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ا�ستقبل نائب رئي�س احلكومة وزير 

�سفري  املر،  اليا�س  الوطني  الدفاع 

جيفري  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

الع�سكري  امللحق  يرافقه  فيلتمان 

اجلديد الرائد ديفيد اآيل. ومّت البحث 

يف التطورات.

وزير الدفاع الوطني 

ي�ستقبل �سفري الواليات 

املتحدة االأمريكية

... وال�سفري الفرن�سي

ال�سيد  لبنان  فرن�سا يف  �سفري  املر،  اليا�س  الوطني  الدفاع  وزير  ا�ستقبل 

برنارد اإميييه، وتناول البحث الأو�ساع العامة يف البالد.

... واملمثل ال�سخ�سي 

للأمني العام

للأمم املتحدة

... وال�سفري االأردين

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني اليا�س املر، �سفري الأردن يف لبنان ال�سيد زياد 

املجايل وجرى البحث يف الأو�ساع العامة.

املمثل  امل���ر،  ال��وزي��ر  ا�ستقبل 

ال�سخ�سي لالأمني العام لالأمم املتحدة 

يف لبنان ال�سيد غري بيدر�سون الذي 

الوزير  اأطلع  اأنه  اللقاء  بعد  اأو�سح 

على نظرته للو�سع يف لبنان ب�سكل 

عام، ل �سيما املهام التي يقوم بها 

اجلي�س اللبناين يف اجلنوب. وتطرق 

البحث اأي�ساً اىل الدور الذي تقوم به 

مراقبة  خ�ّس  ما  يف  املتحدة  الأمم 

احلدود اللبنانية - ال�سورية.
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... و�سفرية اأو�سرتاليا

ا�ستقبل العماد �سليمان، يف مكتبه يف الريزة، �سفرية اأو�سرتاليا يف لبنان 

ال�سيدة ليندل �ساك�س يرافقها امللحق الع�سكري العقيد رودجر �ساناهان.

قائد اجلي�ش ي�ستقبل

م�ساعد وزيرة اخلارجية 

االأمريكية

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد 

مي�سال �سليمان، يف مكتبه يف 

الريزة، م�ساعد وزيرة اخلارجية 

الأمريكية ل�سوؤون ال�سرق الأو�سط 

ال�سيد دايفيد ول�س، حيث جرى البحث يف الأو�ساع العامة.

... ورئي�ش اركان القوات امل�سلحة القطرية

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

امل�سلحة القطرية ال�سقيقة اللواء الركن حمد بن علي العطية على راأ�س وفد 

ع�سكري قطري.

وتناول البحث مهمة القوة القطرية العاملة يف اطار قوات اليونيفيل يف 

اجلنوب. وجرى عر�س حلاجات اجلي�س اللبناين و�سبل دعمه.

وقد اعرب العماد �سليمان عن �سكره العميق لدولة قطر قيادة و�سعباً 

وجي�ساً ازاء امل�ساعدات الأخوية التي قدمتها اىل لبنان.

... وال�سفري الرتكي

ا�ستقبل قائد اجلي�س يف مكتبه يف الريزة، �سفري تركيا يف لبنان ال�سيد 

عرفان اأجار، يرافقه وفد ع�سكري تركي برئا�سة العقيد الركن البحري

�سادي اأون�سال، الذي و�سل اىل لبنان على منت فرقاطة تركية يف زيارة 

تعارف وتعاون.



ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد مي�سال �سليمان، يف مكتبه يف الريزة، قائد 

اجلي�س النيوزيلندي اجلرنال جريي ماتيباراي، وتناول البحث مهمة فريقي 

بالده اللذين يعمل اأحدهما يف اإطار مركز تن�سيق عمليات نزع الألغام 

التابع لالأمم املتحدة )UNMAGG(، والآخر �سمن جمموعة املراقبني 

الدوليني التابعني لهيئة مراقبة الهدنة. كما تناول البحث �سبل تفعيل 

عالقات التعاون بني اجلي�سني اللبناين والنيوزيلندي.

... ونظريه النيوزيلندي

... واالأمينة التنفيذية ملنظمة االإ�سكوا

ا�ستقبل العماد �سليمان، يف مكتبه يف الريزة، الأمينة التنفيذية ملنظمة 

الإ�سكوا يف غرب اآ�سيا الدكتورة مريفت التالوي، يف زيارة وداعية ملنا�سبة 

مغادرتها لبنان.

... ووفداً كورياً

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، مدير املخابرات اخلارجية 

لدولة كوريا اجلنوبية الأمريال �سانغ جان وو يرافقه رئي�س مكتب حتليل 

املعلومات املخابراتية الأجنبية العقيد هان بن بارك. وجرى خالل اللقاء 

التداول يف �سبل التعاون بني اجلي�سني اللبناين والكوري والتح�سريات 

اجلارية لن�سمام وحدة كورية اىل قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان 

لحقاً.
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... وامللحق الع�سكري الكوري اجلنوبي

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، امللحق الع�سكري 

الكوري اجلنوبي املقدم جيا وانغ ليم، يف زيارة بروتوكولية ملنا�سبة 

اعتماده حديثاً كاأول ملحق ع�سكري لبالده يف لبنان.



الأركان  رئي��س  �س�ارك 

�سوقي  ال��رك��ن  ال���ل���واء 

امل�����س��ري ع��ل��ى راأ����س 

كالً  �سّم  ع�سك�ري  وف�د 

م�����ن م��دي�����ر الأف�������راد 

اآرم���ان  ال��رك��ن  العميد 

مكتب  ورئي�س  طب�سي 

العقيد  الأرك���ان  رئي�س 

يف  ن�سار،  عدوان  الركن 

الجتماعات التي عقدها 

اأرك���ان  هيئات  روؤ���س��اء 

الق�وات امل�سلحة العربية 

من  اعتباراً  وممثلوهم 

ولغاية   2007/4/21

2007/4/27، يف مقر 

العربية  ال��دول  جامع�ة 

بناًء  وذلك  القاهرة،  يف 

املوّجهة  ال��دع��وة  على 

العامة  الأم���ان���ة  م���ن 

الأمن  قطاع   - للجامعة 

القومي العربي.

ح�سرت هذه الجتماع��ات وف��ود ع�سكرية متثل 20 دول�ة م�ن اأ�سل 22 دولة 

لكل من  كلمات  واألقيت خاللها  الها�سمية،  الأردنية  اململكة  برئا�س�ة  عربي�ة 

الوزير املفو�س الدكتور مروان �سليم الغرابلي، وال�سفري موفق ن�سار م�ساعد 

العربي،  القومي  الأمن  قط�اع  رئي�س  القومي،  الأمن  ل�سوؤون  العام  الأمني 

واللواء الركن حممد �سليمان الرعود رئي�س الوفد الأردين، والفريق الركن اأول 

العراقي، والفريق �سامي عنان  اأركان اجلي�س  الزيباري رئي�س  بابكر بدرخان 

رئي�س اأركان حرب القوات امل�سلحة امل�سرية.

العربي  القومي  الأم��ن  حت�سي�ن  وج�وب  على  جميعها  الكلم�ات  و�سددت 

يف  القائمة  التحديات  خمتلف  ملواجهة  العربية  اجليو�س  جهود  وت�سافر 

املنطقة.

وبنتيجة اجتماع روؤ�ساء هيئات الأركان وا�ستعرا�س املح�سر الذي مّت اإعداده 

من قبل ممثليهم، متت املوافقة على جمموعة تو�سيات، اأكدت على تعزيز 

العربية  الدول  اإطار ميثاق جامعة  العربية يف  الدول  الع�سكري بني  التعاون 

واتفاقية الدفاع العربي امل�سرتك وذلك يف جمالت: الدورات الدرا�سية على 

خمتلف املت�سويات، التدريب والأن�سطة الريا�سية امل�سرتكة، تبادل الزيارات، 

تبادل التمثيل الع�سكري وال�ستفادة املتبادلة من نتائج الدرا�سات والبحوث 

العلمية الع�سكرية، وعلى اعتماد كل ما جاء يف الندوات والدرا�سات ال�سابقة، 

مع اقرتاح جعل اجتماعات روؤ�ساء هيئات الأركان دورية يف امل�ستقبل وذلك 

التعاون  عالقات  وتطوير  تفعيل  على  والعمل  التو�سيات  تنفيذ  ملتابعة 

والتن�سيق بني اجليو�س العربية.

�أيار

��ستقباالت رئي�س �الأركان
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اجلي�ش ي�سارك

يف اجتماع روؤ�ساء 

هيئات االأركان للقوات 

امل�سّلحة العربية
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رئي�ش االأركان

ي�ستقبل وفداً كورياً

اللواء  الأرك���ان  رئي�س  ا�ستقبل 

الركن �سوقي امل�سري، يف مكتبه 

ال�����ريزة، م��دي��ر امل��خ��اب��رات  يف 

اجلنوبية  كوريا  لدولة  اخلارجية 

يرافقه  وو  ج��ان  �سانغ  الأم���ريال 

العقيد هان بن بارك رئي�س مكتب 

املخابراتية  املعلومات  حتليل 

الأجنبية.

... ورئي�ش مكتب 

التعاون الع�سكري 

االأمريكي

اللواء  الأرك���ان  رئي�س  ا�ستقبل 

ال���رك���ن ���س��وق��ي امل�����س��ري، يف 

مكتب  رئي�س  ال��ريزة،  يف  مكتبه 

ال�سفارة  يف  الع�سكري  التعاون 

اأوغل�سبي.  اأرون  املقدم  الأمريكية 

تتعلق  م�سائل  يف  البحث  وجرى 

بالتدريب.

البيئية ال�سيدة طون �سورغارد.... ووفداً نروجياً

على  الزيارة  خالل  الوفد  واطلع 

�سيما  ل  البيئية،  لبنان  حاجات 

ال�ساطئ  الأل��غ��ام،  يخ�س  ما  يف 

اللبناين، التلوث النفطي واملياه، 

كون دولة الرنوج مهتمة مل�ساعدة 

لبنان يف م�ساريع بيئية، خ�سو�ساً 

بعد املحنة التي مّر بها.

�سوقي  ال��رك��ن  ال��ل��واء  ا�ستقبل 

الريزة،  يف  مكتبه  يف  امل�سري، 

كجتل  ال�سيد  برئا�سة  نروجياً  وفداً 

باأعمال  القائم  يرافقه  هالغري�سن 

غودل  ال�سيد  الرنوجية  ال�سفارة 

باملوا�سيع  واملن�سقة  تريغفي 





�أيار

اإعداد:

رميا �سليم �سومط

ندين البلعة

حتقيق ع�سكري
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بحرنا
يف عهدة اجلي�ش

مقفل يف وجه التهريب ومفتوح للتوا�سل

والتعاون مع اليونيفيل مثمر وناجح

الزمان: التا�سعة �سباحاً.

املكان: مرفاأ قاعدة بريوت البحرية.

احلدث: دورية مراقبة وا�ستطلع للخافرة »البرتون« التابعة للقوات البحرية يف اجلي�ش اللبناين. 

يف متام التا�سعة �سباحاً اطلق ربان اخلافرة »البرتون« البوق ثلث مرات متتالية معلناً اال�ستعداد 

الع�سكرية  العمليات  توجيهات غرفة  بناء على  وذلك  �ساعة،   24 اأمنية مدتها  دورية  للنطلق يف 

اخلا�سة بالقوات البحرية. 

ب�سرعة ون�ساط مت رفع املر�ساة، وانطلقت »البرتون« من احل��ض االول حاملة طاقمها امل�ؤلف من 

عدد من الرتباء واالأفراد يرتاأ�سهم اآمر الدورية النقيب اأنطوان كميد وم�ساعده امللزم فادي كرمي، 

وجمّهزة باالأ�سلحة واملعدات الع�سكرية التي تقت�سيها املهمة. 

اخلافرة  يبحر على م�سافة من  مدنياً  الرادار مركباً  ك�سف  واال�ستطلع،  املراقبة  �ساعتني من  بعد 

واالأ�سول  للقوانني  وفقاً  التفتي�ش  وبداأت عملية  بلغته  اأن  اإىل  باجتاهه  االخرية  ف�سارت  الع�سكرية، 

املتعارف عليها، فعّرف اآمر الدورية اأوالً عن نف�سه ونادى املركب با�سمه طالباً التحدث مع قبطانه، 

ثم كانت اأ�سئلة واأجوبة تتعلق مب�سدر املركب ووجهته وحمولته وطاقمه، اإىل ما هناك من اأ�سئلة 

تفر�سها �سرورات املهمة. بعدها اأعطى االمر بتوقف املركب للتفتي�ش، حيث توجه فريق التفتي�ش 

لتوا�سل  بنجاح،  مهمته  ونفذ  املركب  منت  اإىل  اخلافرة(  �سطح  على  )موجود  »زودياك«  بوا�سطة 

بعدها اخلافرة دوريتها ماخرة عر�ش البحر يف عملية اإ�ستطلع ومراقبة ل�سبط اأي خمالفة من اي 

نوع كانت. 

اآمر الدورية النقيب كميد اأكد ملجلة »اجلي�ش« اأن هذه الدورية )التي ت�سنى لنا مراقبة جزء منها( 

هي منوذج للدوريات املتوا�سلة التي تقوم بها القوات البحرية يومياً بهدف حماية املياه االإقليمية 

ومنع عمليات التهريب او املخالفات او التعديات مهما كان نوعها. 

حول هذا املو�سوع حتديداً وموا�سيع اأخرى ذات �سلة، كان لنا حديث مع قائد القوات البحرية العميد 

منع  يف  بارز  بدور  ت�سطلع  البحرية  القوات  اأن  اأكد  الذي  ن�سر  اأبي  بطر�ش  البحري  الركن 

�سرعية،  اأو هجرة غري  اللبناين من ممنوعات  ال�ساطئ  واإىل  البحر، من  التهريب عرب 

اأي تهريب، خ�سو�ساً يف ما يتعلق بتهريب  اأي منع  البحر  »اإقفال«  اإىل  م�سرياً 

خلل  من  م�سبوطة  البحرية  املنافذ  جميع  اأن  واأكد  لبنان،  اإىل  االأ�سلحة 

حمورين،  �سمن  اللبناين  ال�ساطئ  طول  على  م�ستمرة  دوريات 

الثاين  ويتوا�سل  الكلب،   نهر  حتى  اجلنوب  من  االأول  ميتد 

من نهر الكلب حتى احلدود اللبنانية - ال�سورية.
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عمليات املراقبة والر�سد

يف بداية اللقاء، �ساألنا قائد القوات البحرية العميد الركن البحري بطر�س 

اأبي نا�سر:

بالتف�سيل  ت��ت��م  ك��ف   •
عمليات املراقبة والر�سد؟

املراقبة  البحرية  القوات  - حتقق 

والتوجيه  وال��ت��دق��ي��ق  وامل��ت��اب��ع��ة 

واملالحقة من خالل قاعدتني: قاعدة 

جونية  وق��اع��دة  البحرية  ب���ريوت 

اإىل  بال�سافة  ه��ذا  البحرية. 

الناقورة  من  منت�سرة  مراكز 

�سمالً.  القليعات  وحتى  جنوباً 

وتقوم القوات البحرية اللبنانية 

ب���دوري���ات ان��ط��الق��اً م��ن هذه 

املرافئ �سواء عرب زوارق لبنانية 

يوؤازرها عدد من املراكب اخلا�سة 

بالقوات الدولية التابعة لالأمم املتحدة العاملة موؤقتاً يف لبنان )يونيفيل(، 

اإطار التعاون اللبناين - الدويل يف مراقبة ال�سواطئ اللبنانية تطبيقاً  يف 

للقرار 1701، اأو من خالل مراكز مراقبة رادارية منت�سرة على طول ال�ساطئ.

املائي، بحيث ميكن  امل�سطح  وا�سحة عن  ال��رادارات تقدمي �سورة  وتتيح 

املياه  م�سارف  على  مركب  يطل  عندما  البحر.  �سطح  على  حترك  اأي  ر�سد 

البحرية،  للقوات  وموا�سفاته  املركب  عن  الرّبان  يعّرف  اللبنانية  الإقليمية 

عرب الإت�سال الراديوي. بدورها تعمد القوات اىل املقارنة بني املعلومات التي 

اأدىل بها واملعلومات املتوافرة لديها مبوجب طلب تقدمت به وكالة بحرية 

بخ�سو�س املركب والب�سائع التي ينقلها وموعد الو�سول.

اإذا تط��ابق�������ت 

املعلومات، فهذا يعني اأن هذا املركب 

حددتها  وعرب ممرات  املراقبة،  باملرور حتت  له  وُي�سمح  املنتظر،  هو 

القوات البحرية للو�سول اىل املرفاأ املق�سود.

اأما اإذا مل تتطابق املعلومات، ومل يكن لدى البحرية اأي علم اأو خرب باملركب، 

فال ن�سمح له بدخول املياه الإقليمية قبل التاأكد منه. نطلب منه البقاء يف 

ال�سورة،  تو�سيح  بانتظار  مكانه 

فاإما  ب��ال��وك��ال��ة  ات�����س��ال  فيح�سل 

اأن  واإم��ا  �سرعي،  املركب  اأن  يتبنّي 

اإذن له بدخول لبنان، وهذا يعني  ل 

تفتي�سه  اىل  فنعمد  م�سبوه،  اأن��ه 

املرعية  ال��ق��وان��ني  عليه  ونطّبق 

و�سولً اىل م�سادرته.

قائد القوات البحرية يف حديثه اىل الزميلتني رميا وندين
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ك��ي��������ف   •
ال��ق��وات  ب��ني  التن�سيق  يت��م 

البحرية اللبنانية وقوات اليونيفيل؟

- ت�سارك قوات اليونيفيل يف مراقبة حركة املالحة �سمن املياه الإقليمية 

اللبنانية التي حددت ب�12 ميالً بحرياً وذلك مبوجب مر�سوم جمهوري بعد اأن 

وّقع لبنان اإتفاقية مونتيغوباي - قانون البحار.

ُق�سمت املياه الإقليمية اللبنانية اىل مناطق عمليات. وُح�سرت م�سوؤولية 

بالقوات  اأميال   6 وحتى  �سفر  من  املمتدة  البقعة  يف  القوانني  تطبيق 

فهي من مهام  ميالً  اىل 12   6 املمتدة من  البقعة  اأما  اللبنانية.  البحرية 

البحرية  القوات  والتاأكيد على م�سوؤوليات  الإبقاء  ولكن مع  اليونيفيل  قوات 

اللبنانية و�سالحياتها على كامل املياه الإقليمية.

عن  الناجتة  املعطيات  كل  ت�سع  وهي  اإ�ستعالمي،  الدولية  القوات  فدور 

للمعاجلة.  بدورها  تتدخل  التي  اللبنانية  البحرية  القوات  بت�سرف  املراقبة، 

التدخل هو ح�سراً من �سالحيات البحرية اللبنانية.

القوات  مع  بالتعاون   ،1701 القرار  تطبيق  اأي  املهمة،  تنفيذ  ويتم 

ب�سكل  اإما  وباإ�سرافها،  اللبنانية  البحرية 

عرب  اأو  م��ب��ا���س��ر 

ج��ه��از الإرت��ب��اط. 

اجل��ه��از ي�سم  ه��ذا 

عمليات بحرية يف 

الناقورة ويعمل فيه 

البحرية  م��ن  �ضباط 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة واآخ�����رون 

البحرية  ق���ي���ادة  م���ن 

التابعة   )MTF( الدولية 

لليونيفيل.

اأن  بالإ�سارة  يجدر  وهنا 

تنفيذ  تفا�سيل  قرار يف  اأي 

املهام يعود لقائد اجلي�س عرب اأركان اجلي�س للعمليات.

وناجح،  مثمر  اليونيفيل  مع  التعاون  اأن  اىل  األفت  اأن  اأود  قائالً:  واأ�ساف 

ويعود ذلك ل�سببني رئي�سني، الأول كفاءة عنا�سر القوات البحرية اللبنانية يف 

تنفيذ مهامها، هذه الكفاءة التي ات�سفت بالإحرتاف، وذلك ب�سهادة البحريات 

الأجنبية التي ت�ساركها هذه املهام والتي اأبدت، ويف عدة منا�سبات، اإعجابها 

خ�سو�ساً  املحدودة  اإمكاناتها  من  الرغم  على  اللبنانية  البحرية  القوات  باأداء 

على م�ستوى التجهيز.

اأما العامل الثاين فهو التدريب املكثف بني مراكب البحريتني، اإذ ل ميكن 

اإجناز املهام امل�سرتكة من دون تدريبات م�سرتكة.

دعم اجلي�ش وتطبيق القانون

بها  تقوم  اأخرى  مهام  من  هل  االأمنية،  املهام  جانب  اىل   •
القوات البحرية؟

- ت�سمل مهام القوات البحرية عدة توجهات، ع�سكرية، بيئية، اأعمال اإغاثة 

وغريها... فهي تدعم اجلي�س اللبناين لوج�ستياً وعمالنياً جتاه البحر.

اإنت�سار اجلي�س يف اجلنوب بعد حرب متوز 2006، وحني كانت  فمثالً خالل 

من خالل نقل  لوج�ستياً  اجلي�س  مّت دعم  اجل�سور،  وُدّمرت  الطرقات مقطوعة 

مع  م�سرتكة  تدريبات  ُتنفذ  الدعم،  هذا  اىل  اإ�سافة  بحراً.  الوحدات  بع�س 

البحر  )التدخل، مغاوير  اخلا�سة  الأفواج  خا�سة مع  وب�سورة  الرب  وحدات قوى 

واملجوقل(.

تعمل القوات البحرية اأي�ساً على تطبيق القوانني اللبنانية املرعية الإجراء 

الوزارات  ال�سادرة عن  القوانني  الإقليمية. ونعني بذلك  على م�سطح املياه 

املتخ�س�سة التي ُتعنى بال�ساأن البحري )وزارة البيئة، الداخلية، النقل...(. 

امل�ست��رك�ة  البحري�ة  العملي�ات  غرف�ة  تفعي�ل  اأُعيد  الإط�ار  ه�ذا  وف�ي 

بي��ن  التن�سي��ق  دوره��ا  الغرف��ة  كاف�ة. ه�ذه  ال��وزارات  حي�ث تتم�ث�ل ه�ذه 



كلهم  امل��ع�����ن�����ي��ني 

القوانني  لتطبيق 

الدولية  اأو  اللبنانية 

ال��ت��ي ت��رع��ى ���س��اأن 

املالحة.

مكافحة التلوث ومهام االإغاثة

تكافح القوات البحرية عملية التلوث، اإن من ناحية �سبط املخالفات اأو من 

خالل امل�ساركة يف معاجلة اأي تلوث.

وي�سري العميد الركن اأبي ن�سر اىل اأهمية امل�ساركة التي قامت بها القوات 

البحرية ملعاجلة روا�سب حرب متوز 2006. اإذ ُدمرت خزانات الفيول يف اجلية 

فكان  دراماتيكي.  ب�سكل  اللبناين  ال�ساطئ  لوثت  بيئية  كارثة  اىل  واأدت 

املعنيني  مع  بالتن�سيق  الكارثة،  هذه  معاجلة  يف  الأ�سا�سي  الدور  للبحرية 

العينية  امل�ساعدات  تنظيم  اىل  اإ�سافة  و�سعبية،  ر�سمية  هيئات  من  كافة 

واملادية التي تقدمت بها الدول يف هذا الإطار.

ح�سول  عند  املواطنني  وم�ساعدة  الإغاثة،  مهام  البحرية  القوات  وتتوىل 

اأي حادث بحري. وهنا تنق�سم عمليات الإنقاذ اىل وجهتني: اإنقاذ اللبنانيني 

الذين ميار�سون الن�ساطات الريا�سية البحرية من �سباحة وغط�س ونزهات يف 

الزوارق، واإنقاذ �سيادي الأ�سماك.

واأو�سح: ُيحظر على ال�سيادين اخلروج من املياه الإقليمية من دون ترخي�س. 

اأما الوقت امل�سموح لهم حالياً للخروج يف البحر فهو 24 �ساعة.

اأعطال  نتيجة  جتارية  ملراكب  حادث  اأي  ح�سول  عند  البحرية  تتدخل  كما 

تقنية  حالت  اأو  فنية 

ي�ستذكر  وهنا  �سعبة. 

البحرية  القوات  قائد 

باقي  م��ع  ت��دخ��ل��ه��م 

لإخماد  ال��دول��ة  اأج��ه��زة 

لو حريق يف حاملة النفط  كارثة  ي�سكل  كاد   ،1998 العام   »Geovanna«
تفاعل وانفجر املركب.

الكفاءات اخلا�سة

متوافرة  هي  فهل  خا�سة،  كفاءات  البحرية  القوات  عمل  • يقت�سي 
بال�سكل املطلوب؟

القوات  ع�سكريي  جميع   -

يف  متخ�س�سون  البحرية 

جانب  اىل  البحري.  ال�ساأن 

خا�سة  تدريبات  ثمة  ذلك 

اللبنانية  البحرية  بالقوات 

ثالثة  اىل  تق�سم  وه��ي 

اأنواع:

�سمن  ال��ت��دري��ب��ات   -

مدر�س�ة  يف  دورات 

ال�����ق�����وات ال��ب��ح��ري��ة 

على  ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة، 
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امل�ضتويات كافة من �ضباط، تالمذة �ضباط، تالمذة رتباء واأفراد.

ال�سادرة عن  التعليم  لتوجيهات  وفقاً  البحرية  القواعد  التدريبات �سمن   -

اأركان اجلي�س للعمليات - مديرية التعليم.

- متابعة ع�سكريي القوات البحرية مبختلف الرتب، دورات يف اخلارج �سواء 

يف املعاهد واملدار�س الأجنبية، اأو على منت مراكب البحريات ال�سديقة.

اللزمة  واملعدات  اللوج�ستية  التجهيزات  لديكم  تتوافر  • وهل 
لتنفيذ املهام املطلوبة؟

يتم  املحدودة،  اإمكاناتها  من  الرغم  على   -

حت��ق��ي��ق م���راك���ب 

البحرية  ل��ل��ق��وات 

مبهامها.  للقيام 

القوات  كما لدى هذه 

عتاد  خم��ازن  م�سلحة 

تقوم  ال��ت��ي  ال��ب��ح��ر 

العتاد.  تخزين  ب��اإدارة 

توؤمنه  ال��ع��ت��اد  ه����ذا 

تلحظ  �سنوية  ميزانية 

من �سمن ميزاني�ة قيادة 

اجل��ي��������س، وذل���ك 

من خالل توجيهات قيادة القوات البحرية. ت�ساف اىل ذلك الت�سليفات التي 

تو�سع من قبل قيادة اجلي�س بت�سرف قيادة  القوات البحرية لتاأمني �سيانة 

متلك  الإطار  هذا  ويف  العمالنية.  مهامها  لتنفيذ  جاهزة  فتبقى  املراكب، 

البحرية م�ساغل للقواعد ل�سيانة العتاد.

املحلية  الأ�سواق  مع  التعامل  »عرب  اأنه  اىل  البحرية  القوات  قائد  وي�سري 

اللبنانية، تبني اأن لدى ال�سوق املحلية طاقات ومعارف واإمكانات فنية قادرة 

على تلبية حاجات القوات البحرية يف �سيانة مراكبها ب�سكل يجعلها بغنى 

عن اخلارج.

املركب اجلديد وامل�ساعدات

اىل  اللبنانية  الوطنية  ال�سناعة  تو�سلت  البحرية،  القوات  تعزيز  اإطار  يف 

املوا�سفات  ت�ساهي  وتقنيات  مبوا�سفات  حربي،  ع�سكري  مركب  تعمري 

من  اأق��ل.  وبتكلفة  املراكب،  من  الأمن��وذج  هذا  ملثل  ال�سناعية  العاملية 

اأق�سى،  كحد  �سهرين  خالل  اخلدمة  يف  املركب  هذا  يو�سع  اأن  املرتقب، 

و�سيحمل اإ�سم اإحدى املدن اللبنانية.

ال�سركة  �سنعته  الأول  الأمن��وذج  خا�سة.  لبنانية  �سركة  تبنيه  املركب  هذا 
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ال����دول،  اإح����دى  مل�سلحة 

البحرية  قيادة  واكبت  وقد 

ثم  الت�سنيع.  مراحل  كل 

اقرتحت الفكرة على قيادة 

النتيجة،  وك��ان��ت  اجلي�س 

امل��واف��ق��ة ع��ل��ى اأمن���وذج 

البحرية  مل�سلحة  مماثل 

اللبنانية.

تقدمت  ذلك،  جانب  اىل 

عبارة  هي  اللبنانية  للبحرية  مب�ساعدة  الإحتادية  اأملانيا  جمهورية 

رادارية حديثة ومركبني ع�سكريني. ومن املرتقب  عن �سبكة مراقبة 

و�سولها اىل لبنان خالل �سهر.

البحرية  اىل  بهبة  تقدمت  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  اأن  كما 

مبحاذاة  والدوريات  لالإعرتا�س  �سريعة  زوارق  ع�سرة  قوامها  اللبنانية، 

ال�ساطئ اللبناين.

اأ�سهر من العمل بالتعاون مع قوات اليونيفيل، تاأمل قيادة  وبعد �ستة 

ال�سديقة م�ساعدتها من خالل جتهيزها  الدول  تتابع  اأن  اللبنانية  البحرية 

فيكون  بنف�سها،  املهام  بتويل  لها  ت�سمح  موا�سفات  ذات  وعتاد  مبراكب 

�سبط البحر ومراقبة املياه الإقليمية اللبنانية، عمالً وطنياً بحتاً يثبت قدرة 

هذه القوات البحرية وم�سوؤوليتها.  

مدر�سة القوات البحرية

يف جولة على مدر�سة القوات البحرية يف جونيه، كانت لنا مقابلة مع قائد 

على  ال�سوء  األقى  وقد  رعيدي.  نقول  البحري  الركن  املقدم  بالوكالة،  املدر�سة 

هيكلية املدر�سة ومهماتها والتدريبات التي تتم فيها.

حول هيكلية املدر�سة قال:

القوات  بقيادة  مبا�سرة  ترتبط  م�ستقلة،  غري  اإداري��ة  قطعة  البحرية  املدر�سة 

تعليم  جمموعة  املدر�سة،  قيادة  من  تتاألف   .1972 العام  ن�ساطها  بداأت  البحرية، 

الدرا�ضة  مكاتب  تعليم  جمموعة  الرتباء،  تالمذة  تعليم  جمموعة  ال�ضباط،  تالمذة 

والدورات اخلا�سة، و�سولً اىل �سرية الإدارة واخلدمة.
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واأ�ساف قائالً:

امل���واد توؤمن مدر�سة القوات البحرية التن�سئة الأ�سا�سية  يف 

الرتباء  والتالمذة  ال�ضباط  للتالمذة  والعامة،  والعلمية  والع�ضكرية  البحرية 

)�سنة ثانية وثالثة( لتاأهيلهم ومتكينهم من العمل يف وحدة بحرية عمالنية. 

وهذه الوحدة موؤلفة من اآمر )�سابط( وطاقم واملركز احلربي بحّد ذاته.

يخ�سع التالمذة الرتباء لمتحان يخّولهم النت�ساب للمدر�سة البحرية يف حال 

النجاح.

اختيار ع�سرة تالمذة �سنوياً، فاملدر�سة ت�ستوعب حالياً 150 تلميذاً  ويتم 

تقريباً. وحتى الآن مّت تخريج 21 تلميذاً �سابطاً وع�سرة رتباء.

اإجازة،  حائزين  الوحدات،  من  �ضباط   9 من  دفعة  تخريج  مّت   1997 العام 

خ�سعوا لمتحان وتخرجوا من البحرية. والعام 2002، بداأت املدر�سة ا�ستقبال 

ال�سنة  هذه  توّجه  وهناك  الرتباء.  التالمذة  ال���2004  ويف  ال�ضباط  التالمذة 

تدري�س  قاعات  بناء  م�سروع  اىل  بال�سافة  التالمذة  من  اأكرب  عدد  لختيار 

ومدر�سة جديدة تكون اأو�سع وت�سم خمتربات اأكرث لالخت�سا�سات كافة، ما زال 

قيد الدرا�سة.

والأهم هي املوا�ضفات التي يتحلى بها البحري، اإذ بال�ضافة اىل الن�ضباط 

الع�سكري، يجب اأن يكون ملّماً بالنواحي الإن�سانية وح�سن الت�سّرف واللياقة، 

املدر�سة  فتوجه  للنقل.  اللبنانية  القوانني  عن  فكرة  ميلك  اأن  يجب  كما 

�سبه  باأ�سخا�س  البحرية  والقطع  القواعد  رفد  هو  البحرية 

حمرتفني اأخالقياً، علمياً وان�سباطياً.

الدرو�ش النظرية

حول مكاتب الدرا�سة والدورات قال:

القوات  اخت�سا�سات  ملختلف  للدرا�سة  مكاتب  البحرية  املدر�سة  توؤّمن 

الغط�س  دورات  اىل  بال�سافة   )5 رقم  مكتب  حتى   1 رقم  )مكتب  البحرية 

على اأنواعها كالغط�س بالهواء الذي ي�سم غط�ساً اأ�سا�سياً ودورة مدّرب غط�س.

وبحث  بحري،  منقذ  دورة  مثل  خا�سة  بحرية  تقنية  دورات  توؤّمن  كما 

واإنقاذ... اىل جانب دورات لغة اإنكليزية وفرن�سية للقوات البحرية والعنا�سر 

التوا�سل  لت�سهيل  القيادة، وذلك  يف خمتلف قطع اجلي�س ووحداته حتددها 

مع القوات الأخرى.

ويف نظرة على جدول اإخت�سا�سات املدر�سة، يعّدد قائد املدر�سة التوجهات 

التي ت�سمها بدءاً من: اإخت�سا�س بحري م�ساة، اإخت�سا�س اإدارة مالية ومتوين، 

اأ�سلحة  مناورة  ميكانيك،  الكرتوتكنيك،  اإلكرتونيك،  تقني  بحري  اإخت�سا�س 

وذخائر، حيطة وهياكل �سفن، غط�س واأخرياً اإخت�سا�س بحري لوج�ستي.

فاملدر�سة  �سني.  متخ�سّ مدّربني  الإخت�سا�سات  لهذه  خ�س�سنا  لقد  ويتابع: 

ت�ضم مدربني من �ضباط ورتباء القوات البحرية، و�ضباطاً من اجلي�ش يف ما 

يخ�ّس تدريب �سالح امل�ساة 

نع  جتوب القوات البحرية البحر اللبناين منذ 53 عاماً. يف 1954/9/23 ُرفع العلم اللبناين على اأّول مركب ع�سكري، كان فرن�سي ال�سنع و�سُ

خ�سي�ساً للبنان. ومع مرور الأعوام جتّدد اأ�سطول القوات البحرية عدة مرات. ُجّدد العام 1985 وبعدها يف الت�سعينيات، واأخرياً مع الهبة الإماراتية 

بعد عدوان متوز 2006. ع
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واملدرعات واملدفعية، وتدريب الهند�سة. هذا بال�سافة اىل اأ�ساتذة جامعيني 

الكرتونيك،  ميكانيك،  )هيدروليك،  والعامة  العلمية  املواد  بع�س  لتدريب 

تاريخ، اإقت�ساد، علم نف�س...(، واأ�ساتذة لغ�ات من املركز الثقايف الفرن�سي.

لالإبحار  الدولية  القوانني  التالمذة  يدر�س  الإخت�سا�سات،  هذه  اىل  اإ�سافة 

قواعد  ال�ستباك،  قواعد  مع  اأخ��رى،  دول  من  مراكب  مع  الحتكاك  لتجنب 

التعامل  احليطة واحلذر، بال�سافة اىل مذكرات القيادة التي تتعلق بكيفية 

مع املدنيني.

اأجهزة  ا�ستعمال  التالمذة على  لتدريب  كما تت�سمن املدر�سة �سالة خا�سة 

التاأليل وخمتلف برامج املعلوماتية.

وكل هذه الخت�سا�سات ُتتّوج ب�سهادات ر�سمية.

املهمات العملنية

يو�سح املقدم الركن البحري نقول رعيدي اأن توجه املدر�سة وفقاً لتعليمات 

قائد القوات البحرية هو �سوب البحر. و»الوحدة العمالنية البحرية«، اأي املركب 

اأبعاد  ذات  عمالنية  مهمات  ينفذ  اللبنانية،  البحرية  للقوات  التابع  احلربي 

�ستة:

- البعد االأمني الع�سكري:

)خط  اللبناين  ال�ساطئ  من  متتد  التي  اللبنانية  الإقليمية  املياه  يف 

الأمن يف  القانون و�سبط  بحرياً، يتم فر�س  الأ�سا�س( وحتى عمق 12 ميالً 

والأ�سلحة  ال�سرعيني(  غري  )املهاجرين  الأ�سخا�س  تهريب  ومكافحة  البحر 

والذخائر وتهريب الآثار واملمنوعات ومكافحة الإرهاب.

- البعد البيئي وال�سحي:

 24 عمق  وحتى  اللبناين  ال�ساطئ  من  متتد  التي  املتاخمة  املياه  يف 

ميالً تقوم مراكب القوات البحرية اللبنانية بفر�س الأنظمة الدولية البيئية 

وال�سحية. كما متنع رمي النفايات ال�سامة الكيميائية اأو النووية والتي تلوث 

البيئة ل�سنوات طويلة وتق�سي على الرثوات احلية يف املياه اللبنانية.

- البعد االإقت�سادي:

يتمثل مبهمات القوات البحرية يف املياه الإقت�سادية اخلا�سة والتي متتد 

احلية وغري  الرثوات  املحافظة على  تتم  بحري. حيث  حتى عمق 200 ميل 

احلية )املعدنية( يف هذه املياه ومينع ا�ستثمارها من قبل اأي دولة اأخرى. 

وي�سمل هذا البعد اأي�ساً فر�س اأنظمة الدولة ال�سريبية يف املياه املتاخمة.

- البعد االإجتماعي:

موؤازرة اأ�سطول ال�سيد اللبناين والأ�سطول التجاري اللبناين وحمايته. فهناك 

عائالت بالآلف تعتا�س من ال�سيد.

- البعد االإن�ساين:

مهمات اخلدمة العامة كمهمات البحث والإنقاذ، وم�ساعدة زوارق النزهة... 

اإ�سافة اىل البعد احل�ساري  كالزيارات التي تقوم بها مراكب القوات البحرية 

اىل دول �سديقة و�سقيقة يف حو�س البحر املتو�سط.

دورات وتدريبات متجددة

اىل جانب التدريبات النظرية والتطبيقية، تنظم زيارات ثقافية للتالمذة 

معمل  املراكب،  ت�سنيع  �سركات  الوطني،  املتحف  منها،  اأماكن  عدة  اىل 

اجلّية احلراري، زيارة مركز الت�ضالت الدولية - جورة البلوط، تلفزيون لبنان، 

الدفاع  مع  متارين  اىل  بال�سافة  هذا  عاريا.   - اجلغرافية  ال�سوؤون  مديرية 

املدين ودورات ينظمها ال�سليب الأحمر ل�سالح املدر�سة.

خربتهم  يعّمقون  حيث  اخلارج  يف  ب��دورات  للقيام  التالمذة  اإر�سال  ويتم 

باملواد البحرية يف املدار�س الأجنبية. ويف هذا الإطار مّت اإر�سال تالمذة يف 

مهمة موؤالفة احلياة البحرية على منت فرقاطتني بحريتني فرن�سيتني.

ويبقى التدريب متجدداً وم�ستمراً حتى بعد التخرج من املدر�سة البحرية، 

بحيث يوا�سل املتخرجون التدريبات على منت الوحدات البحرية يف القواعد. 

والبحر،  العمالنية  الوحدات  مع  املبا�سر  والحتكاك  التدريب  خالل  من  اإذ 

البحري. فالوحدة العمالنية يف  يكت�سبون اخلربة واملعرفة ال�سرورية واحل�ّس 

البحر وظيفتها مهمة جداً من حيث احل�سور واإظهار العلم اللبناين وتطبيق 

القانون. 

الكثريون  اأبدى  لقد  بالقول:  كالمه  البحرية  القوات  مدر�سة  قائد  ويختتم 

القوات  قائد  اأ�ساد  فقد  اللبنانية.  البحرية  القوات  للتدريبات يف  تقديرهم 

البحرية الأملانية والإيطالية وقادة ال�سفن الفرن�سية، بعمل البحارة اللبنانيني 

الرغم من  وباإنتاجيتهم املميزة على  واأفراد وجهوزيتهم،  من �ضباط ورتباء 

العتاد املحدود. 

ت�سوير: �سربل طوبيا
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يف  اأقيم  نهائياً،  لبنان  مغادرتها  مبنا�سبة 

للوحدة  ت��ك��رمي  حفل  البحرية  ب���ريوت  ق��اع��دة 

البحرية الرنوجية العاملة �سمن »اليونيفيل«.

العميد  برئا�سة  ع�سكري  وفد  الحتفال  ح�سر 

البحرية  القوات  قائد  ن�سر  اأب��ي  بطر�س  الركن 

�سليمان،  مي�سال  العماد  اجلي�س  قائد  ممثالً 

لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  ق��وات  وقائد 

�ضباط  من  كبري  وعدد  غراتزيانو  كالوديو  اجلرنال 

هذه القوات، بال�سافة اىل ممثلني عن ال�سفارة 

الدبلوما�سي  ال�سلك  اأع�ساء  من  وعدد  الرنوجية 

اللبناين.

وخالل احلفل، األقى العميد الركن البحري بطر�س 

ال�سداقة  بعالقات  فيها  ن��ّوه  كلمة  ن�سر  اأب��ي 

والرنوجي،  اللبناين  اجلي�سني  ب��ني  وال��ت��ع��اون 

واأفرادها  الرنوجية  الوحدة  �ضباط  واأ�ضاد مبناقبية 

وبجهودهم وعطاءاتهم املبذولة مل�ساعدة القوات 

التهريب  منع  �سعيدي  على  اللبنانية  البحرية 

والدخول غري ال�سرعي باجتاه ال�ساحل اللبناين.

من  الع�سكري  التقدير  و�سام  تقدمي  ذلك  تال 

لقائد  التذكاري  اجلي�س  و�سعار  الف�سية  الدرجة 

نوردانغر  نارفيه  البحري  الركن  املقدم  الوحدة 

املهنية  للكفاءة  تقديره  عن  بدوره  اأعرب  الذي 

التي يتمتع بها اأفراد القوات البحرية اللبنانية، 

لقيتهما  اللذين  الكبريين  والتعاون  والرعاية 

وحدته طوال فرتة وجودها يف لبنان.

حفل وداعي للوحدة البحرية 

الرنوجية ملنا�سبة

مغادرتها لبنان
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اللواء  قيادة  مبنى  يف  جرى 

اأنخاب  تبادل  حفل  اللوج�ستي 

ع�سكرية  ومعدات  الإ�سارة  اأعتدة  من  كمية  اللبناين  اجلي�س  ت�سّلم  ملنا�سبة 

اأخرى مقدمة هبة من ال�سلطات الفرن�سية.

قائد  ممثالً  الوج�ستي  اللواء  قائد  املقداد  اأحمد  الركن  العميد  احلفل  ح�سر 

ال�سيد  الفرن�سية  ال�سفارة  باأعمال  والقائم  �سليمان،  مي�سال  العماد  اجلي�س 

جوزف �سيلڤا، امللحق الع�سكري 

العقيد لوك ياتينيه. وقد �سّلم 

تذكارية  ودروعاً  اجلي�س  قائد  العماد  با�سم  �سكر  كتاب  املقداد  الركن  العميد 

التعاون  ا�ستمرار  اأكد فيها  ال�سيد �سيلڤا كلمة  األقى  اىل املحتفى بهم، كما 

الع�سكري بني البلدين ال�سديقني، ودعم اجلي�س اللبناين لتعزيز قدراته يف 

تنفيذ مهامه الوطنية.

معدات ع�سكرية هبة للجي�ش من ال�سلطات الفرن�سية

امللحقني  راب��ط��ة  م��ن  وف���د  زار 

ال��ع�����س��ك��ري��ني ال���ع���رب والأج���ان���ب 

املعتمدين يف لبنان مع عقيالتهم، 

ال�سعودي  الع�سكري  امللحق  برئا�سة 

العميد املهند�س حممد بن ابراهيم 

التزلج يف منطقة  احلجاج، مدر�سة 

الأرز.

ا�ستقبل الوفد النقيب الإداري فرج 

فنيانو�س الذي قدم للزائرين �سرحاً 

وم�ضوؤولياتها،  املدر�ضة  ن�ضاط  حول 

لعميد  تذكارية  هدايا  تقدمي  تاله 

يف  جولة  ثم  واأع�سائها،  الرابطة 

من  خاللها  مار�س  املنطقة  اأرج��اء 

يرغب من امللحقني ريا�سة التزلج.

نادي  اىل  الوفد  انتقل  وختاماً، 

على  اأقيم  حيث  الأرز  يف  ال�ضباط 

النادي  مطعم  يف  غداء  حفل  �سرفه 

ح�ضره عدد من ال�ضباط.

ملحقون ع�سكريون اأجانب

زاروا مدر�سة التزلج

ربيع  الأول  امل���ع���اون  ن���ال 

فرحان كمال الدين بكالوريو�س 

الأعمال  اإدارة  يف  العلوم  يف 

من  الإداري���ة،  املعلوماتية   -

املعهد اجلامعي لالإدارة والعلوم.

جي�ش العلم والثقافة



البعثة الطبية امل�ضرية يف بريوت، حيث قّلد  قائد اجلي�ش العماد مي�ضال �ضليمان على راأ�ش وفد من ال�ضباط، م�ضت�ضفى  اأ�ضعد خّمول ممثالً  زار العميد 

رئي�سها العقيد اأحمد فوؤاد حممد و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة الف�سّية تقديراً جلهود البعثة.

وقد جال الوفد يف مقر البعثة التي بداأت ممار�سة اأعمالها اإثر عدوان متوز املا�سي وما تزال م�ستمرة يف تقدمي اخلدمات الطبّية للمواطنني.

و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة الف�سّية لرئي�ش البعثة الطبّية امل�سرية

ملنا�سبة النتهاء من عملية ت�سليم الهبات املقدمة 

اجلي�س  اىل قطع  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  من 

يف  العقارية  ال�سوؤون  مكتب  رئي�س  �سّلم  ووحداته، 

الفرزيل  �سارل  الركن  العميد  للتجهيز  اجلي�س  اأرك��ان 

�ضفري  اىل  �ضكر  كتاب  ال�ضباط،  من  وفد  راأ���ش  على 

للجهود  لبنان،  يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 

والتقدميات املبذولة يف �سبيل املوؤ�س�سة الع�سكرية.

كتاب �سكر

اىل �سفري دولة

االإمارات العربية املتحدة

بيان تو�سيحي
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ما  التوجيه  مديرية   - اجلي�س  قيادة  عن  �سدر 

يلي:

تناول بع�س و�سائل الإعالم ت�سريحات ومواقف حول التحقيقات التي 

جتريها مديرية املخابرات مع املوقوفني لديها بذمة املحكمة الع�سكرية 

على خلفية الإتهام املوّجه اليهم بالإنتماء اىل تنظيمات م�سّلحة، ت�سري 

الدفاع  وزارة  يف  معهم  التحقيق  اأثناء  يف  تعر�سوا  قد  هوؤلء  اأن  اىل 

الوطني لل�سرب والتعذيب والإهانات لنتزاع اإفادات منهم غري �سحيحة.

يهم قيادة اجلي�س - مديرية التوجيه التاأكيد على ما يلي:

كونها  من  تنطلق  املخابرات  مديرية  جتريها  التي  التحقيقات  اإن   -

�سابط��ة عدلية مكلفة من قب�ل الق�ساء املخت�س.

الإجراء،  املرعية  القانونية  الأ�سول  وفق  تتم  التحقيقات  هذه  اإن   -

وبالتايل ل متار�س مديرية املخابرات اأي �سغط اأو اإكراه اأو اإحلاق اأي اأذى 

اأن اعرتافات املوقوفني توثق ودائماً  اأو معنوي خاللها، ل �سيما  ج�سدي 

تاأتي متطابقة مع حتقيقات الق�ساء املخت�س.

اإذ تدعو املعنيني اىل مراجعة الق�ساء للوقوف على  اإن قيادة اجلي�س 

وال�ستغالل  ال�سيا�سي  ال�ستثمار  جتنب  اجلميع  من  تاأمل  الأمر،  حقيقة 

املذهبي للمو�سوع نظراً اىل دقة الظروف التي متر بها البالد.
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اأطلقت جمعية �سيدرز للعناية حملتها ال�سنوية »الأزرق الكبري« لتنظيف 

ال�ساطئ من العري�سة اىل الناقورة بالتعاون والتن�سيق مع اجلي�س اللبناين. 

قباين،  حممد  النائب  ح�سره  الرو�سة  منطقة  يف  جرى  الذي  الفتتاح  حفل 

رئي�س  �سليمان،  مي�سال  العماد  اجلي�س  قائد  ممثالً  الرحباين  نزيه  العميد 

عماد  ال�سعبي  ال�سعاف  رئي�س  العري�س،  املنعم  عبد  ال�سيد  بريوت  بلدية 

عكاوي، رئي�سة اجلمعية ال�سيدة عفة اإدري�س وعدد من املهتمني.

اإدري�س  ال�سيدة  بعده  �سرحت  اللبناين،  الوطني  بالن�سيد  احلفل  اإ�ستهل 

اأهداف الن�ضاط واخلطوات امل�ضتقبلية على الرغم من بع�ش املعوقات.

كما األقى العميد الرحباين كلمة جاء فيها: »هذا عمل مهم جداً تقومون به 

العمل  هذا  وامل�ساعدة يف  امل�ساهمة  اخلارجية  اجلهات  بع�س  على  ونتمنى 

لأنه خري لكل لبنان«.

العري�سة  نقطة  من  اأي�ساً  عكار  منطقة  يف  انطلقت  قد  احلملة  وكانت 

احلدودية، وحتى منطقة العبدة على تخوم خميم نهر البارد مبوؤازرة اجلي�س 

الذي قدم ال�ساحنات لنقل ما يتم جمعه من نفايات على ال�ساطئ، مب�ساركة 

الوازارت املعنية والبلديات واجلمعيات الأهلية واملدار�س الر�سمية واخلا�سة.

ويف �سيدا، اختارت »جمعية ك�سافة لبنان امل�ستقبل« احلملة لإطالق عمل 

الفوج  وقام  املا�سي.  ال�سهر  تاأ�سي�سه  اأعلنت  وال��ذي  الأول  البحري  فوجها 

»موؤ�س�سة  يف  الالمنهجية  الن�ساطات  مركز  من  متطوعني  مع  بالتعاون 

احلريري« بتنظيف جزيرة �سيدا يف اإطار امل�ساركة باحلملة.

اأما يف �سور، فقد نظمت بلديتها واملوؤ�س�سات الرتبوية واجلمعيات حملة 

لتنظيف ال�ساطئ اجلنوبي للمدينة.

وكانت قيادة اجلي�س قد اأ�سدرت بياناً اأ�سارت فيه اىل م�ساركة بع�س الوحدات 

الع�سكرية املنت�سرة عمالنياً، مدعومة مبجموعة من غّطا�سي القوات البحرية 

الهند�سية،  والآليات  الزوارق  وبع�س  ع�سكرية  وطّوافة  البحر  مغاوير  وفوج 

بحملة الأزرق الكبري لتنظيف ال�ساطئ اللبناين وبحره.

اجلي�ش ي�ساهم يف حملة االأزرق الكبري لتنظيف ال�ساطئ اللبناين وبحره





اأرواح

ال�شهداء

حتّلق اىل عامل

املجد واخللود

�أيار

اإعداد:

ندين البلعة

ذكرى وتكرمي

يف  �سهداءها  اجلوية  ال��ق��وات  كّرمت 

قاعدة رياق اجلوية نهار اجلمعة يف 11 

امل�سري  �سوقي  الركن  اللواء  الأركان  رئي�س  التكرمي  حفل  ح�سر   .2007 اأيار 

ممثالً قائد اجلي�س العماد مي�سال �سليمان، والعميد الركن الطّيار نهاد ذبيان 

قائد القوات اجلوية، وجمع من ال�ضباط والع�ضكريني واأهايل ال�ضهداء اخلم�ضة: 

األبري  املالزم الأول الطيار ال�سهيد هادي �سدقة، املالزم الأول الطيار ال�سهيد 

ال�سهيد رميون عزيز  الأول  ال�سهيد نزار عبيد، املعاون  الأول  م�سّلم، املوؤهل 

واملعاون ال�سهيد ح�سني كبار.

رئي�س  تقّدم  اللبناين  الوطني  الن�سيد  ولزمة  ال�سهداء  ن�سيد  وقع  وعلى 

ُحفرت  وقد  ال�ستار،  عنها  اأُزيح  التي  اللوحة  اأمام  زهر  اإكليل  لو�سع  الأركان 

عليها اأ�سماء ال�سهداء.

تبع ذلك عر�س جّوي للطائرات املروحية اخلا�سة 

بالقاعدة اجلوية.

قائد  كلمة  الركن �سوقي امل�سري  اللواء  األقى  ثم 

اىل  حتّلق  ال�سهداء  »اأرواح  عنوان  حتت  اجلي�س 

اأبعد من الف�ساء، اىل عامل املجد واخللود« وجاء 

فيها:

�سهدائه  قافلة من  تكرمي  موعد مع  على  اجلي�س  كان  القريب،  »بالأم�س 

الأبرار، �سقطوا يف اإبان العدوان الإ�سرائيلي الأخري على لبنان، دفاعاً عن تراب 

الوطن وكرامة اأبنائه.

واليوم نكّرم بكل فخر واعتزاز كوكبة من �سهداء القوات اجلوية، ان�سموا اىل 

م�سرقاً،  اإرثاً  الزكية  بدمائهم  لي�سنعوا  ال�سهادة،  طريق  على  �سبقهم  َمن 

ُي�ساف اىل اإرث جي�سهم الزاخر اأجماداً وبطولت.

اخلالد،  الأرز  رّواد بطولة وت�سحية، كربياوؤهم من �سموخ  ن�سور اجلو عندنا، 

ّم اجلبال، وتوا�سعهم من �سكينة الوهاد املرتقبة مطلع ال�سم�س والنجوم.  و�سُ

الرحبة تت�سع لطموحاتهم وعزائمهم، ينظرون من  الف�ساء  وحدها م�ساحات 

عٍل اىل اأر�سهم املعطاء، وملء عيونهم وطن معافى، و�سعب هانئ مطمئن 

اىل الغد وامل�سري.

زاُدهم موهبة حم�سنة بالعلم واملعرفة، و�سجاعة من غري حدود، وم�سوؤولية 

منيعة الأ�سوار، وقبل كل ذلك، اإميان مطلق بالر�سالة وا�ستعداد دائم للبذل 

والت�سحية حتى ال�سهادة.

الأكف،  ال�سهر والتعب، ويتعاي�سون مع اخلطر، دماوؤهم على  يتاآلفون مع 

يف احتفال مهيب

ح�سره رئي�س الأركان 

ممثالً

كّرمت خم�سة �سهداءالعماد قائد اجلي�س

يف املنا�سبة
ب 

كتّي
ن�سور اجلو

طولة وت�سحية
رّواد ب
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الوفاء لدماء 

�شهدائنا الأبرار 

اأمانة يف 

الأعناق

ت�سقط نقطة نقطة، وجرعة جرعة، ون�سب اأعينهم دائماً اأج�ساد تلتحف تراب 

الوطن، واأرواح حتّلق اىل اأبعد من الف�ساء، اىل عامل املجد واخللود...

تعّلموا يف مدر�سة ال�سرف والت�سحية والوفاء اأن الأوطان ل حتيا اإلّ بالدماء، 

واأن م�ستقبل الأجيال تخطه ت�سحيات الأ�سالف، ومن اأجل ذلك ل تتوقف دورة 

ويف  والبحر،  الرب  يف  لرفاقهم  حماة  احلرب  يف  فهم  اأزمنتهم،  يف  العطاء 

ال�سلم ينفذون مهاماً متوا�سلة، من التدريب اىل اإطفاء احلرائق، اىل اإغاثة 

منكوبني واإنقاذ مواطنني خالل الكوارث الطبيعية، وغريها الكثري الكثري من 

املهام الطارئة.

اىل  ال�سك  اأو  اخل��وف  لت�سّلل  جم��ال  ل 

اليد،  اإزاء �سيق ذات  الرتّدد  اأو  نفو�سهم، 

اإرادة  فهم يوؤمنون باأن ل م�ستحيل اأمام 

الرجال املت�سّلحني بقوة احلق والإميان.

اجلوية،  القوات  م�سرية  قب�ٌس من  هذا 

جانب  اىل  يوماً  اأبناوؤها  يتواَن  مل  التي 

عن  اجلي�س،  اأ�سلحة  �سائر  يف  اإخوتهم 

تقدمي الغايل والنفي�س التزاماً بالواجب 

الع�سكري الذي نذروا حياتهم يف �سبيله 

واأق�سموا عليه ميني الولء.

اإن الوفاء لدماء �سهدائنا الأبرار هو اأمانة 

يف الأعناق، نحفظها بالتزام ما اآمنوا به، وبذلوا يف �سبيله، واأي�ساً من خالل 

تاأمني كل ما يليق بت�سحياتهم التي ل تقا�س باأي ثمن.

اإميان تنبت  اأغرا�س  اأن جنعل من ماآثرهم احلية  ووعداً نقطعه لهم،  عهداً 

يف حمراب اجلي�س، ليظل الوطن عنوان كل ت�سحية 

�سماوؤه  وت�سج  الأبطال،  �ساحاته  ميالأ  وطٌن  وفداء. 

باأحالم الن�سور«.

بعد الكلمة، مّت ت�سليم درع القوات اجلوية لأهايل 

ال�سهداء اخلم�سة. ثم اخُتتم احلفل باأداء التحية مع 

عر�س اأخري للمروحيات.  

ور 
عنوان »ن�س

ت 
حت

ت 
ة القوا

قياد
ت 

در
حية« اأ�س

ة وت�س
د بطول

رّوا
اجلو 

ل، 
يف االحتفا

ني 
ارك

ى امل�س
ع عل

ً وّز
تّيبا

ة ك
اجلوي

�س�ال 
مي

م�اد 
ش الع

جلي��
د ا

قائ
 كلمة 

ت�سمن

قائد 
وكلمة 

ل، 
يف االحتفا

ت 
قي�

ي األ
ن الت

م�ا
سلي

�

بيان 
ر نهاد ذ

طيا
ن ال

د الرك
مي

ة الع
ت اجلوي

القوا

�سيدة 
ىل ق

ة، ا
اء اخلم�س

ن ال�سهد
ة كل م

حيا
ونبذة عن 

طال«.
عنوان »االأب

ب
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�أيار

اإعداد:

تريز من�سور

حتت �ل�سوء

�صور  �أو  دمائهم  بحرب  تعّمدت  عندما  �أ�صماها،  وما  �لر�صالة،  �أجل  من  ��صت�صهدو� 

كامري�تهم.

�صهد�ء �ل�صحافة �صموع ذ�بت لتنري طريق �حلق و�ملعرفة، �أو لتد�فع عن موقف.

منذ �لقدم �صقط �لعديد من �ل�صحفيني �صهد�ء يف مناطق خمتلفة من �لعامل، و�ليوم باتت 

مهامهم  تاأدية  �أثناء  يف  حتى  �أو  و�ل�صر�عات  �حلروب  نري�ن  و�صط  ي�صت�صهدون  �لذين  �أعد�د 

�لعادية، يف �رتفاع م�صتمر.

�صهد م�صرع 187 �صحفياً  �إذ  �ل�صحفيني،  حياة  على  �لأكرث خطر�ً  �لبلد  �لعر�ق  يعترب  حالياً 

وعامالً �إعالمياً على �لأقل، منذ �إندلع �حلرب، وذلك ح�صب تقارير للفدر�لية �لدولية لل�صحفيني 

و»مر��صلون بال حدود« و»جلنة حماية �ل�صحفيني«.

نيوز  )�نرتنا�صيونال  لندن   - �لإعالم  ل�صالمة  �لدويل  �ملعهد  �أعّدها  �لتي  �لدر��صة  و�أو�صحت 

�صيفتي �ن�صتيتيوت( وتناولت �لفرتة �ملمتدة بني 1996 و2005، �أن 657 �صحافياً، �أي �أكرث 

�ل�صلم،  �لقتلى خالل �لفرتة �ملذكورة، قتلو� يف زمن  �لإجمايل لل�صحافيني  �لعدد  من ن�صف 

لدى �أد�ء مهامهم يف بلد�نهم، و�أن �صحافياً و�حد�ً فقط من �أ�صل �أربعة قتل عند تغطية حروب 

�أو خالل وجوده يف مناطق نز�عات.

�لعر�ق  فكانت:  �ملا�صية  �لع�صر  �ل�صنو�ت  يف  لل�صحفيني  خطورة  �لأكرث  �لع�صر  �لدول  �أّما 

)138 قتيالً(، رو�صيا )88(، كولومبيا )72(، �لفيليبني )55(، �لهند )45(، �جلز�ئر )33(، 

�جلمهوريات �ليوغو�صالفية �ل�صابقة )32(، �ملك�صيك )31(، باك�صتان )39( و�لرب�زيل )27(.

�أن  �صي(  بي.  )بي.  �لربيطانية  �لإذ�عة  هيئة  يف  �لأخبار  مدير  �صامربوك  ريت�صارد  ور�أى 

�ل�صحافة  ي�صتهدف  �لذي  �لعنف  حول  �لإنذ�ر  �أطلق  �إعد�ده،  على  �أ�صرف  �لذي  �لتقرير  هذ� 

�لعقد  يف  منفذيها  مالحقة  تتم  مل  ع�صر  �أ�صل  من  جر�ئم  ت�صع  �أن  �صيما  ل  و�ل�صحافيني، 

�ملا�صي، �لأمر �لذي ي�صّجع �لقيام باأكرث. 

�أما �لعام 2006  و�صهد �لعام 2005، رقماً قيا�صياً من �لقتلى �ل�صحفيني بلغ 147 قتيالً، 

فقد �رتفع �لعدد �ىل 176 قتيالً.

)�جلز�ئر،  دولة  وثالثني  خم�س  من  قتلو�  �آخرون  هناك  �لعر�قيني،  �ل�صحافيني  جانب  و�ىل 

��صرت�ليا، �لأرجنتني، فرن�صا، �أملانيا، �إير�ن، �إيطاليا، �ليابان، لبنان، فل�صطني، بولند�، �إ�صبانيا، 

�لرب�زيل،  هايتي،  وبنغالدي�س،  �أذربيجان،  �ملتحدة،  �لوليات  �ملتحدة،  �ململكة  �أوكر�نيا، 

ليبيا،  �أندوني�صيا،  باك�صتان،  نيبال،  �لإكو�دور،  �لدميقر�طية،  �لكونغو  جمهورية  كولومبيا، 

�ملك�صيك، �صري�ليون، �ل�صومال، �صريالنكا، �لفيليبني، رو�صيا، �صربيا، مونتينجرو وتايالند(.

و�جلدير بالذكر �أن عدد �لقتلى �ل�صحفيني يتباين بني �ملنظمات �لعاملة يف جمال حماية 

حرية �ل�صحافة، وذلك وفقاً ملعايري خمتلفة.

عرف �ل�صحافيون على مّر �لزمن، كل �أنو�ع �لتعذيب من قمع وتهديد وخطف وقتل، ولكن 

وت�صليط  �ل�صعلة،  حمل  يف  و�مل�صرية  �لر�صالة  متابعة  عن  ذلك،  يثنيهم  ولن  مل 

�ملظلمة يف  �جلو�نب  على  �صيما  ل  �لعامل،  يجري يف  ما  كل  على  �لأ�صو�ء 

جمتمعاتهم.

متابعي  على  �صالم  و�ألف  لأرو�حهم،  �إكبار  حتية  �ألف 

»تعرفون  �صوى  �لقول  ي�صعنا  ل  و�أخري�ً،  �مل�صرية. 

�حلق و�حلق يحرركم«!؟

3 اأيار اليوم العاملي ل�سهداء ال�سحافة.

6 اأيار عيد �سهداء ال�سحافة اللبنانية 

التي قّدمت بني 1915 و1919 اإثني 

ع�سر �سهيداً عّلقوا على اأعواد 

امل�سانق باأمر من

جمال با�سا اجلزار.

قافلة �سهداء ال�سحافة اللبنانية 

�سّمت كثريين بعد ذلك وكان 

اآخرهم جربان تويني.

اأّما يف العامل الذي ت�ستعل 

ال�سراعات يف العديد من 

اأنحائه، فاأعداد ال�سحافيني 

الذين ي�سقطون �سحايا 

حرية الراأي، اأو �سحايا 

الواجب،  فهي اأي�ساً اىل 

تزايد، واملخيف اأن 

القتلة غالباً ما يظّلون 

من دون عقاب. 

العراق

االأكرث خطراً

ومعظم اجلرائم يبقى من دون عقاب

د االأخري
يف العق

د لل�سحافة 
نحو 1000 �سهي
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ك�سفت حرب لبنان الثانية، اأو حرب متوز 2006، 

رداً  ل متلك  ا�سرائيل  اإن  حقيقة  قا�سية،  وب�سورة 

انواعها  اختالف  على  ال�سواريخ  تهديد  اإزاء  ناجحاً 

وخ�سو�ساً القريبة واملتو�سطة املدى. وعلى الرغم 

و»باتريوت«  »حيت�س«  �سواريخ  بطاريات  ان  من 

اعرتا�س  على  ق���ادرة  ح��وزت��ه��ا  يف  امل��وج��ودة 

اإذا  الغر�س  تلبي  ل  اأنها  اإل  البال�ستية،  ال�سواريخ 

ما اطلقت هذه ال�سواريخ يف اجتاه العمق املدين 

مكثفة.  بر�سقات  اخللفية  اجلبهة  يف  والع�سكري 

وما من �سك يف ان املع�سلة تزداد خطورة عندما 

تنطلق هذه ال�سواريخ وهي مزودة روؤو�ساً حربية 

غري تقليدية من كل من �سوريا اأو اإيران.

هذا التهديد ل يعترب جديداً، بل كان موجوداً منذ 

مطلع ال�ستينيات من القرن املا�سي، اإل اأن العرب 

�سعيدي  )على  م�سى  وقت  اأي  يف  ميتلكوا  مل 

الكمية والنوعية( من ال�سواريخ احلربية والروؤو�س 

والذي  حالياً،  لديهم  يتوافر  الهداف ما  املتعددة 

اإىل  بالن�سبة  وجوهري  ج��دي  تهديد  اإىل  حت��ّول 

الإ�سرائيليني. ومثل هذا التهديد، قد ينقلب اإىل 

تهديد وجودي لإ�سرائيل فيما لو ح�سلت تغيريات 

العربية،  النظمة  بع�س  يف  ال�سلطة  يف  ح��ادة 

بحيث ي�سيطر عليها ا�سالميون راديكاليون. ومن 

جمموعة  الإ�سرائيليني  امل�سوؤولني  لدى  تربز  هنا 

باإيجاد  وتبداأ  الولوية،  ذات  القومية  املهام  من 

مل�سكلة  امل�ستويات  ومتعددة  منا�سبة  ردود 

�سواريخ اأر�س - اأر�س والقذائف ال�ساروخية على 

الأكرث  الب�سيطة  تلك  فيها  مبا  اأنواعها،  اختالف 

بدائية منها، ومن بني هذه الردود توفري و�سائل 

تدمريها يف قواعد اإطالقها اأو بالقرب منها، مروراً 

وارتفاعات  م�سافات  على  ال�سواريخ  باعرتا�س 

ومنظومات  �سواريخ  بوا�سطة  وذل��ك  خمتلفة، 

اإىل  وو�سولً  ب��ال��رادار،  موجهة  او  بالليزر  تعمل 

تقوية اجلبهة الداخلية وتعزيز حمايتها. وما من 

�سك يف اأن التو�سل اإىل هذه الهداف �سوف يوؤدي 

التي  الردعية  اإ�سرائيل  قدرات  ترميم  اإعادة  اإىل 

تفتقدها حالياً.

الولويات  �سلم  على  الثانية  الأمنية  املع�سلة 

تاأهيل  اإع��ادة  هي  ال�سرائيليني  نظر  يف  امللّحة 

الكفاءات التنفيذية للقوات الربية. ذلك اأن ف�سل 

احلرب الربية يف لبنان ك�سف العديد من اأوجه اخللل 

والثغرات على خمتلف ال�ضعدة: قيادة الحتياط، 

امل�ستلزمات اللوج�ستية، والتعاون والتن�سيق بني 

من  وثمة  القتالية...  والذرع  الوحدات  خمتلف 

القمع والقهر �سد  اإىل �سنوات  الف�سل  يرجع هذا 

غزة  قطاع  من  كل  يف  الفل�سطينيني  املدنيني 

وال�سفة الغربية، بال�سافة اإىل التقلي�سات الهامة 

اأعقاب  يف  المنية  املوازنات  يف  اعتمدت  التي 

كان  ما  وانتهاء  �سوريا،  وحما�سرة  العراق  انهيار 

كما  ال�سرقية.  اجلبهة  با�سم  املا�سي  يف  ي�سمى 

واعرتت امل�ستويات القيادية يف اجلي�س من قائد 

�سرية وحتى قائد فرقة، حالة من الرتهل والوهن 

اأعقاب غرقهم جميعاً، يف  وانح�سار احلافزية، يف 

والزقة  ال�سوارع  يف  املدنيني  مطاردات  مهام 

ال�سيقة، لإلقاء القب�س عليهم وزجهم يف ال�سجون 

اأمنية  باأ�ساليب  قياداتهم  بع�س  لغتيال  اأو 

خمتلفة من اجلو والرب، بحيث ن�سوا كيف »ي�ساغ 

اأمر القتال الوا�سح واملفهوم من اأجل تنفيذ هجوم 

قول  حد  على  موقع حم�سن«،  اأو  احتالل هدف  اأو 

�سحيفة  يف  ي�ساي  بن  رون  ال�سرائيلي  الكاتب 

هنا  من   .)2006/10/3( احرونوت«  »يديعوت 

كان ل بد من الهتمام جمدداً بالتدريبات القا�سية 

واملناورات الهجومية والدفاعية لقوات املدرعات 

وامل�ساة واملدفعية والهند�سة يف القوى النظامية 

الأهداف تلقي  �سواء. وهذه  والحتياطية على حد 

الركان اجلديدة بقيادة اجلرنال  على كاهل رئا�سة 

تطوير  اأبرزها،  من  كبرية  اأعباء  ا�سكنازي  غابي 

اإعداد:

اح�سان مرت�سى

باحث يف ال�سوؤون الإ�سرائيلية

اإ�سرائيل
ومع�سلتها االمنية الراهنة



للقوات  جديدة  حماية  وو�سائل  قتال  اأ�ساليب 

�سالح  ي�سمل  الذي  الأم��ر  وتطبيقها.  الهجومية 

امل�ساندة،  ومروحيات  امل�ساة  و�سالح  املدرعات 

اأف�سل  قدرة  النق�سا�سية  الربية  للقوات  يوفر  ما 

على ال�سمود وتنفيذ املهام امللقاة على كاهلها 

بال�سواريخ  امل�سبع  احلديث  القتال  ميدان  يف 

والعبوات  والألغام  والطائرات  للدبابات  امل�سادة 

النا�سفة.

نف�سها  اإ�سرائيل  ت��رى  املتطلبات،  ه��ذه  اإزاء 

وا�سحة  اآلية  وتكري�س  ماأ�س�سة  اإىل  ما�سة  بحاجة 

يف  امل�سوؤولية  جمالت  وحتديد  القرارات  لتخاذ 

»املنطقة  ي�سمى  ما  يف  خ�سو�ساً  احلرب،  اأوقات 

ال�سالحيات ما بني  ت�سابك  اأي منطقة  الرمادية« 

التي  الع�سكرية  والقيادات  ال�سيا�سية  القيادات 

اىل  اأدت  كثرية  واإ�سكاليات  بح�سا�سيات  ت�سببت 

بع�س ال�ستقالت اأو القالت.

وقد  ال�سرائيليني،  تواجه  اأخ��رى  مع�سلة  ثمة 

برزت بو�سوح يف اأعقاب حرب لبنان الأخرية، وهي 

املكتوب بني  الجتماعي غري  بامليثاق  املتعلقة 

يف  كان  كما  يعد  مل  فاجلي�س  واجلي�س.  اجلمهور 

ال�سعب،  جي�س  الدولة،  لتاأ�سي�س  الأوىل  ال�سنوات 

اأي اجلي�س الذي ل يتوانى اأحد من املواطنني عن 

نتائج  من  تبني  بينما  فيه،  اخلدمة  اأو  خدمته 

يجري  ال��ذي  ال�سرائيلية«  الوطنية  »اإ�ستطالع 

من  بطلب  اإ�سرائيل  تاريخ  يف  الأوىل  للمرة 

يف  »نق�س  يوجد  اأنه  ال�سابع،  هرت�سليا  موؤمتر 

يف  اأنه  وتبني  كما  الجيال.  مرور  مع  الوطنية« 

�سفوف ال�سبان ال�سرائيليني الذين ت�سكل وعيهم 

عاملي  يف  وا�سح  وهن  يوجد  الخ��ري،  اجليل  يف 

الت�سحية والأ�سالة يف النتماء، وقد عرّب 44٪ من 

اإذا  الدولة  يغادرون  �سوف  اأنهم  عن  ال�سبان  هوؤلء 

كان م�ستوى معي�ستهم �سيتح�سن ب�سورة ملمو�سة 

اأي  اغرتاب،  حالة  وجود  اأي�ساً  ولوحظ  اخلارج.  يف 

املداخيل  ذوي  �سفوف  يف  بالغربة،  اإح�سا�س 

املتدنية من اجلمهور اليهودي، وهوؤلء كانوا الأكرث 

تردداً يف التعبري عن ا�ستعدادهم للت�سحية والقتال 

باأن الروزنامة القت�سادية  دفاعاً عن الدولة، علماً 

- الجتماعية حلكومة اأوملرت ل تت�سمن اأية رغبة 

ال�سرائح  اأو�ساع  املت�سارع يف  التدهور  يف وقف 

الجتماعية الفقرية.

الخرية  ال�سنوات  خالل  �ساع  ال�سياق  هذا  ويف 

اأبنائنا  حياة  »اإن  ا�سرائيل يقول:  عرف جديد يف 

اأغلى  هي  اجلبهة،  يف  يخدمون  الذين  البناء  اأي 

من  الذين  املدنيني،  املواطنني  �سائر  حياة  من 

احلماية  يقدموا  اأن  اجلي�س  بعنا�سر  املفرت�س 

الخفاقات  من  ملحوظاً  ج��زءاً  اأن  وتبني  لهم«. 

الع�سكرية يف احلرب الخرية، وخ�سو�ساً الخفاقات 

احلكومة  يف  ال��ق��رارات  متخذي  م�ستوى  على 

اإمنا كان �سببه اخل�سية من تكبد خ�سائر  واجلي�س، 

عن  جنمت  وقد  القتال.  يف  الب�سرية  الرواح  يف 

القرار،  اتخاذ  يف  والبلبلة  التخبط  من  حالة  ذلك 

الأوام��ر  من  العديد  اإلغاء  ثم  اإ�سدار  يف  متثلت 

القوات  بع�س  اإىل  املوجهة  القتالية  وامل��ه��ام 

خ�سائر  وقوع  يف  ت�سبب  مما  امليدانية  القتالية 

اأكرب مما كان متوقعاً، فيما لو كانت الأوامر واملهام 

نفذت بال�سرعة واحلزم املنا�سبني.

اجلي�س  بها  تخّبط  التي  الخرى  املع�سالت  ومن 

مقد�س،  ع��رف  اإىل  حتولت  بحيث  ال�سرائيلي 

املقاتلني  اجلنود  واأم��ه��ات  اآب��اء  تدخل  مع�سلة 

وكان  واأماكن وجودهم، بل  اأبنائهم  يف �سري عمل 

بينهم من يت�سل بقائد الكتيبة لكي ميلي عليه 

اأحد  ارتكبها  ان�سباطية  خمالفة  معاجلة  كيفية 

بتقدمي �سكوى  اإىل تهديده �سمناً  اجلنود، و�سولً 

اأو  اأقربائهم  من  الكني�ست  اأع�ساء  اأحد  اإىل  �سده 

ا�ستخدم و�سائل  من  اأي�ساً  وكان بينهم  معارفهم. 

هذا  ت�سرف  ب�سوء  الت�سهري  اأو  للطعن  الع��الم 

بع�س  على  ال�سغط  اأجل  من  اأو  ذاك،  اأو  ال�سابط 

القادة لكي يعفوا جنوداً فروا من اخلدمة اأو اأهملوا 

عن  ناهيك  ه��ذا  العقوبة،  م��ن  واجباتهم،  يف 

اإعرتا�س بع�س الهايل الذين فقدوا اأبناءهم، على 

التحقيقات التي اأجريت داخل اجلي�س حول كيفية 

مبثل  ثقتهم  عدم  عن  التعبري  مع  ذلك،  ح�سول 

اإىل  القادة  ببع�س  اأدى  ذلك  كل  حتقيقات.  هكذا 

متّلق العائالت الثكلى وو�سائل العالم، الأمر الذي 

يفقدهم حرية القرار والختيار.

يف  ي�سّكون  باتوا  اله��ايل  اأن  ذلك  اإىل  ي�ساف 

دخول �سو�سة ال�سيا�سة اإىل داخل اجلي�س، وباعتماد 

عوامل  م��ن  كعامل  املعرفة  اأو  ال��ق��راب��ة  �سلة 

التعيينات اأو العفاءات من اخلدمة.

امل��رة  ه��ي  ه��ذه  اإن  ال��ق��ول  ميكن  باخت�سار 

احلرب  التبا�سات  تغلغل  فيها  يجري  التي  الأوىل 

العمق  اإىل  ومعنوياً  مادياً  ال�سلبية،  وتداعياتها 

املرة  هي  وهذه  والع�سكري؛  املدين  ال�سرائيلي 

الأوىل اي�ساً التي فقدت فيها ا�سرائيل كلياً القدرة 

ونتائجها  املعركة  جمريات  على  ال�سيطرة  على 

وخياراتها يف كل ما يتعلق باختيار الزمان واملكان 

ميكننا  بحيث  والأه��داف،  امل�ستخدمة  وال�سلحة 

ال�سرتاتيجي  الفخ  يف  وقعت  ا�سرائيل  اإن  القول 

الذي ن�سبته للمقاومة، ما ا�سطرها اإىل اإحالة اأمد 

يف  خ�سو�ساً  اخل�سائر،  من  املزيد  وتكّبد  املعركة 

اجلي�س  بني  ما  واملربكة  احل�سا�سة  العالقة  جمال 

من  ال�سيا�سية  والقيادة  ال�سعب  وبني  ناحية  من 

ناحية ثانية. ومثل هذه ال�سلبيات جت�سدت ب�سكل 

اأي  يف  احل�سم  على  القدرة  فقدانها  يف  جوهري 

من  جداً  القريبة  تلك  حتى  املواجهة  مواقع  من 

احلجري  ووادي  الرا�س  مارون  مثل  الدولية  احلدود 

القدرة على  اأي�ساً  وبنت جبيل، بل ويف فقدانها 

الرغم من  ردعها، على  وقدرة  بتفوقها  الحتفاظ 

كل اخل�سائرالب�سرية واملادية التي تكبدتها. 

اإحدى املع�سلت االأمنية على �سلم 

االأولويات امللّحة يف نظر اال�سرائيليني 

هي اإعادة تاأهيل الكفاءات التنفيذية 

للقوات الربية

تبني يف »ا�ستطلع الوطنية 

اال�سرائيلية« الذي اأجرَي على عّينة من 

ال�سبان اال�سرائيليني اأن الوهن وا�سح يف 

عاملي الت�سحية واال�سالة يف االنتماء
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�أيار

اإعداد:

كمال م�ساعد

ت�سّلح وتكنولوجيا
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االأق��م��ار  م��ن  ج��دي��دة  جمموعة  االأم��ريك��ي  اجل��و  �سلح  اأط��ل��ق 

االإ�سطناعية اىل الف�ساء، مكّونة من �ستة اأقمار، �سيتم تخ�سي�سها 

الأغرا�ش البحث العلمي. وقد حمل ال�ساروخ »اأطل�ش 5« اثنني من 

االأقمار ال�سناعية ال�ستة، �سمن برنامج يهدف اىل و�سع جمموعة 

من االأقمار »البحثية« يف مدارات حول االأر�ش، كجزء من مهمة مّت 

ت�سميمها بحيث ميكن الأحد االأقمار تزّود الطاقة، وا�ستبدال لوحات 

بقيا�ش معدالت  اأخرى، تقوم  اأقمار  اأربعة  اإطلق  الربنامج،  يت�سمن  كما  االآخر.  بالقمر  التحكم 

انت�سار الغازات الكيميائية يف الغلف اخلارجي للأر�ش، كما ميكنها القيام بفح�ش االأقمار التي قد 

ت�ساب باأية اأعطال، وتعمل على اإ�سلحها تلقائياً.

خلفية اإطلق االأقمار االإ�سطناعية

قاعدة  من  ال�ستة  الأقمار  اإط��الق  عملية  متت 

»كيب كانافريال« اجلوية بولية فلوريدا الأمريكية، 

طارئة  م�سكلة  �سببه  وجيزة،  لفرتة  تاأجيل  بعد 

بنظام تردد املوجات يف اأحد الأقمار، بالإ�سافة اىل 

ال�سائل  الأوك�سيجني  �سخ  خزان  يف  اأخرى  م�سكلة 

بال�ساروخ الف�سائي.

اأقماراً  الأمريكية  املتحدة  الوليات  وت�ستخدم 

البحث  اأو  التج�س�س  لأغرا�س  �سواء  اإ�سطناعية، 

للجماعات  التابعني  العنا�سر  وملراقبة  العلمي، 

الإرهابية وتقّفي اآثارهم. وكان �سالح اجلو الأمريكي، 

قد اأطلق يف وقت �سابق من العام 2003، قمراً 

الإلكرتوين،  التن�ست  لأغرا�س  �سخماً  اإ�سطناعياً 

ل�سالح مكتب الإ�ستطالع القومي حيث و�سع يف 

مداره على ُبعد 22300 ميالً فوق الأر�س. ويحيط 

امل�سروع  الأمريكي  القومي  الإ�ستطالع  مكتب 

تفا�سيل  اأي  تقدمي  راف�ساً  ال�سرية،  من  بهالة 

تتعلق بالقمر ال�سناعي ومهامه اأو تكلفة بنائه.

الإلكرتوين  التن�ست  قمر  اأن  بالذكر  واجل��دي��ر 

البي�سبول،  كرة  بحجم  هوائية  اأجهزة  ي�ستخدم 

الأ�ضوات  اأكرث  التقاط  على  حجماً  اأكربها  ي�ضاعد 

اإنخفا�ساً، حتى املحادثات الهاتفية التي جتري عرب 

تابع ملكتب  قمر  اأول  القمر  هذا  وُيعّد  املحمول. 

الإ�ستطالع القومي يتم اإطالقه من فلوريدا، منذ 

خم�سة اأعوام، بعد اأن ُمنيت بالف�سل حماولة اإطالق 

قمر للتن�ست كان اأقل قدرة من الناحية التقنية.

لكن اجلرنال كيفن ت�سيلتون الذي يرتاأ�س قيادة 

القوات اجلوية ل�سوؤون الف�ساء يف قاعدة بيرت�سون 

الوقت احلايل  اأنه يف  اجلوية يف كولورادو، ك�سف 

اأي  كان  اإذا  ما  الأمريكية على حتديد  اجلهود  تركز 

اإطالق يف اخلارج هو �ساروخ ذاتي الدفع اأم م�سمم 

اجلديد  القائد  ويعتقد  الف�ساء؟  يف  ج�سم  لو�سع 

للقوات اجلوية ل�سوؤون الف�ساء اأن امل�ستقبل �سوف 

ي�سهد هجمات على الأقمار الإ�سطناعية الأمريكية، 

ال�سحنات  هوية  ر�سد  يف  كبري  تو�سع  اىل  ودعا 

اإذا  اأنه  حم��ذراً  للف�ساء،  اأخ��رى  دول  تطلقها  التي 

الهدف  معرفة  اىل  نحتاج  للف�ساء،  اإطالق  حدث 

اأن  اأي ج�سم ميكنه  من هذا الإطالق، مبا يف ذلك 

ي�سبب 

يلحق  اأو  ت�سوي�ساً 

اأو  الإ�سطناعية،  بالأقمار  ال�سرر 

تفعل  اأن  ميكنها  �سغرية  اإ�سطناعية  اأقمار  ن�سر 

ذلك. 

نظام معاجلة التحوالت الع�سكرية

انطالقاً من ذلك، منح �سالح اجلو الأمريكي �سركة 

لوكهيد مارتن )Lokheed Martin( عقداً تقدر 

ومراجعة  لتنفيذ  دولر  مليون   50 بنحو  قيمته 

قمر  بنظام  اخل��ا���س   »SDR« نظام  ت�سميم 

الذي   ،»GPS Block III« اإ�سطناعي من فئة 

واملدنية  الع�سكرية  التحول  حاجات  يعالج  �سوف 

مقاومة  ق��درات  وي�سمل  الأر�سية،  الكرة  ح��ول 

النظام  �سالمة  وحت�سني  املتقدمة  الت�سوي�س 

الربنامج  يعزز  و�سوف  عليه.  والعتماد  ودقته 

دولياً  مقيا�ساً  وي�سع  الف�ساء  يف  والأداء  املالحة 

حتديد  اأي  والتوقيت،  التمو�سع  خلدمات  جديداً 

املوقع علمياً.

ناجحة  مراجعة   )LM( ال�سركة  اأج��رت  لذلك 

وهذه   »GPS III« الإ�سطناعي  القمر  لنظام 

موا�سفات  حتديد  على  ت�ساعد  �سوف  اخلطوة 

القمر الإ�سطناعي.

 GPS Block IIR« كان القمر الثالث من فئة

نوفمرب  الثاين/  ت�سرين   17 يف  اأطلق   »- M
دي�سمرب  الأول/  كانون   12 يف  واأعلن   ،2006

2006 عمالنياً للمالحة. وقد نقل القمر الرابع من 

الفئة نف�سها موؤخراً لدعم اإطالق يف العام احلايل، 

اإذا طلب �سالح اجلو الأمريكي ذلك.

ي�سمل كل قمر يف الفئة املذكورة لوحة هوائيات 

حديثة متنح قوة اإ�سارة اإ�سافية لأجهزة ال�ستقبال 

جديدتني  ع�سكريتني  واإ�سارتني  الأر���س،  على 

وق��درات  املح�سن  والت�سفري  املح�سنة  للدقة 

مدنية  واإ�سارة  للع�سكريني،  الت�سوي�س  مقاومة 

الو�سول  على  القدرة  امل�ستعملني  تزود  ثانية 

�سلح اجلو االأمريكي يطلق منظومة 

اأقمار اإ�سطناعية ملعاجلة التحّوالت 

الع�سكرية حول الكرة االأر�سية
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اىل اإ�سارة 

تردد  على  مفتوحة 

خمتلف.

كذلك مّت اختبار جتربة طريان على نظام متابعة 

طورته   ،»GPS« الإ�سطناعية  بالأقمار  املدى 

لل�ساروخ   »Northrop Grumman« �سركة 

البال�ستي العابر للقارات »ICBM«، الذي يحمل 

ا�سم »Minuteman III«، واأجريت التجربة من 

قاعدة »Vandenberg« اجلوية لأول مرة باعتبار 

م�ستقلني  متابعة  نظامي  من  واح���داً  النظام 

مطلوبني ل�سالمة املدى. 

قد   »Northrop Grumman« �سركة  وكانت 

قدمته باعتباره جزءاً من دورها كمتعاقد رئي�س 

اجلو  �سالح  يف   »ICB« ال�����س��اروخ  دم��ج  على 

الأمريكي. ويحل النظام املعني »GMTS« حمل 

بنطاق  تعمل  التي  ال�ستقبال   - الإر�سال  اأجهزة 

ذبذبة »C«، التي كانت ت�ستعمل �سابقاً ملتابعة 

»Minuteman III« من  �ساروخ  اإطالق  جتارب 

وُت�ستعمل  اجلوية.   »Vandenberg« قاعدة 

اإ�سارات   »C« بذبذبة  العاملة  املتابعة  رادارات 

اأجهزة الإر�سال وال�ستقبال العاملة بالذبذبة ذاتها 

واملحمولة جواً لكت�ساب ال�ساروخ ومتابعة موقعه 

و�سرعته.

 »GMTS« كما ت�ستخدم نظام املتابعة املرتي

 »GPS« الإ�سطناعية  الأق��م��ار  جمموعة  حالياً 

العامل،  اأنحاء  جميع  يف  دقيقة  متابعة  لي�سمن 

اأجهزة   »Minuteman III« ال�ساروخ  ويت�سمن 

ال�ساروخ  يف   »GPS« اأقمار  بنظام  تعمل  نقل 

الإ�سطناعية  الأق��م��ار  م��ن  املعلومات  لتلقي 

بيانات  اىل  واملعلومات  الوقت  اإ�سارات  وحتويل 

املرافق  اىل  وبثها  والإحداثيات  الوقت  لتحديد 

البيانات  هذه  وُت�ستعمل  الأر���س.  على  القائمة 

من  مبزيد  و�سرعته  ال�ساروخ  موقع  لحت�ساب 

خالل  امل��دى  �سالمة  ملتابعة  املطلوبة  ال��دق��ة 

حتليق ال�ساروخ.

 »Northrop Grumman« �سركة  اأن  يذكر 

الأمريكي  اجلو  �سالح  مع  الرئي�س  املتعاقد  هي 

املكلفة  وهي   .»ICBM« ال�ساروخ  دمج  على 

هذا  نظام  ا�ستنفار  جهوزية  و�سيانة  بتحديث 

ال�سالح حتى اآخر العام 2020.

مهمة متابعة ال�سواريخ واكت�سافها

 200 ن�سر  مّت  قد  يكون   ،2010 العام  بحلول 

و�سط  و�سمال  األ�سكا  يف  قاعدتني،  يف  �ساروخ 

الوليات املتحدة وكاليفورنيا، لعرتا�س ال�سواريخ 

املتحدة  الوليات  نحو  املتجهة  للقارات  العابرة 

الأمريكية، ويف مرحلة لحقة يتم ن�سر حواىل 250 

�ساروخاً يف اأماكن خمتلفة من الوليات املتحدة. 

وهذا ما ي�سمح باعرتا�س �سواريخ حمدودة العدد، 

ال�سواريخ  مبئات  �سامالً  هجوماً  يعرت�س  ل  لكنه 

من رو�سيا مثالً.

حتت  ما  الأ�سعة  نظام  هناك  ذلك  اىل  اإ�سافة 

من  النظام  هذا  ويتاألف  ف�سائياً،  املركز  احلمراء 

اإ�سطناعية تعمل يف الف�ساء يف  اأقمار  جمموعة 

ا�ست�سعار  ومهمتها  الرتفاع  خمتلفة  م��دارات 

فهناك  والإن��ذار.  ال�ساروخ  من  املنبعثة  احل��رارة 

عالية  ارتفاعات  على  اإ�سطناعية  اأق��م��ار  ع��دة 

عند  ال�����س��واري��خ  اكت�ساف  مهمتها   )HEO(
وهناك  مبكر.  باإنذار  منها  والتحذير  انطالقها 

جمموعة اأخرى من الأقمار الإ�سطناعية )بني 25 

 ،)LEO( منخف�سة  ارتفاعات  على  قمراً(،  و30 

مرحلتي طريانها  ال�سواريخ يف  تعقب  مهمتها 

املتو�سطة والنهائية.

اأنظمة  مع  تام  بتن�سيق  النظام  هذا  ويعمل 

اإدارة  ومقرات  ل��الإن��ذار،  )رادارات  اأر�سية  اأخ��رى 

املعارك وقيادة �سيطرة وات�سالت، قواعد �سواريخ 

م�سادة لل�سواريخ(.

�سناعياً  قمراً   12 اإختفاء  اأن  بالإ�سارة  ويجدر 

اأوكراين كان يحملها،  اأمريكياً لدى حتطم �ساروخ 

امل�ساريع  هذه  اأم��وال  اإدارة  حول  ت�ساوؤلً  �سّكل 

الف�سائية التي ت�سل اىل ماليني الدولرات.

�ساروخ  حتطم  على  �ساعة   24 من  اأق��ل  فبعد 

اإحتاد  وهي  �ستار«  »غلوبال  قررت   »2 »زينيت 

من  الإ�ستفادة  الهاتفية،  لالإت�سالت  �سركات 

�ساروخ »دلتا 2« ل�سركة »بوينغ« لإطالق الأقمار 

ال�سناعية يف مركز كيب كانيفريال الف�سائي.

الناطق  بنتون  ديفيد  يقول  ال�سدد  هذا  ويف 

وهي  كوميونيكي�سن«  اأند  �سي�س  »ل��ورال  باإ�سم 

اإحدى ال�سركات الرائدة يف »غلوبال �ستار«: اإننا لن 

نتخلى نهائياً عن �ساروخ »زينيت« يف عمليات 

اإطالق الأقمار الإ�سطناعية يف امل�ستقبل. اإل اأنه 

امل�ساف  يف  يقع  ل  احل��ايل  الو�سع  يف 

اإر�سال  خطط  يف  خ�سو�ساً  تفكرينا،  من  الأول 

الأقمار ال�سناعية نحو الف�ساء.

من  �سبكة  و�سع  اىل  �ستار«  »غلوبال  وت�سعى 

دولر  مليار   2.6 بكلفة  الإ�سطناعية  الأق��م��ار 

وتتاألف  العامل.  عرب  النقالة  الهاتفية  للخدمات 

و8  عامالً  قمراً   48 من  املخطط  ح�سب  ال�سبكة 

اإحتياطية. وقد اأطلقت ال�سواريخ الثمانية  اأقمار 

قاعدة  من   »2 »دلتا  �سواريخ  منت  على  الأوىل 

كيب كانيفريال. وكان من املوؤمل اأن حتمل ثالثة 

�سواريخ من طراز »زينيت« ثالث جمموعات من 

12 �ساروخاً، ثم تطلق جمموعة رابعة من 12 قمراً 

على منت �سواريخ رو�سية من طراز »�سيوز«، لكن 

مّثل  وقد  بالف�سل.  باءت  �ستار«  »غلوبال  خطط 

املنتجة  ال�سركة  لآمال  كبرية  �سربة  الإخفاق  هذا 

اأوكرانيا  يف  »يوجنيوه«  �سركة  وهي  لل�ساروخ 

التي حاولت ال�ستحواذ على ح�سة كبرية يف �سوق 

الإطالقات الف�سائية.

اإر�سال  خطط  عن  �ستار«  »غلوبال  و�ستتخلى 

على منت  وتر�سلها  »زينيت«  على منت  الأقمار 

اإطالق الأقمار  اأن مدخولت �سوق  »دلتا 2«. علماً 

الإ�سطناعية تبلغ 171 مليار دولر اأمريكي �سنوياً 

بنهاية العام اجلاري 2007.

املراجع

على  الإلكرتونية  ال�سفحة   - وا�سنطن  تقرير   -

النرتنت 2007/2/1.

- Military Technology - 9/2006.

- جريدة قا�سيون، 2007/3/9.

- احلياة، 2006/8/17.

- وكالة رويرتز، 2006/8/15.

- ال�سرق الأو�سط، 2005/9/14.

- جملة دفاع 21 العدد الثالث 2004.

واآذار   ،2007 �ضباط  ع��ددا  العربي،  الدفاع   -

.2007

مارتن«  »لوكهيد  �سركة  مع  املوّقع  العقد   -

ملعاجلة  اخلا�س   »sdr« نظام  ت�سميم  ملراجعة 

التحولت الع�سكرية، وكالة داربا لالأبحاث الدفاعية، 

وكالت الأنباء على النرتنت يف 2007/4/5.



ا�سرتاتيجية

رو�سيا ال�سيا�سية

ال�سيا�سية  الإدارة  ت�سعى 

النفتاح  اىل  احلالية  الرو�سية 

املختلفة،  ال��ع��امل  دول  على 

واإعادة  ال�سرق،  دول  �سيما  ول 

املحور  ل��ن��ظ��ري��ة  الع��ت��ب��ار 

ال�سني،  )رو�سيا،  الثالثي 

ال����ه����ن����د( م����ع ات���ب���اع 

على  تقوم  جديدة  دبلوما�سية 

كل  من  مقبول  كو�سيط  دوره��ا  تعزيز 

الدولية  والأزم���ات  النزاعات  حل  يف  الأط��راف 

والإقليمية، وهذا ما �سعت اليه رو�سيا )كما يرى بع�س 

اإيران،  العراق،  مثل  ملفات  يف  ال�سرتاتيجيني(  املحللني 

�سوريا ولبنان وفل�سطني، وغريها من الأزمات خالل ال�سنوات الأخرية.

العلقة مع الهند

حاول�ت رو�سيا اإعادة اإحياء حتالفها مع الهند واإعادته كما كان يف ال�سابق، 

ال�سي�ن،  ومع  معها  الثالثي  التح�الف  هذا  لبناء  تتحم�س  مل  الهند  ولكن 

بناء  على  تقوم  التي  اجلدي�دة  الهندي�ة  ال�سيا�س�ة  توج�ه  مع  يتعار�س  لأنه 

من  مكّون�ة  ثنائية  على  ويتاأ�س�س  حموره،  الهند  تكون  ا�سرتاتي�جي  تفاهم 

الهن�د والوليات املتحدة من جهة، واله�ند ورو�سي�ا من جهة اأخرى، على اأن 

مع  عالقته��ا  على  �سل�باً  يوؤث�ر  الذي  احلّد  اىل  رو�سيا  من  الهن�د  تقرتب  ل 

الولي�ات املتحدة.

العلقة مع ال�سني

اىل  وتعود  قدمية،  ال�سينية  الرو�سية  العالقات 

القرن  خم�سينيات  مطلع  يف  ال�سيوعية  املرحلة 

والن�سقاق،  التوافق  بني  ما  وراوح��ت  الع�سرين، 

وا�ستمرت كذلك حتى مطلع القرن احلايل، عندما 

وتعاون  �سداقة  معاهدة  بوتني  الرئي�س  وّق��ع 

معها يف متوز 2001، بداأت برت�سيم احلدود وحّل 

التجاري  التبادل  حجم  وازدي��اد  العالقة  اخلالفات 

بينهما لريتفع من 10 مليار دولر العام 2001، 

دولر  مليار   80 واىل  اليوم،  دولر  مليار   30 اىل 

ال�سني  وتعترب  القادمة.  الع�سرة  الأع���وام  خ��الل 

اأكرب م�ستورد لل�سالح الرو�سي )40٪ من �سادرات 

دولر،  ملياري  حواىل  ومببلغ  الرو�سي(  ال�سالح 

مبناورات  وال�سينية  الرو�سية  القوات  قامت  وقد 

اأنها  الغرب  اعترب   ،2005 العام  �سيف  م�سرتكة 

»عر�س ع�سالت وحتمل ر�سائل متعددة«، اأو متثل 

يف  الربتقايل«،  اخلطر  ملواجهة  اأحمر  »حتالفاً 

تلميح اىل اأن ال�سني ورو�سيا �ستقفان بوجه توغل 

يف  احلكم  نظم  تطيح  بداأت  التي  ال�سلمية  الثورات 

اآ�سيا ورمبا ت�سل اىل اأحد البلدين. كذلك وّقعت رو�سيا مع 

ال�سني املتعّط�سة للنفط والغاز )ثاين م�ستهلك يف العامل(، 

مرت  مليار   60 ال�سني  بتزويد  الرو�سية مبوجبها  ال�سركات  تقوم  اتفاقية 

مكعب من الغاز الطبيعي، كذلك م�سروع مّد اأنابيب لنقل النفط والغاز من 

�سرق �سيبرييا اىل �سواطئ املحيط الهادئ، ومنه اىل ال�سني.

والتناف�س  التكتي  التعاون  بني  ما  الرو�سية   - ال�سينية  العالقات  تتاأرجح 

�سرقاً  والغاز  النفط  اأنابيب  توجيه  حرب  يف  تتكاتفان  فهما  ال�سرتاتيجي، 

وال�سرقية،  الو�سطى  اآ�سيا  يف  الأمريكية  الهيمنة  ومواجهة  ال�سني،  باجتاه 

ولكنهما تواجهان الكثري من امل�ساكل، منها، �سعف الثقة الناجم عن جتارب 

والعالقات  الرو�سي  الهندي  التقارب  اأن  كما  ع�سكرية،  ومواجهات  تاريخية 

الوثيقة، والتناف�س اخلفي بينهما لل�سيطرة  الأمريكية القت�سادية  ال�سينية 

�أيار

اإعداد:

د. اأحمد َعلَّو

عميد متقاعد

اأ�ستاذ التاريخ الع�سكري

يف كلية فوؤاد �سهاب

للقيادة والركان

در��سات و�أبحاث
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جغرافية  معرفة  »اإن 

معرفة  تعني  الدولة 

�سيا�ستها اخلارجية«.

نابوليون بونابرت

ال�سيا�سة 

اخلارجية 

الرو�سية 

يف علقاتها 

الدولية

يعتقد البع�ش اأن �سرعة ا�ستعادة رو�سيا لنف�سها، 

ودولياً، وحمافظتها على جزء مهم من  اقت�سادياً 

تر�سانتها النووية اال�سرتاتيجية، اأ�سهم يف تعزيز 

باب  من  العاملية،  ال�ساحة  اىل  وعودتها  دوره��ا، 

الدول الكربى، التي متتلك موارد وقدرات وامكانات 



على اآ�سيا الو�سطى، وم�سكلة اخللل الدميغرايف، كل ذلك ي�سكل عوامل خطر 

على العالقة بينهما. ويرى البع�س »اأن رو�سيا اأر�س حتتاج اىل �سعب وال�سني 

الأمن  موازين  تقلب  قد  خطرية  معادلة  وهذه  اأر���س«.  اىل  يحتاج  �سعب 

 17 رو�سيا  م�ساحة  تبلغ  امل�ستقبل.  يف  بالكامل،  الأورا�سيا  يف  وال�ستقرار 

كم2  مليون   9.5 ال�سني  وم�ساحة  ن�سمة،  مليون   143 و�سكانها  كم2  مليون 

و�سكانها 1300 مليون ن�سمة؛ احلدود بني الدولتني 3645 كم، �سكان �سيبرييا 

الرو�سية 30 مليون ن�سمة بينما عدد �سكان القاليم ال�سينية املقابلة حلدود 

رو�سيا يبلغ 250 مليون ن�سمة، وهناك اليوم 1/2 مليون �سيني داخل احلدود 

الرو�سية، يتوقع اأن ي�سبحوا 20 مليوناً خالل العقود القادمة.

العلقة مع اإيران

تعود اأهمية العالقات الرو�سية اليرانية اىل عاملني رئي�سني:

- التعاون الثنائي يف جمال ا�ستخدام الطاقة الذرية يف الأغرا�س ال�سلمية 

وم�ساهمة رو�سيا يف بناء مفاعالت اإيران النووية.

بالدول  وحم�سوراً  مغلقاً  البحر  هذا  واعتبار  قزوين،  بحر  ثروات  ا�ستثمار   -

املطلة عليه، وعدم ال�سماح بوجود قوات اأجنبية حوله. وهذا يعني اأن هناك 

�سمة  باإيران  رو�سيا  لعالقة  ويعطي  والتن�سيق،  للتعاون  متعددة  جمالت 

ا�سرتاتيجية، جتعل رو�سيا تتعامل بهدوء مع الطموحات الإيرانية يف امتالك 

اأ�سلحة نووية، ل �سيما واأنها ترى اأن اإيران ل تعادي، ول تهدد جريانها، ولديها 

نظام �سيا�سي م�ستقر وثابت. لذلك فقد وقفت رو�سيا ودعمت موقف اإيران 

بهدف  عليها،  عقوبات  فر�س  ورف�ست  ال�سلمي،  النووي  ملفها  ق�سية  يف 

القيادة  مهارة  ذلك  يف  �ساعدها  الربنامج،  هذا  تطوير  من  ومنعها  عزلها 

بقوة،  و�سمودها  امللف،  لهذا  الدبلوما�سية  معركتها  اإدارة  يف  الإيرانية 

اقت�ضادياً و�ضيا�ضياً وع�ضكرياً بوجه �ضغوط الوليات املتحدة وعدم مهاجمتها 

الإيراين،  الرو�سي يتغذى من املوقف  اأن املوقف  اأظهر  الآن. وهذا ما  حتى 

دولة  جارتها  ترى  اأن  رو�سيا  قبول  حّد  اىل  ي�سل  ل  ولكنه  �سحيح،  والعك�س 

متلك اأ�سلحة نووية، ومن هنا اقرتحت رو�سيا تاأ�سي�س مركز اإيراين - رو�سي 

م�سرتك لتخ�سيب اليورانيوم على الأرا�سي الرو�سية، يف حماولة لنزع فتيل 

الذرية ومن خلفها  للطاقة  الدولية  الوكالة  الإيراين مع  النووي  امللف  اأزمة 

اأمريكا واأوروبا.

العلقة مع العامل العربي

اأن  رو���س��ي��ا  حت����اول 

العامل  م��ع  تتعامل 

اإقليمي  ككيان  العربي 

وتختلف يف ذلك مع دول 

مفهوم  ترف�س  اأخ��رى  ك��ربى 

العربي  الوطن  اأو  العربي  العامل 

اأكرب  كيان  يف  اإذابته  اىل  وت�سعى 

يراوح ما بني »ال�سرق الأو�سط الكبري« 

للمنطقة  وامل�ساريع  الطروحات  من  وغريها  املتو�سط«،  حو�س  »دول  اأو 

الغربية حتت  الدول  وربطها مبنظومة  املنطقة،  هذه  هوية  ملحو  ا�ستكمالً 

هو  املنطقة  يف  الرو�سية  ال�سيا�سة  ميزات  اأب��رز  ولعّل  خمتلفة.  عناوين 

وهي  لدولها،  الداخلية  ال�سوؤون  يف  التدخل  عدم  على  امل�ستمر  تاأكيدها 

اأظهرت حتفظاتها على م�سروع ت�سجيع الدميقراطيات وفر�سها من اخلارج 

واأّيدت فكرة ال�سالح من داخل دول املنطقة ولي�س فر�س هذا ال�سالح فر�ساً، 

وا�ستخدامه ذريعة للتدخل يف �سوؤونها الداخلية.

وميكن ر�سد حركة العالقات الرو�سية العربية وح�سرها يف الجتاهات الآتية: 

�سراكة اقت�سادية وتقنية جتارية  - تعاون يف جمال الطاقة - جذب الر�ساميل 

العربية اىل رو�سيا - م�ساعفة ال�سادرات الرو�سية اىل الدول العربية - التعاون 

التقني وتفعيل دور رو�سيا التنموي يف دول املنطقة - زيادة �سادرات ال�سالح 

وك�سر احتكار دول الغرب له. وميكن مالحظة اأن رو�سيا حتاول دائماً بناء مواقف 

وبينها  ناحية  العربية من  الدول  اخلالفية بني  امل�ساكل  وعادلة من  متوازنة 

واإ�سرائيل ويف ما خ�س الق�سية الفل�سطينية من ناحية اأخرى.

علقة رو�سيا مع االحتاد االأوروبي

يعترب ملف الطاقة ملفاً اأ�سا�سياً يف العالقات الرو�سية - الأوروبية. فرو�سيا 

عمالق نفطي، ُيطرح بديالً مهماً لنفط ال�سرق الأو�سط بالن�سبة اىل اأوروبا، 

ورو�سيا كما اأعلن الرئي�س الرو�سي بوتني هي دولة »اأورو - اآ�سيوية« تنتمي 

اىل املجتمع الأوروبي، وترتبط مب�سالح حيوية وا�سرتاتيجية مع دول الحتاد 

على  وتدعيمها  باأوروبا  عالقاتها  توطيد  اىل  جاهدة  ت�سعى  وهي  الأوروبي، 

نحو يحقق م�سالح الطرفني، ويعترب التعاون يف جمال النفط والغاز اأحد اأهم 

املحاور لذلك. 

ُ الرئي�س بوتني »اأن العالقات بني رو�سيا واأوروبا هي عالقات تاأثري  وَيْعَتربرِ

وغنى متبادل«، كذلك فاإن اأوروبا م�ستقرة، مزدهرة وموحدة تفيد م�ساحله، 

ومن املهم له اأن ي�سبح الحتاد الأوروبي مركزاً اأ�سا�سياً للتاأثري يف ال�سيا�سة 

العاملية »ما يوؤّمن م�ساهمة كربى لالأمن القومي والعاملي«. وي�سيف الرئي�س 

بوتني يف حديثه ل�سحيفة »Le Monde« »اأن الحتاد الأوروبي ميكنه تعزيز 

احلالية  التحديات  لكل  ال�ستجابة  ميكن  وبذلك  اأوروب��ا،  يف  التعاون  وتطوير 

ن�سرها يف  املتحدة  الوليات  تنوي  التي  ال�سواريخ  م�سكلة  بوجود  املتعلقة 
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توؤهلها لتكون العباً جيو�سرتاتيجياً فاعلً وموؤثراً يف 

العلقات الدولية �سمن املنظومة العاملية، احلالية، 

الواليات  مع  املواجهة  حّد  اىل  الو�سول  دون  من 

املتحدة اأو اأية قوة كربى اأخرى، اإمنا مع املحافظة 

الذي  اجليو�سيا�سي  امل��دى  يف  م�ساحلها  على 

ترتبط فيه هذه امل�سالح، والدفاع عنها بالقوة اإذا 

لزم االأمر يف حال تعر�ست للخطر، وهذا ما جعلها 

تعيد تقييم ا�سرتاتيجيتها ال�سيا�سية والع�سكرية، 

و�سراع  املناف�سة،  حيث  اليوم،  عامل  مع  لتتواءم 

م�سالح الدول الكربى يهيمنان على العامل.
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اأوروبا ال�سرقية على حدود رو�سيا، وم�سكلة اأفغان�ستان، والرهاب 

العاملي، وعدم انت�سار اأ�سلحة الدمار ال�سامل، وجتارة املخدرات، 

والهجرة غري ال�سرعية، وتزايد معدلت الفقر يف العامل«.

العلقات الرو�سية االأمريكية

�سعور م�سرتك، مرتاكم من  الدولتني  قادة   يكمن يف لوعي 

فرتة  عن  ناجم  الآخ��ر،  نوايا  من  الدائم  وال�سك  واحل��ذر  اخل��وف 

الرغم  وعلى  قرن،  ن�سف  ا�ستمرت  بينهما  ال�سراع  من  طويلة 

النوايا  التي عقداها، لإظهار ح�سن  من املعاهدات والتفاقات 

وتخفي�س تر�سانتيهما النووية، وال�ساروخية، اإل اأنهما يعرفان 

املتحدة  فالوليات  بعد.  ينتهرِ  مّلا  بينهما  التناف�س  اأن  �سمناً 

ال�سابق،  ال�سوفياتي  الحت��اد  على  والق�ساء  الفوز  بن�سوة  »�سكرانة« 

الأورا�سيا  لل�سيطرة على  العامل وزعامته ومتابعة املحاولة  وتفرده بقيادة 

والعامل. ورو�سيا، الدولة الحتادية التي حتاول اليوم مللمة جراحها وت�سميدها 

واإعادة بناء اإقت�سادها، وترميم موؤ�س�ساتها وتعزيز قواها الع�سكرية والنووية 

الغرب، مل  وبني  بينها  ال�سوفياتي  الحتاد  اإنهيار  اأحدثها  التي  الفجوة  لردم 

تن�َس الطموحات الأمريكية، و�سيا�سة م�ساحلها، وجيو�سرتاتيجيتها يف العامل. 

فرو�سيا التي ورثت تركة مهمة من ثروة الحتاد ال�سوفياتي ال�سابق، املعنوية 

والع�سكرية واإن كانت اأحنت قامتها اأمام هذا »الت�سونامي« الأمريكي الكا�سح، 

اإل اأنها بداأت ت�ستعيد وعيها وقواها املختلفة واعتبارها كقوة عظمى، تقف 

على امل�سرح العاملي وت�سارع لإثبات هذا الوجود وهذا الدور.

وميكن اعتبار العالقات بني رو�سيا والوليات املتحدة اليوم، الرتجمة العملية 

ل�سيا�سة كليهما يف اإدارة م�ساحله، وطموحاته، حيث تلتقيان اأو تت�سادمان، 

�سواء كان ذلك يف اأروقة جمل�س الأمن الدويل، اأو موؤمترات ال�»G8«، اأو موؤمتر 

الأمن يف اأوروبا، اأو امللف النووي الإيراين، اأو الكوري، اأو رف�س اإقامة الدرع 

ال�ساروخي يف اأوروبا ال�سرقية، اأو دول اآ�سيا الو�سطى وبحر قزوين، ودول اأمريكا 

املوا�سيع  هذه  كل  اأوروبا.  الرو�سية يف  الطاقة  ملف  اإدارة  كذلك  الالتينية، 

ت�سكل عناوين لل�سدام اأو لالإتفاق بينهما، اإلّ اأنه يف عامل امل�سالح والعوملة 

اليوم »فاإن لكل �سيء ثمناً«، وامل�سكلة يف العالقات الدولية اليوم هي م�سكلة 

الأثمان، ور�سى الأطراف الدولية بتوزيع احل�س�س والأدوار.

�سق�ط االإيدي�ل�جيات والعقائد

يف عامل متعدد االأقطاب

اأ�سبح من اجللّي اأننا نعي�س يف عامل ت�سرّيه امل�سالح املختلفة، 

واإدارة هذه امل�سالح تفر�س ر�سم �سيا�سات وو�سع ا�سرتاتيجيات 

اأو دول،  اأو جمموعات  لأفراد  كانت  لتحقيق هذه امل�سالح، �سواء 

كربت اأو �سغرت.

الدول  ت�ضرّي  كانت  التي  والعقائد  الأيديولوجيات  �ضقوط  اإن 

تاأثريها  وتراجع  الأم��ة   - الدولة  مفاهيم  و�سعف  وتوجهها، 

ل�سالح املوؤ�س�سات وال�سركات الكربى العابرة للحدود والقوميات، 

والتقنيات  الت�سال  و�سائل  بع�سها، عرب  على  ال�سعوب  وانفتاح 

والربح  املال  راأ�س  �سيطرة متوح�سة ملفهوم  اأدى اىل  احلديثة، 

على الأفكار، وتراجع مفاهيم القيم والأخالق والعقائد التي �سادت 

يف فرتات �سابقة.

وهكذا حتولت العالقات الدولية عن بع�س قيمها ال�سابقة لت�سبح يف خدمة 

ت�سعى  الكربى  ال��دول  وب��داأت  العامل،  يف  وال�سيطرة  القوة  مواقع  م�سالح 

لتحافظ على نف�سها واأ�سباب قوتها وتعمل على ا�ستخدام عالقاتها لتحقيق 

م�ساحلها وم�سادر قوتها عرب و�سيلتني: القوة الناعمة )Soft Power( والقوة 

الن�سانية  والعالقات  الدبلوما�سية  ا�ستخدام  اأي  )Hard Power(؛  ال�سلبة 

وقوات  اأ�سلحة  من  تعنيه  مبا  الع�سكرية  القوة  وا�ستخدام  وغريها  والثقافية 

»�سيادة  مفهوم  فيه  تغري  عامل  م�ساحلها يف  اىل  للو�سول  تدمري  وو�سائط 

الدولة« وحقوق اجلماعات.

من هنا، فاإن رو�سيا العائدة اىل امل�سرح العاملي وهي حتلم بدولة »القي�سر« 

مل تن�َس اأنها حتمل اإرث الحتاد ال�سوفياتي ال�سابق، وتريد لنف�سها اأن تكون 

طموحات  متلك  ل  وهي  العامل،  يف  مكانتها  ولها  حمرتمة  عظمى،  دول��ة 

ولكنها تريد عاملاً  الوليات املتحدة على ذلك،  اأو منازعة  العاملية  ال�سيادة 

متعدد الأقطاب، متوازناً، ويعمل بعدل حلل م�ساكله.

كما ان رو�سيا ل تريد اأن يعتدي عليها اأحد، مهما كانت الأ�سباب، لذلك بداأت 

بتطوير، واإعادة العتبار ل�سناعتها الع�سكرية، ال�ساروخية والنووية، بالتوازي 

مع عملها الدبلوما�سي الناعم وذلك حلماية م�ساحلها القت�سادية واملعنوية 

عرب العامل.

الهرام،  دار  علمية حمكمة،  دورية  الدولية:  • ال�سيا�سة 
 -  164  -  161  -  160 الع����داد:   - م�سر   - قليوب 

167 )اأعوام 2005 - 2006 - 2007(.

�سهرياً  ت�سدر   - املعرفة  عامل  املعا�سر:  لعاملنا  ال�سيا�سية  • اجلغرافيا 
عن املجل�س الوطني للثقافة - الكويت - العدد 282.

 - ال�سرقي  اأمل  ترجمة   - بريجن�سكي  زبغنيو  الكربى:  ال�سطرجن  • رقعة 
الأهلية للن�سر والتوزيع - الأردن - عمان، الطبعة الأوىل 1999.

العربية  الدول  جلامعة  العامة  الأمانة  عن  ت�سدر  ف�سلية  عربية:  • �سوؤون 

- العدد 129 - ربيع 2007 - القاهرة.

العدد   - ب��ريوت  يف  ت�سدر   - يومية  احلياة:   •
»رو�سيا  بعنوان  درا�سة   -  15 �سفحة   -  2007 اآذار   30 تاريخ   -  16065

تواجه جتاهل الغرب م�ساحلها با�سرتاتيجية دفاعية �ساملة«، بقلم رائد جرب.

  • Le Monde Diplomatique: France - Paris - Mensuelle,
Numéros 635 - 636:
- La Nouvelle Russie de Vladimir Poutin.
- Les Etats s’emparent de l’arme pétrolière.

املراجع:

ة
سي

�
رو

 ال
ة

جي
ار

خل
ة ا

�س
يا

�س
ال





�أيار

اإعداد:

تريز من�سور

�إقت�ساد ومال

263 رقم  العدد   - اجلي�ش 

36

د. خلف: البور�سة لي�ست لعبة واال�ستثمار 

يقت�سي معرفة االأ�سواق بدقة

تكمن  واأين  االإ�ستثمار،  مفهوم  هو  • ما 
اأهميته يف االأدوات املالية كاالأ�سهم مثلً؟

على  اأُجريت  التي  الدرا�سات  اإح��دى  اأظهرت   -

داو  موؤ�سر  عرب  املتنوعة  القت�سادية  القطاعات 

مردوداً  اأعطى  وال��ذي  الأه��م  الإ�ستثمار  اأن  جونز، 

هو   ،2000 العام  وحتى   1950 العام  منذ  كبرياً 

الإ�ستثمار  اأن  يعني  وهذا  الأ�سهم.  يف  الإ�ستثمار 

يف ال�سركات الذي هو طويل الأمد، يعطي املردود 

الأوفر.

واأ�ساف قائالً:

النظرة ال�سائدة بني النا�س، اأن الذي »يلعب يف 

البور�سة يخ�سر اأمواله«، وهذا �سحيح لأن البور�سة 

اإ�ستثمار مدرو�سة  عملية  واإمنا هي  لعبة،  لي�ست 

ودقيقة، وحتتاج اىل َمن يتقن قراءة ال�سوق. وَمن 

عليه  ال�سركات،  اأ�سهم  يف  الإ�ستثمار  يف  يرغب 

هذه  يف  �سريكاً  يكون  �سوف  باأنه  دائماً  يفكر  اأن 

ال�سركة ولي�س م�سارباً، فالإ�ستثمار يف الأ�سهم لن 

اأحياناً  ربح  ثمة  الدائم،  الربح  للم�ستثمر  يجلب 

وخ�سارة يف اأحيان اأخرى.

توظيف  اإط��ار  يف  الإ�ستثمار  مفهوم  يندرج 

راأ�سمال معني، وقد يكون ذلك من خالل �سركة ما. 

الإ�ستثمارات ت�سوبه معوقات  النوع من  لكن هذا 

املعرفة  امل�ستثمر  اإذا مل ميتلك  خ�سو�ساً  كثرية، 

فيه.  الإ�ستثمار  يريد  الذي  القطاع  حول  الكافية 

الأ�سواق  عرب  الإ�ستثمار  اأهمية  تكمن  هنا  من 

وال�سهولة  احلركة  يف  الليونة  توفر  لأنها  املالية، 

يف نقل نوعية الإ�ستثمار من قطاع اىل اآخر، وفق 

نوعية  تغيري  عملية  اأن  حني  يف  ال�سوق،  حركة 

الأعمال يف ال�سركات حتتاج اىل الوقت واملال.

اأثر اإنتعا�ش االقت�ساد العاملي

املختلفة  املالية  االأ���س��واق  �سهدت   •
ال�سنوات  يف  االأ�سهم  اأ�سعار  يف  حاداً  هبوطاً 

االأخرية، ما هو �سبب ذلك، وكيف تقراأه؟

- هناك اأ�سواق اأ�سهم متعددة ومتنوعة، كاأ�سواق 

املواد الأولية واأ�سواق البرتول واملعادن واحلديد... 

وتنعك�س حركة هذه الأ�سهم على حركة القطاعات. 

فمثالً تنخف�س اأ�سعار قيمة اأ�سهم �سركات الطريان، 

عن  التنقيب  �سركات  اأ�سهم  قيمة  ترتفع  عندما 

النفط، باعتبار اأن كلفة الطريان قد ارتفعت مع 

ت�سهد االأ�سواق املالية العاملية تذبذبات 

كثرية يف ال�سنوات االأخرية، نتيجة تطور 

ب�سرعة  وتفاعلها  االأ�سواق،  وانفتاح  االإت�ساالت  قطاع 

االأ�سهم عرب  االإ�ستثمار يف  قيا�سية. ون�سطت عمليات 

اإدراك  اأي  االآالف يف العامل، من دون  االإنرتنت من قبل 

يف  تام  وبغياب  املدرجة.  وال�سركات  ال�سوق  حلجم 

امل�ستثمرين،  ير�سدون  ال�ست�ساريني  احلاالت  معظم 

ارتفاع  اأدى اىل  الذي  االأمر  العر�ش،  الغ�ش يف  متادى 

حاد،  انخفا�ش  اىل  ثم  ومن  االأ�سهم  اأ�سعار  يف  كبري 

قامت  جهتها  من  امل�ستثمرون.  بها  ُمِنَي  فادحة،  خ�سائر  عنه  نتجت 

االأ�سواق بحركات ت�سحيحية عديدة ال�ستيعاب اخللل.

طوكيو  بور�سة  يف  اخللل  ومل��اذا  نيويورك،  بور�سة  يف  ح�سل  ماذا 

على  االأ�سهم  اأ�سواق  يف  اخللل  تاأثري  هو  ما  العربية؟  والبور�سات 

االإقت�سادات العاملية، وبالتايل على القطاعات االإنتاجية؟

بريوت  بور�سة  رئي�ش  اىل  »اجلي�ش«  جملة  حملتها  عديدة  اأ�سئلة 

الدكتور فادي خلف، واثنني من اأهل ال�ساأن.

البور�سات العاملية 

ت�سهد تقلبات حادة

ما هي دالالت 

الظاهرة 

وما م�سري 

امل�ستثمرين
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ارتفاع كلفة النفط.

لقد انتع�س القت�ساد العاملي يف الآونة الأخرية، 

عندما انتع�ست اأ�سواق مال دولتي الهند وال�سني، 

اللتني ت�سكالن ثلث �سكان العامل.

هذه  يف  التكنولوجي  التطور  حركة  كانت  لقد 

و�سراء  ال�سناعة  لناحية  ن�سبياً،  بطيئة  ال��دول 

ال�سيني  امل��اردي��ن  ولكن  وغ��ريه��ا...  ال�سيارات 

وتطور  فيهما  القت�ساد  ومنا  اإ�ستيقظا،  والهندي 

اىل  كبرية  بحاجة  اأن��ه  يعني  ما  مّطرد،  ب�سكل 

خريات الأر�س من معادن ثمينة وحديد وغريها...

على  جهة  من  اأّثر  الكبري  التطور  اأن  يربز  وهذا 

الطلب العاملي من املواد الأولية، ومن جهة اأخرى 

الأعمال وتفاعلها مع بع�سها يف  اأّثر على تطور 

البلدان الأخرى. 

اأ�سواق  لها  تتعر�س  قد  اأخرى  تاأثريات  وهناك 

اأي  ح�سول  فعند  العمالت.  اأ�سعار  وهي  الأ�سهم، 

تبادل جتاري مثالً بني ال�سني والوليات املتحدة، 

تلجاأ الأخرية اىل ممار�سة ال�سغوطات على ال�سني 

الذي يدفعها اىل رفع  الأمر  امل�ساربة،  للحد من 

عملتها الوطنية، ما يوؤدي اىل رفع كلفة الت�سدير. 

ي�ساف اىل ذلك، تاأثري الفوائد على العمالت، فاإن 

اأ�سواق  على  يوؤثر  تعرفه  ارتفاع  اأو  انخفا�س  اأي 

معها  ترتفع  الفوائد  ترتفع  فعندما  الأ�سهم. 

ترتفع  وبالتايل  امل�سارف،  من  ال�ستدانة  كلفة 

كلفة الإنتاج وتنخف�س قيمة الأ�سهم.

اأن  اأحياناً  يح�سل  ولكن  مبا�سرة،  تاأثريات  هذه 

لأ�سباب  ملحوظاً  اإرتفاعاً  ت�سّجل  الفوائد  ن�سب 

يف  انخفا�س  اىل  ت��وؤدي  ل  وق��د  متعددة،  اأخ��رى 

اأ�سعار الأ�سهم.  

اىل ذلك، فاإن ارتفاع الفوائد على العملة يوؤدي 

اىل اإنخفا�س حجم عمليات الإ�ستثمار يف الأ�سهم، 

الربح  عن  دائماً  يبحث  امل�ستثمر  اأن  باعتبار 

الوفري، تاأميناً منه لثمن خماطر الإ�ستثمار.

حركة االأ�سهم وتاأثري قطاع النفط عليها

االأ�سهم  حركة  ترتبط  مدى  اأي  اىل   •
عاملياً ببع�سها؟

- اإن الأ�سواق املالية والتجارية العاملية مرتبط 

بع�سها بالبع�س الآخر، لذا فاإن اأي نه�سة اإقت�سادية 

عاملية حت�سل، تتفاعل معها قارات العامل باأ�سره. 

كان  الثمانينيات،  اأواخر  يف  اأي  العوملة،  فقبل 

الأوروبيون يرتقبون منو الإقت�ساد الأمريكي، اآملني 

�سنتني.  نحو  بعد  معه  الأوروبي  القت�ساد  تفاعل 

تتفاعل  العوملة  م��ع  خمتلف،  الو�سع  ال��ي��وم 

ق�سرية  زمنية  ف��رتة  يف  العاملية  الإقت�سادات 

ن�سبياً، ووفق حجمها.

على  النفط  قطاع  تاأثري  عن  ماذا   •
اأ�سواق االأ�سهم، هل هو كبري اأم ثانوي؟

- الطلب الهندي وال�سيني الكثيف على املواد 

الأولية ومنها النفط، اأّثر كثرياً على ارتفاع اأ�سعار 

اأّثر �سلباً على  النفط  اأ�سعار  واإرتفاع  هذه املواد. 

اأ�سعار  وعلى  العامل  يف  الإقت�سادية  القطاعات 

ارتفعت  النفط،  اأ�سعار  ارتفعت  فكلما  اأ�سهمها. 

معها كلفة الإنتاج وانخف�ست قيمة الأ�سهم.

النفطية  الطفرة  ف��اإن  اأخ��رى،  ناحية  من  ولكن 

الإقت�سادات  طت  ن�سّ النفط(،  اأ�سعار  )اإرت��ف��اع 

القت�سادات  فهذه  النمو،  ن�سب  ورفعت  العربية 

منتجة للنفط وم�سدرة له. هذا الأمر اأوجد فائ�ساً 

العربية  ال��دول  يف  ا�ستثمارها  مّت  ال�سيولة،  من 

املنتجة وامل�سّدرة، عرب �سركات و�سناعات جديدة 

اأخرى، غري النفط، بغية اإيجاد اإ�ستمرارية لعملية 

النمو، وعدم ح�سرها يف ال�سناعات النفطية.

على  ال�سيولة  من  الفائ�س  هذا  انعك�س  وطبعاً 

الأ�سهم،  على  الطلب  فارتفع  الأ�سهم،  اأ�سواق 

املعدلت  الأوق��ات  بع�س  يف  اأ�سعارها  وجت��اوزت 

بلغت  حيث  امل�ساربة،  ودخلت  بها،  امل�سموح 

قيمتها ن�سباً عالية جداً، تفوق قيمتها احلقيقية، 

اقتنا�ساً  بيعها،  اىل  ال�سركات  اأ�سحاب  ا�سطر  ما 

منهم لفر�سة الربح الوفري.

حركة  ت�ستدعي  الأ�سهم،  اأ�سواق  احلالة يف  هذه 

ت�سحيحية قوية. وهذا ما ح�سل يف الأ�سواق املالية 

اأ�سعار  انخف�ست  العربية يف �سيف 2006، حيث 

النفط واأ�سعار الأ�سهم ب�سكل قوي، وكان لذلك اأثر 

كبري على حميط الدول اخلليجية )املنتجة للنفط 

وامل�سدرة له( وبالتايل على املنطقة العربية. 

النفطية،  الطفرة  فائ�س  من  لبنان  اإ�ستفاد 

العرب  امل�ستثمرين  م��ن  العديد  اأن  باعتبار 

ا�ستثمروا اأموالهم فيه، ل �سيما اأن اأ�سعار الأ�سهم 

معتدلة  زال��ت  وم��ا  كانت  اللبنانية  ال�سوق  يف 

يف  لالأ�سهم  هائل  اإرت��ف��اع  مقابل  ومنطقية، 

احلركة  ه��ذه  لبنان  اإ�ستوعب  وق��د  اخلليج.  دول 

الت�سحيحية القوية، بطريقة هادئة.

بور�سة نيويورك

بور�سة  �سهدته  الذي  اخللل  وراء  • ماذا 
هي  ما   ،2006 العام  نهاية  مع  نيويورك 

اأ�سبابه ونتائجه؟

- اإنخف�ست الأ�سهم العاملية يف العامني 2002 

و2003 من جراء اأحداث 11 اأيلول، ومن ثم عادت 

الأرب���اح،  بع�س  ح�سول  اىل  اأدى  ما  وارتفعت، 

خ�سو�ساً يف قطاع العقارات، ومن ثم جرت احلركة 

الت�سحيحية لالأ�سواق.   

اآمال  الأرباح التي حتققت خيبت على ما يبدو 

�سلباً  انعك�س  ما  العام،  نهاية  يف  امل�ستثمرين 

على الأ�سواق والأ�سعار على حد �سواء.

الأ�سواق  يف  م��وؤخ��راً  ح�سل  ال��ذي  اخللل  ولكن 

)بور�سة  منها  الأم��ريك��ي��ة  وخ�سو�ساً  العاملية 

فهل  اليوم.  لغاية  اأ�سبابه  تعرف  مل  نيويورك( 

هو اإنخفا�س ناجت عن حركة اإ�ستيعابية وت�سحيحية 

لل�سنتني الأخريتني، لالإنطالق جمدداً؟ اأم اأنها فرتة 

خلل �سوف تكون طويلة؟ اجلواب رهن للم�ستقبل.

ما  م�سجعاً،  زال  ما  النمو  فاإن  اأخ��رى،  جهة  من 

معينة جنهل  لفرتة  اإ�سرتاحة  وجود  اإمكان  يعك�س 

اإتخاذ الإجتاهات الأ�سا�سية منحى  مدتها، بانتظار 

ت�ساعدياً. 

حركة  على  مبا�سر  تاأثري  لل�سيا�سة  • هل 
اإنخفا�ش االأ�سهم وحجم تداولها؟

- قد توؤثر ال�سيا�سة على حركة الأ�سهم، كما واأن 

ولكن  ال�سيا�سة.  على  تنعك�س  قد  الأ�سهم  حركة 

ال�سوؤال الأهم يبقى مرتبطاً بال�سيا�سة الإقت�سادية 

الأمريكية.  املتحدة  الوليات  يف  احلاكم  للحزب 

خطة  هي  اأم  تنموية؟  الإقت�سادية  اخلطة  فهل 

اأو خف�سه؟ هل هي  الدولر  تهدف اىل رفع �سعر 

الدكتور فادي خلف



اأم  توؤثر على ميزان املدفوعات،  خطة ت�سديرية 

اأنها تهدف اىل خف�س العجز باملوازنة؟   

الإقت�سادية  باخلطة  الأ���س��واق  تتاأثر  ع���ادة، 

الرتقب  ح��الت  ذل��ك،  على  والدليل  املو�سوعة، 

والإنتظار التي ت�سهدها الأ�سواق املالية يف اأثناء 

الوليات  الفيدرايل يف  الإحتياطي  مداخلة احلاكم 

الإقت�سادية  اللجان  اأم��ام  الأم��ريك��ي��ة،  املتحدة 

واملالية يف الكونغر�س. فاإن حركة الأ�سهم ت�سهد 

حالت هبوط و�ضعود بناًء على كل كلمة يقولها هذا 

احلاكم يف مداخلته غري الوا�سحة عادة، واملت�سمنة 

تلميحات وح�سب.

التي  الرتقب  ح��الت  اأن  هنا  بالذكر  واجل��دي��ر 

ي�سهدها العامل اليوم، حول ما �سيحدث بني اأمريكا 

واإيران، �سوف توؤثر حتماً على الأ�سواق املالية من 

خالل نقطتني:

من  واخلوف  اخلطر  زيادة   -1

اأوروبا  يف  فعل  رّدات  عمليات 

واأمريكا �سبيهة ب�11 اأيلول، من 

جراء قيام �سربة ع�سكرية على 

اإيران.

لعمل  ال�سلبي  امل���ردود   -2

العربية  املنطقة  ع�سكري على 

باعتبارها  العربي،  واخلليج 

منبعاً للنفط.

لها  ���س��ي��ك��ون  عملية  ف����اأي 

النفط  اأ�سعار  على  كبري  تاأثري 

كلفة  زي����ادة  ع��ل��ى  وب��ال��ت��ايل 

الإنتاج ال�سناعي وعلى حركة اأ�سواق الأ�سهم.

امل�ستوى  على  ال�سيا�سية  الت�سريحات  اأم��ا 

الأ�سهم وقيمتها يف  املحلي فال توؤثر على حركة 

البع�س.  يعتقده  ما  عك�س  على  وذل��ك  لبنان، 

الأمريكي  الرئي�سني  قبل  من  الت�سريحات  ولكن 

الأ�سواق  فتنتع�س  اإيجاباً  اإما  تنعك�س  والإي��راين، 

ويبتعد �سبح العقوبات الإقت�سادية واحلرب واخلطر 

واإما  الأمني،  والإ�ستقرار  البرتول  لناحية  العاملي، 

العامل باأ�سره يف  الأ�سواق وجتعل  �سلباً، فتت�سنج 

حالة ترّقب وانتظار.  

بور�سة بريوت اليوم

اليوم،  بريوت  بور�سة  حركة  عن  • ماذا 
حرب  يف  االإ�سرائيلية  للإعتداءات  كان  وهل 

متوز تاأثري كبري على حركة تداول اأ�سهمها؟

خالل  اإيجابياً  تطوراً  ب��ريوت  بور�سة  �سهدت   -

ال�سركات  اأ�سهم  العامني 2005 و2006، و�سهدت 

املدرجة عليها ارتفاعاً هاماً يف اأ�سعارها، ولكنها 

اأما  وذك��رن��ا.  �سبق  كما  املعقول،  �سمن  بقيت 

ناجمة  اإ�سرتاحة  فرتة  يف  متر  فالبور�سة  اليوم 

البور�سات  اإنخفا�س يف  اأعقبه  الذي  عن الرتفاع 

عن  بحث  حالة  يف  امل�ستثمرين  اأن  اإذ  العربية، 

التي  اخل�سائر  تعّو�س  اأن  ميكن  التي  الو�سائل 

منوا بها. وبالتايل خفت وترية التدفقات املالية 

باجتاه بور�سة بريوت.  

التي  الأليمة  الأحداث  مع  الو�سع  هذا  ويرتافق 

�سهدها لبنان ال�سيف املا�سي، ولكن تاأثريها يف 

بع�س النواحي كان غري مبا�سر، باعتبار اأن اأ�سعار 

تنخف�س  ومل  م�ستوياتها،  على  حافظت  الأ�سهم 

القيمة  اأن  اىل  يعود  وه��ذا  دراماتيكي.  ب�سكل 

بور�سة  على  اأ�سهمها  املدرجة  لل�سركات  الفعلية 

يتم  التي  الأ�سعار  من  واأعلى  مرتفعة،  ب��ريوت 

التداول بها حالياً.

ففي  التداول،  حجم  انخف�س  اأخ��رى،  ناحية  من 

وي�سرتي  يغامر  امل�ستثمرين  من  ق�سماً  اأن  حني 

هذه  اأن  منه  اإدراك��اً  احلالية،  قيمتها  يف  الأ�سهم 

تذليل  فور  خيالية،  اأرباحاً  حتقق  �سوف  الأ�سهم 

العقبات ال�سيا�سية، ثمة ق�سم اآخر يف حالة ترقب 

ودر�س لالأو�ساع ال�سيا�سية يف املنطقة.

وميكننا التاأكيد اأن الإنخفا�س الب�سيط الذي طراأ 

بريوت،  بور�سة  يف  املدرجة  الأ�سهم  اأ�سعار  على 

لالإرتفاع  الإ�ستيعابية  احلركة  عن  فقط  ناجم 

ال�سيا�سية  الأحداث  ولي�س عن  �سابقاً،  الذي ح�سل 

والأمنية.

�سركات جديدة على البور�سة

على  جديدة  �سركات  اإدراج  �سيتم  • هل 
بور�سة بريوت؟

- العام 2001، كان عدد الأدوات املالية املدرجة 

فقد  اليوم  اأم��ا  فقط،   13 ب��ريوت  بور�سة  على 

اأ�سبح عدد الأدوات 25.

النظام  تعديل  ج��راء  من  نتجت  الزيادة  وه��ذه 

كل  ب���اإدراج  ي�سمح  ب�سكل  للبور�سة،  الداخلي 

الأدوات املالية القابلة للتداول.

املدرجة  الأ�سهم  �سهدته  الذي  الكبري  والإرتفاع 

دفع  العام 2006،  واأوائ��ل  العام 2005  اأواخر  يف 

العديد من ال�سركات العربية واملحلية وامل�سارف 

اإدراج  كيفية  حول  الإ�ستف�سار  اىل  الإ�ستثمارية، 

حت�سري  واىل  ب���ريوت،  ب��ور���س��ة  على  اأ�سهمها 

امللفات.

اليوم  هي  املوؤ�س�سات  وهذه 

الوقت  وانتظار  حالة ترّقب  يف 

والإ�ستفادة  ل��الإدراج  املنا�سب 

من الأ�سعار. 

املارد لن ينام  والطفرة 

النفطية قادمة من جديد

ت��وّق��ع ال��دك��ت��ور ف���ادي خلف 

امل��واد  على  الطلب  اإرت��ف��اع 

ينام  ل��ن  امل���ارد  لأن  الأول��ي��ة 

بفرتات  مي��ر  ق��د  ب�����س��ه��ول��ة. 

ينام.  ل��ن  ول��ك��ن��ه  اإ���س��رتاح��ة، 

وبالتايل فاإن الإ�ستثمارات العاملية هامة جداً على 

توؤدي  لن  امل�ساربة  اأن  حني  يف  الطويل،  املدى 

�ضرط  الربح،  يحقق  فالإ�ضتثمار  اخل�ضارة.  اىل  اإل 

ح�سن اختيار القطاع املنا�سب، وال�سركة املنا�سبة.

وتوّقع الدكتور خلف اأن ت�سهد املنطقة العربية 

ثورة اأو طفرة نفطية ثانية، بحكم ا�ستمرار الطلب 

على املواد الأولية وبالتايل البرتول.

وقال يف ختام حديثه:

بعد اأن متت احلركة الت�سحيحية لالأ�سهم واأ�سعار 

اىل  العربية  الأ���س��واق  ت��ع��ود  ف�سوف  النفط، 

وتتغذى   ،2008 العام  رمبا  جديد،  من  الإنتعا�س 

من الأموال الفائ�سة.

وبطبيعة احلال، �سوف ي�ستفيد لبنان من جديد 

من هذه الطفرة، و�سيرتافق ذلك مع وجود �سركات 

جديدة يف البور�سة قيمتها الفعلية جيدة جداً.
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الدكتور فادي خلف يف حديثه اىل الزميلة تريز من�سور



ال�سلطي: 

االإ�ستثمار يكون اأحياناً اإعتباطياً

حادة  تقلبات  اخلليج  يف  البور�سات  �سهدت 

مدير  ال�سلطي  نا�سر  الدكتور  الأ�سهم،  اأ�سعار  يف 

 - الوطني  العربي  البنك  يف  الت�سويق  ق�سم 

هام�س  على  »اجلي�س«  التقته  ال��ذي  ال�سعودية 

املناف�سة  »اإن  قال:  العربي  القت�سادي  املنتدى 

اأ�سبحت  العربية،  الأ�سهم  اأ�سواق  امل�ساربة يف  اأو 

اأخرياً غري موؤ�س�ساتية، فمعظم امل�ستثمرين يجري 

العمليات فردياً عرب النرتنت ومن دون اإ�ست�سارة 

الغ�س  لعمليات  مدركني  غري  وهم  اخت�سا�سيني 

الكبرية التي ت�سود عمليات العر�س. وهذا ما اأدى 

اىل رفع الأ�سعار بطريقة غري مقبولة اأو منطقية 

كما اأدى اىل خلل يف �سوق العر�س والطلب، واىل 

اإنهيارات حادة يف الأ�سعار«. 

ح��دوث  �سبب  ع��ن  النظر  »بقطع  واأ����س���اف: 

لأن  �سحي،  كموؤ�سر  اليها  ننظر  فاإننا  التقلبات، 

اأن تعود بالأ�سول اىل قيمتها  التقلبات  من �ساأن 

حتّفز  ما  غالباً  الإ�ستقرار  ف��رتات  اإن  الأ�سا�سية. 

الأ�سول  تقييمات  فيها  تبقى  مل��دة  امل�ساربة 

ومن  املعقولة.  امل�ستويات  عن  اأحياناً  منحرفة 

�ساأن هذه التقلبات اأن تزيد من نفور امل�ستثمرين 

من التعر�س للمخاطر.

الأ�سول  اأ�سعار  تتجه  التقلبات  ح�سول  عند 

اأي  معقولة،  جد  م�ستويات  نحو  الإنخفا�س  اىل 

احلقيقية  الأ�س�س  على  اإرت��ك��ازاً  اأك��رث  م�ستويات 

يجرون  الذين  وامل�ستثمرون  امل�ساربة.  على  ل 

اأحرى  املالية،  الأوراق  �سراء  يف  عقالنية  مقارنة 

بهم اأن يرّحبوا بذلك التطور«.

يف  ح�سلت  التي  »الإ�سطرابات  اأن  اىل  واأ�سار 

اآخر  اأ�سرمت  الرديئة  العقارية  الرهونات  �سوق 

جولة من التقلبات. واإن امل�ساكل التي ح�سلت يف 

�سوق الرهونات تعود اىل ت�سرفات غري م�سوؤولة«.   

ت�سوير: �سربل طوبيا 

�سا�سني: اأ�سواق االأ�سهم اللبنانية 

يف حالة ترّقب

التجاري  الإعتماد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائبة 

والعقاري )موؤ�س�سة مالية( ال�سيدة كارول �سا�سني 

اأ�سواق  حول  »اجلي�س«  اأ�سئلة  عن  بدورها  اأجابت 

الأ�سهم يف لبنان والعامل. قالت:

»اإن زيادة ن�سبة ال�سيولة يف الأ�سواق توؤثر على 

النفطية  الطفرة  �ساهمت  لذلك  البور�سة.  عمل 

يف �سّخ �سيولة كبرية يف الأ�سواق العربية، اأّثرت 

وكذلك  املنطقة  البور�سات يف  عمل  على  اإيجاباً 

الإ�ستثمارات  ن�سبة  ارتفعت  حيث  لبنان،  يف 

اىل  نظراً  لف��ت،  ب�سكل  فيه  والأجنبية  العربية 

حجمه.

واأ�سافت:

تفاعل  يف  �ساهمت  الثلج،  ككرة  »العوملة 

الآخ���ر.  البع�س  م��ع  بع�سها  املالية  الأ���س��واق 

فالبور�سات الأوروبية تتاأثر ب�سرعة فائقة ببور�سة 

البور�سات  على  توؤثر  ال�سني  وبور�سة  نيويورك، 

العاملية«.

على  اأّث��رت  اأيلول   11 اأح��داث  »اأن  اىل  واأ�سارت 

بور�ضة نيويورك وعلى هبوط الأ�ضهم، وهي لغاية 

اليوم مل ترتفع ب�سكل ملحوظ«.

على  توؤثر  الفوائد  حركة  »اإن  �سا�سني:  وقالت 

ترتفع  الفوائد،  ارتفعت  ف��اإن  الأ�سهم.  حركة 

يلجاأ  انخف�ست،  واإن  امل�سارف،  الودائع يف  ن�سب 

املالية  ب���الأدوات  الإ�ستثمار  اىل  امل�ستثمرون 

)الأ�سهم(.

هي  العاملية  الفوائد  اأن  اىل  �سا�سني  واأ�سارت 

اليوم يف طور الإرتفاع من 1/4 5 اىل 5.30، بعد 

اأن كانت منذ ب�سع �سنوات تراوح بني 1 و1.30 

يف املئة«.

بالأزمة  اللبنانية  املالية  الأ�سواق  تاأثر  وعن 

العاملية وواقعها اليوم قالت: »اإن الأ�سواق املالية 

مل تتاأثر يف لبنان ب�سكل مبا�سر. فمنذ اأواخر العام 

الأ�سواق  2004 ولغاية كانون الثاين 2006 كانت 

يف  الهبوط  عملية  ولكن  م�ضتمر.  ن  حت�ضّ يف 

الأ�سعار نتجت وب�سكل رئي�س عن عملية ت�سحيح 

�سهدته  ال��ذي  ال�سريع  الإن��دف��اع  بعد  الأ�سعار، 

الأ�سعار خالل �سنة ون�سف.

ومن ثم بداأت امل�ضاكل ال�ضيا�ضية يف �ضباط من 

العام نف�سه، تلتها حرب متوز، لت�ساهم اأي�ساً يف 

معدلها  على  حافظت  ولكنها  الأ�سعار،  اإنخفا�س 

الو�سطي، وعلى عملية حترك ب�سيطة ومنطقية. 

وميكن القول اليوم اإن ال�سوق جاهزة للتحرك، اإثر 

بروز بوادر اإيجابية يف الأجواء ال�سيا�سية، وحت�سني 

اخلطاب ال�سيا�سي«.

ولفتت �سا�سني اىل اأن »الأ�سهم املتداولة اليوم 

و�سوليدير  امل�سارف  اأ�سهم  هي  البور�سة  يف 

والكازينو و�سركة الرتابة و�سناديق الإ�ستثمار«.

دور  »تفعيل  امل�سوؤولني  على  اأخ��رياً  ومتّنت 

لأن معظم  الإقت�سادية،  الدورة  البور�سة وحت�سني 

يف  اآخ��ذاً  الإقت�سادية،  خططه  ي�سع  العامل  دول 

ل  بور�ساته،  يف  امل�ستثمرين  م�سالح  العتبار 

املوؤ�س�سات  يف  امل�ساهمني  معظم  واأن  �سيما 

املدرجة على البور�سة هم من عامة ال�سعب«.

ال�سيا�سية  الأج��واء  من  »قلقاً  �سا�سني  واأب��دت 

احلرب،  ترّقب  حالة  ومن  املنطقة،  يف  القامتة 

ت��داول  ح��رك��ة  على  رئي�س  ب�سكل  ت��وؤث��ر  لأن��ه��ا 

الأ�سهم«.
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ال�سيدة كارولني �سا�سني

الدكتور نا�سر ال�سلطي



التن�ست تنظيم 

الن�سان  حقوق  حلماية  الأوروبية  املحكمة  عن  �سادرين  قرارين  نتيجة 

احلياة  حرمة  على  واعتداًء  الن�سان  حلقوق  خمالفاً  تدبرياً  التن�ست  اعتربا 

احلالت  اإل يف  الجراء  وبالتايل ل يجوز تنفيذ هذا  للفرد،  والعائلية  اخلا�سة 

الفرن�سي  امل�سرتع  اأ�سدر  �سراحة،  القانون  عليها  ين�س  التي  ال�ستثنائية 

التن�ضت  �ضروط  مبوجبه  وحّدد   )1991 متوز   10(  91/646 الرقم  القانون 

اأن يقّرر فيها هذا  ال�سلكية والال�سلكية واحلالت التي ميكن  على املخابرات 

التدبري ال�ستثنائي.

يف لبنان، بعد العديد من النداءات الداعية اىل �سّن قانون خا�س لتنظيم 

التن�ست الر�سمي ومنع التع�سف والعتداء على حرمة 

التي جتري  املخابرات  قانون �سون احلق ب�سرية  للفرد، �سدر  اخلا�سة  احلياة 

بوا�سطة اأي و�سيلة من و�سائل الت�سال )رقم 140، تاريخ 1999/10/27(. 

التخابر  �سرية  يف  »احلق  اأن  على  الأوىل  مادته  يف  القانون  هذا  ن�س  وقد 

)الأجهزة  الال�سلكية  اأو  ال�سلكية  الت�سال  و�سائل  من  وخارجياً  داخلياً  اجلاري 

اخلليوي،  فيها  مبا  اأنواعها  بجميع  املنقولة  والأجهزة  الثابتة،  الهاتفية 

لأي  القانون، ول يخ�سع  الإلكرتوين..( م�سون ويف حمى  والربيد  والفاك�س، 

احلالت  اإل يف  الإف�ساء،  اأو  العرتا�س  اأو  املراقبة  اأو  التن�ست  اأنواع  نوع من 

ويحدد  يحددها  التي  الو�سائل  وبوا�سطة  القانون  هذا  عليها  ين�س  التي 

قرار  على  بناء  املخابرات  اعرتا�س  اأ�سول  القانون  هذا  نّظم  كما  اأ�سولها«. 

اإداري، وحدد عقوبة التن�ست  ق�سائي وبناًء على قرار 

يعترب التن�ست على االت�ساالت اعتداًء خطرياً على احلريات ال�سخ�سية، ال �سيما 

على حرمة احلياة اخلا�سة وقد�سية �سّريتها، كما ي�سكل اعتداء على حقوق الدفاع لل�سخ�ش 

امل�ستبه بارتكابه اأو حماولة ارتكابه جرماً جزائياً. وهذه احلريات كفلها االعلن العاملي 

حلقوق االن�سان )1948(، ون�ست على حمايتها االتفاقية االأوروبية حلماية حقوق االن�سان 

)روما 1950/11/4(.

كذلك، ن�ست املادة 8 من الد�ستور اللبناين على اأن »احلرية ال�سخ�سية م�سونة ويف حمى 

القانون«. ون�ست املادة 9 من قانون تنظيم االأ�سول االإدارية واملالية يف املديرية العامة 

للربيد والربق ال�سادر باملر�سوم االإ�سرتاعي الرقم 59/126 تاريخ 1959/6/12 على اأن »�سر 

املرا�سلت الربيدية م�سون ال يجوز اإف�ساوؤه«.

غري اأن التن�ست على املخابرات يوؤمن لل�سلطات الق�سائية واالأمنية و�سيلة مهمة جداً يف اأعمال 

التحقيق، ويعترب من الو�سائل االأكرث فعالية وجناحاً يف �سبط االأدلة والوقائع اجلرمية اأو االأعمال 

ر �سد الدولة، واإجها�ش  التح�سريية التي ت�سبق الفعل اجلرمي، ولدرء خطر املوؤامرات التي حُت�سّ

املخططات الرامية اىل ارتكاب اأعمال تخريب واالرهاب واالعتداء على اأمن املجتمع، ومن اأهم 

الو�سائل التي ت�ساعد على ك�سف اجلرائم والقب�ش على فاعليها وامل�سرتكني فيها، ما يقت�سي 

التوفيق بني م�سلحتني مت�ساربتني، هما: م�سلحة الفرد وحقوقه وحرياته اخلا�سة، 

وم�سلحة الدولة واملجتمع واالأمن الوطني. وهنا ُيطرح الت�ساوؤل التايل: هل يجوز قانوناً 

التن�ست على املخابرات ال�سلكية والل�سلكية؟
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اإعداد: نادر عبد العزيز �سايف

دكتوراه دولة يف احلقوق 

حمام بالإ�ستئناف

بني احرتام احلريات ال�سخ�سية

ومراعاة م�سلحة الدولة والأمن الوطني

ت واعرتا�ش ما هي �سروط التن�سّ

و�سائل االت�سال؟ 
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غري ال�سرعي، واأن�ساأ هيئة م�ستقلة للتثبت من قانونية الجراءات املتعلقة 

باعرتا�س املخابرات بناء على قرار اإداري.

الق�سائي التن�ست 

يق�سد به التن�ست الذي يتم كاإجراء ق�سائي بناًء على طلب �سريح �سادر 

اىل  يهدف  وهو  واإ�سرافها،  اإدارتها  وحتت  خمت�سة،  ق�سائية  �سلطة  عن 

التحري عن اجلرائم املرتكبة والتثبت من هوية فاعليها وامل�سرتكني فيها. 

اأعاله على  وقد ن�ست املادة 2 من القانون اللبناين رقم 99/140 املذكور 

كل حمافظة  الأول يف  التحقيق  لقا�سي  الق�سوى،  ال�سرورة  حالت  اأنه »يف 

يقرر  اأن  التحقيق،  املكلف  القا�سي  بناًء على طلب خطي من  اأو  عفواً  اإما 

اإعرتا�س املخابرات التي جتري بوا�سطة اأي من و�سائل الت�سال املبّينة يف 

عليه  يعاقب  بجرم  مالحقة  كل  يف  وذلك  القانون،  هذا  من  الأوىل  املادة 

ول  ومعلالً،  خطياً  القرار  يكون  �سنة  عن  تقل  ل  ملدة  احلرية  من  باحلرمان 

يقبل اأي طريق من طرق الطعن.

قرار  �سدور  دون  من  العدلية  ال�سابطة  قبل  من  التن�ست  جرى  اإذا  اأم��ا 

التمييز  حمكمة  قررت  كما  باطالً.  فيعترب  املخت�س  التحقيق  قا�سي  عن 

القيام  قبل  وقعت  جرمية  حّتمته  اإذا  اإل  التن�ست  �سرعية  عدم  الفرن�سية 

واأن  التحقيق،  التحقيق معامالت  اأن يتوىل قا�سي  وبعد  التن�ست،  بعملية 

يتم التن�ست حتت اإدارته واإ�سرافه.

الق�ضائي  التن�ضت  �ضروط   99/140 رق��م  اللبناين  القانون  ح��ّدد  كما 

و�سيلة  بالعرتا�س  القا�سي  اأنه يحدد  3 منه على  املادة  واإجراءاته، فن�ست 

التحقيق، واملدة  اأو  التي يتناولها الجراء واجلرم مو�سوع املالحقة  الت�سال 

ال�سهرين،  املدة  هذه  تتجاوز  األ  على  العرتا�س،  عملية  خاللها  تتم  التي 

ون�ضت  عينها.  وال�ضروط  الأ�ضول  وفق  اإل  للتمديد  قابلة  تكون  ل  اأن  وعلى 

حم�سر  وو�سع  وت�سجيلها  املخابرات  اعرتا�س  يجري  اأن��ه  على   4 امل��ادة 

وذلك  لالأ�سول،  وفقاً  املكلف  العدلية  ال�سابطة  موظف  قبل  من  م�سمونها 

على  ويتوجب  واإ�سرافه.  ورقابته  القرار  عنه  ال�سادر  القا�سي  �سلطة  حتت 

جميع العاملني لدى اجلهات املعنية مبو�سوع و�سائل الت�سال يف القطاعني 

العام واخلا�س املعاونة يف تنفيذ القرار القا�سي بالعرتا�س )م 5(.

املكلف،  العدلية  ال�سابطة  موظف  اأو  القرار  عنه  ال�سادر  القا�سي  وينظم 

وانتهائه  العرتا�س  بدء  وتوقيت  تاريخ  يت�سمن  العرتا�س  بعملية  حم�سراً 

باملو�سوع.  العالقة  ذات  املعلومات  يت�سمن  حم�سراً  ينظم  كما  وت�سجيله. 

وفقاً  املخت�س  القا�سي  بختم  ويختم  يقفل  غالف  يف  الت�سجيل  ويو�سع 

العام لدى حمكمة  النائب  قرار  بناًء على  الت�سجيل  لالأ�سول )م 6(. ويتلف 

التمييز بعد انق�ساء مهلة مرور الزمن على دعوى احلق العام، وينظم حم�سر 

بعملية اإتالف الت�سجيل )م7(.

وكانت املادة 8 من القانون ذاته تن�س على اأنه ل يجوز اعرتا�س املخابرات 

التي يجريها املحامون اإل بعد اإعالم نقيب املحامني التثبت من اأن املحامي 

املق�سود ارتكب اأو �سارك يف ارتكاب جناية اأو جنحة. اإل اأن هذه املادة اأُبطلت 

 ،)1999/11/24( الد�ستوري  املجل�س  قرار  مبوجب 

متّيز  لأنها  القانون  اأمام  امل�ساواة  مبداأ  تخالف  املادة  هذه  اأن  اعترب  الذي 

اأو من  بني املحامني وغريهم من دون اأي مربر م�ستمد من اأحكام الد�ستور 

م�سلحة عامة اأو من وجودهم يف اأو�ساع اأو مراكز قانونية خمتلفة عن غريهم 

من املواطنني، لأن التن�ست ل ي�ستهدف اأ�سخا�سهم بو�سفهم حمامني ولكن 

على  التن�ست  ميكن  فال  الفرن�سي  القانون  يف  اأم��ا  مواطنني.  بو�سفهم 

يبلغ  اأن  بعد  اإل  مكتبه  يف  اأو  منزله  يف  املجراة  املحامني  اأحد  خمابرات 

قا�سي التحقيق نقيب املحامني عن هذا الإجراء وبعد التثبت القاطع من اأن 

املحامي املق�سود ارتكب اأو �سارك يف ارتكاب جناية اأو جنحة يعاقب عليها 

القانون ب�سنتي حب�س على الأقل.

وجتدر بالإ�سارة اأن املادة 136 من قانون اأ�سول املحاكمات املدنية اأجازت 

اأو الب�سري  اأو للقا�سي املنتدب حق اللجوء اىل الت�سجيل ال�سوتي  للمحكمة 

اأو بع�سها. وقد  اأو ال�سمعي لكل عمليات التحقيق التي يبا�سرها اأي منهما 

اعترب الق�ساء اللبناين اأن التن�ست ال�سوتي ي�سطدم بحق ال�سرية يف احلياة 

اخلا�سة، ما ي�سكل حائالً دون اعتماده يف طرق التحقيق وال�ستق�ساء، علماًَ 

الهاتفي  اأو  الب�سري  اأو  ال�سوتي  التن�ست  با�ستعمال  ي�سمح  ل  القانون  اأن 

اأ. م.  اأحكام املادة 136  اإل يف نطاق  الق�ساء  اأدلة تقدم اىل  للح�سول على 

م. وباأمر من املحكمة، واإل فهو ل يتمتع بالقوة الثبوتية ويقت�سي اإهماله، 

خ�سو�ساً واأنه يتعر�س للحياة ال�سخ�سية.

اىل  بال�ستناد  والتدقيق  املالحقة  اأن  الفرن�سي  الجتهاد  اعترب  جهته  من 

مكاملة هاتفية ثم ال�ستماع اليها مبعزل عن الأمر الق�سائي وب�سورة جانبية 

تعترب غري قانونية.

وتقت�سي الإ�سارة اأي�ساً اىل اأن املادة 174 من قانون املخدرات واملوؤثرات 

العقلية وال�سالئف رقم 1998/673، تطّرقت اىل كيفية مراقبة الت�سالت 

على  فن�ست  املخدرات،  جرائم  �سبط  اإطار  يف  عليها  والتن�ست  الهاتفية 

اأو  املراقبة  اأن ت�سع حتت  العامة،  النيابة  العدلية، مبوافقة  لل�سابطة  اأنه: 

اأ�ضخا�ش تتوافر دلئل جدية تفيد  التن�ضت خطوط الهاتف التي ي�ضتعملها 

التي  املكاملات  اعتبار  لكنه ل ميكن  املخدرات.  جرائم  اإحدى  ا�سرتاكهم يف 

ح�سل عليها بهذه الطريقة كاإقرار، بل ي�ستفاد منها يف ر�سد حتركات اجلناة 

وح�سب وال�ستفادة من ذلك لك�سف اجلرمية.

التن�ست االإداري

يق�سد به التن�ست الذي جتريه ال�سلطة الإدارية اأو ال�سيا�سية بهدف جمع 

القت�سادية  امل��وارد  على  واحلفاظ  الوطني  بالأمن  املتعلقة  املعلومات 

وكل  والعلمي  الع�سكري  والتج�س�س  الرهاب  خطر  ودرء  والوطنية،  والعلمية 

خطر يهدد الدولة واملجتمع.

التي  الدولية  والتفاقات  الن�سان  حقوق  التن�ست  من  النوع  هذا  يخالف 

تعنى بحماية هذه احلقوق، فاملبداأ اأنه يحّظر على اأي جهاز اأمني، ع�سكري 

وعلى  الت�سالت  �سركات  وعلى  الت�سالت  وزارة  على  يحّظر  كما  مدين،  اأو 

والال�سلكية  ال�سلكية  املواطنني  خمابرات  على  التن�ست  اآخ��ر،  �سخ�س  اأي 

الد�ستورية  وموؤ�س�ساته  الوطن  اأمن  عن  الدفاع  بحجة 



يف  اإل  طبيعتها،  اأو  اأهميتها  كانت  مهما  اأخرى  حجة  باأية  اأو  ال�سيا�سية  اأو 

ل�ضروط �ضريحة ووا�ضحة  احلالت ال�ضتثنائية التي ن�ش عليها القانون وفقاً 

ومو�سوعية.

وتقت�سي الإ�سارة هنا اىل اأن املادة 2 من قانون الدفاع الوطني اللبناين 

ن�ست   ،1983/9/16 تاريخ   83/102 رقم  ال�سرتاعي  باملر�سوم  ال�سادر 

على اأنه اإذا تعر�س الوطن اأو جزء من اأرا�سيه اأو قطاع من قطاعاته العامة 

اأو جمموعة من ال�سكان للخطر، ميكن اإعالن حالة التاأهب الكلي اأو اجلزئي، اأو 

التدابري مبرا�سيم تتخذ يف جمل�س  اجلزئية، وتعلن  اأو  العامة  التعبئة  حالة 

اأحكاماً  تت�سمن  اأن  وميكن  للدفاع،  الأعلى  املجل�س  اإنهاء  على  بناًء  الوزراء 

خا�سة تهدف اىل: تنظيم مراقبة النقل والنتقال واملوا�سالت والت�سالت. 

يف  اليها  امل�سار  احلالت  يف  الدولة  حق  الن�س  هذا  من  ال�ستنتاج  وميكن 

اأو  التاأهب  حالة  اعالن  عند  وات�سالتهم  املواطنني  خمابرات  على  التن�ست 

التعبئة، على اأن يكون ذلك مبوجب مرا�سيم يف حالت ا�ستثنائية حم�سورة 

و�سيقة جداً.

ومدته: و�سروطه  االإداري  التن�ست  • اأ�سول 
ن�ست املادة 9 وما يليها من القانون اللبناين رقم 99/140 على اأنه لكل 

من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية اأن يجيز اعرتا�س املخابرات مبوجب 

قرار خطي معّلل، بعد موافقة رئي�س جمل�س الوزراء، وذلك يف �سبيل جمع 

الدولة،  اأمن  على  الواقعة  واجلرائم  الرهاب،  مكافحة  اىل  ترمي  معلومات 

واجلرائم املنّظمة، ويحدد القرار و�سيلة الت�سال مو�سوع الإجراء، واملعلومات 

التي يقت�سي �سبطها، واملدة التي تتم خاللها عملية العرتا�س، على اأن ل 

تتجاوز هذه املدة �سهرين، وعلى اأن ل تكون قابلة للتمديد اإل وفق الأ�سول 

وال�ضروط عينها )م 9(. 

و�سائل  مبو�سوع  املعنية  اجلهات  لدى  العاملني  جميع  على  ويتوجب 

القا�سي  القرار  تنفيذ  يف  املعاونة  واخلا�س  العام  القطاعني  يف  الت�سال 

العرتا�س  بعملية  حم�سراً  املكلفة  الجهزة  وتنظم  )م10(.  بالعرتا�س 

يت�سمن تاريخ بدء العرتا�س وتوقيته وانتهائه وت�سجيله. كما تنظم حم�سراً 

املح�سر اىل  ن�سخة عن  وتبلغ  باملو�سوع.  العالقة  ذات  املعلومات  يت�سمن 

كل من رئي�س جمل�س الوزراء والوزير املخت�س )م11(.

ويتم تلف الت�سجيل بعد انق�ساء ثالثة اأ�سهر على تنظيم حم�سر املعلومات 

ما مل تقرر ال�ضلطة الآمرة بالعرتا�ش الحتفاط به ملدة مماثلة وفق ال�ضول 

ومي�سك  )م12(.  الت�ضجيل  اإتالف  بعملية  حم�ضر  وينظم  ذاتها.  وال�ضروط 

لدى كل من رئا�سة جمل�س الوزراء ووزارتي الدفاع الوطني والداخلية �سجل 

بدئها  تاريخ  �سيما  ل  اإداري،  قرار  على  بناًء  جتري  عملية  كل  فيه  ت��دّون 

وانتهائها )م13(.

الربيد  وزراء  اقرتاح  على  بناًء  ال��وزراء  جمل�س  يف  يتخذ  مبر�سوم  وحتدد 

التي  الأماكن  والداخلية،  الوطني  والدفاع  والال�سلكية  ال�سلكية  والت�سالت 

يجوز فيها القيام باعرتا�س املخابرات وت�سجيلها )م14(. ول يجوز اعرتا�س 

املخابرات التي يجريها الروؤ�ساء والنواب والوزراء مبوجب قرار اإداري )م15(. 

اإداري«  قرار  »مبوجب  عبارة  اأن  هنا  بال�سارة  وجتدر 

اأبطل  اأن  بعد   1999/12/27 تاريخ   158 رقم  القانون  مبوجب  اأ�سيفت 

معترباً   ،1999/11/24 تاريخ  قراره  يف   15 املادة  الد�ستوري  املجل�س 

اإداري،  قرار  بناًء على  والنواب،  والوزراء  الروؤ�ساء  التن�ست على خمابرات  اأن 

يخالف الد�ستور لأنه ينيط بال�سلطة الإدارية حق التن�ست عليه ما يتعار�س 

قرار ق�سائي  بناًء على  الذي يجري  التن�ست  اأما  الد�ستورية.  مع ح�سانتهم 

فال يكون خمالفاً للد�ضتور �ضرط اأن يتم يف اإطار مالحقة ق�ضائية ويف احلدود 

التي ين�س عليها الد�ستور اأي�ساً.

اأما يف القانون الفرن�سي رقم 1991/646: فال يجوز، وفقاً للمادة 6 منه، 

تنفيذ التن�ست اإل بناًء على قرار خطي ومعّلل ي�سدر عن رئي�س احلكومة بناًء 

اأن يحدد رئي�س احلكومة  الداخلية. ويجب  اأو وزير  الدفاع  على اقرتاح وزير 

عدد عمليات التن�ست الواجب تنفيذها على اأن ل تتعدى فرتة الجراء الأمني 

بقرار معّلل  ال�سرورة  حالة  الجراء يف  اأ�سهر، وميكن جتديد هذا  اأربعة  مدة 

خطي ي�سدر عن رئي�س احلكومة.

امل�ستقلة(: )الهيئة  االإداري  التن�ست  على  • الرقابة 
ن�ست املادة 16 وما يليها من القانون اللبناين رقم 99/140 على كيفية 

م�ستقلة  هيئة  تن�ساأ  اأنه  على  فن�ست  الإداري،  التن�ست  قرار  على  الرقابة 

ورئي�س  الدولة  �سورى  جمل�س  ورئي�س  التمييز  ملحكمة  الأول  الرئي�س  من 

ديوان املحا�ضبة، تناط بها �ضالحية التثبت من قانونية الجراءات املتعلقة 

باعرتا�س املخابرات املتخذة بناًء على قرار اإداري، ويرتاأ�س الهيئة القا�سي 

الأعلى درجة.

اإداري خالل  الهيئة قرارات اعرتا�س املخابرات املتخذة مبوجب قرار  تبلغ 

48 �ساعة من �سدورها.

يف  النظر  التبلغ،  تاريخ  من  اأي��ام  �سبعة  مهلة  خالل  للهيئة،  ويعود 

رئي�س  من  كل  اىل  ب�ساأنه  راأيها  اإبالغ  ال�سرورة  وعند  العرتا�س،  قانونية 

جمل�س الوزراء والوزير املخت�س. ويعود لها النظر يف قانونية العرتا�س بناًء 

على مراجعة كل ذي م�سلحة وفق الأ�سول ذاتها وذلك خالل �سبعة ايام من 

تاريخ تقدمي املراجعة.

لإجراء  ال�سالحيات  اأو�سع  اأع�سائها  من  تنتدبه  ملن  اأو  للهيئة  ويكون 

ومع  املخت�سة  والفنية  والإداري��ة  الأمنية  اجلهة  مع  الالزمة  التحقيقات 

موؤ�س�سات القطاع اخلا�س املعنية مبو�سوع و�سائل الت�سال، ولها احلق يف 

على  والطالع  اخلربة  اأهل  من  ت�ساء  مبن  وال�ستعانة  ي  احل�سّ الك�سف  اإجراء 

املعدات وامل�ستندات الالزمة مهما كانت درجة �سريتها.

اأعمالها وباقرتاحاتها،  �سنوياً يت�سمن بياناً بخال�سة  وت�سع الهيئة تقريراً 

يرفع اىل كل من رئي�س اجلمهورية ورئي�س جمل�س النواب ورئي�س جمل�س 

الوزراء.

ويحدد نظام عمل الهيئة مبر�سوم يتخذ يف جمل�س الوزراء بناًء على اقرتاح 

وقد �سدر  الداخلية.  بوزارة  التن�ست  وتنح�سر مهمة  الوزراء.  رئي�س جمل�س 

الهيئة  عمل  بتنظيم  اخلا�س   2005/10/1 تاريخ   15281 رقم  املر�سوم 

على  الإداري  العرتا�ش  اجراءات  قانونية  من  التثبت  بها  املنوط  امل�ضتقلة 

املادة  اأن  هنا  بال�سارة  وجتدر  الهاتفية.  املخابرات 

 263 رقم  العدد   - اجلي�ش 

42



263 رقم  العدد   - اجلي�ش 

43

16 اأ�سيفت مبوجب القانون رقم 158 تاريخ 1999/12/27 بعد اأن اأبطل 

القدمية   16 املادة   1999/11/24 تاريخ  قراره  يف  الد�ستوري  املجل�س 

التي كانت تن�س على اإن�ساء هذه الهيئة من الرئي�س الأول ملحكمة التمييز 

النواب،  جمل�س  رئي�س  ي�سميهما  ونائبني  الدولة  �سورى  جمل�س  ورئي�س 

فاعترب املجل�س الد�ستوري اأن ا�سرتاك نواب يف ت�سكيل الهيئة ي�سكل تدخالً 

وملبداأ  للد�ستور  خمالفة  ب�سورة  التنفيذية  ال�سلطة  اأعمال  يف  قبلهم  من 

الف�سل بني ال�سلطات.

عقوبة التن�ست غري القانوين

فر�ست املادة 17 من القانون اللبناين رقم 99/140 عقوبة احلب�س من 

�سنة اىل ثالث �سنوات وبالغرامة من خم�سني اىل مئة مليون لرية، على كل 

�سخ�س يعرت�س اأي خمابرة خالفاً لأحكام هذا القانون.

اأو  اجلرم  يف  تدخل  اأو  ا�سرتك  اأو  حّر�س  من  كل  عينها  بالعقوبة  ويعاقب 

اعرتا�س  لدى  عليها  ا�ستح�سل  معلومات  اأف�سى  اأو  احتفظ  اأو  ا�ستن�سخ 

اعرتا�س  على  اأق��دم  اأو  املخت�سة  ال�سلطات  تكليف  على  بناًء  املخابرات 

املخابرات يف غري الأماكن املحددة يف قرار العرتا�س.

اىل  �سهرين  من  باحلب�س  العقوبات  قانون  من   850 املادة  عاقبت  كما 

�سفته  ا�ستعمال  ي�سيء  والربق  الربيد  مب�سلحة  ملحق  �سخ�س  كل  �سنتني، 

اأو  الر�سائل  اإحدى  اأو يختل�س  اأو يتلف  ر�سالة خمتومة  باأن يّطلع على  هذه 

كان  نف�سها مبن  العقوبة  وتنزل  اليه.  املر�سل  غري  اىل  يف�سي مب�سمونها 

ملحقاً مب�سلحة الهاتف واأف�سى خمابرة هاتفية اّطلع عليها بحكم وظيفته 

اأو عمله.

اآخر  �سخ�س  كل  اأن  على  العقوبات  قانون  من   581 املادة  ن�ست  وكذلك، 

اأو يّطلع باخلدعة  اليه،  اأو برقية غري مر�سلة  ر�سالة  اأو يف�سي ق�سداً  يتلف 

على خمابرة هاتفية، يعاقب بغرامة ل تتجاوز املئة األف لرية لبنانية.

مرور الزمن واالخت�سا�ش الق�سائي

ت�سري مهلة مرور الزمن على اجلرائم املن�سو�س عليها يف املادة 17 من 

هذا القانون اعتباراً من تاريخ اكت�ساف اجلرم، ول يحول دون املالحقة ترك 

املوظف اأو الأجري اأو امل�ستخدم عمله )م18(. علماً اأن مدة مرور الزمن على 

للفقرة ج من املادة  القانوين هي ثالث �سنوات وفقاً  التن�ست غري  جرمية 

10 من قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية معطوفة على املادة 39 من قانون 

العقوبات.

اجلرائم املن�سو�س عليها  العدلية يف  املحاكم  اآخر، تنظر  لأي ن�س  وخالفاً 

للمحا�سر  الثبوتية  القوة  وتبقى  )م19(.  القانون  هذا  من   17 املادة  يف 

املنظمة وفقاً لالأ�سول خا�سعة لقواعد الثبات العامة )م20(.



�أيار

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

�سوؤون و�سجون
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اإمياناً منها بالطاقات الب�سرية اللبنانية وتاأكيداً 

»كاريرز«  �سرك  نظمت  عمل،  فر�س  وجود  على 

املنتدى   )COD( والتوثيق  التوجيه  وم��رك��ز 

الأو�سط  ال�سرق  يف  الأول  والتوظيفي  التوجيهي 

مركز  يف  ال�سابعة  ب��دورت��ه   »2007 »ف����وروارد 

املعر�س واملوؤمترات الدولية »بيال« يف بريوت.

�سم امللتقى اأكرث من 100 عار�س حملي وعربي 

مب�ستقبل  والإمي��ان  الثقة  جميعاً  ميلكون  ودويل 

لبنان املزدهر وب�سبابه الكفوء واملتعلم والطموح. 

امللتقى  العار�سني يف  اأكرث من 75٪ من  فاإن  اإطالقه،  منذ  مّرة  ولأول 

هم من ال�سركات اللبنانية الراغبة بتاأمني ع�سرات من الوظائف، ل بل 

بلده  له يف  العمل  فر�س  توفري  بغية  اللبناين  لل�سباب  منها،  املئات 

 »Careers« واحلوؤول دون التحاقه بركب الهجرة، كما اأّكد مدير عام �سركة

الأ�ستاذ فادي عيد.

القطاعات  �سمن  امللتقى  يف  امل�ساركة  اللبنانية  ال�سركات  وتندرج 

واخلدمات  ال�ست�سفاء  واملقاولت،  البناء  منها:  املختلفة  الإقت�سادية 

والإع��الن،  الت�سويق  واملعلوماتية،  الت�سالت  الطريان،  ال�سحية، 

وال�سناعة  التجارة  والتدقيق،  املحا�سبة  والتاأمني،  امل�سارف 

والتوزيع )من املواد الغذائية اىل الأدوية والألب�سة وم�ستح�سرات 

التجميل(.

اأما بالن�سبة اىل الوظائف املعرو�سة فهي تغطي عدداً كبرياً 

)حما�سبة،  والإ�ست�سارية  الإدارية  الوظائف  منها:  املهن  من 

مبيعات، اإدارة موارد ب�سرية، ت�سويق، ...( والوظائف التقنية 

مهند�سني...(.  وات�سالت،  معلوماتية  )اخت�سا�س  والفنية 

من  مبا�سرة،  اإما  امللتقى،  خالل  من  التوظيف  عملية  ومتت 

خالل مقابلة ممثل ال�سركة املتقدم بطلب العمل يف امللتقى 

ال�سركات  تت�سل  حيث  املعر�س  انتهاء  بعد  واإم��ا  وتوظيفه، 

بالباحثني عن عمل ملقابلتهم اأو توظيفهم.

نوعه  من  ف��ري��داً  حدثاً  �سّكل  املعر�س 

اإذ حمل فوائد متعددة لطالبي العمل الذين تراوح  ح�سب ما قال عيد، 

اأمام الباحث عن العمل  اأعمارهم بني 18 و50 عاماً، كما اتاح الفر�سة 

ملقابلة اأكرث من 600 �سركة يف موقع واحد.

اجلي�ش اللبناين 

�سارك يف املعر�ش

املعر�ش  فرتة  ط��وال  اللبناين  اجلي�ش  جناح  �سهد 

العمل  وجماالت  التطّوع  عن  ا�ستف�سروا  زائرين«  »عجقة 

اللواتي  الفتيات  وكانت الفتة ن�سبة  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  يف 

عن  ي�ستف�سرن  فجئن  احلربية،  املدر�سة  اىل  بالدخول  يرغنب 

�سروط االنت�ساب وامل�ستندات املطل�بة واالختبارات التي يخ�سعن 

لها ومواد الفح�ش.

ال��زوار  اأ�سئلة  عن  االإج��اب��ة  ال�سباط  من  ع��دد  ت���ّل  وق��د 

من�سورات  توزيع  اىل  اإ�سافة  لهم،  املعلومات  وتقدمي 

كانت معرو�سة، اىل جانب  التي  التوجيه  مديرية 

والرتب  والقطع  واالأف��واج  االألوية  �سارات 

الع�سكرية.
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»فوروارد 2007«

يف البيال
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اخترب اإمكانات »اجلوال« ت�سويرياً

ب�سام حلود يف معر�ش »الفن املتحرك«

يف  اخت�سا�سي  معماري  مهند�س   •
الرتميم والتنظيم املدين.

و�سحايف. • م�سّور 
)LAU( بفرعيها  الأمريكية  اللبنانية  اجلامعة  يف  • بروف�سور 

بريوت وجبيل. 

ال�»ESCWA« لدى الأمم املتحدة. يف  الفنون  جمل�س  • رئي�س 
لل�سورة. اللبناين  البيت  ورئي�س  • موؤ�س�س 

.»Prestige« جملة  يف  موؤ�س�س  • ع�سو 
 World Press Photography يف  العامة  التحكيم  جلنة  • ع�سو 

الذي اأقيم يف لبنان العام 1996.

»�سهر  م�سابقة  يف  اللبنانية  الفرن�سية  التحكيم  جلنة  • ع�سو 
ال�سورة« التي عقدت يف لبنان العام 1998.

 - الفرنكوفرنية«  »األعاب  يف  العاملية  التحكيم  جلنة  • ع�سو 
ق�سم الت�سوير، اأوتوا - هول، كندا، العام 2001.

جلنة  ع�����س��و   •
العاملية  التحكيم 

املعمارية  للهند�سة 

خ��������الل امل�����وؤمت�����ر 

للهند�سة  ال��ع��امل��ي 

عقد  الذي  املعمارية 

يف مدينة كامرينو، اإيطاليا، العام 2004.

واللبنانية. العاملية  ال�سحافة  يف  عديدة  �سور  له  • ن�سرت 
املتحدة،  الوليات  تون�س،  لبنان،  يف  معر�ساً   40 يف  • �سارك 
اإيطاليا،  اأملانيا،  الأردن،  �سوريا،  الت�سيكية،  اجلمهورية  فرن�سا، 

بلغاريا، مقدونيا وقطر.

• موؤلفاته:
- البطريركية املارونية - تاريخ ور�سالة، 1996.

- اليونانيون والفينيقيون يف التاريخ القدمي، 2004.

عندما كان والده يف امل�ست�سفى، قام امل�سّور 

وبروف�سور علم الت�سوير يف اجلامعة اللبنانية 

بت�سويره  حل��ود  ب�سام   )LAU( الأم��ريك��ي��ة 

بوا�سطة الهاتف اجلوال )Palm Trio(، فحّرك 

ت�سويرية  موؤثرات  على  بذلك  وح�سل  يده 

امل��زدوج.  الت�سوير  من  ن��وع  هي  خا�سة، 

يتعّمق  جعلته  عليها  ح�سل  التي  النتيجة 

للت�سوير  املختلفة  الم��ك��ان��ات  بدرا�سة 

و�سور  نتائج  اىل  فو�سل  اجلوال  بالهاتف 

الأخري  معر�سه  مو�سوع  كانت  مده�سة 

 Gœthe -( الأملاين  الثقايف  املركز  يف 

مع  )بالتعاون  بريوت  يف   )Institute
»الفن  لل�سورة( بعنوان  اللبناين  البيت 

املتحرك«.

يقول ب�سام حلود: »هذا املعر�س اإحياء 

والدي  لوفاة  الأوىل  ال�سنوية  للذكرى 

الذي كان ملهماً يل يف بداية حياتي 

ونهاية حياته«.

من  ال��ن��وع  ه��ذا  تقنية  ع��ن  اأم���ا 

النّقال  الهاتف  جهاز  اإن  فيقول  الت�سوير 

ح�سا�سية  ذات  بكامريا  جمّهز   )Palm Trio(
�سعيفة )mp 0.7( ت�ستغرق وقتاً لت�سل اىل 

ن�سبة ال�سوء ال�سحيحة للت�سوير، ما يوؤدي اىل 

كل  يف  الكافية  بال�سرعة  الأل��وان  ن�سوج  عدم 

مرة تلتقط فيها �سورة ب�سرعة.

بالتالعب  تقوم  عندما  نف�سه،  الوقت  يف 

بنوعية ال�ضوء عند التقاط ال�ضورة، حت�ضل على 

تاأثري بارد اأو دافئ مب�سحة جميلة حمراء، زرقاء 

اأو �سفراء، ما ي�ساعدك على الو�سول اىل الفكرة 

ال�سور  اأن  كما  اإظهارها.  تريد  التي  النهائية 

امللتقطة  تلك  غري  هي  اخلارج  يف  امللتقطة 

وهذا  املوجودة.  ال�سوء  كمية  ح�سب  الداخل  يف 

يف  الرتكيز  من  مزيد  اىل  يوؤدي  اأن  �ساأنه  من 

ال�سور اخلارجية واىل مزيد من ه�سا�سة الرتكيز 

يف ال�سور الداخلية. اإ�سافة اىل ذلك، فاإن حركة 

عاملني خمتلفني  يج�سدان  و�سرعتها  الكامريا 

اآخرين من عوامل تكوين ال�سورة. النتيجة هي 

ت�سوير فوتوغرايف متميز، بعيداً عن معايري 

نوعية ال�سورة بحد ذاتها.

تكن  »مل  حل��ود:  ب�سام  يقول  الإط��ار  هذا  يف 

النوعية هي هديف الأول بل الهدف الأخري. كل 

ت�سويرية  واآلة  عد�سة  هو  اليه  بحاجة  كنت  ما 

الأيام  يف  اأخ��ذت  كاأنها  تبدو  �سورة  تعطيني 

العودة  انه نوع من  الفوتوغرافيا.  الأوىل لزمن 

اىل اجلذور«.

باأخذ  كثرياً  ا�ستمتعت  »لقد  ق��ائ��الً:  ويختم 

كذلك  ا�ستمتعوا  �سّورتهم  والذين  ال�سور،  هذه 

عندما راأوا ال�سور التي اأخذتها لهم، فكنا ن�سحك 

كالأطفال عند م�ساهدتها«.

ب�سام حلود



�أيار
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جميلة وهادئة، اإمنا تفتقر اىل املقومات التي جتعل اأبناءها قادرين 

على اال�ستقرار فيها.

اإن زرتها �ستاًء قد يخّيل اليك انك يف قرية مهجورة خالية من احلياة 

واحلركة.

اأما اإن زرتها �سيفاً، ف�سي�ستقبلك �سبابها و�سيبها يف ال�ساحات وعلى 

الطرقات وال�سرفات.

عرب  اليها  الو�سول  اجلميلة،  جبيل  اأعايل  بلدات  من  واحدة  علمات 

الطريق ال�سيق الوعر لي�ش باالأمر ال�سهل.. اأما هي فرتب�ش يف قلب 

اجلبل غارقة يف م�ساحات متتد خ�سراء مبهجة من كل �سوب.

�سكانها  يتناقل  واخلفاء،  الت�سرت  معاين  ا�سمها  يفيد  التي  علمات 

اأ�ساطري وحكايات كثرية حول ما�سيها.

واالأ�سرار  احلكايات  من  الكثري  حتت�سن  التي  البلدة  فاإن  حال  اأي  يف 

اإ�ستقبلتنا بالرتحاب، وتوىل ع�سو البلدية فيها حممد عّواد اإحاطتنا 

بواقعها وبع�ش من ما�سيها. من معامل علمات

احلجر املنقو�ش

بلدة العي�ش امل�سرتك

ً ما�سياً وحا�سرا
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مع�سرتان اأثريتان

جامع علمات

اأ�ساطري وحكايات

اللبنانية«  والقرى  امل��دن  اأ�سماء  »معجم  يف 

اىل  علمات  ت�سمية  تعود  فريحة،  اأني�س  للكاتب 

الظلمة  وتعني  امل�سرتك،  ال�سامي  »علم«  جذر 

واخلفاء وال�سرت.

اأي   »Almat« الفينيقية  النقو�س  يف  وورد 

فتاة اأو �سبية. والظاهر اأن هذا املكان كان املرحلة 

الأوىل يف �سفر النائحات على 

دير  اأفقا، يدل على ذلك  اأدوني�س من جبيل اىل 

موجودة،  بقاياه  زالت  ما  البنات«  »دير  ُيدعى 

فيها  يتوقف  كان  التي  الأماكن  من  اأنه  وُي��روى 

احلجاج يف طريقهم اىل اأفقا اأيام الفينيقيني.

اأبرزها  اأخ��رى  حكايات  البلدة  اأه��ل  ل��دى  ولكن 

روايتان متقاربتان عن املو�سوع. 

القرية،  هذه  من  �ساباً  اإن  الأوىل  الرواية  تقول 

اأحب فتاة من القرية املجاورة. وكان اإ�سمه علي، 

ومل يكن م�سموحاً له اأن يرى حبيبته. مات علي، 

واأراد اأهل القرية اأن يخربوا احلبيبة، فراحوا ينادون 

»علي مات، علي مات...«.

بفتاة  َم  اأُغ��ررِ �ساباً  اإن  تقول،  الثانية  والرواية 

وحالت بينهما الظروف فبات عليالً ومات، وي�سري 

يف البلدة قول »انعّل ومات«.

موقع و�سكان

ق�ساء  لبنان،  جبل  حمافظة  يف  علمات  تقع 

جبيل، وترتفع عن �سطح البحر 950 م.

من عني  املمتد  ال��وادي  كان  املا�سي  يف 

اإ�سطا،  راأ�س  الغوْيبة، ل�سا، علمات، م�سان، 

ت، احل�سون، طورزيا اىل كفر�سال، بركة  فْرحرِ

الإمتداد  هذا  كل  ْبدار،  ب�ستليدا  وحتى  حجول 

كان ُي�سمى علمات. وكانت تتبع للبلدة 

�سغرية،  اأخ����رى  ق���رى 

م����ن ه�����ذه ال���ق���رى 

»امل�سنقة« 

التي هي بالأ�سل بوابة 

َثت طريق قرطبا  علمات. ولكن عندما ا�سُتحدرِ

ف�سلت عدة قرى عن علمات جغرافياً.

ت اىل ح�سون  ْرحرِ اأما اليوم، فتمتد علمات من فرِ

اىل مثلث اللقلوق، ال�سربيني، قرطبا وحتى اإهمج 

�����س����م����الً. 

طبيعة  ذات  وه��ي  تقريباً.  ك��م2   49 م�ساحتها 

جبلية �سخرية.

ال�سنني، وحتى قبل  اآلف  علمات م�سكونة منذ 

اأن تعرف املنطقة الأديان ال�سماوية. كانت فيها 

البلديات  اأوىل  من  وهي  الأربعينيات  يف  بلدية 

�ست يف منطقة جبيل، ولكنها حلت ب�سبب  �سِّ
التي اأُ

خالف بني الأع�ساء، وبقيت البلدة بدون بلدية حتى 

َثت منذ  ا�سُتحدرِ

�سنتني ون�سف ال�سنة 

تقريباً، 13 بلدية يف جبيل، منها علمات التي 

ُتعدُّ كبرية ن�سبياً اإذ ت�سم 15 ع�سواً.

منهم  ن�سمة،  األف   15 نحو  البلدة  �سكان  عدد 

و�ستاًء(  )�سيفاً  حالياً  فيها  ُيقيم  ناخب.   3500

400 ن�سمة، ويق�سدها يف ال�سيف ن�سف ال�سكان 

تقريباً )6 اىل 7 اآلف �سخ�س(. عدد البيوت فيها 

منزل   100 منها  تقريباً،  منزلً   750

م�سكون.

َدْيَدب والّنمرود

وحتّدها،  بالبلدة  حتيط  التي  اجلبال  من 



)�سخرة(  قرنة  راأ���س  ُيالحظ 

عالية ُت�سمى قرنة »امللك َدْيَدب«. هناك يقع 

ق�سر هذا امللك منذ الع�سور القدمية، واأحجار ق�سره 

الهائلة احلجم قائمة حتى اليوم.

ق�سر  يقع  كان  القرنة،  لهذه  املقابلة  اجلهة  يف 

امللك »منرود«، الذي ما زالت حجارته موجودة اأي�ساً. 

من  الباقية  ومن��رود  َدْي���َدب  امللك  ق�سَري  اآث��ار 

اأتى باحثون من فرن�سا  اليها، وقد  الو�سول  ال�سعب 

ليفت�سوا عن موجودات ثمينة فيها ولكن مل يعرف 

اأحد ماذا وجدوا من مدفونات.

معامل البلدة

توجد يف علمات قبور قدمية )ُيقال انها لليهود( 

باتت على �سكل �سخوٍر ومنحوتات. 

التي  »املبعاج«  مغارة  تقع  البلدة،  اأ�سفل  ويف 

بداأ  وقد  اأ�سغر.  حجمها  ولكن  جعيتا  مغارة  ت�سبه 

م�سروع حتويل هذه املغارة اىل مكان 

���س��ي��اح��ي 

بلدية  تاأ�سي�س  منذ  وذل���ك 

كما  تقريباً.  �سنتني  منذ  اأي  علمات، 

الرغم من �سغرها،  البلدة، وعلى  ت�سّم 

4 م�ساجد و3 ح�سينيات.

هذا بال�سافة اىل دير �سانت ترييز 

هو  البلدة.  مدخل  عند  يقع  ال��ذي 

�سنة(  املئة  )ف��وق  ج��داً  قدمي  دير 

هذا  وجتديده.  ترميمه  حالياً  يتم 

ميّيز  الدينية  باملعامل  التنوع 

اعتبارها  ميكن  التي  علمات، 

امل�سرتك  للعي�س  منوذجاً مميزاً 

والوفاق يف لبنان.

البلدة  جنبات  بع�س  ويف 

مع�سرتني  م�ساهدة  ميكن 

من  �سكالً  اأ�سبحتا  �سغريتني 

حولهما  ونرى  الآثار.  اأ�سكال 

اأح�������ج�������اراً 

عائلت علمات

تتفرع  كبرية  عائالت  �ست  علمات  يف 

منها عائالت اأخرى.

خري  اأحمد،  حيدر  عّواد،  هي:  والعائالت 

الدين، �سقري، حيدر حّنا، وبدير.

دير �سانت ترييز

ت
ما

عل
ة 

ني
سي

�
ح

مدخل مغارة مبعاج

263 رقم  العدد   - اجلي�ش 

48



263 رقم  العدد   - اجلي�ش 

49

نهر مبعاج

ع�سو البلدية حممد عواد مع الزميلة ندين البلعة



قدمية  و�سخوراً 

عليها منحوتات متنوعة.

من التاريخ

منذ  امل�سرتك  للعي�س  منوذجاً  علمات  كانت 

املا�سي البعيد، ويذكر الهايل اأن اأحد اأبناء البلدة 

يف  كبري  �ساأن  له  موظفاً  كان  الذي  عّواد(  )حيدر 

الدولة العثمانية، ا�سطلع بدور الو�سيط بني هذه 

كان  الذين  وبلداتها،  املنطقة  قرى  وابناء  الدولة 

بيوتهم  ويهد  مزروعاتهم  يحرق  الرتكي  اجلي�س 

ب�سبب تاأييدهم ليو�سف بك كرم.

الطيبة  ال�����س��الت  ع��ل��ى  اله����ايل  ح��اف��ظ  وق���د 

لبنان،  �سهدها  التي  الحداث  اثناء  يف  بجريانهم 

وُعرفوا بح�سن اجلوار واحلر�س على التوا�سل بني 

ابناء املنطقة من خمتلف الطوائف.

يف علمات مدر�سة ر�سمية متو�سطة. اإ�سافة اىل 

اأ�سبحت  وقد  الت��راك،  عهد  من  جداً  قدمية  اأخرى 

اليوم مبنى البلدية.

حمدود  �سغرياً  م�ستو�سفاً  البلدة  ت�سم  كما 

جانب  اىل  المكانات، 

�سرعية  حمكمة  ق��ل��م 

جعفرية �سيفي.

الأعياد،  اىل  بالن�سبة 

حتتفل البلدة باملنا�سبات 

امل�سيحية  ال���دي���ن���ي���ة 

من  اأج���واء  يف  والإ�سالمية 

الإلفة ت�سود �سكانها.

منذ  ال��ب��ل��دة  يف  امل��وج��ود  ال��ن��ادي  وي�سكل 

واجتماعية  ثقافية  لن�ساطات  مركزاً  ال�ستينيات 

وريا�سية، خ�سو�ساً يف ف�سل ال�سيف.

الزراعة واملاء

اىل  تفتقر  بلدتهم  اأن  علمات،  اأه��ايل  يعترب 

مهملة  امل��دار���س  ان  بحيث  الريفية  التنمية 

يف  النق�س  اىل  ُمعدمة،  �سبه  الطبية  واملراكز 

املياه وبالتايل يف الإنتاج الزراعي. �سابقاً، كانت 

التوت  زراعة  واأبرزها  ومزدهرة  متنوعة  الزراعات 

لرتبية دود القّز واإنتاج احلرير. 

اىل  وُينقل  كبرية  بكميات  ُيجَمع  املح�سول  وكان 

ونهر  ح��الت  يف  الت�سنيع  عنابر  حيث  ال�ساحل 

ابراهيم وجبيل.

اأنواع  اأج��ود  بزراعة  ت�ستهر  البلدة  كانت  كما 

ال�سوق  حاجة  يغطي  حم�سولها  فكان  التفاح، 

اللبنانية وُي�سّدر منه اىل اخلارج. 

زراعات  من  هناك  فلي�س  ولالأ�سف،  اليوم  اأما 

مرّكزة وذلك ب�سبب احلاجة اىل املياه. اإذ ل يروي 

نهر  على  الإ�ستهالك  ويقت�سر  نبع،  اأي  البلدة 

�ستوي ميّر قرب البلدة.

الطرقات والكهرباء

يف  للطرقات  منوذجاً  علمات  طرقات  ُتعترب 

املنطقة، والتي على الرغم من �سيقها ووعورتها 

تبقى مقبولة ن�سبياً، خ�سو�ساً انها م�سقوقة منذ 

جدياً  ترميمها  يتم  الفرن�سي، ومل  الإنتداب  عهد 

منذ �سنوات طويلة. 

ويخرب امل�سنون اأن اأهايل البلدة قدمياً �سقوا هذه 

الطرقات باأيديهم، بوا�سطة »املهّدة والإزميل«.

ا�ستمرار  مع  حالً  اأف�سل  فلي�ست  الكهرباء،  اأما 

التقنني وعدم توافر املولدات الكبرية.

البلدية: جهود وحماوالت

تو�سيع  اإمكاناتها،  وح�سب  البلدية،  حت��اول 

الطريق العام لعلمات وتعبيدها، كما ت�سعى اىل 

العّبارات  واإن�ساء  ال�سغرية  الزراعية  الطرقات  �سّق 

وحيطان الدعم للطرقات.

وبت�سجيع من البلدية، ت�سهد علمات حركة بناء 

اأكرث  اأن  اأعطيت تراخي�س جديدة. واملالحظ  حيث 

من ن�سف منازل البلدة مبنية حديثاً. اأّما املنازل 

اأ�سحابها  زال  فما  الرتابي،  ال�سقف  ذات  القدمية 

لتبقى  �ستاًء  �سطوحها  ويحدلون  عليها  يحافظون 

دللة على هوية بلدتهم.
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منزل قدمي من الداخل

منزل قدمي وال�سطح املحدول

ترميم طرقات القرية



»ال ي�سلح العّطار ما اأف�سده الدهر«. َمَثل 

قدمي كانت جدتي تردده با�ستمرار. رحم 

اهلل جدتي ورحم معها هذا املثل! فما عجز 

العطار عن اإخفائه يف ذلك الزمن من خط�ط 

وتعّرجات خّلفها الدهر ومرارة االأيام، اإ�ستطاع 

جراحو التجميل اليوم حتقيقه ب�سهولة، فلم 

ُيخ�سعوا الزمن وح�سب، واإمنا انت�سروا اأي�ساً 

على العوامل الوراثية واملوروثات اجلينية. 

اإذ بات باإمكان اجلراحة التجميلية اأن ُترجع 

عقارب الزمن اىل الوراء، واأن حتّول اأي امراأة 

عادية املظهر يف منت�سف العمر اىل �سبية 

جميلة تدير الروؤو�ش وحت�سد االإعجاب اأينما 

حّلت! وبف�سل الت�سهيلت التي تقدمها هذه 

اجلراحة اليوم بات اجلمال يف متناول الطبقة 

»الكادحة« بعد ان كان يف املا�سي اإمتيازاً 

خا�ساً باالثرياء وامل�ساهري.

اجلراحة التجميلية هي حلم يتحقق 

بالن�سبة اىل الكثريات والكثريين يف عامل 

اليوم، فما اأهميتها الفعلية ومتى يجب 

ال�سعي اليها؟ وما الذي ميكن اأن حتققه، وهل 

من اأخطار تخّلفها؟

هذا من الناحية الطبية، لكن كيف يبدو 

املو�سوع اإذا نظرنا 

اليه من الناحية 

النف�سية؟ وما الذي 

يحدو ب�سخ�ش 

جميل ال�سكل اأو مقبول املظهر اىل اخل�سوع 

للجراحة التجميلية؟

يف هذا امللف حماولة للإحاطة باملو�سوع 

من جوانب خمتلفة.

�أيار

اإعداد:

رميا �سليم �سومط
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بني ترميم ي�سحح ت�سوهاً ما ونهم جلمال مقايي�سه وفق الطلب؟
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متى بداأ ذلك؟ 

عرف العامل اجلراحة التجميلية منذ القرن الثامن 

القدمية  الهند  يف  اأطباء  قام  حيث  امليالد،  قبل 

بعمليات ترميم لالأنف يف وقت درجت فيه عادة 

ويف  خمتلفة.  جرائم  على  كعقاب  الأن��وف  قطع 

القرن الأول قبل امليالد متكن اأطباء رومانيون من 

اإ�سالح بع�س الت�سوهات يف الأذن. اأما يف اأوروبا فقد 

قام اأحد اجلراحني يف القرن اخلام�س ع�سر ب�سياغة 

اأنف جديد ل�سخ�س كان قد َفَقَد اأنفه بالكامل. ومل 

القرنني  حتى  فعلياً  البال�ستيكية  اجلراحة  تنت�سر 

الواحد  القرن  لت�سبح يف  والع�سرين  التا�سع ع�سر 

والع�سرين من �سروريات احلياة الع�سرية تر�سد لها 

ميزانيات وتنفق من اأجلها مبالغ طائلة.

اجلراحة البل�ستيكية:

ترميم وجتميل

كلمة  من  م�ستقة  عبارة  البال�ستيكية  اجلراحة 

ت�سكيل  تعني  والتي  اليونانية   »Plastikos«
بال�سناعات  نهائياً  لها  عالقة  ل  وهي  �سياغة،  اأو 

البال�ستيكية مبفهومها احلديث.

هما  نوعني  اىل  البال�ستيكية  اجل��راح��ة  تق�سم 

اجلراحة الرتميمية واجلراحة التجميلية. 

كرم  با�سم  الدكتور  حت��دث  منهما  كل  دور  عن 

الإخت�سا�سي يف جراحة الرتميم والتجميل، فاأو�سح 

الت�سوهات  بت�سحيح  ُتعنى  الرتميمية  اجلراحة  اأن 

اخللقية اأو تلك الناجتة عن حادث اأو حريق، اإ�سافة 

اإثر  اجلراحية  العمليات  تخّلفه  الذي  الت�سّوه  اىل 

جزء  اأي  اأو  الوجه  اأو  ال�سدر  من  ما  ورم  اإ�ستئ�سال 

اآخر من اجل�سم، علماً اأن الت�سحيح ل ي�سمل ال�سكل 

اخلارجي فقط واإمنا الناحية الوظيفية اأي�ساً.

وذكر من بني الت�سوهات اخللقية التي ت�ستدعي 

 »Cleft lip« ال�سفة«  »�سقاق  ترميم  عملية 

اىل  يوؤدي  والفم  الأنف  ت�سّوه يف  عن  عبارة  وهو 

م�ساكل يف التنف�س لدى الطفل وي�ستدعي جراحة 

ميكن اإجراوؤها بدءاً من عمر ال�سهرين. كذلك اأ�سار 

اأو نق�سان  الأ�سابع كزيادة عددها  الت�سّوه يف  اىل 

ميكن  الت�سّوهات  هذه  اأن  مو�سحاً  اأكرث،  اأو  اإ�سبع 

اإ�سالحها يف �سن مبكرة. واأكد اأن عمليات الرتميم 

على اختالف اأنواعها يجب اأن تتم يف امل�ست�سفى 

�سمن غرفة عمليات جمهزة، ول يجوز اإجراوؤها يف 

العيادات اخلا�سة. 

وحتدث الدكتور كرم عن بع�س التقنيات املعتمدة 

يف عمليات الرتميم، ومن بينها نقل الأن�سجة من 

بهدف  امل�سّوه  اجلزء  يف  وزرعها  نف�سه  املري�س 

اي�ساً  ت�سمل  الرتميم  جراحة  اأن  واأ�ساف  اإ�سالحه. 

اأعمالً طبية دقيقة يف ال�سرايني والع�سل والأن�سجة 

اجللدية.

التي  الرتميم  عمليات  اأن  اىل  الإح�ساءات  ت�سري 

يقوم بها جراحو التجميل يف العامل تفوق املليون 

عملية �سنوياً، وهي ت�ساعد املر�سى من خمتلف 

الأعمار والأجنا�س على التخل�س من ت�سّوهات تطال 

�سكل اجل�سم اأو وظيفته. وبح�سب التقارير الطبية، 

العقود  �سهدت جراحة الرتميم تطوراً ملحوظاً يف 

الأخرية حيث جنح اجلراحون يف و�سل اأوعية دموية 

حقن  اإعادة  بهدف  امللليمرتين  قطرها  يتجاوز  ل 

حمققني  الت�سّوه،  بقعة  اىل  املنقولة  الأن�سجة 

اإجنازات طبية يف اإ�سالح ت�سّوهات جلدية كبرية يف 

اأجزاء من اجل�سم تفتقر نهائياً اىل الأن�سجة اجللدية.

جراحة  ت�سعى  الرتميمية،  اجلراحة  خالف  على 

لبنية  اخلارجي  ال�سكل  �سياغة  اإعادة  اىل  التجميل 

�سليمة وطبيعية، بهدف حت�سني مظهر املري�س 

وتزويده �سكالً متنا�سقاً وجميالً، كما يو�سح الدكتور 

بدورها  �سهدت  اجلراحة  هذه  اأن  يوؤكد  ال��ذي  كرم 

تقدماً ملحوظاً يف ال�سنوات الأخرية ب�سبب التقدم 

يف الطب والتكنولوجيا، وازداد من جراء ذلك عدد 

ومل  التجميل،  جراحة  عيادات  اىل  يتجهون  الذين 

�سمل  بل  وح�سب  الن�ساء  على  مقت�سراً  الأمر  يعد 

الرجال اي�ساً، الذين ارتفعت ن�سبتهم اىل ع�سرين 

يف املئة.

�سروط ال بد من مراعاتها

تتطلب عمليات التجميل مراعاة بع�ش ال�ضروط 

قبل ال�سروع بها، كاأن تتم اجلراحة بعد �سن الثامنة 

على  اكتمل  قد  الن�سان  منو  يكون  حيث  ع�سرة 

نخ�سى  فال  واجللد،  والغ�سروف  الهرمونات  �سعيد 

عندها امل�ساعفات اخلارجية كما يوؤكد الدكتور كرم، 

الذي ي�سيف اأن عامل ال�سن هو اأحد العوامل التي 

اأن  الذي ميكن  الرتميم  عن  التجميل  جراحة  متيز 

يتم يف اأي عمر. 

ال�سحي  الو�سع  على  اأي�ساً  كرم  الدكتور  وي�سّدد 

للمري�س، م�سرياً اىل اأن اجلراحة التجميلية ممكنة 

طاملا اأن الوظائف الأ�سا�سية )كالقلب والكبد والرئة 

والكلى...( تعمل ب�سكل جيد.

اأما الأ�سخا�س الذين يعانون اأمرا�ساً يف القلب اأو 

ق�سوراً يف الكلى اأو يف الكبد، فال ميكن اأن يخ�سعوا 

جلراحة جتميلية، وكذلك الأمر بالن�سبة اىل املراأة 

التي تتناولها من  الأدوية  اأو املر�سعة لأن  احلامل 

�ساأنها اأن توؤذي الطفل.

مر�س  يعانون  الذين  الأ�سخا�س  خ�س  ما  ويف 

التاأكد  فيجب  الدم،  �سغط  ارتفاعاً يف  اأو  ال�سكري 

ال�سحي  و�سعهم  التامة على  ال�سيطرة  اإمكان  من 

قبل اخل�سوع جلراحة التجميل.

ال�سروع يف  اتخاذها قبل  الواجب  الجراءات  وعن 

اخلطوة  اأن  كرم  الدكتور  يو�سح  التجميل  عملية 

املتخ�س�سة  ال��ع��ي��ادة  اىل  ال��ت��وج��ه  ه��ي  الأوىل 

اأما  العملية.  تفا�سيل  وبحث  الطبيب  ل�ست�سارة 

م�ست�سفى  يف  تتم  اأن  فيجب  الكاملة  العمليات 

بنج  بح�سور طبيب  عمليات جمهزة،  غرفة  داخل 

على مدار ال�ساعة، مع عناية مكّثفة بعد العملية. 

ا�ستخدامها  ميكن  اخلا�سة  العيادات  اأن  وي�سيف 

لإجراء احلقن التي حتتوي على مواد جتميلية تزول 

مبرور الوقت.

هناك  اأن  ك��رم  الدكتور  ي��وؤك��د  اأخ���رى  جهة  م��ن 

فحو�سات طبية يجب اإجراوؤها قبل ال�سروع يف اأي 
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جراحة جتميلية وت�سمل فح�س دم، قيا�س ال�سغط، 

القلب  تخطيط  ال��دم،  يف  ال�سكري  معدل  فح�س 

عدم  من  والتاأكد  الأربعني،  تعدى  ملن  وخ�سو�ساً 

وجود ح�سا�سية جتاه اأحد اأنواع الأدوية.

املخاطر

يو�سح  التجميل  عمليات  خماطر  خ�س  ما  يف 

الدكتور كرم اأن اجلراحة البال�ستيكية ل تختلف عن 

غريها من العمليات اجلراحية جلهة خماطر التخدير 

العام، م�سرياً يف الوقت نف�سه اىل اأن امل�ساعفات 

اجلراحات  يف  معدومة  �سبه  هي  اجلانبية  والآث��ار 

الطبية  ال��ق��واع��د  �سمن  تتم  التي  التجميلية 

ال�سحيحة ووفقاً لالأ�سول.

التي توؤثر على جناح  العوامل  بالن�سبة اىل  اأما 

اجلراحة  نتائج  اأن  فيوؤكد  التجميلية،  اجل��راح��ات 

اجل��ّراح  اختيار  بينها  من  عوامل  بعدة  ترتبط 

الإخت�سا�سي الذي يتمتع باملهارة والكفاءة واحل�ّس 

املرهف، اإ�سافة اىل ال�سوابط التي يفر�سها و�سع 

اجللد كوجود ترهل اأو جتّعد، وطريقة التئام اجلروح 

التي تختلف من �سخ�س اىل اآخر. 

التجميلية  اجلراحة  تكرار  اأن  كرم  الدكتور  ويوؤكد 

العملية،  ف�سل  على  دليل  مرة  من  لأكرث  نف�سها 

م�سرياً اىل اأن خم�سة يف املئة فقط من اجلراحات 

التجميلية حتتاج اىل مل�سات ت�سحيحية ب�سيطة، 

وهو اأمر مقبول. اأما اأن ُتعاد اجلراحة بالكامل فهو 

دليل عدم جناحها.

الدكتور  يو�سح  التجميل  عمليات  اأوج��اع  وعن 

اأداوؤها بطريقة �سحيحة  التي يتم  اجلراحة  اأن  كرم 

ن�سبة  اأن  وي�سيف  تذكر،  اأوجاعاً  تخّلف  األ  يجب 

الأمل تختلف بح�سب نوع كل جراحة، فعمليات �سد 

تخّلف  اأن  ال�سدر ميكن  تكبري  اأو  الوجه،  اأو  البطن 

وجعاً ب�سيطاً كونها تطال ع�سالت اجل�سم. اأما باقي 

العمليات فال ُيفرت�س اأن تخّلف اأوجاعاً، واإمنا �سعوراً 

بالإنزعاج لبع�س الوقت. 

االأكرث طلباً

الأخرية  ال�سنوات  يف  التجميلية  اجلراحة  �سهدت 

اإقبالً عاملياً ل مثيل له، ونذكر من بني العمليات 

جراحة  الدهون،  �سفط  الأنف،  تعديل  طلباً:  الأكرث 

ال�سفاه  تكبري  الأذنني،  جراحة  اجلفون،  �سد  الثدي، 

و�سد البطن.

�سفط الدهون

الدهون على جتميل �سكل  ت�ساعد عملية �سفط 

ما  لأن  الزائد،  ال��وزن  خ�سارة  على  ولي�س  اجل�سم 

حتدثه هو تبديل يف احلجم وح�سب. من املهم جداً 

يتمتع  الذي  املري�س  على  العملية  هذه  تنفيذ 

ب�سحة جيدة وب�سرة خالية من الرتهل.

اأي  »ال�سيلوليت«  تزيل  ل  الدهون  �سفط  عملية 

ول  لكنها حت�سن مظهره،  اخللوي  الن�سيج  التهاب 

غذائنا  نوعية  من  نكت�سبها  التي  الدهون  تزيل 

ال�سبب  لهذا   ،»Metabolic«�ب ُتعرف  والتي 

ين�سح املري�س باتباع نظام حمية لإنقا�س وزنه 

اأولً، ثم جُترى عملية �سفط الدهون لتح�سني مظهر 

اجل�سم والتخل�س من عيوبه اجلمالية واإقامة تنا�سق 

بني كامل اأع�سائه.

الدهون على املر�سى  اإجراء عملية �سفط  ميكن 

الذين يعانون م�ساكل الت�سققات اجللدية والدوايل 

اأن يوؤثر ذلك �سلباً عليهم، لكن ل ميكن  من دون 

م�سكلة  من  تزيد  لأنها  مرتهل  جلد  على  اإجراوؤها 

الرتهل. ول ي�سح �سفط كميات هائلة من الدهون 

لأن ذلك يوؤثر �سلباً على ال�سحة العامة.

اأطباء  قد حتدث م�ساعفات جانبية ب�سبب قيام 

بتنفيذ  التجميلية  اجلراحة  يف  متخ�س�سني  غري 

عمليات �سفط الدهون داخل عياداتهم اخلا�سة. 

جراحة الثدي

من  نذكر  لل�سدر  جراحية  عمليات  ع��دة  هناك 

بينها:

�سرورية  العملية  ه��ذه  الثدي:  ت�سغري   •
للواتي يعانني ثقل احلجم الزائد لل�سدر الذي ينتج 

واآلم  الكتفني،  وتقّو�س يف  بالإنزعاج  �سعور  عنه 

يف الظهر والعنق.

على  اجلراحة  هذه  تقوم  الثدي:  ترميم   •
و�سد  اجللد  ا�ستئ�سال  ت�سمل  خمتلفة  تقنيات 

جراحة  وهي  نف�سها.  املري�سة  ج�سم  من  الع�سل 

معقدة ودقيقة جداً.

• تكبري الثدي: تتم هذه اجلراحة حتت تاأثري 
يف  امل�ست�سفى  مغادرة  وميكن  العام،  التخدير 

اليوم نف�سه.

من  ال�سدر  لتكبري  امل�ستخدمة  امل��واد  تتاألف 

وُتعرف  املطورة  ال�سيليكون  مادة  من  جديد  جل 

 High( التما�سك  ال�سديد  الهالمي  بال�سيليكون 

Cohesive Silicone Gel(، تعطي هذه املادة 
نتيجة طبيعية، وت�سمح للمراأة مبتابعة فحو�سات 

ال�سدر الدورية. 

غدد  مت�س  ل  اأنها  اجلراحة  هذه  مميزات  ومن 

ال�سدر، مبعنى اآخر ميكن للمراأة اأن تر�سع طفلها 

)اإذا اأجنبت بعد اجلراحة(.

متفق  اأم��ر  وه��ذا  بالدهون  ال�سدر  حقن  يحظر 

عليه دولياً، لأن حقن الدهون داخل غدة ال�سدر موؤٍذ، 

ومينع متابعته �سحياً من خالل الفحو�س وال�سور.

ال�سدر  ح�����س��وة  ت��ب��دي��ل  اىل  امل�����راأة  حت��ت��اج 

يف  اأكرث  اأو  �سنوات  ع�سر  مرور  بعد   )Implant(
حال تبدل ج�سمها، اأو اكت�سبت وزناً زائداً، اأو تعر�س 

�سدرها للرتهل ب�سبب احلمل اأو التقدم يف ال�سن.. 

الخ.

�سد اجلفون

�سن  العملية ملن جت��اوزوا  اإج��راء هذه  ي�ستح�سن 

حقن  توفرها  اأخ���رى  حلول  توجد  اإذ  اخلم�سني، 

من  للتخل�س  الهيالورونيك  حم�س  اأو  البوتوك�س 

التجاعيد التعبريية اأو اخلفيفة التي يعانيها عادة 

من هم بني ال�30 وال�40 من العمر. 

 )Blepharoplasty( اجلفن  تقومي  جراحة   

تطبق عادة قبل جراحة �سد الوجه، وهي من اأقدم 

لإزالة  ت�ستخدم  العامل،  يف  التجميلية  العمليات 

اأعالها،  من  والرتهل  العني  اأ�سفل  من  الإنتفاخات 

وتتم حتت تاأثري التخدير املو�سعي. 

)Otoplasty( جراحة االأذنني

اأو  املرفلتي�ن  الأذن��ني  ت�سحيح  منها  اله�دف 

الكبريتني نتيجة عوامل وراثية.

والرا�سدون، ويتم  الأطفال  العملية  يخ�سع لهذه 

ربط الأذنني ملدة ثالثة اأيام بعد اجلراحة.

يجب اأن يتجنب املري�س التعر�س اىل اللكمات 

وال�سقيع واحلرارة.

تكبري ال�سفاه

العملية،  لتلك  خمتلفة  مواد  الأطباء  ي�ستخدم 

التي  والآمنة  الطبيعية  امل��واد  ا�ستخدام  الأف�سل 

تزول من تلقاء نف�سها كل �ستة اأ�سهر مثل حم�س 

الهيالورونيك، اأما املواد ال�سطناعية اأو التي تدوم 

فرتة طويلة فاإنها توؤدي اىل تكّون تكتالت �سلبة 

اجللد وهي مزعجة، وملم�سها غري طبيعي،  حتت 

لأنها  باتاً  منعاً  ممنوعة  ال�سيليكون  حقن  اأن  كما 

ت�سكل خطراً على �سحة املري�س.
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ميكن تكبري ال�سفاه عن طريق اجلراحة، لكنها ل 

تعطي يف اأغلب الأحيان نتائج م�سمونة وناجحة.

)Abdominoplasty( سد البطن�

البطن  ترهل  ت�سحيح  اجلراحة  هذه  من  الهدف 

الوزن. تتم جراحة �سد  و�سد اجللد ولي�س تخفي�س 

البطن بعد اإجراء الفحو�س الالزمة للمري�س، ويختار 

اجلّراح التقنية املنا�سبة بح�سب نوع الرتهل �سواء 

يوؤخذ  كما  اجللد،  يف  اأو  الع�سالت  يف  ترهالً  كان 

بالعتبار وجود دهون فوق ال�سرة اأو حتتها. 

على املري�س اأن ينتظر فرتة تراوح ما بني ثالثة 

واأربعة اأ�سهر لكي تتقّل�س اآثار اجلروح الناجتة عن 

العملية.

)Rhinoplasty( تعديل االأنف

قبل ال�سروع يف هذه العملية يتحقق الطبيب 

من نوعية اجللد و�سماكته، وتباعد م�سافات العيون 

مع فتحات الأنف، وي�سرح للمري�س ما هو ال�سكل 

الأن�سب له.

بعد انتهاء العملية يو�سع �سماد من اجلب�س حول 

النتيجة  تظهر  ول  اجلديد،  �سكله  لتثبيت  الأن��ف 

ي�ستغرق  وقد  كلياً،  ال��ورم  زوال  بعد  اإل  النهائية 

اأما احلكم على جناح هذه  اأو ثالثة.  اأ�سبوعني  ذلك 

العملية فال ميكن قبل �ستة اأ�سهر على الأقل.

بعدم  امل��ري�����س  ين�سح  النقاهة  ف��رتة  خ��الل 

و�سع  وعدم  الأول،  ال�سهر  خالل  لل�سم�س  التعر�س 

نظارات طوال �سهرين بعد العملية.

قد ي�سعر املري�س با�سطرابات يف النوم و�سيق 

يف التنف�س يف الأ�سابيع الأوىل للعملية.

تقنيات جتميلية

جّراحو  ي�ستخدم  اجلراحية،  العمليات  جانب  اىل 

دخول  ت�ستدعي  ل  جتميلية  تقنيات  التجميل 

امل�ست�سفى ميكن اإجراوؤها يف العيادات اخلا�سة.

من �سمن هذه التقنيات، حقن التعبئة باأنواعها 

و»حم�س  »البوتوك�س«  بينها  وم��ن  املختلفة 

كل  دور  ي�سرح  التي  و»الدهون«،  الهيالورونيك« 

منها الدكتور كرم على ال�سكل الآتي: 

:)Botox( البوتوك�ش •
ال�سامة،  البكترييا  اأن���واع  اأح��د  م��ن  ي�ستخرج 

التجاعيد  اآثار  حمو  بغية  الع�سل  ل�سّل  وي�ستعمل 

با�ستعمال  ي�سمح  ال���وج���ه.  يف  ال��ت��ع��ب��ريي��ة 

»البوتوك�س« طبياً يف منطقة ما بني احلاجبني، 

وخطوط اجلبني، واأطراف العينني، وتظهر نتائجه 

احلقن،  تاريخ  من  اأ�سبوع  اىل  اأي��ام  اأربعة  بعد 

الأوىل.  املرة  اأ�سهر يف  اأربعة  تاأثريه مدة  ويدوم 

وميكن اأن تطول هذه املدة ل�سهرين اإ�سافيني عند 

تكرار عملية احلقن ملرات متتالية.

 Hyaluronic( الهيالورونيك  حم�ش   •
:)acid

هو مادة طبيعية لي�ست لها اأي تاأثريات جانبية 

ول حتتاج اىل فحو�سات م�سبقة.

�سغرية،  بجرعات  الهيالورونيك  حم�س  يحقن 

تعطي نتائج فورية جلهة حت�سني مظهر التجاعيد 

اأ�سهر  ال�ستة  بني  ما  مفعولها  ويدوم  اإخفائها،  اأو 

والإثني ع�سر �سهراً. 

ملعاجلة  الهيالورونيك  حم�س  حقن  ت�ستخدم 

الوجه،  يف  العبو�س  منطقة  اأي  الأ�سد«  »جتاعيد 

وحول الأنف، وثنيات الفم، واخلدين، والذقن، ومللء 

ال�سفتني.

:)Fat Injections( حقن الدهون •
)بعد  نف�سه  املري�س  ج�سم  من  الدهون  توؤخذ 

ا�ستخدام البنج املو�سعي( ويتم حقنها من دون اأن 

ترتك اآثاراً جانبية على الإطالق.

الفراغ  اأماكن  لتعبئة  التقنية  هذه  ت�ستخدم 

مللء  منا�سبة  وهي  الب�سيط،  الرتهل  حالت  يف 

الوجنتني ب�سكل خا�س.

ثالث  اأو  جل�ستني  خالل  الدهون  حقن  عادة  يتم 

دون  تذوب من  التي  ال�سحم  من  ن�سبة  هناك  لأن 

اأن ترتك اأثراً.

جمال ال يقوى عليه الزمن

يقف  واختالفها،  التجميل  تقنيات  تنوع  مع 

لقتنا�س  التجميل  عيادات  اأب��واب  اأمام  الكثريون 

قد  والوراثة.  العمر  عاملي  لتحدي  جديدة  فر�سة 

يكون هوؤلء على �سواب، وقد ل يكونون. فاجلراحة 

واأن تقلل  اأجمل  �سكالً  اأن تعطي  التجميلية ميكن 

املظهر  على  الزمن  تاأثري  من 

لكنها  لالإن�سان،  اخلارجي 

ل ت�ستطيع اإيقافه. من هنا، ل بد من ن�سيحة لك 

�سيدتي، ولك �سيدي: لنعمل على جتميل عقولنا 

واأرواحنا يف موازاة ال�سكل اخلارجي في�سطع جمالنا 

الداخلي الذي ل يقهره الدهر ول يقوى عليه الزمن.

للكلمة  ميكن  مما  اأكرث  كثرياً،  اأحبه  »الأنني 
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من  االأحدث  التجميل  بتقنيات  اأردت  تعرب،  اأن 

نوعها اأن اأ�ستعيد جمايل الذي عهَده واأن اأظهر 

اأمامه ب�سكل يقرتب من درجة حبي له..«.

�سبب  عاماً(   34( لينا  تخت�سر  الكلمات  بهذه 

خ�سوعها لعملية �سفط دهون عانت من جرائها 

الكثري من االأوجاع واالآالم.

عاماً(   38( �سامي  يقول  نف�سه  املو�سوع  عن 

من  »بالت�سحية«  لينا  قامت  الذي  الزوج  وهو 

وكانت  عاماً،  ع�سر  اإثني  منذ  »تزوجنا  اأجله: 

حُت�سد  ور�ساقة  بجمال  تتمتع  حينذاك  لينا 

اأوالدنا الثلثة  اأن اأجنبت  اأنها وبعد  اإال  عليهما. 

اكت�سبت وزناً زائداً بات ي�سكل م�سدر قلق لها 

بعد اأن ف�سلت التمارين الريا�سية يف اإزالته«. 

وي�سيف �سامي: كنت اأمازحها يف بع�ش االحيان 

باأن اطلق عليها لقب »ن�سوحة« )�سمينة( من 

دون ان اأعي مدى االزعاج الذي اأ�سببه لها، اىل 

بنّيتها  العا�سر  زواجنا  عيد  قبيل  فاجاأتني  اأن 

اخل�سوع لعملية �سفط دهون كهدية زواج يل!

التي  االي�ساحات  جميع  تفلح  مل  بالطبع 

قدمتها يف اقناعها بالعدول عن راأيها، فكانت 

العملية التي قا�ست لينا من جرائها الكثري من 

االوجاع، هي التي ترتعب من منظر االبرة! 

وقد  ناجحاً  ك��ان  الطبي  العمل  اأن  املهم 

ا�ستعادت زوجتي لياقتها البدنية، واالأهم انها 

عليها  فا�ست  ان  بعد  بنف�سها  ثقتها  ا�سرتدت 

الذين  واالق��ارب  اال�سدقاء  قبل  من  االط��راءات 

اعجبوا كثرياً مبظهرها اجلديد.

ال اأنكر اإعجابي انا اي�ساً بالتحّول الذي حققته 

اأعتقد،  اأزال  ما  اأنني  اإال  التجميلية،  اجلراحة 

مل  لينا  ان  اجلراحة،  على  عامني  مرور  وبعد 

تكن بحاجة اىل التغيري لكي حتظى باالعجاب، 

و�سيدة  وزوجة  كاأم   - عالياً  ر�سيداً  فهي متلك 

جمتمع - لن ت�سيف عليه اجلراحات التجميلية 

اأي جديد!

»لينا« لي�ست �سوى واحدة من مليني الن�ساء 

عيادات  على  يتهافنت  اللواتي  العامل  يف 

اجلراحة  الأخطار  اأنف�سهن  ويعّر�سن  التجميل 

بغية اإجراء تعديل يف ال�سكل هّن على االأرجح 

يف الغنى عنه، وقد ال يزيد يف ر�سيدهن اأي 

جديد، على حد قول »�سامي«.

يذكر يف هذا االإطار اأن اأعمال التجميل بلغت 

يف الواليات املتحدة وحدها اأكرث من 11 مليون 

لتقرير  وفقاً  ذلك   ،2006 العام  يف  عملية 

ن�سرته اجلمعية االأمريكية جلراحي التجميل.

ومن هم  التجميل،  على  التهافت  هذا  ملاذا 

االآثار  وما  اجلراحة،  يف  رغبة  االأكرث  االأ�سخا�ش 

املن�سود؟  التغيري  يخّلفها  التي  النف�سية 

اأ�سئلة يجيب عنها املعالج النف�سي اإيلي غزال 

يف احلوار االآتي.

االإقبال  اأن  اىل  طبية  تقارير  ت�سري   •
ال�سنوات  يف  ارتفع  التجميلية  اجلراحة  على 

تف�سريك  فما   ٪70 جت��اوزت  بن�سبة  االأخ��رية 

لهذه الظاهرة؟

- اإن التهافت ال�سديد على عيادات طب التجميل 

والعائلة،  الإع��الم  و�سائل  من  كل  م�سوؤولية  هو 

واملجتمع ككل. فالأوىل تعر�س علينا يومياً �سور 

)ا�سطناعي(  بجمال  يتمتعن  وجنمات  فنانات 

خارق، وت�سّور هذا اجلمال مبثابة بطاقة دخول اىل 

القلوب، فتعزز لدى املراهقات ب�سكل خا�س رغبة 

الن�ساء  التماهي مع جنماتهن املف�سالت، وتدفع 

التجميل  عامل  يف  حذوهن  احلذو  اىل  عام  ب�سكل 

وال�ستفادة من فر�سه الال حمدودة.

ي�سجع  الذي  الواقع  تلفزيون  تاأثري  نن�سى  ول 

عر�سه  خالل  من  التجميلية  اجلراحة  على  الن�ساء 

خ�سعن  لن�ساء  حية  �سهادات  تنقل  خا�سة  برامج 

لعمليات جتميل، وت�سويره خمتلف مراحل التغيري 

التي يجتزئها، بدءاً من حالة الإحباط التي ترافق 

امل�سرتكة عند دخولها اىل مركز التجميل و�سولً اىل 

النتائج »املذهلة« التي حت�سدها بعد النتهاء من 

اجلراحة التجميلية والتي تخلف لديها ثقة عارمة 
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بالنف�س، وتثري اعجاب الآخرين بها!

 Make me« برنامج  الط���ار  ه��ذا  يف  يذكر 

والذي  بولونيا  يف  يعر�س  ال��ذي   »beautiful
األف  مئة  عر�سه  من  الول  الف�سل  يف  ا�ستقطب 

م�سرتكة.

فعال  ب���دور  اي�ساً  الإع���الم  و�سائل  وت�سطلع 

ذوقنا  تبديل  ويف  اجلمال  مقايي�س  حتديد  يف 

بها،  »تهاجمنا«  التي  ال�سور  خالل  من  الجتماعي 

وترّوج من خاللها للمو�سة باأ�سلوب جتاري يعتمد 

على عن�سري الإغراء والرتغيب. من هنا يربز دور 

الذين  فالأهل  الرتبوي.  العامل  واأهمية  العائلة 

الفتيات  �سيما  ول  اأولده��م،  تربية  يف  ي�سددون 

فاإمنا يخلقون  والأخ��الق،  العلم  منهم، على قيمة 

اخلارجية.  والتاأثريات  املغريات  �سد  حم�سناً  جيالً 

والعك�س �سحيح بالن�سبة اىل الأهل الذين يركزون 

اإظهار  على عامل اجلمال، وي�سعون با�ستمرار اىل 

اجلمال اخلارجي لبناتهم والتغّني به اأمام الآخرين.  

هو  التجربة«  يف  »ال��وق��وع  يف  ي�ساهم  وم��ا 

املجتمع الذي ما زال حتى اليوم يربط قيمة املراأة 

ب�سكلها اخلارجي، وقيمة الرجل مبدخوله ال�سهري، 

التي  والعلمية  الفكرية  الإجن��ازات  اأهمية  متجاهالً 

ميكن للن�ساء حتقيقها.  

ويعمل هذا املجتمع نف�سه على الرتويج للجراحة 

التجميلية من خالل عدة و�سائل من بينها القرو�س 

امل�سرفية التي تتيح الفر�سة اأمام اجلميع لتغيري 

�سكلهم اخلارجي، ما ي�سع هذه اجلراحة يف منزلة 

اإن�ساء  اأو  �سيارة  اأو  منزل  �سراء  عن  اأهمية  تقل  ل 

موؤ�س�سة خا�سة!

ا�ستعداداً  االأك��رث  االأ�سخا�ش  هم  من   •
للخ�سوع لعمليات التجميل؟

- اإ�سافة اىل املراهقات اللواتي يرغنب يف تقليد 

�سابقاً، هناك عدد  اأ�سرنا  كما  جنماتهن املف�سالت 

لأ�سباب  التغيري  اىل  ي�سعني  اللواتي  الن�ساء  من 

اىل  بب�ساطة،  يهدفن،  م��ن  فمنهن  خمتلفة، 

باملو�سة  يتاأثرن  من  ومنهن  ال�سيخوخة،  حماربة 

تفر�سها  التي  املقايي�س  فيلتزمن  بعيد  حد  اىل 

ولو اقت�سى الأمر اخل�سوع لعمليات جتميل، وبينهن 

من ير�سخن اىل اإرادة ال�سريك العاطفي الراغب يف 

التغيري ويف حت�سني ال�سكل اخلارجي.

وهناك اأي�ساً ذوات ال�سخ�سيات اله�ستريية اللواتي 

فيعمدن  دائمة،  ب�سورة  النتباه  لفت  يف  يرغنب 

اىل التجميل والتغيري بطريقة دراماتيكية للفت 

النتباه فقط ل غري!

)يعرف  نف�سياً  ا�سطراباً  الن�ساء  بع�س  ويعاين 

 )»BDD«  Body dysmorphic disorder ب� 

يجعلهن غري را�سيات عن مظهرهن اخلارجي مهما 

يف  التنا�سق  بعدم  دوم��اً  وي�سعرن  جميالت،  كن 

ال�سكل، كما يبحثن دوماً عن اأخطاء يف مظهرهن.

اىل  ي�سعون  الذين  ال��رج��ال  عن  وم��اذا   •
التجميل بن�سبة متزايدة كما توؤكد االح�ساءات؟

- يلجاأ الرجال عادة اىل اجلراحة التجميلية ملحاربة 

ال�سيخوخة والتقدم يف العمر. اإل اأن بع�سهم ميلك 

اليها  اأ�سرنا  اأن  �سبق  التي  اله�ستريية  ال�سخ�سية 

وهي ما تدفعهم اىل عيادات التجميل. كما اأن لدى 

يجرهم  اأنثوياً  دماغاً  الرجال  املئة من  خم�سة يف 

اىل قرار التجميل.

باخت�سار، ميكن القول اإن الأ�سخا�س الذين يقبلون 

على التجميل، رجالً كانوا اأم ن�ساًء، هم اأولئك الذين 

اخلارجي،  مبظهرهم  الذاتية  قيمتهم  يربطون 

روحهم  رفع  بغية  حت�سينه  يف  برغبة  في�سعرون 

املعنوية وتقديرهم لذواتهم.

اأن ال�سعي اىل  • هل ن�ستنتج من حديثك 
عدم  حالة  يعك�ش  خاطئ  �سعي  هو  التجميل 

ت�سالح مع الذات؟ 

- لي�س هناك من عمل خاطئ يف املطلق واآخر 

بالعتبار  الأخ��ذ  يجب  لذلك  املطلق.  يف  �سائب 

كان  فاإذا  التجميلي.  العمل  وراء  الكامنة  الدوافع 

املري�س يعاين ت�سوهات خلقية توؤثر على و�سعه 

اىل  اللجوء  له  الأف�سل  من  النف�سي،  اأو  ال�سحي 

الذين  الأ�سخا�س  لدى  اخلطر فيكمن  اأما  التجميل. 

يتمتعون ب�سكل مقبول، ومع ذلك تراهم يتهافتون 

على عمليات التجميل معّر�سني اأج�سادهم وحياتهم 

للخطر من اأجل تغيري ل يحتاجونه. 

النف�سي  الو�سع  و�سف  ميكن  كيف   •
للمري�ش ما قبل عملية التجميل وبعدها؟

يف  القلق  من  حالة  املر�سى  غالبية  تعي�س   -

الفرتة التي ت�سبق اإجراء العملية يتخوفون خاللها 

من خماطر البنج العام من جهة، ومن اإمكان عدم 

جناح اجلراحة من جهة اأخرى.

النف�سي يف ما بعد اجلراحة، فيتاأثر  الو�سع  اأما 

منها.  الأخرين  ومبوقف  بنتائجها  بعيد  حد  اىل 

فاجلراحة التي حتقق توقعات املري�س توّلد لديه 

�سعوراً بالرتياح والر�سى، ويزداد �سعوره الإيجابي 

حتى يالقي مظهره اجلديد ا�ستح�ساناً لدى الآخرين، 

والعك�س �سحيح يف حال توجه اليه البع�س بالنقد 

ال�سلبي، في�ساب حينئٍذ بخيبة كبرية.

يعانون  ال��ذي��ن  الأ�سخا�س  اأن  ب��ال���س��ارة  يجدر 

ال�سطراب النف�سي »BDD« لن ي�سعروا بالر�سى 

البع�س  يخ�سع  وقد  العملية.  جناح  بلغ  مهما 

دون  من  عملية  ثالثني  اأو  لع�سرين  منهم 

التو�سل اىل اأي نتيجة ايجابية.

• من هم االأ�سخا�ش غري املوؤهلني للخ�سوع 
لعمليات جتميل؟

 )Depression( كل من يعاين مر�س الإكتئاب -

ال�سطراب  اأو   )Psychosis( النفا�س  مر�س  اأو 

لعملية  يخ�سع  اأن  يجوز  ل   »BDD« النف�سي 

�سلبية.  نتائج  اىل  ت��وؤدي  اأن  ميكن  لأنها  جتميل 

لذلك يفرت�س مراجعة الطبيب اأو املعالج النف�سي 

مبا�سرة  قبل  للمري�س  النف�سية  احلالة  لتقومي 

العمل اجلراحي.
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اإعداد:

ناديا مّتى فخري

يف كل بيت

الفرتة االأ�سعب

الأ�سعب  ه��ي  الإم��ت��ح��ان��ات  ف���رتة 

يقرتب  اإن  فما  الطالب،  اىل  بالن�سبة 

على  الإنكباب  اىل  يبادروا  حتى  موعدها 

ي�ستنزف  الطالب  فنجد  واملذاكرة،  الدر�س 

كل مّدخراته الفكرية والذهنية وت�سبح كتبه 

الناجح يطاله  الطالب  اأن  ال�ساغل، علماً  �سغله 

�سّجل  اأن  له  �سبق  الذي  كالطالب  متاماً  التوتر 

اأنه  القلق  اإيجابيات  ومن  وف�سالً.  واإخفاقاً  ر�سوباً 

وم�ساعفة  والرتكيز  املثابرة  على  الطالب  يحّث 

اجلهد يف �ضبيل تاأكيد نقاط النجاح. فالكل يدرك 

يقلق  ما  واأك��رث  الف�سل،  اإل  ي��ورث  ل  الإهمال  اأن 

العام  مدى  وعلى  المتحانات  فرتة  يف  الطالب 

الدرا�سي هو قطف ثمرات التفّوق.

تفّوقه  على  يراهن  البع�س  جند  اأننا  والالفت 

يدخل  وكاأنه  منهم  الأوائ��ل  فيتحدى  زمالئه  على 

�سديد  ويكون  اجلهد  فيكّثف  معهم،  مناف�سة  يف 

احلر�س على الرتكيز والإ�ستذكار، وي�ستغّل كل وقته 

امتحاناً  ل  حرباً  يواجه  وكاأنه  لالإمتحان  لالإ�ستعداد 

ويطمح لأن ي�سجل انت�ساراً.   

جّيد،  اأم���ر  جن��اح��ه،  على  ال��ط��ال��ب  ي��راه��ن  اأن 

فاملناف�سة تدعم النجاح وترفد موطن القوة وحتّث 

الطالب على تهمي�س الفو�سى من قامو�سه. واإذا 

للحياة  اإع��داداً  واملدر�سية  الأ�سرية  الرتبية  كانت 

ال�سوّية املتكّيفة، فال بد اأن يكون لها دور اإيجابي 

يف وقاية الطالب من امل�ساعر ال�سلبية التي تكمن 

اأزمة نف�سية ت�ساهم يف  وراء كل 

ه���ب���وط ال����روح 
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االإم���ت���ح���ان���ات 

مو�سوع  املدر�سية 

عنده،  ال��ت��وق��ف  ي�ستحق 

مرحلة  نواة  كونه  عدا  فاالإمتحان 

تتبلور  الذي  االأ�سا�سي  واملعيار  التعليم 

يف اإطاره كفاءة الطلب، فهو اأي�ساً املحور املقلق 

بالن�سبة اىل كل طالب.

اإن اخلوف من االمتحان �سعور حُمبط، ي�ستت الفكر ويهّز الثقة 

نتيجته  واإرادي  يتخّبطون يف عجز معنوي  الطلب  ويجعل  بالنف�ش 

الف�سل واالإخفاق.

م�سكلة  اأب��رز  هو  االمتحان  من  اخل��وف  ولعّل 

فقدان  اىل  ي��وؤدي  فاخلوف  الطلب.  يعانيها 

يوؤثر  ذهنياً  ارتباكاً  وي�سّبب  الفكري  التوازن 

ويتحكم  والذكاء  والذاكرة  الرتكيز  على  �سلباً 

ميزة  والقلق  اخلوف  وعموماً،  االإرادة.  يف 

تهّدد  عميقة  ثغرة  وج��ود  ودليل  �سلبية 

اأ�سا�ش البناء املعنوي الذي ي�ستوعب كل طاقة 

ويغذيها  والذهني  الفكري  للن�ساط  مثرية 

لتثمر.

اأزمة  وجود  يوؤكد  االإمتحانات  من  والقلق 

لي�ش  وه��و  ال��ط��ال��ب،  يعي�سها  معنوية 

متعددة،  واأ�سبابه  معني  بعمر  حم�سوراً 

القلق؟  ن��وازع  حتّرك  التي  العوامل  هي  فما 

اأوالدنا ليتجاوزوا هذا ال�سعور املحبط  وكيف ن�ساعد 

ب�سلم؟

مو�سم االمتحانات

م�و�س�م

القلق
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لطاقات  م��ب��ّددة  فعلها  ردود  وت��اأت��ي  املعنوية 

الطالب لترتك ب�سمات �سلبية يف نف�سيته ومزاجه 

و�سماته ال�سخ�سية ب�سكل عام.

القلق من االمتحان

اأن تكون المتحانات من املواقف املثرية للقلق 

 ،)Hepner( اأمر طبيعي، فالقلق كما يقول هبرن

واإذا  معني،  ملوقف  انفعالية  ا�ستجابة  عن  عبارة 

كان القلق له ما يربره فال يعّد م�سكلة، خ�سو�ساً اإذا 

كانت اأ�سبابه معلومة ول ت�سّكل تهديداً لإ�ستقرار 

ل  ال��ذي  فاملوقف  الإنفعايل،  وتوازنه  ال�سخ�س 

يجعل من القلق �سمة دائمة ل يكون حالة مر�سية 

عنيفاً  القلق  يكون  حني  ولكن  عالجها.  ي�سعب 

�سبابية  نظرة  احلياة  اىل  ينظر  �ساحبه  ويجعل 

ي�سبح حالة مر�سية معقدة.

وتاأتي حالت القلق متفاوتة من طالب اىل اآخر 

ل  نف�سه  من  الواثق  فالطالب  ال�سّدة.  حيث  من 

يهاب الإمتحان ويكون مطمئناً وهادئاً يف انتظار 

واملزاج  التوتر  عن  ومبناأى  املدر�سية،  النتائج 

اأن  غري  بالقلق،  �سعور  �ساَحبه  لو  حتى  الإكتئابي 

ت�سنيفه  وميكن  وحمتمالً  عادياً  يكون  هنا  القلق 

على كونه نوعاً من احلما�سة والرغبة يف النجاح.

يف  و�سلبياً  مهمالً  يكون  ال��ذي  الطالب  اأم��ا 

التزام  عن  وعاجزاً  والإ�ستذكار  والفهم  الإ�ستيعاب 

واحل��زم  بالو�سوح  يتحلى  ول  التعلم،  ق��واع��د 

والتكّيف اليجابي مع الدرا�سة، في�ستبّد به القلق 

ال�سديد وي�سيطر عليه التفكري الإنهزامي ويختلط 

ال�سعور بالياأ�س ب�سعور الرف�س ليوّلد حالة �سياع 

حالة  وت�سبح  اليجابي.  للتوازن  وفقداناً  نف�سي 

ال�سراع  اإطار ماأ�سوي فيعاين  الطالب مقّيدة يف 

واإح�سا�سه  الر�سوب  من  خوفه  ل�سّدة  احلاد  والقلق 

بف�سله احلتمي.

والإحباط  بالت�ضاوؤم  القلق املقرون  اإن مثل هذا 

تعّر�س  اإمكان  من  يزيد  اأن��ه  بيَد  بال�سوء  ينذر 

الطالب لالإنهيار، وما يعقبه من �سعور بالندم لأنه 

عجز عن ك�سر طوق الف�سل ليواجه م�سكلة اأخطر ما 

فيها اأنها ت�ضّل اإرادته وتعّر�ضه لالإحباط.

اأ�سباب الف�سل اأو الر�سوب

الرتبوي  النف�س  علم  يف  اإخت�سا�سيون  ي��رى 

واحلرمان  واخل��وف  النق�س،  بعقدة  الإح�سا�س  اأن 

كيان  يف  ت�ضّدعاً  حت��دث  ان  ميكن  وال�ضغوط 

ومن  ف�سله.  وترّجح  الطالب 

املرتبطة  ال�سالبة  الأمور 

اإزاء  القلق  ب��اإث��ارة 

الإم����ت����ح����ان����ات، 

على  الإع���ت���م���اد 

الآيل،  احل��ف��ظ 

وت�����ك�����ّد������س 

امل��واد وازدح��ام 

امل������ن������اه������ج 

وامل�������ق�������ررات 

مبا  ال����درا�����س����ي����ة 

الطالب  ق���درة  ي��ف��وق 

حتّم�سه  ول�سّدة  احياناً  الذي 

للنجاح يعي�س حلم التفوق م�سبقاً، 

فالمتحانات الف�سلية ت�سعه امام ا�ستحقاق حا�سم 

ومقلق، واخلوف من الرتاجع اأو الر�سوب قد يجعله 

يجد يف عملية الإ�ستذكار م�ساألة ُمربكة، والبع�س 

منهم قد يتوقع الأ�سواأ ويلوذ اىل الت�ساوؤم، ولذلك 

خلو�س  م�ستعداً  ليكون  الطالب  تهيئة  يجب 

الإمتحان مدعوماً مبعنويات عالية.

ويعاين بع�س الطالب حالت القلق املحبط التي 

قد حتول بينهم والنجاح واأكرثها نابع من التلميذ 

قدرته،  نحو  ال�سلبية  نظرته  ومنها:  نف�سه، 

دونية  نظرة  نف�سه  اىل  الطالب  ينظر  فعندما 

اأفكار  وت�ساوره  النق�س  بعقدة  الإح�سا�س  يتملكه 

جديراً  لي�س  باأنه  لديه  الإفرتا�س  تربر  �سوداوية 

تعطيه  التي  القدرات  وتنق�سه  النجاح  بك�سب 

التهيئة الالزمة والتي ت�سمل الذاكرة والذكاء، وهذا 

ال�سعور ال�سلبي لي�س يف م�سلحته ويكون م�سدراً 

للقلق ولكل ف�سل يعرفه. 

الثقة  وفقدان  والق�سور  بالنق�س  فالإح�سا�س 

بالنف�س وغري ذلك من امل�ساعر الهدامة، ميت�س 

املعنوية  ال���روح  هبوط  يف  ويت�ضبب  الطاقة 

وانخفا�س م�ستوى الطموح نحو الإجناز والتح�سيل 

ال�سوّي.

نظرة  قدراته  اىل  ينظر  البع�س  املقابل،  يف 

م�ستواه  اأن  اعتقاد  لديه  وير�سخ  فيها،  مبالغ 

يفوق م�ستوى رفاق ال�سف، ويرى يف نف�سه كفاءة 

عالية وميلك �سفات الطالب الناجح بامتياز، ويف 

لنف�سه  ير�سمها  التي  ال�سورة  تكون هذه  الواقع، 

زائفة، ويف هذا �سرر له، لأنه ين�سرف اىل الإهمال 

عن  ويتغّرب  واجباته  فيتجاهل  همته،  وتفرت 

اأن يكون فيه  واقعه املفرو�س 

وم�سوؤولية،  عمقاً  اأك��رث 

ويحّتم عليه املذاكرة 

الذي  والإ�سرتجاع 

ع�����ن ط���ري���ق���ه 

من  ي�ستح�سر 

ذاك�����رت�����ه م��ا 

م��ّر  ان  ���س��ب��ق 

من  ب���خ���ربت���ه 

تعّلمها  مهارات 

وتقوم على اأ�سا�سها 

الإم��ت��ح��ان...  خا�سّية 

تقوده  احل����ال،  وبطبيعة 

عدمية  م�ساركة  اىل  لم��ب��الت��ه 

حبال  بني  متاأرجحاً  ويظّل  الإمتحان  يف  اجل��دوى 

اإذا  اأنه  واملوؤ�سف  النتائج...  ظهور  حتى  القلق 

حدث اأن اأ�ساب تراجعاً اأو تلّقى خرب ر�سوبه يعاين 

اإح�سا�سه بالذنب والندم لأنه  �سدمة قا�سية، فعدا 

قدراته  نواحي  يف  توقعه  وما  اإهماله،  يف  غاىل 

اأنه عاجز عن جتاوز  مل يكن منطقياً. وهنا ي�سعر 

ال�سدمة حيث ي�سبح املوقف بالن�سبة اليه مهدداً 

يتعلق  حّجة  عن  لنف�سه  فيبحث  لذاته،  لحرتامه 

بها للتهرب من امل�ضوؤولية ويدفعه قلقه لإ�ضقاط 

ول  مدّر�سيه  واأ�سلوب  التدري�س  طرق  على  اللوم 

من  اإّما  في�ستكي  اأبويه،  ح�ساباته  من  ي�ستثني 

تق�سريهما اأو من تاأنيبهما وكرثة مالحظاتهما له 

وال�سغط عليه لي�ساعف جمهوده جتنباً لأي ف�سل. 

ويعترب اأن اأزمته مع جمتمعه املدر�سي مرّدها اىل 

عوامل خارجة عن اإرادته حتدث عطباً يف ن�ساطه، 

ويف كل ذلك يظهر جلياً قلقه الذي يقرتن غالباً 

بعالقة متاأزمة مع واقعه اليومي.

كونوا متفائلني

متفائلة  بنف�سية  بالواقع  الإت�سال  اأن  �سك  ل 

�سروري. فالتفاوؤل من العنا�سر املحفزة اإيجاباً فهو 

يرفد الطاقة ويوجهها لالإجناز املو�سوعي - البّناء، 

ولكنه لي�س كافياً لتح�سيل النجاح، فالنجاح يرتكز 

والرتكيز  الإنتباه  وم�ستوى  واملثابرة  اجلهد  على 

يكون  وعندما  والذكاء،  والإرادة  العقالين  والتقدير 

للطالب  ميكن  املعطيات  بهذه  مدعوماً  التفاوؤل 

واخلمول  الإك���رتاث  ع��دم  اأم��ا  ت��ف��ّوق��ه...  �سمانة 

والت�سّلح بقناعات تهم�س قدرات التلميذ فيجعل 
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الت�ساوؤم  الرياح ليحّل مكانه  اأدراج  تفاوؤله يذهب 

والقلق والإخفاق.   

ولكننا  عديدة،  القلق  اأ�سباب  اأن  الثابت  من 

ن�ضتطيع اأن نّتقي خطر الإ�ضابة به وهذا ي�ضرتط 

مراعاة عوامل متعددة، اأبرزها:

واملنا�سبة  امل�سجعة  املناخات  توفري   •
احلياة  يف  النطالق  على  التلميذ  ت�ساعد  التي 

ل  �سافية  وذهنية  متكيفة  بنف�سية  املدر�سية 

و�سط  نف�سه  يجد  ل  وك��ي  �سائبة،  اأّي��ة  ت�سوبها 

دائرة تتجاذبه فيها تيارات القلق والإحباط.

قلق  �سبب  معرفة  واملدر�سني  الأهل  • على 
عالجها..  �سهل  العّلة  �سبب  ُع��رف  ف��اإذا  الطالب 

احلب  من  امللحة  احلاجات  اإ�سباع  يجب  واأي�ساً 

والدفء بعيداً عن املغالة قدر المكان.

امل�ساحنات  يف  ال��ط��الب  زج  ع���دم   •
يجب  املدر�سة  ويف  الأ�سرة،  وم�سكالت  العائلية 

ثقتهم  يعزز  فذلك  علىالإبتكار،  ت�سجيعهم 

حافزاً  ت�سكل  التي  بنف�سهم 

ملواجهة  و�سرورياً  مهماً 

تكليف  عن  والبتعاد  وجّدية،  مبرونة  املواقف 

الطالب مبا يفوق م�ستوى طاقته لئال يخلق ذلك 

لديه نوعاً من عدم الثقة بالنف�س.

واملدر�سية  العائلية  ال�سلطة  تعمل  قد   •
وطرح  ال��راأي  عن  التعبري  من  اخل��وف  زرع  على 

التي  الهوايات  اأو  الن�ساطات  وممار�سة  الأ�سئلة 

وهذا  والإب����داع،  لالإختبار  الطالب  حما�سة  تثري 

يوؤدي اىل خجل الطالب والإح�سا�س ب�سعوبة التوا�سل 

مع مرحلة التعلم، والقلق من العجز عن امل�ساركة 

املو�سوعية، وتوّقع الف�سل با�ستمرار، وطبعاً، هذا 

الجتاه من قبل الأهل واملدّر�سني غري مقبول لأنه 

الع�سبي  والتوتر  القلق  م�ساعر  لتكوين  يوؤ�س�س 

والوجدانية  النف�سية  احلياة  �سل�سلة  يف  ودجمها 

يف   متمكناً  �سعوراً  الوقت  مبرور  القلق  لي�سبح 

ذاتية الطالب من ال�سعب ا�ستخراجه ب�سهولة.

الإرادة  بقوة  الطالب  يت�سم  اأن  • املفرو�س 
ي�ستجيب  ل  واأن  بالنف�س،  العالية  وال��ث��ق��ة 

التي  ل��ل��م��ث��ريات  ب�����س��رع��ة 

القدرة  تبعرث 

ال��ذه��ن��ي��ة وت�����س��ت��ت ال��ت��ف��ك��ري وال���ق���درة على 

ل  واأن  والتهّور  ال�ستهتار  يتجنب  واأن  الإ�ستيعاب، 

تنعك�س  التي  املعقدة  املر�سية  باملظاهر  يتاأثر 

على اأدائه �سلباً وتو�سمه ب�سمة الفا�سل.

متى عرف ال�سبب...

دليالً  اإلّ  القلق  ولي�س  وداف��ع،  �سبب  حالة  لكل 

على وجود ركود وا�سطراب يف النف�س، والقلق من 

طبيعياً  فعل  رّد  اعتباره  الف�سلي ميكن  المتحان 

لتجارب حمبطة.

ويظهر مما تقدم مدى اإمكان تاأثري البيئة على 

جناح الطالب اأو ف�سله، فهي اإما اأن حُتدث ت�سدعاً 

ُيعطي  وذلك  العك�س؛  اأو  وم�ساعره  يف معنوياته 

انطباعاً عن مدى كرب امل�سوؤولية امللقاة على عاتق 

الأهل واملدّر�سني، جلهة وقاية الطالب من م�سببات 

القلق ومتاهاته الهّدامة.

اأجواًء متلبدة، جافة ل  الطالب حوله  عندما يجد 

يتنف�س فيها بارتياح ول يت�سوق منها ال�ستقرار 

والتوتر،  بالإرتباك  ي�سعر  والت�سجيع،  النف�سي 

وياأ�سره قلق داخلي، فانعدام اجلو الهادئ والظروف 

نتائجه  له  قطعاً  وامل��ذاك��رة،  للدر�س  امل�سجعة 

باأم�ّس احلاجة اىل  فاأولدنا  الطالب،  ال�سلبية على 

للتوا�سل  الالزمة  باحلوافز  مدعومة  مناخات 

بتلقائية واإيجابية مع مرحلة التعّلم...  

اأجواء توحي له  يحتاج كل طالب اىل 

بالثقة والطماأنينة لي�ستثمر طاقاته 

ب�سكل بّناء ومفيد ومثمر.. ويحتاج 

للتعلم  قابليته  ترفد  اأج���واء  اىل 

الإح�سا�س  داخله  يف  تر�سب  ول 

بالقلق والإحباط.

�سرورة  على  ن�سّدد  هنا  من 

التي  وال�سعوبات  العوائق  اإزال��ة 

طريقه  �سّق  من  الطالب  متنع 

وطماأنينة،  وم�سوؤولية  بنجاح 

يتحلى  جعله  يف  وت�ساهم 

املنطقي،  والتفكري  بالوعي 

ول��ن��ج��ع��ل م���ن خ��وف��ه من 

ياأخذ  الإم��ت��ح��ان  م��وق��ف 

القبول  اأ�سكال  من  �سكالً 

ي�ستفيد  منه  ب��واق��ع 

وجمتمعه  نف�سه  ويفيد 

م�ستقبالً.
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ما هو اخلّدار؟  

النا�س  من  به  ي�ستهان  ل  عدداً  اخل��ّدار  ي�سيب   

الذي  الأم��ر  مر�ساً،  كونه  اىل  يتنّبهون  ل  الذين 

ينعك�س �سلباً على حياتهم العملية والجتماعية، 

غري  اأو  ك�ساىل  الغري  نظر  يف  يبدون  يجعلهم  اإذ 

يعانون  به  امل�سابني  اأكرثية  اأن  وثبت  مبالني. 

م�ساكل يف عالقاتهم مع الأ�سدقاء واأفراد الأ�سرة، 

وخ�سو�ساً مع اأرباب العمل الذي ي�سعون اىل طرد 

حتّمل  على  مقدرتهم  وعدم  لإهمالهم  معظمهم 

امل�سوؤولية. 

وكان العامل النف�سي الأملاين كارل فريديريك اأوتو 

اأّول من �سّخ�س مر�س اخلّدار العام 1877، مع ذلك 

عندما  موؤخراً  اإلّ  اأ�سبابه  الباحثون اىل  مل يتعّرف 

األغاز العوامل البيولوجية املوؤثرة  بداأوا بفك 

نق�س  حتديد  اىل  لوا  وتو�سّ ظهوره،  يف 

امل�سابني  اأدمغة  يف  الكيميائيات  اأحد 

به. والالّفت اأن الوقائع العلمية احلديثة 

ما،  حٍد  اىل  املعنيني  ده�سة  مثار  كانت 

كونها دعت اىل العتقاد اأن نوبات النوم املتقّطعة 

خالل النهار، رمبا تكون اإ�سطراباً يف جهاز املناعة 

التعّددي.  والت�سّلب  ال�سكري،  كمر�س  الذاتي، 

وعرف اأن الأبحاث الأخرية قد متّخ�ست عن نظريات 

املر�س  بت�سخي�س  يتعلق  ما  يف  الأهمية  بالغة 

وتطوير العالج املنا�سب. 

كيف يتم ت�سخي�ش املر�ش؟

الن�ضاط  الأط��ب��اء  يراقب  امل��ر���ش،  لت�ضخي�ش 

الكهربائي لأدمغة املعنيني عن طريق ربطهم 

الدماغ  تخطيط  ب���اآلت 

نومهم.  اأث��ن��اء  يف 

فاملعروف 

اأن ال�سخ�س الطبيعي عندما يخلد اىل النوم، يدخل 

والتي  البطيئة  العني  بحركة  ُتعرف  مرحلة  اأولً 

تتاألف من اأربع مراحل يتم خاللها ال�سرت�سال يف 

دقيقة،   90 حواىل  وملّدة  تدريجاً،  العميق  النوم 

حيث  ال�سريعة،  العني  حركة  مرحلة  بعدها  تبداأ 

املطبقة،  اجلفون  حتت  ب�سرعة  العينان  تتحرك 

وتن�سط حركة الدماغ لتوّلد الأحالم. هذا من حيث 

املبداأ، اإلّ اأن املعانني مر�س اخلّدار، ل يخ�سعون 

كما  فهوؤلء  الطبيعي.  الإي��ق��اع  لهذا 

ي�سرت�سلون  ل  باملراقبة  ثبت 

دقائق  اإلّ  العميق  النوم  يف 

معدودة، يدخلون بعدها يف 

حركة  اأي  التالية،  املرحلة 

حيث  ال�سريعة،  العني 

تتواىل 

من مّنا مل يَر �سخ�ساً يغالب النوم 

اأو يرتّنح على كر�سّيه يف حلظات 

ون�ساطاً  يقظة  منه  تتطلب 

يولونها  ال  امل�سكلة  هذه  يعانون  والذين  اليه...  املوكلة  املهام  ال�ستكمال 

عن  تنجم  �سائعة  حالة  تقديرهم  ح�سب  الأنها  االأهمية  من  الكثري  عموماً 

التعب اأو عن نق�ش �ساعات النوم يف اأثناء الليل. اإالّ اأن االخت�سا�سيني ينظرون 

اىل االأمر بطريقة خمتلفة. فعدم املقدرة على مقاومة النوم يف اأثناء مزاولة الن�ساطات 

اليومية، اأو حتى يف اأثناء اال�ستماع اىل املحا�سرات ويف قاعات االجتماعات، اأو خلل القيادة، 

ق�سرية  نوم  بنوبات  ويتمّثل   ،)Narcolepy( اخلّدار  با�سم  يعرف  مر�سي  اإ�سطراب  هو 

وعميقة يف النهار.

فما هو هذا اال�سطراب، وكيف يوؤثر يف ال�سحة وال�سلوك؟

�أيار

اإعداد:

غري�ش فرح

رحلة يف �الإن�سان

قد ل يكون 

التعب

�سبباً له

النوم

يف اأثناء العمل

ظاهرة مر�سية 

ت�ستوجب الهتمام



يحرمهم  الذي  الأمر  �سطحياً،  النوم  ويكون  الأحالم 

من النوم الهادئ واملفيد للمحافظة على ال�سحة 

والن�ضاط  باليقظة  ال�ضعور  وكذلك  اخلاليا،  ولتجدد 

خالل النهار.

لنوبات  هوؤلء  تعّر�س  اإن  القول  ميكن  هنا  من 

اآلية  يف  بيولوجي  خلل  �سببه  النهار  يف  النوم 

من  احلرمان  اأو  الطبيعية،  النوم  مبراحل  التحّكم 

اأن  ع��رف  وق��د  الليل.  اأث��ن��اء  يف  العميق  النوم 

امل�سابني بهذا اخللل يعانون خالل نومهم النهاري 

روؤية خيالت اأحالم متقّطعة، اأو من �سماع اأ�سوات 

يعاين  كما  وبعدها.  الق�سرية  النوم  فرتات  قبل 

الليلي،  النوم  اأثناء  الع�سالت يف  ت�سّنج  بع�سهم 

يف  عموماً  يح�ضل  وال��ذي  بال�ضقوط،  ال�ضعور  اأو 

ال�سعور  ال�سريعة. ويرتافق هذا  العني  اأثناء حركة 

اأو  الركبة  واإل��ت��واء  واخل��وف  بالقلق  اإح�سا�س  مع 

فقدان  يح�ضل  الأح��وال،  اأ�ضواأ  ويف  الراأ�ش.  �ضقوط 

العجز  اأو  بال�سلل،  الع�سلية و�سعور  مفاجئ للقوى 

القوى  اأن فقدان  الباحثون  يوؤكد  احلركة. وهنا  عن 

الع�سلية خالل مرحلة حركة العني ال�سريعة تعترب 

اآلية طبيعية حتول دون جتاوب النائم مع الأحالم، 

اأثناء  وامل�سي يف  الفرا�س  النهو�س من  ثّم  ومن 

النوم.

اأن اخللل يف  التاأكيد على  مّت  ثانية،  ناحية  من 

مراحل النوم قد يتخذ �سكالً اآخر. ففي التقرير الذي 

اأورده اإخت�سا�سي الأع�ساب الإيطايل رفائيل فريي 

العام 2005 )موؤ�س�سة الأبحاث يف الإعاقة العقلية 

و�ضيخوخة الدماغ(، اإ�ضارة اىل وجود ن�ضاط دماغي 

وي�سيطر  امل��رتّددة«،  الدورية  ب�»النماذج  يعرف 

مقارنة  باخلّدار  امل�سابني  من   ٪49 اأدمغة  على 

ن�ضاط  وهو  نف�ضه.  العمر  من  الأ�ضحاء  من  ب�٪39 

يتجلى من مرحلة حركة 

ال�سريعة، ما يدل  العني 

ل  الإ���س��ط��راب  اأن  على 

ينح�سر يف مرحلة النوم 

العميق وحدها.

العوامل البيوكيميائية 

املوؤّثرة

�سبب  اىل  ل��ل��ت��ع��ّرف   

ه���ذا الإ����س���ط���راب، رّك���زت 

على  احلديثة  ال��درا���س��ات 

ال�سغر  ب��ال��غ��ة  ج��زي��ئ��ة 

الهيبوكريتني  ت�سمى 

 10.000 ح���واىل  تنتجها 

اىل 20.000 خلية ع�سبية 

منطقة  م�����وؤخ�����رة  يف 

الدماغية  الهيبوثالمو�س 

القمعية ال�سكل يف موؤخرة 

اكت�سفت  وعندما  الراأ�س. 

 ،1998 العام  اجلزيئة  هذه 

مهمتها  اأن  العتقاد  ك��ان 

ال�سهية،  ب�سبط  تنح�سر 

لكن منذ ذلك احلني، اأثبتت 

عالقة  املرتاكمة  البّينات 

مر�س  بح�سول  نق�سها 

و�سعه  تقرير  ويف  اخل��ّدار. 

مينيوت  اإميانويل  الدكتور 

الأبحاث املتعلقة باخلّدار يف جامعة  رئي�س مركز 

اأدلة على وجود  �ستانفورد الأمريكية العام 1999، 

املرتبطة  الع�سبية  اللواقط  يف  جينية  تغريات 

يت�سبب  ال���ذي  الأم���ر  الهيبوكريتني،  ب��اإن��ت��اج 

هي  اجلزيئة  ه��ذه  مهّمة  اأن  وثبت  بنق�سها، 

واأن نق�سها يت�سبب  النوم واليقظة  �سبط مراحل 

بال�سطراب املذكور.  

العوامل البيئية

اأن الدرا�سات  اإلّ  هذا من الناحية البيوكيميائية، 

اأكدت  العام 1999،  اأجريت على توائم منذ  التي 

البيوكيميائية  العوامل  ب��ني  التداخل  حتمية 

والعوامل البيئية والتي تتحكم باإ�سابة اأحد التوائم 

اجلينات  تقا�سمهما  من  الرغم  على  الآخ��ر  دون 

الوراثية نف�سها.

لكن حتى الآن مل يتم فهم دور العوامل البيئية 

ياأخذون  الباحثني  اأن  علماً  املر�س،  ح�سول  يف 

وهنا  اأ�ضا�ضي.  كعامل  اليومية  ال�ضغوط  بالعتبار 

اخلّدار  ن�سبة كبرية من مر�سى  اأن  بال�سارة  يجدر 

تغرّيات  اإث��ر  ب��داأت  قد  معاناتهم  اأن  اىل  اأ�ساروا 

الإنتقال من  اأو  جذرية يف حياتهم، كولدة طفل، 

مكان اىل اآخر، اأو ترك الوظيفة. ويوؤكد اإخت�سا�سيو 

وما  املفاجئة  التغريات  ه��ذه  اأن  النف�س  علم 

الإ�ستعداد  مع  تتفاعل  قد  �سغوطات،  من  حتدثه 

الوراثي لتوؤثر يف جهاز املناعة وتوؤدي اىل ظهور 

الإ�سطراب املذكور. ومن جهة ثانية، ي�سري البع�س 

الأمعاء  اإلتهابات  وخ�سو�ساً  الإلتهابات  عالقة  اىل 

اآخرون مبن  الولدة بح�سول اخللل، ويوؤكد  وما بعد 

هذا  عالقة  على  مينيون  الدكتور  الباحث  فيهم 

اخللل بتوقيت زمن الولدة. 

ما هو العلج؟

ح�سول  دون  ي��ح��ول  ع��الج  ي��وج��د  ل  الآن  حتى 

ن�سرته  ال��ذي  التقرير  اأن  اإلّ  النوم.  اإ�سطرابات 

بع�س  اىل  اأ�سار  الأمريكية،  العلوم  جملة  موؤخراً 

اإ�ستعادة  على  ت�ساعد  التي  امل�ستحدثة  العقاقري 

وكذلك  النهارية،  النوم  نوبات  ومواجهة  التوازن 

وكذلك  بال�ضقوط،  وال�ضعور  الع�ضالت  ت�ضّنج 

الباحثون  وياأمل  الليل.  اأثناء  املتقّطع يف  النوم 

عن  تعو�س  اأدوي��ة  ت�سنيع  اىل  �سريعاً  بالتو�سل 

اأن اإدخال هذه اجلزيئة  نق�س الهيبوكريتني، علماً 

اىل الدماغ هو �سكل من اأ�سكال التحّدي.
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والطفل

�أيار

اإعداد:

رميا �سليم �سومط

تربية وطفولة

القيام  على  طفلكما  عّودا   •
لأن  النهار  خالل  ريا�سية  بتمارين 

اىل  العقل  ينّبه  املتعب  اجل�سم 

�سرورة التوّجه اىل ال�سرير.

• اإجعال قيلولة �سغريكما ق�سرية، 
ول ت�سمحا باأن تتوا�سل حتى مغيب 

ال�سرير  اىل  يعود  لن  لأنه  ال�سم�س 

»ال اأريد الذهاب اىل ال�سرير، ال 

اأ�سعر بالنعا�ش، اأريد اأن  اأ�ساهد 

التلفزيون، اأرغب ب�سماع ق�سة 

اإ�سافية قبل النوم...«.

هذه العبارات وغريها هي ما 

ي�سمعه الكثري  من االأهل من 

�سغارهم عندما يحني موعد 

النوم، ما يحّول ال�ساعات امل�سائية 

�سة للراحة من عناء النهار  املخ�سّ

اىل وقت لل�سراع وال�سجار واالإ�ستياء.

وغالباً ما يلجاأ االأهل يف حل م�سكلة 

النوم عند ال�سغار اىل خمتلف 

اأ�ساليب الرتغيب والرتهيب من دون 

جدوى، اإذ تتكرر العملية نف�سها 

وال�سراع نف�سه يف كل م�ساء.

�سعوبات النوم، كيف نواجهها، 

وكيف نعّود اأطفالنا على التزام 

موعد ثابت وحمّدد للنوم؟

يف كتابهما »فر�ش النظام من دون 

�سرب اأو �سراخ« يقدم االإخت�سا�سي 

يف علم النف�ش الدكتور جريي 

وايكوف، واملر�سدة االإجتماعية 

باربرا يونيل ن�سائح واإر�سادات 

مل�ساعدة الوالدين يف تذليل 

»�سعوبات النوم الكربى« باأ�سلوب 

�سهل ومريح للطرفني.

ف
ّر
�س

ت
ن
ف 

ي
ك
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فقط.  اثنتني  اأو  �ساعة  بعد  جمدداً 

احلاجة،  اقت�ست  ما  اإذا  اأيقظاه 

بني  الفا�سلة  الفرتة  لتمديد  وذلك 

القيلولة والنوم.

الن�ساطات  ببع�س  �ساركاه   •
معاً  وال�سحك  فاللعب  النوم،  قبل 

موعد  عن  الإعالن  قبل  �سروريان 

لتفادي  ال�سرير،  اىل  الذهاب  

ب�سيط  لهدف  املماطلة  اأو  الرف�س 

هو الإ�ستحواذ على انتباهكما.

يف ختام الن�ساطات املذكورة، من 

اأو  ق�سة  اأحدكما  له  يقراأ  اأن  املفيد 

حدثاً  النوم  من  بذلك  فتجعال  اأكرث، 

خا�ساً ينتظره طفلكما ب�سرور.

للنوم  ثابتاً  موعداً  حّددا   •
طفلكما  اأبدى  ولو  حتى  والتزماه 

املماطلة  اأو  املقاومة  من  الكثري 

من اأجل تاأخري املوعد املحّدد.

وال�سرب،  التهديد  جتّنبا   •
لكما  ي�سببان  كونهما  اىل  فاإ�سافة 

فاإنهما  بالذنب،  وال�سعور  الغ�سب 

للكوابي�س  فري�سة  الطفل  يجعالن 

م�سكلة  لكما  يخلق  ما  واملخاوف، 

امل�سكلة  عالج  من  بدلً  اإ�سافية 

الأ�سا�سية.

مع  ال�سباق  لعبة  مار�سا   •
الأ�سلوب  عرب  ال�ساعة  عقارب 

الآتي:

قبل �ساعة من موعد نوم طفلكما، 

اإ�سبطا جر�س ال�ساعة املنبهة بحيث 

يرن بعد خم�س دقائق. ذلك ي�سمح 

�سيحدث.  ما  يتوقع  باأن  للطفل 

وعندما تدق ال�ساعة، اأعيدا �سبطها 

بعد خم�س وع�سرين دقيقة تقريباً، 

اخلا�سة  التح�سريات  با�سرا  ثم 

بالنوم كالغت�سال، وارتداء البيجاما، 

اىل  والذهاب  الأ�سنان،  وتنظيف 

اأنهى طفلكما  اإذا  الخ...  املرحا�س، 

ال�ساعة،  تدق  اأن  قبل  ذلك  كل 

فباإمكانه اأن يبقى خارج ال�سرير واأن 

قبل  املتبقية  الفرتة  طوال  يلعب 

النوم.

برتاتبي���ة  تقّي����دا   •
اأن  مب���ا  التح�سي��رات 

م�س�������در  النظ����ام 

�س  ح�س����������������ا لالإ

عن������د  بالأم��ان 

اأطلب��ا  الطف���ل، 

طفل�كم���ا  اىل 

ثم  الغت�س����ال 

ثياب  ارتداء 

بالرتتيب  اأ�سنانه  غ�سل  ثم  النوم، 

يعّدد هذه  اإجعاله  م�ساء.  كل  نف�سه 

تتحّول  لكي  بالرتتيب،  املراحل 

م�سلّية  لعبة  اىل  النوم  حت�سريات 

اللعبة  هذه  يقود  اأن  له  ا�سمحا  ثم 

بنف�سه )اإذا كان قادراً على ذلك(.

�سبق  اإذا  مكافاأة  له  قّدما   •
ي�ستيقظ  عندما  ال�ساعة.  عقارب 

املكافاأة  خرب  اليه  اأنقال  الطفل، 

عقارب  �سبق  لأنه  ا�ستحقها  التي 

جيد  ب�سكل  »ت�سّرفَت  ال�ساعة: 

معاً  �سنذهب  لذا  اأم�س  م�ساء 

اليوم اىل املكتبة، و�ستختار كتابك 

املف�سل«.

باأخطائه  الطفل  تذّكرا  ل   •
يف  ينم  مل  كان  فاإذا  ال�سابقة، 

ل  البارحة،  م�ساء  املحّدد  املوعد 

م�ساء  بالق�سا�س  لتهديده  داٍع 

التجربة.  تكرار  من  خوفاً  اليوم 

اأ�سلوب  اإعتمدا  ذلك،  من  بدلً 

ال�ساعة«  عقارب  مع  »ال�سباق 

ب�سكل  النظام  بهذا  يتقّيد  اأن  اىل 

الطفل  اأن  دائماً  وتذّكرا  طبيعي. 

بحاجة اىل كثري من املحبة وال�سرب 

ال�سحيحة يف احلياة،  الطرق  لتعّلم 

فال تبخال عليه باأي منهما.
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�أيار

�سالمتكم تهمنا

ك��رثة  اإىل  ن��ظ�����راً 

ينجم  التي  امل��روري��ة  املخالفات 

التي  احل���وادث  م��ن  العديد  عنها 

الب�سر  من  الكثري  �سحيتها  يذهب 

ال�سلطات  اأ�سبحت  واملمتلكات، 

اأنحاء  جميع  يف  ت�سدد  االأمنية 

ب�سكٍل  ال�سري  مراقبة  على  العامل، 

تلك  مثل  وق��وع  لتليف  منتظم 

احلوادث.

الثقافة املرورية

ُي�سمى  م��ا  احلديثة  التقنيات  م��ن 

التي  امل�����روري«  ال�سبط  »ك���ام���ريات 

فرتة،  منذ  الغربية  املجتمعات  يف  انت�سرت 

يف  حديثة  جتربة  تعترب  التقنية  هذه  اأن  غري 

ا�ستخدام  ُيقلل  اأن  املنتظر  ومن  العربي.  العامل 

)رجل  الب�سري  العن�سر  ح�سور  من  الو�سيلة  هذه 

املرور( ب�سكل كبري، غري اأن فاعلية هذه التقنية 

رمبا تعتمد على توافر عدد من العوامل منها:

املجتمع  فئات  املرورية بني  الثقافة  ن�سر   -1

خمالفة  )الأك��رث  امل�ستهدفة  الفئات  وبني  عامة 

لأنظمة املرور( ك�سغار ال�سن ب�سكل خا�س.

2- توعية املجتمع حول هذه التقنية )كامريات 

ال�سبط املروري( عرب و�سائل الإعالم املختلفة.

طريق  ع��ن  ال��ك��ام��ريات  ه��ذه  دور  تفعيل   -3

الأنظمة  يخالف  ملن  وال�سريع  املبا�سر  العقاب 

املرورية.

4- تنفيذ العقوبة املزدوجة )التوقيف والغرامة 

املالية( ملن يرتكب خمالفة قطع الإ�سارة.

حدثت  التي  احل���وادث  م��ن  من��اذج  عر�س   -5

الر�سائل  طريق  عن  وذلك  الإ�سارة،  قطع  نتيجة 

الق�سرية املرئية.

الكامريات ... فاعلية اأكرث

خا�سة  كامريات  هي  املخالفات  �سبط  كامريات 

قطع  اأو  ال�سرعة«  »رادار  جت��اوز  خمالفة  ل�سبط 

�سبط  و�سيلة  تعترب  وه��ي  ال�سوئية،  الإ���س��ارة 

مثل  التقليدية  الو�سائل  مقابل  يف  حديثة 

وقد  ذلك.  ونحو  املرور  دوريات  بوا�سطة  ال�سبط 

لل�سك،  جمالً  يدع  ل  مبا  العاملية  التجربة  اأكدت 

جوانب،  لعدة  فاعلية  ذات  الكامريات  تقنية  باأن 

منها ردع املخالفني وتقليل احلوادث و�سحاياها.

التجربة  اأو�سحت  فقد  الردع  اإىل  بالن�سبة  اأما 

»رهبة«  �سعور  تن�سر  الكامريات  اأن  العاملية 

ما هو دورها يف

؟احلد من املخالفات

؟ اإعداد:

د. اليا�ش مي�سال ال�سويري

 رئي�س اجلمعية اللبنانية لل�سالمة 

العامة )LAPS( وممثل منظمة 

ال�سالمة العاملية لدى الأمم املتحدة
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اإىل  بهم  فتدفع  املركبات،  قائدي  عند  الرقابة 

الإ�سارة  اأو جتاوز  ال�سرعة  احلر�س على عدم جتاوز 

اإىل  اأ�سارت  درا�سات  هناك  كانت  واإن  ال�سوئية، 

تخالف  التي  الفئة  على  تكون  الفاعلية  اأكرب  اأن 

ب�سكل اأكرث، فمثالً كامريا رادار ال�سرعة قللت من 

املحددة  ال�سرعة  يتجاوزون  الذين  ال�سائقني  عدد 

على الطريق مبقدار كبري.

تفاوت يف ن�سب النتائج االإيجابية

اإىل تفاوت يف فاعلية  العاملية  التجربة  ت�سري 

النخفا�س يف  ن�سبة  راوحت  بحيث  التقنية  هذه 

الأماكن  بع�س  يف   ٪10 نحو  من  احلوادث  �سحايا 

وعلى  اأخرى،  اأماكن  يف   ٪60 على  يزيد  ما  اإىل 

موؤثرة  فاعلية  لها  التقنية  فهذه  العموم  وجه 

ولكن  امل��روري��ة،  ال�سالمة  م�ستوى  حت�سني  يف 

يجب القول اإنها لي�ست ع�سا �سحرية �سوف تغرّي 

اإ�سرتاطات  هناك  لأن  امل��روري،  الو�سع  وجه  يف 

معايري  و�سع  يجب  فاعلة  تكون  ولكي  لنجاحها، 

وحتليل  مواقعها  واختيار  الكامريات  لرتكيب 

معلوماتها وتقييم اأدائها.

اإىل قلة هذه الكامريات حتى الآن وعدم  ونظراً 

بال�سكل  وجودها  حول  املركبات  قائدي  توعية 

املوجودة  الأه���داف  حتقق  مل  فاإنها  املطلوب، 

الفرتة  هذه  يف  وهي  ملحوظ،  ب�سكل  اأجلها  من 

قائدي  �سلوكيات  مراقبة  يف  تقريباً  حم�سورة 

املرورية،  املخالفات  اأن��واع  ور�سد  املركبات، 

الالزمة  احللول  وو�سع  اإنت�ساراً  اأكرثها  ودرا�سة 

ملعاجلتها، ولن ن�سل اإىل نتائج جيدة يف تقليل 

احلوادث املرورية با�ستخدام كامريات املراقبة اإل 

للمخالفات  ورادع  متكامل  نظام  وجود  خالل  من 

املرورية املوجودة.

االإقت�سادية التكلفة 

تعترب  التي  القت�سادية  التكلفة  اإىل  بالن�سبة 

متابعة  عملية  يف  امل��وؤث��رة  العوامل  اأه��م  من 

الآتي  ال�سوؤال  احلركة املرورية ومراقبتها، يطرح 

تخفيف  التقنية يف  الرقابة  ت�ساهم  هل  نف�سه: 

الرقابة الب�سرية؟

جتيبان  القت�سادية  واجلدوى  التجربة  اأن  وجند 

اإ�ستخدام  اأه����داف  ف��اأح��د  بالطبع،  ب��الإي��ج��اب 

على  التغّلب  يف  يتمثل  الإلكرتونية  الرقابة 

حمدودية املوارد الب�سرية التي تتطلبها الرقابة 

�سبيل  على  واحدة  كامريا  اأن  والدليل  التقليدية، 

املثال قد تقوم مقام نحو 20 دورية!

اإمكانات اإ�سافية غري تقليدية

تقوم  الإلكرتونية  الرقابة  فاإن  اأخرى،  جهة  من 

للرقابة  ميكن  ل  ظ���روف  يف  ال��رق��اب��ة  مب��ه��ام 

الزدح����ام  يف  م��ث��الً  ب��ه��ا.  ال��ق��ي��ام  التقليدية 

ي�سعب  بينما  املخالف  �سبط  الكامريا  ت�ستطيع 

ظروف  اأن  كما  بذلك،  القيام  املرور  دورية  على 

قيام  دون  يحول  الهند�سي  وت�سميمه  الطريق 

دورية املرور ب�سبط خمالفة ال�سرعة بينما تقوم 

ل  الكامريا  اأن  نن�سى  ول  ب�سهولة،  بذلك  الكامريا 

متر�س مثل الإن�سان ول ي�سيبها التعب والرهاق 

اأمور  وه��ذه  الوا�سطة!  تعرف  ول  النهار!  خ��الل 

مهمة يف عملية ال�سبط املروري!

تكامل مع الرقابة الب�سرية

ت�ساهم  الإلكرتونية  الرقابة  اأن  فيه  �سك  ل  مما 

كثرياً يف تخفيف الرقابة الب�سرية، ولكن ل ميكن 

العتماد عليها وح�سب، بل ل بد من وجود الرقابة 

التنفيذي،  اجلانب  تعترب  التي  اأي�ساً  الب�سرية 

بال�سافة اىل اأن الرقابة الإلكرتونية تهتم بجانب 

بجانب  تهتم  الب�سرية  الرقابة  بينما  الر�سد 

وم�ستخدمي  املركبات  لقائدي  والر�ساد  التوعية 

الطرقات.

تعميم الرقابة وتفعيلها

بعد ان ثبت اأن جناح التجربة اأمر مفروٌغ منه، 

تركيب  بتطبيق  الإ�سراع  هو  الأهم  الأمر  يبقى 

تلك الكامريات لت�سمل كل املدن والقرى، وحتديد 

م�ساركة  هنا  املهم  ومن  لرتكيبها،  الأماكن  اأهم 

القطاع اخلا�س لإجناح هذه الأمور، لذا من املهم 

اطرافها  يكون  �ساملة  اتفاقية  اإع��داد  يف  البدء 

برتكيب  �سيقوم  الذي  وامل�ستثمر  املرور،  اإدارات 

تلك الكامريات وت�سغيلها و�سيانتها.

الإلكرتونية  الرقابة  م��ن  ال�ستفادة  وتعترب 

ج��داً،  مهماً  مطلباً  احلا�سل  التقني  والتطور 

اأ�سباب  معرفة  مع  ذلك  يرتافق  اأن  يجب  ولكن 

احللول  ح��دوث��ه��ا، وو���س��ع  واأم��اك��ن  امل��خ��ال��ف��ات 

بتلك  امل��دين  املجتمع  وتوعية  لها  املنا�سبة 

ان  �سرورة  مع  ُت�ستخدم  التي  التقنية  الم��ور 

ي�سعر م�ستخدم الطرق وقائد املركبة بال�سدقية، 

واأن هذه التقنية لي�ست �سورية بل لها دور وهي 

ُوجدت حلمايته!

ي�سبق  اأن  ���س��رورة  اىل  هنا  ن�سري  اأن  ويجب 

املراقبة  ك��ام��ريات  ا�ستخدام  تطبيق  مرحلة 

يتمثل  برنامج  ببدء  للمجتمع،  توعية  مرحلة 

لوحات  لرتكيب  املرور  اإدارات  مع  التن�سيق  يف 

اأن  على  الرتكيز  مع  منا�سبة،  واإر�سادية  اإعالمية 

الهدف هو تقليل عدد الوفيات والإ�سابات الناجتة 

ولي�س حت�سيل املخالفات  احلوادث املرورية،  عن 

مالياً فح�سب!

متلك  ل  التقنية  هذه  اأن  اىل  ن�سري  اأن  بقي 

واإمنا  الب�سري  ال�سلوك  تغيري  يف  �سحرية  ع�ساً 

النظام  �سبط  يف  ت�ساعد  اأن  يفرت�س  اأداة  هي 

�ضروط  اأه��م  من  ولكن  الطرقات،  على  امل��روري 

معايري  وو�سع  تطبيقها،  كيفية  درا�سة  جناحها 

فالتقنية قد تكون �سالحاً  التطبيق،  لهذا  وا�سحة 

ومل  تطبيقها  يف  ف�سل  ح�سل  ما  اإذا  حدين  ذا 

�سيكر�س  ذلك  فاإن  املاأمول،  النجاح  م�ستوى  توؤدرِ 

بل  قرِ من  امل��رور  باأنظمة  »ال��الم��ب��الة«  مفهوم 

من  كبري  عددرِ  على  البقاء  وبالتايل  ال�سائقني... 

احلوادث املرورية... املفجعة! 
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يف  اليو�سف  معن  م�ست�سفى  اأم��ام  جرت 

العريف  تكرمي  مرا�سم  عكار،   - حلبا  بلدة 

ا�ست�سهد  ال��ذي  م�سطفى  ربيع  ال�سهيد 

بتاريخ 2007/4/23 يف اأثناء قيامه بواجبه 

الع�سكري يف حملة العبدة  يف ال�سمال.

تراأ�سه  ع�سكري  وفد  التكرمي  مرا�سم  ح�سر 

اجلي�س  قائد  ممثالً  يو�سف  جرج�س  العميد 

تقليد  مّت  حيث  �سليمان،  مي�سال  العماد 

واجلرحى  احل��رب  اأو�سمة  ال�سهيد  العريف 

والتقدير الع�سكري من الدرجة الربونزية.

ال�سالة على جثمانه يف جامع  اأقيمت  ثم 

بلدة خريبة اجلندي - عكار، بح�سور ح�سد من 

العقيد  اجلي�س  قائد  العماد  ممثل  األقى  وقد  والرفاق.  املنطقة  اأهايل 

الركن عامر عرب، كلمة نّوه فيها مبناقبية ال�سهيد وت�سحياته الكبرية يف 

اجلي�س  خدمة 

والوطن.

يف ما يلي نبذة عن حياة العريف ال�سهيد 

ربيع م�سطفى:

- من مواليد 1984/4/11 - حلبا - ق�ساء 

عكار  - حمافظة ال�سمال.

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 2006/3/16.

- من عداد اللواء اخلام�س - الكتيبة 54.

- حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

الع�سكري. التقدير  • و�سام 
مرتني. اجلي�س  قائد  • تنويه 

مرتني. الكتيبة  قائد  • تهنئة 
- عازب.

قيادة اجلي�ش

�سّيعت العريف ال�سهيد ربيع م�سطفى



�أيار

باأقالم �لقر�ء
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حممد عبد الرحمن دمجمبنا�سبة عيد ال�سهداء

امل����ب����ادي رج��������ال  رّب�����ي�����ت  اإي����������دك  َع 

ب����ذل����ت ال����������روح م�����ن م����وق����ع ج����ه����ادي

زرع���������ت ال������رع������ب ب����ق����ل����وب الأع�����������ادي

ب������الدي يف  ال���������س����ه����ام����ي  م�����دام�����ي�����ك 

ب���ع���ي���ون ال�������س���ع���ب وب����ع����ي����ون ال���ق���ي���ادي

واإرادي ب������ع������زم  ال�������ن�������دا  ل�����ّب�����ي�����ت 

م��������ن الع���������������الم ورم������������ز ال��������ري��������ادي

ح����ي����ادي ب���ال���ه���ي���ج���ا  ك����ن����ت  م��������رة  ول 

ال���ل���ي م��ت��ل��ك ق��������ّدروا م��ع��ن��ى ال�����س��ه��ادي

وال����������ك م����ن����ا حت����ي����ة �����س����ع����ب ����س���ام���د

����س���ه���ي���د احل��������ق م������ا ب��������دك �����س����ه����ادي

مب�������ي�������دان ال�����ب�����ط�����ويل وك���������ل حم�������َور

اأك�������رب اهلل  ع������ال������ع������دا  وب�����������س�����وت�����ك 

�����ر وح�����������دو زن�����������دك ال������س�����م�����ر ال�����َع�����مَّ

ي������ا ع������ن������وان ال������ف������دا ب���ت�������س���ل ت��ك��رب 

ن���������س����ال����ك ف����خ����ر وال������ت������اري������خ اأخ������رب

اأ����س���ه���ر امل������ي������دان  ح�����وم�����ة  يف  ب����ط����ل 

ال����ل����ي راه�������ن ع����اج����ه����ادك م�����ا ب��ي��خ�����س��ر

ي������ا را�������س������م ل����ل����ك����رام����ي خ������ط اأح����م����ر

ك����ن����ت ع�����ح�����دودن�����ا ت������داف������ع وت�������س���ه���ر

����س���ح���ى ال���������روح م�����ن اأج��������ل ال�������س���ي���ادي

الرائد توفيق نعيم يزبكوقلبي.. ِبُحّبِك طري َعرَب؟!...

م�����ن ال���ث���ل���ج ح���ت���ى اح�����م�����رار امل���غ���ي���برِ

و�������س������وُت ال���ت�������س���اب���ي���ح ع����ن����د ال���ف���ج���ْر

ي����ب����نُي ������س�����ع�����اٌع  ���������س��������الٌة،  اأذاٌن 

َه��������ْر ب������ج������وِّ ال�������ب�������الد وف�������������وحرِ ال��������زَّ

والإن�����ت�����������س�����اررِ امل������ج������درِ  اىل  ح�����ن�����نٌي 

����ْر ء ك�������لِّ ال����ُع���������سُ وع�����������وٌد ع����ل����ى ب���������درِ

ب������������الدَي ت����ل����ح����نُي ع�����ر������س ال������ف������داءرِ

... �����كرِ ط��������رٌي َع��������������رَبْ وق����ل����ب����ي ب�����ح�����بِّ

دع������وت������ن������ي مل�������ا اأت��������������اين احل�����ن�����نُي

����ف����ر ن���������س����ي����داً ي�������رن�������دُح حل��������َن ال����ظَّ

�����ديِّ ب�������الدي اخ�����������س�����راُر ال���ه�������س���اب ال�����نَّ

د �������س������وُء ال����ق����م����ْر ورج�����������ُع امُل���������َغ���������رَّ

امل�����س��ت��ك��ني الأزرق  ����س���ف���ح���ةرِ  ع����ل����ى 

خ�������ل�������وٌد وع�������م�������ٌر ي�����ن�����اج�����ي ُع�����م�����ْر

األ������ب������ن������اُن ح����ن����اي����ا ال���������س����ل����وع اأن������ني

ال�������ف�������وؤاد ول���������ون ال���������س����ب����اح الأغ�����������ّرْ

موؤّيد عّواد عا�سيمن قلبي بحيي جنودها

ب�������اأر��������س م������ن ت����ع����ب����ي ا����س���رتي���ت���ه���ا

ت������راب������ه������ا م�������ن دّم������������ي رَوي�����ت�����ه�����ا

م������ن اأع������������ايل ج����ب����ال����ه����ا ل���������س����دوده����ا

م��������ن ق�����ل�����ب�����ي ب�����ح�����ّي�����ي ج�����ن�����وده�����ا

اأر�����������س ل����ب����ن����ان م����زّي����ن����ي ب�����وروده�����ا

ت�����ي�����ع�����م�����روا ج�����������س�����وره�����ا وب����ي����وت����ه����ا

ب����ج����ي���������س واح�����������د ح������ام������ي ح������دودن������ا

وت������رج������ع امل����ح����ب����ة لأي�����������ام ج�����دودن�����ا

ح���ّب���ي���ت���ه���ا ك�����ت�����ري  اأرزة  زرع������������ت 

م�������ن دم������������وع ع������ي������وين ����س���ق���ي���ت���ه���ا

اأن������������ا ج������ن������دي ح�������ار��������س ح������دوده������ا

ب��������ق��������وة رج�������ال�������ه�������ا وف������ه������وده������ا

ع�����وده�����ا وق�����������وي  �����س����ل����ب����ي  الأرزة 

ن�����ا������س ل����ب����ن����ان ت�������س���اب���ك���ت زن�����وده�����ا

ت���وح���ي���د ال�������س���ع���ب ع�����ن�����وان ����س���م���ودن���ا

ل����ب����ن����ان وط������ن������ي  حت�����م�����ي  رب  ي�������ا 

هِر خمرة الطُّ

 ُ يرنِّ �سوترِ  على  ال��ّزم��اُن  ا�ستيقَظ 

خمرًة  خوابيه  َق يف  وعتَّ خا�سعًة،  �سالًة 

من اإك�سري املحّبة اعت�سر قطراتها، ثم 

ا�ست�سلم ل�سباٍت عميق.

احرتقت  دمعٍة  على  وا�ستفاق  فعاد 

زهرًة  خمرته  فجعل  الأ�سواق،  بنريان 

ومتوت  �سدرها  على  الورد  اأوراق  تولد 

قطرات الّندى بني حنايا �سلوعها.

يظل  اأن  الربيع  ح�سُب  زنبقًة  جعلها 

اأن  ُطهٍر على مقلتيها، ح�سُبُه  اأن�سودة 

يبقى ترتيلًة معلقًة على ُهدبيها.

ل ع��ط��ره��ا ت��رن��ي��م��ًة جُت���ّرد  ث���ّم ح���وَّ

الأوتار  وت�سرق  معانيها،  من  الكلمات 

عامل  اىل  بها  فت�سافر  من مو�سيقاها، 

عامل  اىل  واحلّب،  احلرية  عامل   ، هررِ الطُّ

الأبيات  وت��رتك  الالّمتناهي،  مو  ال�سُّ

ّقتها، َقْزمًة اأمام  والقوايف حائرًة اأمام ررِ

عظمتها.

وجعل نورها اأمنيًة تعزف على كنارة 

واأفئدتنا،  اأرواحنا  بني  فت�سكن  اأحالمنا 

عتمة  مبحّبتها  تنري  ب�سمًة  جعلها 

ليالينا.

بروح  ت�سكيلها،  من  ف��رغ  وعندما 

اخلالق الذي جعلها �سريكته يف اخللق 

باركها.

عندها �سكب خمرته يف كاأ�س احلياة، 

رها  َعطَّ ثم  احل��ن��ان،  ب�سم�س  وك��واه��ا 

�سماوّي،  بعبٍق  وَمَزَجها  ببخور عنربّي، 

فا�ستحالت اأماً.

نيڤني كنعان عمر
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تنورين

 املهرجان

ت������ن������وري������ن امل�����ه�����رج�����ان

الأرز ب����اأر�����س  ك���ب���رية  جن���م���ة 

اأرزات�������������ا ع����ا�����س����ت ل����ده����ور

م����ن ت����راب����ا �����س����وع ال���ب���خ���ور

ل����وح����ات����ا ب�������س���م���ات ال���ن���ور

م����دي����ن����ت����ن����ا ال����غ����ن����ّي����ة

مب����ج����ال���������س����ه����ا الأه�����ل�����ي�����ة

ع���������م ت���������������رتدد غ����ن����ّي����ة

م�����ه�����رج�����ان�����ك ت����ن����وري����ن

ورج�������الت�������ا امل�������س���ه���وري���ن

ح���م���ل���وا ال�����راي�����ة م��ت��ح��دي��ن

ت�����ن�����وري�����ن الأ�������س������ط������ورة

ب�����������وج�����������داين حم������ف������ورة

وجدي يون�ش

اأن�������������وار ب���ت���غ���م���ر ل���ب���ن���ان

وع������م ب���ت�������س���وي ع�����الأك�����وان

ج����ب����ال امل����ج����د وك�����رب ���س��خ��ور

ب��ت�����س��ك��ر ع���ا ����س���دو ال�����س��ح��رور

ب���ت���ع���ط���ي���ن���ا ح�����ب واإمي��������ان

ب�������الأع�������م�������ال ال����ف����ك����ري����ة

اأخ����������دت ����س���م���ع���ة ع���ط���ري���ة

ب��ت��ط��ل��ع م���ن ق��ل��ب الن�����س��ان

����س���ب���اب، ����س���ب���اي���ا، ح��ل��وي��ن

وي���ا����س���م���ني ورد  اأف������ك������ارن 

وك���ان���وا ال��ف��رح��ة وي���ن م���ا ك��ان

دن�����ي�����ا، ول�����وح�����ات م���ن���ث���ورة

اأي����ق����ون����ة، واأج�����م�����ل ����س���ورة

بتبقى عا طول الأزمان

حممد عادل ال�سيد نامي يا بنتي

برجا ال�سوف

ب������ع������دو ال�����ع�����ت�����م ع�����ات�����الل�����ن�����ا لق�����ي

ب�������ني ال���������وداي���������ا م�����ق�����رق�����ر وغ�������ايف

م�����ا ال���ع���م���ر ح���ل���م ����س���غ���ري م�������س ك���ايف

ب�������ّك�������ري ف����������وق �����س����ل����وع����ن����ا ح�����ايف

������س�����ايف وج�����������ّون�����������ا  ك�������������رمي  اهلل 

ت���خ���ايف ل  واحل��������رم��������ان  اجل����������وع  م������ن 

ك������ل ال����������دين ب�������س���ي���ال ع����ل����ى ك���ت���ايف

ان�����ت�����ي ح����ي����ات����ي وع����ط����ره����ا ال�������س���ايف

م�������س���ايف يف  ال���������س����ب����ح  ي����ط����ل  ح����ت����ى 

ج�����اي�����ي ع�����ب�����ايل ال������ن������وم ي������ا اإمي��������ان

������س�����و ف�����ّي�����ق�����ك ب������ّك������ري ي�������ا اإمي���������ان

وب����ع����دو ال�������س���ب���ح م����ا ف����ّي����ق ال���رع���ي���ان

�����س����و ذّك����������رك ب�������الأر��������س وال���ب�������س���ت���ان

وال������ده������ر م���������ارق ����س���وب���ن���ا وه�����رب�����ان

ن�����ام�����ي ي������ا ب����ن����ت����ي ن�����وم�����ة احل����م����الن

م���ل���ي���ان ب����ي����ت����ن����ا  اهلل  خ�������ري  وم���������ن 

وال������ب������الن ب��������ال��������زرع  ت�����ف�����ّك�����ري  ول 

ت���ع���ب���ان اأن����������ا  م����ن����ك  ت�����ف�����ّك�����ري  ول 

ن����ام����ي ي�����ا ب���ن���ت���ي ووّح�����������دي ال���رح���م���ن

ت����ع����ب����ان ج�������س���م���ي م���ق���ف���ق���ف وب��������ردان

دايف حل�����اف�����ن�����ا  ب������ع������دو  دام  م��������ا 

املعاون االأول عون عونج�سر الو�سل

املحكمة الع�سكرية

ه����ّن����وا ب������الدي ب��ج��ي�����س��ه��ا وع����ّل����وا اجل��ب��ني

وم����ك����ّل����ل����ة ب����ال����ع����ز وال����ن���������س����ر امل���ب���ني

الغا�سبني م���ن  وت���راب���ه���ا  الأر��������س  حت���م���وا 

ت�����س��ون��وا الأم����ان����ة م��ث��ل م���ا ح��ل��ف��ت��و ميني

�سنني ع������دة  م����ن  امل�����ح�����زون  ب���ج���ن���وب���ن���ا 

ي����ل����ي حت����ق����ق ع�������الع�������ادي امل���ج���رم���ني

ب����ج����وان����ح����ك ظ����ّل����ل����ت ك�����ل امل��خ��ل�����س��ني

ومي���ني ����س���م���ال  وق��ف��ت��ه��ا  امل�������س���اف���ة  ذات 

واملتخا�سمني ال��ن��ا���س  م���ن  ال��ث��ق��ة  ح����زت 

ب��ف�����س��ل ال���ق���ي���ادة ال���واع���ي���ة وال��ق��ّي��م��ني

م���ث���ل اخل����م����رية ظ����ل ب���ق���را����س ال��ع��ج��ني

ج���ام���ع ����س���ت���ات ال���ت���ف���رق���ة وامل��ب��غ�����س��ني

م�سّكلني دروز  م����ع  م�����س��ي��ح��ي  م�����س��ل��م 

���ك���ني وب����ع����دن����ا ل����ل����ي����وم ف���ي���ه���ا مم�������سّ

وي��ن�����س��وا امل�����س��ال��ح ت��ان��ع��ي�����س م��وّح��دي��ن

ح�����دودن�����ا غ������ري  ه��������ّم  ع����ن����ا  ك��������ان  ول 

ط����وف����وا ي����ا ����س���ك���ان ال����وط����ن وال��غ��اي��ب��ني

دار ك����ل  ع����ا  راج����ع����ة  ال����ك����رام����ة  ون���������ادوا 

�سعار اأّول  ال�����س��رف  ح��م��ل��ت��وا  ج��ن��ودن��ا  ي���ا 

امل�����س��ار وب��������ذات  الأرز  ت����ف����دوا  ب����ال����دم 

ي�����ا ج���ي�������س���ن���ا ن�����ّف�����ذت اأك��������رب اإن���ت�������س���ار

����س���رت الأم�������ل ل��ل�����س��ع��ب ب���ع���د الن��ت�����س��ار

ح�����س��ن��ت ال����وط����ن ك���ل���و زغ�������ارو م����ع ك��ب��ار

ح���ت���ى ب�������س���اح���ات ال���ت���ظ���اه���ر واحل��������وار

وح������دك ي����ا ج��ي�����س ال����ي����وم رم�����ز الف���ت���خ���ار

ب���ره���ن���ت اإن�������ك ����س���ّي���د ب�����اأخ�����ذ ال����ق����رار

وح���ت���ى ال���وط���ن م���ا ي�����روح ����س���وب الن��ه��ي��ار

ج�����س��ر ال���و����س���ل خ���ّل���ي���ك م����ا ب����ني ال��ع��م��ار

ن���ح���ن���ا من�������وذج ع�����ن اجل���ي�������س ب�����ال غ���ب���ار

رب���ي���ن���ا ع����ا ح����ب الأر����������س مل ك���ّن���ا زغ����ار

ل������و م���ث���ل���ن���ا ب����ي����ف����ك����روا ب�������الزده�������ار

م����ا ك�����ان ف��ي��ن��ا ����س���ار ي���ل���ي ال����ي����وم ���س��ار

ال��ع��ري��ن ون�������س���ون  الأرزات  ع��ل��ى  ن��ح��اف��ظ 



يقول املوؤهل الأول املتقاعد �سمري متى:

»تطوعت برتبة جندي بتاريخ 1965/8/1 يف ثكنة طرابل�س )القّبة(. تابعت عّدة دورات وتدريبات 

ال�سابع. تابعت دورة مغوار يف  يف ثكنة حممد زغيب يف �سيدا وا�سرتكت مباراتون اجلي�س ف�سّنفت 

�سيدا لكنني مل اأكملها ب�سبب حادث تعّر�ست له يف اأثناء اإنقاذ قاذوف للميدان اإنحرف عن 

مكانه يف الثكنة فاأ�سبت برجلي«.

خدم املوؤهل الأول املتقاعد متى على احلدود اجلنوبية، يف مارون الرا�س، اللبونة، بيوت 

ال�سّياد، طري حرفا وتلة قرمز. من تلك املناطق يحتفظ بذكريات عزيزة، وفيها ُرّقَي لرتبة 

عريف.

التابع لقاعدة رياق اجلوية. ويف تنّقلي بني  الهاتف  »�سنة 1975 انتقلت اىل موّزع 

رتبة  اىل  ُرّقيُت  اأبلح  املختلفة. ويف  الأحزاب  بل  قرِ مرات من  عّدة  ُخطفُت  وبعلبك  اأبلح 

رقيب ثم رقيب اأول.

العام 1985 تابعت دورة �سيفرة يف فوج الإ�سارة ودورة على الأجهزة واملحطات الثابتة، 

فح�سلت على �سهادة ت�سّلمتها من مدربني اأمريكيني.

ُرّقيُت اىل رتبة معاون وتدرجت ترقياتي و�سولً اىل رتبة موؤهل اأول.

يف فوج الإ�سارة ت�سّلمت عّدة م�سوؤوليات: فمن رتيب �سرية ال�سيفرة انتقلت اىل رتيب 

�سرية القيادة واخلدمة واأخرياً كنت رتيب فوج الإ�سارة«.

رَِّح متى من اجلي�س بتاريخ 1997/7/1 عن عمر 50 �سنة بعد اأن خدم 32 �سنة يف  �سُ

املوؤ�س�سة التي يعتربها »اأ�سرف موؤ�س�سة، �ساعدتني على تربية عائلتي تربية �ساحلة. لها 

مني كل الإحرتام والوفاء، واإن اقت�سى الأمر عودتي اىل اخلدمة ملا ترددت«.

�سفحة الذكريات هذه يكتبها كل عدد 

فرد متقاعد من املوؤ�س�سة الع�سكرية، 

للوطن  املخزون  حبه  يتقاعد  مل 

حتاول  �سفحة  املرقطة.  وللبذلة 

والت�سحية  ال�سرف  من  حياة  اختزال 

والوفاء، و�سغطها يف مقابلة اهم ما 

فيها انها �سورة م�سيئة لرتباء وافراد 

ودمهم  وعرقهم  حياتهم  رهنوا 

للجي�ش، وك�سبوا الرهان.

حوار 

ندين البلعة

اخلدمة الع�سكرية 

يف نظره، واجب 

ور�سالة.

خدم يف اجلي�ش اأكرث من 

ثلثني عاماً باندفاع و�سغف. 

كان يلتحق بقطعته ال 

توؤخره عنها عوائق احلرب اأو 

ظروف املناخ. املوؤهل االأول 

املتقاعد �سمري متى يعود 

يف هذه ال�سفحة �سنوات اىل 

الوراء، متحدثاً عن �سنوات 

من العمر هي بالن�سبة اليه 

العمر كله.

�سنوات اخلدمة هي العمر كله

املوؤهل الول املتقاعد �سمري متى:
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�أيار

اإعداد:

نينا عقل خليل

�أخبار ريا�سية
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برعاية قائد اجلي�س العماد مي�سال 

فادي  الركن  بالعقيد  �سليمان ممثالً 

اللبناين  الحت���اد  اأق���ام  ال��رح��ب��اين، 

ال�ستوية  لبنان  بطولة  لل�سباحة 

 15 ب��ت��اري��خ��ي  وذل���ك  اللعبة  يف 

مدر�سة  م�سبح  يف  و2007/4/22 

فيها  ���س��ارك  وق��د  اجلمهور،  �سيدة 

فريق اجلي�س اللبناين اىل جانب عدة اأندية وحّل يف املركز الثاين.

ويف ما يلي النتائج التي حققها الع�سكريون:

- �سباق 400 م حرة: حّل اجلندي الأول �سربل نقول من القوات البحرية، ثالثاً، 

ويف �سباق 200 م حرة: حّل اولً، ويف �سباق 100 م حرة:ثالثاً.

للريا�سة  العايل  املركز  رباحي من  رباح  العريف  فرا�سة:  م  �سباق 100   -

الع�سكرية، الثالث.

- �سباق 50 م ظهر: العريف توفيق حد�سيتي من لواء احلر�س اجلمهوري، 

الثالث.

اللواء  من  زيعور  علي  الأول  املعاون  من  كل  حّل  حرة:  م   50*  4 �سباق   -

اللوج�ستي، الرقيب جوزف مطر من فوج املغاوير، العريف توفيق حد�سيتي 

والعريف رباح رباحي، يف املركز الثالث. 

اجلي�ش يحل ثانياً يف 

بطولة لبنان ال�ستوية 

يف ال�سباحة

املدر�سة احلربية

ت�سارك يف بطولة لبنان

للمعاهد اجلامعية
لبنان  بطولة  يف  احلربية  املدر�سة  �ساركت 

والكرة  ال�سلة  كرة  لعبتي  يف  اجلامعية  للمعاهد 

الطائرة التي نظمها معهد »�سي اآند اإي اأمريكان 

يونيفر�سيتي« على ملعبه. كما �ساركت املدر�سة 

يف بطولة اجلامعات يف لعبة الكرة الطائرة والتي 

على  الك�سليك   - القد�س  الروح  جامعة  نظمتها 

مالعبها.

يف  احلربية  املدر�سة  حلول  فكانت  النتيجة  اأما 

كاأ�س  واحرازها  ال�سلة  كرة  لعبة  الثاين يف  املركز 

املركز.

فريق  فخرج  الطائرة،  الكرة  �سعيد  على  اأم��ا 

املدر�سة من الدور الأول.

كذلك، �سارك فريق املدر�سة احلربية يف �سباق 

اللبنانية  التوجه الذي نظمته اجلامعة  الرايل يف 

مدر�سة  والقت�سادية  التطبيقية  العلوم  معهد   -

اجلامعة  رئا�سة  اأمام  من  انطالقاً  وذلك  الهند�سة، 

 .2007/4/15 وبتاريخ  املتحف  يف  اللبنانية 

املركز  يف  املدر�سة  فريق  ح��ّل  النتيجة،  ويف 

الثالث كما نال �سهادة تقدير.
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نتائج اللقاء االأول

لبطولة اجلي�ش

يف األعاب القوى للعام  القوى  األعاب  يف  اجلي�س  بطولة  اأقيمت 

2007، والتي جرت مبارياتها على ملعب بريوت 

وقد  كافة.  والوحدات  القطع  ومب�ساركة  البلدي 

النتائج  الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز  عّمم 

التي  »اأ«،  اللقاء  من  الوىل  للمرحلة  الجمالية 

جاءت على النحو الآتي:

• �سباق 200 م:
من  �سعيب  حممد  خدماته  املمددة  املجند   -

اللواء ال�سابع، الأول.

املجوقل،  الفوج  من  غ�سن  مياد  العريف   -

الثاين.

- املجند املمددة خدماته خالد من�سور من اللواء 

الأول، الثالث.

• �سباق 800 م:
من  غريزي  ع�سمت  خدماته  املمددة  املجند   -

اللواء احلادي ع�سر، الأول.

- العريف زياد عون من لواء احلر�س اجلمهوري، 

الثاين.

معهد  م��ن  كركلي  ح�سن  الرتيب  التلميذ   -

التعليم، الثالث.

• �سباق 3000 م:
الأول،  اللواء  الأول ح�سني عوا�سة من  العريف   -

الأول.

التدخل  فوج  من  الدركو�سي  حممد  العريف   -

الأول، الثاين.

- اجلندي الأول حممد العجمي من اللواء الثاين، 

الثالث.

• قفز عاٍل:
- اجلندي الأول تركي غ�سن من اللواء اللوج�ستي، 

الأول.

احلر�س  ل���واء  م��ن  غ�سن  ع�����س��ام  ال��ع��ري��ف   -

اجلمهوري، الثاين.

لواء احلر�س  الأول مي�سال جرج�س من  - اجلندي 

اجلمهوري، الثالث.

• كرة حديد:
احلر�س  ل��واء  من  عبيد  ب��دري  الأول  اجلندي   -

اجلمهوري، الأول.

امل�ساة  ل��واء  من  �سالم  �سائر  الأول  العريف   -

الثاين ع�سر، الثاين.

- العريف الأول حممد اخلطيب من لواء احلر�س 

اجلمهوري، الثالث.

• رمي رمح:
احلر�س  ل���واء  م��ن  احل�����س��ن  اأح��م��د  ال��رق��ي��ب   -

اجلمهوري، الأول.

احلر�س  لواء  من  احل�سن  طالب  الأول  العريف   -

اجلمهوري، الثاين.

- العريف حممد مراد من فوج التدخل اخلام�س، 

الثالث.

• ت�سنيف الفرق:
- لواء احلر�س اجلمهوري، اأولً.

- اللواء اللوج�ستي، ثانياً.

- لواء امل�ساة الأول، ثالثاً.

لبطولة  الذهبي  املربع  اىل  الطائرة  الكرة  لعبة  يف  اجلي�س  فريق  تاأهل 

من  الإي��اب  مرحلة  يف  نتائجه  وج��اءت  ممتاز(،  )درج��ة   2007 للعام  لبنان 

املباراة الثامنة حتى انتهاء هذه املرحلة على النحو الآتي:

• اجلي�س - ال�سفارة الأمريكية: 3 - 1 ل�سالح اجلي�س.
• اجلي�س - الأمن العام: 3 - �سفر ل�سالح اجلي�س.

• اجلي�س - البو�سرية: 3 - �سفر ل�سالح البو�سرية.
• اجلي�س - القلمون: 3 - 1 ل�سالح القلمون.

• اجلي�س - املعني �سيدا: 3 - 2 ل�سالح اجلي�س.
• اجلي�س - بيبلو�س: 3 - �سفر ل�سالح اجلي�س.

اجلي�ش اىل املربع الذهبي

يف الكرة الطائرة
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لألعاب  اللبناين  الحتاد  نظم 

ملعب  على  ودي��ني  لقاءين  القوى 

م��در���س��ة ���س��ي��دة اجل��م��ه��ور وذل��ك 

بتاريخي 21 و2007/4/28، �سارك 

فيهما فريق اجلي�س اىل جانب عدة 

نتائج  ج��اءت  وق��د  ريا�سية.  اأندية 

الع�سكريني يف اللقاءين على النحو 

التايل:

• اللقاء االأول:
• رمي رمح:

احل�سن،  طالب  الأول  العريف   -

الأول.

- العريف حممد مراد، الثاين.

- الرقيب اأحمد احل�سن، الثالث.

• رمي كرة حديد:
- اجلندي الأول تركي غ�سن، الأول.

- العريف ع�سام غ�سن، الثاين.

• قفز عاٍل:
- اجلندي الأول تركي غ�سن، الأول.

• وثب طويل:
- العريف اأ�سامة النداف، الأول.

• �سباق 100م:

- اجلندي الأول خات�سيك اأرجنب�سان، 

الثاين.

• اللقاء الثاين:
• �سباق 1500م:

عوا�سة،  ح�سني  الأول  العريف   -

الثاين.

- املجند املمددة خدماته ع�سمت 

غريزي، الثالث.

• �سباق 100م:
حممد  خدماته  املمددة  املجند   -

�سعيب، الأول.

- العريف مياد غ�سن، الرابع.

• �سباق 400 م:
- العريف مياد غ�سن، الرابع.

• وثب طويل:
- اجلندي فوؤاد يونان، الثالث.

• وثب ثلثي:
- العريف اأ�سامة النداف، الأول.

• وثب عاٍل:
- اجلندي الأول تركي غ�سن، الأول.

- العريف ع�سام غ�سن، الثالث.

لقاءات ودية يف

األعاب القوى واجلي�ش 

يحقق نتائج جيدة

نظم الحتاد اللبناين للجودو بطولة لبنان لالإناث يف نادي بودا - اأدما وذلك 

املن�سوية يف  الندية  اىل  ينتمني  لعبات  بتاريخ 2007/3/18، مب�ساركة 

الحتاد. ويف نتائج البطولة، اأحرزت كل من هالة دروي�س ابنة العقيد عدنان 

البطولة  يف  الأول  املركز  عواركة  علي  املقدم  ابنة  عواركة  وجميلة  دروي�س 

ونالتا امليدالية الذهبية. كما حلت مرمي عواركة ابنة املقدم علي عواركة يف 

اأجنيال ماريا بي�سون  الثاين واأحرزت امليدالية الف�سية، يف حني حلت  املركز 

ابنة العقيد خالد بي�سون يف املركز الثالث ونالت امليدالية الربونزية.

يف  جتري  للعبة  دولية  بطولة  يف  للم�ساركة  عواركة  جميلة  اختريت  وقد 

املركزي  الع�سكري  النادي  يف  تدريبهن  يتلّقني  الفائزات  والفتيات  اأنقرة، 

باإ�سراف املدّرب زهري فيا�س.

كذلك، نال هادي دروي�س ابن العقيد عدنان دروي�س امليدالية الف�سية بعد 

حتقيقه املركز الثاين �سمن بطولة لبنان للجودو عن فئة الفتيان والتي جرت 

بتاريخ 2007/4/15.

بطولة لبنان للإناث يف اجلودو
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�سارك فريق اجلي�س باألعاب القوى يف ال�سباقني 

ماراتون«  »ب��ريوت  جمعية  قبل  من  املنظمني 

لألعاب  اللبناين  الحت���اد  عليها  اأ���س��رف  وال��ت��ي 

القوى و�سارك فيها عداوؤون من النوادي الحتادية 

واجلامعات واملدار�س بال�سافة اىل هواة اللعبة.

بتاريخ  اأق���ي���م  ال����ذي  الأول  ال�����س��ب��اق  يف 

2007/3/25 يف منطقة عكار ومل�سافة 6 كلم،  

املراكز  حققوا  الذين  الع�سكريني  نتائج  ج��اءت 

الأوىل يف فئة الرجال على النحو الآتي:

فوج  من  اللطيف  عبد  عمر  الأول  العريف   -

املغاوير، الأول.

احلر�س  ل��واء  من  الدركو�سي  احمد  العريف   -

اجلمهوري، الثاين.

- املجند املمددة خدماته عمر عي�سى من فوج 

املدرعات الأول، الثالث.

الدويل  زحلة  �سباق  فهو  الثاين  ال�سباق  اأم��ا 

و5  كلم   21 وم�سافته 

كلم، وقد جرى بتاريخ 

وجاءت   ،2007/4/15

حققها  التي  النتائج 

فئة  يف  الع�سكريون 

ال�سكل  على  ال��رج��ال 

الآتي:

 • �سباق 5 كلم:

الأول:  امل���رك���ز   -

ح�سني  الأول  العريف 

عوا�سة من اللواء الول.  

- املركز الثاين: اجلندي الول حممد العجمي من 

اللواء الثاين.

الثالث: العريف حممد الدركو�سي من  - املركز 

فوج التدخل الأول.

• �سباق 21 كلم )على ال�سعيد اللبناين(:

فوج  من  عو�س  علي  العريف  الأول:  املركز   -

التدخل الثالث.

عمر  خدماته  املمددة  املجند  الثاين:  املركز   -

عي�سى من فوج املدرعات الأول.

- املركز الثالث: العريف الأول مهدي �سبلي من 

لواء احلر�س اجلمهوري.

اجلي�ش يتاألق يف �سباقات »بريوت ماراتون«

• كرة القدم:
- بتاريخ 2007/4/25، 

لعبة  يف  ودي  لقاء  ج��رى 

كرة القدم بني فريقي لواء 

امل�ساة الثاين ع�سر والوحدة 

�سمن  العاملة  اليطالية 

ملعب  على  »اليونيفيل« 

اللواء يف منطقة دردغيا، 

اللواء  وانتهى بفوز فريق 

بثمانية اهداف مقابل �ستة اأهداف 

لفريق الوحدة اليطالية.

جرت   ،2007/5/1 بتاريخ   -

مباراة ودية بني فريقي لواء امل�ساة 

�سور،  بلدية  و�سرطة  ع�سر  الثاين 

الب�س،   - البلدي  �سور  على ملعب 

البلدية  �سرطة  فريق  بفوز  انتهت 

بنتيجة 4 - 2.

• كرة ال�سلة:
لعب   ،2007/4/14 بتاريخ   -

ودية  مباراة  التعليم  معهد  فريق 

البقاع،  اأب��ن��اء  ن���ادي  ف��ري��ق  �سد 

اأ���س��ف��رت ع��ن ف��وز ف��ري��ق املعهد 

بنتيجة 49-60.

تقابل   ،2007/4/16 بتاريخ   -

وك�سافة  التعليم  معهد  فريقا 

املربات يف مباراة ودية جرت على 

بعلبك،  الب�سائر يف  ثانوية  ملعب 

وانتهت بفوز فريق املعهد بنتيجة 

.33-70

تبارى   ،2007/4/18 بتاريخ   -

وجامعة  التعليم  معهد  فريقا 

ملعب  ع��ل��ى  زح��ل��ة   - الك�سليك 

النتيجة  وكانت  املذكورة،  اجلامعة 

53- 49 ل�سالح فريق اجلامعة.

فاز   ،2007/4/25 بتاريخ   -

فريق  على  التعليم  معهد  فريق 

جامعة AUST زحلة بنتيجة 52 - 

50، وذلك خالل لقاء ودي اقيم على 

ملعب اجلامعة.

لعب   ،2007/4/27 بتاريخ   -
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انطلقت �سعلة ال�سباق قبل يوم بوا�سطة عّدائني من وحدات ع�سكرية واأمنية 

ال�سفري اليطايل كيكيا  اأمام ا�سرتاحة �سور ثم ت�سّلمها  وريا�سية، وذلك من 

اأجنلو�س،  لو�س  اأوملبياد  ذهبية  حامل  ما�سارا  دانيايل  الإيطايل  العّداء  من 

اليطايل  النائب  واأعطى  النطالق  نقطة  عند  املركزية  ال�سعلة  اأ�سيئت  ثم 

احلمام  اأ�سراب  فاأطلقت  كلم،  و12   3 لل�سباقني  النطالق  اإ�سارة  فو�ساتي 

اىل  ينطلقوا  اأن  قبل  اللبناين  الوطني  الن�سيد  امل�سرتكون  واأن�سد  الأبي�س 

م�ستديرة برج حمود ومن ثم العودة اىل نقطة الو�سول.

كاراكتيلال  الإيطايل جورجيو  فاز  لل�سباقني،  النهائية  النتائج  ويف 

ال�12 كلم ومواطنته ايلينا ريفا  الأول للرجال يف �سباق  يف املركز 

علي  الأول  العريف  اأحرز  كلم،  ال�3  �سباق  ويف  ال�سيدات.  فئة  عن 

مظلوم املركز الأول عن فئة الرجال، وغلوريا م�سّلم من نادي اجلمهور 

عن فئة ال�سيدات.

ويف ما يلي النتائج الفنية للع�سكريني:

  • �سباق 3 كلم:

- العريف الأول علي مظلوم من لواء احلر�س اجلمهوري، الأول.

- الرقيب نقول مرتا من لواء احلر�س اجلمهوري، الثاين.

• �سباق 12 كلم:
- العريف الأول ح�سني عوا�سة من لواء امل�ساة الأول، الثاين.

الأول،  املدرعات  املجّند املمددة خدماته عمر عي�سى من فوج   -

الثالث.
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�سد  ودي��ة  م��ب��اراة  املعهد  فريق 

زحلة   - الجنيلية  املدر�سة  فريق 

فوز  عن  واأ�سفرت  ملعبها،  وعلى 

فريق املعهد  بنتيجة 88 - 74.

لعب   ،2007/5/8 ب��ت��اري��خ   -

امل�ساة  ولواء  التعليم  معهد  فريقا 

اخلام�س مباراة، انتهت بفوز فريق 

اللواء اخلام�س بنتيجة 26-30.

• كرة اليد:
ج�رت   ،2007/4/17 بتاريخ   -

معه�د  فريقي  بني  ودي��ة  مباراة 

ع�لى  الثام�ن  وال��ل�����واء  التعلي�م 

بفوز  انتهت  املختار،  عمر  ملع�ب 

-28 بنتيجة  الثامن  اللواء  فريق 

.24

تبارى   ،2007/4/23 بتاريخ   -

ف��ري��ق��ا م��ع��ه��د ال��ت��ع��ل��ي��م وف���وج 

ودي،  لقاء  يف  الثاين  امل��درع��ات 

وفاز بنهايته فريق فوج املدرعات 

الثاين بنتيجة 34-37.

اليطايل  الحت��اد  وبرعاية  ماراتون  ب��ريوت  جمعية  نظمت 

اللبنانية  الأوملبية  اللجنة  مع  وبالتعاون   )UISP( للريا�سة 

وال�سفارة اليطالية يف لبنان، �سباق »فيفيت�سيتا« - »اأرك�س 

بتاريخ 2007/5/14 يف منطقة  الذي جرى  ال�سالم«  اأجل  من 

ال�سبية.

تقّدمهم  والفعاليات  ال�سخ�سيات  من  ح�سد  ال�سباق  ح�سر 

رئي�س  اليطايل  النائب  وغ�سان خميرب،  كنعان  ابراهيم  النائبان 

ال�سفري  فو�ساتي،  فيليبو  للجميع  للريا�سة  اليطايل  الإحت��اد 

النقيب  العام  الأم��ن  عام  مدير  ممثل  كيكيا،  غربيال  اليطايل 

يغي�سه اأدونيان، ممثل مدير عام اأمن الدولة املقدم خالد املارديل 

وع�سو اللجنة الأوملبية الدولية طوين خوري ورئي�س الحتاد اللبناين 

القوى عبد اهلل �سهاب ورئي�س جمعية بريوت ماراتون مي  لألعاب 

وح�سد  نيكول�س  موري�س  للعبة  الآ�سيوي  الحتاد  عام  واأمني  اخلليل 

من الهواة.

ت�سمن احلدث �سباقني، الأول مل�سافة 3 كلم، والثاين 12 كلم، وقد 

»اأرك�ش من اأجل ال�سلم« يف �سبية
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ثمة مفاهيم اأو معتقدات خاطئة يف 

تطبيق بع�ش االأنظمة الغذائية، ما قد 

يوؤدي اىل عواقب ال حتمد عقباها اأو اىل اأ�سرار 

�سحية نحن بالغنى عنها.

يف هذه املقابلة مع اإخت�سا�سية التغذية 

اإيليان معّو�ش حبي�ش، نحاول ت�سحيح بع�ش 

هذه املعتقدات اخلاطئة.

ب�سرعة  الوزن  تخفي�ش  اأن  �سحيح  هل   •
يزيل الدهن يف اجل�سم؟

نتيجة  يكون  ب�سرعة  الوزن  تخفي�س  لأن  �سحيح،  - غري   

خ�سارة اجل�سم للماء والع�سل ولي�س الدهن.

• هل يوجد ريجيم الأجزاء معينة يف اجل�سم؟
- غري �سحيح، لأن تق�سيم اجل�سم يتاأثر بالعوامل الوراثية، فالأ�سخا�س الذين 

عندهم اأوراك مثالً قد ي�ستطيعون تنحيفها اإذا اّتبعوا ريجيماً معيناً لكنها ل 

تزول كلياً.

املهم هو تخفيف كمية الوحدات احلرارية التي تخّفف الدهنيات يف كل اأجزاء 

اجل�سم، ولي�س المتناع عن بع�س املاأكولت لتنحيف اأجزاء معينة من اجل�سم.

• هل �سحيح اأن بع�ش االأع�ساب ي�ساعد على اإزالة الوزن الزائد؟ 
وبالتايل  للبول  وم��دّرة  م�سّهلة  مبعظمها  الأع�ساب  لأن  �سحيح،  غري   -

تزيل املياه من اجل�سم وتعّر�سه للجفاف.والوزن الذي نخ�سره يف هذه احلالة 

ون�ستعيده �سريعاً، هو كمية ماء ولي�س دهوناً.

• هل �سحيح اأن الزيت يزيد الوزن مثل الزبدة وال�سمنة؟
من  كمية  على  يحتوي  الزيت  لأن  �سحيح،  غري   -

يف  املوج��ودة  لتل�ك  مماثلة  احلرارية  الوح��دات 

الزبدة وال�سمنة )كل ملعقة زيت اأو زبدة اأو �سمنة 

= 45 وحدة حرارية(، اإمنا الزي�ت �سّحي اأكرث. 

• هل �سحيح اأن ال�سمنة النباتية اأنفع من 
الزبدة؟

- غري �سحيح، لأن ال�سمنة النباتية م�سّرة مثلها 

مثل ال�سمنة احليوانية لأنها حتتوي على نوع من 

الزيوت املهدرجة امل�سّرة بال�سحة.

الزي�وت  بع���ش  اأن  �سحي���ح  ه�����ل   •
املكت�وب عليها »خالي�ة م��ن الكولي�ست�رول« 

�سحي اأكرث من غريه؟

 -
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بع�ش الن�سائح

- ال�سباحة هي من اأف�سل التمارين حلرق ال�سعرات احلرارية.

اأن  - جتّنب تناول الكثري من احللويات الأن ال�سكر الزائد ميكن 

يتحّول اىل دهون.

- اإ�ستخدم ال�سلمل عو�ساً عن امل�سعد.

- اإ�ستبدل م�سروبك املعتاد باملاء خلف�ش ال�سعرات احلرارية 

واحلّد من الرغبة بتناول الطعام.

باإنقا�ش  الدم  يف  الكولي�سرتول  معدالت  تخفي�ش  ميكن   -

الوزن بن�سبة 5 اىل 10٪ فقط.

للم�ساعدة  باملاء  الفواكه  ع�سائر  مزج  حاول  الفطور،  عند   -

يف  ال�سكر  ملعدالت  املفاجئ  االرتفاع  ومنع  االمت�سا�ش  على 

الدم.

وجبات  ثلث  عن  عو�ساً  يومياً  �سغرية  وجبات  �ست  تناول   -

كبرية لتخفيف الرغبة باالإفراط يف الطعام.

- عو�ساً عن اأخذ اإ�سرتاحة مع كوب من القهوة يف اأثناء العمل، 

خذ اإ�سرتاحة �سحية بتناول الفواكه الطازجة.

- للإ�ستمتاع بنوم اأف�سل وتخفيف ال�سغط النف�سي وم�ساعدة 

الدماغ على العمل بكفاءة، جّرب ممار�سة التمارين الريا�سية.

- حاول اأن تتناول خم�ش ح�س�ش على االأقل من الفواكه واخل�سار 

كل يوم.

- تناول وجبات خفيف�ة

غنية بالربوتني عو�ساً

ع�ن ماأك��والت غني�ة

بالدهون وال�سعرات

احلرارية.

اأ�س�ا�س����اً، ك���ل الزي�وت النباتية خالية من الكولي�سرتول، وهذا ترويج اإعالين 

اختيار  يجب  ذلك  مع  الزيوت.  اأن��واع  بع�س  �سراء  امل�ستهلكني يف  لرتغيب 

الزيت بعناية. زيت ال�»كانول« )Canola Oil( مثالً ن�سبة الدهون امل�سّبعة 

فيه اىل الدهون غري امل�سّبعة اأقل من الزيوت الأخرى، ولهذا فوائد �سحية، اأما 

فوائد زيت الزيتون فمعروفة.

• هل �سحيح اأن املاء ي�ساعد على تخفي�ش الوزن؟
- ي�ساعد املاء على اإزالة الروا�سب التي تكون قد تكّونت خالل فرتة الريجيم. 

ومن ال�سروري �سرب املاء خالل هذه الفرتة للتعوي�س عن ال�سوائل التي يكون 

اجل�سم قد خ�سرها. من 

ي�ساعد  قد  فاملاء  هنا، 

لأنه يقطع  ما  حٍد  اىل 

لي�س  ولكنه  ال�سهية 

م�سبباً  عامالً  ذاته  بحد 

لتخفي�س الوزن.

اأن  �سحيح  هل   •
تزيد  الفيتامينات 

الوزن؟

لأن  ���س��ح��ي��ح،  غ���ري   -

حتتوي  ل  الفيتامينات 

على وحدات حرارية.

اأن  �سحيح  ه��ل   •
امللح يزيد الوزن؟

الوزن،  يزيد  ل  امللح   -

الأ�سخا�س  بع�س  عند  ولكن 

هناك ا�ستعداد لتخزين املاء 

يف اجل�سم، هوؤلء عليهم اأن 

يخففوا امللح.

اأن  ���س��ح��ي��ح  ه���ل   •
اأ�سا�سي  م�سدر  العد�ش 

للحديد؟

احلديد  لأن  �سحيح،  غري   -

الذي يحتويه العد�س م�سدره 

امت�سا�س  وبالتايل  نباتي 

اجل�سم له خفيف جداً.

اخلبز  اأن  �سحيح  هل   •
وحدات  على  يحتوي  االأبي�ش 

اخلبز  م��ن  اأك���رث  ح��راري��ة 

االأ�سمر؟

- غري �سحيح، فكمية الوحدات 

لأنه يحتوي  اأكرث  الأ�سمر �سحي  اخلبز  ولكن  النوعني،  ذاتها يف  احلرارية هي 

على اأمالح معدنية وفيتامينات اأكرث وكمية األياف اأكرب وُي�سعر بال�سبع اأكرث 

من اخلبز الأبي�س. والبع�س يعتقد اأن اخلبز املحّم�س اأف�سل للريجيم لكن هذا 

وتبقى  وح�سب  املاء  منه  يخرج  اخلبز  حتمي�س  فعند  �سحيح.  غري  العتقاد 

كمية الوحدات احلرارية نف�سها.

• هل �سحيح اأن ال�سكر االأ�سمر �سحي اأكرث من ال�سكر االأبي�ش؟
- ح�سب م�سدره، اإذا كان ال�سكر الأ�سمر غري مكرر فهو يحتوي على اأمالح 

كمية  على  يحتوي  اأنه  مينع  ل  هذا  ولكن،  اأكرث.  مفيد  وبالتايل  معدنية 

ال���وح���دات احل��راري��ة 

ن��ف�����س��ه��ا امل���وج���ودة 

الأبي�س.  ال�سكر  يف 

ملر�سى  الأف�سل  ومن 

ال�������س���ك���ري ال���ذي���ن 

معيناً  ريجيماً  يّتبعون 

ال�سكر  ي��ت��ن��اول��وا  اأن 

خاٍل  لأن��ه  ال�سطناعي 

من الوحدات احلرارية.

اأن  �سحيح  هل   •
ملر�سى  جّيد  الع�سل 

ال�سكري؟

لأن  ���س��ح��ي��ح،  غ���ري   -

ال�سكري  ي��رف��ع  الع�سل 

اأكرث  يحّلي  ولكنه  بالدم 

من ال�سكر العادي.

اأن  �سحيح  ه��ل   •
�سحي  امل��اي��ك��روي��ف 

لل�سحة؟

اأنه  الدرا�سات  اأثبتت   -

بال�سحة،  م�سّر  وغري  �سحي 

لأنه  �سائع،  هو  ما  عك�س 

الفيتامينات  على  يحافظ 

اأكرث من  الأكل  املوجودة يف 

العادي. الت�سخني 

اأن��ه  �سحيح  ه��ل   •
مع  ال�سمك  اأك��ل  يجب  ال 

احلليب؟ م�ستقات 

- معتقد خاطئ.



الت�سوير الرقمي تقارير علمية مثرية

اإعداد: رميا �سليم �سومط

n /http://www.
extremescience.com
نهر  اأم  النيل  نهر  اأط���ول:  اأيهما 

من  العلماء  يتمّكن  كيف  الأم���ازون؟ 

عمق  يف  البحرية  املخلوقات  درا�سة 

يف  نقطة  اأعمق  تقع  اأين  املحيط؟ 

املحيطات؟ وما هي اأ�سرع احليوانات؟

�سرح  م��ع  اإي��ج��اده��ا  الأج��وب��ة ميكن 

اأع��اله،  امل��ذك��ور  املوقع  يف  ل  مف�سّ

الذي يقدم اأي�ساً تقارير علمية �سّيقة 

فيها  مبا  خمتلفة  موا�سيع  تتناول 

املناخية  والظواهر  والهّزات  الرباكني 

وعامل احليوان والنبات.

n http://www. 
digitalphotonews.co.uk
املذكور  املوق�ع  يف  جمان�اً  ا�ست�رك 

الكرتونية حتمل  ر�سائل  على  واح�س�ل 

الرقمي  الت�سوير  اأخبار  اآخر  اليك 

 ،»Digi ta l «
م���ع اإر�س����ادات 

ون�س�������ائ�������ح 

كيفي���ة  ح���ول 

التق���اط �ض����ور 

فوت��وغ�رافي����ة 

وذات  رائع��������ة 

ج�ودة عالي�ة.

الربيد املجاين لديها  اأنه �سيكون لكل م�سرتكي  اأعلنت ياهو 

�سعة غري حمدودة للتخزين اعتباراً من �سهر اأيار، بعد اأن كانت 

 2( اأق�سى  كحد  الواحد  الغيغابايت  اىل  ت�سل  الربيد  هذا  حدود 

غيغابايت يف ح�ساب ممتاز لقاء 20 دولر �سنوياً(.

وت�سبق ياهو من خالل هذه الزيادة خدمة غوغل التي و�سلت 

حالياً حد 2.8 غيغابايت، وليف ميل التي تبلغ 2 غيغابايت، 

علماً اأن ياهو تت�سدر خدمات الربيد الإلكرتوين املجاين اإذ ي�سل 

عدد امل�سرتكني لديها اىل حواىل 250 مليون، تليها ليف ميل 

خدمة  مليون، يف حني حتتل   228 بحواىل  مايكرو�سوفت  من 

غوغل املرتبة الثالثة بخم�سني مليون م�سرتك.

خدمة اإ�سافية مل�ستخدمي بريد ياهو
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اأخبار من العامل

n http://www.
entertainment-news.org

اأخبار متفرقة تدور حول 

املو�سيقى والأفالم والفنون 

والأزياء والكتب وامل�ساهري.



احتفل الرقيب ابراهيم حداد

بزفافه اىل االآن�سة

�سيدة ابو �سلع.

احتفل العريف معني جنيب زهر الدين

بزفافه اىل االآن�سة

ح�سيبة ريا�ش ابو غّنام.

اميان حممد حري�سي.بعقد خطوبته على االآن�سةاحتفل العريف علي حممد جمعة

احتفل املجند املمددة خدماته

فرح مرعي بعقد خطوبته

على االآن�سة امل منيف الهربي.

احتفل املجند املمددة خدماته

حممد النقوزي بعقد خطوبته على

االآن�سة مريفت اخلطيب.

على االآن�سة بثينة �سعب.وديع �سروف بعقد خطوبتهاحتفل املجند املمددة خدماته
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م�سابقة الكلمات املتقاطعة تقدمها 

للفائزين  وتخ�س�ش  لقرائها  »اجلي�ش« 

اربعماية  قيمتها  مالية  جوائز  فيها 

بوا�سطة  ت��وزع  لبنانية،  لرية  الف 

القرعة على اربعة فائزين.

ة
ق
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�س

مل
ا

ط 
رو

��
�س

• اأفقياً:
1- اأحد اأ�سلحة اجلي�س، املتالحق.

2- ولي�ة اأمريكي�ة، ع�دد كثي�ر، قا�سم�ت منا�سف�ة.

الوليات  يف  مدينة  ���َررة،  هرِ النبات،  اإرت��ف��ع   -3

ك. املتحدة، وررِ

4- �ساعر عبا�سي، ممثلة بريطانية راحلة.

5- اأغنية لأ�سمهان، والد الأب، الإ�سم الثاين ملمثلة 

اأمريكية راحلة.

6- نطق ب�، �سقي، اإ�سم �سابق ملاليزيا.

7- كاتب م�سري راحل، اأحرف مت�سابهة.

8- نعم بالأجنبية، احلب، دولة اأفريقية، �سركة طريان 

اآ�سيوية.

9- مدينة بريطانية، يكتمل، مت�سابهان، �سقيق، 

طائر حاّد الب�سر.

َور، ماركة حليب جمفف، يجعل للكرم حائطاً. 10- �سُ

11- ممثلة م�سرية راحلة، مو�سيقي فنلندي �ساحب 

»الفال�س احلزين«.

12- اأديب و�سحايف م�سري راحل، من قبائل الهنود 

احلمر.

13- مر�س �سدري، �ساعر زجلي لبناين راحل.

نى. ّز وغرِ 14- حلية تلب�س يف مع�سم املراأة، عرِ

15- تْرك واإهمال، بَذَر الأر�س.

16- دولة اآ�سيوية، اإمرباطور اأفريقي راحل.

ل يف امل�سي. 17- دولة اأفريقية، كاَتَب، يهرورِ

18- كرثة تعاطي، �ساعر لبناين راحل.

د ورّتب املتاع بع�سه على بع�س، ريقي،  19- ن�سّ

مطار يف فيجي، من يحب نف�سه مع عدم التفكري 

يف الغري.

20- عا�سمة اأرمينيا، رئي�س فرن�سا قبل مئة �سنة.

21- ممثل اأمريكي ا�ستهر يف اأفالم الكاوبوي، مادة 

�سامة، عرو�س.

• الرقيب االول ايلي وّنو�ش 
املجمع الع�سكري - جونية.

• العريف دوري عون
مديرية الق�سايا الدارية واملالية.

• اجلندي االول علي رباح
امل�ست�سفى الع�سكري املركزي.

• زهري فران
بريوت.

ن
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�

• عمودياً:
مرفاأ  �ست 1528�سنة،  تاأ�سّ اأمريكية  عا�سمة   -1

يف املغرب.

روك  ملغنية  الثاين  الإ�سم  لأ�سمهان،  اأغنية   -2

اأمريكية فازت بت�سع جوائز »غرامي«.

3- اأوَحت اليهم، نوتة مو�سيقية، فيلم لأم كلثوم.

4- عائ�س، للتعريف، م�سرحية من بطولة فريوز، 

الإ�سم الثاين لرئي�س اأفريقي، حرف جر.

5- اإنثلَم، مهر يف �سنته الأوىل، جبال اأوروبية، 

اأحد الأرواح ال�سماوية.

وزراء  رئي�س  النبات،  وارتفع  طال  للتمني،   -6

بريطاين �سابق، قَلمنا.

الإ�سم الثاين مللكة جمال لبنان �سابقاً، من   -7

اأنباء  وكالة  اإيطاليا،  يف  نهر  اجلاهلية،  اأوث��ان 

عربية.

8- اأّخر ال�سيء، ينزع ويخطف م�سرعاً، م�سحوق 

. للغ�سيل، تنّبه ل�رِ

9- �ساحل كثري املاء، يح�سر الب�سائع من اخلارج، 

دولة يف اأمريكا اجلنوبية.

10- بَرَكة، بحر، يقنط، حرف جر.

لونُه، فيلم لفريد �سوقي. 11- تكّبلون، يف�سّ

ويعاون،  يعالج  ذئب،  اللنب،  غزيرة  ناقة   -12

عملة اأفريقية.

واأديب  ريا�سي  عامل  قرميد،  مت�سابهان،   -13

. اإنكليزي راحل، غر�سي وغايتي ل�رِ

الثاين  الإ�سم  ال�سمالية،  اإيرلندا  يف  مرفاأ   -14

اجلدري،  �سد  التلقيح  اإكت�سف  اإنكليزي  لطبيب 

من موؤلفات طه ح�سني.

ح، زار الأماكن املقد�سة،  15- نوتة مو�سيقية، مانرِ

ذئب بالأجنبية.

ممثلة  عنيفاً،  �سرياً  �سار  اأفريقية،  دولة   -16

م�سرية، فاَخَر وتكرّب.

17- �ساعر اإيطايل، الإ�سم الثاين لرئي�س فرن�سي 

راحل، الإ�سم الثاين ملخرج اإيطايل راحل.

18- جاع، مدينة باك�ستانية، ل يبوح بها.

19- ممثل اأمريكي، ورد اأبي�س عطري.

ل، عملة معروفة عاملياً، بلدة يف ق�ساء  20- اأَ�سْ

الكورة، يرّب بوعده.

داخل  وا�سح  بخط  احلل  ويكتب  املجلة،  من  مقتطعة  غري  م�سابقة  كل  • ت�ستبعد 
املربعات وتر�سل ال�سفحة بكاملها مع احلل. وتعلن النتائج يف العدد املقبل.

 - التوجيه  مديرية   - الريزة   - اجلي�ش  قيادة  التايل:  العنوان  اىل  احللول  • تر�سل 
جملة »اجلي�ش« - »م�سابقة الكلمات املتقاطعة«.

جميع  يف  اجلي�ش  ثكن  يف  باليد  امل�سابقة  ت�سليم  امل�سرتك  با�ستطاعة   •
املناطق.

.2007 حزيران   15 احللول  لقبول  موعد  • اآخر 

حل العدد ال�سابق
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اأن م�ساحته حمدودة  الرغم من  على  للو�سع  رمزاً  الوجود،  تاريخ  البحر، على مدى  ي�ستمر 

على  الثقة  وانعدام  للغدر  رمزاً  وي�ستمر  ثابتة،  مياهه معروفة  وم�ستويات عمق  حم�سوبة، 

الرغم من اأن االن�سان قد خمر عبابه منذ القدم، وغاَلَب عوا�سفه واأنواءه، وانت�سر على اأمواجه، 

وغري طبع ملوحته. كما اأنه، االإن�سان، و�سل بع�ش ما كان مف�سوالً منه باحلفريات واالأقنية، وف�سل 

حتتها  وبنى  اجل�سور،  مياهه  فوق  واأقام  واحلواجز،  وال�سواتر  بالردميات  مو�سوالً  كان  ما  بع�ش 

وزرع  واحلافلت،  للقطارات  املغطاة  ال��دروب 

اآالته احلربية يف االأعماق، ونّفذ الدوريات، واأقام 

الكمائن، وخا�ش املعارك...

البحر حداً  اتخاذ  االأحيان، يتم  ويف كثري من 

الدائمة  احلركة  فكاأن  الدول،  بني  فا�سلً  علنياً 

يف  باحلدود  الثقة  متنع  عليه  ت�سيطر  التي 

اأما راأينا ال�سفن املوجودة فيه ال تهداأ،  داخله. 

باحلبال  مربوطة  موقوفة  اأم  كانت  عابرة 

ال�سخمة؟ ثم، األي�ست حركة اأ�سماكه الرمز االأول 

اأن  ال�سغرية اىل ما ال نهاية؟ فكيف للأمان  الكبرية على  الدنيا، ول�سيطرة  اال�ستقرار يف  لعدم 

يحل فيه، وكيف ملقولة »رحم اهلل امرءاً عرف حّده فوقف عنده« اأن تنجح، ما دامت البحريات 

العملقة، من غوا�سات ومدمرات وحاملت طائرات، دائمة الغو�ش والغزو واالجتياح عرب مياهه؟ من 

هنا املحاولة التوفيقية التي تو�سلت اليها موؤ�س�سات ال�سلم يف العامل، والتي اأطلق عليها اإ�سم 

»املياه االإقليمية« باأميالها االإثني ع�سر للحد من ال�سراع واخللف والتقاتل. ومن هنا حماولة ترك 

ما يزيد عن تلك امل�سافة وطناً �سرعياً تاريخياً للأ�سماك، ترق�ش فيه وت�سهر على مدى الزمان.  

االقتناع بح�س�سها من  الدول من  الكثري من  والتناحر، متنع  والتجاذب  والغطر�سة  القوة  لكن 

والرب  البحر  وال�سهوات، يف  للأطماع  دون حتديد  وال�سيطرة من  التو�سع  اىل  فتنطلق  الدنيا، 

والف�ساء.

وكان البحر بالن�سبة اىل بلدنا م�سلكاً �سلمياً حلمل احلرف االأبجدي نوراً اىل العامل باأ�سره، وخطوة 

للتفاهم والتلقي، وو�سيلة لتطوير و�سائل العي�ش واالنتاج وتاأمني االأرزاق، كما اأنه كان وما يزال 

املعرب الدائم لتلقي احل�سارات وتبادل املعارف بني ال�سعوب، ولن�سر ر�سائل ال�سلم يف كل مكان.

والظلم  احلقد  ملمار�سة  البحر  ا�ستخدمت  العدواين،  الهّم  من  ح�ستنا  وهي  اإ�سرائيل،  اأن  اإال 

والإعلن حق القوة، وكان احل�سار الذي فر�سته على �ساطئنا غداة عدوانها على بلدنا يف ال�سيف 

املا�سي، من اأبرز ال�سفحات ال�سوداء يف تاريخها الهمجي. كما اأن من »اإجنازاتها« العدوانية االأخرية، 

غوا�سات ال�»دولفني« التي تتباهى بها والتي حتاول من خللها اإحياء مظاهر غطر�ستها، والتذكري 

با�ستمرار بقاء كيانها على الرغم من اأنه مبني على األف احتمال واحتمال من الزوال والغياب. 

العميد الركن �سالح حاج �سليمان

مدير التوجيه

البحر رمز

امللوحة والغدر
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