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اأيها اللبنانيون

ال�شعب،  اإىل  للتوجه  منا�شبة  لبنان،  ال�شتقالل  ال�شبعون  الذكرى 

م�شدر ال�شلطات، وهو الذي �شنعت انتفا�شته اال�شتقالل العام 1943، 

وحققت مقاومته التحرير العام 2000، واأف�شت ثورته البي�شاء العام 2005 

اإىل االنعتاق من الو�شاية والتبعية. اإال اأن االأزمة الوطنية امل�شتجدة، 

التي ت�شل عمل املوؤ�ش�شات، ومعها م�شالح النا�س، باتت تطرح اأ�شئلة 

املمار�شة  �شالمة  وحول  ومعانيه،  اال�شتقالل  حقيقة  حول  مقلقة 

الدميوقراطية يف لبنان، ومدى قدرتنا على اإدارة اأنف�شنا باأنف�شنا، ال 

بل حول طبيعة النظام، ومدى مالءمته لتحقيق اخلري العام.

والواقع املوؤ�شف، اأنه ي�شعب احلديث عن اال�شتقالل، اإذا ما عجزنا 

جديدة،  حكومة  وت�شكيل  النيابية  االنتخابات  تنظيم  عن 

توافقنا  ملا  التنكر  دون  من  احلوار  طاولة  اىل  جديد  من  واجللو�س 

عليه �شابًقا، اأو اإذا ما ف�شلنا العام املقبل يف اإجراء انتخابات رئا�شية 

املخزية،  التفجريات  موجة  ج��اءت  وقد  الد�شتورية.  املهل  �شمن 

واآخرها التفجري املدان الذي ا�شتهدف ال�شفارة االإيرانية واأدى اىل قتل 

خماطر  من  الوطن  يتهدد  بات  ما  ليوؤكد  االأبرياء،  ع�شرات  وجرح 

فتنة واإرهاب م�شتورد.

ا�شتمرينا يف  ما  اإذا  ناجًزا،  ويعترب  اال�شتقالل  ي�شتقيم  ال  كذلك، 

ومنطق  املواطنة  فكرة  تعزيز  عو�س  النفو�س،  يف  الطائفية  تر�شيخ 

الوالء املطلق للوطن، واإذا مل ننجح يف حتييد اأنف�شنا عن التداعيات 

العليا  لبنان  االإقليمية، من طريق رهن م�شالح  ال�شلبية لالأزمات 

بامل�شيئة االإقليمية اأو باالإمالءات وامل�شالح اخلارجية.

اأو  اأط��راف  ق��ررت  ما  اإذا  اال�شتقالل،  دول��ة  تقوم  اأن  ميكن  وال 

ما  اإذا  اأو  الدولة،  اال�شتقالل عن منطق  بعينها،  لبنانية  جماعات 

ارت�شت اخلروج عن التوافق الوطني، باتخاذ قرارات ت�شمح بتخطي 

وتعري�س  �شقيقة،  دولة  اأر�س  على  م�شلح  نزاع  يف  واالنخراط  احلدود 

الوحدة الوطنية وال�شلم االأهلي للخطر.

الفقر  عن  ال�شعب  ي�شتقل  مل  اإذا  اال�شتقالل،  يرت�شخ  ال  كذلك 

املتوازن  االإمن��اء  يتحقق  مل  واإذا  والف�شاد،  واجلهل  والتخلف  والعوز 

واإذا مل ي�شتقّل الق�شاء عن  للمناطق ثقافًيا واجتماعًيا واقت�شادًيا، 

ممار�شة  عن  التوقف  يتم  مل  وما  والرتهيب،  الرتغيب  اأوجه  كل 

ال�شغوط عليه كما ح�شل يف االآونة االأخرية.

وال يجدر احلديث عن اال�شتقالل، اأيها اللبنانيون، اإذا ما عجزت 

الدولة عن ن�شر �شلطتها احل�شرية على كامل تراب الوطن، و�شبط 
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كلمة الرئي�ش

رئي�س اجلمهورية 

يف ر�شالته اإىل اللبنانيني

ع�شية اال�شتقالل

طبيعة النظام يف لبنان

وفل�صفة كيانه وخ�صائ�ص اأبنائه

ال تاأتلف مع اأي فكر راف�ص للآخر

خلل الكلمة التي وّجهها اىل اللبنانيني ملنا�صبة الذكرى الـ70 ال�صتقلل 

لبنان، �صّدد رئي�ص اجلمهورية العماد مي�صال �صليمان على اأنه ي�صعب احلديث 

عن اال�صتقلل، اإذا ما عجزنا عن تنظيم االنتخابات النيابية وت�صكيل حكومة 

جديدة، واجللو�ص من جديد اىل طاولة احلوار... اأو اإذا ما ف�صلنا العام املقبل يف 

اإجراء انتخابات رئا�صية �صمن املهل الد�صتورية.



وحماربة  املخالفات  وقمع  االأمنية،  البوؤر 

امل�شلحة  القوات  تكن  مل  واإذا  االإره���اب، 

والناظمة  بال�شالح  الوحيدة  املم�شكة  هي 

ال�شلطة  ب��اإ���ش��راف  ال��دف��اع��ي��ة  ل��ل��ق��درات 

ال�شيا�شية.

وبالرغم من ذلك، فاإن ذكرى اال�شتقالل، 

و�شبل  الواقع  على  لال�شاءة  منا�شبة  هي 

اأكيد،  وع��زم  متجدد  ب��اإمي��ان  حت�شينه، 

التاأقلم  على  قدرتنا  ذل��ك  على  حتفزنا 

الت�شامن  م�����ش��اع��ر  وع��م��ق  واالرت����ق����اء، 

املقيمني  اللبنانيني  ت�شد  التي  والتعا�شد، 

واملنت�شرين اإىل بع�شهم، و�شبكات ال�شداقة 

اإقامتها  من  متكنا  التي  والدعم،  واالأمان 

على اأكرث من �شعيد.

املن�شرمة لرت�شيخ دعائم  ال�شنوات  الدولة جاهدة خالل  لقد �شعت 

اال�شتقالل. فنجحت اأواًل، يف اإقامة عالقات ديبلوما�شية ناجزة مع 

نهج  تكري�س  على  وعملت  اال�شتقالل.  منذ  االأوىل  للمرة  �شوريا، 

ورعاية  الوطني«،  احلوار  »هيئة  اإن�شاء  خالل  من  ا  خ�شو�شً احلوار، 

لبنان،  حتييد  اأهمية  اأكد  الذي  بعبدا«،  »اإع��الن  حول  التوافق 

حتييًدا اإيجابًيا ال يخت�شر بالناأي بالنف�س، كما ال يرتقي اإىل مرتبة 

احلياد.

وقد و�شعت يف ت�شرف هيئة احلوار واللبنانيني، ت�شوًرا ال�شرتاتيجية 

وطنية للدفاع، عمادها اجلي�س اللبناين، يقيًنا مني باأن م�شكلة 

ال�شالح عائق اأمام م�شرية الوفاق الوطني، اإذا مل تتو�شح وظيفة هذا 

حري�شون  اأننا  العلم  مع  وباحلكومة.  بال�شرعية  وعالقته  ال�شالح 

على االحتفاظ بكل قدراتنا الوطنية، يف مواجهة العدو االإ�شرائيلي 

وثرواتنا  و�شيادتنا  اأر�شنا  عن  دفاعا  جت�ش�شه،  و�شبكات  ومكائده 

الطبيعية، مع موا�شلة ال�شعي لتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، 

بالتعاون مع قوات اليونيفيل.

يف موازاة ذلك، تقّدمت احلكومة من املجل�س النيابي، مب�شروع 

وهو  الن�شبية،  مبداأ  جوهره  يف  يلحظ  لالنتخابات،  جديد  قانون 

ال�شيا�شية  اال�شطفافات  بك�شر  اإق��راره،  حال  يف  �شي�شمح  قانون، 

ال�شلطة،  واإعادة تكوين  للطوائف،  �شيا�شية عابرة  اأحزاب  وبن�شوء 

اإىل  وح��رة،  �شابة  جديدة،  عنا�شر  و�شخ  للمراأة،  وازن  دور  واإعطاء 

املنا�شفة  مبداأ  احرتام  �شمن  من  القرار،  و�شنع  الت�شريع  مركزي 

لالنتخابات  مماثل  م�شروع  �شابًقا  قدم  كما  ال�شحيح.  والتمثيل 

البلدية واأطلقت خطط عمل وبرامج متنوعة تعنى بال�شوؤون ال�شحية 

واالجتماعية واحلياتية والبيئية وكل ما يتعلق باملواطن االن�شان.

الكفاية  قاعدة  على  االإداري���ة  للتعيينات  اآلية  اعتماد  ومت 

وال�شفافية؛ تبّناها جمل�س الوزراء من دون ان ي�شت�شيغها اجلميع.

كذلك، مت اإجناز ن�س متكامل مل�شروع قانون حول الالمركزية 

النظام،  تطوير  اأ�شكال  من  اأ�شا�شيا  �شكال  تعترب  التي  االإداري��ة، 

وحتفيز النمو املحلي واالإمناء املناطقي املتوازن.

االحتادات  واع�شاء  روؤ�شاء  ومن  املواطنني،  من  اأطلب  وباملنا�شبة، 

اليوم  احلا�شرين  االداريني  وامل�شوؤولني  واالختيارية،  البلدية  واملجال�س 

يف هذه القاعة، امل�شاركة عرب ابداء مالحظاتهم على هذا امل�شروع 

الذي �شنن�شره قريًبا على موقع الكرتوين خا�س.

ان�شاأناها،  التي  بالبلديات  اخلا�شة  التاأديبية  الهيئة  تكون  وقد 

وال�شفافية  املراقبة  جلهة  وتر�شيده،  البلدي  العمل  لتنقية  خطوة 

واملحا�شبة، والتزام القوانني واالأنظمة، متهيًدا العتماد الالمركزية.

الدول  جتاه  الواجب  اخلارجي  للتحرك  ا،  خا�شً جهًدا  اأولينا  وقد 

االأمن  جمل�س  رئا�شة  مرحلة  اإىل  و�شواًل  االنت�شار،  وعامل  ال�شديقة 

الدولية،  الدويل، �شعًيا من قبلنا، الإعادة و�شع لبنان على اخلريطة 

كدولة م�شتقلة لها �شيادتها على �شيا�شتها اخلارجية، ووقاية وطننا 

ورفع  اإليه،  امل�شتثمرين  جذب  �شروط  وحت�شني  والفنت،  املوؤامرات  �شر 

ن�شب النمو، التي بلغت ثمانية يف املئة قبل اندالع االأزمة ال�شورية.

والع�شرين من  الديبلوما�شية، يف اخلام�س  وقد جتّلت هذه اجلهود 

االأمن  جمل�س  يف  الع�شوية  الدائمة  الدول  باإجماع  الفائت،  اأيلول 

واملفو�شية  الدويل،  والبنك  املتحدة،  لالأمم  العامة  واالأمانة  الدويل، 

العامة لالحتاد االأوروبي، واالأمانة العامة جلامعة الدول العربية، على 

اإن�شاء »جمموعة دعم دولية للبنان«، �شدر يف نتيجة اأعمالها جملة 

خال�شات، تهدف اىل دعم ا�شتقرار لبنان واقت�شاده وجي�شه، واجلهد 

القائم ملواجهة امل�شكلة املتفاقمة لالجئني ال�شوريني على اأرا�شيه.

وباإزاء القلق املتعاظم حيال مع�شلة الالجئني، عملنا على عقد 

موؤمتر دويل يف الكويت مطلع هذا العام، يهدف اىل تقا�شم االأعباء 

موؤمتر  و�شيعقد  امل�شرتكة،  الدولية  امل�شوؤولية  منطلق  من  املالية، 

ثان للدول املانحة، مطلع العام املقبل. وطالبنا يف حينه، وال نزال، 
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تر�سيخ  يف  ا�ستمرينا  ما  اإذا  ناجًزا،  ويعترب  اال�ستقالل  ي�ستقيم  ال 

الوالء  ومنطق  املواطنة  فكرة  تعزيز  عو�ض  النفو�ض،  يف  الطائفية 

املطلق للوطن، واإذا مل ننجح يف حتييد اأنف�سنا عن التداعيات ال�سلبية 

لالأزمات االإقليمية.

ن�سر  الدولة عن  ما عجزت  اإذا  اال�ستقالل،  احلديث عن  يجدر  ال 

االأمنية،  البوؤر  و�سبط  الوطن،  تراب  كامل  على  احل�سرية  �سلطتها 

وقمع املخالفات وحماربة االإرهاب.



بامل�شاركة يف تقا�شم االأعداد، وبالعمل على تو�شيع اأطر وم�شاحات 

اإيجاد  يف  وباالإ�شراع كذلك  ال�شورية،  االأرا�شي  داخل  النازحني  اإيواء 

الالجئني  بعودة  ي�شمح  ال�شورية،  لالأزمة  �شيا�شي متوافق عليه  حل 

اإىل اأر�شهم وديارهم؛ وقد اعتمدت هذه املبادئ يف اجتماع جنيف.

الدعم  ال�شعي احلثيث ل�شمان و�شع مبادئ جمموعة  واإذ �شنوا�شل 

الدولية وقراراتها مو�شع التنفيذ، فاإين على يقني باأن الدولة اللبنانية، 

اإنقاذ  اأي قرار وطني و�شيد، من �شاأنه  لن تتوانى عن النظر يف اتخاذ 

املجتمع  توانى  ما  اإذا  به،  املحدق  الوجودي  اخلطر  هذا  من  لبنان 

الدويل عن القيام بواجبه، من منطلق امل�شوؤولية امل�شرتكة.

اأيها اللبنانيون

حبنا  ومل��دى  واالإرادات،  النيات  الختبار  ي��وم  اال�شتقالل،  ي��وم 

�شواها،  دون  من  العليا  مب�شاحله  التزامنا  ولعمق  للبنان،  ووالئنا 

الوحدة  على  وحر�شنا  الوطنية  ثوابتنا  على  جديد،  من  وللتاأكيد 

»دولة  لبناء  قائمة  احلاجة  زالت  ما  واإذا  امل�شرتك.  والعي�س  الوطنية 

اال�شتقالل«، فاإن التطورات االجتماعية العميقة، التي طراأت على 

واالنق�شامات، باتت تفر�س  املتتالية  اللبناين بفعل احلروب  امل�شهد 

اأي  اال�شتقالل«،  »جمتمع  بناء  على  وموازية،  ملّحة  ب�شورة  العمل 

وحقوق  واحلرية  والعدالة  امل�شتنري  والفكر  والثقافة  املعرفة  جمتمع 

االإن�شان.

وخالل  البالد،  تعانيه  الذي  والوطني  ال�شيا�شي  امل��اأزق  واأم��ام  لذا، 

االأ�شهر التي تف�شلنا عن اال�شتحقاق الرئا�شي، ويف موازاة اجلهد الذي 

�شنبذله لت�شكيل حكومة جديدة يف اأقرب االآجال، واأمام املواطنني 

اأهل  يا  بكم  اأهيب  واحتاداتها،  البلدية  املجال�س  يف  وممثليهم 

ال�شيا�شة واأ�شحاب القرار، عدم ال�شماح باإي�شال البالد اإىل حال من 

الفراغ، يف ظل جمل�س نيابي ممدد له، وحكومة ت�شريف اعمال ال 

متثل اللبنانيني كافة. وال يدفعّنكم اأحد اإىل املكابرة اأو املغامرة 

الوطني، فاملغامرة كاملقامرة ال حت�شب ح�شاًبا للخ�شارة،  ال�شاأن  يف 

واحل��روب  املجانية  اخل�شائر  ع��بء  يتحمل  يعد  مل  �شعب،  ونحن 

العبثية واملجازفات.

اأيها اللبنانيون

موقع  ومن  اال�شتقالل،  ذك��رى  يف  اإليكم  االأخ��رية  كلمتي  يف 

من  و�شريك  وطرف  فرد  كل  ادعو  عاتقي،  على  امللقاة  امل�شوؤولية 

ومرجعية  الدولة  منطق  واإىل  الدولة  اإىل  للعودة  الوطن  �شركاء 

وعزته  لبنان  ا�شتقالل  املحافظة على  امل�شاهمة يف  واىل  املوؤ�ش�شات، 

امليثاق  وروح  الد�شتور  واأحكام  القوانني  والتزام  والفعل،  بالقول 

الوطني، تالفًيا للوقوع يف منزلقات الفتنة والت�شرذم.

اأيها اللبنانيون

يجب اأال تكون االأ�شهر التي تف�شلنا عن اال�شتحقاق الرئا�شي ا�شهر 

مراوحة وانتظار، بل ا�شهر حراك �شيا�شي وحوار وقرار، فالتزام اإعالن 

لالأزمات  ال�شلبية  التداعيات  عن  لبنان  حتييد  اأجل  من  بعبدا 

االإقليمية، واالن�شحاب فوًرا من ال�شراع الدائر يف �شوريا، واإقرار قانون 

انتخاب ع�شري من�شف جديد، والتوافق على اآلية لتح�شني نظامنا 

الالمركزية  حول  قانون  م�شروع  اإقرار  كذلك  وتر�شيده،  الد�شتوري 

االجتماعية  املواطنني  احتياجات  تلبية  مع  ت�شكل  االإداري���ة، 

ق�شرا  للمخفيني  امل�شتقلة  الهيئة  وان�شاء  منها  وال�شحية  واملعي�شية 

وم�شاريع  املقبلة،  للمرحلة  وحمفزة  رئي�شية  عناوين  واملفقودين، 

منطلق  من  بعدها،  وما  االآتية  ال�شهور  خالل  يف  التنفيذ  بر�شم 

الرتاكمية وا�شتمرارية ال�شلطة.

الالزم  اجلهد  واإىل  امل�شرية،  هذه  اإىل  االن�شمام  اإىل  اأدعوكم  واإذ 

املدنية  الدولة  اإىل  و�شواًل  والقادرة،  العادلة  الدولة  بناء  يف  للم�شاهمة 

فاإين  خا�س،  ب�شكل  ال�شباب  جيل  اإليها  يطمح  التي  واحلديثة 

يف  النظام  طبيعة  ب��اأن  ويقني،  ثقة  على 

اللبنانيني  وخ�شال  كيانه  وفل�شفة  لبنان 

واحلوار،  والثقافة  االنفتاح  على  املطبوعني 

اأو  الهيمنة  اأو  العزل  �شيا�شات  تاأتلف مع  ال 

�شمويل  فكر  اأي  مع  اأو  التطرف،  اأو  القهر 

لبنان،  و�شيبقى  ل��الآخ��ر،  راف�����س  واأح���ادي 

بعزمكم والتزامكم وتعا�شدكم، وجممل 

القدرات والكفايات التي يختزنها يف الوطن 

ودنيا االنت�شار، بلًدا دميوقراطًيا، �شيًدا، حًرا، 

م�شتقاًل، قوًيا ومزدهًرا على ما نتمناه.

ع�صتم

عا�ص لبنان
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الدولية،  اخلريطة  على  لبنان  و�سع  الإعادة  جاهدين  �سعينا  لقد 

كدولة م�ستقلة لها �سيادتها على �سيا�ستها اخلارجية، ووقاية وطننا 

�سر املوؤامرات والفنت، وحت�سني �سروط جذب امل�ستثمرين اإليه.

يوم اال�ستقالل، يوم الختبار النيات واالإرادات، وملدى حبنا ووالئنا 

للبنان، ولعمق التزامنا مب�ساحله العليا من دون �سواها، وللتاأكيد من 

الوطنية والعي�ض  الوحدة  الوطنية وحر�سنا على  جديد، على ثوابتنا 

امل�سرتك.





ت�صريف  حكومة  يف  الدفاع  وزير  اأمل 

ذكرى  ت�صّكل  اأن  غ�صن  فايز  الأعمال 

وت�صامن  العام حمطة تالق  ال�صتقالل هذا 

هذه  يف  ا  خ�صو�صً الواحد،  الوطن  اأبناء  بني 

بها  مير  التي  واحل�صا�صة  الدقيقة  املرحلة 

وطننا.

وقال غ�صن: تعود ذكرى هذا العام معّمدة 

من  العديد  يف  �صقطوا  اأبرياء  �صحايا  بدماء 

والأ�صابيع  الأيام  خالل  اللبنانية  املناطق 

القليلة املا�صية، وما اجلرمية النكراء التي 

ا�صتهدفت الآمنني يف منطقة بئر ح�صن منذ 

اإرهابية  تفجريات  من  �صبقها  وما  يومني، 

وا�صح  دليل  اإل  املا�صية  والأ�صهر  الأ�صابيع  يف 

على اأن لبنان يقع حتت وطاأة اإرهاب �صر�س 

من  ومنعه  بلدنا،  كاهل  عن  لإزاحته  ا�صتثنائية  قوة  اإىل  نحتاج 

التغلغل يف ن�صيجنا الوطني.

اأبرز  اأحد  ا�صرائيل  والذي متّثل  املتنقل،  الإرهاب  اإن خطر  واأ�صاف: 

فهذا  تاريخه،  يف  حا�صم  طرق  مفرتق  على  لبنان  ي�صع  وجوهه، 

الإرهاب يعمل يف الظالم على تغذية اأدواته وايقاظ خالياه النائمة، 

الدولة،  مقومات  بكل  والإطاحة  بلدنا،  على  النق�صا�س  بهدف 

واخلال�س لن يكون اإل بخارطة طريق �صيا�صية اأ�صا�صها احلوار، ت�صري 

راأ�صها  وعلى  الأمنية  املوؤ�ص�صات  تبذله  الذي  الأمني  اجلهد  مبوازاة 

قيادة اجلي�س، فمواجهة الأزمات ل تكون اإل بر�ّس ال�صفوف وترك 

واأخذ  ال�صخ�صية  امل�صالح  عن  والتعايل  جانًبا  ال�صيا�صية  اخلالفات 

العرب مما يجري حولنا، فاإذا جاء الطوفان فاإنه لن ي�صتثني اأحًدا.

للعدو  جت�ص�س  وكر  يوًما  يكون  لن  لبنان  اأن  غ�صن،  واأّكد 

الإ�صرائيلي، ومرتًعا لعمالئه وجوا�صي�صه، ول بيئة حا�صنة لالإرهابيني 

واملجرمني، ول مكان يف ربوعه لالإمارات ول للموؤامرات، فالن�صيج 

غري  ومن  البلد  هذا  قاعدة  هما  امل�صرتك  العي�س  و�صيغة  الوطني 

امل�صموح ا�صتبدال هذه القاعدة بقاعدة اأخرى.

�صبيل  يف  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  به  تقوم  ما  عالًيا  قّدر  الدفاع  وزير 

احلفاظ على هذه ال�صيغة الفريدة، م�صيًدا باجلهود اجلبارة التي يقوم 

بها اجلي�س اللبناين والتي تفوق قدراته واإمكاناته، يف �صبيل تر�صيخ 

اجلهوزية  درجات  اأعلى  يف  اجلي�س  اأن  موؤكًدا  وال�صتقرار،  الأمن 

فعينه  يطراأ.  قد  جديد  واأي  الراهنة،  التحديات  ملواجهة  وال�صتعداد 

على احلدود وعلى الداخل، وهو يف الوقت نف�صه، يعمل ب�صمت من دون 

اأو ملل، متحماًل �صلف البع�س وحمالت التجني غري املربرة  كلل 

ا الغرق يف وحول �صيا�صية يحاول  التي تهدف اإىل ك�صر هيبته، راف�صً

هذا البع�س بني احلني والآخر اإقحامه فيها.

البلد  باأن  قناعته  من  انطالًقا  يعمل  اللبناين  اجلي�س  اإن  وقال: 

باأن  املوؤمن  اللبناين  ال�صعب  اأر�صاها  قناعة  وهي  عنقه،  يف  اأمانة 

جي�صه الوطني هو مالذه الأول والأخري، وهو احل�صن احل�صني للبنان. 

وانطالًقا من هذه القناعة فاإن اجلي�س لن ي�صمح لأي كان بالعبث 

باأمن البلد وا�صتقراره، ولديه اإ�صرار �صديد على جتنيب البلد اخل�صات 

واإقفال اأية ثغرة ميكن اأن يت�صلل منها اأعداء لبنان. وهو يف املقابل 

اإىل مالقاة جهوده وتركه يعمل  اإل  اأي مقابل ول يحتاج  ل يطلب 

يتحمل  ول  دقيق  فالو�صع  الأمور،  ب�صغائر  ا�صغاله  دون  من  بهدوء 

الطائفي  التحري�س  ب�صم  وامل�صبعة  امل�صوؤولة  غري  املواقف  اإطالق 

طابًعا  الأحيان  معظم  يف  تاأخذ  فعل  ردود  ت�صتدرج  والتي  واملذهبي، 

دموًيا يدفع ثمنه الأبرياء ويف مقدمهم عنا�صر اجلي�س اللبناين.

قيادة  الع�صكرية  للموؤ�ص�صة  التحية  بتوجيه  الدفاع  وزير  وختم 

ت�صجلها  التي  الإجنازات  على  اإياها  مهنًئا  وع�صكريني،  و�صباًطا 

�صبيل  يف  اجل�صام  الت�صحيات  قدمت  اأنها  ا  خ�صو�صً يوم،  بعد  يوًما 

بعزمية  واأحبطت  واخل�صات،  املاآ�صي  من  الكثري  البلد  جتنيب 

و�صالبة الكثري من املوؤامرات التي كادت تطيح بلبنان.

على  قرابني  اأرواحهم  قدموا  الذين  الأبطال  ال�صهداء  حّيا  كما 

مذبح الوطن، وقال اإن ذكرى هوؤلء الأبطال �صتبقى خالدة خلود اأرز 

لبنان. 
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كانون الأول

2013

كلمة وزير الدفاع

وزير 

الدفاع الوطني 

مبنا�صبة 

عيد ال�صتقالل

اجلي�ش يعمل 

انطالًقا من 

قناعته باأن 

لبنان اأمانة 

يف عنقه



كانون الأول

2013

قائد اجلي�ش اأمر اليوم

يف »اأمر اليوم« ع�سية اال�ستقالل

خيارنا العمل دوًما 

كي يجمع هذا العيد اللبنانيني حول رمزيته



اأيها الع�سكريون

كلبنانيني  ق���درن���ا 

معظم  يف  نحتفل  اأن 

االأح�������ي�������ان ب��ع��ي��د 

اال����س���ت���ق���الل، و���س��ط 

امل��خ��اط��ر وال��ت��ح��دي��ات 

االأمنية وال�سيا�سية، التي 

ومنطقة  وطننا  يعي�سها 

ال�سرق االأو�سط.

ل�����ك�����ّن خ���ي���ارن���ا 

اأن  ك��ع�����س��ك��ري��ني، 

ال��ع��م��ل  يف  ن�����س��ت��م��ّر 

ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ه��ذا 

الوطن، واأن نواجه العدو 

و�سبكاته  اال�سرائيلي 

واأطماعه،  التج�س�سية 

االإره���اب  ن��ح��ارب  واأن 

اأ�سكاله،  خمتلف  يف 

ون����الح����ق م��ن��ّف��ذي��ه 

العبث  على  العاملني 

بوحدتنا.

اأن  وكمواطنني،  كع�سكريني  وخيارنا 

نعمل دوًما كي يجمع هذا العيد العائالت 

اللبنانية حول رمزيته، واأن نقّدم الت�سحيات 

الد�ستور  على  ونحافظ  العلم،  ن�سون  كي 

الذي يحمي اجلمهورية.

اأيها الع�سكريون

اجل��وار،  دول  بها  مت��ّر  التي  االأح���داث  اإن 

عرف  عاًما،  ع�سر  خم�سة  طوال  اختربناها 

بعقد  وانتهت  اأي��ام��ه،  اأق�سى  لبنان  فيها 

وحّقق  وحدته  البلد  اإىل  اأع��اد  اجتماعي 

ال�سلم واال�ستقرار. اإن الد�ستور الذي اخت�سر يف 

احلقيقي،  ومفهومه  لبنان  روحية  مقدمته 

اأّكد اأهمية العي�ش امل�سرتك كاأ�سا�ش متني 

الأي  �سرعية  اأن »ال  و�سدد على  لبنان،  لقيام 

�سلطة تناق�ش ميثاق العي�ش امل�سرتك«.

اإىل  املنطقة  دول  تتجه  وفيما  ال��ي��وم، 

جتري  جديدة،  مواثيق  و�سياغة  متغريات 

وتخريب  الوطني،  الوفاق  لتدمري  حم��اوالت 

العي�ش امل�سرتك.

يف هذه اللحظة امل�سريية، قدرنا وخيارنا اأن 

جهودنا  ونبذل  نه،  ونح�سّ العقد  هذا  نحمي 

اإىل  نذهب  اأن  ال  خالله،  من  اأزماتنا  حلل 

حلول خارجة عنه، فتودي بنا اإىل املجهول.

اأيها الع�سكريون

الت�سحيات  يوم،  كل  وتبذلون  بذلتم  لقد 

من اأجل احلفاظ على روحية وثيقة الوفاق 

العي�ش  اح���رتام  على  القائمة  ال��وط��ن��ي، 

املكونات  جميع  وخ�سو�سيات  امل�سرتك، 

هذا  وبعملكم  الوطن،  منها  يتاألف  التي 

ا�ستودعنا  الذي  االإرث  على  حتافظون  اإمنا 

ويف  ا�ستقالله.  واأر�سوا  الوطن  بنوا  الذين  اإياه 

كلبنانيني  ن�ستعيد  هذا،  اال�ستقالل  عيد 

دولة  »لبنان  �سيحا:  املفّكر مي�سال  قاله  ما 

هم  اليوم  ولبنانيو  املا�سي،  بدرو�ش  عريقة 

نتمكن من  ال  وقد  االأم�ش.  لبنانيو  ذاتهم 

تغيري جمرى االأحداث، ما مل نثابر على جتاوز 

فمهمتنا  واالإميان،  واجلراأة  باالإرادة  املخاطر 

االأوىل اأن ن�سون الوجه النبيل ملا يف بالدنا من 

حرية وروحانية وت�سامح وا�ستقالل«.

اأيها الع�سكريون

هذه الر�سالة هي مهمتنا.
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ع�سية الذكرى ال�سبعني 

ال�ستقالل لبنان، وّجه 

قائد اجلي�ش العماد جان 

قهوجي اإىل الع�سكريني 

»اأمر اليوم«، الذي �سّدد فيه 

على دور اجلي�ش يف حماية 

»روحية لبنان ومفهومه 

احلقيقي«.

يف ما يلي ن�ش »اأمر 

اليوم«.



ا�ستقباالت

حكومة  يف  الوطني  الدفاع  وزير  ا�ستقبل 

يف  غ�سن،  فايز  الأ�ستاذ  الأعمال  ت�سريف 

لبنان  يف  اإيرلندا  قن�سل  ال��وزارة،  يف  مكتبه 

ال�سفري جورج �سيام.

بريوت  مكتب  قلم  رئي�س  التقى  كما 

بلبنان  اخلا�سة  الدولية  للمحكمة  التابع 

ال�سيد اأنطوين لودج وعر�س معه �سوؤوًنا تتعّلق 

بعمل املحكمة.

اأ�سحاب  نقيب  غ�سن،  ال��وزي��ر  زوار  وم��ن 

�سليمان  الدكتور  اخلا�سة  امل�ست�سفيات 

هارون.

ا�ستنكار جرمية اجلناح

غ�سن  الوزير  ا�ستنكر  اآخ��ر،  �سعيد  على 

منطقة  ا�ستهدف  ال��ذي  الإج��رام��ي  العمل 

اأن اجلرمية ت�سكل حلقة  اجلناح، معترًبا 

متهيًدا  لبنان  متزيق  م�سل�سل  من  جديدة 

طرابل�س  يف  الأو���س��اع  تناول  كما  لقتله. 

وموا�سيع  الإ�سرائيلية  التج�س�س  و�سبكة 

اأخرى.

ا�ستهدف  ال��ذي  الإره��اب��ي  التفجري  ح��ول 

ا�ستدت  قال غ�سن: مهما  اجلناح،  منطقة 

ق��ب�����س��ة الإره�����اب 

امل��ج��رم ف��اإن��ه��ا لن 

ت���ت���م���ك���ن م��ن 

ال��ن��ي��ل م���ن ه��ذا 

اإرادته  وك�سر  البلد 

امل�سرتك،  بالعي�س 

ول����ع����ل خ����ط����ورة 

املرحلة تفر�س على 

اللبنانيني  جميع 

وال��وح��دة  الت�سامن 

املوؤامرات  مبواجهة 

ال���ت���ي ت�����س��ت��ه��دف 

فبالوحدة  ب��ل��دن��ا، 

وحدها نواجه وح�س 

الإرهاب... 

معلوم  واأ����س���اف: 

ال�سهيوين  العدو  اأن 

والإرهاب هما اأعداء 

لبنان، وهما وجهان 

هي  واح���دة  لعملة 

الإجرام... واملطلوب 

ت�سامن وطني �سامل 

ي�����س��ك��ل م��ظ��ل��ة 

اللبنانيني  حتمي 

انعكا�سات  م��ن 

القتل  �سر  وتقيه  ببلدهم  املحيطة  النريان 

والإرهاب...

االأو�ساع يف طرابل�س

الدفاع  وزير  قال  طرابل�س  يف  الو�سع  حول 

الوطني: »اإن اخلطة الأمنية التي بداأ اجلي�س 

جناحها  �ساأن  ومن  ج��ًدا،  مهمة  تنفيذها 

والإ�سكالت  التوترات  املدينة عودة  جتنيب 

الأمنية، لكن هذا النجاح م�سروط بجملة 

اأمور يجب اأن تواكب اخلطة، اأوًل: التاأكيد 

كل  عن  الغطاء  �سحب  على  قوًل  ل  فعًل 

الكتفاء  وع��دم  ب��الأم��ن،  وعابث  م�سلح 

ل  اأن  ثبت  التي  الإعلمية  بالت�سريحات 

مفاعيل لها.

للم�سّلحني  ثانًيا: عدم خلق بيئة داعمة 

ا بعدما �سمعنا يف  اإىل اأي جهة انتموا خ�سو�سً

املرّبرات  خلق  حاولت  اأ�سواًتا  الأخرية  الآونة 

�سيا�سية  حا�سنة  وتاأمني  لهوؤلء،  والأع��ذار 

الأمنية  الأجهزة  ترك  يجب  كذلك  لهم. 

الأج��ه��زة  عمل  مب����وازاة  بعملها،  ت��ق��وم 

الأمني  العمل  ا�ستثمار  وع��دم  الق�سائية، 

والق�سائي لغايات �سيا�سية رخي�سة، والتوقف 

املنابر  والتهامات عرب  املواقف  اإطلق  عن 

يف حماولة ل�سب الزيت على النار وتغذية نار 

�ساأنه  من  الذي  واملذهبي  الطائفي  القتتال 

اإ�سعال البلد برّمته«.

تنويه بتحركات املجتمع املدين

املجتمع  بتحركات  غ�سن  ال��وزي��ر  ون��ّوه 

التحرك  هذا  »اإن  وق��ال:  ال�سمال  يف  امل��دين 

جاء ليظهر النتماء الوطني احلقيقي لأهل 

اللبناين  للجي�س  الدعم  وليقدم  ال�سمال، 

الذي يقوم بعمل جبار وعظيم، من دون اأن 

تطاوله  التي  ال�سيا�سية  ال�سهام  اإىل  يلتفت 

مك�سوفة  حم��اول��ة  يف  اآخ��ر  اإىل  ح��ني  م��ن 

كانون الأول
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وزير الدفاع الوطني 

ي�ستقبل زواًرا ويدعو اإىل الوحدة يف مواجهة الإرهاب

لبنان لن ي�سكت عن مو�سوع التج�س�س االإ�سرائيلي

ال�سيد اأنطوين لودج

الدكتور

�سليمان هارون
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لإلهائه من جهة، ولك�سر هيبته من جهة 

اأخرى«.

للجي�س  املمنوحة  الثقة  »اإن  واأ���س��اف: 

كل  ويف  ال�سمال  يف  اأه��ل��ه  م��ن  اللبناين 

املناطق، والتي يحاول املواطنون التعبري عنها 

يف كل حلظة، هي اأقوى من كل ال�سعارات 

الفارغة التي يطلقها البع�س يف حماولتهم 

تربير عمليات القتل والدمار«.

...وباملوؤ�س�سة الع�سكرية

الوطني »بت�سحيات  الدفاع  وزير  نّوه  كما 

يومًيا  ت��ق��دم  ال��ت��ي  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

اإحباط  على  وت�سهر  واجل��رح��ى،  ال�سهداء 

ب��الأم��ن«.  والإخ����لل  التفجري  عمليات 

ف��رتة حرجة  يف  »ال��ب��لد مت��ر  اأن  م��وؤك��ًدا 

واملطلوب هو دعم اجلي�س يف مهماته وعدم 

يف  مدعوون  املواطنني  واأن  عليه،  الت�سويب 

وتاأييدهم  دعمهم  لرتجمة  اللحظات  هذه 

للجي�س، من خلل التجاوب مع الإجراءات 

التي يقوم بها«.

اأر�س لبنان لي�ست �سائبة

العدو  »اأن  غ�سن  ال��وزي��ر  اأك��د  كذلك، 

ت�سرذم  الوحيد من  امل�ستفيد  هو  الإ�سرائيلي 

موقف  يقف  فهو  وانق�سامهم،  اللبنانيني 

ل  ذل��ك  م���وازاة  يف  وه��و  ال�سامت،  املتفّرج 

اللبنانية«...  ال�سيادة  يتوقف عن ا�ستباحة 

م�سرًيا اإىل »اأن قيام هذا العدو بن�سر اأجهزة 

جت�س�س على احلدود اجلنوبية ي�سكل دليًل 

الرامي  خمططه  يف  ا�ستمراره  على  اإ�سافًيا 

اإىل جعل لبنان لقمة �سائغة له، فيما نحن 

من�سغلون عنه بخلفاتنا الداخلية«.

ك�سف  اأن  �سبق  ال��ذي  لبنان  »اإن  وق��ال: 

���س��ب��ك��ات ع��م��لء ل��ل��ع��دو الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

واأحبط  الوطن،  باأمن  ويعبثون  يتج�س�سون 

خانة  يف  ت�سب  ل��ه��وؤلء  كثرية  حم���اولت 

مكتوف  يقف  لن  لإ�سرائيل،  التج�س�س 

الأيدي، فاأر�سه لي�ست �سائبة وهو يتابع على 

اأعلى امل�ستويات م�ساألة التج�س�س. 

»اإىل  ال��دويل  املجتمع  ال��دف��اع  وزي��ر  ودع��ا 

القر�سنة  لإيقاف  وال�سريع  الفوري  التحّرك 

الإ�سرائيلية املتمادية على اأر�سنا و�سيادتنا... 

ومنع اإ�سرائيل من الإ�ستمرار يف انتهاكاتها 

الربّية واجلوّية والبحرّية«.

يف  عمًل  ت�ستدعي  الق�سية  »هذه  اأن  وراأى 

الأمم  اإبلغ  خلل  من  �سيا�سي  اإجتاهني: 

املتحدة مبا تقوم به اإ�سرائيل من اإعتداءات 

�سكوى  وتقدمي  اللبنانية،  ال�سيادة  على 

بحت  تقني  فهو  الثاين  ال�سق  اأم��ا  �سدها. 

ويتعلق بالتحقيقات اجلارية حول اخلرق«، 

اأن »قيادة اجلي�س تقوم  مو�سًحا 

عمل  فريق  م��ع  بالتعاون 

الت�سالت  ل���وزارة  تابع 

ب����اإج����راء حت��ق��ي��ق��ات 

الع��ت��داء  ه��ذا  ب�ساأن 

ل���ل���خ���روج ب��ن��ت��ائ��ج 

لة حوله«. مف�سّ

املخطوفون اإىل ح�سن 

الوطن

الوزير  هناأ  اآخر،  �سعيد  على 

الذين  الت�سعة  اللبنانيني  غ�سن 

�ساملني  بالعودة  اأع��زاز  يف  خمطوفني  كانوا 

اجلدي  »بالعمل  منوًها  الوطن،  ح�سن  اإىل 

الدولة  بذلتها  التي  الكبرية  وب��اجل��ه��ود 

اللبنانية بالتعاون مع عدة اأطراف خارجية، 

مما اأثمر نهاية �سعيدة مللف املخطوفني«.

الإقليمية  اللحظة  اأن  »�سحيح  وق��ال: 

اإمتام  �ساعدت يف  املنطقة قد  التي متّر بها 

لكن  املخطوفني،  ع��ن  الإف���راج  عملية 

احل��ق ي��ق��ال ه��و اأن م��ا ق��ام��ت ب��ه ال��دول��ة 

اللبنانية من جهد جبار وعمل دوؤوب واإ�سرار 

على ا�ستعادة اأبنائها كان الأ�سا�س يف جناح 

هذه العملية«.
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كانون الأول

2013

اإ�ستقبالت القائد

قائد اجلي�س ي�ستقبل �سفراء

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

�سفري فرن�سا ال�سيد باتري�س باويل، و�سفري رو�سيا ال�سيد الك�سندر 

زا�سيبكني، و�سفرية هولندا ال�سيدة hester somseno، و�سفرية 

بلجيكا ال�سيدة كوليت تاكه يرافقها امللحق الع�سكري العقيد 

.Homer A.Mavrommatis دانييل بيرتز، و�سفري قرب�س ال�سيد

وجرى خلل الزيارات البحث يف التطّورات الراهنة، و�سبل تعزيز 

التعاون وتطوير العلقات الثنائية بني الأطراف.

�سفري فرن�سا

�سفرية هولندا �سفري رو�سيا

�سفري قرب�س �سفرية بلجيكا 
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ا�ستقبل قائد اجلي�س، رئي�س اأركان الدفاع الإيطايل الأمريال لويجي بينللي مانتللي، يف ح�سور قائد قوات الأمم 

الإيطالية  الوحدة  ومهمات  اجلانبني  بني  الثنائية  العلقات  تعزيز  �سبل  اللقاء  وتناول  �سيرّيا،  باولو  اجلرنال  املتحدة 

العاملة يف جنوب لبنان.

...ورئي�س اأركان 

الدفاع االإيطايل

...وقائد القوات اخلا�سة االأمريكية

القوات  قائد  الريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  العماد  ا�ستقبل 

يف  ناغاتا،  مايكل  اللواء  الأمريكية  الو�سطى  القيادة  يف  اخلا�سة 

يف  البحث  وج��رى  هيل.  دايفيد  ال�سيد  الأمريكي  ال�سفري  ح�سور 

تدريب  جمال  يف  ا  خ�سو�سً البلدين،  جي�سي  بني  الع�سكري  التعاون 

الوحدات اخلا�سة وجتهيزها.

...واملدير العام للمركز الدويل لتطوير �سيا�سات الهجرة

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، املدير العام للمركز 

من  وع��دًدا  وايدرمان  بيرت  الدكتور  الهجرة  �سيا�سات  لتطوير  الدويل 

اأع�ساء املركز، يرافقهم املدير الإقليمي للمركز ال�سفري ال�سابق عبد 

املوىل ال�سلح. وجرى التداول يف �سوؤون تتعلق بالهجرة غري ال�سرعية.

...ووفًدا فرن�سًيا

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، الوزير املفّو�س ل�سوؤون املحاربني القدامى 

يف فرن�سا ال�سيد قادر عارف وعدًدا من م�ست�ساريه، يف ح�سور ال�سفري 

الفرن�سي ال�سيد باتري�س باويل. وتناول البحث الأو�ساع العامة.

...وقن�سل رومانيا الفخري يف لبنان

الدكتور  لبنان  يف  الفخري  رومانيا  قن�سل  اجلي�س،  قائد  ا�ستقبل 

جان اأبي را�سد على راأ�س وفد مرافق.
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النائب وليد اخلوري

النائب كاظم اخلريالنائب زياد القادري

...واملمثل ال�سخ�سي للأمم املتحدة

ا�ستقبل قائد اجلي�س، املمثل ال�سخ�سي للأمم املتحدة ال�سيد ديريك 

وعلقات  واملنطقة،  لبنان  يف  التطّورات  يف  معه  وبحث  بلمبلي، 

التعاون والتن�سيق بني اجلي�س وقوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان 

للحفاظ على ا�ستقرار احلدود اجلنوبية.

...ونواًبا

ا�ستقبل العماد قهوجي، النواب ال�سادة: وليد اخلوري، زياد القادري، 

كاظم اخلري، اأحمد فتفت وخالد زهرمان وبحث معهم يف الأو�ساع 

ا يف منطقة ال�سمال. العامة والتطّورات الأخرية خ�سو�سً

النائب خالد زهرمانالنائب اأحمد فتفت 
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...وقادة االأجهزة االأمنية

العام  الأمن  عام  مدير  خمتلقة،  وباأوقات  اجلي�س،  قائد  ا�ستقبل 

اللواء عبا�س ابراهيم، ومدير عام اأمن الدولة اللواء جورج قرعة ومدير 

عام الدفاع املدين العميد رميون خطار، وبحث معهم يف التطّورات 

ملواكبة  املوؤ�س�سات  بني  امل�سرتكة  الإج��راءات  تعزيز  و�سبل  الأمنية 

الأو�ساع الراهنة.

اللواء جورج قرعة 

القا�سي جان فهد 

العميد رميون خطار

القا�سي ريا�س بو غيدا

اللواء عبا�س ابراهيم

التحقيق  وقا�سي  فهد،  جان  القا�سي  الأعلى  الق�ساء  جمل�س  رئي�س  من  كًل  الريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  التقى 

الع�سكري الأول ريا�س بو غيدا، وجرى البحث يف �سوؤون ق�سائية.

...وق�ساة

...ورئي�س جمل�س اإدارة �سركة طريان ال�سرق االأو�سط

ا�ستقبل قائد اجلي�س، رئي�س جمل�س اإدارة �سركة طريان ال�سرق 

الأو�سط ال�سيد حممد احلوت، حيث بحث معه يف التعاون القائم 

بني ال�سركة واملوؤ�س�سة الع�سكرية، وقّدم له درًعا تكرميًيا تقديًرا 

ا لأبناء ال�سهداء. للخدمات التي قّدمها للجي�س وخ�سو�سً







ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان، يف مكتبه 

يف الريزة، النواب ال�سادة: هرني احللو، اأكرم �سهيب واأمني وهبة 

الذين ا�ستعر�سوا معه الأو�ساع العامة.

املوؤ�س�سة  تهم  التي  الأمور  معه  وتداول  غيدا  اأبو  ريا�س  الأول  الع�سكري  التحقيق  قا�سي  الأركان  رئي�س  وا�ستقبل 

الع�سكرية. 

كما التقى وفًدا من رابطة قدامى القوات امل�سّلحة وبحث معه يف 

�سوؤون تهم الرابطة واإمكان م�ساعدة اجلي�س يف ت�سهيلها.

كذلك، ا�ستقبل اللواء الركن �سلمان، قائد القوات الربيطانية يف 

قرب�س اللواء Richard Cripwell مع وفد مرافق. وجرى البحث يف 

اأوجه التعاون بني اجلي�س اللبناين والقوات الربيطانية.

الإحتاد  بعثة  لدى  الع�سكري  اخلبري  الأرك��ان،  رئي�س  زوار  ومن 

الأوروبي يف لبنان العقيد الفرن�سي Pierre Desjeux. وقد جرى تبادل 

وجهات النظر جلهة التعاون الأمني بني اجلي�س والحتاد الأوروبي.
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كانون الأول

2013

اإ�ستقبالت رئي�ش الأركان

النائب

هرني احللو

رابطة 

قدامى 

القوات 

امل�سّلحة

القا�سي

ريا�س

اأبو غيدا

النائب

اأمني وهبة 

النائب

اأكرم 

�سهيب

العقيد 

الفرن�سي 

 Pierre
Desjeux

اللواء 

 Richard
Cripwell

رئي�س الأركان 

ي�صتقبل نواًبا و�صخ�صيات اأجنبية ولبنانية
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تكرمي
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و�سام جوقة 

ال�سرف الفرن�سي 

لّلواء الركن 

�سلمان

منحت الدولة الفرن�سية 

رئي�س الأركان اللواء 

الركن وليد �سلمان، 

و�سام جوقة ال�سرف من 

رتبة �سابط، يف احتفال 

اأقيم يف منزل ال�سفري 

الفرن�سي ال�سيد باتريك 

باويل، يف ح�سور العميد 

الركن ح�سن يا�سني 

قائد منطقة بريوت وعدد 

كبري من املدعوين.

كذلك، قّلد ال�سفري 

الفرن�سي اأو�سمة اإىل 

كل من اللواء الركن 

املتقاعد مي�سال منرّي 

واأحد الع�سكريني 

الفرن�سيني العاملني لدى 

ال�سفارة.



كانون الأول

2013

ذكرى ال�ستقالل

اإعداد:

با�سكال معّو�ض بومارون

العر�ض الع�سكري 

يف الذكرى الـ70 لال�ستقالل

ر�سائل اجلي�ش اإىل الوطن:

وعد الوفاء املتجدد

ودعوة اإىل ال�سباب 

واإ�سرار على التم�سك باأ�سالة اجلذور

ر�سالة وطنية ُكتب عنوانها العام 1943، و�سّطرت �سفحاتها على مدى 

�سبعني عاًما. هي وعد يتجدد كل عام باأن يظل اجلي�ض قو�ض قزح يف 

عامل الطوفان الذي يعّم املنطقة، وقارب جناة و�سط العوا�سف الهائجة 

التي ت�ستت ال�سعوب، وتطيح باحلكومات، وتزعزع اأركان الدول، وتزلزل 

كيان الأوطان من حولنا.

»الوطن كّله مّر من هنا« قالتها جادة �سفيق الوّزان التي احت�سنت 

الذكرى ال�سبعني ل�ستقالل لبنان من خالل العر�ض الع�سكري الذي 

اأحيته قيادة اجلي�ض حتى �ساقت �ساحتها برجال هم حماة ال�ستقالل، 

�سالحهم قلوب مفعمة بالنتماء الوطني ت�سرب القوى املعتدية على 

تراب الوطن بيٍد من حديد.

وعلى وقع الأغاين الوطنية التي ل تليق اإل بهم، انتظرهم احل�سور 

ة وخطوات هادرة، تعيد الأمل بوطن نا�سل  فاأطلوا يف �سفوف مرتا�سّ

لنيل ا�ستقالله ول زال يدفع غالًيا دًما طاهًرا، يهرقه رجال على مذابح 

الوطن...
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ذكرى ال�ستقالل
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و�سول املدعوين

دقت ال�ساعة الثامنة من �سباح 22 ت�سرين 

الثاين املا�سي معلنة انتهاء متركز القوى 

امل�ساركة يف االحتفال، ومع و�سول علم 

اجلي�ض اأديت املرا�سم املعتمدة.
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الثامنة وخم�ض وثالثون دقيقة كان موعد و�سول رئي�ض االأركان 

اللواء الركن وليد �سلمان حيث عزفت املو�سيقى وقّدم ال�سالح، 

وبعد اأن حّيا رئي�ض االأركان علم اجلي�ض انتظر مع نّوابه و�سول 

العماد قائد اجلي�ض.

بعد دقائق، و�سل قائد اجلي�ض العماد جان قهوجي فاأمر قائد 

العر�ض بالتاأهب وقّدم ال�سالح وعزفت املو�سيقى معزوفة القائد.

يف الثامنة والدقيقة اخلام�سة واالأربعني و�سل وزير الدفاع الوطني 

يف حكومة ت�سريف االأعمال فايز غ�سن، وبعد التاأهب وتقدمي 

ال�سالح عزفت املو�سيقى معزوفة التكرمي. 

ثم و�سل على التوايل، الرئي�ض املكلف مّتام �سالم، ورئي�ض 

حكومة ت�سريف االأعمال جنيب ميقاتي، ورئي�ض جمل�ض النواب 

نبيه بّري، فعزفت لهم املو�سيقى واأديت لهم التحية، واتخذوا 

اأماكنهم على املن�سة.



و�سـل  ـًا  متام التا�سعة  يف 

اجلمهورية  رئيـ�ض  فخامـة 

�سليمان  مي�سال  الــعــمــاد 

فــاأطــلــقـــــت املــدفــعــيــة 21 

طلقـة، كما اأطلقت اأبواق 

وعند  البحرية.  املــراكــب 

اجلي�ض  علم  اأمـــام  و�سوله 

التكرمي  مرا�سم  له  ــت  اأدي

وعـــزفـــت املــو�ــســيــقــى حلن 

حّيا  اأن  وبــعــد  التعظيم؛ 

العلم توّجه الرئي�ض �سليمان 

ا  ب�سيارة مك�سوفة م�ستعر�سً

الدفاع  وزيــر  برفقـة  القـوى 

اجلي�ض  وقـــائـــد  ــي  ــوطــنـــ ال

عادوا  ثم  االأركــان،  ورئي�ض 

لو�سع اأكاليل على الن�سب 

حيث  لل�سهداء  التذكاري 

معزوفـة  املو�سيقى  عزفت 

تــكــرمي املــوتــى، ثــم الزمــة 

الن�سيد الوطني والزمة ن�سيـد 

ال�سهداء.

اجلميع  ــذ  ــخ ات بــعــدهــا 

ة  املن�سّ عــلــى  اأمــاكــنــهــم 

ــت  ــة الـــتـــي غــ�ــسّ ــس ــ� ــي ــرئ ال

ــن، مـــن روؤ�ـــســـاء  ــوي ــدع ــامل ب

ــــواب  ون ووزراء  ــقــني  ــاب ــس �

وممثلي  و�سابقني،  حاليني 

املقامات الروحية وح�سد من 

البعثات  وممثلي  ال�سفراء 

والقن�سلية  الدبلوما�سية 

ــات االقــتــ�ــســاديــة  ــئ ــي ــه وال

والنقابية  واالجــتــمــاعــيــة 

وقــادة  واالأهــلــيــة،  واحلزبية 

وكبار  االأمــنــيــة  ــزة  ــه االأج

الــدولــة،  وموظفي  ال�سباط 

الع�سكريني  امللحقـني  اإىل 

ومــدعــويــن  الــ�ــســفـــــارات  يف 

يف  ال�سخ�سيات  كبار  من 

خمتلف احلقول.

ذكرى ال�ستقالل
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بني م�سهدين

اجلي�ض،  يف  التوجيه  مديرية  اإنتاج  من  م�سهدين«  »بني  عنوان  حتت  فيلم  عر�ض  بعدها  مّت  اللبناين  الوطني  بالن�سيد  االحتفال  افتتح 

يحكي ق�سة لبنان قبل احلرب وبعدها، ويدعو اللبنانيني لالختيار بني هذين امل�سهدين: االأول هو حتذير لل�سعب اللبناين من خالل تذكريه 

بحقبة االأحداث ال�سوداء التي كّبدته اأثماًنا باهظة؛ واالآخر بعد احلرب وتدّخل اجلي�ض على احلدود ويف اإعمار البلد واإعادة املهجرين، وانت�ساره 

على كامل االأرا�سي اللبنانية للحفاظ على اأمنها وا�ستقرارها.

لبنان« »�سّيجنا 

يف حتّية خا�سة من القلب اإىل الراحل الكبري املطرب وديع ال�سايف، الذي اأغنى لبنان والعامل العربي باإرثه الغنائي واملو�سيقي اخلالد، اأن�سد 

لور عب�ض، ومب�ساركة  الوطنية بقيادة الدكتورة  اأغانيه  اأروع  العايل للمو�سيقى باقة من  الوطني  و�ساًبا من كورال املعهد  نحو 85 �سابًة 

عدد من عنا�سر مو�سيقى اجلي�ض.

ومن »لبنان قطعة �سما« اإىل »طّلوا حبابنا« و»جايني يا اأرز اجلبل« مروًرا بـ»بيت �سامد باجلنوب« و»زرعنا تاللك يا 

»وديع  الكبري:  املطرب  وّدعت  واأمام خلفية  ال�سالم،  لبنان  بعبارة  اختتمت  التي  لبنان«  »�سّيجنا  اإىل  و�سواًل  بالدي« 

ال�سايف الله معك«.
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وقائع العر�ض

حملة االأعالم والبيارق افتتحوا العر�ض الع�سكري الذي حمل هذا 

العام عنوان »�سعبك بحبك«، وعلى وقع اأحلان عزفتها مو�سيقى 

ومعها  ة  مرتا�سّ �سفوف  يف  الراجلة  اجلي�ض  وحدات  اأطّلت  اجلي�ض 

اأعقبها  لبنان،  املوؤقتة يف  املتحدة  االأمم  قوات  �سرية من  مرة،  والأول 

مرور وحدات من: الكلية احلربية، مدر�سة الرتباء، القوات البحرية، 

امل�ساة  األوية  لواء احلر�ض اجلمهوري،  التعليم،  القوات اجلوية، معهد 

االأول، الثاين، الثالث، اخلام�ض، ال�ساد�ض، ال�سابع، الثامن، التا�سع، 

احلدود  فوجا  اللوج�ستي،  اللواء  ع�سر،  الثاين  ع�سر،  احلادي  العا�سر، 

تليهما  م�ساة  �سرّيتا  ال�سغب،  مكافحة  �سرية  والثاين،  االأول  الربية 

العام،  لالأمن  العامة  املديرية  الداخلي،  االأمن  لقوى  اإناث  ف�سيلة 

الطبابة  العامة،  اجلمارك  مديرية  الدولة،  الأمــن  العامة  املديرية 

االإطفاء، حر�ض بلدية  التزلج، فوج  الع�سكرية، مدر�سة  للريا�سة  العايل  املركز  الع�سكرية، 

مدينة بريوت، رابطة قدماء القوى امل�سلحة اللبنانية، ف�سيلة نّقابني ومفرزة كالب من فوج 

الهند�سة، جمموعة من اللجنة االأوملبيـة، اإحتاد ك�ساف لبنان، االإحتاد اللبناين للمر�سدات 

والدليالت، اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل، جمموعة من املتفوقني يف جامعات لبنان، 

ومو�سيقى قوى االأمن الداخلي.



ذكرى ال�ستقالل
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ذكرى اال�ستقالل
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عر�ض  ت��واىل  الريا�ضية  واخلطى  ال�ضريعة  املو�ضيقى  اأنغام  وعلى 

الوحدات اخلا�ضة وهي �ضرايا من اأفواج التدخل الأول، الثاين، الثالث، 

الرابع واخلام�ض، و�ضرية خا�ضة من الفهود و�ضرية من فرع احلماية 

ذكرى اال�ستقالل
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والتدخل يف �ضعبة املعلومات لقوى المن الداخلي. 

املغاوير، فرع مكافحة  الثانية ف�ضارك فيها: فوج  اأما املجموعة 

الإرهاب والتج�ض�ض، الفوج املجوقل، وفوج مغاوير البحر.



ذكرى اال�ستقالل
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مفتتًحا  اللبنانية  الأرزة  �ضكل  مّتخًذا  اجلّوي  الت�ضكيل  وحّلق 

الأمن  لقوى  العامة  املديرية  تاله خيالة من  املوؤللة  الوحدات  عر�ض 

الداخلي، ومن ثم عر�ض الآليات من لواء الدعم، ال�ضرطة الع�ضكرية، 
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امل�ضاة احلادي ع�ضر،  لواء  والثالث،  الأول  التدخل  املغاوير، فوجي  فوج 

والثاين،  الأول  املدفعي�ة  فوجي  الأول،  املدرعات  فوج  املجوقل،  الفوج 

الدفاع املدين، فوج الإطفاء، ال�ضليب الأحمر اللبناين.



تاأتي احتفالت عيد ال�ضتقالل ال�ضبعني املميزة 

هذا العام كمنا�ضبة جلمع ال�ضعب اللبناين 

ك  حول مفهوم التجّذر بالأر�ض، ودعوة لهم للت�ضّبث بلبنان والتم�ضّ

با�ضتقالله الذي يدافع عنه اجلي�ض مدعوًما بثقة اللبنانيني والتفافهم 

حوله.

من هنا اأطلقت قيادة اجلي�ض �ضعار »�ضعبك بحبك« مع �ضورة اأ�ضجار 

الزيتون التي يقطف ثمارها اللبنانيون، يف ظل اأجواء عامة م�ضطربة يف 

املنطقة، تدعو اإىل حماية هذا ال�ضتقالل مما يحدث حولنا من مظاهر 

عنيفة وغريبة عن بيئتنا وجمتمعنا اللبناين، والعودة اإىل جذورنا 

الأ�ضيلة من خالل حب الوطن وجي�ضه واأر�ضه.

ومتّيز احتفال هذا العام بثالث حمطات اأغنت عيد ال�ضتقالل وعر�ضه 

الع�ضكري: اأّولها حتية وفاء للراحل الوطني الكبري وديع ال�ضايف 

الذي اأ�ضبح رمًزا وطنًيا �ضامًيا، وثانيها م�ضاركة حواىل 200 طالب 

من املتفّوقني يف خمتلف جامعات لبنان يف العر�ض الع�ضكري، دللًة 

ا  على الوحدة والت�ضامن بني اجلي�ض واملجتمع املدين املثقف، وخ�ضو�ضً

اأن ال�ضباب م�ضتقبل لبنان الواعد الذي ُيعّول عليه لرت�ضيخ دعائم 

ال�ضتقالل وامل�ضاركة والنخراط يف احلياة العامة من بابها الوطني 

ال�ضحيح.

اأما �ضابقة هذا العام، فكانت م�ضاركة �ضرية  

من قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان يف العر�ض، �ضّمت اأفراًدا من 

خمتلف الدول املنتمية لهذه القوات. 

وتوؤكد هذه امل�ضاركة التقارب الكبري الذي حتقق مع اأفراد اليونيفيل 

للعمل مع اجلي�ض وموؤازرته 

ملا ي�ضمن م�ضلحة الوطن وحماية �ضيادته.

ذكرى اال�ستقالل
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على هام�ض العر�ض 

م�شاعر ووزنات

• »لو ح�ضر كل لبناين عر�ض 
ال�ضتقالل مبا�ضرة، لع�ضق ال�ضعب 

لبنانه من جديد«، فكرة جالت 

يف راأ�ضي واأنا جال�ضة يف واحة تعبق 

يف اأجوائها روح الوطنية والعّزة 

والعنفوان: روؤو�ض فوق النجوم، 

ووجوه كّر�ض العزم مالحمها، 

و�ضدور تخفق حتتها قلوب تكاد 

ت�ضمع نب�ضاتها الفخورة بلبنانها، 

واأقدام متيد الأر�ض من حتتها ت�ضّر 

وتوؤّكد »بخبطاتها«: »لبنان لنا، 

ولن نتزحزح من هنا«.

• اأ�ضلحة اأوتوماتيكية، متح�ض�ضات األغام، عدة التزّلج، 
دبابات، مدرعات، اأو حتى �ضحون التقاط، عّبت كل 

قطعة منها عن هوية امل�ضاركني يف احتفال ال�ضتقالل: 

حماة الوطن لكل منهم �ضالح اأو اآلية مّيزته واأعطته 

خ�ضو�ضية تفّرد بها عن الآخرين، ليقدم ما عنده من 

»وزنات« على مذبح الوطن؛ اختلفوا باخت�ضا�ضاتهم 

ومهماتهم، ولكن ما جمعهم كان الأكب يف قلب 

كل فرد منهم: جذوة الإميان بالوطن وت�ضميم مر�ضوم 

على جباهم ويف عيونهم ويف �ضدورهم العارمة اخلافقة 

بحب لبنان. 

• عّجت من�ضات املدعوين بالأهايل الذين رافقوا اأولدهم 
لال�ضتمتاع بهذا احلدث الوطني املميز، وكان الوالد 

يحّدث ابنه املراهق عن رجالت ال�ضتقالل تارة وعن 

وحدات اجلي�ض اخلا�ضة التي ت�ضّدت لالإرهاب يف نهر 

البارد »وم�ضحوا الإرهابيي قبل ما يبل�ضوا خمططاتهن 

عالأر�ض« يف عبا...

اإىل تلك ال�ضيدة التي ح�ضرت مع �ضغارها الثالثة ووقفوا 

خالل العر�ض موؤّدين التحية متاأهبني متعجبني من 

الرتا�ّض الدقيق للوحدات واآلياتهم الكبرية، مطلقني 

تعليقات طفولية: »واو �ضو َقوايا« ليك الدبابة يللي 

بتق�ضف عال�vilains، نّيالن!«.

الكل راقب العر�ض، كباًرا و�ضغاًرا، واأُعجبوا بجي�ض هو 

على فوهة البكان دوًما وا�ضتطاع على الرغم من كل 

ال�ضعاب اأن يبقى رمز الوحدة الوطنية ويدافع عن لبنان.

دعوة 

لل�شباب

عقب انتهاء 

العر�ض انتقل قائد 

اجلي�ض العماد 

جان قهوجي على 

راأ�ض وفد من كبار 

ال�ضباط، اىل ق�ضر 

بعبدا حيث قدموا 

التهاين اإىل فخامة 

رئي�ض اجلمهورية 

باملنا�ضبة.









كانون الأول

2013

احتفالت ال�ستقالل
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اكليل من الزهر على ن�شب الأمري فخر الدين واآخر على ن�شب ال�شهداء

الدفاع  وزير  و�ضع  اال�ضتقالل،  بذكرى  االحتفاالت  اإط��ار  يف 

فايز غ�ضن اكليالاً من  االأعمال  ت�ضريف  الوطني يف حكومة 

الزهر على ن�ضب االأمري فخر الدين على مدخل وزارة الدفاع، حيث 

قدمت ثلة من اجلي�ش التحية له وعزفت حلن املوت. 

ويف االإطار نف�ضه، و�ضع قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي بعد 

انتهاء العر�ش الع�ضكري، اإكليالاً من الزهر على ن�ضب �ضهداء 

ا  ا الأرواحهم الطاهرة، وتقديراً اجلي�ش يف وزارة الدفاع الوطني، تكرمياً

لت�ضحياتهم الكبرية يف احلفاظ على وحدة الوطن وا�ضتقالله.

جمل�ش  ورئي�ضي  اجلمهورية  رئي�ش  ممثلو  و�ضع  لال�ضتقالل،  ال�ضبعني  الذكرى  مبنا�ضبة 

النواب والوزراء، برفقة �ضباط قادة، اأكاليل من الزهر على اأ�ضرحة رجاالت اال�ضتقالل.

وقد �ضاركت يف مرا�ضم التكرمي ف�ضائل كل منها باإمرة �ضابط، واأّدت الت�ضريفات مفارز 

من مو�ضيقى اجلي�ش.

فوؤاد  �ضمعون،  اخلوري، كميل  ب�ضارة  لهم:  املغفور  اأ�ضرحة كل من  االحتفاالت  �ضملت 

�ضهاب، ريا�ش ال�ضلح، �ضائب �ضالم، رفيق احلريري، حبيب اأبو �ضهال، �ضليم تقال، �ضربي 

حماده، جميد اإر�ضالن، حميد فرجنية، بيار اجلميل، عادل ع�ضريان، عبد احلميد 

كرامي وعدنان احلكيم.

كذلك جرت احتفاالت يف بيت اال�ضتقالل يف ب�ضامون، وقلعة اال�ضتقالل 

يف را�ضيا، ويف مكان اغتيال الرئي�ش رينيه معو�ش.

مي 
تكر

ت 
رجال

ال�شتقالل

اإعداد:

نينا عقل خليل
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احتفالت 

رمزية مبنا�شبة 

الذكرى ال�شبعني 

لال�شتقالل

ال�ضبعني  ال��ذك��رى  مبنا�ضبة 

وزارة  اأقيم يف باحة  لال�ضتقالل، 

رمزي  احتفال  الوطني،  الدفاع 

اللواء  االأرك���ان  رئي�ش  ح�ضره 

ممثالاً  �ضلمان  وليد  ال��رك��ن 

ق��ائ��د اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد ج��ان 

وقادة  القيادة  واأركان  قهوجي، 

واملوظفون  و�ضباطها،  الوحدات 

حيث  لها،  التابعون  املدنيون 

وتالوة  العلم  رفع  مرا�ضم  جرت 

قائد  وّجهه  ال��ذي  اليوم«  »اأم��ر 

اجلي�ش العماد جان قهوجي اإىل 

الع�ضكريني باملنا�ضبة.

من  اإكليل  و�ضع  مت  كما 

الزهر با�ضم العماد قائد اجلي�ش 

على ن�ضب ال�ضهداء يف الريزة.

اأقيمت  نف�ضه،  االإط����ار  ويف 

اح��ت��ف��االت رم��زي��ة يف ق��ي��ادات 

والوحدات  الع�ضكرية  املناطق 

امل�ضتقلة،  وال��ق��ط��ع  ال��ك��ربى 

اليوم«  »اأم���ر  ت��الوة  تخللتها 

الزهر  م��ن  اأكاليل  وو���ض��ع 

التذكارية  االأن�ضاب  على 

لل�ضهداء.



الع�ساء ال�سنوي 

جلمعية اأن�سار الوطن  

ب���رع���اي���ة ق��ائ��د 

اجلي�ش العماد جان 

ق��ه��وج��ي مم��ث��ًا 

ال��رك��ن  بالعميد 

قائد  الفغايل  �شربل 

احلربية،  الكلية 

جمعية  اأق���ام���ت 

اأن���������ش����ار ال���وط���ن 

ال�شنوي  ع�����ش��اءه��ا 

مب��ن��ا���ش��ب��ة ع��ي��د 

اال�شتقال يف مطعم »عالبحر« يف عم�شيت، 

�شيا�شية،  وذلك يف ح�شور �شخ�شيات دينية، 

ع�شكرية ومفّو�شة اجلمعية لدى احلكومة 

جان  ج��اد  ال�شيد  اإب��راه��ي��م،  ريتا  ال�شيدة 

املنطقة  بلديات  روؤ�شاء  وح�شد من  قهوجي، 

وخماتريها وجمعيات داعمة للجي�ش.

ا�شتهل االحتفال بالن�شيد الوطني اللبناين 

ال�شهداء،  الأرواح  �شمت  دقيقة  وال��وق��وف 

نن�شى  »لن  بعنوان  وثائقي  فيلم  عر�ش  ثم 

العماد  وقائده  ونبذة عن اجلي�ش  �شهداءنا«، 

موجز  عر�ش  اإىل  باالإ�شافة  قهوجي،  جان 

عن اجلمعية واأهدافها.

كانون الأول

2013

احتفالت

اإعداد:

نينا عقل خليل
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ن�ساطات واحتفاالت 

حتّيي اجلي�ش 

يف ذكرى 

اال�ستقالل

عّمت احتفاالت عيدي اال�ستقالل والعلم 

املناطق اللبنانية، واأحيت املدار�ش املنا�سبة 

بن�ساطات خمتلفة كما زارت وفود طالبية 

ثكنات ومراكز ع�سكرية.

طرابل�ش: مهرجان وعرو�ش

اأحيت بلدّية طرابل�ش ذكرى اال�شتقال، 

معر�ش  باحة  يف  مركزًيا  احتفااًل  فاأقامت 

اجلي�ش  قائد  رع��اه  ال��دويل،  كرامي  ر�شيد 

بالعميد  مم��ث��ًا  قهوجي  ج��ان  ال��ع��م��اد 

�شخ�شيات  وح�شرته  ب��ّزي،  يو�شف  الركن 

وح�شد  تربوية  اجتماعية،  دينية،  ر�شمية، 

واالأجهزة  اجلي�ش  يف  باط  ال�شّ كبار  من 

بلديات  وروؤ����ش���اء  ال�����ش��م��ال،  يف  االأم��ن��ي��ة 

اإىل  اإ�شافة  احل��رة،  امل��هن  ونقب��اء  وخماتري 

وط��اب  ك���شفية  اقت�شادي��ة،  فاعلي��ات 

ال��مدار�ش.

بداية الن�شيد الوطني، ثم عر�ش ع�شكري 

مغاوير  فوج  ع��داد  من  ع�شكريون  قّدمه 

وطاب  الوطنية  الرتبية  وك�شاف  البحر 

االإعامي  من  ترحيب  فكلمة  املدار�ش، 

كلمات  كانت  كما  دروي�����ش،  اأح��م��د 

باملنا�شبة.

فنانون ت�سكيليون

يوّقعون على العلم اللبناين

دع���ت »ج��م��ع��ي��ة حم��رتف 

را�شيا« بالتعاون مع »حمرتف 

ال�شرق«، ب�شخ�ش رئي�شها  اآثار 

وامل�شرفة  رّن��و،  برنارد  الفنان 

ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م ���ش��م��ب��وزمي 

حا�شبيا للفنون ال�شاعرة جنوى 

من  ك��ب��رًيا  ع���دًدا  القلعاين 

من  الت�شكيليني  الفنانني 

خمتلف املناطق اللبنانية اإىل 

اللبناين  العلم  على  التوقيع 

كتحّية حّب وتقدير للجي�ش 

االإ�شتقال،  عيد  يف  اللبناين 

اعتقل  التي  الغرف  يف  وذل��ك 

فيها رجاالته العام 1943.

الفنان غربيال 

عبد النور

ي�سيء �سعلة ال�سالم 

يف وزارة الدفاع الوطني

ال��دف��اع  وزارة  يف 

ال���ريزة،  ال��وط��ن��ي يف 

اأ�شاء الفنان غربيال 

�شعلة  ال��ن��ور  ع��ب��د 

ح�شور  يف  ال�����ش��ام 

ال��ع��م��ي��د ج��وزي��ف 

���ش��ه��ي��وين مم��ث��ًا 

العماد  اجلي�ش  قائد 

جان قهوجي. 

االحتفال الذي افتتح بالن�شيد الوطني اللبناين ب�شوت الفنان عبد النور، ومب�شاركة فرقة مو�شيقى 

اجلي�ش وكورال من االأوالد من خمتلف الطوائف، تخّللته اأعمال عن ال�شام واأغنية »يا بطل لبنان« 

التي اأهداها الفنان اإىل �شهداء اجلي�ش.



مدار�ش

املتو�شطة  البو�شرية  �شد  مدر�شة  اأحيت 

»جمعية  مع  بالتن�شيق  للبنات،  الر�شمية 

منا�شبة  ال��وط��ن��ي��ة«  ن��ح��و  ل��ب��ن��ان  ���ش��ب��اب 

اال�شتقال، يف احتفال اأقيم يف حرم املدر�شة، 

االلتفاف  اإىل  األقيت خاله كلمات دعت 

حول اجلي�ش ودعمه يف احلفاظ على االأمن 

واالإ�شتقرار«.

وتخّلل االحتفال عزف فرقة من مو�شيقى 

ممثل  غر�ش  كما  وطنية،  اأنا�شيد  اجلي�ش 

ب�شام  الركن  العميد  اجلي�ش  قائد  العماد 

ال�شهيد  االأول  اأرز با�شم املازم  اخلوري �شجرة 

جورج �شعب، وذلك بح�شور اأفراد عائلته.

ونّظمت مدر�شة راهبات املحبة -البزن�شون- 

بعبدا، احتفااًل حتت عنوان »بجي�شنا نقوى 

ون�شتقّل«، يف ح�شور العميد الركن اأنطوان 

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثًا  اأنطون 

قهوجي، واالأ�شاتذة والطاب.

كذلك نّظمت مدار�ش العرفان التوحيدّية 

كوكبا  ��ط��ة  وم��ت��و���شّ االأح���م���ر  �شهر  يف 

الر�شمية، زيارة لطابها اإىل قلعة اال�شتقال 

اللبنانية،  االأعام  الطّاب  ورفع  را�شيا.  يف 

واألقوا كلمات دعوا فيها اإىل دعم اجلي�ش 

واحلفاظ على ال�شلم االأهلي.

املخل�ش  دي��ر  مدر�شة  احتفلت  كذلك، 

�شعار  حت��ت  باملنا�شبة،  ج��ون   - الثانوية 

فنّظمت  االإن�شان«،  كرامة  »اال�شتقال 

موقع  حتى  امل��در���ش��ة  م��ن  راج��ل��ة  م�شرية 

جّزين   - ب�شري  مّثلث  عند  اجلي�ش  حاجز 

جانب  اإىل  فيها  �شارك  جون،   - املطّلة   -

اأ�شرة املدر�شة، عدد من ال�شخ�شيات الر�شمّية 

وروؤ�شاء جمعيات وهيئات  والدينية  والرتبوّية 

تربوّية واأهايل الطاب واإعاميون.

امل��واق��ع  ا�شتقبلت  نف�شه،  ال�شياق  ويف 

الع�شكرية وفوًدا طابّية للتهنئة باملنا�شبة، 

ريا�شّية  واأخ��رى  فنّية  ا  عرو�شً قّدمت  حيث 

على وقع املو�شيقى واالأنا�شيد.

اأرك�ش  جي�شك،  »بتحب  عنوان  وحتت 

جونية  يف  املركزية  املدر�شة  نّظمت  وقّلو« 

�شباق اال�شتقال، حيث رك�ش الطاب اإىل 

جانب الع�شكريني يف �شوارع املدينة.

رابطة ال�سرق االأو�سط يف ال�سويد تهنئ اجلي�ش وال�سعب يف ذكرى االإ�ستقالل

وّجهت رابطة ال�شرق االأو�شط يف ال�شويد با�شم رئي�شها ال�شيد م�شطفى خان كتاًبا اإىل اأ�شرة التحرير يف جملة »اجلي�ش«، قّدمت فيه التهاين 

ال�شرذمة  اإ�شراقه جديدة ونرّية تبعد االإن�شان اللبناين عن  اإىل ال�شعب اللبناين  اأن حتمل  اآملة  مبنا�شبة الذكرى ال�شبعني ال�شتقال لبنان، 

والتفرقة والقوقعات الطائفية ال�شّيقة واملح�شوبيات التي ال تخدم االإن�شان اللبناين، بل تدخله يف املجهول. وحّيت �شباط اجلي�ش ورتباءه واأفراده 

على االنت�شارات التي حققوها يف مواجهة الع�شابات االإرهابية التي ت�شعى اىل �شرب الكيان اللبناين.
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بنت جبيل: احتفال يف املدر�سة الفنية

قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثل  ح�شور  يف 

قائد  وممثل  كوكازيان  ه��اروت  الركن  العميد 

عن  وممثلني  �شيرّيا،  باولو  اجل��رال  الدولية  القوات 

وهيئات  بلديات  وروؤ���ش��اء  و�شباط  االأمنية  االأجهزة 

مدر�شة  اأقامت  وفعاليات،  وحزبّية  وتربوية  اإختيارية 

البلدي  املجل�ش  مع  وبالتعاون  الفنّية  جبيل  بنت 

األقيت  اال�شتقال  عيد  ملنا�شبة  احتفااًل  للمدينة 

حتي�ة  رمزي�ة  ع��رو���ش  واأق��ي��م��ت  كلمات  خ��ال��ه 

ملنا�شبة.
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كانون الأول

2013

�إلهام ن�صر تابتالعوايف يا وطن

لن حتجب �صم�س يف عيوننا

تفجري �جلناح يف بيانات قيادة �جلي�س

الذين خّلفهم  ال�ضحايا  دم  يجّف  اأن  قبل 

مّت  اجل��ن��اح،  منطقة  يف  امل���زدوج  التفجري 

االنتحاريني  من  كّل  هوية  عن  الك�ضف 

عرب  منهما  والتثبت  ارت��ك��ب��اه،  اللذين 

فحو�ضات احلم�ض النووي.

اأ�ضدرت  التوجيه  مديرية   - اجلي�ض  قيادة 

عّدة بيانات حول التفجريين اللذين ح�ضال 

الثاين  ت�ضرين   19 �ضباح  اجلناح  منطقة  يف 

2013، وذلك وفق االآتي:

والك�ضف  التحقيقات  متابعة  بنتيجة   •
ح�ضال  اللذين  االنفجارين،  موقعي  على 

اأن  تبنّي  اجل��ن��اح،  حملة  يف  ال��ي��وم  �ضباح 

زنة  نا�ضفة  عبوة  عن  ناجم  االأول  االنفجار 

عبوة  عن  ناجم  الثاين  واالنفجار  كلغ،   5

نا�ضفة زنة نحو 50 كلغ من املواد املتفّجرة، 

كما اأن ال�ضيارة التي مت تفخيخها هي من 

وت�ضتمر  اللون.  ج��ردوين  بليزر  جيب  ن��وع 

االإنتحاريني،  هوية  لتحديد  التحقيقات 

يف  امل�ضتخدمتني  وال�ضيارة  الدراجة  وم�ضدر 

العمليتني االإرهابيتني.

2013/11/19

•اإحلاًقا لبيانها ال�ضابق واملتعلق بتفجريي 
ك�ضف  وبعد  اليوم،  �ضباح  اجلناح  حملة 

موقع  على  املخت�ضني  الع�ضكريني  اخلرباء 

ناجم  االأول  االنفجار  اأن  تبني  االنفجارين، 

على  نارية  دّراجة  يقود  انتحاري  اإقدام  عن 

عن  ناجم  الثاين  واالنفجار  نف�ضه،  تفجري 

اإقدام انتحاري اآخر يقود �ضيارة جيب رباعية 

ا.  الدفع على تفجري نف�ضه اأي�ضً

وق����د ح�����ض��ر م��ف��ّو���ض احل��ك��وم��ة ل��دى 

�ضقر  �ضقر  القا�ضي  الع�ضكرية  املحكمة 

ملعاينة املنطقة امل�ضتهدفة، وت�ضتمر ال�ضرطة 

كامل  لك�ضف  التحقيق  يف  الع�ضكرية 

مالب�ضات احلادثني.

2013/11/19

املتعّلقة  ال�ضابقة  لبياناتها  •اإحلاًقا 
يف  اأم�ض  ي��وم  ح�ضال  اللذْين  بالتفجريين 

منطقة اجلناح - �ضاحية بريوت اجلنوبية، 

تدعو  املخت�ض،  الق�ضاء  اإ���ض��ارة  على  وبناًء 

جّراء  من  املفقودين  اأه��ايل  اجلي�ض  قيادة 

االنفجارين، اإىل التقّدم من م�ضت�ضفى رفيق 

بئر  حمّلة  يف  الكائن  اجلامعي  احلريري 

النووي  احلم�ض  فحو�ضات  الإج��راء  ح�ضن، 

من  ذويهم  على  التعّرف  بغية   )DNA(

املفقودين، وذلك اعتباًرا من تاريخه وخالل 

الدوام الر�ضمي.

2013/11/20

املطلوبني  اأح���د  ���ض��ور  تعميم  نتيجة   •
اخلطريين يوم اأم�ض، تقّدم املدعو عدنان اأبو 

�ضهر من مديرية املخابرات مّدعًيا اأن �ضورة 

الإجراء  عينة  اأخذ  مت  لولده،  تعود  املطلوب 

نتيجة  ���ض��دور  وبانتظار   DNA�ال فح�ض 

باإ�ضراف  التحقيق  متابعة  �ضيتم  الفح�ض 

الق�ضاء املخت�ض.

2013/11/22

بتاريخ  ال�ضادر  ال�ضابق  لبيانها  اإحلاًقا   •
ال� فحو�ضات  بنتيجة  تبنّي   ،2013/11/21

DNA امل�ضار اإليها اأنها عائدة للمدعو معني 
التفجريين  اأحد  وهو منّفذ  اأبو �ضهر  عدنان 

اللذين ح�ضال يف حملة اجلناح - بئر ح�ضن 

بتاريخ 2013/11/19.

ال� فحو�ضات  اأن  تبني  املتابعة  نتيجة   •
مو�ضى  عدنان  اأ�ضالء  مع  متطابقة   DNA

املحمد اأحد منّفذي تفجريي بئر ح�ضن.

2013/11/23

�أخرى  مّرة  و�ل�صو�د  �لدم 

وح�س  لبنان.  �أر���س  على 

ظلمات  من  �لآتي  �لإرهاب 

مل يطلها دفء �ل�صم�س يوًما، ومل تعرف نعمة �حلياة حلظة، �صرب يف �جلناح 

قرب �ل�صفارة �لإير�نية يف بريوت.

ت�صاغ  غالًبا،  �حلدود  خلف  من  �لآتية  �ل�صيا�صية  و�لتوّتر�ت  �لأزمات  هي 

�أب�صط  �أجل  من  �لكفاح  يف  يجهدون  �أنا�س  عن  �حلياة  متنع  قاتلة  ر�صائل  يف 

مقوماتها. فهل �أ�صبحت �حلياة بحّد ذ�تها ترًفا جتّند �لوحو�س للق�صاء عليه؟

�لإرهاب  كتب  �ملن�صرم،  �لثاين  ت�صرين   19 �صباح  �لد�مي،  �ل�صباح  ذلك  يف 

و��صًعا  عائالتهم،  ودموع  وممتلكاتهم  �لأبرياء  بدماء  جديًد�  ف�صاًل  �ملجرم 

�للبنانيني جمدًد� �أمام �مل�صهد �لكريه �لننت.

كل  ممجوجة.  �صخافات  من  �أقل  �أف�صله  ويجعل  كالم  �أي  يلتهم  م�صهد 

�ل�صحايا  جروح  من  و�حًد�  جرًحا  ت�صاوي  ل  و��صتنكار�ته  �لعامل  �إد�ن��ات 

و�أهاليهم.

هوؤلء �لذين فاق عددهم �ل�170 بني قتيل وجريح، لو �أح�صيت كل ذنوبهم 

�لدخان  ذلك  من  ذرة  رمبا  ��صتحقت  ملا  �لأديان،  كل  بح�صابات  وخطاياهم 

�لنا�س  �إلًها يدين  ب نف�صه  �لأ�صود �لذي �لت�صق باأج�صادهم، فمن ذ� �لذي ين�صّ

ويفتي بقتلهم جماًنا؟ هل من دين يحّلل هذ� �لإجر�م، هل من �صرع يو�فق 

على �صرعة �لقتل �جلماعي هذه؟

�لوح�س  هذ�  جلم  يف  �لحرت�زية  �لأمنية  �لتد�بري  كل  تنفع  ل  قد  وبعد، 

�لذي  �لعار  م�صح  ي�صتطيع  ل  فعل،  حتى  �أو  كالم  �أي  �أن  كما  متاًما  �ملقيت، 

�أ�صاب �لإن�صانية من جّر�ء �أفعاله.

لكننا بالطبع ن�صتطيع �أن نفعل �لكثري كي ل يكرب هذ� �لوح�س بيننا وت�صبح 

نقول  �أن  ن�صتطيع،  نعم  ا،  �أي�صً ون�صتطيع  خالفاتنا.  بفعل  حّدة  �أكرث  خمالبه 

�لإجر�م  ياأكل  لن  و�إ�صر�ر.  و�أمل  عزم  قلوبنا  يف  هنا،  نحن  وللعامل،  للحياة 

ا يف عيوننا. �صنظل نرّبي �أولدنا  حقولنا، ولن حتجب ظلمات �لإرهاب �صم�صً

على �حلب و�لت�صامح و�حرت�م �حلق بالختالف، ومقاومة �ملعتدي، و�صنظل 

ن�صّد على  ثقتنا بجي�صنا و�صنظل  له، و�صنظل على  �لوطن ونعمل  نفتخر بهذ� 

ا،  �أي�صً �أنت، نحن  يد كل فرد من ع�صكرييه، ونقول: »�لعو�يف يا وطن«. كما 

�صنحارب هذ� �لوح�س، ومًعا نثبت �أن �إر�دة �حلياة فينا لن تنك�صر.



بالألغام  املتعلقة  للأعمال  اللبناين  املركز  نّظم 

املتحدة  الأمم  وبرنامج  الأوروب��ي  الحت��اد  مع  بالتعاون 

للبنان  ال��دويل  الدعم  ملجموعة  اإجتماًعا  الإمن��ائ��ي، 

والقنابل  الألغام  لنزع  الإن�سانية  العمليات  جمال  يف 

متار  فندق  يف  وذلك  املنفجرة،  غري  والذخائر  العنقودية 

روتانا- احلدث.

اللبناين  املركز  رئي�س  جانب  اإىل  الجتماع  �سم 

عماد  ال��رك��ن  العميد  ب��الأل��غ��ام  املتعلقة  للأعمال 

ع�سيمي و�سباط املركز وقائد فوج الهند�سة، كًل من 

رئي�سة بعثة الحتاد الأوروبي ال�سيدة اأجنلينا اإيخهور�ست، 

ال�سيد  الإمنائي  املتحدة  الأمم  لربنامج  املقيم  املمثل 

برنامج  املانحة،  ال��دول  عن  ممثلني  واتكنز،  روب��رت 

الأمم املتحدة الإمنائي يف لبنان، ال�سركات واملنّظمات 

العاملة يف جمال  الأهلية  واجلمعيات  غري احلكومية 

اإزالة الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غري املنفجرة.

ع�سيمي  الركن  العميد  املركز  رئي�س  اأعرب  بداية، 

ومكتب  املانحة  للدول  الكبري  وتقديره  »امتنانه  عن 

والحتاد  الإمنائي  املتحدة  الأمم  وبرنامج  الألغام  اإزال��ة 

هو  الجتماع  الهدف من هذا  اأن  اإىل  واأ�سار  الأوروب��ي«. 

الوقوف على الإجنازات التي مّت حتقيقها نتيجة الدعم 

الدول،  هذه  قبل  من  واملتوا�سل  امل�ستمر  واملعنوي  املادي 

التي  الإجنازات  وب�سفافية مطلقة على  ال�سوء  ولت�سليط 

مل تكن لتتّم لول دعم احلري�سني على �سلمة ال�سعب 

اللبناين واأمانه«.

الربنامج  الركن ع�سيمي »لقد حقق  العميد  واأ�ساف 

الإن�سانية  العمليات  جمال  يف  متقدمة  مراحل  الوطني 

الن�ساطات  من  الكثري  خلل  من  الألغام،  ملكافحة 

ذات ال�سلة بدًءا بالتوعية من خماطر الألغام، والعمل على م�ساعدة 

�سحاياها وتنفيذ عمليات الإزالة، حيث مت تنظيف حواىل 70% من 

اإجمايل الأرا�سي امللوثة مبختلف الأ�سناف، وذلك بفارق 8% عن العام 

اخلا�س  الإلكرتوين  املوقع  اإطلق  عن  العلن  مت  كما  ال�سابق. 

للأبحاث  بريوت  ودعم مع مركز  تفاهم  وتوقيع مذكرة  باملركز 

والبتكار لتنفيذ درا�سة حول ا�ستعمال الطاقة الكهرومغناطي�سية 

اإن�ساء املدر�سة الإقليمية  واإزالتها عن بعد، وعن  لكت�ساف الألغام 

بالتعاون مع  اإن�سانية  الألغام لأهداف  نزع  للتدريب على عمليات 

اجلي�س الفرن�سي«.

اللتزامات  تنفيذ  لبنان  على  »يتعذر  اأنه  املركز  رئي�س  واأعلن 

املتعلقة بالتخّل�س من م�سكلة الألغام والذخائر العنقودية بحلول 

دعم  دون  من  الأخرية  الوطنية  لل�سرتاتيجية  ا�ستناًدا   ،2016 العام 

عدم  نتيجة  املحدد  الفرق  عدد  يف  احلا�سل  النق�س  يّعو�س  اإ�سايف، 

الإن�سانية  الأزمات  ملعاجلة  الجتاه  ب�سبب  وذلك  التمويل،  كفاية 

امل�ستجدة والأ�سد �سرورة لدول اجلوار. وهذا ما اأعلن عنه يف الجتماع 

الرابع للدول والأطراف يف اإتفاقية الذخائر العنقودية يف زامبيا، الذي 

انعقد ما بني 10 و14 اأيلول 2013«.

روبرت  ال�سيد  من  لكل  كلمات  الجتماع  تخّللت  كذلك، 

واتكنز وال�سيدة اإيخهور�ست، بالإ�سافة اإىل اإيجاز قّدمه املقدم الفرن�سي 

جريوم حول دور مدر�سة نزع الألغام يف حمانا واملزمع افتتاحها قريًبا، 

يف حني قّدم ممثلون عن املنظمات املانحة �سروحات حول الإجنازات 

التي حتققت.

كانون الأول

2013
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الدعم الدويل للبنان 

يف جمال 

العمليات الإن�سانية

نزع الألغام والقنابل العنقودية متوا�صل: 

اجتماع يف ح�صور اإيخهور�صت وواتكنز

اإعداد:

نينا عقل خليل 



ب�����دع�����وة م�����ن امل���رك���ز 

للأعمال  الطاجك�ستاين 

�سارك  ب��الأل��غ��ام،  املتعلقة 

املخت�س  ال��ل��ب��ن��اين  امل��رك��ز 

ب���ه���ذه الأع����م����ال مم��ث��ًل 

يف  جن��ي��م،  �سربل  بالنقيب 

تبادل  ب��ه��دف  عمل  ور���س��ة 

اخلربات بني البلدين.

ت��خ��ل��ل ال��ور���س��ة حم��ا���س��رة 

التجربة  حول  جنيم  للنقيب 

اجل��ي�����س  ودور  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

امل��ج��ال.  ال��ل��ب��ن��اين يف ه���ذا 

ميدانية  جولة  كانت  كما 

ل��لط��لع ع��ل��ى ال��ربن��ام��ج 

والتقنيات  الطاجك�ستاين 

ن��زع  جم���ال  يف  امل�ستعملة 

وال���ذخ���ائ���ر غري  الأل����غ����ام 

املنفجرة.

حلقات  لتنفيذ  ومتهيًدا 

اللبنانية،  املناطق  يف  توعية 

الوطنية  ال��ل��ج��ن��ة  ن��ظ��م��ت 

ل��ل��ت��وع��ي��ة م����ن خم��اط��ر 

الأل���غ���ام وب��اإ���س��راف امل��رك��ز 

املتعلقة  للأعمال  اللبناين 

بالألغام، وبدعم من منظمة 

تذكريية  دورات  اليوني�سيف 

هذه  اقيمت  وقد  لنا�سطيها. 

البلمند  جامعة  يف  ال��دورات 

وال��ب��رتون، ويف  الأ���س��رف��ي��ة  يف 

م���راك���ز: ج��م��ع��ي��ة ال���روؤي���ا 

والرعاية  والتاأهيل  للتنمية 

الر�سالة  ك�سافة  غ���زه،   -

ك�سافة  زفتا،   - الإ�سلمية 

زوط����ر،   - امل���ه���دي  الإم������ام 

 - اجل��رح��ى  وموؤ�س�سة 

بعلبك.

و���س��م��ن امل��ه��م��ات 

نّظم  بها،  يقوم  التي 

امل��رك��زحم��ا���س��رة يف 

اأوت����ي����ل م�����س��اب��ك��ي 

تابعها  ���س��ت��ورا،  يف 

املجل�س  من  عنا�سر 

للجئني  الدامناركي 

ع��ر���س��ت   ،DRC
م�سكلة  خ��لل��ه��ا 

الألغام يف لبنان وطرق 

معاجلتها.

على  الط����لع  اإط����ار  ويف 

م���راح���ل ت��ن��ف��ي��ذ ب��رن��ام��ج 

ال��ع��م��ل��ي��ات الإن�����س��ان��ي��ة 

بالألغام  املتعلقة  للأعمال 

امل��رك��ز  يف  ال��ع��م��ل  و����س���ري 

واإجنازاته،  ومهماته  اللبناين 

ال�سيد  م��ن  ك��ل  لبنان  زار 

Arian Hoxha من الحتاد 
املنظمة  من  ووف��د  الأوروب���ي، 

ال��ع��راق��ي��ة لإزال�����ة الأل��غ��ام 

املنفلقة  غ��ري  وامل��ق��ذوف��ات 

التقني  وامل�ست�سار   IMCO
العام للو�سائل امليكانيكية 

ال�ست�سارية  املجموعة  يف 

بريطانيا  يف  »ماغ«  للألغام 

.Guy Petts ال�سيد

برئي�س  اجتمعت  ال��وف��ود 

العميد  ال��ل��ب��ن��اين  امل��رك��ز 

ع�سيمي،  ع��م��اد  ال��رك��ن 

حيث مت عر�س املرحلة التي 

الربنامج،  يف  العمل  بلغها 

عمل  مناق�سة  اإىل  بالإ�سافة 

واملوا�سيع  واإجنازاته  املركز 

�سحايا  مب�ساعدة  املتعلقة 

الألغام.

 Guy Petts وزار ال�سي����دان

��ا  اأي�����سً  Arian Hoxhaو

للأعمال  الإقليمي  املركز 

املتعلقة بالألغام يف النبطية، 

املركز  عمل  على  واطلعا 

ومهماته.

عدة  لهما  ك��ان��ت  كما 

ور�س  بع�س  �سملت  ج��ولت 

العنقودية  القنابل  معاجلة 

بلدات:  يف  الأل��غ��ام  وح��ق��ول 

ج���زي���ن، زوط�����ر ال��غ��رب��ي��ة، 

الفوقا،  النبطية  كفررمان، 

ج��ع��ي��ت��ا، ال���ربب���ارة، جم��دل 

���س��ل��م وع��ي��ت��ا اجل��ب��ل. وق��د 

كيفية  على  الزائران  اطلع 

قبل  م��ن  احل��ق��ول  تنظيف 

وفوج  واملنظمات  اجلمعيات 

الهند�سة يف اجلي�س اللبناين.
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املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام ي�صارك يف ور�صة عمل يف طاجك�صتان وينّظم حما�صرات ودورات



اأح����ي����ت ال�����س��ف��ارة 

ال��ف��رن�����س��ي��ة ال��ذك��رى 

يف  �سقطوا  الذين   »Drakkar« الفرن�سية  القوة  ل�سهداء  الثلثني 

الوزير  ال�سنوبر، يف ح�سور  اأقيم يف ق�سر  باحتفال  العام 1983،  بريوت 

ال�سيد  الفرن�سية  الدفاع  وزارة  يف  القدامى  املحاربني  ل�سوؤون  املفو�س 

قادر عارف، العميد الركن ب�سام اخلوري ممثًل قائد اجلي�س العماد 

وع��دد  قهوجي،  ج��ان 

م��ن ق��دام��ى ال��ق��وات 

قوات  �سمن  يعملون  فرن�سيني  وجنود  ال�سهداء  وعائلت  الفرن�سية 

الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

اأعقب الحتفال الذي تخلله و�سع اأكاليل من الزهر على ن�سب 

تذكاري للجنود، حفل كوكتيل.

»امل���ف���ه���وم اجل��دي��د 

يف  اخلارجية  لل�سيا�سة 

واملوقف  الأو�سط  ال�سرق 

التي  املحا�سرة  عنوان  ال�سورية«  الأزمة  جتاه 

 Oleg ال�سيد  ال�سابق  الرو�سي  ال�سفري  األقاها 

Peresipkin يف كلية فوؤاد �سهاب للقيادة 
علي  الركن  العميد  ح�سور  يف  والأرك��ان، 

جان  العماد  اجلي�س  قائد  ممثًل  مكه 

الرو�سي  الع�سكري  امللحق  نائب  قهوجي، 

الثقايف  املركز  مدير  اأور�سو،  فيكتور  الرائد 

نائب  اأحمدوف،  خريات  الدكتور  الرو�سي 

�سيومني  �سيفيانو�سلف  ال�سيد  املركز  مدير 

وحدات  ومن  الكلية  ملك  من  و�سباط 

اجلي�س و�سباط دورة الأركان )الدفعة 28(.

حما�سرته  يف  ال��رو���س��ي  ال�����س��ف��ري  ت��ن��اول 

ال�سورية  الأزم��ة  حيال  الرو�سية  ال�سيا�سية 

دعم  واأ�سباب  منها،  املتفّرعة  والق�سايا 

معها  وعلقتها  ال�سورية  للدولة  رو�سيا 

الأ�سلحة  على  والتدريب  الت�سليح  جلهة 

من  الرو�سي  املوقف  اإىل  بالإ�سافة  احلديثة، 

التدخل الأمريكي يف بع�س الدول كالعراق 

و اأفغان�ستان وليبيا...

املحا�سر  �سرح  كما 

بني  القائمة  العلقة 

والدولة  جهة،  من  العربية  وال��دول  رو�سيا 

ا  اأي�سً وحتدث  اأخرى.  جهة  من  ال�سهيونية 

عن موقف رو�سيا من الق�سية الفل�سطينية 

وعا�سمتها  فل�سطني  دولة  اإقامة  ودعمها 

القد�س ال�سرقية، وموقفها من امللف النووي 

الإيراين.

ويف ختام املحا�سرة، �سكر العميد الركن 

مكه ال�سفري الرو�سي وقدم له درًعا تذكارية 

عربون �سكر وتقدير.
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ال�صفري الرو�صي يحا�صر يف كلية فوؤاد �صهاب للقيادة والأركان

Drakkar ال�صفارة الفرن�صية حتيي ذكرى �صهداء القوة



حقق مايكل حداد امل�ساب ب�سلل 

 60 باجتيازه  قيا�سًيا  رقًما  ن�سفي 

واآخرها  ب�سري  يف  اأولها  خطوة  األف 

اأرز تنورين، وذلك �سمن  يف حممية 

م�سى  اأي��ام  ثلثة  ا�ستمرت  رحلة 

فيها مبعدل ع�سر �ساعات يومًيا.

�سيدرز  جمعية  الرحلة  نّظمت 

جمعيات  م��ع  بالتعاون  للعناية 

 walkو لبنان  جذور  الكبري،  الأزرق 

.with us
ح��داد  ال�سيد  راف���ق  وق��د 

فوج  قائد  ال��رباري،  مب�سرية 

ال��رك��ن  العميد  امل��غ��اوي��ر 

جانب  اإىل  روك���ز  �سامل 

عدد من الريا�سيني، وكان 

ا�ستطلًعا  نّفذ  قد  الفوج 

املن�سرم،  اأيلول  �سهر  خلل  للطريق 

ال�سخور من الطريق لي�سهل  واقتلع 

م�سرية ال�ساب.

ال�سيد  �سكر  امل�سرية،  ختام  ويف 

اإياه  وا�سًفا  اجلي�س  ح��داد  مايكل 

»اأن��ا  وق��ال  لبنان«،  اأرز  ب�»حامي 

مغواًرا  كنت  باأنني  اليوم  اأفتخر 

املغاوير  فوج  واأ�سكر  اأي��ام،  لثلثة 

الذي اقتلع ال�سخور من الطريق، هو 

لت�سريوا  الطريق  لكم  ميهد  ا  اأي�سً

ب�سلم«.
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قدا�ش ل�صهداء اجلي�ش وقوى الأمن الداخلي يف �صرعني التحتا
يف ح�سور قائد اجلي�س 

قهوجي  ج��ان  العماد 

غابي  بالعميد  ممثًل 

واجتماعية  �سيا�سية  وفاعليات  وبلديات  اإحتادات  وروؤ�ساء  �سمعون 

املطران  ال�سمايل  والبقاع  بعلبك  اأبر�سية  راعي  تراأ�س  ومواطنني، 

ا احتفالًيا تكرمًيا  �سمعان عطا الله ملنا�سبة عيد مار �سليطا، قدا�سً

جورج  الرعية:  واآباء  الداخلي  الأمن  وقوى  اللبناين  اجلي�س  ل�سهداء 

�سدقة، مارون احلايك واأنطوان دكا�س، وذلك يف كني�سة مار اليا�س 

يف �سرعني التحتا.

الذين  �سرعني  »باأبناء  فيها  اأ�ساد  الله كلمة  املطران عطا  واألقى 

والرتبية  الإدارة  يف  ممّيزة  �سخ�سيات  اللبناين  للمجتمع  قدموا 

واملوؤ�س�سات الجتماعية والكن�سية والأمنية والع�سكرية«.

اأي  »اإن  واأ�����س����اف: 

اجلي�س  على  اع��ت��داء 

الأم��ن  وق��وى  اللبناين 

�سائًل  تغتفر«،  ل  وخطيئة  به  وكفر  للوطن  تنكر  هو  الداخلي، 

الوطن  رادعة على حدود  قوة  ت�سليح اجلي�س ليكون  عن »حملة 

وبخا�سة �سمن الأرا�سي اللبنانية، لردع الإرهابيني والأ�سرار واملعتدين 

على املواطنيني وعلى ممتلكاتهم«.

بعدها، األقى رئي�س بلدية �سرعني ال�سيد عقل �سمعون كلمة من 

وحي املنا�سبة، كما األقى ال�سيد اإيلي اأبو مو�سى كلمة راأى فيها »اأن 

�سهداء اجلي�س وقوى الأمن الداخلي هم ملح الأر�س التي اأنبتتهم، 

ومفخرة لنا جميًعا ليبقى لبنان وطًنا اأبًيا موحًدا«.

ويف اخلتام، اأزيحت ال�ستارة عن لوحة ال�سهداء يف باحة الكني�سة.

مايكل حداد 

»مغوار 

لثلثة اأيام«



للجي�س  امل��ق��ّررة  الأمريكية  امل�ساعدات  برنامج  اإط��ار  �سمن 

يف  اأقيم  اجلانبني،  بني  املوّقعة  والتفاقيات  واللتزامات  اللبناين 

املتحدة  الوليات  �سفري  خلله  �سّلم  احتفال  اجلوية  بريوت  قاعدة 

الأمريكية ال�سيد دايفيد هيل طائرة من نوع »Cessna« للجي�س 

رئي�س  نائب  كرجيان  مانويل  الركن  العميد  ح�سور  يف  اللبناين، 

ووفد  قهوجي  جان  العماد  اجلي�س  قائد  ممثًل  للتجهيز  الأركان 

من ال�سباط واآخر من ال�سفارة الأمريكية.

والوليات  لبنان  من  لكل  الوطني  بالن�سيد  الحتفال  ا�ستهل 

مّت  ثم  اجلي�س،  مو�سيقى  من  ثلة  عزفته  الأمريكية  املتحدة 

بعدها  الأمريكية،   »CESSNA« طائرة  ملوا�سفات  �سرح  تقدمي 

فري الأمريكي كلمة �سدد فيها على »متانة العلقة  كانت لل�سّ

اجلي�س  به  ي�سطلع  الذي  الوطني  »بالدور  م�سيًدا  اجلانبني«،  بني 

اللبناين«.

»لقاوؤنا  قال فيها:  قائد اجلي�س  بعد ذلك، كانت كلمة ملمثل 

من  وال�سكر،  التقدير  حمطات  من  جديدة  حمطة  ميثل  اليوم، 

لبنان وجي�سه اإىل الوليات املتحدة الأمريكية وقّواتها امل�سّلحة..«.

واأ�ساف: »لقد كان للدعم الأمريكي املتوا�سل للجي�س اللبناين 

�سّباط  له  الذي خ�سع  التدريب  �سواء يف جمال  الأخرية،  ال�سنوات  يف 

وع�سكريون من خمتلف الرتب يف الكليات واملعاهد الأمريكية 

مكتب  باإ�سراف  �سة  متخ�سّ تدريب  فرق  خلل  من  لبنان  وداخل 

والذخائر  بال�سلح  مّده  جمال  يف  اأم  الأمريكي،  الدفاعي  التعاون 

بالغ  ذلك،  لكّل  كان  املتنّوعة،  واملعّدات  والآليات  والطوافات 

و�سرعة  حركاتها،  وتن�سيط  للوحدات  النارية  القّوة  تعزيز  يف  الأثر 

ب�سكل  اإيجاًبا  انعك�س  ما  وهذا  الأحداث،  يف  وتدّخلها  انتقالها 

الأمنية  ا على مهّماته  وخ�سو�سً اأداء اجلي�س عموًما،  كبري، على 

يف �سبط احلدود وحمايتها من اأعمال الت�سّلل والتهريب، ومواجهة 

التنظيمات الإرهابية واجلماعات امل�سّلحة اخلارجة على القانون، 

الأمر الذي اأ�سهم يف حفاظ اجلي�س على ال�ستقرار الوطني يف خ�سّم 

ال�سراعات الإقليمية املعّقدة والظروف الداخلية ال�سعبة«.

امل�ساعدة  هذه  يف  نرى  اإننا  الأمريكيون،  الأ�سدقاء  »اأيها  وقال: 

ذات   CESSNA بطائرة  واملتمّثلة  نوعها،  من  الثانية  القّيمة، 

دعم  جمال  يف  ممّيزة  خطوة  العالية،  والتقنّية  الفنّية  املوا�سفات 

ر  يوؤ�سّ ما  وال�ستطلع،  التدريب  مهّمتي  يف  اللبناين  اجلو  �سلح 

اجلي�س  دعم  موا�سلة  يف  بلدكم  �سلطات  اإرادة  اإىل  اأخ��رى  م��ّرة 

قناعًة  جمّدًدا  فيها  نرى  كذلك  اإليه،  املقّدمة  امل�ساعدات  وتطوير 

لبنان،  اجلي�س يف حماية  دور  باأهمية  ال�سلطات،  را�سخة من هذه 

وم�ساركته الفاعلة يف مواجهة الإرهاب، واحلفاظ على ال�ستقرار 

الإقليمي والدويل الذي ي�سب يف م�سلحة اجلميع«.

ال�سلطات  ومن خلله  ال�سفري هيل  اإىل  بال�سكر  متوّجًها  وختم 

القّيمة،  امل�ساعدة  هذه  على  امل�سّلحة  قواتها  وقيادة  الأمريكية 

برنامج  لتطوير  امل�ستمرة  الأمريكية  »امل��ب��ادرات  على  مثنًيا 

اللبناين«. امل�ساعدات للجي�س 

ويف ختام الحتفال، قّدم ممثل القائد اإىل ال�سفري الأمريكي درًعا 

تذكارًيا عربون �سكر وتقدير.

م�ست�سفى  الع�سكرية  الطبابة  ت�سّلمت  مماثل،  احتفال  ويف 

اجلي�س،  مل�سلحة  الأمريكية  ال�سلطات  من  هبة  مقّدًما  ميدانًيا 

الركن  والعميد  هيل  ال�سيد  الأمريكي  ال�سفري  ح�سور  يف  وذلك 

من  وع��دد  قهوجي  جان  العماد  اجلي�س  قائد  ممثًل  كرجيان 

ال�سباط واأع�ساء ال�سفارة الأمريكية.

الدويل  اللوج�ستي عرب مطار رفيق احلريري  اللواء  كذلك، ت�سّلم 

ومن  اجلي�س  من  �سباط  ح�سور  يف  الر�سا�سة،  الأ�سلحة  من  كمية 

مكتب التعاون الدفاعي الأمريكي يف لبنان.

جي�شنا
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طائرة CESSNA وم�صت�صفى ميداين واأ�صلحة

هبة من ال�صلطات الأمريكية للجي�ش



�صبط �صيارة مفخخة يف ال�صاحية اجلنوبية... 

اأعلنت قيادة اجلي�س  بتاريخ 2013/10/14، 

جيب  نوع  ب�سيارة  ال�ستباه  اأثر  »على  اأنه 

»غراند �سريوكي« كحلية اللون مركونة 

اجلنوبية،  ال�ساحية  يف   – املعمورة  حملة  يف 

حول  اأم��ن��ًي��ا  ط��وًق��ا  اجلي�س  ق��وى  فر�ست 

اخلرباء  من  عدد  ا�ستدعي  كما  املكان، 

ال�سيارة  اأن  وتبنّي  املخت�سني،  الع�سكريني 

امل���واد  م��ن  بكمية  مفخخة  امل���ذك���ورة 

املتفجرة، ول يزال العمل جارًيا لتفكيكها 

ونقلها اإىل مكان اآمن«.

 ،2013/10/15 بتاريخ  �سدر  لحق  بيان  ويف 

يف  �سبطت  التي  ال�سيارة  اأن  القيادة  اأعلنت 

 50 ح��واىل  حتتوي  كانت  املعمورة  حملة 

بينها قنابل  املتفجرة ومن  املواد  كلغ من 

عنقودية. وجاء يف البيان:

ب�سبط  املتعلق  ال�سابق  لبيانها  »اإحلاًقا 

»غراند  نوع  مفخخة  �سيارة  اجلي�س،  قوى 

ال�ساحية   – املعمورة  حملة  يف  �سريوكي«، 

املخابرات  قيام مديرية  اإثر  وذلك  اجلنوبية، 

تنفيذ  اإىل  ت�سعى  م�سبوهة  جهات  بر�سد 

املذكورة  ال�سيارة  عمليات تفجري، مت نقل 

الع�سكري  اخلبري  وق��ام  اآم��ن،  مكان  اإىل 

وتفكيك  ال��ع��ب��وة  بتعطيل  امل��خ��ت�����س 

 50 تزن حواىل  اأنها  تبني  حمتوياتها، حيث 

عن  عبارة  وهي  املتفجرة،  املواد  من  كلغ 

قنابل عنقودية جميعها م�سادة  و6  األغام   3

اأن تي«  للآليات، وكمية من مادة ال »تي 

الألومينيوم  ب���ودرة  م��ن  كلغ   20 وح���واىل 

وال�سواعق  الأ�سفر  الكربيت  مبادة  املقّوى 

من  �سبكة  اإىل  بالإ�سافة  الكهربائية، 

اأق�سام  اإىل  م��رًتا   22 ط��ول  ال�ساعق  الفتيل 

العبوة املوزعة يف عدة اأماكن من ال�سيارة، 

وتبنّي اأن ال�سيارة املذكورة قد بيعت �سابًقا 

لعدة اأ�سخا�س.

الق�ساء  ب��اإ���س��راف  التحقيقات  ت�ستمر 

العمل  هذا  يف  املتوّرطني  لك�سف  املخت�س 

املواطنني  جمدًدا  القيادة  وتدعو  الإجرامي، 

الإبلغ  اإىل  اللبنانية  املناطق  خمتلف  يف 

حالة  اأي  عن  الفوري 

م�سبوهة حفاًظا على 

اأمنهم و�سلمتهم«.

..واأخرى يف البقاع

 ،2013/11/22 بتاريخ 

����س���در ع����ن ق���ي���ادة 

م��دي��ري��ة   - اجل��ي�����س 

التوجيه بيان جاء فيه 

اإّن »مديرية املخابرات 

���س��ب��ط��ت ف���ج���ًرا يف 

منطقة البقاع، �سيارة 

ن���وع ب��وي��ك ���س��وداء 

بداخلها عبوة  اللون، 

زنتها  للتفجري  معّدة 

من  كلغ   350 نحو 

و�سديدة  متنوعة  مواد 

ح�سر  وق��د  النفجار. 

الع�سكري  اخل��ب��ري 

وعمل  امل��ك��ان  اىل 

ع����ل����ى ت��ف��ك��ي��ك 

بو�سرت  فيما  العبوة، 

باإ�سراف  التحقيقات 

ال��ق�����س��اء امل��خ��ت�����س 

لك�سف املتورطني«.
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�صبط �صيارات مفخخة واإيقاف العديد من املطلوبني

اأمنية،  وتدابري  عمليات  املختلفة  وحداته  نّفذت  وال�صتقرار،  الأمن  حفظ  على  اجلي�ش  �صهر  اإطار  يف 

اأ�صفرت خلل الأ�صابيع الأخرية عن اإيقاف املئات من املجرمني واملهّربني و�صواهم من املطلوبني للعدالة، 

البقاع،  واأخرى يف منطقة  – ال�صاحية اجلنوبية،  املعمورة  �صيارة مفخخة يف حملة  كما �صبطت وحداته 

وعملت على تفكيكهما، يف حني تدخلت قوى اأخرى يف حل عدة اإ�صكالت نتيجة خلفات عائلية. ويف ما 

يلي العمليات والتدابري الأمنية التي نّفذها اجلي�ش اأخرًيا واحل�صيلة التي اأ�صفرت عنها.

رئي�ش اجلمهورية يهنئ اجلي�ش ح�سيلة املهمات الأمنية للجي�ش

بك�سف ال�سيارة املفخخة يف 

ال�ساحية اجلنوبية

مي�سال  العماد  اجلمهورية  رئي�س  هّناأ 

�سليمان اجلي�س اللبناين، على ك�سف 

ال�ساحية  منطقة  يف  املفخخة  ال�سيارة 

اجلنوبية ع�سية عيد الأ�سحى املبارك.

وقد نّوه رئي�س اجلمهورية باجلهود التي 

اإىل  بالن�سبة  »العيد  اأن  معترًبا  بذلت، 

معناه  يكت�سب  والع�سكريني  ال�سباط 

احلقيقي لديهم عندما تكون الت�سحية 

ولي�س  الأهلي،  و�سلمه  الوطن  �سبيل  يف 

الأبرياء  باملواطنني  املجانية  الت�سحية 

حال  تخريب  هدفها  ملخططات  خدمة 

جميًعا  ونحر�س  ن�سعى  التي  ال�ستقرار 

للحفاظ عليها«.



اجلي�ش يحيل مّتهمني بالتفخيخ

 اإىل الق�صاء

اأحالت مديرية املخابرات  يف الإطار نف�سه، 

اللبناين  من  ك��ًل  املخت�س  الق�ساء  على 

حممد نايف الأطر�س والرتكي حممد �سباح 

اآخرين  مع  لإ�سرتاكهما  اأوزدام���ري  الدين 

باإعداد عمليات تفخيخ �سيارات وتفجريها.

بتاريخ  اأوقفا  اللذين  املوقوفان  اعرتف  وقد 

19 و2013/10/23، )بيان قيادة اجلي�س بتاريخ 

معهما  التحقيق  خ��لل   ،)2013/10/28

ت�سم  م�سلحة  جمموعة  اإىل  »بانتمائهما 

لبنانيني و�سوريني تولت التخطيط ل�ستهداف 

مناطق اآهلة بتفجري �سهاريج مازوت مهّربة 

نوع  �سيارة  وتفخيخ  لبنان،  اإىل  �سوريا  من 

»جي اأم �سي بليزر« يف حملة بربروت داخل 

الأرا�سي ال�سورية ونقلها اإىل القاع ومنها اإىل 

حيث  هناك،  لتفجريها  الهرمل 

اإىل  و�سولها  قبل  بناقليها  انفجرت 

اأقدمت  كما  امل��ذك��ورة.  املنطقة 

تفخيخ  على  نف�سها  املجموعة 

�سيارة نوع »غراند �سريوكي« حتمل 

لوحة دبلوما�سية.

باأن  املوقوفان  اع��رتف  كذلك، 

بتلك  �سبيهة  الأخ����رية  ال�سيارة 

ال�ساحية  منطقة  يف  �سبطت  التي 

بتاريخ 2013/10/14، واعرتف املوقوف 

باإطلق  مب�ساركته  ا  اأي�سً اللبناين 

�سواريخ على منطقتي الهرمل واللبوة خلل 

ال�سيف املا�سي، ومب�ساركته مع باقي اأفراد 

عمليات  ل�سل�سلة  بالتخطيط  املجموعة 

يف  وم��راك��زه  اجلي�س  حواجز  على  هجوم 

وال�ستيلء على  الع�سكريني  وقتل  عر�سال، 

عمليات  وت�ستمر  وعتادهم.  اأ�سلحتهم 

املجموعة  اأفراد  باقي  عن  والتق�سي  البحث 

لتوقيفهم وت�سليمهم للق�ساء املخت�س«.

القيادة  عن  �سدر  اآخر  بيان  ويف  كذلك، 

مديرية  اأن  فيه  اأعلنت  نف�سه،  بالتاريخ 

املخت�س  الق�ساء  على  اأح��ال��ت  املخابرات 

قد  كان  الذي  علي،  حممد  اأحمد  املوقوف 

على  لإقدامه   ،2013/10/26 بتاريخ  اأوق��ف 

تهريب اأحد املّتهمني الرئي�سيني يف تفجريات 

طرابل�س، وذلك بنقله من مكان اختبائه 

وم�ساعدته على الفرار اإىل خارج لبنان«.

اإنفجار عبوة يف جلل البقاعية

اإىل  انفجار  وق��ع   ،2013/10/30 بتاريخ 

ج��ان��ب ط��ري��ق 

ع���ام ج���لل – 

���س��ت��ورا، وج���اء 

الذي  البيان  يف 

قيادة  اأ���س��درت��ه 

اجل��ي�����س ح��ول 

احلادث:

»ل����دى ت��واف��ر 

عن  معلومات 

وج������ود ج�����س��م 

اإىل  م�������س���ب���وه 

ج��ان��ب ط��ري��ق 

ع���ام ج���لل – 

اإىل  للجي�س  تابعة  دوري��ة  توّجهت  �ستورا، 

املذكور  اجل�سم  انفجر  حي��ث  امل��ك��ان، 

اإ�سابات  اأي  ت�سجيل  دون  من  و�سولها  قبل 

بالأرواح.

ملعاينة  الع�سكري  اخل��ب��ري  ح�سر  وق��د 

عبوة  ناجم عن  اأنه  فتبنّي  النفجار،  موقع 

300 غرام، جرى تفجريها  زنة حواىل  نا�سفة 

ل�سلكًيا عن بعد.

امل�ستبه  من  اإثنني  اجلي�س  ق��وى  اأوق��ف��ت 

الق�ساء  باإ�سراف  التحقيق  بو�سر  فيما  بهم، 

املخت�س«.

جي�شنا
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اجلي�ش يوقف م�صتبًها به باإطلق النار

على بع�ش وحداته

مبهمة  للجي�س  تابعة  دورية  قيام  خلل 

بعلبك،  يف  ال�سراونة  حمل  يف  اأم��ن  حفظ 

بتاريخ  القيادة  ع��ن  ال�سادر  البيان  وف��ق 

جمهولني  تقّل  �سيارة  اأقدمت   ،2013/10/22

الدورية،  اأمام  من  والفرار  النار  اإطلق  على 

على  للجي�س  حاجز  تعر�س  الأث���ر  وعلى 

اإىل  اأدى  نار ما  ال�سراونة لإطلق  مدخل حي 

طفيفة.  بجروح  ع�سكريني  ثلثة  اإ�سابة 

النريان  م�سادر  على  احلاجز  عنا�سر  ورّدت 

كما دهمت قوة من اجلي�س اأماكن تواجد 

و�سبط  بهم  امل�ستبه  توقيف  ومت  املطلوبني 

�سيارات م�سروقة وكمية من املخدرات. وما 

باقي  مطاردة  على  تعمل  اجلي�س  قوى  تزال 

املطلوبني، لتوقيفهم واإحالتهم على الق�ساء 

املخت�س.

�سادر  بيان  يف  القيادة  اأعلنت  كذلك، 

ملديرية  تابعة  دوري��ة  »اأن  نف�سه،  بالتاريخ 

املخابرات اأوقفت املدعو حممد ر�سوان زعيرت 

توافر  اإث��ر  اجلنوبية،  ال�ساحية  منطقة  يف 

باجتاه  النار  باإطلق  قيامه  عن  معلومات 

خّوات  وفر�س  عليهم،  والإع��ت��داء  اآخرين 

ال�سوريني،  والعمال  التجارية  املحلت  على 

نارية.  دراجات  ب�سرقة  قيامه  اإىل  بالإ�سافة 

وقد  ال�سوابق  اأ�سحاب  املوقوف من  اأن  وتبنّي 

بجرم  توقيف  بحقه عدة مذكرات  �سدرت 

اأعمال  لرتكابه  ووثائق  وال�سلب،  ال�سرقة 

معه  التحقيق  بو�سر  وقد  خمتلفة.  جرمية 

باإ�سراف الق�ساء املخت�س«.

اإىل  معلومات  ورود  وبعد  نف�سه،  ال�سياق  يف 

اأ�سخا�س  اأربعة  مديرية املخابرات حول قيام 

املديرية  من  دورية  قامت  متفجرات،  بنقل 

ال�سيارة املذكورة يف حملة حو�س  مبلحقة 

اأدى  النار  لإط��لق  تبادل  فح�سل  احلرمية، 

اإىل اإ�سابة ع�سكريني اإثنني بجروح، ومقتل 

الهوية،  جم��ه��ويليَ  امل�سلحني  م��ن  اإث��ن��ني 

مت  كما  نا�سًفا.  ح��زاًم��ا  يرتدي  اأحدهما 

لبناين  اأحدهما  اآخرين،  �سخ�سني  توقيف 

�سبطت  وقد  ال�سورية.  التابعية  من  والآخ��ر 

داخل ال�سيارة اأنواع خمتلفة من املتفجرات 

اإىل  بالإ�سافة  كلغ،  ب���250  زنتها  ق��درت 

كمية من الفتيل ال�ساعق.

البقاع  م�ست�سفى  اإىل  امل�����س��اب��ون  نقل 

اإىل  امل�سبوطات  ت�سليم  ومّت  للمعاجلة، 

التحقيق  بو�سر  كما  املخت�سة،  امل��راج��ع 

باإ�سراف الق�ساء املخت�س.

...و�صيارة تنقل اأ�صلحة من �صوريا

بياٍن  يف  اجلي�س  قيادة  اأعلنت  ذلك،  اإىل 

اإط��ار  »يف  اأن��ه   ،2013/10/23 بتاريخ  �سادر 

 – اللبنانية  احل��دود  �سبط  مهمة 

يف  اجلي�س  ق��وى  اأوق��ف��ت  ال�سورية، 

منطقة وادي حميد – عر�سال، �سيارة 

نوع Geelly كحيلة اللون، قادمة 

غري  بطريقة  ال�سورية  الأرا�سي  من 

من  اأ�سخا�س  اأربعة  وتقل  �سرعية، 

بحوزتهم كمية  ال�سورية،  التابعية 

احلربية  وامل�سد�سات  البنادق  من 

الع�سكرية،  والأع��ت��دة  وال��ذخ��ائ��ر 

الرمانات  من  ع��دد  اإىل  بالإ�سافة 

املوقوفني  ت�سليم  مت  وق��د  اليدوية. 

مع امل�سبوطات اإىل املراجع املعنية، 

الق�ساء  باإ�سراف  التحقيق  وبو�سر 

املخت�س«.

الإعتداء على با�ش يف طرابل�ش:

اجلي�ش يوقف اأحد املعتدين

مديرية   – اجلي�س  قيادة  اأعلنت 

بيان  يف   2013/11/2 بتاريخ  التوجيه 

اأحد  على  الإع��ت��داء  بعيد  اأ�سدرته 

البا�سات يف طرابل�س، »اأن م�سلحني 

�سيارة  توقيف  على  اأقدما  ملثمني 

فان اأمام مدر�سة دار ال�سلم يف حملة 

واقتياد  طرابل�س،   – التبانة  ب��اب 

الأحياء  اإىل  ال�سلح  بقوة  الثمانية  ركابها 

على  النار  ب��اإط��لق  قاموا  ثم  الداخلية، 

بجروح  منهم  �ستة  اأ�سيب  حيث  اأقدامهم 

قوة  اأن  اإىل  القيادة  واأ���س��ارت  خطرة.  غري 

اإىل  الفور  على  توجهت  اجلي�س  من  معززة 

املكان املذكور وعملت على نقل امل�سابني 

تدابري  ونّفذت  للمعاجلة،  امل�ست�سفيات  اإىل 

اأمنية بهدف توقيف املتوّرطني.

واأك����دت ال��ق��ي��ادة يف ب��ي��ان لح���ق، اأن��ه 

حتديد  مت  والتحريات  البحث  »بنتيجة 

عملية  يف  املتوّرطني  وكل  امل�سّلحني  هوية 

جمال  خالد  اللبنانيون:  وهم  النار  اإطلق 

الأحمد،  العزيز  عبد  حممد  عمر  الراعي، 

م�سطفى عبد احلميد جوهر، وال�سوري يحيى 

من  قوى  »اأن  اإىل  واأ���س��ارت  حممد«.  �سمري 

حيث  وجودهم،  اأماكن  دهمت  اجلي�س 

وعملت  �سمري حممد،  يحيى  املدعو  اأوقفت 

لتوقيفهم  املتورطني  باقي  ملحقة  على 

واإحالتهم على الق�ساء املخت�س«.

...ويح�صم اإ�صكالت اأمنية يف الطريق اجلديدة 

وكامد اللوز

الطريق  يف  ده��م  عمليات  اجلي�س  نّفذ 

بني  وق��ع  اإ�سكال  خلفية  على  اجل��دي��دة 

عنا�سر م�سّلحني، وقد متّكن من اإحكام 

اإىل  الهدوء  واأعاد  املذكور  الطوق يف املكان 

بتاريخ  عنها  ال�سادر  البيان  ويف  املنطقة. 

»اأن  اجلي�س  ق��ي��ادة  اأعلنت   2013/10/15

اإ�سكاًل ح�سل يف طلعة م�ست�سفى املقا�سد – 

طريق اجلديدة، تخّلله تبادل اإطلق نار من 

ت�سجيل  دون  من  خفيفة،  حربية  اأ�سلحة 
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قوة  ح�سرت  الأث��ر  وعلى  ب��الأرواح.  اإ�سابات 

ا  من اجلي�س اإىل املنطقة وفر�ست طوًقا اأمنيًّ

مطلقي  اأم��اك��ن  ب��ده��م  وق��ام��ت  حولها 

النار، حيث اأوقفت ثلثة من امل�ستبه بهم، 

وعملت على ملحقة باقي املتوّرطني«.

كما �سدر بتاريخ 2013/10/16، عن القيادة 

البيان الآتي:

بني  اإ�سكال  ح�سل   ،2013/11/15 »ليل 

البقاع   – اللوز  كامد  بلدة  يف  مواطنني 

�سابقة،  عائلية  خلفات  نتيجة  الغربي، 

تطّور اإىل تبادل اإطلق نار بالأ�سلحة احلربية 

اإ�سابة  اإىل  اأّدى  ما  ال�سيد،  واأ�سلحة  اخلفيفة 

الأثر  وعلى  خطرة.  غري  بجروح  منهم  عدد 

املنطقة،  يف  املنت�سرة  اجلي�س  قوى  تدخلت 

البلدة،  يف  والإ�ستقرار  الأمن  فر�س  واأع��ادت 

اأماكن مطلقي النار، حيث  كما دهمت 

بحوزتهم  و�سبطت  منهم  ع���دًدا  اأوق��ف��ت 

كمية من الأ�سلحة والذخائر.

مت نقل امل�سابني اإىل امل�ست�سفيات للمعاجلة 

ملحقة  جت��ري  فيما  حرا�ستهم،  وتاأمني 

لتوقيفهم  احل���ادث،  يف  املتوّرطني  جميع 

واإحالتهم على الق�ساء املخت�س.

توقيف متوّرطني بعملية خط

 ال�صيديل و�صام اخلطيب

بيان  ووفق  املخابرات،  مديرية  متّكنت 

 ،2013/10/19 بتاريخ  اجلي�س  قيادة  اأ�سدرته 

و�سام  ال�سيديل  خاطفي  هوية  حتديد  من 

بتاريخ  �سبيله  اأخ��ل��ي  وال����ذي  اخل��ط��ي��ب 

منطقة  يف  وجودهم  ومكان   ،2013/10/16

تابعة  دوري���ة  وق��ام��ت  ال��ب��ق��اع.   – بريتال 

واأوقفت  املذكور،  املكان  بدهم  للمديرية 

�سالح  الأمري  املدعو عبد  وهما  اإثنني منهم 

واملدعو دريد �سالح املطلوب بعدة مذكرات 

مماثلة  خطف  جرائم  لإرتكابه  توقيف 

والإجتار بال�سلح.

اأوقفت  وبنتيجة عملية الر�سد وامللحقة، 

البقاع،   – بريتال  بلدة  يف  اجلي�س  من  قوى 

بعملية  امل��ت��وّرط��ني  م��ن  اآخ��ري��ن  �سخ�سني 

اخلطف وهما: اللبناين ح�سني اأحمد �سالح 

والفل�سطيني حممد اأحمد عمر. وقد �سبطت 

الأ�سلحة  من  كمية  وجودهما  مكان  يف 

والذخائر احلربية اخلفيفة وعدًدا من قذائف 

مت  والبندقية.  اليدوية  والرمانات  الهاون 

ت�سليم املوقوفني مع امل�سبوطات اإىل املراجع 

الق�ساء  باإ�سراف  التحقيق  وبو�سر  املعنية، 

املخت�س.

يف  التوجيه  مديرية  اأعلنت  ك��ذل��ك، 

اأن   2013/10/25 بتاريخ  ال�����س��ادر  بيانها 

نف�سه  بالتاريخ  اأحالت  املخابرات  »مديرية 

ال��ل��ب��ن��اين ح�سني  امل��وق��وف��ني:  ك���ًل م��ن 

الأم��ري،  وعبد  دري��د  و�سقيقيه  �سالح  اأحمد 

والفل�سطيني حممد اأحمد عمر، والذين مت 

توقيفهم بتاريخ 19 و2013/10/22، لإقدامهم 

ثم  اخلطيب  و�سام  ال�سيديل  خطف  على 

اإطلق �سراحه مقابل فدية مالية، وقد تبنّي 

باأنهم  املوقوفني،  مع  التحقيق  خلل  من 

خطف  على  �سابق  وق��ت  يف  ا  اأي�سً اأق��دم��وا 

عدة  بحقهم  وتوجد  من�سور،  اأحمد  املواطن 

مذكرات توقيف بتهم اإطلق النار وال�سرقة 

بحوزة  �سبط  وقد  امل��زورة«.  العملت  وترويج 

من  املدفوعة  الفدية  من  ق�سم  املخطوفني 

ال�سيديل اخلطيب وكمية من  قبل عائلة 

الأ�سلحة.

ح�صيلة اأيام اأمنية

الأم��ن��ي��ة  ل��ل��ت��داب��ري  نتيجة  ذل���ك،  اإىل 

الإ�ستثنائية التي قامت بها وحدات اجلي�س 

يف خمتلف املناطق اللبنانية، و�سملت دهم 

حواجز،  اإقامة  للعدالة،  مطلوبني  اأماكن 

ت�سيري دوريات موؤللة وراجلة، مت توقيف نحو 

ا من جن�سيات خمتلفة، بع�سهم  760 �سخ�سً

مطلوب للعدالة مبوجب مذكرات توقيف، 

وخمالفات  جرائم  لإرتكابه  الآخر  والبع�س 

الأرا�سي  داخ��ل  بالتجوال  تتعلق  متعددة، 

وحيازة  �سرعية،  اإقامات  دون  من  اللبنانية 

املمنوعات والإجتار بها وتهريب ب�سائع عرب 

احلدود، بالإ�سافة اإىل قيادة �سيارات ودراجات 

نارية من دون اأوراق ثبوتية.

و6  ���س��ي��ارة   98 امل�سبوطات  �سملت  وق��د 

�سهاريج مازوت و40 دراجة نارية، و6مراكب 

الأ�سلحة  من  كميات  اإىل  بالإ�سافة  �سيد، 

املتنوعة  الع�سكرية  والأع��ت��دة  والذخائر 

واملخدرات.

الهجرية  ال�سنة  راأ�س  عيد  حلول  وملنا�سبة 

اجلي�س يف  وحدات  نّفذت  وذكرى عا�سوراء، 

اإ�ستثنائية،  اأمنية  تدابري  املناطق  خمتلف 

ال�سنة  اإحتفالت  اأماكن  حميط  يف  وذلك 

العبادة  دور  وحول  العزاء،  وجمال�س  الهجرية 

والأ�سواق التجارية واملرافق ال�سياحية، وذلك 

ال�سلمة  على  واحلفاظ  املواطنني  لطماأنة 

اإنت�ساًرا  التدابري  هذه  �سملت  وقد  العامة. 

للعنا�سر وت�سيري دوريات واإقامة حواجز ثابتة 

ومتحركة وتركيز نقاط مراقبة.

املنت�سرة  ال���وح���دات  عملت  ك��ذل��ك، 

الدفاع  عنا�سر  مع  بال�سرتاك  ا،  عملنيًّ

املدين ومبوؤازرة طوافة تابعة للقوات اجلوية، 

عدة  خ��راج  يف  �سّبت  حرائق  اإخ��م��اد  على 

من  �سا�سعة  م�ساحات  على  واأت��ت  بلدات 

الأ���س��ج��ار امل��ث��م��رة واحل��رج��ي��ة والأع�����س��اب 

الياب�سة. 

جي�شنا
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مناورات وتدريبات

اإعداد:

نينا عقل خليل

يف اإطار خطة التدريب النوعي التي 

و�ضعتها القيادة للتاأكد من جهوزية 

الوحدات، وا�ضتعدادها للتدخل 

ال�ضريع والفاعل يف خمتلف الظروف 

القتالية وملواجهة الأخطار الأمنية 

الطارئة، نّفذت خمتلف الوحدات 

عدة مناورات ومتارين تكتية يف غري 

منطقة.

الوحدات 

يف مواجهة الأخطار 

الأمنية الطارئة

مناورات 

ومتارين تكتية 

يف غري منطقة

رمايات للقوات اجلوية

يف ح�ضور قائد اجلي�ش

 

وعدد  العماد جان قهوجي  قائد اجلي�ش  يف ح�ضور 

للقوات  تابعة  طوافات  نّفذت  ال�ضباط،  كبار  من 

�ضد  الثقيلة  والر�ضا�ضات  بال�ضواريخ  رمايات  اجلوية 

اأهداف اأر�ضية وذلك يف منطقة حامات – البرتون.

على  قهوجي  العماد  اأثنى  الرمايات،  ختام  ويف 

القوات  بكفاءة  مّنوًها  املنّفذين،  الطّيارين  اأداء 

ات ال�ضواريخ  اجلوية، ال �ضيما قيامها بتحديث من�ضّ

الع�ضكرية  ال��ط��واف��ات  يف  الثقيلة  والر�ضا�ضات 

ب�ضكل  وا�ضتخدامها  �ضئيلة،  حملية  باإمكانات 

دقيق وفّعال يف م�ضاندة الوحدات الربية. كما �ضدد 

قائد اجلي�ش على اأهمية التدريب يف اجلي�ش.
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جمموعة معادية
مهاجمة 

هابي
عتداء اإر

ة ا
مواجه

جلرد«
خور ا

»�ض

اجلوية  والقوات  والثالث  ال�ضاد�ش  امل�ضاة  لواءي  من  وحدات  نّفذت 

يف  قتالية  مناورة  الثاين،  والتدخل  الثاين  املدفعية  املغاوير،  واأف��واج: 

منطقة الياب�ضة – را�ضيا الوادي، يف جمال مهاجمة جمموعة معادية 

نة يف املنطقة املذكورة. متح�ضّ

وا�ضتخدمت خاللها  املناورة عدد من كبار �ضباط اجلي�ش،  ح�ضر 

الطوافات يف عمليات وا�ضتطالع وت�ضوير من اجلو، كما مت تنفيذ 

واالأ�ضلحة  الثقيلة  واملدافع  ال�ضواريخ  وراجمات  بالطوافات  رمايات 

املتو�ضطة واخلفيفة، اإىل تفجري عبوات نا�ضفة.

يف مطار رفيق احلريري الدويل يف بريوت وحميطه، نّفذ فوج التدخل االأول مناورة اأمنية مو�ضوعها مهاجمة جمموعة اإرهابية متح�ضنة يف 

املباين«، باال�ضرتاك مع وحدات من القوات اجلوية وجهاز اأمن املطار. ح�ضر املناورة عدد من �ضباط القيادة وقادة الوحدات الكربى واالأفواج 

امل�ضتقلة، و�ضملت اإنزال عنا�ضر من الطوافات فوق املن�ضاآت وعمليات دهم ومطاردة العنا�ضر االإرهابية. 

»�ضخور اجلرد« هو عنوان املناورة القتالية التي نّفذها فوج التدخل 

يف  اجلوية،  والقوات  الثاين  املدفعية  فوج  مع  باال�ضرتاك  الثالث، 

نة يف  منطقة جرد العاقورة، وذلك �ضد قوات معادية متح�ضّ

املنطقة.

ال�ضباط،  من  كبري  عدد  ح�ضرها  التي  املناورة  خالل  ا�ضتخدمت 

رمايات بالدبابات واملدفعية واالأ�ضلحة املتو�ضطة والثقيلة، باالإ�ضافة 

اإىل �ضواريخ جو – اأر�ش بوا�ضطة الطوافات الع�ضكرية.



65العدد 342 - اجلي�ش  

د تفجري
ة بع

غاث
الإ

�ضية
انية - فرن

 لبن
ة بحرية

مناور

مناورة للجي�ش 

وال�ضليب الأحمر 

حول اإخالء م�ضابني

نّفذت وحدات من فوج التدخل اخلام�ش، ويف ح�ضور عدد من كبار ال�ضباط يف اجلي�ش وممثلني عن االأجهزة االأمنية والر�ضمية واجلمعيات 

االأهلية، مناورة تكتية يف حملة البيال – بريوت بعنوان »حفظ اأمن �ضد عمل اإرهابي خالل �ضباق املاراتون 2013«.

�ضارك يف املناورة اأفواج التدخل االأول، الثالث، واملدفعية االأول، القوات البحرية واجلوية، اإىل جانب وحدات من االأجهزة االأمنية والدفاع املدين 

وال�ضليب االأحمر اللبناين. وقد �ضملت تفجري عبوات وعمليات اإغاثة واإخالء بوا�ضطة االآليات والطوافات، وا�ضتطالع وت�ضوير من اجلو لبقعة 

العمل االإرهابي، ومراقبة ال�ضاطئ وتفتي�ش ال�ضفن امل�ضبوهة.

الفرن�ضية  الع�ضكرية  الفرقاطة  ومن  القيادة  اأجهزة  من  �ضباط  وبح�ضور  والفرن�ضي،  اللبناين  اجلي�ضني  بني  الع�ضكري  التعاون  اإطار  يف 

»Cassard« التي زارت لبنان لعدة اأيام، نّفذت وحدات من فوج مغاوير البحر والقوات البحرية، باالإ�ضرتاك مع الفرقاطة املذكورة، متريًنا 

تكتًيا يف عر�ش البحر قبالة �ضاطئ جبيل، وذلك حول فر�ضية دهم �ضفينة م�ضبوهة وتفتي�ضها.

يف اإطار التعاون بني اجلي�ش وال�ضليب االأحمر اللبناين، نّفذت وحدات من فوج املغاوير والقوات اجلوية 

االإ�ضعايف،  بعبدا  ة يف مركز  باال�ضرتاك مع فرق خمت�ضّ للدروع،  امل�ضاد  وفوج  امل�ضاة احلادي ع�ضر  ولواء 

مناورة طبية يف منطقة رومية، وذلك يف جمال م�ضاعفة م�ضابني واإخالئهم من اأر�ش املعركة بوا�ضطة 

الطوافات واالآليات، ونقلهم اإىل امل�ضت�ضفيات للمعاجلة.





اللواء ال�ساد�س

ال�ساد�س  اللواء  قيادة  مقر  اإىل  و�سلنا  حني 

ليدّلنا  مرافقتنا  الع�سكريني  اأح��د  ت��وىل 

خري  ال��رك��ن  العميد  ق��ائ��ده  مكتب  اإىل 

لهجته  ف��ري��ج��ي. 

ك���ان���ت ك��اف��ي��ة 

للداللة على اأنه من 

منطقة بعيدة جًدا. 

وح��ني ���س��األ��ن��اه هل 

البقاع؟  يف  تقيم 

واإذ  بالنفي.  اأج��اب 

متعجبني:  اأردف��ن��ا 

ك����م ت�����س��ت��غ��رق 

الطريق من الوقت لت�سل من بيتك اإىل هنا؟ 

فيا...«،  �سو  »عادي  وقال:  بتوا�سع  ابت�سم 

�سعرنا بنوع من االإحراج نحن الذين نتذمر 

امل�سافة«  و»طول  ال�سري  زحمة  من  يوم  كل 

بني مراكز عملنا واأماكن اإقامتنا...

رفقة عمر...

فريجي  ال��رك��ن  ال��ع��م��ي��د  م��ك��ت��ب  يف 

بالفخر  املمزوجة  االألفة  من  بكثري  �سعرنا 

اكت�سفنا  احلديث  بداأنا  وحني  واالعتزاز، 

اأول  ال�ساد�س كان  اللواء  ال�سعور:  �سبب هذا 

قطعة خدم فيها عقب تخّرجه من الكلية 

)املدر�سة اآنذاك( احلربية، ففي هذه القطعة 

كانت »معمودية الواجب« 

واأول دروب اخلدمة، مبا فيها 

و�سعوبات  ذك��ري��ات  م��ن 

وروابط...

ال��ل��واء  ق��ائ��د  ي�ستعر�س 

التي  املحطات  اأبرز  ال�ساد�س 

كّلف اإّياها هذا اللواء منذ 

 .1983 العام  اإن�سائه  تاريخ 

خا�س  ب�سكل  وي��ت��وق��ف 

يف  الفعالة  م�ساركته  عند 

االنت�سار على احلدود الدولية 

بعد  املحتلة  فل�سطني  مع 

مهمة  يف   ،2006 متوز  حرب 

اجلي�س  خ��ال��ه��ا  ان��ت�����س��ر 

اللبناين هناك للمرة االأوىل 
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اإعداد:

اأنطوان �سعب

الرقيب �سامر حميدو

اللواء ال�ساد�س وفوج 

احلدود الربية الثاين

بني �سم�س ال�سهل 

ووعر اجلبال...

رجال ال يتوقفون كثرًيا 

عند امل�سقات

بني �سم�س ال�سهل يف البقاع ووعر اجلبال يف 

عر�سال والهرمل، ينت�سر رجال اأتى بهم الواجب 

من نواحي بعيدة يف الوطن: من عكار اأو �سور، 

من ك�سروان اأو جبيل... ال فرق بني الواحد منهم 

اأو االآخر، وحدها لهجاتهم املحلية ت�سي باملنطقة 

التي اأتوا منها. اأّما يف ما خال ذلك، فكلهم جنود 

الوطن املعتمرون قد�سية ر�سالتهم، ومن ت�سرّي 

خطواته هذه الر�سالة، ال يتوقف كثرًيا عند 

تفا�سيل من نوع م�سقة الطريق، اأو ق�ساوة الطبيعة 

وحّدة املناخ، وال حتى عند اخلطر الذي رفع 

الكثريين من رفاقهم اإىل مرتبة ال�سهادة. 

اللواء ال�ساد�س وفوج احلدود الربية الثاين، 

قطعتان من قطع اجلي�س املنت�سرة يف مناطق 

�سهدت الكثري من التطورات واالأحداث، التي 

متنع »العني ال�ساهرة« اأ�ساًل من معرفة اأي �سكل 

من اأ�سكال اال�سرتخاء اأو الراحة، فما بالك بالنوم؟

»اجلي�س« توجهت اإىل البقاع يف جولة �سملت 

قيادتي القطعتني. وهناك كانت لها لقاءات 

ب�سباط ال يكّلون من ال�سهر مع رجالهم على 

توفري االأمن والطماأنينة ملواطنيهم، وال يق�سرون 

يف مّد يد العون لهم خالل االأوقات ال�سعبة. 

كما التقت رجااًل اأ�سداء يفي�سون عزًما وحيوية، 

وحني يُ�ساألون عن �سعوبات يواجهونها، يتعجبون 

ويقولون: »نحن ع�سكر«.



بعد ثاثني عاًما من غيابه عنها.

غمرة  يف  والقرى  البلدات  كانت  يومها 

الدمار الذي �سّببه العدوان االإ�سرائيلي، وكان 

ال بد من جهود جبارة لتخّطي الواقع ال�سعب، 

وقد وّظف اللواء اإمكاناته اإىل جانب قوات 

مل�ساعدة  اجلنوب  يف  العاملة  املتحدة  االأمم 

املواطنني اإمنائًيا واجتماعًيا واإن�سانًيا.

اإىل  اللواء  انتقل   2010/7/30 من  اعتباًرا 

من  ال�سمايل،  البقاع  يف  فانت�سر  البقاع، 

مع  احل��دود  اإىل  و���س��واًل  بريتال  بلدة  ح��دود 

اعتباًرا  قطاعه  يف  تعديل  ح�سل  �سوريا، 

م�ساحة  اأ�سبحت  2013 حيث  �سباط   18 من 

وبريتال  و�سم�سطار  بعلبك  ت�سمل  انت�ساره 

هي  جديدة  مهمة  ت��وىّل  وق��د  والفاكهة. 

بلدة  من  اعتباًرا  �سوريا  مع  احل��دود  �سبط 

معربون جنوًبا وحتى عر�سال �سمااًل. 

قطاع  مل�سوؤوليات  اجلغرافية  احلدود  وحول 

»اأنها  فريجي  الركن  العميد  اأو�سح  اللواء، 

ربع  تقريًبا  اأي  كلم2،   2400 ح��واىل  تبلغ 

و20   15 بني  ي��راوح  بعر�س  لبنان،  م�ساحة 

كلم، وطول يبلغ 60 كلم. اأّما طول احلدود 

مع �سوريا والتي ت�سّلم م�سوؤوليتها اللواء، فهو 

95 كلم ت�سمل: جرود راأ�س بعلبك، عر�سال، 

نحلة، بعلبك، بريتال، حام، ومعربون«.

»ال�سعوبات كثرية ولكن العزم اأكرب«

وتنفيذ مهماته  اللواء  بعمل  يتعلق  ما  يف 

يف  ال��ت��ط��ورات  ب�سبب  �سعوبة  ت���زداد  التي 

»اإن  الفريجي  الركن  العميد  يقول  �سوريا، 

ع�سرات  وت�سّم  وعرة  اجلبلية  املنطقة  هذه 

للتهريب  ت�ستخدم  التي  الرتابية  الطرقات 

باالجتاهني، ولذلك عمدنا اإىل فتح طرقات 

جديدة، واإقامة حواجز ثابتة على الطرقات 

على  ظرفية  وحواجز  وكمائن  الرئي�سة، 

الطرقات الفرعية التي نقفل اأحياًنا البع�س 

اأمنية  الأ�سباب  الرتابية  بال�سواتر  منها 

اللواء  نال  وقد  دوريات.  ت�سيري  اإىل  باالإ�سافة 

قائد  من  والتهاين  التنويهات  من  العديد 

قام  التي  الباهرة  االأعمال  اىل  نظًرا  اجلي�س 

بها«.

العوامل  اإىل  ن��ظ��ًرا  اأن���ه  اجلميع  يعلم 

�سبط  ال�سعب  من  والطبيعية،  اجلغرافية 

فكيف  ا،  حاليًّ املتوافر  بالعديد  احل��دود 

يت�سرف اللواء حيال هذا االأمر؟ 

ت�سعب  »اإن  فريجي  الركن  العميد  يقول 

زي��ادة  يفر�سان  املنطقة  ووع���ورة  املهمات 

العديد لتحقيق اجلهوزية الكاملة، لكننا 

نعمل بكل طاقاتنا كي ال يوؤثر هذا االأمر 

�سعوبات  ثمة  اأن  ينكر  وال  اأدائنا«.  على 

قا�سية،  ظروف  يف  يعملون  »الع�سكر«  واأن 

يدركون  وهم  مرتفعة،  معنوياتهم  لكن 

حجم امل�سوؤولية امللقاة على عاتقهم، كما 

جميع  لتلبية  تعمل  القيادة  اأن  يدركون 

حاجاتهم.

ال�����س��ع��وب��ات التي  وي����ردف ق��ائ��ًا: »م���ن 

تواجهنا كرثة االأعطال التي ت�سيب اآلياتنا 

يحتم  مما  اجلبلية  الطرقات  وعورة  ب�سبب 

مراكز  اأن  ا  خ�سو�سً با�ستمرار،  م�ساعفتها 

اأن  كما  بع�سها.  ع��ن  بعيدة  االنت�سار 

الع�سكريني يتكبدون م�سقة االنتقال من 

مناطق �سكنهم التي تف�سلها عن مراكز 

يف  يعملون  وهم  طويلة  م�سافات  خدمتهم 

ظل عوامل مناخية قا�سية جًدا«.

»العالقة مع املدنيني جّيدة...

وم�سكلتنا مع اخلارجني عن القانون«

والع�سكريني،  املدنيني  بني  العاقة  عن 

قوية  »اإنها  الفريجي،  الركن  العميد  يقول 

للعنا�سر،  وا�سًعا  احت�ساًنا  تظهر  والنا�س 

كافًة،  املواطنني  ن�ستوعب  فاإننا  وباملقابل 

من دون متييز �سيا�سي اأو طائفي اأو مذهبي. 

اأّما م�ساكلنا فهي فقط مع اخلارجني على 

القانون واملتمّردين عليه«.

حتقيق ع�سكري
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التوجيه والتدريب والتح�سني

من  للحّد  حديًثا  املتخذة  التدابري  ح��ول 

انعكا�سات التطورات اجلارية يف �سوريا على 

االأو�ساع يف املناطق احلدودية، يقول: »لدينا 

الع�سكرية  املراكز  جميع  يف  منت�سرة  قوى 

ونقاط  والطرقات  امل�سالك  عند  لنا  التابعة 

اأي  العمق  يف  ثابتة  حواجز  ونقيم  املراقبة، 

عند  وكمائن  االأمامية،  املراكز  خلف 

مراقبة  مهمتها  املحتملة،  الت�سّلل  نقاط 

اال�ستباه  عند  وتفتي�سهم  العابرين،  جميع 

بحوزتهم  �سبطت  حال  يف  وتوقيفهم  بهم 

مت  وق��د  متفجرات،  اأو  ذخ��ائ��ر  اأو  اأ�سلحة 

اأوقات خمتلف��ة. ولدينا  �سبط م�س��ّلحني يف 

تواف��ر  عن�د  ا�س��تثنائي��ة  تدابي��ر  كذلك 

للّتعام��ل مع احل��دث  ا�سافي��ة  معلوم��ات 

كم��ا  املعطي��ات،  له��ذه  بن��اًء  املرتقب 

يج��ب«. 

عن  الفريجي  الركن  العميد  ويك�سف 

اجراءات اتخذت حديًثا، اأهمها: ا�ستحداث 

مراكز جديدة، تكثيف عمليات التوجيه 

القطاع  عن  للدفاع  والتح�سني  والتدريب 

قمنا  االإطار  هذا  ويف  وم�سوؤولية.  بكل حزم 

اإحداها كانت مع فوج  باأكرث من مناورة 

اأنواع  جميع  فيها  ا�ستخدمت  وقد  املغاوير 

االأ�سلحة. كما قمنا بدورة تدريبية بعنوان 

العنا�سر  ت��دّرب  حيث  ريع«  ال�سّ الفعل  »رد 

بالتعاون مع الفوج املجوقل، على ا�ستخدام 

اأثناء  يف  املتبادلة  احلماية  وتاأمني  ال�ساح 

تنفيذ اأي مهمة ع�سكرية )دهم، مطاردة، 

نتائج  اأعطت  وقد  للم�سّلحني...(،  ت�سّد 

ممتازة، جلهة اكت�ساب الع�سكريني مزيًدا 

من الثقة بالنف�س وتقنية عالية يف ا�ستخدام 

ملراقبة  متطّورة  الكرتونية  وو�سائل  ال�ساح 

»التعاون  اىل  اللواء  قائد  وي�سري  احل���دود«. 

الوثيق بني اللواء وفرع املخابرات يف منطقة 

من  اأك��رث  على  ثماره  يوؤتي  وال��ذي  البقاع 

�سعيد«.

االإنتقال �سعب ون�ستاق 

اإىل اأكل البيت

لكن »ما يف م�سكلة«

التقينا  جولتنا  خال 

اللواء،  بع�س ع�سكريي 

ال��ه��ن��د���س��ة  ���س��رّي��ة  يف 

 ،67 للكتيبة  التابعة 

املازم جو، �سابط مفعم باحليوية،  التقينا 

مع  التعامل  منه  تقت�سي  عمله  طبيعة 

خال  من  ا،  يوميًّ به  واالحتكاك  اخلطر 

الك�سف على االأج�سام امل�سبوهة ونقلها اإىل 

مكان اآمن. لكن هذا لي�س كل �سيء، اإذ 

اأن عمليات الدهم واأعمال التفتي�س و�سبط 

يومّياته. يخت�سر  املمنوعات هي من �سلب 

جّيد،  العمل  جّو  ويقول:  كامه  يف  املازم 

ي�سمح  مما  عديدة  خربات  لدينا  بات  ولقد 

لنا باأداء مهّمتنا كما ينبغي.

ال  نف�سها،  الكتيبة  من  مي�سال  الرقيب 

الثكنة«،  يف  ب�»الطعام  كثرًيا  ي�ستمتع 

ال  لكنه  البيت«،  »اأك��ل  اإىل  ي�ستاق  فهو 

اللواء  قائد  وي�سكر  �سيء،  يجد م�سكلة يف 

ومتابعته  بالع�سكريني  اهتمامه  على 

جميع �سوؤونهم.

اأحمد  اأول  امل��ع��اون  يخربنا  جهته،  م��ن 

اأّنه يخدم يف عر�سال، منزله   )62 )الكتيبة 

�سعب،  »التنقل  اأّن  يخفي  ال  عّكار،  يف 

لكن روح االأخوة بني الرف�اق، وعزمنا على 

اأكرث  االأم��ور،  ي�سهان  م�سوؤولياتنا  حتّمل 

من ذلك، ال�سعوبات تزيدنا التحاًما«، يقول.

يف  التقيناه  ال��ذي  نياف  اأول  الرقيب  اأّم��ا 

اأن  فيعترب   )61 )الكتيبة  ال�سراونة  حي 

اللواء  يف  يخدم  اأن��ه  �ا  خ�سو�سً جيد  الو�سع 

قريبة،  منطقة  يف  يقيم  وهو  �سنوات،  منذ 

واإن  لكن  عمله،  مركز  من  قريب  وبيته 

م�سكلة  يف  »ما  كذلك،  االأم��ر  يكن  مل 

فنحن ع�سكر«.

لهم اخللود

 105 ال�س��اد�س  الل��واء  قّدم  م�س��ريته  خال 

اإىل  ال�س��رف  �س��احة  يف  �س��قطوا  �س��هداء 

ومن  الواج��ب.  �س��هداء  ك��انوا  اآخرين   22

خال  �س��قطا  اثن��ان  الل��واء  �س��هداء  بني 

يف  ا�س��ت�س��هدوا  وثاثة   ،2006 مت��وز  ح��رب 

الع��ام  من  اأيار  يف  عر�س��ال   – حمي��د  وادي 

احل��ايل.
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فوج احلدود الربية الثاين:

من مراقبة احلدود

اإىل فوج قتايل بامتياز

اأن�����س��ئ ف���وج احل����دود ال��ربي��ة ال��ث��اين يف 

راأ���س  يف  ق��ي��ادت��ه  وتتمركز   ،2009/7/1

وحداته على احلدود  تنت�س��ر  بينما  بعلبك 

ج��رود  حتى  في�سان  وادي  م��ن  ال�س��رقية 

عر�س��ال.

مراقبة  عملية  على  مهماته  تقت�سر  ال 

مهمات  اإىل  تتعداها  بل  و�سبطها  احلدود 

اأخرى. 

وفق قائده العميد علي مراد متّكن فوج 

توا�سع  من  بالرغم  الثاين،  الربية  احل��دود 

والعقبات  التحديات  تخطي  من  قدراته 

االأزم��ة  خ��ال  ب��رزت  التي  تلك  ا  خ�سو�سً

االإقليمية االأخرية. 

�سبطنا كميات كبرية من االأ�سلحة

لدى �سوؤالنا العميد مراد عن املهمات التي 

يتواّلها الفوج حالًيا قال:

 - ال�سمالية  احل���دود  مراقبة  »مهمتنا 

ولكن  التهريب،  اأعمال  ومن�ع  ال�سرقية 

خال االأزمة ال�سورية اأ�سب�حنا ق��وة مقاتلة 

�سب��ط  وا�ستط��عنا  احل��دود  عن  للدفاع 

املهربة  االأ�سلحة  م��ن  كبرية  كميات 

املطلوب��ني  االأ�سخ��ا�س  من  ع��دًدا  واأوقفنا 

ال�سلط�ات املخت�سة«. اإىل  و�سّلمناه�م 

واأ�ساف قائًا:

متوا�سل،  وبجهد  دائ��ًم��ا  نعمل  »نحن 

ع��ل��ى ت��خ��ط��ي ج��م��ي��ع ال�����س��ع��وب��ات، 

وطبيع�ة  عملنا  طبيعة  ب�سبب  ولكن 

بع�س  نع�اين  فيها  نن�ت�س�ر  التي  املنطق�ة 

اأواًل  والعمانية،  اللوج�ستية  امل�س�اكل 

ب�سبب  لاآليات،  كبري  ا�ستهاك  لدينا 

ثانية  ناحية  من  االأر���س.  طبيعة  �سعوبة 

احلديثة  التجهيزات  بع�س  يف  نق�س  لدينا 

تاأمني  على  حالًيا  نعمل  ونحن  للمراقبة 

قطعنا  وقد  الازمة  االحتياجات  جميع 

القيادة  �سوًطا كبرًيا يف ذلك بف�سل جهود 

اأجل حتقيق  لنا من  العون  وتقدميها كل 

النتائج«. اأف�سل 

اأما عن بقعة انت�سار الفوج، فقال، »اإنها 

من �سهل الفاكهة على احلدود مع �سوريا 

احلدود  على  املياه  وم�ساقط  فعرا،  وادي  اإىل 

ووادي  الروعة  منطقة  اإىل  وامتداًدا  ال�سورية 

القاع. وقد كانت جرود  في�سان، وم�ساريع 

عر�سال يف بداية االأزمة يف نطاقنا«. 

ع�سرية  ثكنة 

جميع  فيها  ع�سرية  ثكنة  الفوج  اأن�ساأ 

الع�سكريون،  يحتاجها  التي  امل�ستلزمات 

متتد  الثكنة  »اأن  م��راد  العميد  ويو�سح 

وبف�سل  تقريًبا،  مرت  األف   20 م�ساحة  على 

نحّول  اأن  ا�ستطعنا  اجلي�س  قيادة  ت�سجيع 

قيادة الفوج اإىل ثكنة كاملة مكتملة، 

ف��اأ���س��ب��ح ل��دي��ن��ا ا���س��ت��ق��ال��ي��ة ذات���ي���ة يف 

االحتياجات واخلدمات، ونحن نعمل اليوم 

للمحروقات،  ع�سكرية  حمطة  بناء  على 

من  بدعم  عمليات  غرفة  اأ�س�سنا  وق��د 

الدامناركية. اجلمعية 

ال�سلطات  من  م�ساعدة  تلقينا  كما 

ال��ربي��ط��ان��ي�����ة ق��وام��ه��ا اآل���ي���ات واأج��ه��زة 

اأخ��رى  واأع��ت��دة  مراقبة  واأب���راج  ال�سلكية 

و�سواها.

اخلا�س  املطبخ  بناء  على  نعمل  وحالًيا 

بالفوج، واأن�ساأنا اأربع قاعات تعليم وخمترًبا 

والفرن�سية،  االإنكليزية  اللغتني  لتعليم 

ولدينا م�سغل لاآليات ي�ساهي اأهم امل�ساغل 

احلديثة«.  الع�سكرية 

هيكلية الفوج واأداء ع�سكرييه

و�سرية  قتال  �سرايا   5 من  الفوج  يتاألف 

�سرية  اإىل  باالإ�سافة  واخل��دم��ة،  للقيادة 

حتقيق ع�سكري
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امل�ساغل التي اأن�سئت حديًثا.

ع�سكرييه  ب����اأداء  م���راد  العميد  ي��ن��ّوه 

وامل�سقات  ال�سعوبات  كل  من  »بالرغم 

و�ستاء،  �سيًفا  القا�سية  االأر����س  وطبيعة 

لها  تتعر�س  التي  االعتداءات  من  وبالرغم 

مراكزنا بني احلني واالآخر، فاإن الع�سكري 

مهمته،  اإجن��اح  اأج��ل  من  ويكافح  يثابر 

حدود  على  ال�ساهرة  العني  دوًم��ا  ليكون 

الوطن«.

»جيدة  فيعتربها  اخل��دم��ة،  ظ��روف  اأم��ا 

لدينا  كانت  االأخرية  الفرتة  يف  باالإجمال، 

جهوز  ن�سبة  يتطلب  مما  �سعبة  مهمات 

مندفع  دائًما  الع�سكري  لكن  معينة، 

وقت  كل  يف  عالية  معنوية  بروح  ويتحلى 

وظرف.

كيف احلال؟

اآم��ر  ا�سامة  ال��رائ��د  التقينا  جولتنا،  يف 

اإحدى ال�سرايا يف الفوج، وعندما �ساألناه عن 

النائية  املنطقة  هذه  يف  وظروفها  اخلدمة 

العمل  نحل،  خلية  ي�سبه  »ال��ف��وج  ق��ال: 

الع�سكر  ومعنويات  ونهاًرا.  ليًا  يتوا�سل 

عالية جًدا، واخلدمة جيدة«.

الرائد:  ق��ال  املدنيني  مع  العاقة  وع��ن 

وثيقة  عاقات  املدين  باملجتمع  »تربطنا 

الفوج  بني  امل�سرتكة  الن�ساطات  تعززها 

واجل��م��ع��ي��ات امل���وج���ودة يف امل��ن��ط��ق��ة، ال 

واالجتماعية  الريا�سية  الن�ساطات  �سيما 

والثقافية والتي تقّرب امل�سافات بيننا وتعّزز 

التفاعل بني اجلي�س واملواطنني«. 

كاأي  مهمته  اأن  يعترب  جاد  اأول  املعاون 

و»الفوج  الوطن،  ح��دود  حماية  ع�سكري 

على  ال�ساهرة  العني  هو  اإليه  ننتمي  الذي 

هذه احلدود والثكنة بيتي الثاين. ويف وقت 

اأدائنا  وحت�سني  التدريب  على  نركز  ال�سلم 

وقت  ويف  املكثفة،  ال����دورات  خ��ال  م��ن 

قائد  اأوامر  لتلبية  حا�سرون  نحن  االأزم��ات 

الفوج اأًيا كانت طبيعة املهمة«.

اخلام�س  اللواء  يف  خ��دم  يو�سف  الرقيب 

االإرهاب،  �سد  البارد  نهر  مبعركة  و�سارك 

الثاين  الربي  بفوج احلدود  اليوم  »اأنا   يقول: 

اليوم  اأنا  ب�س  تعب،  يف  طبًعا  �سنة،  �سريل 

يف  خدمتو  ما  متل  وطني  اأخ��دم  عم  هون 

قطع اأخرى«.

ترغب  هل  علي:  املجند  ن�ساأل  وعندما   

يف اخلدمة يف غري قطعتك احلالية؟ يقول: 

وين  والع�سكري ع�سكري  »اجلي�س جي�س 

�سرنا  هالبدلة  لب�سنا  ملا  ونحنا  ك��ان،  ما 

�سارت  وحياتنا  واحد  ودم  واحد  لون  كلنا 

ملك للوطن«.

وقبل اأن نوّدع املركز، توّجهنا ب�سوؤال اإىل 

امل�ساكل  حول  الع�سكريني  من  جمموعة 

التي يواجهونها خال اخلدمة، فكان الرد 

اأننا نخدم يف مناطق  واحًدا تقريًبا: �سحيح 

لكن  خ��ط��رة،  ظ��روف  ويف  و�سعبة  بعيدة 

وعاقتنا  يلزم  ما  بكل  جمهزة  ثكنتنا 

واح��ًدا  رج��ًا  يجعلنا  مما  قوية  ببع�سنا 

اأحدهم:  وي�سيف  ال�سعوبات،  مواجهة  يف 

عندما ارتدينا هذه البزة كنا نعلم م�سبًقا 

ماذا ينتظرنا، حمى الله لبنان وجي�سه«.
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الوقت ي�ساوي املال

الن�سيد الوطني افتتاًحا، ثم با�سر الربوف�سور 

الوقت على  اأهمية  مزرعاين بالتحّدث عن 

التخطيط  يف  واملدين  الع�سكري  ال�سعيَدين 

»ع��ام��ل  م��ق��ول��ة  م��ن  ان��ط��اًق��ا  والتنفيذ 

 In business time is( املال  ي�ساوي  الوقت 

money(«. و�سّدد على اأهمية معرفة مبادئ 
اإدارة الوقت وبخا�سة لكل فرد يعمل �سمن 

فريق اأو تزداد م�سوؤولياته اأو عليه اإنهاء مهّمة 

ما يف وقت حمّدد. 

التخطيط اأ�سا�س

الوقت«  »اإدارة  ُي�سمى  البع�ض مبا  يوؤمن  ال 

اإدارة  املحا�سر،  وبح�سب  الواقع،  يف  هو  الذي 

فوقتنا   .)Self management( الأنف�سنا 

وهذا  والرتفيه  والعائلة  العمل  بني  م  مق�سّ

العملية  احلياة  بني  ت��وازًن��ا  يفر�ض  الواقع 

 Work Life Balance( ال�سخ�سية  واحلياة 

مفهوم  على  ال  يرتكز  ال��ذي   )– WLB
اأكرث  االإنتاج  على  بل  اأطول،  لوقت  العمل 

من الوقت املحدد نف�سه. 

من اأهم املوؤ�سرات التي تدّل على م�ساكل 

االلتزامات،  بع�ض  ن�سيان  الوقت،  اإدارة  يف 

خلق اأعذار للعمل غري امُلنَجز، تقدمي العمل 

يف وقت متاأخر، اإعطاء نتائج اأقّل من الن�سبة 

املتوّقعة، احلذف من اأوقات الفراغ والرتفيه 

وتخ�سي�سها للعمل... هنا تظهر احلاجة اإىل 

خطة عملية وفاعلة لتح�سني جودة العمل 

التخطيط هو تخطيط  فالف�سل يف  ومردوده، 

 Failing to plan is planning( للف�سل 

�سحيح  لتخطيط  االأوىل  واخلطوة   .)to fail
تكمن يف حتديد االأولويات.

منظومة كويف

�ستيفن  ا�ستخدم  الواقع  انطاًقا من هذا 

كان  ال���ذي   )Steven Covey( ك��ويف 

معّلًما وكاتًبا ورجل اأعمال من بني اأكرث 

االأ�سخا�ض تاأثرًيا يف العامل، منظومة ب�سيطة 

م  تق�سّ الوقت  الإدارة 

والواجبات  االأعمال 

ف��ئ��ات:  اأرب����ع  اإىل 

ال��ع��اج��ل وامل���ه���ّم، 

العاجل وغري املهّم، 

غري العاجل واملهّم، 

وغ������ري ال���ع���اج���ل 

والإدارة  املهّم.  وغري 

ب�سكل  امل��ه��ّم��ات 

����س���ح���ي���ح ي��ج��ب 

املهّم  بتنفيذ  البدء 

والعاجل، من ثم غري العاجل واملهّم وبالتايل 

العاجلة  املهّمات  بتجّنب  ك��ويف  ين�سح 

اأو  املهّمة  وغري  العاجلة  وغري  املهّمة  وغري 

توكيلها اإىل �سخ�ض اآخر لينهيها.

مبداأ الـ 80/20

بكرثة  يعملون  م��ن  ه��م  العّمال  اأ���س��واأ 

مردود  اأو  ملحوظة  نتائج  دون  من  ولكن 

من   %80 اأّن  الدرا�سات  اأظهرت  وقد  فعلي، 

الوقت الذي يق�سيه املوّظف يف العمل هو وقت 

اأعمال  اإعادة  اأو  مكتبية  اأمور  على  �سائع 

الفعلي ال  االإنتاج  َذت �سابًقا، بينما وقت  ُنفِّ

يتجاوز ال� 20%. من هنا علينا اأن نحّدد الفئة 

التي يقع فيها عملنا، ال� 20% اأو ال� 80%؟ هل 

ما  هل  ونتطّور؟  نتقّدم  العمل  هذا  يجعلنا 

القيام  اأردنا  ولطاملا  نحّبه  هو عمل  به  نقوم 

به؟ هل االأعمال التي نقوم بها تفيدنا على 

اأننا ال نحّبها؟ هل ن�ستمتع مبا  الرغم من 

نقوم به؟

ب�سكل  والعمل  ال���80/20  مبداأ  ولتطبيق 

الن�سائح،  بع�ض  م��زرع��اين  يعر�ض  فاعل 

كت�سنيف االأخبار وقراءة املهّم والبارز منها 

االّطاع  الباقي،  على  الوقت  اإ�ساعة  وعدم 

ال�سرورية للعمل،  على و�سائل التكنولوجيا 

والتزام االأ�سول واالأخاقيات املهنية والوطنية 

التي توّجهنا التخاذ القرارات ال�سحيحة.

نظام كارفر

هو   )Carver Matrix( ك��ارف��ر  نظام 

ب�سكل  والعمل  للتخطيط  اأخ��رى  طريقة 

مهّمة  ك��ل  اأهمية  م��دى  وت��ق��ومي  فاعل 

واأولوّيتها. وميكن االرتكاز يف هذا املجال 

اإعطاء عامة لكل  �سّتة معايري مع  على 

منها على خم�سة: اأهمية امل�سروع، اإمكان 

لتنفيذه  ال��ازم��ة  امل��ع��دات  على  احل�سول 

امل�سروع،  ه��ذا  م��ردود   ،)Accessibility(

امل�سروع  على  وقعه  يحتاجه،  ال��ذي  الوقت 

وا�سحة  املهّمة  وهل  به،  نقوم  الذي  االأكرب 

وحمّددة؟ بعد و�سع العامات على كل من 

كانون الأول

2013

حما�رضة

اإعداد:

ندين البلعة خريالله
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ا�سرتاتيجيات وخطط فعالة لإدارة الوقت

»الإدارة احلديثة للوقت �سمن مفهوم 

اإدارة الأعمال«، عنوان املحا�سرة التي 

األقاها الربوف�سور فان�سان مزرعاين 

)حما�سر يف عدة جامعات ومعاهد ومراكز 

اأبحاث لبنانية ودولية( يف كلية فوؤاد �سهاب 

للقيادة والأركان، يف ح�سور قائدها العميد 

الركن علي مّكه و�سباطها، بالإ�سافة اإىل 

�سباط من وحدات خمتلفة و�سباط دورة 

الأركان 28.



التي  واملهّمة  بجمعها  نقوم  املعايري،  هذه 

حت�سل  التي  هي  االأعلى  بالعامة  حتظى 

على اأولوية التنفيذ.

Pomodoro ساعة�

ب�سكل  املهّمات  لتنفيذ  اأخ��رى  طريقة 

�ساعة  ا�ستخدام  هي  الوقت  واإدارة  فاعل 

Pomodoro. يتّم اختيار املهّمة التي نبغي 
للعمل  دقيقة   25 بتعيري  ونقوم  تنفيذها 

عليها من دون ا�ستقطاع. بعد مرور الدقائق 

 5 اإىل   3 ملدة  الراحة  من  ق�سًطا  ناأخذ  ال���25 

 Pomodoro  4 وبعد  الكّرة.  ونعاود  دقائق 

ميكننا اأن نحظى بق�سط من الراحة يراوح 

بني ال�15 و20 دقيقة، فتكون هذه اال�سرتاحة 

مقّد�سة كما وقت العمل. وهنا جتدر االإ�سارة 

لتطبيق  املنا�سب  الوقت  اختيار  �سرورة  اإىل 

تتّم  ال  ف��رتة  يف   Pomodoro�ال طريقة 

اأو  خالها مقاطعتنا ال بات�ساالت وال بزيارة 

الإنتاجية  وذلك  ما،  ل�سخ�ض  مفاجئ  دخول 

اأف�سل وتركيز اأكرب.

لئحة الواجبات واملفّكرة

لتنظيم  والفاعلة  العملية  االأ�ساليب  من 

بالواجبات  حم��ّدد  برنامج  و�سع  ال��وق��ت، 

االأعمال  وتق�سيم   )To-do list( واملهمات 

بح�سب  وب�سيطة  وا���س��ح��ة  خ��ط��وات  اإىل 

االأولويات. يتّم حتديث هذا الربنامج ب�سكٍل 

اإ�سارة على  و�سع  واأ�سبوعي من خال  يومي 

اأو  تاأجيلها  مّت  اأو  اأجِن���َزت  التي  املهمات 

اأُلِغَيت. 

انت�ساًرا  االأكرث  الو�سيلة  تبقى  ذلك،  اإىل 

واالأعمال،  الوقت  واإدارة  املواعيد  لتنظيم 

باأنواعها  املفّكرات 

الورقية واالإلكرتونية 

 A g e n d a - (

 O r g a n i z e r -

 Smart phones-

 ) . . .C o m p u t e r
وال������������ربام������������ج 

والتطبيقات املتطّورة 

ولكّل  لها.  التابعة 

م��ن��ه��ا ح�����س��ن��ات��ه 

التي  الو�سيلة  كانت  مهما  لذلك  و�سّيئاته 

التي  الطريقة  املهم هو اختيار  ن�ستخدمها، 

االلتزام  اإىل  وت��وؤّدي  عملنا  وت�سّهل  تنا�سبنا 

واالإنتاج.

م�سيعات الوقت

االأعمال،  وتنظيم  الوقت  اإدارة  جمال  يف 

 Time الوقت  م�سيعات  من  العديد  نواجه 

الهاتفية  املقاطعات  اأب��رزه��ا:   wasters
االإلكرتوين  الربيد  ال�سخ�سية،  واملقاطعات 

ي�سلنا،  ال��ذي  الر�سائل  من  الهائل  والكّم 

وميكن  امل��ط��ّول��ة...  االجتماعات  وحتى 

جتّنب كل هذه امل�سيعات للوقت من خال 

 Prime( رف�ض املقاطعة خال وقت اإنتاجنا

Time(، ومعرفة متى يجب االن�سحاب من 
اجتماع ما للعودة اإىل عملنا.

ا هائًا من  اإ�سافة اإىل ما �سبق، نواجه كمًّ

املعلومات التي ُتَعد م�سيعة للوقت ولكن ال 

غنى عنها. من هنا علينا اأن نعرف كيف 

نحّللها ونفرزها ال�ستخدام املفيد منها من 

م املعلومات  خال طريقة ال� 5Ds التي تق�سّ

 Discard( اإىل عّدة فئات: ما ميكن رميه

 ،)Deal with it( معاجلته  يجب  ما   ،  )it
 Determine a future( ماميكن تاأجيله

خمت�ّض  �سخ�ض  اإىل  ت�سليمه  اأو   ،)action
ما  واأخ��رًيا   ،)Direct or Distribute it(

.)Deposit it( يجب اأر�سفته

تفوي�ض  اأهمية  اإىل  املحا�سر  تطّرق  بعدها 

ومراحل  اآخرين  اإىل  اأهمية  االأقّل  االأعمال 

املماطلة  ع��ن  حت���ّدث  كما  التفوي�ض، 

امل�ساكل  وعن  االإن��ت��اج،  على  وخطورتها 

الفرد  يواجهها  اأن  ميكن  التي  والعراقيل 

حياته  وجدول  وقته  تنظيم  على  عمله  يف 

اليومّية مع تقدمي بع�ض احللول العملية.

ختاًما، وّجه العميد الركن مّكه �سكًرا 

تطبيق  اآمًا  للمحا�سر،  اجلي�ض  قائد  با�سم 

م�سمون هذه املحا�سرة ملا فيها من م�سلحة 

درًعا  له  وقّدم  املوؤ�س�سة،  يف  واملهمات  العمل 

تذكارية عربون تقدير.
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يف مدر�سة القوات 

اخلا�سة

ب�����داأ االح��ت��ف��ال 

القوات  مدر�سة  يف 

بالن�سيد  اخل��ا���س��ة 

اللبناين،  الوطني 

ترحيب  كلمة  ثم 

م���ن االإع���ام���ي���ة 

اأب���ي  دارك  ج����ان 

فيها  نّوهت  ياغي 

مب��در���س��ة ال��ق��وات 

اخل��ا���س��ة وب��دوره��ا 

النخب  اإع����داد  يف 

ال���ع�������س���ك���ري���ة 

وتدريبها. 

واأل���ق���ى امل��ح��ام��ي 

ج������ان ع����اق����وري 

املوؤ�س�سة  كلمة 

بت�سحيات  منّوًها 

اجل��ي�����ش اجل�����س��ام، 

»اإّن  ق��ال��ه:  ومم���ا 

غاية املوؤ�س�سة من جتهيز هذه القاعة، هي 

عرين  اخلا�سة،  ال��ق��وات  مدر�سة  تكرمي 

ن��ذروا  اأب��ط��ااًل  مغاوير  خّرجت  التي  االأ���س��ود 

الوطن  حماية  هو  وحيد  لهدف  حياتهم 

من  واإننا  اال�ست�سهاد...  حتى  عنه  والدفاع 

خالها نكّرم موؤ�س�سة اجلي�ش اللبناين«.

قائد  العماد  ممثل  كلمة  كانت  ث��م 

هذا  اأرى  اأنني  »�سحيح  قال:  الذي  اجلي�ش 

املكان زاهًرا مبا طراأ عليه من جتهيزات 

واإ�سافات، منها نقاوة الذوق وو�سع العطاء، اإال 

ا عامًرا  اأنني اأراه اأي�سً

لل�سهداء  ب��ال��وف��اء 

والت�سامن  االأب���رار، 

مع جي�ش الوطن، 

ال��������ذي مي��ث��ل 

واالأب  االأم 

اإلينا  بالن�سبة 

املحبة  جميًعا. 

والت�سامن  ت��ل��ك 

يف  اأراه���م���ا  ذاك، 

الناب�سة،  املوؤ�س�سة 

م��وؤ���س�����س��ة امل��ق��دم 

يف  كما  العاقوري،  �سبحي  ال�سهيد  املغوار 

اأي  يف  امل�ساركني  اأنتم  جميًعا،  وجوهكم 

اأو  ال�سهداء  اعتزاًزا مباآثر  به،  نحتفل  ن�ساط 

احتفاء مبنا�سبة وطنية اأو دعًما للجي�ش«.

من  بكثري  نتطّلع  »اإننا  قائًا:  وختم 

العرفان والتقدير اإىل الهيئات االجتماعية، 

التي توؤدي الدور االأبرز يف التوا�سل مع موؤ�س�سة 

الهمم  وجت��دد  وال��وف��اء،  والت�سحية  ال�سرف 

�سبيل  يف  والت�سحية  ال��ب��ذل  ط��رق  ملتابعة 

ظّل  يف  اإليه  نحتاج  ما  اأكرث  وهذا  الوطن، 
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اجلي�ش واملجتمع

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي
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برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي 

ممثاًل باملقدم الركن جان نهرا قائد مدر�سة 

القوات اخلا�سة، وبح�سور عدد من ال�سباط 

وذوي الع�سكريني ال�سهداء ورئي�سة موؤ�س�سة 

املقدم املغوار ال�سهيد �سبحي العاقوري، 

ليا العاقوري والأع�ساء، اأقيم يف مدر�سة 

القوات اخلا�سة – حامات حفل افتتاح قاعة 

اجتماعات با�سم املقدم ال�سهيد العاقوري مّت 

جتهيزها من قبل املوؤ�س�سة املذكورة.

كما اأقيم احتفال اآخر برعاية العماد جان 

قهوجي ممثاًل بالعميد با�سم عبدالله قائد لواء 

امل�ساة الثالث، مّت خالله افتتاح غرفة تاأليل 

مل�سلحة اللواء الثالث )الكتيبة 36( بدعم 

من موؤ�س�سة املقدم املغوار ال�سهيد �سبحي 

العاقوري. ح�سر الحتفال م�ساعد قائد اللواء 

العميد الركن يو�سف عبود، قائد الكتيبة 

العقيد خالد ع�سيلي، و�سابط اأمنها املقدم 

لطفي مقد�سي، بالإ�سافة اإىل عدد من �سباط 

اللواء ورئي�سة موؤ�س�سة العاقوري واأع�سائها.

 قاعة اجتماعات

يف مدر�سة القوات 

اخلا�سة با�سم املقدم 

ال�سهيد العاقوري

وغرفة تاأليل

للواء امل�ساة الثالث 

بدعم 

من موؤ�س�سته



ال��ب��اد،  بها  مت��ّر  ال��ت��ي  ال�سعبة  ال��ظ��روف 

اجتاه،  كّل  من  بنا  حتيط  التي  واالأخطار 

اإال اختبار �سارم  وما ذلك كّله يف النهاية، 

وحماية  الوطنية  ووحدتنا  وقدرتنا  الإرادتنا 

اإجنازات �سعبنا«.

بعد انتهاء كلمته، قّدم قائد املدر�سة درًعا 

عربون  العاقوري  ليا  ال�سيدة  اإىل  تكرميًيا 

الكرمية،  لفتتها  على  وتقدير  �سكر 

عن  ال�ستار  الإزاح����ة  اجلميع  انتقل  ث��م 

القاعة  اأرجاء  التذكارية، وجالوا يف  اللوحة 

وطاولة  كومبيوتر  باأجهزة  جّهزت  التي 

اجتماعات ومكتبة و�سا�سة تلفاز عماقة، 

الذي  ومدخلها  للغرفة  مميز  ديكور  اإىل 

ارتدى اللون الع�سكري. 

يف لواء امل�ساة الثالث

بعد الن�سيد الوطني اللبناين، األقت رئي�سة 

قالت  كلمة  العاقوري  ليا  ال�سيدة  املوؤ�س�سة 

لرنّد  جم��دًدا  اليوم  نلتقي  نحن  »ها  فيها: 

الوطنية،  املوؤ�س�سة  هذه  جميل  من  ا  بع�سً

ونقّدم م�ساهمة متوا�سعة كناية عن جتهيز 

اللواء. فمهما  تاأليل للكتيبة 36 يف  غرفة 

قّدمنا من م�ساعدات مادية اأو معنوية، فاإّن 

اأمام ت�سحيات اجلي�ش  ذلك يبقى متوا�سًعا 

الوطن«. وختمت بتوجيه كلمة  يف �سبيل 

العماد  راأ�سها  وعلى  اجلي�ش  لقيادة  �سكر 

قهوجي. 

قهوجي  العماد  ممثل  ت��ا  ذل���ك،  بعد 

كتاب ال�سكر املوّجه من قيادة اجلي�ش اإىل 

العاقوري  موؤ�س�سة 

وال�������ذي ن������ّوه ف��ي��ه 

الكرمية  بالبادرة 

ا ب��ال��ذي��ن  م���ع���ت���زًّ

�سواعدهم  ي�سّمون 

واإرادت���ه���م اخل���رّية 

اجلنود  �سواعد  اإىل 

م�سرية  يف  واإراداتهم 

احل�����ف�����اظ ع��ل��ى 

دميومة لبنان ورفعة 

م��واط��ن��ي��ه«. وق��ّدم 

لرئي�سة املوؤ�س�سة درع القيادة.

التذكارية  اللوحة  اإىل  اجلميع  انتقل  ثم 

ال�ستارة عنها. ومن ثم جال  حيث مّت رفع 

احل�سور يف اأرجاء الغرفة التي جّهزت باأربعة 

اأجهزة كومبيوتر وطابعة واآلة ت�سوير حديثة 

وجهاز تربيد.

ويف اخلتام �سارك اجلميع يف الكوكتيل 

ال�سور  والتقطت  باملنا�سبة،  اأق��ي��م  ال���ذي 

التذكارية.
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يًدا بيد

اإعداد:

با�سكال معّو�ض بو مارون

خ�ش�ص اأحد عرو�شه لعائالت ال�شهداء 

»�سريك ال�سم�ض«: ده�سة ومتعة

دو  ال����ف����وروم  يف 

اأج��واء  كانت  ب��ريوت 

وال�سحر  الغمو�ض  من 

والأزي���اء  واملو�سيقى 

املبهرة  والرق�سات 

العاملي  ال�سريك  عامل  يف  ال�سهداء  والع�سكريني  ال�سباط  عائالت  انتظار  يف 

ودعم  تن�سيق  جلنة  من  بدعوة   ،)Dralion Cirque Du Soleil(

ن�ساطات اأبناء �سهداء اجلي�ض اللبناين وبالتعاون مع ال�سيد كلود طح�سي. 

ال�سريك العاملي

كندية  �شركة   Cirque du Soleil
عامل  يف  جًدا  راٍق  م�شتوى  على  ترفيهية  فنية 

اال�شتعرا�شات الفنية. يعمل فيها حواىل 5 اآالف موظف، 

اأبهر هذا  وقد  دولة خمتلفة.   50 اأكرث من  1300 فنان من  منهم 

ال�شريك 100 مليون متفرج يف اأكرث من 300 مدينة حول العامل.

وقد جال �شريك Dralion )ن�شخة جّوالة من Cirque du Soleil( يف 

القارات اخلم�ص و�شاهده اأكرث من 7 ماليني �شخ�ص تذوقوا هذا املزيج من 

الفنون البهلوانية التقليدية ال�شينية التي يرجع تاريخها اإىل اأكرث من 

التنني  رمزيني:  خملوقني   ))Dra –Lion ا�شمه  ويجمع  �شنة.  اآالف   3

)Dragon( وهو ميّثل ال�شرق، واالأ�شد )Lion( رمز الغرب.

ا�شتمتع احل�شور كباًرا و�شغاًرا ب�شريك 

Dralion الذي امتزجت فيه الثقافات ال�شرقية 
والغربية: مهرجون وراق�شون ومو�شيقيون ومغنون يبلغون 

اآفاًقا جديدة، وبهلوانيون يتحدون قوانني اجلاذبية 

»فيطريون« بكل معنى الكلمة يف ف�شاء خيمة 

ال�شريك؛ على امل�شرح العمالق. وعلى اأنغام مو�شيقى من 

ال�شرق االأق�شى، ا�شتعلت لوحات الرق�ص الهوائي والتوازن 

على الق�شب وعلى الكرا�شي والقفز على احلبال وغريها 

من العرو�ص املده�شة التي قدمها 103 اأ�شخا�ص على امل�شرح 

وخلف الكوالي�ص اأبدعوا واأدخلوا البهجة اإىل قلوب 

اجلميع فا�شتحقوا الت�شفيق مطواًل.

ال�شيد كلود طح�شي �شاحب موؤ�ش�شة Solicet التي 

دعت Cirque du Soleil للح�شور اإىل لبنان ت�شّلم من 

جلنة تن�شيق ودعم ن�شاطات اأبناء �شهداء اجلي�ص كتاب 

�شكر با�شم قائد اجلي�ص العماد جان قهوجي: وقد اأ�شار اإىل 

اأن »املوؤ�ش�شة داأبت منذ 18 عاًما على ا�شتقدام 

احلفالت والعرو�ص الفنية العاملية 

على الرغم من كل االأحداث 

التي تع�شف بالبلد«.

وقال: »نحن 

ك�شركة نوؤمن 

باالإن�شان يف 

لبنان ون�شعى 

دوًما اإىل 

دعم عمل 

اجلمعيات 

اخلريية. 

ويف هذا االإطار مّت التن�شيق مع قيادة اجلي�ص وجلنة تن�شيق 

ودعم ن�شاطات اأبناء �شهداء اجلي�ص اللبناين لتقدمي هذا 

العر�ص كبادرة تكرمي وتقدير لعائالت ال�شهداء؛ فاجلي�ص 

هو امل�شتقبل ولواله ملا ا�شتطعنا اال�شتمرار بعملنا 

الرتفيهي ال�شياحي. اجلي�ص »حدنا 

عطول« هو يحمينا اأمنًيا 

ونحن ندعمه �شياحًيا 

و�شوًيا نعمل من اأجل 

لبنان«.

ت�شوير: 

الرقيب 

جو الطويل









ذكريات  على  تعي�ش  لأم��ة  م�ستقبل  ل 

تنف�سل  لأمة  ا  �أي�سً م�ستقبل  ل  لكن  و�أجماده.  ما�سيها 

عن جذورها وتاريخها.

ي�سّكل �لحتفال بالأعياد و�ملنا�سبات �لوطنية �أحد �جل�سور �لتي تربط �حلا�سر 

خ يف �لوجد�ن �جلماعي �إرًثا نا�سل من �أجله من �سبقونا. باملا�سي وتر�سّ

ينظر  كيف  �مل�ستويات,  خمتلف  على  �لوطن  يعي�سه  �لذي  �ل�سعب  �لو�قع  ظل  يف  لكن 

�جليل �ل�ساعد �إىل �لإرث �ملتمثل بال�ستقالل, �لذي نحتفل به كل عام؟

ما هي �ل�سورة �لتي ير�سمها للبنان �لغد؟

وعلى  �سابًقا,  حتّقق  ما  على  �حلفاظ  من  ميّكنه  ما  و�لأمل  �لطموح  من  ميلكون  هل 

تخطي �ل�سعوبات للم�ساهمة يف غٍد �أف�سل؟

حاورت  حيث  �للبنانية  �ملناطق  خمتلف  يف  مد�ر�ش  عدة  ز�رت  »�جلي�ش« 

مبلف  وعادت  �سنة,  و17   13 بني  �أعمارهم  تر�وحت  وطالًبا  تالمذة 

حافل بالأماين و�لهو�ج�ش...
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الإ�ستقالل 

وال�سباب

�عتز�ز 

وحتٍد و�أ�سئلة وقلق



�سهد�وؤنا ومعنى �ل�ستقالل

اأنه »من ال�سروري  اآية ع�سم )13 �سنة( ترى 

اأن يعرف كّل مّنا تاريخه، واأن يعرف كيف 

ا وم�ستقالاً وتخّل�ص  ا حراً ومتى اأ�سبح لبنان بلداً

من حكم بلٍد اآخر. اأّما بالن�سبة اإيّل فاأهم 

رموز ال�ستقالل والوحيد القادر على حمايته 

هو اجلي�ص الذي ل م�سلحة خا�سة له ويدافع 

عّنا من دون مقابل«.

الثاين  �سنة -  بالن�سبة اىل داين في�سل )15 

ا،  وحدوداً م�ساحة  فقط  لي�ص  »البلد  ثانوي(، 

ا �سعب ودولة. وعندما ي�ستقّل البلد  بل هو اأي�ساً

اأ�سبحوا قادرين  اأّن �سّكانه  فاإّن ذلك يعني 

يطمحون  التي  املنا�سب  اإىل  الو�سول  على 

واتخاذ  بحرية  اآرائهم  عن  والتعبري  اإليها 

قراراتهم باأنف�سهم«. 

عّطوف  اإدي  وي�سيف 

)18 �سنة - ثالث ثانوي 

واج��ت��م��اع(:  اقت�ساد 

امل��واط��ن  ي��ك��ون  »اأن 

ي�سبح  اأن  يعني  ا  ح��رًّ

وتطبيق  املدنية  حقوقه  مبمار�سة  حق  لديه 

العدل  معنى  ال�سعب  فيعرف  واج��ب��ات��ه 

وال�ستقالل«.

نايلة عبيد )17 �سنة - ثالث ثانوي، اقت�ساد 

نعيد  �سنة  اأننا »يف كل  واجتماع( تالحظ 

ذكرى ال�ستقالل ونتذكر اأنه مل يعد هناك 

الن��ت��داب،  وانتهى  حتكمنا  غريبة  دول��ة 

�ُسجنوا  من  وكل  ال�سهداء  نن�سى  ولكننا 

اأنه  نن�سى  ال�ستقالل.  على  ح�سلنا  حتى 

هوؤلء  اإرث  على  يحافظ  اأن  مّنا  كلٍّ  على 

على  لبنان  يح�سل  لكي  �سّحوا  ال��ذي��ن 

ا�ستقالله، مع اأننا ن�سعر اأن ال�ستقالل اليوم 

ناق�ص ب�سبب التدخالت اخلارجية«.

�سنة   18( معلوف  اأن��ط��وين  ي�ساأل  ب���دوره 

»اإىل  واجتماع(،  اقت�ساد  ث��ان��وي،  ثالث   -

نكن  مل  اإذا  ا�ستقاللنا؟  نعي�ص  درج��ة  اأي 

كني باأر�سنا، واإذا  مواطنني حقيقيني متم�سّ

�سيا�سي،  حلزب  ا  تابعاً مّنا  واحد  كل  كان 

منها جلهة  يتبع كل  لبنان  يف  والأح��زاب 

خارجية، فاأي ا�ستقالل نعي�ص؟

و�حلّل؟؟

نحن جيل امل�ستقبل، والتغيري ل ياأتي منزلاً 

بل يحتاج اإىل جهد واإ�سرار وقرار... راأي اتفق 

اقرتاح  منهم  ولكلٍّ  الطالب  ه��وؤلء  عليه 

لتغيري �سورة لبنان ليكون كما يطمحون.

ندي �سعادة )12 �سنة( ي�سّدد على اأنه يجب اأن 

نعي�ص مواطنّيتنا. فهو يعتقد اأّن »كثريين 

ل  ولكنهم  امل�سوؤولية  مركز  يف  هم  اليوم 

يت�سّرفون بالطريقة ال�سحيحة، لذا يجب اأن 

ملا  وي�ستغّله  من�سبه،  �سخ�ص  كل  ي�ستحق 

فيه م�سلحة لبنان واأهله«.

ندمي روحانا )14 �سنة( وكارل حكّيم )12 

�سنة( يعتقدان اأن »حماية لبنان وا�ستقالله 

نعرف  اأن  اأي  ال�سحيح،  التمثيل  يتطّلبان 

ننتخبهم  م��ن  يعمل  لكي  ننتخب  م��ن 

يف مرحلة كان 

فيها �لعلم قليل 

�لنت�سار يف لبنان, 

�ش معهد  تاأ�سّ

�لقدي�ش يو�سف 

- عينطورة )ت�سرين �لثاين 1834(, �أي قبل 

�ل�ستقالل مبئة وت�سعة �أعو�م... �أر�سيف �ملعهد 

�لعريق يحتفظ باأ�سماء �لتالمذة �لأو�ئل ومن 

بينهم عدد من �سانعي �ل�ستقالل, من �سليم تقال 

�إىل موري�ش �جلمّيل, و�ألفرد �سهاب, وعمر بيك 

�لد�عوق, وحميد فرجنية وغريهم... مّمن �أّدو� 

دوًر� �سيا�سًيا و�قت�سادًيا وثقافًيا مهًما يف لبنان بني 

�حلرَبني �لعاملّيَتني و�ل�ستقالل.

مباين �ملدر�سة �لأثرية ت�سبه خبايا قلعة ر��سيا, 

و�لقلعة �ل�ساخمة يف باحة �ملدر�سة �خلارجية و�لتي 

هي �سعارها, حتتفل يف كل �سنة بعيد �ل�ستقالل 

فرتتدي �لعلم �للبناين يرفعه طالبها و�إد�رتها 

للمنا�سبة. وتُقام �حلفالت و�لن�ساطات �لتي تعّدها 

هيئة �ملدر�سة مع طالبها لتذّكرهم مبعنى هذ� 

�لعيد و�أهميته.

طالب معهد �لقدي�ش يو�سف - عينطورة, 

مبختلف �أعمارهم وم�ستوياتهم �ملدر�سية, يرون 

�أّن �ل�ستقالل هو يف �أن يحكم لبنان نف�سه بنف�سه 

و�أن ميلك حرية �سيا�سية و�قت�سادية و�أن يكون 

قادًر� على �سنع قر�ر�ته.
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اإعداد: 

ندين �لبلعة خري�لله

معهد القدي�ص يو�سف - عينطورة

»�أنا لبناين, �أنا من �لبلد 

�لذي �سّدر �حلرف و�لأدمغة...«



مل�سلحتنا وم�سلحة الوطن... 

ننتخب  الآن  حتى  زلنا  م��ا 

فكيف  احل����رب،  زع��م��اء 

�سيحكمون بعدٍل و�سالم؟«.

من جهتها ترى كري�ستني 

ثالث   - �سنة   17( ق��رق��ف��ي 

واج��ت��م��اع(  اقت�ساد  ث��ان��وي 

اإذا  ي��اأت��ي  ل  »ال��ت��غ��ي��ري  اأّن 

ونفّكر  وطننا  نكره  كنا 

وال�سفر  عنه  بالتخّلي  ا  دائماً

علينا  هنا  من  وال�ست�سالم. 

وننظر  تاريخه  يف  نتعّمق  اأن 

اإىل  اأّدت  التي  الأ�سباب  اإىل 

اإليها  و�سلنا  ال��ت��ي  احل��ال��ة 

من  امل�سكلة  نعالج  لكي 

اأ�سا�سها«.

ثانوي(  اأول   - �سنة   15( مع�سر  بو  ي��ارا  اأّم��ا 

وحقوقه  الآخر  احرتام  »�سرورة  على  فت�سّدد 

اأن  علينا  ك��ان.  طائفة  اأي  من  وطننا  يف 

لن�سل  اجلميع  بني  امل�ساواة  ظل  يف  نت�سامن 

اإىل م�ستقبل اأف�سل«.

اأن  اإىل  �سنة(   13( ن���ّوار  اأن��ط��وين  ويلفت 

غريبة  دولة  طرد  فقط  يعني  ل  »ال�ستقالل 

عن اأر�سنا والتخّل�ص من انتدابها، بل يعني 

ا،  واجتماعياً ا  و�سيا�سياً ا  اقت�سادياً ن�ستقّل  اأن 

عن  م�سوؤولني  ونكون  بحرية  نعي�ص  واأن 

اأنف�سنا...

هكذا نعي�ص عمق ال�ستقالل، وهذه هي 

ال�سورة التي نطمح اأن نراها يف لبنان«.

اإىل  فتطمح  �سنة(   14( حكّيم  اأماين  اأّما 

احلرية والدميقراطية... 

حامي �ل�ستقالل

الأول  احلامي  اأّن  على  اجلمي�ع  يّتف�ق 

احلقيقي  وم��ع��ن��اه  لال�ستقالل  والأخ����ري 

اأو  ح��زب  لأي  ينتمي  ل  فهو  اجلي�ص.  ه��و 

امل�سلحة  عن  ا  بعيداً ويعمل  �سيا�سي،  طرف 

من  اأجلنا  من  بحياته  ي�سّحي  ال�سخ�سية، 

والحرتام،  بالثقة  جدير  وهو  مقابل  اأي  دون 

اأن نت�سّبه بوحدته واحتاده من  كما علينا 

اأجل لبنان ولبنان فقط.

عن  ب�سراحة  التعبري  من  يخجلون  ول 

مثالاً  اجلي�ص  من  ال�سيا�سيني  اتخ�اذ  �س�رورة 

مع  الوطن  مل�سلحة  وعمله  وحدته  يف  لهم 

احلفاظ على حرية الراأي والتعبري.

ثانوي  ثالث   - �سنة   17( خوري  ماريا  �سارة 

�سبق  م��ا  اإىل  ت�سيف  واج��ت��م��اع(  اقت�ساد 

»اأهمية اجلمعيات واملوؤ�س�سات التي ل تبغي 

الربح )ONG( والتي تعمل مل�سلحة املجتمع 

مبا�سر  غ��ري  ب�سكل  اللبنانيني  وت��دع��م 

للحفاظ على ا�ستقاللهم وحرّيتهم والعي�ص 

بكرامة«.

امل�سوؤولني  »بع�ص  اأن  فتعترب  ك��ارل  اأّم��ا 

وا�ستقالله  وم�سلحته  لبنان  لأمر  يهتّمون 

ويحاولون العمل على حماية هذا ال�ستقالل، 

بخالف اآخرين...«.

مكربل  ج��وان��ا  الجتماعية  امل��ر���س��دة 

اأو�سحت اأن املدر�سة تنّظم الن�ساطات اخلا�سة 

بالتقليد  ا  ب��دءاً عام،  كل  ال�ستقالل  بعيد 

ال�سنوي برفع العلم على الربج وتكرميه مع 

التالمذة  بكلمات  ا  م��روراً الوطني،  الن�سيد 

والإدارة للمنا�سبة، وتوزيع الأعالم وال�سعارات 

واإلقاء الأ�سعار.

ق�سم  )م��ن  خ��وري  ريتا  ال�سيدة  وت�سيف 

هذا  رغبت  الإدارة  اأن  املدر�سة(  يف  التوثيق 

التكميلية  ال�سفوف  بتعريف طالب  العام 

لوحة  حت�سري  فتّم  لبنان،  عا�سمة  على 

واجلغرافية  الإداري���ة  ب��ريوت  اأق�سام  ل  تف�سّ

وامل��ت��اح��ف والأم��اك��ن الأث��ري��ة، وامل��راك��ز 

فيها.  والدبلوما�سية  وال�سيا�سية  الثقافية 

التي  الكتب  لن�سر  زاوي��ة  ت  �سَ ُخ�سِّ كما 

تتحّدث عن لبنان باللغات الثالث.

�أنا لبناين

بالوطن  يع�سف  ما  كل  من  الرغم  على 

اأّن  اإّل  وجتاذبات،  و�سراعات  م�ساكل  من 

لتالمذة  فخٍر  م�سدر  تبقى  اللبنانية  الهوية 

معهد القدي�ص يو�سف - عينطورة.

اأ�سكن  اأن  فقط  يعني  ل  ا  لبنانياً فكوين 

عن  اأداف��ع  اأن  بل  اللبنانية،  الأرا�سي  على 

وطني واأحمي م�ساحله.

اأحمل جن�سية  اأن  يعني  ا  لبنانياً اأكون  اأن 

العامل،  اإىل  واحلرف  الثقافة  �سّدر  الذي  البلد 

لكل  وم��ل��ت��ق��ى  ا  م��ع��رباً زال  وم���ا  وك����ان 

اللغات  تعّدد  فيه  وال��ب��ل��دان...  الثقافات 

والثقافات والنتماءات... فيه التنّوع البيئي 

والثقايف  العلمي  امل�ستوى  فيه  وال�سياحي... 

الذي يفوق امل�ستويات العلمية يف دول الغرب 

ا  املتطّورة، فمدار�سه وجامعاته ت�ستقبل طاّلباً

من خمتلف الدول املجاورة والبعيدة...

ا يعني اأّنني من البلد الذي  اأن اأكون لبنانياً

ا على الروابط العائلية، والذي  ما زال حمافظاً

يتمّيز  وال��ذي  اأنف�سهم،  على  اأبناوؤه  يّتكل 

بتقاليدهم  ويفخرون  ال�سيافة  ب��روح  اأهله 

وعاداتهم واأخالقياتهم... اأنا لبناين، اأنا من 

ليكون  الغرب  اإىل  الأدمغة  �سّدر  الذي  البلد 

والتكنولوجيا  الخ��رتاع��ات  رّواد  اأب��ن��اوؤه 

والتطّور...
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كيف نحمي ��ستقاللنا؟

اأن  التا�سع(،  )ال�سف  فرحات  ندي  يعترب 

وبف�سله  حريته،  ال�سعب  منح  »ال�ستقالل 

لدول  ا  ومم��راً لال�ستعمار  ا  مقراً لبنان  يعد  مل 

اأخرى«. ويرى اأن »حماية ال�ستقالل يتولها 

واإىل جانبهم  لأر�سهم،  املخل�سون  املواطنون 

وال��داخ��ل،  احل����دود  يحمي  ال���ذي  اجل��ي�����ص 

وكذلك ال�سفارات اللبنانية يف اخلارج التي 

اأن  ندي  واأو�سح  هناك«.  لبنان  �سورة  حتمي 

ال�سورة التي يريدها للبنان الغد قوامها الوطن 

احلر امل�ستقل الذي يرف�ص تدّخل الدول الأخرى 

باإلغاء  ا  اأي�ساً »اأحلم  واأ���س��اف:  ق��رارات��ه.  يف 

تعطى  وباأن  العمل،  توزيع  الطائفي يف  املبداأ 

الفر�ص بح�سب الكفاءات ال�سخ�سية، فهذا 

لبنان  يف  البقاء  على  ال�سباب  ي�سّجع  ما 

بهويته  يفتخر  اأنه  ويوؤكد  الهجرة«.  وعدم 

ا اإىل اأن »هذا الوطن ال�سغري  اللبنانية، م�سرياً

كانت  واأطباء  وباحثني  علماء  للعامل  قّدم 

لهم اأدوار مهمة يف خمتلف املجتمعات«.

ذكرى...

واأح��م��د  العا�سر(  )ال�سف  م��زه��ر  ك��رمي 

على  اأجمعا  ع�سر(  الثاين  )ال�سف  منيمنة 

تعد  مل  املا�سي  من  ذكرى  »ال�ستقالل  اأن 

اأن  اأو�سحا  وقد  اليوم«.  واقعنا  على  تنطبق 

نف�سه  يحكم  ا  حرُّ ا  وطناً يعني  »ال�ستقالل 

من دون اأي تدخل �سيا�سي اأو ع�سكري على 

الذي  وطننا  على  ينطبق  ل  ما  وهو  اأر�سه، 

تتحكم مب�سريه قرارات اإقليمية ودولية«.

ويرى كرمي اأن »نقطة النطالق ل�ستقالل 

خمتلف  ج��ه��ود  بتوحيد  ت��ب��داأ  حقيقي 

لبنان ل  اللبنانية خلدمة م�سلحة  الأطراف 

امل�سالح ال�سخ�سية، وبذلك ميكن و�سع حّد 

لتدّخل الآخرين ب�سوؤوننا الداخلية«.

بدوره ي�سري اأحمد اإىل اأن »العودة اإىل الطريق 

بو�سع  تق�سي  اأجدادنا  ر�سمها  التي  ال�سحيح 

واعتماد  ا  جانباً واحلزبي  الطائفي  التفكري 

الكفاءة كاأ�سا�ص يبنى عليه الوطن«.

ا  �سعباً ا  معاً لبنان  نبني  اأن  وي�سيف: »يجب 

اأن يقفوا  ا، ويجب على ال�سيا�سيني  وحّكاماً

بدلاً  الوطن  حماية  يف  اجلي�ص  جانب  اإىل 

من حماولة حتجيمه والق�ساء عليه لغايات 

خا�سة«.

على �لرغم من كل �سيء �أنا فخور

ي��وؤك��د اأح��م��د اأن���ه »ع��ل��ى ال��رغ��م من 

ال�سعوبات التي تعرت�سنا، فاإين اأفتخر بكوين 

ا، ول �سيء يدفعني اإىل اخلجل بهويتي،  لبنانياً

اأك��ون  اأن  اإىل  �ساأ�سعى  العك�ص  على  بل 

ا يف حياتي العلمية واملهنية لأرفع اإ�سم  ناجحاً

ا اأينما حللت«. لبنان عالياً

راأي  التا�سع( على  زياد عّواد )ال�سف  يوافق 

ندر�ص  اأن  علينا  »كطالب  بالقول:  رفيقه 

يف  عالية  �سهادات  على  للح�سول  وجنتهد 

خاللها  من  لنخدم  الخت�سا�سات  خمتلف 

ومثابر.  طموح  �سعب  اأننا  ونثبت  وطننا، 

رائع  الأر�ص، فمناخه  الله على  لبنان جّنة 

وطبيعته خاّلبة، و�سعبه ودود وحمّب للحياة، 

بها،  مّر  التي  ال�سعوبات  كل  تخ�سعه  مل 

فكيف ل ن�سعى اإىل النهو�ص به؟«.

راأى  ع�سر(  احل���ادي  )ال�سف  دادا  ح�سني 

جديد  عهد  بداية  ي�سكل  »ال�ستقالل  اأن 

تدخل  وع��دم  ال�سيادة  �سعيد  على  للبنان 

يرى طالب كلية 

�لوليد  بن  خالد 

�أن  �مل��ق��ا���س��د   -

�ل�ستقالل  عي�ش 

عن  �لتخلي  يعني 

�لكفاءة كاأ�سا�ش  �لطائفي و�حلزبي و�عتماد  �لتفكري 

كطالب,  دوره��م  �أن  يرون  وهم  �لوطن.  لبناء 

�لإجتهاد و�لتقّدم يف علومهم كي يرفعو� �إ�سم لبنان 

عالًيا يف �لعامل.

ملف العدد

اإعداد: 

رميا �سليم �سومط
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اأن  اإىل  واأ�سار  الداخلية«.  �سوؤونه  يف  الآخرين 

»م�سوؤولية �سيانة ال�ستقالل تقع على عاتق 

م�ساندته  ا  اأي�ساً ال�سعب  واجب  ومن  اجلي�ص، 

»ال�ستقالل  اأن  ا  م�سيفاً املهّمة«،  ه��ذه  يف 

من  الكثري  فقد  اأجدادنا  اإي��اه  وهبنا  ال��ذي 

وتدّخل  الداخلية  اخلالفات  نتيجة  معانيه 

م�سرينا«.  تقرير  يف  اأخ���رى  دول 

واأبدى اأمله يف »اأن ي�ستعيد لبنان 

ما�سيه املجيد، واأن تتوّحد جميع 

مبداأ  على  والأح���زاب  الطوائف 

اأننا �سعب واحد خلدمة وطن حّر 

م�ستقل«.

حقوق �ملر�أة

الثاين  )ال�سف  اأن�سا�سي  ت��ال 

)ال�سف  النيل  اأب��و  ورمي  ع�سر( 

احلادي ع�سر( عرّبتا عن رغبتهما 

ا  حقوقاً الغد  لبنان  يحمل  اأن  يف 

اللبنانية ومن بينها حق  للمراأة 

وقالت  لأولده���ا.  اجلن�سية  منح 

احلرية  منحنا  »ال�ستقالل  تال: 

التي  القوانني  ن�سع  اأن  يف  واحلق 

تخدم الوطن واملواطن، ومع ذلك 

جند العديد من املواطنني يعانون 

املن�سفة.  غري  القوانني  جراء  من 

نريد من لبنان الغد قوانني عادلة، 

كما نحلم ب�سعب موّحد يف بلد 

ي�سوده الأمن وال�ستقرار«.

يتمّيز  بلد  يف  »ن��ح��ن  فقالت:  رمي  اأم���ا 

املراأة  تعاين  ومع ذلك  والراأي،  التعبري  بحرية 

قوانني غري  املجتمع( من  ن�سف  )وهي  فيه 

من�سفة. نريد من حّكامنا ال�سعي لتحقيق 

التما�سك  �سعبنا  الإجتماعية، ومن  العدالة 

واحد  بقلب  ال�سعوبات  ملواجهة  والت�سامن 

واحلزبية،  الطائفية  اخلالفات  عن  ا  بعيداً

احلقيقي  معناه  ال�ستقالل  ي�ستعيد  وبهذا 

وي�سبح لالحتفالت اأهميتها وحالوتها«.

�ل�ستقالل منح لبنان �لقر�ر �حلر

اأن »ما  ندى فرحات )ال�سف العا�سر(، راأت 

كان ينعم به لبنان يف زمن ال�ستقالل من 

حيث  اليوم،  ا  موجوداً يعد  مل  وا�ستقرار  اأمن 

والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ساكل  جتتاح 

ت�سفية  يريد  والكل  املنطقة،  دول  والأمنية 

»نريد  واأ�سافت:  اأر�سنا«،  على  ح�ساباته 

نريده  اليوم،  ن�سهده  ملا  مغايرة  �سورة  للبنان 

العلم  ا بلد  اأي�ساً ونريده  وال�سالم،  الأمن  وطن 

واملعرفة، فمن العار اأن يكون يف ع�سرنا هذا 

مقومات  اأب�سط  اإىل  تفتقر  لبنانية  مناطق 

تعجز  حيث  واحل�سارية،  الثقافية  التنمية 

مدار�سها عن تاأمني امل�ستوى العلمي الالئق 

لأبنائها«.

ل قيمة لوطن من دون ��ستقالله

اآ�سيل نحالوي )ال�سف الثاين ع�سر( توؤكد 

للبنان  ول قيمة  اأن »ال�ستقالل هو حريتنا 

ا ما مل ن�سَع  من دونه، وا�ستقاللنا يظل ناق�ساً

اإىل توحيد جهودنا خلدمة الوطن«. واأ�سافت: 

ا  »يجب اأن نتحد لكي يتطور لبنان اقت�سادياً

ا، ولكي نرتقي به اإىل م�ستوى  ا وعلمياً وثقافياً

»امل�سوؤولني  اآ�سيل  ونا�سدت  املتقّدمة«.  الدول 

بدلاً  لبنان  مب�سالح  يهتموا  اأن  وال�سيا�سيني 

به  ينه�سوا  واأن  اخلا�سة،  م�ساحلهم  من 

من  باأبنائهم  ا  لئقاً يرونه  الذي  النحو  على 

بعدهم«. 

بال�ستقالل  اأ�سعر  اأن  ميكن  »كيف 

احلماية؟«،  اأو  الأم��ن  يل  يقّدم  ل  وط��ن  يف 

احل��ادي  )ال�سف  عيتاين  �سو�سن  تت�ساءل 

ع�سر( وت�سيف: »ال�سعب م�سوؤول عّما و�سلت 

اإليه احلال يف لبنان لأنه مل يعرف من يختار 

ليمّثله وهو اليوم يدفع ثمن �سوء اختياره«.

ا  وتابعت: »كوين لبنانية يعني اأن لدي وطناً

ا  اإح�سا�ساً مينحني  النتماء  هذا  اإليه،  اأجل��اأ 

اإىل  حاجتي  يلغي  ل  ولكنه  بال�ستقرار، 

ال�ستقالل«.
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معنى �لذكرى

عما  الطالب  حت��ّدث  اجلل�سة  بداية  يف 

فاعترب  ال�ستقالل،  ذك��رى  لهم  تعنيه 

حياة(  )علوم  خ��زام  اأب��و  �سيزار  من  كل 

وريدا �ِسْنطَبْي  ورفيق غ�سيني )علوم عامة( 

)علوم  حماده  و�سامر  اأ�سا�سي(  )الثامن 

النتداب  عن  ا�ستقّل  لبنان  اأن  ع��ام��ة(، 

الفرن�سي يف خطوة ل�ستعادة حريته و�سيادته 

رج��الت  اإىل عظمة  واأ���س��اروا  احل��ّر.  وق��راره 

وت�سحياتهم  اأ�سماءهم(  )عّددوا  ال�ستقالل 

يف �سبيل هذا ال�ستقالل، والذين ي�ستحقون 

واأ�سّر  والتكرمي.  التقدير  كل  اليوم  مّنا 

�سهيد  اأول  اىل  الإ�سارة  على  منهم  البع�ص 

لال�ستقالل ويدعى جنيب فخر الدين.

ا  دماً دفعوا  اأبطال  لال�ستقالل  ك��ان  اإذا 

ا للح�سول عليه، فواجب احلفاظ عليه  ثمناً

جدارة.  عن  ن�ستحقه  لكي  اأ�سعب  مهمة 

جمال  الطالبة  اإىل  بالن�سبة  ثمني  اإرث  هو 

ماّلك )علوم عامة( يحّتم علينا التذكري 

كل  ويف  حياتنا  م��ن  مف�سل  ك��ل  يف  ب��ه 

حمطة تاريخية ووطنية، كما طالبت الدولة 

باإدراجه يف المتحانات الر�سمية مبراحلها 

املختلفة.

يعّقب الطالب رفيق غ�سيني على كالم 

ب�سكل  الذكرى  تخليد  اإىل  ويدعو  زميلته 

عرب  تناقلها  واإىل  مت���وت،  ل  ك��ي  دائ���م 

الأجيال.

ا اآخر هو  ولكّن للطالب �سيزار اأبو خزام راأياً

جت�سيد �سعار اجلي�ص »�سرف، ت�سحية، وفاء« 

للمحافظة على ال�ستقالل.

عامة(،  )ع��ل��وم  ن�سر  مايا  الطالبة  اأم��ا 

اأنه  فرتى  العلمانية،  للدولة  ا  جداً املتحّم�سة 

ا اأن نكون م�ستقّلني باأفكارنا  من املهم جداً

البلد.  با�ستقالل  الكتفاء  ولي�ص  وقراراتنا 

ال�ستقالل  على  للحفاظ  طريقة  واأف�سل 

براأيها، هي التفكري مب�سلحة لبنان فقط 

بكثري  اأهم  وهذا  للخارج،  التبعية  وعدم 

من تدري�سه يف كتب التاريخ.

ختام هذا املحور كان مع الطالبة كارول 

على  اأ�سّرت  التي  اأ�سا�سي(  )الثامن  فراجي 

ا  ك بذكرى ال�ستقالل والتوّقف دائماً التم�سّ

قدوة  تعتربهم  الذين  رجالته  �سرية  عند 

يحتذى بها.

�أي لبنان يريدون؟

ير�سمه  لبنانه  الأجيال  من  جيل  لكّل 

فيه.  العي�ص  اإىل  وي�سعى  خياله  يف  ا  ُحلماً

الدولة  هو  ن�سر  مايا  اإىل  بالن�سبة  ولبنان 

�ل�سيدة  قاعة  يف 

حماده  �سعيد  مي 

موؤ�س�ش  )�إب��ن��ة 

�لعاّلمة  �ملدر�سة 

�سعيد  �لأ���س��ت��اذ 

طالب  مع  لقاء  »�جلي�ش«  ملجلة  كان  حماده( 

يف  �لثالث  �لثانوي  و�ل�سف  �لثامن  �ملتو�سط  �ل�سف 

�لذين  بعقلني,  كولدج-  نا�سيونال  �سوف  مدر�سة 

حلقة  يف  �سنة,  و17   13 بني  �أعمارهم  تر�وحت 

حو�ر حول مفهومهم لال�ستقالل وكيفية �حلفاظ 

عليه و�سونه بعد 70 عاًما على ��ستقالل لبنان.

ملف العدد

اإعداد: 

جان د�رك �أبي ياغي 
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طالب �سوف 

نا�سيونال كولدج

كان بوّدنا �أن ن�سعر 

بالفخر �لآن... لكنه 

مو�سوع �إن�ساء �أكل 

�لدهر عليه و�سرب



للخالفات  جم���ال  ل  ح��ي��ث  العلمانية 

لالأحزاب  تبعية  ول  الطائفية،  والنعرات 

والطوائف اإمنا انتماء خال�ص للوطن.

جمال  �سّفها  زميلة  اأّي��دت��ه  الطرح  ه��ذا 

ال�سّيد،  الأخ�سر،  بلبنان  حتلم  التي  ماّلك 

لبنان  ل  والتعددية  احل�سارة  لبنان  احل��ّر، 

ب والتخّلف. التع�سّ

رمي  التلميذة  ا  اأي�ساً تر�سمها  ال�سورة  هذه 

�سرورة  اإ�سافة  مع  ��ا(  ع��اماً  14( قع�سماين 

احرتام القوانني وتطبيقها.

عامة(  )علوم  مر�ِسل  مياد  التلميذان  اأما 

الدولة  لبنان  �سورة  يف  فوجدا  حماده  و�سامر 

الوحدة  غ��رار  على  ال��دوي��الت،  ل  ال��واح��دة 

بكل  ال�ستقالل  رج��الت  دها  ج�سّ التي 

امل�ساكل  لكل  الأن�سب  احلّل  طوائفهم، 

التي نعانيها.

�حلامي �لوحيد

ال���راب���ع  امل���ح���ور  يف 

ل��ل��ن��ق��ا���ص، اأج���م���ع 

الكل على اأن اجلي�ص 

احلامي  ه��و  اللبناين 

لال�ستقالل.  الوحيد 

ول������ك������ن، وح������دة 

وت�سامنهم  اللبنانيني 

ا  واح��داً ا  �سفاً ووقوفهم 

ال��ت��دخ��الت  وج���ه  يف 

دور  ت��ع��زز  اخل��ارج��ي��ة 

���س��ون  يف  اجل���ي�������ص 

ال�ستقالل، يف راأي ريدا 

��ا(  ع��اماً  13( وك����ارول 

واأدهم زين الدين.

النقا�ص  و�سول  عند 

اخلام�ص  امل��ح��ور  اإىل 

اللبنانية  الهوية  حول 

ك���ان���ت ال�����س��دم��ة. 

ت��راج��ع ال��ه��دوء وب��ات 

رّدة  ��ا.  ح��ام��ياً النقا�ص 

ل  م���اّلك،  جمال  ك��ان��ت:  الأوىل  الفعل 

تفتخر بالهوية اللبنانية لأنها هوية طائفية 

ا يف ظل ال�سراعات والفنت  ل لبنانية، خ�سو�ساً

فقط  افتخرت،  واإذا  ال�سيا�سية.  واخلالفات 

التاريخ  يف  والعريق  احل�سارة  بلد  لبنان  لأّن 

ت�س��ّوه  ال��تي  ال�س��يا�س��ية  الطبق��ة  ب��لد  ل 

�س��ورة لبنان.

�سيزار  زميلته جمال،  قالته  ما  اإىل  اإ�سافة 

اأبو خزام يت�ساءل: كيف ميكن اأن يفتخر 

بالهوية اللبنانية يف ظل الف�ساد امل�ست�سري... 

ال�ست�سهاد  مع  الطرح  ه��ذا  زم���الوؤه  ي��وؤّي��د 

باأمثلة.

اأما مايا ن�سر الثائرة على كل �سيء، فتعترب 

على  »�سحك  اللبنانية  بالهوية  الفتخار 

العام  وت�سيف: »حدث ال�ستقالل  الدقون«. 

1943 كان وقفة تاريخية اآنذاك، واأ�سبح مع 

ا معناه  الوقت جمّرد احتفال فولكلوري فاقداً

احلقيقي«. وتعود لتطالب بالدولة العلمانية 

كحل للنزاع الطائفي. 

الفتخار  ج��دوى  عن  مر�سل  مياد  وي�ساأل 

يدفع  الوطن  اأن  مقابل  اللبنانية  بالهوية 

اأبناءه اإىل الهجرة. ن�ساألهم: هل �ستهاجرون 

بعد النتهاء من التح�سيل العلمي؟ اجلواب: 

لكن  الهجرة«،  اأب��واب  اإل  اأمامنا  »لي�ص 

ا  الغالبية معرباً راأي  �سامر حماده يخرج عن 

ا لأن لبنان وطن  عن افتخاره بكونه لبنانياً

نعيمه،  وميخائيل  ج��ربان،  خليل  ج��ربان 

ن�سر  مايا  فتقاطعه  وف��ريوز...  ال�سايف  ووديع 

بالقول: اإنه مو�سوع اإن�ساء اأكل الدهر عليه 

و�سرب. 

لبنان  اأي  ال�ستقالل،  على  ا  عاماً  70 بعد 

ترث اأجيال العلم والنور واملعرفة؟

�سوؤال ن�سعه بر�سم املعنيني. 
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ي���ك���ن  مل 

يوًما  �ل�ستقالل 

�سعار�ت  جم��ّرد 

ت��ك��ت��ب ع��ل��ى 

كتب  �سفحات 

�لتاريخ, �أو تتلى يف خطابات رجال �لعلم و�لإعالم 

و�ل�سيا�سة, و�إمنا هو حالة تر�كمية من �لت�سحيات 

�لتي بذلت منذ ما قبل �لعام 1943, وما بعده و�سوًل 

ا هو ممار�سة �أكرث  �ىل يومنا هذ�. فال�ستقالل �أ�سا�سً

مدر�سة  طاّلب  عنه  عّب  ما  وهذ�  نظريات.  منه 

»�أجيال« – �لنبطية.

ملف العدد

اإعداد: 

�نطو�ن �سعب
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يف معاين �ل�ستقالل

ع�سر(  احل��ادي  )ال�سف  فح�ص  �سحر  ت��رى 

ا للحرّية يتمّتع بها جميع  ال�ستقالل مرادفاً

اللبنانيني.

العا�سر(،  )ال�سف  فوعاين  روان  وت�سيف 

من  وغريه  ال�سرائيلي  العدو  عن  ا�ستقاللنا 

الأعداء، كما ا�ستقّلينا عن الفرن�سيني من 

اأقام  الذي  اللبناين  ال�سعب  ت�سحيات  خالل 

ا. ا ود�ستوراً دولةاً ونظاماً

ع�سر(  احل���ادي  )ال�سف  حطيط  با�سمة 

ال�ستقالل  زميلتاها:  قالته  ما  اىل  ت�سيف 

ال�سعب  وا�ستقاللية  العدو،  مقاومة  يعني 

ا. ا واجتماعياً اقت�سادياً

وترى زينب قان�سوه )ال�سف احلادي ع�سر( اأن 

ال�ستقالل لي�ص جمّرد كالم، واإمنا ترجمة 

اأفعال. لالأ�سف ال�ستقالل مل  ال�سعارات اىل 

يدم، وراأينا كيف دخل العدو ال�سرائيلي اىل 

دحره  من  متكّنا  لكّننا  واحتلها،  اأر�سنا 

من خالل تكاتف جهود املقاومة وال�سعب 

واجلي�ص.

وتوافقها الراأي زينب طعمه )ال�سف احلادي 

ع�سر( التي ترى اأن ال�ستقالل يرادف التحّرر 

من العدو الإ�سرائيلي.

اأج���دادن���ا دف��ع��وا دم����اء و���س��ه��داء ثمن 

دورنا كاأفراد يف احلفاظ  ال�ستقالل، ما هو 

على هذا الإرث الثمني؟

يجيب علي قبي�سي )ال�سف احلادي ع�سر(

نكون  ان  يجب  بالقول:  ال�سوؤال  هذا  عن 

وحت�سينه  ال�ستقالل  لرت�سيخ  جاهزين 

ومواجهة اأي احتالل جديد. 

فريى  العا�سر(  )ال�سف  قان�سوه  ع�سام  اأما 

وتر�سيخ  املواطنة،  مبادىء  التزام  يجب  اأنه 

مبادىء املقاومة يف نفو�ص الطاّلب، والتحّلي 

وال��وح��دة  ب��احل��ق  ك  والتم�سّ ب��ال��ك��رام��ة 

الوطنية. 

)ال�سف  خ��ّي��اط  ري��ت��ا  ت��رى  جهتها  م��ن 

تراث  على  نحافظ  ان  علينا  انه  العا�سر( 

على  واحلفاظ  القوانني،  بتطبيق  اأجدادنا 

الآثار التي ترمز اىل لبنان، وحتقيق الزدهار 

فيه، واف�سال خمططات العدو ال�سرائيلي.

وتعّلق با�سمة حطيط بالقول: دورنا مهّم، 

ويجب ان نعرف اأهمية علمنا اللبناين الذي 

هو رمز وحدتنا، والت�سّدي للعدو ال�سهيوين.

�سور لوطن

ال�سابع(  )ال�سف  قان�سوه  علي  يحلم 

املجالت،  كل  يف  ا  متطوراً ا  وطناً بلبنان 

ال��راأي  ويوافقه  ال��ع��دو.  وج��ه  يف  ا  متما�سكاً

عبدالله �سالمة )ال�سف التا�سع( الذي يحّدد 

اأنه يجب اأن يكون يف لبنان دولة، واأن تتوّحد 

كل الطوائف، كما يجب ان يزدهر لبنان 

كل  يف  الأم��ان  يعّم  اأن  ونتمنى  ا.  اقت�سادياً

العامل لتعي�ص ال�سعوب بخري و�سالم، ون�ساعد 

اجلي�ص واملقاومة لتحرير وطننا.

وبالن�سبة اىل هدير فار�ص )ال�سف ال�ساد�ص(، 

اللبناين  ال�سعب  يكون  اأن  يف  هي  الأولوية 

اأ اىل اأق�سى احلدود، و»اأن  ا ومت�سامناً متما�سكاً

ا واحدة«. ل نختلف ونتنازع، ونكون يداً

اخلام�ص(  )ال�سف  علي  ال�سيخ  ح�سني 

يحمي  ال��ذي  باجلي�ص  لبنان  �سورة  يخت�سر 

»فعنا�سر  ا�ستقالله.  ع��ن  وي���ذود  ال��وط��ن 

�سبيل  يف  والنفي�ص  الغايل  يبذلون  اجلي�ص 

اللبناين«  ال�سعب  كرامة  على  احلفاظ 

الله  عبد  رفيقه  كالمه  وي��وؤك��د  ي��ق��ول، 

على  ي�سّدد  ال��ذي  التا�سع(  )ال�سف  �سالمة 

تكاتف اللبنانيني. 

اأن  يرى  العا�سر(  )ال�سف  يو�سف  ابراهيم 

ال�ستقالل، بوجود �سعب  اجلي�ص هو حامي 

عن  للدفاع  جاهزة  ومقاومة  حوله،  يلتّف 

لبنان، وبنية اقت�سادية �سلبة.

اّنه  تقول  فهي  فوعاين  روان  اىل  وبالن�سبة 

البطل،  جي�سنا  ندعم  ان  ك�سعب  علينا 

وعلى  وبجهوده،  به  كاملة  ثقتنا  وتكون 

اجلي�ص  على  يحافظوا  ان  ال�سيا�سيني 

ملقاومة  اجل��ه��ود  ك��ل  ويدعموا  ويدعموه 

العدو. وهذا ما توافق عليه اآيا حيدر )ال�سف 

ا.  اخلام�ص( اأي�ساً

»اأجيال« 

النبطية

�ل�ستقالل رديف للتحّرر

من �لعدو ولتكاتف �للبنانيني
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 هويتي �سريف

اللبنانية  الهوية  اأن  خّياط  ريتا  ترى 

تعني اىل حّد كبري تعزيز الدميوقراطية. 

ويفتخر علي قبي�سي بالهوية اللبنانية 

والوفاء  للت�سحية  م��رادف��ة  يراها  التي 

وال�ستقالل، ومواجهة الأعداء املرتّب�سني 

ا بوطننا.  �سراً

ال�ساد�ص(،  )ال�سف  عبدالله  ن��ور  اأم��ا 

باأن  وحتلم  لبنانية،  بكونها  فتفتخر 

من  بالكامل  حم��ّرر  وط��ن  يف  تعي�ص 

العدو ال�سرائيلي. 

وتقول زينب قان�سوه: اأفتخر بلبنانيتي، 

من  متّكن  �سعب  اىل  اأنتمي  وباأنني 

وقّدم  بثورة حقيقية،  وقام  وطنه،  حترير 

ال�ستقالل.  اىل  للو�سول  غالية  ا  اأثماناً

تتمّكن  ومل  الفنت  بوجه  وقفنا  فنحن 

اأي دولة من اإخ�ساعنا.

حيدر  حممد  ري��ت��ا  ت�سيف  ب��دوره��ا 

)ال�سف اخلام�ص(: الهوية اللبنانية هي 

اأكرب �سرف ح�سلنا عليه.

ماذ� تقولون؟

غري  �سديق  م��ع  التحّدث  اأردمت  اإذا 

لبناين، ماذا تقولون له عن لبنان؟

ت��اري��خ  ه��و  وط��ن��ي  ح��ط��ي��ط:  با�سمة 

املقاومة وال�سمود وحماربة ال�ستعمار.

لبنان  اأن  على  قان�سوه  زينب  وترّكز 

وكرث  امل��ت��ع��ددة،  بطوائفه  ممّيز  بلد 

حاولوا تدمريه لكنهم ف�سلوا. وهو مثال 

ونحن  اأبنائه.  بني  امل�سرتك  العي�ص  يف 

ومعارك  املحتّل،  نحارب  باأننا  نفتخر 

اأن  كما  ذل��ك.  على  �ساهدة  التحرير 

ع��لماء  الن�س��انية  اأع��طى  وطننا 

ال�سب�ّ�اح  كام��ل  كح�س��ن  ا  ك��باراً

ورّم�ال رّم�ال. 

اأما الراأي الأخري فكان لع�سام قان�سوه 

)ال�سف العا�سر(، الذي �سّدد على اأن لبنان 

هو وطن العي�ص امل�سرتك، وفيه طوائف 

وذلك  البع�ص،  بع�سها  مع  متكاتفة 

ا�ستطعنا  التي  الوطنية  املقاومة  بف�سل 

الوطن وحتريره من  من خاللها توحيد 

العدو ال�سرائيلي.

حول  حاورناهم  �لذين  �لر�سمية  رياق  ثانوية  طالب  عليه  رّكز  ما  �أبرز  كانا  �مل�سرتك  و�لعي�ش  �حلرية 

�ل�ستقالل, و�أعربو� عن �آر�ئهم بوعي وحكمة.

حترير �لفكر

ع��ن م��ف��ه��وم ال���س��ت��ق��الل وم��ع��ن��ى ه��ذه 

الذكرى، يقول ح�سني ياغي )علوم عامة(: 

جميع  م��ن  ال��ت��ح��رر  ه��و  ال���س��ت��ق��الل  اإّن 

لنا  يكون  واأن  اخل��ارج��ي��ة،  ال�سغوطات 

على  توؤثر  التي  القرارات  اتخاذ  يف  احلرية 

كل  على  بال�سيادة  نتمتع  واأن  حياتنا، 

اأرا�سينا.

واقت�ساد(  )اجتماع  طالب  ديانا  وت�سيف 

الأرا�سي  بتحرير  فقط  لي�ص  ال�ستقالل  اأّن 

حترير  ه��و  ب��ل  معينة،  دول���ة  �سلطة  م��ن 

الدولة والفكر من نري ال�ستعمار وال�سيطرة 

اخلارجية، ففكرة ال�ستقالل ل تتمثل اإل 

اأي  �سيطرة  من  اللبناين  الفكر  حترير  عرب 

طرف خارجي.

زينب  )اإن�سانيات(،  منذر  علي  نغم  اأما 

وجنان  الآت��ات  فاطمة  علوم(،  )ثاين  رعد 

اأّن  على  فيجمعن  ثانوي(،  )اأول  م�سيك 

من  لبنان  حترير  ذك��رى  ه��و  ال�ستقالل 

وهو  كرامته  وا�ستعادة  الفرن�سي  النتداب 

ي�سيف  بينما  للوطن،  واعتزاز  فخر  ذكرى 

اأّن  احلياة(،  )علوم  يو�سف  احل��اج  عبا�ص 

ا يقوم على حدود  لبنان اأ�سبح بعد ذلك بلداً

ا... معرتف بها جغرافياً

ثمن �ل�ستقالل

ا  ثمناً و���س��ه��داء  دم�����اءاً  اأج����دادن����ا  دف���ع 

لال�ستقالل، وبح�سب اليا�ص عبيد )اجتماع 

واقت�ساد(، يجب اأن نحارب العدو معتمدين 

ونتقدم  نثابر  واأن  املتطور  العلمي  اأ�سلوبه 

هذا  على  نحافظ  كي  اقت�سادنا  ونحيي 

ما  وهذا  املواجهة،  ون�ستطيع  الثمني  الإرث 

بال�سالح  ولي�ص  والعقل  والعلم  بالتقدم  يتّم 

والقتال، وعّقبت مريانا لبكي )اأول ثانوي(: 

ولي�ص بالطائفية اأو الفئوية.

نغم،  عبا�ص،  ا،  تقريباً اجلميع  ويتفق 



اأحمد  وح�سني حيدر  ندين  فاطمة، جنان، 

الرجال  باأجدادنا  التمّثل  )اأول ثانوي(، على 

الن��ت��داب،  م��ن  لبنان  حم��رري  ال�ساحلني 

اأجله  من  الغايل  وبذل  وطننا  عن  والدفاع 

حتى ولو كان على ح�ساب اأرواحنا.

غًد�...

يريدون  التي  لبنان  �سورة  اإىل  بالن�سبة  اأما 

�سورة  فهي  الغد،  يف  ر�سمها  يف  امل�ساهمة 

يتعاي�ص  والثقافات،  احلريات  ملتقى  لبنان 

اختالف  وعلى  طوائفهم  بكّل  اأبناوؤه  فيه 

من  امل�ستقلة  الواحدة  الدولة  ظّل  يف  اآرائهم 

جتمع  ما  هذا  خارجية.  تدخالت  اأي  دون 

زينب  اأّن  غ��ري  ال��ط��الب،  غالبية  عليه 

ا تكون  بلداً تريد  اأّنها  �سبق  ما  اإىل  اأ�سافت 

بح�سب  م��وزع��ة  فيه  وال��ف��ر���ص  ال��وظ��ائ��ف 

الكفاءات ولي�ص بح�سب املح�سوبيات، واأن 

ا... اأما  ا غري ملوث بيئياً ا نظيفاً يكون بلداً

اخلارج،  على  ا  منفتحاً ا  بلداً فرتيده  مريانا 

يف  للدول  ا  مناف�ساً لي�سبح  ا  فكرياً ا  متطوراً

العلمية... اكت�سافاته 

�جلي�ش بالدرجة �لأوىل

وعن �سوؤال: من براأيكم يحمي ال�ستقالل 

اأّن  ياغي  ح�سني  اأج��اب  وكيف؟  ال��ي��وم، 

بالدرجة  اجلي�ص  يحفظه  لبنان  ا�ستقالل 

وذلك من  الثانية  بالدرجة  واملقاومة  الأوىل، 

خالل الدفاع عن جميع الأرا�سي اللبنانية 

ال�سعب  اأّن  كما  اخلارجي...  العدوان  ورد 

عرب  الثقايف  ال�ستقالل  يف  ا  مهماً ا  دوراً يوؤدي 

وعيه وانفتاحه على اخلارج.

اأما براأي اليا�ص عبيد، فاجلي�ص يعمل على 

يحميه،  اأحٍد  من  ما  ولكن  لبنان  حماية 

وهذا اأمر غري مقبول، فيجب على الدولة اأن 

�سالحياته  تعزز  واأن  اجلي�ص  توؤمن كرامة 

وتفعل قدراته الع�سكرية وجتهيزاته.

»خلي قلبك عالهوية«

بالن�سبة اىل معنى الهوية اللبنانية، يقول 

اأطفالنا  بع�ص  يحمل  ا:  غا�سباً نف�سه  اليا�ص 

 ، اأب��ط��الاً منهم  ي�سنع  والإع���الم  ال�سالح 

اأ�سحاب  على  ال�سوء  ي�سلط  اأن  من  ب��دلاً 

الإجرامية،  الأف��ع��ال  ويف�سح  الكفاءات 

الفتخار  اإىل  ي��دع��وين  م��ا  ذل��ك  يف  فهل 

بهويتي؟

بغالبيتهم  يوافقوا  مل  الباقون  الطالب 

الهوية  اأّن  واعتربوا  رفيقهم  كالم  على 

وتقول  واف��ت��خ��ار.  ع��ّز  رم��ز  ه��ي  اللبنانية 

والثقافات  اإّن لبنان هو بلد احلريات  ديانا، 

خ��الف��ات  م��ن  ح�سل  وم��ه��م��ا  امل��ت��ع��ددة، 

تبقى  الوطنية  ال�ساحة  على  وتناق�سات 

متكاتفة  املخل�سة  اللبنانية  الأي����ادي 

العام امل�سيطر هو  اإىل هدفها واجلو  للو�سول 

جو العي�ص امل�سرتك...

ويف املحور الأخري للنقا�ص تقول لرا ح�سن 

نعي�سه  الذي  الواقع  لالأ�سف،  ثانوي(،  )اأول 

الواقع الذي نتمناه  ا عن  يف لبنان بعيد جداً

الطائفية  واخل��الف��ات  ال��ن��زاع��ات  ظ��ل  يف 

اأعجز  حزين  ول�سدة  اخلارجية  والتدخالت 

عن التعبري ول اأعرف ماذا ميكن اأن اأقول 

عن بلدي.

ورائع  ا،  جداً جميل  لبنان  زينب،  وت�سيف 

بكّل خ�سائ�سه لكّن اأهله ي�سمحون لأياد 

العي�ص  �سورة  وت�سويه  اإليه  بالت�سلل  غريبة 

امل�سرتك فيه.

لبنان  ببلدها  تتغنى  م��ري��ان��ا  ل��ك��ّن 

وبطبيعته ومناخه وهي تدعو كّل الأجانب 

لزيارته وال�ستثمار فيه.

بينما تتحّدث جنان وفاطمة عن م�سرية 

وتتفق  التاريخية،  ال�ستقاللية  بلدهما 

»جنة  لبنان  اأّن  على  ح�سني  م��ع  ندين 

مقد�سة« على الرغم من كّل �سيء.
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ملف العدد

اإعداد: 

�سامر حميدو
ثانوية رو�سة الفيحاء

��ستقاللنا وحدتنا وجي�سنا و�لأمن

يف ثانوية رو�سة �لفيحاء يف 

مدينة طر�بل�ش, حتّدثنا 

�إىل جمموعة من �لطالب 

�لذين ر�سمو� بكلماتهم 

�سورة �لوطن �لذي يحبون, 

و�أجمعو� على توجيه ر�سالة 

�إىل �جلي�ش.

يًد� و�حدة

الإميان  هو  ال�ستقالل  اأن  �سنة(   16( جنى  تعترب 

اإىل لبنان، وال�ستقالل الكلي ل يتحقق  بالنتماء 

اإّل حني يعم ال�ستقرار جميع اأنحاء الوطن.

هو  اليوم  ال�ستقالل  اإن  فتقول  رغ�د  الطالبة  اأما 

ن�سبي يف لبنان وامل�ساكل كثرية، وهناك الكثري 

ا  من التدخالت اخلارجية وذلك يتطلب منا جميعاً

ا واحدة لتحقيق ال�ستقالل الكامل. اأن نكون يداً

ال�ستقالل  يعطي  م��ن  ال��ط��الب  �سوؤالنا  ول���دى 

احلقيقي ومن يحميه؟

وال�سعب  للجي�ص  اأن  ا  جميعاً اأّكدوا 

حماية  يف  الأه����م  ال����دور  ��ا  م��عاً

نبني  اأن  وعلينا  ال�ستقالل، 

��ا ون�����س��ح��ي يف  ��ا ق��وياً وط��ناً

فعل  كما  ذلك،  �سبيل 

قدموا  الذين  اأج��دادن��ا 

يبقى  لكي  اأرواح��ه��م 

ل��ب��ن��ان، ودف���ع���وا ال��دم 

ما  على  لنكون  الغايل 

نحن عليه اليوم.

جيل  ك��ط��الب  اأن���ت���م 

الغد، والأمل وامل�ستقبل ما هي 

ا؟ �سورة لبنان الذي تريدونه وطناً

واأملنا  والأم��ان،  الأم��ن  مع  نحن  �سنة(:   14( اآية 

ا يف طرابل�ص،  الوح�يد هو باجل�ي�ص اللبن�اين وخ�سو�ساً

فهو الوحيد الذي نثق به لأنه يعم�ل مل�سلحة ال�سالم 

يف مدينتنا. 

عندما �أرى ع�سكرًيا �أ�سعر �أن لبنان بخري

واح��رتام  حتية  األ��ف  يوّجه  ث��ان��وي(،  )ث��اين  رفيق 

واأر�سنا  ا�ستقاللنا  عن  يدافع  الذي  للجي�ص 

وب�سعر  قلبي  بيكرب  ع�سكري  ب�سوف  »وملا 

ا  اإنو لبنان بخري«، و�سورة بلدي كانت دائماً

ال�سورة  وه��ذه  العامل  ولكل  لل�سرق  منارة 

نحن الذين نحييها اأو ندفنها.

بلبنان  اأحلم  فتقول:  �سنة(   13( تال  اأما   

الأمن وال�سالم ومن دون انفجارات، لنعي�ص 

�سروري  وم�ص  بلدي،  هوي  »لبنان  ب�سالم. 

ن�سوف الأ�سياء الب�سعة ب�ص«، فالأمل موجود 

بغد اأجمل.

لكم  يعني  م��اذا  الطالب  �سوؤالنا  ول��دى 

 16( اإي��اد  يقول  الهوية،  لبنانيي  كونكم 

مر  وعلى  ا،  لبنانياً اأفتخر بكوين  اأنا  �سنة(: 

التاريخ اأجمادنا حتكي عّنا، لبنان الكرم، 

لبنان ال�سهداء، ولبنان احل�سارة...«.

»بدنا �جلي�ش«

يقولون  الرحمن  وعبد  وحمد  وهيثم،  ميالنا 

الذي  الوحيد  هو  اجلي�ص،  بدنا  »نحنا  وبابت�سامة 

بف�سل  يّلي  الوحيد  ه��وي  لأن��و  ا�ستقاللنا،  يحمي 

رغم  بطرابل�ص  نتعلم  وعم  بخري  نحنا  ت�سحياتو 

بهيدا  اجلي�ص  لقائد  نقول  نحن  امل�ساكل.  كل 

احلقيقي  ال�ستقالل  نعي�ص  بدنا  �سالم  بدنا  العيد 

مبدينتنا طرابل�ص«.

اإي�سال  اأ�سروا على  الطالب،  مع  ويف ختام حوارنا 

ر���س��ال��ة ع��رب جم��ل��ة اجل��ي�����ص: »م���ا ح���دا بيحمي 

وابتعادنا  بع�سنا  مع  وعي�سنا  وحدتنا  اإل  ا�ستقاللنا 

اجلي�ص  مع  نكون  واأن  والتع�سب،  الطائفية  عن 

احلقيقي  ال�ستقالل  �سورة  نر�سم  وبذلك  ون�ساعده، 

للوطن«.



�أّكد طالب 

�لإي�ست وود 

كولدج – 

�ملن�سورية �أن 

�سيانة �ل�ستقالل 

تقوم على �لرتقاء مب�سلحة لبنان فوق �مل�سالح 

�ل�سخ�سية و�لنتماء �إىل �لوطن ل �إىل �لأحز�ب 

و�لطو�ئف, و�أبدو� رغبتهم يف بناء وطن يقّدم 

ا لل�سباب ويفتح �أمامهم �آفاًقا جديدة حتول  فر�سً

دون هجرتهم وتخّليهم عن �لوطن.
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ملف العدد

اإعداد: 

رميا �سليم �سومط

طالب الإي�ست 

وود كولدج

طموحنا وطن يقّدم 

ا لل�سباب  فر�سً

ويفتح �أمامهم 

�آفاًقا جديدة

�لهوية يف �لنتماء

اأن  راأت  ع�سر(،  احلادي  )ال�سف  عون  رنده 

ال�ستقالل حدث مهم يف تاريخنا لأنه حّررنا 

من حكم الآخرين ومنحنا احلق يف اختيار 

نظامنا و�سياغة د�ستورنا. واحلفاظ على هذا 

الإرث الثمني يفر�ص علينا كاأفراد حما�سبة 

م�سلحة  �سد  يعملون  عندما  ال�سيا�سيني 

الوطن.

التزام  ال�سروري  من  اأن��ه  اأو�سحت  كما 

نحافظ  كي  واملذاهب  الطوائف  ل  الوطن 

على وحدة لبنان، م�سرية اإىل اأن ال�سورة التي 

الثقافة  »وط��ن  هي  الغد  للبنان  تر�سمها 

كتلميذة  دوره��ا  واأن  وال�سالم«،  واحل�سارة 

ي�سهم  العلمي كي  الجتهاد يف حت�سيلها 

جناحها يف تنمية وطنها.

وعن كونها لبنانية قالت: هوّية الإن�سان 

بالأمان  فيه  ي�سعر  وطن  اإىل  النتماء  تعني 

رب��وع��ه.  ب��ني  اآم��ال��ه  حتقيق  اإىل  وي�سعى 

يف  ا  ممكناً ذلك  كان  اإذا  عّما  وت�ساءلت 

اأو �سمانات لل�سباب،  وطننا، حيث ل فر�ص 

كرامة  حتفظ  اجتماعية  تقدميات  ول 

الإن�سان، ول اأمن اأو ا�ستقرار.

ا اأخرب رفاقي من خارج  واأ�سافت: »اأنا دائماً

واحل�سارة  القدا�سة  »اأر���ص  وطني  عن  لبنان 

والأر�ص  واجلبل  ال�سه�ل  لبنان  عن  والآثار«، 

يل  اأّن  اأ�سعر  ل  ولالأ�سف  لك�ني  الطّيبة«. 

الذي يغت�ال طموح  الوطن  م�ستقبالاً يف هذا 

حتقي�ق  على  ق��درات��ه��م  وي�س�ّل  �سباب�ه 

ذواته�م.

يحتذي  اأن  »اأملنا  بالقول:  رنده  وختمت 

باجلي�ص  لبنان  يف  ال�سيا�سيون  امل�سوؤولون 

مل�سلحة  والعمل  املناقبية  جلهة  اللبناين 

ال�ستقالل،  يحمي  اجلي�ص  فوحده  الوطن. 

العدو  اأمن احلدود يف مواجهة  حيث يحفظ 

الت�سدي  عرب  الداخل  ويحمي  الإ�سرائيلي، 

املخدرات  ومكافحة  الإرهابية  لالأعمال 

واملمنوعات«.

�لعي�ش بانفتاح

احل��ادي  )ال�سف  ع��اد  اأب��ي  تاتيانا  توافق 

ع�سر(، زميلتها على دور اجلي�ص يف حماية 

ال�ستقالل موؤكدة اأنه ي�سعى بجميع قدراته 

واإمكاناته حلماية ال�سعب، لكنها اأ�سافت 

الوطن  باأمن  تعبث  التي  الإره��اب  اأيدي  اأن 

داخلنا  يف  وتنّمي  نفو�سنا  يف  الهلع  ت��زرع 

الرغبة يف الهجرة.

بالأمن  فيه  ننعم  بوطن  اأحلم  واأ�سافت: 

عن  ا  بعيداً بانفتاح  ونعي�ص  وال�ستقرار، 

اأن  ميكن  النفتاح  اأن  مو�سحة  التقوقع، 

يفرت�ص  حيث  الدرا�سة  مقاعد  على  يبداأ 

يختلف  الذي  الآخر  يقبل  اأن  طالب  بكل 

عنه بالفكر والعقيدة والراأي.

الرغم من اخليبات  قائلة: على  وختمت 

وال�سعوبات التي مير بها ال�سعب اللبناين اإل 

للحياة،  حمّب  �سعب  لأنه  ي�ست�سلم  مل  اأنه 

عندما  اخل��ارج  يف  رفاقنا  به  نخرب  ما  وه��و 

ال�سياحة  بلد  وطننا،  زي��ارة  اإىل  ندعوهم 

وال�سهر والفنون.

�أين نحن؟

ا�ستقالل  اأن  التا�سع( يرى  دونا )ال�سف  راي 

العام 1943 منح لبنان التحّرر من النتداب. 

لالإن�سان  ي�سمن  ال�ستقالل  اأن  اإىل  ا  م�سرياً

احلق يف تقرير م�سريه، فيما ت�سمن له هوّيته 

اأين  وت�ساءل  وطنه.  داخل  بكرامة  العي�ص 

نحن من هذين احلّقني؟ فنحن يف وطن ل 

ا  اآفاقاً اأمامهم  يفتح  ول  لل�ساب  ا  فر�ساً يقّدم 

احلكومات  من  ��ا  اأياً اأن  حني  يف  ج��دي��دة، 

دون  للحوؤول  خطوة  ب��اأي  تقم  مل  املتعاقبة 

هجرة ال�سباب! ويف مقابل ذلك كّله، جند 

اأنف�سنا يف حالة دفاع عن وطننا جتاه الآراء 

ال�سلبية التي ن�سمعها عنه يف اخلارج. 

لبنان  لي�ص  اليوم  نعي�سه  ما  وي�سيف: 

الذي نريد، ما نريده هو وطن يحرتم حقوق 

الإن�سان و�سعب يلتزم املواطنية ال�ساحلة 

يف  وامل�ساركة  الآخر  احرتام  تعني  التي 

مع  اأحالمنا،  م�ستوى  على  وطن  بناء 

بحق  يرتكب  خطاأ  باأي  ال�سماح  عدم 

يخطئ  من  وحما�سبة  وال�سعب،  الوطن 

. قولاً وفعالاً

بني �لت�ساوؤم و�لأمل

)ال�سف  ب��رك��ات  م��ي��الين  تت�ساءل 

اأي ا�ستقالل نتحدث يف وطن  التا�سع(، عن 

للخارج  مرتهنة  اأحزابه  م�سرذم،  منق�سم 

�سعبه.  م�سالح  ع��ن  غائبون  وح��ّك��ام��ه 

ننجح  وطموح،  �سعب ذكي  وت�سيف: نحن 

يف خمتلف املجالت، ونتبّواأ اأف�سل املراكز يف 

الفر�ص  له  وتقّدم  الإن�سان  حترتم  التي  الدول 

الالئقة. فلماذا ل نحظى بفر�ص مماثلة يف 

وطننا؟!

بدورها  تبُد  مل  التا�سع(  )ال�سف  قزي  لرا 

حّكامنا  ق��رارات  اأن  ترى  فهي  متفائلة، 

لوطنه  ينتمي  ل  و�سعبنا  م�ستقلة،  غ��ري 

املقابل  اأو حزبه. ولكنها يف  واإمنا لطائفته 

اللبنانية  بهويتها  كة  متم�سّ اأنها  اأّكدت 

كيانه  يخ�سر  وطن  دون  من  الإن�سان  لأن 

وكرامته. وت�سيف: على الرغم من الظروف 

واع��د،  مب�ستقبل  توحي  ل  التي  املحيطة 

لبنان،  يف  وترعرعت  ن�ساأت  اأين  اأفتخر  فاأنا 

وطني على  وجهودي خلدمة  و�ساأقّدم علمي 



اأمل اأن اأ�سهم مع اأبناء جيلي يف بناء لبنان 

بوحدة  يفتخر  بحق،  ا  حرًّ ا  وطناً نريده  الذي 

اأبنائه ومتا�سكهم.

�مل�ساركة يف �تخاذ �لقر�ر�ت

احلادي  )ال�سف  دمعة  مارك  اإىل  بالن�سبة 

النتداب  الذي حّررنا من  الإ�ستقالل  ع�سر(: 

اأعطانا احلق يف متثيل اأنف�سنا، ومنع تدّخل 

الآن  اأما  ما،  مرحلة  يف  اأمورنا  يف  الآخرين 

فالو�سع مل يعد كذلك فال�سيا�سيون نا�سلوا 

اأما اليوم  يف املا�سي من اأجل وحدة �سعبهم، 

فيعملون من اأجل م�ساحلهم اخلا�سة.

ويوؤكد مارك اأن ما يريده يف لبنان الغد هو 

احلفاظ على الرتاث والأ�سالة، كما اأنه يريد 

ل  للفخر  ا  م�سدراً فيه  التعددية  تكون  ا  وطناً

للخالفات. ويرى اأنه على جميع اللبنانيني 

الوطنية  القرارات  اتخاذ  يف  امل�ساركة  قبول 

والبتعاد عن التفّرد والأحادية يف الراأي.

اأ�ساتذة  ال�ستقالل هم  اأن حماة  اإىل  وي�سري 

املدار�ص الذين يغر�سون حب الوطن يف نفو�ص 

اأن هذه اجلهود لن  الطالب، لكنه ي�سيف 

ا اإذا ا�ستمر حال الوطن على ما هو  توؤتي ثماراً

عليه.

ويقول: حّبنا لوطننا لن مينعنا من هجره 

اإذا مل تتوافر اأمامنا جمالت لالإبداع اأو فر�ص 

ولالأ�سف  ال�سخ�سية.  وقدراتنا  طاقاتنا  لإبراز 

فاإنني ل اأرى ب�سي�ص اأمل يف وطننا القائم على 

املح�سوبيات ول قيمة فيه للعلم اأو الطموح.

ويختم بالقول: على الرغم من اأجواء اخليبة 

والياأ�ص التي تخّيم على ال�سباب اليوم، فاإين 

اأحب اأن اأنقل اإىل من هم خارج لبنان �سورة 

»لبنان الأمل وال�سياحة«، لبنان الذي يحمل 

وال��ذي  املتعاقبة  احل�سارات  من  ��ا  ت��راثاً

وحب  وال�سيافة  بالكرم  �سعبه  يتمّيز 

الآخرين.

ن�سال �أجد�دنا وت�سحياتهم

م��ي�����س��ال ي���ون���ان )ال�����س��ف احل���ادي 

منا�سبة  ال�ستقالل  اأن  ع�سر(،توؤكد 

ن�سال  خاللها  ونتذكر  بها  نفتخر 

يف  بذلوها  التي  والت�سحيات  اأج��دادن��ا 

لكنها  الن��ت��داب.  من  التحرر  �سبيل 

تبدي اأ�سفها »لأننا مل نحافظ على اإرث 

اأننا تخلينا عن الوطن  اأجدادنا، حيث 

وا�ستبدلناه بحزب اأو عقيدة«.

هو  به  اأحلم  ال��ذي  لبنان  واأ���س��اف��ت: 

ينعم  ا  وطناً اأريد  وامل�ساواة.  ال�سالم  وطن 

فيه  مكان  ول  وال���س��ت��ق��رار،  ب��الأم��ن 

اأحلم  احل��زب��ي.  اأو  الطائفي  للتع�سب 

لتحقيق  الفر�ص  ال�سباب  مينح  بوطن 

اإليه اليوم،  طموحاتهم، وهذا ما نفتقر 

فاأنا ل اأ�سعر باأين �ساأمتكن من حتقيق 

وفق  الفر�ص متنح  وطني حيث  ذاتي يف 

الأب���واب  جميع  فيما  املح�سوبيات، 

مغلقة يف وجه ال�سباب الطموح.

 

هنا ن�ساأت وهنا �ساأبقى و�ساأ�سبح �سابًطا

يرد بول �سلهوب )ال�سف التا�سع( على 

رفاقه »املت�سائمني« من الو�سع اللبناين 

: لن ن�سمح لأحد بدفعنا اإىل الياأ�ص  قائالاً

لبنان،  يف  �ساأبقى  اأنا  اأر�سنا.  من  وتهجرينا 

هنا ن�ساأت وترعرعت بني اأهلي ورفاقي، وهنا 

ا لأخدم وطني بوعي  �ساأكرب و�ساأ�سبح �سابطاً

وح�سناته  �سيئاته  بلد  لكل  حي.  و�سمري 

وملاذا ل ننظر اإىل الن�سف املالآن من الكوب؟ 

ملن  كلنا،  وهاجرنا  للياأ�ص  ا�ست�سلمنا  فاإذا 

نرتك اأر�سنا واأرزاقنا؟ وملن يبقى الوطن؟

احلرّية  منحنا  ال�ستقالل  اأن  بول  ويو�سح 

واأ�سبح  اأحد  لو�ساية  خا�سعني  نعد  مل  حيث 

نعيد  اأن  اليوم  ودورن��ا  اخلا�ص.  د�ستورنا  لنا 

اأ�سابها  الذي  الت�سّوه  بعد  لبنان  �سورة  ر�سم 
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والتعديات  الداخلية  اخل��الف��ات  ب�سبب 

لبنان  وجه  �ستحمل  ال�سورة  اخلارجية. هذه 

ا  وطناً نريد  الطائفي.  التمّيز  وعدم  امل�ساواة 

و�سيا�سيني يعملون  يحفظ حقوق مواطنيه، 

فيبداأ  كطاّلب  دورنا  اأما  الوطن.  مل�سلحة 

بنا  ي��ج��در  حيث  ال��درا���س��ة  مقاعد  على 

والعقائد  الأف��ك��ار  يف  الإخ��ت��الف  اح���رتام 

والنتماء ال�سيا�سي، كما يجب اإلغاء النزعة 

مع  حوارنا  يف  احلزبي  والتطّرف  الطائفية 

بع�سنا البع�ص.

ب �لطائفي فخ �لتع�سّ

اإىل  التا�سع(  )ال�سف  طرابل�سي  رمي  ت�سري 

و�سمح  حرّيته،  لبنان  اأعطى  ال�ستقالل  اأن 

الأح��زاب  وتاأ�سي�ص  راأي��ه  ب��اإب��داء  للمواطن 

لكن  الدميقراطية،  النتخابات  واإج��راء 

لالأ�سف �سعبنا مل يحرتم هذه الهبة لأنه وقع 

ب الطائفي، الذي عانينا ب�سببه  يف فخ التع�سّ

احلروب والويالت. واأ�سافت: ل�ست �سد التعّدد 

ال�سيا�سية  الطائفية  �سد  ولكّني  الطائفي 

والإنطالق من املذهب ل من الوطن. 

ا يف  وت�ساءلت رمي: ماذا يعني اأن نحتفل يوماً

اإىل  التايل  اليوم  يف  لنعود  ال�ستقالل  ذكرى 

يرتقي  ا  وطناً نريد  والنق�سامات.  اخلالفات 

جلميع  عادلة  ا  فر�ساً ويقّدم  الطائفية،  فوق 

على  تقوم  �سيا�سية  انتخابات  ونريد  اأبنائه. 

اأ�سا�ص م�سلحة الوطن ل الطائفة اأو احلزب. 

عنه  يخربنا  ال��ذي  الأخ�سر  بلبنان  اأحلم 

اأجدادنا واأدعو اجلميع اإىل غر�ص الأ�سجار يف 

جميع اأرجاء الوطن.

قد ن�ستطيع

التا�سع(،  )ال�سف  حوحو  اإمّي��ا  راأي  وف��ق 

نبقى  اأن  يعني  ال�ستقالل  على  احلفاظ 

نعمل  واأن  البع�ص  بع�سنا  مع  مت�سامنني 

مّتحدين ملا فيه م�سلحة الوطن. وهي تقول: 

نحن جيل اليوم نوؤمن بالتعددية يف الفكر 

البع�ص.  بع�سنا  راأي  اح��رتام  �سرط  واملعتقد 

ولكن امل�سكلة اأن راأينا ل قيمة له كونه 

ا �ساغية لدى حّكامنا الذين ل  ل يالقي اآذاناً

يهتّمون مبطالبنا.

ول  احل��ي��اة  يحب  �سعب  نحن  وت�سيف: 

مينحنا  ما  وهذا  ال�سعبة،  للظروف  يخ�سع 

ا ما يجذب الآخرين  قّوة ال�ستمرار، وهذا اأي�ساً

اإىل لبنان، حيث جتتمع حياة الفرح وال�سهر 

مع الثقافة والفنون والآثار ويتّوج ذلك كّله 

مناخ جميل و�سعب ودود.

التا�سع(  )ال�سف  م�سلماين  كرمي  وي�سدد 

ال�ستقالل  الأفراد يف احلفاظ على  دور  على 

التي  والأنظمة  القوانني  اح��رتام  خالل  من 

داخ��ل  وكرامته  الإن�����س��ان  حقوق  حتفظ 

ب�سكل  الطالب  دور  اأن  اإىل  ا  م�سرياً وطنه، 

جناحهم  لأّن  وال��ع��ط��اء  امل��ث��اب��رة  خ��ا���ص 

وتقّدمهم  الوطن،  على  ا  اإيجاباً ينعك�ص 

ي�ساعد يف نه�سته  والوظيفة  العلم  يف جمال 

ا يف اخلارج. ويرفع ا�سم لبنان عالياً

واأ�ساف: قد ن�ستطيع بجهودنا كاأفراد اأن 

�سورة  منحو  باأن  حّكامنا  اأخطاء  ن�سحح 

حملها  لتحّل  اخل��ارج،  يف  امل�سّوهة  لبنان 

�سورة لبنان العلم والثقافة والزدهار.

وليكن �لله ر�عي م�سريتكم...

بال�ستقالل،  راأيهم  عن  ع��رّبوا  الطاّلب 

وخماوفهم  هواج�سهم  امل�سوؤولني  اإىل  ونقلوا 

اإ�سافة اإىل روؤيتهم للبنان الغد.

جيل  اأنتم  للطالب:  نقول  بدورنا  ونحن 

حتملون  النظيفة  باأياديكم  امل�ستقبل، 

الغد  لبنان  بها  �ستلّونون  ال��ت��ي  الري�سة 

والثقافة«،  العلم  »لبنان  الأخ�سر«،  »لبنان 

لبنان  والدميوقراطية«...  التعّددية  »لبنان 

بطموحاتكم  يليق  الذي  اجلميل  الواقع 

واأحالمكم.

اأنف�سكم  و�ستجدون  �ستكربون  ا  غ���داً

الق�ساة  �ست�سبحون  امل�سوؤولية،  مواقع  يف 

والناطقني  وال�سيا�سيني،  واملحامني  واملعّلمني 

�ستحملون  وامل��واط�����ن��ني.  ال��وط��ن  ب��ا���س��م 

الدفاع  وراية  املعرفة،  و�سالح  العدل  مطرقة 

روح  مزّودي�ن  و�ستنطلقون،  ال��وط��ن،  عن 

على  لبنانكم  لبناء  وعنفوانه،  ال�سباب 

اأخطاء  من  فتعّلموا  ومثالكم.  �سورتكم 

ال�سغائر  عن  وترّفعوا  �سبقوكم،  الذين 

اإليها  انزلق  التي  ال�سّيقة  واملح�سوبيات 

واملعرفة،  العلم  راي���ة  واح��م��ل��وا  البع�ص، 

ا  جمداً وا�ستعيدوا  ا،  عالياً لبنان  اإ�سم  وارفعوا 

ال�سعار  من  ا  دائماً منطلقني  اأجدادنا،  بناه 

حب  ل  الوطن  »حب  اليوم  حتملونه  الذي 

كّله  ذلك  من  والأهم  اخلا�سة«،  امل�سلحة 

الله  وليكن  التغيري،  بقدرتكم على  ثقوا 

راعي م�سريتكم!

اجلي�ش - العدد 342 98



































تعريف

م�ؤ�س�سة  وه�  عاملًيا  م�سه�ر  ا�سم  الإنرتب�ل 

على  تعمل  دولية  ب�لي�سية  ق�سائية  اأمنية 

م�ست�ى العامل.

والإن����رتب�����ل ت��ع��ري��ب خم��ت�����س��ر ل��ع��ب��ارة 

 ،»International Police«

لهذه  الكامل  الإ���س��م  ولكن 

باللغة  ه���،  ال��دول��ي��ة  املنظمة 

 International الإنكليزية: 

 Criminal Police
وه�   Organization ICPO
 Organisation بالفرن�سية: 

 internationale de Police
اأي   ،Criminelle  OIPC
لل�سرطة  ال��دول��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة 

اجلنائية.

تاريخ ن�شوء املنظمة وتطّورها

اجهزة  بني  التعاون  تكري�س  فكرة  تع�د 

القرن  اإىل مطلع  وتاأطريه  العامل  ال�سرطة يف 

لتحقيق  وقد بذلت جه�د عديدة  الع�سرين، 

ذلك ولكنها باءت بالف�سل. ويندرج يف هذا 

ال�سياق امل�ؤمتر الدويل الول لل�سرطة اجلنائية 

الذي عقد يف م�ناك� )1914( وامل�ؤمتر الدويل 

لل�سرطة الذي عقد يف ني�ي�رك )1922(.

الدويل  املجل�س  انعقاد  وخالل   1923 العام 

لل�سرطة اجلنائية يف مدينة فيينا يف النم�سا، 

لل�سرطة  ال��دول��ي��ة  »اللجنة  تاأ�سي�س  مت 

يف  الأوىل  اللبنة  �سكلت  التي  اجلنائية« 

تاأ�سي�س الإنرتب�ل يف ما بعد.

والدول امل�ؤ�س�سة كانت: النم�سا - ب�لندا - 

بلجيكا - م�سر - ال�سني - فرن�سا - املانيا 

 - ه�لندا   - ايطاليا   - هنغاريا   - الي�نان   -

وي�غ�سالفيا.   - �س�ي�سرا   - ال�س�يد   - رومانيا 

ب�س�رة  الجتماع  املتحدة  ال�ليات  وح�سرت 

غري ر�سمية ولكنها مل تنت�سب اىل املنظمة 

حتى العام 1938، اأما بريطانيا فقد التحقت 

بهذه املنظمة العام 1928.

املانيا  اإىل  الق�سري  النم�سا  ان�سمام  بعد 

العام 1938 )الأن�سل��س( وقعت املنظمة حتت 

مدينة  اإىل  مقراتها  وانتقلت  النازية  �سلطة 

 1938 العامني  وبني   .)1942( املانيا  يف  برلني 
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كانون الأول

2013

درا�سات واأبحاث

اإعداد:

د.اأحمد علو

عميد متقاعد

بني اإجنازات املا�شي 

وحتّديات امل�شتقبل

اأماًنا«.  اأكرث  عامل  اأجل  من  الإنرتبول  »موؤ�ش�شة  اإن�شاء  بالإجماع  للإنرتبول  التنفيذية  اللجنة  اأقرت 

و�شتفتح هذه املوؤ�ش�شة اأول مكتبني لها يف جنيف وباري�س العام 2014. وقد اتُخذ هذا القرار خلل الدورة 

الـ82 للجمعية العامة للإنرتبول املنعقدة يف مدينة »قرطاجينا« - كولومبيا ما بني 21 و24 ت�شرين الأول 

الداخلية ووزير الدفاع الأ�شبق يف  الوزراء ووزير  اليا�س املر، نائب رئي�س جمل�س  ال�شيد  املا�شي، و�شيتوىل 

لبنان من�شب رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة الإنرتبول من اأجل عامل اأكرث اأماًنا، وذلك لفرتة �شبع �شنوات. 

فما هو الإنرتبول؟



و1945 ت�ىل رئا�سة املنظمة �سباط املان برتبة 

احلماية  ق�ات  من  جميعا  وكان�ا  جرنال 

املعروفة   )Schutz - Sttaffel( اخلا�سة 

.SS :باخت�سار

اأعيد  الثانية  العاملية  احل��رب  نهاية  بعد 

لل�سرطة  دولية  كمنظمة  املنظمة  اإحياء 

اجلنائية ومّت تاأ�سي�س مقر جديد لها يف �سان- 

فرن�سا(.  يف  باري�س  �س�احي  )اإح��دى  كل� 

نقل  عندما   1989 العام  حتى  هناك  وبقي 

اإىل مدينة لي�ن الفرن�سية حيث مازال فيها 

حتى الي�م. 

يف مت�ز 2010 اأدين الرئي�س ال�سابق لالإنرتب�ل 

جاكي �سالبي بتهمة قب�س ر�س�ة من اأحد 

جتار املخدرات قدرت بح�اىل 156 الف ي�رو.

ويف 8 ت�سرين الثاين 2012 انتخبت اجلمعية 

املركزي  امل��دي��ر  نائبة  ل��الإن��رتب���ل  العامة 

مرياي  ال�سيدة  الفرن�سية  الق�سائية  لل�سرطة 

بالي�سرتازي رئي�سة جديدة للمنظمة، وهي ما 

زالت حتى الي�م. اأما الأمني العام لالإنرتب�ل 

الي�م فه� الأمريكي رونالد ن�بل.

يبلغ عدد الدول املنت�سبة ملنظمة الإنرتب�ل 

الإنكليزية  وتعترب  دول��ة،   190 الي�م  حتى 

اللغات  والعربية  والإ�سبانية  والفرن�سية 

الر�سمية لها.                        

اأما �سعار املنظمة فه� الكرة الأر�سية التي 

ترمز اإىل عمل املنظمة على م�ست�ى العامل، 

و�سنبلتا قمح ا�سارة لل�سالم و�سيف يخرتقها 

من اأعلى اإىل اأ�سفل ي�سري اإىل عمل ال�سرطة، 

للعدل  اإ���س��ارة  الأ���س��ف��ل  يف  م��ي��زان  وكفتا 

والنظام.   

                                          

تاأليف الإنرتبول وهيكليته

ي�ؤمن�ن  م�ظف   700 ح�اىل  الإنرتب�ل  ي�سم 

تتاألف من  التي  الرئي�سية  املقرات  العمل يف 

الأق�سام الآتية:                                                             

 General( ال���ع���ام���ة  اجل��م��ع��ي��ة   •
Assembly(: وهي تت�سكل من الأ�سخا�س 
املنتدبني اإىل املنظمة من قبل الدول الأع�ساء 

فيها، وهي اأعلى هيئات املنظمة.

 Executive( ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة   •
العامة  اجلمعية  تنتخبها   :)Committee
رئي�س  تنتخب  الهيئة  وه��ذه  للمنظمة 

وي�سهر  املنظمة  قيادة  ي�ؤمن  الذي  املنظمة 

على تنفيذ القرارات التي تتخذها اجلمعية 

العامة يف اجتماعاتها ال�سن�ية.

الأم���ان���ة  اأو  ال��ع��ام��ة  ال�����س��ك��رت��اري��ا   •
                                                      :)General Secretariat( ال��ع��ام��ة 

لي�ن  مدينة  يف  املنظمة  �سر  اأمانة  تتمركز 

الأمني  �سلطة  حتت  تعمل  وهي  الفرن�سية، 

الأ�سب�ع  يف  اأيام   7  - ي�مًيا  �ساعة   24 العام 

 7 ال�سكريتاريا  ولهذه  ال�سنة.  يف  ي�ًما  و365 

العامل  دول  من  عدد  يف  اإقليمية  مكاتب 

الكامريون،  ال�سلفادور،  الأرجنتني،  هي: 

زميباب�ي،تايالند،  كينيا،  العاج،  �ساحل 

ل��دى  خ��ا���س  مم��ث��ل  للمنظمة  ك��ذل��ك 

واآخر لدى الإحتاد  الأمم املتحدة يف ني�ي�رك 

بروك�سل.                                                                مدينة  يف  م��ق��ره  يف  الأوروب�����ي 

البح�ث  جم��م��ع  ب��ب��ن��اء  املنظمة  وت��ق���م 

وال��ذي  �سنغاف�رة  يف  وال��ت��ط���ي��روال��ت��ج��دي��د 

                                                               .2014 ال��ع��ام  عمله  ي��ب��داأ  اأن  املت�قع  م��ن 

املكاتب  مع  العامة  االأم��ان��ة  هذه  تعترب 

تنفيذ  ع��ن  م�س�ؤولة  ال�طنية  امل��رك��زي��ة 

القرارات ال�سرتاتيجية للمنظمة.

امل���رك���زي���ة   ال����ط���ن���ي���ة  امل���ك���ات���ب   •
 NATIONAL CENTRAL
من  دولة  كل  لدى   :BUREAUS NCBs
وطنًيا  مكتًبا  للمنظمة  املنت�سبة  ال��دول 

مركزًيا ي�سكل �سلة و�سل ما بني ال�سرطة 

ال�طنية و�سبكة املنظمة الدولية، وهي عادة 

وقان�نيني(  )�سباط  اأ�سخا�س  من  تتاألف 

يف  والتجربة  القان�نية  الكفاءة  لديهم 

ال�سريان  املكاتب  هذه  وت�سكل  دولهم، 

فهي  وعمله،  الإن��رتب���ل  حياة  يف  احلي�ي 

ت�ؤمن قاعدة البيانات، والتعاون امل�سرتك يف 

والت�قيفات  والعمليات  التحقيقات  من  اأي 

العابرة للحدود.

ميكن    :Advisors امل�����س��ت�����س��ارون   •
يف  اخل��رباء  ببع�س  ت�ستعني  اأن  للمنظمة 

وتت�ىل  حم���ددة،  واخت�سا�سات  جم���الت 

م�افقة  بعد  ه�ؤلء  تعيني  التنفيذية  الهيئة 

اجلمعية العامة.

الإن���رتب����ل  م��ل��ف��ات  م��راق��ب��ة  جل��ن��ة   •
 Commission for The Control of
هذه  مهمة   :INTERPOL’s Files CCF
ال�سخ�سية  البيانات  اأن  التاأكد  اللجنة 

ق�اعد  مع  تن�سجم  والب�سمات  كالأ�سماء 

احلق�ق  حماية  بهدف  وق�انينها  املنظمة 

بني  التعاون  من  والتاأكد  للفرد  الأ�سا�سية 

اأجهزة ال�سرطة دولًيا، يف ال�قت ذاته.

متويل الإنرتبول ود�شتوره

 70 ح���اىل   2012 العام  املنظمة  دخل  بلغ 

ا�سرتاكات  من  منها   %74 ي���رو،  ملي�ن 

الأع�ساء، و21% من م�ساريع مم�لة خارجًيا 

)م�ؤ�س�سات خا�سة و�سركات جتارية (.

يعترب د�ست�ر املنظمة ال�ثيقة القان�نية التي 

ت�سري عليها منذ عق�د. وقد اأقر هذا الد�ست�ر 

درا�سات وابحاث
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املنظمة  العامة لهذه  الدورة 25 للجمعية  يف 

�ساري  واأ�سبح  فيينا،  يف   1956 ح��زي��ران  يف 

العام  من  حزيران   13 من  اعتباًرا  املفع�ل 

املنظمة  اهداف  الد�ست�ر  هذا  ويلخ�س  ذاته. 

ت�ؤدي  وير�سم خارطة طريق  وغاياتها  الدولية 

على  ال�سرطة  لأج��ه��زة  فاعل  ت��ع��اون  اإىل 

م�ست�ى العامل.

املنظمة  غايات  الثانية  املادة  حددت  وقد 

كالآتي:

1- تاأمني اأو�سع تعاون ممكن ما بني كل 

�سلطات ال�سرطة اجلنائية يف العامل.

2- تاأ�سي�س وتط�ير م�ؤ�س�سات بهدف ال�قاية 

ومكافحتها.  العادية  القان�ن  جرائم  من 

جمال  اأن  اإىل  الإ�سارة  من  بد  ل  هنا  لكن 

ت��سيع  اإم��ك��ان  اأت��اح  املن�س�دة  الأه���داف 

و�سائل عمل املنظمة ان�سجاًما مع ال�سرورات 

واحلاجات وامل�اقف املختلفة.

تعاون  اأن  على  الثانية  املادة  �سددت  كما 

الب�لي�س الدويل يجب اأن يجري ان�سجاًما مع 

هنا  ومن  الإن�سان،  حلق�ق  العاملي  الإعالن 

الأ�سا�سية  احلق�ق  اح��رتام  املنظمة  التزام 

لالأفراد وحريتهم يف اثناء قيامها بعملها.

وتركز املادة الثالثة على حفظ مبداأ حياد 

وا�ستمرارها،  واحرتامها  وجتّردها  املنظمة 

اإىل  ال��س�ل  اأن  على  امل��ادة  هذه  ن�ست  فقد 

ال�سرطة  اجهزة  بني  التعاون  من  مدى  اأو�سع 

يتحقق  الأع�����س��اء،  ال���دول  يف  و�سلطاتها 

له  اأون�ساط  تدخل  اأي  املنظمة عن  بامتناع 

�سفة �سيا�سية اأو دينية اأو ع�سكرية اأو عرقية 

يف اأي من هذه الدول.

غري اأن التغريات التي طراأت على اجلرائم 

ل��الوط��ان،  ال��ع��اب��رة  اأو  للق�ميات  ال��ع��اب��رة 

على  اأث��رت  ال��دويل  القان�ن  يف  والتط�رات 

تطبيق املادة الثالثة من د�ست�ر املنظمة، فقد 

راأت اجلمعية العامة اأن تطبيق هذه املادة ل 

يعني بال�سرورة عدم تقدمي امل�ساعدة يف حقل 

مكافحة الإرهاب.

بالتعاون  للمنظمة  قرار  �سمح   1994 والعام 

ام��ام  ال��ب��اب  وفتح  الدولية  املحاكم  م��ع 

دولية  جرائم  ق�سايا  يف  الفاعل  انغما�سها 

�سد  ج��رائ��م  جماعية،  )اإب����ادة  خمتلفة 

الإن�سانية وجرائم احلرب(.

كيف يعمل الإنرتبول وما هو جماله ودوره؟

يعمل الإنرتب�ل حتت �سقف القان�ن الدويل 

وه�  للحدود،  العابرة  اأهدافه  اإجن��از  بهدف 

الأمم  قبل  من  بها  معرتف  دولية  منظمة 

املتحدة، ميكنها عقد التفاقات مع الدول 

وكذلك مع منظمة الأمم املتحدة والإحتاد 

الأوروبي و�س�اهما من املنظمات الدولية.

مع  متينة  ع��الق��ات  الإن���رتب����ل  ي���ؤم��ن 

خمتلف الأجهزة الأمنية يف العامل. وميلك 

املتعلقة  املعل�مات  م��ن  ه��ائ��اًل  خم��زوًن��ا 

بعمله، ولديه �سبكة ات�سالت اآمنة ودائمة 

ت�سمح لعمالئه واأع�سائه من الدول بالت�سال 

وق��ت،  اأي  يف  املعل�مات  وت��ب��ادل  ببع�سها 

ويعترب   .7  /24  -1 بنظام  يعرف  ما  وه��ذا 

دول��ة  ك��ل  يف  امل��رك��زي  ال�طني  املكتب 

م�سدر املعل�مات ال�سا�سي والويل لل�سبكة، 

بحيث  النطاق  و�سعت  قد  دوًل  ثمة  ولكن 

واحل���دود.  وامل��راف��ئ  امل��ط��ارات  ي�سمل  ب��ات 
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يف �سبيل عامل �أكرث �أماًنا

اأعلن ال�ستاذ اليا�س املر يف مقابلة تلفزي�نية يف 29 ت�سرين الثاين 2013 اأن م�ؤ�س�سة 

مب�ساعدة  مهًما  دوًرا  و�ستلعب  �سندوًقا  لي�ست  اأماًنا  اأكرث  عامل  �سبيل  يف  الإنرتب�ل 

روؤ�ساء الدول واحلك�مات للعي�س يف عامل اأكرث اأماًنا، واأن عملها �سيطال القطاع 

العام والقطاع اخلا�س. واأّكد املر اأن هذه امل�ؤ�س�سة منبثقة عن الإنرتب�ل ومكملة 

له، و�سيك�ن لها جمل�سها التنفيذي الذي �سي�سم 12 ع�سً�ا �سيتم انتخابهم من اأهم 

�سخ�سيات العامل القت�سادية وال�سيا�سية، للعرب منهم اثنان بالإ�سافة اإليه.                                                    

جمال  يف  وتعزيزها  ال�سرتاتيجية  الإنرتب�ل  لأول�يات  الرتويج  على  املر  و�سيعمل 

جلعل  املنظمة  تبذلها  التي  اجله�د  ودعم  املنظمة،  واجلرمية  الإره��اب  مكافحة 

العامل اأكرث اأماًنا و�سالًما.



املعل�مات  الدولية  ال�سرطة  اأع�ساء  يتبادل 

ما  يف  ويتعاون�ن  الدوليني،  املجرمني  عن 

مثل  الدولية،  اجلرائم  مكاَفحة  يف  بينهم 

ال�سراء  والتهريب وعمليات  التزييف  جرائم 

ويحتفظ  لالأ�سلحة.  امل�سروعة  غري  والبيع 

ة،  الدولَيّ اجلرائم  ب�سجالت  مة  املنَظّ اأف��راُد 

العملّية،  الن�احي  يف  الأع�ساء  وي�ساعدون 

وبتقدمي  ال�سرطة   اأف��راد  بتدريب  ويق�م�ن 

امل�س�رة لهم.

واجلرائم  احل��رب  جرائم  تعترب  كذلك 

اأن���اع��ه  على  والتهريب  الن�سانية  �سد 

املخدرات  وجت��ارة  الم���ال  وتبيي�س  والف�ساد 

والقر�سنة  الأطفال،  ا  وخ�س��سً الب�سر  وجتارة 

وامللكية الفكرية وجتارة الأع�ساء الب�سرية 

واجلرائم  البيئة  وجرائم  املنظمة  واجلرائم 

عمل  �سلب  يف  وغريها،  والإره���اب  املالية 

الإنرتب�ل واخت�سا�سه واهتمامه.

علقة الإنرتبول مع لبنان

 ،1949 العام  الإن��رتب���ل  اإىل  لبنان  ان�سم 

وكان الدولة العربية الثانية بعد م�سر.

يق�م مكتب الإنرتب�ل حالًيا يف مقر عام 

بريوت.  يف  الداخلي  لالأمن  العامة  املديرية 

لهيئة  التابعة  الدويل  الت�سال  �سعبة  وتت�ىل 

املكتب،  هذا  مهمات  الأمن  ق�ى  اركان 

بالت�سال  املتعلقة  ال�س�ؤون  تعالج  بحيث 

ع�لى  بعر�س�ها  يتعلق  وم��ا  ب��الإن��رتب���ل 

ال�ق�رار  لت�خاذ  الت�مييزية  العام��ة  النياب��ة 

املنا�س��ب ب�س��اأنها.

امل�كلة  امل��ه��م��ات  تنفيذ  جل��ه��ة  اأّم����ا 

املنظمة  ق�انني  وف��ق  امل��ذك���ر  للمكتب 

بها  فتكّلف  اجلنائية،  لل�سرطة  الدولية 

ق�ى  يف  الإقليمية  العمالنية  القطعات 

العام  الأم���ن  ال��داخ��ل��ي وك��ذل��ك  الأم���ن 

اأن  واجلمارك، كل �سمن اخت�سا�سه على 

تعر�س املعل�مات امل�ستثمرة على ال�سلطات 

الق�سائية املخت�سة للبت بها.

يتم التعامل بني مكتب بريوت واملكاتب 

خالل  من  او  مبا�سرة  اإما  العامل  يف  الأخ��رى 

يف  وذلك  الإنرتب�ل،  ملنظمة  العامة  الأمانة 

العديد من املجالت اأهمها:

- تبادل املعل�مات اجلنائية على اأن�اعها.

وف��ق  وت�سليمهم  امل��ج��رم��ني  ت���ق��ي��ف   -

الإتفاقيات الدولية، اأو مبداأ املعاملة باملثل.

- تنفيذ الإنابات الق�سائية الدولية.

- تبادل اخلربات يف املجالت املختلفة.

املذكرات التي ي�شدرها الإنرتبول                                 

ون�سرات  اإ�سدار مذكرات  الإنرتب�ل  اعتمد 

)تعاميم(، وذلك منذ العام 1946. وقد اأ�سدر 

وتعميم  مذكرة   32500  2012 العام  خ��الل 

وامل��ذك��رة  ح��م��راء.  م��ذك��رة   8136 منها 

احلمراء تعني حتديد مكان �سخ�س مطل�ب 

يف حكم جنائي اأو من قبل حمكمة دولية 

وت�قيفه يف اأي من الدول التي يلجاأ اليها. وقد 

اأوقف الإنرتب�ل العام 2011 نح� 7958 مطل�ًبا.

املذكرات  من  مناذج   7 الإنرتب�ل  وي�سدر 

ب�سبعة األ�ان وكل ل�ن يدل على حالة ما اأو 

ن�ع خمالفة اأوخطر، اأو حتذير من خطر ما، 

الأل�ان  وهذه  تنفيذه.  املطل�ب  اأو عمل من 

هي:  الأحمر - الأزرق - الأخ�سر - الأ�سفر - 

الأ�س�د - الربتقايل - البنف�سجي - كما اأن 

الأزرق  بالل�ن  ت�سدر  خا�سة  مذكرة  هناك 

وتتعلق بالأ�سخا�س اخلا�سعني لعق�بات من 

قبل الأمم املتحدة )جمل�س الأمن الدويل(.

جناحات املا�شي.. حتديات امل�شتقبل

ميالده  بعيد  العام  هذا  الإنرتب�ل  احتفل 

مقاربته  من  الرغم  على  لكنه  الت�سعني، 

دولية  منظمة  يبدو  فه�  عمره  من  القرن 

�سابة تعمل با�ستمرار وجتدد يف خدمة العامل 

ودوله و�سع�به يف مكافحة اجلرمية باأن�اعها 

كثرية  اإجن���ازات  حققت  وق��د  املختلفة، 

اإىل  و�س�قهم  املجرمني  ت�قيف  �سعيد  على 

فهي  وكذلك  ولدتها.  تاريخ  منذ  العدالة 

الدول.  بني  املجدي  للتعاون  اإط��ارات  تخلق 

امكاناتها،  ت�ا�سع  من  الرغم  وعلى  وهي 

ما  املتط�رة  والتقنيات  ال��سائل  من  متلك 

ما  والقدرة  املعل�مات  ومن  عملها،  ي�سهل 

يف  املجرمني  ب�جه  رادًع��ا  ت�سكل  يجعلها 

الهروب  ترف  العامل وحترمهم  دول  خمتلف 

من وجه العدالة، وهذا ما يتحقق من خالل 

بني  والدائم  امل�ستمر  والت�سال  البناء  التعاون 

اأجهزة ال�سرطة والأمن والق�ساء يف دول العامل 

املختلفة. ولعل الدليل الأكرب على جتددها 

اأخرًيا  ولدته  اأعلنت عن  ما  ه�  و�سريورتها 

اأي »م�ؤ�س�سة الإنرتب�ل لعامل اأكرث اأماًنا...«. 

املراجع:

www.interpol.int/ar/ 

ar.wikipedia.org/wiki/منظمة_
ال�سرطة_اجلنائية_الدولية.

 www.annahar.com/اليا�س-املر- 

رئي�سا-لالإنرتب�ل. 

 en.wikipedia.org/wiki/Interpol 
مقابلة مع ال�زير ال�سابق اليا�س املر مع 

قناة اإل بي �سي اآي يف 29 - 10 - 2013.

درا�سات وابحاث
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ق�ضايا اإقليمية

الع�سكرية  اال�ستخبارات  رئي�س  يعترب 

االإ�سرائيلية ال�سابق عمو�س يادلني اأن ا�سرائيل 

يف  كببربى  ا�سا�سية  حتديات  حالًيا  تواجه 

جمال اأمنها القومي، وهي االآتية:

1- الربنامج النووي االإيراين واحتمال حتّوله 

فجاأة اإىل برنامج ع�سكري.

م�سر  من  كل  مع  ال�سالم  اتفاقات   -2

قوية  خل�سات  تعّر�سها  واإمببكببان  واالأردن 

على �سوء التحوالت الدراماتيكية يف العامل 

العربي.

3- تطورات الو�سع يف �سوريا واإمكان حتّوله 

اأهلية دامية مع ما يحمله ذلك  اإىل حرب 

من احتماالت انفجار اجلبهة ال�سمالية.

4- العالقات مع الفل�سطينيني واحتماالت 

مفاو�سات  م�ستويني:  على  وذلببك  تطورها 

قطاع  يف  الع�سببكري  والتحببدي  ال�سببالم 

غزة.

ويرى يادلني اأن احلكومة اال�سرائيلية التي 

االنتظار  موقف  هو  �سلبًيا،  موقًفا  اختارت 

باملخاطر،  واال�ستخفاف  واملراقبة  والرتقب 

املا�سية  امل�سطربة  احلقبة  جتببباوزت  قببد 

على  خطورة  ذات  اأمنية  اأحببداث  دون  من 

التغريات  من  الرغم  على  القومي،  اأمنها 

حني  يف  حولها،  من  العنيفة  اجليو�سيا�سية 

لوا الرتكيز  اأن كبار امل�سوؤولني االأمنيني ف�سّ

اأنه املو�سوع  على امللف النووي االإيراين على 

هو  ما  كل  على  واملتقدم  واالأ�سمل  االأهببم 

ع�سكرًيا  حاًل  يتطلب  بات  والببذي  �سواه، 

االقت�سادية  ال�سغوط  كل  ف�سل  بعد  معقًدا 

عن  ايران  لثني  واالأمنية  بل  والدبلوما�سية، 

تقّدمها اإىل االأمام يف هذا الربنامج.

كوخايف  افيف  اأ�ببسببار  اخببرى  ناحية  من 

الع�سكرية  لال�ستخبارات  احلببايل  الرئي�س 

)امان(، يف تقريره ال�سنوي الذي �سّلمه 

بني  اجلبببرال  االأركبببان  رئي�س  اإىل 

اأقل  اأ�سبح  االأو�سط  »ال�سرق  اأن  اإىل  غانت�س، 

»اإننا  واأ�ساف:  اإ�سالمية«.  واأكرث  ا�ستقراًرا 

نقّدر اأن دولة اإ�سرائيل �ستواجه يف العام املقبل 

اإ�سالمية  واأ�سد  اإقليمًيا غري م�ستقر  حميًطا 

�سل�سلة  مببع  تتعاطى  وهببي  ال�سابق،  مببن 

من�سوب  ترفع  وداخلية،  اإقليمية  اأزمببات، 

تقود،  وقد  الالعبني،  كل  لدى  احل�سا�سية 

ا�ستعال  اإىل  حتى من دون تخطيط م�سبق، 

الو�سع«. 

االأو�سط  ال�سرق  ويتابع كوخايف: »الهزة يف 

كان يفرت�س اأن تربز القيمة اال�سرتاتيجية 

املتحدة  الببواليببات  اىل  بالن�سبة  الإ�سرائيل 

ميكن  وال  تفعل.  مل  لكنها  والببغببرب، 

الواليات املتحدة  التهّرب من االنطباع باأن 

امل�ستقبلية  بخطواتها  اإ�سرائيل  يف  تببرى 

تراها حليًفا  اأكرث مما  ا�سرتاتيجًيا  خطًرا 

ا�سرتاتيجًيا. فال�سورة التي اأعطيت حلكومة 

اإ�سرائيل احلالية يف اأوروبا ويف الواليات املتحدة 

بالغة الق�سوة... لكن من ناحية اإ�سرائيل، 

هذا اإخفاق دبلوما�سي مدّو.

باأّن  التقديرات  تفيد  تقدم  ما  �سوء  على 

لالإ�سالم  معقل  اإىل  االأو�ببسببط  ال�سرق  حتببّول 

املرتكز  اجلهادي،  الراديكايل  ال�سيا�سي 

و�سع حًدا  قد  اإىل دعم جماهريي ملمو�س، 

اإ�سرائيل  بني  العالقات  تطبيع  لتوقعات 

ا�سرتاتيجية  عالقات  واإن�ساء  العربية  والدول 

دول مركزية  وثقافية مع  واقت�سادية  امنية 

يف  التقدم  غياب  فاإّن  كذلك  املنطقة.  يف 

الدولية  باملكانة  اأ�سّر  ال�سيا�سية  العملية 

للخطر  وعببّر�ببس  الإ�ببسببرائببيببل  واالإقببلببيببمببيببة 

املرحلة  به يف  نعمت  الذي  االأمني  اال�ستقرار 

يف  وبالتفكري  االأر�ببببس.  على  املن�سرمة 

اخلارجية  والعالقات  القومي  االأمن  نظرية 

االإ�سرائيلية، يرى الباحثون االإ�سرائيليون اأن 

التغيريات  اأن  تثبت  اأو�سطية  ال�سرق  الهزة 

املحتملة يف املنطقة لي�ست دوًما متوقعة واأن 

وترية التغيري قد تكون اأ�سرع مبا ال يقا�س، 

من قدرة اإ�سرائيل على اال�ستعداد واال�ستيعاب 

الفهم  ولهذا  املتغري.  الو�سع  مواجهة  يف 

املفرت�س  اخلطوات  �سل�سلة  على  مبا�سر  اأثر 

القومي.  اأمنها  حلماية  اتخاذها  باإ�سرائيل 

العاملية  احللبة  يف  التحديات  فاإن  كذلك 

واالإقليمية اأمام اإ�سرائيل ت�سدد على احلاجة 

احليوية والعاجلة ملواجهة الق�سايا احلا�سمة 

االإ�سرائيلي  الداخلي  االأعمال  جببدول  على 

�سيا�سًيا واجتماعًيا واقت�سادًيا. ويف هذا االإطار 

فاإن تقدير ميزان منعة اإ�سرائيل يظهر �سورة 

بائ�سة لفجوات اآخذة يف التو�سع تتعلق لي�س 

واالجتماعية،  االقت�سادية  بالفجوات  فقط 

�سورة  على  اأ�سا�سية  وخالفات  ب�سروخ  واإمنا 

ا  خ�سو�سً نريد؟  ا�سرائيل  )اي  اإ�سرائيل  دولببة 

�سلطة  وعلى  والتدين(  العلمنة  جمايل  يف 

القانون فيها. وبالتايل فاإن هذه ال�سروخ تهدد 

اأ�س�س الدميوقراطية ال�سهيونية وت�سر باملنعة 

القومية.

اأن  جند  املتغري،  اأو�سطي  ال�سرق  الواقع  ويف 

لوحده  »�سعب  �سعار  حتت  العزلة  نظرية 

يعي�س« ميكنها اأن تبدو جذابة الإ�سرائيل، 

لكنها لي�ست ا�سرتاتيجية قادرة على البقاء. 

روؤية  اإىل  اإ�سرائيل  حتتاج  الوقت  هذا  ففي 

والتحرك  املبادرة  على  تعتمد  ا�سرتاتيجية 

تقديرات  واإىل  باالنتظار  االكتفاء  وعببدم 

على  اأهبببداف  حتديد  واإىل  واقعية،  موقف 

حتقيق  وقدرات  واعية  اأولويات  نظام  اأ�سا�س 

عرب فح�س البدائل، وا�ستغالل القدرات واملوارد 

قد  املقبلة  ال�سنوات  ففي  لزيادتها.  وال�سعي 

ال  تغيريات  االأو�سط  ال�سرق  خريطة  ت�سهد 

االإقليمية  الوحدة  �سالمة  اعتبار  ميكن 

لعدد من الدول من جرائها اأمًرا م�سموًنا، ويف 

التغيريات  لهذه  �ستكون  احلاالت،  معظم 

املحتملة اآثار اأمنية اإقليمية وا�سحة. 

لقد تعاملت اال�ستخبارات اال�سرائيلية مع 

اإعداد:

�إح�ضان مرت�ضى 

باحث يف ال�سوؤون االإ�سرائيلية
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يف مو�جهة حتّديات �أمنها �لقومي 



العقدين االأخريين على اأنهما وّفرا الإ�سرائيل 

يف  االأمنية  التقديرات  الأن  للتطور،  نافذة 

احتماالت  تدين  اإىل  ت�سري  كانت  الغالب 

القول  االآن ميكن  ال�ساملة، لكن  احلرب 

�ستنجم  اأخببرى  اأمنية  حتديات  هناك  اإن 

بني  االأمني  التن�سيق  مظاهر  تقل�س  عن 

اإ�سرائيل وم�سر يف عهد ما بعد مبارك، حيث 

االإ�سرائيليني  الع�سكريني  من  الكثري  يرى 

كبرًيا  تهديًدا  �ستمثل  �سيناء  �سحراء  اأن 

الإ�سرائيل يف ظل تراخي قب�سة االأمن امل�سري 

تهريب  مببعببدالت  زيبببادة  يعني  ممببا  فيها، 

ال�سالح اإىل غزة وتعاظم ن�سبة املت�سللني من 

العمال االأجانب من م�سر اإىل اإ�سرائيل، وهي 

قنبلة دميغرافية  باتت متثل  التي  الظاهرة 

اإن هذه  تاأكيد  وبكل  اإ�سرائيل.  موقوتة يف 

ملواجهتها،  موارد  اإ�سافة  تفر�س  التحديات 

جببدار  بناء  نتنياهو  حكومة  قببرار  ولعل 

واإ�سرائيل  م�سر  بني  احلببدود  على  ا�سمنتي 

بكلفة ملياري �سيكل )455 مليون دوالر( 

مثااًل  ي�سكل  التهريب،  عمليات  ملواجهة 

على كلفة التحديات امل�ستجدة بعد الثورات 

العربية. ومما يفاقم من تاأثري زيادة النفقات 

يف  املرتقبة  التحوالت  عن  الناجمة  االأمنية 

اإنها تاأتي يف ظل عدم  بنية اجلي�س حقيقة 

التهديدات  م�ستوى  على  تغيري  اأي  حببدوث 

كانت  التي  اأو  اإ�سرائيل  على  اال�سرتاتيجية 

قائمة قبل اندالع الثورات العربية، ال �سيما 

الربنامج النووي االإيراين ومتطلبات مواجهته 

وت�سّلح حزب الله وحتدي حكم حما�س يف 

يف  ثالثة  انتفا�سة  اندالع  واإمكان  اجلنوب 

التحدي  بحجم  ي�سي  وهذا  الغربية.  ال�سفة 

الإدخال  اجلي�س  ا�سطرار  عليه  ينطوي  الذي 

حتوالت بنيوية على تركيبته مع كل ما 

�سي�سفر عنه ذلك من زيادة النفقات االأمنية.

اإ�سقاطات  اأن  اال�سرائيليون  املحللون  ويرى 

ال  اال�سرائيلي  ال�سعيد  على  العربية  الثورات 

زيادة نفقات االأمن ب�سكل  تتمثل فقط يف 

كبري، بل اأن هناك خماوف من اأن ت�سهم 

الثورات يف تقلي�س معدالت النمو وبروز  هذه 

�سيجد  مما  االقت�سادي،  الببركببود  مظاهر 

املحلي  الناجت  اإجمايل  تراجع  يف  ترجمته 

ب�سكل كبري. كذلك هناك  االإ�سرائيلي 

�ستم�س  االأمنية  النفقات  زيادة  اأن  يرى  من 

الغرب  و�ستجعل  الدولية،  اإ�سرائيل  مبكانة 

اإليها  ينظر  املتحدة(  الواليات  ا  )وخ�سو�سً

الذي  اال�ستنتاج  بخالف  وذلببك  كعبء، 

بنيامني  االإ�سرائيلي  الوزراء  رئي�س  اإليه  و�سل 

العامل  التحوالت يف  باأن  الذي زعم  نتنياهو، 

الدعم  تقدمي  الغرب  على  تفر�س  العربي 

متثل  اأنها  اعتبار  على  الإ�سرائيل،  املببادي 

منطقة  يف  وا�ستقرار  دميوقراطية  »واحببة 

خدمة  ميثل  الببذي  االأمبببر  م�ستقرة«،  غببري 

ا�سرتاتيجية لهذا الغرب. اإن الوفاء بكل هذه 

املتطلبات يف�سي اإىل النتائج الدراماتيكية 

االآتية:

1- زيادة كبرية على ح�سة ميزانية االأمن 

من كل من املوازنة العامة واإجمايل الناجت 

املحلي.

تق�سفية  اقت�سادية  �سيا�سة  تطبيق   -2

جمال  يف  احلكومي  اال�ستثمار  وتقلي�س 

اخلدمات املدنية.

وتقلي�س  جبببديبببدة  �ببسببرائببب  فببر�ببس   -3

خم�س�سات ال�سمان االجتماعي.

4- تو�سيع قاعدة القوى الب�سرية يف اجلي�س 

مما  االحتياط  قببوات  على  العبء  وتعاظم 

يوؤدي اإىل اإ�سابة املرافق االقت�سادية بال�سلل.

مظاهر  وتعاظم  النمو  معدالت  تراجع   -5

الركود االقت�سادي، وازدياد معدالت البطالة.

6- تراجع اإجمايل الناجت املحلي.

7- تراجع اإ�سرائيل كبيئة جاذبة للهجرة 

الهجرة  معدالت  ارتفاع  بل  ال  اليهودية، 

العك�سية.
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ال ميكن التهّرب من االنطباع 

باأن الواليات املتحدة ترى يف 

اإ�سرائيل بخطواتها امل�ستقبلية 

خطًرا ا�سرتاتيجًيا اأكرث مما 

تراها حليًفا ا�سرتاتيجًيا.

يرى الباحثون االإ�سرائيليون اأن 

الهزة ال�سرق اأو�سطية تثبت اأن 

التغيريات املحتملة يف املنطقة 

لي�ست دوًما متوقعة، واأن وترية 

التغيري قد تكون اأ�سرع من 

قدرة اإ�سرائيل على اال�ستعداد 

واال�ستيعاب يف مواجهة الو�سع 

املتغري.

يرى الكثري من الع�سكريني 

االإ�سرائيليني اأن �سحراء �سيناء 

�ستمثل تهديًدا كبرًيا الإ�سرائيل 

يف ظل تراخي قب�سة االأمن 

امل�سري فيها، مما يعني زيادة 

معدالت تهريب ال�سالح اإىل 

غزة وتعاظم ن�سبة املت�سللني 

من العمال االأجانب من م�سر 

اإىل اإ�سرائيل، وهي الظاهرة التي 

باتت متثل قنبلة دميغرافية 

موقوتة يف اإ�سرائيل.











الدكتور وزين:

عدد النازحني ال�سوريني يف تركيا مل يتجاوز 600 

األف وهو يقارب 1.5 مليون يف لبنان

وزين  غ��ازي  الدكتور  الإقت�صادي  اخلبري 

ملجلة  اأو�صح  واملوازنة(  املال  جلنة  )م�صت�صار 

»اجلي�ش« اأن ملف النازحني حيوي ويحمل 

وهو  واأمنية،  واإن�صانية  اإقت�صادية  تبعات 

ب�صبب  القادمة  املرحلة  يف  للتفاقم  معّر�ش 

الزيادة امل�صطردة يف عدد النازحني الذي يرتفع 

وتٌوقع  تقريًبا.  نازح  األف   150 مبعدل  �صهرًيا 

اإىل   2013 العام  نهاية  العدد يف  ي�صل  اأن  وزين 

اإليهم  ي�صاف  تقريًبا،  نازح  ون�صف  مليون 

اأن  اإىل  واأ�صار  ن��ازح.  مليون  نحو   2014 العام 

اأن ت�صبط عدد النازحني  تركيا ا�صتطاعت 

اأن  علًما  نازح،  األف   600 يتجاوز  مل  بحيث 

عدد �صكانها يفوق عدد �صكان لبنان ب�19 

مرة وم�صاحتها تفوق م�صاحته ب�80 مرة اأما 

اقت�صادها فاأكرب من اإقت�صاده ب� 20 مرة.

النازحني  »مللف  اأن  وزين  الدكتور  واأكد 

كلفة اإقت�صادية ومالية قّدرها البنك الدويل 

ب�7.5 مليار دولر، وهذه الكلفة تطال الو�صع 

الإقت�صادي واملالية العامة والبنية التحتية«. 

النازحني  ملف  تداعيات  اأهم  اأن  واعترب 

هي على النحو الآتي:

الأول  ال�صرر  الإقت�صادية:  الناحية  من   •
خالل  القت�صادي  النمو  خ�صارة  يف  يتمّثل 

من  املئة  يف   5.8 حواىل   2014-2013 العامني 

املئة.  يف   2.5 قيمته  ما  اأي  املحلي،  الناجت 

وتطال هذه اخل�صارة بالدرجة الأوىل القطاع 

ال�صياحي، الذي تراجع خالل الأعوام الأخرية 

اأكرث من 30 يف املئة، ويتوّقع اأن يرتاجع يف 

العام احلايل 14 يف املئة، مما يعني اأن لبنان 

يكون قد خ�صر اأكرث من  800 األف �صائح، 

اأي بخ�صارة مداخيل تفوق املليارين والن�صف 

مليار دولر.

التجاري،  القطاع  الثاين فيطال  ال�صرر  اأما 

يف  مبيعاته  ترتاجع  اأن  املتوّقع  من  ال��ذي 

زيادة  مع  املئة،  يف   30 نحو  اإىل  احلايل  العام 

م�صكالت املوؤ�ص��صات التجارية مالًيا، وعدم 

يهّدد  مما  اإلتزاماتها،  �صداد  على  قدرتها 

باإقفال العديد منها. 

ال�صرر الثالث، يطال احلركة الإ�صتثمارية، 

من  العقاري  القطاع  يف  الوا�صح  ال�صلل  مع 

احل��ايل،  العام  يف  مبيعاته  تراجع  خ��الل 

املئة.  يف   13 البناء حواىل  م�صاحات  وتراجع 

ترتاجع  اأن  املتوقع  فمن  ذلك،  اإىل  اإ�صافة 

ال�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة يف هذه ال�صنة 

اأكرث من 20 يف املئة.

• املالية العامة: تظهر املعطيات عدم قدرة 
النازحني  كلفة  حتّمل  على  العامة  املالية 

املقّدر  العجز  كلفة  اأن  �صّيما  ول  ال�صوريني، 

من  املئة  يف   10.3 ال�  تفوق  املايل  القطاع  يف 

ا�صتقبال  تداعيات  وتظهر  املحلي.  الناجت 

قطاع  يف  العامة  املالية  على  ال��ن��ازح��ني 

من  اأك��رث  وج��ود  يلحظ  بحيث  التعليم، 

 11 اأعمارهم عن  تقّل  �صوري  األف طفل   400

�صنة، منهم 100 األف يحتاجون اإىل التعليم 

اإىل من هم  املدار�ش، بالإ�صافة  اإىل  والدخول 

يف مرحلة التعليم اجلامعي. 

ُتلحظ  ال�صحي  ال��ق��ط��اع  خ�����شّ  م��ا  يف 

وال�صت�صفاء  للطبابة  النازحني  احتياجات 

منهم  كبرًيا  عدًدا  اأن  ا  وخ�صو�صً والأدوي��ة، 

بينما  وم��ع��دي��ة،  م��زم��ن��ة  اأم���را����ش  ل��دي��ه 

تتعدى  ل  املوازنة  يف  ال�صحة  وزارة  اعتمادات 

600 مليار لرية لبنانية.

واأ�صاف الدكتور وزين: »اإن ق�صية النازحني 

العجز  بزيادة  ال��دويل  البنك  وف��ق  تت�صّبب 

 2014-2013 العامني  خالل  العامة  املالية  يف 

بن�صبة تقارب 6 يف املئة من الناجت املحلي، 

وتقارب اخل�صارة يف الإيرادات قيمة 1.5 مليار 

 1.1 بحواىل  الإن��ف��اق  يف  زي��ادة  مقابل  دولر  

مليار دولر.

• الكلفة على البنى التحتية: تقّدر هذه 
 600 بحواىل   2014-2013 للعامني  الكلفة 

رئي�صي  ب�صكل  تطال  وه��ي  دولر،  مليون 

على  الطلب  ت��زاي��د  نتيجة  ال��ك��ه��رب��اء، 

ال�صرف  �صبكة  تطال  كما  ال�صتهالك، 

ال�صحي والطرقات...

ُتظهر  الإج��ت��م��اع��ي��ة:  ال��ت��داع��ي��ات   •
التزايد  بو�صوح  الجتماعية  التداعيات 

اأن  �صّيما  ول  البطالة،  ن�صب  يف  امللمو�ش 

النازحني ال�صوريني بداأوا يدخلون �صوق العمل 

واملهنية  القت�صادية  القطاعات  جميع  يف 

كفاءة،  اأ�صحاب  وهم  ا�صتثناء،  دون  من 

يقت�صر  ال�صابق  يف  عملهم  ك��ان  بينما 

تقريًبا على قطاعي الزراعة والبناء.

العمل  اأن �صوق  الإطار  ويوؤكد وزين يف هذا 

كانون الأول

2013

اإقت�صاد ومال

اإعداد:

تريز من�سور
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اأدى النزوح الكثيف لل�سوريني ب�سبب احلرب اإىل 

اأنف�سهم  النازحني  تداعياتها  ت�سمل  اإن�سانية  اأزمة 

جهة  من  ت�ست�سيفهم  التي  البلدان  و  جهة  من 

ا لبنان الذي يتدّفق اإليه هوؤالء يومًيا باأعداد كبرية تفوق قدرته على تاأمني حاجاتهم. اأخرى، خ�سو�سً

فما هي كلفة النزوح ال�سوري اإىل لبنان على اقت�ساده؟

البنك الدويل: كلفة 

النزوح ال�سوري اإىل لبنان 

7.5 مليارات دوالر

وزين: 

الدعم الدويل الفعلي 

مرتبط بت�سكيل احلكومة
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�صاب  األ��ف   24 نحو  �صنوًيا  يدخله  اللبناين 

ل  اللبناين  الإقت�صاد  بينما  لبنانية،  و�صابة 

الأمر  عمل،  فر�صة   600 �صوى  توفري  ميكنه 

اأعداد  زي��ادة  اإىل  اأو  الهجرة،  اإىل  يدفع  الذي 

النازحني    ووج���ود  العمل.  ع��ن  العاطلني 

من  اأدن��ى  برواتب  يعملون  الذين  ال�صوريني 

رواتب اللبنانيني ومن دون �صمان اإجتماعي، 

للبنانيني.  م�صروعة  غري  مناف�صة  يخلق 

لذلك على الدولة املمّثلة بوزارة العمل، التي 

غري  العمل  ول�صبط  للمراقبة  جلنة  اأن�صاأت 

وموظفيها  مراقبيها  عديد  زيادة  امل�صروع، 

بني  القائم  وال�صراع  التوّتر  تخفيف  بغية 

اللبنانيني وال�صوريني.

واأ�صار وزين اإىل اأن 80 يف املئة من النازحني 

اإجتماعية  اأو���ص��اع  يف  يعي�صون  ال�صوريني 

مزرية و�صعبة، يف حني  اأن 20 يف املئة منهم 

الذي  الأم��ر  مّي�صرة،  اإجتماعية  اأو�صاع  يف 

�صيفاقم اأزمة الفقر يف لبنان. 

ويف املقابل يوؤكد وزين، اأن لتداعيات النزوح 

منها  ا،  اأي�صً اإيجابيات  لبنان  اإىل  ال�صوري 

حتريك النمو الإقت�صادي بفعل ال�صتهالك 

وحتريك القطاع العقاري اجلامد منذ العام 

2012، من خالل �صراء اأكرث من 1200 �صقة، 

ال�صقق  اإيجارات  �صوق  حتريك  اإىل  اإ�صافة 

اجلبلية  واملناطق  بريوت  يف  اأ�صعارها  ورفع 

وعكار والبقاع.

ل  اللبنانية  الدولة   « اإن  وزين  يقول  اأخرًيا   

كلفة  اأع��ب��اء  حتّمل  على  ال��ق��درة  متلك 

اإىل  حتتاج  وهي  ال�صوريني،  النازحني  وجود 

هبات،  �صكل  على  ا  خ�صو�صً دويل،  دعم 

اإل  الدعم  جميء  عدم  من  يخ�صى  ولكن 

والأمنية  ال�صيا�صية  الأو�صاع  ا�صتقرار  بعد 

حكومة،  ت�صكيل  بعد  اأي  الداخلية، 

اإدارة  م�صوؤولية  الدويل  املجتمع  اأمام  تتحّمل 

اأموال الدعم ب�صكل �صفاف ووا�صح، ولذلك 

قنبلة  النازحني  ملف  اإّن  القول  ميكن 

موقوتة قد تتفاقم يف الأ�صهر القادمة، اإذا مل 

يعالج ب�صرعة«.  

البنك الدويل: خ�سائر لبنان من جراء احلرب يف 

�سوريا وتدّفق النازحني 7.5 مليار دوالر

قبيل انعقاد موؤمتر نيويورك يف اأواخر اأيلول 

املا�صي، �صدر التقرير الذي اأعّده البنك الدويل 

احلكومة  م��ن  طلب  على  ب��ن��اء 

»لبنان:  عنوان  حتت  اللبنانية، 

التاأثري القت�صادي لل�صراع ال�صوري«.

اأعّده البنك بالتعاون  التقرير الذي 

الأوروبي  والإحت��اد  املتحدة  الأمم  مع 

اخل�صائر  قّدر  الدويل.  النقد  و�صندوق 

اللبناين  الإقت�صاد  على  املرتّتبة 

وتدّفق  �صوريا  يف  احل��رب  ج��راء  من 

الالجئني اإىل الأرا�صي اللبنانية، مبا 

ال� 7،5 مليارات دولر، وذلك  يقارب 

للفرتة املمتدة بني 2011 و 2014. 

وقد ن�صرت النهار يف عددها ال�صادر بتاريخ 

للتقرير،       التنفيذي  امللخ�ّش   2013 اأيلول   19

واأبرز ما جاء فيه: 

2012 - 2014، قد يخّف�ش  ال�صراع بني  اإن   •
معدل النمّو احلقيقي يف الناجت املحلي بنحو 

�صيوؤدي  ما  �صنة،  لكل  مئوية  نقطة   2.9

الأرب���اح،  ال��روات��ب،  يف  كبرية  خ�صائر  اىل 

وال�صتثمار،  الفردي،  وال�صتهالك  ال�صرائب، 

ويدفع نحو 170 األف لبناين اإىل ما حتت خط 

الفقر، ف�صاًل عن مليون يعي�صون حالًيا دون 

يزيد  ما  اإىل  البطالة  وي�صاعف  اخلط،  هذا 

احلكومة  ق��درة  ويقّل�ش  املئة،  يف   20 على 

ملحوظ  ب�صكل  ال���واردات  حت�صيل  على 

النفاق  �صريتفع  فيما  مليار،   1.5 بقيمة 

زيادة  جراء  من  دولر  مليار  ب�1،1  احلكومي 

العامة.  اخل��دم��ات  على  امللحوظ  الطلب 

وتقّدر زيادة الإنفاق الالزمة لالإ�صتقرار واإعادة 

كانت  كما  وجودتها  اخلدمات  حتقيق 

قبل النزاع يف �صوريا ب�2.5 مليار دولر...

• يتجّلى اأثر ال�صراع ال�صوري بوجه خا�ش يف 
القطاعني التجاري وال�صياحي...

وتتعر�ش املالية العامة للبنان ل�صغط �صديد، 

اإذ يقدر ات�صاع عجز املوازنة بنحو 2،6 مليار 

دولر خالل الفرتة املمتدة من 2012 اىل 2014، 

بعد ن�صف عقد من النمو املطرد.

على  ال�صورية  للالأزمة  املايل  الأثر  وُيقَدر   •
و�صبكات  والتعليم،  ال�صحة،  قطاعات 

و340   308 بني  يراوح  الجتماعي مبا  الأمان 

ما  مبلغ  توافر  الأمر  وي�صتلزم  دولر  مليون 

و3،4 يف  )اأي بني 3  و 1،6 مليار دولر  بني 1،4 

لأغرا�ش  املحلي(  الناجت  اإجمايل  من  املئة 

حتقيق ال�صتقرار.

• ان زيادة الطلب على اخلدمات ال�صحية 
وازدي��اد  ال�صحي،  القطاع  اإجهاد  اىل  اأّدى 

اإىل امل�صت�صفيات،  امل�صتحقات غري املدفوعة 

وازدي��اد  ال�صحيني،  العمال  عدد  يف  والنق�ش 

حاد يف الأمرا�ش املعدية. ويقّدر التاأثري النقدي 

ب� 38 مليون دولر يف 2013 و 48 اإىل 69 مليون 

دولر يف 2014(... 

ال�صلبة  النفايات  اإدارة  م�صتوى  تدنى   •
وملحوظ  وا�صح  ب�صكل  البلديات  وخدمات 

الطلب  يف  واملفاجئ  احلاد  الرتفاع  نتيجة 

من  وا�صتخدامها  اخل��دم��ات  ه��ذه  على 

املرتاكم  امل��ايل  التاأثري  ويبلغ  الالجئني، 

 71 ال�صلبة  النفايات  اإدارة  )2012-2014( على 

القطاع  وحاجات  اأمريكي،  دولر  مليون 

ال�صتقرار،  حفظ  مبادرات  اإجل  من  البلدي 

ما بني 193 و206 مليون دولر.

الكهرباء  على  الإ�صايف  الطلب  يقّدر   •
بني  مبا  ال�صوريني  الالجئني  توافد  نتيجة 

اإىل  و251   2013 العام  بنهاية  ميغاواط   231

و362 ميغاواط بنهاية 2014. وُتقَدر التكلفة 

لالجئني  الكهرباء  لتوفري  احلالية  املالية 

للعام  اأم��ريك��ي  دولر  مليون   170 بنحو 

دولر  مليون  و393   314 بني  ما  و   2013 احلايل 

تقديرات  ح�صب  املقبل،  للعام  اأم��ريك��ي 

 310 بني  ما  الأمر  ويتطّلب  الالجئني.  توافد 

نهاية  بحلول  اأمريكي  دولر  مليون  و440 

2014 لتحقيق ال�صتقرار.

توافًدا  ت�صتقطب  التي  املناطق  �صت�صهد   •
ع��ال��ًي��ا ل��الج��ئ��ني، م��ث��ل ع��ك��ار وزح��ل��ة 

بن�صبة  املرورية  احلركة  يف  زيادة  وبعلبك، 

تزيد على 50 يف املئة على بع�ش الطرق، مما 

قد يوؤدي اإىل زيادة احلوادث.
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�شروط البيع باملزاد العلني واإجراءات تطبيقه

»اإعالن �شادر عن حمكمة تنفيذ عقود ال�شيارات يف بريوت، برئا�شة القا�شي... تباع باملزاد العلني نهار... 

ال�شاعة... �شيارة املنفذ عليه... ماركة... حت�شيالاً لدين طالب التنفيذ البنك... وكيله املحامي...«.

ا ما تطالعنا يف ال�شحف. فكيف جتري عمليات  هذا منوذج من مناذج اإعالنات البيع باملعاملة التي كثرياً

البيع هذه وما هي ال�شروط القانونية التي تخ�شع لها؟ وهل تخ�شع جميع الأموال )املنقولة وغري املنقولة( 

لل�شروط نف�شها؟

ملاذا يتم البيع باملعاملة؟

بداية ل بد من التو�سيح اأن هذه العمليات 

طلب  على  وب��ن��اء  ل��دي��ن  حت�سيلاً  جت��ري 

طالب  مب�سطلح  اإليه  ي�سار  ال��ذي  ال��دائ��ن 

باملنفذ عليه.  املدين  يعّرف  بينما  التنفيذ، 

وتتوىل دائرة التنفيذ التي ترتبط باملحكمة 

والأوامر  والقرارات  املخت�سة تنفيذ الأحكام 

ال�سادرة عن املحاكم يف هذا اخل�سو�ص، وفق 

اأ�سول  عليها  تن�ص  التي  القانونية  الأ�سول 

املحاكمات املدنية )اأ.م.م.(.

الأحكام القانونية اخلا�شة باإجراءات بيع 

الأموال املنقولة باملزاد العلني

على  يليها  وما  اأ.م.م.   921 امل��ادة  فر�ست 

الأم��وال  بيع  يقرر  اأن  التنفيذ  دائ��رة  رئي�ص 

املحجوزة باملزاد العلني يف خلل خم�سة اأيام 

التنفيذي.  احلجز  حم�سر  و�سع  تاريخ  من 

الأم���وال  وج���ود  م��ك��ان  يف  البيع  وي��ج��ري 

اآخر  اأي مكان  اأو  اأقرب �سوق  اأو يف  املحجوزة 

كانت  واإذا  التنفيذ.  دائ��رة  رئي�ص  يعينه 

لتقلب  اأو  للتلف  عر�سة  املحجوزة  الأم��وال 

الأ�سعار فيجب اأن يقرر رئي�ص دائرة التنفيذ، 

احلار�ص  اأو  العلقة  ذوي  طلب  على  بناء 

الق�سائي، بيعها بني �ساعة و�ساعة بالطريقة 

ا  حتماً التقيد  دون  وم��ن  يرتئيها  ال��ت��ي 

بالإجراءات العادية للبيع.

وت�سري مراحل بيع املنقول وفق ما يلي:

ا لإجراء البيع  1- يحدد ماأمور التنفيذ موعداً

باليوم وال�ساعة.

ال�سحف  يف  بالن�سر  البيع  عن  يعلن   -2

وبالل�سق  الر�سمية  اجل��ري��دة  ويف  اليومية 

البلدة  يف  اأو  املدينة  �ساحة  يف  اجل��دران  على 

دائرة  باب  على  للإعلن  املعدة  اللوحة  ويف 

املحجوزة،  الأم��وال  وج��ود  حمل  ويف  التنفيذ 

اأيام  وذلك قبل املوعد املعني للبيع بثمانية 

ا على الأكرث. على الأقل وخم�سة ع�سر يوماً

3- ُيحّدد رئي�ص دائرة التنفيذ عدد الن�سرات 

الأم���وال  قيمة  اىل  بالن�سبة  والإع��لن��ات 

اأن  وله  اليومية،  ال�سحف  ويعني  املحجوزة 

يكتفي مبعاملة الل�سق اإذا كانت القيمة 

ل تتعدى املليون لرية لبنانية.

املال  قيمة  اأن  التنفيذ  ماأمور  قدر  اإذا   -4

ينازع  ومل  ل.  ل.   40000 تتجاوز  ل  املحجوز 

قدر،  مبا  فيكتفي  بتقديره  عليه  املحجوز 

ويف غري هذه احلالة يعني رئي�ص دائرة التنفيذ 

اإىل  وي�سار  املحجوز  قيمة  لتقدير  ا  خ��ب��رياً

القيمة املقدرة يف اإعلنات الطرح. ول يجوز 

اإمتام البيع ما مل يبلغ الثمن املعرو�ص �ستني 

باملائة من القيمة املقدرة.

والف�سية  ال��ذه��ب��ي��ة  الأ���س��ي��اء  ت���وزن   -5

مبعرفة  قيمتها  وتقدر  بدقة  واملجوهرات 

وي�سار  التحف،  قيمة  تقدر  وكذلك  خبري، 

ول  الطرح.  اإعلنات  يف  رة  املقدَّ القيمة  اإىل 

يتم بيعها بثمن يقل عن ت�سعة اأع�سار هذه 

القيمة.

املزايدة  اإج��راءات  التنفيذ  ماأمور  يبا�سر   -6

يف املوعد واملكان املعينني ويحيل املال على 

الزائد الأخري الذي يدفع الثمن الأكرب. 

املعني  املوعد  يف  مزايدون  يتقدم  مل  اإذا   -7

للمزايدة، فعلى رئا�سة دائرة التنفيذ اأن تعني 

ثم  الطرح  ثمن  من  تخّف�سه  ال��ذي  املبلغ 

على  ا  يوماً ع�سر  خم�سة  البيع  موعد  توؤجل 

بع  وتتَّ الأك��رث.  على  ا  يوماً وثلثني  الأق��ل 

الن�سر  املوعد اجلديد معاملة  املزايدة يف  قبل 

وميكن  الأوىل.  املزايدة  قبل  ِبَعت  اُتّ التي 

معاملة  ع  تو�سّ اأن  التنفيذ  دائ��رة  لرئا�سة 

الن�سر والل�سق، ويجب اأن يذكر فيها الثمن 

يتقدم  اأن  اإىل  العملية  وتكرر  املخف�ص، 

راغب بال�سراء.

 ، حالاً البيع  ثمن  دفع  يتم  اأن  يجب   -8

اأية  امل�سرتي  مينح  اأن  التنفيذ  ملاأمور  ولي�ص 

عن  عجز  اأو  الأخري  هذا  امتنع  واإذا  مهلة، 

ا  املحجوزة جمدداً الأموال  الثمن، تطرح  دفع 

املزايدة يف احلال  للبيع على عهدته وجتري 

امل�سرتي  ويتحمل  ا  ممكناً الأم��ر  كان  اإذا 

عر�سه  ال��ذي  الثمن  ب��ني  ال��ف��رق  الناكل 

ا مع النفقات الإ�سافية  والثمن املدفوع اأخرياً

التي ت�سبب بها، ول ي�ستفيد امل�سرتي الناكل 

من الزيادة يف الثمن.

تبلغ  البيع عندما  الكف عن  9- يجب 

ا لأداء النفقات  ا كافياً قيمة املبيعات مقداراً

�ص  وديون احلاجز وامل�سرتكني يف احلجز وتخ�سَّ

وينتهي احلجز  الديون  لإيفاء  البيع  ح�سيلة 

على الأموال التي مل يتناولها البيع.

10- من ي�سرتي عن ح�سن نية مالاً منقولاً 

له  ا  مالكاً ي�سبح  الثمن  ويدفع  مزايدة  يف 

ب�سكل قاطع.

11- اإذا متنع احلاجز عن متابعة اإجراءات 

التنفيذ  دائرة  قبل  اإ�سعاره من  رغم  التنفيذ 

ملتابعة  احلجز  يف  م�سرتك  من  طلب  ب��ورود 

على  اأي��ام  خم�سة  وم�سى  الإج���راءات  تلك 

امل�سرتك  لهذا  جاز  الإ�سعار،  هذا  ا�ستلمه 

بقرار من رئي�ص دائرة التنفيذ اأن يحل حمّل 

اإىل  ذل��ك  ويبلغ  التنفيذ،  ملتابعة  احلاجز 

املحجوز عليه.

الأحكام القانونية اخلا�شة باإجراءات بيع 

الأ�شهم والأ�شناد )ال�شندات(

فر�ست املادة 937 اأ.م.م. وما يليها اإجراءات 

والأ�سناد، فمع مراعاة  الأ�سهم  لبيع  خا�سة 

بريوت،  بور�سة  بنظام  اخلا�سة  الأحكام 

تباع الأ�سهم )من اأي نوع كانت( والأ�سناد 

بوا�سطة  العلني  ب��امل��زاد  للتداول،  القابلة 
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التنفيذية  الدوائر  وعلى  تنفيذ بريوت.  دائرة 

الأوراق  الدائرة  هذه  اإىل  تر�سل  اأن  الأخ��رى 

الربيد �سمن ظروف  بيعها بطريق  املطلوب 

خمتومة م�سّرح بقيمتها. 

كانت  اإذا  التنفيذ،  دائ��رة  لرئي�ص  ويجوز 

الأ�سناد اأو الأ�سهم املطروحة للبيع ذات �ساأن، 

الخت�سا�سيني  العاملني  باأحد  ي�ستعني  اأن 

الإج��راءات  بع�ص  يف  امل�سارف  اأو  البور�سة  يف 

ما  يقرر  اأن  عندئذ  وعليه  للبيع،  املمهدة 

الإع���لن مع  اإج���راءات  ات��خ��اذه من  يجب 

والأنظمة  القانونية  الأح��ك��ام  م��راع��اة 

املتعلقة بالبيع يف البور�سة.

فهي  واإجراءاته  البيع  مراحل  خ�ص  ما  يف 

ت�سري وفق الآتي:

بيان  تت�سمن  قائمة  احل��اج��ز  ي�سع   -1

هوية اأ�سحاب العلقة ومقامهم ونوع احلق 

واحلقيقية  الإ�سمية  وقيمته  بيعه  املطلوب 

وال�سند املثبت له والتاأمينات واحلقوق التابعة 

له وتعيني ثمن الطرح و�سروط املزايدة.

العلقة  ذوي  التنفيذ  م��اأم��ور  ي��دع��و   -2

للطلع على القائمة وبيان ملحظاتهم 

بوجه  يقّدمونه  ا�ستدعاء  يف  اعرتا�ساتهم  اأو 

مهلة  يف  التنفيذ  دائ��رة  رئي�ص  اإىل  احلاجز 

�سقط  واإل  الدعوة  تبلغهم  من  اأيام  خم�سة 

التنفيذ  دائرة  رئي�ص  ويف�سل  بذلك.  حقهم 

يف العرتا�سات، وله اأن يوقف البيع لأ�سباب 

هامة.

ا لإجراء  3- يحّدد رئي�ص دائرة التنفيذ موعداً

والل�سق  الن�سر  معاملة  مه  وتتقدَّ البيع، 

بالطريقة نف�سها ويف املهل املن�سو�ص عليها 

اأع��له،  امل��ذك��ورة  املنقولة  الأم���وال  بيع  يف 

ال�سروط  وف��ق  البيع  يتم  مل  اإذا  وك��ذل��ك 

املذكورة اأعله. 

دائرة  رئي�ص  لدى  ا  علناً املزايدة  حت�سل   -4

ا باإحالة املبيع  ا مربماً التنفيذ الذي ي�سدر قراراً

�ساحلة  �سورة  م  ت�سلَّ ول  الأخ��ري.  املزايد  اإىل 

اإل بعد دفع  اإىل امل�سرتي  القرار  للتنفيذ عن 

الثمن وتنفيذ �سروط البيع.

يلزم  اأن  التنفيذ  دائ��رة  لرئي�ص  يجوز   -5

الأ�سلي  ال�سند  م�سدر  املعنوي  ال�سخ�ص 

ا  �سنداً بجعله  اأو  امل�سرتي  اإ�سم  اإىل  بتحويله 

مل  ما  الأخ��ري  ه��ذا  رغبة  ح�س��ب  حلامله 

مينع ذل��ك الق��انون اأو النظ��ام اخل��ا�سع له 

هذا ال�س�ند.

مهلة  يف  الثمن  امل�سرتي  يدفع  مل  اإذا   -6

ع�سرة اأيام من �سدور قرار الإحالة، ير�سل اإليه 

رئي�ص دائرة التنفيذ، بناء على طلب احلاجز 

بذلك يف  للقيام  ا  اإنذاراً العلقة،  ذوي  اأحد  اأو 

مهلة ثلثة اأيام، واإذا تخلف عن الدفع يعاد 

البيع على عهدته...

الأحكام القانونية اخلا�شة باإجراءات بيع 

العقارات

يليها  وم���ا  اأ.م.م.   948 امل����ادة  ح���ددت 

على  التنفيذي  باحلجز  اخلا�سة  الإج��راءات 

انق�ساء  بعد  العلني  باملزاد  وبيعها  العقارات 

ومن  الدين،  اإيفاء  بدون  املدين  اإنذار  مهلة 

اأبرزها:

1- خلل خم�سة اأيام من ورود جواب اأمني 

ال�سجل العقاري اأو القا�سي العقاري اأو املختار 

املثبت ت�سجيل احلجز وبعد اأن يكون املدين 

يف اأي حال قد اأُبِلغ الإنذار وانق�ست مهلته، 

ا يرافق ماأمور  يعني رئي�ص دائرة التنفيذ خبرياً

عليه  ويجري  العقار  مكان  اإىل  التنفيذ 

ا بح�سور املختار اأو اأحد اأع�ساء جمل�ص  ك�سفاً

املحلة  �سكان  من  �ساهدين  اأو  الختيارية 

ح��دوده  وتعيني  العقار  و�سف  من  للتثبت 

العمل  هذا  كان  واإذا  وقيمته.  وحمتوياته 

ا  تباعاً واحد فيجري  يوم  اأكرث من  ي�ستغرق 

ح�سب مقت�سيات احلال.

2- ي�سبح كل دائن منذ ت�سجيل حجزه اأو 

اأو  العينية  ال�سحيفة  يف  احلجز  ا�سرتاكه يف 

ال�سجل اخلا�ص املتعلق  اأو يف  يف دفرت املختار 

ال�سجل  لنظام  اخلا�سعة  غري  بالعقارات 

ا  العقاري اأو يف حم�سر التحديد والتحرير، طرفاً

ا  اأي�ساً ي�سبح  كما  التنفيذية.  املعاملة  يف 

اأحد  اإبلغه  منذ  املعاملة،  ه��ذه  يف  ا  طرفاً

اإجراءاتها، كل �ساحب حق عيني اأو دائن 

م�سجل. ومبجرد ت�سجيل احلجز اأو الإ�سرتاك 

ا  حقاً امل�سرتك  اأو  احلاجز  يكت�سب  فيه، 

ا على العقار املحجوز.  عينياً

طلب  على  بناء  التنفيذ  ماأمور  ي�سع   -3

ثمانية  خلل  يف  البيع  �سروط  دفرت  احلاجز 

اأيام من تاريخ ت�سجيل حم�سر و�سف العقار، 

وير�سل خلل ثلثة اأيام من تاريخ و�سع هذا 

�ساحب  كل  واإىل  املدين  اإىل  ا  اإخباراً الدفرت 

حق عيني اأو دائن م�سجل على العقار وكل 

يكلفه  الإج���راءات،  يف  ا  طرفاً اأ�سبح  دائن 

دفرت  على  للطلع  الدائرة  اإىل  احل�سور  به 

الطعن  اأو  عليه  ملحظاته  وبيان  ال�سروط، 

قابل  ا وغري  ال�سروط مربماً دفرت  وي�سبح  فيه. 

للتغيري اإذا انق�ست املهلة القانونية من دون 

بعد  اأو  عليه  اعرتا�ص  اأو  ملحظات  تقدمي 

�سدور القرار ب�ساأنه. 

�سنتني  اأكرث من  انق�سى  قد  اإذا كان   -4

املزايدة، جاز  بعد  ومل حت�سل  التخمني  على 

املرجع  ك��ان  ��ا  اأياً التنفيذ،  دائ��رة  لرئي�ص 

اإعادة  يقرر  اأن  التخمني،  ر  قرَّ الذي  الق�سائي 

اأو بناء  ا  اإجرائه وفق الأ�سعار الرائجة، تلقائياً

على طلب اأحد ذوي العلقة. ويف هذه احلالة 

ل يجوز البيع بثمن ينق�ص عن �ستة اأع�سار 

القيمة التخمينية اجلديدة...

دفرت  خل�سة  التنفيذ  م��اأم��ور  ي�سع   -5

هوية  فيه:  يذكر  اإع��لن  ب�سيغة  ال�سروط 

منهما،  كل  ومقام  عليه  واملنفذ  املنفذ 

وتاريخ احلجز وتاريخ ت�سجيله، ومقدار الدين 

وبدل  املحجوزة،  العقارات  وبيان  املطلوب، 

املزايدة  وموعد  منها،  لكل  املعني  الطرح 

اإجرائها،  ومكان  وال�ساعة،  واليوم  بال�سهر 

والنفقات.

6- ياأمر رئي�ص دائرة التنفيذ بن�سر الإعلن، 

الإ���س��رتاك  راغ���ب يف  وي��رتت��ب على ك��ل 

باملزايدة: اأن يودع باإ�سم رئي�ص دائرة التنفيذ 

اخلزينة  �سندوق  لدى  باملزايدة  املبا�سرة  قبل 

لبدل  ا  موازياً ا  مبلغاً املقبولة  امل�سارف  اأحد  اأو 

الطرح اأو يقدم كفالة م�سرفية ت�سمن هذا 

له يف نطاق  ا  ا خمتاراً واأن يعني مقاماً املبلغ، 

ا  ا خمتاراً الدائرة مقاماً قلم  اعترب  واإل  الدائرة 

الكفالة  اأو  الإيداع  موجب  من  ويعفى  له. 

بدل  عن  دينه  مقدار  يقل  ل  ال��ذي  الدائن 

البدل  دينه عن هذا  قّلت قيمة  واإذا  الطرح 

به،  كفالة  بتقدمي  اأو  الفرق  باإيداع  فيلزم 

األ يتقدم عليه دائن اآخر  كل ذلك ب�سرط 

من اأ�سحاب المتياز اأو ي�ساركه دائن اآخر.

رئي�ص  اأمام  ا  علناً املزايدة  جل�سة  تعقد   -7

اآخ��ر  حم��ل  يف  اأو  دائ��رت��ه  يف  التنفيذ  دائ���رة 

ي�ستن�سبه، ول يبا�سر بها اإل بناء على طلب 

يف  امل�سرتكني  اأو  احلاجزين  الدائنني  اأح��د 

احلجز اأو امل�سجلني من اأ�سحاب حق الأولوية 



نحن والقانون
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املتوافرة يف دينه ال�سروط القانونية للتنفيذ اأو 

اأحد املدينني اأو من انتقل اإليه العقار مثقلاً 

برهن اأو تاأمني اأو امتياز م�سجل...

املبيع  اإحالة  التنفيذ  دائرة  رئي�ص  يقرر   -8

الأعلى  الثمن  الذي عر�ص  الأخري  الزائد  اإىل 

اإىل  اأو  دقيقة  ع�سرة  خم�ص  انق�ساء  بعد 

ت�ساوي  ح��ال  يف  الأ�سبق  العر�ص  �ساحب 

يوؤجل  لل�سراء  اأحد  يتقدم  مل  واإذا  العرو�ص. 

وُيخّف�ص  و�سهرين  �سهر  تراوح بني  البيع ملدة 

بدل الطرح...

9- اإذا مل يقم امل�سرتي يف املزايدة، يف خلل 

الحالة،  ق��رار  �سدور  تاريخ  من  اأي��ام  ثلثة 

دائ��رة  رئي�ص  با�سم  الثمن  كامل  ب��اإي��داع 

امل�سارف  اأحد  اأو  اخلزينة  �سندوق  يف  التنفيذ 

جل�سة  التنفيذ  دائرة  رئي�ص  ُيحّدد  املقبولة، 

الع��لن  اإج����راءات  وت��ع��اد  للبيع،  ج��دي��دة 

والن�سر...

اأثناء  يف  التنفيذ  دائ��رة  لرئي�ص  يجوز   -10

املدين،  طلب  على  وبناء  امل��زاي��دة،  جل�سة 

الأخ��ري  ه��ذا  مركز  العتبار  يف  ياأخذ  اأن 

مدة  البيع  فيوؤجل  القت�سادية،  واحل��ال��ة 

اأن  ب�سرط  اأ�سهر  و�ستة  �سهرين  بني  ت��راوح 

الدائنني  جميع  مل�سلحة  امل��دي��ن  ُي�سّلف 

احلاجزين وامل�سرتكني يف احلجز وامل�سجلني 

من اأ�سحاب حق الأولوية املتوافرة يف دينهم 

ال�سروط القانونية للتنفيذ، الفائدة عن املدة 

املمنوحة والنفقات املدفوعة. ول يجوز جتديد 

هذا التاأجيل اإل بر�سى الدائنني املذكورين.

يقّرر  اأن  التنفيذ  دائ��رة  رئي�ص  على   -11

بناء على عري�سة  واحدة  �سنة  البيع  تاأجيل 

على  اأيام  خم�سة  قبل  اإليه  املدين  يقدمها 

الأقل من موعد البيع يثبت فيها اأن �سايف 

لت�سديد  يكفي  امل��دة  هذه  عن  اأمواله  ريع 

ال��ق��رارات  اأن  ا  علماً امل�ستحقة...  املبالغ 

اأي  تقبل  ل  وقفه  اأو  البيع  بتاأجيل  املتعلقة 

طعن.

وقف البيع

يوقف البيع يف بع�ص احلالت ومنها: 

خمت�ص  ق�سائي  مرجع  عن  ق��رار  �سدور   -

بوقف التنفيذ.

حتكيمي  ق��رار  على  التنفيذ  ارتكاز   -

تزويره  مدعى  �سند  على  اأو  فيه  مطعون 

ا. جزائياً

- وفاة املدين قبل جل�سة املزايدة اإذا اأبلغت 

يف  وامل�سرتكني  احلاجزين  اإىل  الوفاة  هذه 

اإب��لغ  حتى  البيع  وق��ف  وي�ستمر  احلجز، 

الورثة املوعد اجلديد للمزايدة.

- اإفل�ص املدين اإذا مل يكن بني احلاجزين 

اأو امل�سرتكني يف احلجز اأو الدائنني امل�سجلني 

�ساحب امتياز خا�ص اأ�سرَّ على الإ�ستمرار يف 

البيع.

ويرتتب على �سدور قرار الإحالة:

على  امللقاة  باملوجبات  امل�سرتي  قيام   -

والر�سوم  الثمن  دفع  الأخ�ص  وعلى  عاتقه 

والنفقات بدون حاجة لإنذار اأو طلب، وذلك 

�سدور  تاريخ  من  ا  يوماً ع�سرين  خ��لل  يف 

القرار، فتودع دائرة التنفيذ املبالغ املدفوعة 

اإليها اأحد امل�سارف املقبولة.

اىل  بالن�سبة  ا  مالكاً امل�سرتي  اعتبار   -

الجراءات  يف  ا  طرفاً كان  وملن  عليه  املنفذ 

دائرة  بوا�سطة  العقار  اإخلء  من  ومتكينه 

يف  عليه  املنفذ  من  ا  ج��رباً اأو  ر�ساء  التنفيذ 

ا  اإنذاراً اإبلغه  تاريخ  اأيام من  خلل خم�سة 

بذلك. 

الدعوى للطلع  اأبلغ  �سقوط حق من   -

طعن  اأي  بتقدمي  البيع  �سروط  دف��رت  على 

يتعلق بالجراءات اللحقة...

خلل  يف  عليه  للمنفذ  يحق  املقابل  يف 

يودع  اأن  الإحالة  قرار  �سدور  من  اأيام  ع�سرة 

ا  مبلغاً مقبولاً  ا  م�سرفاً اأو  اخلزينة  �سندوق 

وامل�ساريف،  الديون  جميع  لإيفاء  ا  كافياً

الإحالة  قرار  زوال  اليداع  هذا  على  ويرتتب 

ورفع احلجز. 

ول يقبل قرار الحالة العرتا�ص، اإمنا يقبل 

اأيام من تاريخ  الإ�ستئناف يف خلل خم�سة 

�سدوره... 

ل من بيع الأموال  اإجراءات توزيع الثمن املتح�شّ

بيع  من  ل  املتح�سّ الثمن  ك��ان  اإذا   -1

النفقات  لت�سديد  ا  كافياً املحجوزة  الأم��وال 

و�سائر الديون العائدة للحاجزين وامل�سرتكني 

اأ�سماوؤهم  لة  امل�سجَّ وال��دائ��ن��ني  احلجز  يف 

اأنف�سهم  اأعلنوا  الذين  المتياز  واأ�سحاب 

ماأمور  فعلى  البيع،  قبل  التنفيذ  ل��دائ��رة 

حقه  منهم  ك��ل  اإىل  يدفع  اأن  التنفيذ 

اأيام  ع�سرة  اأق�ساها  مهلة  خلل  يف  الثابت 

من تاريخ البيع... 

ليفاء  ا  كافياً الثمن  يكن  مل  اإذا  اأم��ا 

فعلى  اأع���له،  املبني  الوجه  على  احلقوق 

اأيام  خم�سة  خلل  تر�سل  اأن  التنفيذ  دائرة 

تاريخ  من  اأو  الثمن  ودفع  البيع  تاريخ  من 

الدائنني  اإىل  ا  اإخباراً املذكورة،  الإف��ادة  اإبراز 

املذكورين تكّلفهم بوجوب تقدمي طلب 

اإيفاء ديونهم مع م�ستنداتها وذلك يف خلل 

ع�سرة اأيام من ت�سّلمهم الإخبار. ول ي�سرتك 

من  تقدم  من  اإل  الثمن  توزيع  معاملة  يف 

الدائنني املذكورين بطلب اليفاء يف خلل 

هذه املهلة. 

2 - فور و�سعه م�سروع التوزيع، يدعو ماأمور 

اإىل  املدين  العلقة مبن فيهم  ذوي  التنفيذ 

م�سروعه  عليهم  ويعر�ص  اأمامه...  احل�سور 

وافقوا  واإذا  ا  مربماً ي�سبح  عليه  وافقوا  ف��اإذا 

وينفذ  اجلزئي  التفاق  يربم  منه  جزء  على 

رف�سه  واإذا  منه.  ي�ستفيد  من  مل�سلحة  ا  ف��وراً

اأحدهم حتال الق�سية اإىل رئي�ص دائرة التنفيذ 

للنظر فيها يف خلل خم�سة اأيام بعد دعوة 

الإعرتا�ص  ُردَّ  واإذا  والدائنني.  عليه  املنفذ 

�ص  ا يف اعرتا�سه تعرَّ وكان املعرت�ص متع�سفاً

بفوائد  املخت�ص  امل��رج��ع  اأم���ام  للمطالبة 

التاأخري على �سبيل التعوي�ص وللغرامة.

3- ل يرتتب على تخّلف اأحد الدائنني عن 

الت�سوية  منع  التنفيذ  ماأمور  اأم��ام  احل�سور 

اأداء حقه  اإذا كانت ل ت�سمن  اإل  الر�سائية 

ا  . ويف هذه احلالة يعترب تخّلفه رف�ساً كاملاً

التنفيذ الذي  اإىل رئي�ص دائرة  وحتال الق�سية 

بغرامة  املتخّلف  اأن يحكم على  ميكنه 

ي�ستمع  اأن  وبعد   . مقبولاً ا  ع��ذراً ُيبِد  مل  ما 

عليه  املنفذ  اأقوال  اإىل  التنفيذ  دائرة  رئي�ص 

والدائنني، ُيقّر اللئحة النهائية ويعني لكل 

له. ويكون قراره قابلاً  العائد  املبلغ  منهم 

لل�ستئناف يف مهلة خم�سة اأيام من تاريخ 

لطلب  ال�ستئنايف  القرار  يخ�سع  ول  �سدوره، 

اإل بعد ابرامه.  النق�ص ول ينفذ قرار التوزيع 

يف  ��ا  اإدارياً يجمع  اأن  التنفيذ  دائ��رة  ولرئي�ص 

من  احلا�سلة  املبالغ  واحدة  توزيع  معاملة 

واقعة على جملة عقارات للمدين،  حجوز 

مع مراعاة احلقوق العائدة للدائنني بالن�سبة 

اإىل كل عقار.





العماد  تهنئة   •
قائد اجلي�ش.

رئي�ش  تهنئة   •
الأركان.

ق��ائ��د  ت��ه��ن��ئ��ة   •
اللواء ثالث مرات.

ب��دون  م��ت��اأه��ل   -

اأولد.

رتبة  اإىل  رّق���ي   -

اأعلى بعد ا�شت�شهاده 

احلرب،  و�شام  ومنح 

و�شام اجلرحى وو�شام التقدير الع�شكري من 

الدرجة الربونزية وتنويه العماد قائد اجلي�ش.

كانون الأول

2013

�شهداوؤنا

اإعداد:

نينا عقل خليل
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�شّيعت

ثالثة �شهداء

قيادة اجلي�ش:

دما�ؤهم

اأنقذت لبنان

من نار

الفتنة

الرقيب ال�شهيد 

يو�شف كمال

 ،2013/10/29 يف 

�شّيعت القيادة واأبناء 

حملة جبل حم�شن 

يف طرابل�ش، الرقيب 

ي���و����ش���ف ك��م��ال 

ال������ذي ا���ش��ت�����ش��ه��د 

 2013/10/28 بتاريخ 

م���ت���اأث���ًرا ب��اجل��روح 

بها  اأ���ش��ي��ب  ال��ت��ي 

تعّر�شه  ج���راء  م��ن 

يف  قن�ش  لطلقات 

طرابل�ش.  م��دي��ن��ة 

الت�شييع  ح�����ش��ر 

اجلي�ش  قائد  ممثل 

نعمة  فار�ش  العقيد 

ال��ل��ه ال����ذي األ��ق��ى 

فيها  ن���ّوه  كلمة 

الع�شكرية  باملزايا 

والأخالقية لل�شهيد 

ملوؤ�ش�شته ووطنه، م�شدًدا على »اأن  واإخال�شه 

غبار التجاذبات ال�شيا�شّية املحّلية وعوا�شف 

عن  اجلي�ش  يثني  لن  الإقليمية،  الأزم��ات 

القيام بواجبه يف الدفاع عن الوطن وحماية 

م�شالح اأبنائه، كما يف مالحقة املجرمني يف 

اأّي مكان واإىل اأّي جّهة انتموا«... واأ�شاف: 

»كونوا على ثقة تاّمة، باأن الت�شحيات التي 

ال�شاحات،  خمتلف  يف  الع�شكرّيون  بذلها 

هي التي حافظت على وحدة �شعبنا من نار 

انهيار  التي حالت دون  املتنّقلة، وهي  الفنت 

�شاتنا وفراغ اأر�شنا و�شياع اجنازاتنا«. موؤ�شّ

- من مواليد 1983/3/1 يف طرابل�ش، ق�شاء 

طرابل�ش، حمافظة ال�شمال.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 2006/9/15.

امل�شاد  الفوج   – الدعم  ل��واء  ع��داد  من   -

للدروع.

- حائز: 

• و�شام احلرب مّرتني.
• و�شام التقدير الع�شكري.

• و�شام مكافحة الإرهاب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش اأربع مرات.

العريف ال�شهيد �شربل تّنوري

قاع  وبلدة  القيادة  وّدع��ت   ،2013/11/3 يف 

ا�شت�شهد  ال��ذي  تّنوري  �شربل  العريف  ال��ّرمي 

دوري��ة  تنفيذ  اأث��ن��اء  يف   ،2013/11/2 �شباح 

اأمن يف حملة دار  من اجلي�ش مهمة حفظ 

الوا�شعة – بعلبك.

�شّجي  البلدة،  يف  �شربل  مار  كني�شة  ويف 

الذي  القدا�ش  يف  ال�شهيد  العريف  جثمان 

الغربي  والبقاع  زحلة  اأبر�شية  راعي  تراأ�شه 

للطائفة املارونية املطران من�شور حبيقة.

واجلرحى  احل��رب  اأو���ش��م��ة  تقليده  وبعد 

الربونزية،  الدرجة  من  الع�شكري  والتقدير 

األقى  الطاهرة،  روح��ه  عن  ال�شالة  واإق��ام��ة 

حمد  العقيد  اجلي�ش  قائد  العماد  ممثل 

حيدر كلمة، نّوه فيها بت�شحيات ال�شهيد 

وتفانيه يف اأداء الواجب ومما قاله:

�شهداء جدد �شقطوا على مذبح 

الوطن يف مواجهة الإرهاب لين�شموا 

اإىل قافلة ال�شهداء، �ليم�شوا اإىل دار 

خني يف الأذهان �شورة  اخللود مر�شّ

نا�شعة عن اجلندي اللبناين الذي 

ل يبخل يف تقدمي الأغلى ذ�ًدا عن 

الوطن �ال�شعب.

ففي خالل اأ�شبوع �احد �شّيعت 

قيادة اجلي�ش ثالثة �شهداء ��ّدعهم 

الأهايل �الرفاق بالزغاريد �نرث الأرز 

�الور�د.



وبعد  ال��ذي  �شرحال  ه��اين  العقيد  اجلي�ش، 

واجلرحى  احل��رب  اأو�شمة  ال�شهيد  تقليد 

البونزية،  الدرجة  من  الع�شكري  والتقدير 

على  فيها  اأثنى  باملنا�شبة  كلمة  األقى 

ومّما  الع�شكرية.  ومناقبيته  ت�شحياته 

رفاق  من  عزيًزا  رفيًقا  اليوم  ن��وّدع  ق��ال:« 

ال�شالح، �شاءت يد القدر اأن يرحل عن هذه 

اجلراح  مع  طويل  �شراع  بعد  الدنيا  احلياة 

التي تعّر�ش لها اأثناء قيامه مبهمة احلفاظ 

على الأمن والإ�شتقرار يف منطقة عربا خالل 

�شهر حزيران الفائت، لي�شّم اإىل قافلة رفاقه 

املعركة  تلك  يف  �شقطوا  الذين  الأب��ط��ال 

اجلي�ش  خا�شها  ال��ت��ي 

���ش��ّد ع�����ش��اب��ات ال��غ��در 

وتكللت  والإج�������رام 

ب���ال���ن�������ش���ر ع��ل��ي��ه��ا، 

فكانت �شهادته عنواًنا 

مل���ا ي��ك��اب��ده ج��ن��ودن��ا 

م���ن ت�����ش��ح��ي��ة و���ش��رب 

العبث  م�����ش��ادر  »ت��ت��ن��ّوع 

وكرامته،  امل��واط��ن  باأمن 

بني الإرهاب والرتويع حيًنا، 

احلقد  ر�شا�شات  واإط���الق 

والغدر حيًنا اآخر، وارتكاب 

اأحياًنا،  الوح�شّية  اجلرائم 

امل�شرتك  ال��ق��ا���ش��م  ل��ك��ن 

امل�شادر، هو فقدان  بني هذه 

للوطن  بالإنتماء  ال�شعور 

املرتكبني،  لدى  واملجتمع 

اأّما الثابت الوحيد اإزاء كّل 

�شريبة  تقدمي  اجلي�ش  موا�شلة  فهو  ذلك، 

الدم الباهظة من دون مّنة اأو ح�شاب، دفاًعا 

ع��ن ال��وط��ن، وع��ن ح��ق ك��ل م��واط��ن يف 

العي�ش بحرّية وكرامة واأمان، اإىل اأّي طائفة 

اأو فئة اأو منطقة انتمى«.

الرمي،  قاع  يف   1980/6/29 مواليد  من   -

ق�شاء زحلة، حمافظة البقاع.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 2000/12/5.

- من عداد فرع خمابرات منطقة البقاع.

- حائز: 

• و�شام التقدير الع�شكري.
• و�شام مكافحة الإرهاب.

• تنويه العماد قائد اجلي�ش خم�ش مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش خم�ش مرات.

• تهنئة قائد اللواء.
- متاأهل وله ولد واحد.

ال�شت�شهاد،  بعد  اأعلى  رتبة  اإىل  رّق��ي   -

وو�شام  اجلرحى  و�شام  احل��رب،  و�شام  ومنح 

الربونزية،  الدرجة  من  الع�شكري  التقدير 

وتنويه العماد قائد اجلي�ش.
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اجلندي ال�شهيد ابراهيم العقله

واأبناء بلدة يارين  كذلك، �شّيعت القيادة 

الذي  العقله  ابراهيم  اجلندي  �شور،  ق�شاء   –
بجروح  متاأثًرا   2013/11/1 �شباح  ا�شت�شهد 

اأثناء تنفيذ  اأ�شيب بها يف  بليغة، كان قد 

يف  وا���ش��ت��ق��رار  اأم���ن  حفظ  مهمة  اجلي�ش 

منطقة عربا خالل �شهر حزيران املن�شرم.

قائد  مم��ث��اًل  الت�شييع  م��را���ش��م  ح�شر 

على الآلم وال�شدائد، وفاًء لق�شمهم والتزاًما 

مبقت�شيات ر�شالتهم النبيلة«.

نقّدمها  التي  الدم  �شريبة  »اإنها  واأ�شاف: 

يف  وقناعة  ر�شى  بكّل  الع�شكريني،  نحن 

�شبيل لبنان، فبع�شنا ي�شقط �شهيًدا يف �شاحة 

ال�شرف اأو خالل اأدائه الواجب، وبع�شنا الآخر 

يبقى على ا�شتعداد دائم لبذل الدماء والأرواح 

على مذبح الوطن«.

ق�شاء  يارين،  - من مواليد 1986/4/16 يف 

�شور، حمافظة اجلنوب.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 2010/5/10.

- من عداد فوج املغاوير.

- حائز:

• تنويه العماد قائد اجلي�ش مّرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.

- عازب.

ومنح  ال�شت�شهاد  بعد  اأعلى  رتبة  اإىل  رّقي 

التقدير  وو�شام  اجلرحى  و�شام  احلرب،  و�شام 

وتنويه  الربونزية  ال��درج��ة  من  الع�شكري 

العماد قائد اجلي�ش.





التي  احلرب  هي 

على  يوًما  حّلت  ما 

و�سلبته  اال  �سعٍب 

و�سعادته  هناَءه 

منكوًبا  وتركته 

ولو منت�سًرا، يئنُّ من جراحات عميقة جًدا وموؤملة جًدا، يحتاج اىل 

�سننٍي طوال واأجيال جديدة كي يلتقط انفا�سه بعدها لينطلق من 

جديد ولكن متاأخًرا حتًما عن �سعوِب االأر�ض االأخرى التي مل ت�سبها 

لعنة احلرب.

هي احلرب ايها الذين مل تعي�سوها يوًما ومل تعرفوها، فت�ست�سهلون 

التعاطي معها والتهديد بها عند كل مفرتق، وتتناولونها بب�ساطة 

غبية كاأنها جمرد عا�سفٍة ثلجية تفر�ض تقييًدا معيًنا اإىل اأن تعود 

ال�سم�ض فتعيُد �سفاء الطبيعة وتذيب الثلج اإىل جماري املياه، فتعود 

احلدائق اإىل رونقها والطيور اإىل تغريدها 

واحلياة اإىل طبيعتها.

اإنها  ة،  البتَّ لي�ض كذلك  االأمر  كال، 

ر  ال�سَّ يتحكم  حيث  املجنونة،  احلرب 

مبختلف مفا�سل احلياة بعد اأن ي�سجن 

تتفلت  وحيث  بعيد،  كهٍف  يف  اخلري 

وت�سرح ومترح يف  ال�سياطني من عقالها 

اأرجاء الوطن اجلريح، متت�ض دمه ودماء 

املجتمع  قيَم  باأقدامها  وتدو�ض  بنيه، 

ب�سريعة  وت�ستبدلها  والدين  والوطن 

الغاب حيث يبكي األف بريء من االأمل 

والعذاب لي�سَعَد �سيطان واحد...

هي احلرب اأيها الذين مل تع�سوها يوًما، 

وجتهلون مفاعيلها املوؤملة، حيث تزهق 

ارواح االأبرياء با�سم و�سايا االأنبياء، ويغ�ضُّ 

ب  باأ�سوات االإ�ستغاثة اأفق ال�سماء، وتخ�سَّ

ازهار الطفولة بالدماء، ويغادر الفرح كل 

البيوت لي�سكَن يف زواياها البالء، وي�ساب القوم بوباٍء واأي وباء، وباُء 

اجلنون وباء الكفر وباء االإجرام والغباء. 

واالإثارة،  الت�سويق  ملجرد  احل�سارة،  معامل  تدمري  حيث  احلرُب  هي 

تلك  اأو  لهذه  جميعها  وتخ�سع  واإمارة،  اإقليم  بني  الوطن  وتفتيت 

ال�سفارة !

وتاأليب  بارعة،  باأ�ساليب  اخلادعة،  ال�سعارات  حيث  احلرُب  هي 

النا�ض على بع�سهم بوترية مت�سارعة، ليتحوَل �سعٌب واحٌد اإىل قبائل 

مت�سارعة.

تكون،  حيثما  وت�ست�سيفه  به  ترحب  املوت،  �سديقُة  احلرُب  هي 

وتدعوه اإىل موائد العائالت ال�سعيدة لَيْلَتِهَم من افرادها ما ي�ساء من 

دون رحمة اأو عناء، فتتدفق اجلنائز وتتعدد االأ�سماء ومنهم بال ا�سماء، 

وما الفرق فكلهم عائدون اإىل ال�سماء.

اإذا مل ي�ستدِعها �سعُبه واإال  اأي وطٍن  هي احلرُب التي ال تطرُق باب 

َبها الله مّنا باإذنه وارادتنا. ظلت بعيدة جًدا. ال قرَّ

النا�ض  وهم  والنا�ض،  النا�ض  بني  املتاري�ُض  تقام  حيث  احلرُب  هي 

ذاتهم! بل بني عقائد وق�سايا م�ستوردة ال تعني الوطن واملواطنني بقدر 

ما تعني امل�سّدرين وميكن التخلي عنها بكل ب�ساطة.

»الكفارِ«  بني  النارِ  اطالق  االإميان  باإ�سم  يبداأ  حيث  احلرُب  هي 

و�سعاٌر  ال�سعار،  خلف  خمباأة  اأخرى  م�سالح  اأجل  من  و»الكفارِ«! 

يواجه �سعاًرا حتى ي�سقط اآخُر حجٍر من الدار!

ن�ستدعيها  فلماذا  ت�سري،  لو  ُتبكينا  وطني،  بني  يا  احلرُب  هي 

والعمر لدينا ق�سري!

وطلقاتها،  بعياراتها  وتتحاور  البنادُق  تتكلُم  حيث  احلرُب  هي 

واجلامعة  املدر�سة  ُتقفُل  والعلم... حيث  وال�سعر  الراأي  اأقالم  وتخر�ُض 

وُتفتح مراكز املتقاتلني القذرة على م�سراعيها، ت�ستقطُب ال�سباب 

وقوًدا لنارِ االإقتتاِل والفنت... حيث تن�سُط غرُف عملياِت امليلي�سات 

امل�ست�سفيات،  عمليات  غرف  كما 

ُتزاُل  حيث  الثانية...  تغذي  فاالأوىل 

الفتات ال�سهِر والفرح والندوات واللقاءات 

اجلدران  ومتتلىء  والثقافية،  ال�سعرية 

ُيكتُب  يافعني  ل�سباٍن  كثرية  ب�سوٍر 

حيث  »�سهيد«...  كلمة  حتتها 

ويرحُل  وقتهم،  قبل  االأطفاُل  يكرُب 

الن�ساء قبل  وت�سيُخ  الرجاُل قبل وقتهم، 

حيث  بال�سواد...  �ِسْحن  وتتَّ اأوقاتهنَّ 

اخل�سائر واالأ�سرار م�ستمرة، واالنحدار اإىل 

الهاويِة م�ستمر، وفقدان االأحبِة م�ستمر، 

ال�سحايا  وت�سييع  م�ستمرة،  القتل  ولغة 

م�ستمر، وكل �سيء يف الوطن اإىل نق�ساٍن 

عامرة..  وحدها  فهي  املقابر  �سوى  وزوال 

عامرة.. عامرة... ولالأ�سف.

النفاق  منابر  على  اخلطُب  وتتاألُق 

لتقنع النا�ض بعدالة الق�سية التي ت�ستحق 

منك، اأيها املواطن الفقري، اأن مت�سي اإىل قربك باإرادتك من اأجل 

اأيها  واأنت  قيادات  اأنف�سهم  بوا  ن�سَّ ابون  ن�سَّ اخرتَعها  كاذبة  ق�سية 

الفقري.. من اأنت اأمام الق�سية، اأنت ل�ست �سوى مطية انت ومعظم 

الرعية...

نعم، هكذا ُن�ساق اىل القبور، فلندقق مبا يقولون، ولنفكر مب�سري 

ابنائنا، فالعمر هبة من الله نحن م�سوؤولون عنها وال يحق لنا التفريط 

بها بغباء.

فلنعزل عواطفنا املذهبية للحظات، ولنفكر بعقٍل منفتح لنتخذ 

قرار احلياة امُل�سرقة التي ت�ستحق اأن تعا�ض، الأن اخلالق حني خلقنا 

اراد لنا اأن نعي�ض، فلماذا نخالف اإرادته فن�سارع اإىل قتل اأنف�سنا حتت 

ذرائع فل�سفية واإيديولوجية خمتلفة.

اإننا جميًعا لبنانيون، نحب لبنان وجي�ض لبنان الذي يدافع عنا وعن 

ق�سيتنا الوحيدة وهي وطننا لبنان، حماه الله من االأ�سرار واالأغبياء...
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كانون الأول
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العقيد الركن ح�سن جوين
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اجلي�ش  قيادة  نعت 

ملكي  ديفد  اجلندي 

ال����ذي ت����ويف ب��ت��اري��خ 

.2013/9/28

م���وال���ي���د  م�����ن   -

1991/8/11 يف �سوريا.

اجلي�ش  يف  تطّوع   -

بتاريخ 2009/7/22.

مديرية  عداد  من   -

املخابرات.

- حائز: 

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش مّرتني.

• تهنئة العماد قائد 
اجلي�ش مّرتني.

• تهنئة نائب 
الأركان  رئي�ش 

للعمليات.

- عازب.

اجلي�ش  قيادة  نعت 

امل���ج���ّن���د امل����م����ّددة 

اأحمد  علي  خدماته 

ب������وداين ال�����ذي ت��ويف 

بتاريخ 2013/10/19.

م���وال���ي���د  م�����ن   -

بلدة  يف   1990/3/7

ع��ل��ي ال��ن��ه��ري، 

البقاع.

م��������ّددت   -

خدماته اإعتباًرا 

من 2012/5/5.

ل���واء  - م���ن ع����داد 

ع�سر،  احل��ادي  امل�ساة 

الكتيبة 115.

- حائز:

• تهنئة العماد قائد 
اجلي�ش.

- عازب.

كانون الأول

2013

يف �سجل اخللود

الرقيب  اجلي�ش  ق��ي��ادة  نعت 

تويف  ال���ذي  ع��ّب��ود  �سربل  الأول 

بتاريخ 2013/10/21.

يف   1978/2/23 مواليد  من   -

التليل، ق�ساء عكار، حمافظة 

ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  ت��ط��ّوع   -

.1997/2/22

- من عداد فوج احلدود الربّية 

الأول. 

- حائز:

• الو�سام البحري.
• و�سام التقدير الع�سكري.

اللبناين  ال�ستحقاق  و�سام   •
من الدرجة الرابعة الربونزي.

للعام  امل��وؤمت��رات  ميدالية   •
.2002

اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •

خم�ش مرات.

اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
11 مّرة.

• تهنئة قائد القوات البحرية.
ال��ط��ب��اب��ة  رئ��ي�����ش  ت��ه��ن��ئ��ة   •

الع�سكرية.

• تهنئة قائد الفوج.

- متاأهل بدون اأولد.

الرقيب الأول 

�شربل عّبود

اجلي�ش الرقيب الأول وليد العلي قيادة  نعت 

وليد  الأول  ال��رق��ي��ب 

ال��ع��ل��ي ال�����ذي ت��ويف 

بتاريخ 2013/9/30.

م���وال���ي���د  م����ن   -

التبانة،  يف   1969/1/5

ق�����س��اء ط��راب��ل�����ش، 

حمافظة ال�سمال.

- تطّوع يف اجلي�ش 

بتاريخ 1992/2/15.

رئا�سة  ع��داد  من   -

الطبابة الع�سكرية. 

- حائز: 

ال��ت��ق��دي��ر  و����س���ام   •
الع�سكري.

ال�ستحقاق  و�سام   •
الدرجة  من  اللبناين 

الرابعة الربونزي.

امل����ي����دال����ي����ة   •
الع�سكرية.

• تنويه العماد قائد 
اجلي�ش �ست مرات.

ال��ع��م��اد  تهنئة   •
قائد اجلي�ش 18 مرة.

• تهنئة قائد اللواء 
الطبي.

رئ��ي�����ش  ت��ه��ن��ئ��ة   •
الطبابة �ست مرات.

ثالثة  وله  متاأهل   -

اأولد.

املجّند املمّددة خدماته علي اأحمد بودايناجلندي ديفد ملكي
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فور؟ �ُصو َباْك يا ُع�صْ

عن حّينا قايف

ال َزْقزقه، ال ري�ش

َعا غ�صن �صف�صايف،

و َبعِرف باإِنُّ

خاطرك َمْك�صور

د تخا�ِصْم ما ْمعوَّ

وال جتايف،

د ترفرف معوَّ

واحلقول تزور

ما ال�صَ ي  تعبِّ

وترق�ش عاحلفايف،

ه ك مرَّ الطيَّ

ور وَعْم�صقك عالنُّ

َلْوال انتقل

بتح�صبو َغايف،

الِبيَعْينك الدمع 

فور عاملجد َمْ

يِْكرج َعاخّدك

من الوجع دايف،

َرْح حلفك بالغ�صن

فور َيا ُع�صْ

قطاع كّل جبال 

هالوّزال

وجبل يعطر من ريحة 

ال�صايف.

َيا كبي كرب جبالنا

واأَْكرب

ْوتك عطر �صَ

من�صكر، َعانغمتو 

و�صو ْيتنا،  َحبَّ

ْيت عطيت َما قفَّ

االأر�ْش، الوَطن

كر... والَع�صْ واحلب، 

ى »االأبانا« حتَّ

ْيت و�صلَّ ع�صقتها 

وكنت النبع

وال�صّكر، وال�صهد 

َعادراج َقْلعه

ْيت �صاخمه َغنَّ

و�صمخت فيها 

للعلى اأَكرت،

ومّلا غبت

ْيت كّل الوطن َبكَّ

وليل احلزن

ر، َعاْدروبنا بكَّ

ْرخة بطل« »�صَ

ْيت �َصابع �َصما وَدّ

ْيت فينا ووعَّ

االأَْخ�صر... حلمنا 

وف َيا نيحا ال�صُ

�صو مّره املاآ�صي

»وديعك« َغاْب

ليل الهجر َقا�صي،

ال�صحر ْوتو  �صَ

ى كّل املجد َغنَّ

بَوقفة عّز

و�صموخ وحما�صي،

ى الكون وَخلَّ

نا بوطنَّ ي�صمع 

لعملو فخر

وا�صي، ل هالرَّ كلَّ

ومّلا الفن

ا ى الفجر عنَّ وعَّ

كان البحر

االأَ�صا�صي، والركن 

روري نذكرو �صَ

اجَتَمْعنا ِكلما 

روري نعّلمو �صَ

را�صي، الدِّ ب�صّف 

وكلما َكاْن ي�صرخ

َيا وطّنا

َعا َغفله ي�صرق 

االآهات مّنا

وما يرتك َنا�ْش

ِتقعد عالكرا�صي.

ار ِعْندو �صَ

َفْوق م�صوارو

يف�ّش خلقو

رارو، يخربِّ �صْ

ْوتو يهدر ب�صَ

وتنحني التاّلت

امد« و»َبْيت �صَ

الله مع حجارو،

ني...«  و»بتحبِّ

ْمعات الدَّ وبيكرجو 

َما ْتفل

َمْهما عالوطن َجارو،

و»َيا ابني بالدك«

بّدها هّمات،

الطني اجَلَبْلتو

ارو، اإنْت فخَّ

و»لبنان َيا قطعة �َصما«

وجّنات

انت�صى فيها 

ال�صّعار واحتارو،

َباقي اإنت

بركان بهالكون

ال بتخمد اجَلْمرات

يّللي فيه َنارو 

ال�صحر، ما ْبتنطفي 

نارو.

كانون الأول

2013

فور؟من القلب بقلب الوطن باقي�ُصو َباْك َيا ُع�صْ

العميد الركن املتقاعد

عبد الله واكيم

وفاًء لـ»وديع ال�صايف«

ــع ــدي ــب ـــم ال ـــص ــن هـــاالإ� ــف ــال ـــع ب ـــا مل مل

بــاعــتــزاز بــاقــي  واال�ــصــم  اجلــ�ــصــم  راح 

ندى يقطر  عــم  لبنان  مــن  �ــصــوت  يــا 

وعنفوان ــة  ــذوب وع رقــة  حملت  فيه 

ــان الــغــنــى ــط ــل ــص ـــــــوال � ـــــــاالأوف وامل ب

مــدر�ــصــة اأول  فــتــحــت  عــنــا  بــالــ�ــصــرق 

ــم الــوطــن غــنــيــت ورفــعــتــو كما ــص ا�

اخللود بدنيا  ا�صمك  �صجل  الــتــاريــخ 

احلروب كل  يف  والهم  الوجع  حملت 

تقول كلما  املعتدي  جي�ش  خــوفــت 

ــا ــه ــراب ــيــت ابـــنـــك بــــاالأر�ــــش وت و�ــصّ

عتابها يــعــلــي  رح  مــ�ــش  ــدا  ــف ال ــي  غ

ــوا ــع ــرج ــت لــلــغــّيــاب حــتــى ي ــي ــن غ

للنجاح متحف  كبي  اإرث  وتركت 

واحلكيم ــــزارع  وامل فقدلك  ــراعــي  ال

وقـــال ــك  ــاب غــي عـــا  الــــرب  اأرز  نــــاح 

بقدا�صها خدمتها  الكني�صة  حتى 

بال�صما حــبــك  بــيــت  تبني  ــّدت  ــه م

احلكي يفيد  ممكن  �صو  بعد  عنك 

بالبكي ي�صهق  اجلــرح  تركت  فينا 

�صايف انكتب عا�صفحة الكون الو�صيع

وديــع يــا  �صوتك  النا�ش  قلوب  جامع 

عاملدى �صيتك  ذاع  نيحا  جبال  من 

حدا بي�صبه  ما  ال�صخر  وجــه  عا  حافر 

�ــصــيــد الــعــتــابــا بـــو الـــزلـــف واملــيــجــانــا

اغتنى والــكــون  رجــال  منها  خّرجت 

احلــمــى ـــوق  ف رافـــعـــة  عــلــمــنــا  االأرزة 

يـــا قــطــعــة �صما لــبــنــان  ملـــا �ــصــرخــت 

الـــدروب كــل  عــا  الــفــن  درب  �صقيت 

باجلنوب �صامد  بيت  يــا  معك  الــلــه 

املحن وقـــت  ي�صونها  بــدمــو  ي�صحي 

ـــش مــا عــنــدو وطن ويــلــي مــا عــنــدو اأر�

ي�صمعوا الزم  والــ�ــصــوت  الــوطــن  ــايل  غ

معو بياخذ  �صو  الــذكــر  غــي  االن�صان 

ــــال الــ�ــصــيــا�ــصــة والــزعــيــم ــي ورج ــط وال

يتيم بعدك  الطرب  �صار  اجنــرح  الفن 

ــا وبــكــا�ــصــهــا ــه ــان ــرب ــق ورتــلــتــهــا ب

جرا�صها دق  �ــصــوت  ــا  ع ي�صتقبلك 

ــا جــامــع االأحـــبـــاب بــالــيــوم االأخـــي ي

الكبي بغياب  الكلمات  قيمة  �صو 

املوؤهل الأول املتقاعد

 عون عون
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�سيفنا والقلم

العقيد توفيق نعيم يزبك

اإىل ال�صاعر رفيق بول�س، ملنا�صبة �صدور 

ديوانه: » ديوان رفيق بول�س«

ي���ا رف��ي��ق ال�����ص��ع��ر ع ك��ت��اف��ك رب��ي 

جميل  بيوفيللك  ما  مّنا  التكرمي 

عندك يا �صاعر �صيعتي ح�صن ال�صفات 

ع��ن��دك حكم م��ن رح��م ه��الآه��ات 

باملكرمات  منتذكرك  م��ا  وع��اق��د 

»ح�����ص��ارات«  �صيعة  ب�صعرك  ب��رف��ع 

القافية«  اأم��ر   « ط��وين  ب��و  ي��ا  بعدك 

قا�صية  حياتك  كانت  ل��و  ومعلي�س 

���ص��م��خ��ة ج��ب��ي��ن��ك ذاك�������رة م�����س 

خر  �صباحك  ط���وين  اأب���و  ي��ا  نا�صية 

ك��ل��م��ات��ك ب��ت��م�����ص��ح دم����وع ال��ط��ر 

ب��ت��ن��ظ��م ب���ي���وت ال���غ���ال���ي���ة ل��ل��غ��ر

اخلبي يحب  تعود  م��ا  ال��ده��ب  وع��م��رو 

اإن����ت ع��ّن��ا نبي ���ص��اع��ر مب��ي��دان��ك 

والإب��ا وال��ك��رام��ة  ال�صهامة  بتكفي 

ال��ٌرب��ى غيمات  ف��وق  ال��ع��ايل  جبينك 

ال�صبا زم���ان  م��ن  لب�����س  ال��وف��ا  درع 

انعمل من�صان تكرميك قليل ومهما 

الغفا بيتحدى  ذه��ن��ك  �صفا  وب��ع��دو 

اأوج����اع����ه����ا ب�����رد ب�����ردات�����ك دف���ا

وفا درب��ك  عفا  عمرك  �صحر  �صعرك 

ف��ت��ح رب���ي���ع ال�����ص��ع��ر م���ن ع��ن��دك

ب��ع��دك ول  ق���ب���ل���ك  ل  ب��ال�����ص��ع��ر 

جبينك م���ّر����ص���ع  ال����ق����وايف  وت�����اج 

خبا م��ا  ب��ع��دو  بال�صعر  �صما  ب���درك 

بتنطفى ما  بالزجل  �صنينك  و�صعلة 

وجم����د ال���زج���ل راب����ي ع��ل��ى ي���ّدك

احت��������������دوا ي�������ا ل���ب���ن���ان���ي���ة

م����ن امل����ا�����ص����ي م����ا ت��ع��ل��م��ن��ا

ومل����������ا رف�����ع�����ن�����ا ع���ل���م���ن���ا

مت��ر ه���ال���ف���ت���ن���ة  ت���خ���ل���و  ل 

امل�������ر زوم  دوق�����������ون�����������ا 

ل��ب��ن��ان م����ن  اأج����م����ل  يف  م����ا 

وب�����امل�����ح�����ب�����ة والإمي��������������ان

اأ������ص�����رار زم���������رة  ت���خ���ل���و  ل 

ه��ن��ي ال��ل��ي اغ���ت���ال���وا الأح�����رار

وع�������ل�������وا ب�����������راج احل�����ري�����ة

وي������ام������ا وي������ام������ا ت����اأمل����ن����ا

جن����ح����ن����ا ب�����امل�����ي�����ة م���ي���ة

ط�����ول ع���م���رو ال���ل���ب���ن���اين ح��ر

وف�������رق�������ون�������ا ال����غ����رب����ي����ة

مم���ي���ز ع����ن ك����ل ال���ب���ل���دان

ال��ع��ل��ي��ة الأرزة  �����ص����ون����وا 

ي�������ص���ب���وا زي������ن ف������وق ال���ن���ار

وم������ا ن�����ال�����وا م�����ن ال��ق�����ص��ي��ة

ال�ساعر حممد عبد الرجمن دمج

برجا- ال�صوف

اأجللت يف النا�س من تعلو بهم همٌم

قائدهم امل��ي��دان  يف  متّر�س  جنٌد 

كرامتهم  ت  م�صّ اإذا  ث��اأر  ط��ّاب 

كم حاول الياأ�س نيًا من عزميتها

حمنته الأق��دار  اإىل  ي�صكو  وع��اد 

غايتهم واملجد  مق�صدهم  لبنان 

هم الأن��ام  خر  بل  اخلر  منابت 

حتتدم الهيجاء  اإذا  ن�صر  �صّناع 

اأ�صحاب حقٍّ به فوق الغمام �صموا 

تلك الن�صور التي حتلوا لها القمم

�صيم قهره  يف  لهم  ق��وٍم  عزم  من 

الظلم �صادت  اإن  تعرفهم  والأر�س 

املوؤهل اأول حّيان �سليمان

�صياكا   ال�����ص��م��اء  ن���ور  م��ن  اأب�����ص��رت 

امل���واج���ع دمعة  م���اء  و���ص��ك��ب��ت م��ن 

ب��اك��ًرا  ي��ق��ط��ف  راح  ف��ج��ر  ف��اإن�����ص��ّق 

ن��خ��وٍة  م��ل��ع��ب  للن�صر  ال����ذرى  وع��ل��ى 

ف��ي��ك اخ�����ص��رار ال����روح ج����ذوة ف��ار���س 

وه����ن����ا ي����د ال����ل����ه ب�������ارك ك��ف��ه��ا 

ومب���رك���ب ال���ري���ع���ان ق���د اأب���ح���رت 

ال��ل��ه احل��ي��اة خلافقي  م��ذ ع��ل��م  م��ذ 

قد  ع��اه��دت��ه  حينما  اأ����ص���رق،  ل��ب��ن��ان 

ب���ارك���ت ب���احل���ب وج���ه���ك ف��اط��ٌم 

ت���وال���ًي���ا  ل��ل��م�����ص��ي��ح  ق���ي���ام���ة  واأرى 

حم��ّم��د  ل��ل��ن��ب��ي  ال���ر����ص���ال���ة  واأرى 

����ص���رف وت�����ص��ح��ي��ة، ك���اأن���ك ن��اظ��ر  

ه��واك ي�����ص��ون  ك��ي  ع�صقي  ون����ذرت 

ت���دع���وا اإل����ه ال���ك���ون ك���ي ي��رع��اك

م���ن ب���ن اأن��ف��ا���س ال�����ص��ب��اح ���ص��ذاك

ع��اك ال�����ص��م��اك  اإىل  رّف  رّف،  م��ذ 

ت��زج��ى ل��ل��ب�����ص��ن��ان اخ�������ص���رار رب���اك

ف��داك ت�صتميت  اأن  اأق�����ص��م��ت  م��ذ 

�صباكا ح��ل��م  ب���ان  عينك  ب��ح��ر  يف 

ل��ل��ج��ي�����س، ه�����اك ق��ل��ب��ي ه��اك��ا

ذراك ت�����ص��يء  ك��ي  اأرزك  ���ص��اأ���ص��ون 

وب��ن��ع��م��ة ال����ع����ذراء ����ص���رت م��اك��ا

ي�����داك ان���ب���ت���ت���ه  جم�����د  ك�����ل  يف 

خ���ط���اك ال�����ع�����رب�����ي  ن���ه���ج���ه  يف 

اأب����اك وال����وف����اء  اأّم������ك  الأر��������س  يف 

فاطمة عارف م�سيك







يف حّبات القمح: رغيفنا، ويف ال�سنابل هندام حقولنا، ويف عناد 

التوا�سع كربياوؤنا،  ويف  اأباوؤنا،  الأعايل  ويف  لبناننا،  الأر�ض: حّب 

ويف الإخاء: تعاوننا، ويف ال�سيم: همتنا، ويف املحبة: اأبجديتنا.

ونوادينا،  ومعاهدنا،  وجامعاتنا،  ومدننا  اأريافنا  يف  لبناننا  ثقافة  تلكم، 

ومنابرنا، ال جهل اأو جتهيل، وال بغ�ساء، اأو فتنة، وال ا�ستبعاد اأو اإلغاء، وال 

اإدعاء، وال ركو�ض  اأو  اأو منيمة، وال ا�ستعالء  اأو جتريح، وال نفاق  تهمي�ض 

اإىل الوراء اأو الهروب اإىل االأمام يف مواقفنا.

اإنها الثقافة اللبنانية، يف التفكري والكتابة واخلطاب والعالقات، ما يوؤكد، 

اأن اأية مفردات وم�سطلحات وطروحات من خارج هذا ال�سياق، اإمنا هي 

دخيلة ومتطفلة ومعتدية على ثقافتنا وقيم �سلوكنا.

الثقافية  والنظريات  املدار�ض  خمتلف  مع  والتفاعل  احلوار  ثقافة  وهي 

االأخرى، من دون الذوبان فيها، اأو مقاطعة لها، فناأخذ ما ال يتعار�ض مع 

اأ�سول ثقافتنا، الأن احلفاظ على االأ�سالة، لي�ض اإنغالًقا على الذات، والأن 

االإنفتاح على ثقافة الغري، ال يلغي الذات الثقافية لالأمة.

اأو املقاطعة والتباعد والتنابذ بني الأفراد واجلماعات  القطيعة 

الفرد  يجعل  ما  العداء،  ثقافة  من  نوع  هو  املجتمع،  و�سرائح 

ماأزوًما، واملجتمع منق�سًما وامل�سري م�ستًتا.

�ساعة  والت�سرنق  احل�سور،  �ساعة  الإنكفاء  اأن  املعادلة،  ويف 

هو  الأزمات،  �ساعة  والالمبالة  العمل،  �ساعة  والك�سل  الوئام، 

اأعلى درجات العدوان على الذات.

يبدع  ال  والت�سفيق  قلًقا،  يلغي  ال  والياأ�ض  فرًحا،  ت�سنع  ال  االآهات، 

فكًرا، واملجاملة ال توؤ�س�ض وًدا، والرثثرة ال حتمل بالغة، والنميمة ال تبني 

�سداقة، واالإرمتاء ال ي�سبح �سعوًدا، والوجوه امل�ستعارة ال تاأتي بالوجاهة.

فاملتاأوهون واليائ�سون، علة على ذواتهم وعلى جمتمعهم، وامل�سفقون 

املجاملون، هام�سيون يف حياتهم، واملرثثرون والنمامون: باعة الأل�سنتهم، 

املظاهر ال ظل  والباحثون عن  باعة جلباههم،  االأبواب:  والواقفون على 

لهم.

املنطق: �سيد الكالم.

والعدالة: �سيدة الأحكام.

ال�سجاعة: �سانعة النت�سار.

التهور: �سانع الف�سل.

البخل: �سانع الفقر.

والكرم: �سيد العطاء.

الثقة: مظلة للمودة.

امل�ساحلة: بامل�سافحة.

امل�سافحة: بامل�سارحة.

كتب اإليها يقول:

ن�سجت من جدائللك عباءة ال�سعر لق�سائدي.

وابحر اإىل الغزل من موانئ الفرح يف ال�سفر اإىل دارتك.

واأجعل من موعد لقائنا ميالًدا جديًدا ليوم ميالدنا.

كتبت اإليه تقول:

اأنت املعنى لكل حرف.

انت املغنى لكل عزف.

اأنت ال�سدى لكل �سوت.

اأنت املبتداأ واخلرب واملنتهى لكل حب.

�سخ�سان يت�ساويان يف الف�سل وال�سقوط هما:

من يعتلي اأكتاف غريه للو�سول ومن يتعاىل على غريه للوجاهة.

كانون الأول
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بطاقة ملّونة
يكتبها: 

حممد �سلمان
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اأ�سماء لمعة 

اإعداد:

تريز من�صور

اجلي�ش - العدد 342 144

ـّ�س احلداثة  م�ؤ�س

امل�سرحية يف لبنان

وجه من وجوه �لثقافة يف لبنان و�لعامل �لعربي، من �أبرز موؤ�صـ�صي �حلركة �مل�صرحية يف لبنان، �إنه 

�صاحب �لقلم �ملبدع ع�صام حمفوظ �لذي بحث عن �حلرية يف كل مكان، يف �ل�صعر و�لنرث و�مل�صرح... 

فاأغنى �ملكتبة �لأدبية باأرقى ن�صو�ص �لنرث و�ل�صعر.

ع�صام حمفوظ

�لباحث عن �حلرية 

يف كل كلمة ومكان

بزوغ �ملوهبة

مرجعيون،  جديدة  يف  حمفوظ  ع�صام  ولد 

اأدبية  عائلة  يف   ،1938 العام  لبنان  جنوب 

ال�صاعرعبد  الأ�صنان  طبيب  والده  بامتياز. 

ب بـ»بلبل اجلنوب«،  امل�صيح حمفوظ، �صاحب ملحمة كربالء، لقُّ

 .)1937( الر�صى«  ال�صريف  اأدب  يف  »الرمزية  منها،  موؤلفات  عدة  وله 

�صقيقان هما عماد )طبيب  له  واأديبة،  مدّر�صة  لولو غنطو�س  والدته 

ديانا  )اأديبة(،  حنان  �صقيقات  وثالث  )مهند�س(،  ورائــد  اأ�صنان(، 

)كاتبة( وليلي )مدّر�صة(. 

وظهرت  مرجعيون،  مدار�س  يف  والثانوية  البتدائية  علومه  تلّقى 

موهبته يف �صن ال�صاد�صة ع�صرة، حيث كان يعّد امل�صرحيات ويخرجها 

ليعر�صها اأمام جمهور موؤلف من اأ�صداقائه يف احلي ويف املدر�صة. 

انتقل ع�صام حمفوظ اإىل بريوت ملتابعة درا�صته، وبعدها اإىل العا�صمة 

الفرن�صية باري�س حيث التحق مبعهد الدرا�صات العليا، وح�صل على 

دبلوم الدرا�صات املعّمقة يف امل�صرح العام 1979. 

�لثورة و�حلد�ثة

اأغواه العمل ال�صحايف فبداأ يكتب يف عدة �صحف وجمالت ويجري 

احلوارات ال�صيا�صية، لكن و�صوحه و�صراحته مل يتوافقا مع ال�صيا�صة 

وزواريب احلرب الأهلية فان�صرف اإىل ال�صعر.

ويف اأحد الأيام اقتحم مكاتب جملة »�صعر« وقال لرئي�س حتريرها 

يو�صف اخلال: اأنا ع�صام حمفوظ. وقبل اأن ي�صاأله زعيم حركة ال�صعر 

احلديث عن الهدف من زيارته، قّدم له باقة من ق�صائده، وقفل عائًدا 

اىل جنوبه، على حّد و�صف اخلال للقائه الأول مبحفوظ.

العام  حتى  »النهار«  جلريدة  الثقايف  الق�صم  يف  حمفوظ  كتب 

ا مل�صروع يحمل ا�صم  1996، واأ�صبح اأحد اأركان جملة »�صعر«، موؤ�صـ�صً

ا لكل »الثياب القدمية«،  »الف�صحى ال�صعبية«. فقد كان معار�صً

الأخالقية منها واللغوية، التي تف�صل امل�صرح عن »�صدمته« ال�صرورية 

واحلّد من قدرة النا�س على التفاعل معه. ولذلك كتب بياًنا حمل 

تقدمي  من  ق�صري  وقــت  بعد  واحــد«،  رقــم  م�صرحي  »بيان  عنوان 

م�صرحية »الزنزخلت«، التي مّت ت�صنيفها من اأف�صل اإبداعات امل�صرح 

العاملي بني 1966 و1970. ومما جاء يف هذا البيان: »لأننا منر يف فرتة 

حرجة من تاريخ اأمتنا، ولأننا يف حاجة اإىل �صهداء، فلتكن اللغة 

الف�صحى �صهيدة امل�صرح املقد�صة«. 

اأنه،  حمفوظ  يروي  ذلك  يف  ب�صهولة،  القبول  يلَق  مل  امل�صروع  هذا 

للفنون«  الثاين  املنعقد على هام�س »مهرجان دم�صق  املوؤمتر  اأثناء 

املعا�صر،  العربي  امل�صرح  ق�صايا  لبحث  الأول  املوؤمتر  وهو   ،1970 العام 

يفر�س  اأن  اأراد  الذي  الكيايل،  فوزي  ال�صوري  الثقافة  بوزير  ا�صطدم 

اللغة الف�صحى على امل�صرح امل�صارك يف املهرجان بحجة اأن العرتاف 

بالعامية وت�صجيعها هما »خيانة« قومية ت�صاعد يف تعطيل م�صروع 

الوحدة العربية.

�صريعة  فمراجعة  اأ�صا�صه  من  خاطئ  الطرح  هذا  اأن  راأى  حمفوظ 

ال�صتعمارية« - حني كانت  العربية قبل »التجزئة  الأقطار  لتاريخ 

الوحدة  تلك  اأن  لنا  توؤكد   - العثماين  الأقطار حتت احلكم  هذه 

الرعايا  ل�صان  على  املختلفة  العربية  العاميات  ا�صتفحال  متنع  مل 

يف  القوميات  لغات  تعدد  فاإن  املقابل،  ويف  العرب.  من  العثمانيني 

مع  كربى  احتادية  دولة  اإن�صاء  مينع  مل  �صابًقا،  ال�صوفياتي  الحتاد 

تعزيز اللغات املحلية ر�صمًيا.

اأكرث من ذلك، اإن ازدواجية اللغة العربية، يف راأي ع�صام حمفوظ، 

مل تن�صاأ يف ع�صور النحطاط، ول يف ظل التجزئة ال�صتعمارية، اإمنا يف 

اأح�صان الع�صر الذهبي لالإمرباطورية العربية، يوم كانت بغداد حا�صرة 

عاملية. لذلك �صح القول »اإن الن�س امل�صرحي مع ع�صام حمفوظ حقق 

لغة اخل�صبة«، معتمًدا  اإىل  الكتاب  لغة  النوعية حني هجر  نقلته 

الف�صحى ال�صعبية التي يفهمها كل العرب.

 بني »�لزنزخلت« و»�لديكتاتور«

ـ�صي موجة احلداثة امل�صرحية ووا�صع  يعترب ع�صام حمفوظ اأحد موؤ�صّ

ا م�صرًحا  �صً اأوىل لبناتها. بداأ ن�صاله امل�صرحي منذ اأوائل ال�صتينيات موؤ�صّ

لبنانًيا حديًثا، ومتاأثًرا باحلركة امل�صرحية الغربية ومواكًبا لها. وقد 

اأوجد اأفًقا جديًدا له، هو اأفق الإ�صتفادة الق�صوى من انت�صارات امل�صرح 

العاملي، واجتاه نبذ اآخر اآثار الدراما البورجوازية و�صالوناتها. فقد اأّرخت 

فيها  ا�صتخدم  حيث  احلديث،  اللبناين  امل�صرح  لولدة  »الزنزخلت« 

اللبنانية  املحكية  اللغة  �صميم  من  طالًعا  ب�صيًطا  حواًرا  حمفوظ 

�صواء  حملًيا  م�صموًنا  الن�س  اإىل  اأ�صاف  ما  وهذا  واأمثالها،  جّوها  يف 

يف التعبري اأو يف امل�صلك، بح�صب �صكيب خوري، من دون اأن يحرم 

�صعدون، بطل امل�صرحية، من امل�صاركة يف القلق الكوين. 

 ،)1969( »الديكتاتور«  عنوان  حملت  التي  الثانية  م�صرحيته  يف 

كّر�س ع�صام حمفوظ املفهوم التقني اجلديد، لغة وحواًرا، عرب حوار 

حب�س  ا�صتطاعتهما  يف  فقط،  �صخ�صني  بني  ومتوتر  م�صحون  ثنائي 

امل�صاهد طوال �صاعتني: اأبرع حوار ثنائي طويل النف�س عرفه امل�صرح 

يف  اأما  �صعادة.  كميل  كتب  ما  على  وم�صموًنا،  �صكاًل  اللبناين 

خ�صو�س اللغة امل�صرحية اجلديدة التي ا�صتخدمها حمفوظ، فاإنه على 
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الرغم من لبنانية التعبري ولبنانية الأمثال، وتالًيا لبنانية اللغة، فقد 

من  خلقها  معيًدا  اللغة،  هذه  حّرك  متميًزا  تركيًبا  املوؤلف  قّدم 

جديد. 

التاأليف  مادة  حمفوظ  در�س  م�صرحًيا  كاتًبا  كونه  اإىل  بالإ�صافة 

امل�صرحي يف اجلامعة اللبنانية بني العامني 1970 و 1975.

�إبد�ع متعدد �لأوجه

التاأليف  يف  كتاًبا  وع�صرين  خم�صة  من  اأكرث  الكبري  للراحل 

والرتجمة، نذكر منها يف امل�صرح: »الزنزخلت« )1968( اأخرجها برج 

فازليان، »الديكتاتور« التي اأخرجها بنف�صه ونالت 

 ،)1970( امل�صرحي  دم�صق  مهرجان  يف  جوائز  عدة 

وكّرمت يف مهرجان قرطاج )1987(، وبعد رحيله 

عمل  لأف�صل  الأوىل  اجلائزة  نالت  �صنوات   6 بنحو 

م�صرحي يف مهرجان ال�صارقة )2012(، ومن اأعماله 

ا »التعري«، و«�صترييو 70«، و»ملاذا«... امل�صرحية اأي�صً

»م�صرحي  منها  مــوؤلــفــات  ــدة  ع النقد  يف  ــه  ول

امل�صرحية  التجربة  فيه  يتناول  ــذي  ال وامل�صرح«، 

ال�صخ�صية  جتربته  خــالل  من  احلديثة  العربية 

والق�ص�صية  الفكرية  موؤلفاته  ومــن  امل�صرح.  يف 

»حوار  ال�صتينات«،  بريوت  »عا�صقات  واحلوارية، 

مع امللحدين يف الرتاث«... 

�صوت �صعري خا�ص

الدواوين  من  العديد  حمفوظ  ال�صاعر  قلم  خّط 

»اأع�صاب   ،)1959( ميتة«  »اأ�صياء  منها:  ال�صعرية 

الأول«  و»املــوت   ،)1963( العذراء«  وبرج  »ال�صيف   ،)1961( ال�صيف« 

)1972(. ومن ق�صائده التي ن�صرت يف جملة �صعر، »اجلرذ«، »خريف« 

يف  »تعب   ،)1964( العهد«  اآخر  »حديث   ،)1964( »املاأدبة«   ،)1963(

م�صاء الثاين والثالثني من كانون«، و»الق�صيدة ذات ال�صوتني«...

حمفوظ ال�صاعر، فر�س على ال�صاحة ال�صعرية �صوته اخلا�س املتفرد 

كتابة  عن  توّقف  الإن�صاين.  والبعد  والذاتية  الغنائية  من  املن�صوج 

ال�صتة«؛  الأيام  »وداع  ق�صائده  اآخر  بعد هزمية 1967 وكانت  ال�صعر 

اإذ راأى اأن ال�صكل امل�صرحي )احلواري( هو املنا�صب مل�صتجدات الوقت 

اإىل  اأ�صلوبها، وميلها  واإحكام  ات�صمت ق�صائده بقوة لغتها  العربي. 

التعبري عن اإن�صان القرن الع�صرين واحلالت التي يعي�صها، بالإ�صافة 

ق�صيدة  كتابة  عن  التخلي  دون  من  ال�صعري،  للتجريب  امليل  اإىل 

التفعيلة مبو�صيقاها واأعاري�صها، والتي ا�صتمّد بع�س تعبرياتها من 

الكتاب املقد�س ورموزه.

يف اآخر �صنوات حياته عا�س ع�صام حمفوظ �صراًعا حممًوما ومريًرا 

حتى  فع�صًوا  ع�صًوا  ج�صده،  فت�صاقط  فجاأة  اأ�صابه  الذي  املر�س  مع 

الرمق الأخري، وغاب يف اخلام�س من �صباط 2006، ليبقى اإ�صمه �صاطًعا 

ومتاألًقا بحرب اإبداعه، زاهًدا بالأو�صمة ونيا�صني التكرمي التي مل يقبل 

اأًيا منها.

تعّددت املجاالت... واال�سم واحد

كان ع�صام حمفوظ غزير الإنتاج يف جمالت خمتلفة، ومع 

اأنه عرف بدرجة اأوىل من خالل اإنتاجه امل�صرحي. فقد كانت 

موؤلفاته كثرية يف املجالت الأخرى التي كتب فيها.

يف النقد له: 

اللبناين«  الكتاب  »دار  احلديثة«،  العربية  الثقافة  »دفرت   •
.)1973(

للدرا�صات  العربية  »املوؤ�ص�صة  والق�صية«،  ال�صاعر  »اأراغــون   •
والن�صر«) 1974(. 

مئة  العربي يف  امل�صرح  »�صيناريو   •
عام«، »دار الباحث«)1981(.

الطليعية«،  العربية  »الــروايــة   •
»دار ابن خلدون«)1981(.

نــاقــد عــربــي يف  • »مــ�ــصــاهــدات 
باري�س«، »دار الباحث« )1981(. 

الثقافة  مع  �صخ�صية  »لقاءات   •
الغربية«، »الدار العاملية« )1984(.

وتــفــاعــالتــهــا  ــيــة  ــال ــوري ــ�ــص »ال  •
العربية  »املــوؤ�ــصــ�ــصــة  ــعــربــيــة«،  ال

والن�صر«)1987(«. للدرا�صات 

ال�صعر  ــالك  م �صحادة  جـــورج   •
وامل�صرح«، »دار النهار«، 1989. 

العربية«،  م�صتقبل  »امل�صرح   •
»دار الفارابي« )1991(.

•  »م�صرحي وامل�صرح«، »مكتبة بي�صان« )1995(...
ومن موؤلفاته الفكرية وال�صيا�صية:

• »حوار مع رواد النه�صة العربية يف القرن التا�صع ع�صر«، دار 
ريا�س الري�س للن�صر« )1988(. 

• »حوار مع املتمردين يف الرتاث«، »دار ريا�س الري�س للن�صر« 
 .)2000(

• »حوار مع ابن عربي«، »دار الفارابي« )2003(. 
الري�س للن�صر«  • »حوار مع امللحدين يف الرتاث«، دار »ريا�س 

.)2004(

• »اأبعد من احلرب«، »دار الآداب« )1993(. 
• »واأبعد من ال�صالم«، »دار الفارابي« )1997(.

• »الرهاب بني ال�صالم وال�صالم«، »دار الفارابي« )2002(. 
الري�س  ريا�س  »دار  ال�صتينات«،  بريوت  له،عا�صقات  الق�صة  يف 

للن�صر )2000(. 

ويف الرتجمة،«ق�صائد ور�صائل حب«، بول ايلوار، »دار الفارابي« 

 .)2003(

• »مارك�س يف اأمريكا«، هوارد زن، 
»دار الفارابي« )2004(.









ق������ّدم������ت ج���ام���ع���ة 

وم�ؤ�س�سة  ال��ل���ي��زة  �سيدة 

للثقافة  �ساهني  اإم��ي��ل 

الأول  العر�ض  ال�سينمائية 

للفيلم ال�ثائقي »جبارة« 

عن �سرية امل�سرحي رمي�ن 

يتناول  ب��ريوت.  يف  الأوني�سك�  ق�سر  يف  وذل��ك  ج��ب��ارة، 

�سرية  واإخ��راج��ه(،  الربك�ض  ن�سري  اإع��داد  )من  الفيلم 

اإجنازاته  اأهم  ويربز  دقيقة،   120 يف  الفنية  جبارة  رمي�ن 

وم�ساهماته يف احلركة امل�سرحية احلديثة يف لبنان على 

مدى اأكرث من 50 عاًما. وه� يعر�ض اأهم املحطات الفنية 

�ستينيات  اأواخر  حقبة  طبعت  التي  والتاريخية  والثقافية 

القرن املا�سي وحتى نهايته و�س�ل اإىل بع�ض اأعمال جبارة 

بري�سة  له  ر�سًما  جبارة  ت�سلم  العر�ض  بدء  وقبل  الأخرية. 

حنان  ال�سيدة  زوجته  من  �سادق،  بيار  الراحل  الفنان 

�سادق.

جبارة  رمي���ن  بدايات  الأول  ق�سمه  يف  الفيلم  يعر�ض 

التحاقه  وذلك منذ  املن�سرم  القرن  �ستينيات  كممثل يف 

اللَذين  احلديث  امل�سرح  وفرقة  احلديث  امل�سرح  مبعهد 

باأهم  مروًرا  ولية،  الدَّ بعلبك  �ستهما جلنة مهرجانات  اأ�سّ

احلديث،  امل�سرح  فرقة  مع  فيها  �سارك  التي  الأعمال 

�ساهم  التي  احلر  امل�سرح  وفرقة  اللبناين،  امل�سرح  وحلقة 

يف تاأ�سي�سها )1960 و1970( حيث ملع جنمه على خ�سبات 

واأكرثهم  امل�ه�بني  املمثلني  اأب��رز  من  واأ�سبح  امل�سارح 

براعة.

جتربة  جبارة  ب��داأ  كيف  فيتناول  الثاين  الق�سم  اأم��ا 

الإخراج والتاأليف و�س�ًل اإىل اندلع احلرب اللبنانية العام 

اأعماله امل�سرحية »لتمت ديدم�نا«، ثم  1975، مروًرا باأول 

»دكر  م�سرحية  متارين  وبداية  زك���ر«،  رعاية  »حتت 

النحل« التي قطعها اندلع الأعمال الع�سكرية.

يف  الإنتاجية  ال��ذروة  فرتة  عن  الثالث  الق�سم  ويحكي 

ما  احل��رب،  زمن  من  غم  الرَّ على  جبارة  رمي�ن  م�سرح 

و»زرد�ست  »�سربل«،  قّدم  حيث  و1986   1975 العامني  بني 

ي�سعد  و»قندلفت  ي�س�ع«،  و»حماكمة  كلبا«،  �سار 

»�سانع  الفنية  ورائعته  النحل«،  و»دكر  ال�سماء«،  اإىل 

وتقدير  نالت ج�ائز يف مهرجانات عربية  التي  الأحالم« 

النّقاد على ال�س�اء.

بني  اخليبة  مرحلة  الفيلم  يغطي  الرابع  الق�سم  يف 

العامني 1987 و1990 وهي مرحلة تعيني جبارة مديًرا عاًما 

اإىل  ان�سرف  حينها  لبنان،  تلفزي�ن  اإدارة  ملجل�ض  ا  ورئي�سً

يف  واأدى  امل�سرح،  عن  ق�سرًيا  واأبعده  اأنهكه  اإداري  عمل 

النهاية اإىل اإ�سابته بعار�ض �سحي خطري كانت نتيجته 

�سلاًل ن�سفًيا حّتم مرحلة �سراع قا�سية يف حياته.

اإىل  املتقطعة  الع�دة  مرحلة  اخلام�ض  الق�سم  ويتناول 

امل�سرح بني العامني 1993 و2013 حيث قّدم يف فرتات متباعدة 

و»بيكنيك  اخلريف«،  زه��رة  قطف  »من  م�سرحيتي 

�سار  »زرد���س��ت  عر�ض  واأع���اد  التما�ض«،  خط�ط  على 

كما  املمثلني،  من  جديد  جيل  مع  و»�سربل«،  كلًبا« 

»ي��سف  هي  غندور  اأنط�ان  للكاتب  م�سرحيات  اأخرج 

بك كرم« و«طاني��ض �ساهني« و»نقدم لكم وطن«، اإىل 

اآخر م�سرحياته »مقتل اإن واأخ�اتها« العام 2012.

»جبارة«  اإن  الربك�ض،  ن�سري  املخرج  قال  الفيلم  عن 

فيلم »غري خم�س�ض لغايات جتارية، وهدفه ت�ثيق وتاأريخ 

من  اللبناين  وامل�سرح  والفن  الإب��داع  من  ذهبية  حقبة 

اأبرز  واأح��د  احلديثة  امل�سرحية  احلركة  رواد  اأحد  خالل 

ال�سخ�سيات اجلدلية املعا�سرة يف لبنان«.

على  الربك�ض،  بح�سب  ال�س�ء،  الفيلم  ي�سلط  كذلك 

»رمي�ن جبارة املخرج، من خالل اإبراز مميزاته وطريقته 

واأهم  املمثلني واخل�سبة،  التعامل مع  والفريدة يف  العف�ية 

امل�سرحية،  اأعماله  اإخ��راج  يف  املتميز  اأ�سل�به  خ�سائ�ض 

اأعماله  يف  �سارك�ا  الذين  باأهم  التذكري  اإىل  بالإ�سافة 

وفيليب  خ�ري  ور�سى  غازي  كمادونا  ورحل�ا،  امل�سرحية 

عقيقي وغريهم«.

الإع��الم��ي  ج��ب��ارة  »رمي����ن  ��ا  اأي�����سً الفيلم  وي��ت��ن��اول 

امل�سم�عة  وال�سحافة  املكت�بة  ال�سحافة  يف  وم�ساهماته 

»النهار«،  �سحيفة  يف  الأ�سب�عية  زاوي��ت��ه  خ��الل  م��ن 

وبرناجمه »األ� �ستي« الذي يبث عرب اإذاعة »�س�ت لبنان« 

الأ�ستاذ  جبارة  رمي�ن  على  اأخ��رًيا  وي�سيء  �سن�ات.  منذ 

يف  اجلميلة  الفن�ن  معهد  يف  يدّر�ض  بداأ  حيث  اجلامعي 

اأجيال  اإعداد  يف  ودوره  افتتاحه،  بعد  اللبنانية  اجلامعة 

من املمثلني واملخرجني امل�سرحيني«.

يف حفل اإطالق الفيلم، و�سف نائب رئي�ض جامعة �سيدة 

مطر  �سهيل  الدكت�ر  العامة  والعالقات  للثقافة  الل�يزة 

الفيلم باأنه »مهم«، مالحًظا اأنه »يحيط بكل ج�انب 

التي  الأوىل  املرة  »لي�ست  اإنها  وقال  جبارة«.  رمي�ن  حياة 

للم�سرح  اأ�ستاًذا  كان  وه�  جبارة،  اجلامعة  فيها  تكّرم 

مهرجان  خالل   2010 العام  يف  وكرمته  �سبق  اإذ  فيها، 

م�سرح  يف  كر�سي  على  اإ�سمه  واأطلقت  الطالب،  اأفالم 

اجلامعة، وانتجت له م�سرحية مقتل اإّن واأخ�اتها«.

ال�سينمائية  للثقافة  �ساهني  اإميل  م�ؤ�س�سة  رئي�سة  اأما 

الدكت�رة روز ماري �ساهني، ف�سددت على اأن »جبارة رمز 

ال�ستينات،  يف  انطلقت  التي  اجليدة  امل�سرحية  للحركة 

اأن  اإىل  واأ�س��ارت  اللبناين«.  الذهب��ي للم�س��رح  ال��ع�سر  يف 

اإم�كاناتها،  �سمن  من  العمل  دعمت  الثقاف�ة  »وزارة 

ط�اقاته��ا  ك�ل  جن�دت  الل��يزة  �س���يدة  وج�امعة 

لإجنازه«.
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نّظمت كلية امل��سيقى يف جامعة الروح القد�ض – الك�سليك لقاء 

م��سيقًيا حتت عن�ان »امللتقى الك�رايل ال�سبابي: اأ�س�ات متناغمة« 

وذلك بالتعاون مع الإحتاد الأوروبي واملجمع العربي للم��سيقى، واحتاد 

امل��سيقي  ال�سباب  Europa Cantate.ومركز  الأوروبّية  اجل�قات 

العربي الأوروبي واحلركة الثقافّية يف ليما�س�ل Epilogi، وبدعم من 

وزارة ال�سباب والريا�سة.

الهدف من امللتقى التاأكيد اأنه ميكن للح�سارات والديانات اأن 

تتالقى وتتفاعل بدل اأن تت�سارع وتتناف�ض.

عمل  وور���ض  حما�سرات  اأي��ام  ثالثة  مدى  على  امللتقى  �سمل  وقد 

)امل�ارنة  ال�سريان  لدى  الديني  ح�ل:.»الإن�ساد  م�ا�سيعها  متح�رت 

الديني  »الإن�ساد  والأقباط«،  والدروز  والكلدان(  والأ�س�ريني  وال�سريان 

الأرمن  لدى  الديني  و»الإن�ساد  وال�سيعة«،  والبيزنطيني  الالتني  لدى 

نة«، �سارك فيها اأ�ساتذة م��سيقى وطالب واأع�ساء  والربوت�ستانت وال�سّ

ج�قات.

كما اأقيمت ثالث اأم�سيات م��سيقية: اأحيت الأم�سية الأوىل كل 

من ج�قة مدر�سة فينيك�ض الدولية )بريوت(، ج�قة املدر�سة املركزية 

)ج�نية(، ج�قة القدي�ض �ستفان��ض املرّتل البطريركية، فرقة الأن�ار 

الهنغارية.   VoiSingers وج�قة   Groung النب�ية، ج�قة  للمدائح 

فيما اأحيت ج�قة جامعة الروح القد�ض – الك�سليك، ج�قة الإن�ساد 

 Schönstätter Marienschule Ensemble ،الرتاثية والفتلة امل�ل�ية

 EPILOGI Youth Choirو عبّيه  و�سبايا  �سباب  جتّمع  الأملانية، 

ا  القرب�سية الأم�سية الثانية. اأّما الأم�سية الثالثة فت�سّمنت ا�ستعرا�سً

�سريًعا لكّل اجل�قات امل�ساركة، وت�زيًعا ل�سهادات التقدير والدروع، 

واأداء مقط�عة معّدة من الرتاثات امل��سيقية الدينية املذك�رة اأعاله.

اإ�سافة اإىل ذلك، اأعّد عميد كلّية امل��سيقى الأب الدكت�ر ي��سف 

مقط�عة  ط�روكيان  اإدوارد  الدكت�ر  الكلية  يف  والأ�ستاذ  طن��ض 

�سملت كل الطق��ض الدينية اأن�سدتها اجل�قات جمتمعة يف احلفل 

اخلتامي. 

احتفلت جامعة الروح القد�ض 

اأم���ني  ب��ي���م  ال��ك�����س��ل��ي��ك   –
املركز  من  مب��ب��ادرة  معل�ف، 

العايل للبح�ث يف اجلامعة. 

احلدث  هذا  برنامج  اإفتتحت 

عميدة كلية الفل�سفة والعل�م 

الإن�سانية يف اجلامعة الربوف�س�رة 

نعمة، مظهرة من خالل  هدى 

القاتلة«  »ال��ه���ي��ات  ك��ت��اب 

 )Identités meurtrières(

اإن�سانية  معل�ف  يدخل  كيف 

القادرة  احلداثة  مل�سلحة  جديدة 

ع��ل��ى اح���ت����اء ث����روات ال��ع��امل 

الثقافية جميعها.

مرياي  الربوف�س�رة  قّدمت  ثّم 

�سة مركز درا�سات  عي�سى، م�ؤ�سِّ

كلية  يف  الالتينية  اأم��ريك��ا 

ا يغّطي  الآداب يف اجلامعة عر�سً

لأم��ني  ال��روائ��ي  النتاج  جممل 

اإّن  الق�ل  اإىل  لتخل�ض  معل�ف، 

اأبطال هذه الروايات، بتعّددهم، 

ميثل�ن بعًدا من اأبعاد �سخ�سّية 

مبتكرهم. 

خالد  مايا  الدكت�رة  وتناولت 

ح�ل  اأط��روح��ة  كاتبة  ح���داد، 

اجلامعة  يف  وم��دّر���س��ة  معل�ف 

اللغ�ي  املزج  م�ساألة  اللبنانية، 

اللغ�ية  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  وب��خ��ا���س��ة 

املت�اترة يف روايات هذا الكاتب 

األ�سنية  م��ق��ارب��ة  خ���الل  م��ن 

واجتماعية ثقافية.

اأو���س��ح��ت  الإط�����ار،  ه���ذا  ويف 

مدّر�سة  اأ�سعد،  جن�ى  الدكت�رة 

الأل�سنية  جم���ال  يف  وب��اح��ث��ة 

الدولية  الرابطة  جائزة  وحائزة 

ال��ع��ام  الفرن�سية  ل��ل��درا���س��ات 

اأمني  ح�ل  مقالتها  على   ،2003

اللبنانية  اللهجة  اأّن  معل�ف، 

 Le( طاني��ض«  »�سخرة  رواية  يف 

Rocher de Tanios( هي نتاج 
الروح اخلاّلقة ورغبة يف التعبري، 

ميزج.بني ما ه� ملم��ض وما ه� 

تقّلب يف  اإىل  ي���ؤدي  مّم��ا  جم��ّرد 

اللغة. 

عبدو،  جنيب  الدكت�ر  اأّم���ا 

فختم �سل�سلة املداخالت بعر�ض 

 Les( »التائه�ن«  رواي��ة  ح���ل 

تروي  رمبا  التي   )Désorientés
اأّي  دون  من  وت��روي،  اآدم،  ق�سة 

�سّك، ق�سة كاتبها. وميكننا 

اأن نت�ساءل: كيف نعي�ض الذنب 

الذي يالزم اللبنايّن الذي ل يحّد 

نف�سه بلغته وثقافته، بل يحتاج 

اإىل مزجهما لفهم ما ه� عليه. 

وانتماء  ه���ّي��ة  ن���ؤّم��ن  كيف 

ثقافاتنا؟  تعّدد  ب�سبب  �سائعني 

لنزاع  اإج��اب��ة  ال��رواي��ة  تعطي 

اجلن�سية  ن��زاع  ه��ذا،  التائهني 

املزدوجة، ومَل ل، تعريف الإن�سان 

كم�اطن من العامل. 
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يوم �أمني معلوف يف جامعة �لروح �لقد�س - �لك�صليك

...و�مللتقى �لكور�يل �ل�صبابي يف �جلامعة 



م��سمها  والتكن�ل�جيا  للعل�م  الأمريكية  اجلامعة  افتتحت 

�ساهر  اأب��ي  ج���زف  ال�ساعر  كتاب  ح�ل  بندوة  العام  لهذا  الثقايف 

»وج�ه يف حديقة املبدعني« وه� ال�ساد�ض ع�سر من »�سل�سلة الذاكرة 

اللبنانية« التي ت�سدرها دائرة املن�س�رات يف اجلامعة.

لبنانيني هم:  اأعالم  ت�سعة  �سري  �سفحة   176 الكتاب يف  يت�سمن 

مالك،  �سارل  رحباين،  الأخ���ان  ال�سباح،  كامل  ح�سن  ج��ربان، 

مايكل دبغي، وليد غلمية، غ�سان ت�يني، و�سعيد عقل. وفيه �س�ر 

ووثائق ت�سدر للمرة الأوىل يف كتاب متقن التب�يب وامل�سم�ن وغالف 

من عامر الطيارة.

�سارك يف الندوة ال�زير ال�سابق اليا�ض حنا الذي كان م�ست�ساًرا قان�نًيا 

لالأخ�ين رحباين، وقال: »لي�ست املرة الأوىل يكتب ج�زف اأبي �ساهر 

ال�سابق »ه�ام�ض من �سرية ذاتية«  الأخ�ين رحباين، فكتابه  عن 

�سدر العام 1986�سنة غياب عا�سي. وكتابه اجلديد »وج�ه يف حديقة 

املبدعني« يت�سمن 30 �سفحة عن الأخ�ين رحباين اإىل جانب �سمة 

من النابغني...«.

ال�سابق  ال�زير  اأما 

ج�������رج ���س��ك��اف 

��ع��ت  ف��ق��ال: »ت������سّ

اأبي  ج���زف  حديقة 

كل  يف  لبنانيني  اأعالًما  و�سنديان،  اأرز  بغابة  �سّ�رها  ومنت،  �ساهر 

جمال �سيا�سي اأو علمي، ثقايف اأو اجتماعي واإن�ساين...«.

اللبنانيني  الكّتاب  لحت��اد  العام  لالأمني  مداخلة  كانت  ثم 

 ، الدكت�ر وجيه فان��ض، ومن كلمته: »احلديقة، مبعناها العمليِّ

وال�ستمرار.  العطاء  ُيرجى منه  اإمناء  رع ممار�سة  والزَّ رِع.  للزَّ مطرح 

وهذا يخت�سر حكاية »وج�ٌه يف حديقة املبدعني«: حديقة م�ساحات 

معرفة...«. وكانت كلمة اخلتام للم�ؤلف ج�زف اأبي �ساهر الذي 

القلب،  يف  اأرج  بع�ض  منه  ال��زارع  وحظ  ال���رد،  الكالم  »قال�ا  قال: 

بع�ض دللت اإىل العقل ياأخذ بها، ويتطلع اإىل املا بعد. و�سكر رئي�سة 

اجلامعة هيام �سقر، واملنتدين الثالثة على كلماتهم يف كتابه. 

ومّت ت�زيع الكتاب هدية للح�س�ر.

را�سيا«  حمرتف  »جمعية  تروؤ�سه  خالل  من  الفنية  وم�سريته  الثقافية  جله�ده  تكرمًيا 

والأمانة العامة ل�»جتمع البي�تات الثقافية يف لبنان« على مدى 25 عاًما، منحت امللحقية 

�س�قي  الدكت�ر  الفنان  الأوروبي  الإحتاد  يف  لتفيا  جلمه�رية  العامة  القن�سلية  يف  الثقافية 

دلل �سهادة خا�سة ت�سّلمها من امللحق الثقايف للقن�سلية وم�ؤ�س�ض حمرتف اآثار ال�سرق ومدير 

اأكادميية مايكل اأجنل� للفن�ن اجلميلة الفنان برنارد رن�، وذلك يف قلعة ال�ستقالل را�سيا 

ال�ادي بح�س�ر عدد من الفنانني واملثقفني.

بعطاءات  اأ���س��اد  رن���  ب��رن��ارد  القن�سل 

�سعداء  »نحن  وقال:  دلل  �س�قي  الفنان 

وهذا  ال�سهادة  ه��ذه  له  نقدم  اأن  الي�م 

الدرع اللذين يكت�سبان اأهمية كبرية 

اأث��ًرا  يرتك�ن  لأنا�ض  اإل  يعطيان  ل  اإذ 

كبرًيا يف الفن والثقافة...«.

دلل  �س�قي  الفنان  �سكر  من جهته، 

لتفيا  جمه�رية  يف  الثقافية  القن�سلية 

اللفتة  ه��ذه  على  الأوروب���ي  الحت��اد  يف 

ا اأنها جاءت من قبل  الكرمية، خ�س��سً

فنان رائد يف ن�سر الفن وقيم اجلمال ه� 

الفنان برنارد رن�، الذي يرفع اإ�سم لبنان 

واعًدا  والعامل،  الأوروبي  الإحتاد  يف  عالًيا 

التي  والفنية  الثقافية  امل�سرية  باإكمال 

الغالية  ال�ادي  را�سيا  انطلقت من قلعة 

على قلبه. واختتم الحتفال بج�لة يف 

القلعة التاريخية.
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»وجوه يف حديقة �ملبدعني« جلوزف �أبي �صاهر

تكرمي �لفنان �صوقي دالل على جهوده يف �لفن و�لثقافة

يف �سل�سلة »مرايا من تراث لبنان«.»مر�يا من تر�ث لبنان« يف جزء �صاد�س

»مركز  ع��ن  ال�ساد�ض  اجل���زء  ���س��در 

حجم  �سفحة   224 يف  ويقع   ،)LAU( الأَمريكية  اللبنانية  اجلامعة  يف  اللبناين«  الرتاث 

و�سط، ويح�ي الن�س��ض الكاملة للمحا�سرات والندوات التي كان املركز دعا اإليها يف امل��سم 

اجلامعي املا�سي )2012- 2013(. وي�سّم الكتاب ثمانية اأَن�سطة )بني ت�سرين الأول 2012 وحزيران 

2013( ت�ّزَعت على حق�ل خمتلفة من الرتاث اللبناين.

اأَّن »قيمَة  تت�سّدر الكتاب مقّدمة من رئي�ض اجلامعة الدكت�ر ج�زف جربا اعترب فيها 

بقيمتها  بل  الدمي�غرافية  ول  اجلي�ل�جية  ول  اجلغرافّية  باأَرقامها  مّرًة  تكن  مل  الأَوطان 

الإبداعية واآثارها الفكرية التي ت�سيف اإىل الإن�سانية ُرقًيا وتقّدًما وح�سارة«. 

له  فكانت  زغيب،  هرني  ال�ساعر  املركز  مدير  اأم��ا 

كلمة على غالف الكتاب، ومما جاء فيها: »حّتى 

تك�ن الأيدي التي بنْت وغابت بركة لالأَيدي التي جتيء 

م�ست�ى  على  نحن  نك�ن  وحتى  وتكمل،  تبني  كي 

العمر الذي جئناه لنزرع قمح َمن �سبق�نا فُيْطِلَع لأَولدنا 

العمر  لبيادر  قمًحا  �ئ�ن  فيهيِّ خبزهم  تفيهم  �سنابل 

التايل«.



ثقافة وفنون
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عر �لرجل لها« كتاب للأ�صتاذ غازي �صعب »�ملر�أة تقول ر�أيها ب�صِ

والفن�ن«  للثقافة  الت�سكيلي  الفن  بدع�ة من »جمعية حمرتف 

- را�سيا ال�ادي، اأقيمت ندوة ح�ل كتاب مدير املكتبة ال�طنية يف 

الرجل  راأيها ب�ِسعر  الأ�ستاذ غازي �سعب بعن�ان »املراأة تق�ل  بعقلني 

لها«. �سارك يف الندوة ال�ساعرات: ج�ليت اأنط�ني��ض، �س�زان هيكل، 

ن�ر اأب� طرية، وجمانة حمد، وقدمتها ال�سيدة غادة الكاخي مكّنى، 

يف ح�س�ر نخبة من الفاعليات ال�سيا�سية والبلدية والثقافية والأدبية 

والفنية وال�سعرية. 

بداية مع الن�سيد ال�طني اللبناين، ثم كلمة وجدانية من عّريفة 

اللقاء غادة الكاخي، واأخرى لرئي�ض جمعية حمرتف را�سيا الدكت�ر 

�س�قي دلل الذي رحب باحل�س�ر القادم من خمتلف اأطياف املجتمع، 

وواعًدا ب�سل�سلة ن�ساطات ن�عية. 

لقائنا  حم�ر  »ح�اء  قالت:«  هيكل  �س�زان  وال�ساعرة  الإعالمية 

باألف  ن�ل خياله  ُملهمة غازي �سعب يف كتابه غزلها على  الي�م 

عميق  من  َغَرف  عنده،  ما  باأف�سل  ُين�سدها  ولكي  وهم�سة،  ل�ن 

قراءاته، ال�سعب يف ال�سعر والنرث وَخّطُه لنا �َسدًوا التقى به مع ال�ساعر 

نزار قباين يف �سه�لة لغته ويف ملكات اأفكاره...«.

�سعب  غازي  »ا�ستطاع  فقالت:  اأنط�ني��ض  ج�ليت  ال�ساعرة  اأما 

التي  ال�سعرية  بال�س�رة  فيه  ارتقى  ا  خا�سً اأ�سل�ًبا  لنف�سه  يبتكر  اأن 

حلظات  بها  ي�سف 

خا�سة  حميمية 

يخد�ض  اأن  دون  من 

عابًقا  جاء  ال��ذي  كتابه  ق�سائد  به  متيزت  ما  وه�  احل��رف  حياء 

تربة  يف  متجذًرا  ثابًتا  ق�سيدته،  يف  كاملراأة  ُمتجدًدا  احلب  برائحة 

اجل�سد، ُمنطلًقا يف ف�ساءات الروح املرتامية...«.

كتاب  »يف  اأن  على  كلمتها  يف  رّكزت  حمد  جمانة  ال�ساعرة 

غازي �سعب اإمراأة ل ُت�سبه باقي الن�ساء، خمل�قة من عبري ومعج�نة 

اجللنار  و�سهقة  العطر  نب�ض  ويف  اأزه��ار  حديقة  يف  ول��دت  بال�سياء، 

كاأنها حكاية الفجر ف�ق ثنايا ال�سط�ر ورحلة احلنني ف�ق جناح 

الطي�ر...«.

خالل  من  وكتابه  �سعب  غ��ازي  قّدمت  طرية  اأب���  ن�ر  ال�ساعرة 

جمم�عة ق�سائد عامية.

ال�سكر  الذي وجه فيها  يف اخلتام، كلمة الكاتب غازي �سعب 

والتقدير جلمعية حمرتف الفن الت�سكيلي للثقافة والفن�ن- را�سيا 

ال�ساعرات  من  ك�كبة  مع  كتابه  ا�ست�سافة  على  رئي�سها  واإىل 

املتميزات.

ثم انتقل اجلميع اإىل حفل ت�قيع الكتاب.

ر�سم ور�سم اإىل اأن �سقطت الري�سة من يده         جان م�صعلين: �صليل �للعبة �للونية مدر�صة يف �لكاريكاتور

الر�سام  الكاريكات�رية  ال�سحافة  خ�سرت 

اأج��ل  م��ن  ن��ا���س��ل  ال���ذي  م�سعالين  ج���ان 

الكلمة والفكر واحلرية بامل�هبة الكبرية 

اإعالمًيا  فكان  الله،  اإي��اه��ا  وهبه  التي 

قرن  ن�سف  م��دى  على  بري�سته  خ��ّط  فناًنا 

التي  واملجالت  ال�سحف  يف  ور�س�مات  اأحرًفا 

اتخذها منرًبا فكرًيا له وكان اأبرزها وعلى 

»الأن���ار  جريدة  ال��زم��ن.يف  من  عق�د  م��دى 

ومن�س�رات اأخرى يف دار ال�سياد ».

واأمامه  طاولته  اإىل  يجل�ض  ج��ان  ك��ان 

كد�سة  عليه  ي�سع  خ�سب  م��ن  م�سند 

عندما  ال�راء  اإىل  ظهره  ُيرجع  وكان  اأوراق 

ر�سم  ما  اإىل  لينظر  اللم�سات  بع�ض  ينهي 

وكانت  ري�سته،  ومي��رر  ويخرط�ض  وي�سحح 

يف  ك��ان  ال��ذي  ه���  تريحه،  اجلل�سة  ه��ذه 

معظم اأع�امه بديًنا. وكان بع�ض اأ�سخا�سه 

يبدعهم،  الذين  الظرفاء  الكاريكات�ريني 

مرحني  وكان�ا  البدانة،  هذه  يف  ي�سبه�نه 

الأمل.  حلظات  يف  حتى  ومبت�سمني  مثله 

عرف الأمل والفقر يف مطلع حياته كما يف 

نهايتها، بعدما اأ�سابه املر�ض واأقعده، لكنه 

�سقطت  اأن  اإىل  بالر�سم  مقاومته  على  اأ�سر 

الري�سة من يده. 

ول  واح��ًدا  خًطا  م�سعالين  جان  يلتزم  مل 

فه�  الكاريكات�ري،  فنه  يف  واح��دة  روؤي��ة 

الزيتية،  والأل����ان  الل�حة  قلب  من  الآت��ي 

اأم��ام  الكاريكات�ر  اأب���اب  يفتح  اأن  �ساء 

اإمكانات الفن الت�سكيلي ولكن من غري 

ادعاء، وكان انتقاله من الأ�س�د والأبي�ض اإىل 

الأل�ان �سهاًل، فه� �سليل اللعبة الل�نية التي 

كان له فيها اأعمال كثرية ظلت راقدة يف 

منزله ومل يكن يخرجها اإىل ال�س�ء اإل نادًرا. 

كان ير�سم خماطًبا قراء ال�سحيفة واملجلة، 

ومل ي�سع ي�ًما اإىل ال�سهرة والنج�مية، ول اإىل 

فعل  كما  الكتب  واإ�سدار  املعار�ض  اإقامة 

اأبناء جيله. اأم�سى جان اأكرث من خم�سني 

عاًما ير�سم ي�مًيا ل�سحيفة »الأن�ار« وجملة 

اأ�س�سها  التي  الدار  و�سائر من�س�رات  »ال�سياد« 

ال�سحايف الكبري �سعيد فريحة. وكان �سعيد 

ورفيقه.  الأعلى  ومثاله  اأ�ساتذته  اأحد  نف�سه 

وكاأنه  الدار  يف  عمله  على  ي�اظب  وكان 

فنان م�ظف، ل يطمح اإىل اأكرث من راتبه، 

ما دام حًرا يف ممار�سة الفن الأثري اإىل نف�سه، 

ماأل�فة  غري  واأ�ساليب  طرائق  ابتكار  ويف 

وم�ساعره  اأفكاره  عن  خاللها  من  ليعرب 

وعن  والجتماعية،  ال�سيا�سية  وم�اقفه 

والفقراء  العاديني  النا�ض  اإىل  الدائم  انحيازه 

واإىل امل�اطنني الب�سطاء.

جان  اأب��دع��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ر���س���م  حُت�سى  ل 

جهد  اإىل  يحتاج  وجمعها  م�سعالين، 

بتقنية  ياأخذ  الفنان مل  اأن  بخا�سة  كبري، 

الر�سم  على  حمافًظا  ظل  بل  الك�مبي�تر 

فن  يف  كبري  ت��راث  �ساحب  وه���  ال���رق��ي. 

من  بد  ول  وعربًيا،  لبنانًيا  الكاريكات�ر، 

البديع،  ال��رتاث  هذا  من  خمتارات  اإ�سدار 

كي تتمكن الأجيال املقبلة من الطالع 

على مدر�سته اخلا�سة وعلى طرق معاجلته 

وعلى  وال��ل���ن،  باخلط  وامل���اق��ف  الأف��ك��ار 

يف  �س�اء  املتفنن  ومرا�سه  املتعددة  تقنياته 

الر�سم اأم يف اختيار اللقطة وال�سخ�سيات.





البدايات

�إده  �سليم  م�سروع  هو  �ملتحف 

كّر�س   ،1997 �لعام  منذ  �ل��ذي، 

�أيامه يف �ل�سفر و�لتجو�ل يف �أربعة 

�أجمل  عن  بحًثا  �لعامل  �أقطار 

ما �سنعته �لطبيعة من بلور�ت 

ويجمعها  يبتاعها  وم��ع��ادن 

معدنيات  جمموعة  لتكوين 

من  ق��ط��ًع��ا  �لآن  �إىل  ��ت  ���س��مَّ

م�سهورة  خمتلفة  جمموعات 

�ل��ع��امل، ق��دمي��ة وح��دي��ث��ة،  يف 

رئي�سة  وكذلك من مكت�سفات منجمية 

و�قعة،  حقيقة  م�سروعه  ولروؤية  ومعا�سرة. 

�جلامعة  على  فكرته   2004 �لعام  عر�س 

مت م�ساحة 1300  �لي�سوعية �لتي رّحبت فقدَّ

مرت مربع يف حرم �لبتكار و�لريا�سة. و�أخذ 

كلها،  �لتكاليف  عاتقه  على  �إده  �ل�سيد 

يف  �ملتو�فرة  و�مل��ع��د�ت  �لعتاد  �أف�سل  فاأّمن 

عامل �ملتاحف، من �لإ�ساءة �إىل �لو�جهات، 

هو�ية  كان  وما  و�ل�سا�سات...  �ملقاعد  �إىل 

ا يف بريوت يفتخر  �ليوم متحًفا خا�سً �أ�سبح 

به لبنان وي�ساهي �أمثاله يف �لعامل.

جمموعة فريدة ونادرة

�سليم  ��ستقبلنا  �ملتحف  مدخل  عند 

يف  مكتبه  �إىل  و��سطحبنا  بابت�سامة،  �إده 

�لطابق �ل�سفلي للمتحف لي�سرح لنا فكرة 

بجولة  نقوم  �أن  قبل  منه  و�لهدف  م�سروعه 

ميد�نية يف د�خله...

يعر�س  �ل��ذي  �ملتحف،  يهدف 

�أكرث  بعّيناتها  متثل  معدنية   1500 حو�ىل 

 61 حل��و�ىل  تعود  خمتلف،  �سنف   300 من 

و�جلمالية  �لفنية  �لنو�حي  �إب��ر�ز  �إىل  بلًد�، 

و�ل�سناعية  و�جلغر�فية  و�لتاريخية  و�لعلمية 

و�لقت�سادية كما �لريا�سية لعلم �ملعدنيات 

به  خا�سة  م�ساحة  �لآن  حتى  �حلائز  غري 

�ل�سرق  يف  �أو  لبنان  يف  �إن  �ملتاحف  عامل  يف 

�لأو�سط. 

وبا�ستعمالتها  باملعادن  �ملعّمقة  معرفته 

و�حللي  �لطب  �إىل  �ل�سناعة  من  �ملختلفة 

من�ساأ  ي�سرح  متعة.  �إىل  معه  �لزيارة  حتّول 

كل حجر من �لأحجار �ملعرو�سة و�لتي يعود 

�إىل  م�سرًي�  �ل�سنني،  ماليني  �إىل  تاريخها 

�أهمية هذ� �مل�سروع وفر�دته وقيمته �لعلمية 

و�لتاريخية. وهنا جتدر �لإ�سارة �إىل �أن �سبعة 

ن�سف  م��ن  �أك���رث  لوحدها  ت��ق��ّدم  ب��ل��د�ن 

عّينات �ملجموعة �إذ يتجاوز ن�سيب ما يقدمه 

�لبلد �لو�حد منها �ملئة قطعة: كالرب�زيل، 

�لأمريكية،  �ملتحدة  �لوليات  �ملك�سيك، 

ناميبيا، �لباك�ستان، �أفغان�ستان، و�ل�سني. 

كانون الأول

2013

متاحف يف بالدي 

�إعد�د:

جان دارك اأبي ياغي
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»ميم«

يف الي�سوعية

بي�ضاء...  �ضوداء،  حمراء،  خ�ضراء،  �ضفراء، 

تبدو  قد  معادن  لولبية...  هرمية،  مربعة،  دائرية، 

يف  لكنها  حقيقية.  غري  الأوىل،  وللوهلة  للزائر، 

تفوق  وهي  طبيعية  عوامل  ابتدعتها  كنوز  الواقع 

بجمالها، واألوانها واأ�ضكالها كل الأ�ضكال الهند�ضية 

التي ابتكرها الإن�ضان على مّر الع�ضور.

�ضليم اإده ال�ضغوف بهذه الكنوز، قّرر تقا�ضم �ضغفه 

متحف  فاأن�ضاأ  النا�س،  من  ممكن  عدد  اأكرب  مع 

املعدنيات يف بريوت الذي يحمل اإ�ضم »ميم«. 

اجلامعة  يف  املتحف  زارت  »اجلي�س«  جملة 

التي  املعدنيات  جمموعة  بني  وجالت  الي�ضوعية 

اخلا�ضة  املجموعات  اأهم  من  واحدة  اليوم  تعترب 

بالعامل، من حيث تنّوعها وجودتها.

�ضحر املعادن وثروة علمية للب�ضرية يف متحف فريد



زوايا متنوعة

نبد�أ �جلولة من �لطابق �ل�سفلي للمتحف 

وفق  ق�سًما  ع�سر  �ث��ن��ي  �إىل  يق�سم  �ل���ذي 

�لأ�سناف �ملعرو�سة.

�ملتحف  �أج���ز�ء  تربط  �ل�ستقبال  رده��ة 

�لتقاء  نقطة  وت�سّكل  ببع�س  بع�سها 

ترتفع  للمنا�سبات.  ا  �سً خم�سَّ ومكاًنا 

خم�سة  م��ن  جمموعة  م�ساحتها  �سمن 

�لهياكل  مد�خل  م��ر�أى  ت�ستعيد  �أعمدة 

تعر�س  و�جهات  تزويدها  مّت  وقد  �لقدمية. 

�ملجموعة، هي مبنزلة  فيها معدنيات من 

مقّبالت للز�ئر قبيل زيارته.

�ل�ستقبال  ردهة  فيف�سل  بانروز  حائط  �أما 

عامل  �إ�سم  يحمل  وه��و  �لكنز  قاعة  عن 

يدعى  �لع�سرين  �لقرن  يف  �إنكليزي  ريا�سي 

�لنتظام  �إىل  �حلائط  ي�سري  بانروز.  روج��رز 

�لطاغي يف �لبّلور�ت ويوّلد �لإنطباع �لوهمي 

على  �لثالثة  �لأبعاد  �أ�سا�س  على  يتّم  باأنه 

�لرغم من �أن تبليطه قد جرى على م�ستوى 

ُبعدين �ثنني.

زة  مميَّ ف�سحة  �لتو��سل  باحة  ت�سّكل 

يّطلع  �إذ  و�لرتفيهية  �لتعليمية  لالأن�سطة 

�ملتو�فرة  �ملعلومات  �لز�ئر على جميع  فيها 

يف �ملتحف بو��سطة �أدو�ت �لإت�سال �حلديثة، 

باللم�س،  تعمل  ع��م��الق��ة  �سا�سة  م��ن 

وحو��سيب وغريها...

�لز�ئر  يتعّرف  �لب�سري  �ل�سمعي  ق�سم  يف 

جمموعة  تكوين  يف  �إده  �سليم  ب��و�ع��ث 

لإن�ساء  دفعته  �لتي  و�لأ�سباب  �ملعدنيات 

�ملتحف.

�ملعار�س  فت�ست�سيف  �لبلورة  قاعة  �أم��ا 

و�جتماعية  ثقافية  و�أن�����س��ط��ة  �مل��وؤق��ت��ة 

خمتلفة.
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الرئي�س �سليمان 

يفتتح »ميم«

�إفتتح �لرئي�س مي�سال �سليمان هذ� �ملتحف يف 14 ت�سرين �لأول مب�ساركة �لرئي�س �ملكّلف ت�سكيل 

�حلكومة متام �سالم و�لوزيرين يف حكومة ت�سريف �لأعمال غابي ليون ووليد �لد�عوق، وعدد من �لنو�ب 

ووزر�ء �سابقني و�كادمييني وتربويني.

�ده.  �سليم  و�ل�سيد  دكا�س  �سليم  �لب  �جلامعة  رئي�س  �ملتحف  مقر  يف  �سليمان  ��ستقبال  يف  وكان 

�أرجائه، ودّون يف �ل�سجل كلمة مما جاء فيها: »�إن ما �ساهدناه �بتكار حقيقي، وكنا  ولقد جال يف 

قد �فتتحنا هذ� �ملركز منذ �سنتني ون�سف، و�أهم �بتكار هو هذ� �ملتحف �لفريد من نوعه و�لذي ي�سم 

جمموعة ت�سّبح �خلالق...«.



معايري عاملية

يف �ست قاعات، خ�س�ست كل 

من  معنّي  ل�سنف  منها  و�ح��دة 

�ملعرو�سات  ع  تتوزَّ �ملعدنيات، 

رونق  تربز  زجاجية  و�جهات  يف 

باملو��سفات  ع  وتتمتَّ �لقطع، 

حتميها  �لتي  �لعاملية  و�ملعايري 

و�حل���ر�رة  �لرطوبة  ع��و�م��ل  م��ن 

�ل�ساءة  ت�سهم  فيما  و�لغبار، 

�لقطع  وتركيز  �لعر�س  وطريقة 

�جلمالية  م��ن  �مل��زي��د  باإ�سفاء 

و�لذوق عليها:

وهي  للمعدنيات  ع��ر���س   -

بح�سب  موّزعة  �أ�سناف  ت�سعة 

�ل�����س��ن��ف �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي �ل��ذي 

ح��و�ىل  وع��دده��ا  �إل��ي��ه  تنت�سب 

�خللق  ظ��اه��رة  معدنية.   900

�أي  دون  م��ن  لت  ت�سكَّ ه��ذه، 

وح�سب  �إمن���ا  ب�����س��رّي  ت��دخ��ل 

بف�سل مفاعيل تاأثري�ت �حلر�رة 

للماء،  �لتعقيد  بالغ  وبفعل  و�لنكبا�س، 

�لأخ�ّس. وميكن  �لزمن على  بفعل  كما 

خالل  من  �لأ�سناف  بهذه  �لتمّعن  للز�ئر 

لة حول  م�ساهدة فيلم يقّدم معلومات مف�سّ

جمموعة »م«.

�لن�ساط  ذ�ت  ة،  �مل�سعَّ �ملعدنيات  ق�سم   -

�لإ�سعاعي من دون �أن ينطوي �لأمر على �أي 

ن  حم�سّ مكان  يف  تعر�س  �أنها  �إل  خطورة 

زّودت  و�جهات  يف  �لأم��ان،  درج��ات  باأعلى 

من  �ملنبعث  �لغاز  متت�ّس  خا�سة  فتحات 

خارج  لتلفظه  )�لر�دون(  �لإ�سعاعي  �لن�ساط 

�ملبنى.

- يف ز�وية �لفر�ئد عّينات من قطع ثمينة 

�حل�سول  م��ن  �إده  متّكن  ون���ادرة  وف��ري��دة 

�سر�سة  ومناف�سات  مو�جهات  بعد  عليها 

�لز�وية  هذه  يف  جتميع.  وهو�ة  متاحف  مع 

من  �مل�ستخدمة  �ملعايري  على  �لز�ئر  يّطلع 

قبل هو�ة جمع �ملعدنيات وطريقة �نتقائها، 

�لأحجار  �إ�سافية عن  معلومات  ويكت�سب 

�لكرمية و�لتقليد و�جلو�هر، بو��سطة �سا�سة 

�سليم  ��ستوحى  وق��د  �للم�س.  على  تعمل 

من�سة  من  �لو�جهة  هذه  عر�س  طريقة  �إده 

�لفائزين يف �ملبار�ة �لريا�سية.

- ت�ست�سيف غرفة �لكنز �ملعادن �لثمينة 

)�لذهب و�لف�سة( بالإ�سافة �إىل �ملو�د �ملعروفة 

�لنفي�سة  �أو  �لكرمية  ب��الأح��ج��ار  و�سًفا 

بكل  �لزمّرد  �أنو�عه،  على  �لتوباز  )�مل��رو، 

عمًد�  ��سطفاوؤها  مّت  و�لتي  �أن��و�ع��ه...(، 

و�أ�سكالها  ولونها،  �سفافيتها،  �أ�سا�س  على 

�لهند�سية �ل�سريحة. وحتتوي على 21 و�جهة 

من  �لنماذج  مب�ساهدة  ت�سمح  بانور�مية 

معر�س  يف  �حلال  هو  كما  �لزو�يا،  جميع 

نحو  على  �لإن��ارة  �سممت  وقد  �ملجوهر�ت. 

�للون  تباينات  على  �ل�سوء  ت�سليط  يتيح 

�لتنز�نيت  مثل  �لقطع،  بع�س  لإظ��ه��ار 

و�لأحجار �لكرمية كالزبرجد و�لتورمالني، 

مثل  مذهلة  �أخ��رى  قطع  تفا�سيل  و�إب���ر�ز 

�لذهب و�لف�سة �خليطية �ل�سكل.

زجاجية  �سمن  �ملتحف  �سكل  يرت�سم 

�سكلها  ت�ستمّد  متمّيزة،  �لأ�سالع  مثّمنة 

يعمل  �أن  وب��دل  �لأه��ر�م��ات.  منظومة  من 

م هرمي و�حد، قّرر  �ملعمار على تاأليف جم�سّ

�أ�سغرْين ُمندجمني يف  �ثننْي  نني  �إ�سافة مثمَّ

��ستظهار  بذلك  قا�سًد�  �لأكرب،  �لأول  قلب 

�لْفليوريت  معدنيات  �أجمل  من  ة  معدنيَّ

�لتي ت�سمها �ملجموعة.

ملاذا »ميم«؟

ع���ن���دم���ا ن�����رى ك����ل ه���ذه 

�أ�سئلة  �جل��ذ�ب��ة  �لتكوينات 

ك��ث��رية ت��ط��رح و�جل���و�ب عند 

زو�ر  »ي�ساألني  �لفكرة:  �ساحب 

�سقلت  قد  كنت  �إن  �ملتحف 

هذه �حلجارة بنف�سي و�أعطيتها 

منهم  حفنة  �لأ�سكال.  هذه 

هي  �ل��رو�ئ��ع  ه��ذه  ب��اأن  ت�سّدق 

و�لزمن«.  �لطبيعة  �سنع  من 

�مل��ادة  ه��ي  »�مل��ع��ادن  وي�سيف: 

�لأر�س،  بنا وتكّون  �لتي حتيط 

��سطفت  ذر�ت  عن  عبارة  وهي 

فاأ�سبحت  هند�سي  ب�سكل 

��ستغرق  ب��ال��ط��ب��ع  ب���ل���ور�ت. 

ع�سر�ت  معدن  كل  تكوين 

و�لتفاعالت  �ل�سنني،  ماليني 

�لكيمائية يف تركيبة �ملعادن 

ما  �لأل��و�ن.  يف  �لتغيري  �إىل  �أدت 

نر�ه بالعني �ملجّردة لي�س حقيقة 

ما نر�ه حتت �ملجهر، فاإذ� �أخذنا مثاًل حبة 

ولكنها  ب��ودرة  نر�ها  �ملجردة  بالعني  �مللح 

مكّون  ك��ام��ل  مكعب  �ملجهر  حت��ت 

�ل�سوديوم...«.  حبات  من  مليار�ت  من 

�سليم  ي�سرح  �لب�سيطة  �لكلمات  بهذه 

جمع  �لتي  �ملعدنيات  تكوين  كيفية  �إده 

منها1500 قطعة ليعر�سها يف متحف »ميم« 

�لله  ف�سل  �ملهند�س  ت�سميم  من  هو  �ل��ذي 

د�غر.

�لت�سمية  على  ي�سدد  لأن��ه  »ميم«؟  مل��اذ� 

�لعربية يف معقل �لفرنكوفونية يف �جلامعة 

مربر  ول  �لأم،  �لبلد  لغة  »فهي  �لي�سوعية، 

�لأول  �حلرف  هي  و«م«  ��ستخد�مها«.  لعدم 

من كلمات: متحف، ومعدن، ومنجم.

»ما حدا اآخذ معه �ضي«

�ل�سوق،  من  �ملعرو�سات  على  �إده  ح�سل 

ينب�سون  �لعامل  حول  �ملناجم  يف  فالعمال 

�ملعادن لت�ستعمل يف �ل�سناعة بدرجة �أوىل ويف 

ي�سلم  ول  ثانية،  بدرجة  �ملجوهر�ت  �سياغة 

�إل 1% ي�سفقون عليه فال يك�سرونه،  منها 

�لعامل.  ح��ول  �مل��ع��ادن  ملحبي  يبيعونه  بل 

و�إحدى �أهم طرق �حل�سول على �ملجموعات 

متاحف يف بالدي 
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تقوم حالًيا على �سر�ء مقتنيات زوجني 

�لإرث.  ح��ال  يف  �أو  طالقهما  ب�سبب 

و»هكذ� ح�سلت على قطع فريدة من 

بب�ساطة  ويتكلم  �لعامل«.  يف  نوعها 

�ملتحف.  �إجناز  �سبب  عن �حلياة، وعن 

في�ست�سهد بجدته قائاًل: »لطاملا كانت 

تيتا تردد �ملقولة �ل�سعبية: »ما حد� �آخذ 

معه �سي«، وهذه �ملعادن عمرها ماليني 

��سرتيتها ل ميكنني  لو  �ل�سنني فحتى 

مع  م�ساركتها  ويجب  �أمتلكها،  �أن 

�أقول  �حلجارة  تاأملت  وكلما  �جلميع. 

�سبحان �خلالق«. 

اإدارة املتحف

�مل��ت��ح��ف �حل��دي��ث ب������ا�إد�رة �مل��دي��رة 

�لوطني،  للمتحف  �ل�سابقة 

يعتمد  وهو  حاكيميان.  �سوزي 

وفق  �حلديثة،  �حلماية  تقنيات 

�لتكنولوجيا،  �بتكار�ت  �آخر 

ففي  م�سّفحة.  �جل��در�ن  وكل 

�لتي  �ملعادن  تعر�س  �لو�جهات 

�سنة،  م��ل��ي��ون   250 �ىل  ت��ع��ود 

�لتي  �للوحات  تقف  و�أمامها 

خالل  م��ن  تفا�سيلها  ت�سرح 

تطبيق هاتفي خا�س باملتحف. 

ه��ك��ذ� مي��ك��ن ل��ك��ل ز�ئ��ر 

�أن  �ل��ذك��ي  �ل��ه��ات��ف  يحمل 

ف �ل��ق��ط��ع��ة وي��ح�����س��ل  ي��ت��ع��رَّ

هاتفه  على  تفا�سيلها  على 

�ل�سا�سات  يف�سل  وملن  �لنّقال. 

�حلجارة  تعر�س  فهي  �لكبرية 

و�لكبرية.  �ل�سغرية  بتفا�سيلها 

»ي��ل��ع��ب«  �ل��ل��م�����س.  بتقنية 

كما  يديرها  باملعادن،  �لز�ئر 

يدور  رها،  ي�سغِّ ها،  يكربِّ يريد، 

ح��ول��ه��ا م��ن ك��ل �ل���زو�ي���ا... 

هذه  ت�ستقطب  �أن  و�ل��ه��دف 

فيزورو�  �لأطفال،  �لتكنولوجيا 

�ملعادن  عن  ويتعلمو�  �ملتحف 

�لتي  �لعمالقة  �ل�سا�سات  عرب 

بالو�سائل  �سغفهم  حت��اك��ي 

�لتكنولوجية.
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وجت���در ب��الإ���س��ارة 

ن��������درة م��ت��اح��ف 

�مل������ع������ادن ح����ول 

ب�سبب  �أوًل  �لعامل، 

�حل��ج��ارة،  كلفة 

وث����ان����ًي����ا ب�����س��ب��ب 

�ل��ع��ج��ز �مل���ايل عن 

م�ستقلة.  �إبقائها 

�إده  ع��م��ل  ل��ذل��ك 

�إقامة  مع  بالتو�زي 

نهج  على  �ملتحف 

مينحه  �ق��ت�����س��ادي 

�ل�ستقاللية ل�سمان 

و�أن  ا  بقائه، خ�سو�سً

حدد  �ل��دخ��ول  ر�سم 

لرية  �آلف  ب�6  فقط 

�لف  و3  ل��ل��ك��ب��ار 

�جلامعات  لطالب 

لتالمذة  ل��رية  و2000 

�ملد�ر�س، وهو جماين 

 12 لغاية  لالأطفال 

»�أقمنا  لذلك  �سنة. 

لالحتفالت  قاعة 

�أو  �مل��ح��ا���س��ر�ت  �أو 

ح���ت���ى ل��ل��ع��رو���س 

ميكن  �ل��ف��ن��ي��ة 

تو�زي  �أن  ويجب  دة،  تاأجريها حلفالت حمدَّ

هذه �لن�ساطات تكاليف �ملتحف �ل�سهرية، 

لأنه ل يبغي �لربح وهو م�ستقل عن �جلامعة 

�لي�سوعية«، يقول �إده.

يف ختام �جلولة، و�أمام جمال هذه �حلجارة، 

يف  �لكمال  كان  �إن  �لإن�سان  يت�ساءل  قد 

�جلمال هو لباطن �لأر�س �أم ل�سطحها!

ت�سوير: �ضربل جرج�س

واأر�ضيف املتحف

اجلي�ش - العدد 342 158
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ميد�لية تقدير �أملانية

يف  دورة  زكا  فادي  البحري  ال�ضابط  التلميذ  تابع 

على  للح�ضول  املانيا  يف   Mürvik يف  البحرية  املدر�ضة 

لقب �ضابط بحري. وبعد �ضنة تدريبية كاملة، مّت اختياره 

كاأف�ضل متدّرب عاملًيا حيث نّوه رئي�س ق�ضم التدريب يف املدر�ضة 

عن  امل�ضوؤول  وهو   IVO SCHNEIDER البحري  العقيد  البحرية 

الذي  الإجن��از  بهذا   ،)2012 ال�ضابعة  )ال��دورة  ال�ضباط  تالمذة  تدريب 

حّققه زكا لفًتا اإىل اأن متابعة تدريب متطور و�ضعب يف بلد غريب 

وبلغة غريبة هو بحّد ذاته �ضيء ممّيز.

اأّما نائبة رئي�س مركز التدريب REUNION التي �ضّلمت اجلائزة 

لزكا واإىل جانبها ال�ضحافية JENNY MAY، فقد وّجهت كلمة 

جتاربكم  بنقل  تقومون  »�ضوف  قائلًة:  الأجانب  للم�ضاركني 

بالدكم  اإىل  الأملانية  البحرية  يف  اكت�ضبتموها  التي  املتنّوعة 

وبحرّياتكم، واآمل اأن ت�ضتثمروا هذه اخلربات يف حياتكم املهنية 

وال�ضخ�ضية...«.

يف  زكا  فادي  البحري  ال�ضابط  التلميذ  »ولد  بالقول:  به  وعّرفت 

طرابل�س العام 1992. بعد تخّرجه من الباكالوريا ان�ضّم اإىل الكلية 

القوات  مبدر�ضة  بعدها  ليلتحق  واح��دة  �ضنة  اأمّت  حيث  احلربية 

اأملانيا  اإىل  انتدب   2012 الثاين  كانون  �ضهر  ويف  جونية.  يف  البحرية 

الطاقم  يف  تدّرب  ثم   ،HURTH معهد  اللغة يف  يف  دورة  فتابع 

.FLENSBURG-MURWIK 2012 يف/VII

اأنه  كما  الريا�ضة،  يهوى  والريا�ضيات  الفيزياء  اإىل  بالإ�ضافة  وهو 

كما  اإ�ضافّيَتني،  لغتني  تعّلم  ويوّد  خم�ضة  يتقن  باللغات،  مهتّم 

يحلم مبتابعة درا�ضته )اإلكرتونيك( يف اإحدى جامعات اأملانيا«.

...وتقدير �أمريكي

الرقيب اأول حممد �ضالمي من قاعدة جونية البحرية، كان بدوره 

املتحدة  الوليات  تاون  يورك  مركز  اإىل  �ضابق  وقت  يف  انتدب  قد 

Electricians Mate A وكان متفوًقا يف  دورة  ملتابعة  الأمريكية 

ونال معّدل عالمات  الت�ضعة ع�ضر،  التدريبية  الأ�ضابيع  اأدائه خالل 

98،04 على مئة، وقد جاءت تقديراته على ال�ضكل الآتي:

»مّثل الرقيب اأول �ضالمي بلده ب�ضكل رائع وترك انطباًعا ممّيًزا 

امليكانيك  يف  وا�ضعة  خلفية  ذا  ن�ضيًطا  فكان  اجلميع،  ل��دى 

وجهات  ق��ّدروا  الذين  ومدّربيه  لرفاقه  امل�ضاعدة  قدم  والكهرباء، 

النظر اجلديدة واملختلفة حول تطبيقات كهربائية تقليدية كان 

يطرحها يف ال�ضف، مّت اأخذها بعني العتبار لتحديث املواد من 

املتبعة. كما كان عن�ضًرا مندفًعا يف  الدورة  اأجل حت�ضني 

»روح  نال مكافاأة  وقد  الجتماعية،  الن�ضاطات  جميع 

التمّيز« فكان خري ممثل لبالده بف�ضل اندفاعه 

و�ضلوكه احل�ضن«. 

كانون الأول

2013

جوائز وتقديرات

اإعداد:

ندين �لبلعة خري�لله
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ع�سكريونا املتدّربون يف اخلارج

متمّيزون و�أكرث...

تنتدب �مل�ؤ�س�سة �لع�سكرية ب�سكل دوري �سباًطا وع�سكريني ملتابعة دور�ت يف �خلارج يف خمتلف 

�لخت�سا�سات. ويف معظم �لأحيان يتمّيز ع�سكرّي�نا ويع�دون بنتائج مذهلة وم�سّرفة. يف �لفرتة 

�إىل  ت�سيفهما  �أمريكية  و�لثانية  �أملانية  �لأوىل  تقدير  ب�سهادَتي  �لبحرية  �لق��ت  حظيت  �لأخرية، 

�لتي  �لإجناز�ت  �سّجل 

يحّققها ع�سكري�ها.





كانون الأول

2013

جي�ش العلم
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دبلوم درا�سات عليا يف اللغة العربية

للعميد الركن البحري عزمه خميرب دند�ش

�شهادة  دند�ش  خميرب  عزمه  البحري  الركن  العميد  نال 

كلية  من  واآدابها  العربية  اللغة  يف  عليا  درا�شات  دبلوم 

بعد  وذلك  اللبنانية،  اجلامعة  يف  الإن�شانية  والعلوم  الآداب 

كان  البحث  جًدا.  جيد  تقدير  عليه  نال  بحًثا  مناق�شته 

وقد  الكرمي«،  القراآن  يف  الدللية  ووظائفه  »ال�شلب  بعنوان 

اأ�شرفت عليه الدكتورة مها خري بك.

اإجازة يف العلوم ال�سيا�سية والإدارية

للمالزم الأول اليا�ش نعمة

احلر�ش  ل��واء  ع��داد  من  نعمة  �شربل  اليا�ش  الأول  امل��ازم  حاز 

كلية  من  والإداري���ة،  ال�شيا�شية  العلوم  يف  اإج��ازة  اجلمهوري 

احلقوق والعلوم ال�شيا�شية والإدارية يف اجلامعة اللبنانية.

اإجازة يف 

التاريخ

للمقدم 

�سمري 

اأنطون

اإجازة يف 

الكيمياء 

احلياتية

للمالزم 

�سامي 

عقل

نال املقدم �شمري غاوي اأنطون من عداد 

اإجازة   ،11 الكتيبة   – الأول  امل�شاة  لواء 

والعلوم  الآداب  كلية  من  التاريخ،  يف 

الإن�شانية يف اجلامعة اللبنانية.

حاز املازم �شامي عقل عقل من عداد 

 ،53 الكتيبة   – اخلام�ش  امل�شاة  ل��واء 

اإجازة يف الكيمياء احلياتية من كلية 

العلوم يف اجلامعة اللبنانية.

اإجازة 

فنية 

للمعاون 

با�سم 

�سم�ش

اإجازة 

فّنية يف 

املعلوماتية

للمجّند 

يو�سف عبد 

الله �سالمي

من  �شم�ش  حممد  با�شم  امل��ع��اون  ح��از 

اخت�شا�ش  يف  فنية  اإجازة  اجلوية،  القوات 

العامة  املديرية  م��ن  ال��ط��ائ��رات  �شيانة 

للتعليم املهني والتقني.

�شامي  الله  عبد  يو�شف  املجّند  ن��ال 

فّنية يف  اإج��ازة  الأف��راد،  من عداد مديرية 

اخت�شا�ش املعلوماتية – فرع الربجميات، 

املهني  للتعليم  ال��ع��ام��ة  امل��دي��ري��ة  م��ن 

والتقني. 

احتفل الرقيب الأول عدنان العرتي 

بزفافه اإىل الآن�شة نعيمة قا�شم العبد الله.
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وجوه

اإعداد:

انطوان �صعب

اإ�سمه �سيظّل حمفوًرا 

يف تاريخ الأمة

جياب: 

عب«  »جرنال ال�شّ

الذي قاتل الفرن�شيني 

والأمريكيني...

و�شنع ا�شتقالل فييتنام

غّيب املوت يف الرابع من �شهر ت�شرين الأول 

الفائت، بطل ال�شتقالل الفييتنامي وقائد 

جبهة حترير فييتنام اجلنوبية »فيتكونغ«.

اآخر ابطال احلرب الثورية، اجلرنال »فو 

نغوين جياب«، تويف عن عمر مئة وعامني، 

بعدما كان ق�شى �شنواته الأربع الأخرية يف 

م�شت�شفى ع�شكري يف العا�شمة هانوي.

مئات الآلف من الفييتناميني خرجوا اىل 

عب« الذي  �شوارع هانوي لوداع »جرنال ال�شّ

اأقيمت له اأ�شخم جنازة بعد جنازة الرئي�س 

»هو �شي منه« العام 1969.

من هو اجلرنال جياب؟

ولد جياب يف 25 اب العام 1911، وهو �سيا�سي 

يف  �سابًطا  كان  فييتنامي،  وع�سكري 

»فون  يعّد  الفييتنامي.  ال�سعبي  اجلي�ش 

جنوين جياب« من اأهم �سخ�سيات حرب 

فييتنام، وقد عرف بو�سعه خطة معركة 

فرن�سا يف  فيها  التي هزم  فو«  بيان  »ديان 

فييتنام  لقيام  ا  موؤ�س�سً  ،1954 حزيران   7

على  الفرن�سية  الهيمنة  وانتهاء  م�ستقّلة 

على  االنت�سار  اأّدى  وقد  ال�سينية.  الهند 

وبداية عهد  البالد  تق�سيم  اإىل  الفرن�سيني 

ال�سيوعي  ال�سمال  جديد من احلروب، بني 

واجلنوب املدعوم من قبل الواليات املتحدة 

اجلنوبية  فييتنام  كانت  اإذ  االأمريكية، 

�سنوية  م�ساعدة  االأمريكيني  من  تتلّقى 

ا�ستداد  مع  ولكن  دوالر.  مليار   30 بقيمة 

ال�سمالية  فييتنام  قبل  م��ن  ال�سربات 

انعدمت فعالية »جي�ش فييتنام اجلنوبي« 

اإىل  لت�سل  بالتقّل�ش  امل�ساعدة  هذه  وبداأت 

حدود املليار دوالر �سنوًيا، ما اأدى الحًقا اإىل 

انهيار هذا اجلي�ش، و�سّكل خ�سارة مدوّية 

للواليات املتحدة االأمريكية.

حتقيق  من  ذلك  بعد  جياب  ومتّكن 

توحيد  اإىل  اأّدى  االأمريكيني  على  انت�سار 

يف  ال��دف��اع  وزارة  بعدها  ليتوىّل  فيتنام، 

بالده.

اأّلف جياب العديد من الكتب احلربية 

الع�سكرية،  اال�سرتاتيجيات  جم��ال  يف 

يف  املقاتلني  احلربية  خططه  فاألهمت 

التحّرر  اأرادوا  الذين  العامل  اأنحاء  خمتلف 

من اال�ستعمار.

والعام 1993 عاد جياب اإىل االنفتاح على 

الواليات املتحدة االأمريكية، مردًدا مقولة: 

»ن�ستطيع اأن نرتك املا�سي وراءنا ولكن ال 

ن�ستطيع ن�سيانه«.

الوداع الأخري

»كوانغ  راأ�سه  م�سقط  يف  جياب  دف��ن 

بينه« املنطقة التي تبعد 500 كلم تقريًبا 

عن العا�سمة.

وقد �سارت �ساحنة ع�سكرية حتمل نع�سه 

يف  الفييتنامي  الوطني  بالعلم  امللفوف 

اأرجاء العا�سمة حيث احت�سد مئات االآالف 

لوداع ثاين اأكرث �سخ�سية حمبوبة يف البالد 

الفييتنامي  ال�سيوعي  احلزب  موؤ�س�ش  بعد 

وقائد منطقة فييتنام ال�سمالية ثم رئي�ش 

فييتنام املوحدة »هو �سي منه«.

ال�سيوعي  للحزب  العام  االأمني  نعاه  وقد 

ب�»جرنال  اإي��اه  وا�سًفا  ترونغ«  فو  »نغوين 

�سيبقى حمفوًرا  اإن »ا�سمه  وقال  ال�سعب«، 

»اأن  م�سيًفا  االأم��ة«،  تاريخ  يف  االأب��د  اإىل 

الفرن�سيني  ال��ذي جنح يف ه��زم  ذل��ك  وف��اة 

خ�سارة  هي  �سواء،  حّد  على  واالأمريكيني 

كربى لل�سعب والبالد«.
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مهمات خا�صة

عملية القوة 777 يف مطار الرنكا

اخلاطفون ا�ست�سلموا

 لكن... هل جنحت املهمة؟

 ،1978 �سباط   29 يف 

م�سرية  قوات  اأغارت 

اأركان  العقيد  بقيادة 

م�سطفى  ح����رب 

قوة  )قائد  ال�سناوي 

كانت  الإغارة  هذه  قرب�ص.  يف  الدويل  لرنكا  مطار  على  اخلا�سة(،  املهمات 

حماولة لتحرير رهائن قامت باختطافهم جمموعة �سربي البنا املعروف با�سم 

»اأبو ن�سال« )�سخ�سية �سيا�سية فل�سطينية، اأ�س�ص ما عرف با�سم فتح - املجل�ص 

الثوري اأو منظمة اأبو ن�سال(، اأما النهاية فلم تكن �سعيدة...

الحتجاز

اغتالوا  قد  اخلاطفون  ك��ان 

وزير  ال�سباعي،  يو�سف  الأدي��ب 

اأن��ور  الرئي�س  عهد  يف  الثقافة 

 ،1978 �سباط   18 يف  ال�����س��ادات 

باحتجاز  عمليتهم  وت��اب��ع��وا 

ع���دد م���ن امل�����س��ري��ن وال��ع��رب 

موؤمتًرا  يح�سرون  كانوا  الذين 

ه���ّددوا  بحيث  نيقو�سيا،  يف 

بقتلهم  القرب�سية  احلكومة 

طائرة  ت�سّرفهم  يف  ت�سع  مل  اإن 

ق��رب���س.  خ���ارج  اإىل  لنقلهم 

وعندما حاول اخلاطفون الهبوط 

متنها  وعلى   DC-8 بالطائرة 

ا، يف عّدة مطارات من  16 �سخ�سً

�سوريا اإىل ليبيا واليمن وجوِبهوا 

يف  ا�سطرارًيا  هبطوا  بالرف�س، 

جيبوتي ثم قّرروا العودة اإىل مطار 

لرنكا.

تدّخل القوات امل�سرية

حزن الرئي�س ال�سادات لغتيال 

�سديق  وه��و  ال�سباعي  ال��وزي��ر 

الرئي�س  مقّرب منه، وطلب من 

القرب�سي �سبريو�س كربيانو اإنقاذ 

اخلاطفن  وت�سليم  ال��ره��ائ��ن 

ل��ل��ق��اه��رة. ف��ذه��ب ال��رئ��ي�����س 

القرب�سي بنف�سه اإىل املطار وحاول 

التفاو�س مع اخلاطفن، ولكن 

جهوده باءت بالف�سل. 

حترير  عملية  ت���اأّخ���ر  ب��ع��د 

الرهائن، اأر�سل الرئي�س ال�سادات 

ن��خ��ب��ة م��ن ال���ق���وات اخل��ا���س��ة 

امل�سرية املتخ�س�سة يف مكافحة 

قتال(   777 )ال��وح��دة  الإره���اب 

حملت  ال��وح��دة  ق��رب���س.  اإىل 

القرب�سي  للرئي�س  ر�سالة  معها 

طريقهم  يف  »الرجال  مفادها: 

لإنقاذ الرهائن«، وذلك من دون 

و�سول  حلظة  ومنذ  تو�سيح.  اأي 

لرنكا،  مطار  اإىل   777 الوحدة 

بداأت الهجوم من دون اأي ت�سريح 

ما  وه��ذا  القرب�سية،  الدولة  من 

عملية  ال��دويل  القانون  يف  ُيعد 

م�ستقلة  لدولة  ع�سكري  غ��زو 

ذات �سيادة على اأرا�سيها.

�سير العملية

 C-130 ال��ط��ائ��رة  م��ن  خ��رج 

 ،777 الوحدة  ُتقل  كانت  التي 

ثالثة  بداخله  ع�سكري  جيب 

مقّدمة  ك��ان��وا  ه���وؤلء  رج���ال، 

طابور �سّم 58 رجاًل من الوحدة، 

تقّدموا باجتاه الطائرة املخطوفة 

الأمن  قوات  بها  اأحاطت  التي 

الأمن  رج��ال  اأطلق  القرب�سية. 

بوجوب  �سفهًيا  اإنذاًرا  القبار�سة 

اإىل  امل�سرين  وع���ودة  ال��ت��وق��ف 

على  ح�سولهم  لعدم  طائرتهم 

ومع  املخطوفن،  بتحرير  اإذن 

الطرفان  تبادل  جتاوبهم،  عدم 

اجليب  تدمري  ومّت  النار  اإط��الق 

بقذيفة »اآ ربي جي« قرب�سية، ما 

اأّدى اإىل مقتل طاقمه. 

كانت القوات اخلا�سة امل�سرية 

فتفّرق  تغطية،  لأي  تفتقر 

امل���دّرج،  اأن��ح��اء  يف  عنا�سرها 

واحتمى بع�س اأفرادها بطائرات 

الطرفان  وتابع  قريبة،  فرن�سية 

من  لأك��ر  النار  اإط��الق  تبادل 

والر�سا�سات  بالأ�سلحة  �ساعة 

القبار�سة  وق�����س��ف  الثقيلة. 

م�سادة  بقذيفة  امل�سرية  الطائرة 

للدبابات من عيار 106 ملم، ما 

اأّدى اإىل مقتل طاقمها. 

الرئي�س القرب�سي كان يف برج 

من  يحدث  ما  يراقب  املراقبة 

دون حتريك �ساكن، حتى اأجرب 

على اإخالء الربج الذي ا�ستهدفه 

امل�سريون بالأ�سلحة الثقيلة.

نهاية ماأ�سوية

ا�ست�سلم  الهجوم،  خ�سّم  يف 

لكن  ال����ط����ائ����رة.  خ���اط���ف���و 

م�سريهم  ح���ول  امل��ع��ل��وم��ات 

اأّنهم  يخرب  فبع�سها  ت�ساربت، 

حيث  للقاهرة  لحًقا  �سّلموا 

ثم  ب��الإع��دام  عليهم  حكم 

الآخر  وبع�سها  احلكم.  خفف 

اإّن الق�ساء القرب�سي حكم  قال 

وبعد  بالإعدام،  اخلاطفن  على 

عّدة اأ�سهر اأ�سدر الرئي�س القرب�سي 

لي�سبح  احلكم  بتخفيف  قراًرا 

وبعدها  احل��ي��اة.  م��دى  ال�سجن 

وتهريبهم  �سراحهم  اإطالق  مّت 

�سرية  ب�سورة  قرب�س  خ��ارج  اإىل 

وبجوازات �سفر مزّورة.

مقتل  عن  العملية  اأ�سفرت 

امل�سرين  ال�ساعقة  15 من رجال 

يزيد على ثمانن من  وجرح ما 

الطرفن. ومّت القب�س على باقي 

ُيقال  الذين   777 القوة  عنا�سر 

اأنف�سهم  ت�سليم  رف�سوا  اأنهم 

القاهرة  مع  التفاو�س  مّت  حتى 

بعد  بالن�سحاب  اأم��ر  لإ���س��دار 

انتهت  وقد  دبلوما�سية.  مهّمة 

امل��ف��او���س��ات م���ع احل��ك��وم��ة 

القوة  عن  ب��الإف��راج  القرب�سية 

الوطن  لأر���س  وعودتها  امل�سرية 

بكامل �سالحها. ومّت تكرمي 

ال�سعب  جمل�س  يف  اأف���راده���ا 

ن�سر،  اأن��ه  على  الأم���ر  وت�سوير 

الع�سكرية  الناحية  لكنه من 

اعترب هزمية. اأّدت هذه العملية 

اإىل قطع العالقات الدبلوما�سية 

بن قرب�س والقاهرة لعّدة �سنوات. 

وانتهت الأزمة بن البلدين بعد 

ال�سادات  اأن��ور  الرئي�س  اغتيال 

العام 1981، حيث طلب الرئي�س 

مع  العالقات  اإع��ادة  القرب�سي 

م�سّدًدا  ر�سمي،  اعتذار  تقدمي 

ممكًنا  يكن  مل  اأن���ه  على 

اإعطاء الإذن للم�سرين للهجوم 

على الطائرة.

اإعداد:

ندين البلعة خريالله



احل�سنة«  النوايا  »�سفري 

لقب  الإن�سانية،  للق�سايا 

امل�ساهري  من  عدد  يحمله 

تختارهم  هوؤلء  العامل.  يف 

الإن�سانية  املنظمات 

حتقيق  يف  لي�ساهموا 

اأهدافها النبيلة، 

ر  والختيا

ي��راع��ي 

معايري  ع���ّدة 

جنومية  اأب��رزه��ا، 

ال�سخ�ص وتاريخه وقدرته 

جمهور  مع  التوا�سل  على 

وا�سع.

فاإن  الأ�سا�ص  هذا  وعلى 

هم  احل�سنة  النوايا  �سفراء 

يف  معروفة  �سخ�سيات 

والأدب  الفنون  جم��الت 

والرتفيه والريا�سة والإعالم 

العمل  يلتزمون  وغريها، 

حول  الوعي  ن�سر  اأجل  من 

ق�سايا اإن�سانية هامة.

فتة  ال

ثري  بت�أ و

املجتمع  يف 

وب�����خ������������ص�����ة 

ال�����ص��ب���ب��ي، وذل���ك 

ب�����ص��ب��ب ت��وا���ص��ل��ه��� مع 

مت�بعيه� على مواقع التوا�صل 

�صتكون  وه��ي  االج��ت��م���ع��ي، 

جن��م��ة احل��م��ل��ة االإع��ان��ي��ة 

ال��ت��ي ت��ب��ث ع��ل��ى امل��ح��ط���ت 

اإىل  ب���الإ���ص���ف��ة  التلفزيونية، 

من  للتوعية  اإعانية  لوح�ت 

اله�تف  على  التحدث  خطورة 

اأث��ن���ء  ال��ر���ص���ئ��ل يف  وك��ت���ب��ة 

القي�دة.

اأ�سماء لبنانية لمعة يف خدمة 

الإن�سانية

ث��م��ة ال��ع��دي��د م��ن االأ���ص��م���ء 

الامعة  والعربية  اللبن�نية 

ق�ص�ي�  ل���واء  اأ�صح�به�  حمل 

اإن�����ص���ن��ي��ة ع����م���ة، ال��ف��ن���ن 

 ، مثااً عامة  راغ��ب  اللبن�ين 

لاأمم  ا  �صفرياً تعيينه  مّت  الذي 

يرّكز  املن�خي،  للتغرّي  املتحدة 

موا�صيع  حول  للتوعية  جهوده 

اأبرز  من  وهو  لبن�ن.  يف  بيئية 

يف  الن��صطني  ال�صفراء 

ي�صتخدم  اإذ  من��صبهم، 

حملته  يف  دع���ئ��ي��ة  و���ص���ئ��ل 

عرب  االأخ��ب���ر  ين�صر  التوعوية، 

االجتم�عي،  التوا�صل  مواقع 

يجتمع مع م�صوؤولني من االأمم 

مع�ر�ض  يف  وي�����ص���رك  املتحدة 

وموؤمترات.

ك���ذل���ك، ت��ع��ي��ني ال��ف��ن���ن 

للنواي�  ا  �صفرياً احلاين  ع��صي 

االأمم  منظمة  ل��دى  احل�صنة 

امل��ت��ح��دة ل��ربن���م��ج »ع��ي�����ض 

الأعم�ل  نتيجة  ج���ء  لبن�ن«، 

ح�صوله  قبل  به�  ق�م  اإن�ص�نية 

ع��ل��ى ال��ل��ق��ب. ع������ص��ي اأح��ي��� 

النواي�  �صفري  ب�صفته  احلفات 

لبن�ن«  ملب�درة »عي�ض  احل�صنة، 

امل�ص�كل  مبع�جلة  ُتعنى  التي 

االج���ت���م����ع���ي���ة مب�����ص���ع��دة 

اللبن�نيني املغرتبني، م�صتهدفة 

قط�ع ال�صب�ب وال�صحة والبيئة.

الفن�نني  م��ن  اآخ����رون  وث��م��ة 

االأنظ�ر  لفتوا  الذين  اللبن�نيني 

مب���ب����درات���ه���م االإن�����ص���ن��ي��ة، 

التي  الرومي  م�جدة  ك�ملطربة 

احل�صنة  النواي�  �صفرية  نت  ُعيِّ

املتحدة  االأمم  منظمة  ل���دى 

ل��اأغ��ذي��ة وال���زراع���ة )ال��ف���و(، 

منظمة  �صفرية  عجرم،  ن�ن�صي 

االأمم املتحدة للطفولة، م�ر�صيل 

االأمم  منظمة  �صفري  خليفة 

والثق�فة  والعلم  للرتبية  املتحدة 

اأول  ك���ن  وق��د  )اليون�صكو(، 

فن�ن  لقب  على  يح�صل  عربي 

ال�صام من اليون�صكو، كذلك 

حمل جورج قرداحي لقب �صفري 

منظمة االأمم املتحدة للبيئة...

... عربًيا

مّت  ال��ع��رب��ي،  ال�صعيد  ع��ل��ى 

الفل�صطيني،  النجم  اختي�ر 

اأي���دول  »اآراب  ل��ق��ب  احل���م��ل 
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لإن�سانية
خدمة الق�سايا ا

يف 
ري 

جنوم وم�ساه

هيفاء وهبي لالت�سالت

االت�����ص���الت  وزارة  اخ���ت����رت 

وهبي  هيف�ء  الفن�نة  اللبن�نية، 

للق�ص�ي�  االت�����ص���الت  »�صفرية 

االإن�ص�نية«؛ ومتّثل هذه اخلطوة 

يف  وال���وزارة  هيف�ء  بني  التع�ون 

بعنوان  توعية  حملة  اإط��اق 

»ال تكتب واأنت تقود ال�صي�رة« 

.)Don’t text and drive(

لهذه  هيف�ء  اختي�ر  مّت  وق��د 

املهّمة الأنه� تتمّتع بجم�هريية 

ع�دل اإم�محممد ع�ص�فجورج قرداحي

راغب عامةهيف�ء وهبي



2013«، حممد ع�ص�ف، ك�صفري 

لدى  لل�صب�ب  احل�صنة  للنواي� 

اأول  لي�صبح  »االأون���روا«  وك�لة 

دويل  �صفر  ج��واز  يحمل  �صفري 

من االأمم املتحدة. فقد ا�صتحوذ 

ال�ص�ب على قلوب  املطرب  هذا 

ميلك  واأ�صبح  العرب  ال�صب�ب 

عن  الدف�ع  يف  ت�ص�عده  �صعبية 

ق�ص�ي� هوؤالء.

املفو�صية  �صفري  اإم����م  ع���دل 

ل�صوؤون  املتحدة  لاأمم  ال�ص�مية 

فهمي  م�صطفى  ال��اج��ئ��ني، 

لل�صام،  احل�صنة  النواي�  �صفري 

برن�مج  �صفري  ال�صريف  عمر 

للتنمية،  امل��ت��ح��دة  االأمم 

النواي�  �صفرية  العمري  �صفية 

ال�صك�ن،  ل�����ص��وؤون  احل�صنة 

ح�����ص��ني اجل�����ص��م��ي وع��ب��دال��ل��ه 

ال�صحة  منظمة  �صفريا  الروي�صد 

خ�لد  ال���راي  مطرب  الع�ملية، 

اجلزائري �صفري منظمة االأغذية 

الع�ملية... كله� اأ�صم�ء عربية 

النواي�  �صفراء  اختريوا  مل�ص�هري 

االأمم  موؤ�ص�ص�ت  ل��دى  احل�صنة 

ا�صتخدموا  ه����وؤالء  امل��ت��ح��دة. 

على  للرتكيز  ه��ذه  األق�بهم 

االإدم����ن  م��ن  اإن�ص�نية  ق�ص�ي� 

و�صوء  واالإيدز  واالإع�قة  الفقر  اإىل 

م�صتعينني  وغ��ريه���،  التغذية 

جمهورهم،  وحمبة  ب�صهرتهم 

ورمب���� ب��روات��ه��م ل��دع��م ه��ذه 

ال��ق�����ص���ي��� امل���ح���ق���ة. ف��ه��ذه 

اإليهم  اأ�صِنَدت  التي  املن��صب 

م�صوؤولية  ع�تقهم  على  ت�صع 

املجتمع  جت���ه  االأهمية  ب�لغة 

واالإن�ص�نية.

... وعاملًيا

�، برزت اأ�صم�ء غنية عن  ع�ملياً

اأج��ل  م��ن  العمل  يف  التعريف 

االإن�ص�نية،  الق�ص�ي�  عن  الدف�ع 

اأجنيلين�  االأمريكية  ف�ملمثلة 

ا  بلداً  20 من  اأك��ر  زارت  جويل 

النواي�  �صفرية  تعيينه�  منذ 

ال�ص�مية  للمفو�صية  احل�صنة 

لاأمم املتحدة ل�صوؤون الاجئني. 

ديون  �صيلني  الع�ملية  واملغنية 

احل�صنة  النواي�  �صفرية  نت  ُعيِّ

والزراعة  االأغذية  منظمة  لدى 

عمله�  وي�صمل  املتحدة  لاأمم 

الدعم  ت��ق��دمي  االإط����ر  ه��ذا  يف 

حلملة الق�ص�ء على اجلوع التي 

تنّفذه� املنظمة.

االإ�صب�ين  القدم  ك��رة  الع��ب 

بانكو،  غ��ون��زال��ي�����ض  راوول 

فريق  يف  اللعبة  هذه  رموز  واأحد 

ا  �صفرياً ُع��نيِّ  ال��ذي  مدريد،  ري���ل 

له  ك���ن  ذاته�،  املنظمة  ل��دى 

خال  م��ن  ف�علة  م�ص�همة 

مل�ص�ريع  زي����رات  بعدة  قي�مه 

قّدم  كم�  املنظمة،  به�  تقوم 

كرة  »الع��ب��و  حلملة  ال��دع��م 

من�ه�صة  يف  املحرتفون  القدم 

اجلوع«.

املمثل  مثل  اآخ���رون  يتمّتع 

�صفري  ب�ت�ص�ن،  اأميت�ب  الهندي 

للطفولة  املتحدة  االأمم  منظمة 

الف�ص�ء  رائ��د  )اليوني�صيف(، 

�صفري  بودري،  ب�تريك  الفرن�صي 

للرتبية  املتحدة  االأمم  منظمة 

)اليون�صكو(،  والثق�فة  والعلم 

الربازيلي  ال��ق��دم  ك��رة  الع��ب 

االأمم  برن�مج  �صفري  رون���ل��دو، 

املتحدة االإمن�ئي، ع�ر�صة االأزي�ء 

بوند�صني،  غي�صيلي  الربازيلية 

للبيئة،  املتحدة  االأمم  �صفرية 

وغ��ريه��م م��ن ���ص��ف��راء ال��ن��واي��� 

من  املايني  ب�إعج�ب  احل�صنة 

مهّم�تهم  ي�صّهل  مّم�  الن��ض، 

ن�صر  يف  وي�����ص��ه��م  االإن�����ص���ن��ي��ة 

لفت  ويف  والعدل  ال�صام  ر�ص�ئل 

االأنظ�ر اإىل امل�ص�كل والكوارث 

كثريون  يغفل  التي  االإن�ص�نية 

عنه�.
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�صيلني ديونح�صني اجل��صمي راوول غونزالي�ض بانكواأجنيلين� جويل

ن�ن�صي عجرمع��صي احلاين م�ر�صيل خليفةم�جدة الرومي
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طائرة 

�شبيهة 

بالنحل

الطنانة  النحلة  على  درا�سة  حالًيا  جتري 

ملعرفة كيف ميكنها املحافظة على ثباتها يف التحليق يف ظروف 

مناخية �سيئة. هذه الدرا�سة ميكن اأن ت�ساعد يف ت�سميم طائرات 

�سغرية من دون طّيار قادرة على ال�سمود يف مواجهة الطق�س ال�سيئ، 

فاأف�سل هذه الطائرات املتاحة حالًيا هي التي ال تتعّدى امل�سافة بني 

جناحيها الـ25 �سنتميرًتا، وهي تواجه م�ساعب يف التحليق ب�سكل 

ثابت حتى مع الن�سيم اخلفيف. لكن يبدو اأن احل�سرات قادرة على 

باحثون  يجري  هنا  من  �سعبة،  مناخية  ظروف  يف  حتى  التحليق 

املزيد من التجارب للتو�سل اإىل النتائج املرجّوة.

ة
كي

ذ
ال

ة 
ر
يا

�ش
ال

اأولًيا  اأمنــوذًجــا  »ني�سان«  �سركة  قّدمت 

ل�سيارة قادرة بنف�سها على قيادة الركاب اإىل 

ال�سري.  قوانني  احرتام  مع  املطلوبة  الوجهة 

اأن  امل�سروع  هذا  يف  الباحثني  كبري  واأو�سح 

يف  وحمايته  ال�سائق  لدعم  �سممت  ال�سيارة 

اإىل  عائدة  ال�سري  حــوادث  من   %90 اأن  حني 

خطاأ ب�سري.

اأماًنا،  اأكرث  تعترب  امل�ستقلة  ال�سيارة  هذه 

�سكانر  واأجهزة  بكامريات  جمّهزة  فهي 

البيئة  �س  لتح�سّ متقدمة  اأخــرى  وتقنيات 

الب�سرية  االإن�سان  قدرة  تتجاوز  وهي  القريبة، 

املحدودة وبخا�سة يف القيادة الليلية. ت�ستعني 

ال�سيارة بخرائط دقيقة جًدا تر�سد تقاطعات 

اأف�سلية  الإعطاء  اأو  عندها،  للتوقف  الطرق 

لتجّنب  واالنــحــراف  ــرى،  اأخ ل�سيارات  ــرور  امل

جانب  اإىل  مركونة  ب�سيارة  اال�ــســطــدام 

تقني  ن�سخ  على  قائمة  وال�سيارة  الطريق... 

»ني�سان«  وتاأمل  يقود.  وهو  االإن�سان  ل�سلوك 

اإدارتــهــا  جمل�س  رئي�س  قــالــه  مــا  بح�سب 

عر�س  من  تتمكن  اأن  غ�سن،  كارلو�س 

الذكية يف  ال�سيارة  اأمنوذج جتاري من هذه 

العام 2020.

�سيارات  »فورد«  �سركة  طورت  املقابل،  يف 

بتقنية »تفادي العواقب« تهدف اإىل حتديد 

لل�سائق.  واإر�سال حتذير  الطريق  اأي عقبة يف 

واإذا مل يتفاَد ال�سائق هذه العقبة، فاإن نظام 

ال�سيارة �سيتوىل ذلك بنف�سه. كما ميكن 

لنظام هذه ال�سيارة، وبف�سل الـ wi Fi اأن يحّذر 

جمهزة  كانت  اإن  منها  القريبة  ال�سيارات 

بدورها بالتقنية نف�سها.

القيادة  جعل  �ساأنها  من  التقنيات  هذه 

اأكرث �سهولة واأماًنا ومتعة.

كامريا ثالثية 

الأبعاد للحوا�شيب



جهاز ي�سدر طنيًنا عندما تبتعد عن 

كالهاتف  املهمة  اخلا�سة  اأغرا�سك 

حلًما!  ذلــك  يعد  مل  ــيــح...  واملــفــات

»�سرياغو اآي األرت تاغ« و»كوبرا تاغ« 

التي  املفاتيح  �سل�سلة  ت�سبه  اأدوات  هي 

ت�ستخدم لفتح ال�سيارة، تت�سل بالهاتف 

وتعمل  بلوتوث  با�ستخدام  الــذكــي 

ببطارية اقت�سادية.

مثًل،  املقهى  يف  هاتفك  ن�سيت  اإذا 

طنني  املفاتيح  �سل�سلة  عــن  ي�سدر 

تعود  حتى  ال�سوت  مرتفع  متوا�سل 

من  ي�سدر  كما  هاتفك.  وت�سرتجع 

ن�سيت  اإن  لينّبهك  طنني  هاتفك 

ال�سغط على  اجلهاز. كما ميكنك 

هاتفك  لي�سدر  ال�سل�سلة  هــذه  يف  زّر 

طنيًنا اإن مل تتذّكر مكانه.

اإ�سافية،  بخا�سية  اجلهاز  هذا  يتمّيز 

ففي حال مل تلحظ اأن الهاتف بعيد 

هاتفك  ير�سل  املفاتيح،  �سل�سلة  عن 

تت�سّمن  االإلــكــرتوين  بالربيد  ر�سالة 

من  بالقرب  فيه  كنت  توقيت  اآخــر 

التمو�سع  نظام  واإحداثيات  ال�سل�سلة 

اإر�سال  طلب  ميكنك  كما  العاملي. 

ر�سالة ب�سكل تلقائي على »في�سبوك« 

اأو »تويرت«.

تقوم ال�سركة االأمريكية »اإنتل« بتطوير كامريا ثلثية االأبعاد على اأن تقوم ال�سركات 

امل�سنعة الأجهزة احلا�سوب املحمول واأجهزة »الكل يف واحد«، بدجمها يف منتوجاتها بدًءا 

من الن�سف الثاين من العام 2014.

ال�سلوك  القدرة على فهم  العمق« ومتتلك  تعمل هذه الكامريا بتقنية »ا�ست�سعار 

ــلل  ــري مـــن خ ــس ــ� ــب ال

ــف  ــواط ــعــار ع ــتــ�ــس ــس ا�

ــن حــزن  املــ�ــســتــخــدم م

و�ـــــســـــعـــــادة... كــمــا 

ـــــــادرة عــلــى  ــــهــــا ق اأن

ما  احلركة،  ملحظة 

يف  ا�ستغلله  ميكن 

واالألــعــاب  التطبيقات 

التفاعلية...
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تقنية »اآبل« لرتجمة الن�شو�ص

تقنية  عن  »اآبــل«  �سركة  ك�سفت 

اأجهزتها  مل�ستخدمي  تتيح  جــديــدة 

ا�ستخدام   IOS العاملة بنظام  الذكية 

ــاأداة  ك  Notes امللحظات  تطبيق 

للرتجمة واإجراء املحادثات مع اأ�سخا�س 

يتحّدثون لغات خمتلفة.

هذه التقنية ت�سمح برتجمة الن�سو�س 

املكتوبة اإىل كلمات منطوقة، حيث 

التطبيق  امل�ستخدم جمًل عرب  يكتب 

ونطقها  ترجمتها  يتوىّل  الذي   Notes
اخلا�سية  ــذه  ه ُت�سمى  لــغــات.  بــعــّدة 

لغات  وت�سمل  »حتــّدث«  اأي   »Speak«

والتايوانية  واالأملانية  الفرن�سية  مثل 

واليابانية واالإجنليزية وغريها...

جهاز تنبيه
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تعّلم الإنكليزية

www.englishdaily626.com
من  الإنكليزية  امل��وق��ع  ه��ذا  يعّلم 

ومت��اري��ن  مطبوعة  حم��ادث��ات  خ��ال 

كما  ال��ق��واع��د.  يف  ودرو����س  تطبيقية 

عامية  اإنكليزية  تعابري  معاين  ي�شرح 

واأخ��رى  اليومية،  احل��ي��اة  يف  ت�شتخدم 

عملية ت�شتخدم يف جمال الأعمال.

اإختبار يف اجلغرافيا

geography.about.com/library/quiz
من  اجلغرافيا  مادة  يف  معلوماتك  اإخترب 

يطرح  ال��ذي   Geography Quiz خ��ال 

اأ�شئلة متنوعة ت�شمل خمتلف الدول. ويقّدم 

املوقع نف�شه معلومات وافية حول التق�شيم 

املناخية،  وال��ت��ق��ل��ب��ات  ل��ل��دول  اجل��غ��رايف 

واخلرائط والإح�شاءات ال�شكانية.

www.befunky.com     ضور غري تقليدية�

اإ�شافة موؤثرات خا�شة على ال�شور الفوتوغرافية واإجراء  موقع يتيح للهواة 

التح�شينات الازمة لها ب�شهولة.

مواد تعليمية لل�ضغار

www.dltk-kids.com
تنفيذ  كيفية  الأط��ف��ال  يعّلم  م��وق��ع 

لهم  يقّدم  كما  خمتلفة،  حرفّية  اأعمال 

طبعها  ميكن  ور�شومات  تعليمية  م��واًدا 

وتلوينها.



بريدك الإلكرتوين 

بخط اليد

م�شروع  ا،  اأي�شً غوغل  من 

ج���دي���د ي��ق�����ش��ي ب���اإدخ���ال 

اإىل  ال���ي���دوي���ة  ال��ك��ت��اب��ة 

الإل��ك��روين  الربيد  خدمة 

»غوغل«.  م�شتندات  وحمرر   »Gmail«
من  بالكتابة  الأدوات  ه��ذه  وت�شمح 

خال ا�شتخدام الفاأرة )Mouse( اأو لوحة 

من  مطبوعة  ن�شخة  حت�شري  اأو  املفاتيح، 

اأن  املتوقع،  وم��ن  امل�شتخدم.  كلمات 

الكتابة  خطوط  من  اأن��واع  عدة  تظهر 

اخلا�س  الإل��ك��روين  الربيد  على  باليد 

بامل�شتخدم، والتي ت�شمح له باختيار اخلط 

الأف�شل منها.

قد  باليد  الكتابة  اأن  »غوغل«  واأو�شح 

الإنرنت  �شبكة  ا�شتخدام  من  ن  حت�شّ

جميع  يف  الأ���ش��خ��ا���س  قبل  م��ن 

ا جهًدا  اأنحاء العامل، ما ميّثل اأي�شً

اأكرب لك�شر احلاجز بني اللغات. 

الأ�شخا�س  ي�شتخدم  اأن  وميكن 

الأداة   »Gmail« لديهم  ال��ذي��ن 

اجلديدة، باأكرث من خم�شني لغة. 

اأن  ميكن  الأم��ر،  ه��ذا  ولختبار 

اخلا�س   »Gmail« اإىل  امل�شتخدم  ينتقل 

به اأو اإعدادات م�شتندات »غوغل«، والنقر 

على زر حتديد اللغات يف عامة التبويب 

خ��ي��ارات  جميع  »اإظ���ه���ار  اأج���ل  م��ن 

اللغة«. وبعد ذلك، يحدد امل�شتخدم مربع 

على  ليح�شل  الإدخال«  اأدوات  »متكني 

املفاتيح  لوحات  اأن��واع  كل  من  قائمة 

التي يعر�شها »غوغل«.

اإبت�ضم للكامريا... اأنت وجه 

اإعالين لـ»غوغل«

كن م�شتعًدا ول ت�شتبعد روؤية 

وجهك على اإعان دعائي من 

املذكورة  فال�شركة  »غوغل«. 

اأ���ش��م��اء  ا�شتعمال  يف  ���ش��ت��ب��داأ 

لأغرا�س  و�شورهم  م�شتخدميها 

اإعانية، حيث �شيظهر اإعان 

جانبه  واإىل  ما،  ملنتج  ترويجي 

�شورة قد تكون �شورتك مرفقة 

هذا  ح��ول  ل��ك  �شابق  بتعليق 

اتفاقية  �شروط  �شتطال  والتي  القادمة  التعديات  بع�س  ال�شركة عن  املنتج. فقد ك�شفت 

من  »غوغل«  ا�شتفادة  على  اجلديدة  اخلا�شية  وتعتمد  ب�»غوغل+«.  اخلا�شة  اخلدمة 

باقتبا�شها  لتقوم  خمتلفة،  ل�شركات  �شفحات  على  وتعليقاتهم  م�شتخدميها  اإعجابات 

وو�شعها مع �شورة امل�شتخدم بجانب ا�شم املنتج الذي اأبدى اإعجابه به اأو قام بالتعليق عليه 

�شابًقا، ليظهر يف نتائج البحث لدى اأ�شدقائه على »غوغل+«. والفكرة هي تطوير لتطبيق 

موجود �شابًقا ويعتمد يف الت�شويق للمطاعم والفنادق. فعندما ترغب يف التعرف اإىل مطعم 

من خال »خرائط غوغل« �شيظهر اإىل جانبه عدد من النجوم بناء على تقييم امل�شتخدمني 

من »غوغل«.
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ما هو االلتهاب الكبدي؟

هو   »Hépatite A« الكبدي  االلتهاب 

اأن  وميكن  الكبد  ي�صيب  فريو�صي  مر�ض 

الب�صيطة  بني  تراوح  مر�صية  ا  اأعرا�صً ي�صبب 

الكبدي  االلتهاب  بخالف  وهو  واخلطرية. 

ا مزمًنا يف الكبد  “B” و“C”، ال ي�صبب مر�صً
ونادًرا ما يكون قاتاًل.

كيف ينت�شر هذا املر�ض وما هي اأبرز طرق 

العدوى؟

ينتقل االلتهاب الكبدي »A« عن طريق 

على  احل��اوي  بالرباز  امللّوثة  واملياه  االأغذية 

ف��ريو���ض امل��ر���ض، وحت��دث االإ���ص��اب��ة عندما 

املر�ض  بعدوى  م�صاب  غري  �صخ�ض  يتناول 

م�صاب  �صخ�ض  برباز  ملّوثة  مياًها  اأو  اأغذية 

فريو�ض  ينتقل  اأن  ا  اأي�صً وميكن  ب��ع��دواه. 

احلميم  اجل�صدي  التما�ض  املر�ض من خالل 

ب�صخ�ض م�صاب، على اأن املخالطة العار�صة 

بني االأفراد ال تنقل العدوى.

كم تبلغ مدة ح�شانة املر�ض وما االأعرا�ض التي 

تظهر على ال�شخ�ض امل�شاب؟

الكبدي  االلتهاب  ح�صانة  ف��رة  ت��راوح 

»A« عادًة بني 14 و24 يوًما، وتختلف اأعرا�ض 

ومنها  واخلطرية،  املعتدلة  بني  به  االإ�صابة 

ال�صهية  وفقدان  والتوّعك  احل��رارة  ارتفاع 

البطن،  واآالم  والغثيان،  االإ�صهال  اإىل  اإ�صافة 

وحتّول البول اإىل اللون الغامق

واأعرا�صه  املر�ض  بوادر  اأن  بالذكر،  اجلدير 

البالغني  على  االأح��ي��ان  غالبية  يف  تظهر 

اأكرث منها على االأطفال، وترتفع معّدالت 

جرائه  من  والوفاة  باملر�ض  ال�صديدة  االإ�صابة 

�صن  دون  ما  االأطفال  اأما  ال�صن.  كبار  بني 

ا  ال�صاد�صة، فال تبدو عليهم يف العادة اأعرا�صً

منهم  امل�صابني  ن�صبة  وتقت�صر  ظ��اه��رة، 

اأن  حني  يف  املئة،  يف  ع�صرة  على  بالريقان 

االأطفال  اأ�صد على  ب�صكل  تظهر  االأعرا�ض 

م�صحوبة  وتكون  والبالغني  ا  �صنًّ االأك��رب 

من  املئة  يف  �صبعني  من  اأكرث  يف  بالريقان 

حاالت املر�ض.

من هم االأ�شخا�ض االأكرث عر�شة للإ�شابة 

باملر�ض؟

الكبدي  االلتهاب  ي�صيب  اأن  ميكن 

الذين  اأو  امللّقحني  غري  االأفراد  جميع   »A«

وت�صمل  �صابًقا.  ع���دواه  اإليهم  تنتقل  مل 

عوامل اخلطر ترّدي اخلدمات ال�صحية وعدم 

توافر املياه املاأمونة، اأو تعاطي املخدرات عن 

يعاين  اأ�صرة  داخل  العي�ض  اأو  احلقن،  طريق 

اأحد اأفرادها من هذا املر�ض. كما ميكن 

اأن تنتقل العدوى عن طريق ممار�صة اجلن�ض 

مع �صخ�ض م�صاب، اأو من خالل ال�صفر من 

املر�ض  يتوطن فيها  اإىل مناطق  دون تلقيح 

مبعدالت عالية.

ما هي الطرق املعتمدة للوقاية من العدوى؟

يقّدم االأطباء بع�ض الن�صائح العامة للوقاية 

 »A« من اإنتقال فريو�ض داء الكبد الفريو�صي

عرب الطعام يف االأماكن العامة واملوؤ�ص�صات، 

واأبرزها االآتي:

- التاأكد من جودة املواد االأولية امل�صتخدمة 

يف حت�صري الطعام.

املطبخ  يف  عامل  اأي  تعّر�ض  ح��ال  يف   -

جلدية،...(  اأو  )رئوية  معدية  مر�صية  حلالة 

مراجعة  يجب  اأو غريه،  اإ�صهال  اأو  اأو غثيان 

اأو  العمل  مزاولة  اإمكان  لتحديد  امل�صوؤول 

التوقف عنه حتى زوال امل�صكلة.

- يجب طبخ الطعام على حرارة تتجاوز 72 

درجة مئوية ملدة دقيقتني على االأقل.

القواعد واملعايري العاملية ل�شحة الغذاء

املطابخ  يف  العاملني  جميع  على  يجب 

والثكنات  العامة  واالأماكن  املوؤ�ص�صات  يف 

العاملية  واملعايري  القواعد  التزام  الع�صكرية 

االآتية للحفاظ على �صالمة الطعام وجودته:

• عند ت�صّلم الطعام اأو املواد االأولية:
- التاأكد من �صحة امل�صدر.

تطابق  امل�صّلمة  امل��واد  اأن  من  التاأكد   -

املوا�صفات املطلوبة.

امل�صتخدمة  االآلية  نظافة  من  -التاأكد 

لنقل املواد، ومن نظافة املواد امل�صتلمة وعدم 

يف  انتفاخ  وجود  وعدم  فيها،  �صوائب  وجود 

املعلبات.

- عدم تعري�ض املواد امل�صتلمة قبل تخزينها 

الأي م�صدر مياه، حرارة، رطوبة، وعدم و�صعها 

حيوانات  اأو  كيميائية  مواد  من  بالقرب 

األيفة.

• عند التخزين:
- تنظيف املكان قبل و�صع الب�صاعة.

مع  لها،  املعتمد  باملكان  امل��واد  خزن   -

امل��واد  خلف  اجل��دي��دة  امل���واد  و�صع  م��راع��اة 

القدمية.

- تدوين تاريخ ال�صالحية بو�صوح.

والدواجن  واالأ�صماك  اللحومات  ف�صل   -

والبي�ض يف اأدوات )كوعاء كبري( عن بقية 

املواد االأولية للطبخ اأو املواد اجلاهزة لالأكل، 

وو�صعها على الرفوف ال�صفلى.

- االإبالغ عن املواد الفا�صدة وتلفها.

ال��رباد  امل��خ��زن،  يف  امل���واد  جميع  و�صع   -

والثالجة يف اأوعية حمكمة االإغالق.

• عند الطهي:
- طبخ اللحوم، الدواجن، ال�صمك والبي�ض 

على حرارة ال تقل عن 75درجة مئوية.

للطعام  نف�صها  االأواين  ا�صتخدام  عدم   -

غري املطهو كذلك املطبوخ.

اأن  اإىل  �صابًقا  اأعد  الذي  الطعام  ت�صخني   -

تبلغ درجة حرارته الداخلية 75 درجة مئوية 

ملدة اأقلها 15 ثانية قبل تناوله.
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ر�سد بع�ض الإ�سابات بالتهاب الكبد الفريو�سي

ال داعي للخوف لكن الوقاية �شرورية

قيادة  عّممت  وقد   ،»Hépatite A« الفريو�شي  الكبد  التهاب  بداء  االإ�شابات  بع�ض  ر�شد  حديًثا  مت 

اجلي�ض نبذة عن املر�ض واأعرا�شه وطرق الوقاية منه. يف ما يلي اأبرز ما ت�شمنته هذه الن�شرة.





الذاكرة

الذاكرة  يف  املعلومات  تخزين  عملية  اإّن 

معقدة  بيولوجية  كيميائية  عملية  هي 

الذي  الآيل  احلا�سوب  بنظام  �سبيهة  ج��ًدا، 

يحتوي على ذاكرتني، اإحداهما ت�سمى القر�ص ال�سلب الذي يحتفظ 

باملعلومات ب�سكل دائم، والأخرى ذاكرة موؤقتة ل حتفظ املعلومات 

ولكنها تتعامل معها يف حلظتها. فدماغ الإن�سان ل ي�ستطيع حفظ 

�سبب  هناك  يكن  مل  اإذا  عليها  يح�سل  التي  الهائلة  املعلومات 

وامل�ساعر  والأ�سوات  بال�سور  الغنية  احلية  فالتجارب  ذلك.  يتطلب 

ال�سلب  القر�ص  يف  حتفظ  املواقف،  وحتليل 

لأمور  الدماغ تذكرها خالًفا  وي�سهل على 

اأخرى، كالأرقام مثاًل، والتي حتفظ ب�سكل 

الإن�سان  اإىل  بال�سّن، تعود  التقدم  موؤقت. من هنا، ومع 

ال�سعب  من  وي�سبح  الزمن  عليها  مّر  التي  الذكريات 

عليه تذكر اأمور م�ستجّدة حتى ولو كانت اأكرث اأهمية 

من تلك القدمية.

تعترب مادة »الأ�سيتيلكولني« يف ج�سم الإن�سان امل�سوؤولة 

ولكن  دائمة،  ذاكرة  اإىل  املوؤقتة  الذاكرة  حتويل  عن 

يف  النق�ص  الذاكرة،  بفقدان  الإ�سابة  اأ�سباب  اأهّم  من 

ل  النق�ص  اأّن هذا  الرغم من  وعلى  الع�سبية.  الناقالت 

اأّن  اإل  به،  الإ�سابة  بدء  من  �سنوات  عدة  بعد  اإل  يظهر 

اأعرا�سه تبداأ بالظهور عادة عند الإن�سان عند بلوغه �سّن 

اخلم�سني، وذلك ب�سبب اختالل قدرة الدماغ على الأداء 

واحلكم  الرتكيز  على  القدرة  وعدم  طبيعي  ب�سكل 

والتفكري وال�ستيعاب، وهي حالت خطرية قد توؤدي اإىل 

ما ي�سمى الألزهامير )اخلرف( الذي يوؤثر على الن�ساطات 

اليومية.

مر�ض »الزهامير«

ويتطور  املخ  ي�سيب  داء  هو  »األَزهامَير«   - ال�سيخوخة  خرف  مر�ص 

اأنه  حتى  والتعّلم،  الرتكيز  على  وقدرته  ذاكرته  الإن�سان  ليفقد 

اأكرث  املري�ص، في�سبح  �سخ�سية  اإىل تغيريات يف  يوؤدي  قد 
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اإعداد:

روجينا خليل ال�شختورة
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ن�شاب  فكّلنا  للذاكرة،  فقداًنا  ن�شياٍن  كّل  لي�ض 

�شخ�ض  من  ن�شبتها  تختلف  قد  الن�شيان،  من  بحاالت 

احلياة  باأمور  ان�شغالنا  ب�شبب  ذلك  يكون  وعندما  اآخر،  اىل 

اأّن  بالرغم من  القلق،  ي�شتدعي  وال  فهو غري خطري  وهمومها، 

ذلك قد يت�شبب باإحراجنا اأمام االآخرين.

العادية  الوظائف  اأداء  على  يوؤثر  املعلومات  ن�شيان  كان  اإذا  اأما 

كن�شيان اإ�شم الزوجة اأو ن�شيان طريق العودة اإىل املنزل، فذلك 

يعني م�شكلة مر�شية ويتطلب اال�شت�شارة الطبية.

يغيرّ حياة امل�صابني به وحياة من حولهم

االألزهامير: هل من و�شائل للتعامل معه؟

املفقودة احللقة 



ع�سبية اأو قد ي�ساب بالهلو�سة اأو بحالت من اجلنون املوؤقت. 

ن�سف  ي�سيب  وهو  ال�سعبة،  الأم��ور  من  وعالجه  ت�سخي�سه  ويعترب 

الأمريكية،  الإح�سائيات  بح�سب  ال�85،  �سن  حتى  يعي�سون  الذين 

وتوؤدي ن�سبة 15% من حالت فقدان الذاكرة اإىل مر�ص »الزهامير«. 

وعلى الرغم من الدرا�سات العديدة التي جترى على هذا املر�ص، يبقى 

ولكن  اأ�سبابه.  مكتنًفا  اأنه مر�ص ي�سعب الغمو�ص  من املوؤكد 

ويوؤدي  وال�سفاء منه،  عالجه 

خ�سارة  اإىل  النهاية  يف 

خاليا الدماغ وتدهورها، 

الوفاة خالل  اإىل  وقد يوؤدي 

ب��ني ثماين  ت����راوح  ف���رتة 

وع�سر �سنوات.

اأ�شبابه

مل ُتعرف حتى الآن الأ�سباب التي ميكن 

ولكن  »األ��زه��امي��ر«.  م��ر���ص  اإىل  ت���وؤدي  اأن 

اإىل  التعّرف  اأمكن  امل�ستمرة،  لالأبحاث  نتيجًة 

جمموعة من العوامل التي ميكن اأن تت�سارك 

لتوؤدي يف النهاية اإىل هذا املر�ص. واملوؤكد علمًيا اأنه 

مبجرد ظهور املر�ص تكون قد �سبقته عملية موت 

وحتلل طويلة متتد ل�سنوات، خلاليا املخ املنوط بها حفظ املعلومات 

وا�سرتجاعها.

ومما ل �سك فيه اأّن تقدم ال�سن هو اأكرث العوامل امل�سجعة لظهور 

املر�ص، حيث اأن غالبية املر�سى ي�سابون به بعد عمر اخلام�سة وال�ستني. 

وتزداد فر�سة املر�ص بن�سبة ال�سعف كل خم�سة اأعوام تالية لهذه ال�سن 

حتى ت�سل لأعلى ن�سبة )50%( عند عمر ال�85.

عند  ثالثة  اأو  �سعفني  ت�سبح  املر�ص  ظهور  فر�سة  اأّن  لوحظ  وقد 

الأ�سخا�ص الذين اأ�سيب اأحد والديهم اأو اأجدادهم اأو اأجداد اأجدادهم 

بهذا املر�ص مقارنة بالأ�سخا�ص الآخرين.

من جهٍة اأخرى، هناك دلئل قوية على اأّن اإ�سابات الراأ�ص اخلطرية 

تزيد من فر�ص الإ�سابة باملر�ص.

مراحله

املري�ص  ي��ب��داأ  الأوىل،  امل��رح��ل��ة  يف 

بن�سيان مواعيده.. ول يتنّبه اإىل مرور 

املا�سي  اأح��داث  يتذكر  ول  الوقت، 

العزلة  اإىل  مييل  بعدها  القريب. 

والنطواء ويتفّوه بجمل ل معنى حمدًدا 

لها وين�سى الكثري من الكلمات التي 

يعرفها.

عن  املري�ص  يعجز  الثانية،  املرحلة  يف 

القيام باأمور يدوية مثل �سبك الأزرار، كما 

الكلمات،  ف��ه��م  يف  �سعوبة  ي��ج��د 

ي�ساعده يف  اإىل من  وي�سبح بحاجة 

الغ�سب  نوبات  ويعاين  احل��رك��ة، 

والإحباط.

اأما يف ملرحلة الثالثة، فال ي�ستطيع املري�ص القيام مبا 

يقوم به الإن�سان الطبيعي يف دورة املياه، وي�سبح عاجًزا عن 

وتكون  الآخرين..  م�ساعدة  دون  من  عمل  باأّي  القيام 

هذه املرحلة اأ�سعب مرحلة مير بها مري�ص »األزهامير«. 

فكيف يجب التعامل معه بعد الآن؟

طرق التعامل مع املري�ض

عند  مراعاتها  يجب  التي  الإر�سادات  بع�ص  يلي  ما  يف 

التعامل مع مري�ص »األزهامير«:

وا�سح  وب�سوت  بهدوء  املري�ص  مع  التكلم  يجب   •
وبكلمات ب�سيطة وجمل ق�سرية.

• يجب اأن يكون للمري�ص روتني يومي م�ستمر يبداأ من 
مما  ليوم  يوم  من  يتفاوت  ول  امل�ساء  يف  وينتهي  ال�سباح 

ي�ساعد يف تهدئته.

والأ�سدقاء  اأولده  ومقابلته  املري�ص  ب��زي��ارة  ين�سح   •
الذين  الأ�سخا�ص  زي��ارات  من  بالإكثار  ين�سح  ل  ولكن  املقربني، 

الأطباء  ين�سح  قوية. كما  تربطه بهم عالقة  ول  يعرفهم جيًدا  ل 

بزيارة الأطفال ال�سغار كبري ال�سن امل�ساب باخلرف لأنه يحب روؤيتهم 

وممازحتهم، ولكن يجب تنبيههم اإىل عدم ال�سحك من ت�سرفاته 
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وتنبيههم اإىل حالته.

• يف�سل اأن تكون الزيارات ق�سرية حتى ل يتعب 
املري�ص ذهنًيا.

التخاطب  على  وقدرته  املري�ص  طالقة  تتغري   •
من فرتة لأخرى، ففي بع�ص الأيام تكون جيدة ويف 

الأوىل  ال�سنوات  يف  ا  خ�سو�سً مرتدية،  الآخر  البع�ص 

الإ�سارة  لغة  ا�ستخدام  يف�سل  لذلك  املر�ص،  من 

والتخاطب  الراأ�ص  وهزة  البت�سامة  مثل  الب�سيطة 

بالعني مما ي�سهل على املري�ص فهم املراد.

يحكي  اأو  اخل��رف  مري�ص  يتكلم  عندما   •
املرات  ع�سرات  مكررة  كانت  لو  حتى  حكاية 

يف�سل ال�ستماع اإليه والبت�سام له.

والبتعاد  اللطيفة  الكلمات  ا�ستخدام  يجب   •
عن الكلمات اجلافة التي جترح م�ساعر املري�ص، 

على  يكون  عندما  الأوىل  ال�سنوات  يف  ا  وخ�سو�سً

�سيء من الوعي مب�سكلته، فاإن جرح م�ساعره قد 

ي�سيبه بالكتئاب.

• يجب اإبعاد م�سادر ال�سجيج عن غرفة املري�ص، 
ا الراديو والتلفزيون. وخ�سو�سً

مع  املري�ص  عن  التحدث  امل�ستحب  من  لي�ص   •
الكلمات.  بع�ص  يفهم  فقد  الآخرين يف ح�سوره 

وعندما يحاول اإيجاد الكلمة املنا�سبة ول ي�ستطيع 

ويرتدد بالكالم ين�سح مب�ساعدته باقرتاح كلمة 

معينة اأو اإعطائه خيارات، اأو قلًما لكي يكتب 

ما يريد.

مرات  ال�سوؤال  يعيد  قد  �سعيفة،  املري�ص  ذاك��رة  ت�سبح  عندما   •
كثرية، ويف مثل هذه احلالة يف�سل اأن جنيبه مرة اأو مرتني ثم نحاول 

تغيري املو�سوع بحيث ل يتعب من تكرار ال�سوؤال.

• يجب ت�سجيع املري�ص على ممار�سة اأي نوع من الريا�سة، واإعطاوؤه 
فر�سة للتحدث وال�ستماع له حتى ولو كان كالمه مكرًرا. كما 

اأّن القراءة ت�ساعده اإن كان ي�ستطيع القراءة اأو م�ساهدة التلفاز.

• يف بع�ص الأحيان قد يكون ا�سطحاب املري�ص يف جولة بال�سيارة 
مع اأحد اأبنائه اأو اأحد اأقاربه يف احلي اأو الأماكن التي يحب زيارتها 

مبثابة دواء له.

طرق املحافظة على �شالمة الذاكرة 

الرتكيز  على  املحافظة  يف  مهًما  دوًرا  الذهنية  املحفزات  ت��وؤدي 

والذاكرة و�سالمة وظائف الدماغ الذهنية، فقد اأثبتت الدرا�سات اأّن 

لعبة  كممار�سة  الفكرية،  للتحديات  يتعر�سون  الذين  الأ�سخا�ص 

احلفاظ  يف  حًظا  اأكرث  هم  املتقاطعة،  الكلمات  وحّل  ال�سطرجن 

على ذاكرتهم وقدرتهم على الرتكيز مع تقدمهم يف ال�سن. غري 

اأّن الإجهاد املزمن ياأتي بنتائج عك�سية، فقد اأثبتت اأبحاث اأخرى اأن 

الإجهاد املزمن يعيق الرتكيز وي�سر خاليا الدماغ، ولعالج مثل هذه 

امل�سكلة يتم ال�ستعانة بطرق التاأمل واأ�ساليب احلد من الإجهاد.

مثل  بالألوان  الغنية  واخل�سار  الفاكهة  تناول  ي�ساعد  كذلك، 

ال�سبانخ والفراوله والطماطم واجلزر والفلفل الأحمر والربتقال واملاجنو 

وامل�سم�ص والعنب الأحمر )حتتوي على عنا�سر طبيعية تزيد من ن�ساط 

الإنزميات القادرة على �سحن خاليا اأع�ساب املخ( يف املحافظة على 

الأغذية  الدماغ. كما يجب البتعاد عن  واأن�سجة  الدموية  الأوعية 

الدهنية امل�سبعة، فارتفاع ن�سبة الدهون امل�سبعة والأحما�ص الدهنية 

يف الدم يزيد من خطر الإ�سابة مبر�ص »الزهامير«، اأما الدهون غري 

الدماغ  ن�سيج  حلماية  �سرورية  فهي  الأ�سماك  يف  املوجودة  امل�سبعة 

والوقاية من التدهور الذهني.

اإىل ذلك، يجب تعزيز م�ستويات الفيتامينات داخل اجل�سم بتناول 

يتطلب  وقد  و»ه���«،  »ج«  فيتامينات  على  حتتوي  التي  الأغذية 

الأمر، عند التقدم بال�سن، تناول املكمالت الغذائية للحفاظ على 

الوظائف الدماغية، بالإ�سافة اإىل ممار�سة الن�ساط الريا�سي اليومي، 

و�سغط  وال�سكري  ال�سمنة  وتخف�ص  القلب  ن�ساط  حت�سن  فالريا�سة 

الدم، وبالتايل تفيد املخ.

�صحة ووقاية
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من مّنا مل يخترب ال�ضجر؟

خاللها  �شعر  حلظات  اخترب  جميعنا 

بانعدام االهتمام مبا يدور من حوله، حتى 

يف االأماكن التي تتوافر فيها جميع و�شائل 

حفلة  اإىل  مدعويني  نكون  فقد  الت�شلّية. 

�شاهرة ت�شج باحل�شور، ون�شعر خاللها باأننا 

م�شايرة  على  قادرين  غري  اأو  �شعداء،  غري 

عن  يف�شلنا  ال��ذي  ال�شجر  اإن��ه  حميطنا. 

ومتلمل،  �شياع  حالة  يف  وي�شعنا  الواقع 

وي�شلبنا و�شوح الروؤية والتفكري ال�شليم.

و�شفه  هانغر  مارتن  االأمل��اين  الفيل�شوف 

بقوله، »كاأنه الغو�ص يف واٍد يلفه ال�شباب«. 

الذي  »بالغثيان«  اآخ��رون  كّتاب  و�شّبهه 

ي�شفي على املرء �شعوًرا غريًبا ال يدرك كيف 

يتخّل�ص منه. اأما اآخر االأبحاث فاأ�شارت اإىل 

مر�ص  مع  يرتافق عموًما  املزمن  ال�شجر  اأن 

قّلة  ب�شكل  يظهر  ما  وع��ادة  االكتئاب، 

وقد  ومّتلل،  ع�شيبة  ب�شكل  اأو  اك��رتاث، 

يجمع االثنني مًعا.

ومن خالل درا�شة �شملت جمموعات من 

ا  وخ�شو�شً احلالة،  هذه  يعانون  االأ�شخا�ص 

امل�شابني بعاهات دماغية على اأثر �شدمات 

املناطق  بتحديد  الباحثون  بداأ  لها،  تعّر�شوا 

الدماغية التي حتّرك هذا ال�شعور. 

اإّنه �ضعور بدائي

فطري،  �شعور  هو  ال�شجر  اأن  املوؤّكد  من 

والدليل اأنه بطبيعته البدائية يالزم حلظات 

هو  مب��ا  القيام  اأو  العمل  ع��ن  االنقطاع 

ممتع. لذا من الطبيعي اأن يكون 

عندما  اختربه  قد  االأول  االإن�شان 

وال��ذي  ال�شيد،  عن  ينقطع  ك��ان 

بالتفتي�ص  حياته  وميالأ  رغبته  يثري  كان 

عن الطرائد. اأما تفاقمه يف احلياة املعا�شرة 

التي ت�شج باحلركة، وبروزه ب�شكل مر�شي، 

في�شتلزم املزيد من البحث.

االإن�شان  اأن  البع�ص  يعتقد  ذل��ك،  م��ع 

ا يف املجتمعات ال�شناعية،  املعا�شر وخ�شو�شً

اأ�شبح مي�شي وقًتا ال ي�شتهان به يف العمل. 

اأوقات  يف  نف�شه  اإىل  يعود  عندما  فهو  لذا، 

قد  ترفيهية(،  كانت  ولو  )حتى  الفراغ. 

وهو  وامللل،  بالفراغ  �شعور  اأحياًنا  ينتابه 

�شعور يعترب طبيعًيا.

على  حالًيا  الباحثون  يركز  هنا  م��ن 

ما  كل  على  ي�شيطر  الذي  املر�شي  ال�شجر 

عداه، حتى بالن�شبة لّلذين يعملون بطريقة 

االآونة  اأجروا يف  االأ�شا�ص  حمدودة. وعلى هذا 

ال��درا���ش��ات متّكنوا  م��ن  ع���دًدا  االأخ���رية 

ال�شجر  تفاقم  مدى  حتديد  من  بنتيجتها 

لدى البع�ص، وت�شنيفه، ومن ثّم البحث عن 

م�شادره البيولوجية.

عوار�ض ال�ضجر املر�ضية

املر�شي  ال�شجر  اأن  تبني  ال�شياق،  هذا  يف 

يرتافق عادة مع رداءة يف تاأدية الواجبات اإن 

يف املدر�شة اأو العمل، باالإ�شافة اإىل �شعف يف 

االنتباه والرتكيز.

عموًما  يفتقرون  به  امل�شابني  اأن  ولوحظ 

يبعرثون  اإذ  الرتتيب،  �شفة  واإىل  احلوافز  اإىل 

اأ�شياءهم كيفما اتفق، وهذا يعود اإىل عدم 

اهتمامهم بكل ما يدور من حولهم.

بني  ال��رب��ط  م��ن  الباحثون  متكن  وق��د 

االكتئاب،  ومر�ص  املزمن  املر�شي  ال�شجر 

دلياًل  يعترب  ال  ال�شجر  اأن  الحظوا  لكنهم 

اأدوية  واأن  ا  خ�شو�شً االكتئاب،  وجود  على 

االكتئاب مل تفلح يف مداواته. لذا ميكن 

مكانة  يحتل  املر�شي  ال�شجر  اإن  ال��ق��ول 

خا�شة به على الئحة االأمرا�ص النف�شية.

نوعان،  املر�شي  ال�شجر  اأن  ا  اأي�شً ولوحظ 

دماغية  اآل��ي��ات  م��ن  ينبع  منهما  وك��ل 

يف  جمعها  مّت  التي  واملعطيات  خمتلفة. 

هذا املجال يف درا�شة اأجريت خالل العام 2001 

ون�شرتها »جملة العلوم االأمريكية«، ت�شري 

املعني  بكون  يتمثل  االأول  النوع  اأن  اإىل 

االكتفاء  اأو  التوثب  من  ب�شيء  ي�شعر  به 

ما  تنفيذ كل  يعجز عن  الداخلي، لكنه 

كانون الأول
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رحلة يف الن�سان

اإعداد:

غري�ض فرح
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جميعنا ي�ضجر �أحياًنا

اأ�ضبح  واأنه  ا  خ�ضو�ضً ال�ضجر،  �ضعور  تف�ضري  يف  العلماء  احتار  بعيد،  لزمن 

اليوم حالة �ضائعة يعتربها البع�ض طبيعية. لكن الأبحاث احلديثة بداأت تلقي 

ال�ضوء على هذه احلالة وت�ضعها على لئحة الأمرا�ض النف�ضية، وذلك يف حال 

خروجها عن املاألوف.

عليه  نتغلب  وكيف  م�ضبباته،  اأبرز  هي  وما  املر�ضي  ال�ضجر  عوار�ض  هي  ما 

عندما يكون يف اإطاره الطبيعي؟

متلمل

لــكن 

ماذا عن ال�ضجر 

خارج املاألوف ؟



ي��ح��ل��م ب���ه. اأم��ا 

فيتمّثل  الثاين،  النوع 

امل�شابون  ويوؤكد  بالفراغ.  تام  باإح�شا�ص 

به اأنهم ال يجدون متعة يف كل ما يقومون 

به، وكاأنهم �شجناء ظروف ال يعرفون كيف 

يتخل�شون منها، لكنهم يتمكنون اأحياًنا 

اخلارجية  املحّفزات  ببع�ص  اال�شتمتاع  من 

وه��وؤالء  وجيزة.  للحظات  تفرحهم  والتي 

اإىل  اكتائبّية.  ا  اأعرا�شً يعانون  ثبت  كما 

ذلك مّت التاأكد من اأن احلوادث وال�شدمات 

تت�شبب  دم��اغ��ي��ة،  اأ����ش���راًرا  حت��دث  ال��ت��ي 

حياتهم،  يالزم  مر�شي  ب�شجر  الأ�شحابها 

التفرقة  اإىل عدم مقدرتهم على  يعود  وهذا 

تافه. من هنا  بني ما هو مهم وبني ما هو 

واحلاالت  احلالة  هذه  بني  الباحثون  يربط 

ال���������ش����اب����ق 

ذك�������ره�������ا 

اأن  ل���ي���وؤك���دوا 

ال�����ش��ج��ر امل��زم��ن 

ي�����ن�����ج�����م ع���ن 

دماغّية  م�شاكل 

ت�شتوجب العالج.

ال�ضجر حتى املوت

حة،  ال�شّ على  ال�شجر  تاأثري  يخ�ص  ما  يف 

يف  يت�شبب  اأّن��ه  على  قاطعة  براهني  توجد 

معظم االأحيان باأمرا�ص مميتة يف مقّدمها 

االأمرا�ص القلبية.

��ي��اق، اأج���ري���ت درا����ش���ة يف  يف ه���ذا ال�����شّ

جمموعة  على  املّتحدة  اململكة 

املر�شي،  ال�شجر  يعانون  اأ�شخا�ص 

الأع��وام.  مواكبتهم  مّتت  والذين 

جميًعا  اأن��ه��م  النتيجة  وج���اءت 

اإ�شابات  ملخاطر  معّر�شني،  كانوا 

بع�شهم  واأن  وال�شرايني،  القلب  يف 

تويّف نتيجة االإ�شابة بذبحة �شدرية. 

يعانون  الذين  اأن  ثبت  ذل��ك،  اإىل 

ال�شجر املقرون بالع�شبّية والتململ، 

نتيجة  ب��اك��ًرا  حتفهم  ي��الق��ون 

هذا  يلحقها  التي  الفادحة  االأ�شرار 

النوع من ال�شجر ب�شّحتهم.

هذه املعطيات اأّدت اإىل اال�شتنتاج 

ب��اأع��را���ص  امل���ق���رتن  ال�����ش��ج��ر  اأن 

الاّلمباالة،  مقّدمها  يف  اكتئابية 

البدنّية  لياقتهم  املعنيني  اإهمال  اإىل  يوؤدي 

وطعامهم ال�شّحي ما يت�شّبب مبر�شهم. اإىل 

املمار�شات  اإدم��ان  اإىل  يدفعهم  فهو  ذلك، 

اخلمرة.  ومعاقرة  كالتدخني  ال�شّحية  غري 

وال نن�شى كونه عاماًل اأ�شا�شًيا وراء اخلمول 

الذي يحول دون �شالمة العي�ص والفكري.

اإن جميع الدالئل التي اأتينا على ذكرها 

ت�شري اإىل اأن ال�شجر عامل ال يجب اإغفاله. 

الذي  االكتئاب  اأ�شكال  من  �شكل  اإن��ه 

لذا  العي�ص.  لذة  وال�شّحة ويحرم  يدّمر احلياة 

كان  ولو  حتى  منه  التخّل�ص  االأف�شل  من 

اأ�شباب  اإىل  بالتعرف  يتم  وهذا  غري مر�شي، 

تعئبة  اآخر، وحماولة  اإىل  وقت  هيمنته من 

وجود  ح��ال  يف  اأم��ا  مفيد.  هو  مبا  الوقت 

اإىل  اللجوء  االأف�شل  فمن  املر�شي،  ال�شجر 

االخت�شا�شيني النف�شيني.
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تربية وطفولة 

اإعداد:

رميا �ضليم �ضوميط

»عافاك يا �ضاطر، اأح�ضنت �ضنًعا يا بطل، لقد قمت بعمل رائع يا �ضغريتي...«، هذه العبارات ومثيالتها هي 

ما يتوّجه به الأهل اىل �ضغارهم كرّد فعل تلقائي جتاه الأعمال احل�ضنة التي يقومون بها، اأو لدى اإجنازهم العمل 

املطلوب منهم ب�ضورة جيدة. لكن هذه احلوافز التي تعترب عن�ضًرا مهًما لنمو عاطفي �ضليم، تظل ناق�ضة ما مل 

يفهم الطفل بالتحديد الناحية الإيجابية للعمل الذي قام به والذي ا�ضتحق اإطراء ذويه. 

ي�صري االخت�صا�صيون يف املجال 

املديح  كلمات  اأن  اإىل  الرتبوي 

وال�صكر التي توجه اىل االأطفال 

وا�صح  بتف�صري  تقرتن  اأن  يجب 

الذي  للعمل  االإيجابية  للنتائج 

االإط��راء  وا�صتحق  الولد  به  ق��ام 

ب�صببه، الأن ذلك يعّزز مفهومه 

ي�صجعه  كما  واخلطاأ،  لل�صح 

والعطاء  التقدم  من  مزيد  على 

وي�صري  امل��ج��االت.  خمتلف  يف 

اخلرباء اإىل عدة و�صائل ميكن 

للأهل اعتمادها بهدف تعليل 

املديح وجعله اأكرث فعالية: 

ال��ط��ف��ل  م��راق��ب��ة ج��ه��ود   -

له:  تقول  كاأن  عليها،  والثناء 

مبجهود  قمت  اأنك  »الحظت 

ق��ادًرا  اأ�صبحت  اأن  اإىل  كبري 

على ربط حذائك بنف�صك من 

على  اأح�صنت  م�صاعدة.  دون 

املثابرة!«.

الولد  ت�صجيع   -

التحّدث  على 

تعّلمه  ع��م��ا 

اكت�صفه  اأو 

خ��������������لل 

ال����ن����ه����ار، 

وحّثه على موا�صلة تقّدمه من 

حمدد  عمل  على  الثناء  خلل 

ما  »اآه،  مثًل:  اإجن��ازه،  يف  جنح 

كتبت  لقد  خ��ّط��ك،  اأج��م��ل 

ال  الورقة،  على  كلمات  عدة 

بالكتابة.  ت�صتمتع  اأن��ك  بد 

ما  ف�صلك  من  يل  ق��راأت  ه��ّل 

كتبته؟«.

عند  التفا�صيل  اىل  التطّرق   -

مناق�صة عمل ما قام به الطفل، 

اخل��ط��وط  ع��ل��ى  كالتعليق 

واملو�صوع  واالأل���وان  واالأ�صكال 

املدر�صة،  يف  نّفذه  الذي  الر�صم  يف 

تقدمي  للأهل  وعندها ميكن 

»لقد  مثًل:  مبو�صوعية  االإطراء 

لوحتك  اإىل  رائعة  مل�صة  اأ�صفت 

الزرقاء  الظلل  مزجت  عندما 

واخل�صراء«.

ال�صكر  كلمات  تقدمي   -

ع��ن��د ت��ل��ق��ي امل�����ص��اع��دة من 

على  االإ���ص��اءة  مع  الطفل، 

قام  ال��ذي  العمل  اأهمية 

»�صكًرا  مثًل:  به، 

الأن���������ك 

يل  اأتاح  فقد  الباب،  يل  فتحت 

يدي يف حمل  اأ�صتخدم  اأن  ذلك 

االأغرا�ض اإىل داخل املنزل«.

يف  اجل�صد  لغة  ا���ص��ت��خ��دام   -

اأو االمتنان،  الفخر  التعبري عن 

اأو  الكتف  على  كالرتبيت 

من  وغريها  الغمز  اأو  االبت�صام 

تعزز  التي  اجل�صدية  احلركات 

تقدير الطفل لذاته. 

اإح��راز  على  الطفل  حتفيز   -

خلل  من  التقدم،  من  املزيد 

اإجناز  من  االنطلق  على  حّثه 

اإىل اآخر، كمثل القول له: »لقد 

ج��داول  حفظ  م��ن  متكنت 

خم�صة،  اإىل  اإثنني  من  ال�صرب 

مهارة  تظهر  اأن  عليك  واالآن 

الثاين  اجل��زء  حفظ  يف  مماثلة 

من اجلداول )من 6 اإىل 10(«.

البدء  ع��ب��ارات  اإ���ص��ت��خ��دام   -

االآتية: الحظت اأنك... �صمعت 

واإحلاقها  اأن��ك... 

ب��و���ص��ف ال��ع��م��ل ال���ذي ق���ام به 

املديح  الأجله  وا�صتحق  الطفل 

ت�صاعد  اأنك  »�صمعت  مثًل:   ،

املعلمة يف توزيع اأوراق االمتحان 

من  ال�صف،  يف  التلمذة  على 

كي  ب��ك  تثق  اأن��ه��ا  امل��وؤك��د 

توكل اإليك هذه املهمة«. 

امل��رج��و  ال���ه���دف  - حت���دي���د 

م��ن االإط�����راء ق��ب��ل ت��ق��دمي��ه، 

الت�صرف  تعزيز  املطلوب  ه��ل 

اأو  امل��ب��ادرة،  روح  اأو  االإي��ج��اب��ي، 

ثم  وم��ن  وال��ط��ي��ب��ة...  اللطف 

املنا�صب،  الت�صجيع  ت��ق��دمي 

ت�صرفك  ك��ان  »ك��م  م��ث��ًل: 

بحيث  لطيًفا،  اأخ��ي��ك  جت��اه 

تو�صيب  يف  ���ص��اع��دت��ه  اأن����ك 

األ���ع���اب���ه ب��ال��رغ��م م���ن اأن���ك 

مع  للذهاب  م�صتعجًل  كنت 

رفاقك«.

املبدع  العمل  على  االإ�صاءة   -

الذي يقوم به الطفل، كتعليق 

الر�صم اجلميل الذي اأجنزه يف 

جدران  اأحد  على  املدر�صة 

اإىل  دع��وت��ه  اأو  امل��ن��زل، 

قراءة الن�ض االأدبي الذي 

كتابته  يف  اأب���دع 

اأحد اجلريان  اأمام 

اأو االأقرباء.

احلوافز اللفظية جيدة لت�ضجيع الأولد �ضرط التف�ضري والإي�ضاح







العجائب  مبدينة  اأ�شبه  الأعياد  يف  لندن 

حولها  وتنت�شر  الأ���ش��واء  �شمائها  يف  تتلألأ 

اأزقتها  يف  وت�شدح  امللونة  امليلد  عيد  اأ�شجار 

 )Carols( الدينية  وال��ران��ي��م  املو�شيقى 

واأم��ام  القطار  حمطات  يف  اأولد  ين�شدها 

وحتولت حديقتها  الت�شوق.  ومراكز  املتاجر 

العامة )Hyde Park( للمنا�شبة اإىل مدينة 

الألعاب  من  جمموعة  اأ�شخم  ت�شّم  ملهي 

املثرية �شمن »�شوق امليلد« ال�شنوي.

وتعّلق يف �شوارع املدينة ثريات عملقة ذات 

توقيع  من  متنوعة  واأ�شكال  اأحجام 

الأ���ش��واق  ت�شهد  فيما  عامليني،  م�شممني 

ال�شعبية )تفتح فقط خلل مو�شم الأعياد( 

لت�شمل  املناطق  معظم  يف  ق��وًي��ا  ح�����ش��وًرا 

املو�شمية  الأطعمة  من  متنوعة  جمموعة 

مثل احليوانات الربية، وبع�ض اأنواع اللحوم، 

يف  ال�شخمة  ال�شجرة  تعترب  كما  والأجبان. 

من   )Trafalgar Square( ترافلغار  �شاحة 

درجت  حيث  امل��ي��لد،  عيد  اأ�شجار  اأفخم 

العادة اأن يقدمها اأهل اأو�شلو هدية لربيطانيا 

خلل  للرنوج  دعمها  على  �شكر  عربون 

احلرب العاملية الثانية.

ولدى هذه الأخرية )الرنوج( اأغرب التقاليد: 

من  املكان�ض  تختفي  امليلد  عيد  ع�شية 

ب��اأن  اعتقاد  ه��و  ب�شيط،  ل�شبب  البيوت 

للطريان  املكان�ض  ت�شتخدمن  ال�شاحرات 

فيقوم  العيد،  اأج��واء  من  هرًبا  ال�شماء  يف 

الرجال باإطلق اأعرية نارية يف الهواء الطلق 

لتخويفهن. 

الهدايا  الأطفال  فيتلقى  اإيطاليا  يف  اأم��ا 

عجوز  �شاحرة  وه��ي   »La Belana« م��ن 

)املجو�ض(  احلكماء  الرجال  منها  طلب 

لكنها  ي�شوع  الطفل  لروؤية  م�شاحبتهم 

ففوتت  املنزل  بتنظيف  لن�شغالها  رف�شت 
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نوافذ مفتوحة

اإعداد:

با�سكال معّو�ض بو مارون
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العادات والتقاليد 

تخرج من الأدراج 

لتفر�ض قوانينها

كيف حتتفل عوا�سم العامل بعيد امليالد؟

اإحتفاالت عيد امليالد تعّم البلدان كلها يف �سهر 

كانون االأول فرتتدي العوا�سم حّلة العيد وتتناف�ض 

املدن على اإظهار اأحلى ما عندها، وتخرج العادات 

والتقاليد من االأدراج لتعود فتفر�ض قوانينها 

وترتّبع �سّيدة على حفالت وموائد و�سبحيات 

وليايل العيد يف كل بلد.

مائدة حول العامل

من  ال��ع��ي��د  ف���رح���ة  ت��ك��ت��م��ل  ل 

ي�شرب  بلد:  كل  ع��ادات  وف��ق  متنوعة  موائد  حت�شري  دون 

وياأكلون  اخلمر  م��ن  الكثري  العيد  ليلة  البلجيكيون 

فهو  الإف��ط��ار  طعام  اأم��ا  املح�شي.  الرومي  والديك  الأ�شماك 

ت�شمى  ي�شوع،  الطفل  �شكل  على  م�شنوعة  خا�شة  حلوى 

.)Cougnoble(

ر طبق من الأرز باللنب وي�شمى Julgrot وي�شاف  اأّما يف الرنوج فيح�شّ

الأمريكيني  مائدة  ت�شم  بينما  اللوز،  اإليه 

واحللويات  باللحوم،  املح�شوة  والفطائر  املثلج،  الع�شري  وا�شنطن  يف 

وال�شكاكر.

املقلية  الأ�شماك  مع  اخلنزير  حلم  �شرائح  لون  يف�شّ ال�شويد  اأهايل 

والبقول، فيما تربع البازيلء مع �شرائح اللحم والفطائر والكرنب 



نف�شها  ع��ل��ى 

ه����ذه ال��ف��ر���ش��ة 

الثمينة؛ لكنها عادت 

ت��ذه��ب يف  اأن  ف��ق��ررت  ون��دم��ت 

كل عام من بيت اإىل بيت وترك الهدايا 

للأطفال حماولة التعوي�ض.

اأحذيتهم  يف املانيا وهولندا يرك الأطفال 

خارج املنزل مع بع�ض الق�ض وال�شكر فيها، 

داخل  واألعاب  حلوى  على  العثور  مرقبني 

احلذاء يف ال�شباح؛ كما يعّد الأملان اأكاليل 

مزدانة بال�شموع قبل اأربعة اأ�شابيع، ي�شعلون 

ال�شموع  وت�شتحوذ  منها.  �شمعة  اأحد  كل 

على حيز كبري يف احتفالت امليلد، ففي 

العراق حتتفل العائلت حول موقد لل�شموع 

امل�شاءة، وبعد انطفائها يقفزون فوقها ثلث 

كانون   13 �شباح  ويف  ال�شويد  ويف  م���رات. 

اأبي�ض  رداء  ال��ك��ربى  الإب��ن��ة  ت��رت��دي  الأول 

م�شيئة  �شمعات  �شبع  من  اإكليًل  وت�شع 

وتقدم  راأ�شها،  على 

ال��ك��ع��ك 

وال��ق��ه��وة 

فيجتمع  اأ�شراليا  يف  اأم��ا  الأ���ش��رة.  لأف���راد 

ال�شموع  وي�شيئون  ال�شواطىء  على  الأه��ايل 

ليًل من�شدين تراتيل دينية.

من  رج��اًل  اإ�شبانيا  يف  املحليون  وي�شنع 

اخل�شب قبل عيد امليلد وي�شعون جزًءا منها 

يغنون  وه��م  الباقي  ي�شربون  ثم  املوقد،  يف 

قدا�ض  وبعد  والهدايا.  احللوى  منها  لتخرج 

الأه��ايل  يرق�ض  ا  اأي�شً العيد  ليلة  منت�شف 

ويغنون يف ال�شوارع و�شط جو من الفرح يعّم 

اجلميع. 

وتختلف الزينة من بلد لآخر حيث يرّكز 

ال�شموع  منازلهم  نوافذ  على  الإيرلنديون 

مقد�شة،  �شغرية  باأغ�شان  املزّينة  احلمراء 

بالأنانا�ض  اإيرلندا  يف  الب���واب  تزين  فيما 

فيزينون  الهنود  اأما  ال�شيافة،  على  للدللة 

اأ�شجار املوز واملانغا وي�شيئون م�شابيح �شغرية، 

ومتلأ الزهور احلمراء خمتلف اأرجاء الهند.

يف فنزويل يتّم الحتفال بالقدا�ض بطريقة 

املّتبع  التقليد  فوفق  ال�شيء،  بع�ض  غريبة 

ي��ت��م اإغ����لق ال�����ش��وارع ومي��ن��ع م��رور 

ال��زلج��ات  وت�شتخدم  ال�����ش��ي��ارات 

للو�شول اإىل الكنائ�ض.

اأما املحليون يف البريو فقد ورثوا 

بعيد  للحتفال  قدمية  ع��ادة 

اأخذ حمام بخار يف  امليلد وهي 

كوخ خ�شبي ملفوف بالقما�ض 

يعتقدون  الأر���ض  رحم  اإىل  يرمز 

ولدة  يعني  فيه  ال�شتحمام  اأن 

املحليون  حافظ  فيما  ج��دي��دة، 

الأ�شلف  قبور  زيارة  على  ت�شيلي  يف 

مل�شاركتهم فرحة العيد.

الرئي�ض  ي�����ش��يء  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ويف 

من  جمموعة  مع  امليلد  �شجرة  الأمريكي 

الطفال يف تقليد رئا�شي �شنوي، ويجول �شوارع 

نيو اورلينز ثور �شخم مزين ب�شرائط مو�شوعة 

املراكب  فتزين  هاواي  يف  اأّما  قرنيه.  على 

ي�شنع غّوا�شون فتحة  فيما  امليلد،  ب�شجرة 

ويغو�ض  الرو�شية  بايكال  بحرية  جليد  يف 

اأحدهم لو�شع �شجرة �شغرية يف قاع البحرية 

ومن ثم يرق�شون حولها. 
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واملحا�شي على مائدة مواطني لتفيا.

والثوم  والأرز  اخلبز  من  املكّون  الفتة  بطبق  امل�شريون  ويتفّرد 

واللحم.

وح�شاء  البطاطا  وفطائر  ال�شمك  تاأكل  التي  البولندية  العائلت 

من  رقاقة  وهي   ،)Oplalek(�ال قطع  عادة  على  حتافط  البنجر، 

املقد�شة عليها، حيث  العائلة  �شورة  واملاء مع  والقمح  الدقيق 

الأ�شرة  من  فرد  كل  ويقطع  العائلة  رئي�ض  الرقاقة  مي�شك 

قطعة �شغرية منها وياأكلها. 

الأ�شرة  اأف��راد  وينادي  ا  جر�شً الأ�شرة  اأف��راد  اأحد  يدق  اأملانيا  ويف 

ليتجمعوا لتناول طعام الغداء الذي يتكّون عادًة من الأ�شماك 

وخبز عيد  املاء  ثعابني  بتناول  الإيطاليون  يتلذذ  بينما  الأوز،  اأو 

امليلد )Panettone( الذي يحتوي على الزبيب والفاكهة واملربى.







مكّونات الربتقال وفوائده

ا �أهّمها:  يحتوي �لربتقال على ثمانية وع�صرين عن�صًر� غذ�ئيًّ

 C وفيتامني   B1 وفيتامني  و�لفو�صفور  �لفو�كه  و�صّكر  �حلديد 

�لعظام  يف  �لكال�صيوم  تثبيت  على  ي�صاعد  وهو  و�لكال�صيوم. 

�لر�أ�س  �آالم  ملعاجلة  �أور�قه  وت�صتعمل  �أمر��س،  عدة  من  و�لوقاية 

�لطب  مكّونات  �أهم  من  �لربتقال  ويعترب  �ل�صدري.  و�ل�صعال 

ومهدئ  للدم  ومنّق  لل�صهّية  فاحت  فهو  فو�ئد،  من  له  ملا  �لبديل 

�ملر�رة، كما �أنه منع�س ومنّظف للفم وطارد للديد�ن وم�صّكن 

ومرّيح  ومنّوم  و�لقلب  و�الأع�صاب  للعظام  ومقوٍّ  �لبطن  الآالم 

للدماغ.
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�إعد�د:

د.ح�سني حمود

كلية �لزر�عة - �جلامعة �للبنانية

بالربتقال  مزروعة  كانت  التي  امل�ساحات 

واملندرين والليمون احلام�ض يف لبنان، تقّل�ست 

كثرًيا مل�سلحة زراعة املوز، وما تبّقى من مو�سم 

حالة  عديدة  �سنوات  منذ  يعي�ض  احلم�سيات 

ك�ساد لعدم القدرة على ت�سريفه يف اخلارج.

الأ�سباب كثرية والنتيجة واحدة... 

�رتـفـاع �لكـلفة وتر�جـع            �لت�صدير قّل�صا �نتاج �حلم�صيات يف لبنان

الفئات الأ�سا�سية

م �حلم�صيات �إىل ثالث فئات  تق�صّ

و�لليمون  و�ملندرين  �لربتقال  هي:  �أ�صا�صّية 

�أكرث  يوجد  �أّنــه  غري  و�لغريفون،  �حلام�س 

منها،  �حللو،  �لربتقال  من  نوًعا   97 من 

و�أبو  و�ل�صّموطي  و�ملغربي  و�لدموي  �لفالن�صي 

باالإ�صافة  فــروت...  و�لغريب  و�ليو�صفي  �صّرة 

�أنو�ع عديدة من  توجد  �ملندرين. كما  �إىل 

�لعديد  يف  ي�صتعمل  �لذي  �حلام�س  �لليمون 

�لغذ�ئية،  وغــري  �لغذ�ئية  �ل�صناعات  من 

�لتنظيف  ـــو�د  وم و�الأدويـــــة  كــالــعــطــور�ت 

وغريها.

اأ�سل �سجرة الربتقال وخ�سائ�سها

�لفو�كه  �أقــدم  من  �لربتقال  يعترب 

�ملزروعة، فقد ظل �لنا�س يزرعونه الأكرث 

�أنه ن�صاأ يف  �آالف عام، ويرجح  �أربعة  من 

�آ�صيا ي�صمل �الآن �لهند وبورما  جزء من قارة 

بحلول  �ل�صني.  من  �لغربي  �جلنوبي  و�جلزء 

�لعرب  �لتّجار  �أدخل  �مليالدي  �لتا�صع  �لقرن 

�لربتقال �إىل �صرق �أفريقيا و�ل�صرق �الأو�صط، ويف 

حمله  ميالدي  ع�صر  �خلام�س  �لقرن  بد�ية 

�أوروبــا،  �إىل  �لهند  من  �لربتغاليون  �لرّحالة 

�لقرن  �أو�خــر  يف  �أمريكا  �إىل  بــذوره  وو�صلت 

نف�صه.

يــر�وح  �خل�صرة  د�ئمة  �حلم�صيات  �صجرة 

�صغرية  �أزهارها  مــًر�،  و15   5 بني  �رتفاعها 

عطرية،  ر�ئحة  ذ�ت  �للون  بي�صاء  �حلجم 

�صميكة.  خارجية  بق�صرة  مغلفة  ثمارها 

�ملناطق  يف  �حلــمــ�ــصــيــات  زر�عــــة  تنت�صر 

يف  زر�عتها  وميكن  �لد�فئة،  �ل�صاحلية 

�ملناطق �جلبلية �لتي ال تهبط درجة �حلر�رة 

فيها �إىل ما حتت �ل�صفر.

�لربتقال من �أ�صهر �أنو�ع �حلم�صيات تزرع 

من  �ملاأخوذة  �ل�صغرية  �لرب�عم  من  �أ�صجاره 

�صتالت  بها  تطّعم  ثم  �الأ�صلية،  �الأنـــو�ع 

�صغرية تنقل �إىل �لب�صاتني بعد �صنة �أو 6 �أ�صهر 

على �الأقل. تبد�أ �ل�صجرة باإنتاج ثمارها عادة 

تقّل  ال  ملــّدة  ذلك  يف  وت�صتمر  �صنو�ت   4 بعد 
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�رتـفـاع �لكـلفة وتر�جـع            �لت�صدير قّل�صا �نتاج �حلم�صيات يف لبنان

�لكلمنتني،  �أو  �ملندرين  �أّما  عاًما.   50 عن 

فيمكن زر�عته با�صتخد�م �لبذور. 

اإنتاج الربتقال يف العامل

�لعامل  دول  من  �لكثري  يف  �لربتقال  ينتج 

وتعترب  ط.  �ملتو�صّ �الأبي�س  �لبحر  دول  ومنها 

�حلم�صيات ب�صكل 

ـــقـــال  ـــربت عـــــام و�ل

ب�صكل خا�س، من 

�ملهّمة  �لقطاعات 

�لدولية.  �الأ�صو�ق  يف 

ووفــق �الإحــ�ــصــاء�ت 

�لــر�ــصــمــيــة لـــالأمم 

�ملّتحدة حول �إنتاجه 

 ،2005 �لعام  عاملًيا 

�لطليعة  يف  ــاأتــي  ت

فالواليات  �لرب�زيل، 

�ملّتحدة �الأمريكية، 

ومن  و�ملك�صيك، 

�إيطاليا،  �لهند،  ثم: 

�إ�صبانيا،  �لــ�ــصــني، 

ــر،  ــص ــ� ــــــــــر�ن، م �إي

�أندوني�صيا ، تركيا، 

جنوب  باك�صتان، 

�ليونان  �أفــريــقــيــا، 

بلغت  وقد  و�ملغرب. 

�لرب�زيل  �إنتاج  قيمة 

ـــة  ـــالث حـــــــــو�ىل ث

مليار�ت دوالر. 

اإنتاج احلم�سيات 

يف لبنان

ــــة  ــدت زر�ع ــه ــص �

�حلـــمـــ�ـــصـــيـــات يف 

ذهبية  حقبة  لبنان 

حيث  ــي  ــص ــا� �مل يف 

كانت حتتل حو�ىل 

70 �ألف هكتار من 

�لزر�عية  �مل�صاحات 

�جلنوب  يف  ثلثاها 

يف  �ملتبقي  و�لثلث 

�ليوم  ــا  �أّم �ل�صمال. 

هذه  �نخف�صت  فقد 

�ألف   11 �إىل  و�صلت  بحيث  كثرًي�  �مل�صاحة 

هكتار فقط تنتج حو�ىل 300 �ألف طن �صنوًيا 

�ملز�رعني  �أن  �إىل  ذلك  ويعود  لبنان.  كل  يف 

يّتجهون �إىل قطع �أ�صجار �حلم�صيات وزر�عة 

�أ�صجار �ملوز بداًل منها، ب�صبب عدم وجوده يف 

ال  �لتي  �حلم�صيات  بخالف  �لعربية،  �لدول 

تالقي �أ�صو�ًقا للت�صدير.

ويرى ع�صو نقابة جّتار �خل�صر و�لفاكهة يف 

لبنان نبيل �ل�صمد �أن مز�رعي �حلم�صيات مل 

�إنتاجهم يف �خلليج  يتمّكنو� من ت�صريف 

�لذي كان ي�صتوعب هذ� �الإنتاج حيث يباع 

�ملناف�صة �خلارجية  �أن  باأ�صعار مرتفعة، غري 

قّل�صت هذه �ل�صادر�ت �لعام 2012 بن�صبة %22. 

ي�صتغّلون  �لتّجار  فاإن  �ملحّلية  �ل�صوق  يف  �أّما 

هذ� �لو�قع لي�صرو� �لكمّيات من �ملز�رعني 

باأبخ�س �الأ�صعار ويعملون على بيعها يف �صوق 

مّرتني  من  �أكــرث  م�صاعفة  باأ�صعار  �ملفّرق 

ون�صف.

هل من حلول؟

بعد  لبنان  يف  �حلم�صيات  مز�رعو  يت�صاءل 

�لعامني  خالل  بها  �أ�صيبو�  �لتي  �لنكبات 

�ملا�صيني من جّر�ء عدم �لت�صدير �إىل �خلارج، 

عما �إذ� كانت هناك حلول تلوح يف �الأفق 

حول  للت�صدير؟  بديلة  طــرق  �إيــجــاد  جلهة 

�ملبّي�س:  حممد  و�لتاجر  �ملــز�رع  يقول  ذلك 

ب�صبب  �إنتاجنا  ت�صدير  عن  عاجزون  �إننا 

�الأو�صاع �الأمنية يف �صوريا �الأمر �لذي �أحلق بنا 

�أ�صر�ًر� ج�صيمة. ويو�صح، �أن �الأ�صعار يف �ل�صوق 

�ملحّلية يف �حل�صي�س، ف�صعر كيلو �لليمون 

كلفته  �أن  حني  يف  لــرية  ــــ300  �ل يتجاوز  ال 

تقارب �لـ500 لرية.

طرق  �إيجاد  �لزر�عة  وزير  �ملز�رعون  وينا�صد 

بديلة للت�صدير �أو دعم �لت�صدير �لبحري لكي 

يتمّكنو� من تعوي�س خ�صائرهم، موؤّكدين 

على  �مل�صكلة  يحل  �لبحري  �ل�صحن  �أن 

�لرغم من �لوقت �لطويل �لذي يتطّلبه. وي�صّدد 

ت�صدير  خطوط  فتح  �صرورة  على  �ملز�رعون 

جديدة الأن �الإنتاج �للبناين يتعّر�س ملناف�صة 

منهمكة  �لعربية  و�لدول  و�أوروبية،  تركية 

�ملتاأّزمة،  و�الإقت�صادية  �ل�صيا�صية  باالأو�صاع 

مل  م�صتويات  �إىل  �لطلب  ن�صبة  خّف�س  ما 

ن�صهدها من قبل.

�حلام�س  �لليمون  يتمّيز 

عالية  ن�صبة  على  باحتو�ئه 

�لعديد  مقاومة  حت�صني  يف  ي�صاعد  �لــذي   C فيتامني  من 

ا مطّهر  �أي�صً وهو  و�الأنفلونز�،  �لزكام  �صّيما  �الأمر��س ال  من 

ل�صّحة  �أ�صا�صي   C و�لفيتامني  و�حلــّمــى.  �لعدوى  من  وو�ق 

�الأ�صنان و�للّثة و�لعظام، وهو يعّجل �لتئام �جلروح و�الأن�صجة 

و�لك�صور، ومينع حتّول �لنر�ت �إىل مو�د م�صّببة لل�صرطان، 

ويقّلل من �لكول�صتريول �ل�صار يف �لدم، كما يقّلل من حّدة 

�أنو�ع عديدة من �حل�صا�صّية.

حلام�ض
ن ا

مو
للي

...وا

هل ت�سري  هذه الزراعة 

اإىل الندثار؟



• املكونات:
�سدر دجاج: 800 غرام )ميكن ا�ستبدالها 

بالأفخاذ(.

زبدة: 30 غرام.

زيت نباتي: 30 غرام.

ع�سري الربتقال: كوب واحد.

خل البل�ساميك: 50 غراًما.

ع�سل: 50 غراًما.

مرقة الدجاج: 600 غرام. 

ن�ساء مذوب يف املاء: 50 غراًما.

برتقال: 5 حبات.

ملح وفلفل ح�سب الرغبة.

التح�ضري: • طريقة 
- يحّمر الدجاج بالزيت والزبدة بعد 

• املكونات:
عجينة العثملّية: 200 غرام.

�سمك التونا املعّلب: 400 غرام.

ذرة �سفراء: 100 غرام.

فليفله حمراء: 100 غرام.

جزر مربو�ش: 100 غرام.

روّكا: 100 غرام.

ع�سري الربتقال: 20 غرام.

ع�سري احلام�ش: 20 غرام.

زيت زيتون: 50 غرام.

ملح وفلفل ح�سب الرغبة.

التح�ضري: • طريقة 
 180 ح���رارة  درج��ة  على  ال��ف��رن  يحّمى   -

درجة. 

ق�سمني  اإىل  العثملّية  عجينة  تق�سم   -

�سينّية  يف  الفرن  يف  منهما  كل  ويو�سع 

)الأف�سل اأن تكون متحّركة القعر( ي�ساف 

اإليها القليل من الزيت، وتخبز اإىل اأن ي�سبح 

لونها ذهبًيا.

الزيتون  زيت  مع  الروّكا  اأوراق  نخلط   -

وع�سري احلام�ش.

الذرة،  مع  املعّلب  التونا  �سمك  يخلط   -

املقّطعة  واجل��زر والفليفلة  م��رب��ع��ات،  اإىل 

وي�ساف  امل��ربو���ش، 

واحلام�ش  الربتقال  ع�سري  من  قليل  اإليها 

وامللح والفلفل وزيت الزيتون.

يف  العثملّية  عجينة  من  طبقة  تو�سع   -

وعاء التقدمي ثم تو�سع احل�سوة يف و�سطها.

احل�سوة  ف��وق  الأخ���رى  الطبقة  تو�سع   -

بزيت  املنّكهة  الروّكا  اأوراق  فوقها  وتو�سع 

الزيتون واحلام�ش.

- تقّدم باردة.

الأطايب من 

خمتلف مطابخ 

العامل على �سفحات 

»اجلي�ش«

• ال�سيف ري�سار خمت�ش
يف الأطباق الفرن�سية والعاملية

هواة املائدة 

الأنيقة مدعوون 

اإىل جتربة اأ�ضناف 

مميزة مع ال�ضيف

ري�ضار اخلوري

�ضلطة ال�ضمك مع عجينة العثملّية

دجاج بالربتقال
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اأطايب ال�شيف

اإعداد:

با�ضكال معّو�ض بومارون



نبات  اجلرجري  اأو  الروكا  معلومة:   •
يوؤكل  ب�سيطة  ري�سّية  اأوراق  ذو  اأخ�سر 

على  يحتوي  وه��و  منه،  الغ�ّش  ال���ورق 

 ،)Etrozide( اآزوت��ي  كربيتي  مركب 

وفيتامني C وفيتامينات A وE ، واأمالح 

م��ع��دن��ّي��ة، وي���ود، وك��ربي��ت، وح��دي��د، 

وك��ل��وروف��ي��ل، 

واأل��ي��اف وزي��وت 

نباتّية. 

حتتوي الروّكا 

بروتينات  على 

وكربوهيدرات 

ت�ساعد  واألياف 

اأن  كما  اله�سم،  عملية  حت�سني  يف 

ال�سرطانّية  الأمرا�ش  يكافح  تناولها 

ويقّوي املناعة.

وتعرف الروّكا باأنها مدّرة لإفراز املرارة 

والبول وتفّتت احل�سى والرمل وت�ساعد يف 

اجللد،  واأمرا�ش  اجللدية  احلروق  عالج 

وهي تنّقي الدم، ومتنع داء احلفر )نق�ش 

على  فيق�سي  زيتها  اأم��ا   ،)C فيتامني 

الدهون والكولي�سرتول يف الدم.

عرف العرب اجلرجري وو�سفوه يف الطب 

ة  الغ�سّ اأوراق��ه  اأك��ل  اأن  وبّينوا  القدمي 

يعطي  ع�سريه  و�سرب  النا�سجة،  وب��ذوره 

عالًجا  وي�سّكل  للج�سم  عاًما  ن�ساًطا 

لتنقية الدم و�سرعة دورانه، كما ي�ساعد 

ومنع  اللّثة  وتقوية  الأ�سنان  ثبات  على 

نزيفها، ويفيد يف نزلت الربد والأمرا�ش 

وم�سّكن  للبلغم  طارد  لأنه  ال�سدرية 

لآلم الروماتيزم واملفا�سل.

:)Meringue( مكّونات املورينغ •
زلل البي�ش: 7 بي�سات.

�سّكر: 110 غراًما.

�سّكر مطحون )Poudre(: 500 غرام.

ة. فانيلال: ر�سّ

ة. م�سكة: ر�سّ

• طريقة التح�ضري:
- يخفق الزلل مع ال�سّكر والفانيلال جيًدا 

حتى ي�سبح رغوة كالثلج.

- ي�ساف ال�سّكر املطحون مع امل�سكة.

خ�سبية،  ملعقة  بوا�سطة  املزيج  يحرك   -

ثم ي�سكب يف قوالب دائرية ليو�سع يف الفرن 

)°160( ملدة 13 دقيقة.

• مكّونات كرمية الك�ضتناء:
معجون الك�ستناء املطحون: 250 غرام.

كرمية حيوانية: 500 غرام.

• طريقة التح�ضري:
اإليها  وي�ساف  جيًدا  الكرمية  تخفق   -

معجون الك�ستناء املطحون. 

املورينغ  على  الق�سدي  امل��زي��ج  يدهن   -

ويو�سع مبخروط خا�ش على �سكل  املخبوز 

على  املطحون  ال�سّكر  ويو�سع  �سغري  جبل 

القمة.

مالحظة: ميكن �سراء الك�ستناء املطحون 

ب مع  املعّلب من ال�سوبرماركت، وهو مو�سّ

فاإذا  احلاجة؛  ح�سب  �سّكر  دون(  من  )اأو 

ا�ستعملنا الك�ستناء مع ال�سّكر ل ن�سيف 

ال�سّكر اإىل مزيج الكرمية.

ه بامللح والبهار ويو�سع جانًبا. ر�سّ

ويقطع  الربتقال  حبات  ر  تق�سّ  -

الطنجرة  يف  ويو�سع  �سغرية،  قطع  اإىل  لّبها 

نف�سها التي حّمر فيها الدجاج.

- ي�ساف ع�سري الربتقال وخل البل�ساميك 

حتى  النار  على  اخلليط  ويو�سع  اللب  اإىل 

الدجاج  مرقة  فت�ساف  ال�سل�سة،  تغلي 

والع�سل والن�ساء املذّوب لتكثيف ال�سل�سة.

- ي�ساف الدجاج اإىل ال�سل�سة ويطهى على 

طة حتى ين�سج. نار متو�سّ

وت�سلق  اإىل �سعريات  - تفرم ق�سرة برتقالة 

باملاء ثم ت�سّفى وتو�سع جانًبا.

- يو�سع الدجاج املطبوخ يف �سحن التقدمي 

مع �سل�سة الربتقال ويزّين بق�سر الربتقال.

البطاطا  - ميكن تقدميه مع هري�سة 

.)Purée(

الأبي�ض Mont Blanc اجلبل 
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اإجماًل ي�ستح�سن اإ�سافة زيت الزيتون 

املواد  من  )و�سواهما  احلام�ش  وع�سري 

ال�سلطة  اإىل  التتبيل(  يف  امل�ستعملة 

على  للمحافظة  التقدمي  قبل  مبا�سرة 

احلر�ش  يجب  ما  وهذا  اخل�سار؛  ن�سارة 

التي حتتوي  ال�سلطة  يف  ا  عليه خ�سو�سً

اأوراق الروّكا لأّنها تذبل ب�سرعة.

ال�ضيف: • ن�ضيحة 





قائد  الها�شم  اأ�شد  الركن  العميد  �شارك 

ورئي�س  الع�شكرية  للريا�شة  العايل  املركز 

للريا�شة  ال��دويل  املجل�س  ل��دى  لبنان  بعثة 

اليا�س  �شمري  والعقيد   ،)CISM( الع�شكري

اجتماعات  يف  امل��خ��اب��رات،  مديرية  م��ن 

امل��ذك��ور  للمجل�س  التنفيذي  املكتب 

من  اعتباًرا  اأفريقيا  جنوب  يف  عقد  ال��ذي 

2013/11/11 ولغاية 2013/11/14، حيث عر�شوا 

يف  فل�شطني  دول��ة  ع�شوية  »ق��ب��ول  فكرة 

الع�شكرية« ومتت  للريا�شة  الدويل  املجل�س 

ثمانية  باأغلبية  الطلب  لهذا  اال�شتجابة 

اأ�شوات من اأ�شل 11.

اختيار  ا،  اأي�شً االجتماعات  بنود  اأبرز  ومن 

املجل�س  لتمثيل  الها�شم  الركن  العميد 

الدويل ر�شمًيا خالل بطولة العامل الع�شكرية 

ولغاية   13 من  اعتباًرا  �شتقام  التي  للغولف 

2014/11/21 يف مملكة البحرين.
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اإعداد:

روجينا خليل ال�شختورة

قائد املركز العايل للريا�سة الع�سكرية 

CISM يف اجتماعات الـ

بطولة اجلي�ش 

يف الثالثي احلديث لل�سباط

لل�شباط  الثالثي احلديث  اأقيمت بطولة 

)النادي  ح��ّرة  200م  �شباحة  �شملت  والتي 

بامل�شد�س  رماية  امل��رك��زي(،  الع�شكري 

اجلي�س  )ن��ادي  15م  مل�شافة  ملم   9 عيار 

و�شباق  روك��ز(،  مار   – للرماية  اللبناين 

اأمام  من  )انطالًقا  3218م  مل�شافة  رك�س 

ثكنة ميالد النداف – عم�شيت امل�شلك 

البحري باجتاه املن�شف(.

جميع  من  �شباط  البطولة  يف  �شارك 

فوج  ح��ّل  وق��د  ووح��دات��ه،  اجلي�س  قطع 

مقر  تاله  االأول،  املركز  يف  البحر  مغاوير 

والكلية  الثاين،  املركز  يف  اجلي�س  عام 

احلربية يف املركز الثالث.

اأما يف النتائج االإفرادية، فقد فاز العقيد 

الركن فاتك ال�شعدي من منطقة البقاع 

اأول  املالزم  تاله  االأول،  باملركز  �شنة(   52(

اجلمهوري  احلر�س  لواء  من  �شعادة  جميل 

اأول  وامل��الزم  الثاين،  املركز  يف  �شنة(   27(

ال��ق��وات  م��ن  كنعان  اأن��ط��وين  البحري 

البحرية )28 �شنة( يف املركز الثالث.



ريا�ضة 
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لواء احلر�ش اجلمهوري يحرز بطولة كاأ�ش العماد قائد اجلي�ش لالألعاب الع�سكرية

جرت العادة يف كّل عام، اأن يقيم املركز 

كاأ�س  بطولة  الع�شكرية  للريا�شة  العايل 

الع�شكرية،  لالألعاب  اجلي�س  قائد  العماد 

بالبندقية  رماية   2013 للعام  �شملت  والتي 

 50 �شباحة  الدامور(،  رماية  )حقل   1 اأ  م16- 

الع�شكري  ال��ن��ادي  يف  ب��دل  )�شباق  ح��ّرة  م 

)ثكنة  �شلودية  رمانات  قذف  املركزي(، 

يو�شف االأ�شطا – كفر�شيما(، جولة مقاتل، 

�شباق بدل )4 العبني يف ثكنة ميالد النداف 

– عم�شيت(، و�شباق رك�س مل�شافة 8 كلم 
)عم�شيت – البرتون(.

�شارك يف البطولة عدد من االألوية واالأفواج، 

االأول،  املركز  اجلمهوري  احلر�س  لواء  واحتّل 

تاله اللواء اللوج�شتي يف املركز الثاين، وفوج 

النتائج  اأما  الثالث.  املركز  البحر يف  مغاوير 

على  فجاءت  االألعاب  يف  لالأوائل  االإفرادية 

النحو االآتي:

• رماية بالبندقية م16- اأ 1:
احلر�س  لواء  من  غزالة  �شليمان  املعاون   −

اجلمهوري يف املركز االأول.

من  �شبيتي  علي  اأول  املعاون   −
اللواء اللوج�شتي يف املركز الثاين.

− املعاون مو�شى �شبحة من فوج 
مغاوير البحر يف املركز الثالث.

• قذف رمانات �شلودية:
امل�شاة  ل��واء  م��ن  عبدو  ماجد  امل��ع��اون   −

اخلام�س يف املركز االأول.

− الرقيب اأول ماجد طاليع من لواء امل�شاة 
اخلام�س يف املركز الثاين.

− املعاون اأول اأحمد احل�شن من لواء احلر�س 
اجلمهوري يف املركز الثالث.

• رك�س 8 كلم:
احلر�س  ل��واء  من  عي�شى  عمر  العريف   −

اجلمهوري يف املركز االأول.

احلر�س  ل���واء  م��ن  ع��ون  زي���اد  امل��ع��اون   −
اجلمهوري يف املركز الثاين.

امل�شاة  ل��واء  م��ن  يزبك  و���ش��ام  الرقيب   −
اخلام�س يف املركز الثالث.

• �شباحة x 4 50 مرًتا حرة بدل:
− لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز االأول.

− فوج املغاوير يف املركز الثاين.
− اللواء اللوج�شتي يف املركز الثالث.

• جولة املقاتل - بدل:
−  فوج املغاوير يف املركز االأول.

− اللواء اللوج�شتي يف املركز الثاين.
− فوج مغاوير البحر يف املركز الثالث.

وقد اأقيم حفل االختتام على ملعب جمّمع 

الع�شكري  الريا�شي  حل��ود  اإميل  الرئي�س 

قائد  م�شاعد  الهّد  ج��ورج  العقيد  وح�شره 

ممثاًل  الع�شكرية  للريا�شة  العايل  املركز 

خالله  ومّت  قهوجي  العماد  اجلي�س  قائد 

االأوىل،  الثالثة  للفرق  ال��ك��وؤو���س  ت�شليم 

ال�شعيد  على  اأوائ��ل  للم�شنفني  وامليداليات 

الفردي يف كل لعبة.

... واللواء اللوج�ستي يحرز بطولة اجلي�ش يف كرة اليد

اأقيمت املباراة النهائية يف بطولة اجلي�س يف كرة اليد للعام 2013، 

يف جممع الرئي�س العماد اإميل حلود الريا�شي الع�شكري – مار روكز، 

وذلك بح�شور قائد املركز العايل للريا�شة الع�شكرية العميد الركن 

و�شباط  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س  قائد  ممثاًل  الها�شم  اأ�شد 

الريا�شة والرمي يف القطع والوحدات.

تواجه يف اللقاء االأخري للبطولة فريقا اللواء الثامن واللواء اللوج�شتي 

حيث انتهت املباراة بفوز االأخري بنتيجة 36 - 31.

بطولة اجلي�ش يف ال�سطرجن اخلاطف

اأق��ي��م��ت ب��ط��ول��ة اجل��ي�����س يف 

 2013 للعام  اخلاطف  ال�شطرجن 

اإميل  العماد  الرئي�س  جممع  يف 

مار   – الع�شكري  الريا�شي  حلود 

روكز حيث �شارك ع�شكريون 

والوحدات،  القطع  جميع  من 

�شربل  م��روان  اأول  املعاون  فحّل 

املركز  اجلي�س يف  مو�شيقى  من 

كريكور  امل��ع��اون  ت��اله  االأول، 

اأوك����ن����اي����ان م���ن ال��ط��ب��اب��ة 

الثاين،  املركز  يف  الع�شكرية 

ال�شامية من  اأول جمال  واملالزم 

لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز 

الثالث.



لالأندية  لبنان  بطولتي  يف  اجلي�س  �شارك 

ل�شالحي احل�شام وال�شي�س، اللتني نظمهما 

املون  ن��ادي  يف  للمبارزة  اللبناين  االحت��اد 

ال�شال – عني �شعادة، وحّل يف املراكز االأوىل 

من بني 7 فرق م�شاركة.

ففي �شالح احل�شام حّل الفريق املوؤلف من 

امل�شاة  لواء  من  اأحمد  علي  حممود  املوؤهل 

لواء  من  اخل��وري  �شفيق  امل��ع��اون  الثامن، 

زياد جلبوط من  اأول  املعاون  التا�شع،  امل�شاة 

اأبو كروم  الثالث واملعاون رائد  فوج التدخل 

االأول،  املركز  يف  الرابع،  التدخل  فوج  من 

بينما حّل الفريق نف�شه يف املركز الثاين يف 

ال�شي�س. �شالح 

اأما الفريق الذي ي�شّم املعاون 

ب��ه��ي��ج ���ش��ران��ق واجل��ن��دي��ني 

ط��ان��و���س ال��ن��ج��ار وط��ان��و���س 

ع��ط��ال��ل��ه )ج��م��ي��ع��ه��م من 

امل���رك���ز ال���ع���ايل ل��ل��ري��ا���ش��ة 

ال��ع�����ش��ك��ري��ة(، وال��رق��ي��ب 

التدخل  )ف���وج  وه��ب��ة  رب��ي��ع 

اخلام�س(، فقد حّل يف املركز 

الثالث يف �شالح ال�شي�س.

املوؤلف  الفريق  ح��ّل  ب��دوره، 

م���ن امل���ع���اون ب��ه��ي��ج ���ش��ران��ق واجل��ن��دي 

للريا�شة  العايل  )املركز  النجار  طانو�س 

فوج  من  وهبة  ربيع  الرقيب  الع�شكرية(، 

م�شيك  ح�شني  والعريف  اخلام�س،  التدخل 

يف  الثالث  املركز  يف  االأول،  امل�شاة  لواء  من 

�شالح احل�شام.

بطولة  يف  اجلي�س  فريق  �شارك 

امل�شارعة  يف  االأوىل  للدرجة  لبنان 

التي   2013 للعام  والرومانية  احلرة 

اأقيمت يف جممع الرئي�س العماد اإميل حلود 

االأول يف  املركز  واحتّل  الع�شكري،  الريا�شي 

امل�شابقتني من بني 7 فرق م�شاركة، وح�شد 

يف  نقطة  و68  احلرة،  امل�شارعة  يف  نقطة   70

امل�شارعة الرومانية.

النحو  على  فجاءت  االإفرادية  النتائج  اأما 

االآتي:

• امل�شارعة احلرة:
حّل يف املركز االأول كّل من اجلندي زياد 

املدفعية  ف��وج  من  كلغ(   55( اخلطيب 

من  كلغ(   60( عبيد  تامر  الرقيب  االأول، 

كمال  اأول  الرقيب  االأول،  املدرعات  فوج 

اخلطيب )66 كلغ( من لواء امل�شاة ال�شابع، 

اأول حممد خ�شر خليل )74 كلغ(  املعاون 

اإبراهيم  الرقيب  الرابع،  التدخل  فوج  من 

املغاوير،  ف��وج  من  كلغ(   84( اخلطيب 

 96( احلجار  حممد  خدماته  املمددة  املجند 

كلغ( من لواء احلر�س اجلمهوري، اجلندي 

من  كلغ(   120( جعفر  وائ��ل  اأول 

لواء امل�شاة االأول.

• امل�شارعة الرومانية:
من  ك��ّل  االأول  املركز  يف  ح��ّل 

اجلندي �شعيد ال�شامي )55 كلغ( 

ال��ث��اين، املجند  امل�����ش��اة  ل���واء  م��ن 

 60( نظام  علي  خدماته  املمددة 

اخلالد  اأح��م��د  وامل��ع��اون  ك��ل��غ( 

الرفاعي  اأحمد  اأول  والعريف  كلغ(،   66(

العايل  املركز  من  جميعهم  كلغ(   84(

علي  عبد  اجلندي  الع�شكرية،  للريا�شة 

�شم�س )74 كلغ( من لواء امل�شاة التا�شع.

ال��ث��اين ك��ّل من  امل��رك��ز  كما ح��ّل يف 

الرقيب اأحمد قمحية )96 كلغ( من فوج 

احلدود الربية الثاين واملجند املمددة خدماته 

امل�شاة  لواء  من  كلغ(   120( حمية  الهادي 

الثاين.
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اجلي�ش بطل لبنان 

للدرجة الأوىل يف 

امل�سارعة احلرة والرومانية

بطولتا لبنان ل�سالحي احل�سام وال�سي�ش

بطولة الأندية 

يف ال�سطرجن 

ال�سريع

... والت�سفيات 

يف ال�سطرجن 

العادي

يف  االأندية  بطولة  يف  لل�شطرجن  اجلي�س  فريق  �شارك 

مار  نادي  نظمها  التي   2013 للعام  ال�شريع  ال�شطرجن 

اللبناين  باإ�شراف االحتاد  – القليعات،  الريا�شي  روكز 

فريًقا   15 بني  من  ال�شاد�س  املركز  يف  وح��ّل  للعبة، 

م�شارًكا. كذلك، �شارك اجلي�س اإىل جانب 68 فريق 

يف الت�شفيات الريا�شية يف ال�شطرجن العادي للعام 2013 

التي نظمها االحتاد اللبناين للعبة وحقق نتائج جّيدة. 



�شارك فريق اجلي�س لرفع االأثقال يف املهرجان القروي الريا�شي الذي 

القوة  نادي  مع  بالتعاون  ملعبها  على  ال�شعب  علما  بلدية  نظمته 

الريا�شي ال�شعبي، وجاءت نتائج الع�شكريني على النحو االآتي:

• رفع املخل:
− اجلندي بالل حممد من فوج التدخل االأول يف املركز االأول.

• رفع املحدلة:
− العريف حممود نزال من لواء امل�شاة الثاين ع�شر يف املركز الثاين.

خدماته  امل��م��ددة  امل��ج��ن��د   −
م�شطفى دلول من فوج املدفعية 

الثاين يف املركز الثالث.

• رفع اجلرن، واجلري بالنري:
− اجل��ن��دي ب���الل حم��م��د يف 

املركز الثاين.

• برم دوالب جرافة:
خدماته  امل��م��ددة  امل��ج��ن��د   −

م�شطفى دلول يف املركز االأول.

• اإفخاذ:
− ال��ع��ري��ف حم��م��ود ن���زال يف 

املركز الثاين.

ال�شواحلي  كاظم  اجلندي   −
املركز  يف  اللوج�شتي  اللواء  من 

الثالث.
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الدورة ال�سيفية للقدامى يف كرة امل�سرب

اجلي�ش يفوز يف لقاء ودي يف التايكواندو

اأنور  �شارك فريق اجلي�س للتايكواندو يف لقاء ودي نظمه نادي 

وهم:  االأول،  باملركز  ع�شكريوه  فاز  حيث  مقّره  يف  الريا�شي 

 68( غالب  جورج  واجلندي  كلغ(   54( البطيخ  اليا�س  اجلندي 

املمددة  املجند  الع�شكرية،  للريا�شة  العايل  املركز  من  كلغ( 

خدماته هادي يون�س )58 كلغ( من لواء امل�شاة الثاين، واجلندي 

يحي عبدو )74 كلغ( من لواء امل�شاة ال�شابع.

كرة  يف  للقدامى  �شيفية  دورة  الريا�شي  احلريري  جمّمع  نظم 

امل�شرب، يف قاعته يف القياعة – �شيدا. �شارك اجلي�س يف هذه الدورة 

العامة  االإداري مازن زهرة من املديرية  حيث احتّل كل من املقّدم 

مو�شيقى  من  الدقدوقي  م�شطفى  اأول  والرقيب  االأول،  املركز  لالإدارة 

اجلي�س املركز الثالث.

فريق اجلي�ش لرفع الأثقال يتفوق يف مهرجان علما ال�سعب القروي

بطولة العامل الع�سكرية

الـ 46 للتوجه بالبو�سلة

يف  ال�سويد

بالبو�شلة  للتوجه  اجلي�س  فريق  �شارك 

التي   46 ال�  الع�شكرية  العامل  بطولة  يف 

نتائج  حقق  حيث  ال�شويد  يف  اأقيمت 

�شارل  النقيب  الوفد من  تاأّلف  وقد  جيدة. 

رزق من املركز العايل للريا�شة الع�شكرية 

دبياين  جوزف  اأول  املالزم  للبعثة،  ا  رئي�شً

ا للفريق، املعاون اأول اأحمد ال�شباعي من املركز العايل  من فوج التدخل اخلام�س رئي�شً

العايل  املركز  من  الدايل  مروان  اأول  املوؤهل  والالعبون:  مدرًبا،  الع�شكرية  للريا�شة 

للريا�شة الع�شكرية، املعاونني اأولني و�شيم اإبراهيم وح�شن م�شري كالهما من اللواء 

اللوج�شتي، املوؤهل اأول اأحمد نا�شر من لواء امل�شاة الثاين، املعاونني اأولني خمايل جربان 

وحبيب ع�شاف واملعاون ب�شام �شديد جميعهم من لواء احلر�س اجلمهوري.



يح�سر  الإيــلــيــت  نـــادي   •
ملاراثون بريوت الدويل:

حت���������ش����رًيا ل���ل���م�������ش���ارك���ة يف 

االإيليت ���ش��ب��اق م���اراث���ون ب���ريوت ال����دويل، ن��ظ��م ن��ادي 

�شباقا  القوى،  الألعاب  اللبناين  االحتاد  باإ�شراف  للرك�س، 

عني  �شاحة  من  انطالًقا  كلم   30 مل�شافة  االأول  رك�س 

املري�شة باجتاه �شبية )ثكنة قوى االأمن الداخلي( والعودة، 

احلجري  وادي  من  انطالًقا  كلم  و10   12  ،25 مل�شافة  والثاين 

قرب الطاحونة باجتاه بلدة حوال والعودة.

االأول،  املركز  وحّل، يف  ال�شباقات،  اجلي�س يف هذه  �شارك 

كّل من العريف عمر عي�شى من لواء احلر�س اجلمهوري يف 

املركز االأول، العريف حمزة حممود من لواء امل�شاة االأول يف 

املركز الثاين، والعريف بالل عوا�شه من لواء امل�شاة االأول يف 

املركز الثالثّ. 

و�شام  الرقيب  حّل  كلم(،   25 )م�شافة  الثاين  ال�شباق  ويف 

الرقيب  االأول،  املركز  يف  اخلام�س  امل�شاة  ل��واء  من  يزبك 

الثاين،  املركز  يف  اخلام�س  امل�شاة  لواء  من  ن�شر  مالك  اأول 

يف  التا�شع  امل�شاة  ل��واء  من  ح�شن  احل��اج  ح�شني  والعريف 

الرقيب حممد  12 كلم، حّل  ال�  �شباق  ويف  الثالث.  املركز 

اأول  واملعاون  االأول،  املركز  الثاين يف  امل�شاة  لواء  العجمي من 

يف  اأّما  الثاين.  املركز  يف  املخابرات  مديرية  من  مرتا  نقوال 

احلر�س  لواء  من  عون  زياد  املعاون  حّل  كلم،   10 ال�  �شباق 

اجلمهوري يف املركز االأول، املعاون ح�شن كركلي من فوج 

غريزي  ع�شمت  واجلندي  الثاين،  املركز  يف  الثاين  املدفعية 

من لواء امل�شاة احلادي ع�شر يف املركز الثالث.

الـ11: الدويل  ماراثون  • �سباق بريوت 
ماراثون  بريوت  جمعية  نظمته  الذي  الريا�شي  اليوم  متّيز 

 »2013 للعام  م��اراث��ون  ب��ريوت   - لبنان  م�شرف  »�شباق 

وعّداءة  عّداء  األف   36 اأرقامها  جتاوزت  قيا�شية  مب�شاركة 

ميثلون 104 دول، حتت �شعار »مرنك�س للبنان«.

واكب احلدث املاراثوين ح�شد من ال�شخ�شيات والفاعليات 

اللبنانية  تقدمتهم  واالأجنبية  والعربية  اللبنانية  الر�شمية 

االأوىل وفاء مي�شال �شليمان.

ت�شّمن ال�شباق ثالث م�شارات )5 كلم، 10 كلم، 42.195 

كلم، و�شباق البدل 42.195 كلم( اإنطالًقا من اأمام بناية كاراغوال 

– البيال و�شواًل اإىل �شاحة ال�شهداء، و�شارك فيه فريق اجلي�س الألعاب 
القوى باالإ�شافة اإىل ع�شكريني من جميع القطع والوحدات.

واالأثيويبة  كيب�شانغ  وليم  الكيني  العام  لهذا  املاراثون  ت�شّدر 

لواء  من  عي�شى  عمر  والعريف  االجانب،  بني  روبل  كادير  رحيم 

بني  االإيليت(  )نادي  اليا�س  ونيكول  اجلمهوري)اجلي�س(،  احلر�س 

اللبنانيني.

مراقبة  وتوىل  بريوت.  و�شط  يف  ال�شهداء  �شاحة  يف  االأوائل  تّوج  وقد 

م�شارات ال�شباق حكّام من االإحتاد اللبناين الألعاب القوى، ودققت 

النتائج الفنية يف اإ�شراف اأمينه العام نعمة الله بجاين.

الإ�سباين: الوطني  اليوم  مبنا�سبة  �سعبي  • �سباق 
يف اإطار اآخر، ومبنا�شبة اليوم الوطني االإ�شباين، �شارك اللواء التا�شع 

يف �شباق �شعبي نظمته الوحدة االإ�شبانية العاملة �شمن قوات االأمم 

املتحدة املوؤقتة يف لبنان، انطالًقا من مرجعيون و�شوال اإىل القليعة. 
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• الكرة الطائرة:
− بتاريخ 2013/11/8 لعب اجلي�س مباراة ودية �شد نادي 
وعلى  االأخ��ري  مهرجان  �شمن  الريا�شي  ال�شوير  �شهور 

ملعبه، وجاءت النتيجة 3- �شفر مل�شلحة اجلي�س. كما 

فرن�شا،  ف�شيلة يف  اآمر  دورة  تابعوا  الذين  ال�شباط  �شارك 

احتياط  وحدة  يف  ريا�شي  يوم  �شمن  ودية  مباراة  يف  عينه،  بالتاريخ 

قائد القوى العاملة �شمن قوات االأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان يف دير 

كيفا. وكانت النتيجة 2-1 مل�شلحة اجلي�س اللبناين.

النادي  و2013/8/22 جرت مباريات على ملعب   19 بتواريخ 18،   −
الثقايف الريا�شي- قلحات يف مهرجان ريا�شي با�شم املالزم اأول نقوال 

النا�شف. �شارك فيها فريق اجلي�س اللبناين �شّد منتخب لبنان )1-2 

 1  -3( �شكا   - بول  �شبيد  �شّد  االأول  املدفعية  فوج  االأخري(،  مل�شلحة 

مل�شلحة فوج املدفعية(، ولواء امل�شاة ال�شاد�س �شد تفاهم اأندية ال�شمال 

)2- 1 مل�شلحة اللواء ال�شاد�س(.

ودًيا  − بتاريخ 2013/8/28 تبارى فريق اجلي�س وفريق نادي حبوب 
على ملعب نادي بجه الثقايف الريا�شي- جبيل، وكانت النتيجة 1-2 

الفريقان بتاريخ 2013/8/30  مل�شلحة فريق اجلي�س. كذلك، تبارى 

جبيل،  الريا�شي-  اإده  نادي  نّظمها  التي  الريا�شية  الدورة  �شمن  ودًيا 

وجاءت النتيجة 3-2 مل�شلحة نادي حبوب.

نادي  على  ودية  مباراة  يف  اجلي�س  فريق  فاز   2013/8/31 بتاريخ   −
هنيبعل  نادي  نّظمه  الذي  املهرجان  �شمن  وذلك  الريا�شي  دلهون 

الريا�شي- نهر ابراهيم، وكانت النتيجة 2- �شفر.

الريا�شي  تنورين  نادي  ودًيا  فريق اجلي�س  واجه   2013/9/1 بتاريخ   −
�شمن املهرجان الذي نّظمه نادي ح�شارات- جبيل على ملعبه، وفاز 

اجلي�س بنتيجة 2- �شفر.

الريا�شي  حبوب  ونادي  اجلي�س  فريقا  تبارى   2013/9/3 بتاريخ   −
الريا�شي على ملعبه  الفيدار  نادي  نّظمه  الذي  املهرجان  ودًيا �شمن 

لعب  كما  اجلي�س.  فريق  مل�شلحة   1-2 النتيجة  وجاءت  جبيل،  يف 

الريا�شي  ح�شارات  فريق  مع  ودية  مباراة  الثاين  املدفعية  فوج  فريق 

االجتماعي  الثقايف 

ع���ل���ى م��ل��ع��ب��ه يف 

اأمامه  وخ�شر  جبيل 

بنتيجة 1-3.

ب�����ت�����اري�����خ   −
القلمون  نادي  وفريق  ودية  مباراة  اجلي�س  فريق  جمعت   2013/9/6

الريا�شي  الثقايف  ال��ن��ادي  نّظمه  ال��ذي  املهرجان  �شمن  الريا�شي 

مل�شلحة   1  -2 النتيجة  وجاءت  ملعبه،  على  حاالت  االجتماعي- 

التاريخ نف�شه فريق منطقة اجلنوب  فريق اجلي�س. كما �شارك يف 

الريا�شي  املهرجان  �شمن  ال�شرفند  الر�شالة  نادي  مع  ودية  مباراة  يف 

الذي نّظمه جتّمع اأندية ال�شوف على امللعب البلدي مزبود، وكانت 

النتيجة 3-2 مل�شلحة فريق الر�شالة، وقد ت�شّلم فريق منطقة اجلنوب 

ا عربون �شكر وتقدير على امل�شاركة. كاأ�شً

نادي  �شد  ودي��ة  مباراة  اجلي�س  فريق  لعب   2013/9/10 بتاريخ   −
العقبة الريا�شي �شمن مهرجان ريا�شي بعنوان »الأجل لبنان ناب�س 

وكانت  االأحمر،  �شهر  العرفان-  مدر�شة  ملعب  على  باحلياة«، 

النتيجة 3- �شفر مل�شلحة فريق اجلي�س.

املهرجان  يف  اجلنوب  منطقة  فريق  �شارك   2013/9/12 بتاريخ   −
بنتيجة  وفاز  العدو�شية  الريا�شي-  ال�شباب  نادي  نّظمه  الذي  الريا�شي 

3-2 وت�شّلم كاأ�س »دورة نادي ال�شباب الريا�شي- العدو�شية للعام 2013.

− بتاريخ 2013/10/3 لعبت الكلية احلربية مباراة ودية �شد فريق 
وكانت  ال�شوف،  النادي-  ملعب  على  االإجتماعي  بعا�شري  نادي 

النتيجة 3-1 مل�شلحة النادي. كما لعبت الكلية بتاريخ 2013/10/8 

مباراة ودية �شّد ق�شم الن�شاطات الطالبية يف جامعة بريوت العربية 

على مالعب اجلامعة، وفازت بنتيجة 1-3.

• الكرة الطائرة ال�شاطئية:
− بتاريخ 2013/8/25 �شارك فريقان من اجلي�س اإىل جانب 15 فريًقا 
جمعيَتي  لدعوة  تلبيًة  ال�شاطئية  الطائرة  كرة  مباريات  يف  مدنًيا 

 -PRAIA و�شباب لبنان نحو الوطنية يف منتجع »skiing society«
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لقاءات ودية باألعاب القوى
خمتلفة،  بتواريخ  اجلي�س،  ���ش��ارك 

تنوعت  القوى،  باألعاب  ودية  لقاءات  يف 

�شمعون  كميل  مدينة  بني  اأماكنها 

وملعب  اجلمهور،  ن��ادي  ملعب  الريا�شية، 

و�شملت  احل���دث،   – اللبنانية  اجلامعة 

والوثب  خمتلفة،  مل�شافات  رك�س  �شباقات 

طويل.

جاءت  فقد  الع�شكريني  نتائج  اأم��ا 

على النحو االآتي:

لقاٍء  يف  الريا�سية  �سمعون  كميل  مدينة   •
اأّول:

• �شباق 100 مرت:

التدخل  فوج  �شادي فرحات من  - اجلندي 

الثالث يف املركز االأول.

− اجلندي حمزة ح�شن من لواء امل�شاة االأول 
يف املركز الثاين.

• �شباق 200 مرت:

الدين  نور  خدماته  املمددة  املجند   −
املركز  يف  ال�شابع  امل�شاة  لواء  من  حديد 

االأول.

من�شور  ح�شن  خدماته  املمددة  املجند   −
من لواء امل�شاة احلادي ع�شر يف املركز الثاين. 

لقاء  يف  الريا�شية  �شمعون  كميل  مدينة 

ثاٍن:

• �شباق 300 مرت:
الدين  نور  خدماته  املمددة  املجند   −
املركز  يف  التا�شع  امل�شاة  لواء  من  حديد 

االأول.

• �شباق 400 مرت حواجز:



201العدد 342 - اجلي�ش  

وقد  مكايل،  ذوق 

 A ح�����ّل ال���ف���ري���ق

املمدة  املجّند  وفيه 

بلوط  ريان  خدماته 

)م���ن ل����واء امل�����ش��اة 

االأول( واجلندي اإيهاب الظنط )من لواء احلر�س اجلمهوري(، يف املركز 

حليحل  الرحمن  عبد  اجلندي  من  املوؤلف   B الفريق  وحّل  الثامن. 

)من لواء امل�شاة ال�شاد�س( واملجند املمددة خدماته غ�شان بي�شا )من 

فوج املدفعية االأول(، يف املركز العا�شر.

االأمم  قيادة  مقر  يف  ريا�شية  دورة  اأقيمت   ،2013/9/15 بتاريخ   −
الوحدة  على  اجلي�س  فريق  ففاز  الناقورة  لبنان-  يف  املوؤقتة  املتحدة 

الربازيلية - الفرن�شية بنتيجة 2- �شفر، كما فاز اللواء التا�شع على 

الدور  مباريات  ويف  �شفر.   -2 بنتيجة  االإيطالية  الع�شكرية  ال�شرطة 

االإيطالية  الكتيبة  اللبناين على  اجلي�س  فريق  فاز  نهائي  الن�شف 

االإيطالية  الطريان  وح��دة  على  التا�شع  اللواء  وفريق   1-2 بنتيجة 

بنتيجة 2- 1. اأما يف املباراة النهائية، ففاز فريق اجلي�س على فريق 

لواء امل�شاة التا�شع بنتيجة 2- �شفر.

• كرة الطاولة:
كرة  بلعبة  ريا�شية  دورة  اأقيمت  و2013/8/24   17  ،16 بتواريخ   −
الطاولة ينّظمها نادي بيت الككو الريا�شي فحّل كل من اجلندي 

املركز  يف  الع�شكرية(  للريا�شة  العايل  املركز  )من  حرب  اأحمد 

املركز  مو�شيقى اجلي�س( يف  الدقدوقي )من  املعاون م�شطفى  االأول، 

يف  اجلي�س(  مو�شيقى  )من  الدين  �شيف  وائ��ل  اأول  الرقيب  الثاين، 

املركز الرابع، الرقيب اأول ربيع جرج�س )من فوج املدفعية االأول( يف 

املركز اخلام�س، والرقيب اأول موري�س اليا�س )من فوج التدخل االأول( 

يف املركز الثامن.

• كرة القدم:
ال��دورة  يف   1-2 بنتيجة  اجلي�س  فريق  فاز   2013/8/17 بتاريخ   −
�شهداء  الأرواح  تكرمًيا  عدلون  �شباب  نادي  نّظمها  التي  الريا�شية 

اجلي�س على ملعب االأخري.

− بتاريخ 2013/9/3 خا�س اجلي�س مباراة ودية مع نادي النبي �شيت 
الريا�شي على ملعب االأخري وكانت النتيجة 2-1 مل�شلحة النادي.

− اعتباًرا من تاريخ 9/29 ولغاية 2013/10/6 تبارى اجلي�س مع فرق 
مدنية يف دورة ريا�شية اأقيمت على ملعب �شهيد قوى االأمن الداخلي 

يف  البلدة  فريق  اأم��ام  خ�شر  حيث  تولني   – ح�شن  حممد  حكمت 

املباراة النهائية، وكانت النتيجة 2-3 بركالت الرتجيح.

− اعتباًرا من تاريخ 6 ولغاية 2013/10/20 خا�س اللواء اخلام�س عّدة 
مباريات مع فرٍق مدنية �شمن دورة اأقيمت على ملعب بلدة يارين 

وقد فاز اللواء باملباراة االأوىل �شّد مروحني بنتيجة 4- �شفر، ويف املباراة 

الثانية �شّد الناقورة بنتيجة 5-1، ويف املباراة الثالثة �شد الربج ال�شمايل 

االإحتاد  �شد  النهائية  املباراة  ويف  الرتجيح(،  )ب�شربات  بنتيجة 7-8 

يارين بنتيجة 1-2.

• كرة القدم امل�شّغرة:
دورة  يف  والتا�شع  اخلام�س  امل�شاة  لواءا  �شارك   2013/11/7 بتاريخ   −
منطقة  يف  لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  االأمم  قوات  نّظمتها  ريا�شية 

الفرن�شية بنتيجة 3-  الوحدة  اللواء اخلام�س على  كفردونني، ففاز 

�شفر، وعلى اللواء التا�شع بنتيجة 3- �شفر، وعلى الوحدة االأندوني�شية 

بنتيجة 6- �شفر وعلى كفردونني بنتيجة 2-5.

• كرة ال�شلة:
بلدة  ريا�شية يف  افتتاح مالعب  بتاريخ 2013/8/17، ومبنا�شبة   −
الريا�شي  القبيات  فريق  مع  ودًي��ا  اجلي�س  فريق  تبارى  القبيات، 

فكانت النتيجة 74- 67 مل�شلحة فريق اجلي�س.

− بتاريخ 2013/9/27 لعبت الكلية احلربية مباراة ودية مع فريق 
العاملي  لل�شالم  املتحدة  االأمم  يوم  مبنا�شبة  املتحدة  االأمم  منظمة 

الكلية.  مل�شلحة   41-49 النتيجة  وكانت  الكلية  ملعب  على 

وبتاريخ 2013/10/8 �شاركت الكلية احلربية مبباراة اأخرى نّظمها 

مالعب  على  العربية  بريوت  جامعة  يف  الطالبية  الن�شاطات  ق�شم 

اجلامعة، فكانت النتيجة 84-62 مل�شلحة الكلية احلربية.

امل�شاة  ل��واء  من  طالب  حممد  اجلندي   −
احلادي ع�شر يف املركز االأول.

• وثب طويل:
− اجلندي حممد اإبراهيم طريجي من لواء 

امل�شاة العا�شر يف املركز االأول.

− العريف فوؤاد يونان من لواء امل�شاة الثالث 
يف املركز الثاين.

• ملعب نادي اجلمهور:
• �شباق 100 مرت:

الدين حديد  نور  − املجند املمددة خدماته 
من لواء امل�شاة التا�شع يف املركز االأول.

− اجلندي �شادي فرحات من فوج التدخل 

الثالث يف املركز الثاين.

− اجلندي حمزة ح�شن من لواء امل�شاة االأول 
يف املركز الثالث.

• �شباق 400 مرت:
الدين حديد  نور  − املجند املمددة خدماته 

من لواء امل�شاة التا�شع يف املركز االأول.

من�شور  ح�شن  خدماته  املمددة  املجند   −
من لواء امل�شاة احلادي ع�شر يف املركز الثاين.

• �شباق 800 مرت:
امل�شاة  لواء  من  ال�شناوي  خالد  اجلندي   −

االأول يف املركز االأول.

− اجلندي اأحمد علي من اللواء اللوج�شتي 

يف املركز الثالث.

• وثب طويل:
− اجلندي حممد اإبراهيم طريجي من لواء 

امل�شاة العا�شر يف املركز االأول.

اللبنانية - احلدث: • ملعب اجلامعة 
• �شباق 3000 مرت:

مديرية  م��ن  مرتا  نقوال  اأول  امل��ع��اون   −
املخابرات يف املركز االأول.

لواء  من  غريزي  ع�شمت  اأول  اجلندي   −
امل�شاة احلادي ع�شر يف املركز الثاين.

امل�شاة  ل��واء  من  �شويدان  علي  اجلندي   -

ال�شابع يف املركز الثالث.



�شارك كّل من املعاون اأول اأحمد ال�شباعي من املركز 

نا�شر  حممد  اأول  واملعاون  الع�شكرية  للريا�شة  العايل 

من  �شلوم  علي  والعريف  ال�شاد�س  امل�شاة  لواء  من  الدين 

كرة  لعبة  يف  الدولية  التطوير  ب��دورة  اجلنوب،  منطقة 

باإ�شراف  للعبة  اللبناين  االإحت��اد  نظمها  التي  القدم 

االإحتاد الدويل لكرة القدم FIFA. كانت الدرو�س النظرية يف فندق 

غولدن توليب �شرنادا – احلمرا والتمارين العملية يف مدينة كميل 

الدويل  املحا�شر  من  كّل  املحا�شرات  اأعطى  وقد  الريا�شية،  �شمعون 

ال�شعودية،  العربية  اململكة  الطريفي من  ال�شيد علي   FIFA ال�  يف 

اإ�شماعيل احلايف من  FIFA ال�شيد  ال�  اآ�شيا يف  ومدير مكتب غرب 

اململكة االأردنية الها�شمية. ويف نهاية الدورة حاز امل�شاركون على 

�شهادات خا�شة من االحتاد الدويل لكرة القدم.
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... واأخرى للرقيب و�سيم عبيد

برونزية 

للرقيب 

اأول كمال 

اخلطيب

اإىل  )مف�شول  البحرية  القوات  من  عبيد  و�شيم  الرقيب  نال  بدوره، 

برونزية عن حلوله يف  الع�شكرية( ميدالية  للريا�شة  العايل  املركز 

التي  كازاخكوري   – االآ�شيوية يف اجلودو  البطولة  الثالث يف  املركز 

اأجريت يف ال�شني.

يف  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  الع�شكرية  ال��ع��امل  بطولة  يف  ���ش��ارك  كما 

كازاخ�شتان وحّل يف املركز ال�شابع بعد فوزه على اأربعة العبني من 

بلدان خمتلفة.

 74( اخلطيب  كمال  اأول  الرقيب  اأح��رز 

اإىل  )مف�شول  ال�شابع  ال��ل��واء  م��ن  كلغ( 

املركز  الع�شكرية(  للريا�شة  العايل  املركز 

للم�شارعة  العربية  البطولة  يف  الثالث 

 – الرومانية للكبار التي اأجريت يف الدوحة 

قطر، ونال امليدالية الربونزية.

املوؤهل 

عزام اأ�سعد 

من مديرية 

التوجيه

بطل لبنان 

وال�سمال يف 

ريا�سة كمال 

الأج�سام

الريا�شي(  اأ�شعد )نادي  املوؤهل عزام  فاز 

 – االإدارة  ق�شم   – التوجيه  مديرية  من 

لبنان  بطولتي  يف  االأول  باملركز  التاأليل 

وال�شمال يف كمال االأج�شام عن وزن 75 

اللبناين  االحتاد  نظمهما  التني  كلغ، 

للعبة يف القاعة املقفلة – ملعب مدينة 

كميل �شمعون الريا�شية، وحقق بذلك 

كاأ�س البطولتني باالإ�شافة اإىل ميداليتني 

ذهبيتني. ويجدر باالإ�شارة اأّن املوؤهل اأ�شعد 

العام 2008،  اللعبة منذ  قد احرتف هذه 

تدّرب  حيث  حديد  من  اإرادت��ه  وكانت 

بجهد واإ�شرار للو�شول اإىل اللقب. 
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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 كانون االأول 2013.

العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن 

ة
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 ا

ط
و

ر
��

�ش

عمودًيا:

1- اأحد الوالدين، من علماء الكيمياء العرب، ظهر الباخرة.

والية  العبيد، خل�ص من،  اإىل حترير  �سعى  اإنكليزي  رحالة   -2

اأمريكية.

3- ماهر وب�سري، عا�سمة اأوروبية، عا�سمة اأوروبية.

4- مدينة جمرية، اأجري، والد االأب، �ساح التي�ص، حّددت النظر 

اإىل.

5- تتثاقل يف م�سيتها، �سار الوقت، االإ�سم االأ�سلي لداليا، موؤلف 

فرن�سي. مو�سيقي 

6- فوزهم، يفي بالوعد، يتعب.

عمري،  الفيء،  رجع  نابوكوف،  لفالدميري  م�سهورة  ق�سة   -7

جزيرة يونانية.

8- اأ�سّر، وزير خارجية هتلر، تيه وفخر.

9- �سدة وحمنة، يهلكه.

10- عا�سدت وكانفت، جل�ص، مدينة اإ�سبانية.

11- قدوم، اإنتمى، اأزيد مع، �سنف من النا�ص.

مدينة  جزم،  حرف  والنف�ص،  اجل�سم  عالج  اإفريقية،  دولة   -12

يف املغرب.

13- نفوز، رديًئا، مت�سابهان، �سمري مت�سل.

14- ثمن، نهر يف ال�سودان، بلدة يف اجلنوب.

فيل�سوف   ،)1815-1804( فرن�سا  اأمرباطور   -15

�سيني.

16- عائلة، اأكمل، قوائم الدابة.

راحل،  لبناين  برازيلي، عامل  فريق كرة   -17

العّز واملنعة.

ماجدة،  املمثلة  عائلة  اإ�سم  و�سّد،  جمع   -18

هرب، �سري وجري.

19- مدينة بريطانية ب�ساحية لندن، مو�سيقار 

لبناين تويف العام 2005، من اأع�ساء اجل�سم.

20- حّرك وهّز، اأمّرن، عبد، داأب وعادة.

اأفقًيا:

1- يفتدى بالدم، وطننا احلبيب، فرح.

2- عا�سمتنا احلبيبة، فيزيائي وكيميائي اإنكليزي، ما يرّن 

ويطّرب بها من االأغاين.

واحدة،  وترية  على  ثابت  دائم  الكربى،  العامل  مرافىء  من   -3

ح�سرات جمتهدة.

4- نقيم باملكان، نغط�ص وننزل يف املاء.

»اأ�سول  را�سل  برتراند  مع  اأّلف  اإنكليزي  وريا�سي  منطقي   -5

الريا�سيات«، نبعث، �سبّي.

6- مقيم يف الدار، تعب.

7- خ�سب.

8- ملكة جمال لبنان والكون �سابًقا، مطار يف اليابان.

9- ممثل وخمرج م�سري راحل، خمرج م�سري راحل، حب.

اأفريقيا  يف  العب  اأف�سل  معتزل  كامريوين  قدم  كرة  جنم   -10

العام 1990، موؤ�س�ص الك�سفية العاملية )1908(، من االألوان.

11- نظر، �سد اأ�ساء، مملكة قدمية، فطن وذكي.

12- �سّق، قائد اأول بعثة ناجحة لت�سلق جبل اأفر�ست العام 1953، 

مقّدم جريء، �سفا.

اأحد  االأم،  بدور  ا�ستهرت   1996 العام  توفيت  م�سرية  ممثلة   -13

ال�سهور، اأ�سرف على اآخر ال�سهر القمري.

14- نهر يروي كازاخ�ستان.

وعماد  حمامة  فاتن  بطولة  من  فيلم  اأفريقية،  عا�سمة   -15

حمدي، من احلبوب.

16- ق�ساطل، كفاالت، نوتة مو�سيقية.

اأمريكية،  دولة  عا�سمة  وجوده،  قّل   -17

هزلية  م�سرحيات  له  راحل  فرن�سي  كاتب 

الذعة النقد.

18- ين�سى، جبان، �سّممت على، اإ�سطرم.

19- زعيم �سيني راحل، مطرب لبناين.

20- مثل، مدينة يف البريو، مدينة يف نيجرييا، 

مقاطعة بريطانية.

21- مرفاأ فرن�سي على لوار، �سربه بقب�سة اليد، 

�سرحت الكالم، مت�سّلبة يف الراأي.

الفائزون
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اأول رامي �شميط  • املوؤهل 
مديرية التعليم.

اأول رمزي املغربي  • املعاون 
فوج املغاوير.

• املوظف املدين ح�شني �شالح
جهاز اأمن املطار.

• اجلندي فوؤاد ك�شاب
منطقة البقاع.



9

3

2

7

49

4

8

1

6

9

3

9

7

6

7

3

8

3

6

5

6

4

8

7

6

9

• فردريك �شّلنغ:
فيل�سوف اأملاين )1775-

مذهب  �ساحب   .)1854

املو�سوعية.  املثالية 

اأجل  من  »اأفكار  له 

فل�سفة الطبيعة«.

• جيم�س فنيمور كوبر:
اأمريكي  روائي 

)1789-1851(. له ق�س�ص 

حياة  عن  مغامرات 

منها  احلمر.  الهنود 

»قاتل االأيائل«.

• ديوني�شو�س �شولومو�س:
-1798( يوناين  �ساعر 

كتب   .)1857

ثم  اأواًل،  باالإيطالية 

ن�سيد  له  باليونانية. 

احلرية الذي اأ�سبح ن�سيد 

اليونان الوطني.
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احلل بني يديك

اأحباب

اإ�ستقامة

ان�ساف

اأمانة 

اعتناء

بوردو

باري�ص

بعلبك

بوتان

بليبل

تالريان

جيبوتي

جزدان

حا�سبيا

حري�سا

حم�ص

خربة

دائرة

درك

رقيب

رونق

روتردام

ر�سالة

زنود

زاوية

�سرية

�سريف

�س�ص

�سم�سية

�سور

�سك

طائرة

طباخ

طيف

عجيب

عز

غرائب

فلوريدا

فيطرون

كولونيا

ليوناردو

مهرجان

مواطن

مانديال

موري�ص

معاون

نيوتن

هند

هيالنة

وجدان

ي�سرا.
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هل تريد اأن 

تكت�سف  ما 

هو خمباأ يف 

داخل ال�سورة؟

ما عليك 

اإاّل 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، حماواًل 

اأن  تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�سل اىل 

روؤية االأ�سكال 

الثالثية االأبعاد 

التي �ستظهر 

اأمامك. 

�أ

ب
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د

!ةيثث �ل
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�ال�ستقالل �إرث يتجدد، وهو ي�ستحق 

ن�ساطات  خللالل  مللن  بلله  �الحللتللفللال 

�جلميع،  فيها  يت�سارك  متالحقة 

�ل�ساحات  ويف  و�لباحات،  �لقاعات  يف 

ا، و�لعيد هنا منا�سبة نوؤكد فيها  �أي�سً

�الأجد�د  ماآثر  ونتذّكر  �حلرية،  معاين 

�لفرت�ت  مللن  �لعرب  ونللاأخللذ  و�الآبللللاء، 

الأبناء  فيها  يكن  مل  �لتي  �ل�سود�ء 

بالدنا �سفة �ملو�طنية، ومل يكن لهم 

يتولون  وهيئات  يديرونها  موؤ�س�سات 

�سوؤونها، مع حرمانهم من َعلم خا�ص 

بنغماته  يتغّنون  ن�سيد  ومللن  بهم 

�الحتفاالت  فلت�ستمر  �إًذ�،  ومعانيه. 

بللهللذه �حلللالللة �ال�للسللتللقللالللليللة، �للسللو�ء 

لالفتخار بها، �أو لرت�سيخ م�سامينها.

هذ�  �ال�ستقالل  بعيد  �الحتفال  �أما 

�لعام، فهو باالإ�سافة �إىل ذلك، تاأكيد 

مو�جهة  على  و�جلي�ص  �لللدولللة  مللن 

�الأخطار، و�الإ�سر�ر على �الإنقاذ، وعدم 

�خل�سوع �إىل تهديد من هنا ووعيد من 

هناك، ينطلقان من جحور �الإرهاب 

باالأمن،  و�لعابثني  �الإ�سر�ئيلي  و�لعدو 

فنحن �سعب لديه �إر�دة �حلياة، وجي�ص 

�لعو��سف  �أعتى  مو�جهة  على  �عتاد 

�ليوم  وهو  �لت�سحيات،  �أغلى  وتقدمي 

م�ستعد �أكرث من �أي وقت م�سى، لبذل 

�لوطن  وحدة  عن  دفاًعا  منها،  �ملزيد 

و��ستقالله. و�سيادته 

و�ملكانة  �لقوة  له  �للليللوم،  جي�سنا 

فع�سكريوه  �للسللعلليللد،  كلللل  علللللى 

ويتفرغون  حمللرتفللون،  مللتللطللوعللون 

�خلدمة  �ختارو�  لقد  �لوطن.  خلدمة 

هذه  يف  �الإر�دة،  مبلللء  �لع�سكرية 

م�سدر  وهذ�  غريها،  دون  من  �ملوؤ�س�سة 

هو  �الأقلللوى  و�سالحه  للقوة،  و��للسللح 

معهم،  وتعاونه  مبو�طنيه  �رتباطه 

�ساأن، فهو عد�  وم�ساركتهم يف كل 

�لدفاعية  �لو�جبات  �إىل  �ن�سر�فه  عن 

�جلهد  من  �لكثري  يوّجه  و�الأمنية، 

�إمنائية  مهمات  �إىل  و�الإمكانات، 

�لذي  �لوقت  يف  و�إن�سانية،  و�جتماعية 

�إىل  يقفون  �ملقابل،  يف  مو�طنيه  جند 

و�ثقني  ��ستحقاق،  كل  عند  جانبه 

�أد�ء  �إىل  مطمئنني  قيادته،  بقر�ر�ت 

عنا�سره.

�الحللتللفللال بلللذكلللرى �ال�للسللتللقللالل 

حالة  عن  عرّبنا  معه  �ل�سنة،  هللذه 

نتمناه،  بغد  �الأمل  و�أحيينا  �ل�سمود، 

وتطلعات  �الأ�سالف  بت�سحيات  يليق 

�الأجيال.
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العميد علي قان�صو

مدير �لتوجيه

عبارة

اال�صتقالل
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