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التأمل واألمل
ُّ
ال ري�����ب ف����ي � ّ َأن الأزم���������ات ال���ت���ي ت�������� ِ ّؤرق
اللبنانيين ،وال�ضائقة االقت�صاد َيّة والمال َيّة
والمعي�ش َيّة التي تجتاحهم ،متزامنة مع
ومتحوّراتها ،و�صلت �إلى
جائحة «ك��ورون��ا»
ِ
د ْرك �أ�سفل ،وجعلت حياتهم �شبه ّ َ
معطلة.
ف���ي ظ ِ ّ
�����ل ه����ذا ال�������س���واد ال��ع��م��ي��م ،يُ ��ط��رح
ال�س�ؤال :ماذا نفعل؟ هل نركن �إلى الي�أ�س
ُّ
ون�سد �أبواب الأمل؟
ه���ل ن��ت��خ ّ َ��ل��ى ع���ن الإي����م����ان ب������أن وط��ن��ن��ا
�سينه�ض كما في �سالف الأزمان من نكبات
ه ّ َددت كيانه ووجوده؟
حتمً ا ال..فبالت� ُّأمل نرى في �آخ��ر النفق
قب�سا من �أم��ل ...نراه من مجريات �أحداث
ً
فرجا ما يقترب .ومن جملة هذا
توحي ب� ّ َأن ً
المجريات:
 ع��ودة الحكومة �إل��ى االنعقاد لحلحلةالأم���ور المعي�شية للمواطنين ،ومناق�شة
ال��م��وازن��ة ،وال��ت��ف��او���ض م��ع ���ص��ن��دوق النقد
ال���دول���ي ال�����ذي يُ ��ج��م��ع ال���خ���ب���راء ع��ل��ى �أن
ِّ
للحد
االتفاق معه هو باب الحل الوحيد
من �أزماتنا المال َيّة واالقت�صاد َيّة.
 -تفعيل وج ِ ّ���د َيّ���ة المفاو�ضات لتر�سيم

ال�����ح�����دود ال���ب���ح���ر َيّ���ة ال���ج���ن���وب��� ّ َي���ة ب��رع��اي��ة
�أم��ي��رك�� َيّ��ة ،الأم����ر ال���ذي �إذا م��ا ت��� ّ َم �سيتيح
لنا ا�ستثمار ث��روات��ن��ا النفط َيّة وال��غ��از َيّ��ة،
وتحقيق االنتعا�ش االقت�صادي.
 تزايد االهتمام الدولي والعربي بلبنانً
تمهيدا
م��ا يمنحه م��ظ ّ َ��ل��ة رع��اي��ة و�أم�����ان،
لتعافيه وازدهاره من جديد.
 الورقة التي تقدمت بها دول��ة الكويتبا�سم دول الخليج العربي من �أج��ل عودة
الثقة بينها وبين لبنان ،مع ما ي�ستبع ذلك
من دعم وا�ستثمارات.
ه����ذه ال���م�ل�اح���ظ���ات ي��ل��م�����س��ه��ا ك���ل خبير
َّ
ومطلع ،ال بل كل مواطن ،ويلحظ مفاعيلها
ع��ل��ى الأر�������ض م���ن خ��ل�ال ان��خ��ف��ا���ض �سعر
�صرف الدوالر في مقابل العملة الوطن َيّة،
م��ا ي���� ِؤدّي بال�ضرورة �إل��ى ال��ح ِ ّ��د م��ن موجة
الغالء الفاح�ش غير الم�سبوقة ،وبالتالي
ع����ودة ت��دري��ج�� َيّ��ة ل�لا���س��ت��ق��رار االق��ت�����ص��ادي
والمالي والمعي�شي.
فلنت� ّ َأمل� ،إذنَ ّ ،
لعل �شمعة الأم��ل ت�ضيء
الظالم.
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كشف عن ضبط شحنة كبتاغون مخبأة بالشاي

نوه بالعمل األمني
الوزير مولو ي ّ
الدقيق لشعبة المعلومات
اأعلن وزير الداخلية والبلديات ب�سام مولوي في موؤتمر
�سحافي عقده في المديرية العامة لقوى االأمن الداخلي،
بح�سور المدير العام اللواء عماد عثمان ،ورئي�س �سعبة
المعلومات العميد خالد حمود ،عن �سبط �سحنة كبتاغون
مـخـبـاأة بال�ساي مـهــر ّبــة فــي عــر�ــس الـبـحــر ،واإعــادتـهــا اإلــى
بيروت ،وكانت متوجهة اإلى اأفريقيا ومن ثم اإلى الخليج.
وقال الوزير مولوي اإن »العمل الدقيق الذي قامت به
المــن الداخلي اأدى إالــى �سبط
المديرية العامة لقوى ا أ
�سحنة كبتاغون مو�سوعة فــي �سحنة مــن  7أاط ـنــان من
ال�ساي مع ّباأة في كراتين كانت في البحر في طريقها اإلى
تــوغــو فــي اأفــريـقـيــا ،وتـمــت اإعــادتـهــا إالــى ب ـيــروت ،وكــان من
تتوجه بعد ذلك اإلى الخليج ،وعلى االأرجح
المفتر�س اأن
ّ
اإلى ال�سعودية«.

واأعـلــن اأن »ك�سف �سحنات الكبتاغون دليل جدية في
المــن اال�ستباقي،
العمل والمتابعة والتحقيق وعملية ا أ
وهي دليل عافية واأننا قادرون على منع ت�سدير الكبتاغون
اإلى دول الخليج«.
ونوّ ه وزير الداخلية »بالمتابعة والعمل االأمني الدقيق
الذي قامت وتقوم به �سعبة المعلومات في المديرية العامة
لقوى االأمن الداخلي في متابعتها لكل التحقيقات وكل
ال�سبكات المتعلقة بتهريب حبوب الكبتاغون .وكما وعدنا
اأن ال يكون لبنان م�سدرًا لاأذى وال�سر اإلى الدول العربية
اأو اإلى دول الخليج اأو اإلى ال�سعودية«.
واأ�ـســار اإلــى اأن »هــذه ال�سحنة خرجت من مرف أا بيروت
وهــي مــن ال�ساي المدعوم مــن مــال اللبنانيين ،والتجار
الج�سعون يقومون بت�سديره وت�سدير المخدرات عبره«.

الوزير مولوي يتحدث واإىل جانبه اللواء عثمان
والعميد حمود.

كمية من حبوب الكبتاغون امل�سبوطة.
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نشاطات المدير العام لقوى األمن الداخلي

استقباالت اللواء عثمان

ً
م�ستقبال وفد �أهايل �شهداء املرف�أ.
اللواء عثمان

التقى المدير ال��ع��ام لقوى الأم���ن الداخلي اللواء
عماد عثمان في قاعة ال�شرف بثكنة المقر العام،
وف��د ًا من �أهالي �شهداء انفجار المرف�أ .وقد تم ّنى
ت��ح��ق��ي��ق ال���ع���دال���ة ف����ي ه�����ذه ال��ق�����ض��ي��ة الإن�����س��ان��ي��ة
والوطنية.
 والحق ًا التقى وفد ًا من هيئة االتحاد العمالي العامبرئا�سة ب�شارة الأ�سمر ،حيث تمّ التداول في الأو�ضاع
التطرق الى الأو�ضاع المعي�شية التي
العامة ،كما تمّ
ّ
تمر بها البالد في هذه الفترة الدقيقة.
ّ
 كذلك التقى اللواء عثمان الأمين العام للمدار�سالكاثوليكية الأب يو�سف ن�صر ،في زيارة جرى خاللها
البحث في الو�ضع التربوي ب�شكل عام.

 ...ووفد االحتاد العمايل برئا�سة الأ�سمر.

 ...والأب ن�صر.
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نشاطات المديرية العامة ألمن الدولة

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

اللواء �صليبا يك ّرم
فريق الفنون القتالية
ا�ستقب�������ل المدير العام لأمن الدول�������ة اللواء طوني �صليبا
في قاعة اجتماع�������ات المقر العام ،فريق الفنون القتالية في
المديري�������ة ،بح�ضور رئي�س اتحاد لعب�������ة الكونغ  -فو الدكتور
ج�������ورج ن�صير ،حيث قام بتهنئتهم عل�������ى الإنجازات التي قام
الم�شرّفة التي
به�������ا الفريق خالل العام المن�ص�������رم ،والنتائج
ِ
حققه�������ا في خالل الم�ش�������اركات التي تمّ ت دعوت�������ه �إليها .كما
خ��������ص بالتكري�������م اًّ
َّ
كل م�������ن رئي��������س الفريق الم�������درب والحكم
الدولي الم�ؤه�������ل الأول فيكتور الح�������داد والمدرب جوزف �أبو اللوء �صليبا يقدم الدرع للمدرب �أبو �ضاهر.
�ضاهر الذي تلقى من اللواء
ً
درعا تذكارية تقديرًا لجهوده
وت�ضحيات�������ه ف�������ي �سبيل رفع
�ش��������أن هذا الفري�������ق ،لتحقيق
المزيد من الإنج�������ازات .كما
ن�������وّه ب��������أداء الالع�������ب البطل
والم�������درب النقي�������ب ج�������ورج
الزملوطي .
اختتم اللقاء بكلمة للواء
�صليبا وكلمة لرئي�س االتحاد
�أثني�������ا فيه�������ا عل�������ى م�سي�������رة
الفري�������ق والتط�������ور الالف�������ت
الذي �أح�������رزه ب�سرعة قيا�سية
رغم الظ�������روف القا�سية التي
اللواء �صليبا ورئي�س االحتاد و�أع�ضاء الفريق.
تمر بها البالد.
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بع�������د ذلك ت�������مَّ تقديم ك�ؤو��������س رمزي�������ة وميدالي�������ات تذكارية
لأع�ضاء الفريق .
يت�أل�������ف فريق الفن�������ون القتالية في المديري�������ة العامة لأمن
الدولة من الالعبين الأبطال:
 المع�������اون الأول �شادي حرب ،المعاون غ�سان حنا والعرفاءح�سي�������ن فار�س ،ح�سين الزغبي� ،أحم�������د منيمنة� ،شربل ال�شامي
وجريو��������س البعيني والم�أمورين روني زكريا� ،سارج عي�سى و�أندره
ق�شعمي.

جوالت م�ؤازرة وزارة االقت�صاد يف خمتلف املناطق
في �إطار عملها ك�ضابطة عدلية ،قامت دوريات من المديرية
العام�������ة لأم�������ن الدول�������ة ،ف�������ي مختل�������ف المحافظات ،بم��������ؤازرة
مفت�ش�������ي وزارة االقت�صاد �أثناء جوالتهم على المحال التجارية
وال�سوبرمارك�������ت ،لمراقبة التالعب بالأ�سع�������ار ،حيث تمَّ تنظيم
محا�ض�������ر �ضبط بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية
الالزم�������ة .كما تكرر هذه المديرية تذكي�������ر المواطنين ب�إمكانية
التوا�صل معه�������ا مبا�شرة للتبليغ ع�������ن �أي مخالفة ير�صدونها،
عبر االت�صال بالخط ال�ساخن.71/924777 :

جدول بتوقيفات المديرية العامة ألمن الدولة
من تاريخ  2021/12/28لغاية  2022/ 1/ 27ضمنًا

نوع اجلرم

عدد املوقوفـني وجن�سيتهم

خمدرات
ّ
�سرقة ون�شل
ن�صب واحتيال
تزوير وا�ستعمال مزور
تنفـيذ �أحكام ومذ ّكرات عدل ّية
�إقامة غري م�شروعة
دخول البالد خل�سة
ال�صح ّية
خمالفة ال�شروط
ّ
خمالفة �أنظمة وقوانني
جرائم خمتلفة
مزاولة �صرافة دون ترخي�ص
وتالعب ب�أ�سعار العملة
املجموع
املجموع العام

لبناين �سوري
1
6
5
1
17
9
11
2
12
7

1
3
4
3
10
1
2
8
1
33

71
104
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نشاطات المديرية العامة للدفاع المدني

وزير الداخلية تفقد �إجراءات الدفاع املدين
ليلة ر�أ�س ال�سنة
ت��ف ّ��ق��د وزي�����ر ال���داخ���ل���ي���ة وال��ب��ل��دي��ات
ال��ق��ا���ض��ي ب�����س��ام م��ول��وي م��ق��ر المديرية
العامة للدفاع المدني في عين الرمانة
للإطالع على �إج��راءات ال�سالمة العامة
المواكبة الحتفاالت ليلة ر�أ����س ال�سنة،
حيث ك��ان ف��ي ا�ستقباله عند المدخل
الرئي�سي المدير ال��ع��ام العميد ريمون
خطار ،ثم توجها �إل��ى غرفة العمليات،
ح��ي��ث اط��ل��ع ع��ل��ى الإج������راءات المتخذة
ع�����ش��ي��ة ر�أ���������س ال�������س���ن���ة ،وال���خ���ط���ة ال��ت��ي
بو�شر تنفيذها بن�شر العنا�صر و�آل��ي��ات
الإ�����س����ع����اف والإط�����ف�����اء ع���ل���ى  60ن��ق��ط��ة
ت��م��رك��ز ،وخ��� ً
��ص��و���ص��ا ف��ي م��ح��ي��ط �أم��اك��ن
ال�سهر وال�ساحات العامة ،بالتوازي مع
ا�ستنفار العنا�صر في المراكز المنت�شرة
على كل الأرا�ضي اللبنانية ،و�إبقائهم في
جهوزية تامة للتدخل ف��ورًا حيث تدعو
الحاجة.
وق����د ه���ن����أ ال���وزي���ر م���ول���وي ال��ع��ن��ا���ص��ر
َ
ّ
ب���ال���ع���ي���د ،م���ث���ن���يً���ا ع���ل���ى ال���ج���ه���ود ال��ت��ي الوزير مولوي لدى و�صوله ي�ستقبله العميد خطار.
ي��ب��ذل��ون��ه��ا رغ����م ال���ظ���روف ال���ق���اه���رة في
المدني العميد ري��م��ون خ��ط��ار وال��ت��ي ت��م تعميمها على كافة
�سبيل الحفاظ على ال�سالمة العامة .و�أعطى توجيهاته لتلبية
مراكز الدفاع المدني والتي تن�ص على �إبقاء كافة العنا�صر من
نداءات المواطنين من دون �أي ت�أخير.
موظفين ومتطوعين بجهوزية تامة لتلبية نداءات المواطنين
حقوقهم
��ل
ي
��
ن
��
ل
��ن
ي
��
ع
��و
ط
ك��م��ا �أو����ض���ح �أن م��ل��ف تثبيت ال��م��ت��
بال�سرعة المطلوبة ،والتدخل حيث تدعو الحاجة ،ال �سيّما
القانونية قد قطع ً
�شوطا �أ�سا�س ًيّا ،فبعد توقيعه على قرار �إجراء
ليلة ر�أ�س ال�سنة ،فقد ُ
ا�ست ْن ِفر عنا�صر الدفاع المدني في جميع
المباريات تم �إر�سال الملف �إلى مجل�س �شورى الدولة بانتظار
المراكز المنت�شرة على كافة الأرا�ضي اللبنانية ،بالإ�ضافة �إلى
الموافقة .و�أكد �أنه �سيتابع هذا الأمر �شخ�ص ًيّا لت�سريع العجلة
�إن�شاء  ٦٠نقطة تمركز على طول ال�ساحل اللبناني من �أنفه
�آم اً��ًل�ا �أن ت��ح��دد م��واع��ي��د �إج�����راء ال��م��ب��اري��ات ف��ي مطلع ال�سنة
�إلى الناقورة ،وفي كافة الأق�ضية والمناطق الجبلية التي ت�شهد
المقبلة.
حركة مرور كثيفة في مثل هذه الليلة.
ك��م��ا ت��ذك��ر ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع ال��م��دن��ي المواطنين
ب�ضرورة التقيد ب�إر�شادات ال�سالمة العامة تفاديًا لوقوع الحوادث
بيان اجلهوزية
المرورية ،وتدعوهم لالت�صال بغرفة عمليات المديرية العامة
وقد �صدر عن المديرية العامة للدفاع المدن البيان التالي:
للدفاع المدني ،على رقم الطوارىء ( )١٢٥لتتم تلبية نداءاتهم
«بناء لتوجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات القا�ضي
ً
وتقديم الم�ساعدة من دون �أي ت�أخير».
وتنفيذا للمذكرة ال�صادرة عن مدير عام الدفاع
ب�سام مولوي،
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بكركي تكرم العميد خطار
مبنا�سبة يوم ال�سالم العاملي
ت�س ّلم مدير عام الدفاع المدني العميد
ريمون ّ َ
خطار درعً ا تكريمية من الكاردينال
مار ب�شارة بطر�س الراعي في ختام الذبيحة
الإلهية بمنا�سبة يوم ال�سالم العالمي التي
تر�أ�سها في ال�صرح البطريركي في بكركي،
وذلك تقدي ًرا لدور المديرية العامة للدفاع
المدني الحيوي في مكافحة الحرائق
والحفاظ على البيئة.
تم اختيار العميد خطار للح�صول
وقد ّ
على هذا التكريم من قبل اللجنة الأ�سقفية
«عدالة و�سالم» المنبثقة من مجل�س
البطاركة والأ�ساقفة الكاثوليك في لبنان
التي يتر�أ�سها المطران �شكراهلل نبيل الحاج
والتي تنظم هذا القدا�س مع بداية كل
عام جديد حيث يتم تكريم رموز ق�ضية
محقة تعك�س ما ورد في ر�سالة ال�سالم التي
يطلقها قدا�سة البابا.
يقدم الدرع للعميد ّ َ
الكاردينال الراعي ِ ّ
خطار.

م�شاركــــــــــــــــــات
العميد رميون خطـّــار
ك ّلف مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون ّ
خطار
بتمثيله في المنا�سبات والإحتفاالت:
ـ رئي�س م��رك��ز ال��دك��وان��ة الع�ضوي ب�سام �سعادة في
ن���دوة �أق��ام��ه��ا المعهد الفني الأن��ط��ون��ي تحت عنوان
عالجا» ،بدعوة من �إدارة المعهد
«عندما ي�صبح الفن
ً
في حرم المعهد في الدكوانة بتاريخ .2022/1/24
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العميد خطار �أ�ضاء �شجرة الدفاع املدين امليالدية يف «بكا�سني»
�أ�ضاء مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار �إلى جانب
رئي�س ات��ح��اد بلديات جزين خليل حرفو�ش ممثلاً برئي�س بلدية
كفرجرة م���ارون �شلهوب ،قائممقام ق�ضاء ج��زي��ن يحيى حميدي
�صقر ،ورئي�س بلدية بكا�سين حبيب فار�س� ،شجرة الدفاع المدني
الميالدية في �ساحة بلدة بكا�سين التي تمّ اختيارها م�ؤخرًا كواحدة
من �أف�ضل القرى ال�سياحية في العالم  -من بين �أكثر من  170قرية
في  75دولة حول العالم  -وذلك خالل انعقاد الدورة  24للجمعية
ال��ع��ام��ة ل��م��ن��ظ��م��ة ال�����س��ي��اح��ة ال��ع��ال��م��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل�ل��أم���م ال��م��ت��ح��دة
 UNWTOفي مدريد – �إ�سبانيا.
َ
ّ
وق��د �أل��ق��ى العميد خطار كلمة بالمنا�سبة �أك���د م��ن خاللها �أن
المديرية العامة للدفاع المدني تحر�ص على الإ�ستمرار ب�إحياء
ه��ذا التقليد ال�سنوي رغ��م الأزم����ات الخانقة ال��ت��ي ت��رخ��ي بثقلها
على كاهل المواطنين �إ�صرارًا منها على ّ
بث ر�سالة الت�شبّث بالأمل

والدعوة �إلى عي�ش �أجواء الميالد المجيد و�سط �أجواء من المحبة
وال�سالم.
�أما عن اختيار بلدة بكا�سين ال�ست�ضافة �شجرة الدفاع المدني
الميالدية فجاء نظرًا لكونها ت�ضمّ �أكبر غابة �صنوبر في ال�شرق
الأو�سط فهي تمثل نموذجً ا للقرى التي تعنى بالثروة البيئية ،وهذا
ما يجب �أن ي�سري على كل البلدات اللبنانية لأنها الثروة الوحيدة
المتبقية في لبنان والتي يجهد عنا�صر الدفاع المدني للحفاظ
عليها بما ّ
توفر لديهم من �إمكانيات.
وه��ن���أ ال��م��دي��ر ال��ع��ام عنا�صر ال��دف��اع ال��م��دن��ي بمنا�سبة الأع��ي��اد
المباركة متمنيًا لهم ولعائالتهم دوام ال�صحة والعافية ،وم� ً
ؤكدا �أن
ملف تثبيت المتطوعين �سيكون من �أبرز الإنجازات التي �ستتحقق
خالل العام  2022بف�ضل جهود وزير الداخلية والبلديات القا�ضي
ب�سام مولوي.

مهمات الدفاع املدين
تمكن عنا�صر الدفاع المدني ،خالل الأيام التي كان فيها
لبنان تحت ت�أثير المنخف�ض الجوي ،من تنفيذ مهمَّ ات
�إنقاذ و�إ�سعاف و�إخماد حرائق على الأرا�ضي اللبنانية ً
كافة.
وقد بلغ عدد عمليات الإغاثة والإنقاذ المرتبطة ح�صرًا
بالمنخف�ض الجوي  83مهمة توزعت على ال�شكل التالي:
 �إنقاذ مواطنين و�سحب �سيارتهم ب�سبب تراكم الثلوجوتكوُّ ن الجليد على طرقات (عدد:)40
لحفد  -ح��ج��وال  -العويني/جبيل � -ضهر البيدر -
اللقلوق – عنايا (* – )3باكي�ش – الزعرور (* - )2عيون
ال�سيمان (* – )2فاريا (*� - )2شبروح (* – )2حراجل –
فقرا (* – )2غبالة (* - )3طريق عام ال�شعب/م�شم�ش –
وادي ال�ست -ع�شقوت  -ريفون -طريق عام البيرة/القبيات
 �شبعا/الهبارية  -وطى الجوز� -أوتو�ستراد بعلبك  -حيت�سهيل عبور املواطنني يف الثلوج.
الميدان/زحلة  -حزرتا  -ا لمريجات � -شحتول  -عجلتون
 �صنين  -فان لنقل الركاب في العويني/جبيل  -فان لنقل الب�ضائعفي  :عنايا ،كفردبيان.
 �شانيه  -بحمدون ( -تر�شي�ش  -زح��ل��ة)  -عين زحلتا – بدغان (ترتج  -لحفد  -جاج � -سقي ر�شميا)  -طرقات المتن االعلى -• �سحب مياه ال�سيول من داخل متجر لبيع المواد الغذائية في
القبيات ( -الريحان  -عرمتى  -كفرحونه  -القطرانه  -ميدون)
عاليه ـ محالت في �سهل عكار (عدد .)2
– (عين زحلتا  /بمهريه /عين داره)  -جزين/وادي جزين – عين
• �إزالة �أتربة و�صخور �أغلقت الطريق بين بلدتي را�س الحرف
مجدلين ( -عنايا  -كفربعال  -العويني  -حجوال) – (بقعاتا/عين
وقبيع (عدد.)1
و زين) – (البيرة/المريجات) ( -مزيارة وحرف مزيارة)  -ال�ضنية ـ
• فتح طرقات مقفلة بالثلوج لت�سهيل حركة المرور (عدد)39
�أكروم  -جبل الريحان  -قبيع.
ف��ي كفرعقاب  -ب�سكنتا  -ع��ك��ار العتيقة (* – )2حمانا (*- )2
• نثر الملح على طريق ع��ام (�شبعا – حا�صبيا) ب�سبب تكون
جزين/تومات  -تنورين الفوقا (*� – )3إهدن (*� - )3ضهر البيدر -
طبقات من الجليد (عدد.)1
را�س الحرف ( -عين داره  -العزونية) – بعقلين � -صوفر – بطلون
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�إر�شادات ُّ
لتجنب املخاطر خالل ف�صل ال�شتاء
�صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية
وال��ب��ل��دي��ات ب��ي��ان ح���ول الإر�����ش����ادات ال��واج��ب ات��خ��اذه��ا خ�ل�ال ف�صل
ال�شتاء ،هذا ن�صه:
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين باالحتياطات
التي يجب اتخاذها درءًا للمخاطر المرافقة ل�سوء ا�ستخدام و�سائل
التدفئة و�ضرورة التقيّد بالإر�شادات الوقائية خالل ف�صل ال�شتاء
وهي:

أسس التعامل مع وسائل التدفئة:

الق�صوى.
 ا�ستمع �إلى و�سائل االعالم لمعرفة �أحوال الطق�س.اذا ا�ضطررت للتجوّل ،تزوّد بالتجهيزات التالية وقم بما يلي من
�إجراءات:
 فح�ص �شامل لل�سيارة والت�أكد من �صالحية االطارات و�ضرورةتزويدها ب�سال�سل معدنية.
 دوالب احتياطي. طعام ومياه لل�شرب ليومين. الأدوية التي تتناولها بانتظام (قلب� ،ضغط ،الخ.)... �سائل ِ ّمدفىء غير كحولي.

 ���ش��ودي��ي��رات :تنظيف ال��ح��رّاق��ات وبخا�صة ال��ب��خ��اخ��ات وعندتركيبها الف�صل بين الحرّاقات وخزانات المازوت ،وو�ضعها في غرف
منعزلة عن بع�ضها قبل ا�ستعمالها.
 ال��م��دف���أة الكهربائية :ال��ت���أك��د م��ن �أن الإم�����دادات الكهربائيةالخا�صة بها �صحيحة و�آمنة.
 الغاز :الت�أكد عند تبديل القارورة دور ًيّ��ا من �أن خرطوم الغازَّ
ويف�ضل ا�ستبداله �سنويًا.
�سليم ويخلو من �أي ت�شقق.
ً
 ال��ف��ح��م :ال��ـ��ت���أك��د م��ن �أن ا�شتعال الفحم �أ���ص��ب��ح ك��ام�لا قبل�إدخاله �إلى الغرفة .وتهوئة المكان من فترة �إلى
�أخرى لل�سماح بدخول الأوك�سيجين النقي.
 �إبعاد �أي م��واد قابلة للإحتراق من �أم��ام و�سائل التدفئة ذاتالحرارة المك�شوفة (�ستائر� ،أغطية ال�سرير.)...
 ت��ه��وئ��ة ال��م��ن��ازل ب��ا���س��ت��م��رار ت�لاف��ي ً��ا ل�ل�إخ��ت��ن��اق ع��ن��د التدفئةبوا�سطة الفحم – الحطب �أو الغاز.
 -عدم و�ضع الثياب بالقرب من �أجهزة التدفئة بهدف تجفيفها.

 ا�ستمع و تقيّد ب�إر�شادات عنا�صر قوى الأمن الداخلي والدفاعالمدني.
 ال تتجاوز ال�سيارات لئال تنزلق وتقفل الطريق. �أف�سح في المجال لمرور ال�سيارات الآتية من االتجاه المقابل. ال تتهوّر وتخاطر في قيادة ال�سيارة. �أركن �سيارتك �إلى يمين الطريق �إذا لم تتمكن من المتابعة. ال ّت�شغل جهاز التدفئة �إذا بد�أ الثلج يغمر ال�سيارة.
 ح ّ��دد في �أي مكان �أن��ت موجود لطلب النجدة عبر الخليوي،وزوّده����م برقم هاتفك والتفا�صيل
و�أر���ش��د المنقذين �إل��ى موقعك ِ
للو�صول ال�سريع اليك.
لاً
واحتم في �أقرب مكان �إليك ،حام معك
ترجل من ال�سيارة،
 ِّ
الدواء والطعام وال�شراب والأغطية ال�صوفية.

الكهرباء:

إرشادات خاصة باملقيمني في املناطق اجلبلية:

 ف��ي ح��ال ح���دوث �أي عطل ف��ي ق��اط��ع ال��ك��ه��رب��اء (دجنكتير / )disjoncteurال تبدله ف��ق��ط .ب��ل يجب معرفة ال�سبب وحل
الم�شكلة.
 ال ت�ستبدل قاطع الكهرباء  disjoncteurب�آخر يتجاوز قوة�سحب الكهرباء ً
وفقا لقدرة االمبيراج الخا�ص بالدائرة الكهربائية
.circuit
– تجنب ا�ستخدام العديد من الأجهزة (مثل المكواة �أو �أجهزة
�أخرى ت�ستهلك الطاقة بن�سبة عالية) في الوقت نف�سه على م�أخذ
الكهرباء عينه.
– �إعمد �إل��ى �إيقاف �أو �إلغاء تو�صيل الأجهزة الكهربائية عند
الإنتهاء من ا�ستخدامها.
 �إر����ش���ادات ح���ول ت��داب��ي��ر ال�����س�لام��ة ال��ع��ام��ة خ�ل�ال التنقل علىالطرقات �إبّان العا�صفة الثلجية:
 -ال تق�صد ال��م��ن��اط��ق الجبلية او ال��ع��ك�����س �إال ع��ن��د ال�����ض��رورة

• الإ�ستماع �إلى ن�شرات الطق�س عبر و�سائل الإعالم.
• ال��ت��م��وّن ب��الأط��ع��م��ة وال��م��ي��اه والأدوي������ة ال���دوري���ة وال��م�����ض��ادات
الحيوية و�أدوية ال�سعال وتخفي�ض الحرارة.
• التموّن بمواد التدفئة كالمازوت �أو الحطب.
• ت�أمين الكميات المنا�سبة من �أعالف الحيوانات التي تقتنونها.
• عدم التجوّل �إال عند ال�ضرورة الق�صوى خالل العا�صفة.
ع��دم ت��رك �أي و�سيلة تدفئة تعمل على نظام اللهب المك�شوف
م�شتعلة عند الذهاب �إلى النوم �أو ترك المنزل.

أثناء السير:

كما أ َّن املديرية العامة للدفاع املدني تذكر دائمً ا:
 رقم الطوارئ للدفاع المدني . 125 ع��دم ال��ت��ردد ف��ي الإط�ل�اع على ال�صفحة الر�سمية للمديريةالعامة للدفاع المدني www.civildefense.gov.lb
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أخبارنا

في الخدمة..

ف�ؤاد حطيط
«ف���ي ال���خ���دم���ة»��� ...ش��ب��ه ج��م��ل��ة ت��ح��م��ل دالالت ك��ث��ي��رة.
يقولها كل مَ ن يقدم على عمل فيه خير ومنفعة للآخرين.
يقولها كل �أف��راد الأ���س�لاك الأمنية والع�سكرية ب��دلاً من
القول« :في ال�شغل» عندما يُ �س�ألون� :أين �أنت؟ �أو �إلى �أين؟
«ف����ي ال���خ���دم���ة» ...ف���ي وط����ن ح��ي��ن ك����ان ف���ي ع ِ ّ
�����زه ك��ان
ً
مجحفا بحق الذين يخدمونه ،ب�أجر �ضئيل وقلب كبير،
ت�سرب فيها الف�ساد الى مواقع ونفو�س
رغم الحاالت التي ّ
�ضعيفة ك���ادت ت�����س��وِّد �صفحة م�ؤ�س�سة �أع��ت��ق م��ن لبنان
ال��ك��ب��ي��ر ،و�أع����رق م��ن تقاليد ال�سيا�سة ال��م��ط��ب��وخ��ة على
قيا�سات م�صالح فئات لم ت َر في الخير العام غير منافع
�شخ�صية.
«في الخدمة» ...في بلد نه�شته المحا�ص�صة التي �أكلت
�أخ�ضره وليرته وتركت �أ�شرعته عر�ضة لعوا�صف الدوالر
لت�ستحكم «من�صات» �سيبرانية بالراتب ولقمة العي�ش.

«في الخدمة» ...في جغرافيا ا�ستهلكها �شاغلو �سيا�سة
����دا ،ح��ول��ت «ل��ب��ن��ان ال��ك��ب��ي��ر» ال�صغير ج ًّ
�ضيقة ج ًّ
����دا �إل��ى
ترى � اّ َإل من خالل عد�سات
«لبنانات ميكرو�سكوبية» تكاد ال ُ
�سا�سة ال يرون وط ًنا وال يعترفون بمواطن.
«في الخدمة» ...في �ساحة يحيا فيها الم�ست ّبد ،ويراكم
ثروات وثروات ،بينما المواطن الذي �ص َيّروه فقي ًرا يجوع
ُّ
وتعز لقمة العي�ش وتهون الدمعة حين ي�شتهي
ويجوع،
الأوالد رغيف خبز.
«ف��ي ال��خ��دم��ة» ...رج��ال ون�ساء �أم�ضوا �سنوات طويلة
من �أعمارهم في خدمة النا�س و�أمنهم .كانوا على الخط
الأم��ام��ي لوحدهم تقريبًا ف��ي المواجهة �ضد جائحات
ع��دي��دة �ضربت البلد ،تحميهم م�ؤ�س�سة ال ت ِ ّ
ً
جهدا
��وف��ر
لحمايتهم اجتماع ًيّا ومعي�ش ًيّا بالحد الأدن���ى المتاح،
وهي الم�شغولة ب�أمن البلد ومواطنيه وم�ؤ�س�ساته ،ف�صارت
مهمومة ب�أمن لقمة عي�ش �أفرادها.
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ضريحي
أكاليل من الزه ِر على
َ
الشهيدين الرائد وسام عيد
َ
والمعاون أسامة مرعب
لمنا�سبة ال���ذك���رى ال�سنوية الرابعة ع�شرة ال�ست�شهاد ال��رائ��د
المهند�س و�سام عيد والمعاون �أ�سامة مرعب ،قام وف��د من �ضبَّاط
ق��وى الأم���ن ال��داخ��ل��ي ،برئا�سة ق��ائ��د �سرية زغ��رت��ا ف��ي وح���دة ال َّ���درك
الزهر على �ضريح
الإقليمي العقيد ميالد ن�صراهلل ،بو�ضع �أكاليل من
ِ
الرائد ال�شهيد و�سام عيد ،في جبّانة بلدة دير عمار ،با�سم المدير
العام لقوى الأمن ّ
الداخلي اللواء عماد عثمان ،ورئي�س هيئة الأركان
العميد نعيم ال�شمّ ا�س ،ورئي�س و�ضباط ورتباء �شعبة المعلومات.
ّ
كذلك قام ٌ
المقدم زياد
ثان برئا�سة �آمر مفرزة �سير طرابل�س
وفد ٍ
ُ
جمال ،بزيارة جبَّانة باب الرمل  -طرابل�س ،حيث و�ضعوا �أكاليل على
�ضريح المعاون ال�شهيد �أ�سامة مرعب.
وق ّ����دم ال���وف���دان واج���ب ال��ع��زاء ل���ذوي ال�����ش��ه��ي�� َدي��ن ،ناقلين �إليهم
ّ
�ستتحقق ال محالة ،و� ّأن ذكرى
ت�أكيد اللواء عثمان على � ّأن العدالة
ال�شهي َدين �ستبقى ّ
مخلدة في نفو�س ووجدان كل عنا�صر قوى الأمن
الداخلي.

العقيد ن�صرااهلل ي�ضع الإكليل على �ضريح الرائد ال�شهيد عيد.

املق ّ َدم جمال ي�ضع الإكليل على �ضريح املعاون ال�شهيد مرعب.
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رسالة كومان
بمناسبة
األسبوع العربي
للتوعية بمخاطر
التط ُّرف واإلرهاب
التطرّف
بمنا�سبة الأ�سبوع العربي للتوعية من مخاطر
ُ
والإره��اب ،الم�صادف من  4حتى  10كانون الثاني /يناير،
َّ
وجه الأمين العام لمجل�س وزراء الداخلية العرب الدكتور
محمد بن علي كومان ر�سالة هذا ُّ
ن�صها:
« تحتفل دولنا العربية خالل الفترة (2022/ 1/ 10-4م)
ب��الأ���س��ب��وع العربي للتوعية بمخاطر التطرف والإره����اب،
ال��ذي يمثل منا�سبة هامة لتكثيف الن�شاطات والبرامج
التوعوية ،وفر�صة كبيرة لت�شجيع المبادرات العربية بما
تحتويه م��ن خطط وب��رام��ج وا�ستراتيجيات ت��رم��ي �إل���ى بناء
م��ج��ت��م��ع ع��رب��ي واع ب��م��خ��اط��ر ظ��اه��رت��ي ال��ت��ط��رف والإره������اب،
وقادر على الت�صدي لهما والحد من ت�أثيراتهما على الأفراد
والمجتمعات والدول.
ُتعد ظاهرتا التطرف والإره����اب م��ن �أب�شع �صور الجرائم
و�أخ���ط���ره���ا� ،إذ ت��م ّ��ث�لان ت��ع��ديً��ا� ً
��ص��ارخ��ا ع��ل��ى الأم�����ن ال���ف���ردي
وال���ج���م���اع���ي ،وت��ت��ع��دد م��خ��اط��ره��م��ا م����ن� :إراق������ة ال����دم����اء ،وم��ا
يخلفانه من عنف ودم���ار و�سلب للحقوق والحريات ،ون�شر
لخطاب الكراهية والتمييز ،وما ينتج عنهما من تهديد لل�سلم
المجتمعي وخ�سائر فادحة في الممتلكات و�آثار �سلبية نف�سية
دوافع عدائية متنوعة (دينية �أو �سيا�سية �أو
واجتماعية ،بفعل
ٍ
معتقدات فكرية مغلوطة).
وال يقت�صر خ��ط��ر ال��ت��ط��رف والإره������اب ع��ل��ى دول��ـ��ة م��ا �أو
منطقة بعينها ،و�إن��م��ا ب��ات ظاهرة عالميّة ّ
معقدة ،ال ترتبط
ب��ن��ط��اق ج��غ��راف��ي م��ع��ي��ن وال ب��دي��ن �أو م��ذه��ب �أو ع���رق �أو لغة
�أو جن�سية م��ع��ي��ن��ة ،وه���و م��ا ينبغي �أن ينعك�س ع��ل��ى طبيعة
الإ�ستراتيجيات التي تتبناها ال��دول والأقاليم والعالم �أجمع
ً
خا�صة في ظل الأزمات والجوائح مثل :التداعيات
لمـواجهتها،
ال�سلبية لجائحة كورونا ( ،)covid19وا�ستغالل المتطرفين
والإره��اب��ي��ي��ن لمثل ه��ذه ال��ظ��روف ال�صعبة باعتبارها ً
فر�صا

لتقوي�ض الأمن وا�ستقطاب المزيد من المتعاطفين في الوقت
الذي توجه فيه الدول جهودها ب�شكل �شبه كلي �إلى التعامل مع
ظروف الجائحة.
ومن هذا المنطلق ما فتئت الأمانة العامة لمجل�س وزراء
الداخلية العرب تعمل على تعزيز التعاون العربي والدولي في
مواجهة التطرف والإرهاب ومنعهما ومكافحتهما ،حيث يقوم
مكتبها المتخ�ص�ص  بمكافحة التطرف والإره��اب بالتن�سيق
بين الدول الأع�ضاء ،بما ي�ضمن تنمية العمل العربي الم�شترك
في �شتى المجاالت التي تتعلق بالت�صدي للتطرف والإرهاب من
خالل تبني �إ�ستراتيجيات وخطط تنفيذية وت�شكيل فرق عمل
متخ�ص�صة ،كان �آخرها» �إن�شاء فريق خبراء عرب معني بر�صد
وتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية وتحليلها» الذي
�أقرّه المجل�س الموقر في دورته الثامنة والثالثين التي انعقدت
يوم2021/3/25م ،معل ًنا انطالق مرحلة تعاونية نوعية متقدمة
م��ن م��راح��ل ت��ط��ور العمل الأم��ن��ي العربي الم�شترك ،كما �أن
الأمانة العامة للمجل�س ال ت�ألو ً
جهدا في حث الدول الأع�ضاء
على �إيالء مزيد من االهتمام بالأجهزة المعنية بمكافحة
ال��ت��ط��رف والإره�����اب ودع��م��ه��ا وتطويرها ،م��ن خ�لال تزويدها
بالكفاءات الب�شرية الم�ؤهلة على �أعلى الم�ستويات ،وتوفير
متطلبات عملها وت�أمين الو�سائل والآليات والتقنيات الحديثة
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التـي ت�ساعدها على �أداء مهامها على �أكمل وجه ،مما يُ�سهم في
ّ
الحد من �آثار التطرف والإرهاب وتداعياتهما.
كما ت��ق��وم الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة ب�������إدراج م��و���ض��وع��ي ال��ت��ط��رف
والإره����اب ف��ي طليعة قائمة الأول��وي��ات م��ن خ�لال الم�ؤتمرات
والفعاليات والأن�شطة التي تعقد في نطاقها ،وب�صفة خا�صة
على جدولي �أعمال الم�ؤتمر ال�سنوي للم�س�ؤولين عن مكافحة
الإره��اب في الدول العربية ،والم�ؤتمر العربي ال��دوري لر�ؤ�ساء
�أج���ه���زة الإع��ل��ام الأم���ن���ي ،م��ا ي�سهم ف��ي ال��ت��ع��رف ع��ل��ى �أف�����ض��ل
ممـار�سـات ال���دول العربية ف��ي مكافحة ال��ت��ط��رف والإره��ـ��اب،
وا���س��ت��ع��ـ��را���ض ت��ج��ارب��ه��ا ف���ي م��ج��ال ا���س��ت��ث��م��ار الإع��ل��ام الأم��ن��ي
وتفعيل دوره في هذا ال�سياق ،وتقديم الكثير من �أوراق العمل
والدرا�سات المعمقة ذات ال�صلة� ،إلى جانب تنظيمها م�سابقة
�سنوية ت�شارك فيها وزارات الداخلية في ال��دول الأع�ضاء في
مجال مكافحة التطرف والإره����اب حر�صا منها على تعميق
الوعي الأمني لدى المواطن العربي وت�شجيعه على الم�ساهمة
في الوقاية من الجريمة ومكافحتها.
� إن مخاطر ال��ت��ط��رف والإره������اب وان��ع��ك��ا���س��ات��ه��م��ا الأم��ن��ي��ة
ع���ل���ى الأف���������راد وال��م��ج��ت��م��ع��ات وال��������دول م���خ���اط���ر ج�����س��ي��م��ة ال
يمكن مواجهتها بجهد ف���ردي ،الأم���ر الذي يتطلب تقا�سم
الم�س�ؤوليات بين الم�ؤ�س�سات ك��اف��ة ،وت�ضافر جميع الجهود
العربية والإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة لمكافحة هاتين الظاهرتين

والت�صدي بفاعلية لمخاطرهما.
وال���ش��ك �أن نجاح ال��ت��وع��ي��ة بمخاطر ال��ت��ط��رف والإره����اب
ب��ح��اج��ة �إل���ى الإ���س��ت��دام��ة وع���دم االق��ت�����ص��ار ع��ل��ى �أي����ام م��ع��دودة
لتنفيذ الن�شاطات التوعوية� ،إ�ضافة �إلى ت�سخير كافة الجهود
ال��م��م��ك��ن��ة ،وت�����ض��اف��ر ج��ه��ود ك��اف��ة ال��ج��ه��ات المعنية (الأ����س���رة،
المدر�سة ،و�سائل الإع�ل�ام ،دور الثقافة ،الم�ؤ�س�سات الدينية،
المجتمع المدني وغيرها) ،التي ن�ؤكد هنا على �أهمية دورها
في ن�شر القيم التربوية والأخالقية ال�سليمة ونهج التعاي�ش
والت�سامح النابع من جوهر تعاليم ديننا الإ�سالمي الحنيف،
كما �أن تبني معالجات �شاملة ونهج عملي طويل الأم��د ومد
�أوا�صر التعاون بين كافة الم�ؤ�س�سات والتن�سيق الدائم بينها
كفيل بمجابهة كل �صنوف التطرف والإرهاب.
و�إننا بهذه المنا�سبة نثمِّ ن الجهود الكبيرة التي يبذلها
�أ���ص��ح��اب ال�����س��م��و وال��م��ع��ال��ي وزراء ال��داخ��ل��ي��ة ال��ع��رب ف��ي دع��م
الإ�ستراتيجيات واالت��ف��اق��ي��ات المعنية ب��ه��ذا ال��م��ج��ال ،وتبني
ال��م��ب��ادرات ال��رائ��دة ال��ت��ي ت�سهم ف��ي دح��ر ومكافحة التطرف
والإرهاب بما ينعك�س �إيجابًا على واقع العمل الأمني العربي
الم�شترك ،وتوفير الأمن والحياة الكريمة للمواطن العربي.
حفظ اهلل وطننا العربي من كل مكروه و�سوء ،و�أدام علينا
وح��دت��ن��ا الوطنية وت�لاح��م ال�شعوب م��ع ق��ي��ادات��ه��ا؛ �إن���ه �سميع
مجيب».
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إقتصاد

ُّ
الت�ضخم ي�ضغط على بايدن و«الفيدرالي»
ُّ
متكررة للفائدة
وتوقعات بزيادات ِ ّ
هال �صغبيني
كل المعطي�������ات ت�شي ب�أن الإحتياطي الفيدرالي (الم�ص�������رف المركزي الأميركي) �سيتجه �إلى رفع الفائدة في وقت �أقرب مما
كان متوقعًا ،حتى �أنه قد ْ
يقدم على ثالثة �أو �أربعة ارتفاعات هذا العام على �أقل تقدير ،وذلك في م�سعى منه الحتواء معدالت
الت�ضخ�������م الت�������ي �سجلت في الع�������ام � 2021أعلى ارتفاع لها منذ العام  ،1982وو�صلت �إلى  7ف�������ي المئة ،ما �أدى �إلى زيادة نفقات
الأ�س�������رة ،وت�آكل مكا�سب الأجور ،وفاقم ال�ضغط على الرئي�س الأميركي ج�������و بايدن وعلى الإحتياطي الفيدرالي لمواجهة ما
�أ�صبح �أكبر تهديد للإقت�صاد الأميركي.
لق���د كان���ت معدالت الت�ضخم ف���ي الواليات المتح���دة الأ�سرع في 4
عق���ود .وهي بلغت ه���ذا الح ّد نتيج���ة تداعيات م�ش���كالت �سال�سل
الإم���داد ،وارتفاع الدخل المت���اح من ج ّراء العمل من المنزل والدعم
المال���ي الحكوم���ي والتي�سير الكم���ي وارتفاع �أ�سعار النف���ط .وي�ؤكد
ارتفاعه���ا هذا �سبب ا�ستعداد الم�س�ؤولي���ن الأميركيين لتطبيع �أ�سرع
لل�سيا�سة النقدية مما كان متوق ًعا في ال�سابق.
وكانت لجنة ال�سيا�سة النقدية التابعة لمجل�س الإحتياطي الفيدرالي
ق���ررت ف���ي اجتماعها الأخير ف���ي كانون الأول ،الإبق���اء على �أ�سعار

قلة الإمدادات و�ضعف العمالة �أ َدّيا �إىل ارتفاع الأ�سعار بالن�سبة �إىل امل�ستهلكني.

الفائ���دة الرئي�سي���ة �ضمن نط���اق �صفر –  0.25ف���ي المئة المعتمد
منذ �آذار  .2020لكن «الفيدرالي» �ألمح في حينه� ،إلى رفع الفائدة 3
م���رات خالل الع���ام  2022وبواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة ،ولكن
بعدم���ا ينهي برنامج���ه ل�شراء ال�سن���دات والأوراق المالية المدعومة
برهون عقارية في �آذار من العام نف�سه.
وجاء في مح�ضر الإجتماع الأخير للجنة العام الما�ضي ،والذي ن�شر
ف���ي كانون الثاني� ،أن �أع�ضاء اللجن���ة «�أ�شاروا ب�شكل عام �إلى �أنه قد
يك���ون هناك مبرر لزي���ادة �سعر فائدة الأم���وال الإتحادية في موعد
�أق���رب �أو بوتي���رة �أ�سرع م���ن تنب�ؤات �سابق���ة» .و�أظهر
المح�ض���ر �أن لجن���ة ال�سيا�سة النقدي���ة ناق�شت �أدوات
لكبح الت�ضخم ،كخف�ض حيازته من ال�سندات والأوراق
المالي���ة .وتق���رر م�ضاعف���ة خف����ض حي���ازة الم�صرف
المرك���زي م���ن ال�سن���دات ،مم���ا ي�ضع���ه عل���ى الم�سار
ال�صحي���ح لإنه���اء البرنامج في �أوائ���ل  ،2022اً
بدل من
منت�صف العام كما كان يخطط في البداية.
وق���د و�ضع الت�ضخم المرتفع الرئي�س بايدن في موقف
دفاع���ي بعدما كان���ت �إدارته �أكدت �سابقً���ا ،على غرار
م���ا فعله االحتياط���ي الفيدرال���ي� ،أن الت�ضخم �سيكون
م�ؤقتً���ا� .أما وق���د ا�ستم���ر الت�ضخم في الإرتف���اع ،بد�أ
باي���دن وبع�ض الديموقراطيين في الكونغر�س في �إلقاء
الل���وم عل���ى ال�شركات الكب���رى .في حي���ن قابل بايدن
الأرق���ام الخطيرة الأخيرة للت�ضخ���م ببيان هادئ �أ�شار
في���ه �إلى �أنه ثم���ة م�ؤ�شرات على تح�سن فيها مع تباط�ؤ
ارتف���اع الأ�سعار في بع����ض القطاعات الرئي�سية .وقال
«�إن انخفا����ض �أ�سع���ار الغ���از ف���ي كان���ون الأول وزيادة
طفيفة في تكاليف الغذاء �أظهرت تقدماً».
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پ المعدالت قفزت �إلى % 7عام
 2021في �أعلى ارتفاع منذ عام
 1982پ
ويخ�شى الخبراء من الدخول في الدوامة الخبيثة للأجور والأ�سعار.
ويح���دث ذلك عندما ي�سع���ى العمال �إلى الح�صول عل���ى رواتب �أكثر
لتعوي����ض التكاليف المرتفع���ة ،فيما ترفع ال�ش���ركات التكاليف �أكثر
لتغطية هذا الراتب الأعلى.
لك���ن رئي����س مجل����س الإحتياطي الفيدرال���ي جيروم باول ق���ال �أمام
جل�س���ة ا�ستماع ف���ي مجل�س ال�شيوخ للم�صادقة عل���ى �إعادة تر�شيحه
لوالي���ة ثاني���ة� ،إنه لم ير حت���ى الآن اً
دليل على �أن الأج���ور ت�ؤدي �إلى
ارتف���اع الأ�سعار على نطاق وا�سع ف���ي جميع �أنحاء االقت�صاد .و�أعلن
ف���ي المقاب���ل �أنه يتوقع �سل�سلة من االرتفاع���ات في معدالت الفائدة
ه���ذا العام .لكنه طم�أن �إلى �أن الإقت�صاد الأميركي «ينمو بوتيرة هي
الأعلى من���ذ �سنوات» ،واكت�سب قوة ب�سرعة رغم الجائحة الم�ستمرة
الت���ي �أدت �إلى الإختالالت والإختناقات في العر�ض والطلب وارتفاع
الت�ضخ���م ،و�أن �س���وق العم���ل «بات قو ًّيا م���رة �أخرى» .وج���دّد التزام
«الإحتياط���ي» القوي بتحقيق �أهداف���ه القانونية المتمثلة في تحقيق
التوظي���ف الكام���ل وا�ستقرار الأ�سع���ار« ،و�سن�ستخ���دم �أدواتنا لدعم
الإقت�صاد والو�صول �إلى �سوق عمل قوي وللح ّد من ارتفاع الأ�سعار».
م���ن جهت���ه ،رئي�س م�ص���رف الإحتياط���ي الفيدرالي ف���ي فيالدلفيا،
باتري���ك هارك���رّ ،
يف�ضل رفع مع���دالت الفائدة بداية م���ن �شهر �آذار
المقبل ،مع �إقرار ثالث زيادات في العام الجاري ،و«ربما نقوم ب�إقرار
زيادة رابعة في حال عدم ال�سيطرة على الت�ضخم ،الأمر يتوقف على
البيان���ات الإقت�صادي���ة» .و�إذ يتوقع ح�صول زيادة ف���ي معدل الفائدة
بمقدار  25نقطة �أ�سا�س في �آذار ،في حال عدم حدوث �أي تغييرات
ف���ي البيان���ات ،ق���ال �إن «الإ�ستنتاج المنطقي الوا�ض���ح مع حقيقة �أن
الت�ضخم �أعلى مما نريد و�سوق الوظائف قوي للغاية هو الإتجاه نحو
ت�شديد ال�سيا�سة النقدية».
لك���ن م�صرف «ج���ي بي مورغ���ان ت�شي�س» ذهب �أبعد م���ن ذلك حين
توق���ع رئي�سه التنفيذي جيمي ديم���ون �أن يرفع الإحتياطي الفيدرالي
معدل الفائدة «بما ي�صل �إلى �سبع مرات» هذا العام من �أجل مكافحة
ت�س���ارع الت�ضخ���م في البالد .وق���ال «وجهة نظ���ري �أن هناك فر�صة
كبي���رة لإقرار �أكثر من  4عمليات لرف���ع الفائدة هذا العام ،يمكن �أن
ن�شهد �ستة �أو �سبعة».

پ باول يتوقع �سل�سلة من
الإرتفاعات في معدالت الفائدة
هذا العام پ

ويخ�ش���ى بع�ض الإقت�صاديين و�أع�ض���اء الكونغر�س من �أن الإحتياطي
الفيدرال���ي ق���د ت�ص���رف ببطء �شديد ل���درء الت�ضخ���م ،و�أن هذا قد
يفر����ض ف���ي النهاية زيادات �أكثر ح���دة في الأ�سعار يمك���ن �أن تلحق
ال�ضرر بالإقت�صاد.
حت���ى �أن جمهوريي���ن يرون �أن بايدن ي�ستحق عل���ى الأقل بع�ض اللوم
ع���ن ارتفاع الت�ضخم ،بحجة �أن حزمة الإنقاذ المالي التي دفعها من
خالل الكونغر�س �أ�ضافت حاف ًزا كبي ًرا القت�صاد قوي.
وي���رى الخب���راء �أن المحرك الأكب���ر للت�ضخم هو ع���دم التوافق بين
العر����ض والطل���ب .فقد ارتفعت �أ�سع���ار ال�سي���ارات الم�ستعملة اً
مثل
ب�أكث���ر م���ن  37في المئة خالل العام الما�ض���ي لأن النق�ص في �أ�شباه
المو�ص�ل�ات ) (semi - conducteurمن���ع �ش���ركات ال�سي���ارات
م���ن �صن���ع ما يكفي من ال�سي���ارات الجديدة .كم���ا �أدّت قيود �سل�سلة
التوريد )  ) (Supply chainوهي نظام كامل لإنتاج منتج �أو خدمة
وت�سليمه���ا �إل���ى الم�ستخدمي���ن النهائيين( �إلى ارتف���اع �أ�سعار الأثاث
بن�سبة  14في المئة تقري ًبا خالل العام الما�ضي.
�أم���ا العامل الذي قد ي�ساهم ف���ي تخفيف الت�ضخم ،فهو بدء تال�شي
موجة �أوميك���رون �أحد متحورات كورونا ،فيب���د�أ الأميركيون بتحويل
المزي���د م���ن �إنفاقهم �إل���ى خدمات مث���ل ال�سفر وتن���اول الطعام في
الخ���ارج والذهاب �إل���ى ال�سينما .فمن �ش�أن ذلك �أن يقلل الطلب على
ال�سلع وي�ساعد على �إخالء �سال�سل التوريد.

ِّ
مؤشرات

ف���ي الم�ؤ�شرات ،انخف�ض���ت ثقة الم�ستهلكين ف���ي الواليات المتحدة
خ�ل�ال كان���ون الثان���ي ،مت�أثرة بارتف���اع �إ�صابات كورون���ا ومتحوراتها
والتزايد الم�ستمر في معدل الت�ضخم.
وتمث���ل بيانات كانون الثاني ثاني �أدنى م�ستوى لثقة الم�ستهلك خالل
عق���د ،بعدما �سج���ل الم�ؤ�شر خ�ل�ال ت�شرين الثان���ي الما�ضي 67.4
نقط���ة .واعتب���ر الم�ستهلك���ون في الوالي���ات المتح���دة ارتفاع معدل
الت�ضخم الم�شكلة الأكبر التي تواجه البالد مقارنة بمعدل البطالة.
و�أف���ادت بيان���ات جامع���ة ميت�شيغ���ن ب����أن م�ؤ�شرها لثق���ة الم�ستهلك
الأميرك���ي �سجل  68.8نقطة في القراءة الأولية ل�شهر كانون الثاني
الما�ض���ي ،مقابل ت�سجيل  70.6نقطة خ�ل�ال كانون الأول الما�ضي،
كما �أنها �أقل من التوقعات البالغة  70نقطة.
كذلك ،تراجعت مبيعات التجزئة ب�أكبر وتيرة في � 10أ�شهر وب�أكثر من
توقعات المحللين خالل كانون الأول.
�أم���ا مع���دل التوظيف فزاد �أقل م���ن المتوقع كان���ون الأول الما�ضي،
ً
متو�سطا
ف���ي ظل نق����ص العمالة ،في حين ق���د يظل نمو الوظائ���ف
ف���ي المدى القريب ب�سب���ب زيادة الإ�صابات بكورون���ا وهو ما يعرقل
الن�شاط الإقت�صادي.
وانخف����ض مع���دل البطالة �إل���ى  3.9في المئ���ة ،مقارنة مع  4.2في
المئ���ة في ت�شرين الثاني الما�ضي ،مما يلقي ال�ضوء على توازن �سوق
العمل.
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الأمم المتحدة تتوقع تباط�ؤ النمو الإقت�صادي العالمي
توقع�������ت منظمة الأمم المتحدة تباط�ؤ النمو الإقت�ص�������ادي العالمي خالل العام الحالي والمقبل ،في ظل ا�ستمرار مواجهة العالم لموجات
جدي�������دة من �إ�صابات فيرو��������س «كورونا» الم�ستجد ،والتحديات الم�ستمرة ف�������ي �سوق العمل ،بالإ�ضافة �إلى �أزم�������ة �سال�سل التوريد والت�ضخم
المرتفع.
و�أ�ش�������ارت المنظم�������ة الدولية �إلى �أن النمو الإقت�صادي العالمي �سجل نح�������و  5.5في المئة في العام الما�ضي ،وهو �أعلى معدل للنمو منذ 40
عامً ا تقريبًا� ،إال �أنه من المتوقع �أن يتباط�أ النمو الإقت�صادي العالمي �إلى  4في المئة هذا العام ،وحوالي  3.5في المئة في العام المقبل.
و�أو�ضح تقرير الأمم المتحدة للو�ضع الإقت�صادي العالمي والتوقعات لعام  2022ب�أن النمو القوي في العام الما�ضي كان بدعم من الإنفاق
الإ�ستهالكي ،وبع�ض الزيادة في الإ�ستثمارات والتجارة في ال�سلع التي تجاوزت الم�ستويات قبل الجائحة.
و�أك�������دت الأم�������م المتحدة �أنه م�������ن دون وجود نهج عالمي من�سق وم�ستدام الحت�������واء الفيرو�س �سيظل الوباء ي�ش�������كل �أكبر خطر على التعافي
ال�شامل والم�ستدام للإقت�صاد العالمي خالل الفترة المقبلة.

المنتدى الإقت�صادي العالمي« :كورونا» ال تزال ت�ش ّكل تهدي ًدا خطيرًا في 2022
ن�ش�������ر المنت�������دى الإقت�صادي العالمي تقريرًا ،حول المخاطر الت�������ي ّ
تهدد الإقت�صاد العالمي في  ،2022وجاء في�������ه �أن الهجمات الإلكترونية
(ال�سيبراني�������ة) وال�سب�������اق المت�سارع نحو الف�ضاء ،ي�شكالن تهديدين جديدين ي�ضافان �إلى مخاطر �أخ�������رى ،موجودة �أ�سا�سً ا ،يفر�ضها التغير
المناخي وجائحة «كورونا».
ً
«تهديدا خطيرًا» للعالم ،م�شيرًا �إلى
وذك�������ر التقرير �أنه فيما يبد�أ الع�������ام  ،2022ال تزال الجائحة وتداعياتها االقت�صادية والإجتماعي ت�شكل
�أن التف�������اوت الكبي�������ر بين الدول الغنية والفقيرة للح�صول على اللقاحات يعني �أن الإقت�ص�������ادات العالمية تتعافى ب�سرعات مختلفة ،وذلك
«�سيزيد الإنق�سامات الإجتماعية» ويع ّزز التوترات الجيو�سيا�سية.
وذك�������ر � ً
أي�ضا� ،أن الإقت�ص�������اد العالمي �سينمو بن�سبة  2.3في المئة �أقل مما كان متوقعًا له في  ،2024ب�سبب الجائحة .ولكن  2.3في المئة هو
المع�������دل ،ذل�������ك �أن الإقت�صادات النا�شئة �ست�سجل نم ًوّا بن�سبة  5.5في المئة �أقل مما كان متوقعًا لها بينما �ست�سجل الدول الغنية نم ًوّا �أقل
بن�سبة  0.9في المئة فقط.
ويق�������ول التقري�������ر �إن الجائح�������ة قد �أجبرت العالم على القيام بتغيي�������ر كبير ،حيث �صار مطلوبًا من كثيرين ح�������ول العالم مزاولة �أعمالهم �أو
ح�ض�������ور ح�ص�صه�������م الدرا�سية من المن�������زل .وكل هذا �أ ّدى ،بح�سب التقرير� ،إل�������ى «انفجار» في عدد المن�ص�������ات الإفترا�ضية ،وارتفاع في عدد
الأجهزة التي ت�ساهم في هذه التكنولوجيا ،الأمر الذي �شرّع الأبواب �أمام المخاطر الأمنية الإلكترونية.
وي�شي�������ر التقري�������ر �إلى �أن انخفا�ض تكلفة �إط���ل���اق ال�صواريخ الف�ضائية �أ ّدى �إلى �سباق ف�ضائي جديد بي�������ن ال�شركات والحكومات .ففي العام
الما�ضي �أطلق م�ؤ�س�س �أمازون ،جيف بيزو�س ،رحلته ال�سياحية الف�ضائية على متن «بلو �أوريجين» ،وقام ريت�شارد بران�سون بالمثل على متن
مركبته «فيرجن جاالكتيك».
من جهة �أخرى ،حققت �أعمال �إيلون ما�سك ،مالك ت�سال ،في الف�ضاء قفزة كبيرة �إلى الأمام ،حيث �أطلقت �شركته «�سبي�س �إك�س» رواد ف�ضاء
و�أقمارًا ا�صطناعية لجهات مختلفة.
ولف�������ت �إل�������ى �أن دولاً عدة حول العالم تعمل على تطوير برامجها الف�ضائية في �سعي �إلى ال�سلطة الجيو�سيا�سية والع�سكرية� ،أو �إلى تحقيق
مكا�س�������ب علمية وتجاري�������ةّ ِ ،
محذرًا من �أن هذه البرامج تزيد من مخاط�������ر «حوادث الإحتكاك» في المدار .و�أ�شار �إل�������ى �أن ا�ستغالل المدارات
بطريقة قوية قد ي�ؤدي �إلى اكتظاظ و�إلى زيادة الحطام واحتمال وقوع ت�صادمات.
وبح�س�������ب التقري�������ر ،تبقى م�س�ألة المناخ الم�س�ألة التي ّ
ت�شكل القلق الأكبر على الم�������دى الطويل .ذلك �أن �صحة كوكب الأر�ض خالل العقود
المقبل�������ة �ستك�������ون الهمّ الم�سيطر والأكبر ،بح�سب الخبراء الذين �شاركوا في الإ�ستطالع .ه�ؤالء �أ�شاروا �إلى �أن هناك ف�شلاً على ثالثة �صعُ د:
�أولاً في اتخاذ الإجراءات المنا�سبة للحد من التغيُّر المناخي ،وثانيًا المناخ المتطرف ،و�أخيرًا خ�سارة التنوع البيولوجي.
ً
مختلفا حيث يبدو �أن البع�ض ي�سعى للو�ص�������ول ب�سرعة �إلى الحياد الكربوني ،بينما
نهجا
ويذك�������ر التقري�������ر �إلى �أن الدول والحكوم�������ات تتبع ً
يحت�������اج �آخ�������رون �إلى وقت �أكبر .ولكن العملية الإنتقالية نحو الحياد الكربوني ح�سا�سة بع��������ض ال�شيء وقد ترافقها مخاطر معينة ،بح�سب
يتوجه البع�ض �إلى التطرف قناعة منهم ب�أن حكوماتهم ال تتخذ �إجراءات كافية وطارئة ال�ستبدال م�صادر الطاقة،
التقرير .ففي حين قد ّ
ي�شير مح�ضرو التقرير �إلى �أن الإبتعاد ب�سرعة عن الكربون و�سوقه واقت�صاده قد ي�ؤ ّدي �إلى ا�ضطرابات اقت�صادية ويفقد الماليين وظائفهم.
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پ بايدن قابل
الأرقام الخطيرة
الأخيرة ببيان
هادئ �أ�شار فيه
�إلى حدوث
تح�سن پ
ُّ
اخلطر األكبر

الدميقراطيون قلقون من �أن يدفع بايدن ثمن ارتفاع الت�ضخم.

ف���ي تحليل لها ،ر�أت وكالة «بلومبرغ» �أن
فيرو�س «كورونا» لن يكون الخطر العام
الأول ال���ذي يه���دد االقت�ص���اد العالمي خ�ل�ال  ،2022و�إنما معدالت
الت�ضخم المرتفعة في �أغلب دول العالم .وقالت �إن « 2022هو العام
ال���ذي �سنعرف فيه م���ا �إذا كان الإقت�صاد العالم���ي �سيحقق ازدها ًرا
كاف ًيا بدع���م �أقل من جانب الحكومات والم�صارف المركزية وما �إذا
كان الت�ضخ���م المرتفع م�ؤقتً���ا هو نتيجة الجائح���ة �أو نتيجة م�شكلة
�أكث���ر ا�ستمرارية» .وت�ضيف «�ستظل هناك م�شكلة واحدة وهي �أنه ال
�ش���يء في الإقت�صاد العالمي حال ًّيا يبدو طبيع ًّيا ،فالأمور خارجة عن
ال�سيط���رة تما ًما .و�إذا ا�ستمرت الأم���ور كذلك خالل  2022ف�سيكون
هذا معناه �أن �صناع ال�سيا�سات الإقت�صادية مخطئون».
وفي التحليل المهم الآتي�« :إذا نظرنا �إلى �سوق العمل كنموذج� ،سنرى
�أن���ه بنهاية  2021و�صل عدد الوظائف الخالية في الواليات المتحدة
�إل���ى  10ماليين وظيف���ة على الأقل ،حيث يق���ول كل مدير مطعم �أو
رئي����س عمال في م�صن���ع �أو رئي�س تنفيذي في ال�شرك���ة �إنهم يعانون
م���ن �أج���ل العثور على العمال المطلوبين ل�شغ���ل هذه الوظائف .وفي
المقاب���ل هناك  5ماليين �أميركي بالغ كان���وا يعملون ب�أجر في بداية
 2020و�أ�صبحوا ال يعملون الآن لأنهم يرف�ضون العودة للعمل حتى بعد

زيادة الأجور .وظ��� ّل �ص ّناع ال�سيا�سة النقدية في الم�صرف المركزي
الأميرك���ي وغيره من الم�صارف المركزي���ة في العالم ي�شعرون طوال
 2021تقريبً���ا بالثق���ة ب�أن النق����ص في العمال���ة واختناقات �سال�سل
التوري���د تعتب���ر عواق���ب ق�صي���رة الأج���ل للجائح���ة .وح�سب منطق
الم�ص���ارف المركزية ،ف�إن الخوف الم�ستمر من فيرو�س كورونا وتلك
الم�ساعدات الحكومي���ة الإ�ضافية للمواطنين في الواليات المتحدة،
كانت من �أ�سباب رف�ض الكثير من العاطلين للعودة �إلى العمل ،وكانت
الم�صارف ترى �أن هذه عوامل م�ؤقتة �ستتال�شى خالل فترة ق�صيرة.
ولك���ن اعتبا ًرا م���ن كان���ون الأول الما�ضي ،تغيرت نظ���رة الم�صارف
المركزي���ة �إلى م�شكل���ة الت�ضخم التي ل���م تعد م�ؤقت���ة و�إنما �ست�أخذ
وقتً���ا حتى تتال�شى وقد تحتاج �إلى التحرك .كما �أن الأ�سواق المالية
تراه���ن على اتجاه المركزي الأميركي بزيادة �أ�سعار الفائدة  3مرات
عل���ى الأقل خالل  .2022وق���د بد�أ الم�صرف المرك���زي في �إنكلترا
الذي يتوقع ارتفاع معدل الت�ضخم لأكثر من  6في المئة في ال�شهور
المقبل���ة برفع �سعر الفائدة  25نقطة �أ�سا�س .ويتوقع المحللون زيادة
الفائدة البريطانية  4مرات �إ�ضافية خالل .»2022

البنك الدولي :م�ستقبل قاتم للإقت�صاد العالمي
ح َّ
�������ذر رئي�س البن�������ك الدولي ديفيد مالبا�س م�������ن �أن الإقت�صاد العالمي يواجه «م�ستقب���ًل��ماً قاتمً ا» ،مع ا�ستمرار تبعات وب�������اء فيرو�س «كورونا»
بالت�أثير على النمو� ،سيما في البلدان الفقيرة.
وفي �آخر توقعاتهاّ ،
تقدر المنظمة تراجع النمو العالمي �إلى  4.1في المئة هذا العام ،بعدما كان  5.5في المئة في  .2021وعزت الإنخفا�ض
�إلى تهديدات الوباء وتفكك الم�ساعدات الحكومية.
لك�������ن مالبا��������س قال �إن «م�صدر قلقه الأكبر هو تو�سع الالم�ساواة العالمية» .و�أو�ضح �أن «العائق الأكبر هو عدم الم�ساواة الذي تمّ ت�ضمينه في
النظام» ،م�شيرًا �إلى �أن الدول الأفقر كانت معر�ضة ب�شكل خا�ص لل�ضرر الإقت�صادي الناجم عن جهود مكافحة الت�ضخم.
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إضاءة

بعد «اجلدار الذكي» حول غزة
كيف ِّ
امل�سيات؟
تخطط �إ�رسائيل ملواجهة
رَّ
العميد م .ناجي مالعب

العنوان الأبرز في الدوائر الأمنية والع�سكرية في �إ�سرائيل هذه الأيام
هو «الجدار الذكي» حول غزة� ،إذ ي�أمل العدو من خالله الق�ضاء على
«بعبع» الأنفاق الفل�سطينية التي �شكلت رعبًا لجي�شه وم�ستوطني
غالف غزة على م ّر �سنوات.
وكانت �إ�سرائيل تفاخرت ،كذلك ،ب�إنجازات منظومة القبة الحديدية
���ض��د ال�����ص��واري��خ ال��ق�����ص��ي��رة وال��م��ت��و���س��ط��ة ال���م���دى ،وال���ت���ي كلفتها
المليارات ،ولم تتمكن من تحييد ما مجموعه ما بين  60و  % 80من
ْ
وب�صليَات محدودة.
�صواريخ المقاومة وحتى البدائية منها،
ل��ك��ن م���ا ي��ق��ل��ق ال��ك��ي��ان ال�����ص��ه��ي��ون��ي ه���و ���س��ه��ول��ة ح�����ص��ول ال��ج��ي��و���ش
والمنظمات الم�سلحة على الطائرات من دون طيّار الإ�ستطالعية
م��ن��ه��ا �أو ال��ق��ت��ال��ي��ة ،وت��ج��رب��ت��ه��ا ف���ي ���س��وري��ا ول��ي��ب��ي��ا ،ون��ج��اح��ه��ا في
�أذربيجان ،وتحدي م�سيَّرات الجماعة الحوثية اليمنية الدفاعات
الجوية الخليجية بحيث تمكنت من اختراق الأج���واء الخليجية
و�ضرب م�صافي بترول ومطارات ،ما غيَّر من المعادالت الع�سكرية
التقليدية.
ف��ي ه��ذا البحث ���س��وف نلقي ن��ظ��رة على ال��ج��دار ال��ذك��ي �أو ال��ج��دار
الحديدي ،وف��ق الت�سمية الإ�سرائيلية ،ون��ح��اول ا�ستقراء ما �أع�� ّ َده
العدو للت�صدي للطائرات الم�سيَّرة.

اجلدار الذكي
قفص حديدي على أسوار غزة

في الثامن والع�شرين من تموز  ،2014وفيما كانت �إ�سرائيل ت�شن
عدوانها على غزة المعروف با�سم «الجرف ال�صامد» ،فاج�أت كتائب
ال��ق�����س��ام (ال��ج��ن��اح ال��ع�����س��ك��ري ل��ح��رك��ة ح��م��ا���س) المتابعين بهجوم
ع�سكري نوعي �ش َّنه ع�شرة من مقاتلي النخبة لديها؛ حيث نجحوا
في الت�سلل عبر �أح��د الأن��ف��اق خلف خطوط الجي�ش الإ�سرائيلي،
َّ
مح�ص ًنا ،تابعًا لكتيبة «ناحال
وهاجموا برجً ا ع�سكر ًيّا �إ�سرائيليًّا
ع���وز» �شرقي ح��ي «ال�����ش��ج��اع��ي��ة» .وق��د �أ���س��ف��ر ال��ه��ج��وم ع��ن مقتل 10
جنود ،وكاد يف�ضي �إلى �أ�سر جندي ،لكن ت�أثيره الأكبر كان �سيا�س ًيّا
و�إعالم ًيّا؛ فقد لفت نظر الجمهور العربي والإ�سرائيلي �إلى الخطورة
اال�ستراتيجية التي بات يمثلها �سالح الأنفاق الذي ا�ستثمرت فيه
ف�صائل المقاومة الفل�سطينية الكثير من الوقت والجهد والخبرات،
مهما ف��ي �أي��ة
وب��ات��ت الأن��ف��اق الفل�سطينية منذ ذل��ك ال��وق��ت رق��مً ��ا ًّ
مواجهة تخو�ضها �إ�سرائيل على جبهتها الجنوبية.

وب��م��رور ال�����س��ن��وات ،راك��م��ت الف�صائل الفل�سطينية خ��ب��رة ف��ي حفر
الأنفاق وا�ستخدامها لأغرا�ض مختلفة ،بدءًا من تهريب ال�سالح �أو
ال�سلع الإ�ستراتيجية ال�ضرورية للقطاع� ،أو ا�ستخدامها في العمل
الع�سكري المبا�شر �ضد �إ�سرائيل� ،إم��ا بتفجير المواقع الع�سكرية
بو�ضع المتفجرات �أ�سفلها� ،أو ت�سهيل و�صول المقاتلين للموقع
الع�سكري الم�ستهدف ،ومنها �أن��ف��اق الإم����داد الم�س�ؤولة ع��ن نقل
الذخائر وال�صواريخ والم�ؤن �إل��ى المقاتلين في مواقعهم ،و�أَ ْنفاق
ال�����ض��ب��ط وال�����س��ي��ط��رة وه���ي م��ج��ه��زة ب��و���س��ائ��ل ال��م��ع��ي�����ش��ة والإت�����ص��ال
والتوا�صل ،وتحوي مراكز قيادة و�سيطرة لإدارة العمليات الع�سكرية.
وت��ط��ورت �شبكة الأن��ف��اق في غ��زة عبر العقدين الما�ضيين لت�صبح
�أح��د �أع��م��دة العمل الع�سكري للف�صائل الفل�سطينية ،حتى �صار
الحديث يدور عن مدينة كاملة تحت الأر�ض؛ ما دفع و�سائل الإعالم
العالمية �إلى ت�سميتها بـ «مترو حما�س».
�أم��ام ه��ذا ال��واق��ع ،كثفت الآل��ة الع�سكرية الإ�سرائيلية من جهودها
ّ
للحد من تهديد الأنفاق ،ليخرج �إل��ى النور
لإيجاد حلول جديدة
في كانون الأول  2021ما �أطلق عليه الم�س�ؤولون الإ�سرائيليون ا�سم
«الجدار الحديدي» �أو الجدار الذكي ،والذي يمتد بطول  65كيلومترًا
مطو ًّقا القطاع تمامً ا ،وي�صل �إلى البحر ،ويمتد تحت الأر�ض بعمق
ِ
نحو  30مترًا ،بـ  1.2مليون متر مكعب من الخر�سانة الم�سلحة في
الجزء ال�سفلي منه ،و� 140أل��ف طن من الحديد� ،أم��ا ف��وق الأر���ض
فيمتد نحو �ستة �أمتار من الفوالذ ،تعلوها �أ�سالك تحتوى على ما�س
كهربائي .وبح�سب وزارة ال��دف��اع الإ�سرائيلية ف���إن كمية الخر�سانة
الم�ستخدمة في الجدار تكفي ل�شق طريق من �إ�سرائيل �إلى بلغاريا.
كلفة �إن�����ش��اء ال��ج��دار ال��ذك��ي بلغت نحو  1.2مليار دوالر ،بم�شاركة
�أك��ث��ر م��ن  1200ع��ام��ل ،وج��رى �إن�شاء �ستة م�صانع للخر�سانة على
امتداد ال�شريط الحدودي مع القطاع ،فالجزء ال�سفلي من الجدار
الذكي «تحت الأر�ض» جرى تدعيمه بالعديد من �أجهزة الإ�ست�شعار
وك��ام��ي��رات المراقبة الكت�شاف �أي م��ح��اوالت ت�سلل �أو حفر �أن��ف��اق،
والجزء العلوي منه مزود بالع�شرات من �أبراج المراقبة والكاميرات،
و�أجهزة الر�صد والإن��ذار ومراب�ض للقنا�صة .كما تخطط �إ�سرائيل
لتدعيم منظومة حماية حدودها مع غزة بطائرات م�سيرة ومناطيد
ذكية وروب��وت��ات مقاتلة يجري توجيهها عن بعد من دون انخراط
عن�صر ب�شري في العمليات ب�شكل مبا�شر.
وال��ج��دي��ر ذك����ره� ،أن ال��ت��ح ّ
�����ص��ن ب��ال��ج��دران ال����ذي اع��ت��م��ده الجي�ش
الإ�سرائيلي ل��م يقت�صر على ح��دود دول ال��ط��وق ومناطق ال�صراع
والتما�س على الحدود الدولية ،بل انتقل داخل ًيّا حيث باتت جدران
ً
م�شهدا اعتياد ًيّا في حياة الإ�سرائيليين ،ببناء جدران داخل
الف�صل
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بع�ض المدن ال�ساحلية المختلطة
(�أي ال��ت��ي ي�سكنها مَ���ن ت��ب��ق��ى من
�أهلها الفل�سطينيين واليهود ،مثل
«ال���ل���د» و«ال���رم���ل���ة») ل��ف�����ص��ل وع���زل
الأح����ي����اء ال��ع��رب��ي��ة ع���ن ال��ي��ه��ودي��ة،
ومحا�صرة بلدات عربية مثل بلدة
«ج�����س��ر ال����زرق����اء» ،ب���ج���دران ت��راب��ي��ة
لف�صلها عن بلدة «قي�ساريا».
لكن ،و�إلى �أن تختبر الأحداث �صدق
ال��رواي��ة الإ�سرائيلية ح��ول �صالبة
ال���ج���دار ال���ذك���ي ،ي���رى م��ح��ل��ل��ون �أن
ال�����ج�����دار ���س��ي��ت��م��ك��ن م����ن ت��ق��ل��ي�����ص
ع���م���ل���ي���ات ال��ت�����س��ل��ل ع���ب���ر ال����ح����دود
ف���وق الأر������ض ،و���س��ي��ح��رم الف�صائل
من ميزة الأن��ف��اق الهجومية التي
ب����إم���ك���ان���ه���ا �أن ت���خ���ت���رق الأرا�����ض����ي
«اجلدار الذكي» حول غزة.
ال���م���ح���ت���ل���ة .وف�������ي ال����م����ق����اب����ل ،ل��ن
يكون ذا قيمة كبيرة في ما يتعلق
بالأنفاق الدفاعية؛ �إذ �سيظل ب�إمكان الفل�سطينيين مفاج�أة القوات
المتقدمة عبر الأنفاق في �أي هجوم بري؛ �إذ يجري الإعتماد على
�أنفاق الإمداد والتموين وغيرها من الأنفاق التي تبطن �أر�ض غزة،
وت�ستخدمها الحركات الفل�سطينية لأغرا�ض مختلفة.
كما ق��د ي��دف��ع ال��ج��دار ف�صائل المقاومة �إل���ى التركيز على بدائل
�إبداعية �أخرى ،مثل الإعتماد على الطائرات من دون طيار التي بد�أ
ا�ستخدامها في ال�صراع الفل�سطيني -الإ�سرائيلي منذ عام ،2014
و�أعلنت حما�س ا�ستخدامها لأغرا�ض قتالية في حرب عام .2021

مفاعيل عكسية للجدران...
انكفاء الهجوم البري

ف���ي ال��ج��ان��ب الإ���س��رائ��ي��ل��ي ،ي��ع��ت��ق��د ال��م��ح��ل��ل ال��ع�����س��ك��ري ل�صحيفة
«ه�آرت�س» عامو�س هرئيل �أن تد�شين الجدار مع غزة يثبت �أن �إ�سرائيل
غ��ي��ر معنية ب��اح��ت�لال ال��ق��ط��اع ،ب��ل ُتح�صن ذات��ه��ا م��ن �أي هجمات
م�ستقبلية لحركة حما�س والف�صائل الفل�سطينية الم�سلحة .كذلك
ف�إنها ببناء جدار على حدود �سيناء� ،أوقفت �إ�سرائيل ب�شكل كامل -
كما يقول هرئيل « -ت�سلل طالبي اللجوء والعمال المهاجرين من
�أفريقيا .ومع بداية العام القادم ،من المقرر تد�شين م�شروع ال�سياج
على طول الحدود مع لبنان».
و�أو�ضح هرئيل �أن الجي�ش الإ�سرائيلي يتمتع بميزة ع�سكرية وا�ضحة
على الف�صائل الفل�سطينية في قطاع غزة ،ولكن التح�صن بالجدران
يك�شف عن م�صدر �ضعف ،وقد يُ�ستغل من الف�صائل التي نجحت
بتجاوز الدفاعات الجوية التي تح�صنت بها �إ�سرائيل عبر منظومة
القبة الحديدية ،وت�سلحت بالأنفاق الهجومية.
ب�������ر�أي ال��م��خ��ت�����ص��ي��ن ب���ال�������ش����أن ال��ع�����س��ك��ري والأم�����ن�����ي ،م����ن ال��ج��ه��ة
الفل�سطينية ،ف�إن بناء دولة الإحتالل الجدران حول نف�سها يُعتبر
تراجعًا في عقيدة الهجوم والهجمات الإ�ستباقية ،في مقابل تعزيز

الردع والحالة الدفاعية .ويو�ضح الباحث رامي �أبو زبيدة  -للجزيرة
ن���ت � -أن ال��م��ق��اوم��ة ال��ت��ي ت��م��ك��ن��ت م���ن ح��ف��ر ال��ع��دي��د م���ن الأن���ف���اق
الهجومية وبع�ضها  -وف ً��ق��ا ح��ت��ى ل��ت��ق��دي��رات االح��ت�لال  -اخ��ت��رق
الحدود ،لم تظهر الخوف �أو االرتباك حيال تد�شين الجدار تحت
الأر�ض� ،أو التردد في الم�ضي بتطوير الأنفاق الهجومية ،وذلك على
عك�س ما ي��روج له الإحتالل من �أن الجدار �سي�سلب حما�س �إحدى
قدراتها .ويقول �إنه من ال�صعب على المقاومة في غزة الإ�ستغناء
عن الأنفاق التي تعتبر �ضرورة �إ�ستراتيجية عملياتية ولوج�ستية.
وحول جدوى الجدار في منع المقاومة الفل�سطينية من الو�صول
�إل��ى �أه��داف��ه��ا ف��ي �إ���س��رائ��ي��ل ،يقول المحلل الع�سكري �إن «الن�ضال
الفل�سطيني ي��ط��وّر ذات���ه ويتكيّف م��ع الم�ستجدات؛ وع��ل��ي��ه ،فمن
ال��م��ح��ت��م��ل �أن ت��ب��ح��ث ال��ف�����ص��ائ��ل ف��ي غ���زة ع��ن ال��م��زي��د م��ن ال��ط��رق
الإلتفافية والأ���س��ال��ي��ب الأخ����رى ،ولربما تجدها ت�ستثمر الآن في
تهريب وت�صنيع الطائرات الم�سيَّرة».

منظومة دفاعية للسيطرة على الطائرات املس َّيرة

�أمام هذا الواقع ،بد�أت �شركات تجارية ومنظمات حكومية كثيرة في
�إ�سرائيل والعالم ت�ست�شعر �أن «خطر الطائرات الم�س َيّرة المعادية
ب��ات ملمو�سً ا» ،حيث �أ�صبحت ق��ادرة على حمل م��واد متفجرة �إلى
تجمعات مك�شوفة� ،أو مناطق مفتوحة ي��ق��وم ال��ق��ادة الع�سكريون
ورجاالت ال�سلطة بجوالت �أو �إلقاء خطابات فيها .وفي هذا الإطار
ن�شرت ال�صحف الإ�سرائيلية ،في العام � 2019صورًا لحرا�س رئي�س
حكومة ال��ع��دو ،بنيامين نتنياهو ،وه��م م�سلحون ببنادق لتحييد
الطائرات الم�سيرة بوا�سطة ت�شوي�ش البث.
انكبت �شركات �إ�سرائيلية �سيبرانية ،ومنها �شركة «�سكايلوك» ،على
درا�سة الحلول بالعمل على �إنتاج منظومة دفاعية ،جرى تطويرها
م� ّ َؤخرًا ،تتيح ال�سيطرة على الطائرات الم�سيرة ،و�إ�سقاطها في �أي
مكان يختاره المفعل من دون وقوع �أية �أ�ضرار ،كما ت�سمح با�ستخدام
الطائرة الم�سيرة ثانية ،وا�ستخال�ص معطيات ب�ش�أن ا�ستخدامات
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الطائرة ال�سابقة حتى �ضبطها ،وذلك بالتزامن مع ن�شاط �شركات
�أخرى للهدف نف�سه ،وب�ضمنها �شركة التج�س�س» «.NSO
و�صرح مدير التطوير في �شركة «� ،»Skylockآ�ساف ليبوفيت�ش ،ب�أن
«المنظومة التي جرى تطويرها قادرة على ا�ستيعاب طائرات م�سيَّرة
معادية في �أمداء ت�صل �إلى  3.5كيلومتر ،وال�سيطرة على نحو 200
طائرة م�سيَّرة ،ب�شكل مواز» .وبح�سب تقرير ن�شرته �صحيفة «ه�آرت�س»،
ف�إن ال�شركة �أجرت ،قبل نحو �شهرين ،تجربة تحاكي «تحييد وعرقلة
طائرات معادية وال�سيطرة عليها».
وبح�سب ليبوفيت�ش ،ف�إنه يتم تحديد موقع معين لل�سيطرة على
ً
م�ضيفا �أنه لدى المنظومة القدرة على ت�شوي�ش
الطائرة الم�سيَّرة،
الإت�صال بين الطائرة الم�سيرة وم��ن يقوم بتفعيلها ،وعندها تتم
ال�سيطرة عليها عن بعد ،و�إ�سقاطها ،وفح�ص حمولتها ولمن تتبع.
و�أ�شار التقرير �إلى �أن �شركات �أمنية �إ�سرائيلية �أخرى ّ
تقدم منظومات
ذات قدرات مماثلة ،حيث عر�ضت �شركة «�إلبيت معرخوت» ،م�ؤخرًا،
منظومة «دورون دوم» ،وال��ت��ي �أع��ل��ن عنها كعمالنية ف��ي مواجهة
الطائرات الم�س َيّرة ،ويمكن تثبيتها في موقع معين� ،أو تركيبها على
مركبة� ،أو يمكن لجندي �أن يحملها .وبح�سب ال�شركة ،ف���إن هذه
المنظومة «قادرة على ال�سيطرة على الطائرات المعادية ،و�إ�سقاطها
من دون ح�صول �أي �ضرر لها» ،باعتبار �أن ذلك مهم ج ًّ��دا في حال
كانت الطائرة مفخخة.
في المقابل� ،أف��ادت �صحيفة «يديعوت �أح��رون��وت» في موقعها على
ال�شبكة ،ب�أن �شركة ال�سايبر الهجومية الإ�سرائيلية « »NSOطورت
تكنولوجيا تتيح ال�سيطرة على طائرات م�سيرة «معادية» .وبح�سب
التقرير ،ف���إن ال�شركة المعروفة كم�سوقة لبرامج التج�س�س على
الهواتف الخليوية ،ق��ادرة على التج�س�س على الطائرات الم�س َيّرة،
وا�ستخال�ص المعلومات التي تخزنها من دون �أن يالحظ مفعّ لها
ذلك .وجاء فيه �أن « »NSOقادرة على ال�سيطرة على طائرات م�سيَّرة
بوا�سطة منظومات الإت�صال ،والتي تعتمد على عزل مفعل الطائرة

م�سية �إ�سرائيلية.
رّ َ

الأ�صلي ،و�إبعادها عن المنطقة المحلية ،و�إ�سقاطها في موقع يمكن
�ضبطها فيه.

مس َّيرات حزب اهلل تهديد مباشر

كما تثير الطائرات الم�سيَّرة مخاوف م�صلحة ال�سجون في الكيان
ال�صهيوني ،ب�سبب الخ�شية من تهريب مخدرات �أو �أجهزة خليوية
�إل��ى داخ��ل ال�سجون بوا�سطتها� ،أو �سلطة ال��م��ط��ارات التي ت�ضطر
�إلى �إغالق المطارات ب�سبب طائرات م�سيَّرة تدخل المجال الجوّي
وت��ع��رّ���ض ال��ط��ائ��رات للخطر� ،أو ال�شركات ال��ت��ي تعمل على حماية
حقول النفط والمن�صات البحرية للتنقيب عن النفط �أو الغاز
وغيرها.
ّ
و�إذا ك��ان��ت ال��م��ق��اوم��ة الإ���س�لام��ي��ة ت��ع��د ال��ع��دة للتوجه نحو اعتماد
�أ���س��ل��وب جديد بوا�سطة ال��ط��ائ��رات الم�سيَّرة ،ف���إن ح��زب اهلل يطلق
منذ مدة الم�س َيّرات من �أجل جمع معلومات ا�ستخباراتية لأغرا�ض
ع�سكرية .وفي الوقت نف�سه ،ي�ستعين بالطائرات الم�سيَّرة من �أجل
مراقبة انت�شار الجي�ش الإ�سرائيلي على طول الحدود وقدراته على
رد �سريع.
و�أعلن الجي�ش الإ�سرائيلي ،في �آب من العام الما�ضي ،عن �إ�سقاط
طائرة م�سيَّرة �أطلقها حزب اهلل .وتبيّن �أن ال�صور التي التقطتها
هذه الطائرة اثناء تحليقها لم تت�ضرر .وعثرت �شعبة الإ�ستخبارات
الع�سكرية الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ،وف��ق زع��م ال��ن��اط��ق الع�سكري ،على �صور
لم�شغلي ال��ط��ائ��رة وان��ت�����ش��ار ال��ق��وات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ف��ي م��ق��اط��ع من
المنطقة الحدودية.

اخلالصة

م��ن ال��م�لاح��ظ �أن ال��ع��دو الإ���س��رائ��ي��ل��ي يعمد ،عند ب��دء �أي���ة عملية
ع�سكرية� ،إل��ى منع �أي مرا�سل من �إر�سال �أي خبر عن �أي مجريات
قبل عر�ضه على الجهة المخت�صة ف��ي الإع�ل�ام
الع�سكري ،ما يجعل الو�سيلة الوحيدة للح�صول
على المعلومة هي الإع�لام الإ�سرئيلي .فهل نثق
بما تعلنه تلك ال��م�����ص��ادر م��ن �أن��ه��ا ف��ع اً�ًلا نجحت
ف��ي تحقيق ه���ذا ال��ت��ق��دم التكنولوجي بالتمكن
من قطع ال�صلة بين الطائرة الم�سيَّرة وم�ش ِّغلها،
ع��ن ط��ري��ق الت�شوي�ش وبالتالي ال�سيطرة عليها
وا�سقاطها وا�ستثمار المعلومات؟
ول���ك���ن ،ح��ت��ى ���ش��ه��ر �آب ال��م��ا���ض��ي ،ل���م ت��ك��ن تلك
التقنيات متوفرة ،ما اقت�ضى �إ�سقاط طائرة من
دون طيار �أطلقت من غزة ب�صاروخ من منظومة
ال��ق��ب��ة ال��ح��دي��دي��ة .وف���ي م��ق��ارب��ة �أخ����رى ،فيما لو
نجحت الو�سائل ال�سيبرانية في �إ�سقاط الم�س َيّرات
لكانت معظم الدول تهافتت على �شراء التقنيات
الحديثة من ال�شركات الإ�سرائيلية كما ح�صل بعد
النجاح الجزئي لمنظومة القبة الحديدية ،ولكن
ي��ج��ب �أخ���ذ ه���ذه ال��م��ع��ل��وم��ات ع��ل��ى محمل الجد
حتى ولو �ساورتنا ال�شكوك ب�صحتها.
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مقال

الثــقــافــة يف الإعــالم
د .محمد قبي�سي
ف�������ي عالم يزداد فيه الإع���ل���ام كل يوم قوة �إلى
قوة حتى لي�صح القول �أننا نعي�ش ع�صر الإعالم
كما نعي�ش ع�صر التكنولوجيا الحديثة.
وفي عال�������م تتناف�س فيه الأمم على الم�شاركة
في �إ�ش�������ادة �صرح الثقاف�������ة الإن�ساني�������ة ،وينت�شر
الإقتناع العام لدى بني الب�شر �أجمعين ب�أن �أهم
ما يبقى في الوج�������ود الإن�ساني �إنما هو حا�صل
الثقاف�������ات المختلف�������ة وخال�ص�������ة تفاعلها على
مدى الأجيال ،وما عدا ذلك زبد يذهب جفاء.
َّ
تتبدى لن�������ا المكانة التي هي
ف�������ي عالم كهذا
للثقاف�������ة والإعالم ف�������ي تحديد �ص�������ورة ح�ضارة
الم�ستقبل ومدى ما يمكن �أن يبلغه الإن�سان من
تق�������دم �أو تقهقر في مي�������زان النتيجة الحقيقية
للحياة.
َّ
العدة
الثقاف�������ة ف�������ي الإعالم بوجه عام ه�������ي
التي ال بد من �أن يز ّ َود بها �إن هو �شاء �أو �أريد له
�أن يرتفع �إلى م�ستوى الر�سالة الح�ضار َيّة التي
يفتر�ض �أن ي�ؤديها ،فكلما كانت هذه العدة غنية
كان الإع���ل���ام �أفعل و�أكثر �أث������� ًرا في تكوين العقل
الع�������ام ،وفتح �آف�������اق التطور الإن�سان�������ي ،وتمهيد
�سب�������ل م�شاركته بالتالي في بناء �صرح الح�ضارة
ال�شام�������خ .لقد م�ض�������ى الزمن ال�������ذي كان ي�صح
فيه �أن ي�������زاول الإعالم ،بجميع �ص�������وره المرئية

والم�سموعة والمكتوبة على حد �سواء ،ببدائية
ثقافي�������ة� ،أو انطال ًق�������ا م�������ن ثقاف�������ة �ضحلة لي�س
له�������ا �أي �صلة بعلم النف��������س الفردي والجماعي،
�أو لها �صل�������ة �ضعيفة بكل المع�������ارف العلمية �أو
الفل�سف ّ َي�������ة �أو الأدبي�������ة .ف�إعالم كه�������ذا هو عامل
تقهقر بل عامل تجهيل ،بدلاً من �أن يكون عامل
ُّ
تقدم وتنویر.
وال ب ّ َ
�������د م�������ن الإ�ش�������ارة �إل�������ى �أهمي�������ة اللغة في
الإع���ل���ام ،باعتباره�������ا الوع�������اء الأكم�������ل لحا�صل
التراكم الثقافي عبر التاريخ ،فال �إعالم من غير
لغة� ،سواء كانت عربية �أم �أجنبية.
وت�ستفي�������د ال�صحافة من كون �ش�أن اللغة فيها
مقت�ص������� ًرا على الكتاب�������ة ،فيجنبها ه�������ذا الواقع
م�س�ؤولي�������ة ال ي�ستطي�������ع �أن يتجنبه�������ا الإع���ل���ام
الم�سموع والإعالم المرئي اللذان ت�شكل القراءة
فيهما (�أو الإلقاء) عن�ص ًرا �أ�سا�س ًّيا ال غنى عنه.
انطال ًق�������ا م�������ن هذا الفه�������م لأث�������ر الإعالم في
الثقافة بوجه عام ،ينبغي القول �أنه ال ثقافة من
غير وطن ،فالبد من �أن يكون �إعالمنا
متح�ص ًنا
ِّ
بال�������والء الوطني و�إبراز الجوان�������ب الم�شرقة من
تراثن�������ا الثقاف�������ي العظيم .من هنا ف��������إن و�سائل
�إعالمنا مدعوة �إلى �إيالء �ش�ؤون الثقافة العناية
الكافية.
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دوليات

تظاهرات كازاخ�ستان كبت �سيا�سي
�أ .د� .ألك�سندر �أبي يون�س
�شهدت كازاخ�ستان منذ  2كانون الثاني  2022تظاهرات عنيفة
ودموية احتجاجً ا على �إقدام الحكومة على رفع �أ�سعار غاز البترول
ال��مُ �����س��ال ب�شكل كبير ،وال���ذي ي�ستخدمه معظم الكازاخ�ستانيين
لتزويد �سياراتهم بالوقود ،الأمر الذي �أ َّدى �إلى انتفا�ضة اجتماعية
َّ
ا�ستغلتها ق���وى �إقليمية ودول���ي���ة .ف��م��ا ه��ي خ��ل��ف�� َيّ��ات الأح�����داث في
ك��ازاخ�����س��ت��ان؟ ول���م���اذا ن�����ش��رت «م��ن��ظ��م��ة م��ع��اه��دة الأم����ن ال��ج��م��اع��ي»
قوَّاتها هناك؟ وما �أهمية تلك الدولة بالن�سبة �إلى رو�سيا؟ وما ت�أثير
التظاهرات على موقع كازاخ�ستان بين رو�سيا والغرب؟
بمجموعات �إثنيَّة مثل
تاريخيًا ،كانت �أرا�ضي كازاخ�ستان م�أهولة
ٍ
الإيرانية والتركية .وفي القرن الثالث ع�شر ،ان�ضمت المنطقة �إلى
الأم��ب��راط��وري��ة المنغولية تحت حكم جنكيزخان .وبحلول القرن
ّ
التقدم �إل��ى الأرا�ضي
ال�ساد�س ع�شر ،ظهر الكازاخ ،وب��د�أ الرو�س في
الكازاخ�ستانية ف��ي ال��ق��رن ال��ث��ام��ن ع�شر ،حتى حكموا �إ���س��م�� ًي��ا كل
كازاخ�ستان كجزء من الأمبراطورية الرو�سية بحلول منت�صف القرن
التا�سع ع�شر .وف��ي �أع��ق��اب ال��ث��ورة البل�شفية ف��ي رو�سيا ع��ام ،1917
�أعيد تنظيم �أرا�ضي كازاخ�ستان .وفي عام � ،1936أ�صبحت جمهورية
كازاخ�ستان الإ�شتراكية جزءًا من الإتحاد ال�سوفياتي ،وح�صلت على
ا�ستقاللها ف��ي ال��ع��ام  1991بعد انهيار ه��ذا الإت��ح��اد ،وانتخب نور
�سلطان نزارباييف (رئي�س الحزب ال�شيوعي ورئي�س وزراء كازاخ�ستان
رئي�س
ال�سوفياتية �سنة  ،1984وله �صالت قوية بالرئي�س بوتين) �أوّل ٍ
ل��ه��ا ،ف��م ّ��ج��د نف�سه ك��ث��ي��رًا ،و ُرف���ع���ت له
التماثيل ف��ي مختلف �أن��ح��اء ال��ب�لاد.
ا���س��ت��ق��ال ���س��ن��ة  2019ب��ع��د ت��ظ��اه��رات
�������ض������ ّ َده ،وان���ت���خ���ب ق���ا����س���م ج����وم����ارت-
توكاييف ً
خلفا له.

املوقع والسكان واإلقتصاد

ت���ق���ع ج���م���ه���وري���ة ك���ازاخ�������س���ت���ان ف��ي
�أورا���س��ي��ا� ،أي بين �أوروب����ا و�آ���س��ي��ا ،وهي
�أك��ب��ر دول����ة غ��ي��ر ���س��اح��ل��ي��ة ف��ي ال��ع��ال��م،
وت��ا���س��ع �أك��ب��ر دول���ة� ،إذ تبلغ م�ساحتها
 2,724,900كلم ،2وت�شترك في حدودها
م��ع رو���س��ي��ا ،وال�����ص��ي��ن ،وقيرغيز�ستان،
و�أوزب���ك�������س���ت���ان ،وت��رك��م��ان�����س��ت��ان ،وب��ح��ر
ق����زوي����ن .ك���ازاخ�������س���ت���ان ه���ي ج��م��ه��وري��ة
«دي��م��وق��راط��ي��ة» وعلمانية ود���س��ت��وري��ة،
قوات رو�سية في كازاخ�ستان.

لكنها �أقرب �إلى ال�سلطوية ،عا�صمتها هي نور �سلطان تيمّ ًنا با�سم
رئي�سها (كان ا�سمها �أ�ستانا حتى العام  ،2019وقبل العام  1997كانت
�ألماتي هي العا�صمة) .يعي�ش في هذه الجمهورية حوالي  19مليون
عرقّ ،
تمثل الكازاخ  ٪63من ال�سكان ،والباقي
ن�سمة ،مو ّزعين على ٍ 131
من ال��رو���س ،والأوزب���ك ،والأوك��ران��ي��ي��ن ،والتتار ،والأوي��غ��ور ،والأل��م��ان
والبولنديين والليتوانيين وال�شي�شانّ .
ي�شكل الم�سلمون حوالي ٪70
من ال�سكان ،والم�سيحيون  .٪26اللغتان الر�سميّتان هما الكازاخية
والرو�سية .تقيّد كازاخ�ستان حرية التجمع والتعبير ،وو�ضع حقوق
الإن�سان فيها �سيىء .ويتم قمع الزعماء الدينيين الذين يعار�ضون
الحكومة .وهي تعتبر الدولة الأق��وى اقت�صاديًا في �آ�سيا الو�سطى
ب�سبب �صناعة النفط وال��غ��از ووف���رة المنغنيز وال��ح��دي��د وال��ك��روم
والفحم لديها .فهي تحتل المرتبة العا�شرة عالم ًيّا ،وتنتج يوم ًيّا
 1,6مليون برميل من النفط ال��ذي ّ
�شكل  ٪21من �إجمالي الناتج
الداخلي للبالد ع��ام  2020بح�سب البنك ال��دول��ي ال��ذي ّ
توقع نمو
الإقت�صاد فيها بن�سبة � ٪3,7سنة  .2022وينتج �أبرز حقل نفطي في
البالد «تنغيز» ثلث الناتج ال�سنوي لكازاخ�ستان وت�سيطر على ن�صفه
�شركة «�شيفرون» الأميركية .وتعتبر كازاخ�ستان �أكبر منتج لليورانيوم
ّ
ت�صدر بقيمة  9مليار دوالر
في العالم ( ٪12من الإحتياطي) ،وهي
�سنويًا من خام النحا�س والحديد وال�صلب واليورانيوم ،الأمر الذي
اجتذب ا�ستثمارات �أجنبية بمليارات الدوالرات .ومع ذلك ،ف� ّإن تلك
ّ
ال�سكان الذين يبلغ متو�سط دخل الفرد منهم
الثروة لم ت�صل �إلى
�أقل من  3400دوالر في ال�سنة.
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�أم نزاع دويل؟
ت�ضم ك��ازاخ�����س��ت��ان م��رك��ز ق��اع��دة «ب��اي��ك��ون��ور» الف�ضائية
التي ا�ست�أجرتها رو�سيا ،والتي ال ت��زال �أكبر من�صة �إطالق
�صواريخ في العالم بعد حوالي  60عامً ا من انطالق رائد
الف�ضاء ال�سوفياتي ي��وري غاغارين منها .وه��ي ع�ضو في
الأمم المتحدة ،ومنظمة التجارة العالمية ،ورابطة الدول
َّ
الم�ستقلة ،ومنظمة �شنغهاي للتعاون ،والإتحاد الإقت�صادي
الأورو� -آ�سيوي ،ومنظمة الأمن والتعاون في �أوروبا ،ومنظمة
التعاون الإ�سالمي ،والمنظمة الدولية للثقافة التركية.

الرئي�س الكازاخ�ستاني.

منظمة معاهدة األمن اجلماعي

ك��ازاخ�����س��ت��ان ع�ضو ف��ي منظمة م��ع��اه��دة الأم���ن الجماعي التي
ت��م ّ��ث��ل ت��ح��ال ً��ف��ا ع�����س��ك��ر ًيّ��ا ف��ي �أورا���س��ي��ا ،وق���د ���ض��مّ ��ت �سنة  1992دول
�سوفياتية �سابقة ،وهي رو�سيا و�أرمينيا وكازاخ�ستان وقيرغيز�ستان
وطاجيك�ستان و�أوزبك�ستان .وفي العام  1993ان�ضمت �إلى المنظمة كل
من �أذربيجان ،وبيالرو�سيا ،وجورجيا .وقد رف�ضت كل من �أذربيجان،
وجورجيا ،و�أوزبك�ستان تجديد المعاهدة بعد خم�س �سنوات.
�أك ّ��د ميثاق منظمة معاهدة الأم��ن الجماعي على رغبة جميع
ال����دول ال��م�����ش��ارك��ة ف��ي الإم��ت��ن��اع ع��ن ا���س��ت��خ��دام ال��ق��وة �أو التهديد
ّ
ّ
الموقعون من الإن�ضمام �إل��ى تحالفات
يتمكن
با�ستخدامها .ول��ن
ع�سكرية �أخ��رى �أو مجموعات دول �أخ��رى ،ويُنظر �إلى العدوان على
دولة ّ
موقعة على �أنه عدوان �ضد كل ال��دول ،فلذلك تجري منظمة
معاهدة الأم���ن الجماعي ت��دري��ب��ات ق��ي��ادة ع�سكرية �سنوية لدولها
ويتوجب
لإت��اح��ة الفر�صة لها لتح�سين التعاون بين المنظمات.
ّ
الح�صول على موافقة ر�سمية من جميع �أع�ضاء البلد الثالث الذي
يريد ن�شر قواعده الع�سكرية في �أرا�ضي الدول الأع�ضاء في منظمة
معاهدة الأم��ن الجماعي .وكل �سنة ّ
تتولى رئا�سة المنظمة �إحدى
الدول الأع�ضاء.

أسباب التظاهرات

ي��ب��دو �أن اح��ت��ج��اج��ات ال�����ش��ع��ب ال��ك��ازاخ�����س��ت��ان��ي ال��ت��ي ب���د�أه���ا في
 2كانون الثاني � 2022أعمق بكثير من اعترا�ض على زي��ادة �أ�سعار
الوقود وارتفاع �أ�سعار ال�سلع ،بل هي انتفا�ضة �ضد الكبت ال�سيا�سي
وال��ظ��ل��م الإج��ت��م��اع��ي وال��ف�����س��اد ال��م��ال��ي .ف���أك��ث��ري��ة ال��م��واط��ن��ي��ن ال
ي�ستفيدون م��ن م���وارد النفط وال��ي��وران��ي��وم ،وق��د و���ص��ل الفقر �إل��ى
 ٪13بعد تراجع ال��ق��درة ال�شرائية ،وفقدت عملة البتكوين  ٪5من
قيمتها ب�سبب الإ�ضطرابات بعدما كانت ّ
تمثل كازاخ�ستان  ٪18من
عمليات تعدينها .وا�ستفادت الطبقة الحاكمة وحدها من ث��روات
البالد في غياب عدالة اجتماعية .يُ�ضاف �إلى ذلك القمع ال�سيا�سي

الذي مار�سه الرئي�س نور �سلطان خالل عهده ( )2019-1991و�أكمله
ين�سق مواقفه مع الرئي�س ال�سابق.
الرئي�س قا�سم جومارت ال��ذي ّ
لذلك يُطالب ال�شعب برحيل الإثنين معًا و�إع��ادة �إج��راء انتخابات
ّ
تتمخ�ض ع��ن فوز
نزيهة ،لأن معظم الإن��ت��خ��اب��ات ف��ي كازاخ�ستان
الحزب الحاكم بن�سبة تناهز �أحيا ًنا  ٪100من �أ���ص��وات الناخبين!
فالنا�س كانوا موالين للنظام في البداية ،لكن بدءًا من �سنة ،2015
معدل الت�ضخم م�ستوى مرتفعًا ً
بد�أت الأو�ضاع ت�سوء ،وو�صل ّ
جدا
ب�سبب الف�ساد المالي وانت�شار وباء «كورونا».
عمدت الحكومة �إلى مجابهة التظاهرات التي اندلعت في �أكبر
المدن ك�ألماتي ،ونور �سلطان ،وجاناوزين ،و�أكتاو ،فقطعت الإنترنت
وا�ستخدمت القوة ،لأنها اعتبرت �إن هذه التظاهرات غير قانونية
وم��ن دون ترخي�ص ،مما �أدى �إل��ى �سقوط قتلى وج��رح��ى ،واعتقل
ً
خ�صو�صا �أول��ئ��ك ال��ذي��ن ح��اول��وا �إ���س��ق��اط تماثيل الرئي�س
الآالف،
نزارباييف� .أمام هذا الواقعّ ،
حل الرئي�س الكازاخ�ستاني الحكومة،
ملقيًا عليها بالالئمة في و�صول البالد �إلى حالة الإ�ضطراب ،ووعد
ً
حفاظا
توكاييف بعودة �أ�سعار الوقود �إلى ما كانت عليه من انخفا�ض
على ا�ستقرار البالد.
ّ
ظلت كازاخ�ستان بعيدة �إلى ٍّ
حد ما عن �أحداث ال�ساحة الدولية،
وبرز ا�سمها عند احت�ضانها في العا�صمة �أ�ستانا مفاو�ضات ال�سالم
ال�سورية �سنة  .2017ومنذ  2كانون الثاني� ،أ�صبح هذا البلد محط
اهتمام ال���ر�أي العام ال��دول��ي مع ان��دالع تظاهرات عنيفة ب��ه .ورغم
ق��م��ع ق���وات الأم����ن وخ��ف�����ض �أ���س��ع��ار ال��غ��از ،ت��وا���ص��ل��ت الإح��ت��ج��اج��ات،
فا ّتهم الرئي�س توكاييف المتظاهرين بالقيام بانقالب ،وبالإنتماء
�إل����ى «ع�����ص��اب��ات �إره���اب���ي���ة ت��ل ّ��ق��ت ت���دري��� ًب���ا ف���ي ال����خ����ارج» ،وط��ل��ب من
ال�شرطة «�إط��ل�اق ال��ن��ار م��ن دون �سابق �إن����ذار» ،وا�ستنجد بمنظمة
الأم�����ن ال��ج��م��اع��ي ،ف���ب���ادرت م��و���س��ك��و �إل����ى �إر�����س����ال ق����وات ال���س��ت��ع��ادة
الإ�ستقرار وحرا�سة المن�ش�آت المهمة .لكن المتظاهرين ا�ستمروا
وبانتخابات
باحتجاجاتهم ،وط��ال��ب��وا بتغيير حقيقي للحكومة،
ٍ
مبا�شرة ّ
لحكام المقاطعات ولي�س تعيينهم من قبل رئي�س البالد،
وت���ح���دي���د والي�����ة رئ��ي�����س ال��ج��م��ه��وري��ة و���س��ل��ط��ات��ه ،وع�����دم ا���ض��ط��ه��اد
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ل�شخ�صيات من غير الحزب الحاكم
النا�شطين المدنيين ،وال�سماح
ٍ
بتولي منا�صب عليا ،وتوزيع ثروات البالد على ال�شعب ب�شكل عادل.
لي�س لهذه التظاهرات ق��ي��ادات وا�ضحة ،لذلك تتم الإط��اح��ة بكل
المعار�ضين ،بحيث ال تت�أتى فر�صة لعملية انتخابات ديموقراطية
حقيقية في البالد ،وال يتم �إجراء �إ�صالحات جديّة.

املوقف الروسي

اع��ت��ب��ر ال��رئ��ي�����س ال��رو���س��ي ف�لادي��م��ي��ر ب��وت��ي��ن� ،أن «ال��ه��ج��وم على
كازاخ�ستان هو عمل عدواني ،لذلك من ال�ضروري الرد عليه من دون
ّ
ا�ستغلت
ت�أخير» ،الف ًتا �إل��ى �أن «بع�ض القوى الخارجية والداخلية
الو�ضع الإقت�صادي في كازاخ�ستان لتحقيق �أغرا�ضها» .وعلى الفور
ّ
تمكن �أع�ضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي من اتخاذ �إجراءات
ّات لفترة ّ
تحددها رئا�سة هذا
مهمة لمنع تدهور الأو�ضاع ،ف�أر�سلوا قو ٍ
البلد ،ق ّ��در عددها ب ـ  2500جندي معظمهم مظليون رو���س .وهذه
القوات �ستحمي المن�ش�آت الحكومية والع�سكرية مثل خطوط �أنابيب
الغاز ،والقواعد الع�سكرية الرو�سية ،ومحطة الف�ضاء الرو�سية في
بايكونور .وقد �أو�ضح بوتين �أن «�أحداث كازاخ�ستان لي�ست المحاولة
الأول��ى ول��ن تكون الأخ��ي��رة للتدخل الخارجي والإره���اب العالمي»،
م�ؤ ّك ًدا �أن دول هذه المنظمة لن ت�سمح بثورات ملوّنة في جمهوريات
الإتحاد ال�سوفياتي ال�سابق.

موقف الغرب

ف��ي ال��م��ق��اب��ل ،ي��ق��ول ال��غ��رب � ّإن ما
يحدث ف��ي كازاخ�ستان ه��و «انتفا�ضة
ديموقراطية �ضد حكومة م�ستبدة»،
وه��و يدعم المتظاهرين ال �س َيّما � ّأن
ك��ازخ�����س��ت��ان لي�ست حليفة ل���ه ،لذلك
���س��ي��ك��ون م���ن ال�����ص��ع��ب ع��ل��ى ال��ح��ك��وم��ة
الكازاخ�ستانية عدم ال��رد ،الأم��ر الذي
�سي�ؤدي بهذه التظاهرات على المدى
ال��ب��ع��ي��د �إل����ى اق���ت���راب ك��ازاخ�����س��ت��ان من
مو�سكو.
وت�������س���اءل���ت ال�����والي�����ات ال��م��ت��ح��دة
ع��مّ ��ا �إذا ك��ان��ت ق���وات منظمة معاهدة
الأمن الجماعي مدعوة ب�شكل �شرعي
�إل���ى ال��ب�لاد .وق��ال��ت �إن��ه��ا �ستراقب �أي
انتهاكات لحقوق الإن�سان و�أي �أعمال
يمكن �أن ت����ؤ ّدي �إل���ى «الإ���س��ت��ي�لاء على

من نتائج التظاهرات.

الم� ّؤ�س�سات الكازاخ�ستانية».

حسابات السلطة بني روسيا والغرب

� ّإن ال��خ��ي��رات الطبيعية وال��م��وق��ع الإ���س��ت��رات��ي��ج��ي لكازاخ�ستان،
يجعالنها محط �صراع بين القوى .ورغم موقعها الجغرافي الذي
ُيع َّد الحديقة الخلفية لرو�سيا ،فهذا لم يمنعها من فتح بابها �أمام
ال�شركات الأميركية للإ�ستثمار في مجال الطاقة .فهو محاولة منها
لخلق نوع من التوازن مقابل الهيمنة ال�سوفياتية التي ا�ستمرّت مع
رو�سيا .فال�شركات الغربية ّ
�ضخت ع�شرات المليارات من ال��دوالرات
في حقول نفط بغرب كازاخ�ستان ،حيث اندلعت الإحتجاجات ،بينها
�إنفاق كون�سورتيوم بقيادة �شركة �شيفرون ( )Chevronالأميركية
مبلغ ّ
يقدر بنحو  37مليار دوالر على م�شروع لتعزيز الإنتاج هناك.
ٍ
ولم تدخل كازاخ�ستان في �شراكة مع الواليات المتحدة لوحدها،
بل نوّعت تعاونها مع جهات مختلفة ،حتى تركيا المناف�سة لرو�سيا،
وباعتها �أ�سلحة.
ع��ل��ى ���ض��وء ه���ذه ال��ت��ج��اذب��ات ب��ي��ن ال��ق��وى الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة،
نجحت كازاخ�ستان في تحقيق التوازن في عالقاتها مع الالعبين
الجيو�ستراتيجيين .ف��رغ��م تحالفها ال��وط��ي��د م��ع م��و���س��ك��و ،تبقى
عالقاتها مميّزة مع ال�صين ،و� ً
أي�ضا ت�ست�ضيف ا�ستثمارات غربية
جدا ،لكنها لم تذهب ً
�أميركية و�أوروبية كبيرة ً
بعيدا في تقاربها مع
ُ
الغرب كما «�أوكرانيا �أو جورجيا» حتى ال تغ�ضب الحليف الرو�سي.
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شخصيات

مواقف القادة الكبار بني الذاكرة ال�شعب َّية
والقدرة البحث َّية
د� .إيلي جرجي اليا�س
منذ ب��داي��ات التاريخ ،ب��رز ق��ادة كبار بمثابة زعماء لهم ثقل
الح�ضور ال�سيا�سيِّ والإن�����س��ان��يِّ على ال�ساحة ال��دول��يَّ��ة .وتطول
الالئحة َّ
وتت�سع لمن هم في عمق الذاكرة ال�شعبيَّة وفي مرمى
القدرة البحثيَّة ...فتبرز التناق�ضات ،وتزدحم الكلمات ،وتتكامل
اال���س��ت��ن��ت��اج��ات ف���ي ����ص���ورة ت��اري��خ��يّ��ة �أك���ث���ر و� ً
��ض��وح��ا ع��ل��ى ���ض��وء
الحقائق الجديدة والوثائق المُ كت�شفة.
ويبدو الم�شهد التاريخيّ الأول تلقائيًّا :لقد �أطلق الزعيم
ال�����س��وف��ي��ات��يّ ج����وزف ���س��ت��ال��ي��ن ال��ه��ج��وم الأخ���ي���ر ع��ل��ى العا�صمة
الألمانيّة برلين منفر ًدا في  ١٦ني�سان  ،١٩٤٥ولم تهد�أ جيو�شه
ّ
حتى تمّ تدميرها بالكامل وم�سحها بالأر�ض وا�ست�سالم الألمان
ً
علنا يوم � ٩أيّار  ...١٩٤٥بينما في �سبيل �إنهاء الحرب في منطقة
ال��ه��ادئ ،رم��ت ال��والي��ات ال��م ّ��ت��ح��دة الأم��ي��رك�� َيّ��ة ب���أم��ر مبا�شر من
رئي�سها ه��اري ت��روم��ان قنبلتين ذ ّريّتين على هيرو�شيما (� ٦آب
 )١٩٤٥وعلى ناكازاكي (� ٩آب � )١٩٤٥سبّبتا دم��ارًا م��ر ِّو ًع��ا �أ�صاب
المنطقتين بالكاملّ ،
حتى ا�ست�سلمت اليابان يوم � ٢أيلول .١٩٤٥
منطقيًّا كان فعل ال�سوفيات والأميركيين متواز ًيا في �سبيل
�إنهاء الحرب ،وبحثيًّا كانت تداعيات �إلقاء القنبلتين الذرّيتين
�أق�سى و�أعتى ...ولكن من حيث الذاكرة ال�شعبيّة ،كان اللوم على
ً
أ�ضعافا م�ضاعفة ممّ ا هو
ال�سوفيات و�ستالين في دم��ار برلين �
اللوم على الأميركيين وترومان في دمار هيرو�شيما وناكازاكي...
هل تكفي ديموقراطيّة النظام الأميركيّ ورئي�سه هاري ترومان
�أو ديكتاتوريّة النظام ال�سوفياتي ورئي�سه جوزف
�ستالين من جهة� ،أو وقوع المنطقة الم�ستهدفة
في �أوروبا �أو �آ�سيا وقتذاك من جهة �أخرى ،لبناء
الخال�صة الم�ستنتجة؟ حكمً ا ال ...ك��ان من
الممكن �إنهاء الحرب من دون م�ضاعفة الدمار!
ّ
لكن الحرب الباردة الأولى (،)١٩٩١ - ١٩٤٧
ل��ن ت��ك��ون كالحرب العالمية الثانية (- ١٩٣٩
ّ ،)١٩٤٥
وحتى الحرب العالميّة الأول��ى (١٩١٤
  ،)١٩١٨في ال�سرعة القيا�سيّة لتعديل المزاجال�شعبيّ العا ّم ...فبعد نهاية الحرب العالميّة
الثانيةّ ،
تبدل هذا المزاج ر�أ�سً ا على عقب في
�أوروب����ا ال��غ��رب��يّ��ة ،وب�سرعة قيا�سيّة��� ،س��واء لدى
المنت�صر �أم المهزوم ،مثالاً  :فالزعيم الألمانيّ
�أدول��ف هتلر لم يعد ُي�ؤتى على ذك��ره ً
علنا في
�ألمانيا المدمّ رة ،وكذلك بالن�سبة �إلى الزعيم
الإي��ط��ال��ي بنيتو م��و���س��ول��ي��ن��ي ...بينما �صانع ترومان.

ن�صر بريطانيا رئي�س الوزراء ون�ستون ت�شر�شل خ�سر االنتخابات
والحرب في نهاياتها ،ومحرّر فرن�سا الجنرال �شارل ديغول اختار
االبتعاد عن ال�صورة بعد نهاية الحرب ،فيا للعجب!
يفهم ذلك من حيث المقيا�س البحثيّ ّ � ،أنه العالمة � ّأن الحرب
ّ
ّ
محلها حرب من نوع �آخر هي
لتحل
العالميّة الثانية تن�سحب
الحرب الباردة .وتظهر الر�ؤية مع الحرب الباردة �صريحة وجليّة:
ال �شعبيّة الرئي�س الأميركيّ جون فيتزجيرالد كينيدي الفائ�ضة
�ستمنع من اغتياله في داال�س يوم  ٢٢ت�شرين الثاني  ،١٩٦٣وال
�شعبيّة الرفيق ال�سوفياتيّ نيكيتا خروت�شيف �ستمنع من ا�ستبعاده
عن الموقع االوًل في  ١٤ت�شرين الأوّل  ،١٩٦٤ولقد افتديا  -ربّما
من دون �أن يرغبا  -م�سار عدم ان��دالع الحرب العالمية الثالثة
على هام�ش الأزم��ة الكوبيّة ...ولن تكفي الرئي�س جيمي كارتر
�إرادت���ه المطلقة لل�سالم ،لي�صل �إل��ى م��ا ير�ضي طموحاته ،في
مواجهة الزعيم ال�سوفياتيّ ليونيد بريجنيف ورئي�س كي جي بي
 زعيم الم�ستقبل  -ي��وري �آن��دروب��وف ...ولن ي�ستطيع الرئي�سالأميركيّ البارع رونالد ريغان في مناوراته الذكيّة ّ
باتجاه زعيم
الإت���ح���اد ال�سوفياتي ميخائيل غ��ورب��ات�����ش��ي��ف ،ول���و ت���مّ الق�ضاء
على ال ّإت��ح��اد ال�سوفياتي ،في تغيير المعادلة الذهبيّة :تحتاج
ّ
���ض���روري ...و�إن ف��ق��د ت���وازن
ا���س��ت��م��راريّ��ة ال��ح��ي��اة �إل���ى ال���ت���وازن ال����
معيّن فهذا ّ
مقدمة ل��ت��وازن �آخ��ر �أك��ث��ر ع��ن��ا ًدا وام���ت���دا ًدا ...وعلى
�سبيل المثال ال الح�صر ،باتت ال�صورة عن عبثيّة الحروب� ،أكثر
و� ً
��ض��وح��ا��� ،س��واء للذاكرة ال�شعبيّة �أم للطاقة البحثيّة ،كما في
فييتنام و�أفغان�ستان...
ول��ت��ك��وي��ن ال���ر�ؤي���ة ال�شاملة ال ب ّ���د من
ال���ت���ك���ام���ل ب���ي���ن ّات����ج����اه����ات ال��������ر�أي ال���ع���ام
المتعددة ،والخال�صات البحثيّة المُ ّ
ّ
وثقة
ّ
وال��مُ ��رك��زة ...ف�أن�صار الرئي�س الإ�سبانيّ
ال�����س��اب��ق ال��ج��ن��رال ف��ران�����س��ي�����س��ك��و ف��ران��ك��و
وم���ع���ار����ض���وه ع��ل��ى ح ّ
����د ����س���واء ،ي��ج��م��ع��ون
على ديكتاتوريّة نظامه ال�شاملة ،ولكن
ف���ي ال��م��ق��اب��ل ف��ت�����س��ل��ي��م��ه ال�����س��ل��ط��ة �إل���ى
ال���م���ل���ك خ������وان ك���ارل���و����س ل���ق���ي���ادة ن��ظ��ام
ديموقراطيّ  ،فتح الطريق �أم��ام �إ�سبانيا
ال���ج���دي���دة وال��م�����س��ت��ق�� ّرة ...ب��ي��ن��م��ا يظهر
الرئي�س الأرجنتينيّ خوان بيرون كزعيم
مطلق ال��ق��وة رغ��م ديموقراطية نظامه،
وعلى الأرج��ح ب�سبب خلفيّته الع�سكريّة
و����ش���ع���ب���يّ���ت���ه الإ�����س����ت����ث����ن����ائ����يّ����ة وال���ل���ح���ظ���ة
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التاريخيّة لبلوغه ّ
�سدة الحكم!
ّ
� ّإن�����ه ق���در ب��ع�����ض ال���ر�ؤ����س���اء ال���ج���ن���راالت ح��ت��ى ول���و ف���ي �أع���رق
الديموقراطيّات ،وعلى �سبيل المثال ال الح�صر� :شارل ديغول في
فرن�سا ودواي��ت �آيزنهاور في الواليات ّ
المتحدة الأميركية وف�ؤاد
�شهاب في لبنان :ح�ضور ق ّ
��وي للرئي�س وال��دول��ة!! ومرحلة من
والتقدم ...ولكن ّ
ّ
حتى في عمق الديكتاتوريّات ،فثمّ ة
الإزده��ار
تمايز غريب ،وخير مثال بين ت�شيلي ونظام �أوغ�ستو بينو�شيه
العنيف :بينو�شيه المُ الحق دوليًّا �أكان في ال�سلطة ثمّ خارجها،
وبين كوبا ون��ظ��ام ف��ي��دال كا�سترو ال�شعبيّ ال��ث ّ
��وري ،ناهيك عن
الطوباويّة الثوريّة ل�شريك كا�سترو في الن�ضال ت�شي غيفارا...
�ألم تحفل المتغيرات التاريخيّة ب�أمثلة �صريحة وفا�ضحة؟ فبعد
نهاية ال ّإت��ح��اد ال�سوفياتي و�سقوط المنظومة ال�شيوعيّة عبر
ّ
الم�ستبد
العالم� ،ساهم ال�شعب الرومانيّ حكمً ا ب�إ�سقاط الزعيم
نيكوالي ت�شاو�شي�سكو و�إعدامه ،ولكن في حقيقة الأمر ّ
تخلى عن
ت�شاو�شي�سكو في اللحظات الحرجة زعيم الإ�شتراكيّة العالميّة
الرئي�س الفرن�سيّ فران�سوا ميتران ال��ذي كان
ّ
بالتدخل الحا�سم لم�صلحته ...بينما
وع��ده
ّ
تغلبت الطاولة الم�ستديرة للمفاو�ضات ،على
ّ
الم�ستبد
ال�صراع الحا ّد بين الرئي�س البولونيّ
فويت�شيخ ي��اروزل�����س��ك��ي وال��م��ع��ار���ض��ة ال�شر�سة
ب��ق��ي��ادة ال��زع��ي��م ال��ب��ول��ون��يّ ال��ت��اري��خ��يّ  -رئي�س
ً
الحقا  -لي�ش فالي�سا ،بتوجيهات
الجمهوريّة
قدا�سة البابا البولونيّ المولد ّ
القدي�س يوحنا
بول�س الثاني ،وقادت �إلى ال�سالم في بولونيا...
وهكذا بين م�صير الديكتاتوريين ت�شاو�شي�سكو
ال��ذي �أُع���دم وياروزل�سكي ال��ذي ُك���رّم ل���دوره في
المرحلة الإنتقاليّة البولونيّة ،ي�صوّب البحث
التاريخيّ ال��ج��ا ّد وال��ه��ادف ال��ر�ؤي��ة المنطقيّة،
وي����ن ّ����ق����ي ال������ذاك������رة ال�������ش���ع���ب���يّ���ة م����ن ال�������ش���وائ���ب
المحتملة...
�إلاّ � ّأن للمنعطف التاريخيّ المف�صليّ قدرة هريوهيتو.
ّ
التحكم بمجرى الأحداث ،للتوفيق بين منطق
الأم��ور وتطوّرها ،ورغبات ال�شعوب ومواقفها!
وهكذا ،في نهاية الحرب العالميّة الثانيةّ ،
مد
الأم��ي��رك��يّ��ون ي��ده��م �إل���ى الأم��ب��راط��ور اليابانيّ
هيروهيتو ،في �سبيل �إنجاز ال�سالم ال��دائ��م...
و� ّ
��ش��ك��ل ذل��ك م��ف��اج���أة ا�ستراتيجيّة م��ن العيار
الثقيل ،ل ّأن الأميركيّين �أدركوا بال ّ
إدلة الدامغة
ّ
الموثقة ،مدى قد�سيّة �شعبيّته لدى
والتقارير
���ش��ع��ب��ه ال����ذي ي��م��ت��از ب��ال��وف��اء ال��ك��ام��ل وال����والء
ّ
ال�ضروري
المُ طلق ...وك��ان ال��ره��ان الأم��ي��رك��يّ
لإنهاء الحرب العالميّة الثانية في موقعه ،لأنّ
هيروهيتو وحكومته �ساهما في م�سار ال�سالم
العالميّ الح ً��ق��ا ..وتبرز � ً
أي�ضا ،وقفة ال�صمود
ك��راب��ط ق ّ
���وي بين �إرادة ال�شعب وت��اري��خ��ه ،كما
بالن�سبة ل��م��ا ب��ع��د ن�صر �أك��ت��وب��ر  ،١٩٧٣حيث
ديغول.

�ستالني.

تماهت �شعبيّة الرئي�س ال��م��� ّ
��ص��ري �أن��ور
ال�سادات مع �شعبيّة �سلفه الرئي�س جمال
ّ
تخطي
ع��ب��د ال��ن��ا���ص��ر ،ال����ذي ث��اب��ر ع��ل��ى
تداعيات نك�سة  ،١٩٦٧ب�صبر نادر وجر�أة
ث��اب��ت��ة ،م���ن خ�ل�ال ح���رب الإ����س���ت���ن���زاف...
كما يظهر ���س�لاح ال��م��وق��ف كمتغيّر ب��ارز
وحا�سم في التقييم التاريخيّ ال�شامل،
كما بالن�سبة �إل��ى الرئي�س اليوغ�سالفيّ
المُ طلق ال�صالحيات والح�ضور ،جوزف
ّ
لمنظمة
ب��روز تيتو ،من خ�لال ت�أ�سي�سه
ّ
الم�صري
دول عدم الإنحياز ،مع الرئي�س
ج���م���ال ع���ب���د ال���ن���ا����ص���ر ورئ���ي�������س ال�������وزراء
ال��ه��ن ّ
��دي ج��واه��ر الل ن��ه��رو ،ع��ل��ى طريق
ال�������س�ل�ام وال����ت����واف����ق ع���ب���ر ال���ع���ال���م ،وه���ي
القوّة الثالثة في خ�ضمّ الحرب الباردة
الأول�����ى ( ،)١٩٩١ - ١٩٤٧ب��ي��ن ال��ق�� ّوت��ي��ن
ال��مُ ��ت��ن��اف�����س��ت��ي��ن ع�����س��ك��ريًّ��ا وا���س��ت��خ��ب��ار ًيّ��ا:
ال���والي���ات ال��م ّ��ت��ح��دة الأم��ي��رك��يّ��ة وخلفها
ح����ل����ف �����ش����م����ال الأط����ل���������س����ي ،وال ّإت�������ح�������اد
ال�سوفياتي وخلفه حلف وار�سو...
وخ��ل�ا�����ص����ة ت���ق���ي���ي���م م�����واق�����ف ال����ق����ادة
الكبار ،في التوفيق بين الذاكرة ال�شعبيّة
ال��وا���س��ع��ة ،وال��ق��درة البحثيّة ال��واث��ق��ة� ،أن
ت��ح��رّك المحبّة �شعبيّة ال��ق��ائ��د ،وت�سكن
ال��ح��ك��م��ة م��ج��االت ح��ك��م��ه ،وت��ب��دو رغبته
ب��ال��ح ّ��ق ���ص��ري��ح��ة و���ش��ج��اع��ت��ه ف���ي ن�����ص��رة
الحقيقة ث��اب��ت��ة ،وم��ب��ت��غ��اه �إح��ل�ال الأم���ن
والأمان وال�سالم والإزده��ار ،وخير مثلين:
ال��م��ه��ات��م��ا غ���ان���دي ف���ي ال��ه��ن��د ،وال��رئ��ي�����س
نيل�سون مانديال في جنوب �أفريقيا.
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إضاءة

املناخيَة يف العامل
التغيات
رُّ
ّ
والكوارث املتو َّقعة
العميد الركن م� .صالح جانبني
تتزايد الأبحاث وتكرث التحليالت والدرا�سات والتقارير يف املجالت والربامج التلفزيونية يف جميع �أنحاء العامل ،وعمّ ت
ُّ
التوقعات التي َّ
تو�صل �إليها العلماء والتي ت� ِّؤكد حقيقة �أن الكوارث الطبيعيَّة و�صلت
التحذيرات والقلق واخلوف من جراء
ً
ُّ
�إىل ّ
معدالت قيا�سيّة غري م�سبوقة ،نتيجة الختالل موازين الطبيعة ،وتدخل الإن�سان فيها ،من دون الإلتفات �إىل العواقب
الوخيمة التي ح�صلت وقد حت�صل يف امل�ستقبل لت�صيب اجلميع بالذهول.
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يربط بع�ض العلماء التغيُّر المناخي والكوارث الطبيع َّية بظاهرة
االحتبا�س الحراري ،التي تهدِّد الب�شر َّية بزوال مدن ب�أكملها نتيجة
الرتفاع المحيطات ،وهالك مئات الآالف من الب�شر ،وانقرا�ض
�أنواع كبيرة من الكائنات الح َّية .قد يراها البع�ض ظواهر طبيع َّية
عادية ليقلِّل من �أخطارها ،ولي�ست ال�سبب الوحيد لما تتع َّر�ض له
الأر�ض من كوارث وويالت ،ويراها الكثيرون ق�ضية ت�ستحوذ على
الإهتمام الأعظم من الب�شر.

َّ
وسكانها في خطر أم ال؟ وهل
لكن هل األرض
التحذيرات املطروحة ج ِّديَّة؟
وهل الأمور طبيع َّية ،وال يوجد ما يدعو �إلى القلق؟ �آراء مختلفة
و�أحيا ًنا مت�ضاربة بين العلماء والدرا�سات العلم ّية وفي ال�صحافة،
في تف�سير نتائج وت�أثيرات ومخاطر التغيُّرات المناخ َّية والتهديدات
البيئية التي ت�شهدها الأر���ض من زي��ادة في درجة حرارتها منذ
�سنوات ،وما يتَر َّتب عنها من ظواهر �أو كوارث طبيع ّية قد تكون
�سابقة لم يم ّر العالم بمثلها من قبل.
فالأن�شطة الب�شرية خالل القرن الما�ضي� ،أ�ض َّرت بالعديد
من النُّظم الطبيعية� ،إذ من الممكن التغلُّب عليها خالل ال�سنوات
القادمة �إذا ما بُذِ لت الجهود الالزمة والكافية ب�ش�أنها .لكن التغ ّيُرات
في حرارة الأر�ض عامة وعالمية� ،س َّماها البع�ض بت�أثيرات الدفيئة
التي تتَّ�سم بموجات حارة تجعل حياتنا وحياة �أبنائنا و�أحفادنا
بطق�س
متع ِّذرة في الكثير من المناطق ،وما يُنبئ �أي�ضً ا بالمقابل
ٍ
يعر�ض المناطق المنخف�ضة ذات الكثافة
ٍ
ماطر وغزير و�أ�ش َّد عن ًفاّ ِ ،
ال�سكانية العالية التي تنت�شر فيها الزراعة على م�ساحات وا�سعة
لخطر الغرق والتدمير.

ظاهرة اإلحتباس احلراري
يُع ّرف االحتبا�س الحراري� ،أو التغ ّير المناخي� ،أو ازدياد درجة
الحرارة ال�سطحية المتو�سطة في العالم ،ب�أنه الظاهرة التي ي�ؤ ّدي
فيها �إلى امت�صا�ص و�إ�صدار الأ�شعة ما تحت الحمراء �إلى ت�سخين
�سطح الأر���ض نتيجة ازدي��اد تركيز كمية ثاني �أوك�سيد الكربون،
وبع�ض الغازات الأخرى في الجو والتي تُعرف بغازات الدفيئة.
وقد لوحظت الزيادة في متو�سط درجة حرارة الهواء منذ منت�صف
القرن الع�شرين ،مع ا�ستمرارها المت�صاعد ،حيث زادت درجة
حرارة �سطح الكرة الأر�ضية بمقدار  0.18° ± 0.74مئوية خالل
القرن الما�ضي .وقد انتهت اللجنة الدولية للتغ ّيرات المناخية �إلى
�أ َّن غازات الدفيئة الناتجة عن الممار�سات الب�شرية هي الم�س�ؤولة
عن معظم ارتفاع درجات الحرارة المالحظة منذ منت�صف القرن
الع�شرين ،في حين �أ َّن الظواهر الطبيعية ،مثل التباين ال�شم�سي
والبراكين ،لها ت�أثير احترار �صغير منذ الع�صور القديمة حتى عام
.1950
َّ
و�أ َّن االزدي���اد المطرد في تركيز ن�سبة غ��از ثاني �أوك�سيد

الكربون في الجو ) (CO2ي�صل �إل��ى القمة في ن�صف الكرة
الأر�ضية ال�شمالي في �آخر ف�صل الربيع ،ثم يتناق�ص �أثناء مو�سم
نمو النباتات .كما �أ َّن لغازات الدفيئة الطبيعية غير الناتجة من
الأثر الب�شري �أث ًرا في احترار متو�سط مقداره حوالي 33°مئوية،
والذي من دونه ت�صبح الحياة على الأر�ض غير ممكنة ،والمتم ّثلة
ببخار الماء ،الذي ي�سبب حوالي  60%من االحتبا�س الحراري،
وغاز ثاني �أوك�سيد الكربون ) (CO2ي�سبب  26%تقري ًبا ،والميثان
) (CH4ي�س ّبب حوالي  8%من االحتبا�س الحراري ،والأوزون O3
. 6%
لقد �أ ّدى الن�شاط الب�شري منذ الثورة ال�صناعية �إلى ازدياد
ن�سبة طرح غازات الدفيئة في الهواء الجوي ،وال�سبب الرئي�سي
يعود �إلى حرق الوقود الأحفوري خالل الع�شرين �سنة الما�ضية،
كما �إلى الإ�ستهالك الب�شري للموارد الطبيعية كقطع الأ�شجار
و�إزال��ة الغابات ،و�أ َّن تلك العوامل الم�سببة لظاهرة االحتبا�س
الحراري وغيرها تتزايد با�ستمرار ،وال يمكن الح ّد منها و�ضبطها
�إال بحدوث تغ ّيرات اجتماعية وتقنية وطبيعية.

تغ ُّيرات مناخ َّية تتع َّلق بعناصر طبيع َّية وبشريَّة

وف ًقا لتقارير الخبراء البيئيين والعلماء الم�شتغلين في حقل
ّ
ال�شك في قدرة النماذج المناخ ّية
البيئة والمناخ ،ف�إ َّن �أحد �أ�سباب
الحالية على التعبير عن واقع الدفيئة هو ت�أثير ال�سحاب وزيادته
ّ
التبخر
يعجل في عمليات
ي�ؤ ّدي �إلى ارتفاع في درجات الحرارة ،ما ّ
ال�س ُحب ت�أثي ًرا كبي ًرا لجهة
من المحيطات ،كما �أ َّن لبع�ض هذه ُ
حب�سها الحرارة الم�ش ّعة من الأر�ض ،وغيرها لها ت�أثير عك�سي كبير
في التبريد ،لجهة ردِّها �ضوء ال�شم�س �إلى الف�ضاء� ،إذ ي�أمل العلماء
يتو�صلوا �إلى درا�سات ونتائج �أكثر واقعية في هذا ال�ش�أن ،مع
�أن
ّ
َّ
ال�س ُحب لن تعمل على �إبطاء ت�أثير
العلم �أنهم يُجمعون على �أ َّن ُّ
الدفيئة بدرجة كبيرة.
ضً
كما �أ َّن للمحيطات �أي� ا ق�صو ًرا ذات ًّيا حرار ًّيا كبي ًرا ،ما يعطيها
ِّ
الملطفة
دو ًرا حا�س ًما في تحديد �أنماط الطق�س والتقلّبات الدورية
للمناخ ،لإعتقاد العلماء �أ َّنها� ،أي المحيطات هي ال�سبب في حدوث
ت�أخير قدره ع�شرين عا ًما على الأق��ل بين بلوغ غ��ازات الدفيئة
درجة تركيز معينة في الجو وبين الإرتفاع الكامل في درجات
الحرارة.
اً
�أما �إذا كان العالم قد تع ّر�ض فعل لتغيُّر من فعل الإن�سان،
ف�إن ذلك ال يزال م�س�ألة جدلية ،ولقد قامت الفرق العلمية بجمع
قيا�سات درجات الحرارة التي �أُخ��ذت في مختلف �أنحاء العالم
خالل القرن الما�ضي ،حيث تثبت تلك القيا�سات �أ َّن الكوكب �أدف�أ
��رن م�ضى ب�سبب الثورات ال�صناعية
ح ًّقا مما كان عليه منذ ق ٍ
و�ضخامة الم�ؤ�س�سات وال�شركات وازدي��اد ال�سكان في العالم.
حد ما لي�ست على
ولكن �أ�سباب هذه الزيادات غير المنتظمة �إلى ٍ ّ
نف�س القدر من اليقين .فالظواهر الطبيعية ،مثل التغ ّيرات التي
تطر�أ على الطاقة المنبعثة من ال�شم�س والثورات البركانية وهياج
تيارات المحيطات� ،أحدثت التقلّبات المزعومة في مناخ الأر�ض.
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أسباب ارتفاع احلرارة
داخل الدفيئة
�إن نظام الطاقة العالمي
م�س�ؤول عن ما يزيد على ن�صف
ت�أثير الدفيئة� ،إذ ال يقت�صر
م��ا يطلقه ف��ي ال��ج��و على21
بليون طن من ثاني �أوك�سيد
الكربون��� CO2س��ن��و ًّي��ا بل
ويطلق �أي�ضً ا ،كم َّيات �ضخمة
من غ��ازات الدفيئة كالميتان
� ،CH4أوك�سيد النيتروز �أو
)�أوك�سيد النيتروجين ،N2O
ال��ذي ي�ستعمل في مح ّركات
ال��ح��رق الداخلي لل�سيارات،
م���ؤ ِّديً��ا �إل��ى زي��ادة القوة التي
ينتجها المحرك( ،بالإ�ضافة
�إل��ى �أن��واع الوقود الأحفورية
المحتوية على الكربون التي
ي��ت��زاي��د ا�ستخدامها بمعدل
� 3%سنو ًيا.
لقد ظهر بو�ضوح �أ َّن ارتفاع
درجة حرارة الأر���ض �أهم قيد يواجه نظام الطاقة العالمي .ف�إذا
ا�ستمر ا�ستخدام �أنواع الوقود الأحفوري في النمو ،ف�إ َّن �سكن الأر�ض
�سوف ي�صبح متعذ ًرا قبل ن�ضوب جميع احتياطاتها من الوقود بزمن
طويل.
كما �أ َّن هناك عن�صرين �أ�سا�سيين ي�س ِ ّببان في ارتفاع درجة
ح��رارة الأر����ض هما الخطر الناتج من �إزال���ة الغابات العالم في
غازات الكلوروفلوروكربون� أو
العالم وخطر �إنتاج وا�ستخدام
مركبات الكربون الكلورية )التي تحتوي على مركبات الكربون
والهيدروجين والكلور والفلور والتي ت�ستخدم في �صناعة الإ�سفنج
ال�صناعي وم��واد تبريد الثالجات وال��م��ب��ردات( ،كل تلك المواد
الكيمائية التخ�ص�صية م�س�ؤولة عن ربع م�شكلة الدفيئة وما تُ�س ِّببه
من تلوث للبيئة ،حيث يمكن التخلُّ�ص منها ب�إجراء تعديالت ثانوية
ن�سب ًّيا على ا�ستخداماتها.

الكوارث املتوقِّعة نتيجة االحتباس احلراري
�إن زيادة درجات الحرارة العالمية �سي�ؤدي �إلى زيادة حدة الأحداث
المناخية المتطرفة المتم ِّثلة بـ:
 ارتفاع من�سوب �سطح البحر ،وتغ ّير كمية ونمط هطول الأمطار. انح�سار الأنهار الجليدية ،والأرا�ضي دائمة التجلّد ،بخا�صةمنطقة القطب ال�شمالي.
 ح��دوث ك���وارث زراع��ي��ة وتغييرات ج��ذري��ة ف��ي المحا�صيلالزراعية.

 زيادة حرائق الغابات. ازدياد الفيا�ضانات ب�سبب ذوبان الجليد ما ي�ؤدّي �إلى ارتفاعم�ستوى �سطح البحر ،وغرق الجزر والمناطق المنخف�ضة كما بع�ض
المدن ال�ساحلية.
وت�صحر م�ساحات كبيرة من الأر�ض.
 حدوث موجات جفافّ
 زيادة عدد و�شدّة العوا�صف والأعا�صير. انت�شار الأمرا�ض المعدية في العالم. -انقرا�ض العديد من الكائنات الح ّية.

كيف ميكن التخفيف من املسببات؟
يجري النقا�ش على ال�صعد ال�سيا�سية وال�شعبية بين ال��دول
الكبيرة ال�صناعية والفاعلة على ال�ساحة الدولية ،بهدف البحث
عن كيفية مواجهة ظاهرة الإحترار العالمي � .اَّإل �أ َّن �أول و�أ�سا�س
الخيارات المتاحة هي التخفيف والتقليل من انبعاثات غ��ازات
الدفيئة ،ثم الت�أقلم للح ِّد من الأ���ض��رار الناجمة عن االحتبا�س
للحد من االحترار العالمي .وقد
الحراري ،وا�ستخدام هند�سة المناخ ِ ّ
و َّقعت معظم الحكومات و�صادقت على اتفاقية «كيوتو» ب�ش�أن تغيُّر
المناخ الرامية �إلى الح ّد من انبعاثات غازات الدفيئة المو ّقعة عام
 1997والمعمول بها منذ  2005حتى  ،2020تبعتها اتفاقية باري�س
التي دخلت ح ّيز التنفيذ في عام  .2016ومنذ عام  ،2020بلغ عدد
الأطراف المو ِّقعة على اتفاقية الأمم الم ِّتحدة الإطارية ب�ش�أن تغ ّير
المناخ  197طر ًفا.
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إضاءة

دير �سيدة قنوبني يف قلب اهلل
جورج حايك
يُ ��ع��رف دي���ر ���س��ي��دة ق��ن��وب��ي��ن ب��ال�����ص��رح ال��دي��ن��ي وال��وط��ن��ي
الكبير� .صخوره ناتئة ومر�صوفة كمداميك المنازل ت�شهد
للأجيال وتعطي من �صالبتها للعاملين والمتعبين ،وتلك
الأ�شجار المتوالدة حوله ،المتوارثة ال�شموخ والعنفوان،
ت�صلي في كل م�ساء ،وتتمايل �أوراقها مع ن�سيمات ال�صباح.
وتلك ال��ج��داري��ات ،تزيّن كني�سته ،وت�س ّبح اهلل ليلاً ون��ه��ا ًرا،
�صباحا وم�ساء ،مع عبق البخور وروائحه الط ّيبة.
ً
كل ما في ه��ذا الدير من تاريخ وت��راث و�أ���س��رار ،يتفاعل
ث��م يعطي العظائم وي����زداد ال��ع��ط��اء بالعطاء ،و�إال فكيف
عبق برائحة القدا�سة؟ وكيف �صمد فيه ما ال يقل عن 17
الن�ساك في ق ّ
الياته و�أقبيته وكهوفه،
بطرير ًكا؟ وكيف تجاور َّ
�صبحا وم�����س��اء ،وي�س ّبحون
ي�ص ّلون على ر�ؤو�����س ال�صخور
ً

بمطرانياتهم ك ّلما بد�أ الغ�سق �أو �أبلج الفجر وجاء ال�ضحى؟
يقع دير �سيِّدة ُّ
قنوبين في عمق �أعماق وادي قادي�شا في
ق�ضاء ب�شري ،توالى عليه مئات المتع ِّبدين الم�سيحي ّين،
رافعين ال�صلوات بال�سريانية واليونانية وال��ع��رب��ي��ة .لكنَّ
ال��م��وارن��ة وح��ده��م طبعوه بطابع ُن�سكهم �أك��ث��ر م��ن �سواهم
للتعبد فح�سب ،بل طل ًبا للحماية
لأنهم لج�أوا �إليه لي�س
ُّ
من الإ�ضطهادات ،وفي �سبيل العي�ش بكرامة ،ملتزمين فعل
ال�صمود والقدا�سة.
�إن���ه �أق����دم دي���ر و�أ���ش��ه��ر م��ع��ب��د� .أ���ص��ب��ح م��ع��ق�ًلباً للبطاركة
الموارنة ط��وال �أرب��ع��ة ق��رون بعدما انتقل �إليه البطريرك
يوحنا الجاجي الج ًئا من دير �سيِّدة ميفوق ( 1440م) يرافقه
الن�ساك والزهَّ اد ،رجالاً
الأ�ساقفة والرهبان ،ثم ان�ضم �إليهم
َّ
ون�ساء ،وت��ع��اون معهم «ال�شركاء»َّ ،
�سكان القرى المجاورة،
المحجة
فاكتملت العائلة الكن�س َّية ،بحيث �أ�صبحت قنوبين
َّ
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الروحية بل «عا�صمة الإيمان» التي ي�ؤمُّ ها
ال��م��وف��دون ال��ب��اب��ويُّ ��ون وال�����س��ف��راء الأج��ان��ب
التعبد والن�سك.
وطالبو
ُّ
ُّ
في �سيِّدة قنوبين« ،دي��ر المئتي راه��ب»،
تج�سدت «الروح القنوب َّية» ب�أبعادها الأربعة
َّ
التي و�صف بها تيودوريت�س �أ�سقف قور�ش
ال�سرياني (القرن الخام�س) ،رهبان �أبر�ش ّ َيته
المارونية بالكلمات الآتية«:الن�سك ،حكمة
ً
ً
وع�شقا هلل ،تع ُّلم الكتاب
�شغفا
ال�صليب
ال��م��ق��د���س وت����أمُّ ���ل���ه ،وال�����ش��ه��ادة ل��ه بالحياة
والكلمة حتى الإ�ست�شهاد» .ه��ذه ال�صفات
نهجا تجديديًا للم�ستقبل ،ي�ستذكر
تبقى
ً
ف��ي ج��وه��ره المجمع الفاتيكاني ال��ث��ان��ي،
مر ِّك ًزا على ال��روح العائلية وحياة ال�شراكة
 KOINONIAفي الكنائ�س والأديرة.
في دير ُّ
قنوبين ،قرع �أول جر�س في بالد
الأت�������راك��� ،ش��اه��دً ا ع��ل��ى الإل���ف���ة والإن��ف��ت��اح
وال��ح��ري��ة .ه��ذا ال��دي��ر ،ك��ان وال ي���زال منارة
للهداية ،يلج�أ �إليه كل الباحثين عن لقاء ال�صفاء بين اهلل
والإن�سان ،وبين الإن�سان و�أخيه الإن�سان.
و�أع���ج���ب م���ا ط��ب��ع ب���ه ال���دي���ر ،ح��ي��اة ال���زه���د ال��ت��ي ���س��ادت
فيه طويلاً وتطويع �صخور المنحدرات وتحويلها جنائن
والتعبد وار�شاد القا�صدين من
مع َّلقة .فال�صالة وال�صوم
ُّ
ال�����زوَّار ،وال���ك��� َّرازة ف��ي ال��ق��رى ال��م��ج��اورة ل��م تكن تنقطع �أو
تعرف حدود الو�سط� .أما البطاركة الذين اقاموا فيه ،فهم
ع�صيهم من خ�شب» ،وال عجب � اّ َأل
«من ذهب حتى لو كانت
ُّ
ُتبلى �أج�ساد البع�ض من �س َّياح اهلل ه�ؤالء� ،شهادة عن براءة
الطبيعة �أو القدا�سة �أو كلتيهما معً ا.
دي���ر ���س��يِّ��دة ق ُّ��ن��وب��ي��ن ه���و «ق��ل��ب اهلل» ،ت�����ش��عُّ م��ن��ه الأن�����وار
ويتج َّلى فيه ح�ضور اهلل مع المالئكة والقدي�سين .لأجل
بتهيب عميق عندما تقرر زيارته ،فتم�شي
كل ذل��ك ،ت�شعر
ُّ
َّ
�إلى ذاك المكان المزنر بذراعي اهلل ،متلمِّ ً�سا �أخباره وترابه
وع��ق��وده الخا�شعة اب��ت��ه��الاً ُّ .
قنوبين دي��ر الكنائ�س الكثيرة
وكني�سة القدي�سين ،حيث اتك�أت �شم�س الإيمان على نوافذ
اّ َ
قلياتهم .هنا �سكن ال�سائر على طريق القدا�سة ،البطريرك
ا�سطفان الدويهي.
ون�ساك وقدي�سين� ،صلواتهم
هنا يرقد ،رعيل من بطاركة َّ
�صدى الأبدية في نفو�سنا و�شفاعتهم مالك حار�س.
من هنا ،من هذا الدير بالذات ،انطلقت �شرارة نحو كل
لبنان حيث ا�شتعلت لدى مالم�ستها ال�سماء .ومن هنالك،
م��ن عند اهلل �أ���ض��اءت العالم بكامله ،و�إذا ب�شعب قنوبين
ُ
ي�شغل العالم برجاله العظام،
ال��ي��وم ،في ه��ذه اللحظات،
ِّ
مفكرين ومثقفين و�أط��ب��اء ومحامين ومهند�سين ورج��ال
َّ
�أعمال وفنانين وحرفيِّين...
لنقل المجد هلل في قنوبين ،لنقل بكل فخر لمن ي�ؤمُّ ون
هذا الدير� :إخلعوا نعالكم لأن الأر�ض التي تط�أونها �أر�ض

م���ق���دَّ ����س���ة .ن���ع���م �أر�����ض����ن����ا م���ق ّ َ
���د����س���ة،
�أن��ب��ت��ت ع��ل��ى م��� ِّر ال��ع�����ص��ور ال�����ش��ه��داء
والقدي�سين.
في دير �سيِّدة ُّ
قنوبين ،تتال�شى في
عينيك �أم���ور ع��دي��دة كنت تح�سبها
مهمة و�أ�سا�سية في حياتك :تنجلي
ل��ك قيمة العزلة وال�صمت وال��ت���أم��ل ف��ي كني�سته و�أروق��ت��ه
و�ساحته .كذلك تنك�شف �أمامك قيمة ال�صالة ال�شخ�ص ّية
والجماع َّية في لقائك مع ذاتك ،مع القدي�سة مريم وال�سيد
ي�سوع الم�سيح.
هنا تدخل مدر�سة ال�صالة التي نمت في التراث الرهباني
���ب ال��ع��م��ي��ق ال����ذي ح����وّ ل ال��ب�����س��ط��اء
ال���ع���ري���ق ،م��در���س��ة ال���ح ِّ
وال�ضعفاء ،عظماء �أ�شدّ اء وقدي�سين.

س ّر الصالة

يكت�شف في قلب ق ّنوبين ،في قلب اهلل من الدير الن�سكي
لنتفح�ص معالمه الل�صيقة بال�صخر،
الر�سولي ننطلق
َّ
مت�ضرعين �إل���ى ربِّ ال��ك��ون ك��ي ي�����ص��ون��ه .تخطينا ال��زم��ان
وتدثرنا بالمكان جوالين على �أق�سامه ،محاولين التوغل
في تاريخه ،متلمِّ �سين نقاء ر�سالته وثقة م�ؤمنيه بالبطاركة
الأبرار الذين ذادوا عن مجد لبنان.
ف���ي ع��زل��ة ال���دي���ر و���ص��م��ت��ه ،ت��ت��ع�� َّل��م ال�����ص��ب��ر واالح��ت��م��ال
والتوا�ضع والوداعة والطهارة والمحبة.
ف��ي ع��زل��ة ال���دي���ر ،ت���درك معنى ال��ك��ف��ر ب���ال���ذات ،وتفهم
حقيقة ك�لام الم�سيح�«:إحملوا ن��ي��ري ،وتتلمذوا ل��ي ف�إني
وديع متوا�ضع القلب ،تجدوا الراحة لنفو�سكم ،لأن نيري
لطيف وحملي خفيف»(متى .)30-29 :11
كل �شيء هنا خا�شع ي�صلي� ،صالة ال ي�ستطيع التفوّ ه
حب اهلل.
بمثلها � اّ َإل ال�سكارى برحيق ّ
م��ا �إن ت�صل �إل���ى م�شارف ال��دي��ر حتى ت�شعر بالح�ضور
َّ
حال انخطاف
الإلهي.
تتعطل حوا�سك الخم�س لتنتقل �إلى ِ
كلي ،فال يعود ي�شغلك �سوى تمجيد اهلل وت�سبيحه .وعندما
ٍّ
تتجوَّل في زواياه ،تهبط عليك الإلهامات الإلهية ،فت�ضمِّ د
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ج����راح����ك ال���خ���ف��� َّي���ة وت�������ش���ف���ي ك��ل��وم��ك
ال�سريَّة.
دي����ر ���س��ي��دة ق��ن��وب��ي��ن م���وق���ع �أث����ري
مهم� /أن�شئ في مغارة �أ�سوة بكثير من
الأديرة التي اتخذها الرهبان منا�سك
ل���ه���م ،ث����م ت����ط����وَّر ب����ن����ا�ؤه ت���دري���ج��� ًّي���ا،
ف�أ�ضيفت اليه طبقات اّ َ
وقليات يعود
ب��ع�����ض��ه��ا �إل�����ى  1400ع����ام وال��ب��ع�����ض
الآخ��ر ال��ى � 800أو  600وحتى 400
ع��ام .واجهته كانت �شقة وم�سك ًنا
للبطاركة ،وال��م��غ��ارة ه��ي الملج�أ
الطبيعي .ووف���ق ت��اري��خ المباني
والم�ساكن ،هي �أول بيت لج�أ �إليه
الإن�����س��ان ،ولي�س م��ن الم�ستبعد
�أن تكون مغاور قنوبين كغيرها
ع��ن��د م��ج��اري ال��م��ي��اه ،ق�صدها
الإن�سان الأول للإقامة فيها.
دي��ر �سيدة قنوبين �إنطال ًقا
م�������ن ال����ك����ن����ي���������س����ة-ال����م����غ����ارة
والأق��ب��ي��ة ف��ي �أ���س��ف��ل��ه��ا ،بني
ع��ل��ى م��راح��ل ع����دة :الأق����دم
ه������و ال����ط����ب����ق����ة الأر������ض�����ي�����ة
م�����ع ال����م����دخ����ل ال��رئ��ي�����س��ي
ف�����ي و�����س����ط����ه م�����ن ال���ج���ه���ة
الجنوبية ال��ذي ح��وَّل في
ما بعد �إلى غربي الطبقة
الأول������������ى �أي ال���م���دخ���ل
الحالي .الطبقة الأولى
تق�سم �إلى ثالثة �أق�سام:
ال������م������دخ������ل م��������ع م���م���ر
ي���ت���و� َّ���س���ط غ����ر ًف����ا ع����دة.
ال��ق�����س��م ال���ث���ان���ي ب��ن��اء
م�������س���ت���ق���ل :غ������رف م��ع
رواق مفتوح والق�سم
ال����ث����ال����ث :ال��ك��ن��ي�����س��ة
وم�سكن البطريرك
مع توابعه ،وتتو�سط
ه��ذه الأق�����س��ام باحة
وا����س���ع���ة م��ك�����ش��وف��ة.
ق�������� َّب��������ة ال������ج������ر�������س
وال������دراب������زون على
ال�سطح هي من الباطون ،وق��د �شكلتا
�صورة قبيحة عن هجمة الباطون حدي ًثا على دي��ر �سيدة
قنوبين.
ث��م��ة �أ����س���ل���وب���ان ه��ن��د���س��ي��ان م���ت���م���يِّ���زان :الأول والأق������دم
تجده في الكني�سة والثاني في ما تبقى من البناء .عند

م��دخ��ل الكني�سة ال��ك��ب��رى ،تجد
م��غ��ارة �صخرية ت��ح�� َّول��ت كني�سة
���ص��غ��ي��رة ،و�أخ�������رى م���واج���ه���ة لها
ك����ان����ت ت�����س��ت��ع��م��ل ك�����س��ك��ر���س��ت��ي��ا.
تدخل الكني�سة الكبرى ذو العقد
ال�سريري من فتحة قنطرة ا�سو َدّت
نتيجة عبق البخور وقناديل الزيت
ال�ساهرة.
ق�����رب م���دخ���ل ال��ك��ن��ي�����س��ة ،ي��رق��د
جثمان بطريرك م��ارون��ي يقال �أن��ه
ل��ي��و���س��ف ال���ت���ي���ان ،ت��ح�� ِّن��ط ط��ب��ي��ع�� ًّي��ا
بفعل جفاف المنطقة �أو ربما ب�سبب
العناية الإلهية.
تلفتك الأو�صال الخ�شبية العتيقة
ف����ي ���س��ق��ف ه�����ذا ال����ج����زء ال���ق���دي���م م��ن
الكني�سة ،حيث تتدلى الثريات الأثرية
التي يرتاح على نحا�سها دخان الأعوام
وب���خ���ور ال���ذب���ائ���ح ال���ت���ي ق���دَّ م���ه���ا ره��ب��ان
الدير منذ حقبة بعيدة ...من بين هذه
الجدران الباهتة خرج نور ملأ العالم.
تترك كل الثريات والحاجرة وال�صخور
والأخ���������ش����اب وال����ج����دراي����ات ل��ت��ج��ث��و ع��ل��ى
ركبتيك حيث جثا مئات الرهبان وع�شرات
البطاركة ،فت�شعر ك�أن لك �أجنحة تجعلك
تح ِّلق في جوار المالئكة والقدي�سين .ما �إن
تعود من وهلة الإنخطاف حتى ت�ستوقفك
حكاية قدا�سة وجمال واب��داع ال تزال �آثارها
ب��ادي��ة �إل���ى ال��ي��وم ف��ي الكني�سة ال��م���ؤل��ف��ة من
ثالث حنايا مطلية بالر�سوم الجدارية ،وعلى
الجهة ال�شمالية ف��وق ج��رن ال��ع��م��اد ج��داري��ة
كبيرة تت�ضمن نوعين من الت�صاوير.
الجدارية الأهم هي تتويج ال�سيدة العذراء
على الجدار ال�شمالي للكني�سة ،والثانية بعنوان
التو�سل التي يظهر فيها الم�سيح ال�ضابط الكل
ُّ
ف��ي حنية ال��م��ذب��ح الرئي�سي ،وال��ث��ال��ث��ة ج��داري��ة
دانيال النبي في ج ّ��ب الأ���س��ود ،والرابعة جدارية
القدي�س يو�سف مع الطفل ي�سوع.
تهتم ب��ال��دي��ر ال��راه��ب��ات الأن��ط��ون��ي��ات منذ عام
 ،1993وه���نّ ي�����س��رن ع��ل��ى خ��ط��ى روح��ان��ي��ة الآب����اء،
الحجاج
اخترن العي�ش في دير �أ�صبح مزا ًرا يق�صده
ّ
لنيل البركة.
يطيب
�أم��ام هذا الدير العريق ،قد�س الأق��دا���س،
ُ
ل��ك �أن ت��ح��رق �أ���ش��واق��ك ب��خ��و ًرا ين�ضح م��ن خفقات
قلبك ليعانق بخور نا�سك ناجى ربَّ��ه بين ج��دران��ه ،لبلوغ
دارة البقاء .فكم نحن اليوم ،كلبنانيين ،بحاجة �إلى خلوة
في ُّ
قنوبين وم�صارحة مع اهلل.
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أخالقيات

ثورة داخليَّة
الخوري �شربل �شالال

في ِّ
ظل الأزمة الإقت�صاديّة والإجتماعيّة التي نعي�شها
في لبنان والتي لم ن�شهد لها مثيل في تاريخنا المعا�صر،
دعوة �إلى ثورة داخليّة على الذات لنبذ الكبرياء والج�شع
والالمباالة والإ�ستغالل والكذب ،لأ َّننا ال نقدر �أن ننجو
من هذه الدوَّامة � اّ َإل من خالل م�سيرة توبة حقيقية !
عندما نتك َّلم ع��ن ال��ع��دال��ة ،ه��ل نق�صد ال��ح��رب؟ هل
ع��دال��ت��ن��ا ف��ي ه���ذا ال��وط��ن تكمن ف��ي تلبية ح��اج��ات ك ِّ��ل
مجموعة منغلقة على ذاتها تريد م�صالحها على ح�ساب
م�صلحة الإن�سان والوطن ؟
عندما نتك َّلم عن حماية الوطن ،هل نق�صد حماية
م��ك��ت�����س��ب��ات خ��ا���ص��ة و���س��ج��ن ال���وط���ن وت���ج���ري���ده م���ن ك ِّ��ل
حقوقه؟
حبّنا للوطن ،هل نق�صد خيانتنا له
عندما نتك َّلم عن ِ
مع �أعداء ال يريدون � اّ َإل �أن يبقى هذا الوطن مع ّ َذبًا وورقة
�ضغط بيد ِ ّ
كل من �أراد �أن يحقق مكا�سب له ؟
عندما نتك َّلم عن ال�سالم في لبنان ،هل نق�صد �إبقاءه
في حالة غليان لتح�سين �شروط التفاو�ض بين الدول
التي ال تريد �إال م�صالحها وال تعب�أ ب�آالم �شعبنا؟
ال َّ
�شك في � َّأن دعوة الإن�سان الحقيقية �أن يكون ب�سالم
مع ذاته ومع �أخيه الإن�سان .فالقريب هو ُّ
كل �إن�سان ن�سير
نحوه وي�سير نحونا .في و�ضعنا الحالي ،علينا �أن ن�سير
نحو قريبنا ف��ي بلدنا �أ ّ َولاً  ،و�أن نحافظ على م�صلحة
َّ
نتمكن بالفعل من ال�سير
بلدنا �أ َّولاً و�إن�ساننا �أ َّولاً  ،كي
نحو قريبنا في ِّ
كل �أ�صقاع الأر�ض والتعاون معه لتح�سين
العالم وجعله �أف�ضل .علينا �أن نفعِّ ل �أ ّ َولاً قدراتنا الذاتيَّة
ِّ
وننظمها ونعطيها مداها
في بلدنا ونج ِّند كل طاقاتنا
ال�ضروري لتنمو.
نحن بحاجة �إلى ثورة داخليَّة كي نكون �أكثر توا�ضعًا

ونقبل �أننا ل�سنا م�صدر ِّ
كل �شيء ولو اعتقدنا ،في وقت من
الأوق��ات ،عن غير حق� ،أ َّننا �أف�ضل من غيرنا ونملك قوَّة
َّ
يتقدم
ال يملكها �أحد غيرنا .ال يمكن لأي �إن�سان م َّنا �أن
على �أنقا�ض الآخر ،وينمو من خالل عزل الآخر ،ويغتني
من خالل �إفقار الآخر ،والعي�ش برخاء من خالل تجويع
الآخر .ال يمكن �أن ن�شعر بالأمان وبالإ�ستقرار و�إخوتنا في
الوطن جائعون وخائفون ومنهكون.
نحن بحاجة �إلى ثورة داخليَّة ل ّأن الإن�سان ،ال يمكنه �أن
َّ
يتجدد
يعي�ش وينمو من دون ثورات متتالية على ذاته كي
وي��دخ��ل ف��ي ح��داث��ة ف��ك��ر َيّ��ة .ف�لا يمكن �أن يبقى الإن�سان
�أ�سير العنف والتهويل والإ�ستقواء بالخارج .ال يمكن �أن
يُ �سكت الإن�����س��ان �صوت ال��ح��ريَّ��ة وال��ع��دال��ة ف��ي قلب �أخيه
الإن�سان.
نحن بحاجة �إل��ى ث��ورة داخ��ل��يّ��ة تقودها �ضمائر حيّة
تع�شق الحقيقة والحريّة وترف�ض ال�ضغينة والحقد.
نحن بحاجة �إلى ثورة داخليَّة لنك�سر ج��دارن الخوف
والتهويل ونبني ج�سور الأخ َوّة والت�ضامن وال�سالم.
نحن بحاجة �إلى ثورة داخل َيّة لندرك �أننا ال يمكن �أن
نعي�ش �إنعزاليين وب�صدام م�ستم ٍّر مع �إخوتنا بالإن�سان َيّة
وبالمواطنة ،لأ ّ َن��ن��ا �أح���رار ق���ادرون على ال��ح��وار بعقالنية
وبانفتاح.
نحن بحاجة �إلى ثورة داخليَّة لنعلن الحرب على ال�ش ِّر
ولي�س على بع�ضنا البع�ض كي نعود �إلى الوحدة الداخليَّة.
�أعتقد �أ ّ َن��ن��ا ن�ستحق �أن نعي�ش ب���أم��ان و���س�لام ف��ي هذا
نحب
البلد ،كمثل كثيرين في ك ِّ��ل �أ�صقاع الأر����ض .نحن
ّ
الحياة ،ونريد �أن نعي�ش مع بع�ضنا البع�ض من دون خوف
وحذر لأ َّنه لدينا الكثير من المواهب والطاقات التي نريد
�أن ن�ستثمرها لإعادة بناء وطننا� .آن الأوان.
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تحقيق

الثقة بالنف�س

�سالح ف َّعال ملواجهة احلزن
مي�شلين مبارك

ِّ
التحديات .م َّنا من ي�ضعف في�سقط ،وم ّنا من
مع كل محطة جديدة من محطات الحياة ،نواجه العديد من
ي�ضعف ولكن يقاوم فال ينك�سر ،بح�سب تجاربه ،وتربيته ،وبيئته� .إ ّنما الأهم تبعً ا لبناء ال�شخ�صية الفردية التي
يجب العمل عليها وتحفيزها كل يوم.
خ�صو�صا � ّ َأن التجارب في
خ�ضم الكمِّ الهائل من الم�شاكل،
وقد ي�س�أل البع�ض عن كيفية م�ساعدة �أنف�سنا في
ً
ِّ
لبنان تقف على كل مفترق ...نعم ،هناك �إمكانية للمواجهة والإنت�صار ،وهذه الإمكانية تبد�أ من الذات ،من
داخل كل نف�س ب�شرية ،والم�ساعدة تكمن في «التدريب الحياتي» ،فما هو هذا التدريب؟
للغو�ص �أكثر في المو�ضوع ،التقت «الأمن» الإخت�صا�صية في التدريب الذاتي والحياتي� ،أو ما يُ عرف بالـ life
 coachingلينا خوري ،وكان معها هذا الحوار:
عن كيف َّية العمل على تعزيز الثقة بالنف�س و�إع��ادة التوازن،
تقول خوري بداي ًة:
محدد في عمله ،يعمل عليه مع الفرد �أو
ـ لدى كل مدرب هدف
ّ
الجماعة ،بحيث يمكن التركيز على
ال�صحة اً
مثل� ،أو ال�سعادة� ،أو
كيفية التغلب على الحزن،
�أو ال���ت���رك���ي���ز ع��ل��ى
ال��م��ه��ن��ة وكيفية
اخ��ت��ي��اره��ا...
�إل��������ى م��ا

الثقة بالنف�س
هي الأ�سا�س.

هنالك .ولأن الأهداف محددة ،فالعالجات تكون مخت�صرة �أو
لفترة زمنية مح َّددة .وكلما ا�ستطاع الإن�سان �أن يحقق خطوات
ملمو�سة عبر م�ساعدة المدرب الحياتي وتحفيزه على التقدم،
تتعزّز تلقائ ًّيا الثقة بالنف�س» .وت�شير خوري �إلى �أهمية
يقدمها المدرب الحياتي في توزيع
الم�ساعدة التي ّ
طاقات ال�شخ�ص في خانات حياته المتعددة،
اً
و�صول
وبالتالي عبر تحقيق �أهداف �صغيرة يومية
�إلى الهدف الكبير وهو �إيجاد التوازن المطلوب.
ن�س�أل لينا �إن كانت تعمل على �إزال��ة الأ�سباب
�أم على تق ّبلها؟ فتجيبنا:
«ب���أنَّ عمل �أو ر�سالة
ال��ت��دري��ب الحياتي
ق�����������ص�����ي�����رة
و مخت�صر ة ،
ف������ن������ح������ن
ك���م���درب���ي���ن
ب�������ش���ك���ل
ع�����������ام،
ن���ع���م���ل
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ع��ل��ى ج��ع��ل الأ���ش��خ��ا���ص يتق ّبلون
الأ���س��ب��اب ،ف��ال��م��درب يعمل مع
ال�شخ�ص على ر�ؤية بع�ض الم�شاكل
�أو الأم��ور بمنظار مختلف ريثما
نحاول الإعتراف بها ومعالجتها».
وبما �أننا في زمن �صعب ،والم�شاكل
تحيط بنا ،ال �شك ب���أنَّ الحزن �أو
الإكتئاب يطرق �أب���واب الكثيرين
ّ
تخطي الحزن
منّا ،فهل بالإمكان
والإكتئاب من دون �أدوية طبية؟
تجيب خوري« :التدريب الحياتي ال
يح ُّل مكان العالج النف�سي الطويل،
تب ًعا لما تقت�ضيه بع�ض الحاالت.
فالإكتئاب �أو الإدمان عندما يكون
َّ
م�شخ�صً ا من طبيب نف�سي وعلى
درجة متقدمة ،فهو طب ًعا ،بحاجة
�إل���ى ع�لاج نف�سي ط��وي��ل المدى
و�أدوية طبية� .أ َّما في حال خ�سارة
�أح���د �أف����راد الأ���س��رة على �سبيل

مع املتدربني.

حد
المثال ،فهذا الحزن ممكن تخطيه �إلى ٍ ّ
ما طب ًعا ،بم�ساعدة ال��م��درب �أو المدربة
الحياتية .المهم �أال نترك فترة الحزن تطول
�أكثر من �ستة �أ�شهر».
ونظ ًرا لأنَّ الإن�سان هو جزء من العائلة �أو
الجماعة ،تطرقت «الأم��ن» �ضمن ال�سياق
ف�شددت
نف�سه� ،إلى دور البيئة المحيطة،
ّ
خ��وري على �أهمية البيئة المحيطة بنا،
�سواء ك��ان الإن�سان يم ّر بفترة �صعبة �أم
بفترة جميلة« .فبقدر ما ن�ستطيع بناء بيئة
�إيجابية تدعمنا في �أحالمنا وطموحاتنا،
ننجح في الو�صول �إلى ما نطمح �إليه».
ونختم بال�س�ؤال� :إن ك��ان تحقيق الأح�لام
مهمة �صعبة؟
فت�ؤكد �أ َّن��ه ،بح�سب عملها مع العديد من
الأفراد والجماعات�« :أننا �إذا ثابرنا وعملنا
بتخطيط وتق�سيم الأه��داف ،ن�ستطيع بكل
ت�أكيد تحقيق �أحالمنا».
املدربة لينا خوري.
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تحقيق

الطفل «اللقيط»

�ضح ّيَة تتح َّول �إىل عداون ّيَة !
ليلى الداهوك

«اللقيط» ت�سمية هي بمثابة «و�صمة عار» يعلقها المجتمع على �صدر طفل مجهول الأبوين �أو �أحدهما على الأقل ،وتدور
حول �أ�صله العديد من الت�سا�ؤالت والإتهامات ،ويبقى ال�ضحية الأولى والأخيرة .فحتى القانون يظلمه وي�ضعه في مرتبة
متدنية.
«الأمن» ت�ضيء على الناحيتين النف�سية والقانونية في نظرة المجتمع �إلى الطفل اللقيط.

الناحية النفس َّية

المعالجة النف�سية �سا�سيليا �ضومط ت�ؤكد �أن الطفل اللقيط �أو
مجهول الهوية هو من رف�ض �أبواه �أو �أحدهما الإعتراف به .وهذا
الطفل ين�ش�أ مرفو�ضً ا في ظ ّل المجتمع الذي يتعاطى معه كونه غير
ً
محاطا بعناية
�شرعي .كما يفتقر �إلى العي�ش محبو ًبا في كنف عائلة

اللقيط�...ضحية نظرة املجتمع و�أحكام القانون.

ورعاية وحماية �أ�سرية .لذلك يفتقد ال�شعور بالأمان ،وترافقه دائ ًما
الحيرة والألم والإحباط والحقد وعدم الرغبة في التط ّور �أو تحقيق
الإنجازات.
كل ما تقدّم ينعك�س على �شخ�صيته ب�ضعف الثقة بالنف�س ،وقلة تقدير
الذات ،والغ�ضب ،والإنعزال ،والح�سد ،والحقد على باقي الأطفال،
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پ المعالجة النف�سية
�ضومط� :شخ�صية
غير �سوية تتطلب
العناية من الأ�سرة
البديلة پ

الإ���س�لام��ي��ة ف�لا ن��ج��د ب��ال��م��ب��د�أ كلمة «غير
���ش��رع��ي» ،وذل���ك ي��ع��ود ،ع��ل��ى الأرج�����ح� ،إل��ى
اعترافها بالزواج العرفي وزواج المتعة� .أما
عند ال��ط��وائ��ف الم�سيحية فتطلق ت�سمية
«ول��د غير �شرعي» وه��ي محددة في المادة
« 31والمق�صود به المولود من �شخ�صين غير
مرتبطين بعقد زواج».
وع��ن��دم��ا ن ّ
��ظ��م الفرن�سيون وث��ائ��ق الأح���وال
اً
ال�شخ�صية �أ�صدروا تعديل يندرج �ضمن قرار
رقم � ،2851ألزموا فيه بت�سجيل الولد غير
ال�شرعي في المادة  ،18ولكن القانون �شيء
والتطبيق �شيء �آخ��ر .فه�ؤالء الأوالد يعانون
من م�شكلة كبيرة للح�صول على �أوراق ثبوتية.
وتقول ال��م��ادة القانونية� :إذا ول��د طفل غير
�شرعي فال يذكر �إ�سم وال��ده �إال �إذا اعترف
به �أو ف َّ��و���ض �إل��ى وكيل خا�ص �أن ينوب عنه
للإعتراف به .و�إذا لم يتم هذا االعتراف ف�إن
الطفل يق َّيد ا�سمه في ال�سجل كولد لم يعرف

وع��دم الإن��خ��راط في المجتمع� ،إ�ضافة
���ب الأذى والإن��ت��ق��ام
�إل���ى ال��ع��دوان��ي��ة وح ّ
املعاجلة النف�سية �سا�سيليا �ضومط.
من المجتمع ،من خالل من يلتقي بهم.
وبالإجمال تكون �شخ�صيته غير �سوية.
كما ي�شعر دائ ًما بالظلم ويرده �إلى المجتمع
الذي يعي�ش فيه ،وال ي�ستطيع التك ّيُف في
العمل �أو المجتمع �أو الحياة الإجتماعية،
ويكون �أقل قابلية للتعلّم من باقي الأطفال،
كما يبقى متوت ًرا وي�شعر ب�أنه غير طبيعي
وع��ال��ة على المجتمع� .إن ه��ذا الو�ضع
ينعك�س �سل ًبا عليه بانحرافات �سلوكية
متعددة ،مثل تعاطي المخدرات �أو محاولة
الإنتحار ب�سبب فقدان الأمل والخوف من
الم�ستقبل ،وغيرها من الأمور.
وترى �ضومط �أن وجود الأ�سر البديلة �أو
مراكز العناية والإحت�ضان مهم ج ًدّا لأنها
ت�ساهم ف��ي دفعهم �إل��ى تقدير ذوات��ه��م،
والده� .أما والدة الطفل فال يجوز لمن ّ
ينظم
وتلعب دو ًرا �إي��ج��اب�� ًّي��ا ف��ي تعاطيهم مع
وثيقة والدته �أن يبوح با�سمها .وكذلك ال يجوز
المجتمع وتق ّبُلهم ل�ل�أم��ور� ،إ�ضافة �إلى
لموظف الأحوال ال�شخ�صية �أن يذكر ا�سمها �إال
م�ساهمتها في بناء �شخ�صيتهم ليكونوا في
بناء على ت�صريح منها بكونها �أم الطفل� ،أو بناء
الم�ستقبل فعالين وناجحين في مجتمعهم
املحامي اليا�س كعدي.
على حكم من المحكمة البدائية».
وعائالتهم ،وتكون �صحتهم النف�سية �أف�ضل.
وبالن�سبة �إلى حق هذا الطفل بتحديد ن�سبه و�إثبات بن َّوته� ،أعطى
وهنا ال ب ّد من الت�أكيد على �ضرورة العمل الحثيث مع متخ�ص�صين
القانون الحق للأم ب�أن تنوب عنه في التقدم ب�شكوى �إذا كان قا�ص ًرا
لم�ساعدة ه�ؤالء الأطفال ودعمهم خالل ن�ش�أتهم في العائلة البديلة
خالل مهلة �أق�صاها �سنة بعد والدته ،ويتم بعدها الإعتراف ب�شكل
�أو دور الرعاية.
ر�ضائي �أو ب�أمر من المحكمة .و�إذا انق�ضت هذه الفترة ولم تقم
الوالدة برفع الدعوى� ،أعطى القانون الحق للطفل �ضمن مهلة �سنة
الناحية القانونية
من تاريخ بلوغه �سن الر�شد �أن يتقدم بال�شكوى.
المحامي اليا�س كعدي �أك��د �أن القانونين اللبناني والفرن�سي لم
ويختلف الإرث ال ُمعطى للطفل غير ال�شرعي عن �إرث الولد الطبيعي،
ي�ستخدما كلمة «لقيط» بل ا�ستعا�ضا عنها بت�سمية «غير ال�شرعي»،
وقد ت ّم تحديد �أنظمة مختلفة له تقل عن الوريث ال�شرعي تتراوح
كما �أنها غير مذكورة في �أحكام «المجلة» التي ت ّم ا�صدارها على
بين الربع والن�صف والثالثة �أرباع بح�سب الحالة وعدد الورثة.
من
عهد العثمانيين ،بل نظموا حينها قوانين الأح��وال ال�شخ�صية
�إ ًذا ،القانون لم ين�صف الطفل غير ال�شرعي ،وخلق له عراقيل ظلمه
زواج وطالق وغيرها لمختلف الطوائف في لبنان.
بها .فحتى الولد ال ُمتب ّنَى يرث �أكثر من غير ال�شرعي مع �أنه هو
بالن�سبة �إلى القانون الذي يخت�ص بالأحوال ال�شخ�ص َّية للطوائف
�صاحب رابط الدم الحقيقي.

پ المحامي كعدي :ال
وجود لكلمة «لقيط»
في القانونين اللبناني
والفرن�سي پ
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في ّ
ظل أزمة الدواء
اللبناني يلجأ إلى العالج باألعشاب
غوى حيدر
وق�������ع اللبناني�������ون منذ � 2020ضحية �أزمة نق�ص الأدوية في ال�صيدليات ،وت�ضخ�������م الكابو�س ب�سبب النق�ص الكارثي في
الأدوي�������ة الأ�سا�سي�������ة ،في ّ
ظل المع�ضل�������ة الإقت�صادية الطاغية .لك�������ن اللبناني كان على مدى تاريخ�������ه الطويل يجترح
ِّ
توجه تلقائ ًيّا �إلى
الحلول لأزماته وم�آزقه ،لذا لم يكن
متعذرًا عليه تجاوز �أزمة الإ�ست�شفاء والأدوية الباهظة الثمنَّ ...
الأع�شاب.
ا�سطف���ان الح�سيني الخبير بالأع�شاب �أكد لـ«الأمن» �أن مبيعاته
ازدادت ف���ي الآونة االخيرة ،وخ�صو�صً ا تل���ك التي تُعنى بمعالجة
الإكتئ���اب وتقوية المناعة ،مثل ح ّبة البركة )،(Fennel flower
وكذل���ك الع�سل الأ�صلي الف َّعال ج��� ًّدا ،وكذلك البابونج والخطمي
) (Marshmallow plantوالملي�سة ) (Lemon balmالتي
لها �آثار �إيجابية على ال�سعال.
ي�شدد ا�سطفان على مدى �أهمية الأع�شاب والطب البديل م�شي ًرا،
ّ
عل���ى �سبي���ل المثال� ،إلى كيفي���ة ا�ستناد الط���ب ال�صيني الذي له
مراك���ز في لبنان �إلى الأع�شاب المتن ِّوعة .هذا الطب يعتمد على
مب���د�أ �أن كل ع�ضو في ج�سم الإن�س���ان مو�صول بفقرة من العمود

الطب البديل
مفيد ولكن
بحذر!

الفق���ري التي هي بدورها م�س�ؤولة ع���ن ع�ضو معين .ومن خالل
�إج���راء تقني مدرو�س ،ي�ستطيع الإخت�صا�ص���ي ت�شخي�ص المر�ض
واعتم���اد الع�ل�اج المنا�سب .فالأع�ش���اب تقني���ة �أ�سا�سية ال يعلى
عليها من �ضمن تقنيات �أخرى كالوخز بالإبر والحجامة.
�أ�ض���اف �أ َّن ت�أثي���ر الأع�ش���اب عل���ى �صحة الإن�س���ان معروف منذ
الق���دم ،ويمك���ن �أن تغن���ي المرء ع���ن الأدوي���ة العادي���ة في حال
كان المري����ض مقتن ًعا بالع�ل�اج ومواظ ًبا علي���ه ،بالإ�ضافة �إلى �أن
الأدوي���ة الكيميائية خطيرة وتت�سب���ب بم�شاكل جانبية تفوق بكثير
م���ا ت�س ِّببه بع����ض الأع�شاب .ففي ظ ّل التط���ور الطبي �أ�صبح لكل
مر����ض اخت�صا�صي ،فال يمكن �إ�ستبدال �أدوية الأمرا�ض الخطيرة
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الالفندر.

�إكليل اجلبل.

البابوجن.

عباءة ال�سيدة.

بالأع�شاب المتداولة ،بل يجب اللّجوء �إلى الم�ست�شفى في حاالت
معينة .كما �أن ا�ستهالك الأع�شاب يجب �أن يتم بحذر وانتباه لأن
الإ�ستهالك الع�شوائي غير المنا�سب يت�سبب ب�أذى ل�صاحبه.
ف���ي هذا ال�سياق ،تحدث الدكتور ال�صيدلي نوفل نوفل لـ«الأمن»
فق���ال� ،إنه في زم���ن الغالء الفاح����ش للأدوية وانقط���اع بع�ضها،
�أ�صب���ح اللبناني حذ ًرا ف���ي ا�ستعمال الأع�شاب من �أي م�صدر كان
م�ش���د ًدا على �أنه لي�س من ال�سهل
متوف��� ًرا من دون رقابة جاهزة،
ِّ
�إيج���اد الأدوية البديلة �أو الموازي���ة ،خ�صو�صً ا �أن بع�ض الأمرا�ض
المزمنة بحاجة الى مراقبة من �أ�صحاب الإخت�صا�ص.
كم���ا ت���رى الخبيرة في الطب البدي���ل « »Helga L-Baiserفي
درا�س���ة التي �أجرتها� ،أن الكثير م���ن الأع�شاب يفيد في تخفي�ض
الأوج���اع ال�صحي���ة ل���دى الن�ساء .وت�ؤك���د �أن البابون���ج يعمل على
التخفي���ف من حدة الت�شنجات ،فه���و بالتالي ممتاز لتخفيف �آالم
البط���ن خالل ال���دورة ال�شهرية .كما ت�شير �إل���ى �أن �شاي المريرة
�س�ل�اح لمحارب���ة �سخون���ة الج�سد الت���ي ت�صيب الم���ر�أة في �سن
انقط���اع الطمث .كم���ا �أ َّن هناك �أع�شابً���ا ك�إكليل الجبل) )Ros e
 (maryتح���ارب تد ِّني �ضغ���ط الدم لدى المراهق���ات خ�صو�صً ا،
بالإ�ضافة �إلى �أع�شاب الالفندر التي تلعب دو ًرا مهد ًئا للأع�صاب.
�أم���ا الزعتر فيعمل �ضد البكتيريا .وهناك ع�شبة «عباءة ال�سيدة»
) (Alchemilla Vulgarisالتي تلعب دو ًرا محار ًبا للعديد من
الم�شاكل ال�صحية الن�سائية كحب ال�شباب وم�شاكل الحي�ض و�آالم
الحمل والوالدة وغيرها.
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�إجناز طبي قد يكون بارقة �أمل للمر�ضى

زرع كلية خنزير يف ج�سم �إن�سان
فوتني مهنا �سعد
ّ
متكن فريق من العلماء األميركيني من
إجراء عملية ناجحة لنقل كلية من خنزير
مع َّدل وراثيًّا إلى إنسان لتعمل بشكل
طبيعي .وبحسب صحيفة «نيويورك تاميز»
متّت عملية الزرع في جسم شخص كان
على جهاز تنفس اصطناعي وتوفي دماغه
ً
وفقا للجراح روبيرت مونتغمري ،فبدأت
الكلية على الفور بإنتاج البول والفضالت.
ويعتقد الطبيب أن اخلنازير املع َّدلة وراثيًّا
ميكن أن تصبح مصدرًا ُمستدامًا ومتج ِّددًا
لزراعة األعضاء .وبحسب الصحيفة ،فإ َّن
جناح هذه التجربة باإلضافة جناح زراعة
أعضاء أخرى سيحل مشكالت مئة ألف
أميركي في قائمة انتظار الزرع من بينهم أكثر من 90
ً
ألفا بحاجة إلى كلية.

معاناة وآالم

ح���ول مو�ضوع زرع الأع�ضاء ووهبه���ا ال يزال البع�ض ال ي�ؤمن
بهذه الق�ضية رغم �أنها ت�ستحق الإهتمام خدمة للإن�سانية .وثمة
تج���ارب كثي���رة يرويها �أ�شخا����ص عانوا �أو �شه���دوا معاناة �آخرين
محيطين بهم:
ي���ارا ح���داد قالت :كان �أخ���ي كالزهرة اليانعة ف���ي ع ّز �شبابه
فج����أة تغ ّيرت �أحواله ،وبعد �إجراء الفحو�صات المخبرية تب ّين �أنه
م�ص���اب بف�ش���ل كلوي ويج���ب �إخ�ضاعه فو ًرا لغ�س���ل كلى .وهكذا
بد�أت م�أ�ساته ومعاناة العائلة .وبعد فترة ق�صيرة لم يتحمل و�ضعه
ف�أ�صيب ب�شلل ن�صفي �أقعده وجعله يبتعد عن النا�س ،وبعد �شهور
متبر ًعا �أو حتى من
توف���ي ت���ار ًكا لنا العذاب .وال�سبب �أ ّنَه لم يجد ِ ّ
يدفع ثمن الكلية� ،أملي �أن تنتهي هذه الم�شكلة قري ًبا.
�س���اري عواد قال� :أعاني م���ن مر�ض الكلى منذ ع�شر �سنوات،
�أذوق الأم َّري���ن �أثن���اء الغ�س���ل ،و�أطل���ب الم���وت �أل���ف م���رة .لي�س
متبرعا .في الآون���ة الأخيرة
با�ستطاعت���ي �ش���راء كلية ولم �أج���د
ً
ُطل���ب مني �أن �أدفع مبل ًغا معي ًنا من الم���ال رغم �أن وزارة ال�صحة
تق���وم بدفع الأج���ور للم�ست�شفيات .و�أحيا ًنا كثيرة ال نجد الأدوية

الالزمة فتت�أجل جل�سة الغ�سيل« ،اهلل يخ ِلّ�صنا».

الطب ينتظر
ح���ول هذا المو�ض���وع �أخذنا �آراء عدد م���ن الأطباء �أ�صحاب
الإخت�صا�ص فكانت الأجوبة تقري ًبا مت�شابهة.
د.يا�س���ر ف���واز قال :ال ا�ستطيع الآن تقيي���م النتائج ولكن �أرى
�أن ه���ذه العملية ت�ضفي �أجواء م���ن التفا�ؤل لمجتمع يتخبط بهذه
الآفة ،لذا علينا �أن ننتظر بع�ض الوقت كي نُبدي الآراء� ،إذ يلزمنا
تجارب عديدة لإثبات مدى جدوى هذه العملية.
د .زاه���ي نوار قال� :سررت كثي ًرا به���ذه الخطوة التي �أعطت
الأم���ل للكثيرين ممن يعانون من هذا المر�ض ،و�أعتقد �أنها بداية
التق���دم حيث نرى انكباب الأطباء عل���ى �إجراء درا�سات وتجارب
متنوعة ،ما يعني �أننا نتجه نحو الفرج والأيام الآتية �سوف تعطي
نتائج ن�أمل �أن تكون خي ًرا.
�أم���ام �صرخة «اهلل يخل�صنا» ،قد يكون الأمل بعملية زرع كلية
خنزي���ر للإن�سان ،فع�سى �أن ي�أخذ المعنيون بالقطاع ال�صحي في
لبن���ان ،وال �سيما وزارة ال�صحة ،الإنجاز الطبي على محمل الجد
والمتابع���ة ،لع ّل في���ه �شفاء لمن يت�ألم���ون ج�سد ًّي���ا ونف�س ًّيا والآن
ماد ًّيا.
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جدول بالتلزيمات في م�صلحة الأبنية عن �شهر �شباط عام 2022
١

�سرية المقر العام

�إ�ستدراج
عرو�ض

حديدية �أو غرف
م�سبقة ال�صنع

٢

�سرية المقر العام

�إ�ستدراج
عرو�ض

خام�سة

٣

مبنى ف�صيلة ومخفر دير
الأحمر
مكتب مكافحة المخدرات
في طرابل�س
�صندوق التعا�ضد ومكتب
عقد وت�صفية النفقات
مكتب الأدوية واللوازم
الطبية في ثكنة محمد
نا�صر
�سجن ومخفر دوما

�إ�ستدراج
عرو�ض
�إ�ستدراج
عرو�ض
�إ�ستدراج
عرو�ض
�إ�ستدراج
عرو�ض

خام�سة

�صيانة محار�س الألومينيوم
العائدة لل�سرية المتمركزة
في محيط ثكنة المقر
العام
�صيانة لزوم م�ستودع
ال�سرية في المر�آب رقم
 /٢/قرب مدر�سة اللي�سيه
الفرن�سية
�صيانة لزوم المبنى

خام�سة
حديدية �أو غرف
م�سبقة ال�صنع
رابعة

مت�سل�سل

ا�سم المركز

نوع
التلزيم

درجة وفئة
الت�صنيف

نوع الأ�شغال

اليوم

تاريخ ف�ض
العرو�ض

�ساعة ف�ض عدد مرات
العرو�ض المناق�صة

الثالثاء

٢٠٢٢/٢/١

٩،٠٠

2

الثالثاء

٢٠٢٢/٢/١

١١،٠٠

2

الخمي�س

٢٠٢٢/٢/٣

٩،٠٠

2

تقديم وتركيب �شفاط
هواء لزوم نظارتي المكتب
�صيانة مختلفة لزوم
الغرف الم�سبقة ال�صنع
�صيانة مختلفة

الخمي�س

٢٠٢٢/٢/٣

11،٠٠

3

الجمعة

٢٠٢٢/٢/٤

9،٠٠

2

الثالثاء

٢٠٢٢/٢/٨

٩،٠٠

2

�إ�ستدراج
عرو�ض

خام�سة

�أ�شغال مختلفة

الثالثاء

٢٠٢٢/٢/٨

١١،٠٠

2

٨

ف�صيلة باب الرمل

�إ�ستدراج
عرو�ض

خام�سة

�صيانة مختلفة لزوم
ال�شبابيك

الجمعة

٢٠٢٢/٢/١١

٩،٠٠

2

٩

المبنى الم�ست�أجر ل�صالح
مخفر ب�سكنتا

�إ�ستدراج
عرو�ض

رابعة

الأ�شغال المطلوبة

الثالثاء

٢٠٢٢/٢/١٥

٩،٠٠

١

١٠

مجمع الجديدة الأمني

�إ�ستدراج
عرو�ض

رابعة

تقديم وتركيب ق�ساطل
لت�صريف مياه المكيفات

الثالثاء

٢٠٢٢/٢/١٥

١١،٠٠

1

١١

�سطح ثكنة بربر الخازن

١٢

ف�صيلة ومخفر طليا

�إ�ستدراج
عرو�ض
�إ�ستدراج
عرو�ض

خام�سة

�أ�شغال مختلفة لزوم نقاط
الحرا�سة
الأ�شغال المطلوبة

الخمي�س

2022/2/17

٩،٠٠

1

الخمي�س

2022/2/17

١١،٠٠

١

١٣

مبنى المحكومين في
ال�سجن المركزي في رومية
مخفر العاقورة

ا�ستدراج
عرو�ض
�إ�ستدراج
عرو�ض

حديدية �أو غرف
م�سبقة ال�صنع
رابعة

�صيانة حديدية لزوم غرف
م�سبقة ال�صنع
مختلفة ومنع ن�ش

الجمعة

2022/2/18

٩،٠٠

١

الثالثاء

2022/2/22

٩،٠٠

1

15

مجمع الأوزاعي

�إ�ستدراج
عرو�ض

�أعمال حديدية

16

غرفة عمليات �سرية بعبدا

�إ�ستدراج
عرو�ض

�أعمال خ�شبية

الأ�شغال المطلوبة لزوم
الغرف المخ�ص�صة كغرف
ت�أديب
تقديم وتركيب باب لزوم
مدخل الغرفة

الثالثاء

2022/2/22

١١،٠٠

1

الخمي�س

2022/2/24

٩،٠٠

1

17

مخفر الحر�س في عرمون

�إ�ستدراج
عرو�ض

�أعمال حديدية

تقديم وتركيب بوابة
حديدية ودفاع حديدي

الخمي�س

2022/2/24

١١،٠٠

1

٤
٥
٦

٧

١٤

رابعة
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دراسة
من سايكس  -بيكو إلى لبنان الكبير ()21

لبنان الكبير يبقى مدينًا لبيكو
ببعد نظره في المفاوضات ووعيه للمتغ ِّيرات
�أ .د .لوي�س �صليبا
كيف وملاذا تغ َّيرت مواقف بيكو من لبنان الكبير بعد نهاية عهده في املف َّوضية وعودته إلى باريس .وما
أثر كان له عموماً في التاريخ لبنان وفي قيام لبنان الكبير؟ هذا ما
س ُّر كل هذه التق ُّلبات في مواقفه؟! وأي ٍ
سنحاول أن جنيب عنه في هذه احللقة من دراستنا.
بيكو مع لبنان كبير ضمن فدرالية

خارطة نادرة للبنان �أثناء احلرب الكونيَّة وخالل مفاو�ضات «�سايك�س بيكو».

وك���ان ب��ي��ك��و ،ك��م��ا �أ���س��ل��ف��ن��ا ،م��ن �أه���ل الخيار
الفدرالي .وهذا ما ع ّبر عنه في الإ�سكندرية بعد
مغادرته بيروت ت 1914/1حيث ّ
ب�شر بقرب ارتفاع
العلم الفرن�سي على �سوريا الكبرى من طورو�س �إلى
عري�ش م�صر.
وكان بيكو ،على ما يبدو ،مع �ض ّم “لبنان كبير”
يف�سر
�إلى الفدرالية ال�سور ّية المطروحة ،وهذا ما ّ
موقفه في احتفال ال�شوف الذي دعاه �إليه ر�شيد
نخله عند زيارة الأديب وال�سيا�سي الفرن�سي موري�س
با ّري�س �إلى لبنان ُقبيل ن�شوب الحرب الكون ّية ،كما
�سبق وروينا في حلقة �آنفة.
ّ
وهذا الموقف “المر ّكب” والمعقد والذي يدمج
بين ت ّيا َرين متواج َهين :لبنان الكبير ،و�سوريا الكبرى
يف�سر غياب ذك��ر لبنان عن ا ّتفاق ّية �سايك�س
قد ّ
بيكو �أي��ار  ،1916وح�ضوره في الوقت عينه في
مفاو�ضاتها.
فبيكو رغ��م قناعته وعمله للبنان المرتبط
بالفدرالية ال�سورية كان ي�ؤثر لبنان كبير �أو �أقلّه �أكبر
يف�سر دفاعه عن
من لبنان المت�ص ّرفية .وهذا ما ّ
تكبير لبنان في جل�سات مفاو�ضات ا ّتفاق ّية �سايك�س-
بيكو ،وحديثه ع ّما نُكب به لبنان من هجرة و�أزمات
اقت�صادية وب�شرية من ج ّراء ت�صغير نطاقه و�سلخ
يف�سر �أي�ضاً ت�شديده
ال�سهول والمرافئ عنه .وما ّ
على �أن تكون الأق�ضية الأربعة جزءاً ال يتج ّز�أ من
المنطقة الزرقاء التابعة مبا�شرة للنفوذ الفرن�سي.
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�إ ّن�������ه ب��ل�ا ري�����ب م��وق��ف
“مر ّكب” م��ع�� ّق��د ي��ح��اول
َ
نقي�ضين،
�أن يجمع بين
وال�صيف وال�شتاء تحت
�سقف واحد :لبنان الكبير،
و�سوريا الكبرى .بيد �أ ّنه،
وك��م��ا �أ���س��ل��ف��ن��ا ،ل���م يكن
الوحيد م ّمن اعتمد هذا
الموقف ،وهذه ال�سيا�سة.

بيكو يدعم
الساعني إلى لبنان
الكبير

ً
احلويّك وعن ي�ساره املفتي م�صطفى جنا.
معلنا لبنان الكبري وعن ميينه البطريرك
اجلرنال غورو
ِ

والالفت �أن بيكو عندما
ً
يئ�س من في�صل وخيار التفاو�ض معه ،وبعد �أن غادر نهائيا لبنان،
نراه في باري�س ي�ساعد الوفد اللبناني الثالث برئا�سة المطران
عبداهلل خوري على نيل مطاليبه �أي �إن�شاء لبنان الكبير!
ولعلّه �أدرك يومها �أن ره��ان قيام “�سوريا الكبرى” �سقط
ب�سقوط الرهان على في�صل ،وكذلك �أن رهان فرن�سا على ب�سط
انتدابها على �سوريا عبر في�صل وغطائه لي�س بالخيار الواقعي،
في حين لم ي�صل الم�س�ؤولون الفرن�س ّيون �إلى القناعة ب�أن فرن�سا:
“كانت على خط�أ عندما اعتقدت ب�إمكانية �سيطرتها على �سوريا
م�ستعينة بفي�صل” )كرم ،مرا�سالت في�صل-غورو ،م� .س� ،ص(19
�إال في ت ّمور  1920وقبيل معركة مي�سلون.

ّ
املتأخر إلى لبنان الكبير
انحياز بيكو
ولع ّل انحياز بيكو المت� ّأخر �إلى م�شروع لبنان الكبير ي�شبه� ،إلى
ح ًّد ما ،انحياز �صديقه �شكري غانم� ،إلى لبنان الكبير والعمل له،
بعد �أن عمل طويالً لم�شروع �سوريا الكبرى في اللجنة المركزية
ال�سورية/باري�س و�سائر متف ّرعاتها عبر العالم .فكان الرئي�س/
الم� ّؤ�س�س ) (1916لهذا التنظيم ال�سيا�سي ذي الت�أثير الوا�سع ،ثم
ا�ستقال من رئا�سة هذه اللجنة و�ساند الوفد اللبناني الثالث ودعم
مطاليبه في قيام لبنان الكبير�) .صليبا ،لوي�س ،لبنان الكبير �أم ،م.
�س� ،ص.(137-136
توجه ا�ستعماري فرن�سي وا�ضح
بيكو
دبلوما�سي عتي ٌق ،وذو ّ
ّ
الو�صي ،ولم ي َر فيه �سوى محم ّية فرن�سية،
حب
لبنان
أحب
�
المعالم،
ّ
ّ
ّ
وتحت و�صاية الأ ّم الحنون.
ّ
الكف فائق التهذيب ،يجمع بين
بيد �أ ّنه كان دبلوما�س ّياً نظيف
الحزم واللين ،واجه ما ي�س ّميه الفرن�س ّيون “المكر البريطاني”
ب�شجاعة .و�سعى جهده لتغيير ال�صورة النمطية التي ر�سمها العرب
وال�سوريون في مخيالهم عن بالده و�صيتها ال�سيء في �أو�ساطهم
ب�سبب احتاللها للجزائر.

لبنان الكبير يبقى مديناً لبيكو

وال�س�ؤال البارز هنا والذي يُطرح على الطرف الآخر “الفي�صلي”
المواجه لبيكو :هل �إن بريطانيا في ا�ستعمارها وانتدابها كانت
�أق ّل �سوءاً من فرن�سا ،وما مب ّرر ك ّل هذا التعلّق بها ،والإلحاح في
طلب انتدابها ال االنتداب الفرن�سي ،وهي التي �أدخلت الفيرو�س
الفتي ،وعملت ك ّل ما بو�سعها
ال�صهيوني في قلب الج�سم العربي
ّ
ً
لتنفيذ وعد بلفور الذي كان في�صل ورفاقه يعرفونه ج ّيدا ،ويدركون
تداعياته؟! بل كان رفاق في�صل وم�ست�شاروه الإنكليز �أمثال لورن�س
وغيره من النا�شطين في �سبيله .م�شاعر في�صل الموالية للبريطانيين
والمناوئة للفرن�سيين كانت عامالً حا�سماً في خياراته ،وهو بذلك
يذ ّكر بالمثل اللبناني القائل“ :المحبة خ�صاي�ص والبغ�ض عموم”
)Freyha, Anis, A Dictionary of Modern Lebanese Proverbs Collated, annotated ansd translated into English, Beirut, Librairie du Liban, 1974,
(.p648, No 3641
والمفارقة هنا �أن بريطانية كانت �أبرز العاملين لتحقيق المطامع
ال�صهيونية ،في حين وقفت فرن�سا يومها �س ّداً منيعاً بوجه هذه
المطامع ،وال �سيما ما تعلّق منها بجنوب لبنان.
ويبقى لبنان الكبير مديناً لبيكو ببُعد نظره في مفاو�ضات
�سايك�س-بيكو ،وبوعيه و�إدراكه للمتغ ّيرات ،وقناعته ،و�إن مت�أخرة� ،أن
قابل للتنفيذ.
�سوريا الكبرى م�شرو ٌع طوباويّ غير ٍ

الدكتور جورج سمنه
ج��ورج �سمنه ) .(1938-1877مف ّكر وطبيب لبناني ولد في
المن�صورية في م�صر في  1877/5/15من �أب َوين لبنانيين .تو ّفيت
ً
والدته وهو ل ّما يزل في الخام�سة من عمره .وبد�أ تعليمه تلميذا ➤
داخل ّياً عند الرهبان الفرن�سي�سكان في طنطا .ثم انتقل �إلى لبنان في
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عمر الثالثة ع�شر ليكمل درا�سته تلميذاً داخل ّياً في مدر�سة عينطورا
ال�شهيرة والتابعة للرهبان العازاريين .وكان تلميذاً متف ّوقاً .وبعد
الطب،
التخ�ص�ص في مجال
�أن �أنهى درا�سته الثانو ّية  1894اختار
ّ
ّ
الطب التابعة للآباء الي�سوعيين في بيروت ،ودر�س
فدخل كلّية
ّ
تخ�ص�صه هناك،
فيها �سنة واح��دة .ثم رحل �إل��ى باري�س لإكمال
ّ
وح�صل على الجن�سية الفرن�سية .تخ ّرج وعمل طبي ًبا في الجي�ش
الفرن�سي .ث ّم � ّأ�س�س مع �شكري غانم مجلّة
“”Correspondance d’Orient
)مرا�سلة ّ
ال�شرق( عام  ،1905وبقي رئي�س
تحريرها �إلى حين وفاته عام  .1938تز ّوج
 1912م��ن �إي��ف��ون توما�س ابنة �أوغ�ست
توما�س مدير غرفة تجارة باري�س.
��اع�ًلا ف��ي لجنة
ب��رز �سمنه ع�����ض��وً ا ف اً
�أ�صدقاء ال�شرق )الفرن�سية( “Comité
 ”des Amis de l’Orientالتي كانت
ت��ر ّوج لل�سيا�سة الفرن�سية في ال�سلطنة
حادثة الدميان في 1921/9/23
العثمانية .و� ّأ�س�س �أي�ضً ا مع �شكري غانم
اللّجنة المركزية ال�سور ّية ،فتر�أ�سها غانم،
نجد في وثائق البطريرك الحو ّيك رواية لحادثة
فيما �شغل ه��و �أم��ان��ة ���س�� ّره��ا .وطالبت
الديمان ) (1920/9/23ن�شرتها جريدة المحاكم
ه��ذه اللّجنة با�ستقالل �سوريا الكبرى
ال�صادرة في م�صر ل�صحابها يو�سف �آ�صاف بك ،في
)بما فيها فل�سطين( مع الو�صاية الفرن�سية
عددها ليوم الإثنين  5دي�سمبر  ،1921وجاء فيها:
ّ
عليها .وا�ستطاع جورج �سمنه تكوين �شبكة
«زار جناب الجنرال غ��ورو المرخ�ص ال�سامي
ع�لاق��ات كبيرة ل��دى دوائ���ر ال��ق��رار في
للجمهورية الفرن�ساوية الفخيمة في لبنان الكبير وفي
ّ
فرن�سا ،فكان مق ّر ًبا من كبار ّ
ال�شخ�ص ّيات
�سوريا غبطة البطريرك الكلي الطوبى والقدا�سة
ال�سيا�س ّية الفرن�س ّية كالرئي�س ريمون كتاب عن الرئي�س الفرن�سي بوانكاريه بقلم د.
في �أواخ��ر �سبتمبر الما�ضي في مق ّره ال�صيفي في
ّ
جورج �سمنه.
بوانكاريه ال��ذي �أ ّل��ف الحقاً كتاباً
ال��دي��م��ان م��ن �أع��م��ال ل��ب��ن��ان .فواجهه
ع��ن��ه ،ووزي���ر ال��خ��ارج�� ّي��ة �ستيفان
بالخطاب التالي معرباً فيه لجنابه عن
بي�شون ،فكان �شخ�ص ّية �سيا�س ّية
وتم�سكهم با�ستقالل
�أماني �أبناء لبنان
ّ
وف���ك���ر ّي���ة م��ع��روف��ة ف���ي ال��و���س��ط
ن�صه« :يا ح�ضرة الجنرال
بالدهم ،وهذا ّ
��ي ،فقلّدته
�إ ّنك تعلم قدر �سرورنا بزيارتكم ،فل�سنا
ال�����س��ي��ا���س ّ��ي ال��ف��رن�����س ّ
ّ
الحكومة الفرن�س ّية و�سام ال�شرف
والحالة هذه بحاجة �إلى البيان .ف�أنت
الفرن�سي من رتبة فار�س تقدي ًرا
دائماً بيننا على الرحب وال�سعة.
ّ
لجهوده .تو ّفي عام  1938عن عمر
�إن م��ا لنا فيك م��ن الثقة يبيح لنا
� 61سنة ت��اركً��ا وراءه �إرثً���ا فكر ًّيا
أم��ور ته ّم البالد.
�أن ن�صارحك ببع�ض � ٍ
كبي ًرا من مقاالت وم�ؤ ّلفات عديدة،
)� (...إنك قد �أعلنتَ يا ح�ضرة الجنرال
ا�ستقالل لبنان بحدوده الطبيعية ،و�أنت
يا�سي ،االقت�صاديّ
في المجال ّ
ال�س ّ
ً
واالجتماعي.
ت��دري كم كان فرحنا �شديدا وامتناننا
ّ
وتت�أ ّلف كتابات �سمنه الغزيرة،
عظيماً .غير �أن بوادر الأحوال تد ّل من
من مئات المقاالت في مجلّته على
مدّة على �أن هناك �أخطاراً تهدّد ذلك
امتداد نحو ثالثين عا ًما )من العام
اال�ستقالل.
ففي البالد ٌ
� 1908إلى العام  ،(1937وعدد من
وهم�س حول الوحدة
لغط
ٌ
ّ
ّ
الكتب بالفرن�سية و���ص��درت كلّها
ال�سور ّية �أو االتحاد مع �سوريا� .إنك تعلم
في باري�س�-1 :سوريا،La Syrie ،
ي��ا ح�ضرة ال��ج��ن��رال �أن اللبنانيين ال
باري�س-2 .1920 ،الطب المنزلي.
يريدون هذا وال ير�ضون به) .ت�صفيق(.
-3ال��ح��ي��اة ال�سيا�سية ال�شرقية.
ف�أنا يوم �سافرتُ �إلى باري�س حملتُ �إليها
ّ
لورن�س
ويبدو
�سوريا
يف
العربية
الثورة
بداية
يف
في�صل
أمري
ل
ا
-4ريمون بوانكاريه.
الوكاالت مم�ضاة من كل طوائف لبنان
)Chritian Samné, Le Docteur Georges Samné, in
Correspondance d’Orient, Année 31,
(No 491-492, Nov-Dec 1938, pp507-509
كان د .جورج �سمنه مق ّرباً من الفرن�سيين ،ومن م�ؤ ّيدي الحزب
اال�ستعماري الفرن�سي ،كما كان مق ّرباً من ُغرف التجارة الفرن�سية.
و�أخ��ذ الحزب اال�ستعماريّ منذ مطلع العقد الثاني من القرن
الفرن�سي في �سوريا
الع�شرين يطالب بت�أمين ال ّنفوذ
ّ
الكبرى التي كانت ت�شتمل على ما ي�س ّمى اليوم �سوريا
وفل�سطين ولبنان والأردن.
ال�سيا�سي ،يمكن فهم
االنتماء
انطال ًقا من هذا
ّ
ّ
تب ّني �سمنه طرح �سوريا الكبرى .وهو ي�ؤكد تب ّنيه هذا
ّ
الطرح في م ّرات عديدة ،وي�شدّد على �أ ّن فل�سطين هي
ّ
ّ
جزءٌ ال يتج ّز�أ من �سوريا الكبرى الطبيع ّية التي دعا
�إلى تحقيق وحدتها بحماية فرن�س ّية.

ً
جال�سا الثاين �إىل الي�سار.
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با�سم اللبنانيين قاطبة ،وطالبتُ هناك با�ستقالل البالد وبالحدود
الطبيعية .و�أنت تعلم �أ ّنه في �أحاديثي مع الم�سيو كليمن�صو وفي
إلي ،ت�صريحاً ر�سمياً وبطريقة ال تترك مجاالً
الكتاب الذي �أر�سله � ّ
ّ
لل�شك �أن ا�ستقاللنا ال يقبل الجدل ،و�أ ّن لبنان يتمتّع با�ستقالله
التا ّم عن ك ّل حكومة مجاورة) .ت�صفيق(.
ف�إذا جاءكم قو ٌم مف�سدون وقالوا لك �إن اللبنانيين قد رجعوا عن
ر�أيهم ،فال ت�صدّق ما يقولون� .أنا �أنطق بل�سان اللبنانيين على بكرة
�أبيهم ،ف�أقول لك �إن اللبنانيين لأ�ش ّد ت�ش ّبثاً اليوم باال�ستقالل منهم
زمان م�ضى )ت�صفيق حا ّد( .ولئن كان عندك �أق ّل ّ
�شك في
في ك ّل ٍ
الأمر ف�أنا با�ستطاعتي في �أربعة وع�شرين �ساعة �أن �آتيك بالبالد
كلّها �شهادة وت�أميناً) .ت�صفيق حا ّد متوا�صل وهتاف ا�ستح�سان(.
ه��ذا و�إن لبنان لم ير�ضخ يوماً من الأ ّي���ام لحكم �أجنبي� .إن
جدودنا و�آباءنا ما ارت�ضوا بهذه الجبال الجرداء ينزلونها معت�صمين
�إال وه ّمهم الوحيد حماية ح ّريتهم وحقوقهم ،فال ت�صل �إليها و�إليهم
يد الغزاة الفاتحين )ت�صفيق حا ّد متوا�صل وهتاف ا�ستح�سان(.
�إن فرن�سا ذاتها �سنة  1860كانت تريد �أن تح ّقق لنا اال�ستقالل

خريطة لبنان واحلدود التي يطالب م�ؤمتر ال�صلح بها كما وردت يف كتيِّب د� .سمنه ال�صادر يف
باري�س .1919

التا ّم والحكومة الوطنية البحتة على ر�أ�سها حاكم وطني لبناني .و�أنا
ّ
ٍ
يومئذ �إلى
اطلعتُ بنف�سي على برقية �أر�سلها وزير خارجية فرن�سا
�سفيره في الأ�ستانة يقول فيها�« :أطلب �أن يكون حاكم لبنان وطن ّياً.
داف ْع عن هذا المبد�أ حتى النهاية .وال تتح ّول عنه �إال �إذا ر�أيت �أ ّنه
�سيتحتّم القبول بح ّل للإ�شكال .وفي هذه الحال ال تر�ضى ب�أيّ حال
كان �إال �إذا �ضمنتَ ر�سمياً �أن الوطنيين ال يكونون محرومين في
الم�ستقبل من تقلّد من�صب الحاكم العا ّم»
هذا ما كانت ترمي �إليه فرن�سا �سنة  .1860فال يُعقل �أن نرجع
�إلى الوراء بعد م�ضي �ستين �سنة ،و�أن نر�ضى ب�أن يحكمنا الغير.
)ت�صفيق ح��ا ّد( .فمنعاً لمثل ذلك �سافرتُ كما تعلم من �سنتين.
واليوم �إذا كان ا�ستقالل لبنان في خطر ،ف�أنا رغم �شيخوختي بل
ّ
الم�شاق وعانيته من التعب في ال�سفرة الأخيرة،
رغم ما تك ّبدته من
�أنا �أركب البحر بال �إمهال ،ف�أذهب �إلى باري�س ،ولن �أعود منها �إال
وفي يدي عهد ّ
خطي ر�سمي �أن اال�ستقالل �أم ٌر نهائي ثابت ال رجوع
فيه) .ت�صفيق حا ّد وهتاف ا�ستح�سان �شديد متوا�صل(.
و�أنا �أرى �أ ّنهم ،في �أوروبا ،يتكلّمون كثيراً عن �سوريا ،وال يذكرون
لبنان .فنحن نريد �أن تعترف الدول با�ستقالل لبنان ،كما اعترفت به
فرن�سا ،بل نطلب �أن تق ّره وتعتمده جمع ّية الأمم )ت�صفيق وت�أمين(.
يا ح�ضرة الجنرال ،نحن نثق بك ،ونثق بفرن�سا .لكن يجب �أن ال
م�س يوماً ،ف�أنا �أ�ؤ ّكد لكم �أن البالد
تم ّد ي ٌد �إلى ا�ستقالل لبنان .و�إذا ّ
م�سه احتجاجاً )ت�صفيق وهتاف(.
ّ
تهب ،بل ت�شتعل على ّ
ٍ
عندئذ من �إظهار عالئم الده�ش
فلم يتمالك فخامة الجنرال
واالنفعال .فوقف غير ُم ٍ
خف ت�أ ّثره .وق��ال �إ ّن��ه ال يرى ما يحمل
ُ
غبطته على الخوف من اعتداءٍ ي�صل �إلى ا�ستقالل لبنان .ثم �سرد
الأعمال التي ت�شهد بح ّبه للبنان وغيرته عليه .واجتهد �أن يطمئن
غبطة البطريرك و َمن حوله مك ّرراً عهد فرن�سا باحترام ا�ستقالل
لبنان وتنفيذه.
وبعد �أن تكلّم على هذا النمط حوالي الخم�س ع�شرة دقيقة
برهان على �أ ّننا محافظون على وعودنا
�أنهى كالمه بقوله :و�أكبر
ٍ
هو وجودي الآن على مائدتك �أيها ال�س ّيد الجليل ،و�أنت وكيل الأ ّمة
اللبنانية� .أك ّرر لك عهدنا للبنان �شارباً نخبك ونخب لبنان الكبير.
ثم ق��ام الجميع �إل��ى القاعة ،حيث جل�س غبطته والجنرال
موا�صلين الحديث �أكثر من �ساعة .وبعدها ذهب ك ّل �إلى غرفته.
فبات الجنرال ومن معه في �ضيافة البطريرك ،وفي �صباح اليوم
التالي اختلى بغبطته �ساعة من الزمن جدّد له فيها الوعود والعهود.
وعلى �أثر ذلك غادر الجنرال الديمان مو ّدعاً غبطته في الإجالل
وتمام المو ّدة.
ه��ذه خال�صة ما دار في مقابلة الديمان التي كثر التحدّث
فيها .و�إذا كان اللبنان ّيون قد قابلوا بمزيد الإعجاب تلك النتف
التي كانت قد ترامت �إليهم من ذلك الخطاب ،ف�إ ّنهم ي�ص ّفقون
اليوم طرباً للوقفة التي وقفها غبطة البطريرك الكبير» )الخوري،
الخوري �إ�سطفان �إبراهيم ،وثائق البطريرك الحو ّيك ال�سيا�سية،
�صادرة عنه ومختارة من مل ّفاته الم�ص ّنفة �سيا�سية في �أر�شيف
البطريركية المارونية في بكركي ،ذوق م�صبح/لبنان ،من�شورات
المركز الماروني للتوثيق والأبحاث ،ط��� ،2013 ،1ص،188-185
وثيقة  172من الملف .(43
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تأمالت
ُّ

والالمكان املَتاه ...
واملنزل
عن البيت
ِ
ِ
نح
ـ �ألبي���تُ  ...م���كا ُن مبيتِك ُمحتم ًيا من ع���وادي الأ ّيام تحت ُج ِ
الظ�ل�ام .ه���و ُو ْكنُتُ َك ،ي���ا طائ ًرا في القد َِر العا�ص���ف ،في ِحماه تلت ُّم
ُملتح ًفا َ
ٍ
مقربة من �أمانِك حنا ٌن وذكرى.
ريا�شك ،وعلى ك ِّل
وماذا بع ُد من َخطرات يق ّد ُمها بيتُك؟!
���ك ،كمثل ما تتو َّّق���ل داليةٌ
ه���و � ُ
أر����ض الثَب���ات والمداوم���ةِ  ...بيتُ ِ
ٍ
عنقود غم ُزه من نافذة
مطرحا و�أنتَ ور ٌق فيها ،ث ّم ال َّذهب يفت ُّر في
ً
خ�ض���رة .فت�أم ُن �إل���ى �أن مينا َء العمر بر�صي���ف ،و�أ َّن لملحمةِ حياتك
�س وما تتوهُ بك م�سافة.
الزم ًة تردّدها فت�أنُ ُ
َ
وهو � ُ
ونجاواك ...بيتُك ،كمثل ما يتخا�ص ُر ور ٌد وظ ٌّل
أر����ض ح ِّبك
ُ
ُ
ّ
ظاهر ِه
عن���د م َّت���ك�أ ،و�إذا �أن���تَ ال هذا وال ذاك ،لأن���ك ثنائي���ة ُرواءٍ ،
ِ
ْ
المطمع ،فت�أ َم ُن �إلى �أ َّن �شهي َة العي�ش في �شخ�صك
والممكن بع ُد في
َ
تنام���ي �سالم���ة ،و�أ ّن لدني���اك راح���ة ع���زاءٍ �إل���ى جان���ب َح�صبا َء..
وم�سامحة.
َ
َ
وهو � ُ
أر�ض بَعيدِ ك وامتدادِ �صبوتك ..بيتُك ،كمثل ما تُدني ق�ص ًّيا
ُ
َ
أحالم �أمام ناظريك و�أنتَ في هد�أة ت�أ ّمل.
�
ر
قاط
ت
و
عين.
ب�إغما����ض
ِ
ٍ
ُ
ُّ
ً
�شم�س���ك ،وكل ما يُ�ساورك م���ن ر�ؤى كويكباتٌ في فلكها،
و�إذا بيتُ���ك
ُ
و�إذا نظا ُم���ك في مج ّرة هذا الدّهر � َ
أنك لَمه ّم ٍة عند بيتِك تبد�أ ،و�أ َّن
�شرع ال�سماء �أن تنتهي عن َد عتبتهِ .
لك بداي ًة ال يُعقل في ِ
�ضمرك و�أ�سرارك ،من��� ُه ال َّن�سغ فوق �أديم
�ألبي���تُ  ،بيتُك ،واح ُة ُم ِ
تمت�ص���ه �أغ�صانُك التي ه���ي جذو ُرك بخ�ل�اف ال ّن�سقِ في
الأر����ض
ّ
ّ
ال َّريحان ،يا �شج ًرا ما�ش ًيا في هذا الزمان.
تمهال ل�سفرك ،و�آن ُة رغبة.
ا�س ٍ
ـ والمنز ُل..م���كا ُن نزولِك ،هنيه��� ُة ْ
وثواب
الجزاءُ لعملِك
ُ
هو حانوتُك ،يا م�شته ًيا بقاءك في رحلتك ،من ُه َ
تع ِبك.
بيحها منزلك؟!
وماذا بع ُد من خطرات يُ ُ
ه���و ال ُ
ِ
بميقات الحاج���ة ،والم�ؤ ّقتُ الذي يح���و ُل ،كمثل ما
أر����ض
ً
ُ
َ
تجث��� ُم فرا�ش ٌة لحيظة فوق �شفةِ العبير لأ ّن ال ّنط َق اكتفاءٌ من طبعها،
و�إذا ه���و َ
ل���ك ،هذا المنز ُل� ،إطار ٍ
لوحة هي �أنت ،و�أنتَ منه الماءُ قد
َ
ا�ستعار لحين ٍ �شكل �إنائهِ .
وه���و لونُ َ
ظر رائيك ،ه���ذا المنزل ،كمثل م���ا يعبُ ُر �شعا ٌع
���ك في نَ ِ
و�ش���ور من�شع ًبا ظالل،اً
اً
انتث���ار ِه في َم
زج���ا َج بلّ ٍور حام�ًل� �إ�ضافة� ،أو
ٍ
ِ
و�إذا ه���و لك ،هذا المنز ُل ،بَ�صم ُة يومِ ك في بيئتك ،و َمل ْ َم ُح مقام في
ح�ضارتِك ،و�أنتَ منه الج�س ُد قدِ ارتدى مظه ًرا ،وا ّتخذ له في حافلةِ
مجل�سا.
الأ ّي ِام
ً
وه���و ُمر�ضعتُ���ك ال �أ ُّمك ال ّر�ؤوم ،هذا المن���زل ،ي�أتيك �أو ت�أتيه ال
ِ
ف���ر َق ،فما ت�ش ُع ُر ٍ
منقط ُع ال َّرجاء جدي َد غدِ ه،
ُ�س
بغيبة ،كمثل ما يحد ُ
����س لقي���ط عن��� َد �أبواب المعاب���د ما يُقي���م الأو َد في جيبه.
�أو
يتح�س ُ
َّ
و�إذا ه���و َ
لك ،ه���ذا المنز ُل ،وج ٌه م���ن وجو ِه احتياج���ك ،وقد تتمل ُقّ

لإميل كبا

ب���هِ ُمجاوريك في مدينته ،مكانِ عملِك ،لتحيا لح ًما
بثدي وما
أثر
�
ا�ست
ومفا�ص��� َل ،و�أنتَ منه طف ُل ال َغن���اء� ،إن لم تفع ْل قد
ٍ
عا َفه ليحيا.
ِ
لمحيطك في راهن���ك ،وحال ُة
المن���ز ُل ،منزلُ���كَ ،ق َد ُر انحنائ���ك
تب ّدل َ
َ
تهج��� ُر َك الق�س���ريُّ َط���وال عمرك خ���ار َج ذاتِ���ك ،بعدَه
ِ���ك ،ب���ل ُّ
َ
طري���ق لم تختره ب�إرادتِ���ك ،بماءِ الوردِ
اغت�سال���ك ك َّل م��� ّرةٍ من غبار
ٍ
في بيتك.
ـ والالمكا ُن المتاهُِ ،جواءُ ما بين بيتك ومنزلك ،و�سك ُن هواج�سك
���م ي�سب ُح فيه
ُ
�صب��� َح م�س���ا َء �سحاب��� َة بقائك� .سائ ٌل م���ن لُزوجةِ المب َه ِ
ُ
ُ
درك لعنائه نفادا.
َعي�شك ،وما يُ ِ
وماذا بع ُد من خطرات يقولُها الالمكا ُن المتاه؟
ه���و الح ِّي ُز ،الحج ُم المنتف��� ُخ �ض َّم خوا ًء ،كمثل م���ا تتج ّوف ثمرةٌ
المرمي ف���ي زاوية ت�أهّ ب
الحطب
م���ن ُع�صارتها ،وتغ���دو نفاي ًة� ،أو
ِ
ِّ
ُ
بالجم���دة لي�صير رمادا .و�إذا هو لك ه���ذا الالمكان مرادف ِّ
ال�ضيق
َ
ُ
ّ
والنق�ص المقيتُ مع �أ ّنه الكثرةُ من �سواد ،و�أنتَ منه
،
ة
ع
ال�س
ه
ن
�
أ
مع
ُ
َّ
ُ
تعرف ال بالتخ ّيل وال بالوهم ما بعدها.
ُغ ّنة الن�سمةِ ال ِ
وهو ال ُ
أر�ض ال بيت فيها وال منزل ،هذا الالمكان المتاه ،كمثل ما
ُ
تزو ُل فوار ُق الكائن���ات بمِ محاة ظالم ،ويُ�س َدل �ستا ُر الالجدوى على
الكون ب�أ�سره ،و�إذا هو َ
لك ،هذا الالمكا ُن َمتاه ٍُك ،نها ٌر قد �أف َل على
ليل ال نها َر بعدَه� ،أو كما تطب ُق �أجفا ُن ال َّريحان على ذكرى ندًى وال
تخوم والأعا�صي ُر تُرع ُد
�أم���ا ُم ،و�أنتَ منه خافي ُة ع�صفور ف���ي بَ ٍّر بال ٍ
الفرائ�ص.
ن�سلِ �سابقِ ه ،هذا الالمكا ُن المتاهُ ،كمثل ما
وهو اليو ُم ،الذي من ْ
تتوالى ُخطواتٌ في مكانها بالجيئة وال َّذهاب ،وت�سم ُع ن�أم َة � ِ
أنفا�سك،
�صن ُو المالل،
ف���ي فراغ �سكون .و�إذا ه َو لك ،هذا الالم���كان المتاهُُ ،
وان�شطار � ًأ�سى �أجزا ًء الى ما ال نهاية ،و�أنتَ منه الموجو ُد بالم�صادفة
نافل ًة من نوافل الوجود.
�ألالمكان متاهُك� ،أنتَ بيتُه ومنزلُه .داءُ الكون ال ُع�ضال وحاف ُزك
َ
منزل فتبقى ،وعن ِ
بيت فتعي�ش.
لتبحث عن ٍ
الأبديُّ
ـ وم���اذا بعدُ ،يا مثلَّث ال���دّفء وال ُعريِّ والمع ّرة� ،أ ّيتُها الحياةُ التي
من تعار�ضات وانتظارات؟!
ُ
َ
�صعدائي من
بع����ض
د
أ�ستر
�
مداركي،
ة
�شمع���
لك�أن���ي� ،إذ ت�ضيئك
ّ
ُ
ّ
رحا ب�أملِ �أن يطيب،
ِزح���ام اله ّم
وال�شك على بابي ،نظي َر َمن ينك�أ ُج ً
ُ
ُّ
يجت���ث َح َ�س���ك حقله وه�شيمه ،ن�شدانً���ا للعافية ولو في جزء منه
�أو
�صغير.
َ
هي���ف هو مجالي كيما
و�أعل���م في النهاي���ة �أ ّن �إح�سا�سي هذا ال َّر
الكوني ،ف�أبر�أ قل ًبا و�إ ّلم �أُ َ
�شف يقي ًنا.
�أُدا َوى من قلقي
ّ
من مخطوط «�أبر�أ قلبًا و� ّإلم ُ�أ�شف يقي ًنا»
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ثقافة وفنون

المسرح في لبنان
فن يعيش على اآلمال!
د .ه�شام زين الدين

تاريخ ًّيا ،ومع كل تغيير حكومي وقدوم وزير جديد �إلى وزارة الثقافة ،تنتع�ش الآمال لدى
والمهتمين بالم�سرح بحدوث انفراج ولو طفيف في الو�ضع المتردي
بع�ض الم�سرحيين
ِّ
الذي يعي�شه الم�سرح في لبنانَ ّ � .أما البع�ض الآخر من الم�سرحيين ولعله الأكبر،
وب�سبب النك�سات وخيبات الأمل المتكررة ،بات ال يثق بعالقة تفاعل ممكنة بين وزارة
الثقافة من جهة والم�سرح والم�سرحيين من جهة �أخرى .و�سواء ك َّنا من المت�شائمين
ّ
وخ�صو�صا في ما يتعلق
�أم من المتفائلين ب�إمكانية حدوث تغيير في الواقع الم�سرحي
ً
بتبني وزارة الثقافة للم�شروع الم�سرحي ،والعمل جديًّا على تر�سيخ ثوابته الثقافية
والفنية والإجتماعية ،وخلق الآلية التي ي�ستطيع من خاللها الم�سرحيون ممار�سة
جميعا على �أن دور الدولة ال يزال غائ ًبا عن الخ�شبة
دورهم وتر�سيخ ح�ضورهم ،نتفق
ً
الم�سرحية .بمعنى �آخر ،ينتظر الم�سرحيون منذ الإ�ستقالل وحتى اليوم �أن ي�صبح
للفن الم�سرحي مكان في اهتمامات مجتمعنا ودولتنا ،وهذا م�ؤ�شر ح�ضاري مهم ما زلنا
نفتقده في لبنان.
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�سل�سلة من الأزمات رافقت الم�سرح في لبنان منذ ن�ش�أته عام  1847مع الرائد مارون
النقا�ش ومرو ًرا بمراحل التهجير والإ�ضطهاد التي تع َّر�ض لها الم�سرحيون في الن�صف الثاني من القرن
التا�سع ع�شر ،وبمرحلة الإنتداب الفرن�سي التي«ن�سي»خاللها المنتدب الفرن�سي �أن ي�ض ّمن انتدابه للبنان
اً
و�صول
حيزًا من الثقافة والفنون والم�سرح وهو العريق بها تاريخ ًّيا ،واكتفى بالن�شاط الع�سكري وال�سيا�سي،
�إلى مرحلة الإ�ستقالل وقيام الجمهورية اللبنانية ب�أنظمتها وقوانينها وم�ؤ�س�ساتها.
خالل هذه المراحل كافة ،تمكن الم�سرح من الإ�ستمرار ب�شكل �أو ب�آخر ،ولب�س �أكثر من ثوب ،مرة ثوب
الهواية ،ومرة �أخرى ثوب المدر�سة ،لكنه لم يلب�س يو ًما ثوب الإحتراف بما لهذه الكلمة من معنى ،ك�أنه
قدر له �أن يعي�ش لعنة الجهل والتخلف ،فلم تتراكم تجاربه وخبراته التي كانت في بع�ض الأحيان مهمة
ِّ
وذات قيمة ،خ�صو�صً ا في مرحلتي ال�ستين َّيات والن�صف الأول من ال�سبعينيات .ومنذ قرن ون�صف القرن
وحتى اليوم لم يت�شكل في لبنان ما يمكن ت�سميته حركة م�سرحية حقيقية كتلك الحركات الم�سرحية
المتقدم .بقيت المبادرة الفردية و�أحالم الم�سرحيين الفردية المحرك والإطار
الموجودة في دول العالم
ِّ
لكل حراكات التغيير والتطوير ،في ظل غياب كامل للرعاية والتوثيق والتحفيز من قبل الجهات المخت�صة
بال�ش�أن الثقافي .وحدهما الفو�ضى والع�شوائية حكمتا وما تزاالن تحكمان تطور الم�سرح في لبنان.
الم�شكلة بنظر الم�سرحيين كبيرة وقديمة و�أليمة.
�أ�سئلة كثيرة تطرح .لماذا ح�صل ويح�صل كل هذا؟ وهل ممار�سة الفن الم�سرحي الحقيقي هي «عيب»
بالمنظور االجتماعي �أم هي �آفة اجتماعية ت�شكل خط ًرا على الأجيال� ،أم ماذا؟ ،ولماذا نتماثل بالدول
الأوروبية والأميركية وكلها تحترم الم�سرح وتدعمه مال ًّيا ومعنو ًّيا وتدرك �أهميته وتعتبره مر�آتها الح�ضارية،
نتماثل بهم في م�أكلهم وم�شربهم وملب�سهم ونترك ثقافتهم وفكرهم .نقلدهم في ال�شكل ونتغا�ضى عن
الم�ضمون .لماذا ال نرى ب�أعيننا كيف ت�شجع الدول العربية المحيطة بنا الم�سرح وتعتمده �أداة ثقافية
فاعلة في عملية تطوير مجتمعاتها رغم الظروف التي تعي�شها هذه الدول على الم�ستويات كافة ،و�إلى
حين ا�ستعادة الحق ،حق الم�سرحيين على دولتهم� ،سنبقى في هذه الدوامة و�سيبقى فن الم�سرح م�شر ًدا
جال�سا في قاعة الإنتظار.
�أو
ً
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ف ّنان

�صالح تيزاين (�أبو �سليم) يروي �سريته لـ«الأمن»:

يتغي كل � 50سنة
الفن
رَّ
ف�ؤاد رم�ضان

الفنان القدير �صالح تيزاني (�أبو �سليم) �شاهد على الع�صر الفني اللبناني ،و�أحد �أبرز الوجوه الفكاهية خالل عقود من
الزمن ال بل هو عميد هذا الفن� ،شهدت له و�شاهدته �أجيال و�أجيال.
كان مالىء الدنيا و�شاغل النا�س بما ّ
متطر ًّقا
قدم من �أعمال وبرامج وم�سل�سالت لها طابعها المتميز بالب�ساطة والعفوية،
ِ
في �أعماله �إلى الأمور الحياتية وما فيها من عادات وتقاليد موروثة ،ف�أدخل الب�سمة والفرح �إلى قلوب الم�شاهدين كبارًا
و�صغارًا ،وهو اليوم ،و�إن تجاوز الثالثة والت�سعين من عمره ،لم يزل حا�ضرًا ِ ّ
متوقد الذهن والذاكرة ،مرحٌ في �سرد �أدق
التفا�صيل في م�سيرته الفنية.
«الأمن» التقته وكان لها معه هذا الحوار:

�صالح تيزاين.

پ نحتار من �أين نبد�أ الحوار معك� ،إنما ال بد
من ال�س�ؤال التقليدي عن انطالقة م�سيرتك
الفنية؟
 الموهبة �أهم �شيء في �أي حقل� ،أكان الفن�أو ال�شعر �أو �أي اخت�صا�ص وعمل .و�أنا اكت�شفت
موهبتي من على مقاعد الدرا�سة ،بعمر الخم�س
�سنوات ،حيث كان يُقام احتفال تكريمي للطالب
يت�ضمن الغناء ،وال�شعر ،والتمثيل الم�سرحي،
فكنت �أبتكر بع�ض الإ�سكت�شات و�أقدمها ب�شكل
فكاهي .بعد حين دخلت �إلى �إحدى الفرق
الك�شفية التابعة للمدر�سة الأهل َّية بطرابل�س
ف�أتاحت لي تقديم حفالت �سمر �أثناء �إقامة
المخيمات الك�شفية بم�شاركة �أبناء البلدات
التي يقام فيها المخيم ،وبعد م َدّة �أ�س�ست فرقة
لممثلين من العنا�صر الك�شفية �س َّميتها فرقة
«النفير» ،وكانت عبارة عن ا�سكت�شات ومونولوج
من باب الترفيه و�إدخال البهجة والفرح �إلى
قلوب النا�س ،وموا�ضيعها من حوا�ضر ما يعانيه
المواطن ب�أ�سلوب طريف مع انتقادات لعادات
و�سلوكيات وت�صرفات غير �سليمة.
اً
وتابع �أبو �سليم يروي �سيرته قائل :بعد مدة،
وب�سبب وفاة الوالد ،ا�ضطررت لترك المدر�سة
والتوجه نحو �سوق العمل في معمل نجارة
وموبيليا في طرابل�س ،ودخلت حينها �إلى ك�شافة
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الجراح ليت�سنى لي متابعة م�سيرتي الفنية في مجال التمثيل ،واقمنا
حفالت في عدد من المناطق ،عندها �أ�س�ست فرقة «كوميديا لبنان»
م�ؤلفة مني ومن �أ�سعد ،وكو�ستي ،و�أمين ،وجميل ،وزكريا العامودي
الذين كانوا يعملون معي في مهنة النجارة ،وك ّنا نجري بروفات �أثناء
العمل في المعمل ،و�صودف دخول �أحد الزبائن ل�شراء قطع من
الموبيليا فتفاج�أ بنا نجري بروفا لعمل تمثيلي ،فقال�« :أنا فايت على
معر�ض تمثيل �أو معر�ض موبيليا وقفل عائدًا» .للأ�سف كانوا ينظرون
�إلى العمل الك�شفي ك�أنه ُمعيب� ،أو «�شغلة اللي ما �إلو �شغلة»!!..
خ�صو�صً ا عندما ك ّنا نتج ّول في ال�شوارع والأ�سواق الطرابل�سية لبيع
بطاقات الدخول للحفل الذي �سيقام على م�سرح مدر�سة الفرير
ب�إيجار 200ليرة .و�أذكر في تلك الفترة �أنني ق�صدت دولة الرئي�س
ر�شيد كرامي وكان حينها نائ ًبا ،طال ًبا دعم الفرقة في هذا الحفل،
مونولوجا طري ًفا �أقول فيه:
وخالل الزيارة قدمت
ً
بتعجب لي�ش النا�س عم تهرب مني
عم َّ
الحبايب مع القرايب ابتعدوا عني
ال ني مجرم وال �سراق �إذن لي�ش مكروه
عرفت ال�سبب تاري ذنبي بم َّثل وبغ ّني
رحنا لنخطب مثل النا�س وحدي بنت حالل
لقيت نف�سي �شب كو ِ ّي�س �شكلي م�ش بطال
رحنا برمنا قمنا لقينا بنت حلوة وعال
وراحوا �أهال ح�سب العادة ي�س�ألوا عني
وقالوا هيدا اللي ناق�صنا بعيلتنا مغ ّنَي»!

االنطالقة مع تلفزيون لبنان
پ وكيف انطلقت الم�سيرة بعدها ب�شكل فاعل؟
 تعالينا على كل الإنتقادات ،وا�ستم َّرينا في هذه الم�سيرة ،فيالعام  1960تنامى �إلينا عبر ال�صديقين عوني الم�صري وعبد الكريم
عمر� ،أنه يجري افتتاح تلفزيون في بيروت منذ ثالثة �أ�شهر ،كان قد
ابتاعه من الجزائر و�سام عز الدين وهو من كبار تجار طرابل�س،
بال�شراكة مع �صديقه الفرن�سي ،وجرى ت�أ�سي�سه ب�إدارة المدير العام
ر�شاد البيبي بين قناتين التا�سعة للغة الأجنبية ب�إدارة جان كلود
بول�س ،وال�سابعة للغة العربية ومدير البرامج المخرج عز الدين
�صبح ،وقيل لنا �إنهم يطلبون مواهب جديدة ،فتم تحديد موعد لنا
من قبل ال�صديقين الم�صري وعمر ..ولدى و�صولنا �س�ألنا المخرج
ن�ص مكتوب كل
ن�ص العمل؟ �أجبته نحن ال نعتمد على ّ
�صبح� :أين ّ
ن�ص فعملت
واحد يحفظ الدور المر�سوم له ،ف� ّأ�صر على وجود ّ
على كتابته وتقديمه له بالحال ،واتفقنا على موعد بح�ضور كامل
الفرقة وهكذا كان.
إلي تح�ضير ثالث ع�شرة حلقة ،وبعد جملة درا�سات
بعد ذلك ُطلب � ّ
وتجميع �أفكار حول ق�ضايا المجتمعّ ،
ح�ضرنا المطلوب ،وبد�أنا
بت�سجيل الحلقات �أ�سبوع ًّيا كل يوم جمعة عبر ّ
بث مبا�شر على الهواء
بتقنيات بدائية.
وو�صلت �أعمال الفرقة �إلى الجمهور ،حتى �أننا لدى مغادرتنا
التلفزيون ك ّنا نرى جمهرة من المواطنين �أمام المبنى بانتظارنا

للتع ّرف �إلينا ،وقد ا�ستمرينا بتقديم الحلقات التي بلغت بحدود
 2200حلقة� ،إ�ضافة �إلى �أعمال �أخرى بلغت حوالي �ألف حلقة �إذاعية
للإذاعة اللبنانية ولإذاعة «�صوت ال�شعب» ،و�سبع ع�شرة م�سرحية،
و�أربعة �أفالم من بطولة �أبو �سليم هي :ر�سول الغرام� ،أبو �سليم في
المدينة� ،أبو �سليم ب�أفريقيا ،و�أبو �سليم في الجي�ش� ،إ�ضافة �إلى
م�شاركة مع الرحابنة ومع المخرج محمد �سلمان بم�سرحيات و�أفالم.
بالمنا�سبة� ،أذكر �أ َّن الطاقم الفرن�سي الذي كان موجودًا في محطة
التلفزيون تعجب كيف ن�سجل حلقة كل �أ�سبوع مبا�شرة على الهواء،
وقال :نحن يلزمنا �أكثر من �شهرين لإنجاز �أعمال كهذه ،ودعونا �إلى
فرن�سا لتقديم م�سرحية خا�صة مع ممثلة فرن�سية ،فا�صطحبت
اً
عمل نال
معي كو�ستي وجميل والمخرج غاري كرابتيان ،وقدمنا
�إعجابهم كثي ًرا.
پ بر�أيك ،هل �أفلت البرامج الفكاهية �إلى غير رجعة؟
 ما �أود قوله في هذا ال�سياق� ،أن الفن ب�أنواعه يتغ َّير كل خم�سينعا ًما ،باختالف الأجيال والأفكار على نطاق العالم اجمع ،كما
للتقنيات الحديثة والتكنولوجيا دورها الكبير ،فكل زمن له
اً
مقبول ما ك ّنا نقدمه بالأم�س.
خ�صو�صية ،واليوم لم يعد
لكن للأ�سف ،ما نالحظه هو الإقبال على م�شاهدة حفالت
ال�شان�سونييه الهابطة بكل المعايير لأنها تعتمد على الإباحية
والتفلّ ُت في الكالم البذيء من دون �أي رقابة من الجهات المخت�صة،
ف�أنا كنت ولم �أزل حري�صً ا على �أال تخد�ش �أي كلمة الحياء العام .ومن
هذا المنطلق لم �أعتمد في �أي تمثيلية على تقليد �أ�صحاب العاهات،
وحتى �أ�سماء �أع�ضاء الفرقة لم �أختر منها ما يدل على الطائفة �أو
المذهب� ،أ�سعد� ،شكري ،دربا�س ،فهمان ،وكو�ستي ،وكنت �أحدد لكل
منهم دو ًرا يلعبه من حوا�ضر المجتمع وعاداته و�أ�سلوبه.

نعيش على هامش احلياة!
پ في الظروف الراهنة ،كيف تم�ضي �أوقاتك؟
 �ألتزم منزلي وعائلتي وبع�ض الأقرباء� ،أتابع التلفاز ،و�أطالع بع�ضالكتب ،و�أق�صد نقابة الممثلين بمرافقة ال�صديق الوفي ف�ؤاد ح�سن
)الزغلول( ،لألتقي ببع�ض الزمالء حيث ن�سترجع الذكريات ونتابع
�ش�ؤوننا الحياتية ،فنحن للأ�سف نعي�ش على هام�ش الحياة لعدم
�شمولنا بتقديمات ال�ضمان الإجتماعي �أو ال�ضمان ال�صحي ،لأجل
الح�صول على دواء �أقله .بالمقابل� ،أ�شكر �أ�صحاب الأيادي البي�ضاء
الذين يمدون لي يد العون والم�ساعدة ،و�إال لكنا �شحاذين على قارعة
الطريق .لقد خدمت بلدي �أكثر من �أي مواطن ولم �أل َق منه �أي رد
ِ
جميل� ،أما التكريمات والدروع
فحدّث وال حرج �س�أذهب بها �إلى
�شارع الحمراء لبيعها بالمزاد العلني!.
پ كيف تختم هذا اللقاء؟
 �أ�شكر لكم هذا اللقاء ،و�أنا �سعيد ج ًدّا بن�شره على �صفحات مجلة«الأمن» ،مع توجيه كامل اعتزازي للدور الذي تلعبه القوى الأمنية
كافة لحفظ الأمن والحفاظ على �سالمة الوطن والمواطن.
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ف ّنان

ه�شام احلاج:

لو مل �أكن فنانًا
لكنت طبيبًا

غادة �سالمة

ه�شام الحاج فنان لمع بالأغنية اللبنانية ،وال يزال
ي ّ َتبع هذا اللون المح َبّب لدى الجمهور في �إطار
حر�صه على الأ�صالة في الغناء ،وعلى تقديم �صورة
م�شرفة عن لبنان في العالم.
فنية ِ ّ
التقيناه وكانت جولة في م�سيرته و�آرائه الفنية:
پ ن�س�ألك بداي ًة� ،أين �أنت اليوم ،وكيف هي �أحوالك؟
ـ ك�سائ����ر اللبنانيي����ن ،نعي�ش ظرو ًفا �صعب����ة ،ونكافح من �أجل
البقاء ف����ي الوطن ،والإ�ستمرار بن�شاطاتن����ا الفنية لنقول للعالم
�إننا موجودون.
پ وكيف تت�أقلم م��ع ه��ذه ال��ظ��روف ف��ي ظ��ل ن��درة الحفالت
والمهرجانات الفنية؟
�أحيي بع�ض الحفالت الخا�صة وحفالت الأعرا�س في لبنانوالخارج ،كما كان لدي م َّدخرات �أعتمد عليها حال ًّيا .و�أ�ستطيع
الق����ول �أنن����ا ل�سنا كما كنا في ال�سابق ،ولكن نحمد اهلل على �أننا
م�ستمرون .والقناعة كنز ال يفنى.
پ لنعد �إلى بداية انطالقتك الفنية ،كيف كانت؟
انطلق����ت بعد تخ ّرجي من برنام����ج «ا�ستديو الفن» ب�شهادةكبار الفناني����ن والمو�سيقيين ،كزكي نا�صيف ومن�صور الرحباني
وروميو لحود .والبداية الر�سمية كانت عام  1993ب�أغنية «طول
ي����ا ليل»� ،أم����ا الأغنية التي كانت ب�شرى خير ل����ي معنو ًّيا وماد ًّيا
فهي «ب�صرخ بال�صوت العالي».
پ بمن ت�أثرت من الفنانين اللبنانيين والعرب؟
 من اللبنانيين ،ت�أثرت بالفنانين الكبار زكي نا�صيف ووديعال�صاف����ي وملحم بركات ،وم����ن العرب بالفنانين الكبار �أي�ضً ا� ،أم
كلثوم وعبد الحليم و�صباح فخري ومحمد عبده ،و�أحر�ص دو ًما
ف����ي حفالتي على تقديم بع�ض �أغنياته����م .فهم المدر�سة الفنية
التي �أعت ّز بها.
پ كيف هي نظرتك �إل��ى الفنانات اللبنانيات ،كنجوى كرم
و�إلي�سا ونان�سي عجرم وميريام فار�س ؟
فهن
����ن ف����ي نف�س����ي محب����ة وتقدي����ر واحت����رامّ ،
 -ل����كل منه ّ

زميالتي في الو�سط الفني ،و�أخواتي في الوطنية ،ونحن نحمل
م�شرفة عن لبنان.
نقدم �صورة
�صوتنا ونجول العالم كي ِ ّ
ِّ
پ وما تعليقك على اللواتي يعتمدن الرق�ص �أكثر من الغناء
ّ
أغنياتهن؟
في �
 َم����ن ال يمتلكن ال�ص����وت الجميل ،وال يتق���� َّن �أ�صول الغناء،يلج�����أن �إلى �إظه����ار مفاتنه َّن للف����ت الأنظار وك�س����ب الرزق .وال
تن�سي �أن الجمال مفتاح القلوب.
پ ال�شهرة ال تدوم ،ماذا تفعل كي تحافظ على ما ح ّ َققته في
م�سيرتك الفنية؟
 �أ�سعى لأن �أترك ب�صمة ذات قيمة في عالم الغناء .و�أرى �أ َّنهذه الب�صمة هي وقود الإ�ستمرار بنجاح على ال�ساحة الفنية.
پ لو لم تكن فنا ًنا ماذا كنت تف�ضل �أن تكون؟
 كن����ت �أتمن����ى �أن �أ�صب����ح طبيبً����ا ،ف�أن����ا �أهوى ه����ذه المهنةالإن�سانية ،و�أتابع كل اكت�شاف في عالم الطب ،حتى �أنني عندما
�أ�شت����ري دواء م����ا� ،أحر�ص عل����ى �أن �أقر�أ التعليم����ات التي ت�شرح
محتواه وت�أثيراته.
پ ما هو دور الفن في الم�ساهمة� ،إلى جانب القوى الأمنية
والع�سكرية ،في حماية الوطن؟
ت�ضحي في �سبيل
 دورن����ا كفنانين هو دعم هذه القوى التيِّ
لبن����ان بالجهد والع����رق والتع ّر�����ض للمخاطر ،وذل����ك من خالل
�إحي����اء المهرجان����ات والحف��ل�ات التي يعود ريعها له����ذه الغاية.
و�أرى �أن على ال�سلطات المعنية الإهتمام �أكثر بعائالت ال�ضباط
والعنا�ص����ر ،وال �سيم����ا عائ��ل�ات ال�شه����داء ،في ه����ذه الظروف
ال�صعبة.
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من غالل البيادر
لبنان مركز دولي للحوار حول األديان والثقافات
فردريك نجيم
ال ك�ش�أن الكلمة �ش�أنها �إال في معالجتها الحياة
الب�شرية ،وتمثيل �أدوارها وتوجيه تياراتها في مختلف
الأب������واب وال��م��و���ض��وع��ات ال��ت��ي ت��ت��ن��اول الإن�����س��ان في
ً
ثقافة و�سيا�سة و�إدارة.
حياته الخا�صة واالجتماعية
ً
ولعل الدبلوما�سية في ما تعنيه �إ ّدخ��ارا لخ�صائ�ص
وم���ن���اق���ب وم������آث�����ر ،ه����ي ف����ي م���ج���االت���ه���ا وم��ي��ادي��ن��ه��ا
المدرو�سة التي ّ
تعلم وتر�شد وتقوي بناء الدولة بنا ًء
ً
ً
�شموخا وي ّت�سع �إنت�شارًا ،وفي
ر�سوخا ويتعالى
يثبت
هذا الإط��ار ال�شامل في تحديد المبادىء والأ�صول
تتجلى الدبلوما�سية ر�سالة تت�سامى � ً
ّ
إيمانا
الدولية
بالوطن وتتوانى رعاية لم�صالحه .فالدبلوما�سية
ً
ً
ّ
وتمتد
�سعيا
وظيفة تزحف اليها الأق��دام
�إذا لي�ست
ً
فيها الأي��دي ا�ستعطافا وت��ذوب فيها الأل�سنة دعاءًا
ورج������اءًا وث���ن���ا ًء ع��ن��د م���ن ُت���ب���رى ج��ل��ود رك��ب��ه��م زح ً��ف��ا
ً
وانعطافا .ال لي�ست الدبلوما�سية مهنة ك�سائر المهن
ت��د ّر على �أ�صحابها ما يقوتهم �أو يثريهم كما انها
ل��ي�����س��ت واج���ب���ات وف��رائ�����ض ت��ف��ر���ض ع��ل��ى العاملين
فيها �إر�ضاء للر�ؤ�ساء �أو الم�شرفين في االن�ضباط.
�إن ه���ذه الدبلوما�سية ال��ر���س��ال��ة ال��ت��ي انطلقت من
لبنان ون�شرها الدبلوما�سيون القالئل ،ق ّ��در لها �أن
تعرف ق��دره��ا وت���درك غايتها وتحقق �أه��داف��ه��ا عند
ف���ؤاد الترك القن�صل ال�سفير ب ً
��دءا �أو الأمين العام
للخارجية خ��ت��ام ً��ا .قيل وك��ت��ب عنه الكثير ،وع��رف
عنه الجليل من الأعمال والخدمات التي �أ ّداه��ا في
�أرج���اء البلدان وال���دول التي انتدب اليها �سفيرًا �أو
التي التحقت به وان�ضمت اليه ،وقد فاقت �صداقاته
ال��ح��م��ي��م��ة ل���ر�ؤ����س���اء ال�����دول م��ه��م��ات��ه ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة
ً
المتمثلة ،حتى باتت �سفارته ً
لبنانيا للمغتربين
بيتا
ً
وم�صيفا للآخرين من البلدان ال�شقيقة
اللبنانيين
وال�صديقة .ل��م ي��ك��ن ي�شعر ب��ال��راح��ة واالطمئنان،
اال ف��ي حمله �أع��ب��اء وه��م��وم �أب��ن��اء ل��ب��ن��ان ب��ل لبنان
ال��دول��ة وال��وط��ن ليريحهم من الم�آ�سي التي توالت
وتواترت ،فعانى ما عاناه ب�أناة وعناد وثبات وب�صيرة
حتى الظفر بما ي�صبو اليه م��ن �سيادة وا�ستقالل
و�سالم وطنه .وفي تعاقب الأحداث وا�شتداد المحن
وتوالي الخالفات وتباين الآراء والنظريات ان�صرف
ّ
الحل
ف����ؤاد ال��ت��رك ال��ى تمهيد ال��ط��رق للو�صل ال��ى
المن�شود في تثبيت دعائم الوطن على �أ�س�س عملية
ووطنية متطورة بم�شاركة لفيف م��ن رج���ال الفكر
وال�سيا�سة .وكانت الر�سالة الثانية التي ندب نف�سه

ل��ه��ا ب��ع��ن��وان ل��ب��ن��ان ك��ن��ز دول���ي ل��ل��ح��وار ح���ول الأدي����ان
والثقافات ،وبعد �أن �أدخ��ل هذا المو�ضوع في �إط��اره
العلمي ال�صحيح ّ
وحدد النقاط الرئي�سية للمعالجة
والمناق�شة لي�صبح طرحها ف��ي المحافل الدولية
وه��ي��ئ��ة الأم����م ال��م��ت��ح��دة لإق���راره���ا وت��ن��ف��ي��ذه��ا ب��ن��د ًا
ً
�شرعيا وق��ان��ون ً��ا دول��ي ً��ا يمكنان لبنان م��ن �أن يحقق
حياد ًا في مختلف النزاعات ال�سيا�سية والطائفية
وال��ق��ي�����ص��ري��ة ال��م��ذه��ب��ي��ة ف��ي ال��وط��ن وال���خ���ارج ،كما
يحقق ً
ً
جديرا من ال�سيادة واال�ستقالل والحرية
كيانا
ف��ي اط�لال��ت��ه ع��ل��ى ال��ع��ال��م ���ش��رق ً��ا وغ��رب ً��ا ب��م��ا ي��ت�لاءم
ً
ووج���ود لبنان �أر� ً
و�شعبا وف��ي �صفحات التاريخ
��ض��ا
ً
ً
إ�شراقا.
وهجا و�
المتلألئة
�أجل �إن لبنان منذ والدته ون�ش�أته وتعاقب اجياله
ك��ان وال ي��زال وط��ن الأدي���ان والثقافات .واذا التنكر
لهذا الواقع هو تنكر للبنان و�أبنائه.وتنكر للتاريخ
في هذا البلد ال�شرقي جوهر ًا ومظهر ًا وكم هو جدير
ً
�سعيا وت�ضحية ووفا ًء لتثبيت
بف�ؤاد الترك ان يندفع
لبنان م��رك��ز ًا للحوار الديني والثقافي ف��ي كتاباته
ومحا�ضراته ومناق�شاته وم��واج��ه��ات��ه على المنابر
وف��ي ال��دوائ��ر الر�سمية الدولية وات�صاالته ب�سفراء
الدول الفاعلة الم�ؤثرة .كما يجدر بالدولة اللبنانية
اي��� ً
��ض��ا ف��ي مختلف الم�ستويات ال���وزاري���ة والنيابية
ً
والق�ضائية واالعالمية والثقافية ان تعمل اي�ضا في
االندفاع والم�ساعي والجهود الحثيثة لتحقيق هذا
ً
و�سالما
الحلم وتو�سيع دعائم النهو�ض بلبنان �سيادة
ومناعة �أم��ام الأعا�صير ال�شدائد ،وق��د ك��ان لرئي�س
الجمهورية ف��ي ن��ب��ذة م��ن كلمته ال��ت��ي �أل��ق��اه��ا على
منبر الأمم المتحدة والتي طالب فيها بجعل لبنان
ً
مركزا للحوار حول الأديان والثقافات ما يعزز الثقة
بلبنان الدولة في �سعيها الم�ستمر ون�شاطها الجاد
للظفر لهذه الأمنية المن�شودة.
�إن م��ا تحلى ب��ه ال�سفير ف����ؤاد ال��ت��رك م��ن �صمت
عميق بعيد في العمل يتجاوز الكالم الذي تعتمده
�أل�سنة البع�ض وجاهة و�شهر ًة ودعاية.
وه��ن��ي�� ًئ��ا ل���وط���ن ت��ن��ب��ع ف��ي��ه ف��ئ��ة ق��ل��ي��ل��ة ب��م��زاي��اه��ا
الإن�سانية والثقافية والوطنية والدبلوما�سية من
اللبنانييتن ال��ت��واق��ي��ن �إل����ى ال��ب��ط��ول��ة م��ن ال��ت��ج��رد
وال���ج���ر�أة وال��م��ع��رف��ة وال��ل��ي��اق��ة وال��م��ه��ارة ف��ي ميادين
الدين والثقافة وال�سيا�سة والوطنية احتذا ًء ب�سفير
لبنان ف�ؤاد الترك.

64

64

العدد  361ــ �شباط 2022

العدد  361ــ �شباط 2022

مدرب فريق قوى الأمن للجودو حنا �أروادي:

ن�سعى ليكون �أبطالنا على احللبات العامل ّيَة
امل�ؤهل �أ .م .ح�سني كرنيب

پ وكيف ت�أ�س�س منتخب قوى الأمن للجودو؟

 ت� َّأ�س�س على يد العميد املتقاعد ف�ؤاد حميداخلوري ،وحال ًّيا ي�شرف عليه العقيد ع�صام
طقو�ش يف معهد ق��وى الأم���ن – ع��رم��ون،
احلجار.
برعاية قائد املعهد العميد �أحمد
َّ

ال�شيهان حنا �أروادي مدرب دويل
وبطل عاملي يف لعبة اجلودو ،ولديه
خربات وا�سعة يف معظم ريا�ضات
الفن القتايل ،يطمح للو�صول �إىل
احللبات العاملية من خالل تدريب
عدد من �أبطال قوى الأمن الداخلي
مير
يف ظل الظروف ال�صعبة التي ُّ
بها لبنان ،ولأجل ذلك يجهد لإبقاء
ه�ؤالء الأبطال بكامل جهوزيتهم
خلو�ض الإ�ستحقاقات املحلية والعربية
الدولية.
معه كان هذا اللقاء يف القاعة
الريا�ضية مبعهد قوى الأمن  -عرمون
�أثناء ا�سرتاحة من تدريب �شاق
لعنا�صر الفريق ،ولفتتنا يف تدريبه
احلما�سة ب�إعطائهم ما لديه من
خربات قتالية.

پ ما هو الربنامج امل�ستقبلي للفريق؟

 بعد زوال جائحة «ك��ورون��ا» ن�أمل �إع��ادةالن�شاط للعبة ك�سائر الألعاب القتالية يف
قوى الأم��ن الداخلي ،وذلك للإ�شرتاك يف
البطوالت املحل َّية واخلارجية ،بالإ�ضافه �إىل
لعبة الآيكيدو.

پ هل من تعاون بينكم وبني الفرق
الأمنية واملدنية والإحتادات القتالية يف
لبنان؟

ل��دي
 مب��ا �أن��ن��ي ع�ضو يف جلنة اجل���ودوَّ
عالقة ممتازة مع رئي�س الإحت��اد فران�سوا
���س��ع��ادة ،ورئي�س احت���اد الآي��ك��ي��دو ب��ول �أب��و
رجيلي ،وك��ذل��ك م��ع �إدارات بقية الأن��دي��ة
الأمنية واملدنية.

پ لنتحدث �أولاً عن مهامك يف الإدارة
امل�شرفة على الفرق القتالية لقوى
الأمن؟

 �أنا مدرب فريق قوى الأمن الداخلي يفالفن القتايل الياباين ،وع�ضو يف الهيئة
الإدارية للجودو ،وحائز )على حزام �أ�سود ٦
دان يف اجلودو والكاراتيه والآيكيدو( ،كما
�أجيد لعبة اجلوجت�سو اليابانية واليايدو،
والقتال بال�سيف الياباين .كما �أنني مدير
وم��درب يف ن��ادي )�شيدو دوج��و( ،ورئي�س
اللجنة الفنية للحزام الأ�سود يف اجلودو.

پ ما هو م�صدر لعبة اجلودو ،وكيف و�صلت �إىل لبنان؟

 هي لعبة يابانية ط َّورها ال�ساموراي جوجورو كانو ،وانتقلت�إىل لبنان بوا�سطة امل��درب الياباين ما�سانوري فوكامي،
��ورت ب�إ�شراف مي�شال ن��اك��وزي ،وحال ًّيا مع املحامي
وت��ط َّ
فران�سوا �سعادة.

پ وماذا عن العالقة مع وزارة ال�شباب
والريا�ضة؟

نحو العامل.

 عالقتنا بها قوية ،وذلك بتوجيهات رئي�سالفرق القتالية يف قوى الأمن الداخلي العقيد
ع�����ص��ام ط��ق��و���ش ،ويف بع�ض الأح���ي���ان من
ال�ضباط امل�ساعدين وامل�س�ؤولني املبا�شرين
عن كل ن�شاطات هذه الفرق ،وهدفنا دو ًما
تطوير هذه اللعبة لينطلق الالعبون اللبنانيون

پ من هم الالعبون الذين درّبتهم يف قوى الأمن الداخلي؟

 �أفتخر ب�أنني د ّربت العميد املتقاعد ف�ؤاد حميد اخلورييف اجل��ودو ،والعقيد ع�صام طقو�ش ،واملقدم ا�سماعيل
الأيوبي يف الآيكيدو ،والنقيب عماد اخلويل يف اجلودو.
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رياضة

غسان سركيس
عودة «نكهة الس َّلة اللبنانية» إلى الحياة
هناء �سنجر
دخل غ�س�������ان �س�������ركي�س تاريخ كرة ال�س�������لة اللبنانية من بابها الوا�سع ،فهو ملأ الدنيا و�ش�������غل النا�س ب�إنجازاته في
وحد اللبنانيين بالدعاء له ،و�ش�������فاه اهلل بعد طول معاناة.
المالع�������ب وبمواقف�������ه الجريئة ..وحتى في مر�ض�������ه الذي ّ
غ�سان المولود في  8كانون االول  ،1957غني عن التعريف فهو مار�س لعبة كرة ال�سلة في نادي العمل بكفيا ،ثم د ّرب
الفريق المتني في عهد الرئي�س الراحل انطوان ا�سطفان ،قبل �أن ينتقل �إلى تدريب عدد من الأندية اللبنانية وعلى
ر�أ�س�������ها نادي الكهرباء ال�ش�������هير ،ونادي �أبناء نبتون ،قبل �أن يدخل تاريخ كرة ال�سلة من الباب الوا�سع في العام 1993
عبر نادي الحكمة حيث �أحرز لقب ك�أ�س لبنان (كان غازي ب�ستاني قائدً ا للفريق الأخ�ضر) ،وكان النادي في م�صاف
�أندية الدرجة الثانية و�ص�������عد في العام عينه �إلى م�صاف �أندية الدرجة الأولى .ثم توالت �إنجازات نادي الحكمة في
عهد رئي�سه الراحل �أنطوان �شويري مع «كاتم �أ�سراره» الرئي�س الحالي �إيلي يح�شو�شي (كان نائ ًبا لرئي�س النادي في
رئي�سا التحاد كرة ال�س�������لة بين �آب  2010وكانون الأول
عهد �ش�������ويري) و�أمين ال�ص�������ندوق �آنذاك جورج بركات (انتخب
ً
 .)2012وقد حقق �س�������ركي�س م�������ع النادي �ألقاب بطوالت وك�أ�س لبنان مرات عدة ،وبطولة الأندية الآ�س�������يوية ،وبطولة
الأندية العربية ،و�ألقاب دورات ودية عدة.

غيمتان صيفيتان

غ�سان �سركي�س المدرب.

م��� َّرت العالق���ة بي���ن ن���ادي الحكم���ة
و�سركي����س بغيمتي���ن �صيفيتي���ن :ف���ي العام
 1996عندم���ا انتق���ل الم���درب «الثعل���ب»
لتدري���ب فري���ق النادي الريا�ض���ي )بيروت(
الغريم التقليدي لنادي الحكمة بعد خالف
بينهما ،لكن ه���ذا الأخير عاد �إلى «قواعده
الخ�ضراء» بعد فترة زمنية ق�صيرة مع �صيد
ثمي���ن ا�صطاده من النادي الريا�ضي ا�سمه:
ف���ادي الخطي���ب )كان ف���ي �سن ال���ـ 17من
عمره(.
توا�صل���ت �إنج���ازات �سركي����س مع نادي
الحكم���ة حتى غادر النادي في العام 2003
ال���ى الن���ادي الريا�ض���ي مرة جدي���دة .وفي
خريف العام  2004ا�ستقال الراحل انطوان
�شوي���ري من رئا�سة النادي ب�صورة مفاجئة.
�آنذاك ،التح���ق �سركي����س والخطيب بنادي
الإتحاد الحلبي ال�س���وري ،ثم عاد �سركي�س
�إلى لبنان فد َّرب نادي ال�شانفيل و�أحرز معه
لقب بطولة لبنان لأول مرة في العام 2012
بف���وزه ف���ي النهائي عل���ى �أنيب���ال )زحلة(،
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خالل �صراعه مع «كورونا».

ولق���ب ك�أ�س لبنان في العام  ،2010ثم درب نادي عم�شيت،
ليعود �إلى ال�شانفيل ،من دون ان نن�سى المهام التدريبية مع
منتخ���ب الرج���ال والنا�شئين ،وتحقيق نتائ���ج جيدة معهما.
رئي�سا لنادي الحكمة في بداية
ومع انتخاب �إيلي يح�شو�شي
ً
العام  ،2019عاد �سركي�س )الذي �سبق �أن غادر نادي ال�شانفيل
ب�صورة هادئة ومن دون �ضجيج وخلفه ف�ؤاد �أبو �شقرا( �إلى
ن���ادي الحكم���ة و�سط فرح���ة عارمة من م�شجع���ي «النادي
الأخ�ض���ر» ،ثم �أتت تط���ورات  17ت�شرين الأول  2019ووباء
«كورونا» ،وتوقفت «العجلة الريا�ضية» ليلتحق غ�سان ونجله
رالف بن���ادي الوحدة ال�سعودي ويحقق���ا نتائج مميزة معه.
ع���اد �سركي�س �إلى لبن���ان و�أ�صيب بفيرو����س «كورونا» الذي
نجح في قهره والتف ّ ُوق عليه بعد معاناة قا�سية.

صريح ومشاكس
مم���ا ال ْ
�شك فيه �أن غ�س���ان �سركي�س مدرب دخل تاريخ
ك���رة ال�سل���ة اللبنانية والقارية من الب���اب والوا�سع ،فهو من

المواكبي���ن لبط���والت الـ»يورو ليغ» )ال���دوري الأوروبي( في
ك���رة ال�سل���ة ب�شكل خا����ص ،وواك���ب منتخب لبن���ان ب�صورة
�شخ�صي���ة وما زالت �صورته ماثلة في الأذهان خالل بطولة
العال���م التي �أقيمت في تركي���ا في �صيف العام  2010حيث
ح�ض���ر �سركي�س ونجل���ه كارل مباريات منتخ���ب لبنان �ضد
كن���دا و�إ�سبانيا ونيوزيلندا في ملع���ب مدينة �أزمير ،م�شج ًعا
العب���ي وط���ن الأرز ،م���ع العل���م �أن الم���درب النيوزيلن���دي
توما����س بالدوي���ن كان يتو ّل���ى تدري���ب المنتخ���ب اللبناني.
ول���ن نن�سى الع���ودة المفاجئة لبعث���ة منتخب لبن���ان بقيادة
�سركي����س �إلى لبنان قبل بطولة الأمم الآ�سيوية )بعد القرار
بتوقي���ف لبنان من قبل الإتحاد الدولي لكرة ال�سلة( ،وعقد
حا�شدا في الع���ام  2013في قاعة
م�ؤتم��� ًرا �صحاف ًّي���ا نار ًّيا
ً
الو�صول لمطار رفيق الحريري الدولي مع مدير المنتخبات
الوطني���ة �آنذاك جان مامو ،وقائد المنتخب فادي الخطيب
أحدا .ف�سركي�س معروف ب�صراحته وجر�أته
لم يوفّروا في���ه � ً
وم�شاك�ست���ه ،وم���ا ح�ص���ل معه خ�ل�ال م�سيرت���ه التدريبية
الحافلة منذ �أكثر من �أربعين عا ًما دليل على ذلك.
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� 10أعوام لـ�سيميوين «املجنون» يف «�أتلتيكو»
ريا�ض عيتاني

�أقل ما يُ قال عن الأرجنتيني دييغو �سيميوين �إنه
«جمنون» ،لكن باملعنى الإيجابي للكلمة ،نظ ًرا
�إىل ال�شغف والإندفاع واحلما�سة التي حتدّ د
�شخ�صية املدرب الذي احتفل مبرور � 10أعوام
على ا�ستالمه دفة القيادة يف «�أتلتيكو مدريد»
الإ�سباين.
�صام «�أتلتيكو» عن لقب الدوري الإ�سباين منذ
توج به بوجود �سيميوين يف
عام  1996حني ّ
�صفوفه كالعب ،مكتف ًيا مب�شاهدة العمالقني
بر�شلونة وريال مدريد يحتكران من�صة التتويج.
عاد دييغو �إىل الفريق الذي دافع عن �ألوانه يف
مرحلتني من  1994حتى  ،1997ثم من 2003
�إىل  ،2005لكن هذه املرة كمدرب بالتعاقد معه
يف كانون الأول  2011على �أمل �أن ينقل حما�سته
واندفاعه وحتى جنونه �إىل العبي «لو�س
روخيبالنكو�س».

جناح سريع

عندما ا�ستلم الأرجنتيني قيادة «�أتلتيكو» ،كان الفريق قاب ًعا
يف املركز التا�سع يف مناف�سات الدوري وخرج من م�سابقة
الك�أ�س املحلية على يد «�ألبا�سيتي» ،لكنه �أنهى املو�سم وهو
مت ّوج بلقب الدوري الأوروب��ي «يوروبا ليغ» على ح�ساب
املناف�س املحلي «�أتلتيك بلباو» ومدربه الأرجنتيني
�أي�ضً ا ،مار�سيلو بييل�سا )� - 3صفر(.
وبقيادة العبني مثل احلار�س البلجيكي تيبو كورتوا،
الأوروغ��وي��اين دييغو غودين ،الرتكي �أردا ت��وران،
كوكي )م��ا زال م��ع ال��ف��ري��ق( والكولومبي
راداميل فالكاو� ،أنهى �أتلتيكو الدوري
بطريقة �إيجابية بعدما �شقّ طريقه
�إىل املركز اخلام�س.
وب��د�أ ن��ادي العا�صمة املو�سم
ال���ت���ايل ،الأول ال��ك��ام��ل
ل�����س��ي��م��ي��وين ك��م��درب
للفريق ،ب���إح��رازه
الك�أ�س ال�سوبر
�سيميوين.

الأوروب��ي��ة على ح�ساب «ت�شل�سي» الإنكليزي بطل دوري
الأبطال باكت�ساحه  1-4بف�ضل ثالثية من فالكاو ،ثم �أنهاه
بنيل مركز م�ؤهل �إىل دوري �أبطال �أوروبا وب�إحراز الك�أ�س
الإ�سبانية على ح�ساب اجلار اللدود «ريال مدريد» )1-2
بعد التمديد( .وقد كوفىء �سيميوين على جهوده بتمديد
عقده مع النادي لأربعة موا�سم �إ�ضافية.

قاب قوسني أو أدنى من قمة أوروبا

غ��ادر فالكاو �إىل موناكو وج��اء دافيد فيا ،فيما بقيت
احلما�سة والطموح ِ
داف َع ْي �سيميوين نحو املزيد من النجاح.
ففي  ،2013حقّق «�أتلتيكو» �أف�ضل بداية دوري يف تاريخه
بعد فوزه باملباريات الثماين الأوىل ،ووا�صل نتائجه اجليدة
حتى جنح يف نهاية املطاف ب�إحراز لقب ال��دوري للمرة
الأوىل منذ  1996بف�ضل تعادل خطفه يف املرحلة الأخرية
ِ
يكتف بالت�ألق حمل ًّيا،
�أمام «بر�شلونة» بر�أ�سية غودين .ومل
بل بلغ �أي�ضً ا ،الدور ربع النهائي لدوري �أبطال �أوروبا لأول
مرة منذ مو�سم  1997-1996حني كان �سيميوين الع ًبا يف
�صفوفه.
وبعد تخل�صه من فرق عمالقة مثل «ميالن» الإيطايل،
«بر�شلونة» الإ�سباين ،و«ت�شل�سي» الإنكليزي ،و�صل «�أتلتيكو»
�إىل املباراة النهائية لأول مرة منذ  .1974لكن النهاية كانت
دراماتيكية �إذ خ�سر �أمام اجلار اللدود ) (4-1بعد التمديد
يف مباراة تقدموا خاللها حتى الدقيقة الثالثة من الوقت
ال�ضائع ،قبل �أن يخطف �سريخيو رامو�س التعادل للنادي
امللكي ويجر الفريقني �إىل �شوطني �إ�ضافيني.
يف �صيف  ،2014ق ّرر «�أتلتيكو» التغيري فجاء باملهاجم
الفرن�سي �أنطوان غريزمان واحلار�س ال�سلوفيني
يان �أوبالك .ويف  2016-2015لعب غريزمان دو ًرا
حا�س ًما يف قيادة الفريق �إىل نهائي دوري
و���ض��د «ري���ال» مرة
الأب��ط��ال جم���� َّد ًدا
ّ
�أخرى .وتكررت احل�سرة� ،إذ خ�سر
ال��ن��ه��ائ��ي ب���رك�ل�ات ال�ترج��ي��ح
ب��ع��د ال��ت��ع��ادل  1-1يف
الوقتني الأ�صلي
والإ�ضايف.

69

العدد  361ــ �شباط 2022

العبو «�أتلتيكو».

بني العمالقة

عانى «�أتلتيكو» يف مو�سم  2017-2016من تراجع يف �أدائه،
وبقي يرتنح خلف العمالقني «ري��ال» و«بر�شلونة» ،فيما
انتهى م�شواره القاري هذه امل��رة يف ن�صف نهائي دوري
الأبطال على يد «ريال» جم َّد ًدا.
لكن ما ح�صل مل يقلل من �أهمية �سيميوين بني نظرائه،
وبات ينظر �إليه على �أنه من �أبرز مدربي القارة العجوز
والعامل .فب�أ�سلوب مقفل يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على الدفاع،
لكن مع احلنكة الالزمة للتعامل مع �أ�صعب ال�سيناريوهات،
ميدد عقده حتى . 2202
ا�ستحق �أن ِ ّ
يف خريف  ،2017عانى «�أتلتيكو» �إخفا ًقا يف دوري �أبطال
�أوروبا بعدما و ّدع امل�سابقة من دوري املجموعات ،لكن هذا
الإخفاق فتح الباب �أمامه للفوز بلقب ال��دوري الأوروب��ي
«يوروبا ليغ» للمرة الثانية بقيادة الأرجنتيني وذلك على
ح�ساب مر�سيليا الفرن�سي.
ويف �صيف  ،2018وبف�ضل �إحرازه الك�أ�س ال�سوبر الأوروبية
على ح�ساب «ري��ال مدريد» ومدربه الفرن�سي زين الدين
زيدان ،بات �سيميوين املدرب الأكرث فوزًا بالألقاب يف تاريخ
«�أتلتيكو» �أمام لوي�س �أراغوني�س .لكن نادي العا�صمة خرج
من ذلك املو�سم خايل الوفا�ض على �صعيد الألقاب.

ثان في الدوري
تغييرات ولقب ٍ

اً
حافل بالتغيريات يف �صفوف «�أتلتيكو»
كان �صيف 2019

مع رحيل غودين ،خ��وان ف��ران ،الأخوين الفرن�سيني تيو
ولوكا�س هرنانديز ،وغريزمان الذي غادر �إىل بر�شلونة ثم
عاد �إىل فريق �سيميوين يف �صيف . 2021
ويف املقابل ،تعاقد الفريق مع الربتغايل جواو فيليك�س الذي
بات �أغلى �صفقة يف تاريخ النادي بعدما دفع  120مليون
يورو ل�ضمه من «بنفيكا« .
مدد �سيميوين بدوره عقده مع النادي حتى  ،2022وقاد
ّ
الفريق �إىل ال��دور ثمن النهائي مل�سابقة دوري الأبطال
للمرة ال�ساد�سة منذ و�صوله ،يف وق��ت مل ينجح «لو�س
روخيبالنكو�س» يف الو�صول �إىل هذه املرحلة �سوى  7مرات
خالل  60عا ًما قبل حقبة الأرجنتيني.
وتزامنًا مع تف�شي فريو�س «كورونا» والأث��ر ال�سلبي الذي
تركه على الأندية يف �أوروبا ب�أكملها ،ق ّرر �سيميوين �أن يدخل
اً
تعديل على �أ�سلوبه يف اللعب من �أجل منح القوة الهجومية
التي ميلكها فر�صة التعبري عن �إمكاناتها .و�أعطى ذلك
ثماره� ،إذ متكن من قيادة الفريق �إىل لقب الدوري الإ�سباين
املو�سم املا�ضي ،متقد ًما على غرمييه «ريال» و«بر�شلونة»
توال ًيا.
وال يبدو �أن «�أتلتيكو» قاد ٌر هذا املو�سم على التم�سك بلقب
«ال ليغا»� ،إذ ينهي عام  2021وهو متخلف بفارق  17نقطة
عن «ريال» املت�صدر بعد �سقوطه يف املراحل الأربع الأخرية،
لكنه ما زال ب�إمكانه احللم بلقب �أول يف دوري الأبطال
بعدما بلغ ثمن النهائي حيث يتواجه مع «مان�ش�سرت يونايتد»
الإنكليزي.
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منتدى األمن
يرجع مجدك يا لبنان
هلإيام لِ ع�شناها
بال�سني لِ فقدناها
�شو كانت �صعبي و�شو ُم ّره
م�ش رح ن�شتقال بال َم ّرة
ين�سينا بلواها
واهلل ّ
پپپ
بدنا نور ال�سني الجايي
ضوايي
يخلّي دنيتنا م� ّ
ون�سترجع ايام زمان
ع ّْز وبحبوح ًه و�أمان
ويرجع مجدَك يا لبنان
ي�شع�شع بالدنيي ك ّ
ال
قولك من�شوفا يا اهلل ؟

المعاون الأول طوني اليا�س نجيم

احتضان

نبيل غ�صن

خليك واعي
توا�صل �أو تبا ُعد �إجتماعي
ُ
من هيدا المر�ض خليك واعي
ما في دوا عميرحم مجتمعنا
من الفيرو�س من �سم الأفاعي
لأ ّنَا �سنين كرمالو دفعنا
منم�شي بالدني من دون راعي
ببحر الهم عالأمواج �ضعنا
�صرنا حكاية البث الإذاعي
ب�أيام الفال �ضعنا ومعنا
�ضاق الكون ب�أهل الم�ساعي
ولما الجوع ب�سهامو �صرعنا
توجهنا �إلى الحقل الزراعي
�أر�ض الخير للج ّنَا زرعنا
�إزرع �أر�ضك و�إجني ثمرها
ومن هيدا المر�ض خليك واعي.

�سعيد حيدر

جبل الصمود
(مهداة �إلى ال�سرية الخا�صة  -الفهود)
زوبعها وخلّي الإ ّيام
تطحن را�س الإرهابي
و ّلعها و�ص ّد الإجرام
بوجن يا فهد الغابة
ّ

ومن�صرخ فهود وفهود
قدّام المحنة بتجود
قلبك يا جبل ال�صمود
و�شبابك �شفرات ال�سيف
بو ّج الإعدا الغ ّ
البي
پپپ
رح ي�سطع مجدك �شي نهار
وتف ّهم يلّي حواليك
�إنك با�شق مهما �صار
ولبنان و�أمنو ب�إيديك
رح خ ّبرهن بكتابي.

تجلياتُ َك � ...أنا
َ
ف�ضاءاتك � ...أنا
ْ
فلتع�ش الهدية َالتي �أراها فيك
تن�ضح بي حتى تفا�صيلكَ
َ
م�ساماتك
ها قد عددتُ
�شع َر ر� َ
أ�سك
ت�شتر كذبات ٍ كثيرة
فال
ِ
َ
َ
نحوك
ح�شح�ش
قلبي ال�صغير
ها �أنا � ُ
في
أعي�ش الهدية التي تراها َّ
فادخل �إلى �أعماق نف�سك َ
َ
عدلك
حرر ك ّفتي ّ
َ
انت�صارك الداخلي.
وحقق

م�شلين بطر�س

درويشة
�أنا التي بلغت منتهى الع�شق
ما زلت �أبت�سم
كالدراوي�ش �أدور
حد الكمال والإغماء و�أبت�سم
�أبت�سم لقلبي الذي �أ�سرف
يف احلب واحلزن
�أنا املزاجية ،املجنونة
غري الكاملة
الناق�صة عقالً وديناً
مازلت �أبت�سم
�أبت�سم لأخفي ه�شا�شة ف�ؤادي

لأخفي �صوتك العالق يف ذاكرتي
لأتعرى من حزين الأنيق
من وحدتي
�أبت�سم للموتى للأحياء
للفقراء امل�ساكني
البن ال�سبيل
�أبت�سم لوجعي املرتف
لقلقي ،ل�شوقي ،ل�شغفي
لنزقي الطفويل
�أبت�سم و�أنا واقفة
على قمة جبل من احلزن
لي�سقط ظلي ،ثم طيني
�سئمت من دوري كمهرج
تغريني فكرة املوت ف�أبت�سم
من يخل�صني مني؟

روز ال�سيد بغدادي

غبر
ما في حدا َّ
على تيابي
بتزعل الوردة
ِ�شم العطر ما
َ
ِ�صب اخلمر ما بتز ُعج اخلابي
ِهز الفكر ما بته ُرب ال�شردة
ِحد النظر ما بتت َعب الغابي
بِرمي ع طاوِ لة العمر نَردي
�أرقام بتهرهر من جيابي
كل عام بعمل بالقلب جردة
وما يف ْوال مرة طابق ح�سابي
كنت اخل�صم عا منربي �إردي
وما يف حدا َغبرّ على تيابي
بْل ِّقم مدا حرويف بمْ �شط فردي
وكلما على را�سي ْطلقت طلقة
بتوقع ق�صيدة بْ�صفحة كتابي.

غ�سان �أبو علي

زوادة حلم
َّ
برجع قبل ما ينتهي عمر ال�سهر
بر�سم قمر ع وراق برداية
�أو بخرتع ليل وحكي
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بعِ ّد البكي بتغار املراية
برجع قبل ما يدق ناقو�س اخلطر
خويف القلب لوال ان�شطر
يرتك �أثر ما بينمحي
وبقول للنجمة ا�سمحي
انزف �شعر انزل مطر
بعني احلزن دمع انقطر
حزين املحي...
پپپ
عم تزغر الأو�ضة
وليل الفقد قا�سي
�صار الدمع مو�ضة
ف�صل على ْمقا�سي
ْم َّ
وملا النع�س �شم�شم خرب
�إنو املزاج مع ّكر زيادة
�أعطى الرم�ش علم وخرب
وح ّمل معو للحلم ز ّوادة
وجنمة وقمر �س ّمينت والدي.

ر�شا مكي

عصافير خوت
�شديت �صابيع ال�شم�س ع املي
ونزلت عن عر�شي
ما بحب �إجرين الربد بالفي
فوق البحر مت�شي.
پپپ
بعدك �سيجارة بتعبق برا�سي
وكلما ع بايل جابك الإدمان
مبجك بذاكرتي وعلى حوا�سي
كلما ارت�شفتك بنفخك دخان
القهوة عتم حمبو�س بالفنجان.
پپپ
من قبلنا كان احلكي ق�صة �سكوت
ومتك ع متي كان لو مرة تكي
�إتذكر كبو�ش احلمر بالتوت
زهر ق�صايد �صال من بعدنا وبل�ش
يرق�ص حوالينا الع�صافري اخلوت.

ريتا ع�سل حاتم

إلى معلمي مع أطيب
التمنيات
�آذار في���ك لذك���ر العل���م موقعً��� ٌة
ّ
فيه���ا التقينا على التك���رمي ِخالنا
فارف���ع ل���واءك للعلي���ا مفتخ��� ًرا
فالعي���د نفهم���ه جم���داً وعرفانً���ا
جئنا نك��� ّرم ذكراك الت���ي انطلقت
���ول الك���ون �أطياب���اً و�أحلان���ا
حت ّ
ح�ب�ر وال قل��� ٌم
ال
عي���دك
يف ي���وم
ٌ
وال املدي���ح يفي���ك احل���ق �أحيان���ا
هذا ال�ضم�ي�ر الذي ما زال رائدنا
ل���وال وج���ودك م���ا كنَّ���ا وال كان���ا
ق���دت ال�سفينة لل�شط����آن حمت�سباً
���و امل���وج ر َّبان���ا
وكن���ت رغ���م عت ِّ
وقد دع���وك ر�سول العلم ما كذبوا
فكن���ت للعل���م والإخال����ص عنوانا
�أذك���ت م�آث���رك ال�ش َّم���اء فرحتن���ا
يا �صانع اجلميل ح ِّقق �صدق دعوانا
ذكراك ما برحت يف النف�س خالدة
ت�ص���دِّر اخلري من م�سع���اك �ألوانا
ه���ذي م�شاعرن���ا فاهن�أ به���ا �أبداً
عرب���ون و ٍّد و�أ�سمى م���ن عطايانا.

محمد عبد الرحمن دمج

ِعندي...
ِعندي َ
�ض َجر ُمزمِ ن َ�س َكن ال ْهداب
بْيرِ خي عا َغم�ضات اجلِ فِ ن ِت ْقلُو
ِ�صمتُه داب
زِ هقان هالقلب وب َ
وتْ�س ّكرِ ت عا ْعتاب ِحل ُمه بْواب
تا َغمرِ ة الأحزان ِتل ْ َبقلُو
پپپ
�ص�ص الكِ لمات
ِعندي َع َط�ش ِبيْ َغ ّ
ِبتْنَ ِّ�شف ْ�شفاف ال ُعمر رِ ي ُقو
و ُم ّر ال َو َجع ِبيْنَ ْهنِه ال ّرغبات
وجوع الزّمن عم يِغ ُرف من الذات
ُ
لِ ْهموم �شدِّت عا ْخواني ُقو
پپپ
عندي َعتَب َ�ش َّيب ُعمر ال ْعتاب

َ
و�ش ّحل ْغ�صون الوقت امل َب َّكر
َ
َ
وعا ْ�سطيْ ِحة الأفكار ظنّي خاب
دَمع ال ّندَم من فيَ ّ ِحزنُه راب
َفر َفط ْوراق ال ُعمر امل ْ َختْي
پپپ
عندي َ�ش َغف �صابُه �شي �ألف رماح
ْووِ حدِ ة خلف قِ �ضبان ِبت ِْ�شلُّو
وعا بْواب قلبي تفتّقوا الجِ ْ راح
و َمدفون ِع ّدان الف َرح كلُّو!
�صاج العِ �شق عم يِخبُز الأفراح
وكل مني ِب َغمرِ ة َحبيبُه ْرتاح
وقلبي اللي الب�س تَوب مِ ن �أحزان
َ
�ض ّيع ب�أوقات البُعد ِخلُّو
َ
و َموج الْ ُفراق تْك ّ�سر محْ َ لُّو.

زينة �شعاع

مش من حقك تنساني
كيف بتهجرين يا�شب
َّ
وبطل قلبك يهواين
وترتكني من ن�ص الدرب
وتنقل عاحلب التاين...
بتذكر �أو معقول ن�سيت
ومت�شي عادربي تاحفيت
وقدامي �أدي�ش بكيت
ترتجاين...
بدموعك
َّ
حنيت عليك و�ص َّفيت
وحدك مالك �أر�ض البيت
ضويت
ب�شموعي قلبك � َّ
متل الطفل الوحداين..
لو تطلب لنب الع�صفور
كرمالك رح ر ّبي طيور
بزرع دربك كلو زهور
يفوح بعطرك ب�ستاين...
ياحبي ل فيك تغنَّيت
ياريت برتجع ياريت
غريك عمري ماحبيت
م�ش من حقك تن�ساين.

زينب �شم�س عا�صي
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البي
ل بَ ّي ْل عا كتافو حامل جبالو
بيحمل �سخافة ب�شر وقيل وقالو
بري�ضى الظلم كرامة لقمة هن ّيي
وبين�سى التعب ملّن بِ�شوف �أطفالو..
پپپ
ْل بَ ّي ذهب ِت ْقلو ،و �أغلى من املال
ُم ّر الزّمن بي�صقلو ،و �سوء الأحوال
من كِ ترِ �صربو عا كذب العباد
م�ش كتري ْن ِع ْملوا لكل بَ ّي متثال.

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

وهيك �صارو ينق�صو كل َم كبرِ ِ ت
و َكن بعد �إمي باقيه
عليها املحبة القيه
�إمي اللي فلًت �أول مبارح
ن�سيت ال�سكته ع املطارح
�أخدت معا الذكرا..بعِ لب بكرا
وح�سيت حايل �شو نقِ �صت
َّ
ُ
وقت اللي خل�صو كل �أهلي ،خل�صت.
***
هيدي الدًين ...كيف ما بَ َرمتا ناق�صه!
من يوم يوما راق�صه
مدوره غناين الوجع ونازله ع الرق�ص
ومني قال �إنو املوت دع�سه ناق�صه
العطر ل بيرتك زهرتو  ...م�ش نق�ص.

�سيمون ابراهيم

مستبدًا بالهوى
كن
َّ
َ
�شعورك �إن عربتَ ب�أ�ضلعي
�أيقظ
تخبو الق�صيدةُ �إن غفا الت�أوي ُل
ت�ستلُّني ُّ
كف املعاين �شاع ًرا
القري�ض ي�سي ُل
رحم
ِ
ين�س ُّل من ِ
مز ِ
بني جام ٌع
َّاح ٌم ما بني ٍ
لل�ض ِّد �إنيّ قات ٌل وقتيلُ
يف ال َعودِ � ُ
أدرك ل ّذة الغرق الذي
امل�ضي هزي ُل
لو غاب خطويَ يف
ِّ
فاملاءُ َّ
للظم�آن خمرةُ ك�أ�سهِ
�شب َق احليا ِة ب�شهقتيه يُطي ُل
َ
َ
با�شتعالك بالذي
وعليك �أق�س ُم
فط َر ّ
ال�شعو َر فملْتُ حيثُ ميي ُل
كن م�ستب ًّدا يف الهوى كن قب�ض ًة
حتوي جنو َ
ين فاجلنو ُن ثقي ُل
ٍ
هادئ
ال تد ُن من �شغبي بخطو ِة
فال�صمتُ يف لجُ ج الدَويِّ �ضئيلُ
ّ
ُ
رب خاطري
من ذا �سيدرك كيف يُج ُ
ال�ش ُ
�إلاّ َك �أنتَ وذي ّ
غاف دلي ُل.

مريم �أديب كريِّم

أهلي
�أهلي �شو كانو كتار ملا خلِقت
كانت زغريه هالدين
وقدًي�ش كانو كبار

ذاكرتي
عند والدة العمر تت�أرجح ال�سنون
بني ف�صل زاهر
وف�صل عامر
وف�صول عط�شى
يحتكم الإن�سان لربهة الف�ضاء
مرة يتوه بغبار املغيب
ومرة ي�أتلق ب�شم�س ال�شفق
لعله يتكم�ش بحبال الو�صول
�إىل املبتغى والهدف
لي�س لي�شغل نف�سه بقطف عناب املراد
ولي�س ليفر�ش ب�ساط الرغد
بل ليحيا على طراريح الأن�س والطم�أنينة...
ها هو على عناد التكوين وطن يحت�ضر
و�شفق يتوه
ومغيب ك�سيح
وتبقى لنا احلياة...
يا ورود املنفى ،ويا �أ�شجار العز
ويا تراب املثوى ،ويا �أهازيج النار
ويا عيد الوعد:
�أق�سم ،و�أب�صم ،و�أكتب بدم القلب
وب�أنامل اخلاطرة
وعدي وعهدي لكم ومنكم
�أن النور �سماء

والأر�ض عز
وال�صخر ماء
والقلوب دواء
وال�صداقة حرف وترتيلة و�صالة.

فاطمة بركات عطوي

لقاء على متن الماء
لكن م���ن يف البال
ي���ا �أ�ست���اذي ،اع���ذرينَّ ،
َ
الدقائق
طالَ���ت �إقامته،
كي���ف �أُزيح ُه َع���ن ّ
َ
�صني
الطويل���ة؟
كيف ال �أذك���رهُ و كا َن يراقِ ُ
حتتَ املطر؟
علي؟ ُه َو..ُ
يف ُح�ض���نِ �أخرى هو الآن ،ال يهواها كماِ
يذكرك �أي�ضاً!
َعلِمت ،لكنه ال
لكنّي ال �أن�ساه ،ال �أن�ساهُ ،و�أراهُ يف اجلميع�أبح���ثُ عن مالحم���هِ الثالثين َّي���ة يف جميع
ال ِّرج���ال ،وال �أجدها .لقد �س���ر َق ا ُ
حل�س َن
كلّه� ،أَخ َذ تعالي َم ال َهناءِ بِرحيله..
�أن���ا �أكت���ب ل ُه رِ ث���ا ًء ح ّراق���اً ُك َّل حني ،ث َّمِهج���ا ًءَ ،ف َغ َزالً ،ث َّم نرثاً ال �أفه��� ُم �أنا معناه.
ح���اول �أن تَ�ش ُع َر لو قلي�ل�اً وتتف ّه َم موقفي،
لق���د رح َل م���ن دو َن عناقِ ال���وداع من دو َن
ُقبل َة َم ّيت� ،أَماتني وكا َن ل ُه البقاء..
ل�شخ����ص ال
تكتب�ي�ن
حزي��� ٌن ج���داً �أن���ا،َ
ٍ
يُجي��� ُد القِ ���راءة ،وحت ّبين��� ُه م���ن دو َن ٍ
جهد
من���ه� .أ�صابتني الغريةُ ي���ا َمط َر ربيعي ،ال
ي�ستح ُّق �شيئاً من هذا� ،سنلمل ُم هذه الأيام
و�سبع�ي�ن التي رح َل فيها
الت�س ُعمائة و�ستة َ
و�س�أُ
هديك َقدراً �أر�سلت ُه ِ
ِ
ِ
لك ُك َويْكِ َب ٌة
عن���كَ ،
�صفراء ،لك ّن ُه َق َد ٌر �أزرق!
 �أُريده!لي����س ِِق���ت �أ َّيا ُمه ،دف�ت�رُ املو ّد ِة
ل���ك� ،أُغل ْ
َ
مفتوح
ً
ال تَر ُف�ضي من يحاول الوداد �صادقا..
ي�س َعلي ..ولن يكون!
 لك ّن ُه لَ َامل َ َط ُر غزير ،قابليني.
�أنا على منتِ املاءِ املُنهمر.

زينة عو�ض
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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�سناكات التي كانت م�ستثمرة ومقفلة واملطروحة للتلزمي لقاء بدل �سنوي قدره  20مليون لرية 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.
پ �سناك حممد نا�رص الكائن يف ثكنة حممد نا�رص .
تُق��دم الطلب��ات من قبل الراغب�ين باال�ستثمار خطي�� ًا �إىل ح�رضة اللواء املدير الع��ام لقوى الأمن الداخل��ي 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 2022/2/28
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ت�صميم و�إعداد :جوزف كرباج

وقت للتسلية
�أفقي ًا:

1

2

3

الكلمات المتقاطعة
4

١ـ �أدي����ب م����ن �أهل بغداد ُع����رف بالو ّراق
ك�أبي����ه �أ�شتهر بكتاب����ه «الفهر�س» ،اللعب
والهزل.
2
٢ـ عائل����ة �شاع����ر برتغال����ي ،عائل����ة وزير
3
لبنان����ي �ساب����ق ،مبعد وغي����ر مقبول في
العمل.
4
٣ـ تعادل ،من الألوان ،للحيرة.
٤ـ �شري����ط �سينم����ا ي����روي ق�ص����ة ،تقدم
5
وح�ضارة.
6
٥ـ �أنف����ع ،محبت����ي وفرح����ي ،مط����ار في
فل�سطين.
7
٦ـ �ضج����ر ،عل����م و�إدراك للأم����ر ،مدينة
8
نيجيرية.
٧ـ �سجينات ،من نجوم الكرة العالمية.
9
٨ـ ق����وم بالدهم بين بحر الخزر وال�صين
10
والهند�ستان ،وثاق ،للنداء.
الطرقات.
 ٩ـ �ضد يغلقون،
11
١٠ـ م����ن عوامل البحر ،جزيرة نفي اليها
12
نابوليون� ،أبر بالوعد.
١١ـ تالقي����ا وجهاً لوجهّ ،
يتبدلن من حال 13
الى حال.
14
١٢ـ عا�صمة �أوروبية ،نوع من ال�سمك.
ايطالية
١٣ـ التحرك واالهت����زاز ،مدينة
15
في �صقلية.
٤ـ مدين����ة �سوي�سري����ة ،ي����وم
١٤ـ وكالة �أنباء كويتية ،مز ّيفين.
بالأجنبي����ة ،جم����ال وح�س����ن،
١٥ـ جئتما ،االطارات.
�شاهدت.
٥ـ ما اجتم����ع من �أخالط النا�س،
١ـ اعت����دل وا�ستوى ،فاكه����ة �صيفية ،من ن�أمل ،ظهرت.
٦ـ نح����ن بالأجنبية ،يبدو ويظهر،
نجوم الكرة البرازيلية ال�سابقين.
٢ـ ق ّب����ل ،من �أف��ل�ام ب����اد �سبن�سر ،طوت ح�صل على ،كثيراً.
٧ـ الأ�س����م الأول لممثل����ة م�صرية
ال�شيء.
٣ـ الج�أ الى ،م�شيت ،عائلة �شاعر �سوري زوجة ممث����ل راحل �أي�ض����اً ،قطع
ال�ش����يء ،عا�صم����ة بوليفي����ا ف����ي
راحل.

5

6

8 7

9

15 14 13 12 11 10

1

عمودي ًا:

الإ�سم :
رقم ومكان القيد :
العنوان :

�إي�ضاحات

الآند�س.
 ٨ـ �صانوا ،مدخل ،هزوا.
 ٩ـ ح����رف مكرر ،رفع����ا �صوتهما
بال����كالم ،حرف نداء ،لفظة كلمة
باالنكليزية تعني غدير �أو جدول.
 ١٠ـ �سفين����ة حربي����ة �صغي����رة
�سريعة ،دا�����س على ،رفع ال�صوت
الغناء والطرب به.
١١ـ مقيا�س �أ ر�ضي ،عائلة ممثل
م�ص����ري راح����ل ،ظهر م����ن بعيد،

كبير �آلهة ال�سومريين.
١٢ـ مدينة فرن�سية� ،ضد �ساخن،
جانح باالنكليزية.
١٣ـ اح�صى ،من �أوجه القمر ،ولد
النعام ،ملج�أ.
١٤ـ دف����ن الفت����اة ح ّي����ة ،ريا�ض����ي
يونان����ي ول����د ف����ي اال�سكندري����ة
�صنّف �أقدم ر�سالة في الجبر.
١٥ـ تحمل����ه الأ�شج����ار ،ردي عن
ال�س�ؤال ،ينتخبه ال�شعب.

ق�سيمة اال�شرتاك مل�سابقة الكلمات املتقاطعة العدد 361

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.

النبيل  -الأثام  -بروفيل

4

3 2 1
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6

5

ت�سميته  -ا�سيادي  -مركبات.

حلول العدد 360

حل الكلمات المتقاطعة

١ـ هارلمرمير ،وهران.
٢ـ اد ،هرم�س ،بالمر.
٣ـ مرابي ،ريان ،كم.
٤ـ دخان ،بيت مري.
٥ـ نا�صع ،بنها ،ام.
٦ـ دل ،ال�صاغة ،ذ ّمي.
٧ـ جرجارة ،باندونغ.
 ٨ـ قاع ،تيتو ،وا.
٩ـ بربارة� ،سوبارو.
١٠ـ �سي ،نباح ،دنر.
١١ـ ت�ستر�شد ،مزاريب.
 ١٢ـ اع�صي ،رب.
١٣ـ هادريان�س ،توباغو.
١٤ـ ابيد ،يتعبوه.
١٥ـ دانكرك� ،سانت كروا.

1ـ هاموند ،قب�س ،وهاد.
٢ـ ادر ،الجارية ،ابا.
٣ـ �أق�ص ،رعب� ،سردين.
٤ـ لهب ،عاج� ،أبت ،ردك.
٥ـ مريد ،الير ،راي.
٦ـ رم ،خن�صر ،تن�ش ،ايك.
٧ـ م�سراً ،اتت ،بدانة.
٨ـ ينبغ ،يماً ،ع�سع�س.
٩ـ ربا ،نهبت ،حم�ص ،با.
١٠ـ �أنبه ،او�س ،زيتون.
١١ـ ول ،ي�أذن ،وط�أ ،وهت.
١٢ـ هملت ،مدرب ،ر�سب.
١٣ـ رر ،مايو� ،أدي ،ا�سر.
١٤ـ كرم ،نورنبرغ.
١٥ـ نومي ،مغاور ،بوذا..

حل الكلمات ال�سدا�سية

�أفقي ًا:

عمودي ًا:
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بولني طانيو�س �سعد
ماري جنيب من�صور
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الأحقاد
ال تبني ً
وطنا
يمر بلدنا ب�أزمة قد ت� ِ ّؤثر على وجوده ،وهذا ما
ُّ
يظهره ا�ستقرار ّ َ
مهدد و�شلل عام.
�أو�ضاع اجتماع ّ َية مزرية ،واقت�صاد منهار،
وحاالت ب�ؤ�س و�ضياع.
في المقابل ،ال نرى �سوى مناكفات واتهامات
متبادلة ،وك�أن الأطراف المتناحرة تعي�ش
في واقع �آخر.
كل موعد ِ ّ
تتفجر عند ِ ّ
وكل
�أحقاد دفينة
َّ
ا�ستحقاق.
تجيي�ش مذهبي ومناطقي يالم�س حدود
الهلو�سة.
ازدراء للقوانين الدول ّ َية والمحل ّ َية وك�أننا
في غابة موح�شة.
هروب �إلى الأمام عند كل طرح ِ ّ
ً
منعطفا
ي�شكل
مهما وك�أننا نخاف من الخال�ص.
ًّ
الأحقاد ال تبني وط ًنا.
االنف�صال عن الواقع ال يبني وط ًنا.
المناكفات والمهاترات والمغامرات
المتهورة
ِّ
ال تبني وط ًنا.
بناء الأوطان ال يقوم على زرع الأفكار
المتطرفة والثقافات المنغلقة.
ِّ
التلهي بالمعارك
بناء الأوطان ال يقوم على
ِّ

إلى اللقاء

بقلم رئي�س التحرير
العقيد الركن �شربل فرام

الجانب ّ َية والهروب من المعركة الحقيق ّ َية.
�سيا�سات الدول تقوم على تحديد الم�شاكل
و�إيجاد الحلول لها.
�سيا�سات الدول تقوم على المحافظة على
م�صالحها الوطن ّ َية وعالقاتها الخارج ّ َية.
�سيا�سات الدول تقوم على تمتين الركائز
الأ�سا�س َّية للبناء.
لكننا ال نتع ّ َلم من �أخطائنا وهفواتنا.
منابر مل ّ َوثة.
عقول باردة.
�ضياع
وتخبط فكري.
ُّ
ت�شويه للحقائق.
كفى هروبًا.
كفى انف�صالاً .
كفى تناح ًرا.
اال�ستحقاقات ت�أتي وتم�ضي.
االختالفات ت�أتي وتم�ضي.
ال�سيا�سات ت�أتي وتم�ضي.
الثابت هو الوطن.
الثابت هو �إن�سان الوطن.
عندما نبني الإن�سان فينا ،يمكننا ب�سهولة �أن
ِّ
نفكر كيف نبني الوطن.

