي��صي  �أك�دميي،  جمهور  �إىل 

و�إعالمي و��صع...



حم�دة  �ل��رك��ن  �لعميد  و�أل��ق��ى 

كلمة �ختت�م �أعم�ل �ملوؤمتر، ومم� 

�لتحديث  �صبيل  �صلوك  »�إن  ق�له 

�لقت�ص�دي،  �لتخلف  من  للخروج 

نط�ق،  �أو�صع  على  �لتق�نة  و�إدخ���ل 

و�إع�دة تنظيم �لإد�رة و�لتعليم وفر�ش 

منطق �لدولة على جميع �ملوؤ�ص�ص�ت 

حتى �لدينية منه�، و�إ�صر�ك عن��صر 

�لنخبة �لع�زمة على �لتحديث، هي 

�مل�ص�ر �لوحيد لإك�ص�ب �ملجتمع�ت 

مو�كبة  على  ق���درة  حتتية  بنية 

�لت�صليم  يعد  مل  �إذ  �ل��ت��ح��ّدي���ت، 

بنظرية �ملوؤ�مرة و�ملخطط�ت �لغربية 

مقبولة  ح��ج��ة  �ل�����ص��ن��ع  �مل�صبقة 

�لرت�جع�ت  ميكن حتميله� كل 

منذ  �ل��ع��رب��ي  �ل��ع���مل  عرفه�  �ل��ت��ي 

خم�صيني�ت �لقرن �مل��صي...«.

�صحيتلي  �ل��ل��و�ء  ���ص��ّل��م  ب��ع��ده��� 

للموؤ�ص�ص����ت  �لتكرميية  �ل��دروع 

وللموؤ�ص�ص���ت  �ملوؤمتر  لهذ�  �لر�عية 

�ص��ّلمت  ك��م���  �لإع��الم��ي�����������ة، 

ثم  للم�ص����ركن،  �ص����ه�د�ت 

ت�ب����دل �ل�جميع �لأن�خ��ب يف حفل 

ك�وكتيل.
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املوؤ�ص�صات الراعية

�إمي�ًن� منه� بدور �جلي�ش على 

جميع �لأ�صعدة �لفكرية �لأمنية 

و�لإمن�ئية... �ص�هم كل من 

جمعية م�ص�رف لبن�ن، بنك 

�ملو�رد، �صركة طري�ن �ل�صرق �لأو�صط 

)MEA(، معهد ب��صل فليح�ن 

�مل�يل، جمعية �لعزم و�ل�صع�دة 

�لإجتم�عية ومركز ع�ص�م ف�ر�ش 

لل�صوؤون �للبن�نية، برع�ية �ملوؤمتر 

�لقليمي �لث�لث �لذي نّظمه مركز 

�لبحوث و�لدر��ص�ت �ل�صرت�تيجية يف 

�جلي�ش �للبن�ين.









ني�سان

2013

�أخبار ون�ساطات

اللواء الركن حممد خري اأميًنا عاًما للمجل�س الأعلى للدفاع

مبوجب املر�سوم رقم 10156 تاريخ 2013/3/22، عينّ 

للمجل�س  عاًما  اأميًنا  خري  حممد  الركن  العميد 

الأعلى للدفاع بدًل من اللواء الركن عدنان مرعب 

ي العميد الركن خري  الذي اأحيل على التقاعد. رقنّ

اإىل رتبة لواء ركن مبوجب املر�سوم رقم 10216 تاريخ 

.2013/3/22

ويف ما يلي نبذة عن �سريته الذاتية:

- ولد يف مدينة طرابل�س بتاريخ 1956/2/22.

اللغة  ويتقن  ال��ت��اري��خ  م���ادة  يف  اإج���ازة  ح��ائ��ز   -

الفرن�سية.

�سابط  تلميذ  ب�سفة  اجلي�س  يف  ع  تطونّ  -

بتاريخ 1978/6/12.

احلربية  املدر�سة  يف  ج  ت��خ��رنّ  -

ج يف الرتقية  برتبة مالزم اعتباًرا من 1980/8/1، وتدرنّ

حتى رتبة لواء ركن اعتباًرا من 2013/3/22.

اخلارج،  ويف  الداخل  درا�سية يف  دورات  تابع عدة   -

ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  اأرك��ان  دورة  اأبرزها 

ودورة تطبيقية يف فرن�سا.

خدمته  خ��الل  خمتلفة  قيادية  وظائف  ت��وىلنّ   -

الأرز،  موقع  قائد  كتيبة،  قائد  منها:  الع�سكرية 

قائد مدر�سة التزلج ومدير القوامة يف اأركان اجلي�س 

للتجهيز.

العماد قائد  تنويه  اإىل  اإ�سافة  اأو�سمة،  - حائز عدة 

اجلي�س وتهنئته مرات عديدة.

- متاأهل من ال�سيدة ف�سيلة حموده 

ولهما ولدان.

اإعداد:

نينا عقل خليل
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اخلريي  الثقايف  بعبدا  اأبناء  لقاء  جمعية  مت  نظنّ

للع�سكريي  ت��ك��رمي��ًي��ا  اح��ت��ف��اًل  الج��ت��م��اع��ي 

املتقاعدين من اأبناء منطقة بعبدا و�سكانها )�سباًطا 

ورتباء( يف �سالون كني�سة القدي�سي عبدا وفوقا.

قائد  ممثاًل  رزق  قبالن  العميد  الحتفال  ح�سر 

اجلي�س العماد جان قهوجي، رئي�س اجلمعية واأع�ساوؤها 

والع�سكريي  واأبنائها  املنطقة  فعاليات  جانب  اىل 

مي. املكرنّ

ا�ستهل الحتفال بالن�سيد الوطني اللبناين، ثم األقى 

بال�سكر  فيها  ه  توجنّ كلمة  اجلي�س  قائد  ممثل 

والمتنان اىل اجلمعية ومما قاله:

»يف بعبدا الأ�سالة والتاريخ، ج�سر الوطن اإىل الوطن، 

ومطلع �سم�س كل عهد جديد، ويف هذا املكان املقد�س بالتحديد، 

الثقايف اخلريي  بعبدا  اأبناء  لقاء  نلتقي بدعوة كرمية من جمعية 

م مًعا �سريحة من اأبناء هذه  الجتماعي، رفاًقا واأهاًل واأ�سدقاء، لنكرنّ

اإليها، �سرف النتماء  اإىل �سرف النتماء  اأ�سافوا  البلدة العزيزة الذين 

اإىل املوؤ�س�سة الع�سكرية. هوؤلء الع�سكريون املتقاعدون الذين بذلوا 

اليوم  هم  وها  اجلي�س،  خدمة  يف  �سبابهم  وزه��ور  اأعمارهم  ربيع 

اجلندية  مببادئ  كي  متم�سنّ العامة،  املدنية  احلياة  يف  ون  ي�ستمرنّ

وتقاليدها العريقة، فما احلا�سر بالن�سبة اإليهم اإل ح�ساد املا�سي وما 

امل�ستقبل اإل زرع احلا�سر«.

الع�سكرية  عائلتنا  اأف��راد  من  نخبة  تكرمي  »اإن  قائاًل:  وتابع 

الكربى، هو مبنزلة تكرمي للموؤ�س�سة الع�سكرية، وتكرمي لكم 

د طموحاته واأمانيه،  ا، فهذه املوؤ�س�سة هي من ال�سعب وله، جت�سنّ اأي�سً

وتعمل يف �سبيل احلفاظ على كرامته واأمنه وا�ستقراره. وهي ت�ستمد 

قوتها ومناعتها من التفاف املواطني حولها وثقتهم بدورها واأدائها، 

فالتاريخ البعيد والقريب ي�سهد اأن خال�س الوطن من جميع الأزمات 

�س لها، كان بف�سل التالحم امل�سريي بي ال�سعب  واملحن التي تعرنّ

على  للحفاظ  احلقيقية  ال�سمانة  يزال،  ل  و  �سكل  والذي  وجي�سه، 

ر�سالة لبنان ووحدته و�سيادته وا�ستقالله«.

يف  انخراطكم  اإن  املتقاعدون،  الع�سكريون  »اأي��ه��ا  واأ���س��اف: 

يتم واجبكم الع�سكري جتاه موؤ�س�ستكم  احلياة املدنية بعد اأن اأدنّ

التي  والعطاء  الت�سحية  ل��درب  ا�ستكمال  اإل  هو  ما  ووطنكم، 

يف  ي  املدونّ و�سوته  اجلي�س  احتياط  فاأنتم  م�سى،  ما  يف  �سلكتموها 

ثكم بالقيم الع�سكرية التي ن�ساأمت عليها،  املجتمع املدين، ويف ت�سبنّ

اإمنا  واملوقف،  الوطنية ب�سالح الكلمة  ودفاعكم عن مبادئكم 

توؤكدون الوفاء لهذه املدر�سة التي ما انفكت تقدم قوافل ال�سهداء 

والأبطال امليامي يف �ساحات احلرية والكرامة«.

مي،  املكرنّ الع�سكريي  بعطاءات  هت  نونّ كلمات  القيت  كما 

ويف  وال�ستقرار.  الأمن  على  احلفاظ  يف  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  وبدور 

تذكارية  دروًع��ا  الرعية  وكاهن  اجلمعية  رئي�س  م  ق��دنّ اخلتام، 

مي. للمكرنّ

تكرمي قدامى »جوقة ال�شرف«

 )ATCL( وال�سياحة  ال�سيارات  نادي  يف  اأقيم 

لقدامى  تكرميي  غ��داء  حفل  الك�سليك   -

والفرن�سيي  اللبنانيي  من  ال�سرف«  »جوقة 

خالل  وفرن�سا  لبنان  حترير  يف  �ساهموا  الذين 

احلرب العاملية الثانية.

العماد جان  اجلي�س  قائد  احلفل ممثل  ح�سر 

قهوجي، العميد �ساكر الرتك من منطقة جبل 

لبنان وعدد من ال�سخ�سيات.

بعبدا تكّرم ع�شكرييها املتقاعدين



الدفاع  جامعة  من  باك�ستاين  ع�سكري  وف��د  زار 

الوطني )NDU( لبنان، حيث ا�ستقبله يف وزارة الدفاع 

�سلمان،  وليد  الركن  اللواء  الأرك��ان  رئي�س  الوطني، 

املديرية  يف  الجتماعات  قاعة  اىل  بعدها  لينتقل 

العامة لالإدارة، حيث تابع ملحة حول اجلي�س اللبناين، 

ن�ساأته وعقيدته القتالية يف ح�سور نائب رئي�س الأركان 

التعليم  ومدير  ود  حمنّ علي  الركن  العميد  للعمليات 

اط. العميد الركن دريد زهر الدين وعدد من ال�سبنّ

ويف اوقات خمتلفة، زار الوفد مديرية ال�سوؤون اجلغرافية، 

البحوث  ومركز  والأركان  للقيادة  �سهاب  فوؤاد  كلية 

مهماتها  اىل  ف  تعرنّ حيث  ال�سرتاتيجية،  والدرا�سات 

فيها.  بعة  املتنّ والتدريب  العمل  واأ�ساليب  واإجنازاتها 

ومواقع  م��راك��ز  �سملت  جولة  للوفد  كانت  كما 

ر�سمية، اإ�سافة اىل عدة جولت �سياحية ثقافية.

كذلك، زار لبنان يف اإطار جولة تدريبية وفد ع�سكري 

 14 �سم  الأردنية  امللكية  الوطني  الدفاع  كلية  من 

فالح  �سليم  اأحمد  الركن  العميد  مهم  يتقدنّ ا،  �سخ�سً

ال�سواعري.

الأرك���ان  رئي�س  م��ع  للوفد  ل��ق��اء  ال��زي��ارة،  ل  تخلنّ

ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  �سلمان  وليد  ال��رك��ن  ال��ل��واء 

الأركان  رئي�س  نائب  مع  اجلي�س  قيادة  مبنى  يف  اجتماع  اأعقبه 

اط. وقد  التعليم و�سبنّ العميد الركن علي حمود ومدير  للعمليات 

ا�ستمع الوفد خالل ذلك اىل اإيجاز حول اجلي�س اللبناين وعقيدته 

القتالية.

�سهاب  فوؤاد  كلية  من  كل  قيادات  الوفد  زار  لحق،  وقت  ويف 

للقيادة والأركان، معهد التعليم، قاعدة حامات اجلوية، مدر�سة 

القوات اخلا�سة ومركز التدريب على حفظ الأمن، مديرية ال�سوؤون 

ف  تعرنّ حيث  ال�سرتاتيجية  والدرا�سات  البحوث  ومركز  اجلغرافية 

على مهمات كل من هذه الوحدات.

كما كانت للوفد الأردين زيارة اىل قيادة قطاع جنوب الليطاين، 

اإيجاز  اىل  باط  ال�سنّ وعدد من  القطاع  قائد  ا�ستمع يف ح�سور  حيث 

املواقع  الأزرق وبع�س  1701، ثم قام بجولة �سملت اخلط  القرار  حول 

اأقامتها  ا�ستقبال  حفالت  الزيارة،  برنامج  ن  وت�سمنّ الع�سكرية. 

اط من اأجهزة القيادة. القيادة على �سرف الوفد يف ح�سور �سبنّ
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وفدان ع�شكريان باك�شتاين واأردين

يف زيارتني تدريبيتني اىل لبنان



الإداري��ة  الق�سايا  مدير  طلي�س  �سادق  الركن  العميد  ح�سور  يف 

واملالية ممثاًل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، واملدير العام املعاون 

لرئي�س جمموعة م�سرف العتماد اللبناين الدكتور مي�سال خديج، 

اط واأع�ساء اإدارة امل�سرف املذكور، اأقيم يف  اىل جانب عدد من ال�سبنّ

اط يف الريزة، حفل توقيع م�سروع مذكرة تفاهم بي وزارة  نادي ال�سبنّ

الدفاع الوطني وامل�سرف املذكور بهدف امل�ساهمة يف متويل برنامج 

العمليات الإن�سانية اخلا�سة بعائالت �سهداء اجلي�س اللبناين.

العامة  العالقات  مديرة  من  كلنّ  قدمه  عر�س  الحتفال  تخلل 

ومدير  ور  جبنّ ك��ارل  ال�سيدة  امل�سرف  جمموعة  يف  العام  للقطاع 

الت�سويق الأ�ستاذ اليا�س عزام، حول تفا�سيل اخلطوة واأهميتها على 

الع�سكريي  لعائالت  ال�سرورية  الإن�سانية  اخلدمات  تقدمي  �سعيد 

فيها  ه  توجنّ كلمة  طلي�س  الركن  العميد  األقى  كما  ال�سهداء. 

املوؤ�س�سة  مع  امل�ستمر  تعاونها  على  امل�سرف  اإدارة  اىل  بال�سكر 

الع�سكرية، لفًتا اىل اأن هذه املبادرة وما �سبقها، اإمنا تقدم منوذًجا 

رائًدا عن ت�سامن املجتمع املدين مع اجلي�س يف مواجهة التحديات 

التي يتعر�س لها الوطن.

قام امللحقون الع�سكريون العرب والأجانب 

مهم امللحق الع�سكري ال�سعودي اللواء  يتقدنّ

املهند�س حممد احلجاج، اإىل جانب ممثلي 

املتحدة  الأمم  وقوات  الهدنة  مراقبة  هيئة 

حامات  اإىل  بزيارة  وم�ساعديهم،  املوؤقتة 

القوات  مدر�سة  اجل��وي��ة،  القاعدة  �سملت 

اخلا�سة ومركز التدريب على حفظ الأمن.

القاعدة  قائد  بلقاء  جولته،  الوفد  ا�ستهل 

وقائد  يا�سي  ب�سام  الركن  العميد  اجلوية 

الركن جان  املقدم  القوات اخلا�سة  مدر�سة 

نهرا وعدد من ال�سباط، 

حيث ا�ستمع اإىل اإيجاز 

واملدر�سة  القاعدة  حول 

وم����رك����ز ال���ت���دري���ب 

والتدريبات  واملهمات 

املنفذة يف كل منها.

الوفد  ق��ام  ك��ذل��ك، 

بجولة يف القاعدة اجلوية اطلع خاللها على 

التدريب  مركز  اإىل  انتقل  ثم  جتهيزاتها، 

الربامج  على  واط��ل��ع  الأم���ن  حفظ  على 

بعة فيه، كما ح�سر متارين هبوط على  املتنّ

يتابعون  الذين  الع�سكريون  نفذها  احلبال 

دورة »املغاوير« يف مدر�سة القوات اخلا�سة.
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ملحقون ع�شكريون عرب واأجانب يف حامات

مذكرة تفاهم بني وزارة الدفاع الوطني وبنك الإعتماد اللبناين

القيادة تدعو املواطنني اإىل التقّيد بالإر�شادات والتوجيهات املتعّلقة بالألغام والتزام قواعد احليطة

التوجيه بتاريخ 2013/3/26  �سدر عن قيادة اجلي�س - مديرية 

البيان الآتي:

�س مواطني لإ�سابات ناجمة عن اإنفجار  »نظًرا اإىل ا�ستمرار تعرنّ

اجلي�س  قيادة  ر  تذكنّ م�سبوهة،  واأج�سام  عنقودية  وقنابل  األغام 

هي  املذكورة  الذخائر  باأننّ  عموًما  املواطني  التوجيه  مديرية   -

هة بطرق خمتلفة  متعددة الأ�سكال والأحجام وقد تكون ممونّ

ومنت�سرة ع�سوائًيا يف بع�س الأرا�سي الزراعية. لذلك تدعو القيادة 

املواطني اإىل التقيد بالإر�سادات والتوجيهات الآتية:

- عدم القرتاب من الأماكن امل�سبوهة.

اأو  الأ�سالك  اإجتياز  حماولة  وعدم  التحذير  اإ�سارات  التزام   -

نزعها.

امل�سبوهة  والأج�سام  العنقودية  والقنابل  الألغام  مل�س  عدم   -

والذخائر غري املنفجرة اأو العبث بها.

- عدم �سلوك الطرقات غري الآمنة، والتزام الطرقات املعبدة.

- التزام قواعد احليطة لأن عدم وجود دلئل اأو اإ�سارات ل يعني 

عدم وجود اأج�سام خطرة.

اإىل  غريب،  ج�سم  اأي  اأو  لغم  م�سادفة  عند  تدعوهم  كما 

�سرورة اإبالغ اأقرب مركز ع�سكري اأو املركز اللبناين لالأعمال 

املتعلقة بالألغام على رقمي الهاتف: 05/956143 اأو 05/956193 اأو 

ع قيادة اجلي�س«. على الرقم 1701 التابع ملوزنّ



ال�سعبية  امل�����س��اع��دات  جمعية  مت  نظنّ

الرنوجية NPA، ور�سة عمل يف اأوتيل رادي�سون 

املعلومات  اإدارة  م�سوؤولو  ح�سرها  ب��ريوت   -

بلدان،  ع��دة  م��ن  لها  التابعي 

اللبناين  امل��رك��ز  فيها  و���س��ارك 

ب��الأل��غ��ام  املتعلقة  ل��الأع��م��ال 

حول  حما�سرة  اإلقاء  خ��الل  من 

اإدارة  برنامج  ا�ستعمال  كيفية 

املعلومات املتعلقة بالألغام اجليل 

.»IMSMA -NG« اجلديد

تنظمها  الور�سة  اأن هذه  يذكر 

اجلمعية املذكورة �سنوًيا يف اإحدى 

الدول، وقد وقع الختيار هذا العام 

على لبنان نظًرا اإىل اأهمية الربنامج اللبناين 

لالأعمال املتعلقة بالألغام يف اإدارة املعلومات 

زه. ومتينّ

تخلل برنامج الور�سة، زيارة قام 

اإىل املركز  بها امل�ساركون فيها 

املتعلقة  ل��الأع��م��ال  الإقليمي 

حيث  ��ة،  ال��ن��ب��ط��ينّ يف  ب��الأل��غ��ام 

عمل  ح��ول  اإي��ج��از  اإىل  ا�ستمعوا 

كانت  كما  ومهماته،  املركز 

لهم زيارة اإىل ور�سة معاجلة قنابل 

تنظيفها  على  يعمل  عنقودية 

امل��ذك��ورة  اجلمعية  م��ن  ف��ري��ق 

.NPA

مكه  علي  الركن  العميد  ح�سور  يف 

للقيادة  ���س��ه��اب  ف����وؤاد  كلية  ق��ائ��د 

العماد  اجلي�س  قائد  ممثاًل  والأرك��ان 

الكلية  مالك  اط  و�سبنّ قهوجي،  جان 

قائد  ودورة   )27 )الدفعة  الأرك��ان  ودورة 

الدفاع  ملحق  القى   ،)42 )الدفعة  كتيبة 

العقيد  لبنان  يف  الفرن�سية  ال�سفارة  ل��دى 

اوليفييه لبرو�س حما�سرة يف الكلية بعنوان 

يف  امل�سرتك  الفرن�سي   - اللبناين  »التعاون 

جمال الدفاع«.

بعد الن�سيدين الوطنيي اللبناين والفرن�سي، 

بعر�س  حما�سرته  لبرو�س  العقيد  ا�ستهل 

اأهداف التعاون بي اجلي�سي وتاريخه.

تدريب  اىل  ي�سمل  التعاون  اأن  اىل  واأ���س��ار 

)تعليم  اللبناين  اجلي�س  يف  الع�سكريي 

الدعم  وتدريبية...(،  درا�سية  دورات  لغة، 

الفرن�سية  القوات  والتعاون من خالل عمل 

حدة املوؤقتة العاملة يف  يف اإطار قوات الأمم املتنّ

ذخائر،  )اأ�سلحة،  اللوج�ستي  والدعم  لبنان، 

معدات وعتاد...(.

بتاأكيد  حما�سرته  لبرو�س  العقيد  وختم 

متناوًل  اجلي�سي،  ب��ي  ال��ت��ع��اون  اأهمية 

مدر�سة  اإن�ساء  ومنها  امل�ستقبلية  امل�ساريع 

اجلي�س  باإ�سراف  الألغام  اإزالة  للتدريب على 

الأ�سئلة  ع��ن  اأج����اب  ك��م��ا  ال��ف��رن�����س��ي. 

م�سمون  من  عديدة  جوانب  تناولت  التي 

املحا�سرة. ويف اخلتام، �سكر العميد الركن 

مكه با�سم قائد اجلي�س العقيد لبرو�س على 

مة وقدم له درًعا تذكارية. حما�سرته القينّ
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لبرو�س يف حما�شرة حول 

التعاون  اللبناين - الفرن�شي 

يف جمال الدفاع

جتهيزات لوج�شتية من القوات الدولية للجي�س

لوج�ستية  جتهيزات  الدولية  القوات  من  اللبناين  اجلي�س  م  ت�سلنّ

يف  الناقورة،  يف  اأقيم  حفل  يف  وذل��ك  للوقود،  خزاًنا   15 عن  عبارة 

ح�سور العقيد الركن اليا�س �ساميه ممثاًل قائد اجلي�س العماد جان 

قهوجي و�سباط من اجلي�س ومن قوات الأمم املتحدة املوؤقتة.

فيها  �سكر  باملنا�سبة  كلمة  �ساميه  الركن  العقيد  القى  وقد 

جهودها  على  واأثنى  قدمتها،  التي  امل�ساعدة  على  الدولية  القوات 

املبذولة لرت�سيخ ال�ستقرار على احلدود اجلنوبية.

ور�شة عمل يف لبنان حول اإدارة 

املعلومات املتعلقة بالألغام



ة  املخت�صّ الوزارات  ا�صتعداد  اإطار  يف 

والأزمات  الكوارث  لإدارة  الدولة  يف 

على اأنواعها، وبرعاية وزير ال�صغال 

العري�صي  غ���ازي  الأ���ص��ت��اذ  وال��ن��ق��ل 

العميد  اجلوية  القوات  قائد  وح�صور 

قائد  ممثلاً  �صاهني  غ�صان  الطّيار  الركن 

جانب  اىل  قهوجي،  ج��ان  العماد  اجلي�ش 

اأع�صاء غرفة العمليات الوطنية وغرفة اإدارة 

الأزمات يف مطار رفيق احلريري الدويل وعدد 

وممّثلني  اجلي�ش  قيادة  �صّباط  كبار  من 

املجال، جرى  املعنّية يف هذا  املنظمات  عن 

ال��دويل  احل��ري��ري  رفيق  مطار  م��ن  ك��ل  يف 

وقاعدتي بريوت ورياق اجلّويتني،تنفيذ مناورة 

الع�صكرية  املطارات  ا�صتجابة  حول  وا�صعة 

خلل الكوارث والزمات على اأنواعها.

القوات اجلوية اىل جانب  �صارك يف املناورة 

وحدات من قوى المن الداخلي والأمن العام 

وجهاز  امل��دين  والطريان  العامة  واجلمارك 

الأحمر  وال�صليب  املدين  والدفاع  املطار  اأمن 

منّظمتي  من  وخ��راء  ومراقبني  اللبناين 

.DHL وموؤ�ص�صة DRR و UNDP
املعنيني  تدريب  اىل  التمرين  هذا  ويهدف 

املتبادل  والتن�صيق  التوا�صل  على  ال�صا�صيني 

يف ما بينهم وتقدير املوقف ب�صكل �صحيح 

ال�صتجابة  لناحية  املنا�صبة  القرارات  لتخاذ 

خلطة مواجهة الكوارث.

جميع  تنفيذ  امل���ن���اورة  ح��اك��ت  وق���د 

ملدة  امل��ق��ّررة  الإن�صانية  العمليات 

يف  �صملت  حيث  اأ�صابيع،  ثمانية 

فتح  ال��دويل  احل��ري��ري  رفيق  مطار 

�صاحنات  لدخول  جديدة  م�صالك 

امل�صاعدات وخروجها وتاأمني حماية 

امل�صاعدات  طائرات  وحتويل  املطار 

اجلوية  ري��اق  قاعدة  اىل  اخلارجية 

وا���ص��ت��خ��دام م��رف��اأ الأوزاع�����ي. اأم��ا 

ف�صملت  اجل��وي��ة  ري���اق  ق��اع��دة  يف 

اخلارجية  امل�صاعدات  طائرات  هبوط  تاأمني 

امل�صاعدات  وتوزيع  امل��وؤن  تفريغ  وعمليات 

ا�صتطلع  اىل  بالإ�صافة  املت�صّررين،  على 

املنكوبني  واإغ��اث��ة  ال��ك��وارث  اأم��اك��ن 

الع�صكرية،  الطوافات  بوا�صطة  واإنقاذهم 

وتاأمني م�صت�صفى ميداين لهذه الغاية.

تناولت  كلمات  املنا�صبة،  يف  األقيت  وقد 

خطة مواجهة الكوارث وبرناجمها، و�صّددت 

التن�صيق بني خمتلف اجلهات  �صرورة  على 

باأف�صل  واملخاطر  الكوارث  ملواجهة  املعنّية 

اخلطط واأي�صرها.
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دورة حول املفاهيم والتطبيقات املتقدمة للعقود الدفاعية

مل�صلحة  الأمريكية  ال�صلطات  تنّفذها  التي  التدريبية  الن�صاطات  اإطار  يف 

حول  تدريبية  دورة  واألويته  اجلي�ش  قطع  من  �صّباط  تابع  اللبناين،  اجلي�ش 

فوؤاد  كلية  يف  وذلك  الدفاعية«،  للعقود  املتقدمة  والتطبيقات  »املفاهيم 

�صهاب للقيادة والأركان.

�ش،  اأ�صرف على الدورة التي ا�صتمرت نحو اأربعة اأيام فريق اأمريكي متخ�صّ

واختتمت بحفل تخّرج ح�صره العميد الركن خ�صر احلاج )رئي�ش املكتب 

التدريب  عن  م�صوؤولني  اىل  بالإ�صافة  للتجهيز(  اجلي�ش  اأركان  يف  التقني 

وال�صّباط املتخّرجني.

تخريج

دورة خا�صة 

باإ�صراف 

فريق اأمريكي

يف  اأقيم  ال�صباط،  من  عدد  ح�صور  يف 

ثكنة �صعيد اخلطيب يف حمانا، حفل 

تخريج دفعة من عنا�صر فرع مكافحة 

دورة  انهوا  الذين  �ش،  والتج�صّ الإره��اب 

تدريبية خا�صة باإ�صراف عدد من �صّباط 

اجلي�ش وفريق تدريب اأمريكي.

ال�صهادات  ت�صليم  مّت  اخل��ت��ام،  ويف 

تذكارية  دروع  وتقدمي  املتخّرجني  اإىل 

لأع�صاء الفريق الأمريكي.

مترين ميداين 

يف اإطار خطة مواجهة 

الكوارث والأزمات



العماد  اجلي�ش  قائد  برعاية 

بالعميد  ممثلاً  قهوجي  ج��ان 

رئي�ش  وح�����ص��ور  اب��راه��ي��م،  عمر  ال��رك��ن 

ل���لإدارة  احلديثة  اجلامعة  اأم��ن��اء  جمل�ش 

من  وعدد  علمة،  حامت  الدكتور  والعلوم 

ا�صاتذة اجلامعة وطلبها ومدعّوين، نّظمت 

بلدة  يف  الكائن  مبناها  يف  اجلامعة  اإدارة 

اللبناين،  اجلي�ش  �صهداء  قاعة   - الدامور 

التنمية  دور اجلي�ش يف  �صة حول  ندوة متخ�صّ

والأمان الإجتماعي.

ا�صتهّلت الندوة بكلمة للدكتور علمة 

تلبية  على  اجلي�ش  ق��ي��ادة  فيها  �صكر 

توؤديه  الذي  الإ�صايف  ب�»الدور  ا  منوهاً الدعوة، 

الإمن��اء  �صعيد  على  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة 

الدفاع  الأ�صا�صيتني يف  اإىل جانب مهّمتيها 

املواطنون  يتح�ص�صه  الذي  الأمر  وهو  والأمن، 

ا يف خمتلف املناطق اللبنانية«. يومياً

ابراهيم  ال��رك��ن  العميد  ال��ق��ى  بعدها 

الإمنائية  امل��ج��الت  فيها  عر�ش  كلمة 

اجلي�ش  بها  ي�صطلع  التي  والجتماعية 

بالتعاون مع الأجهزة احلكومية املخت�صة.

والدفاعية  الأمنية  الأع��ب��اء  »اإن  وق��ال: 

مل  اجلي�ش  عاتق  على  امللقاة  اجل�صيمة 

بواجبه  القيام  عن  الي��ام  من  يوم  يف  تثنه 

اللبناين  فاجلندي  الإمن��ائ��ي، 

الكبري،  بيته  ال��وط��ن  يعتر 

يجعله  ما  وه��ذا  واإخ��وت��ه،  اأهله  واملواطنني 

الدفاع عن وطن �صارك  ا�صتب�صالاً يف  اأكرث 

يف نهو�صه واإمنائه وتطويره«.

م�صرف  يو�صف  العقيد  حتدث  ذلك،  بعد 

والأم����ان  التنمية  يف  اجل��ي�����ش  »دور  ع��ن 

اأخبار ون�شاطات
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خمابرات اجلي�ش توقف اأحد امل�صاركني الأ�صا�صيني يف عمليات اخلطف و�صبط اأعمال تهريب وممنوعات

املنّظمة  اجل��رائ��م  مكافحة  اإط����ار  يف 

نّفذت  والإ�صتقرار،  الأم��ن  على  واحل��ف��اظ 

ا�صتثنائية  اأمنية  تدابري  اجلي�ش  وح��دات 

وم�صّددة يف عدد من املناطق و�صل�صة عمليات 

دهم، كان من اأبرز نتائجها، اإلقاء القب�ش 

على اأحد امل�صاركني الأ�صا�صيني يف عمليات 

اخلطف.

التوجيه  مديرية  اأعلنت  الإط��ار،  هذا  ويف 

التحريات  »بنتيجة  انه   ،2013/4/8 بتاريخ 

لتوقيف  املخابرات،  التي قامت بها مديرية 

الأخ��رية،  اخلطف  عمليات  يف  املتوّرطني 

متكنت دورية تابعة لهذه املديرية من اإلقاء 

يف  الأ�صا�صيني  امل�صاركني  اأحد  على  القب�ش 

عملية خطف املواطن عامر ابو �صاهني، يف 

منطقة دور�ش - البقاع بتاريخ 2013/3/27، 

وهو الأردين حممود اأحمد اإ�صليلية، واملعروف 

مبحمود الأردين، وذلك بعد ر�صده وتعّقبه.

�صارك يف  باأنه  الردين  املوقوف  وقد اعرتف 

اإ�صافة  �صاهني،  اأبو  املواطن  خطف  عملية 

املخطوف  ذوي  مع  التفاو�ش  ت��وىل  اأن��ه  اىل 

لهجته  ب��ّدل  بعدما  فدية،  على  للح�صول 

اعرتف  كما  اآخ��ر.  �صخ�ش  با�صم  وتنّكر 

بانتمائه اإىل ع�صابة علي خ�صر عبدو امللّقب 

حيث  دورة،  حممد  وع�صابة  ال�صعار،  بعلي 

الأخ��ري  من  امل��خ��درات  على  يح�صل  ك��ان 

ويقوم بتوزيعها يف بريوت.

با�صراف  املوقوف  مع  التحقيقات  وت�صتمر 

كان  اإذا  عّما  للك�صف  املخت�ش  الق�صاء 

ا بجرائم اأخرى«. متورطاً

 ،2013/3/30 بتاريخ  �صدر  اآخ��ر،  بيان  ويف 

من  قوة  قيام  »خ��لل  اأن��ه  املديرية  اأعلنت 

اجلي�ش بتوقيف املطلوبني حممد ا�صماعيل 

كانا  اللذين  �صقري  حممد  وعبا�ش  �صقري 

دون  من  روفر«  »راجن  نوع  �صيارة  ي�صتقّلن 

اأطلق  البقاع،  يف  دور���ش  بلدة  يف  لوحات 

رّدت  التي  الدورية  باجتاه  النار  امل��ذك��وران 

اإح��دى  اىل  ونقل  بجروح  فاأ�صيبا  باملثل، 

امل�صت�صفيات للمعاجلة«.

واأو�صح البيان اأن »املدعو حممد ا�صماعيل 

من  توقيف  مذكرات  بعدة  مطلوب  �صقري 

بينها م�صاركته بتاريخ 2013/3/12 باإطلق 

النار باجتاه اآلية ع�صكرية عائدة للمديرية 

حيث  �صتورا،  بلدة  يف  العام  للأمن  العامة 

ا�صت�صهد يف حينه اأحد الع�صكريني واأ�صيب 

اإثنان اآخران.

ا  اأي�صاً مطلوب  �صقري  حممد  عبا�ش  واملدعو 

تبادل  جرم  منها  توقيف،  مذكرات  بعّدة 

 2012/12/26 بتاريخ  اآخرين  مع  نار  اإطلق 

يف مدينة بعلبك، وحيازة بطاقة هوية مزّورة 

احلادث  عن  نتج  وقد  �صقري.  ح�صنني  با�صم 

ت�صّرر اآليتني ع�صكريتني، و�صودرت الأ�صلحة 

ال��ذخ��ائ��ر  م��ن  كمية  م��ع  امل�صتخدمة 

باإ�صراف  التحقيق  وبو�صر  اليدوية  والرمانات 

الق�صاء املخت�ّش«.

يتخذها  التي  الأمنية  الإج��راءات  اإطار  ويف 

والتهريب  الت�صلّل  اأعمال  اجلي�ش ملكافحة 

يف  التوجيه  مديرية  اأعلنت  احل���دود،  عر 

»قوى  اأن   ،2013/4/5 بتاريخ  �صادر  بيان 

نوع  �صيارة  اللبوة  اأوقفت يف منطقة  اجلي�ش 

للعدالة  املطلوبني  اأحد  يقودها   »BMW«

وبرفقته  توقيف  مذكرات  ع��دة  مبوجب 

�صخ�ش اآخر. و�صبطت داخل �صيارته كمية 

من الأ�صلحة املتو�صطة والذخائر العائدة لها، 

وقد مّت ت�صليم املوقوفني مع امل�صبوطات اىل 

ا: »يف  املراجع املخت�صة«. وا�صاف البيان اي�صاً

نف�صه،  بالتاريخ  اجلي�ش  من  قوة  قيام  اأثناء 

بدهم منزل احد املطلوبني للعدالة يف حملة 

ال�صراونة- بعلبك، تعّر�صت لطلق نار من 

قبل م�صّلحني، فرّدت القوة على م�صادر النار 

باملثل كما با�صرت عمليات دهم وا�صعة يف 

وت�صليمهم  النار  مطلقي  لتوقيف  املنطقة 

اىل الق�صاء املخت�ّش«.

ويف بيان اآخر، اأعلنت املديرية انه »بتاريخ 

2013/4/6، اأوقفت اإحدى وحدات اجلي�ش يف 

منطقة اللبوة يف بعلبك، �صيارة نوع »فان« 

ي�صتقلها كل من اللبناين �ش. ف. واملدعو 

م.اأ. من مكتومي القيد املقيمني يف لبنان.

كمية  ال�صيارة  داخل  القوة  �صبطت  وقد 

والذخائر  واخلفيفة  املتو�صطة  ال�صلحة  من 

عن  تفجري  اآلة  اىل  بالإ�صافة  لها،  العائدة 

وال�صواعق  التفجري  اأجهزة  من  وع��دد  بعد 

ندوة حول دور اجلي�ش يف التنمية والأمان الإجتماعي



والأ�صلك الكهربائية، التي جرى اإخفاوؤها 

ا �صمن �صفائح معدنية مّت ت�صنيعها  جميعاً

لهذه الغاية«.

يف  املديرية  اأعلنت  نف�صه،  ال�صياق  ويف 

»بعد  اأنه   ،2013/4/7 بتاريخ  اأ�صدرته  بيان 

املخابرات عن قيام  توافر معلومات ملديرية 

اأ�صلحة  تهريب  لعملية  بالتح�صري  اأ�صخا�ش 

من  قوة  قامت  متطّرفة،  جهات  مل�صلحة 

 2013/4/7 ليل  منت�صف  بعيد  اجلي�ش 

باإحباط عملية الت�صلم والت�صليم يف منطقة 

امل�صهود  باجلرم  �صبطت  حيث  زحلتا  عني 

امل�صّلحني الذين بادروا اإىل اإطلق النار على 

اإىل  اأدى  ما  باملثل،  الدورية  ردت  وقد  الدورية. 

اآلية  وت�صّرر  بجروح  الع�صكريني  اأحد  اإ�صابة 

ويدعى  امل�صّلحني  اأح��د  ومقتل  ع�صكرية 

�صرحان  ويدعى  اآخ��ر  واإ�صابة  الزعّر  غ�صان 

وتوقيف �صبعة اآخرين.

املنوي  الأ�صلحة  خمزن  م�صادرة  مّتت  وقد 

ثقيلة  اأ�صلحة  بداخله  حيث  ت�صليمه، 

من  كبرية  وكمية  وخفيفة،  ومتو�صطة 

التحقيق مع  بو�صر  املتنّوعة، كما  الذخائر 

املوقوفني الثمانية باإ�صراف الق�صاء املخت�ش«.

قيادة  عن  �صدر  ا،  اأي�صاً التهريب  اإط��ار  ويف 

فيه  جاء  بيان  التوجيه  مديرية  اجلي�ش- 

مديرية  ل��دى  معلومات  توافر  بنتيجة  اأن��ه 

املواطنني  من  ك��ّل  قيام  عن  املخابرات 

اللبنانيني ل.ر. واأ.غ. بال�صرتاك مع �صخ�ش 

لعملية  بالإعداد  الأردنية  التابعية  اآخر من 

تهريب 20كلغ من ح�صي�صة الكيف، من 

لبنان اىل الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة.

قبل  م��ن  امل��و���ص��وع  متابعة  وبنتيجة 

بتاريخ  املديرية  متّكنت  لها  تابعة  وحدة 

كمية  و�صبط  توقيفهما  من   2013/3/30

املخدرات التي كانت بحوزتهما.

وقد اأحيل املوقوفان على الق�صاء املخت�ش، 

باقي  توقيف  على  العمل  ي��ج��ري  فيما 

املتورطني«.

ويف بيان �صادر بتاريخ 2013/4/19، اأعلنت 

للجي�ش  تابعة  »دوري��ة  ان  التوجيه  مديرية 

عرثت على ج�صم م�صبوه مو�صوع اىل جانب 

الدورية  وقامت  القلمون.  حملة  يف  الطريق 

بعزل املكان، وا�صتدعت اخلبري الع�صكري 

وعمل  املذكور  اجل�صم  على  ك�صف  الذي 

عن  عبارة  اأنه  تبنّي  وقد  تفكيكه.  على 

كمية  على  يحتوي  البل�صتيك  من  وعاء 

معّدة  غري  يدوية  قنابل  وثلث  ال��رتاب  من 

و�صريط  ركيمة  اىل  بالإ�صافة  للتفجري، 

الع�صكرية  ال�صرطة  وت��وّل��ت  كهربائي. 

الق�صاء  ب��اإ���ص��راف  ب��امل��و���ص��وع  التحقيق 

املخت�ش«. 

اأ�صارت  نف�صه،  بالتاريخ  �صادر  بيان  ويف 

خلل  عرثت  اجلي�ش  »قوى  ان  اىل  املديرية 

راجلة يف مدينة طرابل�ش،  بدوريات  قيامها 

من  بالقرب  مو�صوعة  يدوية  قنبلة  على 

�صمرا،  اأب��ي  حملة  يف  الكويتية  املدر�صة 

بالقرب  مماثلة  قنبلة  على  عرثت  كما 

اخلبري  ا�صتدعاء  مّت  وقد  املنار.  جامعة  من 

على  بالك�صف  ق���ام  ال���ذي  الع�صكري 

لي�صار  اآمن  مكان  اإىل  ونقلهما  القنبلتني 

ا«. اإىل تفجريهما لحقاً

يف  املتوا�صلة  الأمنية  الإج��راءات  اإطار  ويف 

وال�صتقرار،  الأم��ن  على  للحفاظ  املناطق 

بتاريخ  بيان  التوجيه  مديرية  عن  �صدر 

»بنتيجة  اأن��ه  اىل  فيه  اأ���ص��ارت   2013/4/11

التدابري التي اتخذتها وحدات اجلي�ش خلل 

700 �صخ�ش  توقيف نحو  الخ��رية، مت  الآون��ة 

مطلوب  بع�صهم  خمتلفة،  جن�صيات  من 

للعدالة مبوجب مذكرات توقيف، والبع�ش 

الآخر لرتكابه جرائم وخمالفات متعّددة، 

اللبنانية  الأرا�صي  داخل  بالتجوال  تتعلق 

من دون اإقامات �صرعية، وحيازة املمنوعات 

احلدود،  عر  ب�صائع  وتهريب  بها  والإجت��ار 

نارية  ودراجات  �صيارات  قيادة  اىل  بالإ�صافة 

من دون اأوراق ثبوتية. وقد �صملت امل�صبوطات 

112 �صيارة، 47 دّراجة نارية، 6�صهاريج وزورق 

الأ�صلحة  من  كميات  اإىل  بالإ�صافة  �صيد، 

املتنّوعة  الع�صكرية  والأع��ت��دة  والذخائر 

واملخدرات واملواد املهّربة.

اإىل  امل�صبوطات  مع  املوقوفني  ت�صليم  مت 

املراجع املخت�صة لإجراء اللزم«.
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 CIMIC
يوا�صل ن�صاطه

التعاون  برنامج  اإطار  يف 

 )CIMIC( املدين   - الع�صكري 

وال�صفارة  اجلي�ش  بني 

الوحدات  قامت  الأمريكية، 

يف  املنت�صرة  الع�صكرية 

 26 وبتاريخي  البقاع،  منطقة 

 4500 نحو  بتوزيع  و2013/3/27، 

معطٍف �صتوّي على طلب املدار�ش الر�صمية يف بلدة عر�صال وبع�ش دور الأيتام يف املنطقة. 

املعاطف  توزيع  م�صروع  من  ال�صابقة  املراحل  خلل  امل�صتفيدين  جمموع  بلغ  وبذلك، 

ال�صتوية نحو 25000 طالب يف مناطق:بعلبك، الهرمل، البقاع الأو�صط وطرابل�ش.

اأف��لم  عر�ش  مع  بالتزامن  الجتماعي« 

الع�صكري  التعاون  م�صاريع  حول  وثائقية 

والأع��م��ال  التنمية  جم���الت  يف  امل���دين   -

و�صق  الأطفال  تلقيح  وحملت  الإن�صانية، 

البذور  ور�ش  النائية،  الأماكن  يف  الطرقات 

والت�صجري واإطفاء احلرائق وتاأهيل الأماكن 

وال�صواطئ  الأن��ه��ر  وتنظيف  ال�صياحية، 

عمليات  عن  �صور  عر�صت  كما  البحرية. 

وعمليات  العنقودية  والقنابل  الألغام  نزع 

بحث واإن��ق��اذ واإخ��لء خ��لل ال��ك��وارث، ل 

�صيما يف اأثناء حادثة �صقوط الطائرة الأثيوبية 

يف لبنان العام 2010 ومهّمات اأخرى خمتلفة 

نّفذها اجلي�ش على هذا ال�صعيد.
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اأيار

2013

حتقيق ع�سكري

اإعداد:

ندين البلعة

يف الداخل

وعلى احلدود

الفوج امل�ضاد للدروع: 

تطّور بقوة 

القدرات الذاتية

العام 1968، واإثر تعّر�ض مطار بريوت لالعتداء الإ�ضرائيلي الذي نتج عنه تدمري طائرات تابعة لطريان 

تغرّيت  املدّرع.  اللواء  القيادة يف  كتيبة  للدروع �ضمن  اخت�ضا�ض م�ضاد  نواة  اأول  اأن�ضئت  الأو�ضط،  ال�ضرق 

ت�ضمية هذه القطعة وهيكلّيتها يف ما بعد عّدة مرات حتى اأ�ضبحت »الفوج امل�ضاد للدروع« الذي ارتبط منذ 

العام 1986 بلواء الدعم. 

القتالية  الفوج  القيادة واخلدمة يف ثكنة �ضكري غامن وتوؤّمنان الدعم ل�ضرايا  الفوج و�ضرية  تتمركز قيادة 

املنت�ضرة يف قطاع بعبدا يف مهّمة حفظ الأمن، فيما ينت�ضر يف قطاع جنوب الليطاين عدد من �ضراياه التي 

توؤّمن الدعم الناري بال�ضواريخ امل�ضادة للدروع وتخ�ضع للقيادة العمالنية لالألوية املنت�ضرة يف القطاع. 

حتّول يف املهّمات

جانو  الركن  العقيد  الفوج  قائد  يقول 

احلّداد: يف منت�صف العام 2010، واإثر الأحداث 

املتنّقلة التي ع�صفت بلبنان، عّززت قيادة 

املناطق،  الألوية يف خمتلف  انت�صار  اجلي�ش 

قطاع  يف  الأم��ن  حفظ  مهمة  فاأوكلت 

لذلك  ل��ل��دروع.  امل�صاد  ال��ف��وج  اإىل  بعبدا 

الع�صكريني  اإىل تدريب  الفوج  بادرت قيادة 

اجلديدة،  املهّمة  هذه  تنفيذ  كيفّية  على 

ا�صتخدام  على  الأ�صا�ش  يف  مدّربني  كونهم 

�صالح ال�صواريخ، ما يتطّلب زيادة معارفهم 

دورات  فافتتحت  الأم��ن،  حفظ  بتقنيات 

تدريبية و�صارك الفوج يف مناورات م�صرتكة 

مع الأفواج اخلا�صة واألوية امل�صاة.

الفوج  ا�صطالع  اقت�صت  التي  ال��ظ��روف 

قطع  �صائر  كما  الأم��ن  حفظ  مبهمات 

مهّمته  كفوج  هويته  تلغ  مل  اجلي�ش، 

الإ�صرائيلي  للعدو  ال��ت�����ص��ّدي  الأ���ص��ا���ص��ي��ة 

وهذه  امل��دّرع��ة،  وق��واه  لدّباباته  وبالتحديد 

حمطات.  عدة  يف  بكفاءة  نفذها  املهمة 

الفوج  م��ن  �صرية  ت�����ص��ّدت   1982 ف��ال��ع��ام 

لدبابات اإ�صرائيلية حاولت التقّدم لل�صيطرة 

على خمازن اللويزة.

 2006 متوز  يف  الإ�صرائيلي  العدوان  وخالل 

بدعم  للفوج  تابعة  قتال  �صرايا  �صاركت 

والعام  املنت�صرة يف اجلنوب.  وحدات اجلي�ش 

2011 كانت ح�صائر ال�صواريخ التابعة للفوج 

اإثر  العدو  اأي تقّدم ملدرعات  جاهزة ملواجهة 

عنا�صرها  �صارك  وقد  العدي�صة،  ا�صتباك 

باإطالق النار من اأ�صلحتهم الفردية.

قدرات واإجنازات

التطور  »اإّن  احلداد،  الركن  العقيد  يقول 

الأ�صلحة  ت�صنيع  يف  ال�����ص��ري��ع  العلمي 

ال�صالح  على  اجليو�ش  من  العديد  واعتماد 

القتالية،  العقيدة  �صلب  يف  للدروع  امل�صاد 

لن  وت�صحية  اأك��ر  جمهوًدا  مّنا  يتطّلب 

يتوانى �صباط الفوج وعنا�صره عن تقدميها 

يف �صبيل الوطن«.

علمي  مب�صتوى  الفوج  ع�صكريو  يتمّتع 

وكفاءة  يدوية  ومب��ه��ارات  متقّدم  وثقايف 

الكتفاء  تاأمني  يف  �صاعدت  عالية  فردية 

من  العديد  اإجناز  حيث  من  للفوج  الذاتي 

الأعمال، واأبرزها:

قواعد  م�صتوى  على  و�صيانة  حتديث   -

ال�صواريخ.

اأجزاء  وت�صليح  الفح�ش  عتاد  ت�صنيع   -

العائد  امل�صغل  يف  ال�صواريخ  من  اأ�صا�صية 

اأو  �صني  متخ�صّ اإىل  احلاجة  دون  من  للفوج 

الرجوع اإىل البلد املن�صاأ.

جديدة  رمي  م�صّبهات  اأجهزة  حتقيق   -
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احلديثة  فيها  ال�صواريخ مبا  اأنواع  ملختلف 

منها.

حلمل  وجمنزرة  مدولبة  اآليات  حتقيق   -

جتهيزها  مّت  ال�����ص��واري��خ،  اإط���الق  ق��واع��د 

جديد  متويه  من��وذج  با�صتخدام  وطالوؤها 

وخمتلف مّيز ب�صكل وا�صح اآليات الفوج.

- حتقيق اأجهزة ات�صال لالآليات والعنا�صر 

ت��رب��ط��ه��م ب��غ��رف��ة 

ب�صكل  العمليات 

متكامل ومتطّور.

ا����ص���ت���ح���داث   -

ملختلف  خم�����ازن 

وحت�صني  ال�����ص��راي��ا 

خم�����ازن اأ���ص��ل��ح��ة 

وذخائر �صرايا اجلنوب.

اب��ت��ك��ار ح��واج��ز من��وذج��ي��ة   -

ميكن طّيها وحتميلها يف الآليات 

اإىل  احلاجة  دون  من  الع�صكرية 

م�صاحة كبرية.

العلمي والتقني التطّور  مواكبة 

الع�صكري،  التدريب  م���وازاة  يف 

تعمل قيادة الفوج على تو�صيع دائرة 

وحتديث  الع�صكريني  لدى  املعارف 

هذا  ويف  الع�صكرية،  معلوماتهم 

الإطار ي�صرح العقيد الركن احلداد 

اأن مواكبة التطور العلمي والتقني 

اأ�صا�صي يف الفوج امل�صاد للدروع،  اأمر 

واحة العطاء

�صهدائه،  ذكرى  على  حفاًظا 

الفوج  قام  لعطاءاتهم،  وتقديًرا 

ببناء ن�صب تذكاري خا�ش بهم 

الفوج،  يف بقعة مواجهة ملدخل 

لكي  العطاء«  ب���»واح��ة  �صّمي 

تبقى ذكراهم خالدة يف اأذهان 

املثال  ويظلوا  ال�����ص��الح،  رف��اق 

يف  والتفاين  للت�صحية  الأ�صمى 

�صبيل الوطن.
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حديثة  تعليم  قاعة  اأن�صاأنا  لذلك 

ومكتبة  كمبيوتر  اأجهزة  م��زّودة 

اأبرز  الع�صكرية،  بالعلوم  خا�صة 

حول  القيمة  املعلومات  فيها  ما 

خمتلف  يف  امل�صتخدمة  ال�صواريخ 

دول العامل.

التالمذة  حالًيا  ت�صتقبل  القاعة 

الوحدات  وعنا�صر  والرتباء  ال�صباط 

ه��وؤلء  يتابع  حيث  الع�صكرية 

دورات تدريبية على �صالح م/د. 

مل�صلحة  املتطّوع  العن�صر  يتمّيز 

بال�صجاعة  ل��ل��دروع  امل�صاد  الفوج 

ف��م��ه��ّم��ت��ه ت��ق��ت�����ص��ي ال���وق���وف يف 

مواجهة املدرعات، واأي ترّدد اأو خطاأ 



ويف�صل  الآخرين  وبحياة  بحياته  يودي  قد 

الفوج  ع�صكريو  يحتاج  ذلك  اإىل  املهّمة. 

فقد  البدنية،  اللياقة  من  عاٍل  م�صتوى  اإىل 

من  �صالحه  حمل  اإىل  الع�صكري  ي�صطر 

الوديان  يف  بها  وال�صري  وقواعدها  ال�صواريخ 

لختيار البقعة الأن�صب لالإطالق.

من هنا اأولت قيادة الفوج اأهمية للريا�صة 

حديثة  ريا�صية  قاعة  اإن�صاء  اإىل  وعمدت 

هذا  يف  احلاجات  تلّبي  معدات  تت�صّمن 

املجال.

مّت  اآخر،  يف جمال 

قاعة  ا���ص��ت��ح��داث 

بالإ�صافة  ط��ع��ام، 

م�صغل  تطوير  اإىل 

خالل  من  الآليات 

حت��ق��ي��ق ال��ع��ت��اد 

مل�صاعفة  املطلوب 

م��ع��ظ��م الأع��ط��ال 

التي تطراأ عليها. 

العقيد  وي�صيف 

ال���رك���ن احل����داد: 

اأي  جن�������اح  اإن 

ع��م��ل ع�����ص��ك��ري 

ي���رت���ب���ط ب��ح�����ص��ن 

و���ص��رع��ة  الإدارة 

ال��ت��ن��ف��ي��ذ ودّق���ت���ه، 

ل���ذا اأن�����ص��اأ ال��ف��وج 

غ���رف���ة ع��م��ل��ي��ات 

جميع  بها  ترتبط 

املنت�صرة.  الوحدات 

م�ضتقبلية نظرة 

ي�صري  ورد،  ما  اإىل 

ال��ع��ق��ي��د ال��رك��ن 

اإىل  احل����داد  ج��ان��و 

ب�ص�دد  ال��ف��وج  اأن 

حت���ق���ي���ق ع���ت���اد 

خط��ة  خ���الل  م��ن  حديث��ة  و���ص��واري��خ 

قي��ادة  م��ع  بالتن�صيق  و�ص��عت  خم�صية 

ته��دف  لالإدارة،  العامة  واملدي��ري��ة  اجلي�ش 

القتالية،  الوحدات  وباقي  الفوج  انتقال  اإىل 

من  متط�ور  جي�ل  اإل�����ى  م��راح��ل،  وع��ل��ى 

الذي  الأم��ر  وال�صواريخ،  الإط���الق  ق�واعد 

دف��اع  منظومة  يف  نوعية  نقلة  يع�تر 

الع�صكرية. املوؤ�ص�صة 
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تنظيم الفوج ومهماته

الفوج  قيادة  من  للدروع  امل�صاد  الفوج  يتاألف 

فرع  اإىل  اإ�صافة  و4،   ،3  ،2  ،1 الفروع  ت�صم  التي 

التاأليل و�صرية القيادة واخلدمة، كما ي�صم �صرايا 

قتال. 

�ضعار الفوج

يتاألف �صعار الفوج من:

اأثناء  - اخللفية ال�صوداء، وترمز اإىل التخّفي يف 

تنفيذ املهمات الع�صكرية.

على  للدللة  م.د  ال�صاروخ  وحامل  الوطواط،   -

يبث  فكالهما  بينهما،  العملي  الت�صابه 

الذبذبات.

والكمال  الدم  اإىل  وترمز  احلمراء،  الدائرة   -

والت�صحية.

- الأرزة اخل�صراء، وترمز اإىل اخللود.





جهود ومبادرات خرية

قائد اللواء العميد كابي �شمعون ي�شكر يف بداية كالمه قائد 

ونّوه  اياها،  منحه  التي  الثقة  على  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش 

ا العميد الركن زياد  باجلهد الكبري الذي قام به اأ�شالفه، خ�شو�شً

العمليات  )مدير  احلم�شي 

الأكببر يف  الف�شل  له  الببذي كان  احلببايل(، 

تنظيم اللواء وتق�شيمه اإىل �شرايا وهو التنظيم 

الذي ا�شتقر عليه اللواء حتى تاريخه.

وي�شيف قائاًل: منذ ت�شّلمي قيادة اللواء يف 

فقد  وتوالت،  مهماتنا  تعددت   ،2012/06/13

اأننا بحاجة لالحتياط، وبدعم  اأوًل  تبني لنا 

من قيادة اجلي�ش، ا�شتطعنا تاأمني الحتياط 

الالزم، وقمنا باإعادة انت�شار ومن ثّم ان�شرفنا 

اإىل نواٍح اأخرى.

لقد تعاون معنا العديد من الأ�شدقاء الذين 

قاموا بتمويل م�شاريع مل�شلحة اللواء. هوؤلء، 

اأقدم لهم با�شمي وبا�شم قيادة اجلي�ش جزيل 

ال�شكر والتقدير، ومنهم، احلاج يو�شف تاج 

الدلهمية  �شركة  اأ�شحاب  واأخوانه  الدين 

�شاحب  الببقببادري  مو�شى  احلبباج  للتطوير، 

وال�شادة  �شبلني،  عام  مدير  حلام  طلعت  ال�شيد  �شم�شني،  اأفببران 

عيا�ش،  عبا�ش  كليب،  �شهيل  عيد،  ح�شني  اخلطيب،  جالل 

بلديات  روؤ�شاء  اإىل  بالإ�شافة  دن�ش،  وحممد  الزعني،  ومازن  ع�شام 

ال�شويفات، كفر�شيما، حارة ال�شت، وادي �شحرور، حومال، بليبل، 

اجلي�ش،  يف  متوا�صلة  عملية  القدرات  بناء 

يعني  ال  اجلهوزية  من  عال  م�صتوى  اإىل  فالو�صول 

التوقف واإال ح�صل الرتاجع.

لواء امل�صاة ال�صابع يف اجلي�ش اللبناين، من القطع النا�صطة وال�صاعية اإىل التطور، م�صتفيدة من االإمكانات التي تتيحها 

قيادة اجلي�ش من جهة، ومن اإمكانات اأخرى يتيحها التفاف املواطنني حول اجلي�ش و�صعي اأ�صحاب االأيادي اخلرية اإىل 

اإىل م�صاعفة  الع�صكريني  اإرادة تدفع  دعم جي�صهم من خالل مبادرات خمتلفة. لكن يف موازاة هذه وتلك، ثمة دوًما 

اجلهود، واإىل االبتكار، لتحقيق االأف�صل. فما اجلديد يف هذا اللواء؟

اجلولة التي قامت بها »اجلي�ش« كانت نتيجتها اأخبار �صارة عما اآلت اإليه االأمور بف�صل االإرادة واجلهد واملثابرة.
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2013

يف ثكناتنا

اإعداد:

روجينا خليل ال�صختورة

بنى »مدينة املداهمة« على امتداد األفي مرت

لواء 

امل�شاة 

ال�شابع

ة دعمتنا واأهاًل برفاق  اأياٍد خريرّ

ال�صالح يتدربون يف من�صاآتنا

احلاج

مو�صى

القادري

ال�صيد

جالل

اخلطيب

احلاج 

يو�صف

تاج الدين
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بدادون، عرمون وبخ�شتاي. 

ومن اأبرز امل�شاريع التي مّت اإجنازها وفق ما يخرنا العميد �شمعون، 

جتهيز اللواء بالعتاد الفردي )جعب ال�شدر واخلوذ(، وعتاد مكافحة 

ال�شغب، واآليات جديدة جاهزة للتدخل )مّت افتتاح دورات �شوق على 

هذه الآليات حلواىل 130 عن�شًرا(. كما يجرى حالًيا اإن�شاء خمازن 

جديدة للفرع اللوج�شتي يف كفر�شيما بعد اأن كانت هذه املخازن 

يف املدينة الك�شفية يف البرتون.

احلاج

مو�صى

القادري

ال�صيد

جالل

اخلطيب

ال�صيد

طلعت

حلام

ال�صيد

ح�صني

عيد

ال�صيد

�صهيل

كليب

ال�صيد

حممد

دن�ش

ال�صيد

مازن

الزعني

ال�صيد

عبا�ش

عيا�ش

ال�صيد

ع�صام

الزعني



»مدينة املداهمة«

يف  الف�شلى  اجلهوزية  لتاأمني 

تعزيز  من  بد  ل  كببان  الببلببواء، 

اإن�شاء  تقرر  لببذلببك،  الببتببدريببب. 

عليه  اأطببلببق  جببديببد  مببركببز 

ال�شابع  الببلببواء  »من�شاآت  اإ�شم 

لببلببتببدريببب« وهبببو عبببببارة عن 

�شكل  على  مداهمة«  »مدينة 

األفي مرت  حّي �شكني مب�شاحة 

مربع، ي�شمل ثماين �شقق ت�شّم 

مفرو�شة  غرف  اأربع  منها  كل 

تق�شيماتها  وتختلف  وحماًما، 

توىل  ولقد  الأخرى.  عن  الواحدة 

اأ�شغال  ال�شابع  الببلببواء  عنا�شر 

الببدوؤوب  بالعمل  وذلببك  البناء، 

ملدة 12 �شاعة يف اليوم على مدى 

اأربعة اأ�شهر.

غرفة التحكم

احلّي  هذا  جتهيز  مّت  اللواء:  قائد  وي�شيف 

غرفة  اإىل  مو�شولة  مراقبة  بببكببامببريات 

حتكم فيها �شا�شة كبرية ميكن التوا�شل 

اأثناء  يف  لل�شوت  مكّر  عر  خاللها  من 

ت�شجيل  اإمكان  اإىل  بالإ�شافة  التدريب، 

التدريبات لإعادة مناق�شتها لحًقا وت�شحيح 

الأخطاء وتقييم الأداء.

الأمريكية  ال�شفارة  من  وفد  اللواء  زار  وقد 

وقام بجولة داخل املن�شاآت واطلع على طرق 

التدريب فيها واأ�شاليبه واأبدى اإعجاًبا كبرًيا.

التمارين والتدريبات

وتابع العميد �شمعون حديثه فقال: خللق 

احليوية  واإ�شفاء  الع�شكريني  بني  مناف�شة 

بندقية   60 حواىل  ا�شتوردنا  التمارين،  على 

نادي  رئي�ش  طريق  عن  وذلببك   Paintball
وبداأ  عبود.  جببورج  ال�شيد  للفرو�شية  �شبية 

البداية،  يف  �شهرين  ملببّدة  عليها  التدريب 

وكانت النتائج ممتازة وهذا ما ظهر بو�شوح 

اجلي�ش - العدد 335 46

يف ثكناتنا



47العدد 335 - اجلي�ش  

يف املهمات التي نفذها اللواء بعد ذلك.

وقد �شملت هذه التدريبات متارين املداهمة 

والتفتي�ش، كما افتتحت دورات مكافحة 

 Mixed( شغب ودورات فنون قتالية متنوعة�

.)Martial Arts

تقنية متطورة من ابتكار اأحد ال�صباط

ال�شباط  اأحبببد  ابببتببدع  الببتببدريببب،  خببالل 

القتال  يف  ت�شتعمل  ومتطورة  جديدة  تقنية 

عبارة  التقنية  وهذه  الآهلة،  الأماكن  يف 

مو�شولة  البببدرع  على  معلقة  �شا�شة  عببن 

بال�شالح بوا�شطة كامريا. عند الو�شول اإىل 

زاوية خطرة ترفع الكامريا ويجري اإدخالها 

وجود  حببال  ويف  الداخل  يف  عما  للك�شف 

اأي  ال�شا�شة  الرمي من خالل  العدو، ميكن 

خلطر  والتعر�ش  للدخول  احلاجة  دون  من 

الإ�شابة.

وال�شرية )متت  بالدقة  التقنية  تتميز هذه 

اإىل  وتببهببدف  الببرمببايببة(،  حقل  يف  جتربتها 

الإ�شابات  وتخفيف  الع�شكريني  حماية 

ونهاًرا  لياًل  وت�شتعمل  الب�شرية.  واخل�شائر 

حرب  ويف  املداهمات،  اأ�شكال  جميع  يف 

كما  القن�ش،  خطر  وجود  وعند  ال�شوارع، 

ت�شتعمل يف املهمات اخلا�شة.

ال�شرايا يف  اإحببدى  �شنعت  ذاتببه،  الإطببار  يف 

اللواء ال�شابع هدًفا متحرًكا وهو عبارة عن 

و�شعه  يتّم  حديد  �شكة  على  اإن�شان  ج�شم 

وخالل  خفية،  بطريقة  التدريب  مكان  يف 



فيه  التحكم  يجري  التمرين، 

اأنه  على  فجاأًة  فيظهر  بعد  عن 

مترين  منه  والهدف  الغدار.  العدو 

هذه  مع  التعامل  على  العنا�شر 

احلالت.

تدريب مل�صلحة قطع اأخرى

هذه  من  ال�شتفادة  تقت�شر  هل 

املن�شاآت والتقنيات على لواء امل�شاة 

ال�شابع؟

العميد  يجيب  ال�شوؤال  هذا  عن 

�شمعون قائاًل: مل تقت�شر التدريبات 

اإذ مّت  ال�شابع،  اللواء  على عنا�شر 

اأفواج  الأفواج ومنها  تدريب بع�ش 

الرابع واخلام�ش،  الثالث،  التدخل 

وذلبببك ببباإ�ببشببراف فببريببق تببدريببب 

اأمريكي، علًما اأّن هذه التدريبات متت يف 

اإطار خميمات حيث كانت الأفواج تبقى يف 

موقع التدريب حتى انتهاء الدورة واختتامها 

بحفل تخّرج و�شهرة نار.

واأ�شاف: ب�شبب وجود اأعداد كبرية يف موقع 

املياه  يف  نق�ش  م�شكلة  واجهتنا  الببلببواء، 

فقررنا حفر بئٍر اإرتوازٍي ومتديد املياه من اأحد 

الينابيع ل�شّد احلاجة.

طاقة  تبباأمببني  اإىل  نتطلع  وم�شتقبلًيا، 

م�شروف  من  للحّد  املياه  لت�شخني  �شم�شية 

الكهرباء.

�شروره  عن  �شمعون  العميد  عّر  وختاًما، 

ا  خ�شو�شً اللواء،  يف  حتقق  مبا 

اأّنه عزز اندفاع الع�شكريني 

واجلهد.  العمل  من  ملزيد 

امل�شاة  لبببواء  قببائببد  ودعبببا 

قطع  جميع  ال�شابع 

اجلببيبب�ببش ووحبببداتبببه 

لببببزيببببارة »مببديببنببة 

املبببببداهبببببمبببببة« 

لبببلبببتبببدريبببب، 

وال�ببشببتببفببادة 

من جهوزية 

املوقع.
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ترحيب و�شهادة

اللبناين،  الوطني  بالن�شيد  احلفل  ب��داأ 

عبد  ماري  املقدم  من  ترحيب  كلمة  ثم 

وثائقي من  امل�شيح، بعدها مّت عر�ض فيلم 

اإعداد مديرية التوجيه حول خماطر الألغام 

امل�شابني  اأح��د  و���ش��ه��ادة  التوعية،  وط��رق 

قرية  من  زري��ق  )ح�شني  الألغام  ج��ّراء  من 

عد�شيت- جنوب لبنان(. قال زريق: اأحببت 

اإىل  لأنّبه اجلميع  اللقاء  اأ�شارك يف هذا  اأن 

من  والوقاية  التوعية  م�شاألتي  اأخذ  �شرورة 

بجدية  العنقودية  والقنابل  الألغام  خماطر 

الفر�شة  يل  ت�شنح  مل  واأ���ش��اف:  مطلقة. 

مل  اأ���ش��اب.  اأن  قبل  توعية  حلقة  حل�شور 

اأكن مدرًكا حلجم املخاطر يف هذا املجال. 

النتيجة  فكانت 

اإ����ش���اب���ة اأخ���وت���ي 

واإ�شابتي  واأ�شدقائي 

عزيز  طرف  وخ�شارة 

ونا�شد  ج�شمي.  من 

املحلي  املجتمعني 

والدويل دعم �شحايا 

ظروفهم  وحت�شني  وم�شاعدتهم  الأل��غ��ام 

والإن�شانية... الإجتماعية 

الوطنية اللجنة 

للتوعية  الوطنية  اللجنة  ممثل  كلمة 

خالد  الدكتور  األقاها  الألغام  خماطر  من 

اللجنة  ع��ن  بتعريف  وب��داأه��ا  طفيلي، 

جمموعة  وت�شم   ،1998 العام  تاأ�ش�شت  التي 

كبرية من اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية 

اإ�شراف  حتت  وتعمل  وال��دول��ي��ة،  الوطنية 

بالألغام  املتعلقة  اللبناين للأعمال  املركز 

يف اجلي�ض اللبناين. ثم حدد اأهداف اللقاء 

من  والتوعية  الوعي  م�شتوى  رفع  بالآتي: 

وحتفيزها  الدول  ت�شجيع  الألغام،  خماطر 

القنابل  ح��ظ��ر  اإت��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  ع��ل��ى 

اأو�شلو  موؤمتر  خلل  اأقرت  التي  العنقودية 

العام 2008 وت�شديقها، دعم �شحايا القنابل 

املجالت،  خمتلف  يف  والألغام  العنقودية 

ل�شتكمال  الكايف  امل��ايل  الدعم  تاأمني 

وتبادل  ال�شحايا،  وم�شاعدة  والتوعية  النزع 

خربات الدعم واملنا�شرة والت�شبيك.

املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام

املتعلقة  للأعمال  اللبناين  املركز  رئي�ض 

ع�شيمي،  عماد  الركن  العميد  بالألغام 

وبعد عر�ض مل�شكلة الألغام يف لبنان، قال: 

وبتوجيهات  اجلي�ض  قيادة  عمدت  »لقد 

اإىل  العماد قائد اجلي�ض  وا�شحة من ح�شرة 

املناطق  جميع  يف  اأهلنا  بجانب  الوقوف 

اخلطة  لتنفيذ  اإ�شتثناء  دون  من  اللبنانية 

الألغام  لآفة  حّد  و�شع  اأجل  من  املو�شوعة 

ت�شليط  اأج��ل  وم��ن  العنقودية،  والقنابل 

الوطنية  موؤ�ش�شاتنا  مع  عملنا  على  ال�شوء 

بكل ما اأوتينا من قوة وعزم وت�شميم على 

جمابهة اآثار هذا ال�شلح اخلفي«.

العمل كانت  واأ�شاف: »متا�شًيا مع هذا 
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اأيار

2013

حملة وطنية

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

اإطلق احلملة الوطنية 

للتوعية من خماطر الألغام 

والقنابل العنقودية

لبنان يحّول »ق�شته املفجعة« 

اإىل جتربة رائدة 

الأ�شتاذ  النواب  جمل�س  رئي�س  دولة  برعاية 

بري  رندة  ال�شيدة  بعقيلته  ممثلاً  بّري  نبيه 

وليد  الركن  اللواء  الأركان  رئي�س  وح�شور 

الأ�شتاذ  الوطني  الدفاع  وزير  ممثلاً  �شلمان 

فايز غ�شن وقائد اجلي�س العماد جان قهوجي، 

الأمنية  الأجهزة  وممثلي  والإعلمية  والجتماعية  والثقافية  الر�شمية  ال�شخ�شيات  من  كبري  وعدد 

واجلمعيات الأهلية واملنظمات غري احلكومية العاملة يف عمليات نزع الألغام، اأقيم يف مقر املجل�س 

النيابي يف �شاحة النجمة، حفل اإطلق احلملة الوطنية التذكريية للتوعية من 

خماطر  من  للتوعية  العاملي  اليوم  ملنا�شبة  العنقودية  والقنابل  الألغام  خماطر 

اجلي�س  يف  بالألغام  املتعلقة  للأعمال  اللبناين  املركز  نّظمها  والتي  الألغام، 

ا من 2013/4/4 ولغاية 2013/4/11. اعتباراً



للتوعية  الوطنية  احلملة  اإطللاق  فكرة 

العنقودية  والقنابل  الألللغللام  خماطر  من 

ر�صيد  لللتللعللزز  املللنللفللجللرة  غللر  والللذخللائللر 

بهدف  �صبقتها  التي  والن�صاطات  احلمات 

اللبناين  املواطن  عند  الوعي  م�صتوى  رفع 

ملواجهة هذه الآفة اخلفية بالوقاية واحلذر، 

م�صكلة  على  ال�صوء  لت�صليط  وكذلك 

الإجنللازات  وعر�ض  وعائاتهم،  امل�صابني 

للدول  امل�صكور  الللدعللم  واإبللللراز  املللنللفللذة 

الدولية  واملنظمات  وال�صديقة  ال�صقيقة 

والوطنية واجلهات املانحة«. وخ�ّض بالذكر 

ترا�صت  و«جمال  واملهجر«  لبنان  »بنك 

له  كللان  قللدمللاه  الللذي  »فالدعم  بللنللك«، 

الف�صل الكبر مبا مت اإجنازه حتى الآن«. 

وزارة اخلارجية

هللري  ال�صيد  اخلللارجلليللة  وزيلللر  ممللثللل   

ق�صطون �صدد على اأن لبنان يثبت مرة اأخرى 

اأنه »على م�صتوى امل�صوؤولية والتحديات وهو 

وتهم  تهمه  حيوية  م�صائل  مع  يتعاطى 

العامل والإن�صانية جمعاء. ومن هذه امل�صائل 

املحّرمة  العنقودية  القنابل  اإ�للصللتللخللدام 

القنابل  ا�صتخدمت  »لقد  واأ�صاف:  دولًيا«. 

عديدة  باأماكن  نللزاعللات  يف  العنقودية 

غر  اإ�صرائيل  اإ�صتخدام  لكن  العامل،  من 

اإبان  اللبنانيني  املدنيني  �صد  لها  امل�صروع 

عدوان 2006 وقيام لبنان بحملة دبلوما�صية 

الدويل  املجتمع  وعي  اإىل  اأّديا  وا�صعة،  دولية 

ال�صاح  من  النوع  هذا  اإ�صتعمال  ملخاطر 

عن  نتج  املدنيني.  �صد 

ذللللك تللوقلليللع اإتللفللاقلليللة 

العام  العنقودية  الذخائر 

قبل  من  اأو�صلو  يف   2008

لبنان  ويعترب  دول.   107

هللذه الإتللفللاقلليللة اإجنلللاًزا 

كبًرا وهدية من �صهداء 

وم�صابيها  الذخائر  هذه 

اللبنانيني، اإىل العامل«.

بعثة الإحتاد الأوروبي

يف لبنان

اللللقلللائلللملللة بلللاأعلللملللال 

الأوروبللللي  الإحتللللاد  بعثة 

 Elsa ال�صيدة  لبنان  يف 

Fanet �صكرت منّظمي 
على  و�صددت  الإحتفال 

والللقللنللابللل  الأللللغلللام  اأن 

غر  والذخائر  العنقودية 

تلل�للصللّكللل  ل  املللنللفللجللرة 

تهديًدا ل�صامة ال�صّكان 

التنمية  للا  اأيلل�للصً تعوق  اإنللهللا  بللل  فح�صب، 

ل  قالته:«  ومما  والإقت�صادية.  الإجتماعية 

التي  اجلهود  اأهمية  من  التقليل  ميكن 

املانحة  واجلهات  العامة  املوؤ�ص�صات  تبذلها 

ومنظمات املجتمع املدين الفاعلة يف جمال 

ين�صقها  اأن�صطتها  فجميع  الألغام.  نزع 

لاأعمال  اللبناين  املركز  وفاعلية  بتفان 
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العميد  اأهنئ  اأن  واأود  بالألغام.  املتعّلقة 

الفاعل  الدور  على  ع�صيمي  عماد  الركن 

دعمنا  واأجللدد  املركز،  به  ي�صطلع  الللذي 

الألغام  ملكافحة  الوطنية  »لاإ�صرتاتيجية 

2011 -2020« التي اأعّدها املركز...«.

ممثل برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  ممثل 

اأ�صار   Robert Watkins )UNDP( ال�صيد 

التي  الأرواح  من  الهائل  الكّم  اإىل 

والقنابل  الأر�صية  الألغام  حت�صدها 

من  الأخلللرى  والأ�للصللكللال  العنقودية 

الكثر  يف  املنفجرة،  غر  الذخائر 

ب�صبب  الللعللامل  حللول  الللبلللللدان  مللن 

الإ�صابات واملوت الع�صوائي الذي يطال 

وتطّرق  املدنيني.  الأحيان  اأكللر  يف 

الأفللراد  �صجاعة  واإىل  التحديات  اإىل 

املر�صاد  يف  يقفون  الذين  واملوؤ�ص�صات 

املنفجرة  غر  »فالذخائر  لتخطيها، 

ول �صيما القنابل العنقودية بعد حرب 

كبًرا  ا  حتديًّ ت�صّكل  زالت  ل   ،2006 متوز 

اجلنوب.  منطقة  يف  ا  خ�صو�صً لبنان،  يف 

حياتهم  ا  �صخ�صً  54 حواىل  َفَقد  الواقع  يف 

وبالعجز  بال�صدمة   363 من  اأكر  واأ�صيب 

منذ انتهاء ال�صراع«.

وختم قائًا: لقد ا�صتطاع لبنان اأن يحّول 

ق�صته املفجعة من بلد تاأثر كثًرا بالألغام 

الللدول  م�صاعدة  يف  رائلللًدا  ي�صبح  اأن  اإىل 

فمن  مماثلة.  جتارب  تعاين  التي  الأخرى 

خماطرها  من  التوعية  اإىل  الألللغللام  نللزع 

وم�صاعدة �صحاياها، اأّدى لبنان دوًرا ريادًيا يف 

املنطقة اأقّرت به جميع الوفود التي ق�صدته 

لاإ�صتفادة من جتربته.

ال�سيدة رندة بري

كلمة  بللري  رنللدة  ال�صليدة  األقت  ختاًما 

حققها  التي  بللالإجنلللللازات  فيهلا  نللّوهللت 

الأهلية  اجلمعيات  مع  بالتعاون  اجليل�ض 

والللدول  احلكومية  غر  واملنظمات 

نزع  عمليات  �صعيد  على  ال�صديقة 

ون�صر  العنقودية  والقنابل  الألللغللام 

على  م�صّددًة  املواطنني،  بني  التوعية 

اأهمية ت�صافر جهود اجلميع يف �صبيل 

الق�صاء نهائًيا على هذا اخلطر املحدق 

باأرواح اللبنانيني وم�صتقبل اأجيالهم. 

يف فرتة بعد الظهر اأقيم معر�ض �صور 

زاره  النيابي  املجل�ض  مبنى  �صاحة  يف 

واأ�صيئت  مدار�ض،  وتامذة  مواطنون 

�صموع.
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حملة وطنية

ن�ساطات ت�سامنية

تلت  التي  الأيلللام  يف  احلملة  رافللق 

متعددة  ن�صاطات  �صل�صلة  املللوؤمتللر 

توّزعت على ال�صكل التايل:

- توزيع حواىل 25000 من�صور ومل�صق 

تللوعلليللة مللن خمللاطللر الأللللغلللام على 

املواطنني العابرين على نقاط التفتي�ض التابعة للجي�ض اللبناين يف 

جميع املناطق اللبنانية.

- اإر�صال ر�صائل اإلكرتونية )SMS( للتوعية، طيلة فرتة احلملة، 

على خطوط الهواتف املحمولة �صملت جميع املواطنني، وت�صمنت 

والقنابل العنقودية، ل تقرتب، ل تلم�ض،  �صعار احلملة »ل لاألغام 

بّلغ فوًرا على الرقم: 05-956143

العربانية  الألغام يف بلدة  املّنظفة من  الأرا�صي  - ت�صليم عدد من 

اإىل اأ�صحابها.

- اإجراء مقابات تلفزيونية واإذاعية مع عدد من ال�صباط تناولت 

م�صكلة الألغام يف لبنان.

املدار�ض  وتامذة  اجلامعات  طاب  لتوعية  حما�صرات  اإلقاء   -

�صملت: اجلامعة اللبنانية الكندية- عينطورة، اجلامعة اللبنانية- 

ثانوية  الأملانية،  اللبنانية  اجلامعة  ال�صباك،  فرن  الفنون-  كلية 

جبيل الر�صمية، اجلامعة الأمركية 

للتكنولوجيا )AUT( يف الفيدار.

وح�صور  برعاية  اإحتفال  اإقللامللة   -

وزيلللللر الللل�لللصلللوؤون الإجللتللمللاعلليللة يف 

اأبو  وائللل  الأعمال  ت�صريف  حكومة 

الروؤيا  جمعية  نّظمته  فاعوروح�صوره، 

وذلك  والرعاية،  والتاأهيل  للتنمية 

بتاريخ 2013/4/7 يف قاعة بلدية غزة- البقاع الغربي.

- اإقامة مباراة يف لعبة كرة القدم بتاريخ 2013/4/12 لدعم م�صابي 

الألغام بني فريق الناجني من الألغام وفريق الكلية احلربية على 

اإىل  ميداليات  ت�صليم  تاه  احلللدث،  اللبنانية-  اجلامعة  ملعب 

املتبارين وحفل كوكتيل بالنا�صبة.

بتاريخ  الألللغللام  خماطر  من  توعية  حلقات  �صل�صلة  اإقللامللة   -

2013/4/12 يف جامعة البلمند وعدد من املدار�ض.

الإ�صامية  ال�صحية  والهيئة  اجلرحى  موؤ�ص�صة  اأقامت  ولحًقا، 

ن�صاًطا ت�صامنًيا مع �صحايا  املهدي )2013/4/19(  وجمعية ك�صاف 

الألغام والقنابل العنقودية تخلله مباراة كرة قدم وكرة طاولة بني 

امل�صابني، اأقيم بعدها احتفال تكرميي للم�صابني و�صّلمت اجلوائز 

والكوؤو�ض اإىل الريا�صيني، وذلك يف مدينة الإمام اخلميني الك�صفية 

يف بلدة زوطر ال�صرقية- النبطية.
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حما�رضة

اإعداد:

روجينا خليل ال�شختورة

الإرهاب م�شكلة الع�شر، وقد 

تعددت التفاقيات واملعاهدات 

الدولية ملكافحته، لكن من دون 

التفاق على حتديده حتى الآن. 

الدكتور خليل ح�شني تناول 

الإرهاب واأ�شكاله وواقع انت�شاره 

وتاأثرياته يف حما�شرة األقاها يف الكلية 

احلربية وح�شرها قائد الكلية العميد 

الركن �شربل الفغايل ممثاًل قائد 

اجلي�ش، و�شباط من خمتلف قطع 

اجلي�ش ووحداته، وتالمذة �شباط 

ال�شنة الثالثة.

منط من اأمناط 

ا�ستخدام القوة 

يف ال�سراع 

ال�سيا�سي

الدكتور خليل 

ح�شني يحا�شر 

يف الكلية احلربية 

حول الإرهاب 

وكيفية مواجهته

عن  باحلديث  كالمه  املحا�سر  ا�ستهّل 

جذور العنف واأ�سوله حيث عرفت املجتمعات 

الب�سرية ظاهرة العنف والت�سارع على النفوذ 

وال�سلطة منذ اأقدم الع�سور باأ�سكال خمتلفة 

ومتعددة. فالربديات امل�سرية القدمية حتدثت 

ب�سبب  الكهنة  بني  الدموي  ال�سراع  عن 

التناف�س على املنا�سب. كما �سجل التاريخ 

القدمية  اليونانية  املدن  �سراعات كثرية يف 

ويف اأوروبا خالل الع�سور الو�سطى.

لي�س  الإره��اب  قال:  لالإرهاب  تعريفه  ويف 

من  منط  هو  اإمن��ا  مثرية،  عمليات  جمرد 

ال�سيا�سي،  ال�سراع  يف  القوة  ا�ستخدام  اأمناط 

وه���و ا���س��ت��خ��دام ق��د مت��ار���س��ه اجل��م��اع��ات 

يف  التاأثري  بهدف  احلكومات  اأو  ال�سيا�سية 

ثمة  اأّن  اإىل  م�سرًيا  لغريها.  ال�سيا�سي  القرار 

باملفهوم  حتيط  التي  امل�ساكل  من  العديد 

له.  اإيجاد تعريف حمدد  ال�سعب  وجتعل من 

ظاهرة  ت�سعب  امل�ساكل،  ه��ذه  اأه��م  وم��ن 

واأهدافه  اأ�سكاله  وتعدد  الإره���اب 

ودوافعه، ف�ساًل عن ممار�سات القوى 

الكربى وبع�س الدول التي ت�ستخدمه 

اأو ت�سجع عليه...

املو�سوعية  التعريفات  اإىل  وتطّرق 

واقع  اإىل  ينتقل  اأن  قبل  ل��الإره��اب 

وانت�سارها،  الإرهابية  التنظيمات 

���ة ال��ع��دي��د من  ح��ي��ث ق����ال: ث���َمّ

انت�سار  حول  املتباينة  الإح�سائيات 

يف  الإرهابية  واجلماعات  املنظمات 

وجود  عدم  اإىل  ذلك  ويرجع  العامل، 

املنظمات  تعريف  على  دويل  اتفاق 

الإرهابية، حيث اأّن بع�س الإح�سائيات تعد 

املنظمات الثورية اأو اجلماعات التي تطالب 

بحق تقرير امل�سري من اجلماعات واملنظمات 

الإرهابية.

املختلفة  الإره������اب  اأ���س��ك��ال  وت���ن���اول 

بتطور  تاأثرت  التي  الإرهابية  والعمليات 

عمليات  من  لتنفيذها،  املعتمدة  الو�سائل 

اإىل  الق�سرية  بال�سيوف  والقتل  الغتيال 

عمليات التفجري بالطائرات، مروًرا باأعمال 

اخلطف واحتجاز الرهائن والتفجري بالعبوات 

النا�سفة...

وا�سع يف  الإرهاب ب�سكل  انت�سار  اإىل  واأ�سار 

ا،  خ�سو�سً الأو�سط  ال�سرق  ويف  عموًما  العامل 

ال�سيا�سية  البيئة  اأب��رزه��ا  عديدة  لأ�سباب 

 - العربي  وال�سراع  اجليو�سيا�سي  وال��واق��ع 

ال�سرائيلي و�سراعات ونزاعات اأخرى، ف�ساًل 

القومي  والتعدد  الجتماعية  البيئة  عن 

وغياب  ال�سيا�سية،  النظم  وا�ستبداد  والديني، 

والتهمي�س  الإن�سان،  وحقوق  الدميقراطية 

القت�سادي والجتماعي.

ال�سرق  على  الإره����اب  ت��اأث��ريات  وح���ول 

ال�سيا�سية  البنى  تفكك  اإىل  اأ�سار  الأو�سط، 

وجتزئة  م  املق�سّ وتق�سيم  وانهيارها  لالأنظمة 

والإثنية،  الطائفية  النزاعات  وانت�سار  املجزاأ، 

وزي��ادة  واحل�سارية  الثقافية  النظم  وانهيار 

مظاهر التخلف.

فاعترب  الإره����اب،  مكافحة  ح��ول  اأم��ا 

حول  اتفاق  يوجد  ل  اأن��ه  ح�سني  الدكتور 

معنى مكافحة اأو مواجهة اأو منع الإرهاب، 

على  الت��ف��اق  ي��ت��مَّ  مل  مفاهيم  فكلها 

التو�سل  يتم  مل  وبالتايل  لها،  حمدد  تعريف 

واآلياتها  اإىل اعتماد �سبل موحدة للمواجهة 

اإّن  وق��ال  وتكتيكاتها.  واإ�سرتاتيجياتها 

احلديث عن حل مل�سكلة الإرهاب ل يعني 

كاملة،  وب�سورة  تاًما  ق�ساًء  عليه  الق�ساء 

ا نظرًيا  القول ل يعدو كونه فر�سً فمثل هذا 

بحًتا. وحّل م�سكلة الإرهاب يعني حتجيم 

اخلطر الإرهابي وح�سره يف حدود دنيا بحيث ل 

ي�سكل تهديًدا حلياة اجلماعة وا�ستقرارها.

هذه  ملواجهة  الدولية  اجلهود  دت  تعدَّ وقد 

تبذلها  التي  الفردية  اجلهود  منها  الظاهرة، 

دة  املتعدِّ واجل��ه��ود  ح���دة،  على  دول���ة  ك��ل 

الأطراف التي تقوم بها جمموعات اإقليمية 

خالل  من  العربية  اجلهود  مثل  حم��ددة، 

يف  الأوروبية  واجلهود  العربية،  الدول  جامعة 

ثم اجلهود اجلماعية  الأوروبي،  اإطار الحتاد 

منظومة  خ��الل  من  العاملي  امل�ستوى  على 

الأمم املتحدة والقانون الدويل.

بجهود  بالتنويه  ح�سني  الدكتور  وختم 

الإرهاب  مكافحة  يف  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

يف لبنان.

الركن  العميد  األقى  املحا�سرة،  ختام  يف 

اجلي�س  قائد  با�سم  كلمًة  الفغايل  �سربل 

على  ح�سني  خليل  الدكتور  فيها  �سكر 

الكلية  درع  له  وق��دم  القّيمة،  حما�سرته 

احلربية.



بالن�شيد  الإح���ت���ف���ال  ب�����داأ 

وثائقي  �شريط  عر�ض  ثم  اللبناين،  الوطني 

اإجنازاته  اأهم  يلّخ�ض  �شهاب  الرئي�ض  عن 

الع�شكرية والوطنية، تلته كلمة وجدانية 

معيكي،  مي�شال  الإعالمي  احلفل  لعّريف 

ثم األقى املحامي نبيل مانويل يون�ض كلمة 

تغّيب  ال��ذي  بطر�ض  ف���وؤاد  ال�شابق  ال��وزي��ر 

فوؤاد  ا�شتحق  »لقد  وفيها:  �شحية،  لأ�شباب 

تعنيه  ما  بكل  الدولة  رجل  لقب  �شهاب 

هذه الت�شمية وفق التعريف احلديث ملفهوم 

اإذ   ،»governance statesmanship«

وبني  وحتديثها  الدارة  بناء  بني  زاوج  اإن��ه 

احلياة  اأ�ش�ض  بتطوير  الفّعالة  امل�شاهمة 

للدولة  مفهومه  يف  زاوج  كما  ال�شيا�شية، 

ال��واق��ع واحل��ل��م حتقيقا  ب��ني  واأدائ����ه، 

مميزا  الطالعة  الأج��ي��ال  لطموحات 

نف�شه بذلك عن رجل ال�شيا�شة مبعناه 

 : قائالاً واأ���ش��اف  والتقليدي«.  امل��األ��وف 

الرئي�ض �شهاب يف  ات�شمت �شيا�شة  »لقد 

وعدم  واحلكمة  بالتزان  اخلارجي  احلقل 

�شيادة  �شيانة  على  �شاعد  مما  النحياز، 

من  الرغم  على  م�شلحته  وتاأمني  لبنان 

الظروف والتطورات القليمية التي مرت بها 

املنطقة. اأما يف ما يخ�ض ممار�شته احلكم، 

احرتامه  عن  �شهاب  الرئي�ض  برهن  فقد 

اإنه،  اإذ  ال�شلطات،  وف�شل  الق�شاء  ا�شتقالل 

وعلى الرغم من ح�شا�شية الو�شع ال�شيا�شي، 

والحداث التي واكبته، مل يقم مدعي عام 

مدى  على  اجلمهوري  الق�شر  بزيارة  التمييز 

اأّدى  يوم  واحدة  مّرة  اإّل  �شهاب  الرئي�ض  ولية 

املبا�شرة  عالقته  حا�شرا  القانونية،  اليمني 

بوزير العدل فقط«.

طالل  »ال�شفري«  حترير  رئي�ض  وحت��دث 

ا  �شلمان عن جتربة العهد ال�شهابي م�شتعيناً

رافقه،  وما  �شم�شطار  بلدته  اإن��ارة  مب�شروع 

اإىل  الرئي�ض  و�شعي  اإيرفيد  بعثة  وتخطيط 

عهده،  يف  واملح�شوبيات  الف�شاد  حماربة 

واجماعهم  منه  النا�ض  اإىل »موق�ف  ا  م�شرياً

عليه بعد النق��شام يف ن�هاية عهد الرئي�ض 

امل��دي��ح  اإىل  اإ���ش�����اف�����ة  ���ش��م��ع��ون،  كميل 

الأط���راف  مناط�ق  يف  يكال  ك��ان  ال��ذي 

بها«،  عنايته  نتيج�ة  �شهاب  للرئي�ض 

ال�رئي�ض  ك��ان  رمب�ا  »�شهاب  اأن  ا  معترباً

لبن�ان  رئا�ش�ة  توّلوا  من  كل  بني  الوح�يد 

مفاهيم  اأدخ�ل  الذي  احلدي�ث،  تاري�خه  يف 

جديدة  وتعابري  الدمي�وقراطية 

م��ث��ل ال��ت��خ��ط��ي��ط والإمن����اء 

والعدالة الجتماعية وال�شعب«.

ال�شابق  ال��وزي��ر  كلمة  معيكي  واأل��ق��ى 

لأ�شباب  ��ا  اأي�����شاً تغيب  ال���ذي  اإده  مي�شال 

تاريخ  يف  ف��ارق  »رئي�ض  وعنوانها  �شحية، 

يف  كان،  ا  »مثالياً فيها:  قال  اجلمهورية« 

عليه،  اأق�شم  الذي  د�شتورها  على  احلر�ض 

فارق  ع�شكري  الأول.  الأمني  حار�شه  وظل 

التاريخ  الرئي�ض اجلرنال، يف حقبة من  هذا 

الع�شكريني  القادة  بت�شلم  متيزت  العربي 

البلدان  م��ن  ع��دي��د  يف  احل��ك��م  مقاليد 

العربية ال�شقيقة عرب �شل�شلة متنا�شلة من 

الع�شكريون،  هم  الع�شكرية.  النقالبات 

اإليه  ال��ذي  هو،  اأم��ا  ال�شلطة.  على  ا�شتولوا 

�شعت ال�شلطة، فقد اآثر اأن يكر�ض ا�شتثناءاً 

عن  يبعد  العربية،  بيئته  يف  ا  نوعياً ا  لبنانياً

والقا�شية  القتالة،  املرة  الكاأ�ض  تلك  وطنه 

فوؤاد  بالختيار.  حقه  من  ال�شعب  بحرمان 

�شهاب، مل تكن عينه على ال�شلطة ، بل 
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اإعداد:

جان د�رك �أبي ياغي

اأربعون �شنة على غيابه

فوؤ�د �شهاب رمز �لنز�هة يف تاريخ �جلمهورية

برعاية رئي�س �جلمهورية �لعماد مي�شال �شليمان، 

�أقامت موؤ�ش�شة فوؤ�د �شهاب �حتفاال وطنًيا يف ذكرى 

�لقدي�س  �أبو خاطر، جامعة  بيار  �للو�ء فوؤ�د �شهاب، وذلك يف قاعة  �لرئي�س  �أربعني �شنة على غياب  مرور 

يو�شف، كلية �لعلوم �الإن�شانية، طريق �ل�شام.

ح�شر �الإحتفال وزير �لبيئة يف حكومة ت�شريف �الأعمال ناظم �خلوري ممثاًل رئي�س �جلمهورية ورئي�س 

جان  �لعماد  �جلي�س  قائد  ممثاًل  حمود  علي  �لركن  �لعميد  ميقاتي،  جنيب  �الأعمال  ت�شريف  حكومة 

قهوجي، �لعميد خليل �ل�شيقة ممثاًل مدير عام قوى �الأمن �لد�خلي، �لعميد ب�شارة جبور ممثاًل مدير عام 

�الأمن �لعام، �لعميد �إيلي من�شى ممثاًل مدير عام �أمن �لدولة، وفاعليات �شيا�شية ودينية ونقابية و�جتماعية 

وثقافية.
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كانت على قيام دولة احلق«.

»لواقع  ك��ب��اره  ن��واف  الدكتور  وع��ر���ض 

ال��دويل  املدينة  ومعر�ض  طرابل�ض  يف  احل��ال 

الرئي�ض  عهد  منذ  فيه  العمل  ب��داأ  ال��ذي 

اأن  اإىل  ولفت  بعد«.  ينته  ومل  �شهاب،  فوؤاد 

زمن  كانت  الفائت  ال��ق��رن  »�شتينيات 

الأخالق والأحالم الكبرية وهو الزمن الذي 

اأعطى فوؤاد �شهاب«. وحتدث عن »م�شروع 

الهوية  وتغيري  الدولة  بناء  يف  �شهاب  ف��وؤاد 

اللبنانية وانت�شالها من م�شتنقع الطائفية، 

و�شعيه اإىل اإعادة تر�شيخ التوازن بني خمتلف 

اإحداث  على  وعمله  اللبنانية  املجموعات 

اأكرثية  وبناء  والأثر  املدى  بعيد  جدي  تغيري 

من كل الطوائف«.

حمرم  �شفيق  �شهاب  موؤ�ش�شة  رئي�ض  واألقى 

الرئي�ض  جتربة  »كانت  فيها:  قال  كلمة 

لبنان  تاريخ  يف  ا  ج��داً مميزة  �شهاب  ف��وؤاد 

املعا�شر فكان ل بد ملن كانوا من املقربني 

اخلا�شة  مفاهيمه  ملتزمي  م��ن  اأو  منه 

مبمار�شة ال�شلطة بحكمة ونزاهة واعتماد 

لتح�شني  كمدخل  الإمن��ائ��ي��ة  ال�شيا�شة 

من  للمواطن  واملعي�شية  احلياتية  الأو�شاع 

»موؤ�ش�شة  اإ�شمها  موؤ�ش�شة  �شمن  يلتقوا  اأن 

اللبناين  املجتمع  لإن����ارة  ���ش��ه��اب«  ف���وؤاد 

واقرتاح  تناق�شاته  وم�شاعدته على تخفيف 

تاريخ  اإىل  تطّرق  ثم  مل�شاكله«.  احللول 

وقد   1998 العام  �شهاب  فوؤاد  موؤ�ش�شة  اإن�شاء 

من  الثالثة  املادة  مبوجب  اأهدافها  حتددت 

نظامها الأ�شا�شي مبا يلي: القيام بن�شاطات 

اآمن  التي  للقيم  اإحياء  واجتماعية  ثقافية 

واأ�شار  فوؤاد �شهاب.  اللواء  الرئي�ض  لها  وعمل 

جميع  مع  املوؤ�ش�شة  متابعة  اإىل  اخلتام  يف 

الرئي�ض  منزل  تاأهيل  م�شروع  امل�شوؤولني 

ترميمه  اأج��ل  من  جونية  يف  �شهاب  ف��وؤاد 

حياة  ومن��ط  القيم  ي��ربز  متحف  واإق��ام��ة 

امل�شروع  هذا  ي�شم  و�شوف  الراحل  الرئي�ض 

و�شتكون  ووث��ائ��ق  وم�شتندات  مكتبة 

املكتبة بت�شرف اجلمهور. وقد �شدر مر�شوم 

الإ�شتمالك يف 14 ني�شان 2012.

��ا ُم��ن��ح حم���رم م���وؤل���ف ك��ت��اب  خ��ت��اماً

درع  روؤي��وي��ة«  حداثة  مدر�شة  »ال�شهابية 

ا للعمل الكبري الذي قام به.  املوؤ�ش�شة، تقديراً

»يف البال يا وليد« حتية اإىل وليد غلمية

�الأورك�شرت� �لوطنية للمو�شيقى �ل�شرق عربية 

تعزف مو�شيقاه

»يف البال يا وليد« عنوان الإحتفال الذي نظمته اجلامعة الأمريكية 

وذلك  اللبناين،  الوطني  والكون�شرفتوار   AUST والتكنولوجيا  للعلوم 

يف ق�شر الأوني�شكو ع�شّية ذكرى املوؤلف املو�شيقي وليد غلمية.

ال�شرق  للمو�شيقى  اللبنانية  الوطنية  الأورك�شرتا  الإحتفال  اأحيت 

عربية مب�شاركة كورال الغناء احلديث بقيادة اأندريه احلاج، وعزفت 

م���ن اأحل�����ان ول��ي��د 

ومو�شيقاه.  غلمية 

ك���م���ا ت�����ش��ّم��ن 

��ا  ال��ربن��ام��ج ع��ر���شاً

عن  ا  خا�شاً ا  وثائقياً

اإع��داد  من  غلمية 

ف���ري���ق اجل��ام��ع��ة، 

وم����ع����ر�����ض ����ش���ور 

للمكّرم. 

وزير  املنا�شبة  ح�شر 

الثقافة يف حكومة 

الأع��م��ال  ت�شريف 

ممثالاً  ليون  غابي 

اجلمهورية  رئي�ض 

ال���ع���م���اد م��ي�����ش��ال 

العقيد  �شليمان، 

امل��و���ش��ي��ق��ي ج��وزف 

قائد  ممثالاً  البدوي 

اجلي�ض العماد جان 

وثقافية  واأكادميية  ودينية  ودبلوما�شية  ر�شمية  و�شخ�شيات  قهوجي، 

 AUST جامعة  يف  والتعليمية  الإداري��ة  والهيئتان  واإعالمية،  وفنية 

الوطني. والكون�شرفتوار 

اجلامعة  رئي�شة  وحتدثت  داغر،  ماجدة  الإعالمية  الأم�شية  قّدمت 

الكثري  اأعطى  ال��ذي  املبدع  غلمية  وليد  عن  �شقر  هيام  ال�شيدة 

للمو�شيقى وللبنان. كما كانت كلمة لرئي�ض املعهد الوطني العايل 

للمو�شيقى بالإنابة الأ�شتاذ حنا العميل. 

ويف اخلتام، قّدمت رئي�شة اجلامعة والوزير ليون ورئي�ض الكون�شرفتوار 

ا  درع اجلامعة اإىل زوجة املكّرم ال�شيدة اإلهام غلمية، التي قّدم لها اأي�شاً

الفنان الت�شكيلي وجيه نحلة لوحة عن وليد غلمية.



برامج ون�شاطات

ال�سيدة  مع  لنا  حديث  يف 

املقدم  وزوج��ة  اللجنة  ع�سو  ه��ايل  كلود 

جلنة  اأن  اأو�سحت  ه��ايل،  مياد  ال�سهيد 

�سهداء  اأب��ن��اء  ن�����س��اط��ات  ودع���م  تن�سيق 

اجلي�ش اللبناين مل تكتِف منذ تاأ�سي�سها، 

عملت  بل  فح�سب،  امل��ادي��ة  بامل�ساعدات 

هذه  جتمع  التي  الن�ساطات  تنظيم  على 

وتثقيفّية  ترفيهّية  م�ساريع  يف  العائات 

مع  ل��ق��اءات  وتقيم  �سياحية،  وزي����ارات 

عائات ال�سهداء يف املنا�سبات، حيث تقّدم 

اإىل  �ساعية  قّيمة،  مادّية  م�ساعدات  لهم 

منحهم الثق��ة والأم�ان والطماأنينة.

واأ�سارت اأنه يف �سهر ت�سرين الأول من كل 

�سنة، تقيم اللجنة ع�ساًء جلمع التربعات، 

يتطّوعون  الذين  الفنانني  من  عدد  يحييه 

لدعمها، كما تتلّقى دعًما من اجلاليات 

ريع  وي��ع��ود  الإغ����راب.  دول  يف  اللبنانية 

ال�سهداء  عائات  مل�ساعدة  امل�ساريع  هذه 

يف  الأعياد  �سهر  يف  الأول  �سنوًيا  موعدين  يف 

اأيلول مع بدء  كانون الأول، والآخر يف �سهر 

العام الدرا�سي، »بحيث نكون اإىل جانبهم 

للوفاء  �ساعني  واأو�ساعهم  اأخبارهم  ونتابع 

لتوفري  ال����دوؤوب  العمل  خ��ال  م��ن  لهم 

من  ذلك  لأن  واملادية،  املعنوية  حاجاتهم 

اأب�سط واجباتنا جتاه �سهدائنا الأبطال«. 

عن  باحلديث  ه��ايل  ال�سيدة  وختمت 

تكون  �سوف  التي  امل�ستقبلية  امل�ساريع 

حلول  م��ع  �سهرية 

ف�������س���ل ال�����س��ي��ف 

اجلميع  ووع�����دت 

ب���ربن���ام���ج ح��اف��ل 

ومم���ي���ز ���س��ي��ح��ّب��ه 

وال�سغار  ال��ك��ب��ار 

على حّد �سواء.

ال�سيدة  ب���دوره���ا 

رّح��ال  اأب��و  مار�سيل 

مالكي  )اإح�����دى 

»درمي  م��وؤ���س�����س��ة 

ب������ارك«( ق��ال��ت: 

ال�����س��ه��دا  »ولد 

لأّن  �سعفنا«،  نقطة  وهّني  ب��اأم��ُرن  نحنا 

عائلتنا.  من  فرد  مبنزلة  هو  �سهيد  كل 

حّبنا  عن  كتعبري  الن�ساطات  بهذه  ونقوم 

عائات  وحيال  حياله  والتزامنا  للجي�ش 

الوطن  ه��ذا  ح��ام��ي  فاجلي�ش  ���س��ه��دائ��ه، 

عاقة  وبقائده  به  وتربطنا  ودرعه  ودعامته 

�سنوًيا  حر�سنا  لقد  وتقدير.  واح��رام  حب 

ال�سباط  اأبناء  دعوة  الت�سعينيات على  ومنذ 

ترفيهي جماين يف  يوم  لق�ساء  والع�سكريني 

ولو  وتكرميهم  ل�سكرهم  املاهي  مدينة 

على قدر اإمكاناتنا املتوا�سعة.

اجلي�ش  اأن  رّح��ال  اأب��و  ال�سيدة  واع��ت��ربت 

الأي��ام  ه��ذه  يف  والأخ��ط��ار  امل�ساعب  يواجه 

قامية  »الدنيا  لأن 

واجلبهات  قاعدة« 

الداخل  يف  مفتوحة 

وع���ل���ى احل������دود، 

الأمني  يبقى  لكنه 

ال�سعب  يحمي  الذي 

اأطيافه  مبختلف 

فهو  ل���ذا  وف��ئ��ات��ه، 

ي�����س��ت��ح��ق دع��م��ن��ا 

واملتوا�سل  الكامل 

لأّنه الأول يف قلوبنا، 

ف��ك��ي��ف ب��اأب��ن��اء 

���س��ه��دائ��ه ال��غ��ال��ني 

الأمانة بني اأيدينا.

�شكًرا...

الأولد  اأم���ه���ات 

فرحهنَّ  عرّبَن عن 

املوؤ�س�سة  باهتمام 

ن�ساطات  ودعم  تن�سيق  وجلنة  الع�سكرية 

بعائاتهن  اللبناين  اجلي�ش  �سهداء  اأبناء 

جولتنا  ويف  والدعم.  بالأمان  ي�سعرهن  ما 

التقينا البع�ش منهن...

املوؤ�س�سة  احت�سنتهم  الأرب��ع��ة  »اأولدي 

بفقدان  ي�سعرون  تدعهم  ومل  واللجنة 
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وقفة وفاء 

اإعداد:

 با�شكال معّو�ض بو مارون

جلنة تن�سيق ودعم ن�ساطات اأبناء �سهداء اجلي�ش اللبناين

نحن هنا... هّيا اإىل املرح اأيها الأحباء

ال�شيدة مار�شيل اأبو رّحال

اأ�شوات الأطفال و�شحكاتهم كانت ت�شدح يف 

اأرجاء املكان، فقد كان اأبناء �شهداء اجلي�ض على 

موعد اأدخل البهجة والفرح اإىل قلوبهم؛ اإىل 

مدينة مالهي »Dream Park« اأتى الأولد من 

خمتلف املناطق اللبنانية بدعوة من جلنة تن�شيق 

ودعم ن�شاطات اأبناء �شهداء اجلي�ض اللبناين. 

اأقّلت البا�شات الع�شكرّية املدعوين من اأماكن 

�شكنهم يف خمتلف املناطق اللبنانية اإىل مدينة 

املالهي حيث جتّمع اأع�شاء اللجنة ل�شتقبــال 

الوافدين. يوم طويل ا�شتمتع به اجلميع وانت�شروا 

يف اأرجاء املكان يلهون بالألعاب امل�شلية، ثم 

ح�شروا برناجًما ترفيهًيا اأقامته اإحدى املن�شطات، 

وتناول اجلميع بعدها الغداء يف مطعم املالهي.



ول  قّدموه  الذي  املعنوي  الدعم  لأن  والدهم، 

الفاجعة  اأحدثته  الذي  الفراغ  مياأ  يزالون 

غادة  ال�سيدة  تقول  حينها«،  بنا  اأمّلت  التي 

زوجة املقّدم جان حاطوم. واأ�سافت: »اللجنة 

بداية  ومنذ  يوًما  ر  تق�سّ مل  لأّنها  م�سكورة 

كانت  بل  ال�سهداء  عائات  مع  عملها 

الأب ال�ساهر على �سامة اأولده وراحتهم«.

املعاون  زوج��ة  منيفة  ال�سيدة 

اأ�سارت  الأول ال�سهيد فوؤاد قداوح 

اإىل اأن اإن�ساء اللجنة 

اإ�سفاء  يف  �ساهم  قد 

اأج����واء م��ن ال��وف��اء 

اجلميل،  وع��رف��ان 

اأن  ي���ق���ال  واحل�����ق 

ه��ن��اك اه��ت��م��اًم��ا 

بعائات  م��ب��ا���س��ًرا 

ال���������س����ه����داء م��ع 

وم�ساندة  مواكبة 

قيادة  ب��ه  ت��ق��وم  مل��ا 

ه���ذا  يف  اجل���ي�������ش 

املجال.

ال�سيدة  وت��وق��ف��ت 

جًدا  مهمة  اعتربتها  نقطة  عند  ق��داوح 

مع  ب�سوا�سية  التعاطي  وه��ي  األ  بنظرها 

بني  تفرقة  باأية  ن�سعر  ل  »نحن  اجلميع 

الرتب اأو الطوائف«. 

»لقد واكبت اللجنة و�ساركت بن�ساطاتها 

يعملون  اإنهم  ال�ساعة،  وحتى  ن�سوئها  منذ 

بن�ساط وهّمة كبريين فن�سعر اأن لدينا �سنًدا 

يف هذه احلياة ومرجًعا يقدم لنا دعًما معنوًيا 

ومادًيا نعود اإليه عند احلاجة، اإنهم يدخلون 

البهجة اإىل قلوب اأولدنا، ما يجعلنا نتطّلع 

بح�سب  ال��ق��ادم��ة«،  م�ساريعهم  اإىل  دوًم��ا 

حنا  ال�سهيد  املعاون  زوجة  جو�سلني  ال�سيدة 

عطالله.

ال�سهيد  الأول  الرقيب  زوجة  لينا  ال�سيدة 

مع  بالن�ساطات  دوًم��ا  ت�سرك  الزين  ربيع 

وهم  م�سرورين  بدوا  الذين  الأربعة  اأولده��ا 

مدينة  داخ��ل  امللّونة  الطائرة  يف  يحّلقون 

املالية  املبالغ  حيوية  اإىل  واأ�سارت  الألعاب. 

اأولدها  من  ولد  لكل  اللجنة  تقدمها  التي 

ال�سنة،  خ��ال  حاجة  الأوق����ات  اأك��ر  يف 

بو�سعنا  ون  ويح�سّ ين�سوننا  ل  اأنهم  »ن�سعر 

ومتطلباتنا فيلّبون من دون اأي تاأخري، اإنهم 

اأهل لنا بكل معنى الكلمة«.

على  املر�سومة  والفرحة  ولدن��ا  »�سحكة 

ال�سيدة  تقول  الدنيي كّا«  بت�سوى  وجوهن 

دانيال  ال�سهيد  الأول  الرقيب  زوج��ة  ل��ورا 

اأنطون، التي اأ�سادت بعمل اللجنة »الهادف 

لإدخال البهجة وم�ساعدة عائات ال�سهداء 

جهودها  مقّدرة  الأ�سعدة«،  جميع  على 

الدوؤوبة »لراأب ال�سدع الذي اأحدثه فقدان رب 

العائلة«.
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ت�سّكلت جلنة تن�سيق ودعم ن�ساطات اأبناء �سهداء 

ال�سيدة جوانا قهوجي  اللبناين ر�سمًيا برئا�سة  اجلي�ش 

وخرب  علم  ببيان   2009 الأول  ت�سرين   10 بتاريخ  مدلج، 

خريية  جمعية  وهي   ،1574 الرقم  والبلديات  الداخلية  وزارة  من 

والثقافة عند  واملعرفة  العلم  الأ�سا�سية تنمية روح  لبنانية غايتها 

اأبناء �سهداء اجلي�ش اللبناين، والعمل على دعمهم وم�ساعدتهم 

وال�سحية،  والإ�سكانية  الإجتماعية  امل�ستويات  خمتلف  على 

لتمكينهم من مواجهة ال�سعوبات والأعباء احلياتية كافة.

اجلي�ش،  قيادة  قبل  من  كبرًيا  ت�سجيًعا  املبادرة  لقت  اأن  وبعد 

الأو�ساع  مبواكبة  حالًيا  تقوم  وهي  عملها،  اجلمعية  ب��داأت 

من  ال�سهداء  الع�سكريني  اأبناء  من  طفل   500 لنحو  الإجتماعية 

خال تقدمي م�ساعدات مادية ن�سف �سنوية لكل ولد من هوؤلء. 

خال  من  عملها  م�سار  يف  نوعية  خطوات  اللجنة  وخطت 

اإقامة ن�ساطات  والدعوة اىل  والدويل،  التوا�سل مع املجتمع املحّلي 

عائات  ل�سالح  ريعها  يعود  واإجتماعية  ثقافية  واجتماعات 

ال�سهداء. كما ت�سهد على ذلك، عامات الر�سى لدى اأفراد هذه 

ترعى  مدنية  موؤ�س�سة  هناك  باأن  العميق  و�سعورهم  العائات، 

راء وال�سّراء. �سوؤونهم، وتقف اىل جانبهم يف ال�سّ



عرب اجلاهلية

»الكر  تكتيك  اجلاهلية  عرب  عرف 

كان  هدف.  اأو  قاعدة  اأو  نظام  بال  والفر« 

القتال يبداأ بـ»املبارزة« بني اأبطال القبيلتني 

مهًما  دوًرا  املبارزة  اأدت  وقد  املتخا�صمتني، 

دون  وحالت  احلروب  من  الكثري  ح�صم  يف 

اأمــا  القبائل.  مــن  العديد  بــني  اال�صتباك 

يعتمدون  فكانوا  احلــرب  ن�صوب  حــال  يف 

اأي فكرة  دون  والفر« من  تكتيك »الكر 

اإذا �صعرت  مناورة، ويرتا�صقون بال�صهام حتى 

قبيلة منهم بالهزمية، تراجعت ثم كرت 

من جديد.

والب�صيط  البدائي  التكتيك  هذا  اعتمد 

على املبداأ القائل: »اأتقنوا الكّرة بعد الفّرة«، 

فريق على خ�صمه، من  بحيث يكّر كل 

دون غاية معينة اأو نظام حمدد، حتى ي�صبح 

يف متناول �صهامه فري�صقه بها اأو يلتحم معه 

ي�صعف،  اأو  اخل�صم  يياأ�س  اأن  اإىل  بال�صيف، 

فيفّر ال�صتجماع قواه والتقاط اأنفا�صه، ويكّر 

من جديد.

الأ�شوريون

ا دائًما ومنظًما �صّكل  اأن�صاأ االأ�صوريون جي�صً

القوة ال�صاربة يف ال�صرق االأدنى القدمي، وذلك 

الّتباعهم تكتيًكا ع�صكرًيا ناجًحا من 

وا�صتعمال  وال�صرعة  املفاجاأة  عنا�صره،  اأبرز 

االأ�صلحة احلديد.

الغ�شا�شنة واملناذرة

تكتيك  واملـــنـــاذرة  الغ�صا�صنة  اعتمد 

اأنهم اتقنوا التكتيك  »الكّر والفّر«، غري 

ــــذي اعــتــمــده  الــعــ�ــصــكــري والــتــنــظــيــم ال

التي  العالقة  بحكم  والفر�س  الربيطانيون 

�صلمية  كانت  وهي  الطرفني،  بني  ن�صاأت 

ــرى.  اأخ اأحــيــاًنــا  حربية  وعدائية  اأحــيــاًنــا 

تكتيكها  القبائل  هذه  طــورت  وهكذا 

»الزحف  اإىل  والــفــّر«  »الــكــّر  من  احلربي 

وال�صف«.

اجلي�ش املقدوين

الــوحــدة  ــدوين  ــق امل فيليب  املــلــك  حقق 

بــاالأمــور  واهــتــم  مقدونية،  يف  ال�صيا�صية 

منظًما  مركزًيا  ا  جي�صً واأقــام  الع�صكرية 

وجدارة  بامتياز  اخلارجي  الغزو  على  قــادًرا 

الفليق  نظام  املقدونيون  واتبع  ق.م(.   360(

خالل  ا  خ�صو�صً القتال  يف  تفّوقه  اأثبت  الذي 

حملة اال�صكندر املقدوين على االمربطورية 

بكثافة  النظام  هــذا  ويتميز  الفار�صية. 

ومرونة  واالأ�صلحة،  الثقيلة  امل�صاة  عدد جنود 

امل�صاة  نف�صه، ف�صاًل عن  الوقت  احلركة يف 

االأقوى  التي كانت  الفر�صان  وفرق  اخلفيفة 

�صكلت  وقد  وت�صليًحا.  تنظيًما  واالأح�صن 

خطًرا  فيليب،  امللك  عهد  يف  مقدونيا، 

املنق�صمة  اليونانية  املـــدن  على  كــبــرًيا 

عليها  باال�صتيالء  قــام  اإذ  بينها،  مــا  يف 

وجعلها حتت �صيطرته، وذلك بف�صل قواته 

على  انت�صر  كما  املتطورة.  الع�صكرية 

وانزل  )طيبة(  الطيبية  ــ  االأثينية  القوات 

بهم هزمية �صاحقة، العام 338 ق.م.

الفر�ش والربيطانيون

اجليو�س  عن  والربيطانيون  الفر�س  متيز 

القتال  يف  املتنوعة  باأ�صاليبهم  القدمية، 

واعتمدوا  الع�صكرية.  وقوتهم  وتنظيمهم 

و»القتال  ال�صف«  و»نظام  الزحف«  »قتال 

بالكرادي�س« و»املناورة« يف حروبهم بداًل من 

اأ�صلوب »الكّر والفّر«. ومما يجدر بالذكر، 

اأعظم  من  كانوا  والربيطانيني  الفر�س  اأن 

فنون  يف  تقدًما  واأكــرهــا  االمــرباطــوريــات 

التاريخ  يف  نفوًذا  واأو�صعها  والقتال  احلــرب 

ل�صطوتهم  ال�صرق  اأمم  اأخ�صعوا  وقد  القدمي. 

وقوتهم اإذ كانت اجليو�س االأخرى بدائية يف 

اأ�صاليب قتالها.

الفتوحات العربية

العربية  الفتوحات  اأنه خالل  املعروف  من 

ــعــرب مــن جهة  ــني ال متــيــزت الــعــالقــة ب

اأخـــرى،  جهة  مــن  والــفــر�ــس  والبيزنطيني 

وقد  واحلـــرب.  القتال  و�صادها  بالعدائية 

من  فقط،  �صنني  ب�صع  يف  العرب،  متكن 

برع  الذي  الع�صكري  الفن  خ�صائ�س  اتقان 
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تاريخ ع�سكري

اإعداد:

د. �شادية عالء الدين

التكتيك الع�شكري عند   اجليو�ش القدمية

ات�شفت اأ�شاليب القتال وو�شائله يف المرباطوريات والقبائل القدمية بالبدائية والب�شاطة. لكنها 

يف احلروب واملناو�شات التي كانت تن�شاأ بني القبائل اأو حتى �شمن القبيلة نف�شها اأحياًنا، تفننت 

يف ترتيب اجلند والقتال واإدارة املعركة، واتبع كل منها تكتًيا ع�شكرًيا معيًنا.



به اأعداوؤهم واأحرزوا االنت�صار على اأمم ذلك 

الع�صر.

تكتيًكا  الع�صكريون  الــقــادة  واتــبــع 

كبرًيا  تطوًرا  الوقت  مع  تطور  ع�صكرًيا 

اعتمده  الذي  التكتيك  من  ال�صتفادتهم 

اأعداوؤهم يف احلروب �صدهم، ومن جتاربهم 

القتال عند  وقد متيز  املعارك.  املتكررة يف 

العرب  باملبادئ التكتية الع�صكرية االآتية:

مينع  ــذي  ال الفّر  دون  من  الكّر  قتال  ــ 

اجلنود من الفرار من اأمام العدو.

ــ قتال الزحف وال�صف، وهو يق�صي برتتيب 

ترّتب  كما  للمعركة  اجلــنــود  �صفوف 

االآخر  الفريق  نحو  التقدم  ثم  ومن  لل�صالة، 

�صفوًفا مرتا�صة.

اأي االنحراف  القتال،  واملباغته يف  املناورة  ــ 

العدو  ملــداورة  وقلًبا،  وي�صرة  مينة  »امليل«  اأو 

ومناورته اأو االلتفاف عليه.

�صاحة  يف  احلليفة  القوى  مع  التعاون  ــ 

املعركة.

ــ ال�صمود يف �صاحة املعركة والثبات يف وجه 

االأعداء من دون تراجع.

ــ تر�صد االأعداء وا�صتطالع اأخبارهم، فقد 

الع�صكري  التكتيك  هذا  اجليو�س  اتبعت 

اجلاهلية  عرب  ا�صتخدم  حيث  القدم  منذ 

وكذلك  ع�صكرية  الأغرا�س  اجلوا�صي�س 

االآ�صوريون.

اإبــان  العرب  الــقــادة  واعتمد   

على  ــة  ــي ــرب ــع ال الــفــتــوحــات 

اجلــوا�ــصــيــ�ــس والــ�ــصــعــاة الــذيــن 

العدو  اأخبار  ي�صتطلعون  كانوا 

وينقلونها لهم. يف املقابل طلبت 

�صعوب البدان التي مت احتاللها 

االأمان وال�صلح متعهدة باأن توفر 

ومن  و«اأعواًنا«.  »عوًنا«  للعرب 

بني هذه ال�صعوب االأقباط واجلراجمة الذين 

غري  وح�صودهم،  الروم  باأخبار  ياأتون  كانوا 

للفاحتني  ي�صتقيمون  كانوا  اجلراجمة  اأن 

العرب مرة ويخونون مرة اأخرى.

املغول

اعتمد املغول على تكتيك »الكّر والفّر« 

احلربية  اعمالهم  واعــتــربت  قتالهم.  يف 

اأحد  وال�صرعة  االإطباق  على  بالقدرة  املميزة 

فقد متيزوا  الن�صر يف حروبهم.  عوامل  اأهم 

ب�صرعة اإطباقهم على العدو وب�صرعة الرماية 

واإحكامها، ف�صاًل عن تفوقهم يف االأ�صلحة. 

اأ�صدر ملك املغول جنكيز خان قانون  وقد 

على  ا�صتمل  الــذي  »اليا�صا«  اأو  »الي�صاق« 

مبادئ اأ�صا�صية يف تعبئة اجليو�س واال�صتعداد 

للحرب، ومنها:

ــ الطاعة التامة.

اجلي�س  �صفوف  من  الهرب  عن  النهي  ــ 

املغويل.

ــ اإنقاذ اجلندي العاجز اأو الذي وقع اأ�صرًيا يف 

يد االأعداء.

ــ م�صاعدة اجلندي الذي �صقط منه قو�صه اأو 

�صيء من متاعه، وهو يكّر اأو يفّر يف �صاحة 

الواقف  زميله  على  يتوجب  اإذ  املعركة، 

خلفه مناولته ما �صقط منه، ون�ّس »اليا�صا« 

على قتل اجلندي الذي ال يتقيد بهذا البند.

كلها  املغول  اأمــة  اأن  بالذكر  واجلــديــر 

لتزويده  املغويل  اجلي�س  �صفوف  يف  عملت 

الطعام واملعدات واالأفراد.

العثمانيون

بقوتها  الــعــثــمــانــيــة  ـــة  ـــدول ال متــيــزت 

االأح�صن  النظامي  وجي�صها  الع�صكرية 

ال�صاد�س  القرنني  خالل  اجليو�س  بني  تدريًبا 

وال�صابع ع�صر. وكان ال�صالطني العثمانيون 

ب�صرًيا  ويهيئونه  للقتال  جي�صهم  يعبئون 

ومادًيا ونف�صًيا وفق ما بدا جلًيا يف الفرمانات 

االأول  املجيد  عبد  ال�صلطان  اأ�صدرها  التي 

خالل القرن التا�صع ع�صر.

ومادًيا  ونف�صًيا  ب�صرًيا  اإعداد اجلي�س  ويعترب 

اأحد اأهم عوامل الن�صر يف القتال، يف املا�صي 

العلم  ي�صدد  حيث  هــذه،  اأيامنا  يف  كما 

النف�صية  التعبئة  على  احلديث  الع�صكري 

والتوجيه املعنوي، كاأحد اأهم عوامل الن�صر 

يف اأي حرب.

املراجع وامل�شادر:

املحكمة  �صجالت  من   51 رقم  �صجل  ــ 

 ،142  ،142 �س  ال�صام،  طرابل�س  يف  ال�صرعية 

.164 ،147 ،146

ــركــن يــا�ــصــني �ــصــويــد: الفن  ــواء ال ــل ـــ ال ـ

وم�صادره،  اأ�صوله  االإ�ــصــالمــي،  الع�صكري 

بريوت  والن�صر،  للتوزيع  املطبوعات  �صركة 

.1990

ــ د. زين نور الدين: ن�صوء القومية العربية، 

العربية  ــعــالقــات  ال يف  تــاريــخــيــة  ــة  ــص درا�

الرتكية، دار النهار للن�صر 1986.

اليونان  يحيى،  الوهاب  عبد  لطفي  د.  ــ 

النه�صة  دار  احل�صاري،  التاريخ  يف  مقدمة 

العربية للطباعة والن�صر، بريوت 1979.

من  لبنان  تدمري:  ال�صالم  عبد  د.عمر  ــ 

االأموية،  الدولة  �صقوط  حتى  العربي  الفتح 

جرو�س بر�س، طرابل�س 1990.

االأدنى  ال�صرق  تاريخ  املبي�س،  ح�صن  د.  ــ 

اللبنانية  اجلامعة  ومكتبة  دار  القدمي، 

للطباعة والن�صر والتوزيع، 1991.

العربي  امل�صرق  جنــا،  هــدى  فاطمة  د.  ــــ 

ظهور  حتى  العبا�صية  اخلالفة  �صعف  منذ 

طرابل�س  االإميــان،  دار  العثمانية،  اخلالفة 

.1993
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املمار�سات التع�سفية

ال�سلطة  �سورة  تتجّلى  الكيان  ه��ذا  يف 

التع�سفية يف جتاهل حقوق النا�س واال�ستهتار 

بها على اقبح وجه، على الرغم من االلتزام 

امل�ستوى  على  احل��ق��وق  ب��ه��ذه  ال�سكلي 

الت�سريحي اأو الدعائي. وعندما يدور احلديث 

اليهود،  من  لي�سوا  من  اأو  االأقّلّيات،  عن 

يف  واملتجاهلة  امل�ستهرتة  املعاملة  تتحّول 

طاغية  ممار�سات  اإىل  االأح��ي��ان  غالبية 

 ،2012 والعام  للع�سالت.  عن�سري  وا�ستعرا�س 

التعامل  يف  خا�س  نحو  على  االأم��ر  هذا  برز 

الكيان  اإىل  اللجوء  وطالبي  الالجئني  مع 

حقوق  جمعّية  تقرير  ك�سفه  ح�سبما 

»قانون  دخل  وعندما  اإ�سرائيل.  يف  املواطن 

من  االج��ان��ب  ب��دخ��ول  اخل��ا���س  الت�سّلل« 

اإىل  العدو كالجئني  ارا�سي  اإىل  اليهود  غري 

بطالبي  تزّج  ال�سلطات  بداأت  التنفيذ،  حّيز 

املعتقالت  يف  االإن�ساين  اأو  ال�سيا�سي  اللجوء 

خمزية.  ماأ�سوية  ظروف  ويف  طويلة  لفرتات 

يف  النا�س  اآالف  ح��ّق  ُيفرغ  القانون  وه��ذا 

احلّرّية من م�سمونه، ويحرمهم من احلماية 

الق�سائّية وميّيز بني الالجئني وطالبي اللجوء 

اإ�سرائيل  واجبات  ويخرق  العمل،  ومهاجري 

االأخالقّية والدولّية يف هذا املجال. لقد قامت 

الوافدين  اللجوء  طالبي  بطرد  مثالاً  الدولة 

من جنوب ال�سودان، ورف�ست اإدخال 

طالبي جلوء اآخرين قرعوا جدرانها، 

العامل  يف  االأ�سخم  املعتَقل  بناء  يف  وم�ست 

ر�سم  وبدل  »غوييم«.  الغرباء  للمهاجرين 

�سيا�سات وحلول منّظمة تدعم حقوق طالبي 

والكني�ست  احلكومة  انقادت  اللجوء، 

و�سديدة  اعتباطّية  ت�سريعّية  مبادرات  وراء 

والكني�ست  احلكومة  املت  اإذ  التطّرف 

اللجوء  طالبي  و�سجن  العمل  منُع  ل  يحوِّ اأن 

ح��ي��اَة ه���وؤالء اإىل اأم��ر ال ي��ط��اق، وم��ن َث��ّم 

والت�سريحات  ا.  تلقائياً امل�سكلة  تختفي 

كني�ست  اأع�ساء  اأطلقها  التي  العن�سرّية 

و�سخ�سّيات عاّمة  مرموقون  وموّظفون  ووزراء 

�سّد الالجئني وطالبي اللجوء و�سّد املنّظمات 

اأ�سفل  اإىل  و�سلت  العون،  يد  لهم  متّد  التي 

واأرعن،  �سافر  حتري�س  اإىل  وحتّولت  الدرك، 

عنيفة  العتداءات  خ�سبة  اأر�سّية  و�سّكلت 

�سدهم من قبل امل�ستوطنني . لقد متّيز العام 

ونزعة  عن�سري  مبناخ  العدو  كيان  يف   2012

واخلوف  الغريب  )كراهية  »كزانوفية« 

اإذ  اأفريقيا،  من  اللجوء  طالبي  جتاه  منه( 

الالجئني  �سّد  عن�سرّية  ت�سريحات  اطلقت 

لهم  تقّدم  التي  واملنّظمات  اللجوء  وطالبي 

امل�ساعدة. وهذه الت�سريحات التي و�سلت اإىل 

اأع�ساء  عن  �سدرت  االأه��وج،  التحري�س  حد 

و�سخ�سّيات  وموّظفني،  ووزراء،  كني�ست، 

وبولي�سّية،  ع�سكرّية  و�سخ�سّيات  عاّمة، 

االأحياء  يف  ونا�سطني  وحاخامات،  واأطّباء 

للكثري  خ�سبة  اأر�سّية  و�سّكلت  وغريهم، 

قام  الفائت  فالعام  العنيفة،  االأح��داث  من 

حرق  بعملّيات  اإ�سرائيلّيون  م�ستوطنون 

وطالبي  الالجئني  �سّد  ونهب  و�ستم  و�سرب 

غري  مب�ستويات  وممتلكاتهم  اللجوء 

قبيل:  من  ال�ستائم  توجيه  مع  م�سبوقة، 

اإّنهم  جم��رم��ون؛  اإّن��ه��م  مت�سّللون؛  اإّن��ه��م 

دميغرايّف  تهديد  اإّنهم  االأم��را���س؛  ينقلون 

واأمنّي. واحلقيقة اأّن غالبّية هذه ال�ستائم ال 

النقب، فتم�سي  اأما يف  ِب�ِسلة.  للواقع  متّت 

ب��اإج��راءات  ��ا  ُق��ُدماً اال�سرائيلية  احلكومة 

برافر(  خّطة  راأ�سها  )وع��ل��ى  تخطيطّية 

املواطنني  حقوق  يتجاهل  ا  منهجاً تتبّنى 

واأ�سلوب  باالأر�س،  وارتباطهم  البدو  العرب 

وتفر�س حلوالاً  ورغباتهم اخلا�سة،  حياتهم 

الدولة  وممار�سات  عليهم.  اجلانب  اأحادّية 

العام  دت  جت�سّ البدو  رعاياها  جتاه  العنيفة 

املا�سي بحادثني ُمورِ�َس فيهما عنف بولي�سي 

اأفراد  قام  هّداج، عندما  بري  قرية  يف  خطري 

امل�سيل  الغاز  قنابل  باإطالق  ال�سرطة  من 

املواطنني  على  املّطاطّي  والر�سا�س  للدموع 

امل��ّرة  عن  ي��دور  احلديث  اأّن  ويبدو  هناك، 

بولي�سّي  عنف  فيها  مي��اَر���س  التي  االأوىل 

العرب  املواطنني  من  جمموعة  �سّد  خطري 

منذ اأحداث ت�س��رين االول - اأك�توبر ال��عام 

ا  اإ�س�رائيليًّ ا  مواطناً  12 فيها  ُقتل  التي   2000

ا بر�سا�س ال�سرطة من دون اأي ذنب �سوى  عربيًّ

التظاهر ال�سلمي.

الدميقراطية العن�سرية يف ا�سرائيل: واقع وممار�سات

�أيار

2013

ق�ضايا �إقليمية

اإعداد:

اإح�سان مرت�سى 

باحث يف ال�سوؤون االإ�سرائيلية
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لقد تبلور مفهوم الدميقراطّية يف جوهره يف العامل من الفكرة القائلة باأّن 

الدولة اإمنا اقيمت من اأجل النا�س الذين يعي�سون يف داخلها ولي�س العك�س. 

الدميقراطي  للنظام  الأخالقّية  القواعد  اأن  جند  املفهوم  هذا  من  وانطالًقا 

الب�سر  بني  بني  وامل�ساواة  واملواطنية  الإن�سان  حقوق  قيم  بتحقيق  منوطة 

ومبمار�ستها، وذلك من خالل العرتاف بقيمة اي اإن�سان وكرامته انطالًقا 

ا مكرًما. على هذا النحو يُفرت�س يف الدولة الدميقراطّية  من كونه خملوًقا حرًّ

يف  ويُفرَت�س  املواطنني،  اأي  اع�ساءه،  يخدم  الذي  اجل�سم  مبثابة  تكون  اأن 

حقوق هوؤلء، واحتياجاتهم، ورغباتهم اأن تقف يف طليعة اهتمامات هذه 

الدولة. لكن املبادئ املثالية بالن�سبة اىل ا�سرائيل يف واٍد، والواقع على الأر�س 

يف واٍد اآخر.



كتب غلعاد كريف، مدير احلركة 

اليهودّية التقّدمّية: املواطن 

العربّي واملواطن اليهودّي يكادان 

ل يلتقيان: ل يف املدر�سة، ول 

يف ال�سارع، ول يف مكان العمل. 

جدار من الف�سل العن�سري 

الجتماعي والقت�سادي بُِنَي على 

مّر ال�سنني بني املجتمَعني، 

وها هو اآخذ يف الرتفاع.

يف الكيان الإ�سرائيلي،

تتجّلى �سورة ال�سلطة التع�سفية

يف جتاهل حقوق النا�س 

وال�ستهتار بها على اقبح وجه، 

على الرغم من اللتزام ال�سكلي 

بهذه احلقوق على امل�ستوى 

الت�سريحي اأو الدعائي.

نظرًيا، مينح القانون 

الفل�سطينيني من �سّكان

القد�س ال�سرقّية،

حقَّ احل�سول على جميع 

اخلدمات واحلقوق التي يتلّقاها 

مواطنو اإ�سرائيل )لكونهم مقيمني 

ثابتني(، لكن الأمور مغايرة على 

اأر�س الواقع.

العن�سرّية والتحري�س

فيها  َت�سود  التي  ال�سرقّية،  القد�س  يف 

ا  اي�ساً تكُث  واالحتكاكات،  التوّترات 

ال�سرطة  متار�سها  ال��ت��ي  العنف  اأع��م��ال 

الفل�سطينّيني،  ال�سكان  �سّد  اال�سرائيلية 

ا  لذا ال َيعترب هوؤالء �سرطَة لواء القد�س ج�سماً

اىل  وبالن�سبة  ي��خ��دم��ه��م.  اأو  يحميهم 

املقد�سّيني، ال�سرطة ج�سم يعاديهم ويتنّكر 

لهم ويتاآمر عليهم، وميار�س القّوة والبط�س 

واأمنهم،  احتياجاتهم  ويتجاهل  جتاههم 

املدينة  يف  اليهود  ال�سّكان  م�سالح  ل  ويف�سّ

يقّدمها  التي  وال�سكاوى  م�ساحلهم،  على 

التحقيق  لق�سم  القد�س  يف  الفل�سطينّيون 

مع اأفراد ال�سرطة )ماحا�س( تعاَلج يف مّرات 

يعّزز  مّما  ومنقو�س،  رديء  نحٍو  على  عديدة 

بني  الثقة  وغ��ي��اَب  التنافَر  فاأكث  اأك��ث 

�سّكان القد�س ال�سرقّية وال�سلطات. التعبري 

يظهر  والظلم  للطغيان  ا  تطّرفاً االأك��ث 

االحتالل  خ��الل  م��ن  احل���ال-  -بطبيعة 

اإ�سرائيل  توا�سل  حيث  الغربّية،  ال�سّفة  يف 

الذين  النا�س  ماليني  على  �سيطرتها  َط  ب�سْ

الع�سكري.  احلكم  وط��اأة  حتت  يرزحون 

وهوؤالء يفتقرون اإىل قدرة التاأثري على اجلهاز 

وُتدا�س  م�سائرهم،  يحّدد  ال��ذي  ال�سيا�سّي 

وقد  ثابت.  نحٍو  على  االأ�سا�سّية  حقوقهم 

ومبادرات  ب��اإج��راءات  املن�سرم  العام  َز  يَّ مَتَ

الفعلّي«  »ال�سّم  ت�سريع  تبتغي  ت�سريعّية 

لالأرا�سي املحتّلة اإىل اإ�سرائيل، وتعزيز النزعة 

منظومتني  تاأ�سي�س  يف  املتمّثلة  ال�سائدة 

لليهود  مدنّية  اإ�سرائيلّية  واحدة  قانونّيتني: 

واأخ��رى  امل�ستوطنات،  يف  يقطنون  ال��ذي��ن 

انه  وبديهي  للفل�سطينّيني،  ع�سكرّية 

امل��ك��ان  يف  ال��ع��دال��ة  حتقيق  مي��ك��ن  ال 

قانونّيتان  منظومتان  فيها  ت�سري  ال��ذي 

اإىل  باالإ�سافة  ومتييزيتان.  منف�سلتان 

العرب  املواطنني  م�ساواة  يف  احلّق  انتهاك 

اخل��دم��ات  اإىل  ال��و���س��ول  ع��ل��ى  وق��درت��ه��م 

طابع  له  اآخر  انتهاك  ا  اي�ساً يتم  املختلفة، 

العربّية  اللغة  اإق�ساء  ممار�سة  عرب  ثقايف 

املطبوعات  من  )منعها  العاّم  احلّيز  من 

ال��دوائ��ر  يف  بها  التكلم  ومنع  الر�سمية 

اىل  ال��دخ��ول  م��ن  ال��ع��رب  ومنع  الر�سمية 

اماكن الرتفيه...( مما يخلق لدى ُخم�س 

واالغرتاب  بالغنب  ا  �سعوراً اإ�سرائيل  مواطني 

املدنّية  دونّية مكانتهم  اإىل  وي�سري  والنفور، 

اإىل  االنتماء  يف  باإح�سا�سهم  ا  �سرراً وُيلحق 

مبداأ  يطبق  حيث  االإ�سرائيلي  املجتمع 

اليهودية.  ال�سرائيل  والء  دون  من  الهوية 

احلركة  مدير  كريف،  غلعاد  كتب  وقد 

اليهودّية التقّدمّية: املواطن العربّي واملواطن 

اليهودّي يكادان ال يلتقيان: ال يف املدر�سة، 

جدار  العمل.  مكان  يف  وال  ال�سارع،  يف  وال 

من الف�سل العن�سري االجتماعي واالقت�سادي 

ُبِنَي على مّر ال�سنني بني املجتمَعني، وها هو 

اآخذ يف االرتفاع.

ا،  نظرياً القانون  مينح  ال�سياق  ه��ذا  ويف 

ال�سرقّية  القد�س  �سّكان  املثال،  �سبيل  على 

ثابتني،  مقيمني  بكونهم  الفل�سطينّيني، 

ح���قَّ احل�����س��ول ع��ل��ى ج��م��ي��ع اخل��دم��ات 

اإ�سرائيل  مواطنو  يتلّقاها  التي  واحلقوق 

للكني�ست(.  الت�سويت  )با�ستثناء احلق يف 

الواقع؛  اأر���س  على  مغايرة  االأم���ور  لكن 

�س  ُتخ�سِّ مل  ال�سنني،  ع�سرات  امتداد  فعلى 

ال�سلطات االإ�سرائيلّية املوارد الالزمة ل�سيانة 

اخلدمات  لتطوير  وال  ال�سرقّية،  املدينة 

ذلك  عن  نتج  وقد  فيها،  التحتّية  والبنى 

ا  حالياً يعي�سون  ال�سرقّية  القد�س  �سّكان  اأن 

بحقهم  ومتار�س  للغاية  �سعبة  �سائقة  يف 

حت�سل  وال  بغي�سة،  عن�سرية  ممار�سات 

وال  االأ�سا�سّية،  اخلدمات  على  غالبّيتهم 

ت�ستطيع دفع املتوجبات املالية مقابل هذه 

اخلدمات الباهظة الكلفة.
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اأيار
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درا�سات وابحاث

اإعداد:

د.�أحمد علو

عميد متقاعد
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ت�ضّكل در��ضة مو�ضوع �لأمن يف �لوقت �حلا�ضر 

ا مو�ضوعًيا ومنطقًيا لإدر�ك �لتحولت  �أ�ضا�ضً

�لإجتماعية و�ل�ضيا�ضية و�لإقت�ضادية عرب �لعامل. 

ففي فهم �آليات عمل هذ� �ملفهوم ومكوناته، 

وتردد�ت مفاعيله، تكمن �لإجابة على كثري 

من �لأ�ضئلة �لتي تطرحها م�ضاكل �لعامل 

�ملعا�ضر و�أزماته، �ضو�ء �أكان ذلك على �مل�ضتوى 

�ل�ضيا�ضي �أو �لإجتماعي، �أو �ملايل، �أو �لع�ضكري.                                                                                                   

�إننا نعي�ش يف عامل معومل تتاأثر مكوناته بع�ضها 

بالبع�ش �لآخر �ضاءت ذلك �أم �أبت، فمخاطر �لبيئة 

و�لتلوث، وثقب �لوزون، و�لحتبا�ش �حلر�ري 

وتاثري�تها، تطال �جلميع على هذ� �لكوكب. 

كذلك فاإن �لأزمات �لإقت�ضادية وتناق�ش �لغذ�ء 

وتنامي �لفقر و�رتفاع م�ضتوى �لبطالة ب�ضكل 

عام وتد�عياتها، باتت عنا�ضر تهّدد �أمن �لغالبية 

�لعظمى من �لب�ضر، ومن هنا برز 

مفهوم غياب �لأمن �لإقت�ضادي 

كعامل �أ�ضا�ضي يف زعزعة �لإ�ضتقر�ر 

�لنف�ضي للإن�ضان و�نعكا�ضه بالتايل 

على �لإ�ضتقر�ر �لعاملي يف �أقطاره �ملختلفة. 

تعريف  �لأمن ومفهومه

يعّرف الأمن باأنه احلالة التي يكون فيها 

الإن�سان حممًيا، �سد خطر يهدده اأو اإح�سا�س 

باخلوف يتملكه.

الإح�سا�س  ب��اأن��ه  ��ا  اأي�����سً الأم���ن  وي��ع��رف 

�سواء  الفرد،  بها  ي�سعر  التي  بالطماأنينة 

وج��وده  تهدد  التي  الأخ��ط��ار  غياب  ب�سبب 

الكفيلة  الو�سائل  لمتالكه  نتيجة  اأو 

ظهورها،  ح��ال  الأخ��ط��ار  تلك  مبواجهة 

ومفهوم الأمن الإن�ساين، كما ورد يف تقرير 

التنمية الإن�سانية ال�سادر عن الأمم املتحدة 

الدرا�سات  يف  الأ�سا�س  حجر  هو   ،1994 العام 

التي تناولت هذا املو�سوع، والذي ما زال يثري 

اأ�سا�سيتني هما: حترير  اجلدل حول نقطتني 

 ،)Free from want( الإن�سان من احلاجة

 Freedom from( اخل��وف  من  وحت��ري��ره 

.)fear
ولذلك فاإن توفري ال�سحة والأمن وال�ستقرار 

الوفيات  وقلة  اليوم  قوت  وامتالك  الأ�سري 

والأنف�س،  الأم���وال  وزي���ادة  اخل��وف  وان��ع��دام 

ت�سري اإىل توافر حالة من الأمان الجتماعي 

والقت�سادي يف املجتمع.

القدرة  باأنه  لالأمن  �سامل  تعريف  وثمة 

ت��اأم��ني  م��ن  ال��دول��ة  ب��ه��ا  تتمكن  ال��ت��ي 

واخلارجية  الداخلية  قوتها  م�سادر  انطالق 

امل��ج��الت  يف  والع�سكرية  والق��ت�����س��ادي��ة 

تهددها  التي  امل�سادر  مبواجهة  املختلفة، 

مع  واحلرب،  ال�سلم  يف  واخلارج،  الداخل  يف 

ا�ستمرار هذا النطالق املوؤمن لتلك القوة يف 

احلا�سر وامل�ستقبل.

ق�سية  كونه  من  الأم��ن  مفهوم  انتقل 

ق�سية  ك��ون��ه  اإىل  حم�����س��ة  ع�����س��ك��ري��ة 

يتوقف  الأم��ن  فتوافر  �ساملة،  جمتمعية 

ال��دول  ق��درة  م��دى  على  امل��ط��اف  نهاية  يف 

تنفيذ خطط  واملجتمعات على 

وب���رام���ج ت��ن��م��وي��ة اق��ت�����س��ادي��ة 

وثقافية  و�سيا�سية  واجتماعية 

هذا  ويف  الذاتية.  بناها  ومتتني 

الدفاع  وزير  روبرت ماكنمارا  يقول  ال�سياق 

الدويل  البنك  )ورئي�س  الأ�سبق  الأمريكي 

»لي�س  الأم��ن«:  »جوهر  كتابه  يف  �سابًقا( 

كان  واإن  الع�سكرية  املعدات  هو  الم��ن 

يت�سمنها، ول هو القوة الع�سكرية واإن كان 

واإن  الع�سكري  الن�ساط  هو  ول  يت�سمنها 

كان يت�سمنه، اإن الأمن هو التنمية، ومن 

النامية  وال��دول  اأمن،  يوجد  ل  التنمية  دون 

تظل  اأن  بب�ساطة  ميكن  ل  تنمو  ل  التي 

اآمنة«.

�لأمن �لقت�ضادي

ل يزال علم الأمن القت�سادي نا�سًئا ويفتقر 

اإىل الكثري من الأطر النظرية والتطبيقية، 

الأخ����رية ظهور  ال��ف��رة  ل��وح��ظ يف  ول��ك��ن 

احلكومي  ال�سعيدين  على  عديدة  اأعمال 

الأمني  البعد  اأهمية  ت��رز  والأك��ادمي��ي 

للتفكري القت�سادي. فقد لوحظ مثاًل ظهور 

�لتطور�ت ل تلغي �لثو�بت



بالذكاء  تعنى  بحث  ومراكز  تخ�س�سات 

 ،)Economic Intelligence( القت�سادي 

بالتج�س�س  ي��ع��رف  م���ا  ظ��ه��ر  وك���ذل���ك 

 Industrial Spying( التجاري  اأو  ال�سناعي 

…)- Business Espionage
ب�سبب  التخ�س�سات  لهذه  احلاجة  ازدادت  

ظاهرتني رئي�ستني مّيزتا العقدين الأخريين 

والطفرة   ،)Globalization( العوملة  وهما 

اللتني   ،)Information age( املعلوماتية 

 Small( �سغرية  قرية  العامل  من  جعلتا 

بني  القت�سادي  النفتاح  فاأ�سبح   )village
الأمم �سرورة ل مفر منها.

يقت�سر  ل  القت�سادي  الأم��ن  علم  ولكن 

فباإمكان  ال�سيق،  امل��ف��ه��وم  ه��ذا  على 

من  ج��دا  وا�سع  جم��ال  معاجلة  العلم  ه��ذا 

املالية،  التدفقات  مراقبة  مثل:  الق�سايا 

مراقبة ال�ستثمارات الأجنبية، و�سع و�سائل 

الوطنية  ال�سناعات  حماية  ل�سمان  واآليات 

ا يف حال كونها حيوية و/اأو نا�سئة،  خ�سو�سً

الذاتي يف  والكتفاء  الغذائي  الأمن  حتقيق 

ال�سناعي  التج�س�س  حماربة  جمالت،  عدة 

اللكرونية،  اجلرائم  حماربة  والتجاري، 

الخ...

الأم��ن  مفهوم  تو�سيع  ميكن  كذلك 

الإقت�سادي للمواطن لي�سمل تدابري احلماية 

احل�سول  لالإن�سان  ت��وؤم��ن  التي  وال�سمان 

املاأكل  من  الأ�سا�سية  احتياجاته  على 

والتعليم  وال��ع��الج  وامل��ل��ب�����س  وامل�����س��ك��ن 

املعي�سة.                                                                                                  مل�ستوى  الأدن����ى  احل��د  و���س��م��ان 

يتمثل  القت�سادي  الأم��ن  اأن  البع�س  وي��رى 

الفرد ما يكفي من  امتالك   بب�ساطة، يف 

النقود لإ�سباع حاجاته الأ�سا�سية، كالغذاء، 

الأ�سا�سية،  ال�سحية  والرعاية  الالئق،  واملاأوى 

والتعليم«. 

كذلك يتطلب حتقيق الأمن الإقت�سادي 

املنتج  عمله  عر  للفرد  ثابت  دخل  تاأمني 

اأو عر �سبكة مالية عامة  الأجر،  واملدفوع 

واآمن�ة، وبهذا املعنى فاإن ربع �سكان العامل 

تبدو  وبينما  الفئة.  ه��ذه  �سمن  هم  فقط 

جدية  اأك��ر  الإقت�سادي  الأم��ن  م�ساكل 

وخ�طًرا يف الدول النامية، فاإن الدول املتطورة 

التي  البطالة  م�ساكل  من  ا  اأي�سً ت�سك�و 

ال�سيا�سي  التوتر  ت�سعري  يف  مهًما  دوًرا  ت��وؤدي 

والعنف الإثني.

الإقت�سادي  الأمن  مكونات  فاإن  وبالتايل 

تت�سمن: الأمن الغذائي، التاأمني الإجتماعي 

الإجتماعية   ال�سيا�سات  العمل،  وال�سحي، 

واملوارد  الروات  ا�ستغالل  الفقر،  ومكافحة 

وتكافوؤ  والعدالة  البيئي،  الأمن  الطبيعية، 

الفر�س.                                                                                      

�لإقت�ضاد �لعاملي و�لأزمات �لتي تعّر�ش لها

العاملي  القت�ساد  ي�سهدها  التي  الأزمة  تعّد 

حالًيا الأ�سواأ منذ الك�ساد العظيم الذي بداأ 

ثالثينيات  من  ف��رة  وا�ستمر   ،1929 العام 

ال���ق���رن امل��ا���س��ي. 

وت����ع����زو غ��ال��ب��ي��ة 

الأزم���ة  ه��ذه  الآراء 

امل��ايل  النهيار  اإىل 

اأ���س��واق  �سرب  ال��ذي 

امل���ال الأم��ري��ك��ي��ة 

 ،2008 العام  نهاية 

اأن  تلبث  مل  والتي 

اأزم���ة  اإىل  حت��ول��ت 

ت�����س��رب الق��ت�����س��اد 

احلقيقي.  ال��ع��امل��ي 

وق��������د ت�����س��ب��ب��ت 

ت��راج��ع  يف  الأزم�����ة 

م����ع����دلت ال��ن��م��و 

املحلي  ال��ن��اجت  يف 

ا  خ�سو�سً ال��ع��امل��ي، 

الق���ت�������س���ادات  يف 

امل������ت������ق������دم������ة 

ك������ال������ولي������ات 

امل��ت��ح��دة، والحت���اد 

ان��ك��م��ا���س  ويف  وال���ي���اب���ان،  الأوروب��������ي، 

العاملية.                                                                                                                                         وال��ت��ج��ارة  ال�ستثمار  م��ع��دلت 

دويل  بنظام  حمكوًما  العامل  ا�ستمر  لقد    

بني  املمتدة  الفرة  ط��وال  القطبية  ثنائي 

الأول  القطب  متّثل  و1990.   1945 العامني 

الحتاد  بزعامة  ال�سراكية  املنظومة  بدول 

القطب  كان  بينما  ال�سابق،  ال�سوفياتي 

الثاين يتكون من دول املنظومة الراأ�سمالية 

هذا  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  بقيادة 

اجلنوب  دول  فيه  اختارت  ال��ذي  الوقت  يف 

مبعظمها خط عدم النحياز. 

الفرة  طوال  �سيطر  الذي  ال�ستقطاب  هذا 

املذكورة كان �ساماًل، حيث اأنه مل يقت�سر 

على اجلانب الع�سكري - الأمني املحكوم 

التدمري  اأو  الردع  على  القدرة  با�سراتيجية 

اأخ��رى  جوانب  لي�سمل  امتد  بل  املتبادل، 

�سيا�سية واقت�سادية ورمبا ثقافية. وقد برزت 

ب�سورة  القت�سادي  امل�ستوى  على  مظاهره 

وا�سحة من خالل انق�سام العامل اإىل مذهبني 

التدخل  مبداأ  على  الأول  يقوم  اقت�ساديني، 

الكاملة  و�سيطرتها  ال��دول��ة  واح��ت��ك��ار 

واملوارد  واملقدرات  الإمكانات  جميع  على 

الدخل  توزيع  وعملية  والأ�سواق  القت�سادية 

القومي… وذلك انطالًقا من فل�سفة توؤمن 

يف  القت�ساد.  على  ال�سيادية  الدولة  بحقوق 

املقابل انطلق املذهب الثاين من الليرالية 

التحويل  وحرية  التملك  وحق  القت�سادية 

للدولة  ما  دوٍر  مع  والطلب،  العر�س  وقوانني 

)تدخل  القت�سادية  الكين�زية  ت��ه  اأق��رَّ

حتى  ا�ستمر  القت�ساد(،  توجيه  يف  الدولة 

الليرالية  جاءت  ثم  الثمانينيات،  مطلع 

من  كلًيا  بالن�سحاب  لتطالبها  اجلديدة 

ظروف  انعك�ست  وقد  القت�سادية.  احلياة 

العالقات  طبيعة  على  ال�ستقطاب  ه��ذا 
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حمكومة  كانت  التي  الدولية  القت�سادية 

اأبرزها:  اخل�سائ�س  من  مبجموعة  اآن��ذاك 

التناف�س الدويل، والتلويح باإمكان ا�ستخدام 

�سالح الغذاء يف ال�سراعات الدولية، والتفاوت 

ال�سديد يف الإنتاجية يف ما بني الدول والأقاليم 

املكونة للنظام القت�سادي الدويل.

�لأزمة �لقت�ضادية �حلالية

اأواخ��ر  العاملية  املالية  الأزم��ة  ان��دلع  منذ 

تداعياتها،  يعي�س  وال��ع��امل   ،2008 ال��ع��ام 

حالة  يعك�س  اقت�سادي  من��و  خ��الل  م��ن 

خانقة  مديونية  اأزمة  اأو  اله�س،  التعايف  من 

بني  وحتمل  اأوروب���ا،  باقت�ساديات  تع�سف 

الحت��اد  ل��وج��ود  ج���ادة  ت��ه��دي��دات  طياتها 

الدولية  للعملة  وا�سح  وم�سرًيا غري  الأوروبي، 

ال�سدقية  من  الكثري  فقدت  التي  )الدولر( 

على  الأم��ريك��ي  القت�ساد  تراجع  ظل  يف 

امل�ستويني العاملي واملحلي. 

ب�ساأن  اليقني  ع��دم  ي�سوده  مناخ  ظل  ويف 

�سيناريوهات  عدة  ف��اإن  العاملي،  القت�ساد 

طياته  بني  يحمل  بع�سها  نف�سها،  تطرح 

العاملية،  القت�سادية  القوى  خريطة  اإع��ادة 

وبع�سها  جديد،  عاملي  اقت�سادي  نظام  وولدة 

اأداء طبيعي لالقت�ساد  اأن ما يحدث هو  يرى 

والتقلبات  الأزم��ات  تعد  ال��ذي  الراأ�سمايل، 

القت�سادية جزًءا من بنيانه.

ب�ساأن  ال�سبابية  حالة  �ست�ستمر  متى  فاإىل 

م�ستقبل الإقت�ساد العاملي؟ وهل اإن تداعيات 

التي  العاملية  والقت�سادية  املالية  الأزم���ة 

�سربت العامل 2008 ول نزال نعي�س ارتداداتها 

هي اآخر املطاف؟ اأم اأن الأ�سواأ قادم؟

تاأثري �لأزمات �لإقت�ضادية على �ل�ضتقر�ر �لعاملي

عرف  ما  ثورات  عدوى  اأثر  انتقال  ك�سف 

الوطن  حدود  خارج  اإىل  العربى«  ب�»الربيع 

ال��ع��رب��ي ع��ن اأزم���ة 

عميقة فى هيكل 

الدميقراطي  النظام 

ع���ل���ى امل�������س���ت���وى 

وقد  جتلت  العاملي. 

بو�سوح  الأزم��ة  هذه 

فى خروج حركات 

احتجاج اجتماعية 

فى  وم���ظ���اه���رات 

دول  م���ن  ال��ع��دي��د 

ال�����ع�����امل، وع��ل��ى 

اأوروب���ا  دول  راأ���س��ه��ا 

ال�سمالية،  واأمريكا 

وه���ي ال�����دول ال��ت��ى 

معظمها  يتمتع 

مب����وؤ�����س���������س����ات 

را�سخة.  دميقراطية 

وق����د ق���ام���ت ه��ذه 

ال�سعبية  املظاهرات 

للتنديد  الغا�سبة 

امل�ساواة  وعدم  القت�سادية،  الأو�ساع  برّدي 

وال�سركات  البنوك  وطمع  الطبقات،  بني 

م�سالح  فى  وحتّكمها  اجلن�سيات  املتعددة 

الدول . وطالبت مبحا�سبة امل�سوؤولني عن هذه 

واإق�سائهم عن مراكزهم  وا�سبابها،  الأزمة 

مهما عال �ساأنهم.

والقت�سادية  ال�سيا�سية  الأزم��ة  اأدت  لقد 

بالدميقراطية  الثقة  فقدان  اإىل  الراهنة 

حيث  اجلديد،  العوملة  ع��امل  يف  الليرالية 

يف  ال���راأي  ا�ستطالعات  من  العديد  اأظهر 

الحتاد الأوروبي اأن غالبية الناخبني ل يثقون 

مدى  يف  وي�سككون  ال�سيا�سية  باأحزابهم 

خدمة حكوماتهم للم�سلحة العامة، فعلى 

�سبيل املثال، اأظهر موؤ�سر الدميقراطية الذي 

 Economist Intelligence« تعّده موؤ�س�سة

م�ستوى  على  الدميقراطية  تراجع   »Point
العام 2008.  املالية  العامل مند اندلع الأزمة 

املمار�سات  على  الأزم���ة  انعك�ست  لقد 

الدميقراطية يف العديد من دول العامل - ومن 

امل�ساركة  مثل   - الأوروب��ي��ة  ال��دول  �سمنها 

ال�سيا�سية وحرية الإعالم، كما اأظهر املوؤ�سر 

منوذج  جاذبية  من  زادت  املالية  الأزم��ة  اأن 

الراأ�سمالية »الت�سلطية« الذي تتبناه ال�سني، 

املتطرفة  ال�سيا�سية  القوى  تنامي  وكذلك 

وتزايد  وال�سرقي،  الغربي  ب�سطريها  اأوروب��ا  يف 

م�ساعر العداء لالأجانب واملهاجرين.

لقد ك�سفت الأزمة الراهنة عن اأن التاريخ 

من املمكن اأن ي�سلك م�سارات اأخرى من 

التنمية  ملتطلبات  اأف�سل  ا�ستجابة  اأج��ل 

اجتاًها  هناك  اأن  حالًيا  ويبدو  الإن�سانية. 

توافق عاملي جديد حول  تبّني  تدريجًيا نحو 

نظام  باعتبارها  الدميقراطية،  مفهوم 

�سرعيته  ي�ستمد  اأن  يجب  ر�سيد  حكم 

احلقوق  من  كل  �سمان  على  قدرته  من 

والجتماعية  والقت�سادية،  ال�سيا�سية، 

ال�سني  وبخا�سة  ال�ساعدة  فالدول  لل�سعوب. 

والهند والرازيل ا�ستطاعت حتقيق معدلت 

القت�سادي، كما ح�سلت  النمو  عالية من 

ال���س��ت��ث��م��ارات  م��ن  اأك���ر  ن�سيب  ع��ل��ى 

الأجنبية، يف الوقت الذي كان فيه اأداء دول 

اأوروبا واأمريكا مراجًعا على تلك املوؤ�سرات، 

على  فر�ست  العاملية  املالية  الأزم��ة  ولكن 

الدول ال�ساعدة حتديات بقدر ما اأتاحت لها 

من فر�س.

كذلك من املالحظ اأن اأداء الدول ال�ساعدة 

ات�سم مبجموعة من ال�سلبيات على ال�سعيد 

التنموي، منها:

- اإن العائد من زيادة معدلت النمو يف هذه 

لالأغنياء.  منه  الأوفر  الن�سيب  كان  الدول 

يف  تراجعت  قد  الفقر  معدلت  اأن  �سحيح 

الدول، ولكن على اجلانب الآخر فاإن  هذه 

يف  الفقراء  من  حًظا  اأوف��ر  كانوا  الأغنياء 

ال�ستفادة من ثمار هذا النمو.                                                                                           

ل   - كال�سني   - البلدان  هذه  بع�س  اإن   -
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)بقيادة  امل�ستبدة  الراأ�سمالية  ميار�س  يزال 

رابط  اأي  ُتقيم  ل  والتي  احلاكم(  احل��زب 

تظهر  بينما  والدميقراطية،  التنمية  بني 

والرازيل،  الهند  مثل  بلدان  يف  اأخرى  �سورة 

وهي الراأ�سمالية املدارة من قبل الدولة، والتي 

مور�ست ب�سكل قوي من خالل ا�ستثمارات 

ال�سناديق ال�سيادية.

- اعتماد جتربة الدول ال�ساعدة على اآليات 

من  نف�سها  والأمريكية  الأوروبية  التجربة 

ت�ستقبل  حيث  ْي��ن؛  ب��ال��دَّ التنمية  متويل 

ال�ستثمارات  من  طائلة  مبالغ  ال��دول  هذا 

ما  املبا�سر  وغري  املبا�سر  بنوعيها  الأجنبية 

ن�ساًطا  ت�سهد  اأن  لها  ع  املتوقَّ من  يجعل 

من  الكثري  يتطلب  حمموًما،  اقت�سادًيا 

�سد  لقت�سادياتها  التعقيم  �سيا�سات 

التداعيات ال�سلبية لهذه الآلية.                                                            

التي  التن�سيقية  اخلطوات  فاإن  املقابل  يف 

بينها  م��ا  يف  ال�ساعدة  ال���دول  بها  قامت 

خريطة  على  دوره��ا  تاأكيد  يف  �ست�ساهم 

الفرة  خ��الل  العاملية  القت�سادية  ال��ق��وى 

املقبلة، حيث اأن�سىء جتمٌع للدول ال�ساعدة 

»الريك�س«  دول  ه��ي  دول،  خم�س  �سم 

وجنوب  ورو�سيا،  والرازيل،  والهند،  )ال�سني، 

الدول جمموعة  هذه  وقد عقدت   اإفريقيا(. 

 2013 اآذار  اآخرها يف  من الجتماعات كان 

عنه  نتج  ما  اأهم  ومن  افريقيا،  جنوب  يف 

اتفاقية لن�ساء بنك دويل، يتيح لهذه الدول اأن 

تتداول يف ما بينها القرو�س واملنح بعمالتها 

فاإن  وللتذكري،  للدولر.  كبديل  املحلية 

العامل،  هذا التجمع ي�سم 42% من �سكان 

ويحقق 18% من حجم الناجت املحلي العاملي، 

ال�سلعية  التجارة  من   %15 على  وي�سيطر 

ال��دول  كفة  ت��رج��ح  اأن  وي��ت��وق��ع  ل��ل��ع��امل. 

ال�ساعدة يف اأي مفاو�سات اقت�سادية عاملية يف 

امل�ستقبل، لأن هذه الدول �سوف جتذب اإليها 

الدول النامية يف وجه الدول الأوروبية واأمريكا 

يف حال اختالف وجهات النظر، كما انها 

القطبية كبديل عن  التعددية  تطرح مبداأ 

هيمنة القطب الواحد.

�لو�قع �جلديد

فر�س  العاملي  لالإقت�ساد  اجلديد  الواقع  اإن 

ت�سكيل  يف  ال�����س��اع��دة  ل��ل��دول  دور  وج���ود 

مظاهر  ومن  اجلديدة،  القت�سادية  اخلريطة 

البحث  تتفرد يف  املتقدمة مل  الدول  اأن  ذلك 

املالية  الأزم��ة  من  اخلروج  تتيح  حلول  عن 

للدول  املجال  اأف�سحت  ولكنها  العاملية، 

ال�ساعدة ومن بينها ال�سني والهند والرازيل، 

الفوائ�س  ذات  النامية  الدول  بع�س  وكذلك 

وهو  ال�سعودية،  العربية  كاململكة  املالية 

�سلوك خمتلف عن ذي قبل حيث كانت 

تنفرد  املتقدمة  ال�سناعية  ال�سبع  جمموعة 

بالقرار، وما على الدول النامية �سوى التنفيذ.

ال�ساعدة  الدول  على  اأن  تقدم  مما  يت�سح 

الغربية  ال����دول  اأخ��ط��اء  ت��ك��رار  حت��ا���س��ي 

واأمريكا يف ظل �سعود معدلت النمو فيها، 

كما اأن عليها اأن تعالج م�ساألة توزيع ثمار 

وتعمد  عادل،  ب�سكل  �سكانها  بني  النمو 

على  ي�ساعد  مبا  بينها  ما  يف  التعاون  اإىل 

حتقيق ال�ستقرار يف اأداء القت�ساد العاملي، واأن 

تاأخذ مزيًدا من الحتياطات جتاه العتماد 

اأوروب���ا  اىل  الت�سدير  على  كبرية  بن�سبة 

الدول  اأن تقيم هذه  ينبغي  واأمريكا. كما 

عالقة متوازنة مع الدول النامية والأقل منًوا 

يف اإطار من التجارة العادلة وحتقيق امل�سالح 

اأنها جمرد  اإليها على  واأل تنظر  امل�سركة، 

الرخي�سة كما فعلت  الأولية  للمواد  م�سدر 

الوليات املتحدة المريكية  والدول الغربية 

من قبل.                                                                

التي  الأم��ن  نظرية  اأن  من  الرغم  فعلى 

تطورت  قد  الباردة  احلرب  فرة  طوال  �سادت 

اقت�سادية  وم�سامني  اأبعاًدا  ت�سمينها  جلهة 

باملفهوم  الأم����ن  ب��ه��ا  جت����اوزت  ج��دي��دة، 

اأنها  اإل  ع�سكرية،  كق�سية  اأي  التقليدي 

بقيت بكل اجتاهاتها تنطلق من ثوابت 

ومفاهيم مل تتبدل طوال تلك املدة واأبرز هذه 

انظمة دميقراطية، وممار�سة  بناء  الثوابت: 

تنموية  م�ساريع  واإقامة  ب�سفافية،  احلكم 

حلياة  املطلوب  الأدنى  احلد  توؤمن  حقيقية 

هو  فاأمنه  لالإن�سان،  وم�ستقرة  كرمية 

املدماك الأول يف بناء اأمن املجتمع وبالتايل 

اأمن الدول والعامل...

�ملر�جع: 

- جوهر الأمن،  روبرت ماكنمارا، ترجمة 

القاهرة،  الوىل،  الطبعة  �ساهني،  يون�س 

الهيئة امل�سرية العامة للتاأليف والن�سر، 1970. 

- www.asharqalarabi.org.uk
 - العربي  لالإن�سان  الإقت�سادي  الأم��ن   -

الواقع والآفاق، ح�سني عبد املطلب الأ�سرج، 

احل�سارية  للدرا�سات  العربي  ال�سرق  مركز 

وال�سراتيجية، لندن.

الأم��ن  ونظرية  والإقليمية،  العوملة،   -

القت�سادي، د. مدين علي.

- جملة ال�سيا�سة الدولية، العدد 187.
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�إحتفاًل تكرميًيا  �لبد�ع«  »ندوة  �أقامت 

كتابه  �صدور  ملنا�صبة  �صامله  جان  للأديب 

يتناول  �لذي  �ملبدعني«  من  »باقة  �لتوثيقي 

باقة  من كبار �أهل �لثقافة و�لفكر �لذين 

�لأدبية  �صامله  جان  جائزة  جلنة  كّرمتهم 

�ل�صنوية بني �لعامني 1998 و2009.

نقابة  يف  �أقيم  �لذي  �لإحتفال 

�للبنانية، ح�صره عدد  �ل�صحافة 

و�ل�صعر�ء  �ل�صيا�صيني  من  كبري 

و�لأدباء و�لكّتاب و�لإعلميني، 

وقّدمه �لإعلمي �لناقد �صليمان 

بختي. 

�لدكتورة  �لإبد�ع  ندوة  رئي�صة 

�ألقت  �لأم���ني  �خلليل  �صلوى 

قالته:  ومما  �لإفتتاح،  كلمة 

�لإب��د�ع،  ندوة  مع  �ليوم  »نحن 

ن��ح��ت��ف��ل ب��ب��اق��ة �إب����د�ع����ات 

مل��ف��ك��ري��ن ل��ب��ن��ان��ي��ني، �أط���ل 

�صامله،  ج��ان  �لأدي���ب  عليهم 

ًما عطاء�تهم و�إبد�عاتهم  مكرِّ

ب�صخاء ودود، وتقدير بحجم وطن 

عرب جائزته �لأدبية �لتي يقّدمها 

�إكر�ًما  ع��ام،  كل  م�صكوًر� 

و�حرت�ًما منه، للإبد�ع �للبناين 

يف حقول �لأدب و�ل�صعر و�لفنون �لر�قية«.

يف  �صكاف  ج��ورج  �ل�صابق  �لوزير  و�عترب 

»جائزة  مي  مكرَّ »ت��ك��رمي  �أن  كلمته 

مثلث  �صار  �لإب����د�ع«،  ون���دوة  �صامله  ج��ان 

و�لفائز  م  �ملكرَّ بت�صمية  �أوًل:  �ملكرمات، 

يف  �لتكرمي  باحتفالية  وثانًيا:  باجلائزة، 

ندوة �أدبية وفكرية وثقافية، تزيد �لتكرمي 

تثمن،  ل  وثقافية  وفكرية  معنوية  قيمة 

مني مًعا...  مني و�ملكرِّ وثالًثا: يف جمع �ملكرَّ

مغام�س  ج��ورج  �لأدي���ب  ور�أى 

�أن يفرح  �أن جان �صامله يحق له 

ويفتخر بعمل يديه، وما »معر�س 

�إل  نلتقي  حوله  �لذي  �ملنار�ت« 

بع�س ظللك يف مقامات فنون 

�أو  �خلبو  على  �لع�صية  �لكلمة 

�لإختز�ل �أو �لزو�ل... 

�ملحامني  نقيب  حت���دث  ث��م 

كرم  ع�صام  �لدكتور  �لأ�صبق 

فقال: »جريء جان �صامله، جريء 

هذ�  لكان  و�إل  بنف�صه.  وو�ث��ق 

�ملثقف �لع�صامي عّد �لع�صرة قبل 

�أن يدخل �لإيو�ن �لنخبوي... 

�لندوة بكلمة �صكر  و�نتهت 

�صاحب  �صامله  ج��ان  ل��لأدي��ب 

�لكتاب  بعدها  وّق��ع  �جلائزة، 

للحا�صرين مترّبًعا بريعه للجنة 

�جلائزة.
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�إعد�د:

جان د�رك �أبي ياغي

قهوجي،  جان  �لعماد  �جلي�س  قائد  ممثًل  فار�س  جورج  �لركن  �لعقيد  بح�صور 

�ل�صهيد  �ملقدم  موؤ�ص�صة  �أقامت  و�لثقافية،  �لجتماعية  �ل�صخ�صيات  من  وع��دد 

�صبحي �لعاقوري، بالتعاون مع نادي �لليونز – بريوت كود وجمعية �لأيادي �خل�صر�ء، 

�أبناء  200 طفل من  لنحو  حفًل ترفيهًيا على م�صرح مدر�صة �حلكمة - �جلديدة، 

�لع�صكريني �ل�صهد�ء.

�لركن  �لعقيد  �صّلم  �خلتام  ويف  �لأطفال،  على  رمزية  هد�يا  توزيع  �حلفل  تخّلل 

فار�س كتب �صكر با�صم �لعماد قائد �جلي�س �إىل �جلهات �ملنّظمة.

حفل ترفيهي لأبناء �لع�شكريني �ل�شهد�ء 

على م�شرح مدر�شة �حلكمة

ندوة �لإبد�ع كّرمت جان �شامله



�إفتتحت جمعّية »من حّقي �حلياة« حملتها �ل�صنوية 

ندوة  يف  عليها«  حافظ  ث��روت��ك...  »�أر���ص��ك  بعنو�ن: 

برعاية  �لك�صليك،  �لقد�س-  �لروح  �أقامتها يف جامعة 

وزير �لبيئة ناظم �خلوري ممثًل بالأ�صتاذ �إدمون �لأ�صطا، 

من  وعدد  حمفوظ  هادي  �لأب  �جلامعة  وبح�صوررئي�س 

�لآباء و�لأ�صاتذة و�لطلب و�ملهتمني.

بعد �لن�صيد �لوطني �للبناين وتقدمي من �ل�صيدة ملفينا 

حمفوظ  ه��ادي  �لأب  �جلامعة  رئي�س  حت��ّدث  �خل��وري، 

�أهد�ف  مع  يتلقى  �لعام  هذ�  مو�صوع  »�أن  �عترب  �لذي 

�لقيم،  �أجل  من  و�لن�صال  �لإميان  ناحية  من  �جلامعة 

ا قيمة �لأر�س«.  خ�صو�صً

ثم �ألقى رئي�س �جلمعية وموؤ�ص�صها �لأب طوين �خلوري كلمة حّذر 

فيها من عمليات بيع �لأر��صي �للبنانية. 

مد�خلة  �أعقبته  باحلملة،  �خلا�س  �لدعائي  �لفيلم  عر�س  ثم 

�للبنانية«،  �لأر�س  ولهوت  »فل�صفة  بعنو�ن:  يرق  جورج  للدكتور 

و�أخرى للدكتور فر�نك دروي�س عن »�مللكية كحقيقة وم�صتقبل 

نادر، فكلمة  �أبو  با�صكال  �لفرد«. ثم كانت كلمة للإعلمية 

حق  »ياأتي  ق��ال:  �ل��ذي  �لأ�صطا  �إدم��ون  ممثله  �ألقاها  �لندوة  ر�ع��ي 

و�لهوية  �لعر�س  مبثابة  هي  �لأر�س  لأن  �لأولويات،  �صّلم  يف  �لتمّلك 

�لنف�صي  لل�صتقر�ر  �صمانة  ي�صكل  �لذي  �لكنز  وهي  �لإن�صان  لدى 

و�لجتماعي، ومن حق �ملو�طنني جميًعا ل بل من و�جبهم �لت�صبث 

باأر�صهم و�لتجّذر فيها و�لزود عنها بجميع �ل�صبل و�لو�صائل...«.

يف  �لفائزين  وللطّلب  للم�صاركني  دروع  بتقدمي  �لندوة  و�نتهت 

م�صابقة �أف�صل مل�صق وفيلم �إعلين خا�س باملنا�صبة.

حكومة  يف  �ل�صياحة  وزير  �إفتتح 

�أول  عبود،  ف��ادي  �لأعمال  ت�صريف 

�لقيادة  �أنظمة  لتعليم  معهد عاملي 

يف  �لكلب،  نهر   - �صيتي«  »ري��و  �ل�  يف 

�صيا�صية  فاعليات  عن  ممثلني  ح�صور 

وع�صكرية وروحية. 

جمل�س  لرئي�س  كلمة  �لإفتتاح  تخلل 

ج��ورج  غ���روب«  »معلوف  �صركة  �إد�رة 

�أعلن  �مل�صروع،  �أ�صحاب  باإ�صم  معلوف 

لتعليم  عاملي  معهد  �أول  �إفتتاح  فيها 

بح�صب   IDA �ل�صليمة  �لقيادة  �أنظمة 

مع  يتكامل  و�ل��ذي  �لعاملية،  �لقو�عد 

»ري��و  �ل���  يف  �مل��ي��د�ين  �لتطبيقي  �حلقل 

ذلك  من  �لهدف  �أن  �إىل  م�صرًي�  �صيتي«، 

هو �مل�صاهمة يف توعية �جليل �ل�صاعد منذ 

�صغر �صنه، على �لقيادة بطريقة �صليمة. 

ثم حتدث �ملهند�س بيار معلوف، مقدًما 

ومعلًنا  �مل�صروع،  عن  ميد�نًيا  �صرًحا 

�لبلديات  لأع�صاء  فر�صة  يقدمون  �أنهم 

ملتابعة  �للبنانية  �ملناطق  خمتلف  من 

خللها  يتعلمون  �ملعهد  يف  جمانية  دورة 

مبادىء �ل�صري وكيفية تطبيقها، و�أو�صح 

يف  �لأوىل  �صتكون  كفرقطرة  بلدية  �أن 

�لإ�صتفادة من هذ� �لعر�س. 

فيها  هناأ  عبود  للوزير  كلمة  وكانت 

�لر�ئدة،  �لفكرة  على  �مل�صروع  �أ�صحاب 

يخّلفه  �ل��ذي  �ل�صلبي  �لأث��ر  �إىل  م�صرًي� 

�لقطاع  على  �ل�صري  قانون  �لتز�م  عدم 

�ل�صياحي، �إ�صافة �ىل تاأثريه على �أع�صاب 

هناك  �أن  و�أو�صح  و�صحتهم.  �ملو�طنني 

على  �صنوًيا  ي�صقطون  قتيل   500 نحو 

�لأعلى  �لن�صب  من  وهي  لبنان،  طرقات 

يف �لعامل. كما �أكد �أننا ل نتحدث عن 

تدخل يف  �أزمة  بل  عابرة،  م�صكلة 

�أن »�لعلم  و�أ�صاف  �صميم يومياتنا. 

�حلجر«،  يف  كالنق�س  �ل�صغر  يف 

�صغار  من  نبد�أ  �أن  �ملفرت�س  من  لذلك 

�ل�صري من �صمن  �ل�صن ليتعلمو� قو�نني 

�لتي  �لرب�مج  �أن  �ىل  م�صرًي�  ثقافتهم، 

تدر�س يف هذه �لكادميية يجب �أن تعمم 

ومتنى  �لبلديات،  وحتى  �ملد�ر�س  كل  يف 

�لقاطرة  كفرقطرة  بلدية  تكون  �أن 

لكل �لبلديات �لتي تهتم بهذ� �ملو�صوع، 

�لقو�نني. يف  ا  نعاين غمو�صً �أننا  وخ�صو�صا 

�مل�صروع  يكون  �أن  يف  �أمله  �أب��دى  كما 

لقيادة  تعليمه  يف  �لولد  تربية  من  ج��زًء� 

�ل�صيارة و�حرت�م �لقانون. 

�أق�صام �مل�صروع  بعد ذلك، جال عبود يف 

�صيارة  ل�صقوط  ا  ا حيًّ �حل�صور عر�صً و�صاهد 

ب�صرعة 100 كلم، وتد�عيات �حلادث.

رميا �شليم �شوميط
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»�أر�صك ثروتك... حافظ عليها«

حملة يف جامعة �لروح �لقد�س

�أفكار وم�صاريع

�فتتاح �أول معهد عاملي 

لتعليم �لقيادة �ل�شليمة



�لإِ����ص���اء�ت  �صل�صلة  �صمن 

�للبناين  �ل��رت�ث  على  �ل�صهرية 

»مركز  نظم  ن��وع،  ك��ّل  من 

�جلامعة  يف  �للبناين  �ل���رت�ث 

 )LAU( �لأَمريكية  �للبنانية 

»تر�ث  مو�صوع  يف  حو�رًيا  لقاًء 

عاَل�مية  ف��ر�دٌة  �لطبيعي  لبنان 

�لباحَثني  مع  �أَزه���اره«  غنى  يف 

�أَحمد  �لدكتور  �حلقل  هذ�  يف 

حوري و�لدكتورة مرينا �صمعان.

���ص��رح  م��دي��ر �ملركز  ب��د�ي��ة، 

�أهمية  زغيب  ه��ري  �ل�صاعر 

�للقاء�ت  مو��صيع  يف  �لتنوُّع 

يتيح  م��ا  للمركز  �ل�صهرية 

�أن���و�ع  »مبختلف  �لإح���اط���ة 

وعلماته.  و�أعماله  و�أعلمه  وميادينه  وحقوله  �للبناين«  �ل��رت�ث 

و�ل�صور على  �صو�س  �لنُّ �للذين جال يف  �ملحا�صَرين  �حلو�ر مع  �أد�ر  ثم 

�ل�صا�صة يف هذ� �حلقل �لغنّي من �أر�س لبنان.

هذ�  من  كثرية  �صفحات  �ل�صا�صة  على  حوري  �لدكتور  وعر�س 

لبنان،  �أر�س  يف  �لفريدة  �لأَزه��ار  عدد  كثافة  عند  متوقًفا  �مليد�ن، 

و�صرورة �لعمل على حفظ �ملحميات �لطبيعية، ودور �لعلماء يف �صرح 

�أهميتها للمو�طنني و�مل�صوؤولني. و�أَ�صار �إىل �أن �لر�ئد يف هذه �لإ�صاء�ت 

كان �لدكتور م�صطفى نعمة �لذي بد�أ منذ �لعام 1981  بو�صع كتب 

رة حول �ملو�صوع، تله �لدكتور جورج طعمة و�لدكتورة هريات  م�صوَّ

طعمة �للذ�ن باتا مرجًعا علمًيا عال�مًيا فيه.

ز على  وبعد �إ�صارته �إىل �ملناطق �لإيكولوجية �ملهمة يف �لعامل، ركَّ

طوبوغر�فّية لبنان وخارطة �لأَمطار فيه ونباتاته، �لتي تتوّزع يف 124 

و2863  ا،  جن�صً و757  عائلة، 

�ملحميات  �أهمية  وهنا  نوًعا، 

�حلفاظ  يجب  �لتي  �لطبيعية 

عليها. وفيما ك�صف كتاب 

عن   )1981( نعمة  �لدكتور 

كتاب  ك�صف  نبتة،   165

نبتة،  طعمة )2002( عن 1025 

ون�صرين حوري  �أَحمد  وكتاب 

عن   )2001( �حلقلي  �لدليل 

�لآخر  وكتابهما  نبتة،   240

)2008( عن 400 نبتة، وكتاب 

و100  �أوركيدة   86 عن   )2009( �صمعان  مرينا 

نبتة.

ع  �أما �لدكتورة �صمعان فتحدثت عن �لتنوُّ

��صم  حتمل  �لتي  و�لأَزه��ار  �لكبري،  �لزهوري 

م�صت�صرقني  بف�صل  �أ�صمائها،  جذر  يف  لبنان 

�لطبيعي  غناه  و�كت�صفو�  �أر�صه  يف  جالو� 

 3000 نحو  منها  �كت�صفو�  �لتي  �أَزهاره  د  وتعدُّ

�إل فيه. كما  نوع، معظمها لي�س موجوًد� 

�إ�صم  �لأزهار حتمل  نوًعا من   150 �إىل  �أ�صارت 

ا  خ�صو�صً مناطقه  بع�س  �أو  عموًما،  لبنان 

�ليوم  بات  ما  وهو  �صوفر...(،  �ل�صود�ء،  �لقرنة  ك�صرو�ن،  )حا�صبّيا، 

ًقا يف عدة مر�كز علمية عاملية، ما ي�صّكل �إرًثا علمًيا وح�صارًيا  موثَّ

كبرًي� للبنان.

�مل�صت�صرق  �إىل  يعود  �لأَول يف تلك �لكت�صافات  �لف�صل  �إّن  وقالت: 

�لأملاين ليونهارت رولوف �لذي جاء �إىل لبنان ونزل يف ميناء طر�بل�س 

�لعام 1535 وبقي �أربع �صنو�ت ينّقب ويكت�صف وي�صّمي �لأزهار على 

جتُذبهم  �أخذت  �آخرين  م�صت�صرقني  رغبة  بذلك  وفتح  لبنان.  ��صم 

�أر�س �ل�صحر و�لفر�دة يف لبنان، فتعاقب على �كت�صافها علماء �آخرون 

منهم كارل لينهاو�س )1707-1778(، ثم تلميذه �ل�صويدي فريدريك 

ها�صلكوي�صت )1722-1752(، وهو ز�ر �صور و�صيد� وز�ر �لأَر��صي �ملقد�صة 

 )1834-1755( دولبيلرديري  جوليان  جاك  و�لفرن�صي  فل�صطني،  يف 

�لكثري عن  قادي�صا وكتب  وو�دي  ب�صري  وقًتا طويًل يف  �أم�صى  �لذي 

�لنم�صاوي  لبنان. ثم  جمالت 

 )1866-1813( كوت�صي  تيودور 

�لذي ز�ر زحلة و�صنني وبعلبك.

�لعلمية  باملر�كز  وختَمت 

فة  جمفَّ �أَزهارنا  حتت�صن  �لتي 

و�أَبرزها  لبنان،  با�صم  قة  وموثَّ

كيو  يف  �مللكية«  »�حلد�ئق 

)�إن���ك���ل���رت�(، و«�حل���د�ئ���ق 

ميزوري  ولي��ة  يف  �لطبيعية« 

�لأم���ريك���ي���ة، و»�حل���د�ئ���ق 

�لطبيعية« يف جنيف.
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تر�ث لبنان �لطبيعي يف 

»مركز �لرت�ث �للبناين« 

فر�دٌة عاملية يف غنى �أَزهاره 

�لنادرة و�ملوثقة



ال�سغف يحّدد امل�سار

ول��د  ال��ف��ي��ح��اء  يف ط��راب��ل�����س 

ن�صر  جورج  ال�صينمائي  املخرج 

الرقم اخلام�س  العام 1927، وهو 

والده  ولًدا.   11 من  موؤلفة  لعائلة 

متعّهًدا  )ك��ان  ن�صر  مي�صال 

يف  ك��ان  ال��ذي  الفرن�صي،  اجلي�س  لتموين 

)رّبة  اخل��وري  حّنة  ووالدته  اآن��ذاك(،  لبنان 

الطموح،  والديه  من  الطفل  اأخ��ذ  منزل(. 

واملبادئ الإن�صانية وحمبة النا�س.

والتكميلية  الب��ت��دائ��ي��ة  درا���ص��ت��ه  اأمّت 

والثانوية يف مدر�صة الفرير - طرابل�س، وتخّرج 

الوالد  فاأعمال  جتارية،  ببكالوريا  منها 

اأ�صقائه  كل  توّجه  اإذ  الأبناء  م�صار  حّددت 

اإىل درا�صة املحا�صبة. ومع ذلك كان �صغفه 

نحو  ي�صاهد  كان  فقد  وا�صًحا،  بال�صينما 

ما  ال�صغف  هذا  الأ�صبوع،  يف  اأفالم  ثمانية 

لبث اأن حّدد له م�صاًرا جديًدا يف ما بعد. 

املعمارية  الهند�صة  يف  �س  التخ�صّ اإىل  اإجته 

 American school عرب املرا�صلة مع معهد

ق�صد   )1948( �صنتني  وبعد   ،of Chicago
ولية  وحتديًدا  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

�صيكاغو ملتابعة درا�صته يف املعهد نف�صه، مل 

يوّفق، فهذا املعهد يعتمد التعليم باملرا�صلة 

عن  بحًثا  اأجنلو�س  لو�س  مدينة  ق�صد  فقط. 

وهناك،  اخت�صا�صه،  ملتابعة  م�صم�س  جو 

م�صرية  يف  اأ�صا�صًيا  حت��ّوًل  ال�صدفة  اأحدثت 

حياته، اإذ انتقل من الهند�صة املعمارية اإىل 

يف  �صنوات  اأربع  در�س  ال�صينمائي.  الإخ��راج 

 University of California in جامعة 

Los Angelos-ACLA، وحاز الإجازة العام 
فكانت  التدريب  ف��رة  اأم��ا  بتفّوق.   1954

وال�صتوديوهات  هوليوود،  ا�صتوديوهات  بني 

اأمامه  اأتيحت  الأثناء  تلك  ويف  الفرن�صية. 

لل�صينما  اأن��ت��اج  فريق  م��ع  العمل  فر�صة 

العودة  ل  ف�صّ لكّنه  اخل��ارج،  يف  والتلفزيون 

حلم  باله  ويف   ،)1955( اجلميل  الوطن  اإىل 

كبري: تاأ�صي�س �صينما يف لبنان.

الإبداع والتحّدي

 اإثر عودته اإىل لبنان، اإت�صل ب�صديقه مالك 

ال�صيد  املنتج،  اإىل  ا�صطحبه  الذي  ب�صبو�س، 

بطموح  اأعجب  الذي  األفترييادي�س،  اأولير 

فيلمه  واأنتج  العميقة،  ومبوهبته  ال�صاب 

ال�صوء  �صّلط  الذي   ،)1956( اأين؟«  »اإىل  الأول 

اإىل  اللبنانيني  املهاجرين  معاناة  على 

التي  املاأ�صوية  والظروف  والربازيل،  اأمريكا 

يعي�صونها. 

ويف حني مّت ت�صوير الفيلم يف منطقة درعون 

عليه  الأخرية  اللم�صات  و�صعت  حري�صا،   -

هناك  الفرن�صية،  ال�صتوديوهات  اأح��د  يف 

فاأعجب  الفرن�صيني،  املخرجني  اأحد  �صاهده 

مهرجانات  جلنة  اإىل  عنه  وحت���ّدث  ب��ه 

»كان«، وهكذا اأدرج الفيلم يف املهرجان 

 ،)1957( الأول  الثالثة  الأف��الم  بني  و�صّنف 

اخلريطة  على  الأوىل،  وللمرة  لبنان،  واأدرج 

ال�صينمائية العاملية.

الفرن�صي  واملوؤرخ  العاملي  الناقد  ولقد كتب 

عن  ال�صينما،  قامو�س  يف  ���ص��ادول  ج��ورج 

باأنه ج�صد ماآ�صي �صعوب تغادر  اأين؟«،  »اإىل 

اأوطانها بهدف جني الأرباح، ولكنها تعود 

اإليها حمّملة بنعو�س. كما اعترب �صادول اأن 

اإدخال  اإىل حد بعيد، يف  �صاهم  الفيلم  هذا 

اإ�صم ال�صينما اللبنانية اإىل قامو�س ال�صينما 

العاملية، وهو مبثابة خطوة اأوىل 

ذات نوعية، ميكن اأن تكون 

�صينمائية  مل��در���ص��ة  اإن��ط��الق��ة 

وطنية.

هذا  يجد  مل  ولالأ�صف  لكن 

اللبنانية،  ال�صالت  له يف  ف�صحة  اأي  الفيلم 

عودتنا  »اإثر  بح�صرة  ن�صر  املخرج  هنا  ويخرب 

اإىل لبنان، ظننت اأنه �صيتم الرحيب بفريق 

العك�س،  حدث  ولكن  وت�صجعيه.  العمل 

عدة  وبعد  عر�صه.  �صالة  اأي  تقبل  مل  اإذ 

الأودي��ون  �صالة  يف  عر�صه  تقرر  حم��اولت، 

خم�ص�صة  كانت  والتي  اليوم(،   Virgin(

كان  ال��وق��ت  ذل��ك  يف  امل�صرية.  ل��الأف��الم 

جمهورين:  اإىل  ًما  مق�صّ اللبناين  اجلمهور 

جمهور الأفالم امل�صرية واآخر حمب لالأفالم 

الغربية. وعندما دخلت اإىل ال�صالة يف ثالث 

»اأ�صتاذ  �صاحبها:  يل  ق��ال  العر�س،  اأي���ام 

وين  ي�صاألو  عم  يجو  عم  يل  بهدلتنا،  ن�صر 

البلكون، والتانيني يلي معّودين عاحلكي 

امل�صري ما لقوا يل بدون ياه. هذا الفيلم عم 

اأن  كانت  والنتيجة  لبناين«...  يحكي 

لرية  األف  ال���60  تتخَط  اأي��ن« مل  »اإىل  اأرب��اح 

لبنانية، يف حني اأن كلفته بلغت 130 األف 

لرية«. 

مع  تكّررت  اأن  لبثت  ما  املريرة  التجربة 

ن�صر الذي يقول: لقد مل�صت �صخ�صًيا، اأن م�صر 

العامل  ال�صينما يف  اأن حتتكر �صناعة  تريد 

العربي، فمثاًل كان من املقرر عر�س فيلم 

ا  اأي�صً الذي دخل »كان«  ال�صغري«  »الغريب 

)1962( يف بريوت، وفوجئت براجع املعنيني 

بحجة »عدم وجود اأ�صابيع فارغة«. حينها 

الإح�سا�س،  مرهف 

لل�سورة  جّيد  ق��ارئ 

و�ساحب حد�س قوي.

ميتلك روؤى جعلته ا�ستباقًيا رائًدا يف حمل اأحالمه اإىل 

ال�سا�سة.

مبدع اأغنى الرتاث ال�سينمائي اللبناين، فقد اأخذ بيده 

ال�سينما اللبنانية حني م�سى على ال�سجاد الأحمر يف مهرجان »كان« العاملي الذي احتفى يف اخلم�سينيات 

بفيلم »اإىل اأين؟«، ليعود وينّوه بعد �سنوات ب�»براعم نوار« اأحد اأفالمه عن اجلي�س اللبناين.

ال�سينمائي  اإنه املخرج 

جورج ن�سر.
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اأ�سماء المعة 

اإعداد:

تريز من�سور

و�صع اإ�صم لبنان على اخلريطة 

ال�صينمائية العاملية

وكّرم جي�صه باأكرث من فيلم 

جورج ن�سر: لدي اأمل ولن اأخ�سره اأبًدا 



عامني  مرور  بعد  ولكن  ال�صبب،  اأعرف  مل 

بريوت،  يف  ال�صينما  �صاحب  من  يل  ح  تو�صّ

التي كانت �صت�صتقبله، اأن تهديًدا ما و�صله 

من القاهرة يقول: »ال�صالة يلي بتاخد فيلم 

فيلم  تاخد  بتعود  ما  ال�صغري«،  »الغريب 

م�صري«.

تقّدم  تعيق  عوامل  »ثّمة  قائاًل:  وي�صيف 

الكيدية  مثل  لبنان،  يف  ال�صينما  �صناعة 

واحل�صد، فبدًل من اأن ن�صّجع بع�صنا البع�س 

غرينا،  يتقدم  ل  لكي  الأف��خ��اخ،  نن�صب 

ونخاف من املناف�صة«.

يف  امل�صّجعة  غري  ال��ظ��روف  لهذه  ونتيجة 

اللغة  من  ن�صر  املخرج  اإنتاج  حتّول  لبنان، 

هّمه  و�صار  الفرن�صية،  اللغة  اإىل  اللبنانية 

ت�صويق الفيلم اللبناين يف العامل.

اأفالم للجي�س اللبناين

�صينمائًيا  غيابه  اإىل  ي��وؤِد  مل  التحّول  هذا 

عن ال�صاحة اللبنانية، فقد اجته اإىل اإعداد 

ال�صغرية، وكانت  الوثائقية  الأفالم  واإخراج 

اللبناين  باجلي�س  خا�صة  اأف���الم  ع��دة  ل��ه 

 1967 العام  فبني  التوجيه.  مديرية  اأنتجتها 

ونهاية الثمانينيات، اأعّد جورج ن�صر واأخرج 

نوار«،  براعم   « منها:  للجي�س  اأفالم  عدة 

دبابة«،  اأمام  اأنا فخور بك«، »رجل  »والدي 

املغاوير.  فوج  عن  وفيلم  النار«،  »معمودية 

ولقد تناولت هذه الأفالم دور اجلي�س الإمنائي 

والع�صكري وحمبة ال�صعب اللبناين له، 

وكان مردودها املعنوي عالًيا على �صعيد 

اأنها  كما  الوطني،  ال�صعيد  وعلى  اجلي�س 

متّتعت مب�صتوى فني راٍق. وقد مّثل »براعم 

كان«،  »مهرجان  يف  ا  ر�صميًّ لبنان  ن��ّوار« 

اإعجاب  ونال  الع�صكرية  الأفالم  فئة  عن 

جلنة املهرجان. 

اأمثال  الأمريكيني  باملخرجني  ن�صر  تاأثر 

واي��ل��ر وج���ورج �صتيفنز  ول��ي��ام  ف���ورد،  ج��ون 

وغريهم... 

وعاد اإىل هوليوود العام 1968، هناك تزّوج 

الأملانية  ماي�صر  مولني  كري�صتيان  ال�صيدة 

اجلن�صية )1972(. اأما �صينمائًيا فلم تكن 

هذه العودة موّفقة. ملاذا؟ يقول: ل�صت نادًما، 

قناعاتي.  مع  يتنا�صب  ل  اأمر  باأي  اأقم  ومل 

عدم  ب�صبب  هوليوود  م��ن  ب��ط��ردي  ق��ام��وا 

يهودية  منتجة  اأرادت  لقد  الآخر،  تقّبلهم 

اأن اأقوم باإخراج فيلم من متويلها. وخالل 

اأنني  لها  تبنّي  بيننا،  دارت  التي  النقا�صات 

اأنا�صر الق�صية الفل�صطينية. فقالت: »اأريد اأن 

تنفذ فيلًما عن اإ�صرائيل«، فاأجبتها: »اأريد 

اأن اأنفذ فيلًما عن معاناة الفل�صطينيني«. 

وانتهى  جمرمون!«،  »لكنهم  فقاطعتني: 

املجرمون  »اأن��ت��م  قلت:  عندما  احل��دي��ث 

و�صوف اأظهر ذلك يف الفيلم«. 

»املطلوب  فيلم  ن�صر  اأخ��رج   ،1975 العام 

الفنانني  نقابة  اإن��ت��اج  م��ن  واح���د«  رج��ل 

ويف  �صوريا،  يف  الفيلم  هذا  �صّور  ال�صوريني. 

منطقة ك�صب على احلدود الركية. ومّثل 

��ا يف  ���ص��وري��ا ر���ص��م��ًيّ

كل من مهرجاين 

مو�صكو و قرطاج.

ع�����ص��ي��ة ان����دلع 

اللبنانية،  احل��رب 

احلركة  ُج��ّم��دت 

ال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي��ة يف 

الدعائية  الأفالم  اإخراج  اإىل  فاجته  لبنان، 

والإعالنية.

وبالإ�صافة اإىل الإخراج، دّر�س مادة ال�صينما 

 1991 العام  منذ  ال�صيناريو  كتابة  وتقنيات 

اجلميلة  للفنون  اجلميلة  الأكادميية  يف 

ال�صينما  م���واد  ي��دّر���س  وه���و   ،)ALBA(

البلمند،  جامعة  يف  وامل�صرح  والتلفزيون 

كما اأنه تراأ�س نقابة ال�صينمائيني يف لبنان 

لأكرث من ثالث مرات. 

املراآة املك�سورة

فّكر  لو  البلد،  مراآة  »ال�صينما  ن�صر:  يقول 

ال�صينما  لكانت  بدعمها  امل�����ص��وؤول��ون 

الدنيا.  يف  ال�صناعات  اأه��م  من  اللبنانية 

بريجيت  الفرن�صية(  )املمثلة  اأف��الم  اإن 

اإدراجها بعد »رونو« يف لئحة  مّت  التي  باردو 

العملة  اإدخال  يف  اليوم  ت�صاهم  ال�صناعات، 

ال�صعبة اإىل فرن�صا... 

اآخر فيلم وثائقي اأخرجه ن�صر كان العام 

اليوم  لبنان.  الأثرية يف  املواقع  1997، يعر�س 

للتنفيذ،  جاهز  �صيناريو  من  اأك��رث  لديه 

ولكن م�صدر التمويل غري متوافر. �صركات 

»بي�صلقوا  الذين  املخرجني  تف�صل  الإنتاج 

�صلق« كما يقول، والذين هم دخالء على 

لأنني  يحاربونني  كانوا  بداياتي  يف  املهنة. 

واليوم  اأم��ريك��ا،  يف  در�صت  لأين  »غ��رب��ي« 

ولكن  ال�صن.  يف  كربت  لأنني  يحاربونني 

اأت��وق��ف عن  على ال��رغ��م م��ن ذل���ك، ل��ن 

التمويل.  باإيجاد  ذلك  يرتبط  ل  الكتابة. 

ل  تخيُّ بالإنتاج...  الدماغ  ي�صتمر  اأن  املهم 

امل�صهد وكتابته هو عملية خلق ممتعة. 

تقف  باأن  اأمل  اأب��ًدا،  اأخ�صره  ولن  اأمل  لدي 

لأنني  قدميها،  على  اللبنانية  ال�صينما 

ما علّي  اأمتمت  بالفكرة.  موؤمن  بب�صاطة 

واإنتاج  بالكتابة  وم�صتمر  واج��ب��ات  من 

الأفكار، واأقوم بذلك بكل �صرور...

جوائز واأو�سمة
ن�صر  حاز  لإجنازاته،  تقديًرا 

عدة جوائز واأو�صمة منها:

خمرج  اأف�صل  جائزة   -

لل�صينما عن فيلم لبناين »اإىل 

اأين«)1979(.

 Murex( جائزة املورك�س دور-

.)2008( )d’or

اللبناين  ال�صتحقاق  و�صام   -

.)2004(

املركز  من  تقدير   -

الكاثوليكي لالإعالم )1995(.

وقد كّرمته احلركة الثقافية 

مهرجان  خالل  اإنطليا�س   -

الكتاب العام 2013.
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�إىل لــبنان 

يا �أبــي



كان قد م�شى زهاء ع�شرة اأّيام على اإيداع 

جثمان ف�ؤاد تراب قريته عندما زرُت �شديقّي 

يت�شّنم  ال��ذي  منزلهما  يف  وجميلة  ي��شف 

قرى  من  الهادئة  القرية  تلك  يف  تّلة  اأعلى 

انهمكت  وكعادتها،  لبنان.  �شمال  و�شط 

الفاكهة  اأن�اع  خمتلف  اإح�شار  يف  ال�شّيدة 

تناُوَل  ت�شاركني  قبالتي  وجل�شْت  واحلل�ى، 

كّلما  بفرح  اإيّل  وتنظر  يداها،  �شنعْت  ما 

اإعجاًبا  راأ�شي  اإىل فمي وهززُت  رفعُت قطعة 

التي  النكهة  بتلك  ًذا  ت��ل��ذُّ همهمُت  اأو 

ثم  البيت،  هذا  يف  اإال  مثيًل  لها  عرفُت  ما 

راحت، كما يف كّل مّرة، ت�شع يف �شحني 

كّل حّبة فاكهة تذّوقْتها ووجدْتها طّيبة، 

وهي  فمي  يف  ْتها  ود�شّ قطعة  منها  ت  ق�شّ اأو 

ت�شحك نظرَي اأّم ُتطعم ولدها.

اأن  عليك  بيتها  يف  جميلة.  هي  ه��ذه 

الزيارة،  بك  طالت  واإذا  من�شاًعا.  تاأكل 

اإذا  اأما  الفط�ر.  وزوجها  تتناول  اأن  عليك 

امتنعَت، زعلْت، وزعلها من الن�ع الذي ال 

ينجلي ب�شه�لة.

اأكرث  منذ  ال�شّيدة  ه��ذه  عرفُت  هكذا 

اأق�ل  واإذ  بقيْت.  �شنة. وهكذا  من ع�شرين 

امراأة  فجميلة  اأق�ل؛  ما  اأعني  فاإين  �شّيدة، 

الذوق،  رفيعة  النف�س،  عزيزة  اليد،  كرمية 

ومثّقفة. اإن قالت �شدقت، واإن وعدت وفت، 

واإن با�شرت عمًل خرج من بني يديها غاية 

يف االتقان واالأناقة.

يدها.  وم��ن  قلبها  م��ن  اأعطتني  لقد 

اأُح�شنها  اأكن  مل  كثرية  اأ�شياء  وعّلمتني 

اأم��ام  اأنحني  كيف  عّلمتني  قبل.  م��ن 

على  اأ�شرب  وكيف  مت��ّر،  حتى  العا�شفة 

اخترب  مثلها  وَمن  يج�ز.  حتى  االأّي��ام  ج�ر 

الع�ا�شف، وعاي�س الظلم واحلرمان!

بيتها،  اإىل  املجيء  اأردت  كّلما  كنت 

اأنها  اأع��رف  الأين  ميعاد،  غري  من  جئت 

�شتك�ن م�ج�دة؛ فهي ال تربح بيتها اإال اإىل 

اأو اإىل الطبيب لتخفيف  الكني�شة لت�شّلي، 

كّل  يف  وكنت  الكثرية.  اآالم��ه��ا  بع�س 

عليها  اأوراق  ب�شع  اأحمل  اإليها،  اأجيء  مّرة 

طبعه  قبل  فيه  راأيها  الأعرف  كتبُته  �شيء 

اأبدت  واإن  ُقُدًما،  اأثنْت، م�شيُت  فاإن  ون�شره. 

ملحظة، اأخذُت بها.

وكنت  جميلة  عن  اأحّدثكم  يل  ما  اآه! 

الذي  ف�ؤاد  اأق�ّس عليكم حكاية  اأن  اأردت 

اأقا�شي االأر�س لريقد يف  ُحمل يف النع�س من 

من  عرفتم،  لقد  اأحّبه!  الذي  ال�طن  اأر���س 

غري �شّك، اأّن لهذه ال�شّيدة منزلة كبرية يف 

وح�ش�ًرا  فكري،  يف  عظيًما  وتاأثرًيا  نف�شي، 

ا خلف �شط�ر معظم كتاباتي. ق�يًّ

قالت جميلة بعدما راأتني اأنظر اإىل �شاعة 

يدي: »ال، لن اأدَعك تذهب االآن. بعد قليل 

وولداهما،  و�شايل  حّنا  وياأتي  ي��شف  ي�شعد 

لقد  اأراأي��ت؟  مًعا...  الغداء  طعام  فتتناول�ن 

تقّدم بي العمر، واأ�شبحُت جّدة لها حفيدان 

�شغريان«، اأ�شافت وهي تبت�شم.

- ما زلِت �شّت ال�شّتات، يا اأّم حّنا.

األي�س  ح��ّن��ا،  زوج��ة  �شايل  تعرف  اأن��ت   -

كذلك؟

عندكم  راأيتها  اأعرفها!  ال  وكيف   -

�شن�ات  ث��لث  منذ  واأّم��ه��ا  اأبيها  برفقة 

كانت  اأب���ه��ا.  ف����ؤاد  م�شكني  َخ��َل��ْت... 

احلياة تليق به بعد.

�ش�ى  �شاعته  تاأتي  متى  يعرف  اأح��د  ال   -

اأعي�س  لن  باأنني  اأ�شعر  اأتعرف؟  الله خالقه. 

�شعيًدا  اأراك  اأن  ه�  اأمتّناه  ما  كّل  ط�يًل. 

وعائلتك بخري.

م�شت�شلمًة  راأ�شها  جميلة  خف�شت  وفيما 

اإىل  جتّرها  واالأم���اين  االأح���زان  من  الأم���اج 

�شخ�ر  اإىل  بها  وتقذف  حيًنا  البحر  عر�س 

مقعدي،  م��ن  نه�شُت  اأح��ي��اًن��ا،  ال�شاطئ 

اخلارج،  اإىل  ونظرت  النافذة،  نح�  واجّتهت 

لكنني مل اأَر �ش�ى وجه ف�ؤاد كما عرفته يف 

ذلك الي�م قبل �شن�ات ثلث.

خ�شبية  مقاعد  على  جل�شنا  ي���م��ذاك 

التي  االأع��م��دة  طابق  يف  ي��شف  �شنع  من 

-رحمه  ف�ؤاد  رف�س  لقد  البناء.  عليها  يق�م 

اأنه  اأذكر  زلت  ما  ف�ق.  اإىل  ي�شعد  اأن  الله- 

قال عندما �شاأله ي��شُف ال�شع�َد: »ال يا اأخي 

نه�س  ثم  اأرج�ك«.  هنا  نبَق  دْعنا  ي��شف. 

بيده  واأ�شار  خط�تني،  وخطا  كر�شّيه،  عن 

اله�اء:  را�شًما بها ن�شف دائرة يف  االأفق  نح� 

الزيت�ن،  �شه�ل  روؤي��ة  ن�شتطيع  هنا  »م��ن 

وت�شرح  الفرا�شات  تلعب  حيث  الزهر  ومروج 

القطعان، وتكحيل اأعيننا مب�شاهدة تلك 

القمم التي ما زالت تكّللها ثل�ج الربيع«. 

ثم فتح ذراعيه، واأغم�س عينيه، وقال ب�ش�ت 
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ين�شح �شدًقا و... ح�شرة: »وهنا اأ�شتطيع اأن 

ال�شاعد  بلدي  بن�شيم  التعبَتني  رئتّي  اأملأ 

اأو  البحر،  برائحة  الغرب حمّمًل  ناحية  من 

الرّب.  اأرز  ال�شرق م�شّمًخا بعطر  الهابط من 

لقد هاجرنا،  اأطهرك!  ما  وطني  تراب  يا  اآه 

لكنه  املال،  من  الكثري  وجمعنا  وتعبنا، 

غاب عن بالنا اأّن ذّرة منك لهي اأثمن من 

كّل ذهب االأر�س، وقطرة ماء من ينابيعك 

العذبة ت�شاوي الدنيا وما فيها«.

يف  ال��ف��ح��م  لي�شعل  ي������ش��ف  ق���ام  وف��ي��م��ا 

الكان�ن، قامت جميلة لُتعّد مائدة الغداء. 

كانت تذهب وجتيء، وت�شعد وتنزل، والطاولة 

طها  يت��شّ بالِق�شاع  ف�شيًئا  �شيًئا  تزدحم 

وعندما  اللبنانية.  املائدة  فخر  التّب�لة  جاط 

�شاألْتها �شم�س، زوجة ف�ؤاد، عّما ميكنها اأن 

ت�شاعدها به، نظرت اإليها وابت�شمت: »ق�مي 

اذبحي اخلروف«. هكذا قالت بدعابة الأنها 

مب�شاعدة.  اإليها  يده  اأحد  ميّد  اأن  تقبل  ال 

من  قليًل  ور�شفت  ف�شحكت،  �شم�س  اأما 

خلف  اأّن  تعلم  ال  وه��ي  قه�تها،  فنجان 

معدتها  ميّزق  اأخر�س  اأمًلا  جميلة  ابت�شامة 

واأّن  ال��دواء،  حّبات  من  الكثري  تناُول  جّراء 

ال�شهر  خّلفه  مرتاكًما  تعًبا  اأجفانها  وراء 

الإجناز  الديك  �شياح  قبل  والنه��س  الط�يل 

ل  اأعمال البيت. هذه هي جميلة التي ل� ُحمِّ

اجلبل ن�شف ما حتمل، لركع اأو تهّدم. واإن 

�شاألَتها عن �شّحتها، اأجابت: »احلمد لله، 

حتمل  بخادمة  ن�شحَتها  واإن  بخري«.  اأن��ا 

عنها بع�س تعبها، قالت: »قد حتتاج ال�شّيدة 

فما  تعمل  ال  التي  اأما  خادمة،  اإىل  العاملة 

حاجتها اإليها! األتتفّرغ اإىل »ال�شبحّيات«، 

والرثثرات، والتب�شري بالفنجان!؟«. 

اأعماها  وقد  نح�نا  جميلة  ا�شتدارت  واإذ 

ُت�ش�ى  اللحمة  �ِشياخ  من  املت�شاعد  الدخان 

ل�ا  على اجلمر، قالت وهي تنظر اإيّل: »تف�شّ

تركه  ال��ذي  االح��م��رار  فيما  امل��ائ��دة«،  اإىل 

بل�ن  اأ�شبه  كان  خّديها  على  النار  لهيب 

اأكمام ال�رود يف اأوائل �شهر اأّيار. ثم اأ�شافت: 

»ابداأوا؛ فاأنا اآتية«. هكذا قالت واأنا اأعرف 

تخدمنا،  اأن  حتّب  الأنها  جتل�س،  لن  اأنها 

وتفرح بنا ناأكل اإىل مائدتها.

ف�ؤاد ك�شرة  اأخذ  ولل�قت  املائدة.  اإىل  قمنا 

خبز، وجعل فيها ب�شع وريقات هندباء مّما 

الرّبّية،  من  ال�شباح  هذا  جميلة  جمعته 

اإىل  رفعها  ومّلا  زيت�ن.  حّبَتي  اإليها  واأ�شاف 

بالدمع  واغ��رورق��ت  �شفتاه،  جمدت  فمه، 

اأ�شبه بالبكاء: »لطاملا  عيناه؛ فقال ب�ش�ت 

اللقمة  هذه  اأو�شرتاليا،  يف  واأن��ا  ا�شتهيُت، 

ال  البلد  الزيت�ن يف تلك  اأجدها. طعم  ومل 

بلدنا  تربة  غّذته  الذي  الزيت�ن  طعم  ي�شبه 

واأن�شجته �شم�س بلدنا. وورقة الهندباء هذه 

اأر���س  يف  وال�شل�ى  امل��ّن  من  عندي  الأ�شهى 

وخم�شني  ا  خم�شً فيها  ع�شُت  التي  الغربة 

ا وخم�شني عاًما  وبقيُت غريًبا. خم�شً عاًما 

حملُت لبنان يف قلبي حتى تعبُت واأنا اأمتّزق 

بني حنني ي�شّدين اإىل وطني، قريتي، م�شقط 

اأفلت  اأن  اأ�شتطع  مل  غربة  و�ِشباك  راأ�شي، 

لي�شت  منها  والنجاة  ُم��ّرة.  الغربة  منها. 

باالأمر الهنّي«.

ا ط�يًل واأخرجه زفرة  وبعدما اأخذ ف�ؤاد نَف�شً

حّرى، تابع يق�ل: »مل اأ�شتطع اأن اأحّب تلك 

الكبرية  جناحاتي  من  الرغم  على  البلد 

هارًبا  اأتيت  لبنان،  اإىل  اأتيُت  فيها. كّلما 

الأ�شّم  الن�ر  فيها  اأب�شرُت  التي  االأر���س  اإىل 

افتقدها.  التي  النا�س  وج�ه  الأب�شر  رائحتها، 

اأن  اأ�شتطيع  اين  ل�  وكّلما رحلُت، متّنيُت 

اأخبئه  اأن  حقيبتي،  يف  كّله  لبنان  اأحمل 

حتت ث�بي واأرحل به. لكني كنت اأ�شعر يف 

كّل مّرة اأنني تركُت قلبي هنا ورحلُت من 

دونه«.

وحربه،  ب�ِشْلمه  ه�.  مثلما  لبنان  »اأحبُّ 

بي�شره وع�شره، وبنظامه 

وف������ش��اه اأح��ّب��ه. اأج��ل، 

حتى  ج��م��ي��ل  ل��ب��ن��ان 

�شئمُت  لقد  بف��شاه. 

امُل��ِم��ّل.  النظام  هناك 

ك���ّل ���ش��يء حم��ك���م 

اإنه  وال��رت��اب��ة.  بالنظام 

الروح  ي�شلب  الذي  امل�ت 

ياأكل  االإن�شان  وُيبقي 

كاالآلة.  ويدور  ويتنّف�س 

ك��ث��رية  اأح����ي����ان  يف 

ك����ان����ت جت��ت��اح��ن��ي 

ل�شماع  ���ش���ق  ن���ب��ات 

ميّر  وبائع  �شّيارة،  منّبه 

ب�شاعته يف  منادًيا على 

الطريق، وجاٍر ينادي جاره من حّي اإىل حّي، 

وكّرام ينتهر �ِشْبَية �شبطهم ي�شرق�ن بع�س 

العنب والتني من كْرمه... القان�ن �شرورّي، 

لكن االإن�شان يجد لّذة يف خمالفته والنجاة 

من قب�شته«.

ذهبُت  »اأم�س  وتابع:  ف�ؤاد،  ابت�شم  عندئٍذ 

لكّن  القريبة،  احلق�ل  يف  الطي�ر  الأ�شطاد 

رجال الدرك �شبط�ين، واألزم�ين دفع غرامة 

الأن ال�شيد ممن�ع يف هذا الف�شل؛ فدفعُتها 

غري م�شتاء. وبعدما رحل�ا، عدُت اإىل ال�شيد 

جمّدًدا«. اإذ ذاك �شحكنا، و�شحك ف�ؤاد من 

اأعماقه؛ فاأح�ّس ب�خز يف �شدره. اآخ، قال. لقد 

و�شارع  اللعني.  دوائي  حّبة  اأبتلع  اأن  ن�شيُت 

اأ�شقمتني.  »الغربة  ق��ال:  ثم  تناُولها،  اإىل 

لقد كانت جتارتي خا�شرة معها.  قتلتني. 

ثم  �شّحتي«.  واأخ���ذْت  كن�زها  اأعطتني 

�شرقت  خمادعة.  »اإنها  �شاحًكا:  اأ�شاف 

ر عن ل�شاين، ورَمت ال�شّكري يف دمي.  ال�شكَّ

ومل ُتريني �شّنها ال�شاحكة اإال بعدما اأخذْت 

اأكرث ب�شري«.

*  *  *

فف�ؤاد  املا�شي؛  من  االآن  اأ�شبح  هذا  كّل 

االأ�شهب  و�شعره  امل��دي��دة  بقامته  ال��ي���م، 

اإىل  ع��اد  لقد  ال��رتاب.  يرقد حتت  االأج��ع��د، 

و�شكينتها.  �شلمها  روحه  لت�شتعيد  لبنان 

كان يتمّنى اأن يع�د وفيه رَمق حياة ليم�ت 

يف وطنه، لكن امل�ت مل يكن لي�شرب عليه 

قليًل بعد.
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األقْت جميلة يدها على كتفي وهي تق�م 

»فيَم  و�شاألتني:  الفاكهة،  بع�س  الإح�شار 

بكلمة،  اأجيب  اأن  قبل  لكن  تفّكر؟«. 

فتحْت،  وعندما  خفيًفا.  قرًعا  الباب  ُقرع 

كاأنهما  وطفلة  طفل  الداخل  اإىل  اندفع 

قمران من اأقمار الربيع، وتعّلقا باأذيال ث�ب 

اأّم  فاأخذْتهما  جّدتي«.  »جّدتي،  جميلة: 

ودخل  �شايل  دخلت  ثم  ذراَعيها،  بني  حّنا 

حّنا؛ ف�شّلما وجل�شا.

حّنا عرفُته مذ كان تلميًذا يتاأّبط كتبه 

ليبداأ  الظهر  بعد  ويع�د  املدر�شة،  اإىل  ويذهب 

ُقَبيل  حتى  متتّد  الدر�س  مع  ط�يلة  رحلة 

منت�شف الليل. مل يكن ن�ر غرفته لينطفئ 

قبل ذلك ال�قت اإال ع�شّية اأّيام العطلة. هذا 

ما كنت اأعاينه كّل ليلة من �شرفة البيت 

�شنَتني  مل��ّدة  ذوي��ه  بيت  ف���ق  �شكّناه  ال��ذي 

مُت فيه اخلري، كّل اخلري. كاملَتني؛ فت��شّ

و�شّحْت ت�ّقعاتي. فكرب حّنا، وتخّرج من 

اجلامعة، وخطب �شايل بنت ف�ؤاد، و�شافر اإىل 

اأو�شرتاليا، وتزّوج هناك، وبقيْت �ش�رته، التي 

يبدو فيها و�شيًما ق�ّي الع�شلت، ُقبالة عيَني 

اأّمه يف غرفة اجلل��س، وحتى يف املطبخ.

اأو�شرتاليا عمل حّنا، وكّد، وجنح. هذا  يف 

ه� اللبناين يف كّل مكان وزمان. يف ال�طن 

من  عي�شه  لقمة  وينتزع  ويجالد  يجاهد 

وال�شهر  التعب  يزرع  املهجر  ويف  ال�شبع،  فم 

ويح�شد النجاح.

راأيتها  �شايل،  اإىل  التفاتة  مني  حانت  واإذ 

يجد  ال  االأ���ش���د.  بف�شتانها  اأنيقة  ر�شينة، 

اإليها �شع�بة يف تبنيُّ ملعة الذكاء يف  الناظر 

عينيها ال�ش�داَوين ال�ا�شعتني اللتني تركت 

ال�جه  اأما  خفيًفا.  احمراًرا  فيهما  الدم�ع 

ف�ق  جمااًل  احلزن  م�شحة  فزادته  امل�شتدير، 

جمال.

فكّلنا  ع��ل��ي��ِك؛  »ه����ّ�ين  ل��ه��ا:  ق��ل��ت 

�شالت  وللحال  �شائرون«.  ال��درب  هذه  على 

كانتا  دمعتان  الن�شرَتني  وجنَتيها  على 

حمتب�شَتني خلف اأخفانها الأن �شايل كانت 

ب�ش�ت  قالت  ثم  للنا�س.  تظهرا  اأن  تاأبى 

»لقد  واالأ���ش��ى:  الل�عة  معاين  ك��ّل  يحمل 

اأفتقد �شحكته، مزاحه،  اإين  رحل باكًرا. 

بها«.  البيت  مي��لأ  ك��ان  التي  وحي�ّيته 

وبعدما م�شحْت دمعَتيها باأ�شابعها، تابعت 

تق�ل: »لقد تعب اأبي كثرًيا لي�ّفر لنا حياة 

مطب�عة  كانت  طف�لته  حتى  كرمية. 

ابَن  الباخرة  اإىل  �شعد  ي�م  والقهر.  بالتعب 

ثماين �شن�ات برفقة والديه، نظر اإىل التلل 

امل�شرفة على البحر بعني حزينة، ومل يكن 

يعلم اأن هذه ال�ش�رة التي �شتغيب عن عينه 

التي  الن�شمة  واأن  روحه،  �شت�شبح حمف�رة يف 

داعبت وجنته وعبثت بخ�شل �شعره، �شتحرق 

قلبه«.

املدر�شة.  يحّب  يكن  مل  اأو�شرتاليا  »يف 

م�شنع  يف  ليعمل  ال�شّف  من  يهرب  كان 

وعندما  �شغرًيا.  مطعًما  فتح  ثم  للج�ارب. 

ق�شرية،  اإجازة  يف  املّتحدة  ال�اليات  اإىل  �شافر 

الكثري  هناك  �شاهد 

ال�شهر  اأم��ك��ن��ة  م��ن 

وملا  فاأعجبته.  والله�؛ 

فتح  اأو�شرتاليا،  اإىل  عاد 

جانب  اإىل  ا  ليليًّ ملهًى 

املطعم«.

مل  طم�حه  اأن  »اإال 

احل��ّد.  ه��ذا  عند  يقف 

ي��ك��ّف عن  ال  ك���ان 

والتخطيط  التفكري 

ومع  ال����دوؤوب.  وال�شعي 

م�شتثمًرا  اأ�شبح  ال�قت 

لثلثة وع�شرين مطعًما 

وم��ل��ه��ًى واح�����د. ه��ذه 

اأرهقته،  ال�ا�شعة  االإدارة 

مطاعم،  ثلثة  فا�شرتى  �شّحته؛  من  ونالت 

وتخّلى عن ا�شتثمار الباقية«.

وا�شم  دمه.  يف  معه،  يعي�س  لبنان  »كان 

ت�شتطع  مل  ل�شانه.  على  اأبًدا  حا�شًرا  لبنان 

اأو�شرتاليا اأن تنتزعه منه. لذلك اأقام له ي�ًما 

ا �شّماه ي�م لبنان. وفيه كان ي�شتقدم  خا�شًّ

اللبنانية. وكّلما غّنت ال�طن  ِفَرق الزجل 

وحّثت املغرتبني على الع�دة، كانت الدم�ع 

ت�شقط غ�شًبا عنه من عينيه«.

هكذا قالت �شايل بلغة عربية ركيكة، 

تعرّثْت  وكّلما  بة.  حمبَّ بَلْكنة  لكن 

ا�شتعانت  التعبري،  عليها  ا�شتغلق  اأو 

زوجها،  اأّم  اإىل  التفتت  اأو  باالإنكليزية، 

فت�ّلت اإيجاد املفردة العربية عنها.

التحّدث  اأتعبها  اأن زوجته قد  راأى حّنا  ومّلا 

اأخذ الكلم عنها. قال: »اأحبَّ  بالعربية، 

لبنانية.  حياته  �شريكة  تك�ن  اأن  ف���ؤاد 

بناتها.  الكثري من  اأو�شرتاليا  لقد عرف يف 

لذلك  منهن.  باأّي  االرتباط  ي�شاأ  مل  لكنه 

جاء اإىل لبنان؛ فعّرف�ه اإىل كّل فتيات القرية 

واجل�ار. كان ي�شحك كّلما دّل�ه على بنت 

ودع�ه اإىل مرافقتهم يف زيارة اأهلها. لكنه 

كان مي�شي معهم الأنه يحّب النا�س، وياأَن�س 

اإىل خمالطة النا�س. لقد كره يف اأو�شرتاليا اأال 

يف  اإال  اأخاه  االأخ  يلتقي  وال  جاره،  اجلار  يزور 

لبنان،  اإىل  املنا�شبات. فكاأنه، كّلما جاء 

جاء ليعّ��س ما فاته هناك«.

»وكان ي�م خريفّي رافق فيه �شديَقه قي�شر 

يف نزهة بني كروم الزيت�ن. و�شادف اأن مّرت 

بعد  القرية  اإىل  عائدة  يف طريقهما جماعة 

راأى  واإذ  الغلل.  انق�شاء نهار ط�يل يف جمع 

ف�ؤاد يف اجلماعة بنًتا جميلة وردّية اخلّدين، 

وقف  االأر���س،  اأذياله  تلم�س  ف�شتاًنا  ترتدي 

يرافقها بنظراته وهي تبتعد. وقبل اأن تت�ارى 

ال�راء.  اإىل  ال�شبّية  التفتت  خلف املنعطف، 

ابت�شمت،  بالتحية،  يده  ف���ؤاد  لها  رفع  ومّل��ا 

واأ�شاحت ب�جهها، وتابعت دربها«.

- على مهلك. هذه ابنة عّمي، قال قي�شر.

- ابنة عّمك! ملاذا مل تخربين اأن لك ابنة 

عّم جميلة اإىل هذا احلّد! ما ا�شمها يا رُجل؟

- �شم�س.

منخف�س.  ب�ش�ت  رّدد  �شم�س،  �شم�س...   -

ثم نظر يف عيَني قي�شر: »اأريدها. هذه هي«.
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قال  بك؟  اأقنعُتها  اإذا  يل  تدفع  وكم   -

ف�ؤاد  خا�شرَتي  يحيط  وه�  �شاحًكا  قي�شر 

بذراعيه.

- تقنعها بي! ملاذا! اأتراين �شاحب عي�ب! 

اأنظْر. �شّحة، �شباب، مال، وكّل ما تتمّناه 

الفتاة بال�شاّب م�ج�د لدّي. خذين اأنت اإليها، 

ودِع الباقي علّي.

- ح�شًنا. ليكن ذلك غًدا اإن �شاء الله.

- ومَل غًدا! ملاذا ال يك�ن الي�م؟

- الي�م يا �ِشْيدي. ال تزعل.

م�شاء  عّمه  ابنة  اإىل  ف���ؤاًدا  قي�شر  »وع��ّرف 

يف  ك��ان  �شهر  من  اأق��ّل  وبعد  الي�م.  ذل��ك 

القرية عر�س قّل نظريه. ومل يُطل ال�قت بعد 

اإىل  بها  وطار  عرو�شه  ف�ؤاد  حمل  حتى  ذلك 

وميلًدا،  رينة،  له  ولدْت  وهناك  اأو�شرتاليا. 

و�شايل، وهيلدا، و�شادًيا، و�شليًما«.

اإىل حمل  ري��ن��ة غ��ري م��ّي��ال  »ومّل���ا ك��ان 

حمّب  غري  وميلد  اأبيه،  بعد  من  امل�ش�ؤولية 

لت�يّل  �شايل  ُيعّد  ف�ؤاد  اأخذ  والِعلم،  للمدر�شة 

ا�شتّد  بعدما  ا  خ�ش��شً اأعماله،  كّل  اإدارة 

عليه داء ال�شّكري، واأ�شعف ب�شره وِكْليتيه. 

وت�شتثمر  تدّقق احل�شابات،  فعّلمها كيف 

هذا  �شايل  در�شت  ثم  امل�ّظفني.  كفاءات 

االخت�شا�س يف اجلامعة«.

»كان -رحمه الله- ي�شّر على اأن يكّلم 

وتكّلم�ها،  فتعّلم�ها  بالعربية؛  اأوالده 

لكنهم مل يتعّلم�ا اأن يكتب�ها. وبالعربية 

القرية  عن  لبنان،  عن  اأوالده  يحّدث  كان 

ا �شمعُته،  اأي�شً اللغة  وذكرياته فيها. وبهذه 

باأن  �شايل  ي��شي  امل���ت،  فرا�س  على  وه��� 

لبنان.  يف  اأب�يه  جانب  اإىل  وتدفنه  حتمله 

ملاذا ال  اأبي!  يا  اأنا  ت��شيني  ملاذا  �شايل:  قالت 

يد  احت�شن  �شاعتئٍذ  واإخ���ت��ي!  اأّم��ي  ت��شي 

�شايل، وقال: اأنا اأعرف على َمن األقي و�شّيتي؛ 

فل تخذليني«.

اإّن  قال�ا  االأط��ّب��اء  اأب��ي.  يا  تتعافى  غ��ًدا   -

ج�شمك ق�ّي.

يا حبيبتي، حتى  االأق�ياء مي�ت�ن  - حتى 

االأق�ياء.

ب�شمت  تنزلق  �شايل  دم���ع  ف���ؤاد  راأى  »واإذ 

يها، �شّمها اإىل �شدره، وقال: ِعديني  على خدَّ

باأنِك �شتق�مني مبا اأو�شيتِك به يا �شغريتي.

ي�شّدق�نني.  ال  قد  ي�مذاك،  اأعمامي،   -

اإنهم يريدونك اأن تبقى بينهم.

- هاتي يل ورقة وقلًما يا حبيبتي.

اأن  ح��اول  وورق��ة،  بقلم  �شايل  جاءته  »ومّل��ا 

اأ�شعفته وال  يكتب بخّط يده، لكن ال يده 

ومّلا  ت�شجيل.  باآلة  تاأتيه  اأن  فطلب  نظره؛ 

ب�ش�ته...  و�شّيته  عليها  �شّجل  بها،  اأتته 

�شبابه  الغربة  اأخ��ذت  لقد  ف���ؤاد.  م�شكني 

روحه  ا  اأي�شً يعطيها  اأن  فرف�س  و�شّحته؛ 

وعظامه«.

اإيّل،  ب�شره  رف��ع  ث��م  ح��ّن��ا.  ق��ال  ه��ك��ذا 

واأ�شاف: »اأراأيَت جم�ع النا�س التي احت�شدت 

ا«. يف ي�م دفنه! لقد كان ماأمًتا َمهيًبا حقًّ

اأجل، كان ماأمًتا مهيًبا جل�شُت فيه على 

مقعد واحد اإىل جانب ي��شف وجميلة وحّنا. 

لتم�شي  خرجت  ي�مذاك،  كّلها،  القرية 

خلف نع�س ابنها العائد. واجل�ار كّله تاأّلب 

ليلقي نظرة ال�داع االأخرية على رُجل اأحّب 

ليندب�ه  وجاوؤوا  فاأحّب�ه،  واالأبعدين؛  االأقربني 

ويرث�ه.

النا�س  وق��ام  ال��رثى  اجلثمان  ووري  اأن  بعد 

غادر  بي�تهم،  اإىل  وع��ادوا  التعزية  ب�اجب 

اأفراد العائلة اإال �شايل. �شايل ت�ّجهت وحدها 

تق�ل  اأن  اأرادت  لقد  اأب�ها.  ُدفن  حيث  اإىل 

له كلًما من غري اأن ي�شمعها غريه؛ فه� 

اأن  دون  من  كلًما  لها  يق�ل  كان  ا  اأي�شً

ي�شمعه غريها.

واأخ��ذت  املقربة،  باب  اأم��ام  وقفْت  هناك 

وتق�ل:  ال��ب��اردة،  اجل��دران  حجارة  تتلّم�س 

»ها اأنا مل اأخذلك يا اأبي. لقد وفيُت ب�عدي 

وجئت بك اإىل اأر�س ال�طن التي حتّبها. َنْ 

وال  اأوجاع،  وال  الي�م ال مر�س،  فبعد  هنيًئا؛ 

القرية  اإىل  واحلنني  ال�ش�ق  ي�شتدّرها  دم�ع 

ح�شنها  يف  الأنك  فيها،  الن�ر  اأب�شرَت  التي 

روحك  �شرتفرف  �شف�حها  وف���ق  �شتبقى، 

الطاهرة«.

ههنا  ترقد  اأن  اأردت  اأن��ك  اأع��رف  »االآن 

كي ال نن�شى وطننا. اأِعُدك يا اأبي باأنني لن 

اأن�شى هذه االأر�س الأنك ترقد فيها. واأعدك 

وحدي-  -ول�  �شنة  �شاآتي يف كّل  باأنني  ا  اأي�شً

ما  ال�شنديانة  هذه  اأن  من  واأتاأّكد  الأزورك، 

ما  الروابي  ون�شمات  مرقدك،  تظّلل  زال��ت 

برَحْت متّر من هنا لتلقي ال�شلم عليك«.

تت�ارى  ال�شم�س  كانت  االأث��ن��اء  تلك  يف 

يرقد  اأن  ���ش��ايل  على  ف��ع��ّز  االأف����ق؛  خلف 

باردَتني: ظلمة  الليلة حتت ظلمَتني  اأب�ها 

ق�اها،  خانتها  واإذ  القرب.  وظلمة  الطبيعة 

واأخذت  اإىل االأر�س على ركبَتيها،  هبطت 

يها، وتبكي.      تلطم جدران املقربة بكفَّ
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�سيفنا والقلم

الله يحمي هالوطن

يا اأبّي ال�ضّيم

ر�ضالة اإبن ال�ضهيد

حب اجلي�ش والوطن

وي�����ن�����ك ي����اب����ي����ي راي���������ح ل���وي���ن

ب���ح���ر دم�������وع واق�������ف ب��������اأول ع��ن

���س��م�����س وق���م���ر ون�������س���ور ع��امل��ي��ل��ن

ق���ب���ل م����ا حت��م��ل��ن��ي ه���الإي���دي���ن

الكتفن ع��ل��ى  ت��رف��ع��ن��ي  ان���وع���دت 

و�سمعتن �سمعة  اإط��ف��ي  م��ا  وق��ب��ل 

واأم�������ي واأم�������ك ي����ا وج�����ع ال��ت��ن��ن

اأم�������ك دم����وع����ا ط���ف���و اجل���م���رت���ن

وال����ن����ا�����س دم����وع����ا م���ت���ل ب��ح��ري��ن

ق����ال����و ح���ت���ى جل������دي ت������رد ال���دي���ن

وت�����رك ال���دن���ي���ي وت��ف��ت��ح ال��ك��ف��ن

ت�������اأدي ال��ت��ح��ي��ة ل������درة ال�����س��رق��ن

ب��ب��ي��ت��ك ت��رك��ت��ن��ا م���ت���ل وردت�����ن

وي�����ا ب���ي���ي وع�����د م����ن ه��ال��ع��ي��ن��ت��ن

ن�سن ع��اف��رق��ت��ك  اإن��ق�����س��م  ق��ل��ب��ي 

�سهرين ب�س  ع��م��ري  مني  ت��زع��ل  م��ا 

بحكيلك ���س��و  قللي  ب��خ��رك  ���س��و 

وع�����ن ع���ا����س���ورت���ك ب��اإك��ل��ي��ل��ك

وجن�����وم ت�����س��ح��ك��ل��ك وت�����س��وي��ل��ك

ت�سيلك ع��م  رف��اق��ك  اإي��دي��ن  �سفت 

�سليلك ح���ا  وه�����أ  ����س���وى،  ن�����س��ل��ي 

�سويلك احل����زن  ���س��م��وع  ت��رك��ت��ن��ي 

رحيلك بلحظة  ح��ي��ات��ن  اإن��ق��ل��ب��ت 

واأم�������ي ت���ق���ول ي����ا ال���ل���ه دخ��ي��ل��ك

ت��دع��ي ع��ال��ل��ي��ظ��ل��م��ك وت��دع��ي��ل��ك

ح��ف��رت ���س��خ��ور احل���ي���اة ب��اإزم��ي��ل��ك

ك��ل��م��ا ���س��دى ال���واج���ب ي��ن��ادي��ل��ك

وال����ن����ا�����س ح����ب ووف�������ا ت���اأدي���ل���ك

ب�سبيلك وم�����س��ي��ت  دم����ع  ���س��ق��ي��ن 

غليلك تاإ�سفي  ك��ون  بطل  متلك 

اإ�سكيلك ول  اإح��ك��ي  ب��ع��رف  ول 

وب����ع����دين م����ا حل���ق���ت ك��اغ��ي��ل��ك

النقيب ح�ضني �ضكر

 اإىل الرائد ال�سهيد بيار ب�سع�ين

ال��ب��ط��ل زّي���������ان  ال����ع����ن  ق����ري����ر  من 

ب���اك���ر يف  ج���م���ع���ن���ا  جت�������ايف  ه�����ل 

ي���دي يف  ت�������س���ام���ت  احل�������ّب  ج����م����رة 

اأزل مل  ح����ري����ًق����ا  ت���ل���ظ���ي���ت  اإن 

امل����دى و����س���ع  ال�������س���ّي���م يف  اأب�������ّي  ي����ا 

ف����ل����ت����ج����اور م�����ن�����زل الأب��������������رار يف

وا���س��ق��ن��ي ج����ه����ودي  الآن  ب�������ارك 

وه���ل اأويف  ف���ه���ل  اأرث�����ي�����ك  ج���ئ���ت 

ت����رك الأح����ب����اب ل��ل��خ��ط��ب اجل��ل��ل

ب���دل اأر������س�����ى  ول  اأرم����ي����ه����ا  ل�����س��ت 

ال��ع��ل��ل ب������رء  اأرجت���������ي  ل����ظ����اك  يف 

ق����د ����س���رع���ت احل���ق���د ف������اٍد م��رحت��ل

م��ب��ت��ه��ل زاٍه  ال�����ف�����ردو������س  ج����ّن����ة 

ك��اأ���س��ك امل��م��ل��وء م���ن خ���ر ال��ع��م��ل

النقيب الإداري ربيع وهبي 

اإىل روح النقيب زّيان اجلردي

ي����ا م���وط���ن���ي ق���دي�������س ح���ل���و ك��ت��ر

النظر م��ق��ط��وع��ة  وخ�����رات  م��وا���س��م 

ال��ف���ح ع��اي�����س م��ن ج��ن��ا اأر���س��و اأم��ر

فقر ج��ن��ب��و  م���ن  م���ر  اإذا  ب��ر���س��ى  م���ا 

من�سل راح  وه���ي���ك  ه��ي��ك  خ��ل��ق��ن��ا 

ي�سل ح��ت��ى  ه���ال���وط���ن  ي��ح��م��ي  ال���ل���ه 

الكل ح��ام��ي  ال��ب��ط��ل  جي�سنا  وي�����س��ل 

فلتاين ع���الأر����س  اجل��ّن��ة  م��ن  ق��ط��ع��ة 

وم�����ن خ����ر ال���ل���ه ال���ن���ا����س ���س��ب��ع��اين

اإن�ساين النف�س،  وك���رمي  ع��زي��ز  بي�سل 

ه����و ي�����س��ب��ع وع�����ن ال���غ���ر ج���وع���اين

تاين ح��دا  اأي���ا  مثل  ن��ك��ون  مرن�سى  م��ا 

م����وئ����ل �����س����ع����اده لأه����ل����ي وخ�����ين

ه�����و ����س���ي���اج ال�����وط�����ن م�����ا ب��ي��ك��ل

م���ق���دم ح���ي���ات���و ل��ل�����س��ع��ب ق���رب���اين

عبد الروؤوف ال�ضعدي

�سبعا

بجبالك  جميل،  وطني  يا  اأنت  جميل 

جميل  وال��ق��م��م،  ورواب��ي��ك  و�سهولك 

وال�سفوح،  وت�لك  وه�سابك  باأوديتك 

واأنهارك  وبحراتك  ببحرك،  جميل 

وبلداتك  مبدنك  جميل  واجل����داول، 

امل��ب��ع��رة ك��ال��ن��ج��وم، جميل  وق���راك 

مبغاورك وق�عك والكهوف.

وطني، من قمة حرمون  يا  اأنت  جميل 

�سنن،  جيل  اإىل  املكمل،  قمم  اإىل 

ومن �سهل البقاع اإىل عكار، اإىل مرج 

اأم ال�سرائع  العيون، جميل مبدنك من 

مدن  اإىل  الوادي،  اإىل جارة  الفيحاء،  اإىل 

جميل  وال�سراع،  والأبجدية  ال�سم�س 

اإىل  ال�سمال  من  املتفرقة  مب�سايفك 

باأوديتك  جميل  اجلبل،  اإىل  اجلنوب، 

التيم،  وادي  اإىل  احلجر  من  ال�سحيقة 

املتدفقة  باأنهارك  جميل  قنوبن،  وادي  اإىل 

من العا�سي اإىل الليطاين اإىل نهر احلا�سباين 

نهر  اإىل  قادي�سا  اإىل  الكبر  النهر  وم��ن 

وال�سنوبر،  وال�سنديان  الأرز  باأحراج  اإبراهيم 

جميل بب�ساتن املوز والليمون والتفاح والدراق 

وك��روم  الزيتون  بحقول  جميل  وال��ك��رز، 

واجلنائن،  والتن، جميل بحدائقك  العنب 

جميل بورودك واأزهارك والرياحن، وبالزعر 

و�سيفك  بربيعك  واليا�سمن، جميل  والفل 

وال�سباب  والثلوج والردى وبالغيوم  وبالأمطار 

والندى.

فاأنت  ل��ه  ح��دود  ل  حًبا  وطني  ي��ا  اأح��ب��ك 

وامل�ذ  واملكّرم  والكرمي  واملحبوب  احلبيب 

اأنت  املن�سود،  والأمل  واحللم اجلميل  الأمن 

املرجتى واإليك امللتجى، ل اأطلب منك �سيًئا 

يا وطني بل اأطلب لك دوام الطماأنينة والعزة 

والكرامة وال�سيادة والريادة وال�سوؤدد والعظمة 

عايل  الأمم  بن  مميًزا  تكون  اأن  واأري��دك 
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ب�ضائر الن�ضر

يا بحر �ضو طاوي!...

ا�ضربهم
ال�ضاعر حممد عبد الرحمن دمج / برجا - ال�سوف

بطل ب�����دك  ع  رج��ع��ت  ب��ال�����س���م��ة 

والأم������ل الإرادة  ب���ع���زم  ح���ررت���ه���ا 

ينفعك ب��امل��ع��ارك  ب��اإي��دك  ���س���ح��ك 

وب��ك��ل خ��ط��وة ي��ا ب��ط��ل ن��ح��ن��ا معك

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���د

ون��ح��ن��ا اف��ت��خ��رن��ا ب��امل��ق��اوم ك���ل حن

ال�سنن ط���ول  وان��ح��ف��ظ  تخلد  اإ���س��م��وا 

وي����ا حم�����رّر ب������دي م���ن ق���ي���ود ال��ع��دى

ب��ره��ن��ت ب���امل���ي���دان م���ا ب��ت�����س��ب��ه ح��دا

و���س��ام ع��ا���س��درك  ن�سر  ب�����س��اي��ر  ح��ام��ل 

�س�م ت�سنع  عم  والإمي���ان  احل��رب  من 

يتبعك ب���دو  رح���ت  م���ا  وي���ن  وال��ن�����س��ر 

وق���ت���ل ال���ع���دو امل��غ��ت�����س��ب م��ن��و ح���رام

ال��ع��ب��اد رب  م���ن  امل��ج��د  بف�سلو  ن��ل��ن��ا 

وع��ر���س ال��ن�����س��ر ب��ي��دور ع��اك��ل الأن����ام

وح���دو ال��ل��ي ح���ّرر اأر���س��ن��ا وع��� اجلبن

وع���ن���ا رف����ع ك���ل ال��ظ��ل��م ب��الن��ت��ق��ام

���س��ن��ت ال��ك��رام��ة وال���ع���دال���ة ب��ال��ف��دى

الذمام راع��ي  يا  وال��وع��د  العهد  حفظت 

حمتار وال���ّ�وع���ي  ال��وع��ي  ب��ن 

وخبار ق�س�س  ال�ساطي  على  ناطر 

وكيف بّدي اأر�سد احللم اجلميل

بالأ�سعار جت��ود  القريحة  ح��ّت��ى 

والّدليل العتيقة  املينا  راجع على 

التذكار على  باقي  الفكر  اإّن��و 

حامل معو من اأم�س هالإرث الّثقيل

ب��الآث��ار الأ����س���رار  يك�سف  ت��ا 

راجع عا �سط البح�س تا اإر�سم �سبيل

بتنهار وم���ا  ب��ت��ع��ّل��ي  الأم������واج 

جبيل من  خاطرو  عّبا  التاريخ 

امل�سوار م��ن  بيتعب  م��ا  والبحر 

العقيد توفيق نعيم يزبك

برجالك  وف��خ��وًرا  اجلبن  م��رف��وع  ال��راأ���س 

الطيبن من الغابرين واحلا�سرين واملقيمن 

جي�سك  واأحب  وطني  يا  اأحبك  واملغربن. 

اأح��ب  املخل�سن،  اأم��ن��ك  ورج���ال  البا�سل 

ال�سعراء والأدباء والكّتاب املتفوقن والأطباء 

واملعلمن  والأ�ساتذة  واملهند�سن،  والق�ساة 

واملو�سيقين،  واملطربن  والف�حن،  والعمال 

اأحب  املتاألقن،  والوديح  وال�سباح  والفروز 

واأطفالك  واليافعن  و�سبابك  �سيوخك 

وال���راءة واحل��ن��ن. ك��ل ذل��ك ب��اق بقلبي 

وعقلي على مدى الأيام  وال�سنن.

اأحبك يا جي�س ب�دي اأحب فيك املناقبية 

وال�سجاعة  والب�سالة  والنظام  والن�سباط 

وال�سرف  وال��ع��زم  واحل���زم  ال���ذات  ون��ك��ران 

اأم��ام  خا�سًعا  واأنحني  وال��وف��اء،  والت�سحية 

ذكرى �سهدائك الأبرار الذين رووا بدمائهم 

اأن  لهم  واأمت��ن��ى  ال��وط��ن  ت���راب   الزكية 

ي�سكنوا جنة النعيم ليبقوا خالدين. اأحب 

فحبي  ق��واك  وجميع  وم�ساتك  مغاويرك 

لك منذ ال�سغر ول يزال وقد بلغت ال�سبعن، 

كيف ل وقد خدمت يف �سفوفك نحو خم�سة 

وث�ثن عاًما بجد واجتهاد واأمانة واإخ��س 

اإىل  ال�سرية  متنقً� من  لل�سر  اأميًنا  وكنت 

املثابرة  بدوام  فعملت  املوقع  اإىل  الكتيبة 

وحافظت على الأمانة ومنعت يوًما العابثن 

من م�ّس الريد وا�سبارات الع�سكرين اأثناء 

الأليمة.  وحافظت مع جمموعة  الأحداث 

معظم  على  املخل�سن  ال�س�ح  رف��اق  من 

حيث  نائية،  ثكنة  يف  وامل��ع��دات  املخازن 

كان  من  دخول  ومنعنا  بابها  على  وقفنا 

يريد العبث بها )وهذه حكاية طويلة(.

اأن�ساك،  ولن  يا جي�س ب�دي،  اأحبك،  نعم 

اأولدي  عّلمت  فبف�سلك  حًيا  دم��ت  م��ا 

وربيتهم  اجلامعية  الإج���ازات  نيل  حتى 

حمبة  قلوبهم  يف  وزرعت  ع�سكرية  تربية 

القا�سي،  منهم  فكان  وال��وط��ن  اجلي�س 

وقد  الق�سائية،  وامل�ساعدة  واملعلمة  والإداري، 

اأما  وطماأنينة.  واغتباًطا  فرًحا  قلبي  م�أوا 

مل�سًقا  يزال  ف�  ب�دي،  جي�س  يا  �سعارك 

زّينت  تعلوه  التي  والأرزة  دارت��ي،  باب  على 

بها �سبابيكها وزرعتها �سجرة با�سقة على 

املنا�سبات  مدخلها. فتهاين لك يف جميع 

والعّزة  والأعوام ولك املجد  الأيام،  على مدى 

والكرامة.

املوؤهل الأول املتقاعد هاين اأبو اإبراهيم

اخللوات - حا�سبيا

ا����س���رب���ه���م ب�����س��ي��ف��ك ال��ب��ت��ار

اأ����س���ع���ل حت����ت اأق����دام����ه����م ن���ار

اإ����س���ح���ق���ه���م حت�����ت ق��دم��ي��ك

ل��ع��ل��ه��م ي�������س���ب���ح���ون اأط����ه����ار

امل���������وت ل���ل���خ���ون���ة ال���ك���ف���ار

ل���ل�������س���ف���ل���ة ال����������ذل وال�����ع�����ار

ل���ل���ج���ي�������س جم�����د واإن����ت���������س����ار

اإن������ه������ا م�������س���ي���ئ���ة الأق�����������دار

ي���������س����ت���������س����ه����د امل�������غ�������وار

ك���������ي ن�����ب�����ق�����ى اأح���������������رار

املعاون الأول حنا خمول

الطبابة الع�سكرية

الأ�ضدقاء ال�ضغار

الأ�سدقاء ال�سغار: مو�سى عقيل، جاد 

وجنى  ا�سطفان  تريزا  مريانا  �سايف، 

�سوان؛

م�ساهماتكم  ت�سكر  »اجلي�س« 

وتتمنى  الرقيقة،  وكلماتكم 

وم�ستقبً�  زاهرة،  حلوة  اأياًما  لكم 

دون  من  ت�ستحقونه  اأنتم  م�سرًقا 

�سك.

التحرير



�أبحاث متقدمة

 BGI م���رك���ز  يف  ال��ع��ل��م��اء  ي��ج��م��ع   

للبحوث  مركز  اأك��ر  وهو   ،Shenzhen
احلم�ض  من  عينات  ال�صني،  يف  اجلينية 

يتم  �صخ�ض  األ��ف��ي  م��ن   )DNA( ال��ن��ووي 

اختيارهم من بني اأكرث الأ�صخا�ض ذكاًء يف 

العامل، وهم يدر�صون حالًيا العوامل الوراثية 

ال�صبغيات  لتحديد  حماولة  يف  بهم  اخلا�صة 

الب�صري.  ال��ذك��اء  حت��ّدد  )Alleles(التي 

طريق  على  اأنهم  يبدو  التقارير،  وبح�صب 

يحتاجونها،  التي  املعلومات  اكت�صاف 

خالل  من  وحتديًدا  ذلك،  يح�صل  وعندما 

الأوىل،  مراحله  ف��ى  وه��و  اجل��ن��ني،  ت�صوير 

خالياهم  اأذكى  اختيار  للوالدين  ميكن 

ذكاء  معدلت  �صرتتفع  وبالتايل  امللقحة، 

اأطفالهم مبقدار ١٥ نقطة فى اختبار معدل 

ويف  جيل.  كل  فى   )IQ TEST( الذكاء 

التناف�ض  �صي�صبح  اأج��ي��ال،  ب�صعة  غ�صون 

اأمًرا  الفكري  امل�صتوى  على  ال�صينيني  مع 

م�صتحياًل.

الذين توؤخذ منهم  يتم اختيار الأ�صخا�ض 

ويهتم  حم��ددة،  موا�صفات  وف��ق  اجلينات 

من  الأذكياء  بجينات  ال�صينيون  العلماء 

فيذهب  خ��ا���ض.  ب�صكل  واأوروب����ا  ال�صني 

املتخ�ص�صون فى علم اجلينات من 

فى  العلمية  املوؤمترات  اإىل  ال�صني 

اأوروب���ا، وي��ح��ددون م��دى ذكاء 

من  ذاك  اأو  ال��ع��امل  ه��ذا 

ثم  يلقيها،  التي  الكلمة  خالل 

ذكائه  على  وا�صح  بدليل  يطالبونه 

وجميع  الذاتية  �صريته  اإر�صال  خالل  من 

اأعماله وما اأنتجه خالل م�صريته اإىل املركز 

اختبار  اجتياز  عليه  ذلك  وبعد  ال�صيني، 

لأن  جيناته  ا�صتحقاق  اأهمية  مدى  يحدد 

تدخل يف برنامج تطوير الذكاء.

�آلية تطوير �لذكاء �لب�شري

جيفري ميلر، وهو طبيب نف�صي وحما�صر 

الألفني  الأدمغة  واأحد  نيويورك،  جامعة  يف 

ال��ذي��ن مت اخ��ت��ي��اره��م ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف 

تطوير  اآلية  النرتنت  على  �صرح  الرنامج، 

ال�صيني.  امل�صروع  بح�صب  الب�صري  الذكاء 

تعديل  اأي  ت�صمل  ل  الدرا�صة  اأن  اىل  فاأ�صار 

جينات  اإدخ��ال  او  الوراثية  العوامل  على 

اجلنني  اإختيار  عملية  تتم  واإمن��ا  جديدة، 

اأكرث ن�صبة ذكاء، يف املختر،  الذي يحمل 

من بني عدة بوي�صات لالأم مت تلقيحها من 

قبل الأب، مما يعني اأن اجلنني املختار هو 

فيما  يولد  اأن  ميكن  ال��ذي  نف�صه  الطفل 

اأنه  اإّل  الطبيعي،  بال�صكل  احلمل  مت  لو 

بني  من  ذك��اًء  الأك��رث  الطفل  �صيكون 

جممل الأطفال الذين ميكن اأن يولدوا من 

هذين الأبوين. 

القرن  يف  ال�صبعينيات  اأواخر  منذ  واأ�صاف: 

تطوير  اإىل  �صعيها  ال�صني  با�صرت  املا�صي، 

اإقت�صادها عر اإدارة نوعية الب�صر وكّميتهم. 

حت�صني  حماولة  الت�صعينيات  يف  ب��داأت  وقد 

نطاق  تو�صيع  عر  الن�صل 

ال��ف��ح��و���ص��ات اخل��ا���ص��ة 

يف  اخللقية  بالت�صوهات 

اأثناء احلمل، اإىل اأن انتقلت 

يف الفرتة الأخرية اإىل البحث 

الب�صرية  ال��وراث��ة  علم  يف 

جتعل  التي  اجلينات  ملعرفة 

وقد  ذك���اًء،  اأك���رث  الب�صر 

اأنفقت الكثري من املال يف 

ا�صتثماًرا هاًما.  ي�صكل  الذي  الرنامج  هذا 

الذكاء  معدل  تعزيز  اىل  ل  التو�صّ مت  ف��اإذا 

�صيوؤدي  فقط،  نقاط  خم�ض  بفارق  ال�صيني 

الإنتاج  م�صتوى  على  كبري  فارق  اىل  ذلك 

اإ�صافة  للبلد،  التناف�صية  والقدرة  القت�صادي 

�صيح�صل  التي  الخرتاع  براءات  اإىل كمية 

عليها ال�صينيون، وكيفية اإدارة اأعمالهم، 

ومدى الإبتكار يف اإقت�صادهم. 

حو�فز قوية وجد�ل كبري

ا���ص��ت��خ��دام  اأن  اىل  امل��ح��ل��ل��ون  ي�����ص��ري 

العوامل  بفح�ض  اخلا�صة  التكنولوجيا 

قد  وا���ص��ع  ن��ط��اق  على  للجنني  ال��وراث��ي��ة 

�صنوات،  ع�صر  اإىل  خم�ض  م��ن  ي�صتغرق 

ال�صينيني  لدى  القوية  احلوافز  وجود  ولكن 

قد يقّل�ض هذه املدة اإىل �صنوات اأقل. ويتخوف 

بع�ض املحللني من  اأن تتطور هذه الأبحاث 

كمثل  امل�صتقبل  يف  خطرة  جم��الت  اإىل 

اإجراء  اأي  لالأجنة  الوراثية  الهند�صة  تطبيق 

فالدرا�صات  الب�صرية.  اجلينات  يف  تعديالت 

اأخرى  �صمات  لتغيري  الباب  تفتح  احلالية 

والطبع  اخل��ارج��ي  كاملظهر  الإن�����ص��ان  يف 
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اآفاق العلوم

اإعداد:

رميا �شليم �شوميط

ال�صني ت�صعى 

اإىل »�صناعة« جيل من 

العباقرة عر تطوير 

هند�صة اجلينات

ماذ� لو �أ�شبح �لأمر و�قًعا؟

يف �إطار �شعيها لإثبات نف�شها كقوة عاملية جديدة، تقوم �ل�شني 

حالًيا بتطوير علم هند�شة �جلينات من �أجل �إنتاج �أطفال 

عباقرة، وقد با�شرت م�شروًعا يف جمال علم �لور�ثة �ملعريف 

�شيبّدل، يف حال جناحه، وجه �لتاريخ يف �لأجيال �لقادمة.



�صمات  وهي  الداخلي، 

بها  التحكم  ي�صهل 

اأكرث من الذكاء الذي 

الكثري  على  يعتمد 

من اجلينات يف حني اأن 

مثل  اجل�صدية  ال�صفات 

العينني  ل��ون  اأو  ال�صعر 

عدد  على  فقط  تعتمد 

اجلينات.  م��ن  قليل 

ا  اأي�صً الأبحاث  وقد تقود 

ميول  فى  التحكم  اىل 

امليول  مثل  ال�صخ�ض، 

ال�صيا�صية اأو الدينية.

اأب���ح���اث  وت���ع���ت���ر   

ال�����ص��ني  يف  اجل��ي��ن��ات 

عن  ك��ث��رًيا  متقّدمة 

دول الغرب، على الرغم 

متلك  الأخرية  اأن  من 

القدرة ذاتها على جمع 

وحتليلها،  املعلومات 

ذلك  املحللون  وي��ع��زو 

ال�صني  اأن حكومة  اإىل 

�صمن  العلمية  الإكت�صافات  هذه  تتبنى 

لديه  الغرب  اأن  حني  يف  املحّلية،  �صيا�صتها 

بالعبث  املتعلقة  املوا�صيع  جتاه  حتفظات 

بالطبيعة الب�صرية كونها تخلق جدًل دينًيا 

ا بني موؤّيد لتغيري م�صيئة اخلالق ومعار�ض  قويًّ

لها. يف هذا الإطار، ي�صري ميلر اإىل اأن مو�صوع 

ت�صريع الهند�صة الوراثية �صهد جداًل كبرًيا 

يف مدينة نيويورك ال�صهر املا�صي، يف حني اأن 

9٥ يف املئة من ال�صينيني ل يجدون م�صكلة 

هذا  كان  اإذا  الب�صرية  اجلينات  تعديل  يف 

الأمر �صيوؤدي اإىل اأطفال اأكرث �صّحة و�صعادة 

يف  اإختالف  م�صاألة  اأنها  وي�صيف،  وذك��اء. 

احل�صارات والروؤية لالأمور.

م�صروع  يف  جّدية  ال�صني  اأن  اخل��راء  ويرى 

الإرتقاء بالذات، فهي توّظف اأمواًل طائلة يف 

اأ�صاليب  اإيجاد  على  وتعمل  التعليم  قطاع 

كما  منه.  اجلامعي  امل�صتوى  يف  خاّلقة 

اأمريكا  اإىل  ال��ط��الب  مئات  تر�صل  اأن��ه��ا 

واأوروبا للدخول يف تفا�صيل النظام التعليمي 

اإىل  اخلا�ض  بنظامها  والإرت��ق��اء  الغرب  يف 

امل�صتوى نف�صه اإن مل يكن اأعلى منه. ويقول 

موقعها  ا�صتعادة  اإىل  ت�صعى  ال�صني  اأن  ميلر 

الإن�صانية،  للح�صارة  كمركز  التاريخي 

اإنطالًقا  التوازن الطبيعي يف القوى  وا�صتعادة 

من كونها الدولة الكرث كثافة �صكانية 

اإىل  ت�صعى  ال�صني  ان  وي�صيف،  العامل.  يف 

تثق  ل  لأنها  التاأثري  على  والقدرة  ال�صلطة 

الطريق  يف  العامل  اإدارة  يف  اأوروبا  اأو  باأمريكا 

املتعلقة  املوا�صيع  يف  �صيما  ل  ال�صحيح، 

والإ�صتقرار  وامل�صاواة،  احل��راري،  بالإحتبا�ض 

الإقت�صادي. 

 

خدمة للب�شرية؟

ال�صني يف تغيري  اإذ ينتقد حمّللون م�صروع 

ما  اآخ��رون  يت�صاءل  الب�صرية،  الطبيعة  وجه 

يعي�صها  التي  »الغباء«  �صيا�صة  كانت  اإذا 

الأر�صية  الكرة  �صكان  من  كبري  ج��زء 

اأف�صل حاًل، حيث يق�صي الب�صر معظم  هي 

بوك«  »الفي�ض  على  الت�صلية  يف  اأوقاتهم 

وال�صمنة!  التفاهة  يف  منغم�صني  »تويرت«  اأو 

باأ�صلوب  الأم��ور  اإىل  النظر  اإىل  هوؤلء  ويدعو 

اجلينات  معرفة  اأن  ويو�صحون  علمي، 

ال�صيئة  م��ن  ال�صاحلة 

ت�صكل  اأن  مي��ك��ن 

للب�صرية  خدمة كبرية 

ا���ص��ت��خ��دم��ت  م���ا  اإذا 

ال�صحيح،  بال�صكل 

ك������اأن ت�����ص��اه��م يف 

ال�صمات  من  التخل�ض 

الت�صوهات  اأو  ال�صيئة 

اإىل  احل��اج��ة  دون  م��ن 

عمليات جراحية.

ي��رى  م��ق��اب��ل  رد  يف 

معار�صو الفكرة اأنه اإىل 

الدينية  املوانع  جانب 

الوراثية،  الهند�صة  ملبداأ 

اأخالقية  موانع  هناك 

التغيريات  اأن  وذل���ك 

الإيجابية التي �صت�صمح 

الوراثية  الهند�صة  بها 

لفئة  متاحة  �صتكون 

اأن  الأخ��رى مبعنى  دون 

ال��دول  ه��ي  امل�صتفيدة 

الغنية واملتطورة يف حني 

يف  تتخبط  �صتظل  الفقرية  الدول  �صعوب  اأن 

الفقر واجلهل، و�صيبقى مبداأ عدم التوازن يف 

تق�صيم اخلريات موجوًدا. 

متى يعي�ش �لعباقرة طفولتهم و�ملر�هقة؟

علم  يف  خ��راء  ي�صري  نف�صه،  ال�صياق  يف 

الإجتماع اإىل عدم �صوابية فكرة الأطفال 

الطفل  اأن  ويقولون  اأ�صا�صها،  يف  العباقرة 

الثانية،  �صن  يف  ال��ق��راءة  يتعلم  العبقري 

�صن  يف  ال�صائكة  احل�صابية  امل�صائل  ويحل 

�صن  يف  اجلامعة  من  ويتخّرج  اخلام�صة، 

مرحلتي  يعي�ض  اإًذا  فمتى  ع�صرة،  اخلام�صة 

من  اأطفالنا  نحرم  وملاذا  واملراهقة؟  الطفولة 

بناء  اأ�صا�ض  ت�صكل  التي  النمو  مراحل  اأهم 

ه��وؤلء:  ويت�صاءل  وف��رادت��ه��م؟  �صخ�صيتهم 

الإن�صاين  الذكاء  تنمية  على  نعمل  ل  ملاذا 

اخلاّلقة  التعليمية  الأ�صاليب  طريق  عن 

نخلق  اأن  علينا  ومل��اذا  احلميدة،  والعادات 

اأننا  حني  يف  الآليني«  »الرجال  من  جياًل 

الثقافات  متنوع  جيل  بناء  على  ق��ادرون 

واملواهب والقدرات الإبداعية؟
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ظاهرة عامة

ا�شتك�شاف  اإىل  الإن�شان  �شعي  ظاهرة 

امل�شتقبل،  ل��ه  يخبئه  م��ا  ومعرفة  الغيب 

العديد  اتخذت  وه��ي  ج��ًدا  قدمية  ظاهرة 

واملجتمعات  احل�شارات  يف  الأ�شكال  من 

القدمية واحلديثة.

ي�شعب  ق��د  والع�شرين  ال��واح��د  ال��ق��رن  يف 

انتزاع  قادرة على  ما  ارة«  »ب�شّ اأن  الت�شديق 

راقية  طبقة  �شيدات  بني  مرموقة  مكانة 

كربى  من  تخّرجن  جّلهن  اأن  مفرت�ض 

اجلامعات يف لبنان واخلارج، 

لكّن ذلك يح�شل، واأحياًنا 

ي���ج���ّر م��ع��ه ال���ع���دي���د من 

امل�شاكل الكربى وال�شغرى.

الت�شديق  ي�����ش��ع��ب  وق���د 

ل�شهرة  الأب���رز  العنوان  اأن 

ر�شد  هو  مثال  ال�شنة  راأ���ض 

التي يطلقها َمن  التوقعات 

دقائق  ومعرفة  الروؤيا  يّدعون 

واأ�شهر  اأيام  ما �شيح�شل بعد 

و�شنوات، اأو َمن ي�شتندون اإىل 

ليحددوا لكل  الفلك  علم 

حياته.  من  املقبلة  ال�شنة  برنامج  اإن�شان 

يف  بقّوة.  ويح�شل  ا،  اأي�شً يح�شل  هذا  لكن 

الن�شوة  �شبحية  البعيد، كانت  املا�شي غري 

تت�شع لكثري من الدرد�شات، وكان وقتهّن 

الفراغ،  تعبئة  اأ�شاليب  من  لكثري  يت�شع 

ع��ادة  القهوة،  بفنجان  التب�شري  فكان 

اختلفت  واإن  البيوت،  معظم  يف  متار�ض 

الفنجان.  قارئة  تقوله  ما  ت�شديق  درج��ات 

مهنة  لت�شبح  التب�شري  عادة  تطّورت  اليوم 

اإنهم  ي��ق��ول��ون  واح���رتاًف���ا مي��ار���ش��ه رج���ال 

املهنة  لهذه  اأن  يّدعني  ون�شاء  خمت�شون، 

اأما  املهن،  �شائر  كما  وقواعدها،  اأ�شولها 

التعرفة فتختلف من زبون اإىل اآخر: اأحياًنا 

ارون الكثري من الإن�شانية حيال  يبدي الب�شّ

اإىل  ة  ما�شّ بحاجة  لكّنه  مقتدر،  غري  زبون 

َمن ي�شديه ن�شيحة اأو يك�شف له اأمًرا... 

وللتب�شري اأ�شكال عديدة، من �شرب املندل 

وغريها،  »ال�شدة«،  وورق  »التارو«  ورق  اإىل 

الأ�شكال  هذه  من  ولكل 

اإخت�شا�شيون  والأن������واع 

بع�شهم  ين�شط  وحمرتفون. 

بينما  م��ع��ي��ن��ة  ب��ي��ئ��ة  يف 

مهنته  ال��ب��ع�����ض  مي��ار���ض 

خمتلفة  اأخ����رى  ب��ي��ئ��ة  يف 

اج��ت��م��اع��ًي��ا واق��ت�����ش��ادًي��ا 

وثقافًيا. والأمر نف�شه يكاد 

الغيب  قارئي  على  ينطبق 

�شا�شات  ت�شت�شيفهم  الذين 

ال��ت��ل��ف��زي��ون ك��م��ا اأث���ري 

الإذاعات و�شفحات اجلرائد 
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ق�ضايا اإجتماعية

اإعداد:

جان د�رك �أبي ياغي

من اأيام نو�شرتادامو�ض

اإىل ع�شر التكنولوجيا

مروًرا ب�»قارئة الفنجان«

يف ظل �لقلق و�خلوف 

تزدهر �أعمال 

بائعي �لأمل و�لوهم

يقال، �لغريق يتم�سك بحبال �لهو�ء... ووفق �لقاعدة نف�سها ميكن �لقول �إن �لغارق يف جلة �لعجز �ملايل 

ك »بحبال �للوتو« و�سو�ه من �ألعاب �حلظ. �أما �لغارق يف جلة �لقلق على �حلا�سر و�مل�ستقبل، و�خلائف  يتم�سّ

ارين و�لرّب�جني و�لعّر�فني«  ك بحبال »�لب�سّ مما تخبئه له �لأيام و�لتطّور�ت فقد ل يكون �أمامه �سوى �لتم�سّ

و�سو�هم من بائعي �لأمل و�لوهم ومغدقي �لن�سائح...



و�شيلة  تقريًبا لكل  بات  واملجالت. بحيث 

اإعالمية وجه خمت�ض باإطالق التوقعات يف 

وجود  اإىل  بالإ�شافة  اجلديدة،  ال�شنة  مطلع 

العديد  يف  لهوؤلء  ثابتة  برامج  اأو  مواعيد 

الربامج  وهذه  والإذاع��ات.  التلفزيونات  من 

اإىل  نظًرا  الأرباح  من  الكثري  تدر  واملواعيد 

ما تتمّتع به من �شعبية.

�أ�سكال وتاأويالت

تظهر  النا�شف  ال��ق��ه��وة  فنجان  داخ���ل 

اأ�شكال.  عدة  على  اجلاف  النب  تكتالت 

له  يحلو  الآخر  والبع�ض  يراها عادية  البع�ض 

على  يعتمد  الذي  التب�شري  اإنه  يف�شرها.  اأن 

طرح  يف  اخلبرية  الفنجان  قارئة  طرفني: 

التاأويالت وترجمة خطوط القهوة املت�شّكلة 

يف الفنجان، ومعظم الأحيان تكون خبرية 

وجمع  والتاأثري  التوا�شل  يف 

املعلومات... وال�شخ�ض الذي 

م�شتقبله  معرفة  اإىل  ي�شعى 

�ض.  �شادي  يخربنا  بلهفة. 

الذي ميار�ض مهنة التب�شري، 

هي  ال��ف��ن��ج��ان  حلقة  اأن 

لقراءته،  الإن��ط��الق  نقطة 

اإىل  احللقة  ��ه  ت��وجَّ حيث 

الفنجان  ويقراأ  الي�شار  جهة 

ثم  اليمني  اإىل  ال�شمال  من 

يقراأ قعره.

وكخبري يفّند الإعتبارات 

ق��راءة  عملية  حت��دد  ال��ت��ي 

الفنجان:

اأوًل، لون الفنجان: الفاحت، 

والقلب  الإي��ج��اب��ي��ة  يعني 

ال��ن��ق��ي، ال���ع���ادي، احل��ي��اة 

فيعني  الغامق  اأما  الهادئة، 

احلزن.

ثانًيا، اأق�شام الفنجان: قعر الفنجان، يرمز 

اإىل املنزل اأو مكان العمل، وجانبه يرمز اإىل 

اإىل  فرتمز  حلقته  اأما  الإجتماعي،  املحيط 

توقيت الأحداث.

ثالًثا، خطوط الفنجان: اخلطوط الثعبانية، 

تعني  الع�شبية،  واخلطوط  الإحباط،  تعني 

احلرية، فيما تدل اخلطوط املختلفة املالمح 

على  ت��دل  ال�شلحفاة«  احل��ي��اة.  تنّوع  اإىل 

م�شتقبل جميل، و«الطائرة« تدل على �شفر 

اإىل الأف�شل، و«ال�شمك«  اأمور  اأو على تغيري 

اإىل  يحتاج  من  ي�شدق  النهاية  يف  رزق��ة... 

يظل  بينما  في�شمعه...  ما  �شيء  �شماع 

التب�شري جمرد ت�شلية ملعظم النا�ض.

»�لتارو« 

معرفة  و�شائل  من  و�شيلة  »التارو«  اأوراق 

الغيب كما يّدعي من يتقنون ا�شتعمالها. 

البع�ض  يعترب  كبرًيا.  رواًج��ا  تالقي  وه��ي 

اأعمال  من  ج��زًءا  »التارو«  ب��اأوراق  التب�شري 

لتف�شري  كتب  وث��ّم��ة  والتنجيم،  ال�شحر 

هذا  بتعلم  يرغبون  الذين  ت�شاعد  »التارو« 

�شّح  اإذا  الغيب،  معرفة  علم  من  النوع 

التعبري،اأن يتعلموها ب�شهولة... 

يعتربن  ف��ال  املهنة  ه��ذه  حم��رتف��ات  اأم��ا 

ان  بل  التنجيم،  من  بنوع  يقمن  اأنهن 

العالج  من  نوًعا  كونه  يعدو  ل  تفعلنه  ما 

النف�شي، اعتماًدا على امتالكهن احلا�شة 

اإىل  النفاذ  من  متكنهّن  التي  ال�شاد�شة 

اأن  كما  اأمامهن،  يجل�ض  من  �شخ�شية 

هناك من ي�شاعدهن يف تقدمي املعلومات 

عن الأحداث التي مّرت بحياة ال�شخ�ض الذي 

يجل�ض اأمامهن...

على  اللعبة  يف  يعتمدن  العّرافات  بع�ض 

الفلك  علم  النف�ض،  علم  هي:  اأمور  ثالثة 

والطاقة، ومنها تنطلق العّرافة اىل التحليل 

الن�شان  مي�شك  اأن  ومب��ج��ّرد  والتف�شري، 

تنتقل  حتى  ال��ورق،  مل�شتقبله«  »اجلاهل 

اإىل  الطاقة  هذه  تنتقل  ثم  اإليها،  طاقته 

العّرافة عندما مت�شك بدورها الورق وتفتحه!

قد نراه علًما غريًبا بتفا�شيله »املعقدة«، 

على  ويحفزهم  الكثريين  يجذب  اأن��ه  اإل 

»العلم  ه���ذا  ي�شتطيع  ك��ي��ف  م��ع��رف��ة 

على  احل�شول  يف  ي�شاعدهم  اأن  الغريب« 

امل�شكالت  اإىل  والتعّرف  النف�شية  الراحة 

من  اأحياًنا  متنعهم  والتي  توؤرقهم  التي 

مواكبة وترية احلياة بتعقيداتها.

ي�شمى »التارو« ببطاقات القراءة الروحانّية 

اأكرث الأحيان 78 بطاقة حتوي  وعددها يف 

كلها  احلياة  اأمور  على 

وعمل  و�شحة  حب  من 

وعائلة واأ�شدقاء وخري و�شّر 

وجناح وف�شل و�شفر.... 

اأوراق  عن  حت��دث  لقد 

كاتب  من  اأكرث  التارو 

جذور  من  لها  ملا  وع��امل 

تاريخّية ممعنة يف القدم 

اأ���ش��ار  كما  والأه��م��ي��ة، 

يف  ب����راون«  »دان  اإل��ي��ه��ا 

»�شيفرة  ال�شهري  كتابه 

م�شدر  اأم���ا  داف��ن�����ش��ي«. 

فغري  »ال����ت����ارو«  اأوراق 

الرغم من  معروف، على 

يعتقدون  الكثريين  اأن 

يف  ك��ان��ت  بدايتها  اأن 

الرابع  ال��ق��رن  يف  فرن�شا 

ع�شر. 

�ملنجمون و�لعّر�فون وقر�ر�ت زعماء عامليني

كلمة تنجيم ا�شتقاق من كلمة جنم، 

بالأحوال  ال�شتدلل  هو  بالتنجيم  واملق�شود 

الفلكية على احلوادث الأر�شية، مبعنى اأن 

م ما يقع يف الأر�ض، اأو ما �شيقع  يربط املنجِّ

وطلوعها،  وبحركاتها،  بالنجوم  فيها 

اأ�شبه  وم��ا  وافرتاقها  واقرتانها،  وغروبها، 

ذلك. 
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وهو  ال��ق��دم،  منذ  التنجيم  م��ور���ض  لقد 

حماولة القراءة يف �شفحات الغيب، اأو حماولة 

اأو  النجوم  خالل  من  امل�شتقبل  اأمور  معرفة 

املنجمني اأو الكهان. ويذكر اأن العديد من 

الزعماء كانوا  ومن  التاريخية  ال�شخ�شيات 

باملنجمني،  وثيقة  �شلة  على   - زالوا  وما   -

وه��م ك��رث، وق��د ر���ش��دت كتب امل��وؤرخ��ني 

ا  ق�ش�شً التنجيم  مو�شوع  يف  والباحثني 

ويروي  وال�شلة.  العالقة  تلك  حول  طويلة 

»ليلة  كتابه  يف  �شبن�شر  لوري  املوؤلف  مثاًل 

اإمياًنا  يوؤمن  �شتالني كان  اأن  العنكبوت« 

را�شًخا بالتنجيم، وكان يتخذ قراراته على 

�شوء ما ير�شده اإليه املنجمون، ومن منجميه 

يف  قتله  ال��ذي  »ميهانا«  الهندي  اف  ال��ع��رَّ

ومن  اأهله.  اإىل  جثته  ت�شليم  ورف�ض  ق�شره 

ا،  اأي�شً �شبن�شر،  اإليهم  اأ�شار  الذين  الزعماء 

ويذكر  كارتر،  جيمي  الأمريكي  الرئي�ض 

منزل  بال�شهر يف  مرة  بهم  يلتقي  اأنه كان 

العديد من قراراته  اأ�شدقائه، وقد اتخذ  اأحد 

كتحرير  وا�شت�شارتهم،  اإليهم  العودة  بعد 

الأمريكية  ال�شفارة  يف  املحتجزين  الرهائن 

بطهران مثاًل، وتر�شيح نف�شه لدورة انتخابية 

بذلك  يقوم  كان  كما  وغ��ريه.  ثانية... 

ون�شتون  الربيطاين  ال�شيا�شي  ا  اأي�شً الأم��ر 

وزارة  يف  للتنجيم  اإدارة  اأن�شاأ  ال��ذي  ت�شر�شل 

ونابليون...  هتلر،  فعل  وكذلك  الدفاع!؟ 

وغريهم. 

له مرادفات  النجوم  اأو علم  التنجيم  علم 

والتفلك  والتربيج  النجامة  منها:  اأخ��رى 

النجومية،  الأحكام  العرب  عند  واأ�شهرها 

الأ�شطرولوجيا  باإ�شم  الغربيني  عند  ويعرف 

من  مكونة  كلمة  وهي   ،)astrologie(

ولوغو�ض  النجم،  وتعني  اأ�شطرون  كلمتني: 

حديث  اأو  خ��ط��اب  اأي  اخل��ط��اب،  وتعني 

والإغ��ري��ق  ال��روم��ان  به  عمل  وق��د  النجوم، 

ومن  الفراعنة،  عهد  يف  امل�شريني  وقدماء 

البابليني  عند  الكهان  ك��ان  قبلهم 

مهمتهم  وكانت  يحفظونه  وال�شومريني 

امللوك  واإخ��ب��ار  النجوم  مبراقبة  تقت�شي 

التنبوؤ  وك��ان  ع��ادي��ة.  غري  ظاهرة  بكل 

بالك�شوفات واخل�شوفات كذلك ذا اأهمية 

التنجيم  ك��ان  ال��ف��رتة  تلك  ويف  ك��ربى. 

وا�شتعمل  ا  اأ�شا�شً والكهان  للملوك  ي�شخر 

باخل�شو�ض لإدارة �شوؤون احلا�شرة اأو الدولة.

وعلم التنجيم كما نعرفه نقل اإلينا عن 

امل�شريني  عن  اأخ��ذوه  الذين  اليونان  طريق 

يف  كتاب  واأ�شهر  والكلدانيني،  القدماء 

علم التنجيم هو التيرتابيبلو�ض الذي ا�شتهر 

موؤلفه  الأرب��ع،  املقالت  باإ�شم  العرب  عند 

كلود بطليمو�ض )القرن 2 م(. 

املرجع  الأرب���ع  امل��ق��الت  كتاب  واأ�شبح 

عند  التنجيم  ع��ل��م  اأ���ش��ول  يف  ال��رئ��ي�����ض 

ترجم  اأنه  العلم  مع  املعا�شرين،  املنجمني 

التنجيم  علم  عرف  وبعدما  العربية.  عن 

�ض هذا  انت�شاًرا كبرًيا يف الع�شور الو�شطى تعرَّ

و18 م. فبعد  القرن 17  ابتداًء من  لالإنح�شار 

ف �شمن  اإبعاده عن اجلامعات، اأ�شبح ي�شنَّ

العلوم الروحانية وفنون العرافة.

وجاء ع�شر النه�شة التنجيمية يف اأوروبا يف 

�شوازنارد  بول  زخم  حتت  م   19 القرن  نهاية 

ذلك  ومنذ  باأملانيا،  وفون كلوكلر  بفرن�شا 

الوقت اأ�شبح علم التنجيم ي�شرتد ما انتزع 

من حقوقه، وعلى الرغم من اأنه مل ي�شتعد 

يف  م�شتمر  ف��اإن��ه  القدمية  مكانته  بعد 

تطوره.

�لأب يو�سف مون�س

يقارب الأب يو�شف مون�ض ظاهرة التنبوؤات 

يف ثالث نقاط:

ال���ك���ون  ع���ل���م  ب����ني  ال��ف�����ش��ل  اأوًل، 

علم  وبني   )astrologie اأو   cosmologie(

الفلك )horoscopie(. علم الكون مبني 

وعلى   )mathematique( احل�شابات  على 

وهو   ،)trigonometrie( املثلثات  ح�شاب 

املدار�ض  يف  تدّر�ض  التي  العلوم  اأ�شعب  من 

الرتبية  وزارة  األغت  لبنان،  يف  واجلامعات. 

خا�شة.  ح�شابات  تتطّلب  التي  امل��ادة  هذه 

ر�شدها  فيمكن  الكواكب  حركة  اأما 

الكواكب  تلتقي  اأين  احت�شاب  وبالتايل 

�شرعتها  من  اإنطالًقا  البع�ض  بع�شها  مع 

واملدار الذي تدور فيه، ومتى تبتعد.

اإليه املنّجمون  اأما علم الفلك الذي يلجاأ 

اإىل  ويفتقد  وغريه  اللعب  ورق  فيعتمد على 

ما  ف��اإن  ل��ذا،  الفلكية.  العلمية  الثقافة 

يقولونه من ال�شعب ت�شديقه اأو الإقتناع به. 

الطبيعي  من  اأنه  مون�ض  الأب  يرى  ثانًيا، 

يف  العامل  يف  طبيعية  ك��وارث  حت��دث  اأن 

ت�شببها.اإن  التي  الكونية  احلركات  زمن 

الهزات  اأو  الهواء  اأو  املاء  �شعيد  على  كان 

ال�شيا�شي،  ال�شعيد  وغريها... على  الأر�شية 

لن تخلو �شنة من اإغتيالت اأو فواجع، وهذا 

هو منطق احلياة، وهذه اأمور ي�شتغّلها بع�ض 

من يّدعون توّقع ما �شيح�شل.

الغيب  معرفة  اإىل  الإن�شان  جلوء  اإّن  ثالًثا، 

يعود اإىل خوفه من امل�شتقبل املجهول وبحثه 

يقوده  ما  والراحة،  الإطمئنان  عن  الدائم 

اأحياًنا اإىل املنجمني ومّدعي معرفة الغيب.

اأ�شّنف  اأن  اأري��د  »ل  مون�ض:  الأب  ي�شيف 

التنجيم كعملية �شعوذة، لكنه ا�شتغالل 

وهو  وملخاوفهم.  ولأفكارهم  النا�ض  لعقول 

اإمنا من  والإمي��ان،  املعتقد  لي�ض من عامل 

املو�شوع،  هذا  يف  النف�شي«.  الإنتظار  عامل 

الكتاب املقد�ض وا�شح وحازم: »ل ت�شتمعوا، 

ول  املنجمني  ول  العّرافني  ل  ت�شت�شريوا،  ول 

قارئي الغيب...«.

ق�شيب  عن  مثاًل  مون�ض  الأب  واأع��ط��ى 

التوت الذي كان ي�شتخدم لكت�شاف املياه 

الق�شيب  يطوى  وج��دت  ما  ف��اإذا  الأر���ض،  يف 

فيزيائي  عامل  وه��ذا  ذل��ك.  على  عالمة 

بني  التجاذب  قوة  اإىل  نظًرا  اإميانًيا  ولي�ض 

ق�شيب التوت وما يف باطن الأر�ض من مواد 

تفرز طاقات مغنطي�شية )كاملياه والنحا�ض 

والر�شا�ض والذهب(.

وحول بع�ض الظواهر التي تتعّلق بالتنبوؤات 

نو�شرتادامو�ض،  نبوءات  كظاهرة  التاريخ  يف 

كتب  »ع��ن��دم��ا  م��ون�����ض:  الأب  ق����ال 
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كان  الوقت  ذلك  يف  كتابه  نو�شرتادامو�ض 

يتنباأ كاأي �شخ�ض وكما تنباأ اأ�شعيا. لكن 

حتبل  العذراء  اإّن  »ها  مّت��ت:  اأ�شعيا  نبوءة 

وتلد ابًنا«. واأ�شاف: » يوجد اإيحاءات اإلهية 

اخلا�شة  الأنف�ض  لبع�ض  اإما  ُتعطى  كبرية 

املالئكة  لبع�ض  اأو  القدي�شني  لبع�ض  اأو 

الإع��الم  ف��اإّن  الإط���ار،  ه��ذا  ويف  زين.  املميَّ

ي�شّخم الق�شايا يف كثري من الأحيان«. 

يف اخلتام، دعا الأب مون�ض اإىل عدم اخللط 

ت�شتبق  التي  والتكنولوجيا  العلم  ب��ني 

متى  اأم��ا  وال��ك��واك��ب.  النجوم  حركة 

وكيف؟ فال اأحد يعرف الغيب ويدركه اإّل 

الله وحده. وعدا ذلك، كل ما يقوله قارئو 

وا�شتخفاف  النا�ض  بعقول  هزء  هو  الغيب 

بالعلم.

�ل�سيخ حممد نقري

�شماحة ال�شيخ حممد نقري راأى اأّن موقف 

ب��الأح��داث  التنبوؤ  م��ن  الإ���ش��الم��ي  ال��دي��ن 

يقبله  ل  التكهن  ب��اب  من  امل�شتقبلية 

العقل ال�شليم ول الدين. ويقول: »لقد وردت 

حممد  النبي  عن  كثرية  اأحاديث  ذلك  يف 

»من  منها:  و�شلم،  واآل��ه  عليه  الله  �شلى 

اأو كاهًنا ف�شّدقه مبا يقول فقد  اأتى عّرافا 

منا  و»لي�ض  حممد«،  على  اأن��زل  مبا  كفر 

من تطرّي اأو تطرّي له اأو تكهن اأو تكهن له 

اأتى كاهًنا ف�شّدقه  اأو �شحر له ومن  اأو �شحر 

مبا يقول فقد كفر مبا اأنزل على حممد«. 

الإ�شتنتاجات  باب  من  الأحداث  توّقع  اأما 

له  وي��دع��و  ���ش��روري  اأم��ر  فهو  والتحليالت 

الدين«.

الفلك  علم  بني  ال�شيخ  �شماحة  وميّيز 

الفلك  »علم  اّن  اىل  بالإ�شارة  والتكهن، 

ج�شد  على  الفلكية  التاأثريات  على  يبنى 

وعلى  ونف�شيته  �شلوكه  وعلى  الإن�شان 

حركة  ج��ًدا.  ق��دمي  علم  وه��و  الطبيعة، 

اأما  الإن�شان،  �شلوك  على  توؤّثر  الكواكب 

اإل  امل�شتقبلية فال ي�شتند  التكهن بالأمور 

منطقي  اأ�شا�ض  على  تقوم  ل  تخيالت  اإىل 

وحتليلي«.

والتقى ال�شيخ مع الأب مون�ض يف ما خ�ض 

ظاهرة اإقبال النا�ض على الإ�شتماع للتنبوؤات 

فهي، براأيه، من باب اخل�شية من امل�شتقبل 

ومعرفة ما هو غام�ض وخمفي. وي�شّنفهم اإىل 

ك  ويتم�شّ ثالث فئات: منهم من ي�شّدقها 

با�شتنتاجاتها كاأنها حقائق �شتقع حتًما، 

اأن يبني  اإليها من دون  ومنهم من ي�شتمع 

ومنهم  وت�شرفات،  ا�شتنتاجات  اأي  عليها 

من ل يعريها اأي انتباه على الإطالق. ويعلل 

التي  التنبوؤات  هذه  مثل  ت�شديق  يف  ال�شبب 

هي من باب التكهن ال�شرف »اإىل �شعف 

الإميان وعدم التم�شك بتعاليم الدين«.

�لدكتور بخعازي

روجيه  النف�ض  علم  يف  ال��دك��ت��ور  راأى 

بخعازي اأن التنجيم لي�ض علًما يدّر�ض ل يف 

هو  اإمنا  اآخ��ر.  مكان  اأي  يف  ول  اجلامعات 

علم بدائي كان يلجاأ اإليه النا�ض يف املا�شي 

اأو  احل��روب  ملعرفة  اأو  امل�شتقبل  اإىل  للتعّرف 

حالة  اأم��ام  نحن  بالنهاية،  احل��ب.  �شوؤون 

عما  التفتي�ض  اإىل  الإن�شان  تدفع  نف�شية 

ي�شعره بالإرتياح.

اأحد  اأدخل  املا�شي  القرن  اأوائ��ل  يف  ويقول: 

العلماء علم النف�ض اإىل علم التنجيم من 

اأ�شا�ض  اأي  دون  من  اإليه  النا�ض  جذب  باب 

التنجيم،  اإىل  النا�ض  يلجاأ  ملاذا  اأما  علمي. 

الآخر  والبع�ض  الت�شلية  باب  من  فالبع�ض 

اإ�شم  عليه  نطلق  ما  فري�شة  وقوعه  ب�شبب 

احلالة  هذه  يف  ال�شخ�ض   .»astrophobia«

اأو  برجه  ق��راءة  بعد  اإل  حركة  باأي  يقوم  ل 

�شوؤال املنّجمني عن اأمر ما يقلقه... هنا ل 

يقوم الفرد باأي اجتهاد �شخ�شي اإل من باب 

قراءة ما تقوله الأبراج وهذا مر�ض بحد ذاته 

يفقد الإن�شان القدرة على التخّيل والتفكري 

واملنطق والإ�شتنتاج.

الفئة  هم  املثّقفني  غري  النا�ض  باأن  وختم 

الأكرب التي تلجاأ اإىل حماولة معرفة الغيب 

من خالل التنجيم و�شواه.
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يف  �أقيمت  �لتي  �ل�شرقي  �لفيلم  ملهرجان  �لثامنة  �لدورة  خ�ش�شت 

مدينة جنيف ما بني 12 و 21 ني�شان �ملا�شي، مكانة بارزة لل�شينما 

�للبنانية، �شو�ء �لتقليدية منها �أو تلك �لتي تعرف ب�شينما �ملـخرجني 

طويلة  �أفالم  باأربعة  �ملهرجان  هذ�  يف  لبنان  �شارك  وقد  �ل�شباب. 

وفيلمني وثائقيني وخم�شة �أفالم ق�شرية.

�لأفالم  �لطاهر حو�شي على هذه  �ملهرجان  ملدير  تعليق   وجاء يف 

ما  ــرًي�  ــث ك �للبنانية  �ل�شينما  �أن 

وتاأثري�تها  �حلـــرب  ب�شنو�ت  �هتمت 

على �ملجتمع، وهذ� �أمر طبيعي وعادي. 

لكننا لحظنا يف �ل�شنو�ت �لأخرية، �أن 

متنح  �ل�شباب،  �ملخرجني  لدى  �لأولوية 

مل�شاكل �ل�شباب وللق�شايا �مل�شتجدة، �أما 

فتحتّل  و�لذ�كرة  �لأهلية  �حلرب  ق�شايا 

مرتبة ثانية لديهم.

 ومن �لأفالم �لتي عك�شت هذ� �لتوّجه 

يف �ملهرجان فيلم »حلظة تقاطع«  لالر� 

لد�نيال جوزيف، و»تنورة ماك�شي«،  �شابا، »جولة بالتاك�شي« 

جلو بو عيد.

يف  �شنوًيا  يقام  �لذي  �ل�شرقي  �لفيلم  مهرجان  �أن   بالإ�شارة  يجدر 

مدينة جنيف �ل�شوي�شرية، نافذة ت�شمح لل�شوي�شريني بالإطالل على 

�أو على �لإنتاج �ل�شينمائي  و�قع �ل�شينما يف بلد�ن �ملغرب  و�مل�شرق، 

يتبع  وهو  عموًما،  �جلنوب  �أو  �مل�شرق  بق�شايا  يهتم  �لذي  �لغربي، 

تقليًد� يتمثل يف تخ�شي�ص كل دورة من دور�ته مكانة بارزة لتجربة 

�ملجال  يف  �ملنطقة  بلد�ن  من  بلد  لتجربة  �و  معينة،  �شينمائية 

�ملكانة  هذه  ـ�شت  ُخـ�شِّ وقد  �ل�شينمائي. 

بنوعيها  �للبنانية  لل�شينما  �لــدورة  هذه  يف 

�شينما  يف  �ملتمثل  و�حلــديــث  »�لتقليدي 

�ملخرجني �ل�شباب«.

�شاركت  �للبنانية،  �ل�شينما  جانب  و�إىل   

وتون�ص  م�شر  من  عربية  �أفالم  �ملهرجان  يف 

حديثة  بلد�ن  من  ا  و�أي�شً و�جلز�ئر،  و�ملغرب 

�لإمار�ت  مثل  �ل�شينمائي،  بالإنتاج  �لعهد 

�إ�شافة  وعمان،  و�لكويت  �ملتحدة  �لعربية 

�إىل �ململكة �لعربية �ل�شعودية.
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�سينما

�إعد�د:

رميا �ضليم �ضوميط

ثالث جوائز لـ»الهجوم« اللبناين

يف مهرجان الفيلم الفرن�ضي

للمخرج  �للبناين  »�لهجوم«  فيلم  فــاز 

�لنقاد  وجائزة  �جلمهور  بجائزة  �لدويري  زياد 

من  ع�شرة  �ل�شابعة  ــــدورة  �ل يف  �خلــا�ــشــة 

�لذي  �لفرن�شي  للفيلم  كولكو�  مهرجان 

�أقيم يف هوليوود خالل �ل�شهر �ملا�شي.

�لإعتد�ء  من  �أ�شبوع  بعد  �جلائزة  جاءت 

�شدمة  �أحـــدث  �لـــذي  بو�شطن  يف  �ملـــزدوج 

جمهور  �خــتــار  وقــد  �ملتحدة،  ــوليــات  �ل يف 

�ملهرجان مكافاأة فيلم »�لهجوم« �ملقتب�ص 

للكاتب  نف�شه  �لإ�ــشــم  حتمل  رو�يــة  من 

ق�شة  تروي  و�لتي  خ�شر�  يا�شمينة  �جلز�ئري 

�أن  يكت�شف  �إ�شر�ئيل  عــرب  من  طبيب 

زوجته نفذت هجوًما �إنتحارًيا يف تل �أبيب.

و�لفيلم �لذي عر�ص يف �إطار فئة م�شتحدثة 

من  �لعامل  »�شينما  بعنو�ن  �ملهرجان  يف 

فاز بثالث جو�ئز هي جائزة  فرن�شا«،  �إنتاج 

وجائزة  �خلا�شة  �لنقاد  وجــائــزة  �جلمهور 

�لتي   )Coming soon( �شون«  »كامينغ 

ا وتكافئ فيلًما  �أي�شً �ل�شنة  ��شتحدثت هذه 

��شرت�ه موزع �مريكي. وكان �لفيلم نف�شه 

ملهرجان  �لذهبية  �لنجمة  بجائزة  فاز  قد 

ع�شر،  �لثانية  دورتـــه  يف  �لـــدويل  مر�ك�ص 

عنا�شره  لتكامل  للدورة،  فيلم  كاأف�شل 

�لفنية و�لتقنية و�لإن�شانية.

لبناين  �إنتاج  وهو  »�لهجوم«  فيلم  يعر�ص 

يف  وبــلــجــيــكــي،  قــطــري  فرن�شي  مــ�ــشــري 

ويف  �يار   29 من  �عتباًر�  �لفرن�شية  �ل�شالت 

�لوليات �ملتحدة �عتباًر� من 21 حزير�ن.

كولكو�  مهرجان  �أن  بالذكر  �جلدير 

هذه  �مل�شاهدين  من  قيا�شًيا  عــدًد�  �شجل 

�ل�شنة مع 19 �ألف �شخ�ص. وقد عر�ص خالله 

57 فيلًما من بينها 31 فيلًما رو�ئًيا طوياًل. 

وكانت جائزة �أول فيلم من ن�شيب �لفيلم 

�لر�وئي �لطويل »بوبلري«.

خمرجون لبنانيون �ضباب يربزون يف مهرجان الفيلم ال�ضرقي

املخرج اللبناين زياد الدويري

الكاتب اجلزائري يا�ضمينة خ�ضرا
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رحيل 

اإعداد:

جاند�رك �أبي ياغي
»�سّيدة �لقانون« �لتي غلبت �ملوت باأناملها �ل�سحرية

اإميان حم�صي

القانون«،  »�صيدة  حم�صي،  اإمي��ان  غابت 

عليه  العزف  احرتفت  بعدما  �صّميت  كما 

هالة  ومنحته  الكبار،  املو�صيقيني  احرتاف 

اآلة  ب�صفته  عرفه  ما  ن��ادًرا  �صاطًعا  وح�صوًرا 

يف  القانون«  »�صاعرة  غابت  �صرقية.  وترية 

مقتبل ربيع فنها )45 عاًما(. 

اختارت  ثم  جًدا  باكًرا  املو�صيقى  در�صت 

درا���ص��ة  بعد  ال��ق��ان��ون،  ف��ن  يف  التخ�ص�ص 

اأكادميية يف املعهد املو�صيقي الوطني العايل 

اأرقى  حاملة   1999 العام  منه  تخّرجت  الذي 

املو�صيقى  بدرا�صة  تكتف  ومل  �صهاداته. 

وح�صلت  الهند�صة  بدرا�صة  اأرفقتها  ب��ل 

الإخت�صا�ص  هذا  ولعل  الدبلوم.  على  فيها 

الأعمال  بناء  مهمة  يف  اأخرى  بخربة  مّدها 

املو�صيقية التي و�صعتها للقانون، جامعة بني 

العزف والتاأليف. 

اإ�صرارها  يف  حم�صي  اإمي��ان  �صر  يكمن 

اإ�صافة  م�صتقلة،  وظيفة  القانون  منح  على 

وتوؤدي  العازفة  الفرقة  ترافق  اآلة  كونه  اإىل 

وتلوينها.  املو�صيقية  الأعمال  بناء  يف  دوًرا 

حدة،  على  اآلة  القانون  من  الفنانة  جعلت 

اإن اأمكن القول، وراحت تعزف عليه وحده 

وم�صفية  عميًقا،  اإبداعًيا  حيًزا  اإياه  مانحة 

وهارمونية  ميلودية  موا�صفات  اأوت���اره  اإىل 

األفتها  التي  املقطوعات  ولعل  ماألوفة.  غري 

للقانون اأو القطع املو�صيقية التي خ�صتها به 

اأو خ�صته بها، خري دليل على فرادة التجربة 

التي خا�صتها يف هذا امليدان.

باإ�صم  فنًيا  املعروفة  املّر  اإميان حم�صي  هي 

اآلة  على  العزف  يف  والرائدة  حم�صي  اإمي��ان 

بني  اأوت����اره  تنّقل  كانت  حيث  ال��ق��ان��ون 

خا�صة  تقنيات  بح�صب  الع�صر  اأ�صابعها 

الآلة  لهذه  ع�صقها  نتيجة  بنف�صها  طّورتها 

اجلميلة، من دون اإهمال الطريقة التقليدية 

يف العزف عرب ا�صتعمال اإ�صبعني.

ولدت اإميان احلم�صي املّر يف لبنان العام 1967 

لة بعمر �صبع  وبداأت العزف على اآلتها املف�صّ

اأ�صبحت  اأن  اإىل  وثابرت  واإجتهدت  �صنوات 

اأهم عازفة قانون يف بلدها. منذ اإطاللتها 

»�صفريتنا  اأ�صبحت  فريوز  ال�صيدة  مع  الأوىل 

»�صّيدة  م�صاركة  على  ت�صّر  النجوم«  اإىل 

القانون« جميع حفالتها حًبا بها وتقديًرا 

تلغي  اإمي��ان  كانت  جهتها،  وم��ن  لها. 

وتوؤّجل كل اإلتزاماتها لت�صارك ال�صيدة فريوز 

الفنان  مع  اإمي��ان  اأطلت  كما  حفالتها. 

لها  يخ�ص�ص  ك��ان  ال��ذي  خليفة  مار�صيل 

ولقانونها جزًءا كبرًيا من حفالته الغنائية 

واملو�صيقية. كذلك �صاركت يف العديد من 

واإفريقيا  اآ�صيا  اأوروبا،  يف  العاملية  املهرجانات 

العاملي  الب�صتان  كعازفة منفردة )مهرجان 

وب��ريوت،  والبحرين،  لبنان،  يف  للمو�صيقى 

كذلك  باري�ص(،  يف  العربي  العامل  ومعهد 

�صاركت ب�صفتها ع�صًوا يف اأورك�صرتا املعهد 

املو�صيقي الوطني العايل اللبناين، وعزفت يف 

العديد من ت�صجيالت املو�صيقى العربية.

هي املراأة التي ع�صقت اآلة جتّنبها كثريون 

نظًرا  الرجال  العازفني  من 

ولأنها »قانون  اىل �صعوبتها 

����ص���ارم«. ول��ك��ن اإمي���ان 

خالل  م��ن  عزفها  م��ّي��زت 

الكامل  التقني  ال��وع��ي 

والإح�صا�ص  و�صروطها،  لالآلة 

بني  جامعة  بها،  العميق 

واحل��داث��ة  الكال�صيكية 

والطابعني ال�صرقي والغربي.

رحيلها  ق��ب��ل  ك��ان��ت 

اأ�صطوانة  لإ���ص��دار  ر  تتح�صّ

اأ�صطوانتها  ب��ع��د  ج��دي��دة 

قانون«،  »ال��ل��ورد  ال�صابقة 

ت�صم مقطوعات ومعزوفات، 

ت������راوح ب���ني ال���ص��ت��ع��ادة 

اأغم�صت  والتاأليف، لكّنها 

حتقق  اأن  ق��ب��ل  عينيها 

م�صروعها، تاركة وراءها خلود اأحلانها.

املدينة«  »م�صرح  كّرمها   ،2012 ال��ع��ام 

نّظم  ال��ذي  »م�صكال«  مهرجان  اإط��ار  يف 

واغنو�صتيك  الأوروب��ي  الإحت��اد  مع  بالتعاون 

للفنون امل�صرحية. كما كّرمت يف حفلني 

والبحرين  الكويت  يف  اأقامتهما  خا�صني 

)مهرجان القرين(. 



نعت قيادة اجلي�ش امل�ؤهل الأول 

�شحادة اليا�ش النمر الذي ت�يف 

بتاريخ 2013/3/23.

- من م�اليد 1970/5/9 يف 

كفرعقا، ق�شاء الك�رة، 

حمافظة ال�شمال.

- تطّ�ع يف اجلي�ش بتاريخ 

.1997/12/15

- من عداد كلية ف�ؤاد �شهاب 

للقيادة والأركان.

- حائز: 

• و�شام التقدير 
الع�شكري.

• تن�يه العماد قائد 
اجلي�ش خم�ش مرات.

• تهنئة العماد قائد 
اجلي�ش ت�شع مرات.

• تهنئة قائد املدر�شة 
احلربية مّرتني.

• تهنئة قائد اللفيف.
- عازب.

امل�ؤهل الأول

�شحادة  اليا�س النمر
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يف �سجل اخللود

نعت قيادة اجلي�ش املعاون با�شم مالك طالب 

الذي ت�يف بتاريخ 2012/3/27.

القيطع،  - من م�اليد 1980/11/25 يف �شفينة 

ق�شاء عكار، حمافظة ال�شمال.

- تطّ�ع يف اجلي�ش بتاريخ 2001/5/5.

- من عداد الف�ج املج�قل.

- حائز:

• و�شام احلرب.
• و�شام التقدير الع�شكري.

•  ميدالية امل�ؤمترات للعام 2002.
• تن�يه العماد قائد اجلي�ش خم�ش مرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش �شت مرات.
• تهنئة قائد الل�اء مّرتني.

• تهنئة قائد الف�ج.
- متاأهل وله ثالثة اأولد.

نعت قيادة اجلي�ش الرقيب الأول �شادي فليم�ن 

�شح�د الذي ت�يف بتاريخ 2013/3/23.

ق�شاء  القاع،  يف   1978/11/25 م�اليد  من   -

بعلبك، حمافظة البقاع.

- تطّ�ع يف اجلي�ش بتاريخ 1996/4/18.

- من عداد ل�اء الدعم - ف�ج الإ�شارة.

- حائز: 

• و�شام التقدير الع�شكري.
• و�شام ال�شتحقاق اللبناين من الدرجة الرابعة 

الربونزي.

• تن�يه العماد قائد اجلي�ش خم�ش مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 13 مّرة.

- متاأهل وله ثالثة اأولد.



نعت قيادة اجلي�ش اجلندي ج�ين 

ج��اك ب��� زي��د ال��ذي ت���يف بتاريخ 

.2013/3/26

يف   1993/4/20 م���ال��ي��د  م��ن   -

حمافظة  جبيل،  ق�شاء  ي��ان���ح، 

جبل لبنان.

بتاريخ  اجل��ي�����ش  يف  ت��ط��ّ�ع   -

.2010/11/29

- من عداد منطقة جبل لبنان- 

فرع املخابرات.

- حائز:

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
- عازب.

نعت قيادة اجلي�ش اجلندي ماهر 

بتاريخ  ت���يف  ال��ذي  نعيم  �شميح 

.2013/3/22

يف   1987/9/26 م�اليد  م��ن   -

حمافظة  را�شيا،  ق�شاء  كفرق�ق، 

البقاع.

بتاريخ  اجل��ي�����ش  يف  ت��ط��ّ�ع   -

.2008/11/3

 - الثاين  امل�شاة  ل�اء  عداد  من   -

الكتيبة 24.

- حائز:

اجلي�ش  قائد  العماد  تن�يه   •
ثالث مرات.

اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
مّرتني.

- عازب.

نعت قيادة اجلي�ش اجلندي جاد 

بتاريخ  ت���يف  ال��ذي  البعيني  ن��زار 

.2013/3/30

يف   1991/10/21 م�اليد  م��ن   -

حمافظة  ال�ش�ف،  ق�شاء  بعقلني، 

جبل لبنان.

بتاريخ  اجل��ي�����ش  يف  ت��ط��ّ�ع   -

.2012/11/2

- من عداد ف�ج املغاوير.

- عازب.

الرقيب الأول عمر في�شل النابل�شي
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نعت قيادة اجلي�ش الرقيب الأول عمر في�شل النابل�شي الذي ت�يف 

بتاريخ 2013/4/11.

- من م�اليد 1981/1/1 يف البرية، ق�شاء عكار، حمافظة ال�شمال.

- تطّ�ع يف اجلي�ش بتاريخ 2008/4/11.

- من عداد نادي ال�شّباط - ج�نية.

- حائز:

• تن�يه العماد قائد اجلي�ش ثالث مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش مّرتني.

- عازب.

اجلندي  ماهر �شميح نعيم

اجلندي  ج�ين جاك ب� زيد

اجلندي جاد نيزار البعيني



اأحالم اليقظة والتفكري ال�سلبي

جمموعات  تناولت  درا���س��ة  اىل  ا�ستناًدا 

اأن  م��ن  التاأكد  مّت  النا�س،  م��ن  كبرية 

باملزاج  وثيق  ب�سكل  مرتبط  الذهن  �سرود 

التي  املزمنة  النف�سية  فال�سغوط  ال�سلبي. 

يعانيها املاليني من �سكان العامل، قد توؤثر 

يف الذهن املثقل بالتفكري بالأ�سياء املقلقة 

الإيجابية  من  الفكر  وتنقل  املخيفة،  اأو 

ال�سلبية التي متيل  اإىل  الواقع،  املرت�سخة يف 

اإىل الهروب منه، الأمر الذي يوؤثر يف التجاوب 

مع �سوؤون احلياة اليومية. وعُرف كذلك اأن 

الذي ينجم عن حالة كهذه،  الذهن  �سرود 

من  الأحيان،  معظم  يف  مميًتا  يكون  قد 

اأو  النتباه  تنمية  �سرورة  على  الت�سديد  هنا 

الرتكيز  على  املعتمدة  الذهنية  اليقظة 

بطرق خمتلفة.

منافع االنتباه

على  دليل  هو  الدرا�سات  بح�سب  النتباه 

النخراط الفعلي بالواقع من دون اللجوء اإىل 

اأو التفاعل معه بطرق �سلبية. وهو  تقييمه 

حة  ال�سّ ويوؤمن  النف�سية،  الراحة  يجلب  ما 

وال�سعادة.

على هذا الأ�سا�س، كتب الباحثون يف هذا 

النتباه  منافع  عن  املقالت  مئات  احلقل 

املبني على اأ�س�س الرتكيز ال�سحيح، ودوره يف 

ينجم  وما  النف�سية،  ال�سغوط  حّدة  تخفيف 

عنها من اأمرا�س ج�سّدية ونف�سّية. ومل ين�س 

على  التّدرب  �سرورة  اإىل  الإ�سارة  الباحثون 

الرتكيز عرب عّدة اآليات، منها على �سبيل 

العالج  اإىل  واخل�سوع  الفيديو  األعاب  املثال 

اإ�سافة  احلقل،  هذا  يف  املتخ�س�س  النف�سي 

اآليات  اإىل النخراط يف مراكز التدرب على 

الرتكيز، ويف مقدمها ريا�سة التاأمل.

الرتكيز وال�سالم الداخلي

ال�سرقية  قرون، اكت�سفت احل�سارات  منذ 

القدمية منافع الرتكيز واأدخلته من �سمن 

الوحيد  احّلل  باعتباره  الدينية  ممار�ساتها 

الذهن  في  ي�سّ فهو  الإن�سانية.  لعذابات 
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رحلة يف الإن�سان

اإعداد:

غري�س فرح

يفقد  بلحظات  مير  مل  مّنا  من 

اأو  به  يقوم  مبا  اال�ستمتاع  خاللها 

على  واالأمثلة  حوله،  من  يدور  مبا 

ذلك كثرية. فاأحياًنا نكون مم�سكني 

اأن  دون  من  �سفحاته  نقراأ  بكتاب 

نفقه كلمة واحدة، اأو موجودين يف مكان ي�سج باحل�سور واملتكلمني، وندرك الحًقا اأننا مل نكن على 

علم مبا يجري. اإنها مراحل من عوار�س �سرود الذهن، حيث ي�سرح الفكر خارج نطاق الواقع. وهذا 

يح�سل عندما نكون من�سغلني باأمور تعيق تفاعل احلوا�س بطريقة �سليمة مع املحيط، في�سرح ذهننا 

جتربة  خو�س  من  حترمنا  لكنها  للحظات،  تريحنا  قد  اآفاًقا  وجنوب  وامل�ستقبل،  املا�سي  غياهب  يف 

حا�سرنا واكت�ساب اخلربة من وقائعه.

�سرود الذهن 

مرتبط 

باملزاج ال�سلبي

كيف نعي�س 

بهجة الواقع؟



عن  الناجم  والقلق  التوتر  يبعد  بعدما 

الداخلي  ال�سالم  ويوؤمن  و�سة،  امل�سّ الأفكار 

الذي يطيل العمر.

الذي  الرتكيز  على  ال��ت��دّرب  ُع��رف  لقد 

التاأمل،  بريا�سة  احل�سارات  هذه  اعتمدته 

ال��ت��ي غ���زت لح��ًق��ا ج��م��ي��ع احل�����س��ارات 

بعدما  ال��غ��رب،  دول  اأن��ح��اء  يف  وتغلغلت 

�سبعينيات  يف  النف�سية  العلوم  اأدخلتها 

املا�سي  ال��ق��رن 

م�����ن ���س��م��ن 

العقود  وخ��الل  بها.  امل��ع��رتف  العالجات 

احلقل  ه��ذا  يف  الباحثون  و�سع  املا�سية، 

ال�سرود  م��ن  العقل  متنع  عملية  ب��رام��ج 

التي  الدرا�سة  وفق  والأهم  تلقائية.  بطريقة 

ن�سرتها اأخرًيا جملة العلوم الأمريكية، هو 

يخف�س  بانتظام  الرتكيز  على  التّدرب  اأن 

باللتهابات  الإ�سابة  ويجنب  ال��دم،  �سغط 

ا التهاب الروماتيزم، لأنه  املتكررة وخ�سو�سً

 pro( يحّيد الربوتينات امل�سببة لاللتهابات

.)inflammatory proteins
يبعد  الرتكيز  اأن  اأخرى  درا�سات  واأظهرت 

ال�سغوط  ت�سّببها  التي  الأم��را���س 

اجللدية  الأم��را���س  مقّدمها  ويف 

ذل��ك،  اإىل  الأم��ع��اء.  وم�ساكل 

خاليا  عمل  يف  اإيجاًبا  يوؤثر  فهو 

يوؤمن  كونه  الع�سبية،  الدماغ 

اأداء  ن  يح�سّ اأنه  اإىل  اإ�سافة  توا�سلها،  �سرعة 

اإىل حالة  تقنياته  ويو�سل ممار�سي  الذاكرة 

الوعي الذاتي.

اأهمية الوعي الذاتي

ال������ه������دف م��ن 

ال������ت������دّرب ع��ل��ى 

ينح�سر  ل  الرتكيز 

اإىل  بالو�سول  فقط 

يف  اليقظة  ت��اأم��ني 

ب��الأم��ور  يتعلق  م��ا 

فتقنيات  اليومية. 

ال����ت����دري����ب ال��ت��ي 

ت��ق��ّدم��ه��ا امل��راك��ز 

غري  يف  امل��ن��ت�����س��رة 

ويف  م�������ك�������ان، 

ال��ت��اأم��ل،  مقدمها 

روؤي��ة  طريقة  ت��غ��رّي 

تنقلها  الذات.فهي 

م�������ن جم���ال���ه���ا 

اآف���اق  اإىل  ال�����س��ّي��ق 

خاللها  م��ن  نعرب 

ط���ّي���ات الأف���ك���ار 

وامل�ساعر  الالواعية 

والأح����ا�����س����ي���������س 

الكامنة. ومن هنا 

اأن  ال��ق��ول  ميكن 

ال�سرقية  احل�سارات 

ال��ق��دمي��ة ك��ان��ت 

ما  يف  ح���ق  ع��ل��ى 

ي��ت��ع��ل��ق ب��اجل��ه��ود 

املبذولة من اأجل تخفيف عذابات الإن�سانية. 

هذه  اعتمدتها  التي  الروحانية  فالتمارين 

من  فعالية  اأكرث  الواقع  يف  هي  احل�سارات 

ل�سحة  ا  اأي�سً ال�سرورية  اجل�سدية  التمارين 

النف�س واجل�سد.

ولن�ستمتع  اللحظة،  �سعادة  اإذن  فلنع�س 

والغو�س  الذهني  الت�سوي�س  عن  بالبتعاد 

غياهب  يف  ال�سرود  اأو  املا�سي  تفا�سيل  يف 

من�سك  عندما  يح�سل  وه��ذا  امل�ستقبل. 

واقع  دائ��رة  يف  ونح�سرها  اأفكارنا  بزمام 

يو�سح معامل ذواتنا وير�سم مع الوقت خطوط 

م�سريتنا على دروب احلياة.
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هل �أنت مهوو�س 

بالـ»و�ت�ساب« 

)Whatsapp( وبالر�سائل 

�لق�سرية وبالفي�سبوك؟؟

قد ال تعلم ذلك، لكنك 

م�ساب بالـ»نوموفوبيا«، وهو 

رهاب ر�سمي مّت حتديده 

الأول مرة �لعام 2008 من ِقَبل 

�ملحققني �لربيطانيني �لذين 

الحظو� عو�ر�س مر�سية لدى 

بع�س �مل�سابني.

مر�س جديد

مر�ض   )Nomophobia( النوموفوبيا 

على  اللبنانيني  من  كبرية  ن�سبة  اأ�ساب 

الأرجح من دون اأن يعلموا بوجوده، فما هو 

هذا املر�ض؟

 No mobile لكلمات  اخت�سار  الإ�سم 

ال�سعور  تعني  والعبارة   phone phobia
املحمول  الهاتف  وجود  عدم  من  باخلوف 

من  لأك���ر  عنه  الب��ت��ع��اد  اأو  ف��ق��دان��ه  اأو 

تغطية  نطاق  خ��ارج  الوجود  اأو  واح��د،  يوم 

�سال  ال�سبكة، ومن ثم عدم القدرة على الِتّ

هذا  ي�سيب  كما  �سالت،  الِتّ ا�ستقبال  اأو 

الرهاب مدمني ا�ستخدام �سبكات التوا�سل 

انقطاع  يتحملون  ل  الذين  الجتماعي 

ات�سالهم ب�سبكة الإنرتنت.

للوهلة  الذهن  اإىل  يتبادر  قد  ملا  وخالًفا 

يخ�سني  اللواتي  الإن��اث  ن�سبة  فاأن  الأوىل، 

ن�سبة  من  اأعلى  ن�سيانه  اأو  الهاتف  فقدان 

 70 اأّنها  اإىل  الدرا�سات  ت�سري  اإذ  ال��ذك��ور، 

باملئة لديهن و61 باملئة لدى الذكور، الذين 

هاتف  م��ن  اأك��ر  ام��ت��الك  اإىل  مييلون 

مقابل  باملئة   47(

للن�ساء(.  باملئة   36

وتزداد ن�سبة الإ�سابة 

بهذا اخلوف املر�سي 

بني �سفوف ال�سباب 

ال�����ذي�����ن ت�������راوح 

اأع��م��اره��م ب��ني 18 

و24 عاًما.

عو�ر�س �ملر�س

مي���ك���ن ر����س���د 

من  ال��ن��وم��وف��وب��ي��ا 

اأن  مثل  الت�سرفات  من  جمموعة  خ��الل 

اأكر  ال�سخ�ض بتفّقد هاتفه املحمول  يقوم 

من 30 مرة يومًيا، اأو اأن ي�سعر بكل ب�ساطة 

هاتفه  عن  ال�ستغناء  عليه  ي�ستحيل  اأنه 

القدرة  امتالك  وع��دم  دون��ه  من  والعي�ض 

على اإطفائه. ويتفّقد ال�سخ�ض امل�ساب بهذا 

الرهاب الهاتف دوًما خوًفا من تفويت ر�سالة 

اإلكرتونية اأو ن�سّية اأو مكاملة اأو »اإمييل«، 

ويتاأكد من �سحن البطارية با�ستمرار، وهو 

هاتفه  عن  التخّلي  على  القدرة  ميلك  ل 

حتى خالل وجوده يف احلمام. 

اأحًدا  اأن  عندما ي�سعر امل�ساب بهذا املر�ض 

من  �سواه  اأو  النقال  هاتفه  عن  ي�سغله  ما 

ي�سعر  ي�ستخدمها،  التي  التوا�سل  تقنيات 

ويحاول  وا�سح،  وا�سطراب  ذهني  ب�ت�سو�ض 

ال��ذي  الأم���ر  ال�سخ�ض،  ه��ذا  ع��ن  البتعاد 

يف  الإجتماعي  التوا�سل  حمدودية  اإىل  يوؤدي 

من  التقليل  يعني  ما  احلقيقية،  احلياة 
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ظواهر معا�رصة 

اإعداد:

با�سكال معّو�س بو مارون

من 

اأعرا�سه: 

اأ�سحاب 

»جمموعني 

مق�سومني«

�لنوموفوبيا: 

رهاب يوّلده �إدمان �لتكنولوجيا 



الفعلي  التوا�سل  وعدم  البيت  من  اخلروج 

مع النا�ض، وبالتايل فقدان الرتباط بالعامل 

اخلارجي!

وهذا الإدمان على التقنية هو مثل الإدمان 

الكحول،  اأو  التدخني  اأو  امل��خ��درات  على 

ا  �سًمّ اأو  ج�سدًيا  خطًرا  ي�سّكل  ل  لكنه 

مهلًكا ي�سّر بال�سّحة، اإمنا ميكن القول 

اأنه �سّم للروابط الإجتماعية بني الأفراد.

قلق �لعزلة

»ميكننا  الإخت�سا�سيني:  اأح��د  يقول 

النا�ض  تعّلق  نتفهم  اأن 

ب��ه��وات��ف��ه��م ال��ذك��ي��ة 

حياتهم  تفا�سيل  لأن 

فيها؛  م�سجلة  كلها 

اأو  و�ساعت  �سودف  واإذا 

باأنهم  ي�سعرون  تعّطلت، 

م��ن��ع��زل��ون ك��ل��ًي��ا عن 

يعتقد  ك��م��ا  ال���ع���امل. 

يت�سل  مل  اإذا  اأنه  البع�ض 

اأمًرا  ف�سيفّوت  بالإنرتنت 

ما، واإذا فّوته ومل ي�ستطع 

فورية  فعل  ردة  يبدي  اأن 

ف���اإن���ه ي�����س��ع��ر ب��ال��ق��ل��ق 

والتوتر«.

وي����رى الإخ��ت�����س��ا���س��ي 

ال��ه��وات��ف  اأن  ن��ف�����س��ه 

اخليال  ت��دّم��ر  الذكية 

�سيء  ك��ل  تقدم  لأن��ه��ا 

العفوية  وتق�سي على  ف�سة،  على طبق من 

مثاًل  نعر  اأن  من  فبدًل  املفاجاأة؛  وعن�سر 

على مطعم بعد البحث عنه مطوًل، ت�سمح 

اإليه  والتوجه  مكانه  بتحديد  الهواتف  لنا 

مبا�سرة.

من  �سكاًل  الق�سرية  الر�سائل  كانت 

الهواتف  وب�سبب  النوموفوميا،  اأ�سكال 

»جيل  م�سطلح  ��ا  اأي�����سً ظ��ه��ر  ال��ذك��ي��ة 

الإبهام«، يف اإ�سارة لالأ�سخا�ض الذين يبعثون 

بالر�سائل الق�سرية بدون توقف. لكن الولوج 

الذكية  الهواتف  خالل  من  الإنرتنت  اإىل 

تاأثري  من  مرة  اآلف  بع�سرة  اأكرب  تاأثري  له 

للم�ستخدم  ي�سمح  لأنه  الق�سرية  الر�سائل 

بالعثور على اأجوبة لكل �سيء تقريًبا.

التوا�سل  اأه��م��ي��ة  اإىل  منها  لفتة  ويف 

الإجتماعي الفعلي، تقوم اإحدى اجلمعيات 

حممول«  هاتف  »ب��دون  فعالية  بتنظيم 

نحو  منذ  �سباط  و8  و7   6 يف  �سنوًيا  العاملية 

الوقاية وعدم  اأهمية  اإىل  للتنبيه  �سنوات   10

ال�ست�سالم لهذا الرهاب.

عدًدا  اأح�سى  الطب  اأن  بالذكر  واجلدير 

املحمول  بالهاتف  املرتبطة  الأمرا�ض  من 

ب�سرطان  الت�سبب  اإم��ك��ان  بينها  م��ن 

الدماغ، والتاأثري ال�سلبي على العينني!
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جمموعني؟ الأ... مق�سومني!

يف  ا  ذكيًّ هاتًفا  زوجي  اأهديت  عندما  ال�سيدات:  اإحدى  تقول 

اىل  امل�ساكل  اأجلب  بذلك  اأين  اأعلم  اأكن  مل  ميالده  عيد 

الإت�سال  ت�سهيل  به  يفرت�ض  الذي كان  فالهاتف  بيتي.  داخل 

مع  حم��دود  وغ��ري  م�ستمر  توا�سل  و�سيلة  اأ�سبح  بالآخرين، 

الأ�سدقاء عرب ال�whatsapp وال�viber وغريها من التطبيقات 

اأدى  مما  والأولد،  العائلة  جتاه  واجباته  عن  زوجي  األهت  التي 

اىل ن�سوء م�ساكل بيني وبينه من جهة، وبينه وبني الأولد من 

جهة اأخرى. ا�ستمر الو�سع على هذا النحو طوال اأ�سهر، اىل اأن 

ط��ال��ب اب��ن��ي الأك��رب 

عائلي  ب���»اج��ت��م��اع 

طارىء« ناق�سنا خالله 

م���و����س���وع الإدم������ان 

زوج��ي،  يعانيه  ال���ذي 

الذي  الأذى  له  و�سرحنا 

جهد  بعد  ومتكّنا  امل�ستمر،  اإهماله  جراء  من  بعائلتنا  حلق 

كبري من اإقناعه باحلد من ا�ستخدام الهاتف بهدف الت�سلية 

واإ�ساعة الوقت.

يجتمعون  الذين  ال�سباب  من  الكثري  جند  نف�سه  الإطار  يف 

يف  ومق�سومني  »جمموعني  يكونون  حيث  مقهى  اأو  مطعم  يف 

الوقت عينه« على حد قول زياد الرحباين. فكل منهم يتلهى 

عن اأ�سدقائه احلا�سرين حوله بالتوا�سل الإفرتا�سي مع اأ�سدقاء 

الغرباء«  »الأ�سدقاء  من  جمموعة  الطاولة  فت�سبح  بعيدين، 

كٌل  الطعام  يتناولون  الذين 

ما  البعيد،  اخلا�ض  عامله  يف 

ي�ستغرب  اليهم  الناظر  يجعل 

�سوًيا،  خروجهم  من  الهدف 

فهل هو للتالقي اأو للتباعد؟!



• اإ�صتخدمي املنّبه حلّث االأوالد على النهو�ض واإجناز مهماتهم ال�صباحية 
ومبا  ون�صاط.  ب�صرعة  الطعام  وجبة  وتناول  املالب�ض  كارتداء  الروتينية 

لون اللعب على العمل اجلّدي، فباإمكانك اأن  اأن االأوالد يف العادة يف�صّ

تلعبي معهم لعبة ال�صباق مع الوقت، التي تق�صي باأن ينهوا املهّمة املطلوبة منهم 

( قبل �صماع رنني املنّبه. وتعترب هذه الطريقة فّعالة يف احلد  )كتنظيف االأ�صنان مثالاً

اإجناز  عن  وتلهيهم  ا  �صباحاً االأوالد  من  الكثري  ترافق  التي  اليقظة«  »اأحالم  من 

املطلوب منهم يف الوقت املحّدد.

الطعام  وجبة  تناول  االأوالد مثالاً  اعتاد  فاإذا  روتني �صباحي حمّدد،  حافظي على   •
قبل ارتداء مالب�صهم، اأو غ�صل اأ�صنانهم كخطوة اأخرية قبل مغادرة املنزل، ال حتاويل 

ك�صر الروتني اأو تغيريه، بل حافظي على ت�صل�صل االأحداث وفق وترية معّينة يف كل 

باملطلوب  االأوالد  يقوم  بينما  ال�صخ�صي،  ال�صتعدادك  الوقت  تك�صبني  وبذلك  يوم، 

ا، من دون احلاجة اإىل تذكريهم بكل خطوة قبل القيام بها. منهم تلقائياً

ميكنك  الطريقة  وبهذه  م�صاء،  كل  يف  اجلّوية  الن�صرة  راجعي   •
اأن  مثالاً  �صمعت  فاإذا  املناخّية،  التقّلبات  تقت�صيه  ملا  ا  م�صبقاً التح�صري 

وعدم  واملعاطف،  املظّلة  جتهيز  ميكنك  وممطر،  عا�صف  الطق�ض 

ا. اإ�صاعة الوقت يف البحث عنها �صباحاً

باملدر�صة من  له عالقة  و�صعي كل ما  املدر�صّية،  جّهزي احلقائب   •
كتب واأوراق داخلها يف امل�صاء، وبذلك ال ت�صّيعني 

التاكد  اأو  امتحان  ورقة  توقيع  يف  ا  �صباحاً الوقت 

من �صّحة فر�ض ما.

الطعام«  اأمكن يف »علبة  حاويل حت�صري ما   •
 ، مثالاً فالفاكهة  ال�صابقة،  الليلة  خالل 

ال�صاندوي�صات  اأنواع  وبع�ض  املياه  وعبوة 

داخل  وو�صعها  ا  م�صبقاً حت�صريها  ميكن 

علبة الطعام يف الرّباد، ومن ثم نقلها اإىل 

يخّفف  ما  ال�صباح،  يف  املدر�صية  احلقيبة 

منك  املطلوب  العمل  من  ا  كبرياً ا  جزءاً

ا. �صباحاً

يف  م�صاعدتك  على  اأوالدك  �صّجعي   •
على  تعتمدي  كاأن  ال�صباحي،  التح�صري 

ا يف مراقبة اأخوته االأ�صغر والتاأّكد  االأكرب �صنًّ

وال  منهم.  املطلوبة  الواجبات  اإمتامهم  من 

اإبنكما  مل�صاعدة  بزوجك  االإ�صتعانة  يف  باأ�ض 

اأن  ال�صروري  ارتداء مالب�صه، فمن  ال�صغري مثالاً يف 

يعلم جميع اأفراد االأ�صرة اأهمية العمل اجلماعي 

و�صرورته لنجاح العائلة يف اإجناز مهماتها.

�أيار

2013

يف كل بيت

اإعداد:

رميا �ضليم �ضوميط
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الوقت الذي ي�صبق 

ا  االإنطالق �صباحاً

يرهق االأمهات

هـل مـن و�ضـيـلـة 

لـتـخـفـيـف

ال�ضغط

تدركها  التي  احلقيقة  ولكن  املنازل،  رّبات  يرهق  ما  اأكرث  هي  املنزلية  الواجبات  اأن  البع�ض  يظن  قد 

الأمهات العاملت هي اأن الفرتة ال�ضباحية املخ�ض�ضة للإ�ضتعداد للمدر�ضة والعمل، قد تكون اأكرث اإرهاًقا 

من الأعمال املنزلية ملا حتمله من توّتر و�ضغط نف�ضي، فثمة الكثري من التفا�ضيل التي ينبغي الإهتمام بها 

يف وقت ق�ضري. يف ما يلي بع�ض الن�ضائح التي ت�ضّهل مهّمة التح�ضري ال�ضباحي، وت�ضاعد يف الإنطلق باكًرا 

اإىل املدر�ضة والعمل.







دكتوراه يف الرتبية

للمالزم الأول 

الإداري علي عمرو

نال املالزم الأول الإداري 

عمرو  املنعم  عبد  علي 

من القوات البحرية، �شهادة الدكتوراه اللبنانية يف 

الرتبية من املعهد العايل للدكتوراه يف الآداب والعلوم 

الإن�شانية والجتماعية - اجلامعة اللبنانية، وذلك 

البحث  جيد.  تقدير  عليه  نال  بحًثا  مناق�شته  بعد 

كان بعنوان »اإ�شكالت نقدية يف اختيار الن�شو�ص 

ومقارباتها: البعد التجريبي اأي بدائل؟ درا�شة مناهج 

لبنان  يف  الثانوية  املرحلة  يف  واآدابها  العربية  اللغة 

ومقارنتها باملناهج يف تون�ص«.

وقد ا�شرف عليه الدكتور اأنطوان �شليم طعمه.

برنامج للحماية من الربامج اخلبيثة

تعترب الفريو�شات والربامج اخلبيثة التي تنتقل عن طريق ذاكرة الـ »فال�ص« )USB(  من 

اأكرث الأمور التي تهّدد �شالمة اأجهزة امل�شتخدمني.  يف هذا الإطار، ين�شح عدد من اخلرباء 

التي  الأجهزة  حلماية  املجاين،   BitDefender USB Immunizer برنامج  با�شتخدام 

ت�شتخدم نظام ويندوز، فهو مينع ت�شغيل اأي برجمّية خبيثة. 

تزعج  اأن  دون  من  اأي  ال�شا�شة  خلفية  يف  وت�شغيله،  تنزيله  بعد  املذكور،  الربنامج  يعمل 

العمل �شمن اجلهاز، ويف حال مت  اأي برجمية خبيثة من  امل�شتخدم، ومهمته منع  نافذته 

التقاط اأي منها تظهر نافذة تخرب امل�شتخدم، حيث يتم اإيقاف عملها بال�شغط على اأيقونة 

الذاكرة، ويتمكن امل�شتخدم بعدها من فتح الذاكرة باأمان.
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اأيار

2013

خدمات دوت كوم

اإعداد:

رميا �ضليم �ضوميط

روزنامة اإجتماعية

www.lebtivity.com
اإجتماعية  روزنــامــة  املوقع  ي�شم 

والأحداث  الن�شاطات  مواعيد  تنقل 

التي  والإجتماعية  والفنية  الثقافية 

اللبنانية.  املــدن  خمتلف  يف  تقام 

املقاهي  اىل  ــاًل  ــي دل ي�شم  كــمــا 

واملطاعم واأماكن الت�شلية اخلا�شة 

بالأفراد والعائالت.

عامل الكمبيوتر والتكنولوجيا

www.computerworld.com
الكمبيوتر  يف  متخ�ش�ص  موقع 

ــاًرا  ــب اأخ يعر�ص  والتكنولوجيا، 

حول  لة  مف�شّ وموا�شيع  متنوعة 

يف  والخــرتاعــات  التطورات  اأحــدث 

و�شائل  وخمتلف  احلوا�شيب  جمال 

الإت�شال الذكية. 

من هنا وهناك

www.kollshi.com
و�شور  غريبة  باأخبار  املوقع  يتميز 

موا�شيع  تتناول  لالإهتمام  مثرية 

ــن هــنــا وهـــنـــاك، كــمــا يــقــّدم  م

حول  �شّيقة  وفيديوهات  معلومات 

مواقع �شياحية وبقع �شاحرة يف دول 

بالن�شبة  جمهولة  تــزال  ل  خمتلفة 

اإىل الكثريين. 

م�ضائل ح�ضابية

www.

mathhomeworkanswers.org
من  كبرًيا  ــدًدا  ع املوقع  يتناول 

م�شائل  ــول  ح والأجــوبــة  الأ�شئلة 

الطالب  تهم  خمتلفة  ح�شابية 

وت�شاعدهم يف فرو�شهم املدر�شية.

»يا عربي«

ملعلومات لئقة  تراعي القيم الإن�ضانية

التجريبية  الن�شخة  اجلاري  اأيار  يف  تنطلق 

من حمرك البحث العربي اجلديد »يا عربي« 

من دبي حتت �شعار »ذكي واآمن وموثوق«، 

املحتوى  يف  واخللل  الفجوة  ل�شد  حماولة  يف 

املعريف العربي على �شبكة الإنرتنت الذي ل 

العام، بح�شب ما  املحتوى  الـ 1% من  يتجاوز 

اأفاد القيمون على امل�شروع.

وجاء يف بيان اأن »املحرك اجلديد �شيعمل 

وحجب  الإلكرتونية  املواقع  تهذيب  على 

بالقيم  ت�شتخف  التي  تلك  اأو  منها  امل�شيء 

الأخالقية والإن�شانية، وحتر�ص على العنف 

واأ�شاف: »ياأتي هذا  والكراهية«.  واجلرمية 

امل�شروع لي�شكل نواًة مل�شروع معريف نه�شوي 

تنقية  بعد  واملعلومة  املعرفة  يقدم  عربي 

القيم  ويراعي  منها  الالئق  واختيار  املواقع 

والأعراف ال�شائدة«. 

عربي«  »يا  اجلديد  البحث  حمرك  ويقدم 

من  مــرة   100 بـ  ــل  اأق اإجــابــات  للم�شتخدم 

خالل  مــن  الأخــــرى،  البحث  حمــركــات 

العقل  مثل  تفكر  معرفية  تكنولوجيا 

الب�شري. 

عربي  مــوقــع  اأول  ــرك،  ــح امل هـــذا  ــعــّد  وي

بياناته من خالل  قاعدة  اإعداد  يتم  مغلق 

البحث من  اآلية  خمت�شني عرب، و�شتكون 

خالل العنوان واملحتوى الرقمي من دون ا�شم 

النطاق كما هو متبع.
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اإجازة يف اإدارة 

الأعمال للمالزم 

الأول ف�ضل عبا�س

الأول ف�شل  املالزم  حاز 

عبا�ص عبا�ص من الفوج 

اإجازة  للدروع،  امل�شاد 

من  الأعمال  اإدارة  يف 

الأمريكية  اجلامعة 

للثقافة والتعليم.



الريا�ضي  للعام  اجلي�ش  بطوالت  اإط��ار  يف 

مل�ضافة  الطرق  �ضباق  بطولة  اأقيمت   ،2013

)لقاء  ال�ضباط  فيها  �ضارك  والتي  كلم   4

وذلك على  )لقاءين(،  والع�ضكريون  واحد( 

ميالد  ثكنة  اأم���ام  م��ن  املمتد  امل�ضلك 

باجتاه  البحري  امل�ضلك  عم�ضيت   - النداف 

�ضباقات  اأقيمت  كما  الرببارة.   - املن�ضف 

البدل 6×1000 يف لقاءين على ملعب بريوت 

البلدي.

وقد اأتت النتائج على النحو االآتي:

لل�ضباط: • �ضباق طرق 4 كلم 
فوج  م��ن  خليل  اليا�ش  االأول  امل���الزم   -

املغاوير، املركز االأول.

امل�ضاة  ل��واء  من  اجلمال  �ضميح  امل��الزم   -

ال�����ض��اب��ع، امل��رك��ز 

الثاين.

البحري  امل��ق��دم   -

اليا�ش القزي من القوات البحرية، الثالث.

للع�ضكريني: • �ضباق طرق 4 كلم 
يف  االأول  امل�ضاة  ل��واء  حّل  االأول،  اللقاء  يف 

يف  اخلام�ش  امل�ضاة  ل��واء  تاله  االأول،  املركز 

املركز  يف  اللوج�ضتي  واللواء  الثاين  املركز 

الثالث.

ل��واء  حافظ  فقد  ال��ث��اين،  اللقاء  يف  اأم��ا 

اللواء  بينما حّل  االأول على مركزه،  امل�ضاة 

اللوج�ضتي ثانًيا، ولواء امل�ضاة اخلام�ش ثالًثا.

• �ضباق بدل 6×1000:
يف  االأول  امل�ضاة  ل��واء  حّل  االأول،  اللقاء  يف 

يف  اللوج�ضتي  ال��ل��واء  ت��اله  االأول،  امل��رك��ز 

املركز الثاين ولواء امل�ضاة اخلام�ش يف املركز 

الثالث.

امل�ضاة  ل��واء  فاز  فقد  الثاين،  اللقاء  يف  اأم��ا 

اللوج�ضتي  واللواء  االأول،  باملركز  اخلام�ش 

يف  البحر  مغاوير  فوج  وحّل  الثاين،  باملركز 

املركز الثالث.

يف  اجلي�ش  لبطولة  النهائي  الت�ضنيف  ويف 

حّل  للع�ضكريني،  والبدل  الطرق  �ضباقات 

امل�ضاة  لواء  االأول،  املركز  يف  االأول  امل�ضاة  لواء 

اخلام�ش يف املركز الثاين، واللواء اللوج�ضتي 

يف املركز الثالث.
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اأيار
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ريا�ضة

اإعداد:

روجينا خليل ال�ضختورة

بطولة اجلي�ش 

يف �ضباقات 

الطرق والبدل

بطولة العامل الع�ضكرية 

الـ55 للعدو الريفي يف �ضربيا العامل  بطولة  يف  اجلي�ش  ف��ري��ق  ���ض��ارك 

يف  اأجريت  التي  الريفي  للعدو  الع�ضكرية 

يف  االإج��م��ايل،  ال�ضعيد  على  وح��ّل  �ضربيا 

املركز 11 من بني 16 فريًقا م�ضارًكا.



العامة  امل��دي��ري��ة  نّظمت 

ل��ق��وى االأم�����ن ال��داخ��ل��ي، 

ن�ضف  �ضباق  الطرق«  لعدائي  لبنان  »عرب  ن��ادي  مع  بالتعاون 

ماراثون الدويل ال�ضاد�ش با�ضم »الو�ضامني«، تكرمًيا لل�ضهيدين 

اللواء و�ضام احل�ضن والرائد و�ضام عيد. 

اأطلق �ضارة انطالق ال�ضباق من �ضاحة �ضا�ضني – االأ�ضرفية، ممثل 

�ضرطة  قائد  ريفي  اأ�ضرف  اللواء  الداخلي  االأمن  لقوى  العام  املدير 

بريوت العميد ديب طبيلي. وكانت م�ضافته 21،100 كلم و�ضواًل 

ال�ضهيد  ال��ل��واء  ثكنة  اإىل 

و�ضام احل�ضن – �ضبية.

يف  اجلي�ش  ف��ري��ق  ���ض��ارك 

عنا�ضر  جانب  اإىل  ال�ضباق 

م���ن خم��ت��ل��ف االأج���ه���زة 

واالحتادات  واالأندية  االأمنية 

الريا�ضية اللبنانية.

وق���د ف���از ال��ع�����ض��ك��ري��ون 

عن  االأوىل  اخلم�ضة  باملراكز  اللبناين  اجلي�ش  من  امل�ضاركون 

العريف عمر  الرتتيب:  وهم بح�ضب  �ضنة(،   39-20( الرجال  فئة 

العريف  نقوال مرتا،  االأول  املعاون  العريف بالل عوا�ضه،  عي�ضى، 

ح�ضني قي�ش واملجند املمددة خدماته زاهر زين الدين. 

ويف نهاية ال�ضباق، اأقيم يف مركز قيادة القوى ال�ضيارة - �ضبية 

احتفال ت�ضليم الكوؤو�ش للفائزين.
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ن�ضف ماراثون

قوى االأمن الداخلي 

الدويل ال�ضاد�ش

اجلي�ش يف املراتب الأوىل

ميني ماراثون ال�ضاحل ال�ضنوي الأول

نّظم م�ضت�ضفى ال�ضاحل باإ�ضراف االحتاد اللبناين الألعاب القوى، 

كلم   4،5 مل�ضافة  االأول  ال�ضنوي  ال�ضاحل  ماراثون  ميني  �ضباق 

انطالًقا من اأمام مبنى امل�ضت�ضفى – طريق املطار.

ّنف  وقد �ضارك اجلي�ش يف هذا ال�ضباق واحتّل املراكز االأوىل، اإذ �ضُ

كّل من:

- العريف حمزة حممود من لواء امل�ضاة االأول، االأول.

- املعاون االأول نقوال مرتا من مديرية املخابرات، الثاين.

- الرقيب حممد العجمي من لواء امل�ضاة الثاين، الثالث.

 كاأ�ش ماراثون حول الأول للجي�ش اللبناين

كلم   5 مل�ضافة  االول  حوال  ماراثون  حوال«  �ضباب  »جتمع  نّظم 

النهاية«،  خط  على  وطنك  ل��الآخ��ر...  ا  »رك�ضً عنوان:  حتت 

انطالًقا من مدخل البلدة ال�ضمايل و�ضواًل اإىل بركة الطريي.

وقد فاز اجلي�ش باملراكز االأوىل، حيث حّل العريف ح�ضني احلاج 

ح�ضن من لواء امل�ضاة التا�ضع يف املركز االأول ونال ميدالية ذهبية 

وكاأ�ش املاراثون، فيما نال املعاون االأول اأحمد �ضرف ميدالية ف�ضية 

والرقيب و�ضام يزبك ميدالية برونزية.
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ريا�ضة

بطولة لبنان للدرجة الأوىل يف الكرة الطائرةبطولة لبنان يف �ضباق العمق بالتزلج

يف  العمق  �ضباق  يف  لبنان  بطولة  للتزلج  اللبناين  االحت��اد  نّظم 

وفازوا  االأرز  مدر�ضة  من  تالمذة  فيه  �ضارك  حيث  االأرز،  منطقة 

رميون  االأول  الرقيب  الرتتيب:  بح�ضب  وه��م  االأوىل،  باملراكز 

حد�ضيتي، العريف مارون اخلوري حنا، والرقيب االأول اأحمد كنعان.

الكرة  يف  االأوىل  للدرجة  لبنان  بطولة  يف  اجلي�ش  فريق  �ضارك 

الطائرة للعام 2013 التي نّظمها االحتاد اللبناين للعبة وفاز يف اأكرث 

من لقاء. غري اأنه يف النتيجة النهائية، حّل يف املركز 12 من اأ�ضل 

13 فريًقا م�ضارًكا، وهبط اإىل م�ضاف اأندية الدرجة الثانية.

لقاء ودي بلعبة �ضالح ال�ضي�ش

زياد  االأول  املعاون  من  كل  من  املوؤلف  اجلي�ش  فريق  حّل 

ك��روم،  بو  رائ��د  امل��ع��اون  �ضرانق،  بهيج  امل��ع��اون  اجللبوط، 

والعريف فيكتور فيا�ش، يف املركز االأول يف لقاء ودي بلعبة 

�ضالح ال�ضي�ش نّظمه االحتاد اللبناين للمبارزة، واأجري يف نادي 

املون ال�ضال – عني �ضعادة.

اإىل  املنت�ضبة  املدنية  فقد حلت  االإفرادي،  ال�ضعيد  اأما على 

املركز  يف  جودة  اأبو  ريتا  الع�ضكرية  للريا�ضة  العايل  املركز 

االأول.

عينطورة  ن���ادي  ن��ّظ��م 

اللبناين  االحتاد  باإ�ضراف 

يف  املذكور  النادي  ملعب  على   2013 طنو�ش  فادي  بطولة  للمبارزة 

ك�ضروان.

�ضالح  م�ضابقة  �ضمن  البطولة  يف  للمبارزة  اجلي�ش  فريق  �ضارك 

ال�ضي�ش الفردي ملن هم دون 17 �ضنة، وحّل من املدنيني املنت�ضبني اإليه 

كّل من اأرز اإبن العميد الركن دريد زهر الدين يف املركز الثالث، 

وبيرت اإبن الرائد عماد ابراهيم يف املركز اخلام�ش.

بطولة فادي طنو�ش  2013 للمبارزة



اأحرز اأبراهام اأنطوين اإبن العميد نظرت قابرليان ميدالية املرتبة الثانية 

يف بطولة لبنان Levam للمدار�ش االأرمنية عن العام 2012-2013، علًما 

اأنه كان قد اأحرز املرتبة االأوىل يف بطولة العام املا�ضي مربهًنا عن م�ضتوى 

عاٍل يف اللعبة.

اّن  وي���ذك���ر 

يتابع  الالعب 

ت���دري���ب���ات���ه يف 

العايل  امل��رك��ز 

ل���ل���ري���ا����ض���ة 

ال��ع�����ض��ك��ري��ة، 

وال�����ت�����دري�����ب 

نادي  يف  اخلا�ش 

ال��ه��وم��ن��ت��م��ن 

ينتمي  ال�����ذي 

اإليه.
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ف�ضية وكاأ�ش لأمري �ضم�ش الدين 

يف بطولة غرب اآ�ضيا الأوىل للفتيان يف املبارزة

غرب  بطولة  يف  الدين  �ضم�ش  �ضامر  املهند�ش  العقيد  اإبن  اأمري  �ضارك 

اآ�ضيا االأوىل للفتيان يف لعبة املبارزة التي جرت يف لبنان على ملعب املون 

ال�ضال، وحاز امليدالية الف�ضية يف لعبة �ضالح ال�ضي�ش بعد حتقيقه املركز 

الثاين، كما نال كاأ�ش فادي طنو�ش الأف�ضل روح ريا�ضية لهذه البطولة. 

للريا�ضة  العايل  املركز  يف  تدريباته  يتلقى  اأمري  اأّن  بالذكر  وجدير 

اأحمد  علي  حممود  االأول  املعاون  املدربني  اإ�ضراف  وحتت  الع�ضكرية 

والرقيب االأول بهيج �ضرانق. 

اإليا ماريا 

عبدالله يف 

املركز الأول 

يف اجلمباز

اليا  �ضاركت 

ماريا اإبنة املوؤهل 

ال��ي��ا���ش  االأول 

من  ع��ب��دال��ل��ه 

التوجيه  مديرية 

يف مباراة ودية يف 

عربي  لقاء  اأول 

يف لعبة اجلمباز 

املركز  واحتّلت 

ع��ن  االأول 

فئتها.

... واأبراهام اأنطوين قابرليان باجتاه الحرتاف يف كرة الطاولة
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من  ماروين  عبدالله  االأول  الرقيب  اإبن  يو�ضف  �ضارك 

وفاز  اجل��ودو  يف  لالأحداث  لبنان  بطولة  يف   11 الكتيبة 

باملركز الثاين عن فئة 60 كلغ.

كاأ�ش الربيع 

يف كرة 

الطاولة

نّظم االحتاد اللبناين لكرة الطاولة بطولة كاأ�ش 

املون  نادي  يف  مرحلتني  على  اأقيمت  التي  الربيع 

للرجال  والثانية  العمرية  للفئات  االأوىل  ال�ضال، 

وال�ضيدات.

العبيه  من  وبرز  البطولة  هذه  يف  اجلي�ش  �ضارك 

للريا�ضة  العايل  املركز  من  حرب  اأحمد  اجلندي 

يف  اخل��ام�����ش  امل��رك��ز  يف  ح��ّل  ال���ذي  الع�ضكرية 

املرحلتني.

نف حرب من �ضمن الالعبني ال�ضتة  كذلك، �ضُ

الذين �ضي�ضاركون يف بطولة العامل لكرة الطاولة.



ب���ت���اري���خ   -

 ،2 0 1 3 /3 /2 3

خ��ا���ش ال��ف��وج 

امل������ج������وق������ل 

م��ب��اري��ات ودي��ة 

يف األعاب الكرة )القدم، ال�ضلة والطائرة( 

مع فرق املجموعة الفرن�ضية على ملعب 

يف  الريا�ضي  �ضهاب  فوؤاد  الرئي�ش  جممع 

 : مل�ضلحته  جميعها  وك��ان��ت  جونية 

 ،41×32 ال�ضلة،  كرة   ،1×2 القدم،  كرة 

.1×2 الكرة الطائرة، 

- بتاريخ 2013/3/21، �ضارك لواء امل�ضاة 

الثاين ع�ضر يف مباراة ودية يف كرة القدم 

اجلندي  خريبة  �ضباب  ن��ادي  فريق  مع 

انتهت  عكار  يف  ال��ن��ادي  ملعب  على 

.9-9 بالتعادل 

مباراة  اأقيمت   ،2013/4/11 بتاريخ   -

ل��واء  فريقي  ب��ني  ال�ضلة  ك��رة  يف  ودي���ة 

احلربية  والكلية  اجلمهوري  احلر�ش 

الريا�ضي  املر  مي�ضال  جممع  ملعب  على 

اللواء  فريق  بفوز  انتهت  امل��وت  نهر   –
.47×49 بنتيجة 

فريق  خا�ش   ،2013/4/12 بتاريخ   -

مع  ال�ضلة  كرة  يف  ودية  مباراة  اجلي�ش 

على  الريا�ضي  االأنرتانيك  ن��ادي  فريق 

ملعب النادي املذكور يف �ضبيه، وكانت 

47 مل�ضلحة النادي.  ×  59 النتيجة 

ر�ضوان  جالل  املعاون  املدرب  �ضارك 

الع�ضكرية  للريا�ضة  العايل  من املركز 

يف الدورة التدريبية االآ�ضيوية ملدربي حرا�ش املرمى يف لعبة كرة القدم التي 

اأجريت يف بريوت من 4 حتى 9 اآذار 2013، وحاز �ضهادة بت�ضنيف جيد من 

االحتاد اللبناين للعبة.
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ريا�ضة

نادي ال�ضاموراي ينظم لقاء ودًيا يف املالكمة

برعاية وزير ال�ضباب والريا�ضة وباإ�ضراف االحتاد اللبناين 

للمالكمة، نظم نادي ال�ضاموراي لقاًء وّدًيا يف املالكمة 

اأندية االحتاد، فريق  يف طرابل�ش، �ضارك فيه اإىل جانب 

اجلي�ش وفريق فل�ضطيني.

وكانت نتائج الع�ضكريني على النحو االآتي:

- املوؤهل عبا�ش طحان )60 كلغ(، االأول.

- املعاون االأول اأحمد النابو�ش )69 كلغ(، االأول.

- الرقيب جند �ضلوم )75 كلغ(، االأول.

ت�ضفيات امل�ضارعة

مباريات  للم�ضارعة  اللبناين  االحتاد  اأقام 

وامل�ضارعة  احل���رة  امل�ضارعة  يف  الت�ضفية 

يف  الريا�ضي  التعا�ضد  ن��ادي  يف  الرومانية، 

الذي  لبنان  منتخب  الختيار  وذلك  بريوت، 

�ضي�ضارك يف بطولة العرب لل�ضباب يف عمان.

هذه  يف  اجلي�ش  ف��ري��ق  نتائج  وك��ان��ت 

الت�ضفيات على النحو االآتي:

- املجند املمددة خدماته ح�ضن الر�ضعيني 

)55كلغ(، االأول.

اأكمكجيان  كرياكو�ش  اجل��ن��دي   -

)60كلغ(، االأول.

م�ضيك  حممد  خدماته  املمددة  املجند   -

)74كلغ(، االأول.

حميه  ح�ضن  خدماته  املمددة  املجند   -

)120كلغ(، االأول.

اأحمد  علي  خدماته  امل��م��ددة  املجند   -

)74كلغ(، الثاين.

م�ضاركة دولية يف لعبة البلياردو

وال�ضنوكر  للبلياردو  اللبناين  االحتاد  اأفاد 

قد  ال�ضيخ  املوؤهل حممود عبد احلفيظ  باأّن 

�ضارك يف بطولة غرب اآ�ضيا الثالثة للبلياردو 

غولدن  فندق  يف  اأقيمت  التي  ال�ضنة  لهذه 

الربع  اإىل  و�ضل  حيث  ب���ريوت،   – توليب 

النهائي يف البلياردو الفردي )9 كرات( واإىل 

ونال  كرات(   9( الزوجي  يف  نهائي  الن�ضف 

امليدالية الربونزية.

دورة مدربي حرا�ش مرمى

مباريات

ودية



ب�إحراز  الري��ضية  م�ضريته  بداأ 

 1997 الع�م  لبــن�ن  بطولة 

املحلية  م�ض�رك�ته  وتـوالت 

املركز  ف�حتّل  والدولية 

يف  العرب  بطـولة  يف  الث�ين 

و�ض�رك  نف�ضه،  الع�م  الأردن 

تون�س  يف  العربية  البطولة  يف 

يف  الدولية  البطولة  ويف   ،)2001(

يف  �ض�رك  كم�   ،)2002( بغداد 

الع�ضكرية  الع�مل  بطولة 

املركز  واحتّل  روم�ني�  يف 

الث�لث )2006(.

�ضرانق  املع�ون  1997 ح�ز  الع�م 

درجة  مع  دويل  مدّرب  دبلوم 

الوطني  املعهد  من  ممت�ز 

وك�ن  فرن�ض�،  يف  للري��ضة 

الأوملبية  اللجنة  ب�إ�ضراف  ذلك 

الدولية، ثم ت�بع دورة مدّرب دويل 

ايط�لي�.  يف  فورمي�  مدينة  يف 

والع�م 2000 بداأ بتدريب منتخب 

اجلي�س الذي يحتّل منذ حينه� 

املركز الأول يف البطولت.

الن�دي  عن  املدّرب  يتحّدث 

 2010 الع�م  ت�أ�ضي�ضه  مّت  الذي 

للري��ضة  الع�يل  املركز  يف 

اأولد  ي�ضّم  والذي  الع�ضكرية 

الذين  والع�ضكريني،  ال�ضب�ط 

على  املب�رزة  ري��ضة  مي�ر�ضون 

خمتلف اأنواعه�: �ضيف املب�رزة، 

واحل�ض�م.  ال�ضي�س،  و�ضالح 

ت�أ�ضي�ضه  منذ  اأحرز  الفريق  هذا 

لبن�ن  بطولت  يف  الأول  املركز 

يف  للن��ضئني  العربية  والبطولة 

غرب  وبطولة   ،)2011( ظبي  اأبو 

اآ�ضي� )2012( والبطولة العربية يف 

الأردن )2013(.

اأبو  ريت�  اأّن  اإىل  �ضرانق  وي�ضري 

ن�دي  اإىل  تنتمي  وهي  جودة، 

يف  �ض�ركت  للن��ضئني،  اجلي�س 

�ضينغ�فورة،  يف  الأوملبية  الألع�ب 

املع�ون  ج�نب  اإىل  ت�أّهلت  وقد 

منتخب  من  خوري  �ضفيق 

األع�ب  يف  للم�ض�ركة  اجلي�س 

تركي�  يف  املتو�ضط  البحر 

ب�لإ�ض�فة  اجل�ري،  الع�م  خالل 

يف  للم�ض�ركة  ال�ضتعداد  اإىل 

الألع�ب الآ�ضيوية يف �ضنغه�ي يف 

ال�ضني.

فخره  عن  �ضرانق  املدّرب  يعّب 

منتخب  اإي�ض�ل  يف  �ض�هم  لأنه 

امل�ضتوي�ت،  اأعلى  اإىل  اجلي�س 

يحققه�  التي  الإجن�زات  ومع 

يتجّزاأ  ل  جزء  املب�رزة  اأ�ضبحت 

من حي�ته وهو يحمل م�ضوؤولية 

الفرق  تدريب  وهي  األ  كبرية، 

فرد  كل  م�ضتوى  ومت�بعة 

للمن�ف�ضة  موؤهاًل  لي�ضبح 

على احللب�ت الدولية.
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اأيار

2013

األعاب والعبون

اإعداد:

 ندين البلعة

فتدّرب  ا�ستهوته  وامللوك،  النبالء  ريا�سة  اإنها 

اجلي�ش  منتخب  مل�سلحة   1991 العام  منذ  عليها 

على يد املدّرب الفرن�سي غي داريكو.

اجلي�ش  منتخب  مدّرب  �سرانق  بهيج  املعاون 

ريا�سة  يف  والرجال  للفتيات  لبنان  ومنتخَبي 

ب�سغف  الريا�سة  هذه  عن  يتحدث  املبارزة، 

حتّرك  التي  الوحيدة  »الريا�سة  فهي  وحما�سة، 

والرتكيز،  الدائمة  اليقظة  وتتطّلب  احلوا�ش،  كل 

على  والإ�سرار  الليونة  ال�سريعة،  الفعل  رّدة 

الن�سر«.
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• املكونات:
كفتة: 300 غرام.

ب�صل: عدد واحد.

ان. ثوم: ف�صّ

نعناع: ربع كوب.

بطاطا: حبة واحدة.

باذجنان مدعبل: حبة واحدة.

بندورة مطحونة: 500 غرام.

رب البندورة: ملعقة كبرية.

مرقة البقر: مكّعب واحد.

ماء: ح�صب احلاجة.

ملح وفلفل اأ�صود: ح�صب الرغبة.

التح�ضري: • طريقة 
اإىل قطع  والثوم  اإىل جوانح  الب�صل  ُيفرم   -

�صغرية، يف وعاء ُي�صخن الزيت النباتي وُيقلى 

الب�صل والثوم على نار خفيفة.

مربعات،  اإىل  ويقطع  الباذجنان  ر  ُيق�صّ  -

ُتَلّت بالطحني مع قليل من الفلفل الأ�صود 

ثم ُتقلى يف الزيت ال�صاخن يف وعاء جانبي.

لت�صبح  الكفتة  ر  ُت���دوَّ اليد  راح��ة  يف   -

قليل  مع  الفرن  يف  ُتطهى  �صغرية  كريات 

من الزيت اأو ُتقلى يف املقالة حتى تن�صج.

مرّبعات  اإىل  وتقطع  البطاطا  ر  ُتق�صَّ  -

متو�صطة احلجم.

الب�صل  اإىل  الطحني  من  قليل  ُي�صاف   -

املاء  ُي�صاف  ال�صل�صة(، ثم  والثوم )لتكثيف 

)ح�صب الرغبة(، ثّم مكّعب البقر وكمّية 

اإليه  ُت�صاف  ثم  املزيج  ك  ُيحرَّ البندورة.  رب 

)نربط  كاملة  الأخ�����ص��ر  النعناع  اأوراق 

الكمية بعنق نعناع حتى ل تتفّكك يف 

الإحتفاظ  عدم  اخرتنا  اإذا  الطنجرة  داخل 

• املكونات:
�صمام: 300 غرام )اأو ن�صف حبة(.

ب�صرتما: 200 غرام.

روكا: ربع باقة.

فطر طازج: 100 غرام.

 5  :)Baie Rouge( حمبال�س 

غرامات.

فليفلة حمراء: حبة واحدة.

�صكر: ملعقة كبرية.

خّل بل�صمّي: ملعقة كبرية.

ع�صري برتقال: ربع كوب.

زيت زيتون: ملعقتان كبريتان.

ملح وفلفل: ح�صب الرغبة.

التح�ضري: • طريقة 
ر ال�صمام ويقطع اإىل �صرائح. - ُيق�صَّ

اأن يحتفظ  الب�صرتما )على  �صرائح  ُتَلف   -

يف  وتو�صع  ال�صمام  �صرائح  ببع�صها جانًبا( على 

�صحن التقدمي.

وُتنرث  وعاء  يف  وتو�صع  الروكا  اأعناق  ُتقطع   -

فوقها حبات احلمبال�س.

ا وُي�صاف اإىل   ُيقطع ما تبقى من الب�صرتما يدويًّ

كمية الروكا.

- ُيقطع الفطر قطًعا �صغرية والفليفلة احلمراء 

اإىل �صرائح.

وُت�صاف  الوعاء اجلانبي  - تخلط املكونات يف 

الأطايب من 

خمتلف مطابخ 

العامل على �صفحات 

»اجلي�س«

• ال�صيف ري�صار خمت�س
يف الأطباق الفرن�صية والعاملية

هواة املائدة 

الأنيقة مدعوون 

اإىل جتربة اأ�ضناف 

مميزة مع ال�ضيف

ري�ضار اخلوري
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اأطايب ال�شيف

اإعداد:

ليال �ضقر الفحل

�ضلطة ال�ضمام مع الب�ضرتما

داوود با�ضا مع النعناع



• املكونات:
لوز ناعم: كوب واحد.

�صكر: ن�صف كيلو.

�صنوبر: كوب واحد.

بيا�س البي�س: عدد 9.

بر�س حام�س.

التح�ضري: • طريقة 
امل��ط��ح��ون  ال���ل���وز  ُي��خ��ل��ط   -

م��ع ب��ر���س احل��ام�����س وب��ي��ا���س 

املاكينة  يف  وال�صّكر  البي�س 

الكهربائية ملّدة 10 دقائق.

�صديدة  العجينة  كانت  اإذا   -

قلياًل  اإليها  ن�صيف  الإرت��خ��اء، 

من اللوز املطحون الناعم حتى 

ت�صتّد.

ملدة  جانًبا  العجينة  تو�صع   -

ن�صف �صاعة كي ترتاح.

قطع  اإىل  العجينة  تقطع   -

�صغرية وُتدعك كل قطعة داخل راحة اليد قلياًل، ثم ت�صكل وفق الرغبة )يدوًيا 

اأو با�صتعمال القالب(،  ومَتّرر على حبات ال�صنوبر من كل اجلوانب.

�س لالإ�صتعمال يف الفرن. - ُتدهن �صينّية الفرن بالزيت اأو يو�صع عليها الورق املخ�صّ

.
ْ
- تخبز ال�صنوبرية ملدة ثالثني دقيقة يف فرن حرارته 150 
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ال�ضنوبرية

اإىل طبق التقدمي.

ع كمية ال�صكر على النار لي�صبح  - تو�صَ

اخلّل  اإليها  ُي�صاف  كالكراميل،  لونها 

قلياًل  املزيج  وُي��رتك  ك.  وُي��ح��رَّ البل�صمي 

الربتقال.  ع�صري  اإليه  ُي�صاف  ثم  النار  على 

ثم  قلياًل  تربد  حتى  جانًبا  ال�صل�صة  ترتك 

حبات  بع�س  مع  التقدمي  طبق  اإىل  ُت�صاف 

امللح  الزيتون،  زيت  من  وقليل  احلمبال�س 

والفلفل الأ�صود.

بها ملا بعد الن�صوج(.

ثم  ومن  الطنجرة  اإىل  البطاطا  ُت�صاف   -

املكونات  وت��رتك  اللحم  كريات  ُت�صاف 

جميعها على نار هادئة حتى تن�صج.

التقدمي: • طريقة 
يف  وال�����ص��ل�����ص��ة  امل��ك��ون��ات  ت�صكب   -

مكعبات  فوقها  وتو�صع  التقدمي،  وع��اء 

الباذجنان املقلية.

- ميكن اأن ُيقّدم الطبق مع الأرز.

ن�ضيحة ال�ضيف

ن
جنا

اذ
لب

د ا
ائ

فو ين�صح ال�صيف ري�صار 

يف  ال�صيدات  اخل���وري 

اأك������رثن من  ح����ال 

خالل  امللح  ا�صتعمال 

حبة  باإ�صافة  الطهي، 

)مقطوعة اإىل ن�صفني 

الب�صل  من  اأك��رث(  اأو 

رة  املق�صّ البطاطا  اأو 

ما  وه��و  ال��ط��ع��ام  اإىل 

هذه  النار.  على  يزال 

امللح  متت�س  القطع 

ال���زائ���د وت���رف���ع من 

ن�صوجه،  بعد  الطعام 

ثم ُتزال عند الن�صوج.

هو نوع من اخل�صار ي�صتهر بغناه بالبوتا�صيوم واملغنيزيوم 

على  ا  اأي�صً الباذجنان  يحتوي  والألياف.  الفوليك  وحم�س 

الفينولت وهي خاليا مقاومة لل�صرطان والفريو�صات.

من  عالية  كميات  كذلك  ال��ب��اذجن��ان  ثمر  ي�صّم 

املركبات امل�صادة للتاأك�صد )وهي املركبات امل�صوؤولة عن 

طعم املرارة يف الباذجنان وعن �صرعة تغرّي لونه الفاحت اإىل 

اللون البني عند تعّر�صه للهواء(.



التغذية  اإخت�صا�صّية 

تن�صح  فارتانيان  ك��ارال 

ببع�ض  بالتقّيد  التالمذة 

قبل  الغذائية  االإر�صادات 

االإمتحانات  موعد 

ب���اأ����ص���ب���وع ع��ل��ى 

من  للزيادة  االأق���ّل 

الأّن  الرتكيز،  ق��وة 

لالإمتحان  التقّدم 

مب����ع����دة خ���اوي���ة 

ميكن اأن يقّلل من م�صتوى الرتكيز لديهم. اأّما االإ�صتعداد اجلّيد 

فيجب اأن يراعي االآتي:

مة اإىل ثالث معتدلة ت�صّم  ل اأن تكون وجبات التلميذ مق�صّ • ُيف�صّ
الن�صويات، الربوتينات، االألياف، احلديد والفيتامينات... مع وجوب 

اأن  ميكن  االأ�صا�صية.  تلك  بني   )Snacks( خفيفة  وجبات  تناول 

بني  الفرتة  تتجاوز  اأاّل  على  ثالث  اإىل  اخلفيفة  الوجبات  عدد  ي�صل 

باخلمول  ال�صعور  لتفادي  وذلك  �صاعتني،  اأكرثمن  واالأخرى  الوجبة 

والك�صل.

يتناولون  الذين  التالمذة  اأّن  اخل�صو�ض  هذا  يف  فارتانيان  وتوؤّكد 

يكون  اأن  ل  يف�صّ )ال��ذي  كالبي�ض  بالربوتني  غنية  فطور  وجبة 

اأج�صادهم  ي�صحنون  وم�صتّقاته،  واحلليب  مقلًيا(  ولي�ض  م�صلوًقا 

تعمل  اأن  لعقولهم  وتتيح  اأطول،  ملّدة  الرتكيز  اإىل  تو�صلهم  بطاقة 

بطاقات عالية في�صبحون قادرين على حّل االأ�صئلة ال�صعبة ال�صّيما 

يف م�صائل الفيزياء والريا�صيات، باالإ�صافة اإىل اإطالة مّدة تذّكرهم.

فارتانيان  وت�صري   ،3 باالأوميغا  الغنية  الوجبات  من  االإكثار   •
�صغرية،  درا�صة   160 على  بنَيت  عاملية  درا�صة  اإىل  اخل�صو�ض  هذا  يف 

مبا�صر  ب�صكل  مرتبط  مثالية،  وب�صورة  احلفظ  اأّن  بنتيجتها  تبنّي 

الدهنّية  االأ�صماك  يف  امل��وج��ودة   Omega 3 ال���  م��ادة  با�صتهالك 

الب�صري  الدماغ  من   %40 اأّن  اإىل  نظًرا  وال�صردين(  التونا  )ال�صلمون، 

وهو   »DHA«�ال اأو   »Docosahexanoic acid«�ال من  مكّون 

.»Omega 3« �موجود يف ال

واحلبوب  كالبطاطا  بالن�صويات  غني  غذائي  نظام  اتباع   •
بقدرتها  تتمّيز  والتي  وال�صوفان...(  والربغل  االأرز  خا�ض  )وب�صكل 

تاأمني  عينه  الوقت  يف  وت�صمن  والرتكيز،  اال�صتيعاب  زي��ادة  على 

الغنية  االأطعمة  ا  اأي�صً بها  ت�صتهر  ميزة  وهي  واال�صرتخاء.  الراحة 

من  )لي�ض  وم�صتقاته  واحلليب  احلمراء،  اللحوم  ب12،  بفيتامني 

على  حتتوي  االأطعمة  فهذه  الد�صم(.  قليلة  تكون  اأن  ال�صروري 

ا بكميات  اأي�صً الكال�صيوم واملاغنيزيوم، والزنك واحلديد )موجودة 

االإجهاد  من  تقّلل  معادن  وهي  الداكن(،  ال�صوكوال  من  معتدلة 

الت�صنجات  الع�صبي وجتعل اجل�صم هادًئا بعيًدا عن  والتوّتر  الذهني 

التي ميكن اأن ُي�صاب بها التالمذة يف فرتة االمتحانات.

الدموية من خالل  الدورة  قادر على حت�صني  نظام غذائي  التزام   •
نقله لالأوك�صيجني اإىل جميع اأع�صاء اجل�صم، ورفع م�صتوى الرتكيز 

من اأجل ا�صتيعاب اأف�صل وتقوية مثالية للذاكرة. هذا النظام يوؤّدي 

فيه الفيتامني C دوًرا اأ�صا�صًيا، وامل�صادر الغنية به احلم�صيات، البندورة 

واخل�صروات ذات االأوراق اخل�صراء الداكنة.

االأداء  يف  ك�صٍل  اإىل  تقود  التي  الدهنّية  االأطعمة  عن  االإبتعاد   •
الذهني واإىل خمول يف اجل�صم، والتي توؤّدي ب�صكل مبا�صر اإىل الكاآبة 

االإمتحانات.  فرتة  يف  اأ�صاًل  التالمذة  ترافق  التي  النف�صّية  وال�صغوط 

رات النّيئة )اللوز، اجلوز والكاجو( ا�صتثناًء يخرق هذه  وُتعّد املك�صّ

غري  دهون  الأنها  الذاكرة  ن�صاط  حتفيزها  خالل  من  القاعدة 

.E م�صبعة باالإ�صافة اإىل فيتامني

وت�صري  ذهبّية،  قاعدة  االمتحان  فرتة  يف  املاء  �صرب  ي�صّكل   •
فارتانيان يف هذا اخل�صو�ض، اإىل اأنه على التلميذ �صرب ما يزيد عن 

اأكواب، وذلك لالبتعاد عن  اأي ما يفوق ثماين  اليوم  ليرَتي ماء يف 

اجلفاف الذي ي�صاهم يف االإجهاد وعدم الرتكيز.

الغازّية  امل�صروبات  اأو  الطاقة  مب�صروبات  املياه  ا�صتبدال  عدم   •
)ال�صاي،  الكافيني  من  عالية  ن�صب  على  حتتوي  التي  واملنّبهة، 

على  ت�صغط  الأنها  العادية...(  القهوة  التح�صري،  ال�صريعة  القهوة 

اإىل  يوؤّدي  مّما  البول،  اإدرار  وتزيد  القلب  دقات  وت�صاعف  االأع�صاب 

الرتكيز.  تخفيف  اإىل  وبالتايل  اجل�صم  يف  ال�صوائل  ن�صبة  اإنقا�ض 

وتذكر فارتانيان اأّن كل نق�ض للمياه يف اجل�صم الب�صري بن�صبة %5 

يخف�ض االأداء الذهني بن�صبة تراوح بني 25 و%30.

تكون  اأن  ل  وُيف�صّ يومًيا،  الفاكهة  من  ح�ص�ض  ثالث  تناول   •
طازجة الأّن الفاكهة حتتوي على االألياف االأ�صا�صية، كما ميكن 

ا. تناول الفاكهة املجّففة الغنية باحلديد اأي�صً

فهي  �صَلطات،  �صكل  على  اخل�صار  من  جّيدة  كمية  اأخ��ذ   •
غنية باالألياف واملواد امل�صادة للتاأك�صد، وتقي اأج�صادنا من التعر�ض 

مبا�صر  ب�صكل  ويوؤثر  وا�صع  ب�صكل  بنا  يحيط  الذي  البيئي  للتلّوث 

على اأداء دماغنا وم�صتوى عطائه.

التي  بال�صكريات  الغنية  االأطعمة  ا�صتهالك  عن  االمتناع   •
 High( الدم  �صغط  ارتفاع  م�صّببة  اجل�صم  يف  ال�صكر  معّدل  ترفع 

يتناولها  التي  والكروا�صان  الكنافة  وبخا�صة   )Blood Pressure
التالمذة عادة قبل الدخول اإىل قاعات االمتحان، واالجتاه اإىل تلك 

ويف  وال��رز...  الكاملة  القمحة  كخبز  املركبة  بالن�صويات  الغنية 

حال االإح�صا�ض برغبة يف ا�صتهالك احللويات ميكن تناول تلك 

امل�صنوعة منزلًيا كال� »Cake« وال�صفوف...

• ممار�صة الن�صاطات الريا�صية ملدة ن�صف �صاعة على االأقل يومًيا، 
واإن تعّذر االأمر، ين�صح التلميذ بامل�صي ملدة 20 دقيقة وذلك كو�صيلة 

لالبتعاد عن ال�صغط النف�صي وللرتفيه عن النف�ض ولو ملدة وجيزة.

على  اجل�صم  حل�صول  يكفي  ومبا  للنوم  ثابتة  مواعيد  التزام   •
عن  االإبتعاد  مع  ثماين،  عن  النوم  �صاعات  تزيد  اأاّل  على  الراحة 

تناول الطعام قبل اخللود اإىل النوم ب�صاعتني على االأقل.

اجلي�ش - العدد 335 108

اأيار

2013
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اإعداد:

ليال �صقر الفحل

الإمتحانات على الأبواب، الدر�س والإجتهاد 

طريق النجاح ل �صك يف ذلك، لكن من دون 

الغذاء املنا�صب لن تتمكن الذاكرة من العمل 

بكفاءة، ومثلها باقي قدراتنا الذهنية. هذا ما 

غذائًيا  ن�صتعّد  فكيف  عديدة،  درا�صات  بّينته 

للإمتحانات. 

غذاوؤك بطاقة جناحك
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تقدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�شابقة 

وتخ�ش�س  لقرائها  »اجل��ي�����س« 

قيمتها  مالية  جوائز  فيها  للفائزين 

توزع  لبنانية،  لرية  الف  اربعماية 

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.

التوجيه -  الريزة - مديرية  التايل: قيادة اجلي�س -  العنوان  • تر�شل احللول اىل 
جملة »اجلي�س« - »م�شابقة الكلمات املتقاطعة«.

باليد يف ثكن اجلي�س يف جميع املناطق. • با�شتطاعة امل�شرتك ت�شليم امل�شابقة 
•  اآخر موعد لقبول احللول 20 اأيار2013.

العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن 

ة
ق

اب
�ش

مل
 ا

ط
و

ر
��

�ش

عمودًيا:

1- دولة اأوروبية، بطل م�سارعة لبناين راحل.

نور. 2- اأديب وموؤرخ اندل�سي لقب بـ »ذي الوزارتني«، �سّ

3- جرى املاء جريا �سهاًل، هزم، اأولد الأرانب.

عا�سمتها  اإفريقية  دولة  راحل،  فرن�سي  لأديب  الثاين  ال�سم   -4

مقدي�سو، غ�سب على.

5- جئناكم، رفق بالإبل، يرى ال�سيء بب�سره.

6- ال�سم الثاين ملمثل وخمرج اأمريكي راحل، جنل.

7- اجلبان، اإمارة عربية، جزيرة اإيطالية.

8- ال�سم الثاين لرئي�ض وزراء �سيني راحل، جرى ورك�ض، الأ�سراب 

يف الأر�ض لها خمارج اإىل اأماكن معهودة، اأحامي عن.

9- مرفاأ اأمريكي، نقي�ض نهارها، فيلم اأخرجه جاك مارتان، 

ق�سد املكان.

، يدرك، لزَم، ما يغّطى بها ال�سبابيك. 10- اإله، فكَّ

11- بلدة يف اجلنوب، الطائفة من ال�سفن، كذب.

12- اإناء كبري، نهر اأوروبي، �سجر معروف، يرّب.

13- اأ�سد، ممثلة اأمريكية توفيت بحادث �سيارة.

14- اأكمل، اأحد ال�سهور، رجع عن.

15- ممثل م�سري راحل لقب بـ«عميد امل�سرح العربي«، اأجل�ض، 

يحّبنا.

فتور،  بعد  ن�سط  وعظمة،  و�سلطة  قدرة   -16

ننزل عليه بال�سرب.

خبز  الإدراك،  من  وُقرَب  �سّب  ميلي،   -17

ياب�ض، عائ�ض.

ال�سر،  اإىل  املوؤدي  واللغط  اجللبة  كرثة   -18

يطلعانه على الأمر، للتاأّوه.

فيزيائي  اأمريكية،  جامعة   ، لـِ  بعثكُم   -19

اإيطايل اأحد خمرتعي الال�سلكي.

راحل،  لبناين  وناقد  اأديب  عربية،  دولة   -20

ولية اأمريكية.

: فقًيا اأ

مديرية  ــ  اجلي�ض  قيادة  عن  ت�سدر  اجلي�ض،  يف  لواء   -1

التوجيه.

اجلزيرة  �سبه  يف  منطقة  ذاقت،  وحمنة،  �سّدة  لدغات،   -2

الهندية.

م�سري. ممثل  اإيطاليا،  �سعراء  اأعظم  من   -3

الإبرة. ثقب  مت�سابهان،  تغرّيت،  �سعف،  الوقت،  �سار   -4

يف  َمن  كرمي،  حجر  بالأجنبية،  منخف�ض  مت�سل،  �سمري   -5

�سيارات. ماركة  الطليعة، 

�سعل. الفيء،  ورّق، رجع  �سئم، �سعف   -6

بيت. لبناين،  بحر، ممثل  اأمر فظيع،   -7

نحا�ض. �سقي،   -8

راحل. لبناين  مو�سيقار  بيته،  يف  وقعد  9- ك�سل 

لبناين  �ساعر  ارتفاع،  احل�ساد،  لوازم  من  البناء،  اأ�سل   -10

راحل.

ا�ستونيا. عا�سمة  راحل،  لبناين  ولغوي  اأديب   -11

قارب  غالم  قلم،  البدن،  �سعيف  الذباب،  وطنَّ  �سّوت   -12

البلوغ.

وماحكوا. جادلوا  م�سرية،  مدينة  مو�سول،  اإ�سم   -13

و�سى. اأذّم، حّرم عن،  بالأجنبية،  بئر   -14

�سهل  اأر�سد،  نتواجه،  عنيًفا،  �سرًيا  �سار   -15

الأمر.

16- جاع، حرف جر.

هجم. لأ�سمهان،  اأغنية   -17

ق�ساء  يف  بلدة  رغوة،  من  املاء  يعلو  ما   -18

للندبة. رافعة،  جر،  حرف  جبيل، 

راحل،  لبناين  رئي�ض  اإفريقية،  دولة   -19

اللحم. يب�ض 

20- طريق �سهل، اإخال�سي، مطربة لبنانية.

الرق�ض. اأنواع  من  بَنينا،  يرقبنا،   -21

الفائزون
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• املعاون االأول عبد الله �شفا
لواء امل�ساة الثامن.

الله • املعاون حممد عبد 
طبابة الأ�سنان الع�سكرية.

• اأمال يو�شف �شاهني
النبطية الفوقا.

• العريف االأول ميالد اخلوري
لواء امل�ساة احلادي ع�سر.



• لوبه دوفيغا:
روائي م�سرحي 

و�ساعر ا�سباين 

)1562 ــ 1635(.

له 2000 

م�سرحية، 

منها: عقاب دون 

انتقام.

• اأوجني �شو:
اأديب وروائي فرن�سي 

)1804 ــ 1857(.

ا�ستهر بروايات 

م�سل�سلة، منها: اأ�سرار 

باري�ض.

• توما�س ديكر:
روائي م�سرحي 

انكليزي )1570 ــ 

.)1641

له م�سرحيات عديدة، 

منها عيد ال�سكايف.
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اأر�سطو

اأفالطون

ا�ستعالم

ا�ستمرار

اعتناء

اآراء

اأقوال

اأحالم

ابتداع

ابتكار

اخرتاع

ا�ستنباط

بحر

بيانو

برامز

ب�سرية

بو�سطن

بعل

براءة

بيوت

بناية

ترب

تاي�سون

تول�ستوي

ثوب

ثمن

جبيل

خرب

جامايكا

جائزة

جواد

حانوت

حدث

حقل
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ريا�سيات

رو�سيني

رواندا

رمح

رانغون
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هل تريد اأن 

تكت�سف  ما 

هو خمباأ يف 

داخل ال�سورة؟

ما عليك 

اإّل اأن ترّكز 

نظرك على 

نقطة حمددة 

يف و�سطها،  

على اأن تكون  

امل�سافة قريبة 

جًدا، ثم حاول 

بعد ثوان اأن 

تبعد ال�سورة 

تدريًجا، حماوًل 

اأن  تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�سل اىل 

روؤية الأ�سكال 

الثالثية الأبعاد 

التي �ستظهر 

اأمامك. 

�أ

ب

ع

�

د

!ةيثث �ل
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تهّب  العاتية  والرياح  ال�سنة،  هذه  ال�سهداء  عيد  يطّل 

مل  ه�ؤالء  االأبطال  فكاأّن  اجتاه،  كلِّ  من  ال�طن  على 

يقفل�ا على اأ�سمائهم الباب ومل مينع�ا عن اأعدادهم اأن 

ترتاكم وتزداد.

امل�اجهات  وت�ستّد  االأزمات  تت�اىل فيها  حمطات عديدة 

ل بالّن�ر، والذي ال تخطئ  وحرّية ال�طن هي الهدف املكلَّ

وال�ق�ع حتت  به  ال�سع�ر  القلب يف  يف�سل  وال  روؤيته،  العني 

الغاية  وتبقى  التحدّيات،  وتت�اىل  ال�سجيج  يعل�  تاأثرياته. 

�سماله  ال�طن يف  اإىل خريطة  اأن�ارها  ت�سري  نا�سعة،  جلّية 

لقد  جباله.  امتداد  وعلى  و�ساحله،  بقاعه  ويف  وجن�به، 

ت�ّزع ال�سهداء االأوائل بني حامل مع�ل وحامل قلم، وهذا 

يعرف�ن  ببالدهم.  دراي��ة  على  كان�ا  اأنهم  اإىل  اأ�سار  ما 

تها من احل�سارة  ما�سيها ويطمح�ن اإىل غد م�سرق الأبنائها، ويتمّن�ن اأن تك�ن ح�سّ

االأع�اد  م�اجهة  قاماتهم يف  يرفع�ن  وهم  الدليل عليه  قّدم�ا  ما  وهذا  وازنة،  كبرية 

التي فا�ست اأرواحهم عرب جفاف خ�سبها وظلم نا�سبيها.

عند  ت  واحتدَّ وت�سامنت  مذاهبهم  تنّ�عت  قافالتهم.  يف  ن�سيب  نبي  لكّل  كان 

الّدم، ومزّينة  باأحمر  وال�سهادة مقّد�سة، مدّونة  الله،  الّدين بعد  اإن  الّرمق االأخري. قال�ا 

هذا  على  حافظ�ا  املالأى:  باالأف�اه  و�سارخة  البط�لة،  بزخم  وم�ّثقة  الّنبات،  باأخ�سر 

املدافعة  تتم  به  الذي  االأم�سى  �سالحكم  ي�سرق  اأحًدا  تدع�ا  وال  بعدنا،  الغايل  ال�طن 

واملحافظة واالنت�سار: �سالح ال�حدة ال�طنية التي لي�س بعدها �سالح.

فرتة  يف  باالأخطار  حمف�فة  الر�سالة  كانت  اإذا  ما  حتديد  عب  ال�سّ من  يك�ن  قد 

ال�ساد�س من اأيار، اأكرث منها يف اأّيامنا هذه. ويف املقارنة، كان املطل�ب اآنذاك تاأكيد 

ومنع  احلرّية،  هذه  على  احلفاظ  فه�  الي�م  املطل�ب  اأّم��ا  وحتقيقها،  ال�طن  حرّية 

براثن الفتنة من ال��س�ل اإليها. كانت امل�اجهة اآنذاك تتم من قبل الّنخب ال�طنّية 

واالإجتماعّية والفكرّية من دون وج�د م�ؤ�س�سات منّظمة جتمعها، اأما الي�م فاإنها تتم 

خت قدرته على الّت�سدي لها، اإىل جانب  من قبل جي�س منّظم، خرب ال�سع�بات، وتر�سّ

ق�ى اأمنّية جاهزة هي االأخرى للبذل والعطاء.

حتتفل  اإجن��ازات  الغد  الأجيال  حا�سرنا  يرتك  اأن  ه�  ح��ال،  كّل  يف  املهم  لكّن 

ال�ساد�س  �سهداء  باإجنازات  الي�م  نحتفل  كما  متاًما  بامتالكها،  وتفتخر  بذكراها 

وتفاٍن  بعزم  وعر�سها،  البالد  ط�ل  يف  وحداتنا  به  تق�م  ما  يف  وا�سح  والّدليل  اأيار،  من 

واإخال�س.

بقلم:

�لعميد �لركن ح�سن �أيوب

مدير الت�جيه

�سهد�ء

�ل�ساد�س من �أيار
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