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الإفتتاحية
موعد الخالص..
�أكثر من �أمنية بالخال�ص راودت نفو�سنا
في العام ال��ذي ان�صرم ،لم يتح ّ َقق منها
�شيء ،وبقينا ن�سير على درب الأم��ل ،درب
الجلجلة الذي اعتدناه على مَ ِ ّر ال�سنين.
ك���أ ّ َن��م��ا ُك ِ��ت��ب علينا ،نحن اللبنانيين� ،أن
َّ
نظل ري�شة في
مهب الريح ،نميل كيفما
ِّ
مالت ،ونهوي ثم ننه�ض من جديد كطائر
الفينيق.
�أكثر من �أمنية بالخال�ص ون�ستمر في
االنتظار� ،آملين �أن ي�أتينا ع��ام الـ 2022
ب��ت��ري��اق ال��ح��ل��ول ل��ل��أزم����ات ال��م��ت��ف��اق��م��ة،
والمتنوعة ،والراب�ضة على �صدور الجميع
ِّ
�صماء.
ك�صخرة ّ َ
ال�سيا�سي
�أمنيات بالخال�ص من الت�أ ّزم
ِّ
ال��ذي ك َّلما �سددنا فيه ثغرة ُفتحت فيه
ثغرة.
�أمنيات بالخال�ص م��ن ك��ل ارت��ه��ان وكل
ارتباط بعيد عن م�صلحة الوطن.
�أم����ن����ي����ات ب���ال���خ�ل�ا����ص م�����ن االن���ه���ي���ار
ِّ
والمالي ،وتحقيق اال�ستقرار
االقت�صادي
ِّ
الن�شطة.
الذي يعيد لعجلة الحياة دورتها ِ
�أم������ن������ي������ات ب����ال����خ��ل�ا�����ص م������ن ت����داع����ي

�سير حياة المواطنين
الم� ّ َؤ�س�سات التي ُت ِ ّ
وترعى �ش�ؤونهم وتحافظ على �أمنهم.
�أم�����ن�����ي�����ات ب����ال����خ��ل�ا�����ص م�����ن ال���ت���ف ُّ���ك���ك
ال��م��ج��ت��م��ع ِ ّ��ي والأ�����س ِ ّ
����ري ،وان���ح���راف جيل
ج��دي��د ع���ن ال�����ش��ب��اب ع��ن ج�����ا َدّة االل��ت��زام
بالقيم الإن�����س��ان�� ّ َي��ة ،ووق��وع��ه ف��ي م��ه��اوي
التيه والفو�ضى.
���وج���ه �أن��ظ��ار
�أم��ن��ي��ات ب��ال��خ�لا���ص م���ن ت ُّ
الكفاءات في ِ ّ
كل القطاعات الأ�سا�س ّ َية نحو
الهجرة �إل��ى ب�لاد اهلل الوا�سعة بح ًثا عن
مورد رزق ِ ّ
يوفر لهم العي�ش الكريم الذي
افتقدوه ،وقد ال يعودون ،وقد ين�سون �أنهم
لبنانيون.
ه��ي �أم��ن��ي��ات بالخال�ص ال��ذي نبقى له
�ساعين ف��ي ك ِ ّ���ل ح��ي��ن ،ف��ق��در ه��ذا الوطن
�أن يعاني ،لكن قدره � ً
أي�ضا � اّ َأل ي�سقط ،وال
يموت.
ِّ
المتجددة ،وع�سى �أن
�إ ّ َن��ه وطن الحياة
يكون الخال�ص قري ًبا.
�شم�س جديدة.
ع�سى �أن ي�شرق مع
ٍ
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زار رئيس الجمهور َّية لمناسبة عيد الميالد
اللواء عثمان :الوضع ال
يحتمل التأجيل في أخذ
ِّ
بحقنا
القرارات المنصفة
ق��ام المدير العام لقوى الأم��ن الداخلي اللواء عماد عثمان،
على ر�أ����س وف��د م��ن ق��ادة ال��وح��دات ،ب��زي��ارة رئي�س الجمهورية
العماد مي�شال عون لمعايدته بعيد الميالد المجيد .و�ألقى
كلمة هذا ن�صها:
َ
«فخامة رئي�س الجمهورية اللبنانية العماد مي�شال عون،
ال�سنة الميالد َيّة،
وقدوم ر� ِأ�س
المجيد،
حلول الميالد
بمنا�سبة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
َّ
فخامتكم وكل اللبنانيّين بالتهاني المباركة ،ع�سى
إلى
نتقدمُ �
ِ
ُ
َ
ُ
َّ
�سالم وطم�أنينة.
�أن تحمل الأيّامُ القادمة معَها كل ٍ
َ
ُ
قد ُ
ب�سبب الظروف
ال�سنة الأ�صعبَ علينا،
ال�سنة هي
تكون هذه
ِ
القاهرة التي نمرُّ فيها ،ففي حين كان اللبنانيُّون يحتفلون
��ائ�لات��ه��م ،وال��م��� ُّ
��ص��ل��ون يقيمون
ب��ال��ع��ي ِ��د م��ع ع ِ
َ
الكنائ�س ،كان عنا�صرُ نا يقومون
�شعائرَهم في
ِ
والنظام ً
بعيدا عن
أمن
ل
ا
حفظ
بمهامِّ هم في
ِ
ِ
ِ
عائالتهم و�أهاليهم.
ِ

َ
فخامة الرئيس،

� َّإن م� ّ َؤ�س َ
�سة قوى الأم��ن الداخلي ،ت��� ّ َأث��ر َْت كما
باالنهيار ال��ذي �أ�صابَ
�سات ال��دول ِ��ة،
ُك ِّ��ل م� ّؤ�س ِ
ِ
َ
َ
ل���ب���ن���ان ،وق����د ط�����ال ذل�����ك ع���دي��� َدن���ا وع���ت���ا َدن���ا،
يحتمل الت� َ
ُ
أجيل ف��ي �أخ ِ��ذ
وال��و���ض��عُ ال��ع��امُّ ال
َ
ِّ
��ص��و���ص��ا �أنّ
����رارات ال��مُ ��ن ِ�����ص��ف��ة ب��ح��ق��ن��ا ،خ��� ً
ال����ق ِ

َّ
بطريقة �أو
م�شاك ِلها
الخا�صة ،بد�أت بمعالجَ ة
القطاعات
بع�ض
ِ
ِ
ٍ
َّ
يتنا�سب م َع
نحو
ب�أُخرى ،من خالل
ُ
ِ
رواتب موظفيها على ٍ
ت�سوية ِ
َ
العملة اللبنان َيّة.
قيمة
مقابل
�صرف الدوالر
�سعر
ِ
انهيار ِ
ِ
ارتفاع ِ
ِ
ِ
�إ ّ َن الم�ؤ�س�سات الأمنية والع�سكرية ت���ؤمِّ ��ن كل متطلباتها من
موازنة الدولةِّ ،
وتنفذ مهامَها ل�صالح كل المجتمع والم� ّ َؤ�س�سات
َّ
والخا�صة ،وهذا واجبها.
العا ّ َمة
ل��ه��ذا ك���ا َن ���ض�� َّب ُ
��اط��ن��ا وع��ن��ا���ص��رُ ن��ا ،ه��م الأك���ث���رُ ت�����ض��رُّ رًا ف��ي ه��ذا
و�ضعنا ،ال ن ُ
��زال نقومُ
بواجبنا كاملاً في
الجانب ،ورغ�� َم �سوءِ
ِ
ِ
مكافحة الجريمة وحماية المواطنين وممتلكاتهم.
لمواجهة
والناجعَة،
ال�سريعة
الحلول
من هنا ،ن���أم َُ��ل� ،إي��ج��ا َد
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاط والعنا�صر،
قيمة
هذه الم�شكلة ،من
رواتب ال�ضب ِ
رفع ِ
ِ
ِ
خالل ِ
ً
إ�ضافة �إلى م�ضاعفة قيمة
�صرف الدوالر� ،
�سعر
بما
ُ
ِ
يتنا�سب م َع ِ
المخ�ص�صة للأمور الإجتماع َيّة والطب َيّة وللعمل
َّ
الميزان َيّات
الت�شغيلي لم� ّ َؤ�س�ستنا.
ال�سنةِ ،ج�سرًا ُ
ع�سى �أن ي��ك��و َن ُ
ينقلنا �إل��ى
الميالد ه��ذه
عيد
ِ
ِ
جديدة ،يعمُّ فيها ال ُ
و�شعب ِه».
أمان والخيرُ على لبنا َن
ٍ
مرحلة ٍ
ِ
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الغالف

أشرف واللواء عثمان على إطالق الدور َّيات األمنية
ليلة رأس السنة

وزير الداخلية :تضحياتكم أيها
األبطال يفتخر بها ُّ
كل اللبنانيين
ف��ي �سبيل ت���أم��ي��ن ج ٍ��و �آم���ن للمواطنين خالل
َ
أ�شرف
تم�ضيتهم احتفاالت ليلة ر�أ���س ال�سنة� ،
ب�سام مولوي
وزير الداخلية والبلديات القا�ضي ّ َ
وال��م��دي��ر ال��ع��ام ل��ق��وى الأم����ن ال��داخ��ل��ي ال��ل��واء
ع��م��اد ع��ث��م��ان ،على �إط�ل�اق ال���دوري���ات الأمنية
من �ضباط وعنا�صر وح��دة القوى ال�سيارة في
ثكنة اللواء ال�شهيد و�سام الح�سن في ال�ضبيه،
بح�ضور ق��ائ��د وح���دة ال��ق��وى ال�����س�� ّي��ارة العميد

الوزير مولوي واللواء عثمان ي�ستعر�ضان القوى امل�شاركة يف الدوريات.

جهاد ال��ح��ويِّ��ك ،قائد وح��دة ال���دَّ رك الإقليمي
العميد م����روان �سليالتي ،ق��ائ��د وح���دة �شرطة
ب���ي���روت ال��ع��ق��ي��د �أح���م���د ع��ب�لا ،وع����دد م���ن ك��ب��ار
ال�ض ّ َباط.
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الوزير مولوي
ب��ع��دم��ا ا���س��ت��ع��ر���ض ال��ع��ن��ا���ص��ر ال��م�����ش��ارك��ي��ن في
التدابير� ،ألقى الوزير مولوي كلم ًة ،جاء فيها:
«جئت اليوم لأك��ون �إل��ى جانبكم ،ومن خاللكم
�إل����ى ج��ان��ب ك��ل ���ض��ب��اط ورت���ب���اء وع��ن��ا���ص��ر ق��وى
الأم��ن الداخلي الأبطال ،الذين ي�سهرون على
�أمن المواطنين و�أمن و�سالمة الوطن.
�أحييكم� ،أنتم الذين تبذلون الجهود في هذه
ال���ظ���روف ال�����ص��ع��ب��ة ،ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ظ��روف
الإج��ت��م��اع��ي��ة ال��ق��ا���س��ي��ة ،ف��ت��ك��ون��ون ي��وم�� ًي��ا ،كما
��ص��ة ف��ي ه���ذه ال��ل��ي��ل��ة �إل���ى جانب
ال���ع���ادة ،وب��خ��ا� ٍ
�شعبكم.
�أع���اي���دك���م ،و�أق������ول ل��ك��م � ّإن ت�����ض��ح��ي��ات��ك��م �أي��ه��ا
الأبطال يفتخر بها كل اللبنانيين.

الوزير مولوي خماطبًا ال�ضباط والعنا�صر.

اللبنانيون ي�أملون خي ًرا بكم ،بهذه النخبة من
ال�شباب التي تحمي الوطن.
�أج����دِّ د دع��م��ي ل��ك��م ول��ك��ل ال��ق��وى الأم��ن��ي��ة التي
ت�سهر وت�ضحي وتبذل الجهود .و�أ�ؤ ِّك���د لكم �أن
الحكومة و�أن��ا �شخ�ص ًّيا و�سعادة المدير العام
ن��ع��م��ل ج��اه��دي��ن ل��ك��ي نن�صفكم ،ون��ع��م��ل على

�إحدى الدوريات.
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ك�������ذل�������ك �أ�����������ش����������دِّ د ع���ل���ى
ت�أمين كل الإحتياجات الممكنة.
ع������دم �إط����ل���اق ال����ن����ار ف��ي
�أع���اي���د ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن ،و�أ�ؤ ِّك��������د على
ه�����ذه ال���ل���ي���ل���ة ،و���س��ت��ك��ون
������ض�����رورة الإل������ت������زام ب������الإج������راءات
ه��ن��اك �إج������راءات ���ص��ارم��ة
ال���������ض����رور ّ َي����ة ل�����س�لام��ت��ه��م ،ف��ن��ح��ن
م������ن ِق�����ب�����ل ق������ي������ادة ق����وى
م�����ض��ط ُّ��رون للت�شدُّ د ب���الإج���راءات
الأم�����������������������ن ،م����������ن خ���ل���ال
ِّ
تف�شي «ك���ورون���ا» وه��ذه
ل��ل��ح��دّ م��ن
ال���م�ل�اح���ق���ة وال��ت�����ص��وي��ر،
الإج�������راءات ه���ي ل�����ض��ب��ط ال��ت��ف�� ُّل��ت
وت��ق��دي��م المرتكبين �إل��ى
الذي يمكن �أن يح�صل في المطاعم
اللواء عثمان يعطي تعليماته النطالق الدوريات.
المحاكمة.
وال��م��ق��اه��ي و�أم���اك���ن ال�����س��ه��ر .كما
�أجدّ د معايدتي ِ ّ
للواء وال�ض َّباط
�أ�شدِّ د على ن�سبة ح�ضور  %50كحدٍّ
والرتباء وعنا�صر قوى الأمن وكل المواطنين.
�أق�صى من القدرة الإ�ستيعاب ّ َية ،و�ضرورة ِ ّ
تلقي
العاملين ال��ل��ق��اح .كما �أط��ل��ب م��ن المواطنين
ب��ع��د ذل���ك� ،أع��ط��ى ال��ل��واء ع��ث��م��ان الأوام�����ر �إل��ى
التعاون مع قوى الأمن في �سبيل ت�أمين ذلك.
الدوريات بالإنطالق �إلى تنفيذ مهامها.

اللواء عثمان َّ
هن أ�

جردة باحلوادث

ال�ضباط والعنا�صر

في جردة للحوادث التي ح�صلت ليلة ر�أ�س ال�سنة� ،أ ّدى ح�صول
حادث �سير في محلة جونية �إلى �سقوط قتيلة مت�أثرة بجراحها
فجر يوم � ،2022-1-1إ�ضافة �إلى وقوع جريحين �إ�صابتهما طفيفة.
في حين نتج من حوادث �إطالق النار الهمجية وغير الح�ضارية
في الهواء �إ�صابة �شخ�ص واحد �إ�صابة طفيفة ،وذلك في محلة
�أر�ض جلول  /الطريق الجديدة.
َ
ّ
وبعدما �أعطيت الأوامر الم�شددة �إلى القطعات العمالنية في
قوى الأمن الداخلي لتكثيف ا�ستق�صاءاتها وتحرياتها بغية ك�شف
هوية مطلقي النار ،جرى حتى تاريخه تحديد 120ا�سمً ا لم�شتبه
بهم ب�إطالق النار في الهواء ،والعمل جار لتوقيفهم بالتن�سيق مع
الق�ضاء المخت�ص .و�سي�صدر بيان مف�صل ب�أ�سماء مطلقي النار.
و�إي��م��ا ًن��ا منها ب��ال��دور الجوهري لكل م��واط��ن بالحفاظ على
�أم��ن��ه و�أم���ن مجتمعه ،دع��ت ق��وى الأم���ن المواطنين �إل��ى �إر���س��ال
ّ
الموثقة عن مطلقي النار (�صورة او فيديو ،)...وذلك
المعلومات
ّ
عبر خدمة «بلغ» على موقعها الإلكتروني �أو من خالل �صفحاتها
على مواقع التوا�صل الإجتماعي ،علمً ا �أن �أ�سماء مر�سلي هذه
المعلومات تبقى �سر َيّةً ،
وفقا للقانون.
وقد ج ّ��ددت قوى الأم��ن الداخلي تهنئتها اللبنانيين بحلول
العام الجديد ،متمنية لهم الإ�ستقرار والأمن والطم�أنينة.

بنجاح التدابري الأمنية
بعد انتهاء ليلة ر�أ�س ال�سنة ،ونجاح عملية حفظ الأمن
والنظام والإج����راءات التي ّ
نفذتها ق��وى الأم��ن الداخلي
على مختلف الأرا�ضي اللبنانية� ،إذ لم ي�سجل � ُّأي حادث
�أمني يذكر ،هن�أ المدير العام اللواء عماد عثمان ال�ض َبّاط
والعنا�صر الم�شاركين في التدابير الأمنية وتنفيذ خطة
الإنت�شار (�ضباط ورتباء و�أفراد) ،وذلك على الجهود التي
خ�صو�صا
بذلوها ،والإج��راءات الميدانية التي قاموا بها،
ً
على ال��ط��رق��ات لت�سهيل �أم���ور المواطنين وال�سهر على
راحتهم والحفاظ على ال�سالمة المرورية.
��وج��ه ال��ل��واء عثمان بالتحية �إل��ى ق��ي��ادة الجي�ش
كما ت ّ
اللبناني وقيادات الأجهزة الأمنية الأخرى على الإجراءات
ال��ت��ي ق��ام��وا ب��ه��ا لحفظ الأم����ن وال��ن��ظ��ام ف��ي خ�ل�ال ه��ذه
المنا�سبة.
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نشاطات المدير العام لقوى األمن الداخلي

نشاط دبلوماسي
واجتماعي
للواء عثمان
ا�ستقبل المدير العام لقوى الأم��ن الداخلي اللواء عماد
عثمان بثكنة المقر ال��ع��ام ،ال�سفيرة الأميركية في لبنان
دوروثي �شيا في زيارة جرى خاللها عر�ض للأو�ضاع العامة
في البالد ،وب�صورة خا�صة ما يتعلق بالم�ؤ�س�سة.
كذلك ا�ستقبل ال�سفير الروماني رادو كاتالين م��اردار في
زيارة جرى خاللها ا�ستعرا�ض الأو�ضاع العامة.
�إلى ذلك ،ا�ستقبل اللواء المدير العام ال�سفير الجزائري
محمد ح�����س��ن ،ح��ي��ث ج���رى ع��ر���ض ل�ل�أو���ض��اع ولأم����ور تهمّ
البلدين ال�شقيقين.
م���ن ج��ان��ب �آخ����ر ا���س��ت��ق��ب��ل ال���ل���واء ع��ث��م��ان رئ��ي�����س الإت���ح���اد
الريا�ضي العربي لل�شرطة العميد خالد بن حمد العطية،
ف��ي زي���ارة اطلعه خاللها على ج��دول الن�شاطات الحالية
والم�ستقبلية ل�ل�إت��ح��اد على الم�ستوى ال��ري��ا���ض��ي ،و�سط
التدابير المعتمدة للحد من تداعيات جائحة كورونا.
ح�ضر اللقاء رئي�س ق�سم المباحث الجنائية الإقليمية في
وحدة ال�شرطة الق�ضائية العميد ح�سين خ�شفة.
وكان اللواء عثمان قد ا�ستقبل رئي�س هيئة مراقبة الهدنة
ف��ي لبنان العميد ب��ات��ري��ك غو�شا ف��ي زي���ارة ج��رى خاللها

 ...والعميد العطية.

اللواء عثمان م�ستقبلاً ال�سفرية الأمريكية.

 ...وال�سفري الروماين.

 ...وال�سفري اجلزائري.
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 ...والعقيد العجوز و�ضباط فوج الإطفاء.

بحث �سبل تعزيز التن�سيق القائم بين قوى
الأمن الداخلي والبعثة.
الى ذلك ا�ستقبل اللواء المدير العام ،قائد
فوج �إطفاء بيروت العقيد ماهر العجوز على
��ارة جرى
ر�أ���س وفد من �ضبّاط الفوج ،في زي ٍ
خاللها عر�ض �سبل تطوير التعاون والتن�سيق
القائم وق�ضايا م�شتركة تهمّ الطرفين.
ك���م���ا ج������رى خ���ل��ال ال����ل����ق����اء ت�����ب�����ادل ال ّ
���������دروع
التذكارية.
ف��ي �إط���ار �آخ���ر ،ا�ستقبل ال��ل��واء المدير العام
وف ً
����دا م��ن م�ؤ�س�سة «ب��ن��ك ال��غ��ذاء اللبناني» ... ،والعميد غو�شا.
برئا�سة كمال �س ّنو ونائبته منى جحا كنعان
وع�ضوية ربيع قطرجي ومحمّ د ال ّنفي ،وج��اد جرج�س ،في
زي��ارة ّ
قدموا في خاللها ،م�ساعدة عينية ل�صالح المديرية
ح�صة
ال��ع��امّ ��ة ل��ق��وى الأم����ن ال��داخ��ل��ي ،ع��ب��ارة ع��ن ّ /٢٠٠٠/

 ...ووفد «بنك الغذاء اللبناين».

تموينية ،لتوزيعها على عنا�صرها.
وق���د ���ش��ك��ر ال���ل���واء ع��ث��م��ان �أع�����ض��اء ال��وف��د ال���زائ���ر ،ع��ل��ى ه��ذه
الإلتفاتة الكريمة.
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لبنان للمرة األولى في لجنة الرقابة
على ملفات «اإلنتربول»

اللواء عثمان مرتئ�سً ا وفد لبنان.

تر�أ�س المدير العام لقوى الأمن الداخلي ورئي�س المكتب
ال��م��رك��زي ال��وط��ن��ي ل�ل�إن��ت��رب��ول ف���ي ل��ب��ن��ان ال���ل���واء ع��م��اد
عثمان ،الوفد اللبناني الر�سمي �إل��ى اجتماع الجمعية
العامة للمنظمة الدولية لل�شرطة الجنائ َيّة (�إنتربول)
بدورتها الـ  89التي عقدت في مدينة ا�سطنبول بتركيا.

اللواء عثمان يت�سلم ميدالية من مدير عام ال�شرطة الرتكية.

و�ض ّ َم الوفد رئي�س �شعبة االت�صال الدولي العقيد فار�س
قرداحي وم�ساعد رئي�س �شعبة االت�صال الدولي في هيئة
الأرك���ان و�ضابط حماية البيانات ف��ي المكتب المركزي
ال��وط��ن��ي ل�ل�إن��ت��رب��ول ف��ي ل��ب��ن��ان ال��م��ق��دم ال��دك��ت��ور محمد
قمرة.

َّ
المنظمة الدول َّية للشرطة الجنائ َّية
المقدم قمرة في
انتخاب
َّ
تخلل االجتماع انتخابات لجنة الرقابة على ملفات
الإن���ت���رب���ول ،ح��ي��ث ر���ش��ح ل��ب��ن��ان ر���س��م�� ًّي��ا ال��م��ق ّ َ��دم قمرة
لع�ضوية هذه اللجنة ،فتم انتخابه لمن�صب «قانوني
ذو خبرة دولية م�شهودة في ال�ش�ؤون الأمنية وال�شرطية
والتعاون الدولي» ،ولوالية تمتد لخم�س �سنوات قابلة
للتجديد مرة واحدة لثالث �سنوات �إ�ضافية.
وتجدر الإ���ش��ارة �إل��ى �أنها المرة الأول��ى التي يتم فيها
انتخاب لبنان لهذا الموقع ،في خطوة من �ش�أنها �أن
تعزز ح�ضوره في المحافل الدول ّ َية.
لجنة ال��رق��اب��ة على ملفات الإن��ت��رب��ول هيئة نظامية
عليا م�ستقلة في هذه المنظمة الدولية ،تعنى بدرا�سة
وتحليل ملفات التعاون الدولي ال�شرطي ،والمالحقات

الدولية ،ومعاملة البيانات �ضمن منظومة الإنتربول
وف ً��ق��ا للمعايير والأن��ظ��م��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��م��ع��م��ول بها
في المنظمة .كما تنظر وتبت ،كمرجع قانوني رفيع
و�أخير ،في طلبات الإطالع على البيانات �أو ت�صويبها
�أو ح��ذف��ه��ا م��ن ه���ذه ال��م��ن��ظ��وم��ة ل��ل��م��ع��ل��وم��ات ،وت��ق��دم
الم�شورة القانونية للمنظمة ،وتعتبر قراراتها ملزمة
لها وللدول الأع�ضاء.
وتنتخب الجمعية العامة للإنتربول �أع�ضاء اللجنة
من بين خبراء ذوي كفاءة ومناقبية وحيادية ونزاهة
عاليةّ ِ ،
تر�شحهم الدول الأع�ضاء ،ويملكون الم�ؤهالت
الالزمة ل�شغل منا�صب عليا في المنظمة �ضمن مجال
خبرتهم.
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التصدي
إختتام «محاكاة أرز  »2021لسيناريو
ِّ
ألعمال إرهاب َّية وحماية كبار الشخص َّيات

احل�ضور.

�أق��ي��م ف��ي معهد ق��وى الأم���ن ال��داخ��ل��ي -ع��رم��ون  /ثكنة
ال�شهيد الرائد المهند�س و�سام عيد ،حفل بمنا�سبة اختتام
ّ
الت�صدي لعمل �إرهابي ،و�آخر
مناورة «�أرز � »2021سيناريو
لحماية كبار ال�شخ�صيّات من مخاطر المواد الكيميائيّة،
والبيولوجيّة والإ�شعاعيّة والنوويّة .CBRN
ح�ضر الحفل رئي�س مجل�س الوزراء نجيب ميقاتي ممثّلاً
بوزير الداخليّة والبلديّات القا�ضي ب�سام مولوي ،ووزير
ال�صناعة ج��ورج بو�شكيان ،ووزي��ر الزراعة الدكتور عبّا�س
الحاج ح�سن ،والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء
الحجار ،ورئي�س
عماد عثمان ،وقائد المعهد العميد �أحمد
ّ
الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الإتفاقيات
ال���دول���ي���ة ال��م��ت��ع��ل��ق��ة بالمواد  CBRNال���دك���ت���ور ب�لال
ن�صولي ،وال�سفير البولندي في لبنان Przemyslaw
 ،Niesiolowskiوال�����س��ف��ي��ر ال�سلوفاكي Marek
 ،Vargaوم��م��ث�� ّل��ة ال�����س��ف��ارة ال�����س��وي��ديّ��ة ال�سيّدة ،Lars
ومم ّثل ال�سفارة الأميركيّة ،Reagan Beauchamp
وم��م��ث��ل ال�������س���ف���ارة الإ�سبانيّة ،Jorde Rodriguez
وم��م��ث��ل ال�����س��ف��ارة الفرن�سيّة  ،Eric Ochimiومم ّثل
ال�����س��ف��ارة ال���روم���ان���يّ���ة ،Radu Catalin Mardare
ومم ّثل ال�سفارة ال�سلوفاكيّة  ،Gan Horelicanالمدير
التنفيذي للمركز الدولي للعلوم والتكنولوجيا David
ّ
المتحدة الإقليمي
 ،Cleaveونائب مدير معهد الأم��م

لأب����ح����اث ال���ج���ري���م���ة وال����ع����دال����ة ،Leif Villadsen
رئي�سة وح���دة الإ���س��ت��ق��رار وال�����س�لام ف��ي الإت��ح��اد الأوروب����ي
ال�سيدة  ،Nathalie Pauwelsوال��م��ل��ح��ق الع�سكري
ف���ي ال�����س��ف��ارة ال��ب��ل��ج��ي��ك��يّ��ة العقيد ،Yves Janssens
وال��م��ل��ح��ق الع�سكري الإي��ط��ال��ي ف��ي ال�����س��ف��ارة الإي��ط��ال��يّ��ة
ّ
المقدم  ،Marco Zonaوالملحق الع�سكري في ال�سفارة
ال��ي��ون��ان��يّ��ة ال��م��ق ّ��دم ،Konstatinos Anatonatos
وممثلون عن قيادة الجي�ش والأم���ن العام و�أم��ن الدولة،
وم��ح��اف��ظ ب��ي��روت القا�ضي م���روان ع��ب��ود ،وال��م��دي��ر العام
للدفاع المدني العميد ري��م��ون خ��ط��ار ،وم��دي��ر ع��ام وزارة
ال��ع��دل محمّ د ال��م�����ص��ري ،و�أم��ي��ن ع��ام ال�صليب الأح��م��ر
اللبناني ج��ورج كتاني ،وقائد ف��وج �إط��ف��اء بيروت العقيد
ماهر العجوز ،ومدير مكتب الحبوب وال�شمندر ال�سكري
في وزارة الإقت�صاد المهند�س جري�س برباري ،وممثل عن
وزارة الخارجيّة والمغتربين ،وعدد من المدربيّن والخبراء
الأجانب ،و�ضبّاط من قوى الأم��ن الداخلي ،والمتدربيّن
من الأجهزة والم� ّؤ�س�سات المعنيّة كافة.

وزير الداخلية
بد�أ الحفل بالن�شيدين الوطني اللبناني والأوروبي ،ثم �ألقى
وزير الداخليّة والبلديّات كلمة رئي�س الحكومة قال فيها:
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�شرفني دولة رئي�س مجل�س الوزراء الأ�ستاذ نجيب
ميقاتي بتمثيله ف��ي ه��ذا ال��ح��دث المميز ،و�أود
���وج���ه بال�شكر �إل���ى الإت���ح���اد الأوروب����ي
ب��داي��ة �أن �أت ّ
الممّ ول وال�شريك الرئي�سي لمناورة .2021 ARZ
و�أري���د �أن �أُه��ن��ئ الجهات المنظمة لهذا الحدث،
م��ث��م�� ًن��ا اه���ت���م���ام وم�����ش��ارك��ة ال��م��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة
المتخ�ص�صة وج��ام��ع��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة وال����دول
ال�شقيقة وال�����ص��دي��ق��ة للبنان وال��ت��ي ت�����ش��ارك من
خالل خبرائها المتخ�ص�صين.
ف��ب��ال��رغ��م م���ن ال���ظ���روف ال�����ص��ع��ب��ة ال��ت��ي ن��مّ ��ر ب��ه��ا،
ن����رى ج���ل��� ًيّ���ا اه��ت��م��ام��ك��م وح��ر���ص��ك��م ع��ل��ى ت��ع��زي��ز
ق����درات الأج���ه���زة ال��ع�����س��ك��ري��ة والأم��ن��ي��ة والإدارات
المتخ�ص�صة في �سيا�سات وا�ستراتيجيات الحدّ
م���ن م��خ��اط��ر ال���م���واد ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة وال��ب��ي��ول��وج��ي��ة
والإ���ش��ع��اع��ي��ة وال��ن��ووي��ة ( ،)CBRNورف��ده��ا بالخبرات
ال�لازم��ة لتقوم ب��دوره��ا ف��ي حفظ �أم��ن وا�ستقرار البلد،
وموا�صلتها على مكافحة الإرهاب بكل �أ�شكاله وبفعالية
وحرفية ال �سيما الإرهاب المن�ضوي على ا�ستخدام هذه
المواد ذات الإ�ستخدامات المزدوجة والتي ت�شكل خط ًرا
ً
وقلقا للمجتمع الدولي ال��ذي قام بعدة مبادرات
داهمً ا
للحدّ من مخاطرها على ال�سلم والأمن الدوليين ،ومنها
ا�ست�صدار ق���رارات مجل�س الأم���ن تحت الف�صل ال�سابع
و�إع����داد الإت��ف��اق��ي��ات وال��م��ع��اه��دات ال��دول��ي��ة والعمل على
تحقيق �شموليتها وفعالية تطبيقها وت���أم��ي��ن مظالت
التعاون الدولي الالزم لها.
�أ���ض��اف :لقد �أدرك لبنان منذ عقود ح�سا�سية وخطورة
هذه المواد .وقد قام بتوقيع و�إب��رام المعاهدات الدولية
ذات ال�����ص��ل��ة ك��م��ع��اه��دة ع���دم ان��ت�����ش��ار الأ���س��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة
( )NPTعام  ،1973اتفاقية حظر الأ�سلحة البيولوجية
( )BWCع��ام  ،1975اتفاقية الحماية المادية للمواد
ال��ن��ووي��ة ( )CPNMع��ام  ،1998اتفاقية قمع الإره���اب
النووي ( )ICSANعام  2006واتفاقية الحظر ال�شامل
للأ�سلحة الكيميائية ( )CWCعام .2008
وقد التزم لبنان بقرار مجل�س الأم��ن الدولي رقم 1540
عام  2004وي�ستر�شد باال�ستراتيجية الدولية لمكافحة
الإرهاب ال�صادرة عن منظمة الإنتربول عام  2016والتي
�شملت في �أحد �أركانها جزئية مكافحة الإره��اب الناجم
عن المواد الكيميائية والبيولوجية والإ�شعاعية والنووية،
والتي تم تبني مدرجاتها �ضمن �إطار قرارات مجل�س وزراء
تن�ص �صراحة على ح ّ��ث ال��دول
الداخلية العرب ،والتي
ّ
العربية على ات��خ��اذ الإج����راءات الكفيلة للحيلولة دون
تمكين الجماعات الإرهابية من نقل وت�صنيع الأ�سلحة

الوزير مولوي يلقي كلمته.

وزير الداخلية :لبنان
يسترشد باإلستراتيج َّية
الدول َّية لمكافحة اإلرهاب
البيولوجية والكيميائية والإ�شعاعية والعمل على ت�أ�سي�س
البنى التحتية الالزمة للتعامل مع �أية مخاطر محتملة
تن�ضوي على ا�ستخدام هذه المواد.
وقد عملت الحكومة اللبنانية على اال�ستفادة الق�صوى
وبفعالية م��ن ال��م��ب��ادرات الإقليمية وال��دول��ي��ة المتعلقة
ب��ال��ح ّ��د م��ن ال��م��خ��اط��ر ال��ن��اج��م��ة ع��ن ه���ذه ال���م���واد وذل��ك
بت�سمية من�سق وطني في هذا ال�ش�أن عام  .2012وقد تمّ
�إن�شاء منظومة وطنية متعددة الأط��راف والإخت�صا�صات
ترتبط مبا�شرة بدولة رئي�س مجل�س الوزراء وتعمل ب�إ�شرافه
وت��ح��ظ��ى ب��ال��دع��م ال�سيا�سي ال��ل�ازم ل��ك��ي تعمل بفعالية
كمظلة جامعة ل�ل�أج��ه��زة الع�سكرية والأم��ن��ي��ة وال����وزارات
والإدارات الر�سمية المعنية ،قادرة على التعاون والتن�سيق
فيما بينها والتن�سيق بين الأجهزة والإدارات والمبادرات
الدولية والإقليمية المتخ�ص�صة ،منظومة تم �إن�شا�ؤها
ع��ام  2013وتطويرها ع��ام  2018تعمل على �إن�شاء البنى
ّ
للحد من مخاطر هذه المواد �آخذة بعين
التحتية الالزمة
الإعتبار الحاجات الملحة وفق �سلم �أولويات يتما�شى مع
نكرر دعمنا للجهود التي تقوم
الإمكانيات المتاحة .وهنا ّ
بها الهيئة الوطنية لتنفيذ ال��ت��زام��ات لبنان المتعلقة
بالمواد ( )CBRNفي رئا�سة مجل�س الوزراء ،ونثمّ ن الدور
الوطني ال��ذي تقوم به وال��ذي جعلها تك�سب ثقة ال��دول
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المانحة والمنظمات الدولية والإقليمية ذات ال�صلة من
خالل �شفافية وحرفية �أدائها.
وتابع :بعد ع�شر �سنوات من العمل مع المبادرات الدولية
المتخ�ص�صة والتي �ساهمت بتنفيذ عدة م�شاريع ممولة
م��ن الإت��ح��اد الأوروب����ي وال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة للطاقة ال��ذري��ة
والإنتربول ومنظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية ومن الدول
ال�صديقة كالواليات المتحدة الأميركية وكندا وفرن�سا
و�إيطاليا و�ألمانيا ،نرى قدرة ا�ستيعاب م�ؤ�س�ساتنا الوطنية
لهذا ال��دع��م وه��ي ق���ادرة على العمل لت�أمين ديمومة ما
تم �إنجازه وتطويره لرفع جهوزيتها وتعزيز قدراتها وفق
خطة وطنية �شاملة قابلة للتنفيذ يتم تحديثها بالتعاون
مع الدول والجهات المانحة.
ا�سمحوا لي �أن �أُهنئ و�أن �أُثني على الجهود التي تمّ بذلها
رغ��م ال��ظ��روف ال�صعبة م��ن قبل الأج��ه��زة الم�شاركة في
مناورة  ،2021 ARZفلهم م ّنا كل الدعم والتقدير و�أريد
�أن �أج��دد �شكري للخبراء الدوليين والإقليميين الذين
واك��ب��وا تح�ضيرات ه��ذه ال��م��ن��اورة وعملوا على �إنجاحها.
و�أري���د �أن �أُه��ن��ئ المديرية العامة لقوى الأم���ن الداخلي
على هذا ال�صرح التدريبي النموذجي وعن عملها الد�ؤوب
ال�ستقطاب الدعم لتطوير المعهد وقريته التدريبية التي
�أ�صبحت م��ن م�صافي ال��م��راك��ز التدريبية ف��ي المنطقة
وال��ت��ي يجب �أن تلعب دورًا رائ ً���دا وت��ك��ون وجهة لمناورات
وتدريبات متعددة الأط��راف لتقييم الجهوزية الميدانية
وجهوزية التعاون والتن�سيق فيما بينها.

د.نصولي:
و�ألقى رئي�س الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه
االتفاقيات الدولية المتعلقة بالمواد  CBRNالدكتور
بالل ن�صولي كلمة قال فيها:
ا���س��م��ح��وا ل��ي ب��داي��ة �أن �أت���وّ ج���ه بال�شكر وال��ت��ق��دي��ر ل��دول��ة
رئي�س مجل�س ال���وزراء على رعايته لهذا الحفل و�أت��ذك��ر
ّ
الحد من مخاطر
بداية التزام الحكومة اللبنانيّة بمبادرة
المواد الكيماويّة والبيولوجيّة والإ�شعاعيّة والنوويّة عام
 2012بتوجيهات ودعم دولته �آنذاك وقد قمنا تحت رعايته
بكل الخطوات الالزمة الن�ضمام لبنان �إلى المبادرة التي
�أطلقتها م��راك��ز التميّز ف��ي الإت��ح��اد الأوروب����ي ف��ي �أواخ��ر
ال��ع��ام  ،2010ال�����ش��ري��ك الأ���س��ا���س��ي وال����ذي واك���ب بحرفيّة
وم��ه��ن��يّ��ة ع��ال��ي��ة م��ن درج����ات ال��خ ّ��ط��ة ال��وط��ن��يّ��ة ل��ل��ح ّ��د من
مخاطر هذه المواد والتي تمّ تح�ضيرها من قبل الأجهزة
والوزارات المعنيّة من خالل مم ّثليها في الفريق الوطني
الذي ّ
للحد من مخاطر هذه المواد ّ
ّ
�شكله الرئي�س ميقاتي

ع��ام  2013وال���ذي يرتبط مبا�شرة ب��دول��ة رئي�س مجل�س
الوزراء ويعمل تحت �إ�شرافه .فعمل هذا الفريق بالتعاون
مع الإتحاد الأوروب��ي وال��دول المانحة على و�ضع الخطة
ّ
للحد م��ن مخاطر ال��م��واد ترتكز على �أه���داف
ال��وط��ن��يّ��ة
وا���ض��ح��ة وم��ت ّ��درج��ة وف ً��ق��ا ل��درا���س��ة تقييم ال��ث��غ��رات التي
اعتمدت على دور وم�س�ؤوليات الأجهزة والإدارات المعنيّة
ّ
متعددة تحاكي م�ستوى المخاطر
�ضمن �إطار �سيناريوهات
والتهديدات المتعلقة بها.
�أ�ضاف :نعمل حال ًيّا مع الإتحاد الأوروبي ومركز البحوث
الم�شتركة وم ّنظمة الأم���م المتحدة الإقليمية لبحوث
الجريمة وال��ع��دال��ة ،لتحديث ه��ذه الخطة خ�لال ال�سنة
ال��ق��ادم��ة لتكون ك��ل الم�شاريع ال��م��ن ّ��ف��ذة ف��ي ه��ذا الإط���ار
ت���ح���اك���ي م���ن���درج���ات���ه���ا� ،آخ�������ذة ب��ع��ي��ن الإع����ت����ب����ار ال��ت��ك��ام��ل
والتعاون بين الإدارات المعنيّة ً
وفقا لدورها وم�س�ؤوليّاتها
ّ
المتعددة والمعقدة في مبادرات
وامكانيّاتها في الحقول
ّ
الحد من مخاطر المواد  CBRNمن تقييم المخاطر
�إلى تقييم التهديدات والك�شف والمنع والأمن الإ�ستباقي
والرد والمجابهة .في هذا ال�سياق �أتت المناورات في الوقت
المنا�سب من �أجل تقييمها من قبل الخبراء للوقوف على
الثغرات وطرق معالجتها ولتكون ورقة �أ�سا�سيّة تعتمد في
تحديث الخطة الوطنيّة ،لأن المناورات ال ت�س ّلط ال�ضوء
فقط على جهوزيّة الأجهزة الم�شاركة ولكن تعطي م�ؤ�شرات
جديّة وموثوقة حول التعاون والتن�سيق فيما بينها ت�ؤخذ
بعين الإعتبار حيث ان هذا التعاون والتن�سيق قبل وخالل
الحدث هو �أحد الركائز الأ�سا�س لنجاح احتواء �أي خطر
ناجم عن ا�ستخدام المواد ذات الإ�ستخدامات المزدوجة
وبفعاليّة.
وت��اب��عّ � :إن الإن��ج��ازات ال�� ّت��ي �صنعها المعنيون ب�سيا�سات
وا���س��ت��رات��ي��ج��يّ��ات ال��ح ّ��د م��ن م��خ��اط��ر ال��م��واد الكيميائيّة
والبيولوجيّة والإ�شعاعيّة والنوويّة خالل ال�سنوات الع�شر
الما�ضية واع���دة للغاية وج��ل��يّ��ة م��ن حيث ب��ن��اء ال��ق��درات
ال�لازم��ة وتعزيزها و�إي��ج��اد الإط���ار التعاوني الإ�ست�شاري
ال����ذي يح�ضر وي���واك���ب .ف��ال��ق��درات ال��ت��ي ت���مّ ب��ن��ا�ؤه��ا في
الأجهزة الع�سكرية والأمنيّة وفي الإدارات
ّ
المتخ�ص�صة تمّ
ا�ستخدامها وبفعاليّة بعد انفجار مرف�أ بيروت عام 2020
ّ
المتعددة ونعمل على
وخالل موجات جائحة كوفيد – 19
تطوير هذه القدرات في حاالت الرد والمجابهة الميدانيّة
والطبية كما نعمل �أي ً
�����ض��ا ،على تعزيز ق���درات الأج��ه��زة
في الأم��ن الإ�ستباقي ومكافحة الإره���اب غير الإعتيادي
وت��ع��زي��ز الأم����ن الكيميائي وال��ع��ل��وم ال��ج��ن��ائ��يّ��ة المرافقة
ل��ه وت��ع��زي��ز ق���درات الإدارة المعنيّة ف��ي تقييم المخاطر
والتهديدات وو�ضع �أ�س�س متطوّ رة لمراقبة وتتبع المواد
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ذات الإ���س��ت��خ��دام��ات ال��م��زدوج��ة
في كل الممار�سات التي تن�ضوي
ع���ل���ى ال����م����واد ال��ك��ي��م��ي��ائ��يّ��ة ف��ي
ا�ستيراد وا�ستخدام وتخزين.
و�أنوّه هنا بالجهود المبذولة من
وزارة ال�صناعة المعنيّة الأ�سا�س
ون��ع��م��ل ���س��ويّ��ا م���ع ���ش��رك��اء ع ّ���دة
دوليين لو�ضع الأ�س�س ال�صحيّة
لمراقبة وتتبع هذه المواد ودرء
المخاطر التي قد تنجح عنها
وب��ال��ت��ع��اون ال��وث��ي��ق م��ع الجي�ش
وال��ج��م��ارك والإدارات المعنيّة
الأخرى.
وخ���ت���م� :أري�����د �أن �أج�����دد ���ش��ك��ري
ل���ل���دول ال��م��ان��ح��ة وال���ت���ي ت��دع��م
الأج�����ه�����زة ال��م��ع��ن��يّ��ة ب��ال��خ��ب��راء الوزير مولوي واللواء عثمان والعميد ّ
احلجار خالل اجلولة.
خطار والعميد
ّ
ل����ت����غ����ذي����ة ق�����درات�����ه�����م ف������ي ه����ذا
�إن��ج��اح �أع��م��ال التدريب من خ�لال ا�ستخدام ه��ذا ال�صرح
ال����م����ج����ال ،وال�������ش���ك���ر ل��ل�����ش��ري��ك
ّ
ّ
نعتز به ونعمل على تطوير قدراته .و�شك ًرا.
الذي
الأ�سا�س :الإتحاد الأوروبي من خالل المفوَ�ضية في بيروت
ونتطلع �إلى ا�ستكمال العمل ّ
الذي قمنا به �سويًّا وتطويره
من الدول الأع�ضاء في الإتحاد.
احلجار:
العميد
َّ
و�أخي ًرا �أريد �أن �أ�شكر الجهات الم�شاركة في المناورة على
كلمة ال��م��دي��ر ال��ع��ام ل��ق��وى الأم���ن ال��داخ��ل��ي ال��ل��واء عماد
نمر بها
الجهود ال ّتي بذلت رغ��م الظروف ال�صعبة التي ّ
الحجار ،وهذا ن�صها:
عثمان �ألقاها العميد
ّ
وع��ل��ى ع ّ���دة م�ستويات وال�شكر م��و���ص��ول �إل���ى الأ�شخا�ص
ُ
الجريمة وال ُ
�سباق م�ستم ٍّر على م ِّر
أمن في
لطالما كانت
ٍ
المفاتيح ّ
الذين عملوا من دون كلل لإنجاح هذا العمل:
ُ
ّ
ُ
تطوير
��ى
ل
�
إ
ّ��ة
ي
��
ب
��ا
ه
إر
ل
ا
مات
المنظ
�سعت
ولطالما
الزمن،
ِ
دوري ن��خ��ل��ة م���ن ال�����ص��ل��ي��ب الأح���م���ر ال��ل��ب��ن��ان��ي ،ال���م�ل�ازم
المر من ف��وج الإط��ف��اء ،نبيل �صالحاني من
�أول مي�شال
ّ
دائما
الحجار :نسعى
والمقدم بيطار ،والرائد العميد
َّ
ً
ّ
الدفاع المدني ،المقدم فاخوري
داع����وق ،والنقيب ال��ح��اج ���ش��ح��ادة ،والنقيب ن�صر ال��دي��ن،
دريب
والمالزم �أول �سرحال من قوى الأمن ،مع التقدير الخا�ص لتطوي ِر أنظمةِ ال ّت
ِ
للنقيب �أب���و ملهب ق��ائ��د ���س��ريّ��ة �أ�سلحة ال��دم��ار ال�شامل
ّ
وع من
ومواد  CBRNفي فوج الهند�سة في الجي�ش على الدور لمواجهةِ هذا الن ِ
الأ���س��ا���س وال��رائ��د وال��ق��ي��ادي ال ّ���ذي لعبه م��ع ال��م�لازم �أول
�سرحال من �سريّة الحر�س الحكومي خالل التح�ضيرات التهديدات
والمناورة.
�سات
وتعقيدها
أ�ساليبها الإجرامي ِّة
�
ب�شكل ي�ضعُ الم� ّؤ�س ِ
ِ
ٍ
ِ
�أخ���ت���م ب�����ش��ك��ر ال���ل���واء ع��م��اد ع��ث��م��ان ع��ل��ى ت��ع��اون��ه ال��دائ��م
ّ
مات المدن ّي َة العامل َة �ضمن هذا الإط ِ��ار
الأمن ّي َة
والمنظ ِ
ّ
الحد من مخاطر هذه المواد وال ّتي كنا
وم�ساندته لبرامج
�أما َم ّ
بطرق تفاعلي ٍّة �أو ا�ستباقيّة ،وذلك
مواجهتها
يات
ِ
تحد ِ
ٍ
قد بد�أنا العمل ب�إحدى البرامج التي تعني �سريّة الحر�س
��ذه
م��ن
أدائ��ه��ا ليرقى �إل���ى م�ستوى ه ِ
خ�ل�ال رف ِ���ع م�ستوى � ِ
ِ
الحكومي منذ �سنوات طويلة ونتابع هذا العمل بفعاليّة
ّ
ن�سبة الإ�ستجابة
تفعيل
يات الكبيرة� ،إ�ضاف ًة �إل��ى
ِ
التحد ِ
ِ
ال��ي��وم م��ع ال��م��ق ّ��دم ع��ب��د اهلل ق��ائ��د ���س��ريّ��ة رئ��ا���س��ة الحر�س
ّ
وتطوير
المنا�سبة،
المعد ِات التقني ِّة
امتالك
من خ�لال
ِ
ِ
ِ
الحكومي .وال�شكر مو�صول �إل��ى قائد معهد ق��وى الأم��ن
دريبات العملي ِّة
التركيز على ال ّت
مناهجها التدريبي ِّة عب َر
ِ
ِ
ِ
حجار وفريقه للم�ساهمة الدائمة في
الداخلي العميد ّ
ّ
أخطار
��ذه ال
لتتمك َن من
التي ُتحاكي الواقع،
مواجهة ه ِ
ِ
ِ
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باحترافي ٍّة وفعاليّة ،ال �سيّما في ِّ
ُ
ال�سنوات
ظل ما �شهدته
ُ
للتنظيمات الإره��اب��ي ِّ��ة التي تلج�أ �إل��ى
الأخ��ي��ر ُة م��ن نم ٍّو
ِ
أعمال مُ ِّ
هد ٍدة
توظيف
ِ
ِ
المواد الكيميائي ِّة والإ�شعاعي ِّة في � ٍ
ُ
ّ
لل�سلم والأم ِ���ن ال��دول��يَّ��ي��ن .م��ن هنا تت�أتى �أه��م��يّ��ة ال ّ��دع ِ��م
ِ
ّ
ومنظ ُ
الكبير ال��ذي ّ
مات الأم ِ��م
يقدمُ ه الإ ّت��ح��ادُ الأوروب���ي
ِ
ُ
المتخ�ص ُ
الهيئة
والدور الذي ت�ؤدّيه
�صة من جهة،
حدة
ّ
الم ّت ِ
ِ
َ
لبنان
التزامات
لتنفيذ
مجل�س الوزراء
رئا�سة
الوطني ُّة في
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
قة بالمواد الكيميائي ِّة
ُتجاه الإتفاقيات الدولي ِّة المتعل ِ
جهة
وال��ب��ي��ول��وج��ي ِ��ة والإ���ش��ع��اع��ي ِّ��ة والنووية CBRNمن
ٍ
ُ
الجهد �إعدا َد «مناورة �أرز  »2021التي
�أخرى .وقد �أثمر هذا
أمن
أجهزة اللبنانية من
مختل َف ال
جمعت
ِ
ِ
ٍ
جي�ش وق��وى � ٍ
��وج �إط��ف��اء بيروت،
���اع مدني
ٍ
و�صليب �أحمر وف ِ
داخلي ودف ٍ
ُ
ّ
وقد ت�ضمنت �سيناريوهين ،الأول يتناول الت ّ
لعمل
�صدي
ٍ
����ي ي��ن�����ض��وي ع��ل��ى مواد  ،CBRNوال��ث��ان��ي ح��م��اي ُ��ة
�إره����اب ٍّ
ّات م��ن م��خ��اط ِ��ر ه��ذه ال��م��واد .وق��د بو�شر
ك��ب ِ��ار ال�شخ�صي ِ
ُ
يزيد عن ثالثة �أ�شهر،
المناورة منذ ما
ح�ضير لهذه
بال ّت
ِ
ِ
ُ
ّ
ُ
ُ
ثالثة
بتنفيذها على مدى
حيث تو ِّّج ْت هذه التح�ضيرات
ِ
ِ
ّ
المتوف ِرة لدينا
ّ���ام ،م�ستفيد ًة من المن�ش� ِآت ال ّتدريبي ِّة
�أي ٍ
بنجاح.
ُ
�سة �أمني ٍّة تدريبي ٍّة ،ف�إ ّننا ن�سعى دائمً ا �إلى
�أمّ ا
نحن ،كم� ّؤ�س ٍ
ّ
ومواكبة ال ّت ّ
قد ِم وال ّتطوّ ِر
لدينا،
دريب
ت
ال
أنظمة
�
تطوير
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
��وع م��ن ال��ت��ه��دي��دات .وه��ذا
ن
��
ل
ا
��ذا
ه
��ة
ه
��
ج
��وا
م
��ب
ي
��
ل
��ا
س
��
ف��ي �أ�
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ّ
َ
الأم ُ��ر ما ك��ان ليحدث ل��وال ال��ر�ؤي��ة الوا�ضحة في الخط ِة
ُ
ُ
الإ�ستراتيجي ِّة لقوى الأم��ن ّ
الدائمة
والرعاية
الداخلي،
والمدير العام لقوى
والبلديات
الداخلية
وزير
ِ
ِ
من معالي ِ

الكبير الذي ّ
الأمن الداخليّ ،
الجهات
نتلقاه من
والدعمُ
ُ
ِ
ّ
���ادُ
�����ي ال���ذي �أ�سه َم
ب
أورو
ل
ا
ح
���
ت
ل
إ
ا
��ا
ه
��
��س
�
�
أ
ُّ
ال��خ��ارج��ي ِّ��ة ،وع��ل��ى ر ِ
تجهيز ث�لاث ِ��ة م��واق�� َع
��ارة الفرن�سي ِّة ف��ي
م��ن
خ�ل�ال ال��� ّ��س��ف ِ
ِ
ِ
َ
ّ
ّ
دريب على
القرية التدريبي ِّة
داخ��ل
ِ
ِ
ال�ستخدامها في الت ِ
ِّ
مخاطر الموا ِّد الكيميائي ِّة والبيولوجي ِّة
كيفي ِّة الحد من
ِ
ْ
إنجاح
�
في
�ساعدت
والتي
،CBRN
ّة
ي
وو
ن
والإ�شعاعي ِّة وال ّ ِ
ِ
ْ
دريب
أهدافه،
هذا التمرين
وتحقيق � ِ
ِ
وارتقت بم�ستوى ال ّت ِ
ِّ
ّ
المتقدمة.
الدول
م�صاف
�إلى
ِ
� ّ
الجزيل �إلى مموّ لي هذا الم�شروع
بال�شكر
جديد
أتقدمُ من
ٍ
ِ
ِ
�������ص ب���ال ّ���ذك ِ���ر الإ ّت����ح����ا َد الأوروب�������ي ،وال��ه��ي��ئ�� َة
ال��وط��ن��ي ،و�أخ ُّ
َ
ّ
َ
ّ��ات
��ات ل��ب��ن��ان ت��ج��ا َه الإت��ف��اق��ي ِ
ال��وط��ن��يّ�� َة ال��م��ن ّ��ف��ذة الل��ت��زام ِ
قة ببرنامج ال  ،CBRNكما �أك ّ��ر ُر �شكري
الدولي ِّة المتع ّل ِ
وتقديري ّ
لكل من �أ�سهم في �إنجاح هذه الن�شاط ال ّتدريبي.
في هذا الإطار� ،أُلقيت في المنا�سبة كلمات من قبل مم ّثلي
الجي�ش اللبناني ،وال�صليب الأحمر اللبناني ،وفوج �إطفاء
ب���ي���روت ،وال���دف���اع ال��م��دن��ي ،وال��م��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي للمركز
الدولي للعلوم والتكنولوجيا ،ونائب مدير معهد الأم��م
ّ
المتحدة الأقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة ،ورئي�سة
وحدة الإ�ستقرار وال�سالم في الإتحاد الأوروبي .بعدها تمّ
عر�ض فيديو ق�صير عن المحاكاة التي جرت ،وتمّ توزيع
ال�شهادات على ر�ؤ�ساء الفرق الم�شاركة.
وفي الختام ،تمّ �أخ��ذ ال�صورة التذكاريّة للمنا�سبة .وقام
الح�ضور بجولة على الأعتدة ال ّتي ا�ستخدمت في �أعمال
المناورات
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نشاطات المديرية العامة ألمن الدولة

ا�ستقباالت اللواء �صليبا
ا�س�������تقبل المدي�������ر الع�������ام لأم�������ن الدول�������ة الل�������واء طوني
�ص�������ليبا في مكتب�������ه بالمقر الع�������ام للمديرية العام�������ة ،عددًا
من ال�شخ�صيات ال�سيا�س�������ية ،الدبلوما�سية والأمنية ،وبحث
معه�������م ق�ضايا ذات اهتمام م�شترك ،وجرى التطرق للأو�ضاع
الداخلية والإقليمية ودور المديرية العامة لأمن الدولة في
مكافحة الف�ساد والجرائم عل�������ى مختلف �أنواعها في �سبيل
تعزيز الأمن والإ�ستقرار.

�أمن الدولة يف دورة درا�سية
ب�ألعاب القوى

امل�ؤهل �أول برقا�شي يحمل �شهادته.

ّ
نظ�������م اال ّتح�������اد اللبنان�������ي لألع�������اب الق�������وى دورة درا�س�������يّة
وتعليميّ�������ة ف�������ي اخت�صا��������ص التدري�������ب (دورة مدربي�������ن)
 Cecs Level 1تحت �إ�شراف وتنظيم اال ّتحاد الدولي لألعاب
القوى في مدر�س�������ة الجمهور .وقد ّ
مث�������ل المديرية العامّ ة لأمن
الدولة الم�ؤهل �أوّل المتقاعد �ش�������ربل البرقا�شي الذي ح�صل
على �شهادة مدرّب في �ألعاب القوى من اال ّتحاد الدولي.

تدريب بني «اليونيفيل»
و«�أمن الدولة»
اختتمت قيادة القطاع الغربي الإيطالية العاملة
في �إطار قوة الأمم المتحدة الم�ؤقتة «اليونيفيل« ،دورة
لرام متخ�ص�ص والتي تتم بالتعاون
تدريبية م�شتركة ٍ
والتن�سيق بين قيادة القطاع الغربي في اليونيفيل
ومكتب �أمن الدولة في �صور التابع لمديرية الجنوب
الإقليمية ،لعدد من رتباء وعنا�صر من المديرية
العامة لأمن الدولة والوحدة الإيطالية .
�شملت الدورة  -التي يديرها ذوو االخت�صا�ص في
الكتيبة الإيطالية � -سل�سلة تطبيقات نظرية وعملية،
من �أجل تح�سين القدرات على ال�صعي َدين التطبيقي
والتكتيكي والتدريب على تقنيات الرمي باحتراف

من التدريبات

والأ�ساليب المتطورة المعتمدة على مواجهة الأخطار
في �أماكن غير �آمنة
بعد ذلك جرى توزيع ال�شهادات على المتخرجين.
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 ...ويف بطولة امل�صارعة ال�صينية
بتوجيهات من المدير العام اللواء طوني �صليبا،
�شارك فريق �أمن الدولة للفنون القتال ّية في بطولة
الم�صارعة ال�صين ّية (التوي�شو) في مدر�سة الر�سل -
جونيه ( )Apotresبم�شاركة ثمانية نواد من بينها
الجي�ش اللبناني الرابح في المركز الأ ّول ،و�أمن
الدولة المركز الثاني ،والواكو – الك�سليك المركز
الثالث.
و�أتت النتائج على ال�شكل التالي:
 المعاون �أ َّول �شادي حرب وزن مفتوح مركز(.)3غ�سان حوا وزن  95 – 90مركز(.)3
 -المعاون �أ ّول ّ

 العريف �شربل ال�شامي وزن  70 – 65مركز(.)3 العريف روني زكريا وزن  75 – 70مركز(.)1 الم�أمور �سارج عي�سى وزن  95 – 90مركز(.)2توجه رئي�س الإ ّتحاد اللبناني للكونغ فو د.
وقد ّ
جورج ن�صير بكلمة �شكر لقائد الجي�ش ومدير عام
�أمن الدولة على مجهودهما ،كما �شكر رئي�س الفريق
الم�ؤهل �أول فكتور الحداد المد ّرب والحكم الدولي
وم�ساعده المد ّرب الوطني المتعاقد ()coach
جوزف �أبو �ضاهر على �أعمالهما الريا�ض ّية تجاه
الإ ّتحاد والفريق.

مداهمات وتوقيفات
يقومون بعمليات �صيرفة غير �شرعية ،قامت المديرية
پ قامت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة
بمداهمة مخيم للنازحين ال�سوريين في �سهل زحلة،
العامة لأمن الدولة بتنفيذ قرار المدعي العام المالي
و�ألقت القب�ض على �أفراد ع�صابة كانوا قد �أقدموا
القا�ضي بتوقيف ال�صرافين غير ال�شرعيين في
على �سرقة كابالت تعود
المناطق اللبنانية
ل�شركة “كهرباء لبنان”.
كافة.
جدول بتوقيفات المديرية العامة ألمن الدولة
وتم توقيف العديد
تم توقيف ثالثة من
ضمنًا
2021/
12/
27
لغاية
2021/11/25
تاريخ
من
من الأ�شخا�ص الذين
�أفرادها ،اعترفوا خالل
يزاولون مهنة ال�صرافة
التحقيق بقيامهم
نوع اجلرم
عدد املوقوفـني وجن�سيتهم
ب�صورة غير �شرعية في
بالعديد من عمليات
لبناين �سوري فل�سطيني
جميع المناطق.
ال�سرقة مع �آخرين
في الع�صابة ،كانوا قد
2
3
6
خمدرات
ّ
ّ
پ نفذت المديرية
تواروا عن الأنظار ،ويتم
5
2
�سرقة ون�شل
العامة لأمن الدولة
العمل على توقيفهم.
3
5
ن�صب واحتيال
مداهمات على
كما �ضبطت �سيارة من
3
2
تزوير وا�ستعمال مزور
محطات المحروقات
نوع “رينو” لون �أبي�ض
19
ّ
12
ة
ي
عدل
رات
ك
ومذ
أحكام
�
تنفـيذ
ّ
في البقاع الغربي،
تحمل لوحات ت�سجيل
15
�إقامة غري م�شروعة
وختمت محطة بال�شمع
مزورة ت�ستخدم في
الأحمر ،و�أوقفت
عمليات ال�سرقة.
11
دخول البالد خل�سة
�صاحبها المدعو (ع.
وقد �أودع الموقوفون
6
2
ال�صح ّية
خمالفة ال�شروط
ّ
ق ،).بتهمة الغ�ش
وال�سيارة الم�ضبوطة
13
4
خمالفة �أنظمة وقوانني
والتالعب بالعدادات
الق�ضاء المخت�ص.
9
7
جرائم خمتلفة
وعدم التزامه بت�سعيرة
3
86
40
املجموع
پ ا�ستكمالاً لمهامها
الدولة الر�سمية ،وذلك
ال�سابقة بمالحقة
بنا ًء لقرار الق�ضاء
129
املجموع العام
الأ�شخا�ص الذين
المخت�ص.
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نشاطات المديرية العامة للدفاع المدني

زار مقر العمليات المركزية في الدفاع المدني
وزير الداخلية :نعمل كي ي�صل
المتطوعون �إلى حقهم بالتثبيت
زار وزي��ر الداخلية والبلديات القا�ضي ب�سام م��ول��وي مقر
العمليات المركزية في المديرية العامة للدفاع المدني ،في
تحويطة فرن ال�شباك ،حيث كان في ا�ستقباله مدير عام الدفاع
المدني العميد ريمون َّ
خطار ور�ؤ���س��اء الأق�سام في المديرية
العامة ،وعدد من ر�ؤ�ساء المراكز الإقليمية والع�ضوية ،وعنا�صر
الدفاع المدني من موظفين ومتطوعين.

الوزير مولوي:

وقد �ألقى وزي��ر الداخلية والبلديات كلمة بالمنا�سبة جاء
فيها :
« �أحببت �أن �أق���وم بهذه ال��زي��ارة لأك���ون بينكم و�أ�ستمع �إل��ى
مطالبكم التي ت�صلني ً
تباعا ،ولأرى مدى جهوزيتكم ولأق��ول
لكم نحن في الحكومة معكم».
�أ����ض���اف�« :أولاً �أري����د تهنئتكم ع��ل��ى ال��ج��ه��ود ال��ج��ب��ارة التي
تقومون بها بخدمة وطنكم ومجتمعكم وبيئتكم لحمايتنا
من الحرائق التي �أتت على الغابات الخ�ضراء وكانت قوية ًّ
جدا
ً
خ�صو�صا بالفترة الأخيرة� ،أنوه بما قمتم به من بيت مري �إلى
جريحا �إثر
الجنوب وعكار وب�شامون التي �سقط �أحد رفاقكم
ً
�إ�صابته بالحروق ونتمنى له ال�شفاء العاجل.
ن���ؤك��د ع��ل��ى ك��ب��ر ت�ضحياتكم ال��ج��م��ة ،ف��م��ن ال��واج��ب علينا
وحق لكم ت�أمين احتياجاتكم اللوج�ستية من الآليات وغيرها،
و�إن��ن��ي �أع���ي ت��م��امً ��ا ع��دم تق�صير ال��م��دي��ر ال��ع��ام العميد خطار
بهذا ال�سياق ،وه��و ال��ذي يبذل ك��ل جهد لت�أمين التجهيزات
والمحروقات وكل الم�سائل اللوج�ستية ،ونحن معه دومً ا ،لأنه
يهمنا ا�ستمرارية عمل جهاز الدفاع المدني لأنه حلقة مهمة
بخال�ص الوطن من كل الأزمات التي يعاني منها».
وت���اب���ع« :يعطيكم ال��ع��اف��ي��ة �أن��ت��م ال���رج���ال وال�����ص��ب��اي��ا� ،أن��ت��م
الأبطال في حماية ال�شعب وثرواته الطبيعية والوطن.
�أما بالن�سبة �إلى مو�ضوع حقوق المتطوعين ،فمنذ �أن توليت
مهامي بالوزارة ا�ست�شعرت بهذا الحق ف�أكدت ب�صدق لزمالئكم
ال��ذي��ن زارون���ي �أن��ي �أق���وم بكل الخطوات وبال�سرعة المطلوبة
للو�صول �إلى حقكم من خالل تطبيق القانون التطوعي ،ومن
الم�ؤكد �أن فخامة رئي�س الجمهورية هو مع �أن ي�صل كل لبناني

الوزير المولوي متحد ًثا.

�إلى حقه ،ومع تطبيق هذا القانون ،كما رئي�س مجل�س النواب
ال��ذي ك��ان وراء �إق���رار ه��ذا القانون ويهمه تطبيقه و�أن تجرى
المباراة المح�صورة لي�صل المتطوعون �إل��ى حقهم الطبيعي
والقانوني بالتثبيت ،كما �أن دولة رئي�س الحكومة الذي يتابعنا
وي���ب���ارك ج��ه��ودن��ا ب��ال��ع��م��ل بالن�سبة �إل���ى عملية التثبيت من
البداية ،ي�ؤكد دومً ��ا من خالل عالقاته و�سيا�سته وم�س�ؤولياته
�أنه خلفنا لي�صل المتطوعون �إلى حقوقهم بالتثبيت».
و�أ�ضاف« :لقد طلبنا من العميد خطار الئحة بالمتطوعين،
ونحن ب�صدد ت�شكيل اللجان التي �ستقوم بالمباراة المح�صورة
بمعايير ع��ادل��ة تحترم الأق��دم��ي��ة وال��خ��دم��ة ب��ال��دف��اع المدني
والجهوزية والت�ضحيات والظروف ال�صحية لي�صل كل واحد
منكم �إلى حقه ،ونكون قد وفينا بالوعد� .س�أبقى معكم لن�صل
�إلى التثبيت و�ستبا�شر بالمباراة».
وخ���ت���م ب���ال���ق���ول�« :أن���ت���م �أب���ط���ال ت��ح��م��ون ال��ب��ل��د م���ن خ�لال
ت�ضحياتكم وعزمكم و�إرادتكم وتعيدون الأمل للمواطنين».

العميد ّ
خطار:

من جهته� ،ألقى العميد َّ
خطار كلمة قال فيها:
«�إنها لمدعاة �سرور كبير �أن يزورنا اليوم معالي وزير الداخلية
والبلديات القا�ضي ب�سام مولوي ،وي�سعدنا هذا اللقاء لكونه
ي�ؤ ّكد درجة اهتمامه ب�ش�ؤون و�شجون الدفاع المدني ،وتقديره
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پ العميد خطار :بعثتم
الأمل في نفو�س المتطوعين
ب�إن�صافهم بعد طول �إنتظار پ
ال��ع��م��ي��ق ل��ح��ج��م ال��م�����س���ؤول��ي��ة ال��م��ل��ق��اة ع��ل��ى ع��ات��ق��ه ،و���ض��رورة
تعزيز عمله ،وقناعته ب����أن ن��ج��اح ه��ذا الجهاز مرتبط بمدى
تم ّتع المنخرطين فيه بالقوة المبنيّة على المعرفة العلمية
والتدريبية ،والم�س�ؤولية الذاتية في الأداء.
معالي الوزير ،نت�شرّف بلقائنا ب�شخ�صكم الكريم ،ونفتخر
ب�أنكم ت�شاركوننا النظرة والقناعة الرا�سخة ب�أن الدفاع المدني
يج�سد �أ�صدق تعبير عن محبة
عنوانه خدمة الجميع ،لأن��ه
ّ
الإن�سان واحترامه لأخيه الإن�سان ،ب�إندفاع �أفراده وا�ستب�سالهم
الم�شهود ل��ه ف��ي قلب النيران وال��ك��وارث على اختالفها� :إنها
«ر�سالة الخير للغير».
ن��ح��ن رج�����ال ال����دف����اع ال���م���دن���ي ،ب��م��واج��ه��ت��ن��ا ك���ل ال�����ص��ع��اب
والمعوقات ،ي��زداد �إ�صرارنا على حمل ل��واء الحماية والنجدة
والإغاثة ،وبذل الذات من دون ح�ساب �أو م ّنة ،وبال تر ّدد �أو خوف
م��ن الأخ��ط��ار المحدقة ال��ت��ي تعتر�ض �أبطالنا م��ن موظفين
ومتطوّعين ،عند ّ
كل �إنطالقة لهم لتنفيذ مهمّ اتهم.
رغم ّ
طي الن�سيان محرومً ا
كل ذلك ،فقد بقي الدفاع المدني ّ
م��ن ت�أمين م�ستلزماته التي ب��ات معظمها قائمً ا على جهود
ّ
بالحد الأدنى
المتطوّعين الذين لم يحظوا على مدى �سنوات،
من حقوقهم .لكنهم ما تلك�أوا يومً ا عن تلبية ن��داء الواجب
الحي :ال محروقات ،ال �صيانة للآليات ،بل ق��رّروا �أن
وباللحم
ّ
يبقوا « ال�شعلة التي ال ول��ن تنطفئ» كي يطال نورها كل ما
للإن�سانية من �أبعاد ،في ّ
مقدمها الت�ضحية بالغالي والنفي�س،
ال �سيما من �أجل المت�ألمين والخائفين على الم�صير.
معالي ال��وزي��ر ،نحن على ثقة تامة �أن��ك��م خير م��ن ي�ؤتمن
على الحق وال��واج��ب ،في ميزان ال يفقد �إعتداله �أب ً���دا ،وهذا
تجلى في مبادرتكم فور ّ
ما ّ
ت�سلمكم مهامكم ،فو�ضعتم ن�صب

مع المتطوعين.

العميد ّ َ
خطار متحد ًثا.

عينيكم ملف متطوّعي الدفاع المدني الذي كان من �أولويات
اه��ت��م��ام��ات��ك��م ،ب��ع��د �أن ك���اد ال��ي���أ���س ق���د �إع���ت���راه���م ح��ي��ث ب���اءت
ك ّ��ل ال��وع��ود بالف�شل  ،فبعثتم الأم���ل ف��ي نفو�سهم م��ن جديد
ب�إن�صافهم بعد طول �إنتظار و�إي�صال الحق �إلى �أهله.
وف��ي ال��خ��ت��ام ،ن��دع��و ل��ك��م ،معالي ال��وزي��ر ،بالتوفيق ف��ي �أن
ّ
تتكلل ج��ه��ودك��م بالنجاح وتحقيق م��ا ت�صبون �إل��ي��ه لما فيه
الخير العام .

جولة

وفي الختام جال الوزير مولوي برفقة العميد خطار في مقر
ّ
وتفقد مركز التدريب الحديث الممول
العمليات المركزية،
م��ن ال��دول��ة الفرن�سية وال���ذي ت��مّ تد�شينه قبل �أ�شهر بح�ضور
ال�سفيرة الفرن�سية ال�سيدة �آن غريو ،حيث بو�شرت التدريبات
بوتيرة متتالية لعدد كبير من عنا�صر ال��دف��اع المدني تحت
�إ�شراف مدربين منتدبين من ال�سفارة الفرن�سية ،فاطلع على
جانب من التدريبات التي ّ
تنفذ حال ًيّا لتعزيز قدرات العنا�صر
في عمليات �إخماد الحرائق �ضمن الأماكن المغلقة .واختتم
جولته بمعاينة غرفة العمليات المتنقلة الخا�صة بالدفاع
المدني.
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م�شـــــاركـات
العميد ريمون خطـّار
ك ّلف مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون
خطار بتمثيله في المنا�سبات والإحتفاالت ك ً
ّ
ال
من:
 رئ��ي�����س م���رك���ز ط��راب��ل�����س ال��ع�����ض��وي وا���ص��فكريمة في حفل �إزاحة ال�ستار عن ن�صب «الجي�ش
اللبناني ح��ام��ي الإ���س��ت��ق��رار» و���ض��ري��ح ال�شهداء
الع�سكريين بمنا�سبة عيد الإ���س��ت��ق�لال برعاية قائد
ال��ج��ي�����ش ال��ل��ب��ن��ان��ي ال��ع��م��اد ج���وزي���ف ع���ون ب���دع���وة من
الأ�ستاذ عبداهلل الحوراني وبلدية طرابل�س في �ساحة
الجي�ش ـ مدخل جبل مح�سن بتاريخ .18/11/2021
ّ
ال�شقية في
 رئي�س م��رك��ز البقاع الإقليمي ف��اي��زحفل بمنا�سبة عيد الإ�ستقالل بعنوان «كلنا للوطن...
كلنا للوطن» برعاية قائد الجي�ش اللبناني العماد

ج��وزي��ف ع��ون �أح��ي��ت��ه ج��وق��ة م��ار المخل�صية – زحلة
ب��دع��وة م��ن ح��رك��ة لبنان ال�شباب على م�سرح الكلية
ال�شرقية  -زحلة بتاريخ .27/11/2021
 رئي�س مركز طرابل�س الع�ضوي وا�صف كريمة فياحتفال وطني بمنا�سبة يوم ال�شرطة العربية بدعوة
من جمعية «�أ�صدقاء قوى الأمن في لبنان ال�شمالي»
ف���ي ق���اع���ة ال���راب���ط���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ف���ي ط��راب��ل�����س ب��ت��اري��خ
.23/12/2021

وثيقة تعاون بني الدفاع املدين وال�سفارة الفرن�سية
التقى مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار في
مكتبه القائم ب��الأع��م��ال ل��دى ال�سفارة الفرن�سية ف��ي لبنان
chargé D'affaires Jean - François Guillaume
و،commissaire divisionnaire Eric Occhini
يرافقهما الخبير التقني الكولونيل  ، Gaël Mailfertوتم
عر�ض موا�ضيع التعاون والدعم الذي تقدمه فرن�سا للمديرية
العامة للدفاع المدني تعزي ًزا لدورها في ت�أدية المهام الملقاة
على عاتقها ،وتلبية ن����داءات ال��م��واط��ن��ي��ن ،ال �سيّما ف��ي ظل
الظروف اال�ستثنائية التي تمر بها البالد.
وقد �أطلع العميد ّ
خطار الوفد الفرن�سي على التحديات
التوقيع على الوثيقة.
التي واجهت عنا�صر الدفاع المدني في الأيام الأخيرة خالل
التحويطة ،وان��ت��داب ال��ع��دي��د م��ن ال��م��درب��ي��ن الفرن�سيين لتنظيم
ت�صديهم للحرائق في مناطق لبنانية عدة دفعة واح��دة ،والب�سالة
دورات تدريبية لمتطوعي الدفاع المدني بوتيرة متوا�صلة فور بدء
ال��ت��ي �أظ��ه��ره��ا ال��م��ت��ط��وع��ون ف���ي ع��م��ل��ي��ات الإط����ف����اء ،وان��ت��ه��ت �إل���ى
التخفيف من �إجراءات الوقاية من وباء «كورونا».
ال�سيطرة التامة على النيران ،والح�ؤول دون امتدادها �إلى المباني
وفي ختام اللقاء ،وبعد موافقة وزير الداخلية والبلديات القا�ضي
ال�سكنية المجاورة لمواقع الحرائق.
ب�سام المولوي ،تم توقيع الوثائق الالزمة ال�ستكمال التعاون بين
و�أع���رب العميد خطار عن تقديره لما تبديه ال��دول��ة الفرن�سية
ال��دف��اع ال��م��دن��ي وال��ج��ه��ات الفرن�سية المخت�صة ممثلة بال�سفارة
لأج��ل تعزيز ق��درات عنا�صر الدفاع المدني اللبناني وال��ذي ترجم
الفرن�سية في لبنان.
م��ن خ�لال �إن�����ش��اء مركز للتدريب ف��ي مقر العمليات المركزية في
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ا�ستقباالت العميد َّ
خطار

العميد خطار م�ستقبلاً العميد م .بدر.

ا�ستقبل مدير عام الدفاع المدني
ال��ع��م��ي��د ري���م���ون خ���ط���ار ف���ي مكتبه
رئ���ي�������س ب���ل���دي���ة ع���ي���ن دارة ال��ع��م��ي��د
المتقاعد م��ارون ب��در ،حيث تباحثا
ف���ي �����ش�����ؤون م���رك���ز ال����دف����اع ال��م��دن��ي
ف��ي ال��ب��ل��دة ،معرب ًا ع��ن �أن��ه على �أت��م
اال�ستعداد لدعم وم�ساعدة المركز
�ضمن الإمكانيات.
كما طلب ب��در م��ن ال��م��دي��ر العام
ت��ن��ظ��ي��م دورات ت��دري��ب��ي��ة للعنا�صر،
وت����أم���ي���ن م����ا ه����و م���ت���وف���ر م����ن ع��ت��اد
للتمكن م��ن تلبية ح��اج��ات �أه��ال��ي
المنطقة ،ال �س ّيما ف��ي ظ��ل موجة
ال���ح���رائ���ق ال��ت��ي ت��ط��ال ال��ع��دي��د من
ال��ب��ل��دات اللبنانية الغنية بثروتها
الحرجية.

 ...و�إفادات «اخت�صا�ص مكافحة الحرائق الملتهبة»
ّ
�سلم م��دي��ر ع��ام ال��دف��اع المدني العميد ري��م��ون خ��ط��ار في
مكتبه �إفادات لعنا�صر من الدفاع المدني تابعوا دورة تدريبية
حول تقنيات مكافحة حرائق المواد ال�سائلة الملتهبة (chef
 )d'agres feux d'hydrocarburesتحت �إ�شراف المدربين
الفرن�سيي ن  Capitaine Nicolas QUELINو Lie u
 tenant Alexandre ACCADالمنتدبين من ال�سفارة
الفرن�سية في بيروت.
وق����د �أل���ق���ى ال��ع��م��ي��د خ���ط���ار ك��ل��م��ة ب��ال��م��ن��ا���س��ب��ة �أث���ن���ى فيها

العميد خطار متحد ًثا اىل املتدربني.

على ان��دف��اع المتطوعين لمتابعة ال����دورات التدريبية وعلى
مناقبيتهم والتزامهم وان�ضباطهم طيلة فترة التدريب ،م�شد ًدا
على ���ض��رورة نقل ما اكت�سبوه من معلومات �إل��ى زمالئهم في
المراكز لتعم الفائدة على �أكبر ع��دد منهم ،داع�� ًي��ا الراغبين
بمتابعة ال��دورات التدريبية �إلى ت�سجيل �أ�سمائهم لال�ستفادة
م��ن ور����ش ال��ع��م��ل المقبلة ال��ت��ي ���س��ت��وا���ص��ل ال��م��دي��ري��ة العامة
للدفاع المدني تنظيمها ،بوتيرة مت�صاعدة ،و�صولاً �إلى تمكين
�أك��ب��ر ع��دد ممكن م��ن العنا�صر م��ن بلوغ م��راح��ل متقدمة في
التعامل بكفاءة عالية مع مختلف �أنواع
المهمّ ات الموكلة اليهم.
جار
كما �أو�ضح المدير العام �أن العمل ٍ
قدم و�ساق بالتن�سيق مع المعنيين
على ٍ
في وزارة الداخلية والبلديات للتمكن من
�إنجاز التح�ضيرات اللوج�ستية ا�ستعدا ًدا
للمبا�شرة ب��الإم��ت��ح��ان��ات ال��ت��ي �ستخوّل
المتطوعين الم�ستوفي ال�����ش��روط ،كما
ورد ف����ي ب���ن���ود ال���م���را����س���ي���م ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة
للقانون  ،289/2014و�صولاً �إلى تثبيتهم
و�إعطائهم حقوقهم التي طال انتظارها.
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العميد ّ
خطار �سلم �إفادات
«مدرب على تقنيات �إطفاء احلرائق املُ ُد ِنيَة»
���س ّ��ل��م م��دي��ر ع���ام ال���دف���اع ال��م��دن��ي
العميد ريمون خطار في مكتبه �إفادات
لعنا�صر م��ن ال��دف��اع ال��م��دن��ي تابعوا
دورة ت��دري��ب��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون والتن�سيق
م���ع ال�����س��ف��ارة ال��ف��رن�����س��ي��ة ف���ي ل��ب��ن��ان،
ب��ع��ن��وان «م���درب على تقنيات �إط��ف��اء
الحرائق المُ ُدنية»feux urbains/
تحت �إ���ش��راف المدربين الفرن�سيين
Adjudant-chef GUILHEM
 FLORESو Sergent JULIEN
.CHAPACO
وق����د �أل���ق���ى ال��ع��م��ي��د خ��ط��ار كلمة
بالمنا�سبة �أث��ن��ى فيها ع��ل��ى ان��دف��اع
العميد خطار بني املتخرجني.
ال���م���ت���ط���وع���ي���ن ل���م���ت���اب���ع���ة ال����������دورات
التدريبية وع��ل��ى مناقبيتهم وال��ت��زام��ه��م وان�ضباطهم طيلة فترة
التدريب ،م�شد ًدا على ���ض��رورة نقل ما اكت�سبوه من معلومات �إلى
زم�لائ��ه��م ف��ي ال��م��راك��ز لتعم ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى �أك��ب��ر ع���دد م��ن��ه��م ،داع�� ًي��ا
ال��راغ��ب��ي��ن ب��م��ت��اب��ع��ة ال�������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة �إل����ى ت�����س��ج��ي��ل ا���س��م��ائ��ه��م
لال�ستفادة من ور�ش العمل المقبلة التي �ستوا�صل المديرية العامة
للدفاع المدني تنظيمها ،بوتيرة مت�صاعدة ،و���ص��ولاً �إل���ى تمكين
�أكبر عدد ممكن من العنا�صر من بلوغ مراحل متقدمة في التعامل

بكفاءة عالية مع مختلف �أنواع المهمّ ات الموكلة اليهم.
قدم و�ساق بالتن�سيق
كما �أو�ضح المدير العام �أن العمل ٍ
جار على ٍ
م��ع المعنيين ف��ي وزارة ال��داخ��ل��ي��ة وال��ب��ل��دي��ات للتمكن م��ن �إن��ج��از
التح�ضيرات اللوج�ستية ا�ستعدا ًدا للمبا�شرة بالإمتحانات التي
�ستخوّل المتطوعين الم�ستوفي ال�شروط ،كما ورد في بنود المرا�سيم
التطبيقية للقانون  ،289/2014و���ص��ولاً �إل���ى تثبيتهم و�إعطائهم
حقوقهم التي طال انتظارها.

جل�سات م�شروع تعزيز قدرات الإدارة المتكاملة للحدود
بهدف تعزيز التعاون المدني والع�سكري ،عقد م�شروع تعزيز
قدرات الإدارة المتكاملة للحدود في لبنان  ،ICMPDفي (المرحلة
ال���ث���ال���ث���ة)  ،EUIBMLBN3#ال���م���م���ول م���ن االت����ح����اد الأوروب�������ي
ب��ال�����ش��راك��ة م��ع م��ج��م��وع��ة ال��ت��ع��اون ال��م��دن��ي – الع�سكري
المتعددة الجن�سيات (� ،)MNCGسل�سلة من الجل�سات
في معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون ا�ستمرت لأربعة
�أيام على التوالي ،بم�شاركة  ٣من ر�ؤ�ساء المراكز الإقليمية
التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني (القبيات� ،سهل
عكار ،وبعلبك) ومنتدبين من الجي�ش اللبناني والمديرية
العامة للأمن العام.
وقد تم التباحث خالل هذه الجل�سات في �أطر التن�سيق
ب��ي��ن ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع ال��م��دن��ي وب��اق��ي الأج��ه��زة
الأم��ن��ي��ة الم�شاركة ،بغية التو�صل �إل��ى و�ضع خطة عمل
من االجتماع.

للعام  ٢٠٢٢تهدف �إلى تقريب الم�سافات بين المجتمعات الحدودية
والأج��ه��زة المعنية بحفظ الأم���ن وت�أمين ال�سالمة العامة ،وذل��ك
تحت مظلة االتحاد الأوروبي الممول لهذا الم�شروع.
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تدريب موظفي �شركة في ال�شويفات
َّ
نظمت المديرية العامة للدفاع المدني ور�شة
ت���دري���ب ع��ل��ى �أ����س�������س االط����ف����اء وخ���ط���ط الإخ��ل��اء
ف���ي ح����االت ال����ط����وارئ ،ل��م��ئ��ت��ي م��وظ��ف ف���ي �شركة
« »Ghandourف���ي ال�����ش��وي��ف��ات-ع��ال��ي��ه� ،إر����س���ا ًء
لمفهوم التقيّد ب�����ش��روط ال�سالمة ال��ع��ام��ة داخ��ل
ال�شركات والمعامل.
وقد عمل المدرب المنتدب من الدفاع المدني
ع��ل��ى ���ص��ق��ل خ���ب���رات ال��م��وظ��ف��ي��ن وال��ع��ام��ل��ي��ن في
ال�شركة ف��ي مجال الإط��ف��اء ،ونبههم �إل��ى �ضرورة
التقيد ب���الإر����ش���ادات ال��ت��ي �أع��ط��ي��ت خ�ل�ال ال���دورة
و�أهمها كيفية تنفيذ عمليات اخ�لاء الى منطقة
�آم��ن��ة ع��ن��د وق���وع �أي ط����ارئ ،وتمكين البع�ض من
التدخل الأولي لإخماد الحريق في بدايته.
ك��م��ا ت��ط��رق��ت ال���ت���دري���ب���ات �إل�����ى ك��ي��ف��ي��ة ت��ق��دي��م
الإ�سعافات االولية للم�صابين ما ي�سهم في �إبقائهم
في حالة م�ستقرة �إلى �أن ت�صل �سيارة الإ�سعاف.

عملية �إنقاذ.

تالمذة مدر�سة الر�سل
غر�سوا �أرزة �أمام وحدة الإنقاذ البحري
زار ت�ل�ام���ي���ذ م���در����س���ة ال��ر���س��ل
ج����ون����ي����ة م����ق����ر وح���������دة الإن������ق������اذ
ال���ب���ح���ري ف���ي ج��ون��ي��ة ب��م��ن��ا���س��ب��ة
ذك���������رى اال������س�����ت�����ق��ل��ال ،ل���ل���ت���ع���رف
ع���ل���ى ال���م���ه���م���ات ال���ي���وم���ي���ة ال��ت��ي
ي��ن��ف��ذه��ا ع��ن��ا���ص��ر ال���وح���دة طيلة
�أي���ام ال�سنة ،وال��ت��ي ت�شمل �إن��ق��اذ
الغرقى ،والبحث عن المفقودين
على �ضفاف الأن��ه��ر والبحيرات
وعلى ال�شواطئ ،و�إخماد حرائق
ال�سفن ،وانت�شال الزوارق و�سحبها
�إل��ى الموانئ �إث��ر تعر�ضها لعطل
م���ف���اج���ئ ،وغ���ي���ره���ا ال���ك���ث���ي���ر م��ن
المهمات.
وفي ختام الزيارة قام التالميذ
ب��غ��ر���س �أرزة �أم�����ام م��ب��ن��ى ال��م��رك��ز
احتفالاً بالمنا�سبة.
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ً
متطوعا
العميد خطار يعود
يف امل�ست�شفى
عاد مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار المتطوع ربيع
فهد عزيز من عديد مركز عين زحلتا الع�ضوي الذي �أ�صيب بحروق
�شب في �أح���راج ب�شامون،
بالغة خ�لال مهمة �إخ��م��اد الحريق ال��ذي ّ
و�أدخ��ل على �أثرها �إلى م�ست�شفى الجعيتاوي ،فاطم�أن على و�ضعه
ال�صحي.

العميد خطار يطمئن �إىل �صحة املتطوع عزيز.

يوم توعوي في مجمع  ATCLجونية

ي�ستمعون �إىل �شرح توعوي.

���ش��ارك رئي�س وعنا�صر م��ن وح���دة الإن��ق��اذ البحري
في الدفاع المدني في ي��وم توعوي تثقيفي يهدف �إلى
التوعية من مخاطر يمكن التعر�ض لها �أثناء التوجه �إلى
ال�شاطئ �أو الأنهر �إذا لم يتم التقيد ب�إر�شادات ال�سالمة
العامة المتعلقة بهذا ال�����ش���أن ،وال��ت��ي ت�سعى المديرية
العامة للدفاع المدني لن�شرها على �أو�سع نطاق ممكن.
ً
تلميذا
وق���د ح�ضر ل�لا���س��ت��م��اع �إل���ى الإر�����ش����ادات ١٢٠
ت���ت���راوح �أع��م��اره��م ب��ي��ن  ١٢و���١٧س��ن��ة �إل���ى �إح����دى ق��اع��ات
مجمع  ATCLفي جونية تلبية لدعوة وجهتها الجهة

ال��م��ن��ظ��م��ة ل���ه���ذا ال��ن�����ش��اط (����ش���رك���ة EDELWEISS
 management services S. A. R. Lبالتعاون
مع وزارة النقل والأ���ش��غ��ال العامة ومعهد علوم البحار
مر�ساتي البترون.
وقد �أ�صغى الحا�ضرون باهتمام �شديد �إلى �إر�شادات
ال�سالمة العامة وكيفية الوقاية من الحوادث المرافقة
ل��ل��ري��ا���ض��ات ال��م��ائ��ي��ة .ك��م��ا ت���ع���رف���وا �إل�����ى ���س��ب��ل ت��ق��دي��م
الإ���س��ع��اف��ات الأول��ي��ة ال�لازم��ة لمن يتعر�ضون لإ�صابات
طفيفة �إثر وجودهم في المياه.
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�إطفاء حريق ب�شامون
�أ����ش���رف م��دي��ر ع���ام ال���دف���اع ال��م��دن��ي ال��ع��م��ي��د ري��م��ون خ��ط��ار على
عمليات الإط��ف��اء في �أح���راج بلدة ب�شامون في ق�ضاء عاليه ،حيث
ا�ستقدمت التعزيزات من مراكز متعددة في بيروت والمتن والمناطق
المجاورة للتمكن من ال�سيطرة على النيران ،والح�ؤول دون امتدادها
�إلى الم�ساحات الحرجية المجاورة ،وذلك بم�ؤزارة طوافات القوات
الجوية ف��ي الجي�ش اللبناني ،وبم�ساندة عنا�صر م��ن ف��وج �إطفاء
بيروت.
وقد �أطلع العميد خطار وزير الداخلية والبلديات القا�ضي ب�سام
مولوي ،الذي تابع م�سار العمليات ،على ال�صعوبات التي يواجهها
العنا�صر ،و�أبرزها التحديات المناخية من ارتفاع درجات الحرارة،
وا�شتداد قوة الهواء� ،إ�ضافة �إلى وعورة تلك البقعة الجغرافية ّ
وتعذر
و�صول �آليات الإطفاء ب�سبب �شدة المنحدرات.
و�أك���د العميد خ��ط��ار �أن العنا�صر �سيتابعون العمل �إل���ى حين

العميد خطار يعطي توجيهاته.

االنتهاء من كل مراحل الإطفاء والتبريد منعًا من تجدد الحريق
�أو امتداده.

مبادئ التعامل
مع الحرائق
لفر�سان الغينة
مع ع��ودة مظاهر الحياة
�إلى مراكز التربية والتعليم،
ع�������اودت ال���م���دي���ري���ة ال��ع��ام��ة
ل����ل����دف����اع ال����م����دن����ي ت��ن��ظ��ي��م
ال����دورات التدريبية للن�شء
الجديد وال��ه��ادف��ة �إل���ى بناء
قدراتهم في مجال مواجهة
المخاطر المتعددة (حرائق،
حوادث منزلية ،حوادث �سير،
�إ�سعاف م�صاب.
حاالت طارئة.)...
وفي ال�سياق� ،أعطى عنا�صر من الدفاع المدني �إر�شادات
ح��ول م��ب��ادئ التعامل م��ع الحرائق لفر�سان الغينة خالل
زيارة قاموا بها �إلى مركز الدفاع المدني في غبالة ،تزامن ًا
مع حلول ذكرى اال�ستقالل ،وعملوا على تلقينهم الخطوات
الأ�سا�سية التي يفتر�ض تنفيذها عند ن�شوب حريق ،وذلك
لتو�سيع �آف���اق معرفتهم ف��ي ه��ذا المجال وتدريبهم على

كيفية ا�ستعمال المطافئ اليدوية.
�إل���ى ذل��ك ���ش��دّ د العنا�صر على تحذيرهم م��ن مخاطر
الحرائق المنزلية ،و�إعطائهم نبذة عن �سبل مكافحتها،
وكيفية تقديم الإ���س��ع��اف��ات الأول��ي��ة للم�صابين �إل���ى حين
و�صول عنا�صر الدفاع المدني.
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ن�شر توعية ملوظفي جمعية  NRCيف �صور
ا�ستكمالاً لجدول ال���دورات المجانية التي ّ
تنظمها المديرية
ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع ال��م��دن��ي لن�شر التوعية بين �أف����راد المجتمع ،من
مواطنين ومقيمين ،وت��ع��زي��ز ق��درات��ه��م ف��ي التعامل م��ع الحرائق
ومخاطرها ،انتدبت المديرية العامة مدربًا متمر�سً ا �إلى جمعية
ً
موظفا ،لمدة �أربعة �أيام
( )NRCفي �صور ،لتدريب ثمانية وثمانين

متتالية ،على �أ�س�س الإخ�لاء والإطفاء لال�ستعداد في حال ن�شوب
حريق داخل مبنى الجمعية الم�ؤلف من �أربع طبقات.
و قد �أ�شرك المدرّب الموظفين في مناورة تحاكي فر�ضية ن�شوب
ح��ري��ق لتطبيق تقنيات الإط��ف��اء والإخ��ل�اء ت��ف��اد ًي��ا ل��وق��وع خ�سائر
كبيرة.

 ...ويف معهد العلوم البحرية
����ض���م���ن �إط����������ار ن���������ش����اط����ات ال����ت����وع����ي����ة ال�����ت�����ي ت���ن���ظ���م���ه���ا ����ش���رك���ة
EDELWEISS management services S. A. R. L
بالتعاون م��ع وزارة النقل والأ���ش��غ��ال العامة ومعهد ع��ل��وم البحار
مر�ساتي البترون ،وبعد النجاح الذي حققه اليوم التثقيفي الأول
في م��رك��ز  / ATCLجونية لجهة توعية ال�شبان من المخاطر
التي قد يتعر�ضون لها عند ممار�سة الريا�ضات المائية� ،شارك رئي�س
وعنا�صر وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني في يوم توعوي

ثان في احدى قاعات معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا-
تثقيفي ٍ
 MARSATIفي البترون ،للأهداف عينها وهي �إعطاء الإر�شادات
�إل���ى دف��ع��ة ج��دي��دة م��ن ال��ت�لام��ي��ذ ال��ق��ادم��ي��ن م��ن م��دار���س ال��ب��ت��رون،
لتنبيههم من مخاطر قد يتعر�ضون لها �أثناء التوجه �إلى ال�شاطئ
�أو االنهر �إذا لم يتم التقيد ب�إر�شادات ال�سالمة العامة المتعلقة بهذا
ال�ش�أن والتي ت�سعى المديرية العامة للدفاع المدني الى ن�شرها على
�أو�سع نطاق ممكن.

 ...و�أ�ساتذة وتالميذ اللي�سيه عبداهلل الرا�سي يف عكار
َّ
نظمت المديرية العامة للدفاع المدني ور�شة تدريب على
�أ�س�س االطفاء وخطط الإخالء في حاالت الطوارئ ،لتالميذ
مدر�سة اللي�سيه ع��ب��داهلل الرا�سي ف��ي ع��ك��ار� ،إر���س��ا ًء لمفهوم
التق ّيد ب�شروط ال�سالمة العامة داخل المدار�س.
وقد عمل المدربون المنتدبون من الدفاع المدني على
�صقل خبرات الأ���س��ات��ذة والتالميذ في المدر�سة في مجال
الإط���ف���اء ،من ّبهين �إل����ى ����ض���رورة ال��ت��ق��ي��د ب���الإر����ش���ادات التي
�أعطيت خ�لال ال��دورة و�أهمها كيفية تنفيذ عمليات �إخ�لاء
�إل���ى منطقة �آم��ن��ة عند وق���وع �أي ط���ارئ ي�ستدعي ال��م��غ��ادرة

الفورية للمبنى ،وتمكين البع�ض من التدخل الأولي لإخماد
الحريق في بدايته.
ك��م��ا ت��ط��رق��ت ال��ت��دري��ب��ات �إل���ى كيفية ت��ق��دي��م الإ���س��ع��اف��ات
الأولية للم�صابين ما ي�سهم في �إبقائهم في حالة م�ستقرة
�إلى �أن ت�صل �سيارة الإ�سعاف.
للراغبين بالإطالع على ن�شاطات المديرية العامة للدفاع
المدني وق��راءة الإر���ش��ادات المتنوعة للوقاية من المخاطر
يمكنهم زي����ارة ال��م��وق��ع الإل��ك��ت��رون��ي ال��ر���س��م��ي ع��ل��ى ال��راب��ط
التالي.www.civildefense.gov.lb :
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جدول باملعدل ال�شهري للجرائم اجلنائية
خالل الأعوام  2021 / 2020 / 2019/2018كانون الأول
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دورة في المعهد حول تطوير مناهج التدريب
على حماية البيئة
�أق��ي��م ف��ي معهد ق���وى الأم���ن
ال����داخ����ل����ي -ع�����رم�����ون ،ح��ف��ل
افتتاح دورة تدريبية بالتعاون
م���ع وزارة ال��ب��ي��ئ��ة ف���ي م��ج��ال
«تطوير مناهج التدريب على
حماية البيئة» �ضمن م�شروع
الدعم المموَّل م��ن الإت��ح��اد
الأوروبي.
ح�ضر الحفل المدير العام
لقوى الأم��ن الداخلي اللواء
ع��م��اد ع��ث��م��ان م��م ّ َ��ث�ًل�اً بقائد
ال����م����ع����ه����د ال����ع����م����ي����د �أح����م����د
َّ
الحجار ،وزير البيئة الدكتور
نا�صر يا�سين ،ممثل االتحاد
الح�ضور.
الأوروب������������ي راي�������ن نييالند ،
م����م����ث����ل����ون ع�������ن م���������ش����روع����ي
« »FIAPو« ،»CIVIPOLم��دي��ر ع���ام الإدارات والمجال�س
المحلية ف��ي وزارة ال��داخ��ل��ي��ة وال��ب��ل��دي��ات ال�����س��ي��دة ف��ات��ن �أب��و
الح�سن ،وعدد من ر�ؤ�ساء الدوائر في وزارة البيئة و�ضباط.

احلجار:
العميد َّ

ب��د�أ الحفل بالن�شيدين الوطني اللبناني واالتحاد الأوروب��ي،
ثم كانت كلمة مدير عام قوى الأم��ن الداخلي �ألقاها العميد
َّ
الحجار وقال فيها:
«�أود في البداية �أن �أت��ق��دم بجزيل ال�شكر للحا�ضرين الكرام
وفي مقدمتهم معالي وزي��ر البيئة وممثل الإتحاد الأوروب��ي،
على م�شاركتهم الطيبة في هذا اللقاء ،و�أحيي فرق العمل في
وزارة البيئة ومعهد قوى الأمن الداخلي ،كما خبراء الم�شروع
الأوروبي ومنظمة  ، ALMEEعلى تعاونهم البناء في مجال
تحديث وتطوير مناهج التدريب على الإدارة البيئية لقوى
الأم���ن ال��داخ��ل��ي وال�����ش��رط��ة ال��ب��ل��دي��ة ،ال�سيما ف��ي ه��ذه الأي���ام
التي تفاقمت فيها الم�شاكل البيئية ،فازدادت معدالت التلوث
وا�ستنزفت ال��م��وارد الطبيعية ،وت��راك��م��ت ال��ن��ف��اي��ات ،وتلوثت
المياه ال�سطحية والجوفية ومياه البحر ،وغيرها الكثير الذي
�إن دل على ���ش��يء ،ف�إنما ي��دل على �سوء العالقة التي تربط
الإن�سان ببيئته ،بل يمكن القول� :أن الإن�سان اغتال بيئته و�ش َوّه

مناظرها الطبيعية الخالبة».
�أ�ضاف�«:إن الم�شكالت البيئية التي ذكرت هي غي�ض من في�ض،
وهي بالتالي ت�ستدعي �إيجاد حلول عملية لحماية البيئة ،ولعل
�أكثر الحلول �أهمية تتمثل في التوعية البيئية التي تتولى
مهمتها و�سائط التن�شئة المختلفة ،وف��ي مقدمتها الأ���س��رة
والمدر�سة ،من خالل �إدخ��ال م��ادة حماية البيئة في المناهج
الدرا�سية ،والذي من �ش�أنه زيادة الوعي بق�ضايا البيئة بطرق
و�أ�ساليب مختلفة ،و�صوال �إل��ى مفهوم �آخ��ر �أكثر �شمولاً  ،وهو
ً
وانطالقا من تعزيز دور ال�شرطة المجتمعية
المواطنة البيئية.
ف��ي ع��م��ل م�ؤ�س�سة ق���وى الأم����ن ال��داخ��ل��ي ،ن���ؤك��د م�س�ؤوليتنا،
نحن وال�سلطات البلدية و�أداتها التنفيذية ،ال�شرطة البلدية،
م��عً��ا ت��ج��اه ال��واق��ع البيئي ال��ل��ب��ن��ان��ي ،ون���ؤك��د ���ض��رورة �أن نبقى
ال��ع��ي��ن ال�����س��اه��رة ع��ل��ى ح��م��اي��ة ال���م���وارد ال��ب��ي��ئ��ي��ة ،ال���س��ي��م��ا في
ظ��ل الإح�����ص��اءات وال��درا���س��ات ال��ت��ي خل�صت ف��ي نتائجها �إل��ى
�أن الحفاظ على البيئة ف��ي لبنان ل��م يعد خ��ي��ارًا ،ب��ل واج�� ًب��ا

پ العميد الح َجّار� :سنبقى العين
ال�ساهرة على حماية الموارد
البيئ َيّة پ
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و�ضرورة .وهذا ي�ستدعي تفعيل
دور ق�����ط�����ع�����ات ق���������وى الأم���������ن
الداخلي ودور ال�شرطة البلدية
للإ�سهام في �إدارة بيئية �سليمة.
وم������ن ه���ن���ا ت����ب����رز �أه����م����ي����ة ه���ذا
التعاون بيننا وبين وزارة البيئة
وم�������ش���روع ال���دع���م ال��م��م��ول من
االت���ح���اد الأوروب��������ي ،م���ن خ�لال
�إج���راء دورة �إع���داد مدربين في الوزير يا�سين يتحدث.
الإدارة البيئية ال��ت��ي نفتتحها
اليوم ،ويتابعها �ضباط من قوى
الأم������ن ال���داخ���ل���ي ،وم��ف��و���ض��ون
ف��ي ال�����ش��رط��ة ال��ب��ل��دي��ة م��ن ع��دة
بلديات لبنانية».
و�أن�������ه�������ى ب�����ال�����ق�����ول« :خ�����ت�����ام ً�����ا،
�أك��������رر ����ش���ك���ري وام���ت���ن���ان���ي ل��ك��ل
ال��ح��ا���ض��ري��ن وال��م�����ش��ارك��ي��ن في
�إن��ج��اح ه��ذه ال����دورة التدريبية،
و�أخ���������ص ب���ال���ذك���ر م��ع��ال��ي وزي���ر
ال��ب��ي��ئ��ة ،وال��م��ع��ن��ي��ي��ن ف���ي وزارة
الحجار.
ال���ب���ي���ئ���ة ،وم���ع���ه���د ق�����وى الأم�����ن العميد
َّ
الداخلي ،واالتحاد الأوروبي ،كما �أ�شكر كل من �أ�سهم في نجاح
هذا الن�شاط البيئي الذي يعك�س ال�صورة الح�ضارية الأ�صيلة
لوجه وطننا الحبيب لبنان».

الوزير ياسني:
وألقى الوزير ياسني كلمة قال فيها:
«ي�شرفني �أن �أك��ون معكم اليوم الفتتاح ه��ذه ال��دورة الخا�صة
لحماية البيئة �ضمن م�����ش��روع ت��ع��زي��ز ال�����ش��رط��ة المجتمعية
ف�����ي ل����ب����ن����ان ال����ت����ي تنفذه  FIAPبالتعاون مع Civil
 Policeوبتمويل م��ن االت��ح��اد الأوروب����ي �شركائنا الدائمون
ف��ي حماية البيئة .ل��ه��ذا ال��م�����ش��روع �أه��م��ي��ة وا���ض��ح��ة ف��ي بناء
ً
وخ�صو�صا
الثقة بين الدولة والمجتمع ،عبر حماية البيئة
�أن ال�شرطة هم الدولة في ال�شارع (.)State on the street
�إن ه��ذا المبد�أ مهم ج ًّ��دا و�أ�سا�سي وج��زء مهم من �إع��ادة بناء
ثقة مفقودة للأ�سف بين الدولة والمواطن� .إن ال�شرطة هم
الم�ستجيبون الأوائ���ل لق�ضايا النا�س وم�شاكلهم وهمومهم
ً
وخ�صو�صا الم�شاكل البيئية ال��ت��ي ت��ت��زاي��د .وت���أت��ي الق�ضايا
البيئية في �أعلى �سلم خدمة ال�شعب وهو �شعار وهدف ال�شرطة
بمكوناتها كافة ،من وقف تلوث الهواء ،الماء ،حماية الطبيعة،
ال�صحة العامة بكافة �أطرها».

�أ����ض���اف« :ك��م��ا ي��ب��رز دور ال�شرطة
ف���ي ال��ك�����ش��ف وال��ت��ب��ل��ي��غ ع���ن ه��ذه
الم�شاكل والتعديات على البيئة
والطبيعة ،و�شرطة البلدية خا�صة
لها دور مهم ًّ
جدا في حماية البيئة
عبر ن�شر التوعية.
ل���ن����أخ���ذ م���و����ض���وع ال�������س���اع���ة ،وه���و
ال��ن��ف��اي��ات ،ل�ل�أ���س��ف ل��م يُ���� َدر ذل��ك
عبر خطط مرحلية ،وال حل لهذه
الق�ضية فعل ًيّا � اّ َإل عبر الالمركزية،

پ الوزير يا�سين:
الق�ضاية البيئية
في خدمة ال�شعب
وهو �شعار وهدف
ال�شرطة پ
ال����ب����ل����دي����ات وات�����ح�����اد ال���ب���ل���دي���ات،
والإدارات المحلية حيث �سنعمل معهم لو�ضع خطط ،هذا هو
القانون ال��ذي لم يطبق حتى الآن ،مثال على ذل��ك� ،سنعمل
على تخفي�ض النفايات ،الفرز من الم�صدر ،هنا ي�أتي دور �شرطة
البلدية ب�شقه المجتمعي في ال�سهر على االل��ت��زام بالخطة
وبمراقبة تنفيذها� .س�أتوقف عند مو�ضوع ث��ان وه��و حماية
االحراج والغابات ،وهو ثروتنا الطبيعية ور�أ�سمالنا الطبيعي،
هنا ي���أت��ي دور البلدية وات��ح��اد البلدية وال�شرطة �أ�سا�سي في
الت�أكد من و�ضع االحراج والغابات .ونحن نعاني من الحرائق،
ومن قطع الجائر للأ�شجار ،وهنا الدور الأ�سا�سي لقوى االمن
ً
اي�ضا
الداخلي لكن الأه��م للبلديات و�شرطة البلدية .وي�أتي
رم���ي ال��ن��ف��اي��ات ف��ي ال��غ��اب��ات وال��م��ج��اري��ر ف��ي االح����راج وك��ذل��ك
ال�صيد الجائر .ي�أتي دور ال�شرطة لحماية هذه الثروة الطبيعة
�أوال عبر ر�صد ما يح�صل في هذه الأماكن ،وتوثيق المخالفات
وت�سطير محا�ضر �ضبط� .إن البلديات �شريك �أ�سا�سي ل��وزارة
ال��ب��ي��ئ��ة ،و�أن الأداة التنفيذية الفعلية ل��ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة هي
البلديات ،وهذا اليوم هو خطوة مهمة في عمل م�شترك بد�أناه
بالت�أ�سي�س مع وزي��ر الداخلية والبلديات و�سنكمله مع معهد
قوى االمن الداخلي للعمل الم�شترك حول حماية البيئة».
وختم«:نحن في و�ضع اقت�صادي �صعب وفي ت�أزم �سيا�سي ولكن
تدمير البيئة وتدهورها �سي�ضاعف من �أزمتنا و�سيطيل من
فترة التعافي� .إن عملنا ال��ي��وم لي�س ت ً
��رف��ا ب��ل ه��و م��ن �صميم
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الإنقاذ والتعافي ،ما ن�سميه التعافي ال�صديق للبيئة».

نييالند:
وألقى نييالند كلمة هذا جاء فيها:
«ي�سرني للغاية �أن �أكون حا�ضرًا معكم اليوم لكي نبيَّن التزامنا
ً
خ�صو�صا في ظل طبيعة
في هذا الم�شروع والتعاون في ما بيننا
لبنان الخالبة والتي ي�ؤ�سفنا ان تتعر�ض اليوم لكل هذا الكم من
التدهور� .إن دور قوى االمن الداخلي هو في الطليعة في مجال
حماية البيئة وتطبيق القوانين ذات
ال�صلة وه���ذه �أف�ضل طريقة لحماية
البيئة في لبنان� .إن االتحاد الأوروبي
فخور بدعم هذا الم�شروع في ال�سياق
ال�����ع�����ام ،وك����ذل����ك م����ن خ��ل��ال ال��م��زي��د
م���ن ال��ت��وا���ص��ل وال���خ���دم���ات ال��م��ق��دم��ة
ال����ى ال��م��واط��ن��ي��ن وال���ت���وا����ص���ل معهم
لخدمة االم���ن وال �شك ب�أننا �أ�ضفنا
م��ك ِ ّ��و ًن��ا ج���دي ً���دا وه���و ل��خ��دم��ة ل��ب��ن��ان».
�أ����ض���اف�»:أود �أن ا�شكركم لأن��ك��م قبلتم

پ نييالند :قوى
الأمن قبلت ِ ّ
التحدي
لخدمة لبنان پ
ه��ذا التحدي المتمثل ف��ي التدريب،
وقبلتم �أن ت��ك��ون��وا ف��ي الطليعة ،و�أن��ا
�أع���رف �أن ق��وى الأم���ن الداخلي قبلت
ب��ه��ذا ال��ت��ح��دي ل��خ��دم��ة ل��ب��ن��ان .وف��ي
طبيعة ال��ح��ال ن��ح��ن م��م��ت��ن��ون لدعم
معالي وزي���ر البيئة ،ونعمل ع��ن كثب
مع وزارة الداخلية والبيئة ومعهد قوى
الأم��ن الداخلي ،وه��ذه نقطة انطالق
جيدة نرغب في �أن تتقدم.
ن��ت��م��ن��ى ل���ك���م ف����ي ال���خ���ت���ام ال��ت��وف��ي��ق،
ون��ت��ط��ل��ع ال���ى ل��ق��ائ��ك��م ب��ع��د ع���ام على
�أمل �أن تكونوا حققتكم �إنجازات على
�صعيد البيئة».
في الختام التقطت ال�صور التذكارية
بالمنا�سبة.

نييالند.
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أخبارنا

هبة فرنسية لصالح قوى األمن الداخلي

الوفد الفرن�سي مع قائد الوحدة و�ضباطها.

زار وف���د فرن�سي م���ؤل��ف م��ن ال��م��ف��و���ض ملحق الأم����ن ال��داخ��ل��ي
�إيريك �أو�شيني ونائب قائد ال�شرطة ملحق الأمن الداخلي �أوليفيية
دومونت ،وحدة الخدمات الإجتماعية وكان با�ستقباله قائد الوحدة
العقيد فران�سوا ر�شوان والم�ساعد الثاني العقيد ايلي تابت ورئي�س

املفو�ض �أو�شيني مع العقيد ر�شوان.

ف��رع المحا�سبة النقيب ج��ان بيار خ��وام ورئي�س �صندوق التعا�ضد
النقيب ليندا غ�صبان ،حيث قدم الوفد هبة عبارة عن مواد غذائية
وتموينية ل�صالح قوى الأمن الداخلي.
ً
والحقا جرى توزيعها على عنا�صر قوى الأمن الداخلي.

هبة طبية لقوى األمن
ت�سلمت المديرية العامة لقوى الأمن
ال��داخ��ل��ي ف��ي ثكنة ال��ل��واء ال�شهيد و�سام
الح�سن ـ ال�ضب ّية من جمعية (People
 ١٢ )To People Aid Corpحقيبة
تحتوي على كل ما تحتاجه المجموعات
ال��خ��ا���ص��ة م��ن م����واد ���ص��ح��ي��ة ،و�إ���س��ع��اف��ي��ة،
وم�سلتزمات ،وم��ع��دّ ات لمعالجة الجروح
والك�سورُ ،ت�ستخدم في العمليات الأمنية،
�أو في الحاالت الطارئة.
وق���د ج���رى ال��ل��ق��اء بح�ضور الم�ساعد
الأول لقائد وحدة القوى ال�س ّيارة العميد
رام���ي ال��ح�����س��ن ،ورئ��ي�����س الجمعية و�سيم
كبارة مع العميد احل�سن وال�ضباط خالل ت�سليم الهبة.
ك ّبارة ،وبم�شاركة ال�ضباط المعن ّيين.
����وه ف��ي��ه��ا ب���دور
ت��خ��ل��ل ال��ح��ف��ل �إل���ق���اء ك��ل��م��ة م���ن ك��� ّب���ارة ن ّ
كما �أطلع الح�ضور على ماهية ال��م��واد التي تحتويها
م�ؤ�س�سة قوى الأمن الفاعل في مكافحة الجرائم الجنائية
��ش��رح��ا ح���ول بع�ض ال��ح��االت التي
ه���ذه ال��ح��ق��ائ��ب ،وق����دّ م � ً
والإرهابية ،وفي حماية ال�سلم الأهلي.
ُت�ستخدم فيها.
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اجتماع تنسيقي في قيادة شرطة بيروت
تمّ في مبنى قيادة �شرطة بيروت اجتماع ل�ضباطها برئا�سة قائد �شرطة بيروت العقيد احمد
عبال ال��ذي زوّده���م بالتوجيهات والتعليمات ال�لازم��ة لأج��ل التن�سيق الكامل فيما بين قطعات
ال�شرطة والتدخل ال�سريع فور ح�صول �أية م�شكالت.

العقيد عبال.

�ضباط �شرطة بريوت

توقيفات الشرطة
القضائية
ت���اب���ع���ت وح������دة ال�����ش��رط��ة
ال��ق�����ض��ائ��ي��ة ف���ي ال��م��دي��ري��ة
ال������ع������ام������ة ل�������ق�������وى الأم����������ن
ال���داخ���ل���ي ال���ق���ي���ام بتنفيذ
م���ه���ام ال�����ض��اب��ط��ة ال��ع��دل��ي��ة
م��ن عمليات �أم��ن��ي��ة وال��ت��ي
�أ����س���ف���رت ع���ن ت��وق��ي��ف ع��دد
م�����ن الأ�����ش����خ����ا�����ص و���ض��ب��ط
ممنوعات.

توقيفات شعبة المعلومات

توقيفات قطعات وحدة الدرك

�أ���س��ف��رت عمليات �شعبة المعلومات في
الفترة الممتدة من  ٢٠٢١/١١/١٥ولغاية
 ٢٠٢١/١٢/١٢ع���ن ت��وق��ي��ف ��� ٤٣٥ش��خ�� ً���ص��ا
�أهمهم:
ً
�شخ�صا مطلوبين للق�ضاء بموجب
 ٥٤مذكرات عدلية بجرائم مختلفة.
 � ٧أ�شخا�ص بجرم ترويج عملة مزيفة.ً
�شخ�صا بجرم حيازة �أ�سلحة حربية.
 ١٧ ��� ٥٦ش��خ ً�����ص��ا ب���ج���رم �إت����ج����ار وت��ع��اط��ي
مخدرات.

�أ����س���ف���رت ع��م��ل��ي��ات ق��ط��ع��ات وح�����دة ال����درك
خالل الفترة الممتدة بين  ١٥ت�شرين الأول
 ٢٠٢١ولغاية  ١٤كانون الأول  ٢٠٢١عن توقيف
ً
�شخ�صا في مختلف المناطق اللبنانية
٢٧٩
�أهمهم:
ً
�شخ�صا بجرم �سرقة.
 ٧١ً
�شخ�صا بجرم مخدرات.
 ٤٢ً
�شخ�صا بجرائم مختلفة.
 ٤٢ً
�شخ�صا بجرم دخول البالد خل�سة.
 ٢٣ً
�شخ�صا للإ�شتباه ب�سرقة.
٢٠ -
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اللواء عثمان �شارك بامل�ؤمتر الـ  ٤٥لقادة ال�شرطة والأمن العرب
�شارك المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد
عثمان ،افترا�ضيًا وبح�ضور رئي�س �شعبة الإت�صال الدولي
العقيد فار�س قرداحي ،في الم�ؤتمر الخام�س والأربعين
ل��ق��ادة ال�شرطة والأم����ن ال��ع��رب ،ال���ذي ان��ع��ق��د ،ح�ضوريًا،
بتاريخ  ٨ـ  ١٢ـ  ،٢٠٢١في مقر الأمانة
العامة لمجل�س وزراء الداخلية العرب
في تون�س ،بم�شاركة وفود �أمنية رفيعة
الم�ستوى من مختلف الدول العربية،
ف�������ض�ًل�ااً ع�����ن رئ����ي���������س ج���ام���ع���ة ن���اي���ف
العربية للعلوم الأمنية ،رئي�س الإتحاد
الريا�ضي العربي لل�شرطة .كما �شارك
م��م��ث��ل��ون ع��ن مجل�س ال��ت��ع��اون ل��دول
الخليج العربية ،المنظمة الدولية لل�شرطة الجنائية
«الإنتربول» ،م�شروع مكافحة الإرهاب في منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا.)CT - MENA ( .
وناق�ش المجتمعون جدول �أعمال الم�ؤتمر ،من بينها:
ا���س��ت��غ�لال ن��ق��ل ال��ب�����ض��ائ��ع ف��ي ت��ه��ري��ب ال���م���واد ال��م��خ ّ��درة،
��ص��ة ف���ي ال��ن��ق��ل ال����ب ّ����ري ،وت���ج���ارب �أم��ن��ي��ة م��ت��م��ي��زة
وب��خ��ا� ٍ

لبع�ض ال���دول الأع�����ض��اء ،وم��و���ض��وع �إن�����ش��اء مكتب عربي
لحقوق الإن�سان ،و�أو�صوا بت�شكيل فريق عمل لدرا�سة هذا
المو�ضوع وعر�ض نتائجه على م�ؤتمر قادة ال�شرطة والأمن
العرب المقبل� .إ�ضافة �إلى بحث نتائج تطبيق تو�صيات
ال��م���ؤت��م��ر ال�����س��اب��ق ،و���س��ب��ل م��ك��اف��ح��ة
ّ
المنظمة في ظل
الإرهاب والجريمة
ا���س��ت��م��رار ج��ائ��ح��ة «ك����ورون����ا» ،وبع�ض
الم�شاريع والخطط الإ�ستراتيجية
العربية لمواجهة ال��ج��رائ��م وغيرها
ال�صلة.
من الم�سائل الم�شتركة ذات ّ
و�أح��ي��ل��ت ال��ت��و���ص��ي��ات �إل���ى الأم��ان��ة
ال��ع��ام��ة ت��م��ه��ي ً��دا ل��رف��ع��ه��ا �إل���ى ال���دورة
المقبلة لمجل�س وزراء الداخلية العرب التخاذ ما يراه
منا�سبًا ب�ش�أنها.
وق���د ف����ازت ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ق��وى الأم����ن ال��داخ��ل��ي
بجائزة �أف�ضل فيلم توعوي حول مو�ضوع مكافحة جرائم
تقنية المعلومات ،من �ضمن الجوائز التي مُ نحت لبع�ض
الوفود الم�شاركة بم�سابقة التوعية الأمنية.

قوى الأمن تفوز بجائزة
�أف�ضل فيلم توعوي حول
جرائم تقنية املعلومات

يوم الشرطة العربية في معهد عرمون
لمنا�سبة يوم ال�شرطة العربية الم�صادف في الثامن ع�شر من ال�شهر
المن�صرم� ،أقيم في معهد ق��وى الأم��ن الداخلي ـ ع��رم��ون ،احتفال في
باحة الثكنة ،ج��رى خالله تكريم العلم ،ث��م ت�لا قائد مدر�سة الرتباء
العقيد فادي حامد كلمة الأمين العام لمجل�س وزراء الداخلية العرب
الدكتور محمد بن علي كومان الذي وجهها في هذه المنا�سبة.

العقيد حامد يتلو كلمة د .كومان.

العنا�صر ي�ستمعون �إىل الكلمة.
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ر�سالة د .كومان يف يوم ال�شرطة العربية
لمنا�سبة يوم ال�شرطة العربية الموافق في  ١٨كانون
وج����ه الأم���ي���ن ال��ع��ام لمجل�س وزراء
الأول م��ن ك��ل ع����امّ ،
الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان ،ر�سالة
ن�صها:
هذا ّ
«ف����ي ال���ث���ام���ن ع�����ش��ر م���ن ���ش��ه��ر دي�����س��م��ب��ر م���ن ك���ل ع��ام
نحتفل بيوم ال�شرطة العربية ال��ذي يخ ّلد ح��دث�� ًا ب��ارز ًا
ف��ي ت��اري��خ العمل الأم��ن��ي العربي الم�شترك ،يتمثل في
انعقاد الم�ؤتمر الأول لقادة ال�شرطة والأم��ن العرب في
مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة قبل ت�سعة
و�أربعين عام ًا.
حدث فارق في تاريخ العمل الأمني العربي الم�شترك
توحدت فيه �إرادة �صناع القرار الأمني العربي لتحقيق
�أ�سمى ه��دف وه��و تر�سيخ الأم���ن واال�ستقرار ف��ي الوطن
العربي.
كما يعد ه��ذا ال��ي��وم منا�سبة نحيي م��ن خاللها ـ بكل
ف��خ��ر واع���ت���زاز ـ��ـ رج���ال ال�����ش��رط��ة والأم����ن ال��ذي��ن يقدمون
�أرواحهم الزكية قربان ًا لأوطانهم ويبذلون جهوداَ م�ضنية
في �سبيل �أمن وا�ستقرار مجتمعاتهم ،ويمدون يد العون
بكل �أريحية وتوا�ضع و�إيثار� ،إيمان ًا منهم ب�أهمية الر�سالة
التي ي�ؤدونها والواجب الذي يقومون به.
ي�أتي االحتفال بيوم ال�شرطة العربية لهذا العام في
ظل ظروف �صعبة جراء جائحة (كوفيد )١٩التي خلقت
�أو����ض���اع��� ًا ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ف���ي ���ش��ت��ى ال���م���ج���االت ف���ي ب��ل��دان��ن��ا
العربية ،و�شكلت خطورة كبيرة على �أمنها ال�شامل خا�صة
الأم���ن ال�صحي ،وف��ر���ض��ت على �أج��ه��زة الأم���ن وال�شرطة
ال��ع��رب��ي��ة اب��ت��ك��ار �أ���س��ال��ي��ب وو���س��ائ��ل ج��دي��دة وا���س��ت��ج��اب��ات
متكاملة وب���ذل ج��ه��ود م�ضاعفة لمجابهة ه���ذا ال��وب��اء
وحماية الإن�����س��ان وال��ح��ف��اظ على �صحته ،حيث وج��دت
�أجهزة الأم��ن وال�شرطة العربية نف�سها �أم��ام م�س�ؤوليات
�أمنية جديدة وكبيرة ،وكانت من �أول الجهات التي ت�صدت
ل��ه��ذه الجائحة بجانب ال��ط��واق��م الطبية ،وعملت على
ال�سهر على تطبيق الإجراءات المتعلقة بالحجر ال�صحي
وحظر الجوالن مما جعل دورها حا�سم ًا في الوقاية من
ال��ع��دوى وتقليل اال���ص��اب��ات ال��ى ج��ان��ب ال��ج��ه��ود الكبيرة
التي تبذلها هذه الأجهزة في الحفاظ على �أمن الأوطان
و�سالمة المواطنين من خالل مكافحة الجرائم المنظمة
كالإرهاب والمخدرات والجرائم الإلكترونية وغيرها من
الجرائم المهددة لأمن مجتمعاتنا و�أمانها و�سكينة دولنا

وا�ستقرارها.
لقد هيمنت جائحة (كوفيد )١٩على جل اهتمام �أجهزة
الأم���ن وال�شرطة العربية بما تركته م��ن �آث���ار وت��داع��ي��ات
على حالة الأمن العربي ،وما �صاحب ذلك من تهديدات
ل�ل�أم��ن وال�صحة ،ورغ��م تلك التحديات �إال �أن��ن��ا واثقون
من االنت�صار في معركتنا على الجريمة بكافة �أنواعها
ب��ف��ع��ل الإي����م����ان ال���را����س���خ ل����دى �أج���ه���زة ال�����ش��رط��ة والأم����ن
العربية ب�ضرورة العمل على الق�ضاء على كافة التهديدات
الإج��رام��ي��ة وتر�سيخ الأم��ن واال�ستقرار في رب��وع �أوطاننا
العربية ،وبت�ضحياتهم التي ننظر لها بكل �إكبار وتقدير
خا�صة في ظل هذه الظروف التي تعرف فيها منطقتنا
ال��ع��رب��ي��ة ت��ح��ال��ف�� ًا ب��ي��ن ع�����ص��اب��ات الإج�����رام ال��م��ن��ظ��م التي
تعمل على تقوي�ض الأمن من خالل اال�ستهداف المبا�شر
لأفراد ال�شرطة وهم ي�ؤدون واجبهم المقد�س لخلق حالة
من االن��ف�لات الأم��ن��ي وتكري�س البلبلة والفو�ضى خدمة
لأهدافهم ال�شريرة.
وم��ع �أن لل�سيا�سات الأم��ن��ي��ة ال��ر���ش��ي��دة ال��ت��ي تنتهجها
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ول��ل��ع��م��ل ال���ب���ارز ال����ذي ي��ق��وم ب��ه مجل�س
وزراء الداخلية العرب دور ًا كبير ًا في الت�صدي لمختلف
التهديدات الأمنية وتعزيز التعاون الأم��ن��ي العربي ،اال
�أن الف�ضل الأك��ب��ر ف��ي ال��ن��ج��اح��ات المتحققة ي��ع��ود الى
ت�ضحيات رج���ال ال�����ش��رط��ة ف��ي ال��م��ي��دان ال��ذي��ن يقدمون
�أرواحهم الزكية قربان ًا للوطن والمواطن.
لذا ونحن ن�ستلهم المعاني النبيلة التي تحملها ذكرى
يوم الثامن ع�شر من دي�سمبر ،يجب علينا �أن نرفع لأجهزة
الأم����ن وال�����ش��رط��ة ال��ع��رب��ي��ة ك��ل ال�����ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر ع��رف��ان�� ًا
بالجهود التي تبذلها والت�ضحيات التي تقدمها حر�ص ًا
على �أداء الر�سالة النبيلة في حفظ الأم��ن واال�ستقرار،
وب���ث ال�سكينة واالط��م��ئ��ن��ان ف��ي رب����وع �أوط��ان��ن��ا ال��غ��ال��ي��ة،
وهو ما يجعلنا ندعو كافة الجهات المعنية لتقديم كل
�أنواع الدعم المادي والمعنوي لها ،وت�ضمين احتفاالتها
بيوم ال�شرطة العربية فعاليات لتكريم �شهداء ال�شرطة
وال��ت��ع��ري��ف ب��ال��ت�����ض��ح��ي��ات ال��ج�����س��ي��م��ة ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا ه��ذه
الأجهزة ،كما نترحم على �أرواح كل رجال ال�شرطة والأمن
الذين ق�ضوا في �سبيل �أداء واجبهم المقد�س في مواجهة
الإره��اب والإج���رام ،م�ؤكدين �أن هذه الت�ضحيات لن تزيد
�أجهزتنا الأمنية �إال عزيمة على موا�صلة �أداء ر�سالتها
النبيلة حتى يعم الأمن والأمان كافة ربوع وطننا العربي».
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نشاطات معهد قوى األمن الداخلي

دورة «امل�ستجيب الأول للتهديد الو�شيك للمدنيني».

�شهد معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون ،خالل ال�شهر
الما�ضي ،ن�شاطات متنوعة ،يمكن �إيجازها كالتالي:

پ بالتعاون مع جمعية “�أبعاد” ،نُ ِّظمت دورة تدريب َّية على دفعتين،
��رد على ات�صاالت
بعنوان “تدريب مد ِّربين في مجال ال َّتحقيق وال ِ ّ
الخطوط ال�ساخنة” .ت��و َّل��ى الإ���ش��راف على ال���دورة رئي�س ق�سم
الأبحاث والدرو�س العقيد �إيلي الأ�سمر ،يعاونه المالزم الأ َّول اليا�س
عبد النور .وقام بال َّتدريب بال ّتن�سيق مع المعهد خبراء منتدبون من
الجمع َّية.
پ انطال ًقا من �ضرورة تطوير كفاءات العن�صر الأمني وتطويرها
لمواكبة العلوم الأمن َّية الحديثة ،وبالتَّعاون مع جمع ّية “�أبعاد”،
�أُقيمت دورة تدريب َّية على ثالث دفعات بعنوان “رزمة الخدمات
الأ�سا�س َّية” .وقد تابع الدفعتان المالزم الأ َّول با�سل �إبراهيم ،فيما
قام بالتّدريب خبراء منتدبون من الجمع َّية.
پ في �إطار م�شروع دعم قوى الأمن الداخلي لمكافحة التَّعذيب،
وبالتّعاون مع مكتب مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن ()DCAF
في لبنان ،نُ ِّظمت دورة تدريب ّية على دفعتين في مو�ضوع «معايير
حقوق الإن�سان ومراعاة المنظور الجن�ساني» .تابع الدفعة الأولى
ً
�ضابطا ورتي ًبا ،والدفعة الثانية � ً
أي�ضا �أربعة ع�شر
�أربعة ع�شر
ً
�ضابطا ورتي ًبا .وقد �أُتبعت الدورة لق�سم الأبحاث والدرو�س ،حيث
تو َّلى الإ�شراف عليها العقيد الأ�سمر ،وعاونه المالزم الأ ّول اليا�س
عبد النور .وقد قام بالتَّدريب خبراء منتدبون من قبل .DCAF
* بالتَّعاون مع ال�سفارة الإيطال َّية في لبنان )� ،(MIBILأُقيمت دورة
تدريب ّية بمو�ضوع “التَّفاو�ض”ُ ،ق ِ ّ�سمت �إلى ثالثة م�ستويات ،بد ًءا

من الم�ستوى الأ�سا�سي ،فالم�ستوى المتقدِّم ،و�صولاً �إلى الم�ستوى
الأكثر تط ُّو ًرا ،وهو �إعداد المد ِّربين .وقد �أ�شرف على الدورة الرائد
ف�ؤاد ال َّزايك من كل َّية ال�ض َّباط ،وقام بالتّدريب خبراء �إيطال ّيون،
ً
�ضابطا من مختلف وحدات قوى الأمن
فيما تابع الدرو�س ع�شرون
الداخلي .وفي نهايتها �أُقيم حفل تخ ُّرج ح�ضره قائد كل َّية ال�ض َّباط
العقيد بهاء بو�ضاهر ،الرائد ف�ؤاد الزايك ،المالزم الأ َّول زياد �أيوب،
الملحق الع�سكري في ال�سفارة الإيطال ّية ،المد ّربون الإيطال ّيون،
والمتخ ّرجون ،ومن ثم �أُلقيت كلمة ترحيب ّية من الرائد الزايك،
تبعتها كلمتا المدربين والمتدربين ،وكلمة الكولونيل MARCO
 ZONAالملحق الع�سكري لل�سفارة الإيطال ّية ،وكلمة العقيد بهاء
اً
الحجار .ث َّم و ِّزعت
ممثل قائد المعهد العميد �أحمد
بو�ضاهر
َّ
ال�شهادات على الناجحين والتُقطت ال�صور التذكارية.
پ بالتعاون مع ال�سفارة الفرن�س َّية في لبنان ،نُ ِّظمت دورة تدريب ّية
ل�صالح وحدة ال�شرطة الق�ضائ َّية و�شعبة المعلومات حول مو�ضوع
«تقن َّيات  ،»Door raiderتو ّلى الإ�شراف عليها النقيب الط َّيار �إيلي
بو جبرايل من المدر�سة الم�شتركة ،يعاونه ك ٌّل من المالزم الأ َّول حمزة
ً
�ضابطا ورتي ًبا،
قوبر ،والمالزم مروان بو خير .وقد تابعها اثنا ع�شر
وقام بال َّتدريب خبراء فرن�س ّيون من  .Raidوفي حفل التخ ّ ُرج ح�ضر
ك ٌّل من الم�ساعد الثاني لقائد المعهد العقيد المهند�س ح�سين
الحاج �شحادة ،وقائد كل ّية ال�ض َّباط العقيد بهاء بو�ضاهر ،وقائد
المدر�سة الم�شتركة الرائد ماجد مطر ،ورئي�س فرع التدريب الرائد
حمزة حيدر �أحمد� ،إ�ضافة �إلى �ضابط من وحدة ال�شرطة الق�ضائ َّية،
�ضابط من وحدة هيئة الأركان� -شعبة المعلومات ،مد ِّربي الدورة.
كما ح�ضرها  ،Stephane Vaasو ،Anthony Canales
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ال�سفارة الفرن�س ّية
والملحق الأمني في ّ
.Eric Occhini
ب��د�أ برنامج االحتفال بال ّن�شيدين
الوطن ّيين اللبناني والفرن�سي ،فكلمة
ترحيب ّية �ألقاها عريف االحتفال ،ث ّم
كلمتي المتد ّربين والمد ّربين ،وكلمة
الملحق الأمني في ال�سفارة الفرن�س ّية،
الحجار،
وكلمة قائد المعهد العميد
َّ
ومن ث َّم اُختتم برنامج االحتفال بتوزيع
ال�شهادات والتقاط ال�صور التذكار ّيَة.
پ بغية ا�ستكمال �إعداد تقرير تحليل
دورة «تدريب ال�ضباط �آمري الف�صائل وم�ساعديهم».
االح��ت��ي��اج��ات ال��ت��دري��ب�� َّي��ة ل��ل��وك��االت
والأجهزة ال�شريكة في م�شروع تعزيز
ق���درات الإدارة المتكاملة للحدود
في لبنان )المرحلة الثالثة( المم َّول
م��ن اال ّت��ح��اد الأوروب����ي وال�� ُم��ن�� ّف��ذ من
ال��م��رك��ز ال��دول��ي لتطوير �سيا�سات
ال��ه��ج��رة ُ ،ICMPDع���قِ ��� َد بتاريخ
 2021/11/16اجتما ٌع عبر تطبيق
 Zoomمع خبيرة تقييم االحتياجات
التدريب َّية ،الخبيرة الت�شيك َّية ال�سيدة
 Barbora Vegrichtovaلعر�ض
ما ت�� َّم تحقيقه �ساب ًقا ،وو�ضع خطة
العمل الم�ستقبل َّية ،وتحديد احتياجات
التدريب والتوقعات والثغرات الرئي�سة،
�إ�ضافة �إل��ى الموا�ضيع الآت��ي��ة :نظام دورة «معايري حقوق الإن�سان».
ال��ت��دري��ب والتعليم ال��م��ع��ا���ص��ر� ،أم��ن
ال��ح��دود و�ضبطها ،منهج ال��ت��دري��ب
والفر�ص والتحديات ،واالهتمامات
الم�شتركة للوكاالت والأجهزة الأمن َّية
المعن َّية ب�ضبط الحدود و�إدارتها.
ح�����ض��ر االج��ت��م��اع ال��م�����س��اع��د الأ ّول
لقائد الفوج ال�س َّيار ال��راب��ع المق َدّم
محمود قا�سم ،ورئي�س ق�سم التّدريب
في المعهد المق َدّم رون��ي الها�شم ،
والمقدَّم فار�س �أبو ع�سلي من �ض َّباط
�شعبة التخطيط والتنظيم ،والرئد
ف�لادي ال�شربجي من �ض ّباط �شعبة
العالقات العامة.
پ ب��ال��ت��ع��اون م���ع م�����ش��روع االت��ح��اد دورة «التفاو�ض».
الأوروب��ي� ،أُقيمت دورة تدريب َّية بعنوان
�أنف�سهم و�إب��ع��اد الخطر م��ن خ�لال ا ِّت��خ��اذ ت�ش ُّكالت وتكتيكات
الم�ستجيب الأ َّول للتهديد الو�شيك
اح��ت��راف�� َّي��ة ،ات��ق��ان عمل َّية ال�سيطرة على �شخ�ص غير ممتثل
للمدنيين �ضمن ال�شرطة المجتمعية ،وذل��ك على دفعتين .وقد
لأوام��ر ال��دور َّي��ة عن طريق الطرح � ً
أر�ضا مع عمل َّية تكبيل و�سوق
تناولت الموا�ضيع الآت��ي��ة :كيف َّية تعامل دور َّي���ة ال�شرطة من �أيّ
احتراف َّية ،كيف َّية قيام الدور َّية باقتحام غرفة وتوقيف �شخ�ص غير
اعتداء� ،أو خطر و�شيك قد يواجهونه في ال�شارع ،وكيف َّية حماية
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ممتثل ،تطبيق تقن َّية احتراف ّية في المداهمة لناحية �صعود ال�ساللم
وتفتي�ش الغرف في مبنى ،تطبيق االجراءات ال ُم ّتخذة في الإ�سعافات
الأول َّية لناحية توقيف نزيف حاد .تابع ال��دورة �س َّتة ع�شر متد ِّر ًبا
من �ض َّباط وعنا�صر المدر�سة الم�شتركة ال َّتابعين لوحدة المعهد،
مدربين ،هم:
وقام بال َّتدريب الخبير خواكين غار�سيا ،يعاونه �أربعة ِ ّ
D. Sergio Crespo Torices، D. Carlos David Salas
Montes، D. Guacimara Diaz Marrero، D. Livia
.Andreu Ramos
ح�ضر حفل التخ ّ ُرج ك ٌّل من قائد المدر�سة الم�شتركة الرائد ماجد
مطر ،النقيب الطيار �إيلي بوجبرايل� ،إ�ضافة �إلى الخبير الأ�سا�سي
في الم�شروع خواكين غار�سياD. Sergio Crespo Torices، ،
D. Carlos David Salas Montes، D. Guacimara Diaz
 ،Marrero، D. Livia Andreu Ramosوال�س ّيد Consuelo
من�سق الم�شروع .وتخلل الحفل كلمة المتد ّربين ،فكلمة
َّ Susino
ومن�سق الم�شروع كون�سويلو �سو�سينو،
الخبير خواكين غار�سيا،
ِّ
والرائد مطر مم ّث اًل قائد المعهد ،واُختتم بتوزيع ال�شهادات والتقاط
ال�صور التذكار َّية.
پ انطال ًقا من �أهم َّية تطوير مهارات العن�صر الأم��ن��ي ،وتطوير
�إمكاناته وخبراته العمل َّية ،نُ ّظمت في المعهد وفي ثكنة
اللواء ال�شهيد و�سام الح�سن في ال�ضب َّية ،دورة تدريب َّية
الخا�صة في وحدة ال�شرطة الق�ضائ َّية
ل�صالح المجموعة
َّ
ّ
حول “حماية ال�شخ�ص ّيات” .تولى الإ�شراف عليها الرائد
ماجد مطر ،يعاونه �ض َّباط المدر�سة الم�شتركة ،وتابعها
ً
�ضابطا ورتي ًبا ،وقام بال َّتدريب مد ِّربون من
ثمانية ع�شر
الخا�صة .الفهود.
ال�سر َّية
َّ
پ في �إط��ار برنامج اح��ت��راف ال�شرطة
المو�سع ،EP2
َّ
وبالتعاون مع ال�سفارة الأميرك َّية في بيروت� ،أُقيمت دورة
تدريب َّية على دفعتين لل�ض َّباط �آم��ري الف�صائل الإقليم َّية
وم�ساعديهم في وحدة الدرك الإقليمي .وقد تابعها ع�شرون
ً
�ضابطا و�أ���ش��رف عليها ال ّنقيب ب�سام ري�شا من مدر�سة
الرتباء ،حيث تو ّلَى � ً
أي�ضا ال َّتدريب فيها بال َّتعاون مع النقيب
فريدريك يزبك والمالزم الأ َّول جان بيار كيرلل�س� ،إ�ضافة
�إلى المعاونين الأ َّولين :يحيى طعمة وبالل عويدات.
پ انطال ًقا من �أهم ّية التوعية البيئ ّية و�ضرورتها الق�صوى،
وخ�صو�صا في ما يتعلَّق بعمل َّية فرز النفايات ،وتمهيدًا
ً
ّ
ُ
للتح�ضير لحملة تنظيف ،نظمت ور�شة عمل للتح�ضير لهذه
الحملة ،والت�أكيد على التوعية البيئ َّية في ظ ِّل االنحدار
الخطير الذي يطال البيئة اللبنان َّية .وقد تو َّلى الإ�شراف
على ال���دورة رئي�س ف��رع الخدمة المقدَّم محمد ق ّموع،
وعاونه النقيب عماد الخولي.
پ �أُقيمت دورة تدريب َّية على دفعتين لعنا�صر ال�شرطة
الق�ضائ َّية في مجال العمل على �أ�ساليب التحقيق والمقابالت
ً
�ضابطا ورتي ًبا
المتوافقة مع حقوق الإن�سان ،تابعها ع�شرون
و�أ�شرف عليها المقدّم روني الها�شم ،وعاونه المالزم الأ َّول

�أحمد الحاج ح�سن.
َّ
ومنظمة “�أبعاد” ،نُ ِّظمت ور�شتا
پ بالتعاون مع ال UNFPA
عمل في مو�ضوع “اال�ستجابة والوقاية من العنف القائم على النوع
االجتماعي”� ،أ�شرف عليهما العقيد الأ�سمر ،وتابعها ثمانية ع�شر
رتي ًبا.
پ في �إطار م�شروع تعزيز ال�شرطة المجتمع َّية في لبنان المم َّول
من االتحاد الأوروب��يُ ،عقِ دَتْ ور�شة عمل بهدف التباحث في �آل َّية
الم�ساءلة الداخل َّية في قوى الأم��ن الدّاخلي و�آل َّية ِ ّ
تلقي �شكاوى
المواطنين .تو ّلَى التدريب فيها الخبيران الإ�سبان َّيان Carlos
 Agudoو  ،Joaquim Garciaو�شارك فيها �ض َّباط من غرفة
عمل َّيات المدير َّية العا َّمة� ،شعبة العديد� ،شعبة ال َّتحقيق وال َّتفتي�ش،
�شعبة العالقات العا َّمة ،ق�سم الأبحاث والدرو�س وفرع ال َّتدريب في
المعهد ،ق�سم التفتي�ش وق�سم ال�شكاوى والتحقيقات وق�سم حقوق
الإن�سان في المفت�ش َّية العا َّمة ،ف��رع الأم��ن الع�سكري في �شعبة
المعلومات ،والمالزم الأ َّول �أحمد نا�صر الدين �أحد �ض َّباط �شعبة
العديد .وقد �أُتبعت ور�شة العمل �إلى ق�سم الأبحاث وال ُدّرو�س ،وتو َّلى
الإ�شراف عليها ال َّنقيب �إدمون برباري.
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تمرين سير عسكري ـ مدني
لمنا�سبة عيد الإ�ستقالل� ،أقامت جمعية الإنمائيون
اللبنانيون ،رئي�سها الدكتور جاد �سعادة ،تمرين �سير
م�شتر ًكا ع�سكريًا ،م��دن�� ًي��ا ف��ي منطقة ال�شمال على
امتداد مجرى نهر الجوز ،من منطقة ت ّنورين التحتا،
و�صولاً �إلى قلعة الم�سيلحة ال�ساحلية .وقد �شارك في
ال�سباق مدنيون محترفون و�أ�صحاب ق��درة ج�سدية،
وف ٌ
����رق م��ن الجي�ش اللبناني وق���وى الأم����ن ال��داخ��ل��ي
ِ
والأمن العام و�أمن الدولة ،بحيث انطلق الم�سير عند
�صباحا لل�سير م�سافة  /٣٥/كلم .مع
ال�ساعة التا�سعة
ً
وج��ود مخارج على بعد كل  /٥/كلم .وحافالت لنقل
كل من يرغب بالإن�سحاب من الم�سير.
وقد �شارك من قوى الأمن الداخلي:
من وح��دة ال�شرطة الق�ضائية ،كل من المالزم الأ ّول
ج��وزف الب�ستاني ،ال��م�لازم الأول فريدريك جورجيو
�شربل (�شرطة ق�ضائية) ،الرقيب ج��ورج بار�سخيان،
والعريفين علي زهرة و�إ�سماعيل ح�سن.

من وحدة القوى ال�س ّيارة (ال�سرية الخا�صة ـ الفهود)،
كل م��ن :المالزم نديم البيطار ،الرقيب الأول جوزف
ال��ح��اج ،الرقيب الأ ّول جهاد المحمد ،الرقيب الأ ّول
طارق هدى ،الرقيب الأ ّول علي مو�سى ،الرقيب الأ ّول
بيار ال�صفدي ،الرقيب الأ ّول لوي�س واكيم ،والعريفين
�أحمد عبد اهلل و�شربل هيفا.
تجدر الإ���ش��ارة �إل��ى �أن ه��ذا التمرين ي���أت��ي بعد �إتمام
م�شروع «نهر الجوز ـ درب الم�سيلحة ـ درب الطاحون»
الم ّ
نفذ في المنطقة لدعم ال�سياحة البيئية بالتعاون
ُ
م���ا ب��ي��ن �إت����ح����اد ب���ل���دي���ات ال����ك����ورة وب���رن���ام���ج ال��ت��ن��م��ي��ة
ال��ح�����ض��ري ( )GIZللمناطق ال��م��ح��روم��ة ف��ي �شمال
لبنان وبتمويل من الإتحاد الأوروبي و�ألمانيا بال�شراكة
مع وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية لتجهيز وترميم وت�أهيل
درب الم�شاة الموازي لمجرى نهر الجوز ،الذي �أ�صبح
بطول  /٥٧/كلم .من الم�سار الطبيعي الآمن في كنف
الطبيعة الخلاّ بة.
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تحية

العميد حممد احل�سيني
رحال
العميد م .فايز ّ
�أم�سي فما �أرى �أني �أ�صبح ،و�أ�صبح فما �أرى �أني
�أم�سي ،حكمة يرددها كل �إن�سان تعبي ًرا عن هذه
فان .فالموت حقيقة
الحياة التي كل من عليها ٍ
را�سخة وهو منتهى كل حي .ومن �أهم خ�صائ�ص
الموت �أن ال�ساعة ال يعلمها �إال اهلل و�أن النف�س ال
تدري ب�أي �أر�ض تموت .للموت ت�أثير رهيب على
الإن�سان لأنه ي�ؤدي �إلى فقدان الأهل والأحباب
فيولد في القلب مرارة الفقدان والأ�سى والحزن،
وتبقى الحياة في�ض من الذكريات ت�صب في بحر
الن�سيان.
فار�سا من فر�سان بلدة
وبالأم�س القريب غيب الموت
ً
وقائدا ً
فذا من كبار قادة قوى الأمن
�شم�سطار في البقاع،
ً
الداخلي� ،إنه العميد المتقاعد محمد مح�سن الح�سيني
رئي�س �سابق للإدارة المركزية وبالتالي قائد وحدة وع�ضو
في مجل�س القيادة ،وهو الذي �أم�ضى حوالي �أربعين �سنة
من عمره في خدمة م�ؤ�س�سة قوى الأم��ن الداخلي ومن
خاللها خدمة وطنه ومواطنيه.
تمتع العميد الح�سيني بموا�صفات القائد المميز فوهبه
اهلل قامة عالية ال تنحني �إال لرب العالمين ،وقلباً �صلباً
بدفاعه عن الحق فال يهادن وال يتراجع .كما تحلى بمكارم
الأخالق والقيم الفا�ضلة والمثل العليا فهو كبير النف�س بعيد
النظر متّزن يقظ �شجاع قوي العزيمة ،وكان دوماً للظالم
خ�صماً وللمظلومين عوناً ون�صيراً� .أقر كل من
عرفه ب�أنه �صاحب نخوة يندفع اندفاعاً في
�سبيل خدمة النا�س� ،إنه باخت�صار �صاحب
�شخ�صية فريدة تقر�أ في محياها جالل
الكبرياء وعظمة الأنفة �أنه فهو ال يجامل
أحدا ،فيقول لل�صادق �صادق وللكاذب �أنه
� ً
كاذب مهما كلفته �صراحته من ثمن.
ام����ت����از ال���ع���م���ي���د ال��ح�����س��ي��ن��ي ب��ث�لاث
مميزات وهي:
١ـ خالل خدمته كرئي�س للإدارة
المركزية في المديرية العامة
ل��ق��وى الأم����ن ال��داخ��ل��ي ���ش�� ّرع
�أب��واب الم�ست�شفيات لعنا�صر

قوى الأمن الداخلي المر�ضى ومن هم على عاتقهم ،كان
العن�صر المري�ض يدخل �إل��ى الم�ست�شفى راف��ع الر�أ�س
وعالي الجبين ،حتى �أنه قد ع ّين �ضابطاً حكيماً لي�شرف
على رعاية ه���ؤالء العنا�صر وبعد ال�شفاء يخرج العن�صر
من الم�ست�شفى كما دخل موفور الكرامة را�ضياً �شاكراً
نعمة اهلل وم�ؤ�س�سة قوى الأم��ن الداخلي� .أما اليوم ف�إن
دخول الم�ست�شفيات لي�س بالأمر ال�سهل ولكن هذا الو�ضع
لن يدوم ما دام الكثير من ال�ضباط قد اندفعوا يطالبون
لإعادة هذه الحقوق وخ�صو�صاً �سعادة المدير العام اللواء
عماد عثمان الذي نا�شد مبا�شرة فخامة رئي�س الجمهورية
بهذا المو�ضوع والأمل كبير �أن ينجح في هذه المهمة.
٢ـ كان العميد الح�سيني ال يعترف �إال بلبنان الواحد
�أر�ضاً و�شع ًبا ،ولذلك ورغم الحرب الأهلية التي انطلقت
في ال�سبعينيات� ،أ�صر على القيام بواجباته الوظيفية في
كل بقعة من بقاع لبنان التي توزعت تحت �سيطرة قوى
الأمر الواقع .وقد دفع ثمن هذا الإ�صرار والإيمان بوطنه
وحب�س ،رغم ذلك بقي يردد :وطن
وحجز ُ
لبنان �أن اختُطف ُ
واحد ودولة واحدة وال ي�صح �إال ال�صحيح .وانتهت الحرب
وع��اد لبنان واح��داً م��وح��داً ،وع��اد محمد �إل��ى م�ؤ�س�سته
ومنزله �أ�شد �إيماناً بالوطن الواحد.
٣ـ �آمن العميد ال�سيد الح�سيني ب�أن لبنان ال يعي�ش �إال
بجناحيه الم�سلم والم�سيحي ،وط ّبق �إيمانه على �أر�ض
الواقع �إذ تزوج من غير دينه من �سيدة نبيلة �شريفة وفا�ضلة
�أنجبت له ولدين �أثبتا �أنهما من االتقياء بوقوفهما �أمام
محنة والدهما المري�ض لأ�شهر عدة ي�سهران على عالجه
ورعايته رعاية تمثلت بالحنان والمال.
�إلى جنان الخلد وجوار رب رحيم يا من كنت الأمل
المرتجى لكل مواطن �شريف ،والأخ الكريم
وال�صديق الوفي ورفيق دربنا في م�سيرتنا
المهنية نعمل معاً متكافلين ومت�ضامنين
ف��ي �سبيل م�صلحة ال�سلك وم�صلحة
عنا�صر قوى الأمن الداخلي.
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يف ما يلي ن�ص امل�سابقة:

مجلة «األمن»
في امتحانات
اللغة العرب َّية
بثانوية حارة حريك
اخ��ت��ارت ثانو َيّة ح��ارة حريك الر�سمية  -فرع
البنات ،مو�ضوعً ا بعنوان «ال�صورة تتك ّ َلم» للزميلة
مي�شلين م��ب��ارك ،وال���ذي ن�شرته مجلة «الأم���ن»
في عدد ت�شرين الثاني  ،2020لم�سابقة امتحان
���ش��ه��ادة االق��ت�����ص��اد واالج���ت���م���اع .وه����ذا االخ��ت��ي��ار
م��دع��اة اع��ت��زاز ب���أه��م��ي��ة ال��ر���س��ال��ة ال�سامية التي
تحملها المجلة من �ضمن توجهات المديرية
العامة لقوى الأمن الداخلي ،والقا�ضية بالتوجه
نحو �أك��ب��ر �شريحة م��ن المجتمع ،لكونها ج�سر
الثقة بين الوطن والمواطن.

استمرار عملية تلقيح
السجناء ضد «كورونا»
ا�ستكمالاً لعملية تلقيح ال�سجناء
الراغبين ب�أخذ لقاح «فايزر» ،قام فريق من
�أطباء بال حدود ب�إطالق المرحلة الرابعة
من هذه العملية في عدد من ال�سجون
بمختلف المناطق اللبنانية.

تلقيح �أحد ال�سجناء.
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دوليات

خلفيَات ال�رصاع بني رو�سيا و�أوكرانيا و�آفاقه
ّ
�أ .د� .ألك�سندر �أبي يون�س
�ساد التوتر العالقات بين رو�سيا و�أوكرانيا منذ و�صول موالين
للغرب �إل���ى الحكم ف��ي كييف ع��ام  ،2014وق��ي��ام رو�سيا ب�ضم �شبه
جزيرة القرم ون�شوب حرب مع الإنف�صاليين الموالين لرو�سيا في
دونيت�سك .لكن منذ و���ص��ول زيلين�سكي �إل���ى ال��رئ��ا���س��ة ف��ي كييف،
�أُح��ر َز ّ
تقدم مع مو�سكو لأنه م�ؤيّد للحوار .تغيّرت مواقف �أوكرانيا
وتحالفاتها ف��ي التاريخ الحديث ،لتقف «�سوفياتية» م��ع مو�سكو
تار ًة ،و«ديمقراطية قومية» حليفة للغرب تار ًة �أخرى .واليوم هناك
م��خ��اوف كبيرة م��ن ان���دالع ح��رب بين الجانبين .فما ه��ي خلفيات
ال�صراع بين رو�سيا و�أوكرانيا؟ وماذا تريد �أوكرانيا من الغرب الذي
تميل �إلى مواالته؟ وما هي مخاوف رو�سيا ومواقف الغرب؟

تاريخ النزاع

ّ
تفكك الإت��ح��اد ال�سوفياتي ف��ي ال��ع��ام  1991وان��ه��ار معه حلف
وار�سو وانتهت الحرب ال��ب��اردة ،فيما احتفظت ال��والي��ات المتحدة
بحلف الناتو المكوّن من  13دولة لمواجهة الإره��اب .واعتبارًا من
تلك ال�سنة ،دخلت العالقات بين مو�سكو وكييف مرحلة دقيقة في
�ضوء الإ�ستفتاء على ا�ستقالل �أوكرانيا عن الإتحاد ال�سوفياتي ،لكن
الرئي�س ميخائيل غوربات�شوف كان يحر�ص على بقاء �أوكرانيا �ضمن
الأ�سرة ال�سوفياتية ،لأنه ال يت�صوّر اتحا ًدا من دونها ،كونها ثاني �أقوى
جمهورية �سوفياتية .الإ�ستفتاء ال��ذي هابته رو�سيا كانت نتيجته
بالفعل �سلبية لها ،فكييف �أ�صبحت
ّ
م�ستقلة،
�سنة  1991عا�صمة ل��دول��ة
بعد ا�ستفتاءٍ قرّرت الأغلبية الإنف�صال
ع��ن الإت��ح��اد ال�سوفياتي .ورغ��م ذل��ك،
ب��ق��ي��ت رو���س��ي��ا ت��ع��ت��ب��ر �أوك���ران���ي���ا ج���زءًا
م��ن م��ج��ال ت���أث��ي��ره��ا ،ل��ذل��ك انتهجت
���س��ي��ا���س��ة ه��دف��ت لأن ت��ك��ون لأوك��ران��ي��ا
«�سيادة محدودة» ،وحافظت الدولتان
ع��ل��ى ع�لاق��ات وث��ي��ق��ةّ � .إال �أن ال�����ص��راع
ً
ّ
حديثا ب�سبب العديد
ا�ستجد
بينهما
من النقاط ال�شائكة ،منها التر�سانة
ال��ن��ووي��ة لأوك��ران��ي��ا ال��ت��ي واف��ق��ت على
ال���ت���خ ّ���ل���ي ع��ن��ه��ا ب���ع���د ال���ت���وق���ي���ع ع��ل��ى
م��ذك��رة بوداب�ست لل�ضمانات الأمنية
�شرط �أن تتعهد رو�سيا بعدم التهديد
باللجوء �إلى القوة �أو ا�ستخدامها �ضد
قوات رو�سية.

�سالمة ووح��دة �أرا�ضيها ،و�أن ال ّ
تهدد ا�ستقاللها و�سيادتها .و�سنة
ّ ،1999
وق��ع��ت رو�سيا على معاهدة الأم���ن الأوروب����ي ف��ي ا�سطنبول،
حيث �أكدت �أن لكل دولة م�شاركة في المعاهدة الحق في اختيار �أو
تغيير خططها الأمنية بما في ذلك معاهدات التحالف ،ولكن كال
الطرفين قام بخرق المعاهدة �سنة .2014
ان��دل��ع��ت ال���ث���ورة وح��رك��ة ال��م��ي��دان الأوروب������ي ف��ي �أوك���ران���ي���ا �سنة
 ،2014وت��مّ عزل رئي�سها فيكتور يانوكوفيت�ش .عندها ب��د�أت رو�سيا
ً
خ�صو�صا العا�صمة �سيمفروبول
بال�سيطرة على �شبه جزيرة القرم،
ُ
التي تتم ّتع بالحكم الذاتي ،ومدينة �سيفا�ستوبول التي تدار ب�شكل
م�ستقل حيث القاعدة البحرية الرو�سية بموجب ميثاق خاركيف
عام  .2010و�أودت الحرب الرو�سية-الأوكرانية بحياة � 13ألف �شخ�ص.
بعدها �أعلنت قيادة القرم �أنها �ستجري ا�ستفتاء على الإنف�صال عن
�أوكرانيا� .أعقب هذا الإ�ستفتاء المثير للجدل� ،ضم رو�سيا ل�شبه
ج��زي��رة ال��ق��رم ف��ي �آذار  .2014رف�ضت �أوك��ران��ي��ا ومعظم المجتمع
الدولي الإعتراف بالإ�ستفتاء وال�ضم ،و�أعلن البرلمان الأوكراني �أن
ّ
محتلة من قبل رو�سيا التي زادت من
�شبه جزيرة القرم هي �أر���ض
ً
خ�صو�صا في الأماكن التي ت�ضم
وجودها الع�سكري في المنطقة،
مرك ًزا هامً ا لتوزيع الغاز.
�أع��ق��ب ���ض��م الإت���ح���اد ال��رو���س��ي ل�شبه ج��زي��رة ال��ق��رم م��ظ��اه��رات
م�ؤيّدة لرو�سيا في جنوب و�شرق �أوكرانيا ،حيث ت�صاعدت �إلى نزاع
ّ
م�سلح بين القوات الإنف�صالية المدعومة من رو�سيا في دونيت�سك
ولوغان�سك (جمهورية �أوكرانيا ال�شعبية التي ت�سعى �إلى االنف�صال
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ع��ن �أوك��ران��ي��ا) ،وال��ح��ك��وم��ة الأوك��ران��ي��ة .وك���ان رئي�س وزراء
جمهورية دونيت�سك ال�شعبية �آن��ذاك (�ألك�سندر ب��وروداي)
مواط ًنا رو�سيًا ،لكن بعده ،ومنذ �آب � ،2014شغل المواطنون
الأوكرانيون جميع المنا�صب العليا في هذه المدينة.
تو�سَّ طت فرن�سا و�ألمانيا لإن��ه��اء المعارك بين رو�سيا
وتو�صل الطرفان �سنة � 2015إلى توقيع اتفاقية
و�أوكرانيا،
َّ
مين�سك ل��وق��ف �إط��ل��اق ال���ن���ار ،ل��ك��ن رغ���م ذل����ك ،ا���س��ت��م��رت
ال��م��ن��او���ش��ات ال��ح��رب��ي��ة ع��ل��ى ط���ول خ��ط ال��ت��م��ا���س م��ن دون قوات �أوكرانية.
ّ
وتجدد ال�صراع
التو�صل �إلى ت�سوية �سيا�سية بين البلدين.
ّ
�سنة  2016بعدما �أغلقت رو�سيا المعابر الحدودية ب�سبب مقتل جنود
رو�س على يد �أوكرانيين ح�سب قول مو�سكوّ � ،إال �أن �أوكرانيا نفت هذا
الحادث ،وك�شفت عن ا�ستعدادات رو�سيا لغزو �شامل لأرا�ضيها ،الأمر
ّ
تتمكن من منعه .وف��ي �سنة
ال��ذي �أ�صبحت �أوروب���ا �أ�ضعف من �أن
� ،2018أطلقت �سفن حربية رو�سية النار على ثالث �سفن �أوكرانية
بالقرب من م�ضيق كيرت�ش الذي ت�سيطر عليه رو�سيا .فر ّد النواب
الأوكرانيون بفر�ض الأحكام العرفية على طول المناطق ال�ساحلية
الأوكرانية والمناطق المتاخمة لرو�سيا.
ومنذ بداية العام  ،2021ت�صاعدت ّ
حدة الإ�شتباكات في منطقة
دون��ي��ت�����س��ك ،ب��ي��ن الإن��ف�����ص��ال��ي��ي��ن ال��م��دع��وم��ي��ن م��ن رو���س��ي��ا وال��ق��وات
الأوكرانية .وح�شدت مو�سكو �ألوف الجنود ومئات الآليات الع�سكرية
الثقيلة بالقرب من الحدود الأوكرانية في الغرب حيث يقع العديد
من قواعدها الع�سكرية .بالمقابل ،ح�شدت �أوكرانيا قوات �ضخمة
على حدود منطقة دونيت�سك ،الأمر الذي دفع بالعديد من الدول
�إلى التحذير من اندالع حرب �شاملة بين رو�سيا و�أوكرانيا بخا�صة
في ّ
ظل التوتر الأ�شد بين البلدين منذ �سنوات.
حاليًا ،ير ّكز الغرب و�أوكرانيا على ت�صوير الح�شود الع�سكرية
الرو�سية ال�ضخمة على الحدود بغية ن�شر دعاية غزوهم لأوكرانيا،
ً
مطلقا .ويختلف المراقبون ب�ش�أن
لكن الكرملين ينفي ذلك نفيًا
النوايا الحقيقية للكرملين ،فالبع�ض يعتبر �أن بوتين ح�سم �أمره
ب�ش�أن الغزو ،بينما يعتبر �آخ��رون �أن الأم��ر ّ
يتعلق ب�أ�سباب داخلية
مثل �صرف النظر عن ق�ضية المعار�ض �أليك�سي نافالني ،وخارجية
ت ّت�صل باختبار ت�صميم الرئي�س الأوك��ران��ي فالديمير زيلين�سكي
وال���غ���رب .وي����رى ط���رف ث��ال��ث �أن م��و���س��ك��و ق���د ت��ن��خ��رط ف���ي عملية
ع�سكرية م��ح��دودة ف��ي دون��ي��ت�����س��ك ،ال��ت��ي ت��ق��ول مو�سكو �إن كييف
ّ
تخطط لتطهير عرقي في المنطقة.

مطالب أوكرانيا

تعتزم �أوكرانيا مقاومة رو�سيا بمفردها ،وهي لي�ست بحاجة �إلى

وجود قوات �أجنبية للقتال في ّ
�صفها ،بل هي بحاجة �إلى �أ�سلحة
م��ت��ط��وّرة ،وت��ري��د ال��دخ��ول ب��الإت��ح��اد الأوروب����ي وبحلف ال��ن��ات��و ،لذا
تطالب كييف الغرب بعدم الر�ضوخ ل�ضغوطات رو�سيا ،وعدم تقديم
�أي «�ضمانات» �إزاء م�ستقبل �أوكرانيا كدولة محايدة ،لأنها لو كانت
ج��زءًا من الناتو في العام  2014لما ت��ج�� ّر�أت مو�سكو على اجتياح
القرم .لكن ال يمكن لأوكرانيا الإ�ستفادة من «�ضمان الأمن» الذي
ّ
يوفره حلف الناتو لأع�ضائه.
تطلب �أوكرانيا دعمً ا من الغرب ي�شمل فر�ض عقوبات �سيا�سية
واقت�صادية على رو�سيا ،وعدم الإعتراف برو�س َيّة القرم ،وبا�ستقالل
جمهورية دونيت�سك ال�شعبية في �شرق �أوكرانيا .كما تطالب ّ
بمدها
ب�أ�سلحة نوعية وف ّتاكة قادرة على �إحداث تغيير في ميزان القوى مع
رو�سيا .وهي تريد تبادل المعلومات الإ�ستخباراتية وتطوير جي�شها
من خالل مناورات م�شتركة مع دول حلف الناتو .لكن حلف �شمالي
ّ
يتمكن من تزويد �أوكرانيا ب�أي دعم ع�سكري كبير في
الأطل�سي لن
الوقت الحالي لإح��داث فرق �ضد القوات الرو�سية ،لكنه ي�ستطيع
فر�ض عقوبات مالية واقت�صادية على مو�سكو.

مخاوف روسيا

ح ّ��ذر الرئي�س الرو�سي ،فالديمير بوتين ،حلف الناتو من ن�شر
�أ���س��ل��ح��ة وج��ن��ود ف��ي �أوك��ران��ي��ا ،لأن���ه ���س��ي��رد بن�شر ���ص��واري��خ رو���س��ي��ة.
فمو�سكو قلقة ب�ش�أن مناورات الناتو بالقرب من حدودها ،وبالتالي
تو�سعه باتجاه ال�شرق ّ
يهدد الم�صالح الأمنية الأ�سا�سية لمو�سكو.
ّ
و�أعرب بوتين عن قلقه من �أن الناتو قد ي�ستخدم الأرا�ضي الأوكرانية
لن�شر �صواريخ قادرة على الو�صول �إلى مراكز القيادة الرو�سية في
غ�ضون خم�س دقائق فقط.
ورغ���م �أن رو�سيا تمتلك ق���درات على ط��ول ال��ح��دود الأوك��ران��ي��ة
لتنفيذ غ��زو �سريع وف���وري ف��ي م��ح��اول��ة منها لإج��ب��ار كييف على
الإب��ت��ع��اد ع��ن ان��ج��راف��ه��ا �إل����ى ف��ل��ك �أوروب�����ا ال��غ��رب��ي��ة وح��ل��ف �شمال
الأطل�سي� ،إلاّ �أن مو�سكو نفت �أن يكون لديها �أي خطط لمهاجمة
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�أوك��ران��ي��ا ،لكنها طالبت �أي ً
�����ض��ا ب�ضمانات �أم��ن��ي��ة م��ن ال��غ��رب ،مثل
تعهدها ب�أنها لن ت�سمح لأوكرانيا بالإن�ضمام �إلى الناتو.

الترويج للحرب واملساعي لتخفيض التوتر

ن�شرت �صحيفة «بيلد» الألمانية خريطة الغزو الرو�سي لأوكرانيا
التي تعود �إلى العام  1943خالل الحرب العالمية الثانية ،عندما كان
ال�سوفيات ّ
ي�صدون هجوم جي�ش هتلر على بالدهم .وو�صلت الحملة
الإعالمية المروّجة لأج��واء الحرب �إل��ى حد ن�شر ّ
توقعات «خبراء
ع�سكريين» على مختلف و�سائل الإعالم في �أوكرانيا والغرب حول
محاور الهجوم الرو�سي المفتر�ض ،و�أن مو�سكو �ست�ستخدم محاور
عديدة من ال�شمال والبحر الأ�سود� ،إ�ضافة �إلى محور ثالث يقوده
مواطنو الدونيت�سك �أنف�سهم ،ه��ذا بالإ�ضافة �إل��ى ك�شف موازين
القوى بين الفريقين .كما �أعلنت وا�شنطن ولندن عن ا�ستعدادهما
ل��دع��م �أوك��ران��ي��ا .ت���أت��ي ه��ذه ال��دع��اي��ة م��ن �ضمن ال��ح��رب الإع�لان��ي��ة
والنف�سية التي تقودها الواليات المتحدة وحلفاءها الغربيين في
حملة متناغمة �ضد رو�سيا التي �أ�صرّت على تكرار موقفها ب�أنها ال
ترغب في مهاجمة �أوكرانيا .ومما زاد ت�أجيج ال�صراع ،هو تفاقم �أزمة
الالجئين على ال��ح��دود البولندية-البيالرو�سية الأم��ر ال��ذي ّ
هدد
�أمن �أوروبا من الناحية ال�شرقية ،بخا�صة و�إن الغرب ي ّتهم الرئي�س
البيالرو�سي بال�سعي لتق�سيم الإت��ح��اد الأوروب���ي عن طريق �إر�سال
مهاجرين من ال�شرق الأو�سط �إلى حدود �أع�ضاء الناتو في بولندا
والتفيا وليتوانيا .وكان الرئي�س البيالرو�سي قد �صرّح ب�أنه �سيقف
�إلى جانب مو�سكو في حال اندلعت الحرب مع �أوكرانيا.
وقد زار الرئي�س الأوك��ران��ي �إقليم دونيت�سك ،ك��� ّأن البالد دخلت
�أجواء الحرب فعليًا ،م�ؤ ّك ًدا ثقته بالجي�ش الأوكراني الذي �سيوا�صل
ال��دف��اع ع��ن حرية ال��ب�لاد و�سيادتها ف��ي وج��ه رو���س��ي��ا ،فيما مو�سكو
تنفي هذه الإتهامات وتطالب �أوكرانيا وداعميها الغربيين بتنفيذ
ات��ف��اق��ي��ات مين�سك ،ال��ت��ي ت��ل��زم كييف ب�سحب الأ���س��ل��ح��ة الثقيلة
والقوات الأجنبية من �أوكرانيا.
ورغم ّ
حدة التهديدات ،جرى لقاء افترا�ضي بين بوتين وبايدن
ّ
في  7كانون الأول  2021لخف�ض التوتر حيال �أزم��ة �أوكرانيا ،و�أكد
الطرفان اهتمامهما ّ
بحل الأزمة .ي�أتي الإت�صال الرئا�سي الثنائي
بعد ل��ق��اء م��ت��و ّت��ر جمع وزي���ري خ��ارج��ي��ة ال��دول��ت��ي��ن ووق��ع��ت م�شادة
كالمية ح���ادة بينهما ب�ش�أن �أوك��ران��ي��ا خ�لال م���أدب��ة ع�شاء �أقامتها
منظمة الأم��ن والتعاون في �أوروب���ا .وبعد ه��ذه القمة الإفترا�ضية
عبر تقنية الفيديو� ،أ���ص��در مكتب الرئا�سة الأوك��ران��ي بيا ًنا �شكر
فيه الرئي�س الأميركي على «الدعم الثابت» وتهديده رو�سيا بفر�ض
«عقوبات �شديدة»� ،إذا �ش ّنت الأخيرة حربًا على �أوكرانيا.

ي��رى الأميركيون � َّأن رو�سيا لي�س من ّ
حقها التدخل في �ش�ؤون
�أوكرانيا الداخلية ،ويعتبرون انزعاج مو�سكو من الأ�سلحة الثقيلة
في �أوكرانيا وم��ن التر�سانة ال�صاروخية التي يحاول الناتو تزنير
خا�صة لي�س لرو�سيا حق رف�ضها �أو اعتبارها
رو�سيا بها ،هي �ش�ؤون ّ
ً
تهديدا لأمنها القومي .في المقابل ،تريد مو�سكو من كييف �أن
ت�سيطر على كامل حدودها مع رو�سيا و�أن ّ
تنفذ اتفاقية مين�سك.

موقف الغرب

���ص��رّح وزي����ر ال���دف���اع الأم��ي��رك��ي ب�����أن ب��ل�اده ���س��ت��زي��د م�ساعداتها
��وم رو���س��ي ،وتفر�ض
الع�سكرية لأوك��ران��ي��ا ف��ي ح���ال تعرّ�ضها ل��ه��ج ٍ
�ضد مو�سكوّ � .إال �أن فرن�سا و�ألمانيا ّ
عقوبات جديدة ّ
تحفظتا على
ُ
ه��ذه الم�ساعدة بخا�صة و�إنهما م�ستاءتان لأنهما ا�ستبعدتا من
اتفاقية �أوكو�س الأمنية بين ا�ستراليا والمملكة المتحدة والواليات
المتحدة التي �أب��رم��ت ف��ي � 15أي��ل��ول  2021وال��ت��ي �ستع ّزز الوجود
الع�سكري الغربي في منطقة المحيط الهادئ ون�شر غوا�صات تعمل
بالطاقة النووية.
حاولت �أوكرانيا اقناع الغرب ب�أنها تدافع عن �إرادته وقيمه ،وعلى
ال��رغ��م م��ن ذل��ك تباط�أ ه��ذا الأخ��ي��ر ف��ي الإ�ستجابة لمطالبها� ،أو
ا�ستجاب بن�سب متفاوتة ،بح�سب طبيعة وحجم عالقات دوله مع
ّ
�سيفكر ج ّ��د ًي��ا في ع�ضوية �أوكرانيا بحلف الناتو� ،إذا
رو�سيا .فهو
كان خيار المواجهة مع رو�سيا مطروحً ا� ،أو حتميًا في الم�ستقبل.
لكنه الآن ي�ضغط من �أجل حل دبلوما�سي ي�أمل في تهدئة التوترات
وجهت �ألمانيا انذارًا
عبر التنفيذ الكامل التفاقية مين�سك ،لذلك ّ
ّ
محذرة �إيّاها من القيام ب�أي مغامرة تجاه �أوكرانيا ،ودعت
لرو�سيا
الطرفان للمفاو�ضات.

اخلامتة

ُت��ع��ي��د �أوك��ران��ي��ا ال��ي��وم ت��رت��ي��ب ح�ساباتها ك��م��ا فعلت ف��ي مطلع
الت�سعينيات ،حيث يتورّط رئي�سها بم�صير العالقة مع وا�شنطن� ،إلى
جانب ّ
تحديات وانق�سامات داخلية ،وعالقة غير وا�ضحة مع مو�سكو.
ف�أوكرانيا تبدو اليوم وك�أنها تعي�ش ن�شوة ن�صر فعلي ،وتتم ّتع بقوة
لم تعهدها من قبل ،لكن الحرب �إذا وقعت �ستكون طويلة و�صعبة،
ويجب على كييف التنبّه من دفع ثمن ع�سكري واقت�صادي جرّاء
المواجهة عن غيرها ،وا�ستعداء رو�سيا التي هي في النهاية ال�شريك
الطبيعي للدول الأوروبية في تح�صين الأمن الأوروب��ي واقت�صاده.
فالواليات المتحدة بد�أت تلمّ ح لأوكرانيا ب�ضرورة �إجراء تعديالت
د�ستورية من �ش�أنها �أن تمنح الحكم الذاتي لمدينة دونيت�سك! فهل
يكون هذا التلميح مدخلاً للت�سوية والحل؟.
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مقال

لمي وال ّدبلوما�س ّية لتوحيد الأمم
العلو ُم املفتوحة نحو ال ّتعاون ال ِع ّ
د .نجاة جرج�س جدعون

لمي والدّ بلوما�س ّية على
�إق��را ًرا
«بقدرة ال ّت ِ
ِ
عاون ِ
الع ّ
�����م» ،ينطوي ج��وه ُ��ر «ال��ع��ل��وم المفتوحة»
ت��وح��ي ِ��د الأم ِ
ّ
العلم ّية والتقدّ م
لجهة وج��وب مُ �شاركة الإكت�شافات ِ
ِ
ُ
ّ
لمي .والعلومُ المفتوحة هي العلومُ التي ال تعرقلها
ِ
الع ّ
ُ
الحواجز وال تحدُّ ها الحدودُ .
� َّإن جائحة «كوفيدُ »19 -ت ُ
لح ٍة
ثبت وجو َد
حاجة مُ ّ
ٍ
ّ
أ�سا�سي في
لمي و�ضمان الحق ال
�إلى تعزيز ال ّتعاون ِ
ّ
الع ّ
وتطبيقات ِه .وترمي
لمي
ِ
تعميم الإنتفاع بال ّتقدّ ِم ِ
الع ّ
ِ
ُ
بالعلوم
إنتفاع
ل
ا
���ادة
ي
ز
��ى
ل
�
إ
المفتوحة
العلوم
حركة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وزيادة �شفاف ّيتها لكي ُت�صبحَ �أكثر فاعل ّية.
ِ
الحر
بتعبير «العلوم المفتوحة» الإنتفاع
ويُ ��رادُ
ّ
ِ
العلم ّي ِة،
والبيانات
بالمن�شورات
والبنية الأ�سا�س ّي ِة ِ
ِ
ِ
ِ
��ات ال���ح ّ���ر ِة وال����م����وارد ال�� ّت��ع��ل��ي��م�� ّي ِ��ة
ي
��
ج
��
م
��ر
ب
��
ل
وك���ذل���ك ب��ا
ّ
ِ
ولقاحات.
إختبارات
المفتوحة من �
ات
ِ
وال ّتكنولوج ّي ِ
ٍ
ٍ
ّ
ُ
ّ
ُ
��وم في
ك��م��ا � َّأن ال��ع��ل��وم ال��م��ف��ت��وح��ة ت���ع���زز ال��ث��ق��ة ب��ال��ع��ل ِ
إ�شاعات والمعلوماتُ
ُ
تنت�شر فيها ال
الفترة ا ّلتي
هذه
ُ
ِ
ّ
«تف�شي
أ�صبحنا نتحدّ ُث عن
الخاطئة ،ل��درج ٍ��ة �أ َّن��ن��ا �
ْ
بحاجة �إلى ّ
ُ
كاء
فنحن اليو َم
الم�ض ّللة».
الذ ِ
المعلومات ُ
ٍ
َ
ّ
أجل مواجهة التحدّ يّات العالم ّية .وفي
الجماعي من � ِ
ّ
ُ
ُ
ُ
المدني
حين تعمل الأو����س���اط ال ِ��ع��ل��م�� ّي��ة وال ُ��م��ج��ت��م��عُ
ّ
وال ُ��م��ب��ت��ك َ
��ا���ص ب��ج��دّ  ،ف��ي ظ ّ���ل ه��ذه
��رون وال��ق��ط��اعُ ال��خ ّ
ُ
ال ّ
ٌ
الحاجة
�صبح
مثيلُ ،ت
َ�سب ْق لها
ُ
��ظ��روف ا ّل��ت��ي ل ْ��م ي ِ
ً
المفتوحة جل ّية �أكثر من
العلوم
إنتقال �إلى
لحة لل
ُ
الم ّ
ِ
ِ
ِ
وقت م�ضى.
� ّأي ٍ
ّ
ّ
ُ
ّ
لم،
الع
إلى
�
جوء
ل
ال
خالل
من
ق
يتحق
ذي
ل
ا
أمر
ل
ِ
ا ُ
ِ
ِ ِ
م�ستنير
جمهور
الح�صول على م��واف��ق ِ��ة
�إل���ى ج��ان ِ��ب
ِ
ٍ
ٍ
و�إحترامه.
ُ
ً
ُ
ملحة لجهة توفير
و�أخي ًرا ولي�س �آخ ًرا ،تبرز الحاجة ّ
المفتوحة
العلوم
��ات
���ي
ِ
ل�سيا�سات وم��م��ار���س ِ
ِ
���ار دول ّ
�إط ٍ
ِ
ُ
خ�ص�ص ّي ِة والإقليم ّي ِة
ا ّلتي تعترف بال
إختالفات ال ّت ّ
ِ
ّ
ُ
المفتوح ،ال��ذي ي�أخذ في الإعتبار
العلم
من
منظور ِ
ِ
ِ
ّ
منظور
الحريّة الأكاديم ّية ،المناهج التحويل ّية من
ّ
ِ
المحدَّ دَة ا ّلتي ُتواجهُ ها.
ل
ا
وع
إجتماعي وال ّتحدّ يّات ُ
ّ
ال ّن ِ

األم ُر الّذي يبرزُ من خالل:

بالم�صادر
الخا�صة
أهم ّية �أكبر للق�ضايا
ّ
 �إعطاء � ِّ
���ش���ورات ال ِ��ع��ل��م�� ّي ِ��ة،
ال��م��ف��ت��وح��ة وال���و����ص���ول �إل�����ى ال���م���ن����
ِ
العلم ّية بنف�س طريقة البيانات
كفتح ال��م��ن�����ش��ورات ِ
ِ
الر�سوم
قيمة
خف�ض
أو
�
و/
المفتوحة
ات
ي
والبرمج
ّ
ّ
المن�شورات وا ّلتي ُت َعدُّ مكلف ًة بال ّن�سبة للباحثين
على
ِ
�أو الم� ّؤ�س�سات ال ّتابعة لهم.
ّ
الرقم ّي ِة
عليم والدّ ِ
راية ّ
 الإ�ستثمار في ال ّت ِدريب والت ِ
وب��ن��اء ال��ق��درات ُبغية تمكين الباحثين وغ��ي��ره��م من
المفتوح.
العلم
الم
الجهات المعن ّي ِة من ُ
�شاركة في ِ
ِ
ِ
ِ
الئمة
لم المفتوح و�إيجاد حوافز مُ
 تعزيز ثقافة ٍِ
الع ِ
للعلم المفتوح.
ِ
ّ
ّ
���دّ
��ات
ه
��
ج
��
ل
ا
��ع
م
��اون
ع
��
ت
��
ل
وا
���ي
ل
و
ل
ا
��اون
ع
��
ت
��
ل
ا
تمتين
ِ
ّ
ولغر�ض
،
المفتوح
لم
الع
�سياق
دة في
المعن ّي ِة ُ
المتعدّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرقم ّية وال ّتكنولوج ّية والمعرف ّية.
تقلي�ص الفجوات ّ
ِ
أنظمة
لدعم �
 �ضرورة تبادل البيانات والمعلوماتِ
ِ
القرار.
و�صنع
المعرفة
ِ
ِ
ِ
المفتوح
لم
للع
ة
ي
تمكين
ة
ي
�سيا�س
بيئة
تطوير
ّ
ّ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
َ
بهدف ت�شجيع
المفتوح،
لم
ِ
على � ْأن ت�شمل الحوافز ِ
للع ِ
ِ
ً
ّ
َ
خا�صة في المجالت ذات
لمي
ّ
�شر ِ
الع ّ
الباحثين على ال ّن ِ
ال�سيا�سات
الو�صول
المفتوح ،وتقليل الفجوة بين �ص ّن ِاع ّ
ِ
ِ
َ
إ�صدار
ل
ة
ي
البحث
والمراكز
والباحثين
ت�شريعات تخدمُ
ّ
ٍ
ِ
َ
العلم المفتوح.
لمي وتعزيز تطبيق ِ
البحث ِ
الع ّ
 ت���ح���وي���ل ال���م���ج���ت���م���ع���ات ال ِ���ع���ل���م��� ّي���ة وال���ب���ح���ث��� ّي���ةنتجة ُت ّ
لم
لمجتمعات �إبداع ّي ٍة ومُ
عز ُز العالقة بين ِ
ٍ
ٍ
الع ِ
َ
وتنه�ض بالإن�سان ّي ِة و ُت ّ
ُ
جتمع
والم
نمية
حق ُق �
ُ
أهداف ال ّت ِ
ِ
�ستدامة.
الم
ُ
ِ
أرواح.
لم
 تمتين � ّأهم ّية ِ
الع ِ
المفتوح في �إن��ق ِ��اذ ال ِ
ِ
َ
ويُ ��ع��ت�� َب ُ��ر م��ا ح َ
خ�ل�ال م��واج��ه ِ��ة ج��ائ��ح ِ��ة ك��وف��ي��د19-
���دث
مثالاً
رائعا على ذلك.
ً
المتع ّلقة بالعلوم المفتوحة
وجهات ُ
هذه هي �أبرز ال ّت ّ
�ساهم م�ساهمةً
ُ
َّ
�إرت�أينا ال ّتركيز عليها باعتبار �أن��ه��ا ت
ُ
فعال ًة في تعزيز حقوق الإن�سان ،وبال ّتالي تج�سيد قدرة
ّ
لمي والدّ بلوما�س ّية على توحيد الأمم.
ال ّتعاون ِ
الع ّ
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إقتصاد

ُّ
الت�ضخم والفائدة و«�أوميكرون»

ِّ
تهدد الإقت�صاد العالمي في 2022
هال �صغبيني
ه�������ل يع�������ود التباط��������ؤ الإقت�صادي العالمي ف�������ي العام 2022؟ �س��������ؤال ُ
يطرح على �أكثر م�������ن م�ستوى ب�سبب «�شب�������ه خيبة» للنمو
الإقت�صادي العالمي المحقق في نهايات العام  2021بعد بوادر انتعا�ش �أوجدها ت�سريع عمليات اللقاح للجم انت�شار فيرو�س
«كورون�������ا» الفت�������اك .فنهايات العام  2021لم تكن م�شرقة كما في منت�صفه ،ك�������ون المعدالت المقلقة ًّ
جدا التي بلغها الت�ضخم
عالميًّ�������ا ،والنم�������و المت�سارع في محافظ ديون الدول �ش ّوه�������ت التوقعات الإقت�صادية العالمية في نهاي�������ة العام ،لي�أتي متحور
«�أوميكرون» الجديد من «كورونا» والذي �ص ّنفته منظمة ال�صحة العالمية ب�أنه «مقلق» ،فين�سف كل الآمال بانطالقة جديدة
لإقت�صادات الدول.
تعاف عالمي
فه�������ذا المتح�������ور �أثار المخاوف العالمية من تج�������دد فر�ض �إغالقات عامة ،الأمر الذي �سيه�������دد امكانية تحقيق ٍ
من�ش�������ود .وهو م�������ا عبَّرت عنه بو�ضوح المديرة العامة ل�صن�������دوق النقد الدولي كري�ستالينا جورجييف�������ا التي رجحت �أن يقوم
ال�صندوق بخف�ض تقديراته للنمو الإقت�صادي العالمي ب�سبب «�أوميكرون» الجديد .وهو ما تخوفت منه � ً
أي�ضا ،وزيرة الخزانة
الأميركي�������ة جاني�������ت يلين الت�������ي �أعلنت �أ ّ َن هذا المتح�������ور قد ي�شكل خطرًا عل�������ى الإقت�صاد العالمي ،ويت�سب�������ب بتباط�ؤ النمو
الإقت�صادي ويعرقل �سال�سل التوريد ،معربة عن �أملها ب�أال ي�ؤدي �إلى تباط�ؤ النمو الإقت�صادي ب�شكل ملحوظ.
وقد �أ�شارت وكال���ة «بلومبرغ» �إلى �سيناريوهات عدة لت�أثر الإقت�صاد
بتداعيات «�أوميكرون»� ،أحدها يت�ضمن �سيناريو هبوط ًّيا حيث ت�شهد
موج���ة عدوى كبيرة في الربع الأول م���ن العام  2022تت�سبب بتباط�ؤ

�ضعف كبري يف التوريد العاملي وعدم توازن بني العر�ض والطلب.

النم���و العالم���ي �إلى  2في المئة على �أ�سا�س ربع �سنوي بدلاً من 4.2
مه���ددًا للنمو كما كان يُخ�شى
ف���ي المئة .وال�سيناريو الآخر �أال يكون
ِّ
ف���ي البداي���ة ،لكن ظهوره ه���و بمثابة تذكير ب�أن الوب���اء �سيظل يمثل
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پ �إذا لم يتم �إيجاد حلول عالمية
لمع�ضلة الت�ضخم �سيتحوّ ل �إلى
مارد ال يمكن ال�سيطرة عليهپ
تهديدًا للإقت�صاد العالمي ،ومن المحتمل �أن ي�ستمر ل�سنوات مقبلة.
في نهاية العام  ،2020كان الم�ستثمرون يتوقعون �صورة وردية مقبلة
في العام  .2021فنتائج الإنتخابات الرئا�سية الأميركية و�أنباء تطوير
لقاح ناج���ح للوقاية من «كورونا» ،جددت �آم���ال الم�ستثمرين بتعافي
الإقت�ص���اد .وكان من���اخ الإ�ستثمار ممتا ًزا في الن�صف الأول من العام
 ،2021ويرج���ع ذلك جزئ ًّيا �إل���ى الحوافز الهائل���ة النقدية والمالية،
التي وفرتها الم�صارف المركزية والحكومات لمكافحة �آثار الوباء.
لك���ن ال�صورة ب���د�أت تتغير عند الإنتقال �إلى الن�صف الثاني من العام
 .2021فف���ي ال�صي���ن� ،أعلنت الحكومة �سيا�س���ة «الرخاء الم�شترك»
لتعزي���ز الم�س���اواة والت���ي تت�ضم���ن ف���ي جوهره���ا ت�شدي���د الرقابة
عل���ى ال�ش���ركات التي تعتبره���ا ال�سلطات محفوف���ة بالمخاطر ،مثل
التكنولوجي���ا المالي���ة والمدار����س التعليمية والألع���اب عبر الإنترنت
وقط���اع العقارات وغيرها .وقد ت�سببت ه���ذه الخطوة ال�سيا�سية من
قب���ل بكين بمخاطر �أكبر على الإقت�صاد والإ�ستثمار ،والتي ت�ضخمت
نتيج���ة الم�شكالت التي واجهت ثاني �أكبر �شركة عقارية في ال�صين،
«ت�شاين���ا �إيفرغران���د» .بالإ�ضافة �إلى �أزمة الطاق���ة التي ظهرت في
الن�صف الثاني من عام .٢٠٢١
ارتفاعا للت�ضخ���م هو الأعلى
وف���ي الوالي���ات المتحدة الت���ي �سجلت
ً
مدفوعا بارتفاع �أ�سعار ال�سلع المعمرة ،فيبدو
م�ست���وى في  30عا ًم���ا
ً
�أن���ه ي�ستم���ر لفترة م���ن الوق���ت �أكثر مم���ا كان متوق ًع���ا .وقد جعلت
الأ�سعار المرتفعة� ،إلى جانب النق�ص في �سل�سلة التوريد ،العديد من
الأميركيين في حالة مزاجية �سيئة رغم التعافي الإقت�صادي ال�سريع.
و�ستنح�ص���ر المعركة هن���اك ما بين ارتفاع الدخل ونمو الوظائف من
ناحية ،والت�أثير المقلق للت�ضخم من ناحية �أخرى .ف�أيهما �ستكون لها
اليد العليا في تحديد مزاج الناخب بعد عام من الآن؟
بالت���وازي ،بد�أن���ا نتلم�س مخاطر كبيرة في العدي���د من الإقت�صادات
المتقدم���ة� ،سواء نتيجة الت�ضخم المرتف���ع� ،أم الخوف المتجدد من
وخ�صو�صا في �أوروبا ومن متحور
جولة �أخرى من فيرو�س «كورونا»،
ً
«�أوميكرون».
ال ب ّد من الإ�شارة �إلى �أن هناك  3عوامل �أ�سهمت في ارتفاع معدالت
الت�ضخ���م وزياردة الأ�سعار عالم ًّيا ،وهي زيادة �أ�سعار الوقود ،و�ضعف
�سال�س���ل التوريد العالمية ،وعدم التوازن بي���ن الطلب المتنامي غير
الم�سب���وق والعر�ض .وبالتالي ،فف���ي حال لم يتم ايجاد حلول عالمية
���ول �إلى مارد ال يمكن ال�سيطرة عليه .وهو
لمع�ضل���ة الت�ضخم� ،سيتح ّ
م���ا �أثار قل���ق الحكومات والم�ص���ارف المركزية التي ق���ررت ت�شديد
�سيا�ساته���ا المالي���ة والنقدية في العديد من البل���دان� .إذ ت ّم ت�سجيل
زي���ادات في �أ�سعار الفائدة في نيوزيلندا وكوريا الجنوبية – ورغم �أن
هذا الأم���ر يمكن �أن يوجه �ضربة كبيرة للتعافي الإقت�صادي العالمي
ً
وخف�ضا في التحفيز النقدي في كندا و�أ�ستراليا وبريطانيا.
–

پ الإحتياطي الفدرالي يقرر �إنهاء
برنامجه لم�شتريات الأ�صول
ِّ
ويمهد الطريق �أمام  3زيادات
في �أ�سعار الفائدة پ
منظمة التعاون وحالة عدم اليقني

كيف �ستبدو ال�ص���ورة الإقت�صادية والإ�ستثمارية العالمية في 2022؟
�أب�س���ط �إجاب���ة على ه���ذا ال�س�ؤال يمك���ن �أن نجدها ف���ي الم�ؤ�شرات
الإقت�صادي���ة لمنظم���ة التع���اون الإقت�ص���ادي والتنمي���ة )(OECD
الت���ي �أ�ش���ارت �إلى �أثر «�أوميكرون» في زي���ادة حالة عدم التيقن التي
يعانيه���ا الإقت�صاد العالم���ي .ون ّبهت �إلى �أن الخط���ر الرئي�سي يكمن
ف���ي ا�ستمرار الت�ضخم في الإتجاه ال�صع���ودي ،مما يجبر الم�صارف
المركزي���ة الرئي�سية عل���ى ت�شديد ال�سيا�سة النقدي���ة في وقت مبكر
و�إل���ى ح���د �أكبر مم���ا كان متوق ًعا .وقد زادت المنظم���ة من توقعاتها
زي���ادة الت�ضخم ع���ام  2022من  3.9في المئة �إل���ى  4.4في المئة،
وتحدث���ت عن �أن �أكثر من قد يت�ضرر م���ن زيادة معدل الت�ضخم هما
بريطاني���ا والواليات المتحدة ،وذلك بارتف���اع التوقعات من  3.1في
المئ���ة �إلى  4.4في المئة .ورجح���ت �أن يقترب الت�ضخم في منظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية ككل من الذروة عند حوالي  5في المئة
تدريجا �إلى حوالي  3في المئة بحلول عام .2023
على �أن ينخف�ض
ً
�أ�ضاف���ت «�أم���ام هذه المعطي���ات ،ف����إن �أف�ضل ما يمك���ن للم�صارف
المركزي���ة فعل���ه في الوقت الحالي هو انتظ���ار تخفيف حدة توترات
الإمدادات والإ�شارة �إلى �أنها �ستت�صرف �إذا لزم الأمر».
وهن���ا ن�شي���ر �إلى قرار مجل����س الإحتياطي الفدرال���ي �إنهاء برنامجه
لم�شتريات الأ�صول المرتبط بجائحة كورونا في �آذار المقبل ،وهو ما
يمهد الطريق �أمام ثالث زيادات في �أ�سعار الفائدة ،كل منها بمقدار
رب���ع نقط���ة مئوية ،بحلول نهاية عام  .2022وق���ال رئي�س الإحتياطي
الفدرال���ي جيروم ب���اول في م�ؤتمر �صحافي عق���ب الإجتماع الأخير
ه���ذا العام للجنة الأ�سواق المفتوحة ل���دى المجل�س االحتياطي�« ،إن
«الإقت�صاد الأميركي يتح�سن ب�سرعة ولم يعد يحتاج الدعم المتزايد
ال���ذي قدمه برنامجه لم�شتريات الأ�صول ،وهو ما يجعل من المالئم
�إنه���اء ذلك البرنام���ج في وقت �أقرب مم���ا كان متوق ًعا في ال�سابق».
و�أ�ض���اف «الإقت�صاد لم يعد بحاجة �إل���ى مقادير متزايدة من �سيا�سة
الدعم».
بالن�سب���ة �إلى نمو الإقت�صاد في الوالي���ات المتحدة ،توقعت المنظمة
التع���اون الإقت�ص���ادي والتنمي���ة �أن ينم���و  5.6في المئ���ة في 2021
ً
انخفا�ضا من
و 3.7ف���ي المئ���ة في  2022و 2.4في المئة في 2023
التوقع���ات ال�سابق���ة البالغ���ة  6في المئة ف���ي  2021و 3.9في المئة
في .2022
لاً
كذلك ،جاءت التوقعات بالن�سبة �إلى ال�صين �أقل تفا�ؤ  ،حيث توقعت
المنظم���ة �أن يك���ون النم���و عند  8.1في المئة ف���ي  2021و 5.1في
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المئ���ة في كل من  2022و  .2023وكانت توقعت �ساب ًقا �أن
يبلغ  8.5في المئة في  2021و  5.8في المئة في .2022
ومع ذلك ،كانت التوقعات �أكثر تفا�ؤلاً
اً
قليل لمنطقة اليورو
مم���ا كان متوق ًعا ف���ي ال�سابق مع توقع نمو بن�سبة  5.2في
المئ���ة ف���ي  2021و  4.3ف���ي المئة ف���ي  2022و 2.5في
المئة ف���ي  2023مقارنة بالتوقعات ال�سابقة عند  5.3في
المئة في  2021و 4.6في المئة .2022

األونكتاد

ول���م يبتع���د م�ؤتم���ر الأم���م المتح���دة للتج���ارة والتنمية )
الأونكت���اد( عن المخاوف التي عبرت عنها منظمة التعاون
والتنمي���ة� .إذ ق���ال في تقريره الأخي���ر �إن التجارة العالمية
و�صل���ت �إلى �أعلى م�ستوياتها على الإط�ل�اق في  ،2021لكن توقعات
ع���ام « 2022غير م�ؤكدة» .ومن بي���ن العوامل التي �ساهمت في عدم
يقين���ه ب�ش����أن الع���ام  ،2022ركونه �إل���ى نمو ال�صين «ال���ذي يقل عن
التوقعات» في الربع الثالث من العام .2021
وقد �شرح �أن النمو القوي في الطلب على ال�سلع في مقابل الخدمات
ه���و �إل���ى حد كبير نتيجة تخفي���ف القيود الوبائية ،ولك���ن � ً
أي�ضا ،من
ح���زم التحفي���ز الإقت�ص���ادي والزي���ادات الح���ادة في �أ�سع���ار المواد
الخ���ام .و�أ�شار �إل���ى �أن «معدالت النمو الإقت�صادي الأقل من المتوقع
ً
هبوطا» ،الف ًتا
تنعك����س عمو ًما في اتجاهات التج���ارة العالمية الأكثر
�إل���ى ال�ضغ���وط الت�ضخمية «الت���ي قد ت�ؤ ّثر � ً
أي�ضا ،ب�ش���كل �سلبي على
الإقت�صادات الوطنية وتدفقات التجارة الدولية».
وق���دَّر التقرير قيمة تجارة ال�سلع العالمية عند  5.6تريليونات دوالر
في الربع الثالث من هذا العام ،وهو رقم قيا�سي جديد على الإطالق،
في حين بلغت الخدمات حوالي  1.5تريليون دوالر.

«�أوميكرون» قد يت�سبب بنمو الت�ضخم.

البنك الدولي ودول اخلليج

�إل���ى ذلك ،تو ّقع البنك الدولي �أن تعود دول مجل�س التعاون الخليجي
�إل���ى م�س���ار النم���و في ظ��� ّل �أ�سعار نف���ط مرتفعة وا�ستجاب���ات قو ّية
لمواجهة «كورونا» .وقال في تقرير �إن اقت�صادات المنطقة ا�ستعادت
م�سار النمو لتحقق نم ًّوا كل ًّيا بن�سبة  2.6في المئة عام  ،2021يتوقع
�أن تت�سارع وتيرته خالل عام  ،2022بدعم النمو في القطاعات غير
النفطي���ة ،وارتفاع �أ�سعار النفط .ور َّك���ز التقرير على وجوب معالجة
فات���ورة الأجور ،وهي مقدار الإنف���اق الحكومي في دول الخليج على
ّ
للموظفين الحكوم ّيين.
الرواتب والمزايا التي تمنحها
وتع���د وظائف القط���اع العام ذات الأجور العالية ،وفق التقرير ،جز ًءا
من العقد الإجتماعي ال�سائد في المنطقة .وي�ضاف �إلى هذه المزايا
الرعاية ال�صح ّي���ة المجانية ،والتعليم ،ومزاي���ا ال�ضمان الإجتماعي،
ودعم المرافق والإ�سكان ،وغال ًبا ما يحظى بها المواطنون .ويتجاوز
متو�س���ط فاتورة الأج���ور في دول الخليج خ�ل�ال العقدين الما�ضيين
المتو�س���ط في بلدان منظمة التع���اون والتنمية الإقت�صادية ،با�ستثناء
قطر والإمارات.

المركزي التركي يخف�ض معدل الفائدة الرئي�سي
�إلى %14
قرر الم�صرف المركزي التركي خف�ض معدل الفائدة الرئي�سي �إلى
 14ف�������ي المئة ،في راب�������ع خف�ض منذ �أيلول .و�أعل�������ن الرئي�س رجب
ّ
الحد الأدنى للأجور بنحو
طيب �أردوغان بعيد قرار المركزي ،رفع
 50في المئة ليبلغ  4250ليرة ( 275.44دوالرًا) في عام .2022
وقررت لجنة ال�سيا�سة النقدية في الم�صرف خف�ض معدل الفائدة
على عملي�������ات �إعادة ال�ش�������راء (الريبو) لأجل �أ�سب�������وع بـ  100نقطة
�أ�سا��������س �إلى  14في المئة ،وهو ما كان متوقعًا .وبهذا ي�صبح معدل
الفائ�������دة �أقل بكثي�������ر من معدل الت�ضخم ،ال�������ذي ارتفع �إلى  21في
المئة في ت�شرين الثاني ،م�سجلاً �أ�سرع وتيرة في ثالث �سنوات.
ويوا�صل المركزي التركي خف�ض الفائدة تما�شيًا مع توجه الرئي�س
الترك�������ي رجب طي�������ب �أردوغان ال�������ذي يتبنى نظرية غي�������ر تقليدية
مفادها �أن �أ�سع�������ار الفائدة المرتفعة ت�ؤدي �إل�������ى ارتفاع الت�ضخم.
وع�������ادة ما ي�شير �أردوغان �إلى تحري�������م الربا في الإ�سالم للدفاع عن
نظريت�������ه .ورغم �أن �ضغطه على المركزي لخف�ض الفائدة �أدى �إلى
تدهور �سعر الليرة وارتفاع الت�ضخم ،ف�إنه ي�ؤكد �أن معدالت الفائدة
المنخف�ضة �ست�ساعد في النهاية عل�������ى تحفيز النمو الإقت�صادي
وخلق فر�ص عمل.

باي�������دن ّ
يوقع م�ش�������روع رفع �سقف الدي�������ن لي�صبح
قانو ًنا
وق�������ع الرئي��������س الأميركي ج�������و بايدن م�ش�������روع رفع �سق�������ف الديون
الأميركي�������ة لي�صبح قانو ًنا ،حائلاً بذل�������ك من دون تخلف الواليات
المتحدة عن �سداد ديونها.
وكان الكونغر��������س ق�������د �أق�������ر بمجل�سيه النواب وال�شي�������وخ رفع �سقف
اقترا�ض الحكومة الإتحادي�������ة بواقع  2.5تريليوني دوالر �إلى نحو
 31.4تريليون ،و�أر�سل الم�شروع لبايدن من �أجل الم�صادقة عليه.
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إضاءة

الرقميَة
العمالت
ّ
هل تكون البديل عن الذهب والف�ضة؟
العميد الركن م� .صالح جانبني
العملة� أو النقد ،هي وحدة ت�ستعمل بهدف ت�سهيل التبادل والتعامل التجاري يف ما بني الب�شر �أو
بني امل� َّؤ�س�سات وال�شركات وامل�صارف ،وهي تختلف من دولة �إىل �أخرى جلهة نوعها وت�سميتها و�شكلها
قائما على تبادل ال�سلع واحلاجيات والأ�شياء ذات القيمة
وقيمتها ،مقارنة بالأ�سلوب القدمي الذي كان
ً
املوحدة ،واملواد الغذائية واملنتجات الزراعية وغريها من املواد واملنتجات التي تنتج بكميات
وذات النوعية
َّ
كبرية من قبل منتجني على اختالفهم.
ظهرت العملة الورقية� أو الأوراق النقدية ب�سبب الم�شاكل
المتعلِّقة بتكلفة تخزين ونقل النقود ال�سلعية التي كان من �أهمها
معدنا الذهب والف�ضة ،والتي كانت تُ�ستخدم لأغرا�ض التبادل
ال�سلعي .من هنا ،ت ّم ابتكار العملة الورقية لتكون بمثابة وعد من
الجهة الم�صدِّرة بتحويلها �إلى نقود �سلعية متى ما �أراد حاملها
ذلك .ومن بعد ذلك تط ّورت الأوراق النقدية بتط ّور النقد ف�أ�صبحت
قيمتها لي�ست نابعة من القدرة على تحويلها �إلى نقود �سلعية �إنما
ت�ستمد قيمتها من �ضمان الحكومات الم�صدِّرة لها،
�أ�صبحت
ّ

وبهذا �أ�صبحت تدعى «النقود القانونية».

تطوّر طباعة العملة الورق َّية

وف ًقا للدرا�سات التاريخية كانت ال�صين البلد الأول الذي
طبع العملة ال��ورق��ي��ة وذل���ك ف��ي عهد الأمبراطور ت��ان��غ تاي
التجار الذين
ت�سونغ ) ،(907 – 618بهدف ت�سهيل �أم���ور
َّ
يتن ّقلون من بلد �إلى بلد ويحملون نقودهم الذهبية والف�ضية
والتخفيف من حملها وعبئها ،وم��ا قد يتع َّر�ضون للكثير من
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المتاعب من جراء �ضياعها �أو �سرقتها ،فا�ستعي�ض عنها
بوثائق خط ّية تُثبت مقدار ملكيتهم فكانت تم ّثل البديل
الورقي البدائي للعملة المعدنية )الذهب والف�ضة( ،و�شهادة
بقدرة حاملها على دفع المقدار المث ّبت على متنها.
وكانت تلك كالورقة تُدفع �إلى التاجر الذي تُ�شترى منه
الب�ضاعة وهو ب��دوره ي�ستطيع �أن يت�سلّم المبلغ المث َّبت
على هذه الورقة من ال�شخ�ص المودع عنده مال التاجر
الم�شتري ،ثم تط ّور ا�ستعمال هذه الأوراق ف�صار بالإمكان
دفعها �إلى �أي بائع �أو م�شتري ب�شكل متداول ليكون المرجع
النهائي في القب�ض هو المركز المودع فيه المال.
عرفت �أوروبا النقود في القرن الرابع ع�شر ،وتطو ّرت
في القرن ال�سابع ع�شر ،فكان �أول م�صرف� أوروبي
ي�صدر العملة الورقية هو م�صرف �ستوكهولم في عام
� 1660إ َّ
ال �أنه ف�شل في عام  1664بالإيفاء لدفع قيمة كل
ما �أ�صدره من عمالت ورقية بالذهب ،ف�أعلن �إفال�سه
في ذلك العام .كما �أنه في عام � 1660أُ ِ
�صدرت العملة
الورقية لأول م��رة في م�ستعمرة خليج ما�س�شوت�س
)�إحدى الم�ستعمرات الـ 13التي كانت ت�ؤ ّلف� أميركا في
ذل��ك ال��ح��ي��ن( ،غير � َّأن بع�ض الم�صارف الخا�صة
غير الموثوق بها كانت تُ�صدر عمالت ورقية �أخرى
مماثلة لها وب�أقل من قيمتها ،ما جعل البع�ض يرف�ض
ا�ستالمها .وفي عام  1669بد�أ م�صرف ا�سكوتلندا
ب�إ�صدار العمالت الورقية ،وال يزال يقوم بهذه المهمة
بنجاح ،لي�صبح بذلك الم�صرف الذي �أ�صدر عمالت
ورقية لأطول وقت من دون توقف.

ربط طباعة العملة الورقية وتغطيتها
بالذهب والفضة
في العام  1776بد�أ الم�صرف المركزي الأميركي ب�إ�صدار
عملة الدوالر مبا�شرة بعد الإ�ستقالل عن بريطانيا � ،اَّإل � َّأن
ّ
مغطاة بالذهب كالنقود القانونية ،ما لم
تلك العملة لم تكن
يت�شجع النا�س على التعامل بها .ولكن القانون الذي �أق ّره
ّ
الكونغر�س كان يُج ّرم كل من ال يقبل الدوالر كعملة باعتباره
اً
طويل فتكاليف حرب
عد ًّوا للدولة .ولم ت�ستم ّر هذه الثقة
الإ�ستقالل �أجبرت الحكومة على طبع العمالت ب�شكل كبير
ما ت�س َّبب في ت�ضخّ م هائل وفقدان ال��دوالر لقيمته� ،إلى
�أن ربط بالذهب والف�ضة في عام  1789على يد الك�سندر
هاميلتون )�أح���د الآب���اء الم� ّؤ�س�سين للواليات المتَّحدة
الأميركية( ،وف َّ
ُ��ك ه��ذا الربط ا�ستثنائ ًيا ب�سبب الحرب
الأهلية �سنة  1860حيث ُطبعت كميات كبيرة من النقود
و�أُعيد ربطها بالمعدنين الذهب والف�ضة في عام 1879
نتيجة للت�ضخّ م الكبير الذي ح�صل للعملة الخ�ضراء .وهكذا
تُربط العملة المطبوعة بالمعدنين بقرار ،ويُ ّ
فك ربطها

بقرار وب�شكل م�ؤ َّقت ،ومنها على �سبيل المثال عام 1933
على يد الرئي�س فرانكلين روزفلت للتخلّ�ص من �آثار الك�ساد
العظيم ،وفي عام  1971من قبل الرئي�س نيك�سون.
من المعروف اقت�صاد ًّيا � ّأن النقود الورقية المتداولة هي
نقود قابلة للتحويل �إلى ذهب� أو ف�ضة عند طلب حاملها
بما ي�ساوي القيمة الإ�سمية المث َّبتة عليها ،وه��ي نقود
الم�صدرة،
تعهدية تعتمد على ثقة المتداولين لها بالجهة
ِّ
�أي الدولة� أو البنك المركزي العائد لها.
ق��د يكون �إ���ص��دار العملة الورقية مقابل كميات من
ال�سبائك الذهبية المر�صدة لدى م� َّؤ�س�سة النقد العالمي،
�أو مقابل �ضمانات مقبولة تقدمها الدولة
الم�صدرة �أو
ِّ

مقابل الإثنين م ًعا ،وقد تكون مثل هذه الأوراق بمثابة �أمر
ر�سمي من ال�سلطة يُفر�ض على ال�شعب ،ويجعل تداول
الأوراق النقدية �أم�� ًرا �إلزام ًّيا �ضمن الحدود الجغرافية
لهذه الدولة ،فتعتبر من الناحية الواقعية نقو ًدا محل َّية،
�إذ لي�س ب�إمكان الدولة فر�ض قبولها �أو �إل��زام التداول
بها خارج حدودها الإقليمية بل تتم ّكن الدولة من جعلها
�أداة للم�ضاربات المالية بوا�سطة �إبدالها بقطع نادرة على
�أم��ل جني الأرب���اح في الم�ستقبل عند ارتفاع قيمة تلك
القطع .والأ�سا�س الإقت�صادي ال�سليم الذي تعتمد الدولة
عليه في تقدير حجم النقد الورقي الذي ت�صدره هو �أن
يكون الإ�صدار النقدي م�ساو ًيا لما لديها من موجودات
عينية وخدمات مقبولة اقت�صاد ًّيا ،وكلما كان حجم العملة
الورقية م�ساو ًيا لما ل��دى ال��دول��ة من م��وج��ودات مادية
وخدمات كان و�ضع العملة الإقت�صادي طبيع ًّيا و�سلي ًما،
�أما �إذا ازدادت كمية العملة الورقية على ما يقابلها من
ٍ
فعندئذ تهبط قيمة هذه النقود
موجودات عينية وخدمات
وقوتها ال�شرائية فيح�صل ما ي�سمى بالت�ضخّ م النقدي.
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مخاطر العملة الورق َّية
م��ع ال��ت��ق��دم وال��ت��ط ّ��ور العلمي ،وفي
ع�صر العولمة والتكنولوجيا والتعامل
بالنظام الرقمي عن بعد عبر ال�شبكات
العنكبوتية المنت�شرة في جميع �أنحاء
ال��ع��ال��م� ،أ�صبح م��ن ال�����ض��روري البحث
ع��ن ب��دي��ل للعملة ال��ورق��ي��ة وال��ن��ق��دي��ة
الم�ستخدمة من خالل �إظهار مخاطرها
وم�ساوئها لجهة التالعب بها وتزويرها،
ث��م �إع���ادة ا�ستن�ساخها م��ن ج��دي��د ،ما
ي���ؤ ّدي �إل��ى زي��ادة في الت�ضخّ م ،وارتفاع
ف��ي الأ���س��ع��ار ،وبلبلة ف��ي الأ���س��واق من
خالل الفروقات في المداخيل ،فتت�ض ّرر الفئات المحدودة
ال��دخ��ل ،ناهيك �أنها قابلة للتلف مع م��رور الزمن �أكثر
من النقود المعدنية .كما � َّأن انف�صال النظام الورقي عن
المعدن النفي�س )الذهب والف�ضة( في كثير من الأحيان،
المخت�صة ،وعدم المراقبة
وعدم �إ�شراف ال�سلطات النقدية
ّ
الدولية الفاعلة على النظام الورقي ،ف�إنه يمكن �أن يت ّم
تجاهل كل الإعتبارات الإقت�صادية �إذا ما زادت حاجة
الحكومة �إلى النقود؛ ذلك � َّأن �إ�صدار النقود وزيادة الفئات
القديمة �أ�سهل من فر�ض ال�ضرائب ،لأنه يجنِّبها �سخط
وغ�ضب الجماهير ،ما يجعل ال�صلة بين العمالت المتداولة
غير ثابتة ومتقلِّبة ،وي�ضيق ويخفّ�ض من حجم التجارة
الداخلية والخارجية للبلد ويع ّر�ضه للإنهيار كما يح�صل
في الكثير من البلدان .بالإ�ضافة �إلى � َّأن خروج بع�ض الدول
عن قاعدة الذهب والف�ضة ،وتطبيق قاعدة العملة الورقية
الإلزامية ،يعني عدم ثبات �سعر ال�صرف بين العمالت
المختلفة وتقلّبات �شديدة فى �أ�سعار ال�صرف .فهل العملة
الرقمية �أو الإلكترونية الجديدة هي البديل والمبتغى؟

ّ
املشفرة ()Cryptos
ماهية العمالت الرقم َّية
وكيفية اإلختيار؟
العملة الرقمية هي عملة �إلكترونية ،ت َّم ت�صميمها بحيث
يتم تبادلها بين الأ�شخا�ص ب�شكل مبا�شر من دون و�سيط �أو
تكلفة ،بخ�صائ�ص مماثلة للعمالت المادية ،لكن بمعامالت
افترا�ضية وف��وري��ة ف��ي عمليات ال�����ش��راء وال��ب��ي��ع ،ونقل
من�صات خا�صة مثل )Kuckoin
الملكية بال حدود عبر
ّ
 ،(, Binance,Krakenوهي عمالت ال تراها بعينيك
وال تلم�سها بيديك ،بل عبارة عن �أرقام ورموز تجدها على
�شا�شة الكمبيوتر ،حيث تتوافر في �شكل بيانات ولي�س
ك�أ�شياء مادية� ،إذ ال يمكن الإحتفاظ بها بين يديك مثل

BTCBitcoin،Ethereum ETH ,Tether
USDT, Ripple, Litecoin, NEO، IOTA،BNB
Binance Coin,Cardano ADA, .....
� َّإن امتالك عملة ما يعني �أن لديك اتفاقية جماعية
من كل جهاز كمبيوتر على �شبكة تلك العملة التي تمتلكها
حال ًّيا والأهم من ذلك �أنه قد ت ّم �إن�شا�ؤها بطريقة �شرعية
بوا�سطة معدن.
وخ�صو�صا
َّرة(
ف
)الم�ش
الرقمية
العمالت
لقد الق��ت
ً
رواج��ا وا�س ًعا في معظم �أنحاء العالم بعد �أن
البيتكوين،
ً
تداولها كبار الم�ستثمرين ،وعلى ر�أ�سهم �إيلون ما�سك ،الذي
�شجع الكثير
ر َّوج لها وا�ستثمر فيها بـ  1.5مليار دوالر ،ما ّ
في الإقبال على �شرائها �آملين بالربح ال�سريع.
لكن عا�صفة �ضربت العمالت الرقمية بخا�صة البيتكوين
بعد تعليق �إيلون ما�سك قبول العملة الم�شفَّرة كطريقة لدفع
قيمة �سيارات تي�سال ،ب�سبب مخاوف تتعلَّق بالمناخ ،وكذلك
من جراء فر�ض ال�صين قيو ًدا جديدة على ا�ستخدامها.
ول��ك��ن ،ق��د يتبادر �إل��ى �أذه��ان��ن��ا �أ�سئلة ع��دة ،منها ما
يتعلَّق بالمخاوف البيئية والأ�ضرار الكبيرة التي قد تلحق
بالممتلكات؟ وهل العملة الرقمية تقت�صر على مجتمعات
ودول معينة� ،أم يجري تعميمها على الجميع من دون
ا�ستثناء؟ بالإ�ضافة �إلى �أنه كيف يمكن تطبيق قانون ال�سرية
الم�صرفية على الأ�شخا�ص الذين يقومون ب�إن�شاء وتبادل
تلك العمالت الإفترا�ضية؟ و�أي من العمالت ت�ستخدم على
نطاق �أو�سع و�أهم من غيرها؟ وهل كل الم�صارف تقبل بها؟
من ي�ضمن عدم تقلّب الأ�سعار �أو انهيار بع�ض العمالت
الم�ستخدمة؟ وما هو م�صير العمالء؟ وغيرها الكثير من
الت�سا�ؤالت والجواب يكمن في الإدارة والإقت�صاد وال�شركات
ور�ؤو�س الأموال وال�سيا�سات والأزمات والمفاو�ضات ،كلها
وغيرها من الأ�سباب �سلبية كانت �أم �إيجابية قد ت�ؤ ّدي �إلى
انهيار في عملة وارتفاع في عمالت ،وما القادم من الأيام
والتطورات الحا�صلة � اَّإل خير دليل على ح�سن الإختيار.
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إضاءة

خفي يه ِّدد ال�شعوب والدول
ال�شائعات �سالح
ٌّ

ال�شائعة خطر داهم.

ن�سيب �شم�س
ال�شائعات من �أخطر الأ�سلحة التي تواجهنا اليوم،
ف��ه��ي ح���رب ن��ف�����س��ي��ة ب������اردة ،و�أخ���ط���ر م���ن ال��ح��روب
الم�س ّ َلحة ،ويمار�سها �ضعاف النفو�س والجبناء
الفا�شلون ،مت�سترين خلف ح�سابات وهمية على
مواقع التوا�صل التي �أفرزتها ث��ورة التكنولوجيا
والإنترنت ،بهدف تدمير المجتمع ونظامه.

وال�شائع���ات �سلوك غير �س���وي بالت�أكيد ،مح���اوالت يائ�سة
لإف�ش���ال الدول���ة و�إعاقته���ا اقت�صاد ًّي���ا وتعطي���ل الم�شاريع
والإنجازات ،بت�ضليل الوعي ،والإن�سياق وراءها .ولل�شائعات
�أن���واع كثي���رة �صنّفه���ا علم���اء النف����س ثالثة �أ�صن���اف هي:
الخ���وف ،والأمل ،والفتن والكراهية ،وكله���ا ت�ستهدف �إثارة
القلق والرعب.
خ�صو�صا في
تطورت وتعددت العلوم والتج���ارب الناجحة،
ً
مجال عل���م النف����س الإجتماع���ي ال ُمهتم بدرا�س���ة الدوافع
الإجتماع َّي���ة لل�سل���وك ،م َّما �أتاح الفر�ص���ة لخبراء الحروب
النف�سي���ة �إ�ستغ�ل�ال تل���ك الدوافع وتوجيهها �إل���ى �أي وجهة
يحددونه���ا ،وذل���ك م���ن خ�ل�ال �أ�سلح���ة متط���ورة ،كو�سائل

الإع�ل�ام والإت�ص���ال ،حي���ث كان���ت العولمة عب���ر الأ�سلحة
الجدي���دة ،مثل المعلوم���ات والأخبار ،والثقاف���ة المفتوحة،
والتطبيقات الذكية ،والأجهزة اللوحية ،والقنوات الف�ضائية
ق���ادرة على اجتياح الهويات ،وا�ستبداله���ا ب�أخرى .ويترافق
ذلك مع تغيير البيئ���ة الحا�ضنة ،والو�سط الإقت�صادي ،مما
�أ ّدى �إلى تطبيق باهر لمبادئ القوة الذكية.
وم���ع تط ّور مفهوم الحرب ،التي ع َّرفها الفيل�سوف والمفكر
برتران���د را�سل �أنها «نزاع بين مجموعتين تحاول كل واحدة
قت���ل� ،أو ت�شويه� ،أو تعطي���ل �أكبر عدد ممكن من المجموعة
الأخ���رى للو�ص���ول �إلى هدف ت�سعى �إلي���ه» .وفي ّ
ظل ظهور
تعد من الأ�شكال الجديدة للحروب
«حرب الجيل الرابع» التي ّ
الختالف الفكر في التخطيط والهدف والو�سائل والتنفيذ،
والت���ي تم ّي���زت بع���دم ت�ص���ادم الق���وة الع�سكري���ة للجانبين
ّ
ولع���ل �أهم
المت�صارعي���ن ،وا�ستخدم���ت عنا�ص���ر جدي���دة.
جوانب «حروب الجيل الراب���ع» ،ا�ستخدام الحرب النف�س َّية
الإ�ستراتيجية كل الأ�ساليب النف�سية من محاوالت ال�ضغط
عل���ى الخ�صوم ،وتق�سيم المواقع والمراكز ال�سيا�سية لزيادة
ح���دة الترا�شق ،وزيادة وتيرة الفتن الطائفية ،بالإ�ضافة �إلى
�أ�ساليب ال�شائعات الم�ستحدثة.
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ماه َّية الشائعة:

ـ خبر ال ي�ستند لم�صدر م�س�ؤول.
ـ خب���ر يتم تناقل���ه بين النا�س ع���ن طريق �شب���كات التوا�صل
الإجتماعي حديثا �أو مواقع الكترونية.
ـ خبر يدور حول �شخ�ص �أو فكرة �أو مو�ضوع.
ـ خبر قد يكون �سيا�س ًّيا �أو دين ًّيا �أو
علم ًّيا�...إلخ.

يزع���م الباحث���ان الم�ؤ�س�س���ان لمج���ال البح���ث �أي
«ال�شائعة»جوردون �ألبورت ) (Allport G.Wوليوبو�ستمان
)� ،(Postman Leoأن ال�شائع���ة
«افترا����ض يرتب���ط بالأح���داث القائم���ة
يُ���راد �أن ي�صب���ح مو�ضع ت�صدي���ق العا ّمة
بحي���ث يتم ترويجه م���ن �شخ�ص �إلى �آخر
م�شافه ًة في الع���ادة ،ومن دون �أن تتوافر
الشائعة تاريخيًّا:
�أي ملمو�سة ت�سمح ب�إثبات �صحته».
لي�ست «ال�شائع���ة» ظاهرة حديثة،
وم���ن �أ�شه���ر التعريف���ات تعري���ف ت���ي
فق���د دخل���ت الق���رن المن�ص���رم
�شيبوتان���ي T. Shibutaniالذي اعتبر
�أي الق���رن الع�شري���ن ح ّي���ز العلوم
ال�شائع���ات �أخبا ًرا ملفقة تتولد من نقا�ش
الحديثة ،لكنها معروفة منذ ن�شوء
جماعي .كما يمكن تعريفها ب�أنها «�صيغة
المجتمعات الب�شري���ة وتفاعالتها
منظم���ة لن�ش���ر �أخب���ار ومعلوم���ات يراد
حي���ث يمكن ر�صد نماذج تدل على
منه���ا الح�صول عل���ى نتائ���ج تتنا�سب مع
�أنه���ا عا�ش���ت في كل ح�ض���ارة� .إذ
الأه���داف المر�سومة له���ا» .ورغم وجود
وجدت مع الإن�سان ونمت وتبلورت
فن �صناع���ة ال�شائعة منذ �سنوات طويلة،
ف���ي كل الح�ض���ارات ،القديم���ة،
ّ
ظ���ل الثورة
ف�إنه���ا ازدادت انت�ش���ا ًرا ف���ي
والو�سيط���ة ،والحديثة .كان دورها
التكنولوجية والمعلوماتية ،و�سهولة تداول
الفع���ال « الطاعن غ���د ًرا» معروف
المعلومات عبر �شبكة الإنترنت.
من���ذ فج���ر التاري���خ ،مم���ا جع���ل
�إن ال�شائع���ة ه���ي الترويج لخب���ر مختلق
�أباط���رة العهود الغاب���رة يخافونها
ومختلف ال �أ�سا�س له في الواقع� ،أو تعمد
ويجهدون في ا�ستثم���ار ت�أثيراتها.
المبالغة� ،أو التهويل �أو الت�شويه في �سرد هتلر ر ّ َكز يف حروبه على الدعاية وال�شائعة.
وقد عم���د بع�ض ه����ؤالء الأباطرة
خب���ر فيه جان���ب �ضئيل م���ن الحقيقة� ،أو
�إل���ى زرع الجوا�سي�س في مجتمعات
�إ�ضاف���ة معلومة كاذبة لخبر معظمه �صحي���ح �أو تف�سير خبر
�أخ�صامهم ليبثوا ال�شائعات وير�صدوا ما يتناقله النا�س هناك
�صحي���ح والتعليق عليه ب�أ�سلوب مغاير للحقيقة بهدف الت�أثير
من �أخب���ار ومقوالت ،فيكون دورهم كدور الطبيب الفاح�ص،
النف�س���ي ف���ي الر�أي الع���ام المحلي �أو الإقليم���ي �أو العالمي،
يعطي ر�أيه ويقرر عالج اتجاهات الر�أي العام.
تحقيقً���ا لأه���داف �سيا�سي���ة �أو اقت�صادي���ة �أو ع�سكرية على
مث�ًل�اً  ،ح���اول الإغريق ت�شويه �صورة المل���ك الأ�شوري «�أ�شور
نطاق دولة واحدة �أو عدة دول بعينها �أو على النطاق العالمي
بنيبال» ،ف�أطلق���وا جوا�سي�سهم ير ّوجون ال�شائعات ب�أن الملك
ب�أ�سره.
«ام���ر�أة لي����س �إال ...وه���و المل���ك ال�ضعيف يعي����ش دو ًما في
كم���ا يمكن تعريفه���ا �أنها �أنموذج عن ر�سال���ة ت�سري في كتلة
ق�ص���ره ويق�ضي معظ���م �أوقاته في حياكة ال�صوف» ،لكن علم
اجتماعية م���ن خالل احتكاكات متوا�صلة بين الأفراد .وهذا
الآث���ار دح�ض هذه ال�شائعات� ،إذ ت ّم اكت�شاف لوحات حجرية
الأنموذج هو عبارة عن مقاطع منف�صلة من ر�سائل «�إعالمية»
نق����ش عليها تمثال «�أ�شور بنيبال» في و�ضع بطولي رائع وهو
موزع���ة بقنوات معينة ،يتم و�صل وتركي���ب المقاطع من قبل
أ�سدا ب�إقحام وتد في فمه.
ي�صطاد � ً
�أفراد الكتلة المذكورة ،وفقًا ل�سلوكية تقليدية وقيم ومقايي�س
وال نن�س���ى �شائع���ات جنكيز خ���ان ،التي روجه���ا الجوا�سي�س
معين���ة به���دف الح�ص���ول على تراب���ط مقب���ول منطقي وذي
ب����أن قواته كثيفة وج���رارة ،وجنوده مغروم���ون ب�شن الحروب
معنى .واله���دف النهائي للترويج المتح���رك �سل ًبا �أو �إيجا ًبا،
لدرجة �أنه يبذل ق�صارى جهده لتهدئة حما�ستهم واندفاعهم
ع���ن طريق تعمد المبالغ���ة �أو الت�شويه �أو التهويل ،هو الت�أثير
دب الذعر ف���ي نفو�س
نح���و العدواني���ة والقت���ال ،والنتيج���ة ّ
النف�س���ي في الر�أي العام المحل���ي �أو الإقليمي �أو العالمي �أو
الأوروبيي���ن ،م���ع �أن عدد جن���وده كان �أق���ل بكثير من عدد
النوع���ي تحقيقًا لأهداف �سيا�سي���ة �أو اقت�صادية �أو ع�سكرية
جنود الأوروبيين..
عل���ى نط���اق دولة واحدة �أو عدة دول �أو على النطاق العالمي
ككل.
كذلك يمكن تعريفها ب�شكل �إجرائي ب�أنها:
الشائعة والدعاية:
ـ خبر غير موثوق ولم يتم الت�أكد من �صحته.
وقد يت�ساءل البع�ض عن الفرق بين الدعاية وال�شائعة ،نتوقف
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مع الدعاية وماهيتها .ال ين�س���ى العالم �أدولف هتلر حينما
وقف منت�ص ًبا وهو ي�ضع يديه خلف ظهره ،وعيناه تقفزان من
المحجرين ،هو ي�صرخ بكب���ار �ضباط القيادة�« :سمحت لنا
الدعاي���ة بالإحتفاظ بالقيادة� ،ستعطينا �إمكانية غزو العالم
واحتوائ���ه» .وال نن�سى نابليون ال���ذي كان يعلم تما ًما ماهية
الو�س���ائل التي تجعل ال�ش���عوب ت�ؤله زعيمها  ،وكان يردد �أن
الهاج�س الأكبر لأي حكومة يجب �أن يكون ك�سب الر�أي العام.
قي���ل الكثير في الدعاية ال�سيا�س���ية .ور�أى الكاتب «روجيه
كلو����س» �أنه���ا «�ص���نع �أو نحت �أو تغيير جمه���ور معين  -هو
الجمه���ور الهدف – بو�س���ائل مختلفة منها الإعالم الموجه
وذلك ل�ص���الح �إيديولوجية �أو ه���دف الدعائي» وهي « فعل
�أو ت�أثي���ر نف�س���اني عل���ى �أ�ش���خا�ص �أو مجموعات �أو�ش���عب
بكامله بهدف زيادة انت�شار فكرة معينة بهدف زيادة انت�شار
فكرة معينة �أو للتعريف ب�أحد الأ�ش���خا�ص �أو ببع�ض الأمور،
ولزيادة عدد المحازبين وتجديد
ودفع قيمتهم القتالية المحاربة.
ويقول فرن�سي�س بال «�إن الدعاية
ال�سيا�س���ية ه���ي مجموع���ة م���ن
الطرق الم�س���تعملة من قبل فريق
ّ
منظ���م به���دف دف���ع مجموع���ة
ب�شرية  -موحدة بدوافع نف�سانية
– ال���ى الم�ش���اركة والم�س���اهمة
�سل ًبا �أو �إيجا ًبا بعمل هذا الفريق.
ال�ش���ائعة والدعاي���ة ،كلتاهم���ا ال
تعتم���د عل���ى المنط���ق �أو الإقناع
العقلي للت�أثير في �سلوك الآخرين.
الغاي���ة النهائي���ة لهما ه���ي غاية
عاطفي���ة ،بالرغم من محاولتهما
التخفي بثوب العقل .فال�شائعات
تحاول ،ا�ستعمال جميع العواطف
الإن�س���انية كالخ���وف واحت���رام
الذات والتفاخر ،والطموح ،وحب
العائل���ة ،وحب المال� ،ش���رط �أن
تك���ون عملي���ة التمهيد ال�س���ابقة نابليون.
)التمهيد النف�س���ي وال�س���لوكي( قد
تم���ت بنج���اح لي�ص���بح المجتمع مهي����أ للإيح���اء الوجداني
والإنفعالي ،وقابلية �سرعة الت�صديق.

وظائف الشائعة

تتنوع وظائف ال�ش���ائعات� ،س���واء على الم�س���توى الدولي �أم
المحلي ،ف�أحيا ًنا ،تبث الدولة �ش���ائعة لقيا�س نب�ض مجتمع
دول���ة بعينه���ا� ،أو تبث �ش���ائعة لتحقق �أف���كا ًرا بعينها داخل
ن�س���يج مجتمعي مع ّين .كما تقوم الحكومات ببث ال�شائعات
في �س���بيل تمرير �سيا�س���ة �أو ق���رارات جديدة .فال�ش���ائعة

تجت���اح عواطف الجمهور حيث يب���د�أون في التفاعل معها،
�سواء بالرف�ض �أم القبول ،فت�صبح ال�شائعة وقيا�س ر ّد الفعل
عليها مادة فعالة ل�ص���نّاع القرار لتحليل ر ّد الفعل ال�ش���عبي
وتحديد كيفية التعامل مع الجماهير الراف�ضة� ،أو الم�ؤيدة.
كم���ا ت�س���تطيع الحكوم���ات التحك���م ف���ي الحالة النف�س���ية
بث �ش���ائعات عالجية ت�س���هم في رفع
للمجتم���ع من خالل ّ
الحالة المعنوية للجماهير �أو العك�س.
وهن���اك وظيفة �أخرى لل�ش���ائعة ،حيث تعم���د بع�ض الدول
�إلى �إطالق �ش���ائعات مروع���ة هدفها �إث���ارة البلبلة والقلق،
وعدم الإ�ستقرار والغو�ص في مجتمع معين لزعزعة نظامه
بهدف �إ�ضعافه من �أهداف �سيا�سية �أو ع�سكرية.
وذك���ر كت���اب “� ”Psychology of Rumerإن ال�ش���ائعة
تج���د بيئ���ة مواتية للإنت�ش���ار ب�ش���كل كبير وق���ت الأزمات،
وفترات الإ�ضطراب ال�سيا�سي ،وو�سط
جهل و�س���ائل الإعالم واعتمادها على
م�صادر �إعالمية �أخرى.

أشكال الشائعة:

ال�ش����ائعة له����ا �ص����ور ع����دة تنتق����ل به����ا
بح�س����ب كل مجتم����ع ،وبح�س����ب اله����دف
منها .فلكل �ش����كل منه����ا دور يقوم به في
المجتمع الم�س����تهدف .فتت�أرجح �أ�ش����كال
ال�ش����ائعة بين الرواي����ة الكالمية ،والمثل،
�أو النكت����ة ،والر�س����م الكاريكاتي����ري،
والأخبار ال�ص����حفية ،وتنتق����ل جمي ًعا في
و�س����ائط �إعالمية مت�شابهة ،مثل القنوات
الف�ض����ائية ،وال�صحف الورقية ،والمواقع
الإخبارية ،وو�سائل التوا�صل الإجتماعي.
ولعل �أ�شهرها حال ًيا  ،و�أ�سرعها انت�شا ًرا،
و�س����ائل التوا�ص����ل الإجتماع����ي ب����كل
اً
ف�ضل عن المواقع البحثية.
م�سمياتها،
الحكاية ال�ش�������فهية :تكون م�صممة على�شكل ق�صة درامية ق�صيرة بها القليل من
الكلمات التي ت�س����عى �إل����ى مخاطبة العاطفة
الإن�س����انية ب�أقل عدد ممكن من الكلمات ،مثل التي تنت�ش����ر على
مجموعات ال»وات�س �آب» وت�ش����مل مو�ضوعات تخاطب العقائد
الدينية� ،أو �أمو ًرا اقت�ص����ادية� ،أو �سيا�س����ية� ،أو روايات تبعث على
القل����ق والخ����وف ،مث����ل روايات عن خط����ف الأطف����ال� ،أو تجارة
الأع�ض����اء الب�ش����رية� ،أو اعتداء وهمي على مقد�س����ات دينية� ،أو
تف�سير �سلبي لحدث ما.
خ�صو�صا في المجتمع
�شيوعا،
النكات وال�سخرية :وهي الأكثرً
ً
العربي ،حيث �أننا نميل دائ ًما لل�ض����حك والإ�ست�ش����هاد بالأمثال،
لكن من دون التفكير في م�ضمون الر�سائل .فالنكتة ال�سيا�سية،
كم����ا �أ�ش����ار �إليها هان����ز يوخيم كام في كتابه «ن����كات الهم�س في
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المملك����ة )الراي����خ( الثالث����ة» هي عملي����ة مقاومة ب����كل معناها،
و�أ�س����لوب لنقل التقوالت وال�ش����ائعة ،وجعل الم�س�ؤول �أ�ضحوكة،
وبوا�س����طتها ،تت����م عملية تعرية جزئية لقوة ال�ش����خ�ص ،وتنتق�ص
من هيبته،
الر�س�������وم ال�س�������اخرة :ي�ش����به ويتطاب����ق مع �ش����كل النكت����ة ،لكنهامر�س����ومة ،وكالهما يحمل في النهاية ر�أي �شخ�ص����ي ل�ص����احب
الر�س����مة ومطلق النكت����ة .لكن من كثرة تداوله����ا ،ت�أخذ حجتها،
وتر�سخ في �أذهان النا�س.
كم����ا تتخ����ذ ال�ش����ائعة �أ�ش����كالاً متع����ددة �أخ����رى ،ك�أحادي����ث �أو
ت�ص����ريحات محرفة ،و�أخبار مجهولة الم�ص����در ،وتقارير كاذبة،
و�أخبار مبالغ فيها ،ومن�ش����ورات مختلفة على �ص����فحات �شبكات
التوا�ص����ل الإجتماعي ،تلعب على الجانب العاطفي والإن�س����اني
ل����دى الجمه����ور لخلق �أثر نف�س����ي مع ّي����ن ،وبالتال����ي الإتجاهات
الفكرية المن�ش����ودة .فال�شائعات الأ�ش����د فت ًكا في مجال الحرب
النف�س����ية ف����ي �أ�س����اليب الحرب ،لأنه����ا تخترق وتند�س ب�س����هولة
بالغة و�س����ط الجماهير ،ومن ال�ص����عب معرفة م�صدرها ،كما �أن
�ض����حاياها يعتم����دون على معرفتها من م�ص����در مع ّين ،في�ص����بح
�ض����حايا ال�شائعة َمن ر ّوج لها بعد فترة معينة ،مما ي�ضفي عليها
لو ًنا كاذ ًبا من �ألوان ال�صدق.

اخلصائص النوعية للشائعات:

تت�سم ال�شائعة ببع�ض الخ�صائ�ص ،فبع�ضها يرتبط بحالة ال�شائعة
وطبيعتهاـ وبع�ضها الآخر يرتبط بواقع المجتمع وحالته النف�سية
والإجتماعية ،ومن ثم تعك�س ال�شائعة هذا الواقع وتع ّبر عنه.

ومن اخلصائص املرتبطة بطبيعة الشائعة
ذاتها:

وخ�صو�ص����ا �إذا ارتبطت
ال�ش����ائعة هي عملية ن�ش����ر المعلومات،
ً
بمو�ض����وع ه����ام ون�ش����رت ف����ي ظ����روف يتع ّ
����ذر معه����ا الت�أكد من
�صحتها� ،أما �إذا كانت تعبي ًرا عما يجري في عقول النا�س فيمكن
ا�س����تخدامها كم�ؤ�شر للر�أي العام� ،أو ك�أ�سلوب وقائي كما يحدث
في الحروب النف�سية �أو المعارك الإنتخابية.
�أنها تحتمل ال�ص����دق والكذب ،فقد تحتوي ال�ش����ائعة على بع�ض
المعلومات ال�ص����ادقة المتعلقة بمو�ض����وع �أو موقف ما كال�شائعة
على بع�ض المعلومات ال�ص����ادقة المتعلقة بمو�ضوع �أو موقف ما
كال�ش����ائعة حول زيادة مرتب����ات الموظفين ،وقد تكون ال�ش����ائعة
كاذب����ة ،وقد يكون جز ٌء منها �ص����اد ًقا والج����زء الآخر كاذ ًّبا؛ كما
يح����دث عند ت�س����ريب �أ�س����ماء محتمل����ة وغير محتملة لتر�ش����يح
�أع�ض����اء الحكوم����ات في بع�ض الدول ،و�إن كانت بع�ض الأ�س����ماء
ج�س النب�ض )الر�أي العام( حول
�صحيحة والأخرى كاذبة لغر�ض ّ
�أ�سماء المقبولين وغير المقبولين.
يمكن �أن تنطلق ال�شائعة ب�سهولة ،ولكن لي�س من ال�سهل �إيقافها،
فال�ش����ائعة �إذا ما توفرت التربة ال�ص����الحة لها ي�ص����عب �إيقافها،

فهي ت�س����ير الأن ب�سرعة ال�صوت وال�ضوء عبر �شبكات التوا�صل
الإجتماعي.
من الخ�ص����ائ�ص الأ�سا�سية لل�شائعة �أنها غال ًبا ما تكون م�شحونة
ب�ش����حنة انفعالي����ة ووجدانية ،فال�ش����ائعات المحايدة ،ال تنت�ش����ر
كثي ًرا� ،أما ال�شائعات التي تكون ممل�ؤة بالأماني والآمال والأحالم
«ال�ش����ائعة الوردية» تنت�شر ب�سرعة ،ك�شائعة انتهاء الحرب خالل
�ش����هر  ...كما �أن ال�شائعات ال�سوداء التي تحمل م�شاعر تت�ضمن
الكراهي����ة والع����داء �أو التفرق����ة من ال�ش����ائعات الأكثر انت�ش����ا ًرا
والأكثر �سرعة في انتقالها من غيرها.
�إن م�ض����مون ال�ش����ائعة ومحتواه����ا يتع ّر�����ض دائ ًم����ا �إل����ى التغيير
والت�سوية والتعديل �أثناء ترويجها ،فقد يتم عند الرواية التركيز
عل����ى بع�ض الجوانب والمبالغة فيها وا�س����تبدال بع�ض����ها الآخر،
مما يغ ّير من حقيقة الأمر .وت�ؤكد الدرا�س����ات �أن ال�ش����ائعة �أثناء
م�سيرتها الروائية تميل �إلى �أن تكون �أي�سر و�أق�صر و�أ�سهل فه ًما
وا�ستيعا ًبا.
وهناك بع�ض الخ�ص����ائ�ص التي تعك�����س حالة المجتمع وظروفه،
وتُع ّبر ال�شائعة عنه وهي:
�إن ال�ش����ائعة تظه����ر وتنت�ش����ر ف����ي المواق����ف الحرج����ة ،وح����ال
وخ�صو�ص����ا عندما ي�س����ود القلق والفو�ضى حياة
الإ�ض����طرابات،
ً
الأف����راد ،والجماع����ات �أو المجتمع ،كما ه����ي الحال في حاالت
الح����روب والأزم����ات الإقت�ص����ادية والإجتماعي����ة ،وف����ي حاالت
الكوارث الطبيعية كالزالزل والبراكين.
ع����ادة م����ا تك����ون ال�ش����ائعة ا�س����تجابة للمواقف والظ����روف التي
ي�سودها الغمو�ض وعدم الو�ضوح ،فحيث ما تتو ّفر المعلومات �أو
الحقائ����ق عن الحالة �أو الموق����ف للنا�س ،وهم في �أم�س الحاجة
�إليها� ،آنذاك ت�أتي ال�ش����ائعة لتلبي����ة الحاجة فتكون بمثابة التربة
الخ�صبة لظهورها وانت�شارها.
تم�س حياة
�إن ال�ش����ائعة عادة ما يكون مو�ض����وعها ق�ض����ايا مهمة ّ
النا�س الإقت�ص����ادية والإجتماعية والمعي�ش����ية ،فال�ش����ائعة تحمل
م�ضمو ًنا �أو ر�سالة لها عالقة مهمة بحياة المجتمع.
����د م����ن وقف����ة �س����ريعة مع ماهي����ة الحرب النف�س����ية وهي
وال ب ّ
�ض����د العدو بالإ�ض����افة �إلى ا�ستعمال و�سائل
الدعاية
����تخدام
ا�س
ّ
�أخرى لها طابع الن�ش����اط الحربي �أو الإقت�ص����ادي �أو ال�سيا�س����ي
اً
مكمل لن�ش����اط الدعاي����ة» ،وف����ي تعريف �أخر
عل����ى نحو يك����ون
«هي حملة �ش����املة ت�س����تعمل كل الأدوات المتوفرة وكل الأجهزة
للت�أثي����ر في قلوب وعقول جماع����ة محددة بهدف تدمير مواقف
معينة و�إحالل مواقف �أخرى ت�ؤدي �إلى �سلوكية تتفق مع م�صالح
الطرف الذي ي�شن» .ويجب �أن نعلم �أن ال�شائعة �سالح مر ّوع في
الحرب النف�سية.
و�ص����دقت مقولة �ص����ن ت����زو “االنت�ص����ار في المع����ارك لي�س هو
النج����اح الت����ام ...النجاح الت����ام هو �أن تك�س����ر مقاومة العدو من
دون قت����ال» ،وتب����دو هذه المقولة ك�أح����د تعريفات حروب الجيل
الرابع� ،أي ك�سر مقاومة الدول من خالل �إف�شال الدولة وزعزعة
ا�ستقرارها من خالل ال�شائعات.
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مقال

وجهة
التاريخ ال�رسِّي الغتياالت �إ�رسائيل امل ُ َّ
العميد م .ناجي مالعب
«�إن��ه�����ض واق���ت���ل �أولاً  :ال��ت��اري��خ ال�����س��ري الغ��ت��ي��االت �إ���س��رائ��ي��ل
وجهة» Rise and Kill First: The Secret History
المُ َّ
 of Israel’s Targeted Assassinationsهو عنوان كتاب
ال�صحافي الإ�ستق�صائي الإ�سرائيلي رونين بيرغمان ال�صادر
ف��ي منت�صف ال��ع��ام  ،2018وك��ان مو�ضع اهتمام الدكتور ريمي
بروالن �أ�ستاذ م�ساعد في كلية جون جاي للعدالة الجنائية في
مدينة نيويورك ،وهو الذي يكتب ب�إ�سهاب عن الخطاب المتعلق
ً
وتحديدا كما �صاغته ور َوّجت له «الدول القوية».
بالإرهاب،
ما يعنينا في هذه المقالة الإتجاه �إلى ما ركزت عليه �أعمال هذا
الباحث م�ؤخ ًرا حول ما ُ�س ِ ّمي «جبهة تحرير لبنان من الغرباء»،
الم�س�ؤولة عن «تفجير منزل العلاّ مة محمد ح�سين ف�ضل اهلل
في بيروت في �آذار /مار�س  1985والتي �أعلنت م�س�ؤوليتها في
ال��ع��ام ع��ن الكمين ال���ذي ت��ع�� ّر���ض ل��ه ال�سفير االم��ي��رك��ي جون
غونتير دين في بيروت عام  1980وهي مجموعة غام�ضة ك ّنت
العداء لمنظمة التحرير الفل�سطينية ،وتب ّنت تنفيذ �سل�سلة
ّ
مفخخة وهجمات �أخرى في لبنان
من عمليات تفجير �سيارات
بين �أواخر ال�سبعينيات و�أوائل الثمانينيات من القرن الما�ضي.
فهو يعيد اهتمامه بهذه المجموعة �إل��ى الإ�شتباه بارتباطها
ب�إ�سرائيل ،التي لطالما �ص َوّرت نف�سها على �أنها رائدة في مجال
الحرب على الإرهاب.
ف��ي ه���ذا ال��و���ض��ع ال�صعب ال���ذي ي��م�� ّر ب��ه ال��وط��ن ،وع���دم تمكن
ال�سلطة ال�سيا�سية من اجتراح الحلول التي ّ
تب�شر ب�إعادة الثقة
�إل��ى الم�ؤ�س�سات .في ه��ذا الو�ضع الم�ؤلم ال��ذي تعانيه القوى
الأمنية برجالها وعتادها وتجهيزاتها ،ينبغي تعزيز الثقافة
العبَر من درو�س الما�ضي و�أهمّ ها ما يماط عنه
الأمنية و�أخذ ِ
اللثام – ولو بعد زمن – من عمليات �إرهابية كانت من تخطيط
وتنفيذ ال��ع��دو الإ�سرائيلي لإح���داث المزيد م��ن الإرب���اك على
ال�ساحة الداخلية.

«جبهة حترير لبنان من الغرباء» صنيعة
إسرائيلية

يقول ريمي بروالن ريان  -في مقابلة مع ريان ال�شواف ،الباحث
في م�ؤ�س�سة كارنيغي :لقد ا�ستخدم (ال�صحفي الإ�سرائيلي)
بيرغمان في كتابه م�صطلح «�إرهابي» للإ�شارة �إلى جبهة تحرير
لبنان من الغرباء ،وذلك في �إحدى الحوا�شي الواردة في ّ
مقدمة
ال��ك��ت��اب .ك��ذل��ك ،ذك���ر ف��ي حا�شية �أخ����رى ق���ولاً َورَد ع��ل��ى ل�سان

م�س�ؤول رفيع في المو�ساد مفاده �أن «جبهة تحرير لبنان من
الغرباء» ،وهي منظمة �إرهابية � ّأ�س�سها مئير داغ��ان في لبنان،
م�س�ؤولة عن تفجير منزل العلاّ مة محمد ح�سين ف�ضل اهلل في
بيروت في �آذار/مار�س .1985
وي�ضيف الباحث� ،إلى تلك الحقائق ا�سنادًا �آخر ،فيقول« :بدوره،
�أ�شار ب��وب وودوارد في كتابه Veil: The Secret Wars of
( 1987-1981 ,the CIAالحجاب :الحروب ال�سرية للمخابرات
المركزية الأميركية� )1987-1981 ،إلى �أن ويليام كاي�سي ،الذي
كان مدي ًرا لوكالة المخابرات المركزية في تلك الفترة ،والذي
�أخ��ب��ره ف��ي وق��ت الح���ق� ،أن للمخابرات المركزية ي ً���دا ف��ي هذا
�شخ�صا ،معظمهم
الهجوم ال��ذي �أ�سفر عن مقتل حوالى 83
ً
من المدنيين .وقد عُ ّلقت الفتة ُكتب عليها Made in USA
(�صنع في الواليات المتحدة) على واجهة المبنى المدمّ ر.
ُ
وال يكتفي بيرغمان بالإ�شارة في كتابه �إلى �ضلوع �إ�سرائيل في
هذا الهجوم من خالل الجبهة الم�سماة «جبهة تحرير لبنان
خ�ص�ص
من الغرباء» .لكن الأمر ال�صادم والمهم في �آن ،هو �أنه َّ
اث��ن��ت��ي ع�����ش��رة ���ص��ف��ح��ة م���ن ك��ت��اب��ه (م���ن ال�����ص��ف��ح��ة  234وح��ت��ى
ال�صفحة  )247للحديث عن العمليات التي ّ
نفذتها الجبهة من
دون �أن ي�ستخدم تعبير «�إرهاب» �أو �صفة «�إرهابي/ة» للإ�شارة �إلى
حملة التفجيرات التي �ش ّنتها الجبهة ،ال في �صفحات الكتاب
ً
�ضباطا رفيعي الم�ستوى
وال في الحوا�شي .لكنه ك�شف عن �أن
في الجي�ش الإ�سرائيلي ،من �أمثال مئير داغ��ان ورفائيل �إيتان
و�أفيغدور بن غ��ال ،هم من � ّأ�س�سوا ب�شكل �س ّري «جبهة تحرير
لبنان من الغرباء»  ،التي تب ّنت عمليات تفجير ع�شرات ال�سيارات
المفخخة بهدف «زرع الفو�ضى» في لبنان.

دور عمليات اإلرهاب «الدولتي» في استدراج
العدوان

وي�شير الباحث الأميركي �إلى ما كتبه ال�صحفي الإ�سرائيلي � ً
أي�ضا
�إلى« :كيف ا�ستخدم وزير الدفاع الإ�سرائيلي �آنذاك �أرييل �شارون
تفجيرات الجبهة ال�ستدراج منظمة التحرير الفل�سطينية �إلى
الر ّد من خالل اللجوء �إلى الإرهاب (والتعبير ما زال لل�صحفي
الإ�سرائيلي) لإعطاء �إ�سرائيل مبررًا الجتياح لبنان تحت راية
مكافحة« ...الإره���اب» .وهكذا� ،أ�سفرت التفجيرات الع�شوائية
ب��ال�����س��ي��ارات المفخخة ب���أم ٍ��ر م��ن ���ش��ارون ع��ن مقتل م��ا ال يقل
َّ
تتعدى الأ�سبوعين في
عن  100مدني في لبنان ،خالل فترة ال
خريف العام  .1981ورغ��م تركيز الكتاب وعنوانه الفرعي على
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وجهة» ،تج ّنب بيرغمان الإجابة
«الإغتياالت الإ�سرائيلية المُ ّ
على �س�ؤال �أ�سا�سي هو :هل ُتعتبر حملة العمليات ال�سرية التي
ّ
نفذتها جبهة تحرير لبنان من الغرباء مثالاً عن «الإغتياالت
ً
وجهة» �أم �أنها كانت �شيئا �آخر تمامً ا؟.
الإ�سرائيلية المُ ّ
دائ��مً ��ا م��ا تحر�ص ال��دع��اي��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة على ال��ظ��ه��ور مظهر
المدافع عن العالم الح ّر ،وي�شرح بيرغمان الأ�سلوب المتبع،
ب��ق��ول��ه« :ل��ق��د ذك ُ
�����رت ب��ال��ت��ف�����ص��ي��ل �أن ال��ت��ف��ج��ي��رات ب��ال�����س��ي��ارات
ّ
المفخخة ال��ت��ي ن��ف��ذت��ه��ا «ج��ب��ه��ة ت��ح��ري��ر ل��ب��ن��ان م��ن ال��غ��رب��اء»
تزامنت مع �إطالق الحكومة الإ�سرائيلية حمالت ها�سبارا (وهو
تعبير يعني حرفيًا «ال�شرح والتف�سير») ،ويُ �ستعمل غالبًا لغايات
ن�شر الدعاية الإ�سرائيلية لإقناع الواليات المتحدة وباقي الدول
الغربية ب���أن �أع���داء �إ�سرائيل «الإره��اب��ي��ي��ن» ،على غ��رار منظمة
التحرير الفل�سطينية وحلفائها العرب ،هم في الواقع �أع��داء
ّ
(المتح�ضر) ب�أ�سره ،و�أن «الحرب» التي تخو�ضها
العالم الغربي
�إ�سرائيل �ضد «الإرهابيين» هي في الحقيقة حرب �سيتعيّن على
«الغرب» ككل الم�شاركة فيها قريبًا.
وي��ت�����س��اءل ب����روالن ك��ي��ف �أن م��ح��و «�إره��اب��ن��ا ن��ح��ن» ي�سمح ب����ألاّ
ٍّ
تحد ،كما ي�سمح ب�أن
يواجه الخطاب ال�سائد �أي اعترا�ض �أو
ت��ب��ق��ى ال��م��م��ار���س��ات غ��ي��ر الأخ�لاق��ي��ة وغ��ي��ر ال��م��ج��دي��ة و�أح��ي��ا ًن��ا
الدموية الناجمة عنه متوا�صلة من دون ه��وادة .لي�ستنتج �أنه
لهذا ال�سبب� ،إن تو�صيف بيرغمان لـ «جبهة تحرير لبنان من
الغرباء» ب�أنها «منظمة �إرهابية» في حا�شي َتين من كتابه يحمل
داللة مهمة ،ولهذا ال�سبب � ً
أي�ضا ،يطرح تج ّنبه المدرو�س لهذا
�����ص ال��ك��ت��اب ،وح��ت��ى ف��ي الحوا�شي المرتبطة
الم�صطلح ف��ي ن ّ

بالف�صل المتعلق بالجبهة� ،إ�شكالية الفتة.

ضلوع إسرائيل في محاولة اغتيال السفير
األميركي دين

ي�ستح�ضر ال�شواف ،في مقابلته� ،س�ؤالاً من نوع �آخر :من غير
المُ �ستغرب �أن ترغب �إ�سرائيل في �إبقاء ظاهرة «جبهة تحرير
طي الكتمان ،لكن ماذا عن موقف الواليات
لبنان من الغرباء» ّ
المتحدة و�سفيرها ال�سابق في لبنان جون غونتر دين؟ حتى �إذا
ّ
غ�ضينا الطرف عن جميع المدنيين الفل�سطينيين واللبنانيين
ال��ذي��ن قتلتهم تلك الجبهة ،فقد �أ���ص�� ّر دي��ن على �أن��ه��ا � ً
أي�ضا،
م�س�ؤولة ع��ن تنفيذ الكمين ال���ذي تع ّر�ض ل��ه موكبه ف��ي �آب/
�أغ�سط�س  ،1980وج���رى فيه �إط�ل�اق ال��ن��ار وا���س��ت��خ��دام �أ�سلحة
خفيفة م�ضادة للدبابات .وقد تب ّنت الجبهة هذا الهجوم� ،ألي�س
كذلك؟
وجهت �إ�سرائيل انتقادات
ويجيب بروالن :هذا �صحيح ،فغالبًا ما ّ
الذع���ة ل��دي��ن على خلفية مواقفه «ال��داع��م��ة للفل�سطينيين»،
ً
وتحديدا ت�أييده �إجراء محادثات مبا�شرة مع منظمة التحرير
الفل�سطينية .ولطالما �أ�ص ّر دين على �أن �إ�سرائيل ،من خالل
وكالئها ،وقفت وراء محاولة اغتياله في �آب�/أغ�سط�س ،1980
وه���ذا م��ا ذك���ره ف��ي �سيرته ال��ذات��ي��ة .ع��ل�او ًة ع��ل��ى ذل���ك ،ك�شفت
عالمات على قذائف �صاروخية غير منفجرة ُ
ٌ
ا�ستخدمت خالل
الهجوم على موكبه �أنها �صواريخ باعتها الواليات المتحدة �إلى
�إ�سرائيل .وقد بذل دين جهودًا حثيثة من �أجل فتح تحقيق في
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هذه الحادثة ،لكن كان ذلكً ،
وفقا له ،من دون جدوى.
ن��ع��رف �أن «جبهة تحرير لبنان م��ن ال��غ��رب��اء» �أعلنت ف��ي العام
 1980م�س�ؤوليتها عن الكمين الذي تع ّ َر�ض له دين .وبتنا نعلم
� ً
أي�ضا ،بف�ضل كتاب بيرغمان� ،أن �إ�سرائيل هي التي �أن�ش�أت هذه
ًّ
محقا في �شكوكه و�أنه
المجموعة .وهذا ي�شير �إلى �أن دين كان
ق�صد «جبهة تحرير لبنان من الغرباء» من خالل ا�ستخدامه
تعبير «وكالء» �إ�سرائيل في �سيرته الذاتية .لكن بيرغمان لم ي� ِأت
على ذكر محاولة الإغتيال هذه في كتابه.
وم��ن جهة �أخ���رى ،ف���إن ه��ذه المعلومات كانت لتكون في غاية
الأهمية ،وال �سيما �أننا نعلم � ً
أي�ضا� ،أن وحدة الرقابة الع�سكرية
الإ�سرائيلية منعت ن�شر مقال ل�صحافيين �إ�سرائيليين (في
�صحيفة يديعوت �أح��رون��وت) ك��ان �سيك�شف �أن ق��ادة ع�سكريين
�إ�سرائيليين رفيعي الم�ستوى على غ��رار رافائيل �إي��ت��ان ومئير
داغ��ان و�أف��ي��غ��دور بن غ��ال وغيرهم وقفوا بالفعل وراء الحملة
الإرهابية التي �ش َّنتها «جبهة تحرير لبنان من الغرباء» .من
يتحدث � ً
َّ
أبدا عن حادثة الرقابة هذه
الم�ستغرب �أن بيرغمان لم
في كتابه.

التكتم األميركي إلى متى؟

ف���ي ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة ،ل���م ت��ك��ت��ب �أي����ة و���س��ي��ل��ة �إع�لام��ي��ة عن
المعلومات التي ك�شف عنها بيرغمان .ومع �أنه ّ
ً
�ضيفا في
حل
الكثير من المقابالت وبرامج البودكا�ست للحديث عن كتابه،
لم ي�س�أله �أي �صحافي عن هذه المعلومات .وهذا مُ قلق� ،أولاً لأن
الحقائق التاريخية مهمة ولها وزنها ،وثانيًا لأن هذا الكتاب
غالبًا ما ي� َّؤطر على �أنه «ق�صة تروي كيفية ا�ستخدام �إ�سرائيل
وجهة في حربها ّ
�ضد الإره��اب» .وحتى �إذا عبّر
للإغتياالت المُ ّ
انتقاد ما لل�سيا�سات
��راج��ع كتابه عن
��اوره/
بيرغمان �أو م��ح
مُ
ٍ
ِ
�أو الممار�سات الإ�سرائيلية ،بقي الحديث ي��دور في فلك «كلّ
َّ
المحقة � َّ
��ض��د الإره�����اب» .لكن
ذل��ك ي��ح��دث ف��ي �سياق ال��ح��رب
عدم الإتيان على ذكر العمليات الإرهابية التي ارتكبتها» جبهة
تحرير لبنان من الغرباء» (وبعبارة �أخرى �إ�سرائيل) هو مدعاة
قلق بالغ.
يفاقم هذا ال�صمت الإعالمي الم�شكلة لأنه يعني �أن الم�س�ؤولين
الإ�سرائيليين لم ي�ضطروا �إلى ت�أكيد �صحة ما كتبه بيرغمان �أو
نفيه ،وال حتى ت�أكيد �أو نفي �أو �شرح حيثيات قرار وحدة الرقابة
الع�سكرية الإ�سرائيلية بحظر ن�شر مقال كان �سيك�شف عن كل
هذه المعلومات (وربما كان �سيحول دون وقوع التفجيرات التي
َّ
نفذتها «جبهة تحرير لبنان من الغرباء» وت�سبَّبت بقتل وت�شويه
مئات الأ�شخا�ص) .كذلك ،لم يُ رغم الم�س�ؤولون الإ�سرائيليون
على فتح �أي تحقيق في هذه الجرائم المزعومة.
م���ن ال��ج��ائ��ز ،ال���ي���وم ،ل��م��ن ي��ت��اب��ع �أ���س��ل��وب دول����ة الإح���ت�ل�ال مع
ال��م��ن��ظ��م��ات ال��ح��ق��وق��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة وج��م��ع��ي��ات المجتمع
ٌ
فبع�ض
المدني التي و�ضعتها �إ�سرائيل على قائمة الإره����اب،
ّ
ينكب على مهمة في غاية الأهمية تتمثل
من هذه المنظمات
ّ
في توثيق كل التجاوزات التي ارتكبتها �إ�سرائيل والتي يمكن

�أن ّ
ت�شكل ج��رائ��م ح��رب .وق��د ُ
تو�صلت �إليه
ا�ستخدم بع�ض م��ا ّ
هذه المنظمات لبناء ق�ضية ورفعها �أم��ام المحكمة الجنائية
الدولية من �أجل فتح تحقيق في عمليات الجي�ش الإ�سرائيلي
في قطاع غزة .ومن الم�ستغرب كيف تجري تلك الأ�ساليب في
ّ
ّ
يحفز �سلطات الإحتالل لمتابعة
ظل �صمت دول��ي مرعب ،ما
اجراءاتها وك�أن ال محكمة دولية وال مجل�س حقوق �إن�سان وال
قيم تنادى لها دول العالم و�أن�ش�أ لها الم�ؤ�س�سات.

تأثير التفسير اإلسرائيلي لإلرهاب في اخلطاب
األميركي

المتخ�ص�ص
وهنا تجدر الإ�شارة – والكالم للباحث الأميركي
ّ
بق�ضايا الإره��اب � -إل��ى �أن «خبراء الإره���اب» ال يتفقون في ما
موحد لمفهوم «الإره��اب» .ثمة خالف قوي
بينهم على تعريف ّ
حول ما �إذا ينبغي �أن ينطبق ح�ص ًرا على الجهات غير الدولتية،
�أو �أن ي�شمل �أعمال «الإره���اب المدعوم من ال���دول» ،و«الإره���اب
برعاية الدول» وحتى «�إرهاب الدول» .يلفتني �أن عددًا كبي ًرا من
خبراء الإره��اب يتردّدون في �إج��راء نقا�ش علني ومفتوح ب�ش�أن
النتائج المترتبة على تعريفاتهم ل�ل�إره��اب حين ُتطبَّق هذه
التعريفات على �أر�ض الواقع .ولكن بما �أنني ّ
ركزت في �أبحاثي
على �أ�صول الخطابات عن «الإرهاب»� ،أُ�شير �إلى �أن التركيز على
بوجه خا�ص نظ ًرا �إلى
الخطابين الأميركي والإ�سرائيلي مبرّرٌ
ٍ
ال��دور الت�أ�سي�سي ال��ذي �أ ّدي��اه في �إي�صالنا �إل��ى الو�ضع الراهن،
حيث اكت�سبت القيود على الحريات المدنية ،وتبرير التعذيب
�أو «و�سائل الإ�ستجواب المع ّززة» ب�سبب ما يُ �سمَّ ى �سيناريوهات
والتج�س�س على المجتمعات الم�سلمة،
«القنبلة الموقوتة»،
ّ
ً
واللجوء �إلى الإيقاع في الفخ� ،شرعية وا�سعة كو�سائل لمكافحة
الإرهاب.
والحال �أن كل ما ورد في الخطاب الأميركي عن «الإرهاب» بعد
�أح����داث � 11أي��ل��ول� /سبتمبر ك��ان ح��ا���ض�� ًرا ف��ي خ��ط��اب الرئي�س
الأميركي رون��ال��د ريغان عن المو�ضوع في الثمانينيات ،وهذا
الخطاب ت��� ّأث��ر ب���دوره �إل��ى درج��ة كبيرة بالخطاب الإ�سرائيلي
عن الإره���اب .وه��ذا مهمٌّ الآن في �ضوء ما نعرفه عن �أن��ه فيما
كان م�س�ؤولون �إ�سرائيليون كبار يطلقون حملة ها�سبارا (التي
�شرحناها �أع�ل�اه) ال��ت��ي ه��دف��ت �إل���ى «ب��ي��ع» خ��ط��اب ب�لاده��م �إل��ى
ً
وتحديدا الواليات المتحدة ،كان م�س�ؤولون �إ�سرائيليون
الغرب،
ّ
�آخ��رون ينفذون �س ًرا حملتهم «الإرهابية» الخا�صة (والدموية
للغاية) ،من خالل «جبهة تحرير لبنان من الغرباء» ،من جملة
و�سائل �أخرى.
الحذر كل الحذر من العناوين الب ّراقة التي يدخل من خاللها
العدو �إلى �ساحاتنا ،وهذا مدعاة للبحث الدائم من قبل وحدات
الأم��ن الإ�ستباقي في الأجهزة الأمنية كافة ،في التق�صي عن
ه��ك��ذا جبهات �أو جمعيات �أو تنظيمات وال��غ��و���ص ف��ي و�سائل
تمويلها وارتباطاتها و�أ�شخا�صها ،ال �سيما في و�ضعنا الراهن
حيث �سيحاول الم�صطادون في الماء العكر ا�ستغالله.
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تحقيق

وح�ش الإكتئاب وفقدان الأدوية

غوى حيدر

تدهور خطير ،ذل يومي من كل حدب و�صوب ،جوع وفقر مت�شبث،
فقدان �أب�سط حقوق العي�ش الكريم ،انقطاع الأدوية والكهرباء
قعر �أ�سفل!؟
والمحروقات و�سط دوالر يتكبّر ويتعجرف ،وليرة لبنانية تنهار وتنحدر ،فهل يمكن �أن ي�صل اللبناني �إلى ٍ
و�سط تخبط اللبناني في �أ�صعب �أزمة هادرة ومدويّة بينما تعلو �أ�صوات الأمرا�ض النف�سية التي تثقل كاهله في ّ
ظل
انقطاع في �أدوية الأع�صاب والم�سكنات .لي�س �صادمً ا �أن ي�ص ِّنف تقرير دولي حياة اللبنانيين بالأ�سو�أ .فقد تو�صل
ً
حديثا �إلى �أن لبنان يت�صدر بعد العراق قائمة الدول التي ي�شعر �سكانها بم�شاعر �سلبية .ومن
م�ؤ�شر«غالوب» العالمي
الطبيعي �أن تكون هذه النتيجة �أمرًا متوقعًا في زمن انفجار المرف�أ وجائحة «كورونا» والأزمة الإقت�صادية و�أزمات متنوعة
ومتتالية.
وقد ك�شف وزير ال�صحة د.فرا�س الأبي�ض في حديث �صحافي
م�ؤخ ًرا عن الأ�ض���رار الج�س���يمة التي �ألحقتها ال�ض���ائقة الإقت�صادية
� ً
أي�ض���ا ،بال�ص���حة النف�س���ية والعقلية .و�أظهر �أن ن�سبة هذه الأمرا�ض
تعدّت نحو � 3أ�ض���عاف� .أ ّما الذين يواجهون الم�شاكل المختلفة في
ال�صحة النف�سية فقد ازدادوا بن�سبة �أكبر من .%50
م���ع كل ه���ذه الك���وارث ،لي����س من الم�س���تغرب �أن ت�ص���بح �أدوية
الأع�صاب والم�سكنات من جملة الأدوية التي اختفت من ال�صيدليات.
في هذا ال�سياق ،يعلق الدكتور ال�صيدلي نوفل نوفل لـ «الأمن» �أهمية
الت�أكد من بدائل الأدوية قبل ا�ستهالكها لأنه غال ًبا ما ي�أخذ المواطن
الدواء البديل المتوفر على ح�ساب النوعية والجودة .وي�ضيف �أنه في
ظل انقطاع الأدوية يلج�أ اللبناني �إلى الإ�ستح�صال على �أدوية من �أي
م�صدر كان متو ّفر من دون ح�سيب �أو رقيب.
وي�شدّد الدكتور نوفل على �أن كل �شخ�ص يتو ّفر له دواء بديل يجب
�أن يتوا�ص���ل مع ال�ص���يدلي �ص���احب الإخت�ص���ا�ص عن تركيبة الدواء
ومن�ش�أه لكي يعرف �أن الدواء المتو ّفر بين يديه ي�صلح �أن يكون اً
بديل
ذا فائدة موازية لدوائه المفقود .و�أعطى اً
مثل «:يلي بياخذ Xanax
ال يمك���ن ان يبدل���ه بـ  .»Lexotanilكما الح���ظ م�ؤخ ًرا طل ًبا كبي ًرا
على م�سكنات الأع�صاب ،ولكنه ن ّبه من الإدمان عليها لأنها تمثل اًّ
حل
م�ؤق ًتا ولي�س اًّ
حل للأزمة الم�ستدامة.
�إذا كانت ن�س���بة اللبنانيين الذين �ش���عروا بالحزن تت�صدر الالئحة
بين البلدان ،فقد �أو�ض���ح مركز «غالوب» �أن الم�ش���اعر الم�س���يطرة
على اللبنانيين تتراوح ببن القلق والغ�ض���ب .كما �أو�ضح المركز �إلى
�أنه رغم عدم امتالكه �أرقا ًما جديدة عن لبنان � اَّإل �أن هناك م�ؤ�شرات
مبكرة لخ�س���ائر عاطفية كنتيجة للأزمة الإقت�ص���ادية المتفاقمة في
البلد .ف�إ َّن غيمة من ال�سوداوية وحلقة من الفراغ ترفرف فوق ر�ؤو�س
اللبنانيين مما يعر�ضهم �إلى عي�ش حالة حزن واكتئاب جماعية تتجلى
ارتفاعا ف���ي الجرائم
ف���ي نوعية حياته���م اليومية ،ومن هنا ن�ش���هد
ً
وحاالت الإنتحار.
على �ص���عيد الإنتحار ،هناك �ش���خ�ص واحد على الأقل يُقدم كل
� 48س���اعة عليه ا�ستنادًا �إلى الأرقام الواردة في لبنان بح�سب م�ؤتمر

«ك�سر ال�صمت حول الإنتحار» الذي نظمه البرنامج الوطني لل�صحة
النف�س���ية ،ومنظم���ة ال�ص���حة العالمي���ة ،وجمعي���ة «�أمبراي�س» بدعم
من الوكالة الفرن�س���ية للتنمية والمعهد العال���ي للأعمال� .إن الأرقام
المعلن���ة في الم�ؤتمر ت�ش���ير الى �أن ح���االت الإنتحار منذ عام 2016
قد تزايدت لت�ص���ل �إلى  .%35.5كما �س���جلت قوى الأمن الداخلي
 1366حالة انتحار خالل  11عا ًما .كما �أ�شارت الأرقام �إلى �أن %66
من هذه الحاالت كانوا ذكو ًرا.
يخ����ص الإت�ص���االت من الأ�ش���خا�ص المحتاجي���ن للدعم
ف���ي ما
ّ
النف�سي ،ن�شرت جمعية «�أمبراي�س» �أرقا ًما تفيد ب�أن عدد الإت�صاالت
في عام  2021و�صل �إلى �أكثر من  7959حتى نهاية ت�شرين الثاني مما
هو �أكثر من � 5أ�ض���عاف من الإت�ص���االت التي �سجلتها الم�ؤ�س�سة في
عام � .2018أما ن�سبة المت�صلين العاطلين عن العمل فقد ت�ضاعفت
�سنة  2020عما كانت عليه  .2019اَّ
واللفت �أن الفئة العمرية الأبرز
التي لج�أت �إلى الخط ال�س���اخن هي من الفئة ال�ش���بابية التي تتراوح
�أعمارها بين  18و � 34سنة.
كما ي�ش���ير الطبيب محمد حيدر لـ«الأمن» �إلى �أنه �شاهد حاالت
مر�ض���ى كثيري���ن يدخل���ون الم�ست�ش���فى العتقاده���م �أنهم م�ص���ابون
ب�أمرا�ض معينة ،لي ّت�ض���ح الح ًقا �أنهم يعانون من �أزمات نف�س���ية حادة
وعوار����ض هلع .ي�ض���يف �أن ع���ددًا كبي ًرا من المر�ض���ى يمتنعون عن
تناول الأدوية بالكمية المو�صوفة وذلك لأنه ال يمكنهم الح�صول على
الدواء الكامل لندرته �أو انقطاعه من ال�سوق.
�إن مواق���ف وعب���ارات ال�س���خرية والتهك���م التي يطلقه���ا البع�ض
على �أنف�س���هم وعلى مح ّبيهم رغم �ض���يق عي�ش���هم وتعا�ستهم تجعلهم
يغطون الحقيقة ويتعالون على الواقع المزري للهروب �أو التغطية...
فال�ص���حة العقلي���ة م�ض���طربة وه���ي بحاجة �إل���ى ارتياح نف�س���ي من
خ�ل�ال ح���ل الأزمات والعقد التي يعاني منه���ا اللبناني .نحاول دائ ًما
�أن ن�س���تبدل الحا�ض���ر الم�أ�س���اوي بالما�ض���ي ال�س���عيد ،ولذلك ترانا
وت�س���معنا نلتفت �إلى الما�ض���ي لن�ستبدله بالحا�ض���ر فترتاح الأنف�س.
فالإن�سان ج�سد ونف�س ونحن بحاجة �إلى الإهتمام بال�صحة النف�سية
لكي ت�ستقيم حياتنا.
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شخصيات

مو�سكو..
بني لغز ابنة القي�صر وهروب ابنة �ستالني
د� .إيلي جرجي اليا�س
منذ مطلع القرن الع�شرين ،وفي خ�ضمِّ الحربين العالميتين
الأول�����ى  ١٩١٨-١٩١٤وال��ث��ان��ي��ة  ،١٩٤٥-١٩٣٩وخ��� ً
��ص��و���ص��ا خ�لال
الحربين ال��ب��اردت��ي��ن الأول����ى  ١٩٩١-١٩٤٦والثانية ٢٠٢٠-٢٠٠٠
راقبت مو�سكو ووا�شنطن بع�ضهما على م��دار ال�ساعة ،من دون
ت ُّ
��وق��ف �أو ملل ،م��ن خ�لال م��واج��ه��ات ا�ستخباريَّة� ،ساخنة ً
حينا
ً
َّ
ولكن الأميركيين ذهبوا بتلك المواجهات �إلى
وب��اردة �أحيانا...
ِّ
الحد الأق�صى :مراقبة عائلة الحاكم المطلق في قلب الكرملين.
رُزق ال��ق��ي�����ص��ر ال���رو����س���يُّ ن��ي��ك��وال ال��ث��ان��ي وزوج���ت���ه ال��ق��ي�����ص��رة
�ألك�ساندرا بخم�سة �أوالد� :أولغا ،تاتيانا ،ماريّا� ،آنا�ستازيا ،ووليِّ
ال��ع��ه��د �آل��ك�����س��ي نيكواليفيت�ش .وا���س��ت��ق��ال القي�صر م��ن الحكم
يوم � ١٥آذار  ،١٩١٧ب�سبب تداعيات ثورة �شباط من العام نف�سه.
وت�شير ال��رواي��ة الر�سمية �إل���ى ال��م��ج��زرة العنيفة ال��ت��ي �أ َّدت �إل��ى
مقتل القي�صر وعائلته وطبيبه وث�لاث��ة خ��دم بالر�صا�ص ،في
أمر من القيادة
منزل �إياكترينبورغ الريفيّ  ،يوم ١٧تموز  ،١٩١٨ب� ٍ
الثورية البل�شفية .ولكن ،كانت المفاج�أة الكبرى في � ١٧شباط
 ١٩٢٠ال�ساعة  ٩م�ساء ،حين منعت ال�شرطة في برلين امر�أة �شابة
جميلة ،عرفت � َّأنها �آنا �آندر�سون من الإنتحار ...وتمّ �إر�سالها في
وق��ت الح��ق �إل��ى م�ست�شفى الطب النف�سيّ ف��ي دال����دورف ،حيث
بقيت �سنتين غارقة في �صمت رهيب� ...إلى �أن اعترفت في نهاية
المطاف �إح��دى رفيقاتها في الم�ست�شفىّ � ،أن ال�شابة ال�صامتة
والكتومة ،هي ابنة القي�صر نيكوال الثاني� :آنا�ستازيا ...فانطلقت
�أ�سطورة �آنا �آندر�سون � -آنا�ستازيا رومانوف ،وانت�شرت في القارة
العجوز �أوروب����ا وع��ب��ر ال��ع��ال��م ،وت��ح�� ّول��ت �إل���ى لغز محيّر تناقلته
الأجيال المتعاقبة.
تنقلت �آنا �أندر�سون ّ
َّ
حتى �سنة  ،١٩٢٨بين �ألمانيا و�سوي�سرا،
ً
م�ستفيدة من الم�ساعدات المالية من النبالء الرو�س المهاجرين
والمنق�سمين ح��ول �صحة ن�سبها ،وق��د ُع��رف��ت �أي ً
�����ض��ا ،با�سم �آن��ا
ّ
المتحدة الأميركية
ت�شايكوف�سكي ...ثمَّ هاجرت �إل��ى الواليات
بين �سنة  ١٩٢٨و ،١٩٣١بم�ساعدة ابنة عمهاّ ،
وظلت ال�صحافة
تالحقها وتتابع �أخبارها وتحرّكاتها ،ما دفعها �إل��ى العودة �إلى
�ألمانيا بين  ١٩٣١و ،١٩٦٨حيث بقيت ق�ضيّتها تحت الأ���ض��واء
وم�����س��ار متابعة �إع�لام��ي��ة ح��ث��ي��ث��ة ...وم��ن ج��دي��د ،ع���ادت �آن���ا �إل��ى
ّ
بدعم من �صديقيها
المتحدة الأميركية� ،سنة ،١٩٦٨
الواليات
ٍ
الرو�سيّ غليب يفغيني بوتكين ،والباحث التاريخيّ الأميركيّ
ج��ون ماناهان ال��ذي تزوّجها في كانون الأوّل  ،١٩٦٨و�أق��ام��ا في
�شارلوتفيل ف��ي فيرجينيا ،ف��ب��ات��ت �آن���ا �أو �آن��ا���س��ت��ازي��ا م��ان��اه��ان.
وعرفت ق�ضيّة �آنا �آندر�سون � -آنا�ستازيا رومانوف م�سارًا طويلاً
من الأحداث الإجتماعية والإن�سانية الم�شوّقة .وحر�صت �آنا على

ّ
وال�شك والإثارة.
رفد هذه الق�ضيَّة بمزيد من الغمو�ض
توفيت �أن���ا �أن��در���س��ون ف��ي � ١٢شباط  ،١٩٨٤بعد ح��ي��اة مليئة
ّ
بالمفاج�آت!! وم��ا زاد لغز �شخ�صيّتها غ��راب��ة،
التوجه الر�سميِّ
ال��رو���س��يّ ف��ي البحث ع��ن جثث العائلة القي�صرية :ففي تموز
 ،١٩٩١بتوجيه من الرئي�س الرو�سيّ بوري�س يالت�سن ،وبعد تكثيف
الحفريات في الموقع المُ فتر�ض�ُ ،سحبت بقايا ب�شرية لت�سعة
ه��ي��اك��ل ع��ظ��م��ي��ة!! بينما ف��ي ع���ام  ،٢٠٠٧وب��ت��وج��ي��ه م��ن الرئي�س
الرو�سيّ فالديمير بوتين خليفة يالت�سنُ ،عثر على بقايا الجثتين
الناق�صتين والمطلوبتين ال�ستكمال النتيجة ال�ضرورية :الجثة
الأولى لألك�سي والثانية ّ
يرجح � ّأنها لأنا�ستازيا ...فيا للعجب!!
�أمّ ����ا بالن�سبة الب��ن��ة ال��زع��ي��م ال�����س��وف��ي��ات��يّ ال��م���ؤ� ّ��س�����س ج��وزف
�ستالين فقد ك��ان ه��روب��ه��ا م��ن مو�سكو �إل���ى وا�شنطن ف��ي رحلة
�أمنيّة �شاقة ،محل متابعة ا�ستخبارية عالمية ومنعطف خطير
ف���ي ت���اري���خ ال���دول���ة والإ����س���ت���خ���ب���ارات ال�����س��وف��ي��ات��ي��ة!! ف��ق��د ه��رب��ت
�سفاتالنا جوزف �ستالين� ،إلى الواليات المتحدة الأميركية �سنة
 ،١٩٦٧م��رورًا بالهند في �سبيل نثر رم��اد جثة حبيبها ال�شيوعي
ال��ه��ن��دي بريجي�ش �سينغ ...وي��ب��دو جليًّا � ّأن العمليّة ق��د جرى
الإعداد لها ّ
بدقة متناهية ،بالتعاون بين �سفاتالنا والمخابرات
المركزية الأميركية �سي �أي �إي��ه ...لقد نكثت �سفاتالنا بوعدها
ً
مبا�شرة �إلى الإتحاد
لل�سلطات ال�سوفياتية � ّأنها �ستعود من الهند
ال�سوفياتي ...ولك ّنها ف��ي المقابل ق�صدت ال�سفارة الأميركية
ف��ي ال��ه��ن��د وط��ل��ب��ت ال��ل��ج��وء ال�سيا�سي ،ف��ي م��ف��اج���أة اجتماعية
وا�ستخبارية من العيار الثقيل ...الرغبة بتنفيذ عمليّة الهروب،
رغ��ب��ة �سفاتالنا ب��ال��درج��ة الأول����ى ،ول��ك��ن ال��ت ّ
ّ
إ�ستخباري
��دخ��ل ال
الأم���ي���رك���يّ ك���ان ح��ا���س��مً ��ا ف��ي �إن���ج���اح ال��ع��م��ل��يّ��ة ،وف���ي ذل���ك �إ���ش��ارة
�صريحة �إل��ى حجم الإختالف في وجهات النظر بين �سفاتالنا
وال��ق��ي��ادة ال�سوفياتية العليا ال��ج��دي��دة ال��ت��ي ت ّ
��ول��ت �إدارة ���ش���ؤون
الدولة ال�سوفياتية بعد وفاة والدها جوزف �ستالين ،وقد �أرادت
بهروبها �إح����راج ه��ذه ال��ق��ي��ادة �إل���ى �أب��ع��د ال��ح��دود ،رغ��م � ّأن��ه��ا في
ّ
محل احترام واهتمام القادة ال�سوفيات ب�صفتها
الظاهر كانت
ابنة الزعيم الكبير.
ا�ستطاعت �سفاتالنا ،عبر هروبها� ،أن تحدث ال��ه��زة الكبرى
في النخبة ال�سوفياتية ال�شيوعية الحاكمة ،كونها ابنة الزعيم
ال�سوفياتيّ التاريخيّ جوزف �ستالين الذي ا�ستطاع قيادة ال�شعب
ال�سوفياتي لهزيمة ال��ن��ازي��ة والفا�شية خ�لال ال��ح��رب العالمية
ال��ث��ان��ي��ة ...وف���ي م��وط��ن��ه��ا الأم��ي��رك��يّ ال��ج��دي��د ،كتبت �سفاتالنا
ّ
مذكراتها ال�شخ�صية ،التي ح�صدت ً
رواجا كبيرًا بعنوان ٢٠ :ر�سالة
�إلى �صديق ،وا�ستطاعت �أن تك�سب من بيع هذه المذكراتً ،
ربحا
يفوق المليون ون�صف مليون دوالر!! و�صفت والدها في مذكراتها
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ب�أ�سلوب �سل�س و�صريح ،قائلة :كان رجلاً
ً
ب�سيطا ج ًّ
���دا ،وق ً��ح��ا ج��� ّ َدا وقا�سيًا ج ًّ���دا.
كان يحبني ويريدني �أن �أ�صبح مارك�سية
متعلمة.وفي هذه الإ�شارة المبا�شرة �إلى
وال���ده���ا ال��ق��ائ��د ال�����س��وف��ي��ات��يّ ال���رم���ز ،ما
جعل ال�سلطات ال�سوفياتية ال�شيوعية
تغ�ضب ب��� ّ
ب�شكل
��ش��دة ،وت��راق��ب �سفاتالنا
ٍ
م��ت��وا���ص��ل ...توفيت �سفاتالنا �أليلويافا
ابنة ج��وزف �ستالين ،التي عرفت � ً
أي�ضا
با�سم الن��ا بيترز ي��وم  ٢٢ت�شرين الثاني
 ٢٠١١في الواليات ّ
المتحدة الأميركية.
بد�أ ال�صراع على �ضوء هروب �سفاتالنا
�ستالين ،بين المخابرات ال�سوفياتية كي
جي بي التي �أن�ش�أها الزعيم ال�سوفياتيّ
ن��ي��ك��ي��ت��ا خ��روت�����ش��ي��ف ع����ام  ،١٩٥٤وب��ي��ن القي�صر وعائلته.
ال��م��خ��اب��رات المركزية الأم��ي��رك��ي��ة ال��ـ �سي �أي �إي���ه ال��ت��ي � ّأ�س�سها
ً
عنيفا للغاية ...لكن
الرئي�س الأميركيّ هاري ترومان �سنة ،١٩٤٧
الزعيم ال�سوفياتي ليونيد بريجنيف ا�ستوعب الهروب القا�سي
البنة �ستالين �سفاتالنا بدعم من الـ �سي �أي �إيه ،في � ٦آذار ١٩٦٧
ً
تحديدا :ه��ذا اليوم المف�صليّ في تاريخ الحرب ال��ب��اردة ،فقد
تمّ �إق�صاء القيادة الإ�ستخباريّة العليا في الإتحاد ال�سوفياتي
ب�شكل قاطع وحا�سم ...وجيء بيوري �آندروبوف �إلى رئا�سة الـ كي
ٍ
ّ
ليتوقع البقاء
جي بي ...لم يكن �آندروبوف ،في مطلق الأحوال،
على ر�أ�س الـ كي جي بي طوال خم�س ع�شرة �سنة قادمة ...لقد
و�ضع �آندروبوف هيكلية جديدة ومتطوّرة لجهاز الـ كي جي بي
وجعل منه �آلة ّ
معقدة تحترف �أعمال الر�صد والمراقبة والت�أثير
ّ
وتعقب معار�ضي النظام �أث��ن��اء الحرب ال��ب��اردة .وبعد الخم�س
ع�شرة �سنة ،فتحت �أبواب الكرملين �أمام �آندروبوف ،الذي و�صل
�إلى الموقع ال�سوفياتيّ الأوّل بف�ضل حادثة هروب �سفاتالنا.

�ستالني وعائلته.

ك���ان ل��ل��زع��ي��م ال�����س��وف��ي��ات��يّ ال���ح���دي ّ
���دي ج����وزف ���س��ت��ال��ي��ن دور
رئ��ي�����س��يّ ف��ي الإط���اح���ة بالقي�صر ن��ي��ك��وال ال��ث��ان��ي وف���ي الق�ضاء
ّ
أ�ساوي لهذه
على القي�صرية الرو�سية ،و�صولاً �إلى الم�صير الم�
ّ
التخل�ص من العائلة
العائلة ...ولم يمانع �ستالين نف�سه في
ً
القي�صرية ب�أب�شع الطرق في ظروف �شديدة الغمو�ض� ...إذا ،من
العجب بعد ه��ذه الم�أ�ساة ب�سنين ،وف��ي فترة زمنية متنا�سقة،
�أن يتالزم وج��ود ابنة القي�صر المُ فتر�ضة  -مهما ك��ان ا�سمها:
�آن��ا���س��ت��ازي��ا روم���ان���وف �أو �آن���ا �أن��در���س��ون �أو �آن���ا ت�شايكوف�سكي �أو
�آنا�ستازيا ماناهان  -في الواليات الم ّتحدة الأميركية ،مع هروب
ابنة �ستالين  -مهما كان ا�سمها�:سفاتالنا �أليلويافا �أو �سفاتالنا
�ستالين �أوالنا بيترز – �إلى البلد نف�سه ...نتيجة تعزى بالدرجة
الأول���ى �إل��ى القيادتين ال�سيا�سية والإ�ستخبارية ف��ي ال��والي��ات
ال��م�� ّت��ح��دة ،ف��ال��ق��رار الأم��ي��رك��يّ م�� ّت��خ��ذ ب��ال��ت ّ
��دخ��ل ال��م��ب��ا���ش��ر في
ال�ش�ؤون ال�سوفياتية العائلية والإجتماعية العليا ،لتعزيز
م�سار �إحراج ال�سوفيات.
�سواء كانت �آن��ا �أندر�سون هي �آنا�ستازيا رومانوف �أو
لم تكن ،فقد �ساهمت من خالل وجودها في الواليات
ال��م�� ّت��ح��دة ف��ي ال��ت��ذك��ي��ر ب��ال��ق�����س��اوة غ��ي��ر ال��م��ب��رّرة التي
عوملت بها العائلة القي�صرية في �أيّامها الأخيرة ،ح ّتى
نهايتها الم�أ�ساوية ...كما حاولت �سفاتالنا �أليلويافا
عبر هروبها �إلى البلد نف�سه �إبراز دور النخبة ال�سيا�سية
ّ
التخل�ص م��ن ال�ستالينية
ال�سوفياتية ال��ج��دي��دة ف��ي
وربّما محاولة اغتيال جوزف �ستالين نف�سه.
لقد ا�ستطاعت الإ�ستخبارات الأميركية من خالل
دورها الرائد في الق�ضيَّتين ت�سجيل نقطة على ح�ساب
الإ���س��ت��خ��ب��ارات ال�����س��وف��ي��ات��ي��ة ،م��ن خ�ل�ال ت��ع ّ��ق��ب �أ���س��رار
ال��ك��رم��ل��ي��ن ،م��ن دون �أن ت�ستطيع ب��ال�����ض��رورة حماية
ال��رئ��ي�����س الأم���ي���رك���يّ ج���ون ف��ي��ت��زج��ي��رال��د ك��ي��ن��ي��دي من
الموت اغتيالاً يوم  ٢٢ت�شرين الثاني  ،١٩٦٣في داال�س
في قلب الواليات الم ّتحدة الأميركية ...فيا للعجب!
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دراسة
من سايكس  -بيكو إلى لبنان الكبير ()20

تأرجح السياسة الفرنس َّية
ضمه إلى فدرال َّية سور َّية
بين تكبير لبنان أو ِّ
�أ .د .لوي�س �صليبا
إنها املرحلة االنتقالية من بيكو إلى غورو،
نستطلع ما بقي لنا منها من وثائق ،وما حفلت
به من أحداث .لنخلص إلى تقييم عا ّم لدور املندوب
السامي األوّل فرنسوا جورج-بيكو وسياسته
وتقلباتها ،وأثر ّ
ّ
كل ذلك على أمسنا واليوم والغد.
بيكو إلى جانب غورو
وعن �أ ّي��ام بيكو الأخيرة في المف ّو�ضية ال�سامية ،والفترة
االنتقالية بين تعيين غ��ورو وو���ص��ول��ه �إل��ى ب��ي��روت ال�ستالم
مها ّمه ،والتي تزيد عن الأربعين يوماً ،يقول غونتو-بيرون
م�ساعد بيكو« :بانتظار و�صول الجنرال غورو تابع بيكو توجيه
ال�سيا�سة الفرن�سية في �سوريا .وبقي فترة بالقرب من خلفه
بد
لإر�شاده وتدريبه على الم�سائل المع ّقدة والدقيقة التي ال ّ
له �أن يواجهها .وف��ي  1919/11/30ابتعد بيكو نهائياً عن
بجد ،وغالباً بنجاح ،بوجه العديد
المنطقة التي كافح فيها
ّ
َ
من ال�صعوبات كي يتاح لل َعلم الفرن�سي �أن يرفرف بح ّرية»
). (Gontaut-Biron, op. cit, pp332-333

مجلس اإلدارة في زيارة إلى بيكو وغورو
ونقلت ال�صحف اللبنانية يومها الكثير من تفا�صيل هذه
الفترة االنتقالية وال �سيما وقائع زيارة �أع�ضاء مجل�س الإدارة
في جبل لبنان للجنرال غ��ورو لتهنئته بالو�صول �إل��ى بيروت
في  1919/11/21وا�ستالمه مها ّمه وذلك بح�ضور وم�شاركة
�سلفه بيكو .و�ألقى رئي�س المجل�س حبيب با�شا ال�سعد في هذا
الحفل كلمة �أ�شاد فيها بمزايا غورو التي توحي بالثقة التا ّمة
قائ ً
ال�« :إن ا�سم غورو وحده ٍ
لكاف �أن يو ّلد الثقة في قلوبنا ،و�أن
يكون لنا �أح�سن كفيل بتحقيق �أمانينا» )جريدة الب�شير ،بيروت،
.(1919/11/25

�ألك�سندر مي ّلران رئي�س احلكومة ووزير اخلارجية الفرن�سية و�صاحب القرار ب�إعالن لبنان
الكبري.

السعد وغورو يشيدان ببيكو

وعن الدور الذي لعبه بيكو قال ال�سعد�« :إن مه ّمة تحريرنا
تخ�ص�ص لها �سلفك الفا�ضل الم�سيو بيكو بك ّل �إخال�ص
الذي
ّ
��ب ،والتي دخلت اليوم في ح ّيز العمل ،تملأ قلوبنا �شكراً
وح ّ
لهذا الرجل ال�شهير .فنحن ال نن�سى على الإطالق ح�سنات هذه
ال�سيا�سة التي ال تنظر �إال �إلى �صوالحنا و�إلى مح ّبة لبناننا.
فا�سمح لي يا �س ّيدي �أن �أ�ؤ ّك��د له �أمامك تعلّقنا ب�شخ�صه
الكريم» )م .ن(.
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كال ٌم دبلوما�سي �أكثر م ّما هو تقييم
مو�ضوعي محايد لعمل بيكو ودوره.
و�أجاب غورو م�شيداً بدور بيكو�« :إن
ما �سمعته من الثناء على الم�سيو بيكو
كان معروفاً عندنا وعند فرن�سا كلّها.
جداً �أن �أ�سمع هذا المديح،
وقد �س ّرني ّ
يخت�ص ب�سيا�سته هنا ،ف���إن له
في ما
ّ
أتيت لأت ّمم ما با�شر
الف�ضل الكبير .و�أنا � ُ
به» )م .ن(.

بيكو ونظرة رؤسائه إليه
نلمح من جانب الم�س�ؤولين الفرن�سيين
ر�ؤ���س��اء بيكو ما يمكن �أن ن�س ّميه عدم
يف�سر القرار الذي اتُّخذ
اكتراث به ،قد ّ
با�ستبداله �أو جانباً منه .يروي معاونه غونتو-بيرون حدثَين
بال َغي الداللة في هذا ال�صدد.
الأ ّول يتعلّق ب��ت��ن��ازل فرن�سا ع��ن ال��م��و���ص��ل لبريطانيا.
يقول« :ك��ان بيكو يجهل ولفترة طويلة �أن فرن�سا تنازلت عن
المو�صل لبريطانيا ،رغ��م �أن ال��ق��رار اتُّخذ في كانون الأول
ّ
لالطالع
 .1918وا�ضط ّر م�� ّرات ث�لاث �أن يبحر �إل��ى فرن�سا
ع��ن كثب على م��ا ك��ان يجب �أن يعرفه يوم ّياً م��ن ت��ط ّ��ورات»
).(Gontaut-Biron, op. cit, p82
والحدث الثاني �أكثر داللة ،ويتعلّق بمفاو�ضات كليمن�صو-
لويد جورج التي �أف�ضت �إلى اتّفاق الإحالل في .1919/9/15
يقول غونتوبيرون« :في �أيلول  1919ا�ستُدعي المار�شال �أللنبي
من م�صر لمعاونة لويد جورج في المفاو�ضات .في حين كان
المف ّو�ض ال�سامي الفرن�سي جورج-بيكو يومها في باري�س ،وكان
مخت�ص عن ق�ضايا �سوريا.
الوحيد الم� ّؤهل �أن يتكلّم كمرجع
ّ
ّ
ولكن في الليلة التي �سبقت االجتماع تلقى بيكو تعليمات بمغادرة
باري�س �إلى �سوريا» ).(Gontaut-Biron, op. cit, p309
خ�صي�صاً من
المفارقة والت�ضا ّد
َ
وا�ضحين� :أللنبي يُ�ستدعى ّ
م�صر �إلى باري�س ليُ�س�أل وي�ست�شار في الم�سائل ال�سورية ،وبيكو
الموجود �أ� ً
صال في باري�س ي�ؤمر بمغادرتها ليلة االجتماع!!

�صفحة �أوىل من ر�سالة للمطران عبداهلل خوري �إىل رئي�س احلكومة
الفرن�سية ّ
ميلران يحتجّ فيها على مقرّرات امل�ؤمتر ال�سوري �آذار .1920

بيكو شخصية غير محبوبة عند العرب
وفي الحقيقة لم يكن بيكو بال�شخ�ص ّية المحبوبة عند العرب،
وال حتى عند اللبنانيين.
العرب د ّونوا له نقاطاً �سوداء عديدة في �سجلّه الدبلوما�سي
�أ ّولها وثائق قن�صل ّية بيروت ،التي �أودت بحياة العديد من �أحرار
العرب ولبنان .وتبقى النقطة ال�سوداء الكبرى التي ك ّرهت العرب
به هي االتّفاق ّية التي ُعرفت با�سمه مقروناً با�سم زميله �سايك�س.
يقول د .علي �سلطان مع ّبراً عن هذا الموقف العربي العدائي
تجاه بيكو« :وفي الحقيقة كان بيكو كارثة على العرب ،وعلى

�صفحة �أوىل من ر�سالة رئي�س احلكومة مي ّلران �إىل
املطران عبداهلل خوري.

وخا�صة باتفاق ّيته الم�ش�ؤومة �سايك�س-
خا�ص،
�سوريا ب�شكل
ّ
ّ
بيكو .ولم يكن له �أي ر�صيد من الثقة لدى العرب منذ ت�س ّبب
بتركه �أوراق القن�صلية في بيروت ب�إعدام الزعماء» )�سلطان ،م.
�س� ،ص.(141
ويبقى موقف كهذا متّ�شحاً بانفعالية وم�سحة مبالغة .فهل
كان غورو بالمنظور ال�سوري وال�شريفي �أق ّل �سوءاً وكارث ّية من
�سلفه بيكو؟!
ٍ
�سوري �آخر عدائية تجاه بيكو ،فيعتبر
باحث
وال يق ّل موقف
ّ
د .ذوق��ان قرقوط تعيين بيكو ال��ذي ارتبط ا�سمه باالتّفاقية
«الم�ش�ؤومة» مف ّو�ضاً �سامياً عم ً
�سيا�سي،
ال مته ّوراً ،ين ّم عن غباء
ّ
يقول« :وك��ان تعيين ج��ورج بيكو ) (1917/4/9ال��ذي ُعرفت
االتّفاقية الثالثية لتق�سيم المنطقة با�سمه ،مف ّو�ضاً �سامياً في
�سوريا وفل�سطين في ذروة هياج ال�شعور العربي ،بالغ الحمق
وق�صر النظر ،في حين كان الإنكليز يقلّ�صون ما �أمكنهم من ذكر
زميله مارك �سايك�س على الم�سرح» )قرقوط ،د .ذوقان ،تط ّور
الحركة الوطنية في �سورية  ،1939-1920دم�شق ،دار طال�س،
د .ط� ،1989 ،ص.(25
ٌ
وانفعالي في حكمه ،و�أ ّياً كان ا�سم
ك�سابقه،
مغال
�إنه
موقف ٍ
ّ
المف ّو�ض ال�سامي الفرن�سي يومها ف�سيكال له �أهاجي ما كيل
ٍ
موقف من
لبيكو في هذا الحكم! فالم�س�ألة هي بالحري م�س�ألة
ٍ
«م�ستعمر» �أكثر م ّما هو موقف من �شخ�ص!
بلد
ٍ
�أ ّما ما قاله قرقوط عن تقلي�ص الإنكليز لذكر مارك �سايك�س
زميل بيكو في االتفاقية المعروفة با�سمهما ،فلي�س بدقيق.
وما تراجع ذكر �سايك�س وح�ضوره على الم�سرح ال�سيا�سي �إال
ب�سبب وفاته المبكرة� ،إذ رحل وهو في �شرخ ال�شباب ومع بداية
 1919وتحديداً في � 1919/2/16إثر �إ�صابته بفيرو�س الأنفلونزا
حد من ذكره .علماً
الإ�سبانية .فتواري �سايك�س المبكر هو الذي ّ
أ�شد وط�أة و�سوءاً على العرب من زميله بيكو .ودوره في
�أ ّنه كان � ّ
�إ�صدار وعد بلفور معروف ،وقد اعتبرت الحركة ال�صهيونية على ➤
ل�سان ناحوم�سولوكوف �صديق حاييم وايزمن �أن �سايك�س�« :سقط
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كالبطل �إلى جانبنا» ) ،Balfour to Blairبرنامج وثائقي على
قناة الجزيرة الإنكليزية بث في  ،2011/6/5ن�سخة محفوظة
على موقع واي باك م�شين(.

بيكو :تهذيب فائق ونظافة ّ
كف
ومن وجهة النظر اللبنانية لم يل َق دور بيكو الإ�شادة التي
عرفها خلفه غورو .فاللبنان ّيون لم ين�سوا ،هم �أي�ضاً ،له دوره
ال�سلبي في م�س�ألة وثائق القن�صلية الفرن�سية في بيروت ،ولم
ي�ست�سيغوا دوره الملتب�س ب�ش�أن لبنان الكبير .ينقل الرئي�س
ال�شيخ ب�شارة الخوري في مذ ّكراته الموقف اللبناني التالي من
الدبلوما�سي الفرن�سي« :لم �أتم ّكن من الحكم على �شخ�ص جورج
بيكو �إال من خالل �شهادة النا�س به .والذي عرفته �أنه لم يختلف
ت�ص ّرفه ع ّما هو يوم كان قن� ً
صال عا ّماً لدولته في بيروت .وناب
لبنان ما نابه من الم�صائب والويالت ،ومن �أه ّمها َ�سوق �أحرار
لبنان و�سوريا �إلى الم�شانق ب�سبب الرعونة التي رافقت �إقفال
القن�صل ّية الفرن�سية وعدم حرق مل ّفاتها» )الخوري ،حقائق ،م.
�س� ،ص.(93/1
ويم�ضي ال��خ��وري ن��اق ً
�لا حكم معا�صريه اللبنانيين على
الدبلوما�سي الفرن�سي« :ورجع جورج بيكو ،وظ ّل �سابحاً في عالم
الأحالم ،تحفزه وطن ّية فرن�سية �صادقة ،وطيب محتد ،ونظافة
ّ
كف ،وتهذيب فائق هو عنوان الدبلوما�سية القديمة» )م .ن(.
ّ
�شك �أن ه��ذا الموقف فيه الكثير من الإن�صاف لهذا
ال
الدبلوما�سي المحنّك والعريق.

حب بيكو للبنان ّ
ّ
حب الوصي للموصى عليه
�أ ّما عن موقف بيكو من لبنان فال نخال ال�شيخ ب�شارة قد
فحب
جانب ال�صواب في حكمه� ،إذ قال مردفاً�« :أ ّما ح ّبه للبنان
ّ
وحب الرا�شد للقا�صر ،فيه الكثير من
الو�صي للمو�صى عليه،
ّ
العطف ،والكثير من ال�شفقة� .شعاره:
لبنان لنا ال حياة له بدوننا .تلك هي
عظة الأجيال� ،أ�صبح التقليد ال�صالح
للما�ضي �آي��ة الحا�ضر والم�ستقبل»
)م .ن(.
وبالمقابل نجد غونتو-بيرون يبالغ
بع�ض ال�شيء في تقييمه لدور بيكو،
فيعتبره من ال�ساعين بد�أب متوا�صل
لتحقيق لبنان الكبير ،ويقول« :بيد �أن
تحقيق لبنان الكبير ال��ذي ك ّر�س له
ج��ورج بيكو ك ّل ن�شاطه وجهوده كان
ال يزال بعيداً عندما ا�ستُدعي .فبقي
هذا الإنجاز محجوزاً للجنرال غورو
و�أن تكون له فرحة �إعالنه)»)Go n
.(taut-Biron, op. cit, p245

ذروة جناحات بيكو
ها هي جولتنا الطويلة في مواقف بيكو و�آرائ��ه ال�سيا�سية
ووثائقه وبرق ّياته ومذ ّكراته ت�شارف على نهايتها .فما الذي
ن�ستخل�صه �إثرها؟
ال ّ
�شك �أن ذروة م�ساعي هذا الدبلوما�سي وق ّمة نجاحاته
تجلّت في االتّفاق “الجنتلمن” �أو بالحري التفاهم ال�شفوي بين
كليمن�صو وفي�صل في باري�س في  1919/4/13والذي ق�ضى ب�أن
تقبل فرن�سا ب�أن يحكم ال�شريف فدرالية �سور ّية يكون لبنان من
�ضمنها ،مقابل �أن يعترف الأمير الحجازي باالنتداب الفرن�سي
على �سوريا ،وكان يومها بيكو في باري�س كما �أ�سلفنا ،وبذل ك ّل ما
ٍ
جهود للو�صول �إلى هذا االتّفاق.
بو�سعه من

فيصل هو مَن أفشل املفاوضات مع بيكو
وبعد ه��ذا اال ّت��ف��اق المبدئي وا�صل بيكو م�ساعيه ،فعقد
جوالت عديدة من المفاو�ضات مع ال�شريف في دم�شق في �أيار
 ،1919ثم بعدها ب�شهر في حزيران  .1919بيد �أن في� ً
صال عو�ض
وي�شد على اليد الفرن�سية الممدودة �إليه
�أن ي�ستغ ّل هذه الفر�صة
ّ
ً
ّ
عطل المفاو�ضات و�أف�شلها مراهنا على اللجنة الأميركية كينغ-
كراين الآتية بعد �أ ّيام ،ومعتقداً �أ ّنه �سيح�صل منها على ما لن
يعطيه �إ ّياه الفرن�س ّيون .وهنا يكمن �أحد خياراته المتع ّثرة التي
طريق م�سدود .ويبدو �أ ّنه هنا �أي�ضاً كان بيكو �أبعد
�أدخلته في
ٍ
نظراً من ر�ؤ�سائه بمن فيهم كليمن�صو ،فيئِ�س من في�صل ،و�أعلن
ٍ
ر�سالة �إلى غورو نقلناها في الحلقة ال�سابقة �أنه «لم يعد لنا
في
م�صلحة في التن�سيق مع في�صل».

بيكو أبعد نظراً من رؤسائه
ولكن لم يكن هذا خيار الحكومة الفرن�سية “الكليمن�صوية”

بيكو وغورو يف لقطة نادرة عند الت�س ًّلم والت�سليم ،ويبدو حبيب ال�سعد يف �أق�صى الي�سار.
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عالقاته ب�سوريا ،وتركها لعامل الوقت.
التي ا�ستم ّرت تفاو�ض في�صل
ّ
وت ّ
وك��ان ميلران رئي�س الحكومة ووزي��ر
��ره��ب��ه ح��ت��ى و ّق��ع��ت
��رغ��ب��ه وت ّ
الخارجية الفرن�سية من هذا الت ّيار.
معه اتّفاق في�صل-كليمن�صو في
وقد نقلنا عنه في ر�سالة �إل��ى غورو
باري�س في .1920/1/6
وك���ان بيكو �سبق وح ّ
ف��ي  1920/8/6ق��ول��ه« :م��ن خالل
����ذر ،ال
الواقع ّية ،وم��ن خ�لال نجاح الرقابة
�سيما في ر�سالته �إلى غورو الآنفة
الفرن�سية على االتّ��ح��اد ال�����س��وري،
الذكر �أن الأمير في�صل �ضعيف
يمكننا �أن نَقود لبنان لالرتباط به»
و�سيحكمه المتط ّرفون عو�ض
)�صليبا ،لوي�س ،لبنان الكبير �أم لبنان
�أن يحكمهم ،ول��ن ي�ستطيع �أن
خ��ط���أ ،م��� .س������ ،ص (254-253وك��ان
يُقنع جماعته ،وال �سيما ال�صقور
غ��ورو كذلك من هذا الت ّيار ،وحادثة
ّفاق مع فرن�سا ،وال
فيها ،ب�أي ات ٍ
تو�سعنا بعر�ضها وتحليلها
وقد
الديمان
�سوريا.
بانتدابها على
ّ
ف��ي كتابنا الآن���ف الذكرتثبت ذل��ك.
�أ ّم���ا خ��ي��ار بيكو الأ���س��ا���س��ي،
)�صليبا ،لبنان الكبير ،م��� .س ،فق:
فوا�ض ٌح من خ�لال م�ساره ومن
غ��ورو ي��ح��اول تمرير م�شروع اتّحاد
خ�لال برق ّية الخيارات الثالثة
ل��ب��ن��ان��ي���-س��وري�������� ،ص،(.258-252
التي بعث بها �إلى وزير خارج ّيته
ال�صفحة الثانية والأخرية من ر�سالة املطران خوري �إىل الرئي�س مي ّلران .ونظراً لعمق دالالتها �سنورد في التالي
بي�شون.
نبذة موجزة عنها.
فالخيار الأ ّول ال��ذي كان يعمل له
ٍ
-3ت ّيار يدعو �إلى تكبير لبنان وا�ستقالله عن �سوريا ،ومن
“رخو” وفق
برباط
كان �سوريا الفدرالية التي يرتبط بها لبنان
ٍ
ّ
الموظفين في الخارج ّية الفرن�سية
م�ؤ ّيدي هذا الت ّيار بع�ض
تعبيره.
الذين ربطتهم عالقات �شخ�ص ّية بالبطريرك الحو ّيك مثل بول
كامبون� ،أو بقادة لبنانيين �آخرين� ،إ�ضافة �إلى العديد من القادة
تيّارات السياسة الفرنسية عشية إعالن لبنان
الع�سكريين الفرن�سيين �أمثال كولندر ،وبع�ض الأو�ساط الدينية
بتوجهات الفاتيكان) .خليفة ،الحدود ،م.
الكاثوليك ّية المت�أثرة
ّ
الكبير
�س� ،ص.(57
في الحلقة المقبلة �سنع ّرف بالدكتور �سمنة ون�شاطه ومواقفه
تاريخي
و�سبق لنا ،في كتاب لبنان الكبير �أم لبنان خط�أ
ّ
�أن م ّيزنا بين ت ّي ٍ
وبحادثة الديمان .و�سنعر�ض لتغ ّير موقف بيكو وانحيازه �إلى لبنان
ارات ثالثة �سادت يومها الأو�ساط الفرن�سية
الكبير بعد عودته �إلى باري�س ،لنختم بتقييم عام ل�سيا�سته ودوره.
ال�سيا�س ّية والدبلوما�س ّية:
-1ت�� ّي��ار يدعو ل�ض ّم لبنان )�أك���ان لبنان الكبير� ،أم لبنان
المت�ص ّرفية( �إلى وحدةٍ �سور ّي ٍة فدرالية .عملت اللجنة المركزية
ألكسندر ّ
ميلران
ال�سورية وعلى ر�أ�سها �شكري غانم ،ومعه د .جورج �سمنة ،ك ّل
التوجه .وكان مم ّثل فرن�سا في م�صر
ما بو�سعها للترويج لهذا
محام و�سيا�سي فرن�سي.
�ألك�سندر ميلّران )(1943-1859
ّ
ٍ
دوفران�س من القائلين به .وكذلك كان بيكو .وفي بدايات الحرب
ولد في باري�س في  ،1859/2/10تر�أ�س الحزب اال�شتراكيُ ،ع ّين
موجهاً �إلى تلك الجماعات التي
وزيراً للتجارة  .1902-1899ونظراً العتدال مواقفه ُطرد من
العظمى كان الدعم الفرن�سي ّ
ً
تر ّوج لفكرة االتّحاد ال�سوري-اللبناني تحت االنتداب الفرن�سي
حزبه  .1905ع ّين م ّرات عديدة وزيرا للحربية ،وال �سيما خالل
)فات�شي ،لبنان من الإم��ارة ،م� .س��� ،ص (230ومبا�شرة بعدها
الحرب العالمية الأولى� .أ�صبح رئي�ساً للوزراء ووزيراً للخارجية
ترجح ك ّفة الميزان
كانت الم�صالح اال�ستراتيجية الفرن�سية
 .1920عار�ض �سيا�سة �سلفه كليمن�صو الم�سايرة للأمير في�صل،
ّ
�صوب �سوريا المتّحدة .وفي الواقع كانت هذه الر�ؤية جزءاً
واعتبرها مجحفة بحقّ فرن�سا .منح الوفد اللبناني الثالث �إلى
م�ؤتمر ال�صلح تع ّهداً ّ
من المطالبات التاريخ ّية لغرفة التجارة في ليون التي بعثت
خطياً با�ستقالل لبنان الكبير في حدوده
�إلى الحكومة الفرن�سية خالل الحرب ،في  1915/6/7ر�سالة
الطبيعية والتاريخية في ر�سالة منه �إلى المطران عبداهلل خوري
تجار
في  .1920/8/24اتّخذ روبير دوكاي م�ست�شاراً له في الم�س�ألة
تطالب فيها ب�سوريا متّحدة ،وان�ض ّم �إلى هذا الموقف ّ
مر�سيليا) .فات�شي ،م� .س� ،ص ،236نق ً
ال عن Chevalier,
ال�سورية طيلة وجوده على ر�أ�س الدبلوما�سية الفرن�سية ،وعمل
بن�صيحته بتق�سيم �سوريا �إلى دوي�لات عديدة .انتُخب رئي�ساً
Dominique, Lyon et la Syrie en 1919: les base
ُ
d’une intervention, in Revue Historique, Paris,
للجمهورية الفرن�سية في � 23أيلول � .1920أجبر على اال�ستقالة
(.1960, pp305-320
في � ،1924/6/11إثر نجاح الت ّيار المعار�ض له في االنتخابات.
البت بم�س�ألة
-2ت�� ّي��ار يدعو �إل��ى تكبير لبنان مع ت�أجيل
تو ّفي في فر�ساي في .1943/4/6
ّ
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الربوف�سور ب�سام بدران لـ «الأمن»:

�ستبقى اجلامعة اللبنانية مرج ًعا ها ًما
داليدا ال�سكاف

في ّ
ظل الظروف ال�صعبة التي عانى منها لبنان في ال�سنوات الأخيرة ،والإنحدار التي �شهدته م�ؤ�س�سات
عديدة ،ر�سمية وخا�صة جراء هذا التدهور ،بقيت الجامعة اللبنانية �صامدة �صمود ال�شعب اللبناني من
�أجل بناء الوطن الذي طالما حلم به.
ً
�سابقا
مع انتخاب رئي�س جديد للجامعة البروف�سور ب�سام بدران الآتي من عالم العلوم (عميد كلية العلوم
وحال ًّيا بالوكالة) ،كان ال بدّ من لقائه ليطلعنا على التحديات التي تواجهها الجامعة ،والخطة الجديدة
التي �ستتبع ليبقى هذا ال�صرح مق�صدً ا ِ ّ
لكل الطالب اللبنانيين والعرب ،وكيف ا�ستطاع التقدم والح�صول
على مراتب عالية مع ت�صنيفات جديدة من ناحية ال�سمعة ،التي ت�ساعد الطالب على الدخول �إلى �سوق
العمل مبا�شرة ،بالإ�ضافة �إلى كيفية الحفاظ على الم�ستوى العالي و«ال�شهادة الذهبية» التي تمنح
للخريجين.

الربوف�سور بدران.

بداية ،قال البوف�س���ور بدران� :إن الظروف الإ�ستثنائية
الت���ي يم��� ّر بها لبن���ان راه ًن���ا ال تلغ���ي فك���رة �أن الجامعة
اللبنانية ،التي ت�ض���م �أكثر من ت�س���عين �ألف طالب و�أ�ستاذ
وموظ���ف ،ه���ي الم�ؤ�س�س���ة الأكاديمية الوحيدة الر�س���مية
ف���ي البلد والتي �ش���كلت على مدى �س���نوات الرافد الأول
لم�ؤ�س�سات الدولة والقطاع الخا�ص من خيرة خريجيها.
و�أ�ض���اف :رغ���م الظ���روف التي م��� ّر ويم ّر به���ا لبنان،
ل���م يتوق���ف العم���ل البحث���ي والأكاديم���ي ف���ي الجامعة،
وتوا�ص���لت جهود �أ�س���اتذتها وطالبه���ا وموظفيها لتحقيق
اله���دف الأ�س���ا�س وهو تح�س���ين ج���ودة التعلي���م ومواكبة
التط���ورات العلمي���ة والتكنولوجية العالمية ،فا�ست�ض���افت
لق���اءات دورية مع م�ؤ�س�س���ات �أكاديمي���ة دولية معن ّية بمنح
الإعتمادات ،فنالت عام � 2018شهادة الإعتماد الم�ؤ�س�سي
) (Accréditation de l’établissementم���ن
المجل�س الأعلى الفرن�سي لتقييم البحوث والتعليم العالي
) ،(HCERESوان�س���حب ذلك على عدد من كلياتها عام
� ،2021إ�ضافة �إلى ح�صول كليات فيها على اعتمادات من
م�ؤ�س�س���ات دولية متخ�ص�ص���ة ككلية الهند�سة وكلية العلوم
الإقت�صادية و�إدارة الأعمال.
وع���ن التق���دم الذي �ش���هدته الجامعة رغ���م الظروف
ال�ص���عبة ،قال « :تقدمت الجامعة ،وفق جملة من المعايير
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و�أهمه���ا خدمة �أهداف التنمية الم�س���تدامة – �أجندة � ،2030إلى
عدد من الم�ؤ�س�س���ات الدولية المعنية بت�صنيف الجامعات محل ًّيا
خ�صو�ص���ا مع م�ؤ�س�ستي
وعرب ًّيا ودول ًّيا ،وحققت مراتب متقدمة،
ً
 QSو .TIMES HIGHER EDUCATION – THE
تقدم���ت الجامعة ثالث مراتب في ُ�س���لّم
وف���ي هذا ال�س���ياقَّ ،
ُ
الت�ص���نيف العرب���ي للجامع���ات ال���ذي ت�ص���دره م�ؤ�س�س���ة – QS
 Quacquarelli Symondsالعالمي���ة لتك���ون عام  2022في
المرتب���ة الثامنة ع�ش���رة عرب ًّيا بعدما كانت ف���ي المرتبة  21عام
�صنّفت ثالث ًة على م�ستوى لبنان.
 ،2021فيما ُ
ومن بين  180جامعة ُم�ش���اركة في الت�صنيف ،احتلت الجامعة
اللبناني���ة المرتب���ة الثالثة على م�س���توى العال���م العربي من حيث
ال�س���معة المهنية�/أي ُ�س���معتها لدى �أرباب العمل وجهات
م�ؤ�ش���ر ّ
ال�س���معة
ؤ�ش���ر
�
م
حيث
من
ع�ش���رة
الخام�س���ة
والمرتبة
التوظيف
ّ
الأكاديمية ،وبذلك تكون الجامعة اللبنانية من �ض���من �أول ع�شرة
ً
ملحوظا في
ف���ي المئة من الجامعات العربية التي �أحرزت تق ّد ًما
ت�صنيف عام .2022
كم���ا احتل���ت المرتب���ة الثالث���ة عل���ى م�س���توى لبن���ان
والتا�س���عة عل���ى م�س���توى العال���م العرب���ي وف ًق���ا لنتائ���ج
ت�ص���نيف م�ؤ�س�س���ة التايم���ز للتعلي���م العال���ي الدولي���ة لع���ام
2021The Times Higher Education - Arab
University Rankings 2021.
وم���ن مجم���وع  125جامع���ة ُم�ش���اركة م���ن  14بل��� ًدا عرب ًّيا،
�صنّفت الثالثة محل ًّيا ا�ستنا ًدا �إلى م�ؤ�شرات ُ�سمعتها وتعاونها مع
ُ
الم�ؤ�س�س���ات الأكاديمية المحلية والعربية والدولية والمقايي�س
المتعلقة بالخدمات المجتمعية ،كما حلّت في المرتبة التا�س���عة
�ضمن �أف�ضل الجامعات الكبرى التي ت�ضم �أكثر من ثالثين �ألف
طالب بح�سب ت�صنيف التايمز.
ً
وكان���ت الجامع���ة اللبنانية قد حققت نتيجة متميزة �أي�ض���ا،
ف���ي ت�ص���نيف التايم���ز العالمي للت�أثي���ر المجتمع���ي للجامعات
()Times Higher Education Impact Rankings
لع���ام  ،2021وحج���زت المرتب���ة الثاني���ة عل���ى م�س���توى لبنان
و�ص���نّفت
والثاني���ة ع�ش���رة عل���ى م�س���توى العال���م العرب���يُ ،
�ض���م َن �أف�ض���لِ  300 – 200جامع���ة عل���ى م�س���توى العال���م.
وم���ن بين نح���و  1115جامعة حول العال���م ،احتلت الجامعة
اللبنانية المرتبة الخام�س���ة وال�ستين عالم ًّيا في �سعيِها وعملها
لتحقيق الهدف العا�شر من �أهداف التنمية الم�ستدامة المتعلق
أوجه عدم الم�ساواة» )(Reduced Inequality
بـ
ّ
«الحد من � ُ
وتاب���ع :ف���ي ما يتعلق بخط���ط المحافظة على ه���ذه النتائج
وعل���ى الم�س���توى الأكاديمي والعلمي للجامعة ،فهي في �ص���لب
مهام���ي كرئي����س للجامعة ،عل ًما �أن �ش���هاداتها ه���ي «من َذهب»
باعتراف و�إقرار الجهات المعنية محل ّيا وعرب ّيا ودول ًّيا.
وبالن�س���بة �إل���ى تجرب���ة التعليم م���ن بُعد � ،ONLINEأ�ش���ار
البروف�س���ور بدران �إلى �أن هذه التجرب���ة التي انطلقت مع بداية
جائح���ة «كورون���ا» ولأول مرة في تاريخ الجامعة ،نجحت بن�س���بة
جي���دة رغ���م المعوق���ات اللوج�س���تية الت���ي نعان���ي منه���ا كما كل

م�ؤ�س�سات القطاع التربوي )انقطاع الكهرباء و�ضعف الإنترنت،(...
وال مف��� ّر م���ن عملية التعليم من بُعد في ظل الأزمة الحادة التي
نعانيها وعلى �أكثر من م�ستوى )�صحي واقت�صادي.(...
و�أ�ض���اف :التحدياتُ التي تواج���ه الجامعة اللبنانية للحفاظ
أ�سا�س���ا بالتحديات التي
عل���ى م�س���تواها الأكاديم���ي مرتبط���ة � ً
يواجهها لبنان ،لأن الجامعة خ�س���رت ج���ز ًءا كبي ًرا من موازنتها
م���ع الإنهيار الحا�ص���ل للّيرة اللبنانية �أمام ال���دوالر ،و�إذا �أخذنا
في الح�س���اب �أن الكثير من الأم���ور التي تحتاجها الجامعة يتم
�ش���را�ؤها بال���دوالر الأميركي كم���واد المختب���رات وقطع الغيار
والتجهي���زات ،لذا فهي بحاجة �إلى دعم كبير ،هذا ف�ض�ًل�ااً عن
تكاليف �صيانة المباني والمجمعات الجامعية.
�أما على ال�ص���عيد الأكاديمي ،لفت �إلى �أن التحدي الأ�سا�سي
مقومات
هو الحفاظ على الكادر التعليمي في الجامعة وت�أمين ِ ّ
�ص���موده ومن �ض���منها ال�س���عي لتفري���غ الأ�س���اتذة المتعاقدين
الم�س���تحقين ،وهذا ما نعمل عليه حال ًّيا ،لأنه �س���ينعك�س حت ًما
على ا�ستمرار العمل الأكاديمي ب�شكل �أف�ضل.
وفي مو�ض���وع انطالق العام الجامعي � ،2022 – 2021أ�شار
البروف�سور بدران �إلى �أنه انطلق في عدد من الكليات والمعاهد
منذ � 3أ�سابيع تقري ًبا وذلك بعدما ت ّم التفاهم مع رابطة الأ�ساتذة
المتفرغين على �آلية دعم الأ�ساتذة ولو جزئ ًّيا و�أ�ساتذة المالك
والتف���رغ ،كما �أن جز ًءا من الأ�س���اتذة المتعاقدين �أبدوا تجاو ًبا
م���ع �إرادة رئا�س���ة الجامعة في العودة �إل���ى التعليم ،ونحن ندعو
ونطالب بدعم �صمود الأ�ساتذة والموظفين كي ت�ستمر الجامعة.
و�س���يعتمد العام الجامعي  2022 – 2021على نظام التعليم
ال ُمدمج بين ح�ض���وري و�أونالين ،على �أن تُراعى في ال�ص���فوف
الح�ض���ورية كل الإج���راءات المتعلق���ة بالوقاي���ة م���ن فيرو����س
«كورون���ا» ،عل ًم���ا �أن الجامع���ة �أ ّمن���ت لأهلها اللقاحات ب�ش���كل
مجاني وهي توا�ص���ل حت���ى اليوم عمليات التلقي���ح في المركز
ال�صحي الجامعي – الحدت.
ول���م يقت�ص���ر الحديث م���ع الرئي�س الجديد عن الت�ص���نيف
الأخي���ر للجامعة  ،بل �ش���مل مباريات الدخ���ول الى كلية الطب
التي يح�س���ب لها الطالب المتفوق في لبنان �ألف ح�ساب ،وقال
ف���ي هذا االطار « :ما زلت �أمار�س مهامي بالتكليف في عمادة
رئي�س
ورئي�س الجامعة هو
كلية العلوم حتى تعيين عميد �أ�صيل
ُ
ُ
اللجان الفاح�ص���ة في ما خ�ص امتحانات الدخول �إلى الكليات
الطبي���ة ،وال�ش���فافي ُة في امتحان���ات الدخول ه���ي �أمر بديهي
و ُمطل���ق ونحن ن�س���عى �إلى تحقيق ذلك من خالل �ض���مان حق
و�ص���ول الطال���ب �إلى المعلومة المتعلق���ة بالنتائج حتى ال يُزرع
ال�ش���ك لديه حوله���ا ،و�أكرر �أنن���ي على عهدي في الإ�س���تمرار
بتطبيق �أف�ضل معايير المهنية وال�شفافية على هذا ال�صعيد».
وتبقى الجامعة اللبنانية مرج ًعا ها ًّما لكل الطالب اللبنانيين
الذي���ن يفتخرون بالح�ص���ول على �ش���هادات «ذهبية» ،مع ثقتهم
العالية بادارة جامعية مميزة تحت �إ�ش���راف البروف�س���ور ب�سام
بدران ،الذي �س���يتابع العمل للحفاظ على ال�سمعة العالية التي
تم ّيز هذا ال�صرح الكبير في كل العالم العربي.
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تحقيق

الإغت�صاب...

مر�ض نف�سي � -إجتماعي
ليلى الداهوك
تتعدد �أ�شكال و�أ�سباب الإغت�صاب ،وتتو�سع لت�شمل الإناث �أ ّ َولاً  ،ثم الأطفال ثانيًا ،وتنتهي بالذكور ،والنتيجة واحدة هي
وال�ضرر الج�سدي وال ّنف�سي والمعنوي ّ
�إلحاق الأذى ّ
بال�ضحية.
«الأم��ن» ت�ضيء على هذه الق�ضية الح�سا�سة من الناحية النف�سية الإجتماعية للم�ساهمة في التوعية ودرء الأخطار،
من خالل هذا اللقاء مع الأ�ستاذة في الجامعة اللبنانية والإخت�صا�صية في علم النف�س الإجتماعي الدكتورة �آن ماري
غ�صين.
ب��داي�� ًة �أك���دت د.غ�صين �أن الإغ��ت�����ص��اب مو�ضوع «ت��اب��و» محرم
�إجتماع ًّيا ،فال ن�ستطيع تقييم زي��ادة ن�سبته ب�سبب الحذر في
الإعالن عنه ،عل ًما �أن ن�سبة الت�ستر تت�ضاءل �شي ًئا ف�شي ًئا .وحتى
في البلدان المتطورة الواقع يفوق �أرقام الدرا�سات بكثير .كما �أن

تعريف مفهومه تط ّور عبر الزمن ،فقد كان مح�صو ًرا ب�إغت�صاب
من قبل �شخ�ص غريب على الطريق ،وتط ّور �إلى اغت�صاب من �أحد
�أفراد العائلة �أو من الزوج.
وبهدف مواجهة الإغت�صاب ن�ش�أت عام  2017حركة  Me tooمع
منتجا �أميرك ًّيا يدعى هارفي وين�ستاين
�إلي�سا ميالنو التي �أعلنت �أن
ً
تحر�ش بها ،ومن بعدها تجر�أت ممثالت كثيرات على الإعالن ع َّما
ٍ
حدث لهنّ مما �أدى �إلى زجه في ال�سجن.

مفاهيم اإلغتصاب

وع��ن ���س���ؤال ح��ول مفاهيم الإغت�صاب قالت :هناك الكثير من
نوعا
المفاهيم والأحكام الم�سبقة من المجتمع والتي تلقي اللوم ً
ما على الفتاة المغت�صبة ،ب�سبب خروجها اً
لبا�سا
ليل� ،أو ارتدائها ً
مع َّي ًنا� ،أو قيامها بت�صرفات ت�ستفز المغت�صبً � ...
أي�ضا ت�ؤكد �أحكام
المجتمع �أن ذهنية الفتيات حين تع ّبر عن الرف�ض تق�صد الموافقة،
ي�شرع للرجل فعل ما يريد من دون الإح�سا�س بالذنب.
وهذا الأمر ِ ّ
كما يعتبر المجتمع �أن ما يحدث من الإرغ��ام على العالقة بين
الزوجين ال ي�س َّمى اغت�صا ًبا .كل ذلك ي���ؤدي �إل��ى تخفيف جرم

د� .آن ماري غ�صني.

پ د� .آن ماري غ�صين :العار يجب
بالمغت�صب ولي�س
�أن يلحق
ِ
بال�ضح َّية پ
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الفاعل وتذنيب ال�ضحية و�إح�سا�سها بالخجل مما حدث ،فيما يجب
تغيير هذا المعتقد ال�سائد وانتقال الخجل والعار من ال�ضحية �إلى
الفاعل المذنب وتجريمه �إجتماع ًّيا.
� ً
أي�ضا يبرز الإغت�صاب خ�لال ال��ح��روب وه��و مر ّكب وقائم على
اغت�صاب الن�ساء في الأر�ض التي تتم ال�سيطرة عليها لإذالل وك�سر
الرجال والمجتمع في هذه المنطقة �أو البلد الذي ت ّم غزوه.

أسباب اإلغتصاب

عن الأ�سباب الم�ؤدية �إلى الإغت�صاب قالت :هناك �أ�سباب عديدة،
�أهمها:
�أولاً � :أ�سباب �إجتماعية كون المجتمع ،كما �سبق وذكرنا ،يلقي
اللوم على المر�أة ،وي�ؤكد قبولها وجذبها للرجل من خالل لبا�سها
�أو ت�صرفاتها .ولأننا في مجتمع ذكوري ومفهوم ال�سلطة والقوة
والقرار بيد الرجل فيح ّ ُق له ما يريد ،والمجتمع ي�س ّهل له ويدفعه
بمفاهيمه �إلى هذا العمل.
ثان ًيا :الإن�سان المنغلق الذي ال يتعاطى مع الآخر ممكن �أن يمار�س
الإغت�صاب ،وهنا ي�أتي تعاطي الكحول � ً
أي�ضا ،كعامل م�ساعد على
فقدان ال�سيطرة على الذات .
ثال ًثا :الأ�شخا�ص المنحرفون يلج�أون �إلى الإغت�صاب كحل لم�شكلتهم
الجن�سية� ،إ�ضافة �إلى �أن المنغلقين والمنحرفين ال يتق ّبلون الرف�ض
من المر�أة لذلك يت�صرفون بطريقة عنفية لتحقيق رغباتهم.
راب ًعا :ال�شبان الذين ال ي�ستطيعون التحكم بت�صرفاتهم و�إرادتهم

و�شهواتهم � ً
أي�ضا ،ينجرفون �إلى الإغت�صاب.
الم�ؤ�سف �أ َّن كل هذه الفئات ال تنظر �إلى المر�أة ك�إن�سان بل ك�شيء
لتلبية الحاجات ،لذلك تنتفي الم�شاعر تجاهها �أو الإح�سا�س
بالذنب.
وهنا ال ب ّد من التحدث عن نوع �آخر من �ضحايا الإغت�صاب هم
الأطفال والرجال �أحيا ًنا وقد بد�أت تتزايد الف�ضائح وتخرج �إلى
العلن حول هذا المو�ضوع .اً
مثل في فرن�سا تع ّر�ض �إب��ن برنارد
كو�شنير للإغت�صاب من قبل زوج والدته في عمر � 13سنة ،وعندما
�أ�صبحت �أخته الأخرى كاميل كو�شنير محامية وقا�ضية �أ�صدرت
كتا ًبا يف�ضح ما حدث.
لذلك ن�ؤكد �أن ال�ضحية هي من تدفع الثمن م�ضاع ًفا من خالل
الأل��م النف�سي ال��ذي تعي�شه ،ومن خالل الأل��م الإجتماعي الذي
يحملها الم�س�ؤولية فت�شعر بالخجل والعار.
ِّ
ورغم محا�سبة بع�ض المغت�صبين ،وتزايد الجمعيات والم�ؤ�س�سات
التي تدعم ال�ضحية ،لكن ن�سب الإغت�صاب لم تت�ضاءل كثي ًرا ،لذا
ي�ستمر الن�ضال الن�سائي لمواجهة الأفكار ال�سائدة الم�سبقة التي لم
تتغير ،وهذا بناء لدرا�سة �أجريت في المجتمع الفرن�سي.
�أما بالن�سبة �إلى الحلول المتعلقة بال�ضحية فيجب �أن تتم معالجتها
نف�س ًّيا .وقد �أثبتت طريقة العالج � ً
أي�ضا ،تدريب الجهات الأمنية
توجه �إليها الأ�سئلة
لتعرف كيف تتلقف م�أ�ساة ال�ضحية ،وكيف ّ
خالل التحقيق والتعاطي معها برحمة .هذا كله ي�شجع ال�ضحايا
على التقدم ب�شكوى للدفاع عن �أنف�سهنّ  ،واللجوء �إلى الجمعيات
للعمل على ت�ضميد الجراح التي تعر�ضن لها.
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بيئة

ا�ستخدامات بديلة جت ّنُبًا لأ�رضار البال�ستيك
مي�شلين مبارك

يتفق الجميع على � َّأن للبال�ستيك �أ�ضرا ًرا كثيرة على البيئة ومنها زيادة الإحتبا�س الحراري ،ناهيك
بالأ�ضرار التي ت�شكلها منتجاته على الثروة المائية والثروة الحيوانيةَ ّ .
لكن كث ًرا ال يعلمون مثلاً � َّأن
حوالي  8ماليين طن من هذه المنتجات حول العالم ،تنتهي في البحار والمحيطات ،و� ّ َأن مطاف بع�ض
المنتجات ينتهي بفعل التخ ُّل�ص غير المنا�سب منها �إلى حدوث �أ�ضرار مثلاً  ،في �شبكات ال�صرف
ال�صحي،
ِّ
�أو �إلى ان�سداد الأنابيب ما ي� ِؤدّي �إلى في�ضان مياه الأمطار على الطرقات.
وم�� َّم��ا ال �شك فيه � َّأن البال�ستيك يلعب دو ًرا مه ًّما في
االقت�صاد نظ ًرا لتع ّ ُدد ا�ستعماالته ،غير � َّأن الأمم المتحدة،
ومن �ضمن �أهداف التنمية الم�ستدامة ،تتالقى مع الخبراء
م��واده في حياتنا
البيئيين في �ضرورة تقلي�ص ا�ستعمال
ِّ
اليومية.
من هنا ،ف�إ َّن تفاقم الأزمة االقت�صادية في لبنان ،وغالء
المحروقات ،دفعا باللبنانيين �إل��ى �إي��ج��اد حلول بديلة
اً
مثل ،تركيب الإن���ارة على الطاقة
و�صديقة للبيئة منها
ال�شم�س َّية ،ا�ستخدام المواد المد َّورة �أو ال�صالحة للتدوير
وال�سيما منها البال�ستيك.

�إعادة التدوير الذي يقلل من خطر انبعاثات ثاني �أوك�سيد
الكربون».
�إ ًذاَّ � ،إن �إع��ادة تدوير البال�ستيك معتمدة لدى العديد من
الجمعيات وفي كل المناطق اللبنانية ،ولكي ال ندخل في
الت�سميات ،ما علينا �سوى الولوج �إلى �صفحتين بارزتين على
الفاي�سبوك :الأولى تع ِلّمنا كيفية الفرز وهي «�صار را�سك
يفرز» ،والثانية تر�شدنا �إلى الجهة المنا�سبة للبال�ستيك

املهندس أبي شاكر

للحد من ا�ستخدام المنتجات
ما هي البدائل المنا�سبة
ّ
البال�ستيكية ك�أفراد �أو كجماعات؟
�س�ؤال توجهت به «الأم��ن» �إلى المهند�س البيئي زياد �أبي
�شاكر ،فقال � َّإن «البدائل الجذرية لي�ست متوفرة في الوقت
الحالي ،فنحن كلبنانيين علينا التعلُّم من �أزمة النفايات
الموجودة في بلدنا ،لذلك �أن��ادي بالفرز ،ومن ثم الفرز،
وم��ن غير الم�سموح �أن نلقي باللوم على ال��دول��ة �أو �أي
�شخ�ص مع َّين ،ل َّأن الم�س�ؤولية تقع على عاتقنا كلِّنا ك�أفراد
وكجماعات ،وبالتالي الك ُّل لديه دور يلعبه في الفرز بد ًءا
من الم�صدر� ،أي البيت ،ثم المدر�سة ،والبلدية ،و�إلى ما
هنالك… فالنتيجة الملمو�سة اليوم هي الفرز ،ومن ثم

پ املهند�س �أبي �شاكر :الفرز...
ثم الفرز پ

املهند�س �أبي �شاكر.

79

العدد  360ــ كانون الثاين 2022

النفايات م�ض َرّة بالبيئة وال�صحة ولكن ميكن اال�ستفادة منها.

�أو الزجاج �أو النفايات ال�صالحة لإعادة
التدوير وهي �صفحة «وين منفرز؟».

نصائح

الحقيقة �أ َّن ثمة ن�صيحة قد نقوم بها
للحد من ا�ستخدام البال�ستيك ،وهي �أننا
ِّ
كي�سا
عندما نذهب للت�سوق ن�أخذ معنا
ً
من القما�ش بدلاً من البال�ستيك ،وهناك
بع�ض الدول تمنع ا�ستخدام العلكة على
�سبيل المثال ،لأنها تعتبر من البال�ستيك
اً
طويل لتتحلَّل.
وت�ستغرق وقتًا
في ال�سياق نف�سه� ،أف��ادن��ا المهند�س
�أب���ي �شاكر ب���� َّأن الإن�����س��ان ي���أك��ل بع�ض
�شذرات البال�ستيك نتيحة المواد التي
ي�ستخدمها في الأكل �أو غيره ،والج�سم
ال يه�ضمها� ،أ َّم��ا في الطبيعة فيتطلب
كي�س البال�ستيك مئات ال�سنوات ليتحلَّل.
منتجا
في الختام ،من المقلق معرفة � َّأن
ً
بال�ستيك ًّيا ي�ستغرق �إنتاجه حوالي 15
دقيقة ،ي�ستغرق  500عام ليختفي .وهنا
نطرح على �أنف�سنا ���س���ؤالاً ربما يكون
م�ستف ًزّا للبع�ض ،وهو :هل نملك نحن
كم�ستهلكين ال��ق��درة على تغيير نمط
�سلوكنا وا�ستهالكنا؟ وال��ج��واب حت ًما
بر�سم كل �شخ�ص فينا.

احلل بالفرز والتدوير.
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النفايات...

هل تنتهي الكارثة البيئ ّيَة عام 2022؟

ميرنا �صابر

م�شهد النفايات المنت�شرة على جوانب الطرق والأزقة في لبنان ،هو نف�سه منذ نحو ال�سنوات الع�شر الما�ضية ،ما
ي�ؤ�شر على غياب ا�ستراتيجيات المعالجة .وتزيد الم�شكلة �سوءًا �سلوكيات بدائية كحرق النفايات� ،أو دفنها ورميها
من دون معالجة .ويبقى ال�س�ؤال� :إلى متى �سيبقى المواطن يتنف�س ال�سرطان وي�أكل �صرفه ال�صحي؟
عام  2015كان نقطة ف�صل ومرحلة مهمة في تاريخ الإنفجار البيئي� ،شوارع غرقت ب�أطنان النفايات المكد�سة،
مواطنون بات هوا�ؤهم ميكروبات وفيرو�سات ،و�أطفال باتت مالعبهم جبالاً �سوداء .وكان للعا�صمة الحيز الأكبر
والأخطر خالل هذه الأزمة كونها ت�ضم العدد الأكبر من ال�سكان والذي يقدر بحوالي المليون ون�صف المليون
ن�سمة.
حتى اليوم ال يملك لبنان �أي خطة لإدارة النفايات ال�صلبة للبلد
ب�أكمله ،ما زال غير قادر على عر�ض حل وا�ضح وطويل الأمد.
ففي الت�سعيناتّ ،
نظمت الحكومة تجميع النفايات والتخل�ص منها
في بيروت وجبل لبنان فقط ،بينما تركت باقي البلديات تتدبر
�أمورها من دون ما يكفي من مراقبة �أو دعم مادي �أو خبرات
تقنية .فكثرت المكبات المك�شوفة ،وازداد الحرق في الهواء
الطلق ،وبح�سب باحثين في «الجامعة الأميركية في بيروت» ،ف�إن
 %77من النفايات �إما تُرمى في مك َّبات مك�شوفة �أو تُط َمر ،مع
�أنه تقدير ًّيا � 10إلى  %12فقط من نفايات لبنان ال يمكن �إعادة
تدويرها �أو تحويلها �إلى �سماد ع�ضوي.
في � 5أيار ،وافقت الحكومة على خطة لتو�سيع مطمر برج حمود
عمود ًّيا ،وهو �أحد المطمرين اللذين يخدمان بيروت ومحيطها.
كان ذلك كحل م�ؤقت ولكنه كغيره من الحلول في ملف النفايات
�سرعان ما تحول �إلى حل دائم.

كلفة رفع النفايات املتكدسة باهظة
ومستحيلة؟

�إن غياب ا�ستراتيجية �شاملة لإدارة النفايات ،والإعتماد على
المطامر يترتّب عليه تكاليف باهظة .ففي لبنان ينفق 154.5
دوالر �أميركي لإدارة كل طن نفايات �صلبة بينما يُنفق في كل
من الجزائر والأردن و�سوريا  7.22دوالر و 22.8دوالر و21.55
دوال ًرا على التوالي .كذلك يُنفق لبنان نحو  420مليون دوالر
�سنو ًّيا على �إدارة النفايات ال�صلبة ،بينما تُنفق بلدان مثل الأردن
وتون�س بين  48مليون و 54مليون دوالر �سنو ًيا.
وبح�سب درا�سة �أجراها «البنك الدولي» في العام  2004ف�إن
تكلفة التلوث البيئي الناجم عن المطمر والحرق غير ال�شرعي
للنفايات يقدر بحوالي  10ماليين دوالر �سنو ًّيا ،وترتفع هذه الكلفة
با�ستمرار كل ما ارتفع التكد�س وغابت الخطط واال�ستراتيجيات
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الوا�ضحة .كما �أن �إدارة النفايات في العام � 2014أظهرت �أن
تكلفة التدهور البيئي ب�سبب �سوء �إدارة النفايات ال�صلبة تبلغ
 66.5مليون دوالر �سنو ًّيا� ،أي ما يعادل  %0.2من الناتج المحلي
الإجمالي لعام  .2012في الوقت ال��ذي يمكن لإع��ادة التدوير
والت�سبيخ توفير ما يقارب  74مليون دوالر �سنو ًّيا ،فـ  %85من
النفايات ال�صلبة حال ًّيا تذهب �إلى المطامر والمكبات المفتوحة.

تكدس النفايات وتأثيره على كل ما يحيط بنا

النفايات مواد لم تعد ذات فائدة بعدما تم ا�ستعمالها لمرة واحدة
�أو مرات عدة ،وهي تنق�سم ما بين نفايات بيولوجية و�صناعية،
وفي حال عدم التعامل معها ب�شكل مالئم ت�شكل خط ًرا على
ال�صحة وتهديدًا للبيئة .حيث يتعر�ض الإن�سان لمخاطر �شتى
في حال تلوث الهواء �أو المياه �أو غيره.
فهي تهدد �أولاً الأ�شخا�ص الذين يقومون بجمعها ،مثل عمال
النظافة ،وع��م��ال م���رادم ال��ن��ف��اي��ات ،وع��م��ال معامل ترميد
خ�صو�صا عندما تتجمع
)حرق النفايات( ،وثان ًيا جمهور النا�س
ً
وتتراكم في منطقة معينة ،نتيجة �إ�ضراب عمال النظافة �أو
�أزمة النفايات التي مر بها لبنان عام .2015

والم�صانع المنت�شرة على طول �ضفاف الأنهر وما تحدثه من
�صرف �صناعي ،و�صولاً �إلى الدولة نف�سها التي ت�ساهم في زيادة
ن�سبة التلوث كرمي نفايات المطامر في البحر من دون معالجة،
وتغا�ضيها عن تفعيل المخالفات البيئية ،كلها عوامل تع ّد الم�ساهم
وخ�صو�صا تلوث
الرئي�سي في زيادة ن�سبة تلوث المياه في لبنان،
ً
المياه الجوفية.
فعلى �صعيد ال�صرف ال�صحي ،ن�ستطيع القول �أن غالبية المدن
ال�ساحلية والقرى الم�شرفة على البحر تحول مجاريرها ال�صحية
باتجاهه ،وهناك محاوالت محدودة للمعالجة قامت بها �أخي ًرا
بع�ض بلديات المدن ال�ساحلية� ،إال �أنها ال تعمل ب�شكل منتظم.
بينما اعتمد �سكان المدن والبلدات الداخلية على �إطالق محتويات

التل ُّوث ومرض السرطان

احت ّل لبنان المرتبة الأول���ى بين دول غ��رب �آ�سيا في عدد
قيا�سا بعدد ال�سكان ،بح�سب تقرير
الإ�صابات بمر�ض ال�سرطان
ً
�صدر حدي ًثا عن منظمة ال�صحة العالمية .ولفت التقرير �إلى
�أن هناك  242م�صا ًبا بال�سرطان بين كل � 100ألف لبناني ،فيما
ُ�سجلت �أكثر من � 17ألف �إ�صابة جديدة في  ،2018ونحو ت�سعة
�آالف وفاة بالمر�ض .هذه الأرقام تبدو نتيجة طبيعية للتلوث
وخ�صو�صا
الذي يفتك بالبلد على كل الم�ستويات منذ �سنوات
ً
بعد الإنفجار البيئي عام  .2015وهي تجعل �ضحايا ال�سرطان في
ال�سنة �أكثر من عدد ال�ضحايا الذين �سقطوا بين اندالع الحرب
الأهلية عام  1975وحرب تموز  ،2006والذين يقدّرون بخم�سة
�آالف �ضحية �سنو ًيا.
 8976حالة وفاة ب�سبب مر�ض ال�سرطان ُ�س ّجلت في لبنان عام
 ،2018بح�سب تقرير الوكالة الدولية لأبحاث ال�سرطان التابعة
لمنظمة ال�صحة العالم ّية .و�أ�شار التقرير �إلى ت�سجيل نحو � 17ألفاً
و� 294إ�صابة جديدة في لبنان هذا العام .فيما بلغ عدد الم�صابين
�شخ�صا.
بالمر�ض في خم�س �سنوات نحو � 41أل ًفا و843
ً

تلوث املياه اجلوفية

في ظل غياب �أي ثقافة بيئية تحمي الثروة المائية ،ال تزال الكارثة
خ�صو�صا بعد الت�س ّرب النفطي
البيئية تتفاقم عا ًما بعد عام،
ً
ال��ذي امت ّد على م�ساحة �أكثر من  40كيلومت ًرا من ال�شاطئ،
وحادثة نفوق ع�شرات الأطنان من الأ�سماك في بحيرة القرعون.
فبد ًءا من نق�ص الثقافة البيئية عند المواطن ورمي النفايات في
مزاريب ال�صرف ال�صحي ،مرو ًرا بالمبيدات الزراعية الم�ستعملة،

مجاريرهم ورمي نفاياتهم ال�صلبة في الأودي��ة �أو في �أحوا�ض
الأنهر لت�ستقر ملوثاتها في البحر عند حلول ف�صل ال�شتاء.

تلوث الفواكه واخلضار:

�أكثر من  %50من الخ�ضار والفواكه في لبنان ال يخ�ضع للرقابة،
وهو يت�س ّبب ب�أمرا�ض خطيرة .فتراكم مادة الر�صا�ص في الج�سم
على مدى �شهور �أو �سنوات م�ؤذ ج��داً ،فقد ت���ؤدي هذه الن�سبة
المرتفعة �إلى ت�ض ّر ٍر في الدماغ والنخاع ال�شوكي والكلى و�أمرا�ض
الدم وغيرها ،وعدد كبير من النا�س قد ي�صل �إلى مرحلة الت�س ّمم
من دون �أية �إنذارات �أو �أعرا�ض ج�سدية م�سبقة.
فالمياه التي ت�شربها النباتات �إم��ا ملوثة ب�سبب كل ما تركته
النفايات من �آثار� ،أو ب�سبب تجمعها مع ال�صرف ال�صحي .وك�أن
التلوث البيئي ال��ذي ت�سببه النفايات القابعة في ب���ؤر �سم ّيت
«مطامر» ال ت�ستوفي �أدنى �شروط المعالجة ال�صحية المطلوبة ،ال
يكفي ،حتى يُ�ضاف اليه اليوم التلوث الذي يطاول مائدة المواطن
وتحديدًا الخ�ضار.
هذه هي الأزمات المتفاقمة على مدى �سنوات ب�سبب النفايات
والتلوث ،فهل نجد اًّ
حل لها في العام 2022؟
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صحة

ن�صائح غذائ ّيَة وريا�ض ّيَة لزيادة من ّ ُو الطفل

فوتني مهنا �سعد
هل يمكن زيادة نمو الأطفال؟
�س�ؤال يطرحه الكثير من الأهل ،و�أحيا ًنا كثيرة يبقى من
دون ج��واب .لكن �آخر الأبحاث �أُثبت �أن عوامل عديدة
ت�ؤ ّثر وت�ساعد على ذلك ومن �أهمها العامل الجيني الذي
له الدور الف ّعال والأ�سا�سي والذي ال يمكن للطب التدخل
فيه .بالمقابل ،ي�ؤكد بع�ض الأبحاث �أن التغذية ال�صح َّية
خ�صو�صا بعد ال�سنة الثانية� ،إلى جانب
في �سن الطفولة،
ً
التمارين الريا�ضية المنا�سبة ،يمكن �أن تلعب دو ًرا �إيجاب ًّيا
في النمو وبالتالي زيادة معدل الطول بع�ض ال�شيء.
َّ
يحدد معدل النمو؟
كيف
من المعروف �أن الأط��ف��ال ينمون با�ستمرار مع نمو
العظام في اليدين والرجلين ،في عامهم الأول بن�سبة
 %50وما بين عمر ال�سنتين والخم�س �سنوات بين 6.3
و � 8.9سنتيمترات ،وفي عمر الع�شر �سنوات حوالي 6.3
�سنتيمترات في العام ،وي�ستمر حتى عمر � 21سنة حيث

يتوقف نمو العظام وبالتالي نمو ال�شخ�ص ،بخالف الآراء
التي كانت �سائدة حول �أن الطول يتوقف عند عمر الثامنة
ع�شرة.

أنواع التغذية املساعدة
الكل يعرف �أن �سوء التغذية ي���ؤدي �إلى تراجع معدل
ي�شدد
خ�صو�صا عند الأطفال .لذا
الع�ضالت في الج�سم،
ّ
ً
الطب على �أنواع تغذية معينة للم�ساعدة على نمو العظام
و�صالبتها ،وهو ما ينعك�س على معدل الطول ،ومنها:
 - 1الإبتعاد عن الأطعمة ال�سريعة التح�ضير والأطعمة
الغنية بالدهون والم�شروبات الغازية ،وهذا �أمر معروف،
لكن البع�ض يتغا�ضون عن هذه الأمور ظ ًنّا منهم �أنهم يفيدون
�أوالدهم .لذا نلفت انتباه الأهل الى �ضرورة دفع �أوالدهم
�إلى الإبتعاد عن الم�شروبات الغازية التي هي بمثابة �سموم
تدخل �إلى الج�سم.
 ٢ـ الإكثار من الخ�ضار والفاكهة التي ت�ؤ ّمن للأطفال
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پ درا�سة بريطانية حول عالقة
التغذ َّية بال�صحة النف�س َّية پ
حاجاتهم الج�سدية من المعادن والفيتامينات.
 ٣ـ تناول البروتينات التي تعد من العنا�صر الأ�سا�سية
لتقوية مثل هذه الحاالت وكما هو معروف �أهمها :اللحوم،
الدجاج ،البي�ض ،المك�سرات ،والخ�ضر الغنية بالحديد
أي�ضا ثمار البحر فهي
كال�سبانخ والهليون والخ�ضار عامةً � .
جدا.
من المواد المفيدة ًّ
 ٤ـ الزنك يعتبر مادة �ضرورية لنمو الطفل ،وهو متوفر
وخ�صو�صا الف�ستق وم�شتقاته.
في معظم �أنواع الحبوب،
ً
 ٥ـ الكال�سيوم و�أهم عنا�صره الحليب وتوابعه ،ال�سمك،
والبرتقال والملفوف .والجدير بالذكر �أن تناول المر�أة
الحامل هذه الأطعمة وغيرها ،يعزز هذه الفر�ضية نظ ًرا
لأهمية التغذية ال�سليمة خالل فترة الحمل وت�أثيره الفعال
على �صحة الجنين .لذا ين�صح الأطباء ب�شكل عام باتباع
نظام غ��ذائ��ي م��ت��وازن يجمع بين مكونات الفيتامينات
والدهون والبروتينات بمعدالت متنا�سقة.

متارين مناسبة
�إلى ذلك ،هناك تمارين ب�سيطة يجب تعليم الطفل على
ممار�ستها ،وهنا يكمن دور المدر�سة في تخ�صي�ص �ساعات
الريا�ضة للأطفال ،بما ي�ساعد على تم ّ ُدد العمود الفقري
وتقوية الع�ضالت .كما �أن تمارين اليوغا عامل �أ�سا�سي
اً
ف�ضل
لتقوية التفكير ،وت�ساهم ب�شكل مبا�شر في النمو،
عن ال�سباحة التي تعتبر من �أهم الريا�ضات في تحريك
كامل ع�ضالت الج�سم.
ويعتبر العلماء �أن النوم الكافي له دوره في نمو الطفل
�شرط �أن يكون �ضمن معدالت كافية ،حيث
يفرز الج�سم خالل النوم العميق الهورمونات
ال َّ
الزمة للنمو .وبالمقابل ف�إن ال�سهر ي�ؤ ّثر
�سل ًبا على ال�صحة ،كما يفقد الطفل القدرة
على التركيز والم�شاركة �أثناء الدر�س.

دراسة بريطانية
في هذا ال�سياق� ،أظهرت درا�سة بريطانية
جديدة �أن الأطفال الذين يخ�ضعون لنظام
غ��ذائ��ي �أف�����ض��ل ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ك��م��ي��ات من
الفواكه والخ�ضار ،يتمتعون ب�صحة نف�سية
�أف�ضل .وتعد هذه الدرا�سة هي الأولى من

نوعها والتي تبحث في العالقة بين تناول هذه الأطعمة
وخيارات الفطور والغذاء بين الفواكه والخ�ضار ،وبين
ال�صحة العقلية لدى �أطفال المدار�س.
وي��ق��ول ف��ري��ق ال��ب��ح��ث ال���ذي �أج����رى ال��درا���س��ة على
تالميذ المدار�س في المملكة المتحدة �أنه يجب تطوير
ا�ستراتيجيات ال�صحة العامة وال�سيا�سات المدر�سية
ل�ضمان توفير التغذية الجيدة لجميع الأطفال قبل وفي
�أث��ن��اء المدر�سة لتح�سين الرفاهية العقلية وتمكينهم
من الم�ضي في حياة �سعيدة .ولقد �أت��ت نتائج الدرا�سة
والتي ن�شرت في � 27أيلول الما�ضي في مجلة «BMJ
� »Nutrition Preventionإلى حدوث تطورات �إيجابية
في م�ستوى ال�صحة العقلية لدى طالب المدار�س الثانوية
الذين جرت متابعتهم ،والذين ي�ستهلكون خم�س ح�ص�ص �أو
�أكثر من الفاكهة والخ�ضار يوم ًّيا.
وحلّل الباحثون ما يقارب  9000طفل من  500مدر�سة
اً
طفل في 30
في مقاطعة « نورفولك» و�شمل ذلك 1253
ً
تلميذا في  26مدر�سة ثانوية .كما
مدر�سة ابتدائية ،و7570
�أخذت الدرا�سة في الإعتبار العوامل الأخرى التي قد يكون
لها ت�أثير على ال�صحة ،مثل حال الأ�سرة وطريقة الحياة
في المنزل.
وق���ال الم�شرف الرئي�سي على ال��درا���س��ة ريت�شارد
هايهو ،والمحا�ضر في ال�صحة العامة في جامعة «�أنجلينا
رو�سكين»� ،إن النتائج التي �أ�سفرت عنها الدرا�سة مقلقة
للغاية ،و�أن �سوء التغذية يمكن �أن ي�ؤ ّثر على الأداء الدرا�سي
وال�صحة العقلية للطالب ،كذلك على نموهم ال�صحي.
و�أ�ضاف �أن الدرا�سة ر ّكزت على الإرتباطات بين ا�ستهالك
الفاكهة والخ�ضار �أو خيارات الوجبات مع ال�صحة العقلية،
و�أظهرت النتائج ع��د ًدا من الإرتباطات المهمة ،بما في
ذلك الخيارات ال�صحية للوجبات ،وزيادة ا�ستهالك الفاكهة
والخ�ضار التي ارتبطت بدرجات �أعلى من الرفاهية بين
الطالب.
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حفل تكريم للدفاع المدني
وفوج �إطفاء بيروت

�أقيم في كازينو لبنان� -صالة
ال�سفراء ،حفل لتكريم ودعم
الدفاع المدني وفوج �إطفاء
بيروت ،تحت عنوان « بيروت �ست
الدني» ،نظمته �شركة «بو�ست
برودك�شن» ،بح�ضور محافظ
مدينة بيروت القا�ضي مروان
عبود ،ومدير عام الدفاع المدني
العميد ريمون خطار ،وقائد فوج
الإطفاء العقيد ماهر العجوز،
وح�شد من الوجوه ال�سيا�سية
والفنية والثقافية والإعالمية
واالجتماعية.
�أحيا الحفل الفنانون خالد
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العبداهلل وه�شام الحاج وهادي
خليل مع فرقة هياكل بعلبك
للدبكة ،و�إليان مبارك و�أيمن
الأمين والتينور ب�شارة مرهج
الفرقة المو�سيقية بقيادة �إيلي
�أندراو�س.
قدمت الحفل الإعالمية هال
المر ،وكانت كلمة ل�صاحب ال�شركة
المنظمة مارك �أ�سمر �أ�شاد فيها
بجهود الدفاع المدني وفوج
الإطفاء والدور الإن�ساني الذي
يقومان به في عمليات التدخل
ال�سريع �أثناء الحوادث والكوارث
الطبيعية.
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إضاءة

بيوت الق ِّدي�سني والأبرار
...طريق �إىل ال�سماء
جورج حايك

ِّ
القدي�سين لطلب
يتهافت الم�ؤمنون يوم ًّيا �إلى مزارات
���ش��ف��اع��ت��ه��م ،وه����ذا �أم����ر ب��دي��ه ٌّ��ي ف��ي ال��زم��ن ال�����ص��ع��ب ال��ذي
يعي�شونه بقلق كبير .فهم ي�شعرون �أن��ه��م بحاجة �إل��ى �أن
يتلم�سوا كل مكان عا�ش فيه «قدي�س» تتلمذ لل�سيد ي�سوع
َّ
ً
ً
الم�سيح وبقي ثابتا ،را���س��خ��ا ،ال �شيء ي��زع��زع �إي��م��ان��ه ،بل
��ب اهلل وجعل من نف�سه ف��داء عن كل مُ حتاج
غا�ص في ح ِّ
ومت�ألم ومري�ض.
حتما ،لم يُ ولد من العدم� ،إنما �سلك
لكن «القدي�س»،
ً
دربً���ا ،نقطة ال��ب��داي��ة فيه لي�ست ���س��وى بيت �أو ك��وخ حقير
وُ ِل��دَ فيه ،وترعرع في كنف عائلة مارون ّية تع ّ َلم منها «�ألف
ً
ب�سيطا � ،اّ َإل �أنه كان
باء» ال�صالة والإيمان ،و�إن كان �إيما ًنا
�صل ًبا .في�سوع الم�سيح ،وَفق �إيمان تلك العائالت الفقيرة
والمتوا�ضعة التي عا�شت في الجبال والأودي���ة اللبنان ّية
و�أح ّبت �أرا�ضيها وبيوتها ،يكتفي ب�إيمان مقدار ح ّبة الخردل
بقوة تنقل الجبال!
لتزويد �صاحبه ّ
فكيف ال ُتنجب تلك العائالت ِ ّ
قدي�سين ينقلون الجبال؟

القدي�س �شربل خملوف.

بل هم قادرون على اجتراح معجزات بنعمة الم�سيح ،تفوق
ت�صور وع��ل��م ،وه��ا ه��و القدي�س �شربل مخلوف يتف َّوق
ك��ل
ّ
على �أكثر الأطباء �شهرة في �شفاء النفو�س والأج�ساد ،وها
ك�ساب الحرديني ال يخيِّب �آم���ال �أي م�ؤمن
ه��و نعمة اهلل َّ
بطلب �شفاعته ب�صدق ،ورف��ق��ا الريِّ�س ر�سولة الأل���م باتت
م��ن��ارة وع��و ًن��ا لطالبي �شفاعتها ،والأب يعقوب الكبو�شي
ِّ
ي�شفع ِ ّ
ي�صلي له بحرارة ،وا�سطفان نعمة ي�ستجيب
لكل من
لكل م�ؤمن في محنة ،والأب �أنطونيو�س طربيه رجل اهلل
ال�سائر على خطى القدي�سين يظهر مجد اهلل في حياته،
�إ�ضافة �إلى ال�شفاءات التي ح�صلت ب�شفاعته ،وغيرهم.
حولوا
�أج��داد و�آب��اء و�أمهات ،ه�ؤالء القدي�سين والأب��رارّ ،
بيوتهم كنائ�س و�أدي����رة ،وغ��ال�� ًب��ا م��ا ك��ان��ت عائالتهم كبيرة
بحجمها� ،أ���ش��ق��اء و���ش��ق��ي��ق��ات ،ف��ال��م���ؤم��ن ال���ذي ال ي�ص ِّلي
مع �أخوته في البيت كان �إن�سا ًنا �أنان ًيا ال يعرف من كلمة
حتما
«انتماء» � اّ َإل الهمزة فيها ،والبيت الذي ال ي�ص ّلي ،هو
ً
بيت ميت ،ال حياة فيه .فالعائلة في تلك الأي��ام �إذا �أرادت
التعبير عن بُعدها الكن�سي ال�شامل ،وارتباط ليتورج ّ َيتها
ب��ل��ي��ت��ورج�� َّي��ة ال�����س��م��اء ،ك��ان��ت تجتمع م ً��ع��ا لت�صلي بحركة

بيت القدي�س �شربل خملوف يف بقاعكفرا.

بيت القدي�سة رفقا الري�س يف حماليا.
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بيت الطوباوي الأب يعقوب الكبو�شي يف غزير.

بيت القدي�س نعمة اهلل ك�ساب احلرديني يف حردين.

واحدة و�صوت واحد وعبارات واحدة.
ع���ل���ى �أي��������ام ال��ق��دي�����س��ي��ن ����ش���رب���ل ورف����ق����ا وال���ح���ردي���ن���ي،
والمكرم
والطوباويين يعقوب الكبو�شي وا�سطفان نعمة
ّ
ا�سطفان الدويهي ،ورجلي اهلل �أنطونيو�س طربيه واليا�س
َّ
ومنظمة
الحويك ،كانت حركة ال�صالة الجماع ّية �أ�سهل
على نحو �أف�ضل ،وذلك ب�سبب ا�ستقرارهم في بيوت حول
الأدي���رة ،والعمل �ضمن نطاق الدير ومع الرهبان �أحيا ًنا،
فكانت �صلواتهم بليتورج ّ َيتها ،متالزمة مع ليتورج ّية تلك
علما �أن العائالت كانت ملتزمة �صلوات الفر�ض
الأدي���رة،
ً
ال�سبع ،وه��ي ���ص�لاة ال�صباح والظهر والثالثة وال�ساد�سة
والتا�سعة وال�س ّتار والم�ساء ومنت�صف الليل.
لقد ن�ش�أ ه���ؤالء القدي�سون على فكرة «�آم��ن ،ث ّ��قّ ،
�صل،
�شارك ،واعمل...فتتقدّ �س».
لذلكّ ،
ت�شكل قراهم وبيوتهم نماذج ح ّية ،ن�ستقي منها
�أ�صول تربية ِ ّ
قدي�سين جدد في بيوتنا اليوم.
بيوت القدي�سين ت�شبه ال�صوامع ،كون معظمها يرب�ض
ف��ي �أم���اك���ن ن��ائ��ي��ة ح��ي��ث ي��خ�� ّي��م ال�����ص��م��ت وال�����س��ك��ي��ن��ة تحت
�سنديانات ه��رم��ة ���ص��ام��دة ف��ي وج��ه ال��ع��وا���ص��ف ،نق�صدها
ّ
فنرفه عن النف�س والقلب ،محاولين �إزال��ة �ضباب الهموم
وال��غ��م��وم ب��ع��دم��ا ن��ق��ي��م ال��م�����ص��ال��ح��ة بيننا وب��ي��ن اهلل ،ل��ذا
تحولت تلك البيوت منابر للإعترافّ ،
وتلذذ بخبز مالئكتها
ّ
القدي�سين الأبرار.
َّ
المقد�سة ،تحتوي في ظاهرها على
حتما تلك الأماكن
ً
محملين ب�إيمان
يحجون �إليها
كل ما يغري ال��زوّار الذين
ّ
ّ
ورج���اء ،في�ستمتعون بهوائها المنع�ش ويم ِّتعون �أعينهم
بالمناظر الخ�ضراء ال�ساحرة التي تحوطها ،في�صرفون
ن��ه��اره��م وك���أن��ه ���س��اع��ة م��ن ال��زم��ن ،ث��م ي��ع��ودون م�����س��اء �إل��ى
ديارهم وف��ي حوزتهم زوّادة روح ّية قد ت�شبعهم �أ�سابيع �أو
�أ�شه ًرا وربما �سنين طويلة.
�إن��ن��ا نتكلم ع��ن ب��ق��اع��ك��ف��را��� -ش��رب��ل م��خ��ل��وف ،حماليا-

ك�ساب الحرديني ،غزير -يعقوب
رفقا ،حردين -نعمة اهلل ّ
الكبو�شي� ،إهدن-ا�سطفان الدويهي ،تنورين� -أنطونيو�س
طربيه وحلتا -اليا�س الحويك...
�إنها ق��رى تنت�صب ب�إباء ف��وق جبال �أو في �أودي���ة ،ك�أنها
�أياد تمتد لتت�صافح في ما بينها� .إنها ينابيع تتدفق منها
الخيرات والبركات ال�سماويّة على �أرا�ضي النفو�س ،فتمرع
وتخ�صب ك�أنها مالجئ يلج�أ �إليها الم�ؤمنون عند كل �ضيق،
يائ�سا �أو تع ًبا ي�سارع �إلى حماها �أملاً
وك ّلما ر�أى المرء ذاته
ً
في راحة النف�س والج�سد.
جولتنا �إل���ى تلك الأم��اك��ن ل��م تكن ج��ول��ة ا�ستك�شاف ّية
والحج �شكل �آخ��ر من
حج �إيمان ّية.
ّ
�سياح ّية بل هي رحلة ّ
�أ�شكال العبادة والتقوى ال�شعب ّية ،والهدف �إع��ادة اكت�شاف
�أهم ّية القدي�سين وتراثهم وجذورهم وعالقاتهم بعائالتهم
وق��راه��م وبيئاتهم ،وم��ا لها من ت�أثيرات تاريخ ّية وروح ّية
على حياتهم ون�ضوجهم وا�ستمراريتهم .فكان من المفيد
�أن نك�شف ال��غ��ط��اء ع��ن الممتلكات ال��ث��ق��اف�� ّي��ة وال��ت��راث�� ّي��ة
المتع ّلقة بهم ،ال �سيما حيث ن�ش�أوا وترعرعوا ،وما لها من
قيمة ح�ضاريّة .وم��ن �ش�أن ذل��ك ،لفت النا�س �إل��ى العناية
الدائمة بتلك البيوت التي رمّ متها الم�ؤ�س�سات الرهبان ّية
التي ينتمي �إليها بع�ض القدي�سين من جهة ،و �إلى ما ال
يزال مهملاً منها من جهة �أخ��رى .وذلك لإظهار معالمها
والإعتناء بها وتقويمها كمن يحافظ على ت��راث الأج��داد
ليك�سب �إيمان الأحفاد.
في داخل تلك البيوت المقدَّ �سة وجدنا ال�سالم وال�صفاء
والت�أمل ولحظات الخ�شوع لل�صالة في �سكونها ،و�شعرنا
تعمد فيها ه����ؤالء القدي�سون
ب��الأم��ان ف��ي الكنائ�س التي ّ
والأبرار ،وغمرتنا ال�سكينة في المغاور التي كانوا ين�سحبون
�إليها في طفولتهم ومطلع �شبابهم.
ّ
�صخري �أو رملي وحتى
�إنها عمارات طبيع ّية من حجر
ب��رك��ان ّ��ي ،ك���أن��ه��ا ك��ت��ب م��ن ال��ح��ج��ر ،ت��ق��ر�أ ع��ل��ى �صفحاتها

88

العدد  360ــ كانون الثاين 2022

بيت الطوباوي ا�سطفان نعمة يف حلفد.

الكني�سة التي تعمد فيها البطريرك املكرم ا�سطفان الدويهي
يف �إهدن.

ح��رك��ة ال��ت��اري��خ ف��ي م���دّ ه وج����زره ،تحميها ح����رارة الإي��م��ان
وقوة المعتقد و�صالبة العقيدة .يكفي انها �أماكن �ألهمت
ّ
القدي�سين ،فبات عبير القدا�سة ي�ضوع في زواي��اه��ا ،وفي
كل �أنحاء قراهم وما يحيطها :على ذرى القمم ،في تدفق
ال�����ش�لاالت ،ف��ي خير الب�ساتين ،ف��ي �أزه���ار ال��ح��دائ��ق ،على
ان�سكاب المنحدرات ،فك�أن نو ًرا به ًّيا ي�سطع منها مبا�شرة
نحو القلوب ،وك�أن نعمة اهلل تغمر �أحجارها والدروب التي
م�شى عليها رجال اهلل.
واج���ب علينا ،لم�ؤمنين �أن نحتفظ ب���آث��ار القدي�سين
وت��راث��ه��م و�أغ��را���ض��ه��م و�أدوات���ه���م ،و�أن نحافظ على �أم��اك��ن
ن�ش�أتهم حيث كانت البدايات ،وهي جزء ال يتجز�أ منا ومن
�إيماننا .الأماكن ،لي�ست من يقوم عليها �أو من يملكها ،بل
و�سر اهلل
هي الروح التي تكمن فيها ،والذكرى التي تحملهاّ ،
الحا�ضر فيها.
زي��ارة بيوت القدي�سين والت�أمّ ل في �أ�سرارهم ،هي زيارة
للقاء روح اهلل ال���ذي ك��ان يعي�ش ف��ي داخ���ل تلك الكواكب
المنيرة.
هي ملك روح��ي لنا وللعالم �أج��م��ع ،ولي�س لم�سيحيي
قدي�سا ،ي�صبح في
لبنان فح�سب ،لأن رجل اهلل متى �أعلن
ً
�شركة روح ّية مع الم�ؤمنين في العالم ك ّله ،لكونه ع�ضوًا في
كني�سة ي�سوع الم�سيح ،في�أتي الى بيته لي�ضفي على هويّته
ً
مرتبطا بها ،وكل
هذا البعد العالمي ،ولي�صير كل م�ؤمن
م�ؤمن يريد �أن ي�أتي �إليها ،كما �أن الزوّار والحجاج هم جزء
من هويّة القدي�س من حيث �شموليته ،لي�س من الجانب
التجاري فح�سب ،بل � ً
أي�ضا من حيث �أنهم ظاهرة �إيمان،
تلك ال�شراكة ال��روح�� ّي��ة تعتبر �أق���وى و�أغ��ن��ى م��ن ك��ل راب��ط
مادي �أ ًيّا يكن .وهذه ال�شراكة مع الكنائ�س في العالم ك ّله،
عبر الأماكن المقدّ �سة وعبر الإيمان الواحد ،ال تحدّ من
هويّة القدي�س الخا�صة والمحل ّية في لبنان ،وال تنتق�ص

بيت النا�سك الأب البار �أنطونيو�س طربيه يف عني الراحة يف
تنورين.

من خ�صو�ص ّيتها الدين ّية �أو المدن ّية� ،إنما تفتحها على
العالم بمداه الوا�سع ،وتع ِّزز مقدرة الم�سيحي على المحبة
والخدمة.
ب��ي��وت القدي�سين والأب������رار ،م��ح��ف��ورة ب��ث��ب��ات ف��ي جبال
الرب ،ونحن �شهود على ّ
توقد
لبنان ،رم ًزا وحقيقة ،باركها
ّ
معا هذا الإرث الروحي
�شعلة الإيمان والجمال .فلنكت�شف ً
المقدّ �س بنقاوة القدي�سين والأبرار المغبوطين.

القدي�س نعمة اهلل ك�ساب احلرديني.
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مقال

هجرة الكفاءات العالية
الواقع واحلل املرجتى
د .محمد قبي�سي
منذ عق�������ود كان الر�أ�سمال الب�ش�������ري الكفوء هو
ر�أ�سمال لبنان ،وقد رفعت الثورة التكنولوجية �إلى
الدم�������اغ مكانت�������ه ال�سامية ،لذلك ب�������ات على لبنان
واج�������ب تنظيم ه�������ذا الر�أ�سم�������ال لك�������ي يتمكن من
اال�ستم�������رار والنهو��������ض في عالم لن يك�������ون البقاء
ال�سيط�������رة فيه �إال للإع�������داد والتنظي�������م والإبداع.
فك�������م فاتتنا فر��������ص الإفادة من �أي �إنت�������اج علمي �أو
تقني يقوم به مبدعون لبنانيون نتيجة عدم توافر
ال�ش�������روط االقت�صادية .ولذلك نج�������د العديد من
الأدمغ�������ة اللبنانية قد ت�ألقت ف�������ي ال�شرق والغرب،
و�أ�سهم�������ت ف�������ي العديد م�������ن االكت�شاف�������ات العلمية
والتقنية الكبيرة لتوفر البيئة العلمية لها.
ال يكف�������ي �أن نقف حي�������ال ه�������ذا المو�ضوع برفع
العتب وتبرئة الذم�������ة لأن ما و�صلنا اليه يقدم لنا
�أو�ضاعً �������ا �صعب�������ة ال يمكن القفز فوقه�������ا ،بل علينا
تداركها وتغييره�������ا نحو الأف�ضل ،وذلك با�ستيعاب
ه�������ذه الث�������روة الب�شرية ،وت�أمي�������ن م�ستلزماتها كافة
وخ�صو�ص�������ا المادية منه�������ا لأن ال�سع�������ي وراء «�أمن
ً
من ج�������وع وخوف» يق�ضي على �آم�������ال هذه النخبة
ض�������م التزاحم عل�������ى المادة التي
المهاج�������رة في خ� ِ ّ
غابت عنها القي�������م الروحية والخلقية والإن�سانية،
كونن�������ا نعي�ش م�������ع الآخرين في عالمه�������م الم�سلح
بالوع�������ي المعرف�������ي ،وبامت���ل���اك �أدوات التق�������دم،
وبالتالي الهيمنة على مقدرات ال�شعوب.
دائما لإثبات ح�ضورنا فيها،
لإن الحياة تدعونا
ً
كما ت�ستثير ذواتنا للتعبير عن تمايزنا وحيويتنا،

فبذل�������ك نعي�ش حياتن�������ا بج�������دارة القاب�ضين على
زمام الأمور .وح�ضورنا الفعلي يكون في �إخال�صنا
للعل�������م و�أهله ،وف�������ي ت�صدينا لواقعن�������ا الم�ضطرب
و�إيج�������اد ال�سب�������ل الكفيل�������ة لالحتف�������اظ بثرواتن�������ا
وخ�صو�صا الثروة الب�شرية .من هنا نبد�أ بمواجهة
ً
الواق�������ع بغية تغييره والتعاي��������ش مع عالم قوي في
ع�صر فيه للعل�������م �سطوة وللثقاف�������ة العالية مكانة
وغلب�������ة ،ع�صر يوظف فيه �أ�صحاب الفكر ما ملكته
الإن�سانية من معرفة وعلوم باجتذاب �أهلها من كل
�أرجاء الدنيا لخدمته�������ا ،وترك الآخرين يغو�صون
في بحر االنعزال والتخلف وال�ضياع ،في ِ ّ
ظل عدم
توفي�������ر الفر�ص لكفاءاتهم التي تفتك بها البطالة
والفاقة التي خلفتها ظروف �سيئة.
م�������ا �أحوجن�������ا �إل�������ى مراجع�������ة ذواتن�������ا لن�������رى كم
ق�صرن�������ا وال نزال في ح�������ق الموهوبين والمبدعين
والمت�ألقين من �أبنائنا ،وذلك بتوفير مناخ العمل
ال�سلي�������م لهم بين �أهلهم وذويهم ،وفي مناخ قيمهم
ال�سامي�������ة بدلاً من اله�������روب �إلى الخ�������ارج ،وبذلك
يمكنه�������م ال�شروع في بن�������اء م�ستقب�������ل �أف�ضل بثقة
واقتدار .
علين�������ا الإقبال على العل�������وم ب�أو�سع مجاالتها،
وب�������كل م�������ا يت�صل به�������ا م�������ن تكنولوجي�������ا متطورة،
وتعمي�������م مراكز البحوث العلمي�������ة والدرا�سات على
�أنواعه�������ا .وهذا م�������ا ي�ؤمن لن�������ا التح�صين الثقافي
واالقت�صادي واالجتماع�������ي ،واالرتقاء �إلى م�ستوى
العالم المتطور.
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ثقافة وفنون

الفن في زمن الفوضى
وانعدام المعايير
د .ه�شام زين الدين

يعي�ش الفنان في �صراع دائم بين �سعيه لتحقيق �إنجازات �إبداعية ذات قيمة عالية ،وبين
تمكنه من �إي�صال محتوى هذه الإنجازات �إلى الجمهور ،ويتخبط في هذه الدوامة التي
تدخل فيها مجموعة خيارات متناق�ضة غال ًبا ،تتعلق بالنهج الذي �سي�سلكه لتحقيق
غاياته.
في المبد�أ ،ال يوجد فنان ال ي�سعى لإي�صال �إبداعه �إلى �أكبر �شريحة من النا�س ،هذه
الرغبة لديه مرتبطة ب�أ�سا�س وجود العملية الفنية الإبداعية بين مبدع يقدم عملاً فن ًّيا
خ�صو�صا
�إلى جمهور متلق لهذا العمل ،لكن هذه العالقة ي�شوبها الكثير من العقبات،
ً
في زمن التكنولوجيا وو�سائل الإعالم الحديثة التي تمثل الو�سيط الأبرز في �إي�صال
الأعمال الفنية �إلى الجمهور ،حيث يغلب الطابع الدعائي والترويجي على الطابع
القيمي الفني والجمالي للعمل الفني ،فنرى �أعمالاً يتم الت�سويق لها ب�شكل كثيف في
مختلف الو�سائل التوا�صلية ال تمثل هذه القيم ،فيما تبقى �أعمال �أخرى مغمورة ال
تعلم بها � اّ َإل فئة قليلة من المتابعين والمهتمين ،وقد تكون ذات م�ستوى �أعلى و�أرفع من
تلك المر ّوج لها بكثرة.
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�إنها �إ�شكالية حقيقية يعاني منها الفنان المبدع
الذي ال يتقن �أ�صول العالقات العامة وبهلوانيات
الت�سويق والترويج ،وال يملك المال الوفير لكي
المتخ�ص�صين فيها،
ي�شتري ه��ذه الخدمات من
ّ
فتكون النتيجة ل�صالح نجاح الأعمال الأكثر ت�سويقًا
والتي يحقق �أ�صحابها ال�شهرة الأ�سرع ،وبالتالي
تميل دفة الميزان �إلى جهة ال�شكل والأ�سلوب على
ح�ساب الم�ضمون.
هذه المعادلة الحا�ضرة بقوة والتي ي�ستفيد
منها بع�ض الفنانين الذين باتوا يعرفون من �أين
ت�ؤكل الكتف للو�صول �إلى ال�شهرة ب�سهولة و�سرعة،
ال يمكن اتهامهم بقلة الإب���داع ،لأن من بينهم
فنانين مبدعين يقدمون �أعمالاً فائقة الجودة،
خ�صو�صا في مجال الغناء والطرب والتمثيل التلفزيوني ،ومنهم من �أ�صبحوا نجو ًما
ً
بف�ضل و�سائل التوا�صل ،لكن بالمقابل هناك الكثير من المت�سلقين ال�سطحيين الفارغين فكر ًّيا و�إبداع ًّيا
الذين ا�ستغلوا ظاهرة الـ «�سو�شيال ميديا» وباتوا من الم�شاهير وهم ال قيمة فنية �أو �إبداعية لهم.
في المقابل ،وعلى الجهة الأخرى ،العديد من المبدعين الحقيقيين من �أ�صحاب الفكر ومن �صنّاع
الجمال �أ�صبحوا في دهاليز الظلمة والن�سيان لأنهم غير مقتنعين ب�شروط اللعبة الجديدة� ،أي الإنخراط
بالترويج لأعمالهم من خالل و�سائل التوا�صل ودفع المال من �أجل الإعالن عنها ،لأنهم يرف�ضون «ت�سليع»
الثقافة والفن وتجريدهما من قيمتهما وتم ّيزهما .فالفنان الحقيقي ال يقبل ب�أن ي�صبح عمله تاب ًعا ومرتهنًا
بحد ذاته و�سمعته
ل�شروط يفر�ضها عليه �سوق الت�سويق والإعالن ،ويعتبر ب�أن العمل الإبداعي هو قيمة
ّ
و�أ�صالته كافيتان لدعوة الجمهور �إلى م�شاهدته.
للأ�سف ال�شديد ،لم تعد هذه المعادلة «القديمة» التقليدية �صالحة في زمننا الحا�ضر ،ولهذا ال�سبب
انكف�أ العديد من الفنانين عن العمل والإنتاج الفني راف�ضين الإنزالق �إلى �شروط الترويج الحديثة ،ومن
بين ه�ؤالء فنانين �شباب ي�ؤمنون ب�سمو العمل الفني الإبداعي ويرف�ضون تحويله �إلى �سلعة ،لكن على �أر�ض
الواقع يبقى ه�ؤالء جمي ًعا بعيدين عن الأ�ضواء فيما ي�سرح ويمرح على م�سرح ال�شهرة وعلى �شا�شاتها وفي
معار�ضها �أ�شكال و�ألوان ممن ي�سمون �أنف�سهم فنانين وهم ال ي�ستحقون هذا اللقب قط ًعا ،وتزدحم بهم
بع�ض ال�شا�شات التلفزيونية التي تعمم ثقافة «التفاهة» والإ�ستهالك �ضاربة بعر�ض الحائط كل قيم الجمال
والفن والإبداع الحقيقية.
بالن�سبة �إلى الفن والفنانين كما بالن�سبة �إلى الثقافة والمثقفين والإب��داع والمبدعين في مختلف
المجاالت ،نعي�ش اليوم في زمن الفو�ضى وانعدام المعايير ،وال�سباق محموم بين كل �أن��واع الراغبين
بال�شهرة ،ال يهم ب�أي ثمن ،ثقافة ال�شكل والت�سطيح وال�صورة هي ال�سائدة ،والر�أي العام غير قادر على
الفرز بين الجيد والقبيح ،لأن الآلة التي تعمل على غ�سل الأدمغة من خالل تعميم ثقافة ال�شكل على
ح�ساب الم�ضمون هي �آلة ماردة عالمية مرتبطة بفكرة العولمة وطم�س الخ�صو�صيات الفردية وتحويل
الب�شر �إلى م�ستهلكين لب�ضاعة واحدة ت�صدرها م�صانع �أفكار ا�صحاب النفوذ من خالل تكنولوجيا و�سائل
التوا�صل �إلى كل العالم.
يتعار�ض هذا الإجتياح العالمي للفرد والمجتمع مع خ�صو�صية الفن والفنان ،القائمة على التفرد
عند المبدع في طرح ر�ؤيته للحياة والعالم ،وعلى التنوع في الآراء والأفكار وتفاعلها الإيجابي مع بع�ضها
البع�ض ،والتالقح والتثاقف بين مدار�س واتجاهات ومعتقدات ينتج منها طروحات جديدة دائ ًما� .إنها
فو�ضى من ال�صعب التكهن بما �ست�ؤول �إليه نتائجها ،والفن الذي كان على م ّر الع�صور مر�آة تعك�س الواقع
هو الآن يمار�س هذا الدور من خالل التخبط الذي يعانيه وعدم الو�ضوح وغياب المعايير وانتظار القادم
المجهول.
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تحقيق
ال�شاعر طليع حمدان:

الزجل موهبة ربان ّيَة
وال ي َورَّث
ف�ؤاد رم�ضان
ت�شير الأبحاث التاريخ ّ َية �إلى � ّ َأن الزجل يعود �إلى
الع�صر الجاهلي حيث ذاع على �أل�سنة �أبرز ال�شعراء
�آنذاك �أمثال الخن�ساء وابن كظمان وغيرهما .وال
ّ
�شك ب�أنه لم يكن يتخذ منحى الكالم ال�شعبي الذي
نعرفه اليوم والمخت�ص ببالد معينة وبلهجات مختلفة
يفهمها �أهلها ،بل ربما كان �شع ًرا بالف�صحى يتميز
يتطور وتتغ ّير الكلمات
بالأ�سلوب الإرتجالي قبل �أن
ّ
متثاله يف بلدته عني عنوب.
والألوان بين القرادي والمخم�س مردود وغيرها.
وانت�شرت منابر الزجل وباتت �شهرة ال�شعراء وا�سعة.
من �شعراء الزجل اللبناني ،طليع حمدان الذي كانت له �صوالت وجوالت �إلى جانب جوقات من كبار
ال�شعراء« .الأمن» زارته في دارته ،و�أجرت معه حوا ًرا حول واقع الزجل وذكرياته:

ال�شاعر طليع حمدان.

پ نبد�أ بالزجل من البدايات ،كيف
وحيه؟
و�صلك ُ
 �أنا من «عين عنوب» هذه البلدةالجبلية الوادعة على ه�ضبة تطل
منها على العا�صمة بيروت والبحر
ال��م��ت��و���س��ط ،وت�����ش��ت��ه��ر بموقعها
الطبيعي ال��خ�َّل�َّاّ ب وينابيع المياه
الرقراقة و�أ�شجار الجوز وال�سنديان
وال�صنوبر المنت�شرة في الحقول
وبين المنازل .و�أع��ت��رف بتوا�ضع
ب���أن��ن��ي ول����دت وف���ي ف��م��ي ملعقة
وم�شروع موهبة ل�صوتي ال�شجي،
وكنت �أ���ش��ارك بحفالت الأعرا�س
والمنا�سبات التي تقام في البلدة،
وت�أثرت بمن �سبقني من �أبناء بلدتي
�إل��ى هذا الفن ،وهم اليا�س حرب
ور�شيد ابو �سليمان وجميل و�شفيق
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���ش��ج��اع ،وع�����ش��ت معهم ه��ذا
المناخ الفني من الغناء �إلى
الأداء الإرتجالي.
ً
�سابقا
پ ك��ان ال�شعر ال��زج��ل��ي
ي�����رت�����ب�����ط ارت�������ب ً
�������اط�������ا وث����ي ً
����ق����ا
ب��الأع��م��ال الفنية وبالأغنيات
ع�������دا ع�����ن ك����ون����ه ارت����ج����ال���� ًّي����ا،
لماذا ن��راه اليوم يقت�صر على
الإحتفاليات من دون اهتمام
ب���إدخ��ال��ه ف��ي الأغ��ن��ي��ات؟ على
من يقع اللوم؟
 للأ�سف ،بع�ض الفنانين فيع�صرنا الحا�ضر ي�ست�سهلون مع الزميل رم�ضان.
ال��ك�لام ال�سطحي الم�ستهلك
المبتذل �أحيا ًنا ،الفتقادهم �إل��ى ثقافة حول قيمة اللون
الغنائي للزجل اللبناني وعدم مقدرتهم على �أدائ��ه ،لذا
ودب� !..شخ�ص ًّيا ،نظمت �أجمل ق�صيدة
هب
ي�أخذون ما َّ
ّْ
مغنَّاة بعنوان «يا طفل �أ�شواقي تعا ِّ
ليي» و�أديتها ب�صوتي
فح�صدت �شهرة وا�سعة لماليين المتابعين ،وقد �أخذها
مني الفنان وائ��ل كفوري �إنما لم �أع��د �أعلم �أي��ن حطت
رحالها…! وم��� َّؤخ�� ًرا ات�صل بي الفنان عا�صي الحالني
طال ًبا ال�سماح بغنائها فو�ضعتها بت�صرفه لأنه فنان ٍ
راق
ومهذب و�إبن بيت !..ومن على منبر مجلة «الأمن» �أ�ضع
ق�صائدي بت�صرف �أي فنان مقتدر بالغناء.
پ كيف ت�صف واقع وم�ستقبل هذا الفن اليوم في بالدنا؟
تعول على الجيل الجديد وعلى �أ�سماء معينة قد يكون
هل ِ ّ
لها �ش�أن في الم�ستقبل؟
 ما لي �سوى الدعاء بالتوفيق لمن يهوى هذا اللونالفني� ،إنما من الم�ستحيل ت�أليف جوقة ،فالمنبر له �أربابه،
فكثر مار�سوا الغناء الزجلي لب�ضع �سنوات ثم انكاف�أوا في
الظل .فهذه موهبة ربانية تخلق مع الفنان.
پ هل من تح�ضير م�سبق متفق عليه بين �أف��راد الجوقة
�أثناء المبارزات الزجلية؟
بد من تح�ضير موا�ضيع وعناوين و�أفكار� ،إنما المهم
ال ّهو �صياغة �أجوبة وردود ارتجالية من وح��ي المو�ضوع
المطروح ،وطريقة الأداء باللون الزجلي ال�صرف.
پ �صوتك ال�شجي يمنحك من الثقة والح�ضور والحما�سة

وال�سلطنة ح��ت��ى ب���ات ل��ك ج��م��ه��ور وا���س��ع ي�ستعذب منك
مو�شحات الغزل ،ما هي بر�أيك �أهمية جمال ال�صوت في
هذا الفن ب�صوتك؟
 ال�شعر بال �صوت كالعطر بال ن�سيم .ولكن لي�س دائ ًما.فالراحل زين �شعيب لم يكن يملك �صوتًا عذ ًبا لكنه كان
ّ
ويتحدى ع�شرة �شعراء
الظل والح�ضور الفولكلوري
خفيف
ّ
زجل.
پ �أت�ؤمن بالوراثة الفنية؟
 �إذا لم يمتلك الفرد موهبة فنية متكاملة ال يمكن �أنيحلق في �سماء الفن حتى ولو على �أكتاف من ورثه ،كما
نالحظ في �أو�ساطنا الفنية وهم ُكثر .الأ�صوات كما قال
الأديب جورج ابرهيم الخوري كب�صمات اليد ال يمكن �أن
تت�شابه ،والوراثة ال ت�صنع فنا ًنا �أو جوقة.
را�ض عن تكريمك ك�شاعر المع في هذا الميدان؟
پ هل �أنت ٍ
���دي الكثير من ال��دروع
 نلت تكريمات ال تح�صى ،ول َّوخ�صو�صا
و�شهادات التقدير والأو�سمة من دول عربية،
ً
الأردن ال�شقيق الذي له في قلبي كل المحبة والإحترام
متذو ًقا للزجل.
قيادة و�شع ًبا
ِّ
پ هل من كلمة �أخيرة لقراء «الأمن»؟
 �شكري الجزيل لكم ،وخال�ص الدعاء بالرجاء والأم��لللأ�سالك الأمنية والع�سكرية حامية الوطن ال��ذي نعتز
ونحترم ،و�أح�ضر ق�صيدة لقوى الأمن الداخلي �س�أهديها
�إياها في وقت الحق.
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تأمالت
ُّ

والليل والوَحدة...
الطبيعة
عن
ِ
ِ
لإميل كبا
ـ �أُن�س َّي ٌة � ِ
أنت ،يا طبيع ُة.
بئ�سن���ي َم ِ
لقاك بمقدارِ م���ا ي�ؤن�سني ،حتى ما �أرى في
فيُ ُ
لمحا َمر�ض ًّيا ليقيني.
م
و
لثباتي
ا
ر
م�ستق
تبد ِل ِك
ّ
َ َ ً
ًًّ
أواجه؟
أتر�ص ُدك يو ًّما في باب الفعل .ماذا �أرى ،وب َم � َ
� َّ
أب���دا ،ما �إن
يُ�ؤل ُمن���ي �أنَ���ك الحدباءُ ال�شمط���اءُ الموتورةُ � ً
تن�صب
براكين �أوبئ��� ًة،
ت�سك��� ُن غائلتُه���ا حتى تث���و ُر ،بح���ا ًرا
َ
ُ
�ش��� َر َ
ك طغيانها في الر ّياح الأربع ،وتنه�ضين من ثَ َّم� ،ساد َّية
ِ
ماهدمت،
قباب مجدك الآبد ف���وقَ ُحطام
الرغائ���ب تُعلين
َ
�سرع���ان ،في جيل �آخ َر ،ما
ورِ م��� ُم موتانا في مقابرك التي ُ
ت�صبح ُمهو ًدا.
ُّ
لكن ِ
فجر،
ّ���ك ،يا �س ُّر ،بما ي�شب ُه انح�سا َر الظلمة في َمعاد ٍ
ٍ
ِ
دهدات من َحنانِ
منفرجات َقتاميَ ،ه
تمتدين لأحالمي ِخل َ َل
ّ
ِ
وتنب�سطين عل���ى مدى �أخ�ضري
�أ ٍّم �إل���ى من�شغ ِله���ا ال�صالح،
ُمط َّ
ٍ
�سكون �أبي�ض ،ال هنا َء لي ك�إن�سان �إلاّ حيث يكون.
الت
َ
ِ
ِ
و�إذا �أن���ا ،في حا ِ
بخ�صالك،
كمثلك ي���ا طبيع ُة� ،أح ٌد
ليك،
أمارات َمن الوح�ش الكامن
�
اي
ي
ح
م
على
ثنائ َّي َة �أذ ّي ٍة وغير ّية:
ٌ
ُ ّ َ
ٍ
ميالدية
داخل جل���دي ،في َعقبِ ها بل تجاو ُرها ر ّق��� ُة تراني َم
�سماوي غاية في النّ�صوع.
ووحي
ّ
ؤن�سني يا طبيع ُة.
لذا ...يُبئ�سني ملقاك ...بمقدار ما يُ� ُ
ح���د ُد اختياري
ـ و� َ
أن���ت ...قطع��� ٌة من هذا ال���ك ِّل الذي يُ ّ
ُ
ويمتلك م�ساري ،يا لي ُل.
َ
تُغيظيني ُمواظبة ُم ٍ
ثول في حياتي ،ك َق َدر �أ�سح َم يُدخلني
َ
ّ
ِ
طق�س
ال�سمرة ،كاللغزِ في
ك
ن
�
أ
ريحني
ُك�سوف���ي ف�أكتئب ،ويُ
ُّ
َ
ِ
الخيبة ف���ي ُمرتك ٍب عاثر،
ابتئا�س
تقدي����س ،يَمح���ي فيُلغي
َ
ِ
�سوادك.
ف�سحا ل�سانحة رجاء في �صفحة
ُم
ً
أتر�ص ُد َ
أواجه؟
ك يوم ًّيا في باب الفعل .ماذا �أرى وب َم � َ
� ّ
يُ�ؤلمني �أنُّ َ
ك الع ْد ُل الظالم� ،أخيا ُرك ك�أ�شرارِ ك �أمام قو�س
بج َ
نحك الذي بع���اد ِة �إخفاء ،فيدف�أون
محكم ِتك ،تغمره���م ُ
ف���ي كنف���ك :ه�ؤالء بن ّي ِ
أر�ض حب���و ًرا ،و�أولئك
���ة �أن يملأوا ال َ
بمطمع �أن يُعيثوا فيزرعوها �شرورا ،و� َ
ِ
أنت في تكرارك وعاءٌ
ال �أكثر ،عي ٌن زجاج ّي ّة ت ِ
ُوهم بر�ؤية وتع�شى جزا َء.
غر في �إثر بكاء ،ترت�سم
لكنّ���ك ،يا لي ُل ،بما يُ�شبه افترا َر ثُ ٍ
ِ
ٍ
َمامات بي�ض ،واللو ُن في حقيقته من
ف���وقَ �ستائر غرفتي كغ
يدا رفيقة تُبل�س ُم
محب���ر ِة ال ّروح ،و�أنا انكف���ا ٌء ال�ستقبالكً ...
آتي ،ومد َد ُمكابرةٍ
عزم ل ٍ
َعنائي ،وت َهبُني وزن َة ٍ
إقدام �آخ َر في � ّ
لي�ستم َّر ن�ضالي.

و�إذا �أن���ا ،ف���ي حالَ َ
ي���ك ي���ا لي ُل� ،أح��� ٌد بخ�صا ِل���ك ،ثنائ ّي ُة
ا�ستهتار بما يجري في هذا العالم واختيا ُر �إرادة ،ما ه ّمني
الم�ستبدين،
وج ُع الم�ضعوفين الم�ضطهدين ،و�أ�ش ُر َظل َ َمتهم
ّ
َ
وف���ي الآن ِ
أذوب �شفق ًة عل���ى من يُ�شب ُهني وقوفًا عن َد
نف�سه � ُ
انتظار لر�ضا ال�سماء.
ر�صيف العمر في
ٍ
ل���ذا ...يُغيظني مثولُك ف���ي حياتي بمقدار ما يُريحني،
يا ليل.
ـ و� ِ
أنتَ ..كربي و َمطلبي ،يا َوحدةُ.
ِ
ُ
يُ�شقيني فراغك الخاوي �صمتًا كقبر ،و�أن�شى ٍ
لباب يُ�ش َر ُع
في خلف ّية �صحرائك على واحات.
أتر�ص ِ
أواجه؟
دك يوم ًيا في باب الفعل .ماذا �أرى وب َم � َ
� ّ
بيت �أبي ،و� ِ
يُعذّ بني �أ ّني ربيبُك ،منذ ما �أنا في ِ
أنت الأ�شدا ُق
تنه����ش ّ
ُ
الفاغ���رةُ
كل ُمح َدث ،وف���ي �أوج���ارك النعم ُة كذليل
ؤب ل ُ ٍّج � ِ
أنت على الأهبة من ابتالع ك ِّل
�
تثا
أو
�
والنقمة،
اللعن���ة
ُ
ِ
مواكب���ك العم ُر كرو ُر ُم�صادفات ،و� ِ
أنت
جام���د ،و�أ ّنك ...في
ّ
ت�شظي الكائن���ات ،ك ٌّل بح�سب
عل���ى المفارق �شاهدةٌ عل���ى
الدهر
نوع���ه ،وان�شطارِ ها ُجرزًا ُجرزًا ف���ي �أوقيانو�س هذا ّ
ِ
العجيب.
ٍ
مكان بعيد،
لكنّ���ك يا َوحدةُ ،بما يُ�شبه عودةَ الحبيب من
ترينين على حياتي ُم ّد ِ
ات تع ّبدٍ
و�إ�شرا َق��� َة �أمل في �إثر نكبة،
َ
ولُحيظ���ات افتكار ،منها �إلى موجودات ه���ذا الكون بر ّمته،
جديدا والنّافقّ � ،
أتن�ش ُق رائحة ُعبورِ ها قواف َل قواف َل
مولوده
ً
ٍ
لهدف مر�سوم ،و�أعلم �أني �أحدها و�إ ّلم �أك ْن مع كلّها اتحا ًدا.
ُ
ِ
حاليك يا وح���دةُ� ،أح ٌد بخ�صالك ،ثنائية ال
و�إذا �أن���ا ،في
ناي� ...أَ ُجو َز ّ
مغر في طريقي،
كل ٍ
مب���االة واهتمام في �آنُ .م َ
ولرغيبت���ي ف���ر ُح ال�سب���ق �إلى الأوط���ار ،وما �أن�س���ى �أني في
النهاية كمثلك مرف�أ �صغير ،من ُه �إليه ح�ش ُد الم�سافرين نحو
ما اختارت ُه لهم الأقدار.
ِ
ربيبك بمقدار ما يُبهجني ،يا وحدةُ.
لذا  ...يعذّ بني �أ ّني
أ�ستميح َ
���ك ُع���ذ ًرا يا �أنا ،ب���اذلاً ذاتي الت���ي هي � ِ
أنت،
ـ و�
ُ
ُ
ِ
ُ
رخي�صا َحطبي،
���ب
ذه
�
أ
وما
لي
ب
�س
نارها
فتك�ش���ف
أ�شعله���ا
�
ً
ُ
ُ ُ
وقفة انتظار حائرة ريثما ينجلي لُغ ٌز تُبيح َ
ِ
َ
�سالف
لك
ف���رب
َّ
�صراح.
ما َ
كنت تظنّه م�ستغلقًا وهو ُ
أن���ت �آخ َر يا �أن���ا ،ر�ؤيتي الطبيعة َواللي َل وال َوحدةَ.
و�أراك � َ
�أ ّما الفارق ِ
فم َن المفردة التي من كالم.
من مخطوط «�أبر�أ قل ًبا و�إن لم �أُ َ
�شف يقي ًنا»
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تكنولوجياإستدراج عروض الستحداث واستثمار
سناك فـي قوى األمن الداخلي
تعلن املديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن رغبتها فـي ا�ستدراج عرو�ض �أ�سعار
ال�ستثمار ال�سناك التي كانت م�ستثمرة ومقفلة واملطروحة للتلزمي وهي:
پ �سناك بيت الدين الكائن فـي �رساي دير القمر.
پ �سناك �إهدن الكائن فـي �رساي �إهدن.
پ �سناك القبة الكائن فـي ثكنة �أنطوان عبيد ـ القبة.
پ �سناك زحلة الكائن فـي جممع الكرك ــ زحلة.
پ �سناك �صور الكائن فـي جممع ثكنة �صور.

پ �سناك اجلميزة الكائن فـي جممع اجلميزة.
پ �سناك بعلبك الكائن فـي �رساي بعلبك.

پ �سناك النبطية الكائن فـي جممع النبطية.
پ �سناك واحلانوت الكائن فـي م�ست�شفى املعلقة احلكومي ــ زحلة.
تُق��دم الطلبات م��ن قبل الراغبني باال�ستثمار خطي ًا �إىل ح�رضة اللواء املدير الع��ام لقوى الأمن الداخلي لدى رئا�سة
�صندوق اخلدمات االجتماعيةفـي ثكنة العقيد جوزف �ضاهر ــ بولفار كميل �شمعون ــ خالل �أوقات الدوام الر�سمي
ــ ويحدد مبوجب الطلب ال�سناك الذي يرغب با�ستثماره على �أن يرفق به امل�ستندات التالية:

 1ــ
 2ــ بيان عن ال�سجل التجاري للم�ؤ�س�سات وال�رشكات.
 3ــ �سجل عديل يثبت �أنه غري حمكوم بجناية �أو جنحة �شائنة.
 4ــ �إفادة ح�سن �سلوك من خمتار حملة �سكنه �أو قيده.
خلوه من الأمرا�ض ال�سارية واملعدية.
 5ــ �شهادة �صحية تثبت ّ
 6ــ �إفادة عمل تثبت خربته و�إملامه فـي جمال املطاعم �إن ُوجدت.
َ
يو�ضع �ضمن ظرف خمــتوم ُيح ّدد فـيه البدل ال�سنوي الذي ينوي دفعه ال�ستثمار ال�سناك
 7ــ عر�ض �أ�سعار
�إخراج قيد �إفرادي يثبت �أنه لبناين منذ �أكرث من ع�رش �سنوات للأ�شخا�ص الطبيعيني.

مو�ضوع الطلب.

�آخر مهلة لتقدمي الطلبات 2022/1/31
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فنون

املخرجة رندىل قديح:

�أ�ؤمن بوطني و�أ�سعى لإظهاره
ب�أجمل �صورة

غادة �سالمة

رندلى قديح ،مخرجة برزت بم�سل�سالت و�أفالم
كم كبير من الـ«كليبات»
وثائقية كثيرة ،وفي جعبتها ٌ ّ
لعدد من الفنانين اللبنانيين والعرب ،هذا ف�ضلاً
عن الأدوار التمثيلية التي �شاركت بها في الدراما
اللبنانية.
معها كان هذا اللقاء عن البدايات والأعمال التي
نفذتها على مدى م�سيرتها� ،إ�ضافة �إلى ن�شاطاتها
الم�ستقبلية:
پ �أين موقع رندلى قديح على ال�ساحة الفنية اليوم؟
 موقعي جيد ج ًّدا رغم كل الظروف ال�سلبية ،وذلك بف�ضل مابذلته من جهد وتعب ،ومن موقع �إيماني بوطني وب�ضرورة �إظهاره
ب�صورة جميلة �أمام العالم ،من خالل الأعمال التي �أقدمها.
پ لنعد �إلى بداياتك ،كيف كانت؟
 ولدت في �أفريقيا ،وباك ًرا �شعرت �أن في داخلي موهبة ،ومعالوق���ت �سافرت �إلى باري�س حي���ث انت�سبت �إلى معهد «الفومي�س»
لدرا�س���ة الإخ���راج .وبع���د تخرج���ي زرت وطني لبن���ان فع�شقته،
وقررت البقاء في���ه مع عائلتي .ولأنني �أتقن اللغة الفرن�سية �أكثر
م���ن اللغ���ة العربية ،عملت على تقوية لغت���ي الأم ،ثم انت�سبت �إلى
الجامع���ة الي�سوعي���ة للتخ�ص����ص في مج���ال الـ «�أودي���و فيزويل»
المرئ���ي والم�سموع على مدى خم�س �سن���وات ،وتخرجت بامتياز
حي���ث �أن فيلم التخرج الذي كان بعن���وان «العري�شة» نال الجائزة
الأول���ى في مرجان لل�سينما �آنذاك .ث���م كرت ال�سبحة فكانت لي
�أول بطول���ة في م�سل�س���ل «حكاية �أمل» من �إخراج الراحل �أنطوان
ريمي ،وما زال يعر�ض حتى الآن على �شا�شة «�إل بي �سي».
پ ما هي �أبرز �أعمالك الفنية؟
ل���دي الكثير م���ن الم�سل�سالت والـ«كليبات» التي بلغ عددها
َّ
 400لفناني���ن لبنانيي���ن وع���رب ،و�أعم���ل حال ًيا عل���ى «كليبات»

لمجموعة من الفنانين� .أ َّما الم�سل�سالت التي �أخرجتها ،ف�أبرزها
«بنات عماتي وبنتي و�أنا» ليورغو �شلهوب وورد الخال ،و«فاميليا»
ليو�س���ف الخال ونادين الرا�س���ي وروال حمادة ،و«زهرة الخريف»
لكارم���ن لب�س وبا�سم مغنية ،و«مجن���ون فيكي» لروال �سعد ويوري
مرقدي.
ِّ
ت�صنفين نف�سك:
پ تن�شطين ف��ي �أك��ث��ر م��ن م��ي��دان ،ك��ي��ف
مخرجة �أم ممثلة �أم كاتبة؟
ُ
ّ
 يمكنك �أن تقولي« :كلّ ُو على كلو».پ ماذا عن ن�شاطك في الخارج؟
 ن َّف���ذت «كليب���ات» و�أفال ًم���ا وثائقي���ة و�إعالنات ف���ي فرن�ساو�إ�سبانيا وتركيا وعدد من دول الخليج.
پ ما هي نظرتك �إلى واقع الحال في لبنان في هذه المرحلة؟
 واقعن���ا م�ؤ�س���ف ومحزن ،والمطلوب تواف���ر الوعي الوطنيالحي لإنق���اذ بلدنا الذي هو
والثقاف���ة ،وقبل كل �ش���يء ال�ضمير
ّ
�أجمل بلدان العالم.
تعبّرين عن �شعورك الوطني في �أعمالك الفنية؟
پ وكيف ِ
 ع َّب���رت ع���ن ذلك في �أكثر من عمل ،و�أنا في طور التح�ضيرلعم���ل ع���ن الجي�ش وق���وى الأمن الداخل���ي .فهما بالن�سب���ة �إلينا
المرج���ع الأ�سا�س للأمن والأمان ،و�أرى �أن على كل مقتدر ال�سعي
لدعم الم�ؤ�س�سات الأمنية والع�سكرية.
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من غالل البيادر

األعشى األكبر
لقاء وحوار
فردريك نجيم
العمر اخت�صار في الأوان المرح الريّان .الدنيا
هي البهجة والك�أ�س التي ال ن�ضوب لها والوتر
ال��ذي يتقن الأ�سماع .الندامى �إحاطة حميمة
ً
�شيئا من اللهو
ب�سيّد الحلقة فالأيام ما �أبقعت
والطي�ش .ميمون ب��ن قي�س ب��ن جندل البكري
الوائلي الذي هو وحده الأكبر في الكلمة العذبة
وفي الر�شفات العذاب.
 يا �أبا ب�صير.ً
 هات يا من�صفنا ك� ًدهاقا .ال�شراب قبل
أ�سا
العود الى التراب.
 يا �أبا ب�صير ما �أنت من خمرك و�شعرك؟ُ
مدحت � ّإال
 خمري و�شعري عمري .واهلل ماوالق�صة للقبر
لأط��ف��ىء ظم�أي �إ���ش��رب واط��رب
ّ
وحده.
ً
يوما فيتبعني
وقد اقود ال�صبا
ُ
الغزل
وقد ي�صاحبني ذو ال�ش ّرة
الحانوت يتبعني
وقد غدوت الى
ِ
�شاو مثل �شلول �شل�شل �شولُ
 يا �أبا ب�صير �أ�صحيحُ �أن �شطر بيتك الثانيً
�صنعا؟
متحول ،و�إن كان لك �أفال تلقى فيه
 بل روعة �ألقى فيه� ،إنه لي ولي�س غيري �أحقً
ّ
الم�شل
مترنحا بين ال�شاوي
مني به� .أال تراني
ً
ومنطرحا بين ال�شلول ال�ش�شل�شل ال�شول؟
 ّذكرتني يا �أبا ب�صير قولك في نداماك:
فتية ك�سيوف الهند قد علموا
في ٍ
�أن لي�س يدفع عن ذي الحيلة الحيلُ
ً
نازعتهم َ
متكئا
ق�ضبَ الريحان
وقهوة م ّزة راووقها خ�ضلُ
فقد قيل في �شرح َ
ق�ضبَ الريحان �أنها �أحاديث
تجاذب ،وها �أنا ال �أرى �إال �أزاهر حلوة ال�شمم .
 يا �أبا ب�صير لم ك ّثرت �إ�شعارك؟ كثرة �أ�شعاري من كثرة �أ�سفاري ،من اليمامة�إل����ى ال��ي��م��ن �إل����ى ع���دن ون���ج���ران� ،إل����ى ال��ح��ج��از،
�إلى �سوق عكاظ في كل عام �إلى تيماء و�أبلقها
الكرك الى العراق� .إل��ى الحيرة �إل��ى عمان �إلى
�أور�شليم وحم�ص �إلى بالد فار�س.
 -يا �أبا ب�صيرما حا�شية خمرك؟

ً
قليال لئلاّ
ف�أعجب ال�����س���ؤال الأع�����ش��ى وت��ذ ّك��ر
يفوته من حا�شيتها بع�ضها فقال:
ورادعة بالم�سك �صفراء عندنا
لج�س الندامى في يد الدرْع مفتقُ
ّ
ّ
بمزهر
قامت
ال�شرب
ي
ن
غ
قلت
�إذا
ٍ
الكف ينطقُ
ّ
يكاد �إذا دارت له
و�شاو اذا �شئنا كمي�ش بم�سعر
ّ
ت�صفق
و�صهباء مزباد اذا ما
 يا �أبا ب�صير كيف تتداوى من الخمر؟ وكادالأع�شى يبت�سم �ألي�س هو القائل.
وك�أ�س �شربت على لذة
ُ
تداويت منها بها
و�أخرى
لكي يعلم النا�س اني امر�ؤ
�أتيت المعي�شة من بابها
 يا �أب��ا ب�صير ما �أف�ضل قوافيك في ت�صويرمجل�س لهوك؟
ولم يبطىء عن الجواب لأن الق�ضية تنبح في
م�سمعيه:
في �شباب كم�صابيح الدجى
ظاهر النعمية فيهم والفرح
فترى ال�شرب ن�شاوى ك ّلهم
ُ
مثل ما ّ
ن�صاحات الربح
مدت
تليل ُّ
خده
مغلوب
بين
ٍ
وخذول الرجل من غير كي�سح
 يا �أبا ب�صير من �أجمل ما �صوّرت به الخادمال�ساقي في كثرة حمله و�سرعة عمله؟
ي�سعى بها ذو زجاجات له نطف.
مق ّل�ص �أ�سفل ال�سربال معتمل.
 وما �أح�سن ما قلته في ال�صنج؟ لما جعلته م�ستمعًا �إلى العود �ساعة يعزفعلى العود:
وم�ستجيب تخال ال�صنج ي�سمعه
ٍ
�إذا ترجع فيه القينة الف�ضل
 وم��ا �أح�����س��ن م��ا ذك���رت ب��ه ا�ستهتار ن��دام��اكوت�سليمهم بالقدر:
في فتية ك�سيوف الهند قد علموا
ُ
الحيل.
�أن لي�س يدفع عن ذي الحيلة
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كتاب

پ

�أ .د .لوي�س �صليبا

«�سو�سيولوجيا الح�ضارة الكنعان ّية-الفينيقية»:

«�سو�سيولوجيا الح�ضارة الكنعانية-الفينيقية» ت�أليف فريدريك
م��ع��ت��وق��� ،ص��در ع��ن منتدى ال��م��ع��ارف/ب��ي��روت ف��ي ����255ص وتجليد
فاخر.
بحث مميّز �أكاديمي وم�شوّق في �آن .يغو�ص �إل��ى ج��ذور تقاليدنا
ً
عموما ليدر�س مجتمع �أ�سالفنا على
ومعتقداتنا وموروثنا الثقافي
ه��ذه الأر���ض الطيّبة الكنعانيين-الفينيقيين بمختلف مقوّماته
وال�صحية وغيرها .ورغ��م ندرة
االقت�صادية والدينية وال�سيا�سية
ّ
ال��م�����ص��ادر �أ���ص�� ّر ال��م��� ّؤل��ف وع��ال��م االج��ت��م��اع �أن ي��رك��ب ه��ذا المركب
ال�صعب ،ويقول في ذلك (�ص“ :)13الم�صدر الأهمّ في هذا المجال
الحياتي اليومي يكمن في محتويات المقابر والمغاور المدفنيّة”.
ً
تو�صلنا
ويتابع
مو�ضحا (�ص“ :)14وهكذا نكون قد ّ
ممّ ا يبدو في الأ�صل ال �شيء �إلى معلومات دقيقة
ومتنوّعة لمعطيات حياتية مفيدة ج ّ���د ًا لر�سم
معالم الحياة الما ّدية واليوميّة”.
وفي هذا تحديد ًا تكمن ّ
جدة درا�سته� .إذ ا�ستند
على بحوث ومكت�شفات علماء الآث��ار الأخيرة
ون��ت��ائ��ج تنقيباتهم ف��ي الأم���اك���ن ال��ت��ي عرفت
ح�ضور ًا فينيقي ًّا ،لير�سم �صورة �شبه متكاملة
ع��ن مجتمعهم بمختلف مكوّناته و�أب��ع��اده.
ف��ع��ن ن��ظ��ام��ه��م ال�����س��ي��ا���س��ي ي��ق��ول (������ص:)30
“�إن الفينيقيين ّ
تجار
�شكلوا كونفدرالية ّ
ً
�أك��ث��ر م��مّ ��ا ّ
�شكلوا ب��ل��دا ذا ح���دود جغرافيّة
ً
ّ
ناقال عن الم�ؤرّخ مايكل
محددة” ويتابع
مان (�ص“ :)31كانت فينيقيا قوّة عظمى
ع���ل���ى م������دى خ��م�����س��ة ق��������رون ،وح�������ض���ارة
ّ
متعددة القوى-الفاعليّات”.
المركزية
وي��خ��ل�����ص �إل����ى �أن ف��ي��ن��ي��ق��ي��ا (������ص:)32
����وح����دة م����ن غ���ي���ر �أن ت��ك��ون
“كانت م ّ
واحدة” .والعامل الأ�سا�سي الذي كان
يوحد هذه المدن هو اللغة الواحدة
ّ
(�����������ص�“ :)33أما ع��ن�����ص��ر ال ُ��ل��ح��م��ة
الأه�����مّ ف��ي م��ع��ادل��ة ه���ذه ال��ح�����ض��ارة
الالمركزية فيكمن في الثقافة اللغوية” .وهذه
الفدرالية الالمركزية كانت عن�صر ق��وّة ال �ضعف ،يتابع معتوق
تحليله ال�سو�سيوتاريخي (���ص“ :)35لم ينك�سر الفينيقيّون طوال
ّ
�ألفيّة كاملة من الزمن ،رغم ّ
الحل
قلة عدد �شعبهم ،لأ ّنهم �أوجدوا
في دولتهم الالمركزية”.
ومقارنة بجيرانهم و�سائر ال�شعوب عُ ��رف الفينيقيّون بانفتاحهم
ونظرتهم �إلى الآخر ّ
وم�ساو (�ص“ :)36ين�ش�أ الفينيقي التاجر
كند
ٍ
ّ
ّ
ّ
ال�سوي مع ك��ل النا�س� .أمّ ��ا المحارب
وين�شئ �أوالده على التعامل
ً
م�سبقا ف��ي مرتبة
الإغ��ري��ق��ي فيميل �إل���ى تنميط الآخ���ر وو���ض��ع��ه
دونيّة”.

وي��در���س ال��ب��اح��ث بُ��ن��ي��ة الأ����س���رة الفينيقية ،فيتبيّن ل��ه م��ن خ�لال
المكت�شفات الأركيولوجية المدفنية (�ص“ :)95كان الزواج الأحادي
ً
�شكل الزواج المعتمد على نحو عامّ ،حيث �إن المقابر
غالبا ما ت�ضمّ
الهياكل العظمية العائدة للزوجين” .وجاء ترابط الأ�سرة نتيجة
ل��ه��ذا النمط م��ن ال����زواج“ :ال ن�ستطيع �أن نعثر حتى ال��ي��وم على
وثيقة ،ولو في الم�صادر الإغريقية �أو الرومانية ،ت�شير �إل��ى ّ
تعدد
الزوجات عند الفينيقيين ،ما يعني �أن تما�سك الأ�سرة الذي �سي�شار
�إليه في غير م�صدر يقوم في الأ�سا�س على الزواج الأحادي ،م�صدر
ُ
اللحمة العائلية الأوّل”.
و�أظ��ه��رت المكت�شفات الأرك��ي��ول��وج��ي��ة �أن ال��م��داف��ن ك��ان��ت محازية
ً
ً
ً
وثيقا بالعقيدة
ارتباطا
تماما للمنازل بل تابعة لها ،ممّ ا يرتبط
الماورائية (�ص“ :)94كانت م�ساحة ال�سكن ت�ضمّ في حيّزها
ال��م��ب��ا���ش��ر م�����س��اح��ة ال���دف���ن .ه����ذا ما
ت�شير �إل��ي��ه �آث���ار مدينة جبيل
ال��ق��دي��م��ة ح��ي��ث ك���ان ال��م��ت ّ
��وف��ى
ي َ
ُ�����دف�����ن ب�����داي�����ة ف�����ي ال���ح���دي���ق���ة
ال��ك��ائ��ن��ة خ��ل��ف ال���م���ن���زل ،حيث
التوا�صل تا ّم بين البيت الدنيوي
وال��ب��ي��ت الأزل������ي .وه����ذا م���ا ي�شير
�إل��ى رغبة �أه��ل البيت باالحتفاظ
بموتاهم مكاني ًّا وما ّد ً
يا”.
وال ُتفهم ه��ذه ال��ظ��اه��رة المعمارية
ال��ل�اف����ت����ة �إال ع����ل����ى �����ض����وء ع���ق���ي���دة
الفينيقيين ف��ي ال��ح��ي��اة بعد الموت
(�����ص“ :)96قام مفهوم البيت الأزل���ي
على معتقد �أ�سا�س هو �أن الموت �إ ّنما
ينال من النف�س ،ال من ال��روح .فعندما
يموت الإن�����س��ان ت��غ��ادره ْ
نف�سه المرتبطة
م��ا ّدي ً��ا بن َف�سه� ،أي بقدرته على ممار�سة
ال��ت��ن ّ��ف�����س ال����ذي �إذا ان��ق��ط��ع ت��ت ّ
��وق��ف معه
الحياة .لكن ما ّ
يتوقف هو حياة الج�سد،
ّ
الم�ستقلة بعد ذاك”.
فتتابع الروح حياتها
وت��م��يّ��ز ال��ف��ي��ن��ي��ق��يّ��ون ب��ان��ف��ت��اح��ه��م ال��دي��ن��ي
التع�صب وذلك رغم �أ ّنهم كانوا
وبعدهم عن
ّ
مفعمين بالإيمان (����ص“ :)153اعتمد الكنعانيّون في تعاملهم
ً
موقفا فل�سفي ًّا نطلق عليه اليوم ت�سمية التوفيقية
مع فكرة الدين
بين الأدي���ان  Syncrétismeوم��ار���س��وا ه��ذا النهج التوفيقي مع
�أ�صدقائهم كما مع �أعدائهم .فلم ّ
ت�شكل عمليات التقريب الرمزي
ً
بين الآلهة �أي م�شكلة عندهم وال عند الإغريق خالفا لما ح�صل
عند العبرانيين والفراعنة”.
والخال�صة فهو كتاب يجمع بين الفائدة والمتعة ،وال غنى عنه ّ
لكل
لبناني يو ّد �أن يعرف تاريخه القديم وي�ستعبر منه ليومه وغده.
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ّ
متعددة»:
پ «�أخالق كونية لثقافات

ّ
متعددة” ت���أل��ي��ف بيير ���س��ي��زاري ب��وري
“�أخالق ك��ون��يّ��ة ل��ث��ق��اف��ات
و �سافيريومار�شينيولي ،ترجمة د� .أح��م��د ع ّ��دو���س� ،صدر ع��ن دار
الطليعة/بيروت ،في �240ص.
الم� ّؤلفان من علماء الأديان الإيطاليين المعروفين ،وكتابهما ٌ
عمل
ر�صين ومثمر في ح��وار الأدي���ان والثقافات والتقريب بينها ،فهو
ً
ن�صو�صا في الأخالق ل�سبع ديانات عالمية كبرى .وقد ُنقلت
يجمع
هذه الن�صو�ص من لغاتها الأ�صلية �إلى الإيطالية
ومنها �إلى العربية ،و�سنقت�صر في عر�ضنا التالي
على ما جاء ب�ش�أن الديانات الإبراهيمة الثالث،
وجدلية العالقة بينها.
تعريفا الفتاً
ً
ّ
ن��ق��ر�أ ف��ي م��ق ّ��دم��ة ال��م���ؤل��ف ب���وري
ج���اء ف��ي��ه (������ص-1“ :)12الأديان الإب��راه��ي��م��ي��ة
�أديان نبويّة تنخرط في تاريخ متميّز بتداخل
الأل���وه���ي���ة ف���ي ����ش����ؤون ال��ب�����ش��ر ع��ب��ر �أ���ش��خ��ا���ص
ُ
اعتبروا مبعوثين من قبلها-2 .هذه الألوهية
ال ت��ت��ق ّ��دم م��ن خ�ل�ال ���ص��ورت��ه��ا ذات��ه��ا ،لك ّنها
تف�صح عن رغباتها وو�صاياها-3 .الم�ضمون
الأخالقي لهذه الو�صايا يمكن �أن يجد له
م��ق ً
��اب�لا ف��ي ح��ك��م��ة ال��ح�����ض��ارات الأخ����رى،
�أم��ا �شكل النبوّة ذات��ه فال يجد له مثيالً.
-4خا�صية �شكل النبوّة هي فكرة الوحي
ّ
الذي يبلغ في لحظة مختارة مجموعة
م��ن الب�شر ،في�صبحون م�س�ؤولين عن
تبليغه وجعله كوني ًّا”.
ال�����ن�����ب�����وّة وال�������وح�������ي ه����م����ا م������ا ي���م���يّ���ز
اليهودية والم�سيحية والإ���س�لام عن
���س��ائ��ر الأدي������ان ،وت��ع��ري��ف ب���وري ه��ذا
الم�ستقى ،على ّ
حد قوله (�ص:)12
“من مجموعة المعطيات المعروفة
ّ
ّ
محط تفكير
ي�ستحق �أن يكون
لدى الباحثين”،
ً
وركنا من �أرك��ان التمييز والمقارنة بين الديانات الثالث
ونقا�ش
هذه وغيرها ،ويبقى عيبه الأ�سا�سي �أ ّنه ي�ستثني الزراد�شتية ،وكانت
كما بي ّنا في “زراد�شت و�أثره في الأديان الخم�سة الكبرى” ال�سبّاقة
�إلى النموذج النبوي ّ
مفهوم
بحلته الإبراهيمية ،وما ا�ستتبعه من
ٍ
للوحي.
وي�ستعين بوري بابن �سينا �سند ًا لنظريّته التعريفية هذه ،فينقل
عنه من الإلهيّات (مقالة ،10ف�صل���( )2ص“ :)13واجب �أن يوجد
ً
إن�سانا ،وواجب �أن تكون له خ�صو�صيّة لي�ست
نبي وواجب �أن يكون �
ّ
ً
ل�سائر النا�س حتى ي�ست�شعر النا�س فيه �أمرا ال يوجد لهم ،فيتميّز
به منهم .فتكون له المعجزات التي �أخبرنا بها .وهذا الإن�سان� ،إذا
ً
وجد ،يجب �أن ّ
�سننا ب�إذن اهلل تعالى و�أمره
ي�سن للنا�س في �أمورهم
ووحيه و�إنزاله الروح المقد�س عليه”.

ملحة،
وي���رى ب���وري �أن علم الأدي����ان المقارنة غ��دا ال��ي��وم ���ض��رورة ّ
فلم يعد من الممكن فهم �أي دين بمعزل عن مقارنته بغيره رغم
ا ّدع��اء ٍّ
كل امتالكه الحقيقة المطلقة ،فيقول (���ص“ :)17لم نعد
قادرين اليوم على قراءة الن�صو�ص من دون �إدراك تعاي�ش الثقافات
وت��ع ّ��دده��ا .ول���م ي��ع��د ج��ائ��ز ًا ق����راءة الن�صو�ص ال��م��ق ّ��د���س��ة م��ن دون
مقارنتها بع�ضها ببع�ض ،ودرا�سة تاريخيّتها ،و�إدراك ما تت�ضمّ نه
من م�شتركات ،ومنها ادّعاء ّ
كل منها �أنه �صاحب الكلمة المطلقة
النهائية”.
وي���ت���اب���ع ت��ح��ل��ي��ل��ه ،ف���ي���رى �أن الأدي������ان
الإب������راه������ي������م������ي������ة ت�����واج�����ه
م�شاكل ثالث هي (���ص:)18
-1ا ّدع�������اء ت��م��ث��ي��ل الأل��وه��يّ��ة
ف���ي ال��م�����س��ت��وي��ي��ن ال�����س��ي��ا���س��ي
والت�شريعي ،ب�أن تعتبر نف�سها
ال��ن��اط��ق��ة ال��م��ع�����ص��وم��ة ب��ا���س��م
ال����ع����دال����ة الإل����ه����ي����ة-2 .ا ّدع��������اء
تمثيل منظومة معرفيّة نهائية
وكاملة لوحي غير قابل للتحليل
ال����ن����ق����دي وال����ت����اري����خ����ي ي�����س��م��ح
ب���ت���ح���دي���د ت���اري���خ���يّ���ة ال���م�������ص���ادر.
-3ا ّدع��اء احتكار التمثيل المطلق
ل�ل�أل��وه��ي��ة ورف�����ض ف��ك��رة ال��ت��ع ّ��ددي��ة
الدينية.
وم���ا ي��ع��ر���ض��ه ال��ك��ات��ب ه��ن��ا ي��ق ّ��دم بال
حوار ب ّناء بين الديانات
ريب عنا�صر
ٍ
الثالث ،وال �سيما بينها وبين الديانات
الأخ�����رى ال��ت��ي ت��رف�����ض رف��� ً
��ض��ا ب���ا ّت���ا ما
ت���زع���م���ه الأول���������ى م����ن ����ص���ف ٍ���ة ����س���م���اويّ���ة
واحتكار للوحي.
ٍ
وعن العالقة بين الديانات الإبراهيمية
ي�ؤ ّكد الباحث في خاتمة كتابه (�ص:)228
“�إن ع�لاق��ة الإ���س�لام م����ع ال���ي���ه���ودي���ة وال��م�����س��ي��ح��ي��ة ه����ي ع�لاق��ة
تكامليّة ،وفي الوقت عينه عالقة تناف�سية .وهذا هو في الواقع ما
يتطابق مع النظام النبوي”.وال نخاله قد جانب ال�صواب في ما
ذهب �إليه هنا ،فبقدر ما تت�شابه هذه الأديان الثالثة في نموذجها
النبوي ،وتتفاعل في تاريخها وعقائدها ،بقدر ما تتناف�س وت�سعى
�إلى احتكار الحقيقة وح�صرها في نطاقها.
وم��مّ ��ا يخل�ص �إل��ي��ه ف��ي م��ج��ال ال��ت��ق��ري��ب ب��ي��ن ال��دي��ان��ات ال��ث�لاث
(�ص“ :)228يمكن اعتبار مفهوم العبادة ذات اال ّتجاه العمودي ،وذات
اال ّتجاه الأفقي � ً
أي�ضا (خدمة الآخ��ر) �إح��دى الميّزات الجوهرية
ّ
المقد�س وفي القر�آن”.
التي ي ّت�سم بها الت�صوّر النبوي في الكتاب
�إ ّنه ٌ
وتقاربي قيّم ،وخطوة في الطريق ال�صحيح.
عمل حواري
ّ

100

العدد  360ــ كانون الثاين 2022

حوارات

الفنان الت�شكيلي خالد �أبو الهول:
بالَّلوحة �أواجه العنف �ض َّد املر�أة
كاتي يمين

م�شاك�س ،ثائر على مظاهر التخلف والموروثات
ٌ
�شغف يع�صف به،
الجامدة و�أ�شكال العنف .يومياته
وطاقة داخلية تتفجر �إبداعً ا على بيا�ض اللوحة.
ير�سم وك�أنه هائم في ح�ضرة الفل�سفة �أو غائ�ص في
بحور ال�شعر .خالد تركلي �أبو الهول فنان ت�شكيلي
ذو تقنية عالية الم�ستوى و�إح�سا�س متوهّ ج وفكر
اّ َ
خلق .يك�شف محترفه عما تخبئ �أعماله من
الر�ؤية الجمالية والمكونات الثقافية والمعرفية
المحمل بالمفردات الرمزية
في بعدها الت�شكيلي
ّ
والت�أويلية .ينقلنا �أبو الهول بابتكاراته المتجددة
ومهاراته الفنية الى عوالم الده�شة .وها هو وبعدما
خا�ض تجربة الحرف العربي و�أ�شكاله وطقو�سه
و�شحناته اللونية ،فجعلنا نلتقي بغير المتوقع،
وجذبنا بمو�سيقى �ألوانه والدقة العالية والتقنية
الكبيرة في معالجة الرمز بكل تفا�صيله ،يفاجئنا
اليوم ب�أنماط جديدة من الفن ت�ضم �إلى الإبداع
ق�ضايا فكرية و�إن�سانية و�إجتماعية تحرك الوجدان
وتوقظ ال�ضمير.
پ عن المرحلة الفنية الجديدة ،وعن ق�ضايا �أخرى ،حدَّ ثنا
فقال:
ـ تتمحور لوحاتي حال َّيا حول العنف �ضد المر�أة ،فنحن
نعي�ش في مجتمعات متخ ِلّفة ومبنية على �إرث ثقافي وعادات
وتقاليد عتيقة تظلم المر�أة وتعنفّها فكر ّيَا وثقاف َّيا واجتماع َّيا
ودين َّيا .نحن نتنا�سى �أو ال ننتبه �إلى العنف الفكري والديني
الذي يُزرع في العقول ب�أ�سلوب تربية الطفل فيك ّون مخزونه
الثقافي ويو ّلد لديه العنف الج�سدي �أو اللفظي �ضد المر�أة
عندما ي�صبح �شا ًبا .وال�سيا�سة بكل �أوجهها ت�ؤ ّثر في هذا
المو�ضوع ب��د ًءا من �سيا�سة المنزل �إل��ى ال�سيا�سة الدينية
وال�سيا�سة الفكرية .و�أنا �أعتبر المر�أة مخلو ًقا مك ِّم اًل للرجل.
فهي �صديقتي ومن واجبي الدفاع عنها .ولكنني لم�ست من
خالل هذه التجربة �أن  % 50من العنف �ضد الن�ساء� ،سببه

الفنان �أبو الهول.

تر�سخت في ذهنها
المر�أة بذاتها كونه ً
ناتجا عن الأفكار التي َّ
منذ الطفولة والتي تعزّز التمييز الجندري وتبيح ت�سلط الرجل
عليها.
وفي كل لوحة من لوحاتي حكاية �سيدة معنَّفة ربما لم
�ألتقِ بها يو ًما .ولكنني ا�ستقيت حكايتها من خالل عالقتي
بجمعيات المجتمع المدني التي تعمل مع الأم��م المتحدة
ومنظمات �أخرى في مناه�ضة العنف �ضد المر�أة ..و�أحيا ًنا
�أن��زل �إل��ى ال�شارع لأبحث عن ح��االت التعنيف الناتجة من
الزوج� ،أو الأب� ،أو حتى الأخ� .أتعمق في تفا�صيلها و�أدر�سها،
فتتولد الأفكار و�أح ّولها الى لوحة.
پ ماذا عن مرحلة الحرف العربي؟
لت بالحرف العربي لفترة غير ق�صيرة ،وهو ينتمي �إلى
 �ش َّك ُمدر�سة عريقة لها عالقة بالفلك والفل�سفة والرمزية والرقم
والديجيتال والخوارزميات .وهو �أحد الموروثات الثقافية
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النادرة ،كوننا �أمة ذات تاريخ ا�ستعماري
تفتقد �إلى الإبداعات العلمية .وللحرف
العربي هند�سة ديناميكية وفلكية تدخل
�ضمن فل�سفة وعمق ت�شكيل الحرف.
پ ت��ع��ام��ل َ
��ت ف���ي ت��ل��ك ال��م��رح��ل��ة مع
�شعراء كثر وحوّ َ
لت �أبيا ًتا من ق�صائدهم
�إلى لوحات .حدثني عن هذه التجربة؟
 تعاملت م��ع م��ا ي��ق��ارب ع�شرين���ش��اع�� ًرا كال�شاعر �أدون��ي�����س ،و�شوقي
بزيع ،وا�سكندر حب�ش ،وعبا�س بي�ضون،
والإع�ل�ام���ي وال�����ش��اع��ر زاه���ي وه��ب��ي،
وح�ضرتك � ً
أي�ضا ،ال�شاعرة والإعالمية
كاتيا ي ّمين وغيرهم .فقد �أجريت بح ًثا
ف��ي ال��ع��ام 2004ع����ن ع�لاق��ة ال��ح��رف
ال��ع��رب��ي ب��ال�����ص��ورة ال��ف��ك��ري��ة لل�شعر
ال��ع��رب��ي ،وح��ول��ت ق�صائد
ه�ؤالء ال�شعراء من ال�صورة
الفكرية الكامنة فيها �إلى
���ص��ورة مبا�شرة و�سطحية
للوحة .وكانت تجربة غنية
ومثمرة �أعت ّز بها.
پ م���ا ه���ي ال��ث��ق��اف��ة ال��ت��ي
تتميّز بها في عملك الفني؟
 ث��م��ة م��ق��ول��ة لأح���دف��ن��ان��ي ع�����ص��ر ال��ن��ه�����ض��ة،
على م��ا �أذك���ر ،ت��ر ّك��ز على
���ض��رورة �أن يتمتع الفنان
بكل �أ�شكال الثقافة ب��د ًءا
م��ن ث��ق��اف��ة مهنة ال��ن��ج��ارة
والحدادة وطلي الدهان �إلى
ثقافة الأدب والمو�سيقى
وال��ت��اري��خ وال�شعر .فالفن
���ور ب�شكل
الت�شكيلي ت���ط ّ
كبير ،وهو ي�ستخدم المعدن
�أو الخ�شب �أو موا َّد �أخرى.
و�أن����ا ف��ي ع��م��ل��ي �أكت�شف
الوجه الجمالي في القبح.
فحتى م��ن القمامة ممكن
�أن �أ�ستخرج �صو ًرا جميلة.
ولدي م�شروع فني في وقت
قريب يتناول انفجار بيروت
وعالقته بحاويات القمامة.

من لوحاته.

پ ك�������ي�������ف � ّأث����������������������رت �أح����������������وال
ال���ب���ل���د ال�����س��ي��ئ��ة ع���ل���ى ال��ف��ن��ان��ي��ن
الت�شكيليين؟
 في مجتمعاتنا ،يعتبر اقتناءال��ل��وح��ة الفنية م��ن الكماليات.
لذلك ت�أ ّثر عمل الفنان الت�شكيلي
منذ ب��داي��ة الأزم���ة الإقت�صادية،
وجاء انفجار مرف�أ بيروت لي�ش ّكل
ال��ك��ارث��ة ال��ك��ب��رى ال��ت��ي �ضربت
الثقافة ب�شكل عام والفن الت�شكيلي
تحدي ًدا ،بحيث �أن هنالك �أكثر
�صا بالفن
من  20غاليري
متخ�ص ً
ِّ
الت�شكيلي ف��ي محيط المرف�أ،
وقد ت�ض ّررت ب�شكل كبير وبع�ضها
�أقفلت �أبوابها .فمنذ �سنة ونيف
لم ن�شهد � اَّإل ع��د ًدا محدو ًدا من
المعار�ض ال�صغيرة ،وافتقدنا �إلى
المعار�ض الكبرى والدولية التي
كانت تتم ّيز بها بيروت.
پ م���ا ه���ي م�����ش��اري��ع��ك ف���ي ه��ذه
الأيام؟
 �أع����ر�����ض ف����ي ع�����دد م��نالغاليريهات في الخارج .فلدي
معر�ضان قري ًبا ،واحد في تركيا
و�آخ����ر ف��ي �إ���س��ب��ان��ي��ا .وه���ذا ما
جعلني �أ�ستمر في ه��ذا الو�ضع
ال�صعب.
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رياضة
مدرب فريق بيروت لكرة السلة جاد الحاج لـ«األمن»:

عنصر الشباب سر نجاح الدينامو
هناء �سنجر
بخطى واثقة نحو �إحراز لقب بطولة لبنان لكرة ال�س�������لة في مو�سمه الأول في «دوري
الأ�ض�������واء» ،حيث يت�صدر الترتيب بعد تحقيقه نتائج باهرة على ح�ساب �أندية تفوقه في
الخبرة والعراقة.
«الأمن» التقت مدرب فريق الدينامو ال�شاب جاد الحاج الذي تحدث عن �أجواء فريقه
وم�سيرته في بطولة لبنان.
بداي�������ة ،ر�أى الحاج �أن فريقه ي�س�������ير بوتيرة ت�ص�������اعدية في بطولة لبن�������ان .و�أكد ذلك
بنتائجه الباهرة �إذ حقق خم�س�������ة انت�ص�������ارات متوالية قبل توقف البطولة ب�سبب م�شاركة
المنتخب في ت�صفيات ك�أ�س العالم.
واعتبر �أن فريقه قادر على تحقيق الأف�ضل في الفترة المقبلة مع المزيد من الخبرة
والإحتكاك ،و�أن ّ
توقف البطولة جاء �س�������لب ًيّا بالن�س�������بة �إلى بع�ض الفرق التي كانت تظهر
ّ
تقدمً ا في الم�س�������توى الفني مباراة بعد �أخرى ،وبينها فريق الدينامو .في المقابل كانت
ّ
التوقف م�������ن �أجل القيام بالمزيد من التح�ض�������ير الفني
بع��������ض الفرق تحت�������اج �إلى فترة
والبدني بعد ت�أخرها في �إطالق ا�ستعداداتها لهذا المو�سم.
وتوقع الحاج �أن تظهر في مباريات البطولة م�س���تويات �أرقى بالفترة القادمة وال �س���يما �أن
المراح���ل المقبلة �س���تجمع بين الفرق المر�ش���حة لدخول المربع الذهبي حيث �س���تبذل الأندية
ق�ص���ارى جهدها م���ن �أجل تحقيق هذا الهدف .و�سيلعب العام���ل الأجنبي في هذا المجال دو ًرا
بار ًزا.
و�أ�ش���ار �إل���ى �أن فريق���ه ي�سعى في المرحلة الأول���ى لدخول المربع الذهب���ي حيث �ستختلف
الح�سابات وتتك�شف م�ستويات الفرق الجديرة ب�إحراز اللقب.
وق���ال �إن ما يم ّي���ز الدينامو عن غيره
ه���و عن�ص���ر ال�شب���اب لي�س عل���ى م�ستوى
الالعبي���ن ،فح�س���ب ب���ل عل���ى �صعي���د
الجهازين الفني والإداري ،ما يمنح النادي
وطموح���ا ف���ي تحقي���ق
حيوي���ة وحما�س���ة
ً
النتائج الجيدة والبطوالت.
ور�أى �أن الفري���ق ق���ادر على الذهاب
بعي���دًا ف���ي البطول���ة ،وال �سيم���ا �أن���ه فاز
عل���ى الرباع���ي المر�شح للق���ب )ال�شانفيل
والريا�ض���ي والحكم���ة وبي���روت( .وه���ذه
الف���رق الأربعة تتناف�س عل���ى ثالثة مراكز
م�ؤهل���ة للمرب���ع الذهب���ي بعدم���ا �ضم���ن
فريقن���ا تقري ًب���ا مقع���دًا ف���ي ال���ـ «فاين���ل
ف���ور» .ور�أى ب�أن البطول���ة �أفرزت مواهب
�شاب���ة �أبرزه���ا رودي الح���اج مو�س���ى
)الحكمة(.
المدرب جاد الحاج.

عضوا في
العميد خشفة
ً
المكتب التنفيذي لالتحاد
الرياضي العربي للشرطة

العميد خ�شفة

عقدت الجمع َّية العموم ّية
لالتحاد الريا�ضي العربي
لل�شرطة ،اجتماعً ا في الجزائر،
ح�ضره ٌ ّ
كل من :المدير العام للأمن
الوطني الجزائري فريد نور الدين
بن ال�شيخ ،والأمين العام لمجل�س
وزراء الداخل ّية العرب الدكتور محمد
بن علي كومان ،ورئي�س االتحاد
الريا�ضي العربي لل�شرطة العميد
خالد بن حمد العط ّية.
تمت مناق�شة جدول
وقد ّ
ُ
قرت التعديالت على
الأعمال ،و�أ ّ
النظام العام لالتحاد .كما جرى
انتخاب � /6/أع�ضاء للمكتب
التنفيذي لالتحاد الريا�ضي العربي
لل�شرطة برئا�سة العميد خالد
الفرق الريا�ضية
العطية ،وفاز رئي�س ِ
في قوى الأمن الداخلي العميد
ح�سين خ�شفة بع�ضوية هذا المكتب،
للمرة الثانية على التوالي ،بغالبية
� /15/صو ًتا من �أ�صل ./18/
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�أمني �رس الإحتاد اللبناين للـ«و�شو كونغ فو» ب�سام نهرا:

نعمل جاهدين لتقوية الفنون القتالية يف لبنان
العمل ال ُّ
إداري والتقني وحتى اللوجي�ستي حتت �إ�شراف
امل�ؤهل �أ .م .ح�سني كرنيب
�أمني ال�سر ،وكل معاملة �أو �شهادة غري ممهورة بختمه
يوا�صل الإحتاد اللبناين للـ «وو�شو كونغ فو» �سعيه ال�ستعادة وتوقيعه ال يُعرتف بها قانون ًيّا .ومن واجباته � ً
أي�ضا،
الن�شاطات من خالل برناج حم ّ َدد يف ّ
ظل الظروف ال�صعبة
حتمل �أي خط�أ ي�سببه الإحتاد ،وتبليغ كل �أع�ضاء الهيئة
ُّ
التي مي ّر بها لبنان.
الإدارية بكل امل�ستجدات والن�شاطات والتقارير لتتم املوافقة
«الأمن» التقت �أمني �سر الإحتاد ب�سام نهرا يف القاعة
عليها ،ثم يعمل على ن�شرها �أو تنفيذها .كما �أنه هو
ّ
الريا�ض َيّة ملعهد قوى الأمن يف عرمون للإطالع على
من يدير اجلل�سات ،ويقدم حما�ضر اجلمعية للم�صادقة
ت�أثري الأو�ضاع الراهنة على الريا�ضة املحلية واخلارجية،
عليها ،ويكون مع رئي�س الإحتاد �صلة الو�صل مع وزارة
ُّ
ي�ستعد له الإحتاد يف ال�سنة
والربنامج العملي الذي
ال�شباب والريا�ضة.
املقبلة ،علمً ا �أنه يف الوقت نف�سه ممثل الإحتاد الدويل
پ وكيف تتعاونون كهيئة �إدارية؟
للفنون القتالية يف لبنان ،ورئي�س  LwAcoومدرب يف
 الإحتاد اللبناين للـ «وو�شو كونغ فو» ع�ضو يف الإحتادنادي مارتيم �أكادمي الك�سليك:
الدويل الوحيد ،ورئي�س الإحتاد ُ
انتخب ع�ضوًا يف الهيئة
پ نبد�أ بتعريف ريا�ضة الـ «وو�شو كونغ فو» وم�صدرها وتاريخ
الإدارية للإحتاد الآ�سيوي ،وكلنا يف الهيئة الإدارية نعمل
دخولها �إىل لبنان؟
بتوافق تام بيننا مل�صلحة الإحتاد والريا�ضة.
 الـ «كونغ فو» �أقدم ريا�ضة قتالية انطلقت من الهندپ ما هي �إجنازات الإحتاد املحلية والدولية ؟
مع رهبان ال�شاولني ،ثم انت�شرت من ال�صني ومنها �إىل
 يف الو�ضع ال�صعب الذي منر به ،و�ضعنا خطة عمل يفكل �أنحاء العامل ويعود تاريخها �إىل خم�سة �آالف �سنة
الهيئة الإدارية التي تقوم على تنفيذ برناجمنا ال�سنوي
قبل امل�سيح� .أما الإحتاد اللبناين للـ«كونغ فو» فقد ت�أ�س�س
ب�شكل يراعي الظروف ال�صحية واملادية .كما قررنا توزيع
ّ
عام  ١٩٩٥برئا�سة انطوان الزايك ،بعده ت�سلم الرئا�سة وما امل�س�ؤوليات على �أع�ضاء الهيئة الإدارية وذلك لتخفيف
يزال حتى الأن الدكتور جورج ن�صري الذي �أ�سهم يف تطوير العبء على الإداريني ،وحتى الآن تكللت اخلطة بنجاح.
التقنيات والعمل الإداري ،وو�ضع الإحتاد على اخلارطة
پ وما هو الربنامج امل�ستقبلي؟
الدولية بعد ح�صد العديد من امليداليات و�آخرها املركز
احتل  -نحن كما كل الإحتادات الريا�ضية من ّر بظروف �صعبة
ّ
الرابع يف بطولة العامل يف �شانغهاي عام  ،٢٠١٩حيث
بتنوّع يف ظل احتادات جديدة تعتمد �أ�ساليب غري معرتف بها
املركز الأول يف الدول العربية .وتتميّز هذه الريا�ضة ُ
دول ًيّا ،كما ح�صل معنا ،ولكن متك ّنا بامل�ستندات والبنود
�أ�ساليبها ّ َ
مما ي�سمح لكل الأعمار مبمار�ستها.
القانونية �أن نوقف هذا التعدي ،و�أن ن�ضع الأمور على
پ ما هو دور �أمني ال�سر يف ن�شاطات الإحتاد؟
ال�سكة ال�صحيحة بف�ضل رعاية وزارة ال�شباب والريا�ضة.
 املعروف �أن �أمانة ال�سر هي �إدارة الإحتاد ،من هنا يقوم و�أعتقد �أن الوزارة ،مع وزيرها اجلديد �ستكون مميزة عنغريها ،وقد مل�سنا ذلك بعد اللقاءات واالفكار اجلديدة
التي يعمل بها الوزير جورج كال�س.
پ كيف هي عالقتكم مع الفرق الأمنية والع�سكرية؟
 عدد الأندية يف الإحتاد  ،٢٣و�ستن�ضم �إليه � ٣أنديةجديدة� ،أما التعاون مع فرق الفنون القتالية يف قوى
الأمن الداخلي ،كما مع كل الفرق الع�سكرية ،متر
بفرتة ركود ب�سبب الأو�ضاع ال�صعبة التي منر بها .ويف
هذه املنا�سبة �أ�شكر املديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
على الثقة التي �أعطتها للإحتاد يف تدريب فريق
الفنون القتالية.
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بر�شلونة..
نهاية واحدة ووعود متكرِّرة
ريا�ض عيتاني
حتدّ ث ت�شايف هرينانديز مدرب بر�شلونة ،بعد ال�سقوط �أمام بايرن ميونخ بثالثية نظيفة ،ب�شكل وا�ضح
وكرر �أكرث من مرة �أنه كانت هناك �ضرورة لكي ي�صل الفريق القاع بتوديعه لدوري �أبطال
عقب املباراةّ ،
�أوروبا من دور املجموعات ،ليبد�أ من الآن ف�صاعدً ا حقبة جديدة ،وهي «حجة» لطاملا ا�ستخدمها مدربو
الفريق خالل ال�سنوات ال�ست الأخرية يف كل مرة يودّع فيها «البالوغرانا» الك�أ�س ذات الأذنني ب�شكل خمز
منذ تتويجه الأخري بها يف عام .2015
حتول .يجب �أن تبد�أ مرحلة
وقال ت�شايف بعد ال�سقوط يف �أليانز �أرينا :ما حدث يجب �أن يكون نقطة ّ
جديدة ،ال ميكننا الإ�ست�سالم لأن بر�شلونة ال ي�ستحق �أن يكون حيث نحن الآن� .أ�شعر بهذا النادي ،و�أنا
أحب هذا النادي و�سنعمل بجد.
� ّ
ومل يكن ت�شايف حا�ض ًرا يف �أي من هذه الهزائم املتتالية لـ «البار�شا» يف البطولة القارية ،لأنه ترك الفريق
الكاتالوين حتديدً ا بعد التتويج معه كالعب ب�آخر لقب لـ«ت�شامبيونزليغ» ،لكن اليزال هناك عدد من
الالعبني القدامى يوا�صلون اللعب ك�أ�سا�سيني يف الفريق� ،أمثال جريارد بيكيه� ،سرجيو بو�سكيت�س
وجوردي �ألبا ،والذين مل ينجحوا يف انت�شال الـ«بار�شا» من عرثاته.

كوارث متتالية

ت����ذك����ر ن���ه���اي���ة ح��ق��ب��ة
ب��ر���ش��ل��ون��ة يف م��ي��ون��خ
ب�شكل ف��وري مبا حدث
ل��ه �أم����ام ي��وف��ن��ت��و���س يف
ت���وري���ن���و ع�����ام 2017
و�أم���ام روم��ا يف ،2018
ول��ي��ف��رب��ول يف ،2019
و�أم���ام ب��اي��رن نف�سه يف
 2020عندما مني ب�أكرب
خ�����س��ارة ل��ه يف تاريخه
ب��ال��ـ «ت�شامبيونزليغ»
) ،(8-2و�أم����ام باري�س
������س�����ان ج���ي��رم������ان يف
ال��ن�����س��خ��ة امل���ا����ض���ي���ة.
وقتها كان احلديث يدور
حول �ضرورة التعلم من
�أخطاء املا�ضي وجتديد
الفريق املنهك على مدار
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خيبة العبي بر�شلونة.

�أعوام ،لكن مل ي�شهد الفريق �أي ثورة ب�أي حال من الأحوال،
فقط تبعرثت �أوراقه الرابحة برحيل الربازيلي نيمار ثم
ريا الأ�سطورة الأرجنتيني
الأوروغوياين لوي�س �سواريز و�أخ ً
ليونيل مي�سي.
وكانت ال�صفقات ال�ضخمة التي �أبرمتها الإدارة ال�سابقة
بقيادة جو�سيب ماريا بارتوميو مثل التعاقد مع عثمان دميبلي
وفيليب كوتينيو وغريهما ،خميبة للآمال الواحدة تلو الأخرى.
وو�صل الأم��ر بالفريق �إىل الو�ضع احل��ايل ال��ذي وجده
ت�شايف ،العديد من الالعبني ال�شباب الواعدين الذين
بحاجة �إىل مزيد من الوقت من �أجل اكت�ساب اخلربات
الالزمة يف الفريق الأول من �أجل قيادته لتحقيق الألقاب،
والعبني من متو�سطي العمر الذين خفتت �أ�ضوا�ؤهم مع
الوقت )ميثلهم تري �شتيغن وفرينكي دي يونغ( ،والعبني
كبار يف ال�سن ما زالوا يعاندون فكرة قبول انتهاء حقبتهم
مع بر�شلونة بعد الإهانات العديدة التي يتعر�ضون لها.
وبالطبع هناك اختالف بني الإق�صاءات ال�سابقة للبار�شا،
التي كانت جميعها يف ف�صل الربيع ،ويف بع�ضها كان الفريق
قريباً من بلوغ النهائي مثلما حدث يف �أنفيلد عام 2019
وقبلها يف روما ،لكنها و�صلت حقيقة للقاع هذه املرة بعدما
و ّدع بر�شلونة دور املجموعات للمرة الأوىل منذ �أكرث من
وحتديدا منذ مو�سم  ،2001-2000ليوا�صل م�شواره
عقدين
ً
يف البطولة القارية الثانية ،الدوري الأوروبي.

مشوار ضعيف

ا�ستهل بر�شلونة الن�سخة احلالية بال�سقوط بالنتيجة نف�سها على
�أر�ضه �أمام بايرن  ،3 - 0وخ�سر جمد ًدا بثالثية من دون ر ّد يف
ملعب بنفيكا ،قبل �أن ي�ستفيق �أم��ام دينامو كييف ويفوز عليه
ب�صعوبة بهدف نظيف ذها ًبا و�إيا ًبا ،ثم تعادل �أمام بنفيكا يف كامب
نو �سلبياً قبل �أن يودع امل�سابقة بثالثية للمرة الثالثة �أمام بايرن.
كما �أن الفريق الكتالوين مل تعد لديه الآليات املتاحة لتغيري
خ�صو�صا �أن �سوق الإنتقاالت
هذا الو�ضع على املدى الق�صري،
ً
ال�شتوية القادم لن يق ّدم له الكثري يف و�سط الأزمة املالية التي
تغرقه ،وال�صعوبات الهائلة املتمثلة يف الإمتثال للعب املايل
النظيف ،وكذلك امل�شكالت التي تواجهها الإدارة يف البحث عن
وجهة �أخرى لالعبني احلاليني من �أ�صحاب الرواتب املرتفعة.
وي�ضاف �إىل ه��ذا �أن ال��ـ«ب��ار���ش��ا» ي���و ّدع الك�أ�س ذات الأذن�ين
التي لطاملا �أ�سعد بها جماهريه يف بداية الألفية ،بت�سجيله
لهدفني وحيدين ط��وال ال�ست مباريات التي خا�ضها ب��دوري
الأب��ط��ال ،وه��و ر�صيد �شاختار دونيت�سك الأوك����راين ،ليتف ّوق
فقط على دينامو كييف وماملو اللذين �سجال هد ًفا وحيدًا.
لكن هذا الرتاجع املخيف يف ت�سجيل الأه��داف ال يعاين منه
بر�شلونة فح�سب يف دوري الأبطال ،ففي املباريات الع�شرالأخرية
للفريق ،بني الـ«ليغا» والـ«ت�شامبيونزليغ» ،مل ينجح يف الت�سجيل
يف ال�شوط الأول �سوى يف مباراة واحدة ،ما ينذر با�ستمرار ف�شله
حتى يف الدوري الأوروبي.
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منتدى األمن
نتفة دفا ولقمة قوت
ع ّبى البرد �شراييني
وعا كِ تر ال�سقعا رح موت
َ
بيتي خيمة بت�إويني
وعليها م�ش قادر فوت
ما في فر�شة تدّفيني
و�صار غالي �سعر المازوت
ال�سيا�سة ما بتعنيني
يا ر ّبي �إنتَ عطيني
نتفة دفا  ،ولقمة قوت.
پپپ
َقلها:
قل ِبك لِ ت�س ّكر بابو
بمفتاح وقفل
راهِ ن قلبي ع ح�سابو
من ُه ّوي وطفل
قالتلو:
حتى يبقى بغيابَك
قلبي مرتاح
حفرتو عا درفة بابَك
قفل ومفتاح.

ما �سمعتُ ْم لح َن �إثمي
ذئب الخدا ْع
ق ْد �أعرت ْم �سمع ُك ْم
َ
قرب النهايةِ
كم �أ�شتهي َ
ِّ
علّني �أم�ضي على �صك الردى
ٍ
بغ�صةِ
غيمة
لم ت�شعروا �أبدًا ّ
ٍ
مهزومة ح ّتى النخا ْع
ركلَتْ �سماها وارتمى هدفاً
بمرماها الودا ْع
فلتعلموا ...هذي �أنا
كلّي انف�صا ٌم رغ َم �أ ّني
لم �أ�ض ْع يو ًما قناعْ.

نغم ن�صار

وينن صابيعك؟

غابي القاعي

ال قناع
ال�شي َء يُغريني
ويجذبُني �إلى هذا ال�صرا ْع
فعلى مفارقِ رغبتي امر�أةٌ
باب ال�صدا ْع
تد ُّق على ِ
وتهند ُم الأ ّيا َم تده ُن ِظف َرها
أحمر حي ًنا
بطالءِ ٍ
رف�ض � ٍ
ثوب ان�صيا ْع
وحي ًنا ترتدي َ
وبكع ِبها العالي تدو�س على البال
�ص الحز َن الم�شا ْع
ِّ
وتخ�ص ُ
ولَك ْم تع َّرتْ في �ضميري نزوةٌ
َ
فم�شتْ على ح ِّد التُّقى
وتم ّردَتْ
وتن ّق َبتْ في داخلي بنتُ ال�ضيا ْع
ولَك ْم تلوتُ عليك ُم الآثا َم له ًوا

َفتفِ ت هنا ِخبزك ع د َّياتي
نِ�شفو �صابيعي مِ ن َعط�ش لِ ْولوع
كِ ِ
يح�صلِ الآتي:
نت ْن لَ َم�ستُن
َ
ّ
�إل َهت متِل �شالل َ�ص ْب طلوع
و�صلْت لَهتاتي
وع �شوا َرك ْن َّ
� َ
إر�شح �أنا ب َك َّفك مِ تِل ينبوع
ِي�سقي �شجر مزروع ُج ّواتي
وارجف مِ تِل َر ِّفة ُغ�صن مخلوع
ُ
وريحك تليعِ ب لِعب �شهقاتي
َ
ّ
و�ص ّفي مِ تِل ع�صفور َدقو خ�شوع
َ
وه ّرو بعد لِ دموع ري�شاتي
هَ ج َرك بَ ِرد َ�ش َّرد دفا لِ �ضلوع
ال ت�شوفني عم غِ ب َزفراتي
زعل مِ تِل را ِبع طفل ممنوع
ِب َ
بَ ّيو و َّزع الم�صروف َع تالتي
و�صوابعي ْل غِ فيو َع لَم�ساتي
عم َط ِ
قط ُقن َل ِي�سكتو من الجوع.

�أحمد حدرج

حطام أنثى
�أت�ساءل:
�أينك يا ُململِم حطامي؟
�صغت من حروفي ق�صيدة
�أينك يا من ُ

�أينك مني
�أنا الطفلة الخائفة
الأنثى الراجفة
الع�صفورة التي تلقي
في فناء الروح �أجنحة
والفرا�شة ال�شاردة في عينيك
�شم�س جديدة؟
بحثاً عن
ٍ
ما زلتُ �أنثى �شامخة
�أغزل من �ضعفي �شال الحياة
و�أح�صي على اليدين هزائمي
ما زلتُ �أنثى قو ّيَة
عيني
ال ب�ؤ�س في وجهي وفي
َّ
ال ي�أ�س في �أيامي
فهل لملمتَ حطامي؟

اعتدال م�سلماني

ِإ ّمي
ُ
�ش بْيل َبقو دَيكي َع �شعراتي
يَ ِّمي ْ ...فرا�شات زهور ِو ْع�صافير
ْودَيكي وقت َم ْخلِقِ تْ  ...ري�شاتي
اللي َعلَّموني ِطير
ِو َ
ر�ضعِ تْ دَيكي كتير
ْ
تا َزهَّ رو �شفافِ ك ِب َحكياتي
ْو َوقت ْل ت ِِجي تَ تْ َم ِر ْجحي لِ ْ�س ِرير
َد َّياتِك ْب تِغفا َع د َّياتي
ّ
ال�صبح نوعا ْن َق ِّطف ْل بكير
تَ ّ
ْ
ْومِ ْن هَ يك كل ما َفلفِ �ش ْب ذاتي
ْب القي �إِدَيكي ْب َحقِ لتي نواطير.

�أالن جرجورة

حبري بعينيي
عمرن ورق
حبرو احترق
بعيونهم �ضحكة خريف ّية
ال ه ّم عا قلبن مرق
ال ريح ال �أحزان مطوية
بيحكوا..بيطلع بحرفن �شم�س
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معلق بعمرن �صوت حر ّية
كلن بحبر �شفافهم عم ي�ضحكوا
وحدي �أنا حبري بعينيي.
پپپ
وبح�س بدّي اغمرك بجنون
ّ
وال�شوق ف ّيي �إنزفو كلوّ
ّ
ويبقى بقلبك ح ّبنا مرهون
وي�ضيع �صوتي و�صير حنلّو
ب�س الق�سا كبران بدّو يكون
ونا�سي ب�س ّري �شو كنت قلّو
ح�س �إ ّنو بمون
من هيك م�ش عم ّ
ّ
و�إ ّنو بقلبي ال�شوق عم ذلو.

نجوى ال�شدياق

العمر المسافر
أحباب في رمقي
يهي ُم ال ُ
ينثرون فر َح �صباحاتِهم
ومواج َع الأ ّي ِام العابرة
على مرمى دربي
ف�أ�سك ُن مذهوالً في �صالتي
القلب � َ
إليك يا موالي
و�أي ّم ُم
َ
ً
َ
�أ�س�ألك �سالما يفيءُ �إليه قلبي
پپپ
يد ُو ُر بي زم ٌن محموم ير ُّج كياني
و�أنا � ُ
أبحث عن ميناء
َ
خال�ص
ير�سم لي وجهة
ٍ
َ
ُ
يوقف َ
عبث �أيامي وه�شا�شة الق�سمات
ً
ّ
من يعي ُد فرحا ين�أى �إلى محط ِ
ات العمر
من يبط ُئ زمناً يجري
ويلمل ُم ال�شكوى م َن الآهات
پپپ
لو �أن هذا العم َر ال يجف
ويبقى جارياً كماءِ
النهر
ِ
لو �أن ُه ال ي�سافر
لو �أنه يبو ُح لي مر ًة عن ّ�سر ِه
لو �أن ُه تم ّهل قلي ً
ال لأطعمت ُه لو َز القلب
لو �أن ُه لي�س خائناً
كلمع البرق
يم�ضي في غفلةِ ..

َ
ويترك �صاحب ُه مطعوناً
و�سط الدرب
لو �أن ُه ال ينطفئ
على �أجنحةِ
الوداع ال�صعب
ِ
ً
لو �أنه يقيم �أبدا ،فال يغادر...
پپپ
لو �أ َّن هذا العم َر يح ُّن �إلى ما كان
ُ
كطير الم�ساء
درب العودة
ِ
ويعرف َ
َ
�شغاف القلب
ف�أو�س ُع له
وفي الح�شا زا ٌد يقيتُ به
العين ماء.
دمع
ِ
ومن ِ
َّ
�آه ...لو �أن ُه ال يكابر.
لو �أ َّن في طبعهِ البقاء.
لو �أن ُه غي ُر عابر.

�سمير عالمة

عم يقرب الميالد
عيب عليك تخون العمر
وتن�سى كل المودة
وهبتك قلبي المتل الجمر
وبالآخر تطلع �ضدي
ربيتلّك �أحلى والد
ور�ستقتن بتياب جداد
عم يقرب عيد الميالد
بدّي ترجعلي بدّي
پپپ
حلوي الجمعة وحب�ش العيد
و«بابا ـ نويل» الجايي
عم بيغني �شعر جديد
وعم بيخبرنا حكايي
تن�سينا وقت ال�شدة.
ّ

المعاون الأول
طوني اليا�س نجيم

َ
إبقي معي
ِ
القلب ال تتر َّفعي
ملكت
يا من
َ
ِ
م�ضجعي
و�صلك كيف يهد�أ
من دونِ
َ
�شوقي يع ّذبني و�صبري عاج ٌز

والحب ٍ
ي�شع ُل نا َرهُ في �أ�ضلُعي
ُّ
هجتي في ٍ
لوعة
الفق ُد �أح َر َق ُم َ
وال�شو ُق �سي ً
ّ
ال قد �أثا َر بَمد َمعي
أراك مجدّداً
لو قي َل �إ ّني لن � ِ
ما نف ُع َ
تلك الدّور هيا ارجعِ ي
ما نف ُع �ضوء ال�شم�س في �أفيائها
ُ
أربع
والفلك يجري في ّ
الجهات ال ِ
وال ّري ُح ت�سعى في الف�ضاءِ لواقِ حاً
أروع
وال ّزه ُر يثمِ ُر في اللذيذ ال ِ
غابت عيونك منذ و�صلك قد خبا
ِ
عندك ترف�ضيهِ وتمنَعي
والقرب
ال َ
يطيب مع الهوى
عي�ش في الدّنيا
ُ
والو�ص ُل م ّني �صاد ٌق ال تجزعي
ف�أنا المت ّي ُم ِ
فيك نو ُر ب�صيرتي
ِ
بعدك مظ ِل ٌم فابقي معي.
وال�صب ُح
ّ

عناية �أخ�ضر

نسائم الصباح
فنجان قهوتنا ورع�شة خافقي
�شرقِ
و�صباحها �شم�س النهار ال ُم ِ
بالبل
فهناك عند النهر �صوت ٍ
العا�شق
ت�شدو تُ َغ ّني للحبيب
ِ
وتُ َ�ص ِّف ُق الأغ�صان �إعجاباً بها
و�أزاهر ُّ
ال�ش ّباك كل زنابقي
والف ُّل والنارنج والجوري الذي
بيارقي
نَ ْ�سقتُ ُه وهناك خف ُق ِ
اهلل ما �أحلى الن�سائم عندها
العابق
والج ًّو ينعم بالربيع
ِ
َ
المطارح زغردَت لقدومها
كل
ِ
للخالق
وبالدنا ت�سبيحة
ِ
ومن الجنوب �إلى ال�شمال تحيتي
روحي تُ َ�صلّي جبهتي ومرافقي
من زارنا يوماً و�أرخى ظلَّ ُه
فوق التالل وكان نِع َم الحاذِ قِ
ل ُه في الجنوب َم َودّة ال تنتهي
وكذا ه َ
ُنالك مرف�أ لزوارقي.

ا�سماعيل رمال
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منتدى األمن
ُّ
الترقب واألمل
ربيع
قال لها� :أيتها الغالية
ت�شعين بالأمنيات و�أحالم الطفولة
التي ِ ّ
يامن �أراك الآن متعبة مثل قطرة ندى
على زهرة بابونج
لن �أدع الحزن يت�سلل �إليك...
�س�أجعل �أيامك �صباحات مل َّونة
ممتلئة بالع�صافير وال�شمو�س.
قالت له� :أنت من جعلت الفرح
عنواناً لروحي
ما قيمة الوحدة من دونك؟
االنفراد؟...االنفراد يا �صديقي
ماعدت �أعي�شه
لأنك غدوت انفراداً مطلقاً
في متاهات محبتي
المنف�صلة خلف جزر ال�صمت المتناثرة...
غدوت �صوراً للأماني
وحقوالً ربيعية ممت َدّة في �آمالي
وبين عرائ�ش م�سترخية
بين الذهول والقلق
بين الهدوء والحنين �أقاتل نف�سي
و�أ�شكو منها �إليها
�أغ�ضب ك�شتاء عا�صف
�أهرم ك�شيخة ِ ّ
متعكزة على الخريف
و�أ�شرق كعرو�س في ربيع الفرح
�ألتهب كنار في لظى ال�صيف...و�أنتظرك
االنتظار خلق مني �إن�سانة
�أيامها مكلَّلة بالتر ّ ُقب والأمل.

ميمونة ديب ( فنانة ت�شكيل َيّة)

الصبر مفتاح
بيم�ضى العمر وبيقولوا ال�صبر مفتاح
والفرج ب ليلو الطويل نايم مرتاح
�صبرنا ومرقت عا جبي َّنا �سنين
وبقي الظلم عا �صبرنا حامل �سالح
پپپ

من�صبر ،عند كل �إفترا و�ضغيني
وقدامنا الحقيقة م�سجوني حزيني
لكن رغم زيف القدر ولعبة الأيام
رح ت�شرق �شم�س العدالي
ّ
...وتفك الرهيني.

المعاون الأول ح�سين عجيني
(مفرزة �شواطئ بيروت)

رفقًا بقلبي
رفقاً بقلبي �إذا ماهامه ُ وجد ُ
من لحظ ِ عينيك ِ �إذ ْ لو �شاقه ُ ر ُد
�سلي نياطا ً عفاها الدهر من وجع ٍ
و�أخبريها ب�أن ْ قد الحها �ص ُد
ليل ي�ؤرق �أجفاني وي�شعل في
�ضلعي ِجمارا ً وفي نيرانها �سع ُد
�سيقت ْ لك ِ الروح والأنفا�س
َ
مرخ�صة ٌ
تحكي ف�صول غرام ٍ ما له ُ ح ُد
دارت حواليك ِ مثل العِ قد في عنق ٍ
ف�أف�صحت عن �سحرها ما ط ّوق العِ ق ُد
خلّي �سبيل رقيق ٍ في الهوى ثمِ ل ٍ
يكاد من َز َفر ٍ به الع ّباد ُ تعت ُد
�آن االوان له يجني ثمار َ ُمنى
فا�ستقبليه وفي �إقبالك ِ ُجه ُد
نع�شاً ي�ضم �شهيدا ً الجلِ عا�شقه ِ
فما مثيل ٌ له من قبل ُ �أو بعدُ.

عبد الباري المالكي

العفو عدالة
�إن �أردت �أن تث�أر من جروحك
�سامح بنقاء
ال تثقل روحك بالمقت اللعين
نقي �أبي�ض ي�شفي ندوبك
فال�صفح ٌ
وفيه ل َّذة ال تجدها في االنتقام...
قد تك�سرك كلمة وقد يهينك خليل
ولكننا ب�شر وطبيعتنا َّ
خطاءة

ٌ
مر�ض مزمن
والكبرياء
ي�صيب قلوبنا و�ضمائرنا فنق�سو ونبتعد...
�صافح جميل الروح واغفر له
فالحياة ق�صيرةٌ والعمر م َّرة وكلنا راحلون
واعلم �أن الح�سن �سيبقى
وال�سيىء �سيرحل
حتى لو لم�س لُطفك...
قيل في العفو �أبيات وق�صائد
اختر منها كلمة تطفىء نار الحقد
...العفو وال�صفح عدالة.

فاطمة يا�سر بلوق

صرت أجمل
ُ
زدتُ عا ًما
�صرتُ �أبهى
�صرت �أجملْ
حتى �صار الفج ُر من عينَ َّي يثم ْل...
زدتُ عا ًما
�صرتُ بد ًرا
�صرتُ �شهدًا
�صرتُ مثلِ الماء عذ ًبا
حين في ال�شاللِ يُح َم ْل...
زدتُ عا ًما
الغيم �أعلى
�صرتُ فوق
ِ
�صرت مث ًل الليلِ �أهدى
الع�شب �أ َر ّق و�أندى
ومِ ن
ِ
�صرتُ في ال ِ
أفالك نج ًما
زا َره ال�صب ُح...ف�أكم ْل...
�صرتُ نب ًعا
�صرتُ وردًا
�صرت م�س ًكا �صرت عنبر
كفي �أ�صغ ْر
�صار هذا الكون في َّ
يعبر الج�س َر وي�أ َم ْل...
�صرتُ �أعم ْق
�صرت �أن�ض ْج
�صرت �أوعى
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بالرفق ودفء القلب �أعمل...
�صرت
ِ
زدت عا ًما
حتى قلبي لم يزل بالحب �أ�شملْ.

فاتن فاعور

قيثارة األمل
ّ
�أقفلْتُ نافذةَ الأحزانِ
والطللِ
واجت ْزتُ قارع َة ال ِ
أ�شواك والأ�سلِ
ورحتُ � ُ
أعزف �ألحا ًنا مر ِّنم ًة
ْ
�أ�صدا�ؤها نغ ًما ي�سطو على زحلِ
لعلّه الحل ُم المن�شو ُد يدر ُكنا
ون�ستفي ُق على قيثار ِة الأملِ
لن�سكب في �أ ّيامِ نا قد ًَحا
ه ّيا
َ
إ�صرار والجذلَِ
من ال ّتفا�ؤلِ وال
ِ
المثقوب وحدتَنا
ولنمنح الوط َن
َ
ِ
ه ّيا لنرت َق ُه بالقولِ والعملِ !!
ولننفث الفر َح المخبو َء في ٍ
ِ
رئة
ت�شتا ُق زفرتُها
للحب والغزلِ
ِّ
أن�س في هد ٍُب
ولتن�صه ْر �سهراتُ ال ِ
ت ّو ٍ
ِ
اقة
وح والمقلِ
لحديث ال ّر ِ
هناك �سبي ٌل �سوف يجعلناُ
َ
فهل
نن�سى الهمو َم وما تحويهِ من َز َعلِ ؟
�سوى المح ّبةِ والإيمانِ ما ِ
فتئت
في الوجدِ �أفئدةٌ تخلو من ال ّزللِ
ٌ
ملتهف
القلب
لذا ف�إ ّن �سرو َر
ِ
أحالم لل ُمثلُِ
للم�سةِ
ِّ
الحب لل ِ
بالحب �أ�شرعتي
ها �إ ّنني انطل َقتْ
ِّ
نح َو الأمانِ وما في الو ِّد من َو َجلِ
ومهجتي عز َفتْ �ألحا َن طيبتِها
و�أقفلَت ُجد َد الأحزانِ للأزلِ .

فاطمة ال�ساحلي

حضرة الوقت
ذات وقت
تراءى لي �أنني �أقفلت �سجن الوقت
وها �أنا ع�صفورة طليقة

تهيم في فلك المطارح
تطلق زغردات �سعيدة
وتتهالك على كر�سي
في مقهى ر�صيف
�أمام واجهة تفي�ض �ألواناً
تر�صد خطى الطريق
ت�صافح �صديقاً
ت�ستذكر زمناً
تزيح ال�شم�س من مطرحها
وتنتظر الم�ساء...
تراءى لي �أنني في الإنعتاق
�أغدو روحاً
�أغدو فكرة
�أغدو رحابة
�سجان بارع
لم �أدر �أن الوقت َّ
يو�صد باباً
وعلى كل مفترق يزرع رقيباً
يوقظني من ان�سيابي
يقتلعني من يقظتي
يقب�ض على مر�ساة �سفينتي
تتزاحم �أوامره في ر�أ�سي
في ج�سدي
في غ�ضبي
في �سكينتي
و�أنا في ح�ضرة الوقت
�سرعان ما �أنحني...و�أطيع!

�إيفون عبود الحلو
لي و لك
لي �ضوء في عينيك �أ�سرجه
و�أدخل عتمة تفا�صيلي
لي في دمع المرايا وجه بتول
�صوته �سكوت و�صداه ذهول
لي خي ُل قلق تجوب �أفكارك

جريُها نيران و�صهيلها ريح مجنون
لي من ا�شتعال الطريق جمر الر�ؤى
ومن ا�شتهاء عينيك خفق ناظ َريك
لي من وجع الذاكرة �ألف ق�صة
�أرويها لتنام غزالة القلق
لي �إث ٌم ارتكبته �أ�صابعي كلما هرولت
�إلى الق�صيدة
تحت�ضن طيفك لي ً
ال وتعود
لتخفي ب�صماتها
في جيوب ال�شم�س الفا�ضحة
لي ارتحال �شاقه �صوم الخطى
والدرب طويل والحيل ك�سول
ولي بع�ض منك ظل،
وبع�ضك تحت جلد ق�صائدي �أخفيه لغزا
لي رهن مر�صود بين الأ�سطر لو فككته
اهتزت �أر�ض الق�صيدة
و�أخ�ضر ع�شب المعنى
لي من ملح الدمع خمائره
ولك من جمال ال�شعر ب�شائره
لي من دالية ال�شوق عناقيد
لفحتها �أنفا�سك ف�أ�سكرت ليلي وجدا
ولك م ّد ال يعترف بجزر ي�سافر في دمي
يعزف على ق�صب الروح مواويله
�صمتك خدعة �أ�شتهي كذبها،
فا�سقني من د ّنها �سكرةَ عمر
ما ع�شته بعد
هو الزمان �إذ طاوعته يمدد
ً
ب�ساطا
جراحك
ويتكئ على ال�صدر الملتهب
وال�ساعات خيول الم�سافات تقطع
حبال الروح
وت�شرب المدى ك�أ�سا معتقا
والآن قل لي :كيف �ألقاك دون تردد
وكيف ال �ألقاك و�أنت غيم
ترت�سم في �سمائي �ألف لوحة ع�شق؟

�سمر كرامه
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ت�صميم و�إعداد :جوزف كرباج

وقت للتسلية
�أفقي ًا:

١ـ م�ستنقع���ات مجففة وم�ست�صلحة في
�شمال هولندا فيها مزارع زهور وريا�ضة
تزلج مائي ،مدينة جزائرية.
٢ـ ام���ر فظيع� ،إله التجارة عند اليونان،
عائلة م�ست�شرق انكليزي ترجم )القر�آن(.
٣ـ ال���ذي مال���ه بالفائ���دة ،م���ن �ش���رب
وارتوى ،يد القمي�ص.
٤ـ يت�صاعد من الحريق ،بلدة ا�صطياف
لبنانية.
 ٥ـ �شدي���د البيا����ض ،مدين���ة م�صري���ة،
والدة.
 ٦ـ �أر�ش���د ،الذي���ن ي�صنع���ون الحلى من
الذه���ب والف�ض���ة ونحوهم���ا ،لوم���ي
وانتقادي للغير.
 ٧ـ حج���ر الطاحونة ،مدينة �أندوني�سية
بجاوه.
 ٨ـ قع���ر ال�ش���يء ،عائل���ة رئي�س حكومة
يوغو�سالفيا حتى وفاته ،للح�سرة.
 ٩ـ ع���ذراء �شهيدة قدي�سة عيدها في ٤
كانون الأول ،ماركة �سيارات.
١٠ـ من�ش���ار بالأجنبي���ة� ،ص���وت الكلب،
ّ
لطخ ود ّن�س.
١١ـ ت�ست���دل ،قنوات او �أنابيب ي�سيل بها
الماء من ال�سطوح الى البيوت.
١٢ـ �أخرج عن طاعته� ،إله.
١٣ـ امبراط���ور رومان���ي  ١١٧ـ ،١٣٨
احدى جزر الأنتيل.
١٤ـ اهلك واق�ضي ،يكلّونه في العمل.
١٥ـ مرف����أ فرن�س���ي على بح���ر ال�شمال،
احدى جزر العذراء الأميركية.

1

2

3

الكلمات المتقاطعة
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

٢ـ عائل���ة مهند����س فرن�س���ي �أول
م���ن �صنع �آل���ة طار به���ا ،١٨٩٠
المملوكة ،مدينة نيجيرية.
٣ـ ا�سرد الحكاية ،خوف ،نوع من
ال�سمك المعلّب.
٤ـ ل�سان النار وح ّرها ،ي�ؤخذ من
الفيلة� ،أف�صل في الأمر ،جوابك.
٥ـ خبي���ث متمرد �شري���ر ،كذاب
١ـ مدين���ة �أميركية في انديانا� ،شعلة من بالأجنبية ،وجهة نظر فكرية.
٦ـ �أ�صلح البناء ،اال�صبع ال�صغرى،
نار� ،أودية.

عمودي ًا:

الإ�سم :
رقم ومكان القيد :
العنوان :

�إي�ضاحات

5

6

8 7

9

15 14 13 12 11 10

تر�شح ،كثير من ال�شجر الملتف.
٧ـ مفرح���اً ،ج���اءت� ،سمان���ة
الج�سم.
 ٨ـ يبرع ويتم ّيز عن غيره بالعلوم،
بحراً� ،أظلم الليل.
 ٩ـ ع�ل�ا وارتف���ع� ،سرقت المال،
مدينة �سورية ،خطوة بالأجنبية.
 ١٠ـ و ّبخه ،ذئب� ،شجر ي�ستخرج
منه الزيوت.
١١ـ بئ���ر بالأجنبية ،ي�سمح ،دا�س

على� ،ضغط ال�شيء.
١٢ـ من م�ؤلفات �شك�سبير ،مم ّرن،
�سقط في االمتحان.
١٣ـ مماث�ل�ان� ،شه���ر م�ص���ري،
اال�سم الأول لممثل �أميركي ا�سود
الب�شرة ،حب�س.
١٤ـ �سخ���اء وج���ود ،مدين���ة ف���ي
�ألمانيا.
١٥ـ رقادي ،كهوف ،حكيم هندي
�أ�س�س مذهباً �ضد البرهمانية.

ق�سيمة اال�شرتاك مل�سابقة الكلمات املتقاطعة العدد 360

تر�سل احللول مع الق�سيمة خالل �شهر من �صدور العدد على عنوان املجلة املثبت فـي ال�صفحة الرابعة.
جائزتان قيمة كل منهما  150.000ل.ل.
يُختار الرابحان بوا�سطة القرعة من بني �أ�صحاب احللول ال�صحيحة.
ين�شر �إ�سما الرابحني فـي العدد الذي يلي ن�شر حل امل�سابقة.
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الكلمات السداسية
طريقة ال�سير فـي �شروط اللعبة:

الكلمة التي يجب اكت�شافها م�ؤلفة دائماً من �ستة
�أح���رف ولها مكانها المحدد وال��خ��ا���ص بها فـي
�صف الخانات الأفقية الفا�صلة بين الدوائر العليا
وال�سفلى كما هو مب ّين فـي و�سط الر�سم وتقر�أ
من اليمين الى الي�سار وال يتكرر فـيها الحرف اال
مرة واحدة فقط مما يدل على الم�ستوى الفكري
العالي التي تتميز وتتمتع به هذه اللعبة من ناحية
التح�ضير والإعداد ،فـي دوائر رقم  3عمودياً ن�ضع
لكم دائماً �أح��رف كلمة واح��دة من القائمة التي
ت�شمل �ست كلمات تتبدل وتتغير من عدد الى �آخر
لت�ساعدك على الحل .عليك عزيزي القارىء ان
تبد�أ بنقل وكتابة كل كلمة فـي القائمة الى مكانها
ال�صحيح بطريقة عمودية من ) (1الى ) (6حتى
تتمكن من اكت�شاف الكلمة ال�سدا�سية كلها الظاهرة
فـي خاناتها الأفقية مع جميع �أحرفها لذلك يف�ضل
ا�ستعمال قلم ر�صا�ص وممحاة� ،أنظر فـي الحل
العدد القادم.

الوفاق  -ان�ساني  -ا�سبرين

3 2 1
ا
ل
و
ف
ا
ق

4

6

5

انكليز  -ميروبا  -اقالمي
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حل الكلمات المتقاطعة

 -1يوهان باير ،باوكي.
 -2وي ،ماجن ،دالوز.
 -3انجال� ،سامي ،كي.
 -4ابتر ،نهاوند.
 -5يا�سر ،جما�ش ،رز.
 -6مل ،امتحان ،هراً.
 -7جورجيا ،ال�شاطبي.
 -8جحر ،مبني� ،أ �أ.
 -9مجادلة ،ل�شبونة.
 -10ال� ،شاخ�ص� ،سهم.
 -11حالوقة ،قتالنا.
 -12هجر�س ،رف.
 -13الخيزران ،البندر.
 -14تفزع� ،أمانيه.
 -15بايكال ،هارتفورد.

 -1يواكيم ،جمل ،راتب.
 -2وين ،الجحجاح ،لف�أ.
 -3جر�س ،ورا ،الخزي.
� -4أما ،رار ،دجل ،يعك.
 -5ناال ،مجال ،وخز.
 -6بج ،بوتي ،ت�شق ،ر�أل.
� -7آن�سة ،حام ،اتهام.
� -8أرج�أ ،باخ ،جناه.
 -9ردم ،م ّنان� ،صقر ،نا.
 -10اينا ،ليل ،ت�ساير.
 -١١بل ،ه�شه�ش� ،شكا ،لهت.
� -12أوم�أ ،راقب ،لقب.
 -13وز ،وراط ،و�سن ،نيو.
 -14كنز ،بانهارد.
 -15يزيد ،هياتم ،فرقد.

حل الكلمات ال�سدا�سية

�أفقي ًا:

عمودي ًا:

6 5 4 3 2 1
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دونا ماريا غريب
نبيل انطوان رباط
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بناء الأوطان ..
يودّع عامً ا وي�ستقبل �آخر.
يقف الوطن على م�سرح الأحداث المتالحقة
والمقلقة.
ال يعرف هذا الوطن ماذا عليه �أن يفعل� .أيفرح
ل�سنة تنتهي بثقلها و�شجونها وم�آ�سيها؟ �أيخاف
من �سنة جديدة ال يعرف ماذا تخ ّبئ له؟
هل هي حال الأوطان التي ت�ست�سلم للق�ضاء
والقدر؟
هل هي حال الأوطان التي ت�ست�سلم �أمام
جلاّ ديها؟
لم َ
تبن الأوطان يومً ا بالإ�ست�سالم والهزيمة.
لم َ
تبن الأوطان يومً ا بالخنوع والم�سايرة
الرخي�صة.
لم َ
تبن الأوطان يومً ا بالأنانية وال�شخ�صانية.

إلى اللقاء

بقلم رئي�س التحرير
العقيد الركن �شربل فرام

ال تبنى الأوطان على �إذالل مواطنيها.
ال تبنى الأوطان على �إذالل من يقدّ م دماءه
على مذبحها.
خال�صا و�سالمً ا.
عهدٌ � ّأن الآتي �سيحمل
ً
ً
ونهو�ضا.
عهدٌ �أن الآتي �سيحمل ازدها ًرا
�إرادتنا �أقوى من دعايات و�أخبار رخي�صة.
�إرادتنا �أقوى من مناكفات عقيمة.
�إرادتنا �أقوى من غايات �شخ�صية.
ّ
مخططات �سوداء.
�إرادتنا �أقوى من
عهدٌ �أن يقوم الوطن من م�أ�ساته الطويلة.
عهدٌ �أن يعود الوطن الى الطريق ال�صحيح
والهويّة ال�صحيحة.
عهدٌ �أن يعود الى ازدهاره وثقافته.
عهدٌ �أن يفرح الوطن بما �سي�أتي...

