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مؤسسة ..بقعة ضوء
ال يختلف اثنان ،ول��و كانا على طرفي
نقي�ض بال�سيا�سة والمنطق� ،أن�ن��ا �شهود
على �أ�شد الويالت في تاريخ لبنان الق�صير،
لكن الحافل بالكبائر والم�شاكل والحروب
والدروب المتباعدة والأجنحة المتك�سرة.
وعند الخراب يقت�ضي المنطق الوطني
�أن يتكاتف الجميع ،من �أج��ل �إ�صالح ما
يمكن �إ�صالحه والحفاظ على «الغ�صن
الأخ�ضر» ليكبر ويورق من جديد.
مر علينا في لبنان ّ
كل
منذ ثالث �سنواتّ ،
�أ�صناف الجائحات والأزم��ات والطوابير،
وم � ��ع ذل � ��ك ك � ��ان ه� �ن ��اك ح � ��دّ م �ل �ف��ت م��ن
التما�سك الوظيفي والواجب الم�سلكي،
خفف اً
ما ّ
فعل من �أوجاع درب الجلجلة.
ف�ف��ي ك��ل ع�ت�م��ة ،تبقى ه �ن��اك ب�ق��ع من
� �ض��وء ي�ستنار ب�ه��ا ل�ل�خ��روج م��ن الأق�ب�ي��ة
والدهاليز.
ب �ق� ٌ�ع م ��ن � �ض��وء م ��ن م���ص�ل�ح��ة ال��وط��ن
فيعم النور على كافة
والدولة �أن تنت�شر،
ّ
المفا�صل وال�م��ؤ��س���س��ات وي�ت��ر��ّ�س��خ الأم��ل
بالتجدّ د واالنطالق نحو م�ستقبل مزدهر.
م�ؤ�س�سة قوى الأمن الداخلي هي واحدة
الم�ستمرة ،على
من «بقع ال�ضوء» القليلة
ّ
ال��رغ��م م��ن ك��ل ال �ت �ح��دي��ات وال���ص�ع��وب��ات

ال�ح�ي��ات�ي��ة لعنا�صرها برتبهم ك��اف��ة ،في
�إداء وظيفتها على �أك�م��ل وج��ه ،ال ب��ل ال
وت�سجل �إنجا ًزا
يم�ضي ي��وم �أو �أ�سبوع اال
ّ
جديدً ا في مكافحة التج�س�س والإره��اب
والتهريب والجريمة.
ه ��ذه م��ؤ��س���س��ة ك��ال���ش�ج��رة ذات ال �ج��ذور
القوية التي ال ّ
تهزها عا�صفة ،لكنّ يدً ا
ظ��ال �م��ة ي �م �ك��ن �أن ُت �ع �م��ل ف �ي �ه��ا ال �ف ��أ���س
فتقطع �أغ�صانها ،ب�أمل �أن تحرق الأوراق
ّ
فيعكر الدخان ر�ؤية الحقيقة.
ال �� �س �ي��رة ال �ح �� �س �ن��ة ل� �ه ��ذه ال �م � ؤ�� �س �� �س��ة،
ال�صامدة المكافحة ف�ع�لاً  ،ه��ي ال�شهادة
دوما على قدر الم�س�ؤولية
لها ب�أنها كانت ً
في خدمة الأمن الداخلي .وهي واجهت
ك � ّ�ل م��ا ي�م��� ّ�س ال��و� �ض��ع ال��داخ �ل��ي ب��ال�ب�لاد
ود�أبت على �صيانته بالحفاظ على ِ�سيادة
القانون .و� ّأن عنا�صرها كانوا دوما جاهزين
لت�أمين احترام القانون والمحافظة على
الأمن.
بمثل هذه الم�ؤ�س�سة ال�شرعية نحافظ
لم ��ل ب��ال��دول��ة وال�م��ؤ��س���س��ات مهما
على ا أ
ق�ست علينا الظروف.
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الغالف
ينوه باإلنجاز األمني الجديد لشعبة المعلومات
وزير الداخلية ّ

إحباط  ٣عمليات إرهابية لـ«داعش»

الوزير مولوي واللواء عثمان والعميد حمود يف م�ؤمتر �صحفي.

مرة جديدة تثبت �شعبة المعلومات في قوى الأم��ن الداخلي
فعاليتها في عمليات الأم��ن اال�ستباقي ،حيث �أحبطت ثالث
عمليات تفجير �إرهابية كان تنظيم «داع�ش» يح�ضر للقيام بها
في �ضاحية بيروت الجنوبية.
هذه الجهود المتوا�صلة جاءت بناء لتوجيهات وزير الداخلية
القا�ضي ب�سام م��ول��وي والمدير ال��ع��ام لقوى الأم���ن الداخلي

اللواء عماد عثمان ،والقا�ضية ب�إجراء متابعة م�ستمرة ودائمة
لن�شاط التنظيمات الإرهابية في لبنان ،وب�صورة خا�صة تلك
التابعة لتنظيم «داع�ش».
وقد كان مخطط التنظيم الإرهابي توجيه ثالثة انغما�سيين
من عنا�صره لتنفيذ ثالث عمليات متزامنة في :مجمع الكاظم
بمنطقة ح��ي م��ا���ض��ي ،وم��ج��مّ ��ع الليلكي ،وح�سينية النا�صر
بمنطقة الأوزاعي.

كيف متكنت الشعبة من إحباط اخملطط اإلرهابي؟
ا�ستطاعت �شعبة المعلومات تجنيد «م�����ص��در ب�����ش��ري» �ضمن
مجموعة التوا�صل العاملة لم�صلحة «داع�ش» في بداية العام
 ،٢٠٢١وت���م رب��ط��ه ب���أح��د ك����وادر التنظيم الأم��ن��ي��ة ف��ي ���س��وري��ا،
ب�إ�شراف فريق مخت�ص من ال�شعبة وتوجيهه.
وبعد خ�ضوعه الختبارات عدة ،حاز «الم�صدر» الذي �أطلق عليه
لقب «�أبو خطاب» ،على ثقة وتزكية الكادر الأمني الموجود في
�سوريا الذي طلب منه العمل لم�صلحة «داع�ش» في لبنان بعد
ربطه بكادر في التنظيم مقيم في مخيم عين الحلوة ،وملقب
بـ «�أ�سد ال�شامي».
�صورة امل�ضبوطات.
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ت��وا���ص��ل «ال��م�����ص��در» م��ع «�أ���س��د ال�����ش��ام��ي» ع��ب��ر تقنية الفيديو،
وبعدما اطم�أن الأخير الى �شخ�صيته وا�ستعداده للقيام بعملية
«ا�ست�شهادية» ،وال���ى امتالكه ال��خ��ب��رات ال�لازم��ة ،ن��ال مباركته
وتزكيته ،و�أعلمه �أن��ه �سيتم �إر�سال ح��زام نا�سف له في منطقة
ال�سعديات.
انطلق ّ
م�سلم ال��ح��زام من عين الحلوة �إل��ى ال�سعديات ،وبعد
�إنجاز مهمته عاد الى المخيم من دون ان يتم توقيفه ل�ضرورات
ا�ستكمال المهمة.
بعد توا�صل متكرّر بين «الم�صدر»
و«�أ�سد ال�شامي» ،قام الأخير بتاريخ
 ٢٠٢٢/٢/١٦ب�إعالم الأول ب�أنه �سيتم
�إر�����س����ال ث��ل�اث ب���ن���ادق ك�لا���ش��ي��ن��ك��وف
ً
مم�شطا مع ذخائرها،
وثالثة ع�شر
و�أرب��ع رمانات يدوية ،ومبلغ مليون
وخم�سمائة �ألف ليرة ،وراية تنظيم
«داع�����ش» ب��ت��اري��خ  ،٢٠٢٢/٢/١٧الى
ً
طالبا
محيط منطقة ال�سعديات،
منه الت�سريع بالتح�ضير للعملية،
م��ع ال��ت�����ش��دي��د ع��ل��ى ���ض��رورة تنفيذ
العمليات االنغما�سية ال��ث�لاث في
الأيام القليلة القادمة ،وطلب منه
ت�سجيل مقطع فيديو للمنفذين
الثالثة على �أن تكون الراية خلفهم
يعلنون فيه �أن العملية ه��ي وف��اء
ل����دم����اء ال��خ��ل��ي��ف��ة «�أب��������و اب���راه���ي���م
القر�شي».

الشعبة تنهي العملية
ب��ع��د ع���ر����ض م�����س��ت��ج��دات ال��ع��م��ل��ي��ة
على اللواء عثمان ،تم اتخاذ القرار
ب�إنهائها وفق الخطة التالية:
 ا�����س����ت��ل�ام ال�����ب�����ن�����ادق وال����ذخ����ائ����روالقنابل بالتاريخ المحدد.
ّ
والم�سلمين بعد
 متابعة ال�سيارة�إتمام العملية.
 اال�ستالم ب�صورة طبيعية. ت��وق��ي��ف ال�����س��ي��ارة وم���ن ب��داخ��ل��ه��اعلى �أن يتم تحديد مكان التوقيف
ب���ح�������س���ب وج�����ه�����ة ال�����������س�����ي�����ارة ب��ع��د
مغادرتها.
ب��ت��اري��خ  ،٢٠٢٢/٢/١٧وف����ي محلة

ال�سعديات ت��م ا���س��ت�لام ث�لاث ب��ن��ادق ن��وع كال�شينكوف ،وثالثة
ً
مم�شطا مع ذخائرها ،و�أربع رمانات يدوية ،وراية لتنظيم
ع�شر
«داع�����ش» م��ن �أرب��ع��ة �أ�شخا�ص ي�ستقلون �سيارة مر�سيد�س لون
�أ�سود.
بعد �إتمام عملية اال�ستالم تمت متابعة ال�سيارة من قبل الفريق
المكلف بالعمل الميداني ،وبو�صولها الى مدينة بيروت ـ محلة
الكوال ـ تم توقيف م�ستقليها ،وبالتحقيق معهم تم تحديد
هويات المتورطين و�شركائهم.
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شارك في الدورة  39لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس

الوزير مولوي :لبنان
يحتاجكم ..فل ُّبوا نداءه
�شارك وزير الداخلية والبلديات القا�ضي ب�سام مولوي في �أعمال الدورة التا�سعة والثالثين لمجل�س وزراء
الداخلية العرب ،في تون�س ،يرافقه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ،والمدير العام
للأمن العام اللواء عبا�س ابراهيم.
لدى و�صوله ،كان في ا�ستقباله على �أر�ض المطار ،وزير الداخلية التون�سي توفيق �شرف الدين ،الأمين العام
لمجل�س وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان و�سفير لبنان في تون�س طوني فرنجية.

كلمة وزير الداخلية
وقد �ألقى الوزير مولوي خالل جل�سات الم�ؤتمر كلمة جاء
فيها:

«�صاحب ال�سم ِّو امللكي الأمري عبد العزيز بن �سعود بن
نايف بن عبد العزيز �آل �سعود ،وزير الداخلية في المملكة

العربية ال�سعودية ال�شقيقة والرئي�س الفخري لمجل�س
وزراء الداخلية العرب،
�سعادة الأمين العام لمجل�س وزراء الداخلية العرب الدكتور
محمد بن علي كومان،
معالي ال�سيد حمود بن في�صل البو�سعيدي رئي�س ال��دورة
التا�سعة والثالثين للمجل�س،
معالي الوزراء الزمالء،
ب��داي ً��ة �أت��ق��دم ب�أ�سمى �آي���ات ال�شكر �إل��ى دول��ة تون�س ،وعلى
ر�أ�سها فخامة الرئي�س قي�س �سعيِّد ومعالي الوزير توفيق
���ش��رف ال��دي��ن ع��ل��ى ح��ف��اوة اال���س��ت��ق��ب��ال وح�����س��ن التنظيم،
متمنيًا لل�شقيقة تون�س دوام التقدم والإزدهار.
الح�ضور الكريم،
ف��ي رب��وع تون�س الخ�ضراء التقينا ،التقينا على العروبة
والأ���ص��ال��ة ،لنكون ،على ���ص��ورة تطلعات �شعوبنا الم�ؤمنة
بحتمية الم�صير ال��م�����ش��ت��رك ،وب���الأخ���وة ال��ت��ي ال يع ِّكرها
ٌ
ٌ
زاحف من عزلة الي�أ�س ،وبالت�ضامن الم�شترك الذي
حقد
ٌ
ندوة من
ال يفك و�صاله
ؤتمر من هنا �أو ٍ
تحري�ضات من م� ٍ
َ
هناك ،لأ ّننا على الحق نلتقي ،وعلى طريق النور ن�سير.

ه���ذه ال����روح ال��ع��رب��يّ��ة الأ���ص��ي��ل��ة ال��م��زروع��ة ف��ي وج��دان��ن��ا
ووج����دان �أج��ي��ال��ن��ا �أق����وى م��ن م�����س��يَّ��رات ال��غ��در ،و�أ���ص��ل��ب من
خطابات الفتنة ،هي روح الم�سجد الأق�صى تلهمها �أن��وار
الحرمين ال�شريفين.
عروبتنا روحنا؛ لن ننزع روحنا من �أج�سادنا ،لن نر�ضى
�أن نكون �أج�سامً ا خاوية ،لم نعهد �أن ن�س ّلم م�صير �أجيالنا
غريب ع ّنا.
�إلى من هو
ٌ
�أخواني،
� ُ
لهفات ال�شعب اللبناني الطامح لإع��ادة بناء
أنقل �إليكم
ِ
دولته على �أ�س�س ال�سيادة والقانون ،على مبادئ الم�ساواة
والعدالة ،و�أجاهر �أمامكم �أن انتماء لبنان لمحيطه العربي
لي�س م�س�ألة اختيار ،بل هو محفور في د�ستورنا منذ �إن�شاء
ال���دول���ة ،وم��ح��ف��ورة ف��ي ���ض��م��ائ��رن��ا ك��ل الأن��ا���ش��ي��د ال��وط��ن��يَّ��ة
العربيَّة� ،أنا�شيد العنفوان.
ال�سيدات وال�سادة،
مذ توليت وزارة الداخليَّة والبلديَّات ،د�أب��ت على العمل
على تظهير الإلتزام بالم�صلحة العربية الم�شتركة ،اً
فعل ال
اً
قول ،فوقفت قوى الأمن الداخلي والأمن العام وقفة جر� ٍأة
وم�ستندة �إلى تغليب م�صلحة الدولة،
مدعومة بقوّة القانون
ٍ
فن ّ َفذت ،رغم ظروفها المادية ال�صعبة بل الحرجة ،العديد
�ضخمة لتهريب المخدرات �إلى الخليج
�ضبط
من عمليّات
ٍ
ٍ
َ
ّ
تفجيرات
العربي ،وكذلك عمليّات ا�ستباقيّة جنبت البلد
ِ
�إرهابية كان �آخرها الأ�سبوع الفائت حيث تمّ توقيف ع�صابة
تنتمي �إلى داع�ش قبل �أن تنجح في تحقيق م�آربها.
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وزير الداخل َيّة مرتئ�سً ا وفد لبنان وبدا اللواء عثمان واللواء ابراهيم.

الح�ضور الكريم،
تحديات عظام يمر بها وطننا ،واجهتها
نجتمعُ اليوم و�سط
ٍ
ّ
بنخوة عالية المبادرة العربية البناءة التي تولى نقلها معالي
ٍ
وزير خارجية الكويت ،الذي �أ ّكد ارتكاز المبادرة على د�ستورنا
ال����ذي ي��ن�����ص ب��م��ا ال ُل��ب�����س ف��ي��ه ع��ل��ى ه��وي��ة ل��ب��ن��ان وان��ت��م��ائ��ه
العربيين وعلى احترام ق��رارات ال�شرعيّة الدوليّة ،ال �سيّما
التم�سك ب��ال��دور ال��ب�� ّ َن��اء ال��ذي تقوم ب��ه ق���وَّات ال��ط��وارئ
عبر
ّ
الدوليّة في جنوب لبنان.
�إخواني،
�أت��ع��هّ ��د �أم��ام��ك��م �أن �أت��اب�� َع م��ا ب���د�أت ب��ه لناحية تطبيق بنود
المبادرة العربيّة في ما يخ�ص وزارت��ي عبر تفعيل مكافحة
تهريب المخدرات ،ومنع التعر�ض اللفظي �أو الفعلي لدول
الخليج العربي.
ً
وحافل
زاخر بالعطايا
هذه المبادرة لي�ست يتيمة في
ٍ
تاريخ ٍ
ٍ
بكرامة الأخ��وة؛ كيف لنا �أن نن�سى ج�سور الخير التي ّ
مدت
ٍ
�إلينا من الدول العربيّة ،ففا�ضت ربوع الوطن بخير الأ�شقاء.
ول��ك��م ن�شلتنا �أي�����ادي �أ���ش��ق��ائ��ن��ا ال��ع��رب م��ن ���ش��دائ��د الأزم����ات
الإقت�صادية ف�أودعت ودائع الثقة ،و�ضخت ا�ستثمارات الأمل،
ول���م ت��ت��خ��ل ي��ومً��ا ع��ن لبناننا ول��ب��ن��ان��ك��م .ه���ذا الأم����ل ّ
تلقى
ال��ب��ارح��ة ج��رع��ة دع��م عبر ال��م��ب��ادرة الكريمة لمركز الملك
�سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانيّة.
�إخواني،
�أق��ول��ه��ا م��ج��د ًدا ،كما قلتها �أم���ام ع�شرات الممثلين للدول
ً
عربا،
��رب نحن و�سنبقى
الأجنبيّة والم�ؤ�س�سات ال��دول��يّ��ة :ع ٌ
م�صير واح ٌ��د يربطنا ولي�س م�صائر .لبنان يحتاجكم اليوم
ٌ
�أكثر من ذي قبل؛ لبّوا نداءه».

لقاءات ثنائ َّية

ه��ذا ،وعقد الوزير مولوي �سل�سلة لقاءات ثنائية على
هام�ش الم�ؤتمر ،فالتقى نائب رئي�س مجل�س ال���وزراء
وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة �سمو
الفريق ال�شيخ �سيف بن زاي��د �آل نهيان ،وج��رى البحث
تهم البلدين.
في مجمل الق�ضايا التي ّ
كذلك عقد لقاء ثنائ ًّيا مع وزي��ر الداخلية في مملكة
البحرين الفريق �أول رك��ن ال�شيخ را�شد بن عبداهلل �آل
ثمن عال ًيا المواقف المحقة والجريئة
خليفة ال��ذي ّ َ
التي يتخذها مولوي.
�إلى ذلك ،التقى الوزير ب�سام مولوي ،وزير الداخلية في
المملكة الأردنية الها�شمية مازن عبداهلل الفراية ،وزير
الدولة ل�ش�ؤون مجل�س الوزراء في دولة قطر محمد بن
عبدو ال�سويدي ،وزير الداخلية في الجمهورية التون�سية
توفيق �شرف الدين ،ووزير الداخلية في جمهورية العراق
اللواء الركن عثمان علي فرهود الغانمي ،وتم التداول
في ق�ضايا مرتبطة بالتعاون الأمني.
وك�����ان ال���وزي���ر م���ول���وي ق���د ال��ت��ق��ى ك��ًّل��ًّاّ م���ن ن��ظ��ي��ره في
جمهورية م�صر العربية محمود ت��وف��ي��ق ،ن��ائ��ب رئي�س
مجل�س الوزراء ووزير النفط والكهرباء والماء والطاقة
المتجددة ووزي���ر الداخلية بالوكالة ف��ي دول��ة الكويت
الدكتور محمد عبداللطيف ال��ف��ار���س ،وزي��ر الداخلية
في �سلطنة عمان حمود بن في�صل البو�سعيدي ،وزير
ال��داخ��ل��ي��ة ف��ي دول���ة فل�سطين ال��ل��واء زي���اد ه��ب ال��ري��ح،
ونائب المديرة التنفيذية لوكالة اليوروبول Europol
يورغن �أبنر.
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نشاطات المدير العام لقوى األمن الداخلي

استقباالت اللواء عثمان

ً
م�ستقبال ال�سفرية اال�سرتالية.
اللواء عثمان

 ...وال�سفري امل�صري.

ا�ستقبل المدير ال��ع��ام لقوى الأم���ن الداخلي اللواء
عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام ،ال�سفيرة
الأ�سترالية في لبنان ال�سيدة ربيكا غريندلي ،في زيارة
وداعية لمنا�سبة انتهاء مهامها ،جرى خاللها عر�ض
للأو�ضاع العامة.
كذلك ا�ستقبل ال�سفير الم�صري الدكتور يا�سر علوي،
في زيارة جرى في خاللها عر�ض للأو�ضاع العامة في
البالد.
وك��ان اللواء المدير العام قد ا�ستقبل رئي�سة الهيئة
ال��وط��ن��ي��ة ل�����ش���ؤون ال���م���ر�أة اللبنانية ال�����س��ي��دة كلودين
عون ،في زيارة �أثنت خاللها على التعاون القائم بين
قوى الأمن الداخلي والهيئة بغية حماية الن�ساء من
التعر�ض ل�شتى �أن��واع العنف
وتعزيز �أو�ضاعهن.
ب���ع���ده���ا زارت ال�������س���ي���دة ع���ون
غ���رف���ة ع��م��ل��ي��ات ال���م���دي���ري���ة،
ّ
واط����ل����ع����ت ع���ل���ى �آل����ي����ة ت��ل��ق��ي
�شكاوى المواطنين المتعلقة
بالعنف الأ���س��ري على الرقم
 ،/١٧٤٥/وكيفية معالجتها.
�إل������ى ذل�����ك ا���س��ت��ق��ب��ل ال���ل���واء
ع�������ث�������م�������ان م������م������ث������ل م����ك����ت����ب
المفو�ضية ال�سامية ل�ل�أم��م

 ..وال�سيدة عون.

ال�سيدة عون خالل زيارتها غرفة العمليات.
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ً
م�ستقبال وفد مفو�ضية �ش�ؤون الالجئني.
اللواء عثمان

المتحدة ل�ش�ؤون الالجئين في لبنان ()UNHCR
�أياكي �إيتو  ،Ayaki Itoورئي�س منظمة SHIELD
���س��ام��ر ح���ي���در ع��ل��ى ر�أ������س وف����د ���ض��م ك��ل�اً م���ن ال��ع��م��ي��د
المتقاعد غ�����س��ان �شم�س ال��دي��ن ،وال��م��ح��ام��ي��ن ح�سن

عويدات ،ومحمد خير �شحادة وبدر دروي�ش ،في زيارة
جرى البحث خاللها في تعزيز �سبل التعاون ،وتطوير
العمل بالبرنامج المتعلق بالم�ساعدات للنزالء في
ال�سجون.
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مساعد وزير الخارجية األميرك ّية لألمن الديبلوماسي
في ثكنة الضب ّية
بمنا�سبة زيارة م�ساعد وزير خارج ّية
ال�����والي�����ات ال���م��� ّت���ح���دة الأم���ي���رك��� ّي���ة
ل��ل��أم����ن ال��دي��ب��ل��وم��ا���س��ي ج��ي��ن��ت��ري
�سميث � Gentry Smithإلى لبنان،
ق�����ام ال���م���دي���ر ال����ع����ام ل���ق���وى الأم�����ن
ال��داخ��ل��ي عماد عثمان با�ستقباله
مع الوفد المرافق في ثكنة ال�شهيد
ال���ل���واء و����س���ام ال��ح�����س��ن -ال�����ض��ب�� ّ َي��ة،
بح�ضور قائد وحدة القوى ال�س َّيارة
��ويّ��ك ،وع��دد من
العميد جهاد ال��ح ِ
�ض َّباط قوى الأمن  .
ب��ع��د ال��ك��ل��م��ة ال��ت��رح��ي��ب�� ّي��ة ب��ال��وف��د،
ق����������دّ م ع��������دد م������ن ال�����������ض����� ّب�����اط م��ن
�سميث واللواء عثمان بني �أع�ضاء الوفد وال�ضباط.
ق���ط���ع���ات م��خ��ت��ل��ف��ة ع����رو�����ضً����ا ع��ب��ر
الـ  Power pointللإ�ضاءة على ت�أثير
ال��م�����س��اع��دات ،وال���ه���ب���ات ،وال��ت��دري��ب��ات
ال���م���ق���دّ م���ة ���ض��م��ن ب���رن���ام���ج م��ك��اف��ح��ة
الإرهاب .ATA
ك��م��ا ج���ال ال��وف��د ع��ل��ى ب��ع�����ض الآل��� ّي���ات،
وال����ع����ت����اد ،والأ����س���ل���ح���ة ال���م���ق���دّ م���ة م��ن
ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة الأم��ي��رك�� ّي��ة وال��ت��ي
ي�ستخدمها عنا�صر قوى الأمن الدّ اخلي
خالل تنفيذ المهام الموكلة �إليهم.
وف��ي الختام� ،أجريت مناورة م�شتركة
الخا�صة/الفهود ،ومكتب
بين ال�سريّة
ّ
المتفجرات.
اقتفاء الأثر ،ومكتب
ّ
َّ
يطلعان على منوذج من الأ�سلحة والعتاد.

من العرو�ض.
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اجتماعا مع لجنة التنسيق
اللواء عثمان عقد
ً
الوطنية لقمع اإلرهاب

اللواء عثمان مرتئ�سً ا االجتماع.

عقدت لجنة التن�سيق الوطنية لقمع تمويل الإرهاب
(الم�ش ّ َكلة بموجب قرار مجل�س الوزراء رقم  106تاريخ
 )2007/09/12اجتماعً ا ف��ي ق��اع��ة ال�����ش��رف ف��ي ثكنة
المقر العام ،برئا�سة المدير العام لقوى الأمن الداخلي
اللواء عماد عثمان ،وح�ضور كل من :المحامي العام
ل���دى محكمة التمييز والمجل�س ال��ع��دل��ي القا�ضي
اً
ممثل عن النيابة العامة التمييزية،
�صبوح �سليمان
و�أمين عام هيئة التحقيق الخا�صة في م�صرف لبنان
عبد الحفيظ من�صور ،والمدير التنفيذي في هيئة
التحقيق الخا�صة ط��ارق زه��ران ،والم�ست�شار جورج
ج�ل�اد م��م�� ِّث اً�ًل� وزارة ال��خ��ارج��ي��ة وال��م��غ��ت��رب��ي��ن ،ورئي�س
�شعبة الخدمة والعمليات في المديرية العامة لقوى
الأمن الداخلي العقيد جان عواد ،والمقدم المهند�س
��ث�ًلا ع���ن ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل�ل�أم��ن
م��ي�����ش��ال م����راد م��م اً
ً
العام ،والمقدم عبدو يعقوب ممثال عن وزارة الدفاع
ال��وط��ن��ي ،وال��رائ��د �إي��ل��ي خ��زاق��ة ممث ً
ال ع��ن المديرية
العامة لأمن الدولة ،والنقيب طوني كيوان عن �شعبة
ال��م��ع��ل��وم��ات ،وال���م�ل�ازم روب��ي��ن بعيني ع��ن ال��م��دي��ري��ة

العامة للجمارك  ،وال�سيدة رهف نبوه ممثلة عن وزارة
اً
ممثل عن وزارة العدل،
المالية ،والقا�ضي �أيمن �أحمد
المكونة م��ن رئي�س
بالإ�ضافة ال��ى �أم��ان��ة �سر اللجنة
ّ
جهاز �أمن ال�سفارات في قوى الأمن الداخلي العميد
مو�سى كرنيب ،ور�شيد الطق�ش ،وريّان طبيلي عن هيئة
التحقيق الخا�صة في م�صرف لبنان.
اف��ت��ت��ح ال����ل����واء ع��ث��م��ان ال��ج��ل�����س��ة م��ب�� ّي��نً��ا ال��ت��ح��دي��ات
والإج�������راءات ال��ت��ي تطلبها عملية م��ك��اف��ح��ة تبيي�ض
الأموال وتمويل الإرهاب والإلتزام بالمعايير الدولية.
ب��ع��د ذل���ك ت��م ال��ب��ح��ث ف��ي ال��م��وا���ض��ي��ع ال��م��درج��ة على
ج����دول الأع���م���ال ،وت���ط ّ���ور م�����س��ار عملية تقييم نظام
مكافحة تبيي�ض الأموال وتمويل الإرهاب التي يخ�ضع
لها لبنان حال ًّيا (اب��ت��دا ًء م��ن �أوائ���ل ال��ع��ام  )2022من
قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا ،كما تم عر�ض و�إق���رار نتائج تحديث
التقييم الوطني لمخاطر تبيي�ض الأم���وال وتمويل
الإره�����اب ل��ع��ام  2022و�إج������راءات ال��ح��د م��ن المخاطر
الإ�ضافية.
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جمع فصيلة الغبيري
إطالق إسم الشهيد الرائد جالل َ
شر ْيف على ُم َّ

ّ
ّ
العطار على مركز األوزاعي الط ّبي
المؤهل زياد
وإسم الشهيد
ج��رى ف��ي المجمّ ع ال��مُ ��رك�� ّزة فيه
ف�صيلة الغبيري ،حفل بمنا�سبة
�إطالق ا�سم الرائد ال�شهيد جالل
���ش��ري��ف ع��ل��ى ال��م��ج��مّ ��ع ال��م��ذك��ور،
وا�سم الم� ّؤهل ال�شهيد زياد ّ
العطار
على جناح مركز الأوزاعي الطبّي
في الطابق الأوّل.
ح�ضر الحفل المدير العام لقوى
الأم�������ن ال َّ
����داخ����ل����ي ال����ل����واء ع��م��اد
اً
عثمان ّ َ
ممثل بقائد وحدة الدرك
الإقليمي العميد مروان �سليالتي،
وذوو ال�����ش��ه��ي��دي��ن ،وق���ائ���د وح���دة
ال�شرطة الق�ضائيّة العميد ماهر
الحلبي ،وق��ائ��د وح��دة جهاز �أم��ن
ال�سفارات العميد مو�سى كرنيب ،رفع ال�ستارة عن اللوحة التذكارية.
وعدد من �ضبَّاط قوى الأمن.
بد�أ االحتفال بالن�شيد الوطني ،ون�شيد قوى الأمن الداخلي،
ث��م ك��ان��ت كلمة ل��ع��ري��ف االح��ت��ف��ال رئ��ي�����س �شعبة ال��ع�لاق��ات
العامة العقيد جوزف ِّ
رحب فيها بالح�ضور.
م�سلمّ ،

العميد سليالتي:
كلمة ال��ل��واء المدير ال��ع��ام �ألقاها العميد �سليالتي ،وه��ذا
ن�صها:
بتمثيله
«لقد �ش ّر َفني ح�ضر ُة اللواءُ المدير العا ّم عماد عثمان
ِ
الرائد
إطالق ا�سم
في هذا
ِ
ِ
الحدث الذي يجمعُ نا اليوم ،وهو � ِ
ال�شهيد جالل �شريف على «مجمّ ِع طريق الجديدة» ،وا�سم
ّ
العطار على «مركز الأوزاع��ي الطبّي»،
الم� ّؤهل ال�شهيد زياد
َ
ّ
ّ
ومن خالل هذا الحدث ن�ؤك َد �أن �ضبّاطنا وعنا�صرَنا �أحياءٌ
النهج ال�صحيح ،هم من َّ
قدموا
بيننا ،هم الذين �ساروا على
ِ
َ
عملهم ،و�أح��بّ��وا النا�س،
وط َنهم على � ِّأي اع��ت��ب ٍ��ار ،وع�شقوا
أخيار �أبناءِ هذه الم� ّؤ�س�سة ،ولم يَتردّدوا يومً ا ب� ِّأي
وكانوا من � ِ
َ
ّ
ّ
َ
ثمن �سيدفعو َنه حتى ال�شهادة ،فلم يبخلوا عليه بكل والءٍ
َ
خدمتهم.
فترة
لديهم ،طيلة ِ
ِ
�أيّها الح�ضور الكريم،
يُ���راه ُ���ن على ْ
م�سيرة ق��وى الأم ِ����ن ال��داخ��ل ّ��ي ،فهو
وه ِ���ن
ِ
مَ ��ن ِ
تمل ُك هذه الم� ّؤ�س ُ
ٌ
�سة
ا
ل
غاف
وهو
ه،
ح�سابات
في
خط ُئ
عمّ
ِ
ِ
ِ
يُ ِ

أبطال ال يعرفون �إلاّ
َ
قدرات ،في ر� ِأ�س قائمَ ِتها � ٌ
الت�ضحية
من
ٍ
تالوتهم
لحظة
وطنهم ،والتزا َم ما تعهّ دوا به من
في
ِ
ِ
�سبيل ِ
ِ
َق�سَ َم اليمين.
التو�صيف ،فلنا ُ�ش ٌ
ٌ
َ
ُ
واحدة هي التي َتعلو،
علة
اختلف
ومهما
طريق للت�ضحية ،وهم ال�شهداء ،وهل �أغلى
وتر�سمُ �أق�صى
ٍ
الروح ي َ
ُ
وبالده؟
وطنه
من
ِ
َ�ضعُ ها الإن�سان بت�ص ّر ِف ِ
ِ
ٌ
ٌ
وداللتها،
عميقة في معناها
لفتة رمزي ٌّة،
لف َت ُتنا اليومَ ،هي
ِ
ُ
ْ
وه��ذا �أق ُّ��ل ما ُن ّ
كانت عيونهم
ل�شهدائنا الأبطال ،مَ ن
قدمُ ه
ِ
الوطن الذي �آمنوا به ،حين ربطوا حيا َتهم
أمن
ِ
�ساهر ًة على � ِ
ُ
وواقعَهم و� َ
�سة الأ ّم التي ح�ضن ْتهُ م ،وردّوا
آمالهم بهذه الم� ّؤ�س ِ
لها الوفا َء كما تعهّ دوا  .
�سة
ّاط
والعنا�صر في ه��ذه الم� ّؤ�س ِ
وم��ن هنا ،و�إل��ى ك ِّ��ل ال�ضب ِ
ِ
ال�شريفة� ،أق ُ
يمر
بخا�ص ٍة في هذه
��ول،
الفترة ّ
ّ
عبة التي ُّ
ِ
ال�ص ِ
فيها لبنان:
بت�ضحياتكم
ا����ص���مُ ���دوا ل��ك��ي َي��ب��ق��ى ال���وط ُ���ن ،ف��ه��و َي��ت��ع��اف��ى
ِ
بحاجة �إلينا اليو َم �أكث َر من
والنا�س
إيمانكم به،
ُ
وعزمكم و� ِ
ِ
ٍ
َّ
َ
ب�شهدائكم ،ل َّأن
الفخر
كل
روا
وافخ
كم،
�
ر
ارفعوا
،
وقت
� ِّأي
ؤو�سَ
ِ
ٍ
ِ
ِّ
َ
�شهادتهم ِدرعٌ
عن
عات ومخر ٍِّب
ٌ
مر�صو�ص في ِ
وجه كل ٍ
وخارج ِ
ٍ
القانون.
َ
ُ
ُ
َ
ُ
�شهدائنا ،ف�إ ّننا نهديها
حين نعطي مراكزنا �أ�سما َء
ونحن
ِ
اليقين � َّأن م� ّؤ�س َ
�سة قوى الأمن الداخلي باقيةٌ
الخلو َد ،و ُن َثبِّتَ
َ
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العميد �سليالتي يلقي الكلمة.

َ
َ
بقا َء ّ
الدولة ،تلتزمُ
والحفاظ على الأمن في
تطبيق القانون،
ِّ
والخا�صة،
الممتلكات العامّ ِة
ربوع الوطن ،والدفا َع عن
ّ
ِ
كل ِ
الروح
بالج�سد ،هم حا�ضرون في
و� َّأن �أحبّاءَنا الذين فارقونا
ِ
ِ
َ
َ
ّ
و�ضحكاتهم ،ونتبنى
ؤولياتهم وعنفوانهم
ِ
بيننا ،ن�ستلهمُ م�س� ِ
ُ
ِّ
َ
ب�سالم وطم�أنينة ،في ظل الأم ِ��ن الذي
نعي�ش
�أَمَ َلهم في �أن
ٍ
َ
َعدنا»   .
دونه ال
أبنائنا من ب ِ
م�ستقبل لنا ،وال ل ِ
من ِ

العميد الركن �شريف.

ثم �ألقيت كلمات لكل من العميد الركن علي �شريف والد
الرائد ال�شهيد جالل �شريف ،ونجل الم�ؤهل ال�شهيد ّ َ
العطار
وابن �شقيقه.
وفي ختام الحفلّ ،
قدم العميد �سليالتي با�سم اللواء عثمان
درعين تكريميتين لعائلتي ال�شهيدين ،و�أزيحت ال�ستارة عن
اللوحتين التذكاريتين على وقع ن�شيد تكريم ال�شهداء.
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نشاطات المديرية العامة ألمن الدولة

ا�ستقباالت اللواء �صليبا
ا�ستقبل المدير العام لأم�������ن الدولة اللواء طوني �صليبا
ف�������ي مكتبه بالمقر العام ،عددًا م�������ن ال�شخ�صيات ال�سيا�سية،
الدبلوما�سي�������ة والأمني�������ة ،وبحث معهم ق�ضاي�������ا ذات اهتمام
التطرق للأو�ضاع الداخلية والإقليمية ودور
م�شترك ،وجرى
ُّ
المديرية العامة لأمن الدولة في مكافحة الف�ساد والجرائم
على مختلف �أنواعها في �سبيل تعزيز الأمن واال�ستقرار.

تكرمي العميد �سمري �سنان

اللواء �صليبا ِ ّ
يقدم الدرع للعميد �سنان.

�أق�������ام المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني �صليبا اً
حفل
تكريم ًيّ�������ا لنائبه العميد �سمي�������ر �سنان لمنا�سب�������ة �إحالته �إلى
التقاع�������د ،بح�ضور ر�ؤ�س�������اء ال�شعب المركزية ف�������ي المديرية،
حي�������ث ق�������دم له درعً�������ا تذكاري�������ة من ِّوهً�������ا بم�سيرت�������ه الع�سكرية
وجدارته بتحمُّ �������ل الم�س�ؤوليات التي �ألقيت على عاتقه طيلة
الفترة الما�ضية.
ب�������دوره� ،شك�������ر العميد �سن�������ان الل�������واء �صليب�������ا ،و�أثنى على
التع�������اون المثمر بينهما خالل فترة تو ّليه م�س�ؤولياته ،وتم ّنى
ُّ
التقدم والنجاح.
للمديرية دوام

زيارة درا�سية �إىل الأردن
حول اخلربة الإقليمية يف قطاعي الأمن والدفاع
�شارك�������ت النقيب في المديري�������ة العامة لأم�������ن الدولة الرا
كال�س في الم�ؤتمر الذي نظمته الهيئة الوطنية ل�ش�ؤون المر�أة
اللبنانية ،بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون المر�أة،
وبال�شراكة مع م�شروع تعزيز قدرات الإدارة المتكاملة للحدود
ف�������ي لبنان (المرحلة الثالثة) المم������� َوّل من االتحاد الأوروبي،
والمنف�������ذ من قبل المركز الدول�������ي لتطوير �سيا�سات الهجرة،
وذلك �ضمن زيارة درا�سي�������ة ناجحة �إلى الأردن تمحورت حول
«دمج وتعميم مفهوم النوع االجتماعي في �إدارة و�أمن الحدود» .

امتدت الزيارة ثالثة �أيام ،وهي جزء من الجهود الم�ستمرة التي
تبذلها الأجهزة الأمنية اللبنانية لتنفيذ خطة العمل الوطنية
ب�ش�أن قرار مجل�س الأمن التابع للأمم المتحدة ()UNSCR
 ،1325ح�������ول المر�أة وال�س���ل���ام والأم�������ن ( .)WPSكما ت�سعى
الزي�������ارة �إلى دعم هذه الأجهزة في �إن�شاء �آليات لدمج وتعميم
مراعاة مفهوم الن�������وع االجتماعي على �ش�������كل «وحدات النوع
االجتماعي» المتخ�ص�صة �أو غيرها من الوحدات ذات ال�صلة.
وق�������د �ش�������ارك ممثل�������ون/ات من مختل�������ف الأجه�������زة اللبنانية
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ف�������ي ه�������ذا الن�ش�������اط ،بما ف�������ي ذلك
الجي��������ش اللبنان�������ي والأم�������ن الع�������ام
وق�������وى الأم�������ن الداخل�������ي و�أم�������ن
الدول�������ة و�إدارة الجم�������ارك والدف�������اع
المدن�������ي �إل�������ى جان�������ب ممثلي�������ن/
ات م�������ن الهيئ�������ة الوطنيّ�������ة ل�ش�ؤون
الم�������ر�أة اللبنانية والمرك�������ز الدولي
لتطوير �سيا�س�������ات الهجرة -لبنان.
يذك�������ر �أن ن�ش�������اط الي�������وم الأول
�شم�������ل زي�������ارات �إل�������ى مكت�������ب النوع
االجتماع�������ي ف�������ي مديري�������ة
الأم�������ن الع�������ام الأردني�������ة ،و�إدارة امل�شاركون.
ال�شرط�������ة الن�سائي�������ة ف�������ي مديري�������ة الأم�������ن الع�������ام �إدارة
عمليات حف�������ظ ال�سالم ومرك�������ز التدريب ومرك�������ز التدريب.
وق�������د زار الم�شارك�������ون في الي�������وم الثاني مركز تدري�������ب المر�أة
الع�سكري�������ة ف�������ي الزرق�������اء والتق�������وا ب��������إدارة �ش��������ؤون الم�������ر�أة
الع�سكري�������ة في الق�������وات الم�سلح�������ة الأردني�������ة .واختتم اليوم
الثال�������ث بزي�������ارة ميدانية �إل�������ى كلية الدفاع الوطن�������ي الملكية
الأردنية حيث قدمت لمح�������ة عامة عن برامج تدريب
ف�ض���ًل��ع عن دم�������ج وتعميم
الم�������ر�أة وال�س���ل���ام والأم�������ن
اً
مفه�������وم الن�������وع االجتماع�������ي ف�������ي درا�س�������ات الدف�������اع.
كان اله�������دف الأ�سا�سي من الزي�������ارة الميدانية تعريف
الم�شاركي�������ن اللبنانيين ب�آليات تعمي�������م مفهوم النوع
االجتماع�������ي ف�������ي �إدارة و�أمن الح�������دود التي اعتمدها

جدول بتوقيفات المديرية العامة ألمن الدولة
من تاريخ  2022/1/28لغاية  2022/ 2/ 25ضمنًا

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
املجموع
املجموع العام

لبناين �سوري
2
27
4
59
2
94

116

3
2
3
2
5
2
5
22

نظرا�ؤه�������م الأردنيون عل�������ى الم�ستوى الوطن�������ي .وركزت على
خط�������ط العم�������ل الوطنية المطبق�������ة حال ًيّا ف�������ي كال البلدين
و�آلي�������ات تنفيذه�������ا ،وو�سائل تعزي�������ز تمثيل وم�شارك�������ة المر�أة
المتزاي�������دة ف�������ي �إدارة و�أمن الحدود ،بما في ذل�������ك في الأدوار
الت�شغيلية.
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دوريات لأمن الدولة تداهم م�ؤ�س�سات خمالفة يف خمتلف املناطق
قامت دورية من مديرية البقاع الإقليمية في �أمن الدولة
بم��������ؤازرة مراقبين م�������ن وزارة االقت�صاد ف�������ي البقاع بت�سطير
محا�ضر �ضبط وتوجي�������ه تنبيهات �إلى بع�ض الم�ؤ�س�سات في
مختلف المناطق.

البقاع

�شمل�������ت الجولة بلدات قب اليا�س� ،شتوره ،رياق في ق�ضاء
زحلة ،وبلدتي ال�سفري وطليا في ق�ضاء بعلبك.
في رياق تم تنيظم مح�ضر �ضبط بحق محلي �سوبرماركت
(ع�������دم االلتزام بالت�سعي�������رات المحددة م�������ن الريجي ،وعدم
لإعالن �أ�سعار وعدم �إبراز فواتير ر�سمية).
وف�������ي قب اليا�س تم تنظيم مح�ض�������ر �ضبط ل�سوبرماركت
ب�سب�������ب (عدم �إع���ل���ان �أ�سعار ووجود م�������واد مدعومة) ،كما تم
توجي�������ه العديد م�������ن التنبهي�������ات لناحية خف��������ض الأ�سعار.
ومح�ضر �ضب�������ط لمحطة محروقات لتالعبها بالكيل بـ 300
ملل لمادتي البنزين والمازوت.
وفي �شتورة جرى توجيه تنبيه �إلى �أ�صحاب ال�سوبرماركات
لناحية خف�ض الأ�سعار.
وفي بلدتي ال�سفري وطلي�������ا في ق�ضاء بعلبك تم تنظيم
مح�ض�������ري �ضب�������ط في حق �صاحب�������ي مولدي كهرب�������اء لعدم
االلتزام بالت�سعيرة ال�صادرة عن وزارة الطاقة والمياه.

الشمال

قامت دوريّة من مديريّة ال�شمال االقليميّة في المديريّة
العامّ ة لأم�������ن الدولة ،بم�ؤازرة م�صلح�������ة حماية الم�ستهلك
– وزارة االقت�ص�������اد ،بجول�������ة عل�������ى ال�سوبرمارك�������ت والمحال
التجاريّ�������ة في المحافظة للت�أ ّكد من �أ�سعار المواد الغذائيّة،
و�أ�سف�������رَت الجولة عن تنظيم مح�ضر لمح���ّل��تاّ ت ع .ح .لعدم
تقيّده بالأ�سعار ،و�إقفال �سوبرماركت بال�شمع الأحمر ب�سبب
�ضبط كمّ يّة كبيرة من المواد الغذائيّة المنتهية ال�صالحية
عل�������ى رفوفه�������ا ،كما تمّ توقي�������ف �صاح�������ب ال�سوبرماركت بنا ًء
المخت�ص.
لإ�شارة الق�ضاء
ّ

عكار

بعد ورود ات�صاالت من المواطني�������ن ت�شكو تف ُّلت الأ�سعار
في مختل�������ف ال�سوبرماركت والمح���ل���ات التجارية في عكار،
قام�������ت دورية م�������ن مديريّة ع�������كار الإقليمي�������ة ،بجوالت على
بع�ض المح�������ال التجارية ومحال ال�سوبر ماركت في منطقة
القبيّات وجواره�������ا ،برفقة مندوب عن وزارة الإقت�صاد ،حيث

من جوالت املراقبة.

تم ت�سطير محا�ضر �ضبط بحق بع�ض �أ�صحاب هذه المحال
لعدم �إعالنه�������ا الأ�سعار على ال�سلع ،كما ت�������م توجيه �إنذارات
بحق �آخرين ل�ضرورة التقيّد بالأ�سعار بما يتنا�سب مع �سعر
�صرف الدوالر.

الكورة وبشري ومرجعيون

في الكورة ،نظم المراقبون مح�ضري �ضبط بحق محلي
�سوبرماركت لعدم �إعالن الأ�سع�������ار وزيادة ن�سب الأرباح .وفي
ب�شري� ،سط�������روا ا مح�ضر �ضبط بحق �صاحب متجر لزيادة
الأ�سع�������ار ،و�أنذروا عددًا من المخالفي�������ن� .أما في مرجعيون
فنظم�������وا مح�ضري �ضبط بحق محلي مين�������ي ماركت لعدم
�إعالن الأ�سعار.
وقد �أكدت المديري�������ة العامة لأمن الدولة ا�ستمرارها في
«الت�ش�������دد ب�ضبط المخالف�������ات في الأ�س�������واق و�إحالتها �أمام
الق�ضاء المخت�ص».

مهرجان يف املركز العايل للريا�ضة
�أقام المركز العالي للريا�ضة الع�سكرية مهرجا ًنا ريا�ضيًّا
لمنا�سبة ت�أ�سي�س المجل�س العالمي للريا�ضة الع�سكريّة على
لحود الريا�ضي الع�سكري،
مالعب مجمّ ع الرئي�س �إميل ّ
وذلك بح�ضور قائد المركز.
وقد جرت مناف�سات ود َيّة بين نادي الجي�ش اللبناني
والأندية المدنيّة في مختلف
الألعاب الريا�ضيّة ،و�شارك
العب �أمن الدولة البطل الدولي
العريف علي حمّ ود في لعبة
الم�صارعة الرومانيّة ،وح�صل
على المركز الثاني بعد مباراة
قويّة مع بطل لبنان والجي�ش
علي �أحمد.

�أمن الدولة
يوقف مروّج
خمدرات يف زحلة
بعد تف�شي �آفة المخدرات بين
�شبابنا و�شاباتنا في المدار�س
والجامعات ،بد�أت مديريّة
�أمن الدولة بر�صد المروّجين
والمتعاطين والم�صنعين لها .في
هذا الإطار� ،أوقفت مديرية البقاع
الإقليمية في زحلة تاجر مخدرات
�سوري الجن�سية ،و�ضبطت قرب
م�سكنه كميّة مخب�أة من حبوب
الكبتاغون.
وال تزال التحقيقات م�ستمرة
ب�إ�شراف الق�ضاء المخت�ص،
للك�شف عن ال�شبكات التي
زوّدته بها ،كما لمعرفة �أ�سماء
المتعاطين الذين كان يزودهم بها
للترويج �أو للتعاطي ال�شخ�صي.

َّ
العريف حمود
يت�سلم �شهادته.
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نشاطات المديرية العامة للدفاع المدني

م�شاركــات العميد خط َـّـــار

ك ّ��ل��ف م��دي��ر ع���ام ال���دف���اع ال��م��دن��ي ال��ع��م��ي��د ري��م��ون خ ّ��ط��ار
بتمثيله في المنا�سبات والإحتفاالت:
 رئ��ي�����س مكتب الإع��ل�ام �إي��ل��ي خ��ي��راهلل ف��ي ن���دوة �أق��ام��ه��االمركز الدولي للدرا�سات اال�ستراتيجية والإعالم تحت عنوان
“ميثاق الإع��ت��دال لبناء دول��ة في لبنان” بدعوة من رئي�س
المركز ال��دول��ي للدرا�سات اال�ستراتيجية والإع�ل�ام الدكتور
العميد علي عواد في جامعة القدي�س يو�سف  -بيروت ،قاعة
بيار �أبو خاطر للم�ؤتمرات  -حرم العلوم الإن�سانية  -طريق
ال�شام بتاريخ .٢٠٢٢/02/10
 رئ��ي�����س ق�سم ���ش���ؤون ال��م��وظ��ف��ي��ن ع��م��اد ال��م�� ّر ف��ي ن��دوةاف��ت��را���ض��ي��ة �أق��ام��ت��ه��ا م���ؤ���س�����س��ة ال��ف��ك��ر ال��ع��رب��ي ت��ح��ت ع��ن��وان
“التعليم العالي غير الح�ضوري� :أج��وب��ة التجربة و�أ�سئلة

الم�ستقبل” �ضمن �سل�سلة ن����دوات ت��ح��ت ع��ن��وان “جائحة
كورونا ..التحديات والتداعيات” وذلك على من�صة Hubilo
ك��م��ا ت���مّ ب��ث��ه��ا م��ب��ا���ش��رة ع��ل��ى و���س��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل الإج��ت��م��اع��ي
الخا�صة بم�ؤ�س�سة الفكر العربي بتاريخ .2022/02/10

هبة من ال�سفيرة ال�سويدية
 200ب ّزة عمل واقية من العوا�صف الثلجية
ا�ستقبل مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون َّ
خطار في
مكتبه ال�سفيرة ال�سويدية في لبنان ال�سيدة Ann Dismorr
ومدير وحدة �إدارة مخاطر الكوارث لدى مجل�س ال��وزراء زاهي
�شاهين ،حيث تم ت�سليم العميد خطار هبة مق ّ َدمة من وكالة
الطوارئ المدنية ال�سويدية عبر ال�سفارة ال�سويدية في لبنان
�إل���ى ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع ال��م��دن��ي ،بالتن�سيق م��ع وح��دة
�إدارة مخاطر الكوارث لدى رئا�سة مجل�س ال��وزراء ،وهي عبارة

العميد خطار مع ال�سفرية ال�سويدية واحل�ضور.

عن �ألب�سة واقية من الطق�س العا�صف ( 200ب ّزة عمل وقفازات
ونظارات وقائية) لت�ستفيد منها المراكز الجبلية حيث ت�ستمر
عمليات الإنقاذ وجرف الثلوج خالل ف�صل ال�شتاء القار�س.
ف��ي ت�صريحها ،قالت ال�سفيرة دي�سمور �إن��ه��ا «ف��خ��ورة بهذا
التعاون بين وكالة الطوارئ المدنية ال�سويدية والدفاع المدني
اللبناني» وت�أمل �أن «يعزز هذا التبرع العيني ا�ستعداد الدفاع
ال��م��دن��ي واال���س��ت��ج��اب��ة ل��ج��م��ي��ع ال����ط����وارئ ،تح�سين ال�����س�لام��ة
ال���ع���ام���ة ،و�إن�����ق�����اذ الأرواح خ��ل��ال ه���ذا
ال��وق��ت ال�صعب للغاية» .كما ذك��رت �أن
«ت�����س��ل��ي��م ه����ذه ال���م���ع���دات ،ال���ت���ي ت�شتد
الحاجة �إليها هنا في لبنان ،ي�أتي في
وقت يوجد فيه نق�ص محلي في مواد
الحماية الأ�سا�سية».
وفي ختام الزيارة تمّ عر�ض �أنموذج
عن البزات ( ،)specimenوقد �أعرب
ال��ع��م��ي��د خ���ط���ار ع���ن ���ش��ك��ره ل��ل�����س��ف��ي��رة
دي�����س��م��ور م��ث��ن��ي ً��ا ع��ل��ى ه����ذه االل��ت��ف��ات��ة
الكريمة تجاه الدفاع المدني.
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العميد خطار ت�س َّلم هبة من م�ؤ�س�سة

American Task Force On Lebanon
ت�����س َّ��ل��م م��دي��ر ع���ام ال���دف���اع ال��م��دن��ي ال��ع��م��ي��د ري��م��ون خطار
برعاية وح�ضور ال�سفيرة الأميركية في لبنان ال�سيدة دوروثي
�شيا ،هبة ّ
مقدمة من م�ؤ�س�سة American Task Force
 On Lebanonكناية عن �آلية �إطفاء ذات محرك ثالثي
اال�شتعال كتقدمة م��ن مدينة لو�س �أنجلو�س �إل��ى المديرية
العامة للدفاع المدني في لبنان� .سوف تذهب هذه الآلية التي
ت��زن  55000رط��ل ل�صالح مركز ال��دف��اع المدني في الأ�شرفية
و�ستوفر �إمكانات اال�ستجابة للطوارئ لمجتمع ي�ضم �أكثر من
 200000قاطن .ت�أتي الهبة من �أع�ضاء المنظمات الأميركية
التي ال تبغي الربح     Cedars Reliefو The Amer i
 can Task Force on Lebanon - ATFLوبدعم من
وزارة الدفاع الأميركية �إ�ضافة �إلى ع�شرات المنظمات الأخرى
التي عملت على �إعادة ت�أهيل ال�شاحنة ونقلها و�شحنها .وي�شار
�إلى �أنه حتى هذا التاريخ ،قامت  ATFLبجمع وتوزيع �أكثر
من  50مليون دوالر من الم�ساعدات لل�شعب اللبناني ،كما �أن
 Cedars Reliefا�ستجابت ب�أكثر من  6ماليين دوالر من
الإمدادات والأدوية.
وق��د �أق��ي��م حفل ا�ستالم �آل��ي��ة الإط��ف��اء ف��ي م��ق�� ّر العمليات
المركزية في تحويطة فرن ال�شباك ،بح�ضور رئي�س م�ؤ�س�سة
 .People to People Aid Corpو�سيم ك��ب��ارة وممثل
م���ؤ���س�����س��ة American Task Force On Lebanon
وموظفين ومتطوعين في الدفاع المدني.
ّ
ا�ستهل الحفل ب�إقامة مرا�سم الإ�ستقبال من قبل فرقة
وقد
الت�شريفات في الدفاع المدني ،وم��ن ثم الن�شيدين اللبناني
والأميركي.

العميد َّ
خطار

و�ألقى مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار كلمة
بالمنا�سبة قال فيها :
«ي�سعدنا ان نلتقي اليوم ال�ستالم هبة َّ
مقدمة من م�ؤ�س�سة
 American Task Force On Lebanonوه��ي عبارة
َّ
مخ�ص�صة لمركز الدفاع
عن �آلية �إطفاء من نوع Seagrave
ً
المدني في الأ�شرفية الذي �سارع عنا�صره� ،أ�سوة بزمالئهم� ،إلى
تنفيذ مهام الإ�سعاف والإنقاذ فور وق��وع االنفجار الم�أ�ساوي
في مرف�أ بيروت من دون الإلتفات ال��ى الأ���ض��رار التي �أ�صابت
مركزهم و�آلياتهم ،فبذلوا جهو ًدا ج َبّارة في �أكثر الظروف ق�سوة
وخطرًا وب�إمكانات متوا�ضعة ال تتنا�سب مع حجم الكارثة».

العميد خطار.

و�أ�ضاف�« :إن الدفاع المدني لم ولن يت�أخر في تلبية النداء
بالرغم من انعدام امكاناته وم�ستلزمات مهامه الدقيقة ،كما �أن
عنا�صره موظفون ومتطوعون يعملون في �أق�سى الظروف رغم
�أن مطالبهم بقيت مهملة �إلى �أن تولى معالي وزير الداخلية
ب�سام مولوي مهامه فاعتبر ق�ضية الدفاع
والبلديات القا�ضي ّ
ال��م��دن��ي ف��ي ���س��ل��م �أول���وي���ات���ه وه���و ي��ج��ه��د لتثبيت متطوعيه،
ولتعزيز قدراته تبعًا للإمكانات المتوفرة ،فله منا �أكبر التحية
والتقدير لهذه الإلتفاتة الم�س�ؤولة».
وت��اب��ع«:ن��ح��ن نعلم �أن �أ���ص��دق��اء لبنان ف��ي ال��ع��ال��م ه��م على
ا�ستعداد لم�ساعدة لبنان على النهو�ض �شرط البدء بتنفيذ
�إ����ص�ل�اح���ات ب��ن��ي��وي��ة ،ل��ك��ن��ن��ا ن��ع��ت��ب��ر �أن�����ه م���ن ال�������ض���روري و���ض��ع
برنامج طارئ لإر�ساء اال�ستقرار ،ي���ؤدي �إلى تحقيق مجموعة
م��ن الأه�����داف الأ���س��ا���س��ي��ة وف���ي م��ق��دم��ه��ا ا���س��ت��ئ��ن��اف ال��خ��دم��ات
الحكومية الأ�سا�سية المرتبطة بالأمن واال�ستقرار والحماية
ال��م��دن��ي��ة لل�سكان و�إب���ع���اد ال��م��خ��اط��ر ع��ن��ه��م ،وت���ن���درج ف��ي ه��ذا
الإطار الم�ساعدات الم�شكورة التي تقدمها الواليات المتحدة
الأميركية للجي�ش اللبناني و�سائر القوى الأمنية وهي م�ساهمة
جوهرية ودعامة �أ�سا�سية ت�سبق انطالق مرحلة نهو�ض الدولة
في لبنان».
وق��ال�« :أم��ا الدفاع المدني فهو الجناح المكمّ ل وال�ضامن
للحماية المدنية للنا�س وهو ي�ستحق التفاتة لتعزيز قدراته
وت��ج��ه��ي��زات��ه ،ك��م��ا ودع����م ���ص��م��ود �أف������راده �أم����ام ق�����س��وة ال��ظ��روف
ال��ح��ي��ات��ي��ة ال��ت��ي ي��واج��ه��ون��ه��ا ،وال ب ّ���د ان ي�شملهم ال��ب��رن��ام��ج
الطارىء لحماية اال�ستقرار».
و�أ���ض��اف«:ن��ح��ن نعتبر هبة م�ؤ�س�سة American Task
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 Force On Lebanonخطوة هامة تعك�س مدى التقدير
لمهام الحماية التي ي���ؤدي��ه��ا ال��دف��اع المدني على الم�ستوى
ال��وط��ن��ي ،ون���أم��ل ان ت��ك��ون ب��اك��ورة اه��ت��م��ام ب��ه��ذا ال��ج��ه��از ال��ذي
ا�ستحق محبة النا�س وت�أييدهم غير الم�شروط».
��ائ�ًل�« :و�إذ نت�سلم �آل��ي��ة الإط���ف���اء ال��م��وه��وب��ة� ،أق���درّ
وخ��ت��م ق اً
م�شاركتكم في ه��ذا الحفل ،و�أج ّ���دد �شكر ال��دف��اع المدني لكل
من ّ
يمد له يد الم�ساعدة ،ونتطلع الى المزيد من الخطوات
الداعمة».

السفيرة شيا

ومن ثم تولت ال�سفيرة دوروثي �شيا �إلقاء كلمة ّ
قدرت من
خاللها الجهود المهمة والم�ستمرة للمنظمات الأميركية
التي ال تبغي الربح للم�ساعدة في تلبية احتياجات ال�شعب
ال��ل��ب��ن��ان��ي« .ه����ذه ال��ه��ب��ة ت��ظ��ه��ر روح ال��ت��ط��وّع وح�����س��ن ال��ن��يّ��ة
وال�صداقة بين ال�شعبين الأميركي واللبناني� .إنني �أتطلع
�إلى االحتفال بمزيد من الهبات الخا�صة المماثلة ،والتي
تزوّد المجتمع اللبناني بالمعدات لتعزيز قدراته في �إنقاذ
الحياة واال�ستجابة للطوارئ».
كما �ألقى الأ�ستاذ و�سيم كبارة رئي�س م�ؤ�س�سة People
 .to People Aid Corppوممثل م�ؤ�س�سة Amer i
 can Task Force On Lebanonكلمة �أو�ضح فيها
�أن «الجالية اللبنانية الأميركية المنت�شرة من �سان دييغو
� San DIEGOإلى ماين  MAINتفتخر بالخدمات التي
يقدمها متطوعو الدفاع المدني المحليون للبنان ،وتنحني
ً
توا�ضعا �أمام ت�ضحياتهم العظيمة».
و�أردف �أن���ه «م��ن��ذ �آ ب  ، 2020ق��ام��ت م�ؤ�س�سة Amer i
 can Task Force On Lebanonبتنظيم وتن�سيق

مع العنا�صر.

ال�سفيرة �شيا.

جهود المجتمع اللبناني الأميركي في الواليات المتحدة
وتمكنت من تقديم �أكثر من  50مليون دوالر من الم�ساعدات
الإن�����س��ان��ي��ة �إل����ى ل��ب��ن��ان م��ن خ�ل�ال ج��ه��ود الإدارة المحلية
لم�ؤ�س�سة  People to People Aid Corpكما �أن
م���ؤ���س�����س��ة People to People Assistance Corp
قامت بت�سليم م�ساعدات �إن�سانية و�إمدادات �إغاثة طبية �إلى
العديد من مراكز الدفاع المدني في جميع �أنحاء لبنان من
العدي�سة �إلى طرابل�س.
ّ
وب��ع��د �إل���ق���اء ال��ك��ل��م��ات ���س��ل��م م��دي��ر ع���ام ال���دف���اع المدني
ال�سفيرة �شيا درعً ا تذكارية ودرعً ا ثانية من مركز الأ�شرفية
�إل��ى مركز ال��دف��اع المدني ف��ي لو�س �أنجلو�س و�س ّلم �أي�ضً ا
ال�سيّد كبارة درعً ا عربون �شكر وتقدير لم�ؤ�س�سة . ATFA
وف����ي ال���خ���ت���ام ت��ف��ق��د ال��ع��م��ي��د خ���ط���ار وال�����س��ف��ي��رة �شيا
والحا�ضرون �آلية الإطفاء التي �ستو�ضع في خدمة �أهالي
منطقة الأ���ش��رف��ي��ة وال��ج��وار واط��ل��ع��وا على م��ا تحتويه من
عتاد ،ثم ال��ت���أم الجميع للم�شاركة في حفل كوكتيل �أقيم
بالمنا�سبة وقطع قالب الحلوى و�إلتقاط �صور تذكارية.
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زيارة درا�س َّية �إىل الأردن
حول قطاعي الأمن والدفاع

الوفد اللبناين مع امل�شاركني.

نظمت الهيئة الوطنيّة ل�ش�ؤون المر�أة اللبنانية بالتعاون مع
اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون المر�أة وبال�شراكة مع م�شروع
تعزيز ق��درات الإدارة المتكاملة للحدود في لبنان (المرحلة
ّ
والمنفذ من قبل المركز
الثالثة) المموَّل من االتحاد الأوروبي
ال��دول��ي لتطوير �سيا�سات الهجرة زي���ارة درا���س��يَّ��ة ناجحة �إل��ى
الأردن تمحورت حول «دمج وتعميم مفهوم النوع االجتماعي
في �إدارة و�أمن الحدود».
وك����ان ال���ه���دف الأ���س��ا���س��ي م���ن ال����زي����ارة ال��م��ي��دان��ي��ة ت��ع��ري��ف
الم�شاركين اللبنانيين ب�آليات تعميم مفهوم النوع االجتماعي
ف��ي �إدارة و�أم���ن ال��ح��دود ال��ت��ي اعتمدها ن��ظ��را�ؤه��م الأردن��ي��ون
على الم�ستوى الوطني .ورك��زت على خطط العمل الوطنية
المطبقة حاليًا ف��ي ك�لا البلدين و�آل��ي��ات تنفيذها ،وو�سائل
تعزيز تمثيل وم�شاركة المر�أة المتزايدة في �إدارة و�أمن الحدود،
بما في ذلك في الأدوار الت�شغيلية.
ّ
وقالت ال�سيدة كلودين عون رئي�سة الهيئة الوطنية معلقة،
«ان ه���ذه ال���زي���ارة رم���ت ال���ى ت���ب���ادل ال��خ��ب��رات ب��ي��ن الجانبين
الأردني واللبناني و�أتاحت للوفد اللبناني االطالع على ال�سبل

المعتمدة في الأردن ال�ستيعاب م�شاركة الن�ساء في القطاعين
الأمني والع�سكري» .وقالت :هذه الم�شاركة هي حديثة العهد
في العالم العربي ،انما اثبتت في العالم انها عامل ايجابي في
تحقيق االهداف التي تتوخاها الم�ؤ�س�سات الأمنية والدفاعية.
ب��دوره��ا ،ذك���رت الأم��ي��ن��ة ال��ع��ام��ة للجنة الوطنية الأردن��ي��ة
ل�������ش����ؤون ال����م����ر�أة ال���دك���ت���ورة ���س��ل��م��ى ال��ن��م�����س �أن����ه «ي��ع��د �إع����داد
ا�ستراتيجيات لإدماج النوع االجتماعي وفي القطاعين الأمني
والع�سكري ،بهدف زيادة تمثيل المر�أة في المنا�صب القيادية
العليا وا���س��ت��م��راره��ا ف��ي ال��خ��دم��ة ف��ي مختلف ال��م��واق��ع بما
يوائم الخطة الوطنية ،خطوة مهمة لتحقيق الم�ساواة بين
الجن�سين وتمكين المر�أة».
وع ّلق مدير م�شروع تعزيز قدرات الإدارة المتكاملة للحدود
في لبنان (المرحلة الثالثة) على �أهمية هذا التعاون اً
قائل �إن
«ه��ذه الزيارة الدرا�سية تهدف �إل��ى تعزيز ال�شبكات الإقليمية
بين �أ�صحاب الم�صلحة الم�شاركين في تنفيذ �أجندة المر�أة
وال�����س�لام والأم�����ن « »WPSف��ي ال��م��ن��ط��ق��ة ،م��ع ال��ت��رك��ي��ز على
الوكاالت الأمنية».

24

العدد  362ــ �آذار 2022

الدفاع املدين �شارك يف م�شروع
«الدعم ال�سوي�سري للإدارة املتكاملة للحدود يف لبنان»

امل�شاركون يف م�شروع الدعم ال�سوي�سري.

ب������دوره������ا ق����دم����ت م����دي����رة
ال��م�����ش��روع رن��ي��ن ن��ه��را ع��ر���ضً��ا
ح�����ول الأه���������داف والأن�������ش���ط���ة
وال���ن���ت���ائ���ج ال���م���ت���وق���ع���ة ل��ه��ذا
الم�شروع.
ثمّ قدمت �ضابط الم�شروع
ال��م��ع��اون �أم��ان��دا نوفل عر�ضً ا
ح���ول �إن���ج���ازات ال��م�����ش��روع في
مراحله الأولى والثانية.
ي�����ش��ار �إل���ى �أن���ه ي��ت��م تنفيذ
الم�شروع  -الذي ي�ستغرق � 18شهرًا  -من قبل المركز الدولي لتطوير
�سيا�سات ال��ه��ج��رة ف��ي ل��ب��ن��ان ،ويعتمد م��ق��ارب��ة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى حقوق
الإن�سان في �إدارة الحدود والهجرة ،مما ي�ساهم في تعزيز اال�ستقرار
الوطني والتما�سك االجتماعي في لبنان.

تما�شيًا مع الدعم الم�ستمر الذي قدمته الحكومة ال�سوي�سرية
على م��دى ال�سنوات ال�ست الما�ضية ،ت��م �إط�ل�اق المرحلة الثالثة
م��ن م�����ش��روع «ال���دع���م ال�����س��وي�����س��ري ل��ل���إدارة المتكاملة ل��ل��ح��دود في
لبنان» بح�ضور ال�سفيرة ال�سوي�سرية د .ماريون وايت�شلت ،وبم�شاركة
ممثلين عن مختلف الأجهزة الأمنية اللبنانية
وال�����ش��رك��اء والأط������راف المعنية وم���ن �ضمنهم
المديرية العامة للدفاع المدني.
وان�����ض��م��ت م���دي���رة ال��ب��رام��ج الإق��ل��ي��م��ي��ة في
ال���م���رك���ز ال����دول����ي ل��ت��ط��وي��ر ���س��ي��ا���س��ات ال��ه��ج��رة
�أخمد عنا�صر من ال��دف��اع المدني في تمام ال�ساعة  ١٢:٤٥من تاريخ
ع��ب��ر ت��ط��ب��ي��ق � Zoomإل�����ى ال��م�����ش��ارك��ي��ن في
ً
محمل ب�صهريج يحتوي على مادة
حريقا �شب داخل بيك �آب
الحفل و�أثنت على «هذا المثال البارز للقيادة ٢٠٢٢/٢/١١
َّ
وال�ضيافة والت�ضامن» .و�أكدت �أن «مع الجهات الغاز ،ما �أدّى الى انت�شار النيران لتطال واجهات و�شرفات مبنى م�ؤلف من
المانحة الدولية مثل الحكومة ال�سوي�سرية ،ثالث طبقات في الموقع بالإ�ضافة الى �سيارة رباعية الدفع على �أوتو�ستراد
نظل ملتزمين بموا�صلة دع��م��ك��م� ،أ�صدقائنا ذوق مكايل.
ولم ي�سفر االنفجار عن وق��وع �أي��ة �إ�صابات ب�شرية فاقت�صرت الأ�ضرار
اللبنانيين ،في �إدارة الهجرة التي تعتبر ق�ضية
معقدة».
م��ن جهته تقدم العميد ال��رك��ن وليد ع��ون ،على الماديات.
ت���وازيً���ا ،عمل
ب��ال��ن��ي��اب��ة ع��ن الأم����ن ال��ع��ام ال��ل��ب��ن��ان��ي ،بال�شكر
«لدولة �سوي�سرا الإتحادية و�سفارتها في لبنان ع�����ن�����ا������ص�����ر م���ن
كما ول��ك��اف��ة ال���دول ال��داع��م��ة ف��ي ه��ذا المجال ال��دف��اع المدني
وال��م��رك��ز ال���دول���ي ل��ت��ط��وي��ر ���س��ي��ا���س��ات ال��ه��ج��رة ع�����ل�����ى ت�����أم����ي����ن
 ،ICMPDعلى دعمهم الم�ستمر للمديرية ال�سالمة العامة
العامة للأمن العام ،الذي �أدى �إلى رفع م�ستوى ف����������������ي م��������وق��������ع
االن���ف���ج���ار �إل����ى
�أداء الع�سكريين».
و�سلطت ال�سفيرة ال�سوي�سرية د .وايت�شلت �أن ا���س��ت��ك��م��ل��ت
ال�����ض��وء ع��ل��ى «م���دى ت��واف��ق ه���ذا ال��م�����ش��روع مع ع����م����ل����ي����ات رف����ع
قرار مجل�س الأمن التابع للأمم المتحدة رقم بقايا ال�صهريج
 ،1325وه��و �أول ق��رار تاريخي للمجل�س ب�ش�أن من المكان .
�إخماد احلريق.
المر�أة وال�سالم والأمن».

الدفاع المدني يخمد حريق انفجار �صهريج غاز
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ور�شتان لم�شروع تعزيز قدرات الحدود في لبنان
ع��ق��د م�����ش��روع ت��ع��زي��ز ق���درات
الإدارة ال��م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل��ح��دود
ف��ي ل��ب��ن��ان (ال��م��رح��ل��ة الثالثة)
 EUIBMLBN3#ال��م��م��ول
م���ن االت����ح����اد الأوروب���������ي ور���ش��ة
ع���م���ل ت���دري���ب���ي���ة ح������ول �����ش�����ؤون
الإع����ل����ام وا�����س����ت����خ����دام و����س���ائ���ل
التوا�صل االجتماعي في فندق
 Small Villeف���ي المتحف
ع���ل���ى م������دى � 3أي��������ام ( 18و19
و 20ك��ان��ون ال��ث��ان��ي) لمختلف
ال����وك����االت الأم���ن���ي���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة
(الجي�ش اللبناني ،قوى الأمن
ال���داخ���ل���ي ،الأم�����ن ال���ع���ام� ،أم���ن
م�شاركون يف الور�شة.
ال������دول������ة ،ال����ج����م����ارك ،ال����دف����اع
ال��م��دن��ي ،ف��وج �إط��ف��اء ب��ي��روت).
وكانت فر�صة لالطالع على �آخر التحديثات في مجال و�سائل
التوا�صل االجتماعي والإعالم.
توازيًا عقد م�شروع تعزيز قدرات الإدارة المتكاملة للحدود
في لبنان (المرحلة الثالثة)  EUIBMLBN3#الممول من
االتحاد الأوروب��ي ور�شة عمل حول تحليل احتياجات التدريب
( )Training Needs Analysisلمختلف الوكاالت الأمنية
اللبنانية ومن �ضمنها المديرية العامة للدفاع المدنيّ .
و�شكلت

هذه الور�شة فر�صة للتعرف على مجاالت التعاون الم�شترك.
�إلى ذلك عقد الم�شروع بالتعاون مع لجنة مراقبة و�ضبط
ال��ح��دود ف��ي الجي�ش اللبناني ور���ش��ة عمل لمدة يومين حول
تطوير اال�ستراتيجية البحرية بدعم من الخبراء من الجامعة
البحرية العالمية World Maritime University -
. headquarters
وج��م��ع��ت ال��ور���ش��ة الأج���ه���زة الأم��ن��ي��ة وال��������وزارات المعنية
بالقطاع البحري ووحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني.

مذكرة تفاهم بين الدفاع المدني وجمعية «»roads for life
التقى مدير عام الدفاع المدني العميد
ري��م��ون خ��ط��ار ف��ي مكتبه رئي�سة جمعية
« »roads for lifeال�����س��ي��دة زي��ن��ة قا�سم
تم توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية
حيث َّ
العامة للدفاع المدني والجمعية بهدف
�إفادة عنا�صر الدفاع المدني من مجموعة
برامج تدريبية متخ�ص�صة ومتطورة في
مجال تقديم الإ�سعافات الأولية عند وقوع
�أي حادث مروري بما ي�شمل حاالت متنوعة
(الإنعا�ش القلبي الرئوي ،الحروق ،نزف
الدم ،الك�سور ،)...وعلى �أن تنظم الدورات
على م�ستويين :الأول ي�شمل المدربين
ف��ي ال��دف��اع ال��م��دن��ي وال��ث��ان��ي ي��ط��ال كافة
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العنا�صر وفي نهاية كل منهما يح�صل المتدربون على
�شهادة معترف بها من منظم ة � NAEMTأو N A
 TIONAL ASSOCIATION OF EME.GENCY MEDICAL TECHINICIANS
وقد �أ�شاد العميد ّ
خطار بهذه الخطوة التي �ست�سهم
في تعزيز قدرات العنا�صر للإ�ستجابة �إلى حوادث ال�سير
ب��م��زي��د م��ن الفعالية وت�ضعهم ع��ل��ى �أه��ب��ة الإ���س��ت��ع��داد

للتعامل م��ع ال��ح��االت ال��ط��ارئ��ة �أ ًيّ����ا ك��ان نوعها ودرج��ة
خطورتها.
بدورها �أعربت ال�سيدة قا�سم عن تقديرها للجهود
التي يبذلها عنا�صر ال��دف��اع المدني وا�ستب�سالهم في
عمليات الإغاثة والإنقاذ توازيًا مع الإطفاء والإ�سعاف
والذين ي�ستحقون كل �شكر على ما يظهرونه من اندفاع
و�شجاعة رغم الظروف القاهرة التي يواجهونها.

جولة للعميد خطار على مراكز الدفاع المدني
تفقد مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون ّ
خطار
عددًا من مراكز الدفاع المدني في المناطق الجبلية،
اً
م�ستهل جولته من مركز عاليه ،مرو ًرا بمركزي جديتا
اً
ثم بر اليا�س ،و�صول �إلى مركز عميق ،وذلك للإطالع
على �أو�ضاع العنا�صر والآل��ي��ات والإ���ش��راف على م�سار
تنفيذ المهمات الم�ستمرة من دون توقف منذ بداية
ال��ع��وا���ص��ف الثلجية المتالحقة ال��ت��ي ت�����ض��رب لبنان
حال ًّي ًا.
وقد �أثنى العميد خطار على الجهود التي يبذلها
العنا�صر وموا�صلتهم العمل على مدار ال�ساعة في ّ
ظل
ظ��روف مناخية قا�سية ،ومواجهتهم درج��ات الحرارة

العميد ّ َ
خطار خالل جولته.

المتدنية عن ال�صفر في العديد من المناطق ،حيث
لم يتقاع�سوا عن تلبية ن��داءات المواطنين والإ�سراع
لإن��ق��اذه��م م��ن التعر�ض لأي خطر ج��راء احتجازهم
داخل ال�سيارات والحافالت ب�سبب تراكم الثلوج وتكون
طبقات من الجليد.
ّ
وق���د �أع���ط���ى ال��ع��م��ي��د خ���ط���ار ت��وج��ي��ه��ات��ه للعنا�صر
لجهة متابعة العمل بالزخم عينه ،والبقاء بجهوزية
تامة لتلبية ن��داءات الإغاثة بال�سرعة المطلوبة رغم
الأزم������ات ال��خ��ان��ق��ة ال��ت��ي ت��رخ��ي ب��ث��ق��ل��ه��ا ع��ل��ى ال��ب�لاد
التزامً ا بر�سالة الدفاع المدني التي تقوم على انقاذ
الأرواح والممتلكات رغم كل ال�صعوبات والتحديات.
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«نوبل الصبر» للشعب اللبناني

ف�ؤاد حطيط
ل��و كانت هناك ج��ائ��زة «ن��وب��ل لل�صبر» لما نالها غير ال�شعب
اللبناني ،الوديع ،الم�سكين ،الحزين ،الذي نام عزي ًزا و�صحا فج�أة
على عوز وفاقة.
ي�ستحق هذا ال�شعب كل ال�شفقة� .شعب �أيوب ،خ�سر كل ودائعه
المنقولة وغ��ي��ر المنقولة ،و���ص��ار يت�س َوّل حقوقه م��ن ماكينات
على عتبات الم�صارف� .صارت حياته بائتة باردة ال ينع�شها غير
هبات «الفري�ش» ...دوالر طازة رائحته طالعة تزكم الأنوف وتربك
العقول.
�شعب لبنان العظيم �صار �شعوبًا بال عظمة .تواريخ ال تتقاطع
وهوام�شها ميادين احتراب دائ��م .جغرافيات �شا�سعة على وطن
�صغير ج ًّ���دا ت��ت��وزع ح�سب �أه���واء ك��ل «�شعب» وخيوطه الطائفية
والمذهبية.
طوابير على مد النظر .اللبناني يجد نف�سه م�ضط ًرّا لالنتظام

بالدور ،لبنزين ال�سيارة ،للقمة العي�ش ،للدواء ...طوابير للخواء
اً
�سبيل.
�إال لمن ا�ستطاع للوا�سطة

نظام يا شباب

يت�شابه اللبنانيون في المالمح ال�شاحبة ،في نظرة االنك�سار،
في النوم بال �أح�لام ،في االبت�سامة ال�صفراء اليائ�سة ...لكنهم
ُّ
ي�صطفون
فج�أة يعودون جماعات متمايزة متنافرة متقاتلة ،حين
على خطوط التما�س الأهل َيّة.
ك�أن لبنان الكبير� ،إذ احتفل بمئوية والدته ،فتكت به ال�شيخوخة
المبكرة .ترهل ،ودب فيه الألزهايمر� .صار «رجل ال�شرق المري�ض»
بعدما كان يتباهى ب�أنه «�سوي�سرا ال�شرق» ،لكنه �صرَّف �أمجاده في
ال�سوق ال�سوداء مقابل حفنة �أوهام قوة.
«نوبل ال�صبر» جائزة قليلة لهذا ال�شعب الذي ابتلي بالكثير
ً
خنوعا ،يعدد وجوه محنته وال يجر�ؤ على
وما زال �صابرًا قانعًا بل
ت�سمية �أ�سبابها.
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نشاطات معهد قوى األمن الداخلي

دورة التدريب على تقنيات التوا�صل.

�شهد معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون� ،سل�سلة
دورات تدريب ّ َية توزعت على ال�شكل التالي:
پ انطال ًقا من �ضرورة تنمية خبرات العن�صر الأمني وتزويده
بالمعرفة العلم ّية اَّ
اللزمة بغية تطوير مهاراته وقدراته العمل ّية،
الخا�صة في وحدة
المجموعة
لم�صلحة
ة
�أُقيمت دورة تدريب َّي
َّ
ُ
ال�شرطة الق�ضائ ّية في مجال التحقيقات العدل َّية .وقد �أتبعت
�إلى كل ّية ال�ض َّباط ،وتو َّلى الإ�شراف عليها المالزم الأ َّول را�شد
المتخ�ص�ص في مجال
ج ّبور ،وقام بالتدريب فيها فريق العمل
ِّ
ال�ضابطة العدل َّية.
پ �إلى ِّ
الحد منها،
تف�شي ظاهرة العنف الإجتماعي ،و�ضرورة
ِّ
ّ
نُ ّظمت بالتّعاون مع الـ  UNFPAومنظمة «�أبعاد» جل�ستان
توعو َّيتان ودورة تدريب َّية في مجال اال�ستجابة والوقاية من
العنف القائم على النّوع الإجتماعي .كما نُ ّظمت ور�شتا عمل
تو ّلى الإ�شراف عليهما رئي�س ق�سم الأبحاث والدرو�س العقيد
�إيلي الأ�سمر ،وتابعهما ثمانية ع�شر رتي ًبا.
پ �ضمن �إطار التَّح�ضير ال�ستالم المباني المن�ش�أة حدي ًثا في
المعهد� ،أُقيمت دورة تدريب ّية من قبل �شركة PSCINC
المخ�ص�صة
ت�ض ّمنت تدريبات حول التجهيزات والتقن َّيات
ّ

من�صة تدريب عن
للتدريب )�ألواح ذك ّية ،كاميرات� ،صوت ّيات،
ّ
متخ�ص�صون �أميركيون،
بعد ،(...وتو ّلى الأعمال التدريب ّية
ّ
ً
�ضابطا وعن�ص ًرا.
فيما تابع الدورة اثنان وع�شرون
پ في �إط��ار م�شروع الدعم المم ّول من الإتحاد الأوروب��ي،
نُ ّظمت دورة تدريب ّية حول تقن ّيات التّوا�صل ،تو ّلى الإ�شراف
المقدم رون��ي الها�شم ،يعاونه
عليها رئي�س ق�سم التّدريب
ّ
المالزم الأ ّول ذبيان �صفير ،وق��ام بالتّدريب خبيران من
ً
�ضابطا.
ال�شرطة الوطن ّية الفرن�س ّية ،وتابعها اثنا ع�شر
ت�ض ّمنت ال��دورة محاور عديدة ر ّكزت على تقييم المخاطر
التي تواجه رجال ال�شرطة في �أثناء مهامهم الأمن ّية ،وكيف ّية
�إدارة النزاع وال�سلوك ّيات وردود الأفعال ،والتّوا�صل ب�شكل
�إيجابي مع النّا�س ،وفهم التوا�صل الالواعي ولغة الج�سد،
ال�سيىء .كذلك ر ّكز المد ّربون
و�إقامة الحوار ،ونتائج التوا�صل
ِّ
على كيف َّية التعامل مع ال�ضغط النف�سي.
پ في �إطار متابعة تنفيذ النّ�شاط  5,4,1لدعم قوى الأمن
الداخلي في التوا�صل الداخلي والخارجي ،اجتمع رئي�س
فرع اال�ستعالم الأمني في �شعبة العالقات العامة النقيب
جوليان خليفة برئي�س فريق الخبراء في الم�شروع Joaquin
 ،Garciaوتباحثا فيه في الن�شاطات والو�سائل التي من
�ش�أنها في المرحلة الأول��ى ،تعزيز التوا�صل الداخلي في
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المدير ّية العا ّمة لقوى الأمن
ال���داخ���ل���ي ،وف���ي ال��م��رح��ل��ة
ّ
ال ّثانية تعزيز التوا�صل بين
المدير ّية والمجتمع .وبنتيجة
االج��ت��م��اع ،ت�� ّم الإت��ف��اق على
عقد ور�شة عمل في المعهد
لتبادل الأفكار ب�ش�أن متابعة
تنفيذ هذا الن�شاط.
پ بالتعاون مع ّ
منظمة ISO
� ،LIBANأُق���ي���م���ت دورة
ت��دري��ب�� ّي��ة )ن��م��ط التعليم عن
بعد( ح��ول التدقيق الداخلي
� Internal auditorأ�شرف
عليها رئ��ي�����س مكتب �ضمان
ال��ج��ودة ف��ي المعهد النقيب
درغ��ام طربيه ،وتابعها ثالثة
ً
�ضابطا وعن�ص ًرا.
وث�لاث��ون
وق��د تناولت ال��دورة موا�ضيع
عديدة ،منها� :أن��واع التدقيق
ومبادئه وطرقه ،و�أع�ضاء فريق
ال��ت��دق��ي��ق ،و���س��ل��وك ال��م��د ّق��ق،
وكيف ّية �سير عمل التدقيق.
وقد ُق ّدمت في �أ ّول �أربعة �أيام
ور�ش عمل عن بُعد� .أ ّما اليوم
قدم
الأخير  ،فقد كان ح�ضور ًّيا ّ
فيه المتد ّربون الذين ُق ّ�سموا
ً
عر�ضا
�إلى خم�س مجموعات،
ل��ب��رن��ام��ج ت��دق��ي��ق ل��م��رك ٍ��ز من
اختيارهم ،وتحليل المخاطر
وكيف ّية انتقاء �أع�ضاء الفريق.
وقد ق َّيمت العرو�ض المنجزة
لجنة م�ؤ ّلفة من مدير منظمة
 ISO LIBANالدكتور رامي
ال�شدياق ،وخواكين غار�سيا،
ورئي�س ف��رع التدريب الرائد
حمزة حيدر �أحمد ،والنّقيب
طربيه.

دورة الوقاية من العنف الإجتماعي.

دورة التدريب على مكافحة الإرهاب.

ّ
منظمة � ISO Libanأُقيمت
پ بالتن�سيق مع المعن ّيين في
،Advenced After Effects
دورة تدريب ّية في مجال
غ�سان الحاج
ّقيب
ن
ال
يعاونه
أ�سمر،
ل
ا
إيلي
�أ�شرف عليها العقيد �
ّ
ح�سن الذي تابع الدورة � ً
أي�ضا� ،إ�ضافة �إلى اثني ع�شر عن�ص ًرا
من وحدة المعهد و�شعبة العالقات العا ّمة.
پ بالتّعاون مع ال�سفارة الأميرك ّية في لبنان  -مكتب برنامج

الم�ساعدة على مكافحة الإرهاب � ،ATAأُقيمت دورة تدريب ّية
من قبل خبراء �أميرك ّيين حول تطوير المد ّربين � ،IDCأ�شرف
عليها قائد مدر�سة الرتباء العقيد فادي حامد ،يعاونه النقييب
ً
�ضابطا وعن�ص ًرا.
فريديريك يزبك ،وتابع درو�سها ثمانية ع�شر
پ في �إطار تطوير قدرات العنا�صر الأمن ّية في تقن ّيات
قيادة الآل ّيات ال ّثقيلة و�صيانتها� ،أُقيمت دورة تدريب ّية على
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دفعتين في مجال قيادة الآل ّيات الثقيلة ل�صالح المدير ّية
العا ّمة للدفاع المدني ،وقد �أ�شرف عليها �ضابطان من كل ّية
ال�ض ّباط ،هما :النقيب ميكائيل عبداهلل ،يعاونه المالزم
الأ ّول با�سل �إبراهيم.
تابع الدفعتين ثالثون عن�ص ًرا ،خم�سة ع�شر عن�ص ًرا في ّ
كل
ال�سالمة المرور ّية.
دفعة ،وقام بالتّدريب رتباء من فريق ّ
متعددة ،منها :قانون ال�سير،
درو�سا
وت�ض ّمنت مواد التعليم
ِّ
ً
وتقن ّيات قيادة الآل ّيات الثقيلة و�صيانتها )ميكانيك عام
وخا�ص( ،وتمارين عمل ّية على قيادة الآل ّية الثقيلة ،و�أخي ًرا
�أُج��ري��ت اخ��ت��ب��ارات م��ن اللجنة
الفاح�صة لتقييم المكت�سبات
المعرف ّية والعمل ّية الجديدة.
ال��دع��م
پ ف���ي �إط�����ار م�����ش��روع ّ
المم ّول من اال ّت��ح��اد الأوروب���ي،
وانطال ًقا من �أهم ّية عمل ّية فرز
النّفايات من �أج��ل بيئة �صح ّية
نظيفة ،ق��ام��ت جمع ّية Live
 Love Lebanonب���إل��ق��اء
محا�ضرة ،في قاعة اللواء �أحمد
ال��ح��اج ،ل�ض ّباط وح��دة المعهد
وع��ن��ا���ص��ره��ا ،تت�ض ّمن عمل ّية
الفرز بتفا�صيلها كافّة ،ور ّك��زت
الما�سة في الوقت
على الحاجة
ّ
الراهن �إلى حماية البيئة اللبنان ّية
التي �أ�ضحت حاجة �ضرور ّية في
ّ
ظل التّلوث البيئي الخطير .وقد
قام وفد الجمع ّية والمعن ّيون في
االتّ��ح��اد الأوروب����ي ،بعد انتهاء
ال��م��ح��ا���ض��رة ،بجولة ف��ي داخ��ل
المعهد ،برفقة النّقيب عماد
ّ
خطة فرز
الخولي ،بغية و�ضع
خا�صة بالمعهد.
ّ
پ ف��ي �إط����ار ب��رن��ام��ج اح��ت��راف
ّ
وحر�صا
المو�سع ،EP2
ال�شرطة
ً
ّ
من المدير ّية العا ّمة لقوى الأمن
ال��داخ��ل��ي ع��ل��ى تنمية م��ه��ارات
ّ
ع��ن��ا���ص��ره��ا وت��ط��وي��ر خبراتهم
ب��ه��دف تنفيذ مهامهم بمهن ّية
��دف��ع��ة ال ّثانية
عالية ،نُ ّظمت ال ّ
ع�شرة من دورة تدريب ّية بعنوان
“تدريب م�����س��ت��م��ر ل��ع��ن��ا���ص��ر
الف�صائل الإقليم ّية ف��ي وح��دة
الدرك الإقليمي” ،تو ّلى الإ�شراف
ّ

ب�سام ري�شا من مدر�سة ال ّرتباء ،وقام بالتّدريب
عليها النّقيب ّ
ك ُّل من النّقيب فريدريك يزبك ،والمالزم الأ ّول جان بيار
كيرلل�س ،يعاونه ك ٌّل من المعاونين الأ ّولين :يحيى طعمة
وبالل عويدات� ،إ�ضافة �إلى خبراء �أميرك ّيين .وقد تناولت
درو�سا عديدة ،منها :معارف عا ّمة قانون ّية
الما ّدة التّعليم ّية
ً
ووظيف ّية ،الأخالق ّيات� ،إتقان ا�ستخدام الأ�سلحة وكيف ّية
التّعامل معها ،تنفيذ مختلف المهام بمهن ّية واحتراف ّية،
ّ
الدورة اختبارات
وال�شرطة المجتمع ّية ،و�أُجريت في نهاية ّ
لتقييم المعارف النّظر ّية والعمل ّية ال ُمكت�سبة.
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تح ّية

ودا ًعا يا �أبا �أمني

(�إىل ال�صديق الراحل العميد خ�رض قبي�سي)
العميد م� .أنور يحيى
ت��ع��ود ب��ي ال��ذك��ري��ات �إل���ى ي���وم � 22أي��ل��ول  ،1971ح��ي��ن التحقنا
ب��ال��م��در���س��ة ال��ح��رب�� َيّ��ة ،ب�صفة تلميذ ���ض��اب��ط ف��ي ق���وى الأم���ن
ال��داخ��ل��ي .ت�شاركنا الغرفة عينها ل�ل�إق��ام��ة ط��وال ال�سنة التي
�أم�����ض��ي��ن��اه��ا م��ن ���ض��م��ن ال��ب��رن��ام��ج ال��م��ق��رر ،ب��ك��ل ع��ذاب��ات��ه ،في
تلك الأيام! .تع ّ َرفنا �إلى الحياة الع�سكرية �سوية ،وانتقلنا �إلى
مجتمع جديد يرتكز على مبادىء :ال�شرف والت�ضحية والوفاء.
تخ ّ َرجنا �سوية في الأول من �آب �سنة  ،1974في زمن �سلطة الدولة
اللبنانية القوية ،ثم تابعنا دورة م�سلك َيّة في معهد قوى الأمن
الداخلي ،في محلة الجعيتاوي -الأ�شرفية ،ل�ستة �أ�شهر ،ثم
قبل االنتهاء منها ،بد�أت الحرب اللبنانية يوم  13ني�سان ،1975
وتفرق �ضباط الدورة ،لمتابعة التدرج في الف�صائل الإقليمية،
والتي لم ُ
تطل ب�سبب تو ُّزعنا على المجموعات الأمنية الم�ش ّ َكلة
من القيادة ،والحياة بين م�سلحي الميلي�شيات ،بهدف �ضبط
وقف �إطالق النار بين الجبهات ،والمحافظة على حياة النا�س
وممتلكاتهم.
كانت من �أ�صعب المهام و� ِ ّ
أدقها �أن نقارن بين ِقيم تر َبّينا عليها،
وبين
ت�صرفات م�سلحين ن��راه��م يقتلون وينهبون ،ون�سمعهم
ُّ
ي�شتمون الدولة ،ونحن ُن ِ ّ
مثلها بينهم ،ونبقى �صامتين ،نتحمل
بح�سرة ،وعلى تما�س معهم ً
وفقا لتعليمات الر�ؤ�ساء.
ُف�����ص��ل ف��ق��ي��دن��ا �إل����ى ب��ع��ل��ب��ك ل��ح��وال��ي ال�����س��ن��ت��ي��ن ،وق��ا���س��ى بُ��ع��د
الم�سافات عن منزله في حارة حريك ،حيث ولد وعا�ش في كنف
والد فا�ضل و�أم حنون ،وكان هو الولد البكر وعليه م�س�ؤول َيّات
عديدة ،تابع م�شاكلهم ،ال �سيما بعد �أن توفي والده باك ًرا ،وكان
ِنعم النا�صح والداعم للجميع ،ثم ما لبث �أن التحق �شقيقه
محمد بالمدر�سة الحربية ،ب�صفة تلميذ �ضابط في قوى البر،
تر�سخت مفاهيم المواطنة ال�صادقة ،وكان الوالء للوطن
حيث َّ
وللقيم الأخالقية م�سار حياة ال�ضابطين :خ�ضر ومحمد.
تزوج باك ًرا من ال�سيدة غادة القماطي� ،شريكة حياته ،والداعم
الأول له بتن�شئة ثالثة �صبيان �أنعم اهلل بهم عليهما� :أمين ،ربيع
ومحمد وكانت من �أهم ِنعم ومعطيات المولى.
عا�ش عزيز النف�س ،قريبًا من النا�س ،ال حواجز بينه وبينهم،
�أبوابه مفتوحة دائمً ا :في المكتب ،في المنزل ،في �أي مكان،
ل�سماع �شكاويهم وحاجاتهم ،فيندفع للم�ساعدة ،حتى ولو كانت
الخدمات المطلوبة بعيدة عن اخت�صا�صه.

ِع��م��ل ���س��ن��وات طويلة ف��ي م��رف��ق ال�شرطة الق�ضائية ،ف�أم�ضى
ثماني �سنوات في مفرزة زحلة الق�ضائية ،وعا�ش في رياق قريبًا
م��ن مقر عمله ،ث��م ُن��ق��ل �إل���ى مكتب حماية الآداب ف��ي ق�سم
المباحث العامة في حبي�ش ،ثم �آم ًرا لمفرزة بيروت الق�ضائية
الثانية ،لينقل بعدها �إل��ى رئا�سة ق�سم المباحث الجنائية
ً
قائدا لمنطقة ال�شمال الإقليمية في
الإقليمية ،وينهي مهامه
وحدة الدرك ،والتي خدم فيها �أكثر من �سنتين بجدارة تامة.
ً
ً
والئقا بالتعاطي مع �أ�سرة قوى الأمن الداخلي ،ال
لطيفا
كان
�سيما مر�ؤو�سيه ،قريبًا منهم ،متوا�ضعًا ،ي�ستمع �إلى م�شاكلهم
االج��ت��م��اع��ي��ة :حاجاتهم �إل���ى ال��م��ال ل��دف��ع �أق�����س��اط ال��م��دار���س،
دخ��ول الم�ست�شفى للمعالجة ،وج��ود م�شاكل �صحية وعاهات
و�إع���اق���ات �ضمن �أ���س��رة ال��م��ر�ؤو���س ،يعمل بكل جهد للمراجعة
والم�ساعدة بتقديم العون ،فك�سب ِثقة مر�ؤو�سيه ومحبتهم ،قبل
اكت�ساب ال�سلطة عليهم بحكم القانون ،وحاز على ثقة الر�ؤ�ساء
والقيادة ،ولم يُ الحق يومً ا بجرائم الف�ساد �أو ا�ستغالل ال�سلطة.
تولى �أف�ضل المواقع في ق��وى الأم��ن الداخلي ،تبعًا لكفاءته
وم�سلكيته الجيدة.
ن��ال ال��ع��دي��د م��ن الأو���س��م��ة وال��م��ك��اف���آت وال��ت��ه��ان��ي م��ن ال��ر�ؤ���س��اء
تقدي ًرا لإنجازات ق ّ َدمها.
ً
كان
�صديقا وف ًيّا لكل رفاقه ،و�شكلت �أ�سرة قوى الأمن الداخلي
عائلته الكبيرة ،التي عا�ش فيها قرابة  38عامً ا ،ب�صحة وعافية
مع �أ�سرته الكريمة.
َّ
اعتلت �صحته منذ ع��ام تقريبًا ،ول��م تبخل المديرية العامة
بتقديم �أف�ضل العالج له ،حتى ُق�ضي �أمر اهلل ِ ّ
وتوفي بتاريخ 24
كانون الثاني .2022
التقينا ق��ب��ل ���ش��ه��ري��ن م��ن وف��ات��ه م��ع ال��ع��م��ي��دي��ن ال�صديقين:
محمد حمية وخليل �أب��و را�شد ،على غ��داء في ن��ادي ال�ضبّاط
المركزي (الحمّ ام الع�سكري) ،وكانت �صحته تراجعت ويقوم
بغ�سل الكلى ،لأكثر من م��رة �أ�سبوع ًيّا ،لكن معنوياته عالية،
م ّ َت اً
كل على اهلل والثقة بالعالج الذي يتلقاه ،وكان ذلك اللقاء
الأخير.
رحمك اهلل يا رفيقنا خ�ضر ،و�أ�سكنك ف�سيح جناته� .سيبقى
ً
خالدا بين من عرفك وا�ستنجد بك وقت ال�ضيق ،فكنت
ذكرك
خير م�سعف ،تجود من دون م ّ َنة ،بتوا�ضع و�إن�سانية ..وكاف�أك
اهلل بعائلة طيبة ت�ستحقك ولن تن�ساك � ً
أبدا.
�إ ّ َنا هلل و�إ ّ َنا �إليه راجعون.
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مقال

بعد احلرب الإلكرتون ّيَة ..ال�سباق �إىل الف�ضاء

العميد م .ناجي مالعب

ف��ي منت�صف ح��زي��ران م��ن � ،2021أطلقت ال�صين �سفينة ف�ضائ َيّة
م���أه��ول��ة ب��ث�لاث��ة رواد �إل����ى ال��ج��زء ال��م��ن��ت��ه��ي م��ن م��ح��ط��ة الف�ضاء
ال�صينية الدائمة تيانجونج (الق�صر ال�سماوي) والذي يبلغ طوله
 17مترًا .كانت هذه الرحلة هي الثالثة من �ضمن  11رحلة متوقعًا
لها �أن تطلقها ال�صين خالل عامي  2021و 2022حتى اكتمال بناء
المحطة ،والتي بد�أ تجميعها في الف�ضاء في �شهر �أبريل (ني�سان)
.2021
ً
ينظر ال�صينيون �إل���ى المحطة بو�صفها �إن���ج���ازا وط��ن��يًّ��ا وعالميًّا
�سي�سرّع من وتيرة ا�ستك�شاف الف�ضاء وتطوير التكنولوجيا الالزمة
ِ
لذلك ،كما �سي�ساهم في اال�ستغالل ال�سلمي ل��م��وارد الف�ضاء عن
طريق التعاون الدولي� ،أ ّ َم��ا الواليات المتحدة ،فترى �أن المحطة
«نذير �ش�ؤم بالغ».
ف��ي تقييم  ن�شرته وك���االت ا�ستخباراتية �أميركية ف��ي �شهر ني�سان
���ُ ،2021ص ِ��وّرت المحطة بو�صفها خطوة �إ�ضافية تتخذها ال�صين
في مجهوداتها لتجاوز القدرات الف�ضائية الأميركية ،وك�سب الهيبة
االقت�صادية والع�سكرية التي تمتعت بها الواليات المتحدة لعقود
ب�سبب برامج الف�ضاء الخا�صة بها ،وفي مقال ر�أي ن�شرته �صحيفة
«وا�شنطن بو�ست» تحت عنوان« :ينبغي للأميركيين �أن يقلقوا ب�ش�أن
ال�صين �أك��ث��ر م��ن رو���س��ي��ا» ،و�صف الكاتب جيم�س ه��وم��ان المحطة
ال�صينية «ت��ي��ان��ج��ون��ج» ب���أن��ه��ا م��رح��ل��ة �أخ����رى ف��ي «���س��ب��اق الف�ضاء
ً
تهديدا للأمن القومي الأميركي ،على
الجديد» ،الأمر الذي ي�سبب
حد تعبيره.
يعتقد بع�ض المتابعين �أن ال�صينيين قد اختاروا وقت بناء محطتهم
الف�ضائية الجديدة بدقة؛ �إذ يبنون محطتهم الف�ضائية الجديدة
في وق ٍ��ت تعاني فيه محطة الف�ضاء الدولية ( )ISSمن م�شكالت
خطيرة تهدد ا�ستمراريتها ،ب�سبب ت�سرب الهواء الذي �أتعب علماء
«نا�سا» في تحديد مكانه بدقة �أواخ���ر ع��ام  ،2020ما ي�ضع ال�صين
على بعد خطوة من �أن تكون �صاحبة محطة الف�ضاء الوحيدة في
مدار الأر�ض.

وحدة الفضاء العسكرية األميركية

ت��ع ُّ��د وح���دة ال��ف�����ض��اء الع�سكرية الأم��ي��رك��ي��ة الأول����ى م��ن ن��وع��ه��ا في
العالم ،ج��رى تد�شينها ع��ام  2019على يد الرئي�س ال�سابق دونالد
ترمب ،وح�سب الموقع الر�سمي للوحدة ،ف�إن الهدف منها هو تنظيم
وت��دري��ب وتجهيز �أع�����ض��ائ��ه��ا لحماية م�صالح ال���والي���ات المتحدة
ب�شكل
وحلفائها في الف�ضاء؛ لي�س ذلك فح�سب ،و�إنما ي�شير الموقع
ٍ
�صريح �إلى �أن الف�ضاء قد �أ�صبح م�س�ألة �أمن قومي ب�سبب التهديد
ٍ
الآخ��ذ في الن�شوء من مناف�سين قريبين في الف�ضاء ،ما ي�ستدعي

ال�سعي وراء حفظ التفوق الأميركي هناك.
ّ
نيوز» حذر رئي�س وح���دة الف�ضاء
ف��ي ت�صريح ل��ه ل��وك��ال��ة «ف��وك�����س
الع�سكرية الأم��ي��رك��ي��ة ال��ج��ن��رال داي��ف��ي��د تومب�سون م��ن �أن ال�صين
ت�سعى ل��زي��ادة قدراتها في الف�ضاء ،و�أن��ه يمكنها �أن تتعدى ق��درات
الواليات المتحدة قريبًا .يكمل الجنرال تومب�سون بقوله« :ال �أعتقد
�أن �صعود ال�صين لتتبو�أ القيادة في الف�ضاء بنهاية العقد الحالي
�أم��ر م�ستبعد تمامً ا ،ف��ي النهاية ه��م يخطون خ��ط��وات مذهلة في
ذل��ك الم�سعى» .في الوقت الحالي ،تطلق ال�صين �ضعف الأقمار
ال�صناعية التي تطلقها ال��والي��ات المتحدة ف��ي الف�ضاء ،وه��و ما
ي�صفه الجنرال بالتهديد الهائل.

كيف تستفيد الصني من الدعم الروسي؟

في تقرير لها تحت عنوان« :رو�سيا التي كانت قوة عظمى في الف�ضاء
ً
�سابقا ،تتجه لل�صين لإطالق مهماتها» ،تتطرق �صحيفة «نيويورك
تايمز» �إلى التعاون الم�شترك بين رو�سيا وال�صين في الف�ضاء ،وكيف
�أنهما ت�شكالن كتلة �ضد الواليات المتحدة وحلفائها ،ت�ضمن لهما
قدرتهما على المناف�سة وتحقيق �أهدافهما الم�شتركة.
ت�سعى رو���س��ي��ا �إل���ى الإن�����س��ح��اب م��ن وك��ال��ة ال��ف�����ض��اء ال��دول��ي��ة «»ISS
بمجرد انتهاء تعاقدها مع الواليات المتحدة وحلفائها عام ،2024
وقد �صرّح مدير وكالة الف�ضاء الرو�سية ديمتري راجوزين ،ب�أن قرار
الإن�سحاب ال مف ّر منه �إذا لم ترفع الواليات المتحدة عقوباتها عن
رو�سيا ،والتي �أ�ضرّت ببرنامجها الف�ضائي �ضررًا بال ًغا.
ب��ع��د الإن�������س���ح���اب م���ن ذاك ال��ت��ع��اق��د ع����ام ��� ،2024س��ي��ت��م ال��ت��ع��اون
بين رو�سيا وال�صين في �إطالق مهمة �إلى نيزك با�ستخدام روبوتات
ذكية ال�ستك�شاف خ�صائ�صه وتحليلها ،كما �ستطلقان �سل�سلة من
المهمات �إل��ى القمر بغر�ض بناء ق��اع��دة بحثية دائ��م��ة على قطبه
الجنوبي بحلول عام  ،2030و�أول��ى تلك المهمات قد �أُطلق بالفعل
في ت�شرين الأول  ،2021بغر�ض تحديد �أماكن الجليد الذي يمكن
ا�ستخدامه فيما بعد لتوفير المياه الالزمة لبعثات قادمة.

الطيف الكهرومغناطيسي بتص ُّرف القوة
العسكريَّة

وم��ن ق��وة الف�ضاء ال��ى ف�ضاء القوة ،فقد �شهدت ال�سنوات الأخيرة
ً
حديثا ،في �أوكرانيا.
زي��ادة في ال�صراع والتوتر الدولي ،كما ر�أينا،
ال�سمة الرئي�سية لهذا النوع من المواجهة ،على عك�س تلك �ضد
الجماعات الم�سلحة (متمردين� ،إرهابيين �أو جهاديين) ،هو تطبيق
عال .فالمدفعية والدبابات القتالية والطائرات
م�ستوى تكنولوجي ٍ
والطائرات من دون طيار والأنظمة الأر�ضية  /الجوية كلها و�سائل
لتجهيز الجيو�ش المعا�صرة ال��ت��ي ت��مّ تطويرها ب�شكل طفيف.
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ي�ضاف �إل��ى ك��ل ذل��ك الو�سائل الهجومية
للحرب الإلكترونية.
م���ن���ذ الأزم���������ة الأوك�����ران�����ي�����ة ال�������س���اب���ق���ة ف��ي
ال��ع��ام  2014وت ّ
���دخ���ل م��و���س��ك��و ف��ي ���س��وري��ا،
تمكنت ال����دول ال��غ��رب��ي��ة م��ن ت��ك��وي��ن فكرة
�أو���ض��ح ع��ن ال��ق��درات الهجومية للأنظمة
والعقائد الرو�سية في ما يتعلق بالحرب
الإلكترونية .كان ال���رو����س ق���ادري���ن على
ر�ؤي���ة ال��ت���أث��ي��رات ال��ت��ي يمكن �أن ي��ك��ون لها
بو�سائلهم الخا�صة ،والت�أثيرات المتنوعة
كما ه��ي ع��دي��دة :الت�شوي�ش على �إ���ش��ارات
 ، GPSوال���ه���وات���ف المحمولة ،وروابط
البيانات من الطائرات بدون طيار -  حتى
الأكثر تقدمً ا ،ال���رادارات ،و�صالت الراديو،
الأقمار ال�صناعية� ،أنظمة �أر�ضية  /جوية،
�إلخ.
ق���ام���ت رو���س��ي��ا ب��ت��ح��دي��ث ه����ذه ال��م��م��ار���س��ة
وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ف����ي ال���ت���دري���ب���ات ال��م��ت��ت��اب��ع��ة،
و���س��ت��ك��ون ن��ت��ائ��ج ال���ت���دخ�ل�ات ال��ع�����س��ك��ري��ة حمطة «تياجنوجن» ال�صينية.
ال��م��خ��ت��ل��ف��ة ل��م��و���س��ك��و م��و���ض��وع ب��ح��ث في
معايير ن�شر وا���س��ت��خ��دام ه��ذا ال��ن��وع م��ن الأنظمة .حتى ال��والي��ات
ً
ملحوظا في الإهتمام بالحرب الإلكترونية،
المتحدة ُتظهر تجد ًدا
ال �سيما عن�صرها الهجومي.
كانت العواقب المحتملة من النوع الذي انتهى به الأمر �إلى �إثارة
ق��ل��ق وزارة ال���دف���اع الأميركية ( )DoDب��درج��ة ك��اف��ي��ة .وبح�سب
التقرير الذي قدمته هذه الإدارة ،ف�إن رو�سيا وال�صين تظهران كفاءة
كبيرة في مجال الحرب الإلكترونية .وين�سب التقرير الى محللين
في الوزارة �إلى �أن الواليات المتحدة تخاطر بفقدان ال�سيطرة على
�ساحة المعركة �إذا لم تتحكم في الطيف الكهرومغناطي�سي ووجدت
�أن الإ�صالحات في هذا المجال لم تحقق النتائج المتوقعة .ويذكر
التقرير �أن رو�سيا كانت قادرة على تنفيذ�« إجراءات واقعية ناجحة
�ضد الواليات المتحدة والجيو�ش الأجنبية الأخرى».
ي�ست�شهد ال��ت��ق��ري��ر الأم��ي��رك��ي بالم�شاكل التنظيمية ،وال��م��ع��دات
ال��ق��دي��م��ة ،ب��الإ���ض��اف��ة �إل����ى ال��ط��ي��ف الكهرومغناطي�سي ال����ذي يتم
تحميله ب�شكل م��ت��زاي��د ،وبالتالي معقد ب�شكل كبير ال�ستغالله،
وي�سلط ال�����ض��وء ب��و���ض��وح ع��ل��ى ال�����ض��رورة المطلقة لإت��ق��ان البيئة
الكهرومغناطي�سية قبل التفكير في �أن تكون م�سيئة فيها.
ماذا �سيحدث عند مواجهة خ�صم ا�ستغل الإمكانات الكاملة للحرب
الإلكترونية؟
� اً
أول� :سوف تمنحه تلك الميزات الو�صول �إلى جميع المعلومات التي
يمكن ا�ستخال�صها من اال�ستماع �إلى الطيف الكهرومغناطي�سي ما
�سي�سمح له ذلك بمعرفة جميع الو�سائل الم�ستخدمة والمنت�شرة،
لتحديد المواقع التقريبية وربما النيات .لذلك فهو يعرف تمامً ا،
توازن القوى ونقاط القوة ونقاط ال�ضعف في النظام.
ثانيًا :من �ش�أن الحرمان من و�سائل المالحة عبر الأقمار ال�صناعية
(� )GNSSأن ي�ض ّر ب�شكل مبا�شر بتنفيذ بع�ض الأ�سلحة الموجهة

(ال�صواريخ والقنابل وال�صواريخ والقذائف) ما ّ
يعقد ب�شكل كبير
حركة الوحدات (البرية والجوية والبحرية).
ً
ثالثا� :سيكون للحرمان من كل �أو جزء من و�سائل الإت�صال عواقب
وخيمة ً
جدا على �سير العمليات .ف�إن عدم تلقي معلومات من القوات
في الميدان ،من دون تحليل ا�ستخباراتي ،لم يعد من الممكن ر�سم
موقف تكتيكي ،ي�ستقر ال�ضباب .الميزة الوحيدة هي �أنه لن تكون
ه��ن��اك م�شاكل تتعلق بالبيانات ال�ضخمة .ل��م تعد ه��ن��اك حاجة
للذكاء الإ�صطناعي لمعالجة تدفق البيانات لأن��ه لن يكون هناك
المزيد �أو القليل ً
جدا .ومن المحتمل �أي�����ضً��ا ،ف��ي ه��ذه ال��ظ��روف،
�أن تكون الكمية ال�صغيرة من البيانات التي �ست�صل هي تلك التي
يرغب الخ�صم في تركها .ويُخ�شى �أن تكون هذه المعلومات خاطئة،
�أو على الأقل غير كاملة ،لي�س لحرماننا من ر�ؤية تكتيكية فح�سب،
ولكن �أي�ضً ا ،لإعطائنا �صورة خاطئة عنها.
رابعًا� :إن حرماننا من و�سائل تحديد الهوية لدينا (مثل  IFFتحديد
الهوية �أو ال�صديق �أو العدو) يعني �أ ّ َنه لم يعد من الممكن بالن�سبة
�إلينا التعرّف على وحداتنا على وجه اليقين :هناك خطر �أكبر نظرًا
لأن الإت�صاالت �ستتعطل �أي�ضً ا  .من المحتمل �أن يت�سبب هذا في
ا�شتباك القوات المتحالفة مع بع�ضها البع�ض �أو �إ�سقاط �إح��دى
طائراتها عن طريق الخط�أ.
خ��ام�����سً��ا� :إن حرماننا م��ن ك��ل �أو ج��زء م��ن و���س��ائ��ل الك�شف بعيدة
ال���م���دى وك���ذل���ك �أن��ظ��م��ة �أ���س��ل��ح��ت��ن��ا (ت�����ش��وي�����ش ال���ط���ائ���رات وال�����س��ف��ن
والأنظمة الأر�ضية  /الجوية ورادارات المراقبة� ،إل��خ) لن يجعلنا
عميا ًنا فح�سب ،بل �أي�ضً ا ،بال ح��ول وال قوة .يعني فقدان ق��درات
الإكت�شاف ي�ؤ ّدي الى فقدان القدرة على التنبيه وبالتالي الإ�ضطرار
�إلى الخ�ضوع لمفاج�أة ا�ستراتيجية �أو تكتيكية من دون القدرة على
الرد لأن عد ًدا من �أنظمة الأ�سلحة �سيتم تحييدها �أي�ضً ا.
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انعكاس خسارة سباق
الفضاء على الواليات
املتحدة والصني

ب��ال��ن�����س��ب��ة �إل����ى ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة،
ف�����إن خ�����س��ارة ���س��ب��اق ال��ف�����ض��اء بينها
وب����ي����ن ال�������ص���ي���ن ت���ع���ن���ي خ�������س���ارت���ه���ا
م��وق��ع��ه��ا ب��و���ص��ف��ه��ا ق����وة ع��ظ��م��ى في
العالم؛ �إذ ب�سيطرتها على الف�ضاء،
�ستتمكن ال�صين م��ن تحييد القوة
الجيو�سيا�سية للواليات المتحدة،
و���س��ت�����س��ت��ط��ي��ع ال��ت��ح��ك��م ب��ال��ب��ي��ان��ات
وال���م���ع���ل���وم���ات ف�����ي ج���م���ي���ع �أن����ح����اء
العالم.
في تقرير لها تحت عنوان «الواليات
ال��م��ت��ح��دة ت��خ�����س��ر ���س��ب��اق ال��ف�����ض��اء
الثاني �ضد ال�صين» ،تقدم �صحيفة
ت�صورًا لما يمكن �أن
«فورين بولي�سي» ُّ
يحدث بخ�سارة ال��والي��ات المتحدة حمطة الف�ضاء الدولية (.)ISS
�سباق الف�ضاء كالتالي :تخيّل معنا
�إذا و�ضع مزارع في كينيا �أو طالب في بوليفيا في مو�ضع الإختيار
بين دفع تكلفة خدمات الإنترنت من قمر �صناعي تابع �إلى الواليات
المتحدة وحلفائها� ،أو ا�ستخدام تلك الخدمات مجا ًنا هدية من
ال�شعب ال�صيني؟ حينها ،لن يهتم �أولئك الم�ستخدمون كثيرًا �إذا
ك��ان��ت الأخ��ب��ار ال��ت��ي يتلقونها عبر تلك ال��خ��دم��ة مزيفة �أو بعيدة
عن الواقع الفعلي ،ولن يهتموا �أي�ضً ا� ،إذا لم ت�أتهم �أخبار عن �أقلية
الإيغور �أو التيبت الذين ت�ضعهم ال�صين في مع�سكرات الإعتقال.
�أما بالن�سبة �إلى ال�صين ،فيعني ذلك و�أد م�شروعها الطموح بو�صفها
قوة عظمى بالكلية؛ �إذ لن ت�سمح لها الواليات المتحدة وحلفا�ؤها
بعد ذلك ب�أن تخطو �أية خطوة خارج الإطار المحدد لها ،و�ستت�شكل
تحالفات جديدة في العالم لذلك الغر�ض بالذات ،كما هو حا�صل
الآن ف��ي تحالف « »AUKUSبين �أ�ستراليا والمملكة المتحدة
والواليات المتحدة.
ك��ل ذل���ك ي�ضعنا ف��ي م��و���ض��ع ���ش��ك ب��ال��غ ت��ج��اه ���س��ب��اق ال��ف�����ض��اء بين
الواليات المتحدة وال�صين ،ويجعلنا ننظر �إليه و�أيدينا على قلوبنا
ً
خوفا من تطورات مت�سارعة قد تجلب ما ال تحمد عقباه �إلى عالمنا.

اخلالصة

تتيح مراقبة الطيف توقع مخاطر معينة مثل الطائرات من دون
طيار (اكت�شاف روابط البيانات) ،والطائرات (اكت�شاف الرادارات
�أو االت�����ص��االت) ،وق���وات ال��ع��دو (االرت��ب��اط الال�سلكي) ،وم��ا �إل��ى
ذلكّ .
يوفر هذا �أي�ضً ا� ،إمكانية اال�ستجابة ال�سريعة الكت�شاف
ّ
للحد من ت�أثيره (تغيير و�ضع الت�شغيل) :الت�شوي�ش
الت�شوي�ش
�أي�ضً ا ،مرادف لوجود عدو اكت�شفك بطريقة �أو ب�أخرى .بعد كل

�شيء  ،ت�ستخدم الجيو�ش لمراقبة بيئتها في المجاالت المرئية
والأ���ش��ع��ة تحت الحمراء وال�صوتية ،وغالبًا �أي�����ضً��ا ،با�ستخدام
الرادارات؛ فلماذا نتخ ّلى عن اال�ستماع �إلى ترددات الراديو؟
م��ن غير المرجح �أن تعاني ك��ل ه��ذه الت�أثيرات ف��ي وق��ت واح��د
على جميع قوى م�سرح العمليات :وهذا يتطلب من الخ�صم �أن
يكون لديه و�سائل حرب �إلكترونية كبيرة للغاية  .ولكن يمكن
�أن يحدث ه��ذا ب�شكل جيد في المواعيد المحددة في مناطق
جغرافية معينة ،مما ي�سمح للعدو باال�ستفادة من المكان الذي
يقرره من خالل ّ
�شل القوى المعار�ضة له .بطبيعة الحال ،ال
يمكن �أن يكون لتكتيك الحرب الإلكترونية الهجومية ت�أثير
كبير �إال على ح�ساب ا�ستخدام و�سائل تكنولوجية كبيرة .القوات
المتمردة المجهزة فقط بالت�سلح ال��ف��ردي الخفيف �ستت�أثر
����دا لأن��ه��ا ت�����س��ت��خ��دم �أي�����ضً��ا ،ال��ق��ل��ي��ل ج ً
��ي�ًل� ج ً
����دا م��ن الطيف
ق��ل اً
الكهرومغناطي�سي.
كما يمكن �أن يكون للحرب الإلكترونية ت�أثير كبير على �سير
العمليات الع�سكرية .تعتمد جميع �أنظمة ومعدات الجيو�ش
الحديثة ،بطريقة �أو ب�أخرى ،على ال��ت��رددات الراديوية ويمكن
لجميعها �أن ت���رى �أن ع��م��ل��ه��ا ق���د ت���ده���ور �إل����ى ح���د م���ا بمجرد
حرمانها منه � ،إلى درجة محايدة تمامً ا.
�صحيح �أن الحرب الإلكترونية وحدها ال يمكنها �أن تربح �صراعً ا
�أو معركة .ولكن اليوم ،وبعد ال�صعود �إلى الف�ضاء و«ع�سكرته»
�سواء في الطيف الكهرومغناطي�سي �أم المحطات الف�ضائية،
في مواجهة خ�صم متقدم تقنيًا ،ف�إن خ�سارة المواجهة ي�ضمن
حتمً ا الهزيمة في جميع المجاالت.
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مقال

القيادة احلازمة

والإرادات ال�صلبة

العميد الركن م� .صالح جانبني
احلزم يف اللغة هو �ضبط الأمور و�إحكامها بقوة و�صرامة �شديدة و�إظهار العزمية فيها؛ �أي اتقانها للو�صول �إىل النتيجة
َّ
املحدد .وقد يكون احلزم ب�أخذ الأمور بالثقة واالتفاق .وكما قيل «ال خري يف حزم من غري عزم»� ،أي
املرجوَّة يف الوقت
ُ
ُ
ّ
القوة والإرادة ال�صلبة .واحلزم ُه َو النظر يف الأمور قبل الوقوع يف املخاطر والتهلكة ،وتدبري الأمور على �أح�سن ما تكون
ُّ
من وجوهها؛ وهو القرار القاطع ،ال�صلب من غري ُّ
البات الذي ال رجعة فيه ،واملواقف الوا�ضحة واحلازمة ذات
تردد،
الت�أثري الكبري والفعالية العالية.
ّ
مير بها الوطن ،وما يتع َّر�ض له النا�س من ا�ستهدافات ،تربز الإرادات ال�صلبة من
يف مثل هذه الظروف
والتحديات التي ُّ
خالل القادة على اختالف مكوِّناتهم الدينية وال�سيا�سية التي تبتكر احللول ،وتعمل بكل م�س�ؤولية وحيوية و�إخال�ص،
وت�سعى جاهدة �إىل اخلري وامل�صلحة العامة ،وال�سعي �إىل توطيد دعائم الأمن وال�سلم االجتماعي ،متجاوزين كل
العقبات وامل�شاكل ،لتخرج بنتائج ومواقف وطنية اقت�صادية� ،سيا�سية� ،أمنية تلبِّي ُّ
تطلعات ال�شعب ،خ�صو�صً ا حني
املت�سبّبني بالأذى واالنهيار ،الذين يتجاوزون القانون ويخالفون الد�ستور والأخالق.
ترتبط برغبة عارمة يف معرفة
ِ
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يواجه العمل الحكومي الكثير من التحدّيات ال�صعبة� ،إذ ال
ب َّد من مواكبتها من خالل القوة واالن�سجام والعدالة والم�ساواة
والحزم في اتخاذ وتنفيذ القرارات الم�صيرية على ال�صعد كافة،
الق�ضائية ،التربوية ،الإعالمية ،ال�صحية ،الزراعية وال�صناعية،
كما الأمنية التي لم تتر َّدد الأجهزة المعنية يو ًما في ح�سم الم�شاكل
و�إنهائها خالل فترة وجيزة ،ما ترك ويترك �أث ًرا كبي ًرا على م�ستوى
ثقة النا�س بالقادة الم�س�ؤولين الذين �أثبتوا القدرة والكفاءة ،وح�سن
التدبير والتن�سيق ،لإنهاء وح�سم الق�ضايا التي ت�شغل الر�أي العام
وتُقلقه ،وهو الأمر الذي يدفعنا �إلى ال�شعور المتعاظم بالأمل في
�إمكان تحقيق المزيد من النجاحات التي نحتاج فيها الى التعاون
بين مختلف �أجهزة الدولة لأ َّن �شعبنا ي�ستحق منها كل الم�ؤازرة
والدعم لتلبية حاجاته.

ماهي القيادة احلازمة؟ وما هي مبرّراتها؟
يقول الم�ؤلف والكاتب الأميركي بريان تري�سي�« :إ َّن القادة
يف ِّكرون ويتحدّثون عن الحلول� ،أما المتابعون فيف ِّكرون ويتحدَّثون
عن الم�شاكل» .وقيل � ً
أي�ضا�« :إخبار النا�س لي�س بما يريدون �سماعه،
ولكن ما يحتاجون �إلى �سماعه هو عن�صر �أ�سا�سي للقدرة على
القيادة»� .إذ يمكن �أن تكون القيادة تح ّد ًيا �صع ًبا ،ك�أن تفعل �أفعالاً
وتقول �أ�شيا ًء ال يريد النا�س �سماعها؛ والقيادة الحازمة ال تعني
�إر�ضاء الآخرين ،بل اال�ستعداد لقول الحقيقة كما هي بطريقة
�إيجابية ولي�ست بطريقة �سلبية.
تلك هي القيادة التي تحافظ على ر�ؤية وا�سعة وتفكير وا�ضح
ومنطقي رغ��م كل المتاعب والم�صاعب ،وتبحث عن العدالة
لتتم�سك بها بكل �إ�صرار وت�ش ّبث مهما كلّف
والم�ساواة والحقيقة
ّ
الأمر من ت�ضحيات .وهي القادرة على اتخاذ القرارات ال�صائبة
والر�شيدة في الوقت المنا�سب .وهي القدرة � ً
أي�ضا ،على االجتهاد
في ال��ر�أي والجهارة في �إعالنه ،وفي ابتكار الحلول الممكنة،
وتقديم الم�صلحة العامة على الخا�صة ،واالنفتاح على الآخرين.
�أما مب ِّررات وجود القيادة الحازمة وال�صارمة وف ًقا للعديد من
الباحثين والكتّاب ،فتتمحور حول �أ�ساليب قيادية مختلفة ،تفر�ضها
العالقات الإن�سانية ،االجتماعية واالقت�صادية في التعامل مع
العاملين التي تحت �أمرتها ،طب ًقا لأهداف م� َّؤ�س�ساتية وتنظيمية
متعدِّدة ،بهدف تحقيق التوازن بين �أه��داف الم� َّؤ�س�سة و�أهداف
العاملين� .إذ �أ َّن البع�ض منهم �أي العاملين ،ال ينفع معهم �أ�سلوب
ّ
المف�ضل معهم هو الحل
ال�شدَّة وال �أ�سلوب اللين .فالأ�سلوب
الو�سط وذلك هو الحزم باالختيار.
كما �أ َّن البع�ض الآخر من العاملين في الم� َّؤ�س�سة ال يتح َّمل
الم�س�ؤولية ،وال يخ�ضع للنظام نتيج ًة للعوامل التي تتغير من وقت
لآخر ،وبالتالي ف�إن القيادة الت�شارك َّية ال تالئمهم ،ما ي�ستدعي
المرونة في الأ�سلوب القيادي والحزم في التعامل مع هذا النمط،
لأ َّن العالقات الإن�سانية وحدها ال يمكن �أن تح ّقق القبول والتفاهم
بين العاملين ،وذلك هو الحزم في التطبيق.
ا�ستتباعا للمعنى� ،أنه ال يُق�صد �أبدًا بالإدارة
والجدير ذكره
ً
�أو القيادة الحازمة ال�سيطرة على الآخرين و�إعطاء الأوام��ر ،بل
الأهمية تكمن بالقدرة على التعامل مع المر�ؤو�سين والعاملين

ب�أ�سلوب يخلق فيهم روح القبول واالكتفاء والتقدير واالحترام
وال�شعور بالحر�ص على تحقيق الأهداف؛ وكما قيل �ساب ًقا في هذا
الخ�صو�ص« :لين في غير �ضعف ِ
و�شدّة في غير عنف».

مميِّزات القائد احلازم
من �أه ّم المميزات التي تُظهر القائد حاز ًما تكمن في ر�ؤيته
وممار�ساته وت�ص ُّرفاته و�أ�سلوبه وقراراته العادلة المتَّخذة التي
الملحة التي يرغب فيها ال�شعب،
تتعلِّق بالحاجات وال�ضرورات
َّ
كما في التعبير عن م�شاعر المر�ؤو�سين والعاملين تحت �أمرته
ب�شفافية وو�ضوح� ،إ�ضاف ًة �إلى النقد وتق ّبل النقد ب�صورة حيادية،
وتق ّبل مبادرات واقتراحات الآخرين.
ّ
والقائد الحازم هو الذي ي�سعى ِ
ويركز على النتائج والأهداف،
ِ
ومقدّر ممتاز ،يخلق م�ساحة جيدة للمر�ؤو�سين والعاملين
م�ستمع
ليع ِ ّبروا فيها عن �آرائهم متى �شاءوا بكل احترام وحر َّية كاملة.
هو الذي يعرف متى ي�ضطر للتدخل في �ش�ؤون فريقه ،وي�سمح
لهم بالت�ص ُّرف من دون الرجوع �إليه ،ولي�س من الحزم �أبدًا ،متابعة
الجميع بدقة والتركيز على �أ�شياء هام�شية تقلّل من اهتماماته.
هو المل ّم بعلم النف�س الب�شرية والمعارف العلمية الحديثة لفهم
ال�شخ�صية الإن�سانية والت�أثير فيها.
هو العارف ب�أ َّن طريق النجاح لي�س واحدًا ،لكنه متن ّوع والأهم
�أنه ي�صل �إلى تحقيق الأهداف والغاية المرجوة ،من دون �أن يفقد
منظومة الأخالق والقيم ،بخا�صة عند اتخاذ المواقف ال�صعبة ذات
العمليات ال�شائكة التي تتطلّب قدرات ومواهب عالية ،وخبرات
حياتية متن ّوعة .لأ َّن تجارب الحياة ت�ؤ ّكد �أ َّن القيادة الف ّعالة غير
ممكنة �أخالق ًّيا �إال بتوافر الحزم ،والقائد الحازم هو من يجمع بين
�صفات الهدوء والحيوية ،والمرونة والتوازن وال�شجاعة وال�صراحة
والعطاء بغياب ال�سذاجة والب�ساطة في النية والتفكير من جهة،
كما بغياب العنف والمكر والخداع من جهة ثانية.
والقائد الحازم ذو �شخ�صية م�ستقلة في العقل والإرادة والر�أي
ال�سديد ،ما يحتاج �إلى بناء وجهد ومثابرة؛ وهو بنيان من الم�شاعر
والأفكار والم�صالح واالن�ضباط ،ما يتطلّب منه �أ�سلو ًبا ممي ًزا في
تعامالته؛ كما �أ َّن القيادة الحازمة ال تعني �أال يكون القائد بال
عيوب ،ومعرفة الذات تتم بمعرفة الآخرين ،من خالل التجربة
واالحتكاك المبا�شر ،و�أن تكون من ال�شخ�صيات التي تتعلّم من
�أخطائها ،لأ ّنها �أح��د و�سائل التعلّم .فال يبحث القائد الحازم
عن �إر�ضاء كل النا�س� ،إذ يجب �أن يتق َّبل النقد والن�صح ،يحاور
بذكاء ويفاو�ض بواقعية ،ويبحث عن الفر�ص ويتو ّقع التحدّيات
والإ�شكاالت.
�أخ��ي�� ًرا ،على القائد ال��ح��ازم �أن يمتلك ال��م��ال ،تلك الأداة
والو�سيلة الأ�سا�سية �إلى جانب �أمور �أخرى تحدثنا عنها �آن ًفا .ومن
تلك الو�سائل الخبرة والثقافة والمعرفة والمعلومات والعالقات
وال�سمعة الطيبة� ،إلى جانب امتالك ال�سلطة والمقدرة .كما قيل:
«امتلك المال قبل �أن يمتلكك الذين يمتلكونه ،وامتلك ال�سلطة
حتى ال تقع تحت �سيطرة الآخرين» .فالتملّك يمنح القائد قدرة
على التمو�ضع والتمركز الج ّيد ،وامتالك ال�سلطة هدف في كل
عالقة مبنية على التوجيه والت�أثير والقوة.
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دوليات

ان�سحاب فرن�سا من مايل :الأ�سباب والتداعيات
�أ .د� .ألك�سندر �أبي يون�س
قرر الرئي�س الفرن�سي ال�سابق �شارل ديغول الإن�سحاب من
ّ
فتم توقيع
الجزائر في العام  1962بعد ثورة المليون �شهيدّ ،
اتفاقية «�إيفيان» بين البلدين ونالت الجزائر ا�ستقاللها.
قرر الرئي�س �إيمانويل ماكرون الإن�سحاب
ومن بعد  60عامً اّ ،
من مالي �سنة  .2022فهل ب��د�أت فرن�سا تفقد نفوذها في
غ���رب �أف��ري��ق��ي��ا ب��ع��دم��ا ف��ق��دت��ه ف��ي �أف��ري��ق��ي��ا ال��و���س��ط��ى التي
ّ
ف�ضلت رو�سيا؟ وما هي �أ�سباب الخالف بينها وبين مالي
تمردت الأخيرة عليها وطردت �سفيرها؟
وتداعياته؟ ولماذا ّ
وهل �أُجبرت ً
إف�ساحا في المجال
حقا على التخ ّلي عنها �
ً
التطورات الأخيرة لم تكن منا�سبة
لرو�سيا وال�صين� ،أم �أن
ّ
للقوة الإ�ستعمارية ال�سابقة و� ّأث��رت �سل ًبا على نفوذها في
غرب �أفريقيا؟

حملة جغرافية وتاريخية

ت��ق��ع ج��م��ه��وري��ة م���ال���ي ف���ي غ����رب �أف���ري���ق���ي���ا ،ع��ا���ص��م��ت��ه��ا
باماكو ،وتبلغ م�ساحتها حوالي
اً
�شمال
 1,240,192ك��م ،2وتحدّ ها
ال��ج��زائ��ر ح��ي��ث ت�����ض��م ج�����ز ًءا من
ال�صحراء الكبرى ،و�شر ًقا النيجر،
وج��ن��وبً��ا ب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���س��و و���س��اح��ل
العاج وغينيا� ،أم��ا غربًا فتحدّ ها
موريتانيا وال�سنغال .يبلغ عدد
����س ّ���ك���ان���ه���ا �أك����ث����ر م����ن  20م��ل��ي��ون
ن�����س��م��ة ي��ن��ت��م��ون �إل����ى م��ج��م��وع��ات
عرقية �أكبرها بامبارا ،وفوالني،
و����س���ارك���ول ،و���س��ي��ن��وف��و ،ودوج�����ون،
ّ
وي�شكل الم�سلمون
وماندينغي.
 ٪94م��ن ال�����ش��ع��ب م��ق��اب��ل  ٪3من
الم�سيحيين ،ويقطن �أغلبيتهم
يمر
في المنطقة الجنوبية حيث ّ
نهرا النيجر وال�سنغال ،ويعي�ش
م���ع���ظ���م���ه���م ت����ح����ت خ�����ط ال���ف���ق���ر
ب�أقل من دوالر �أميركي واحد في
اليوم .ويرتكز اقت�صاد البالد على
الزراعة و�صيد الأ�سماك والذهب
واليورانيوم والملح.

ا�ستوطن الفينيقيون وقبائل الأمازيغ مالي .وفي �أواخر
وحولتها �إلى
القرن التا�سع ع�شر ا�ستولت فرن�سا عليها
ّ
و�سمتها «ال�سودان الفرن�سية» تماي ًزا عن ال�سودان
م�ستعمرة
ّ
الإن��ك��ل��ي��زي��ة .و���س��ن��ة  1960ا���س��ت��ق�� ّل��ت ج��م��ه��وري��ت��ا ال�����س��ودان
الفرن�سية وال�سنغال عن فرن�سا ّ
معا فيدرالية مالي،
و�شكلتا ً
لكن ���س��رع��ان م��ا ان�سحبت ال�سنغال ،فبقيت الجمهورية
ال�سودانية الفرن�سية التي ات��خ��ذت ا�سم جمهورية مالي،
ّ
معا.
وتلقت الم�ساعدات من ال�سوفيات والغرب ً
��ق�لاب ع�سكري ب�سبب
ن
��ا
ب
الجي�ش
��ام
ق
1968
��ام
ع
��
ل
ا
��ي
ف
ٍ
تدهور الأو�ضاع الإقت�صادية .وفي العام � 1974صدر د�ستور
جديد جعلها دول��ة الحزب ال��واح��د ي�سيطر عليها «حزب
ال�شعب المالي الديمقراطي الإ�شتراكي القومي» .و�سنة
 1975ان�ضمت �إل���ى م��ع��اه��دة الج��و���س الإق��ت�����ص��ادي��ة ل��دول
غرب �أفريقيا .وفي العام  1985اندلعت الحرب بينها وبين
بوركينا فا�سو ب�سبب ن��زاع ح��دودي لكن �سرعان ما انتهت
بعد � 5أيام .على �أثرهاّ ،
عززت عالقاتها مع العالم الغربي،
وانتهجت اقت�صاديًا �سيا�سات ال�سوق الحرة والخ�صخ�صة،
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بينما راح النفوذ ال�سوفياتي
ي�ضعف فيها.
�������ان
ح���������ص����ل ان�������ق���ل���اب ث ٍ
�سنة � 1991أدّى �إل��ى �إ���ص��دار
د������س�����ت�����ور ج�����دي�����د و�إن�����������ش�����اء
دول����ة م��ال��ي ال��دي��م��ق��راط��ي��ة
وال������م������ت������ع������دّ دة الأح��������������زاب،
وب����������د�أت ع��م��ل��ي��ة الإ�����ص��ل�اح
ال�������س���ي���ا����س���ي والإق����ت���������ص����ادي
وم��ح��ارب��ة ال��ف�����س��اد .وف���ي 21
�آذار  ،2012ق�����ام ال��ج��ي�����ش
بانقالب ع�سكري على الحكومة ب�سبب رف�ضها ت�سليحه
مما �أدّى �إلى هزائمه في �شمال البالد �أمام قبيلة الطوارق
بانقالب �آخر
ومجموعات �إرهابية .فت�س ّلم ال�سلطة ،وق��ام
ٍ
في � 18آب  ،2020اعتقل خالله رئي�سي الدولة والحكومة
�إث���ر ا���ض��ط��راب��ات �شعبية نتيجة ا���س��ت��م��رار ت��ده��ور الحالة
الإقت�صادية والأمنية.

الوجود العسكري الفرنسي في مالي

ّ
وتمكنت
تدخلت فرن�سا ع�سكريًّا في مالي �سنة ،2013
من دحر الجماعات الم�س َّلحة المتطرفة ،وتحرير �شمال
وتو�سعت العملية لت�شمل
البالد من �سيطرة المت�شدّ دين،
ّ
اً
دول �أخ���رى كالنيجر وت�شاد وبوركينا فا�سو حيث تنت�شر
ت��ل��ك ال��ج��م��اع��ات .وخ�ل�ال ت��ل��ك ال�����س��ن��ةّ ،
وق��ع��ت م��ع فرن�سا
ات��ف��اق��ي��ات دف��اع��ي��ة ثنائية ب��ال��ت��زام��ن م��ع �إط��ل�اق العملية
الع�سكرية الفرن�سية «�سيرفال» �ضد الجماعات الم�س ّلحة
التي �أع��ادت جمع �شتاتها �سنة  2017والإنت�شار في و�سط
مالي وغ��رب النيجر و�شمال بوركينا فا�سو .ب ّ���ررت فرن�سا
عودة المت�شدّ دين بعدم فاعلية الجيو�ش المحل ّية ،وف�شل
القوة الع�سكرية الأفريقية التي ت ّ��م ت�شكيلها من جيو�ش
دول ال�ساحل الخم�س للق�ضاء على الجماعات الم�س ّلحة
التي ارتبطت بتنظيم القاعدة ،وتزايد خطر «داع�ش» في
ال�صحراء الكبرى .بالمقابل ،اتهمتها دول ال�ساحل بعدم
ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��دخ��ل ب��ق��وة ل��ل��ق�����ض��اء ع��ل��ى م��ا ت��ب��ق��ى من
أرا�ض جديدة،
الجماعات الم�س ّلحة ،وتركها تتكاثر وتك�سب � ٍ
ك��م��ا ان��ت��ق��دت غ��ي��اب ال��ت��م��وي��ل ال��ف��ع��ل��ي ل��ل��ق��وة الع�سكرية
الأفريقية الم�شتركة ،الذي وعدت بها دول عدة من بينها
فرن�سا.

أسباب اإلنسحاب الفرنسي

ع��ق��دت ف��رن�����س��ا ودول ال�����س��اح��ل الأف��ري��ق��ي ق ّ��م��ت��ي��ن �سنة
ّ � ،2020أكد ماكرون خاللهما على موا�صلة القوات الفرن�سية
حربها �ضدّ التنظيمات الإرهابية في ال�ساحل الأفريقي،
و�أع��ل��ن ع��ن زي����ادة ع���دد ال��ق��وات لي�صل �إل���ى  5300ج��ن��دي،
وتقديم الأموال الالزمة للدول المعن ّية .لكن هذه الوعود
تال�شت ،وهدّ دت فرن�سا بالرحيل عن ال�ساحل بعد الإنقالب
ال��ع�����س��ك��ري ف��ي � 18آب  .2020وازداد ال��و���ض��ع ����س���و ًءا عقب
الإنقالب الثاني في � 24أيار  ،2021الذي قاده العقيد �أ�سيمي
غويتا رف�ضً ا للت�شكيلة الحكومية الجديدة التي ا�ستبعدت
ق���ادة الإن���ق�ل�اب .ع��ن��ده��ا �أع��ل��ن��ت ب��اري�����س تعليق العمليات
الع�سكرية الم�شتركة مع القوات المالية ،وتخفي�ض عدد
الع�سكريين الفرن�سيين ،على �أن تبقي  2500عن�صر بحلول
عام  .2023بالمقابل ،و�صل  900جندي �أوروب��ي �ضمن قوة
«تاكوبا» الخا�صة التي ّ
�شكلت بمبادرة من باري�س �سنة 2019
لتقا�سم �أع��ب��اء مكافحة الجهاديين ف��ي م��ال��ي وم�ساندة
الجنود المال ّيين في القتال.
ت�س ّ َلم �أ�سيمي غويتا رئا�سة مالي لمرحلة انتقالية ،ووعد
بتنظيم الإن��ت��خ��اب��ات الرئا�سية ال��ت��ي ك��ان��ت م��ق ّ��ررة ف��ي 27
وقرر ت�أجيل االنتخابات
�شباط  � .٢٠٢٠اّ َإل �أنه نكث بوعدهّ ،
وتمديد الفترة الإنتقالية � 5سنوات ،و�أعلن ن ّيته التفاو�ض
مع الجماعات الم�س ّلحة الأم��ر ال��ذي رف�ضته فرن�سا .ولم
تنجح جهود الدبلوما�سيين في تقريب وجهات النظر بين
الطرفين ،ف�أعلنت عدم اعترافها بالمجل�س الع�سكري الذي
َ
ورف�ض ت�س ُّلم اللقاحات �ضد وباء «كورونا»
انتقد �سيا�ستها،
الذي قدّ مهم ماكرون.
و���ص��ل��ت ال��ع�لاق��ات ب��ي��ن المجل�س ال��ع�����س��ك��ري ف��ي مالي
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وف��رن�����س��ا �إل�����ى �أدن������ى م�����س��ت��وي��ات��ه��ا ،وت�����ص��اع��د ال���ت���وت���ر بين
البلدين ،خ�صو�صً ا بعد �إع�لان حكومة مالي عن اتفاقها
مع مجموعة الأمن الرو�سية الخا�صة «فاغنر» للم�ساعدة
ف��ي م��ك��اف��ح��ة الإره������اب ،وف��ر���ض ال��م��ج��م��وع��ة الإق��ت�����ص��ادي��ة
ل��دول غ��رب �أفريقيا عقوبات عليها ب�سبب ع��دم التزامها
ب���إج��راء الإنتخابات و�إع���ادة ال�سلطة للمدنيين .و�سارعت
�إل��ى المطالبة بمراجعة اتفاقيات الدفاع مع فرن�سا ،كما
طلبت م��ن ال��دان��م��ارك �سحب ق ّ��وات��ه��ا ب�سبب ع���دم وج��ود
اتفاق ع�سكري بين البلدين .كما �أنها لم تع ّلق على �آخر
متطرفة على مع�سكر فرن�سي ،و�أل��غ��ت
ه��ج��وم لجماعات
ّ
المقررة في �شباط  2022الأمر الذي � ّأثر على
الإنتخابات
ّ
م�صالح فرن�سا «التي تريد عودة الأ�شخا�ص الموالين لها
لتو ّلي الحكم».

تداعيات طرد مالي للسفير الفرنسي

قرر المجل�س الع�سكري في مالي طرد ال�سفير الفرن�سي
ّ
وبررت ال�سلطات المالية هذا
.2022
الثاني
كانون
أواخر
في �
ّ
القرار بت�صريحات «معادية» لها من قبل م�س�ؤولين فرن�سيين
�صرحت �أن ب�لاده��ا ال
م���ؤخ�� ًرا .ف��وزي��رة الجيو�ش الفرن�سية ّ
يمكنها ال��ب��ق��اء ف��ي م��ال��ي ب����أي ث��م��ن ،وق���ال وزي���ر الخارجية
الفرن�سي �إن فرن�سا �ستوا�صل قتال المت�شدّ دين الإ�سالميين
بمنطقة ال�ساحل ،و�شدّ د على �أن الو�ضع في مالي �أ�صبح «ال
ً
م�ضيفا �أن
يطاق» بعد الإن��ق�لاب ال��ذي وق��ع في �أي��ار ،2021
المواجهة القائمة مع مجل�س ع�سكري «غير �شرعي وخارج
ع��ن ال�����س��ي��ط��رة» ال يمكن �أن ت�ستمر ،و�ستعمد ب��اري�����س مع
�شركائها �إلى تعديل العمليات الع�سكرية لموا�صلة الت�صدّ ي
للمت�شدّ دين.
وك��ان الرئي�س الفرن�سي يعتزم زي��ارة مالي في  20كانون
الأول  2021لإجراء مباحثات مع الرئي�س الإنتقالي العقيد
جراء
�أ�سيمي غويتا ،لكن الو�ضع ال�صحي الحرج في �أوروبا ّ
ارتفاع الإ�صابات بفيرو�س «كورونا» ت�سبب في �إلغاء الزيارة!
ي��ب��دو �أن الأزم�����ة ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن ا���س��ت��م��رت ،الأم����ر ال���ذي دف��ع
بماكرون �إل��ى الإع�لان في � 17شباط  2022عن ن ّيته ب�إغالق
�آخر القواعد الع�سكرية الفرن�سية في مالي بحلول حزيران
�أو �آب  .2022ت�أتي هذه الخطوة في �إط��ار خطة باري�س التي
�أعلنتها في حزيران  2021والرامية �إلى �إنهاء قوة «برخان»
لمواجهة الجهاديين ف��ي منطقة ال�ساحل الإف��ري��ق��ي ،لأن

ّ
يف�ضل الإن��خ��راط في تحالف دول��ي يدعم القوات
م��اك��رون
ال��م��ح��ل�� ّي��ة .وب��ال��ف��ع��ل��� ،س��ح��ب��ت ف��رن�����س��ا ج��ن��وده��ا م���ن ق��واع��د
«ت�ساليت» و«ك��ي��دال» و«تمبكتو» ف��ي �شمال م��ال��ي و�س ّلمتها
للجي�ش في كانون الأول  ،2021الأم��ر ال��ذي �أ�سعد العديد
من ال�سكان الذين لم يتق ّبلوا الوجود الع�سكري الفرن�سي
في بالدهم .لكن هذا الإن�سحاب �أث��ار المخاوف حيال قدرة
المتطرفين،
الجي�ش المالي على ت��و ّل��ي مواجهة هجمات
ّ
وح��م��اي��ة �أم���ن ال�شعب ح��ي��ال ح���دوث ف���راغ �أم��ن��ي .ل��ذا رغبت
الحكومة الإنتقالية ف��ي �إت��م��ام الإن�سحاب ب�شكل تدريجي
خ�شية �ضياع المكا�سب التي ّ
تحققت خالل الفترة الما�ضية.
وقد ت�شهد العالقات بين فرن�سا ومالي ت�صعيدً ا جديدً ا،
خ�صو�صً ا في ّ
ظل قلق فرن�سا من احتمال وجود رو�س ينتمون
�إلى مجموعة «فاغنر» ل�سدّ فراغ القوات الفرن�سية ،وهو الأمر
الذي بات يثير قلق الواليات المتحدة �أي�ضً ا ،التي قالت �إن
كلفة تعاقد حكومة باماكو مع المجموعة الرو�سية �ستبلغ
 10ماليين دوالر �شهريًا ،و�إنها معروفة بن�شاطها المزعزع
للإ�ستقرار وانتهاكات حقوق االن�����س��ان ،ل��ذا فهي ل��ن تجلب
ال�سالم �إلى مالي .لكن الرئي�س الرو�سي فالديمير بوتين �شدّ د
في منا�سبات عدّ ة على �أن هذه المجموعة ال تم ّثل الحكومة
الرو�سية و�أنها ال تح�صل على تمويل حكومي.
ي��ج��م��ع ال��م��راق��ب��ون ع��ل��ى �أن ق����رار م��ال��ي ب��ط��رد ال�سفير
ال��ف��رن�����س��ي ي��م�� ّث��ل ت�����ص��ع��ي��دً ا ج���دي���دً ا ل��ل��ت��وت��ر ال��ح��ا���ص��ل مع
فرن�سا ،و�سيكون له ت�أثيرات كبيرة على عالقات فرن�سا بدول
ال�ساحل الأفريقي .وب��د�أن��ا ن��رى كيف �أن الرئي�س الفرن�سي
ق ّ��رر االن�سحاب نهائيًا من مالي بغ�ضون �ستة �أ�شهر ووقف
م�ساعداته لها .ويبدو �أن المجل�س الع�سكري يعتزم البقاء
في ال�سلطة ،لذلك يتذ ّرع بال�سيادة الوطنية لتبرير تعاونه
م��ع رو���س��ي��ا رغ���م وج����ود ق����وات فرن�سية ت��ع��م��ل ع��ل��ى م��ح��ارب��ة
الإره���اب على �أر�ضه منذ � 9سنوات .فقد �أتاحت له مو�سكو
الفر�صة للح�صول على �أ�سلحة ومعدّ ات ع�سكرية .لكن �إذا
ك��ان من حق باماكو البحث عن �شركاء �آخرين غير فرن�سا،
فمن حق الأخيرة الإعترا�ض على العمل جن ًبا �إلى جنب مع
ق��وات رو�سية موجودة ب�شكل غير متوافق مع م�شاركة قوات
القبعات الزرق (مينو�سما) ومهمتها مكافحة الإرهابيين.
�أم���ام ه��ذه الم�صالح المت�ضاربة ،على المعنيين ب���أزم��ة
مالي �إي��ج��اد الحلول ال�لازم��ة لما فيه خير ال�شعب المالي
وم�صلحة جمهورية م��ال��ي ،ولأج���ل ع�لاق��ات دول��ي��ة طبيعية
و�شراكة تجارية واقت�صادية متطورة في غرب �أفريقيا.
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إقتصاد

ُّ
الت�ضخم العالمي عن ال�سيطرة؟
هل يخرج
هال �صغبيني
�ص�������ريح وغير م�������وارب التعبير الذي
ا�ستخدمته وزيرة الخزانة الأميركية
جاني�������ت يلي�������ن ،لتو�ص�������يف حال�������ة
الإقت�ص�������اد الأميركي ال�������ذي يترقب
خطوات الإحتياطي الفدرالي.
«�أنا قلقة ب�ش��������أن الت�ضخم» ،وارتفاع
الأ�س�������عار «غير مقب�������ول» قالت يلين
ً
�سابقا رئي�سة للإحتياطي
التي كانت
الفيدرالي ،وذلك في ر�سالة مبا�شرة
�إل�������ى الم�ص�������رف المرك�������زي بوجوب
الإ�س�������راع ف�������ي التح�������رك الحت�������واء
الت�ض�������خم ال�������ذي تب َّي�������ن �أن�������ه ل�������م
يك�������ون م�ؤقتً�������ا وفق تو�ص�������يف رئي�س
الإحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

لق���د فاقت معدالت الت�ض���خم الم�س���جلة
ف���ي الوالي���ات المتحدة ب�أ�ش���واط �أهداف
الإحتياطي الفيدرال���ي� .إذ بلغت  7.5في
المئة في كانون الثاني بالمقارنة مع ال�شهر نف�سه من العام
الما�ض���ي ،تحت ت�أثي���ر مجموعة من العوام���ل على ارتباط
بوباء «كورونا ،م�سجلة �أ�سرع وتيرة في حوالي �أربعين عا ًما،
بح�سب م�ؤ�شر �أ�سعار الم�ستهلك ال�صادر عن وزارة العمل.
موقف يلين جاء بعيد ن�شر لجنة الأ�سواق المفتوحة التابعة
لمجل����س الإحتياط���ي الفيدرال���ي مح�ض���ر اجتماعه���ا في
 25كان���ون الثان���ي و 26منه والذي عر�ض لواقع الإقت�ص���اد
الأميرك���ي م���ن دون �أن ي�س���تعير تعابي���ر مث���ل تل���ك الت���ي
ا�س���تخدمتها والتي من �ش�أنها �أن ت�ض���ع م�ستقبل الإقت�صاد
الأميركي على المحك في حال خرج الت�ضخم عن ال�سيطرة.
وا�ضحا �أمام جميع الم�ستثمرين والأ�سواق المالية
لقد بات
ً
�أن الإحتياط���ي الفيدرال���ي �س���وف يق���دم عل���ى خطوة رفع
الفائدة في �آذار بعد اقفاله باب �ش���راء ال�س���ندات .وهو بد�أ
بخف�ض م�ش���ترياته من ه���ذه الأوراق وقيمتها �ش���هر ًّيا 120
مليار دوالر� ،أغلبها �س���ندات خزينة .لكن مح�ضر الإجتماع
لم ي�شر بو�ضوح الى الن�سب المتوقعة لرفع معدالت الفائدة.
لق���د ق���ررت اللجنة التي ير�أ�س���ها ب���اول ،والمعنية بو�ض���ع
ال�سيا�س���ات �أنها لن ترفع �أ�س���عار الفائ���دة حتى الآن ،لكنها

�أ�ش���ارت بق���وة �إلى �أن الإرتفاع في الطري���ق في �أقرب وقت
في �آذار.
ف���ي حين �أ�ش���ار مح�ض���ر الإجتماع �إلى �أن الم�ش���اركين في
الإجتماع الحظوا ب�أن الت�ض���خم -الم�ص���طلح الذي ت ّم ذكره
 73مرة في المح�ض���ر -ا�ستمر في الإرتفاع ب�شكل ملحوظ
فوق هدف الإحتياطي الفيدرالي البالغ  2في المئة.
وطال���ب بع�ض الأع�ض���اء ف���ي اللجنة بت�س���ريع وتي���رة رفع
الفائ���دة بوتيرة �أ�س���رع مما كان عليه���ا الفيدرالي الأميركي
في عام .2015
و�أعرب بع�ض الم�س�ؤولين في الإجتماع عن مخاوفهم ب�ش�أن
الإ�س���تقرار المالي ،قائلين �إن ال�سيا�سة النقدية المت�ساهلة
قد ت�ش ّكل خط ًرا كبي ًرا.
حي���زًا كبي ًرا من النقا�ش خ�ل�ال الإجتماع ،
احتل الت�ض���خم ِ ّ
بح�س���ب المح�ضر .ت ّم ذكر الم�صطلح  73مرة في الملخ�ص
 ،حيث قال الأع�ض���اء �إن الزيادات في الأ�س���عار كانت �أقوى
و�أكثر ثباتًا مما توقعوا.
م���واز ،و�ض���عت اللجنة �إج���راءات لكيفية البدء
وعل���ى خط
ٍ
ّ
ح���ل ميزانيتها العمومي���ة البالغ���ة  9تريليونات دوالر،
ف���ي
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حد كبير من
والتي تتكون �إلى ّ
ال�س���ندات التي ا�ش���ترتها في
محاول���ة لخف����ض المع���دالت
وتحفيز النمو.
ت���رى وكال���ة «�س���تاندرد �أن���د
ب���ورز» ف���ي مذك���رة بعن���وان
«ع���ودة الت�ض���خم»� ،إن���ه م���ن
المرجح �أن يتجنب الإقت�صاد
الأميركي دوامة �أ�سعار الأجور
على غرار ال�س���بعين َّيات حتى
مع ارتفاع الأجور والت�ض���خم
ب�أعلى معدالتها منذ ما يقرب
من  40عا ًما .
وذك���ر غريغ���وري داك���و ،وهو
كبي���ر الإقت�ص���اديين ف���ي
�ش���ركة الإ�ست�شارات «�إي واي
بارثينون»« :لكي ت�ستقر دوامة
الأج���ور والأ�س���عار ،يجب �أن
يعتقد النا�س �أن الت�ض���خم �س���يرتفع �إلى ما ال نهاية ..ونحن
ال نرى ذلك».

التضخم يعود ومحركاته تختلف بني بلد
وآخر

�ص���حيح ال نهاية مرئية للت�ض���خم الذي ينت�شر في كل مكان
الي���وم .فقد ك�ش���ف تقرير بحثي و�ض���عه البن���ك الدولي �أن
الت�ض���خم ال يقت�ص���ر على الدول الغنية بل �ضربت مفاعيله
الأ�سواق النا�شئة والإقت�صادات النامية ،حيث تواجه  78من
�أ�ص���ل  109منها معدالت ت�ض���خم �س���نوية �أعل���ى من  5في
المئة.
أي�ض���ا� ،أن المحركات الأ�سا�س���ية لهذا الت�ضخم
وال�صحيح � ً
تختلف بين الدول الغنية وتلك النا�شئة والنامية.
وت���رى كارمن راينه���ارت ،النائب���ة الأولى للرئي�س ورئي�س���ة
الخب���راء الإقت�ص���اديين ف���ي مجموع���ة البن���ك الدولي� ،أن
المح���ركات الرئي�س���ة للت�ض���خم تتفاوت من بل���د �إلى �آخر،
خ�صو�ص���ا عن���د المقارنة بي���ن الإقت�ص���ادات المتقدمة من
ً
جان���ب ،والأ�س���واق النا�ش���ئة والإقت�ص���ادات النامي���ة عل���ى
الجانب الآخر.
الأول���ى ب�س���بب الإف���راط ف���ي الإنف���اق وال�ص���رف نتيج���ة
التحفي���زات الت���ي ت��� ّم توفيرها للمواطنين ب�س���بب تف�ش���ي
«كورونا» ،فيما الثانية �س���جلت ت�ض���خ ًما ب�س���بب محدودية
التحفي���ز المالي والنقدي في الإ�س���تجابة للفيرو�س ،وحيث
كان التعافي الإقت�ص���ادي في ع���ام  2021مت�أخ ًرا كثي ًرا عن

التعافي في الإقت�صادات المتقدمة.
لك���ن هن���اك �أمرين م�ش���تركين بين
َّ
ال���دول الغني���ة وتل���ك النا�ش���ئة في
ت�سجيل الت�ضخم ،الأول ا�ضطرابات
�سال�س���ل التوريد العالمية ،والثاني
زيادة �أ�س���عار ال�س���لع الأ�سا�سية �إلى
جانب ارتفاع الطلب العالمي.
أ�ش���د خطورة
ويبقى العامل الثاني � ّ
كون ارتفاع �أ�س���عار الغذاء ي�ض���رب
ب�ش���كل �أكب���ر البل���دان منخف�ض���ة
أي�ض���ا ،وحيث للغذاء ح�صة
الدخل � ً
مهمة في �سلة الإ�ستهالك في هذه
ال���دول .وهذا يعن���ي �أن الت�ض���خم
�س���يبقى م�س���تم ًرا �إل���ى �أم���د غي���ر
معل���وم� .أ�ض���ف �إل���ى ه���ذا العامل،
ارتفاع ا�سعار الطاقة التي �ستنعك�س
على �أ�سعار المواد الغئائية و�ستفاقم
بالتالي من معدالت الت�ضخم.
وفي وقت ال تجد الحكومات حلولاً لفرملة ارتفاع الت�ضخم
يترك هذا الأمر للم�ص���ارف المركزية التي ال تملك مروحة
خيارات لمعالجة هذه المع�ض���لة با�ستثناء ت�شديد ال�سيا�سة
النقدية ،كما يفعل الإحتياطي الفيدرالي.
وهذا �إجراء لن يكون �س���ا ًّرا بالت�أكيد بالن�س���بة �إلى الأ�سواق
خروجا لر�ؤو�س
النا�شئة والإقت�صادات النامية التي �ستواجه
ً
الأم���وال وتكالي���ف تمويل �أعلى ،وقد ي�ص���بح اندالع �أزمات
ترجيحا.
الديون في بع�ضها �أكثر
ً
وف���ق تقرير البنك الدولي ،يرى كليمن�س غراف فون لوكنر،
خبي���ر الإقت�ص���اد في البن���ك الدولي� ،أنه وعل���ى الرغم من
�أن غالبية الأ�س���واق النا�شئة والإقت�ص���ادات النامية لم ت ُعد
تث ِّبت �أ�س���عار ال�ص���رف كما كانت تفعل �أثناء �أعوام الت�ضخم
في �سبعين َّيات القرن الع�شرين ،ف�إن نطاق ال�سيا�سة النقدية
«الم�س���تقلة ح ًقّا» في الإقت�صادات ال�صغيرة المفتوحة يظل
مح���دو ًدا ،على الرغم من تعويم �أ�س���عار ال�ص���رف .فيما لم
ي ُعد خطر ا�س���تيراد هذه الإقت�صادات للت�ضخم من المراكز
المالية العالمية من بقايا الما�ضي.

مجموعة العشرين :التضخم خطر

لقد كان الت�ضخم الطبق الرئي�سي في اجتماعات مجموعة
الع�ش���رين الت���ي اعتب���رت �أن �أرتفاع���ه ه���و �أم���ر خطي���ر.
وقالت المديرة العامة ل�ص���ندوق النقد الدولي كري�س���تالينا
جورجييفا �أمام المجموعة �إن قراءات الت�ضخم كانت �أعلى
من المتوقع في العديد من الإقت�صادات و�إن م�سار التعافي
�أبط�أ مما كان مرتق ًبا .و�أ�ش���ارت �إلى �أن هناك تمايزًا كبي ًرا
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بين الإقت�صادات وعدم اليقين الكبير في الم�ستقبل،
فيم���ا �ض���غوط الت�ض���خم تتراك���م ف���ي العدي���د من
البلدان ،مما ي�س���تدعي �س���حب الت�سهيالت النقدية
عند ال�ضرورة.
لق���د طرح���ت جورجييفا ثالث���ة �أولوي���ات على دول
�س���يُ َّ
حظر على كبار م�س�ؤولي الإحتياطي الفيدرالي الأميركي التداول في
مجموعة الع�شرين اعتمادها كخارطة طريق ت�ساهم
�أ�س���هم فردية و�س���ندات و�أموال رقمية وا�ستثمارات �أخرى بموجب قواعد
في الو�صول الى نهاية النفق المظلم ،وهي:
جديدة �أُقرت ،وذلك عقب مداوالت في البور�ص���ة �أثارت جدلاً و�أدت �إلى
�أولاً  :تو�س���يع نط���اق الجهود المبذول���ة لمكافحة ما
ا�ستقالة �شخ�صيات بارزة العام الما�ضي.
يمكن �أن يو�صف ب�أنه «كوفيد اقت�صادي طويل الأمد».
وبموج���ب القواع���د الجديدة الت���ي �أقرته���ا بالإجماع اللجن���ة الفيدرالية
ويتوقع ال�ص���ندوق �أن تبلغ الخ�سائر الإقت�صادية من
لل�سوق المفتوحة المكلفة و�ضع ال�سيا�سات ،لن يُ�سمح لم�س�ؤولي الم�صرف
جراء الوباء حوالي  13,8تريليون دوالر مع نهاية عام
المرك���زي الأميرك���ي ومن بينهم رئي�س���ه ونائ���ب الرئي�س ،م���ن الإحتفاظ
 – 2024وتعتبر �ساللة «�أوميكرون» ِ
تذكرة با�ستحالة
بعمالت �أجنبية �أو الإنخراط في العمليات المعروفة بـ«البيع المك�ش���وف»
ٍ
تعاف دائم و�شامل للجميع ما دامت الجائحة
تحقيق
و«التداول بالهام�ش».
م�س���تمرة .وال يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين
ب�ش����أن مدى فعالية �س���بل الحماية ال�صحية التي ت ّم
وقالت اللجنة في بيان �إن القواعد «تهدف �إلى تعزيز ثقة النا�س في حياد
بنا�ؤها في مواجهة ما قد يظهر من �سالالت متحورة
عمل اللجنة ونزاهتها عن طريق الحماية حتى من ظهور �أي ت�ض���ارب في
�أخرى.
الم�صالح».
وفي ه���ذه البيئ���ة ،يتمثل �أف�ض���ل م�س���ار للعمل في
وا�ستقال اثنان من ر�ؤ�ساء فروع الإحتياطي الفيدرالي العام الما�ضي عقب
التح���ول من التركيز الح�ص���ري عل���ى اللقاحات �إلى
معلومات عن تداولهما في �أ�س���هم فردية في  2020عندما كان الم�ص���ف
�ض���مان �إتاحة مجموعة �ش���املة من �أدوات مكافحة
ي�سعى لدعم الإقت�صاد الذي �ضربته جائحة كورونا.
عن
أي�ض���ا ،اختبارات الك�ش���ف
كورونا ،بما في ذلك � ً
وا�ستقال ريت�شارد كالريدا قبل نهاية واليته نائ ًبا لرئي�س الم�صرف ،وذلك
الإ�ص���ابة والعالجات الالزمة ،لكل البلدان على قدم
عق���ب تقارير �ص���حافية ت�س���اءلت عن مداولته في البور�ص���ة في �ش���باط
الم�س���اواة .وللحفاظ على حداثة ه���ذه الأدوات مع
� ،2020أي قب���ل وق���ت قلي���ل م���ن انهيار الأ�س���واق �إثر الأنباء عن تف�ش���ي
تطور الفيرو�س� ،سيتعين الإ�ستثمار ب�صورة م�ستمرة
كوفيد 19-في �أنحاء الواليات المتحدة.
�صد المر�ض ،والنظم
في �أن�ش���طة البحث الطبي وتَ َر ُّ
ال�ص���حية التي ت�ساعد البلدان على الو�صول �إلى كل
�شبر في كل مجتمع.
ثان ًي���ا� :س���يحتاج كثير من البلدان �إلى عبور دورة الت�ش���ديد
النق���دي .وف���ي �س���ياق يت�س���م بارتف���اع درجة ع���دم اليقين
ووج���ود فروق كبيرة بين البلدان ،ينبغي معايرة ال�سيا�س���ات
الإقت�صادية الكلية بدقة ح�سب ظروف كل بلد .كذلك ينبغي
وخ�صو�ص���ا بالن�س���بة
�إدارة مخاط���ر التداعيات المحتملة،
ً
�أعلن رئي�س الوزراء الم�ص���ري م�ص���طفى مدبولي �أن الإقت�صاد
للأ�س���واق ال�ص���اعدة والبل���دان النامي���ة .ويج���ب �أن نكافح
نما بن�س���بة  8.3ف���ي المئة في الربع الثاني م���ن العام المالي
الت�ضخم من دون الإ�ضرار بالتعافي.
الجاري  2022-2021وبن�سبة  9في المئة في الن�صف الأول.
ثال ًثا :يتعين �أن تولي البلدان �أولوية �أكبر للإ�ستدامة المالية.
و�أو�ض���ح �أن الناتج المحلي الإجمالي �سيتجاوز  6في المئة في
فق���د �س���اعدت تدابي���ر المالي���ة العام���ة الإ�س���تثنائية التي
العام المالي الجاري المنتهي في  30حزيران  ،2022م�ض���ي ًفا
طبقته���ا البل���دان �أثناء الأزمة على الحيلول���ة من دون وقوع
�أن الت�ضخم عاد �إلى م�ستويات ما قبل جائحة «كورونا».
نوبة �أخرى من «الك�س���اد الكبير» .ولكنها ت�سببت �أي�ضا ،في
دفع الديون �إلى م�ستويات مرتفعة تاريخية .وقد �شهدنا في
عام � 2020أكبر طفرة في م�ستويات الدين خالل عام واحد
القديم القائل �إن «عالج الم�شكلة في بدايتها يحول من دون
من���ذ الحرب العالمية الثانية ،حيث ارتفع الدين العالمي –
ا�س���تفحالها» .فهل �س���نلم�س عالجات تحتوي هذا المر�ض
العام والخا�ص – �إلى  226تريليون دوالر.
الذي اذا ما انت�ش���ر في كامل الج�س���م الإقت�صادي العالمي
�سيجعل من م�سار تعافيه عملية قا�سية ممكن �أن ت�ؤدي الى
ختامً ا ،لقد ا�س���تخدم البنك ال���دول في نهاية تقريره المثل
ركود عميق و�أزمة ديون حادة؟

قواعد جديدة لأ�سهم و�سندات الإحتياطي
الفيدرالي

الإقت�صاد الم�صري ينمو  9في المئة
في الن�صف الأول 2022-2021
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جدول بالتلزيمات في م�صلحة الأبنية عن �شهر �آذار عام 2022
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

١

مفرزة طوارىء زغرتا في
�سراي زغرتا

�إ�ستدراج عرو�ض

خام�سة

تقديم وتركيب نوافذ �ألومينيوم
ً
بدال من الحديد

الثالثاء

٢٠٢٢/٣/١

٩،٠٠

2

٢

مخفر العري�ضة

�إ�ستدراج عرو�ض

خام�سة

�صيانة مختلفة

الثالثاء

٢٠٢٢/٣/١

١١،٠٠

2

٣
٤

�سجن حلبا
مجمع الب�سطة

�إ�ستدراج عرو�ض
�إ�ستدراج عرو�ض

خام�سة
خام�سة

٥

م�ستودعات م�صلحة
الإت�صاالت في ثكنة بربر
الخازن
مبنى الموقوفين (ج) في
ال�سجن المركزي في رومية
مبنى المحكومين في
ال�سجن المركزي في رومية

�إ�ستدراج عرو�ض

رابعة

�إ�ستحداث غرفة لتفتي�ش الن�ساء
�صيانة لزوم الواجهتين
الرئي�سيتين
�صيانة مختلفة

الخمي�س
الخمي�س

٢٠٢٢/٣/٣
٢٠٢٢/٣/٣

٩،٠٠
١١،٠٠

2
2

الجمعة

٢٠٢٢/٣/٤

٩،٠٠

2

�إ�ستدراج عرو�ض

ثالثة

�إ�ستدراج عرو�ض

الأعمال الحديدية

�صيانة مختلفة لمعالجة �أ�ضرار
ناتجة من �أعمال ال�شغب
�صيانة حديدية مختلفة لزوم
مطلع الدرج

الثالثاء

٢٠٢٢/٣/8

٩،٠٠

1

الثالثاء

٢٠٢٢/٣/8

١١،٠٠

1

٨

مبنى الموقوفين (ج) في
ال�سجن المركزي في رومية

�إ�ستدراج عرو�ض

خام�سة

�أ�شغال لزوم نظام ت�سخين المياه
على الطاقة ال�شم�سية

الخمي�س

٢٠٢٢/٣/10

٩،٠٠

1

٩

مركز رومية الطبي

�إ�ستدراج عرو�ض

خام�سة

�أ�شغال منع ن�ش لزوم غرفتي
ال�سائقين والطبيب المناوب

الخمي�س

٢٠٢٢/٣/10

١١،٠٠

1

١٠

مكتب معلومات بيروت
الثالثة في ثكنة المقر العام
مكتب رئي�س �شعبة البريد
والمحفوظات في ثكنة
المقر العام
مبنى الموقوفين (ج) في
ال�سجن المركزي في رومية

�إ�ستدراج عرو�ض

خام�سة

�صيانة مختلفة

الجمعة

٢٠٢٢/٣/11

٩،٠٠

1

�إ�ستدراج عرو�ض

�أعمال المكيفات �أو
التدفئة والتبريد

تحقيق مكيف هواء

الثالثاء

٢٠٢٢/٣/15

٩،٠٠

1

�إ�ستدارج عرو�ض

خام�سة

�صيانة مختلفة

الثالثاء

٢٠٢٢/٣/15

١١،٠٠

١

١٣
١٤

معهد قوى الأمن الداخلي
في عرمون
مجمع حبي�ش

ا�ستدراج عرو�ض

خام�سة

�إ�ستدراج عرو�ض

اعمال حديدية

الخمي�س

٢٠٢٢/٣/17

١١،٠٠

1

15

مدخل مجمع حبي�ش

�إ�ستدراج عرو�ض

رابعة

�أ�شغال �شفاط هواء لحمامات
الطابق الأر�ضي في البلوك (ب)
تقديم وتركيب بوابة حديدية
لزوم المدخل الغربي للطابق
ال�سفلي
�أ�شغال مختلفة

الخمي�س

٢٠٢٢/٣/17

٩،٠٠

١

الجمعة

٢٠٢٢/٣/١٨

٩،٠٠

2

16

�سجن بعلبك

�إ�ستدراج عرو�ض

�أعمال حديدية

تقديم وتركيب كون�سرتينا مع
زوايا حديدية لزوم ال�سور

الثالثاء

٢٠٢٢/3/٢٢

٩،٠٠

2

17

ف�صيلة الأ�شرفية

�إ�ستدراج عرو�ض

�أعمال حديدية

الأ�شغال الحديدية المطلوبة

الثالثاء

٢٠٢٢/3/٢٢

١١،٠٠

2

18

مجمع الأوزاعي

�إ�ستدراج عرو�ض

رابعة

ا�شغال لزوم واجهات

الخمي�س

٢٠٢٢/3/٢4

٩،٠٠

2

19

ال�سرية الخا�صة الفهود في
مجمع ال�ضبية
ال�سرية الخا�صة الفهود

�إ�ستدراج عرو�ض

خام�سة

ا�شغال لزوم حمامات

الخمي�س

٢٠٢٢/3/24

١١،٠٠

2

�إ�ستدراج عرو�ض

الأعمال الحديدية

21

ثكنة بربر الخازن

�إ�ستدراج عرو�ض

خام�سة

�صيانة مختلفة لزوم الغرف
الم�سبقة ال�صنع
�إ�ستبدال بالط درج الجناح ()C
الم�ؤدي �إلى فرع لجان التحقيق
ال�صحي

الثالثاء

٢٠٢٢/3/٢٩

٩،٠٠

2

الثالثاء

٢٠٢٢/3/٢٩

١١،٠٠

2

٦
٧

١١

١٢

20
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إضاءة

اخللف َّية التاريخ َّية للأزمة الأوكران ّ َية
(و�ص َّية �ستيبان بانديرا)
د� .إيلي جرجي اليا�س
ّ
قدر الرئي�س الرو�سي بوتين ال�سير بالحرب على �أوكرانيا
بعد در�س كل الخيارات واالحتماالت .فقد بات من الواجب
ح�����س��م ه����ذه ال��ق�����ض��يّ��ة ال��م��م��ت ّ��دة م��ن��ذ الإح����ت��ل�ال الأل���م���ان���يّ
للأرا�ضي ال�سوفياتيّة خالل الحرب العالميّة الثانية :رحل
الأل��م��ان ،وانت�صرت مو�سكو ،واح��ت ّ��ل ال��رو���س برلين ،وبقيت
ق�ضيّة �أوكرانيا عالقة.
ّ
��اد
ح
��
ت
ل
إ
ا
عن
بالكامل
أوكرانيا
رغ��م ا�ستقالل �
ال�سوفياتيّ
منذ � ،١٩٩١ألاّ � ّأن رو�سيا الإتحاديّة  -وخ�صو�صً ا زمن الرئي�س
ب��وت��ي��ن  -ال ت�����زال ت��ع��ت��ب��ره��ا ف���ي ج���وه���ر م��ج��ال��ه��ا ال��ح��ي ّ
��وي
الوا�سع .لذلك ا�سترجع الرئي�س بوتين ا�ستراتيجيّة الزعيم
ال�سوفياتيّ التاريخيّ ليونيد بريجنيف � ّأن لأوكرانيا �سيادة
محدودة� ،ضمن الحدود التي تتيحها لها مو�سكو!! وجهدت
مو�سكو ال�ستمالة النظام الأوك��ران��يّ  ،و�إبعاده عن الت�أثيرات
الغربيّة ،ومحاوالت الواليات الم ّتحدة الأميركيّة ّ
لمد �شبكات
ّ
وظلت تعمل على ا�ستيعاب
حلف �شمال الأطل�سيّ �إليها...
الطبقة ال�سيا�سيّة الأوكرانيّة بين م�ؤيّدين لها ومعار�ضين،
ولكن في �سنة  ،٢٠١٤ا�ضطرّ ت القيادة الرو�سيّة لأن تجري
ّ
المركزة في قلب الأرا�ضي
�سل�سلة من العمليّات الع�سكريّة
ّ
المف�ضل فيكتور
الأوكرانيّة ،على �ضوء عزل حليفها الأوكرانيّ
يانوكوفيت�ش ع��ن ���س ّ��دة الرئا�سة �إث���ر ث���ورة �شعبيّة مدعومة
�أوروب��يًّ��ا ،لأن��ه ق ّ��دم ا ّتفاقيّة خاركوف
م��ع ال��رو���س على ح�ساب ا�ستمراريّة
العالقة مع الإ ّتحاد الأوروب���يّ  ،فقام
ال��ج��ي�����ش ال���رو����س���يّ ب��اح��ت�لال م��واق��ع
ا����س���ت���رات���ي���ج���يّ���ة وح����ي����ويّ����ة في �شبه
ج���زي���رة ال���ق���رم ،ق��ب��ل ���ض��مّ ��ه��ا ت��م��امً��ا
�إلى ال�سيادة الرو�سيّة ،بعد ا�ستفتاء
�����ص����ري����ح ح����ي����ث �������ص������وّ ت ����س ّ���ك���ان���ه���ا
ل��م�����ص��ل��ح��ة الإن�����ض��م��ام � إل����ى رو���س��ي��ا
الإتحاديّة!! كما ت�صاعدت تظاهرات
م����ؤيّ���دة لمو�سكو م��ن ق��ب��ل جماعات
ان��ف�����ص��ال��يّ��ة ف��اع��ل��ة في دونبا�س ،ما
ّ
م�سلح وطويل
جرّ �إلى حدوث �صراع
الأم�����د بين ال��ح��ك��وم��ة الأوك���ران���يّ���ة
م��ن جهة ،والجماعات الإنف�صاليّة
ال���م���دع���وم���ة م���ن م��و���س��ك��و م���ن جهة
�أخرى.
بانديرا.

ّ
ال�شاق والعنيف والعنيد بين مو�سكو
وفي خ�ضمّ ال�صراع
وكييف ،برز ت�صاعد النف�س اليمينيّ المتطرّ ف في الأو�ساط
الأوكرانيّة ،با ّتجاه ا�ستعادة م�سارات الما�ضي في المواجهة
المحتدمة بين الجارين!! ولم يكن من ال�صعب ا�ستح�ضار
�أفكار الزعيم اليمينيّ التاريخيّ الأوكرانيّ المتطرّ ف �ستيبان
ب��ان��دي��را ...ال ب��ل ع��ادت و�صيته �إل��ى �أذه���ان الأوك��ران��يّ��ي��ن في
�صراعهم مع الرو�س!
م��ب��ا���ش��ر ًة ،ب��ع��د ن��ه��اي��ة ال���ح���رب ال��ع��ال��م��يّ��ة ال��ث��ان��ي��ة ،ك ّ��ل��ف
الأم��ي��رك��يّ��ون رجلهم الأل��م��ان��يّ ال��غ��رب��يّ ال��ج��دي��د ،وه��و رئي�س
ّ
منظمة عالميّة لمكافحة ال�شيوعيّة تحمل ا�سمه ،والمُ �ساهم
في ت�أ�سي�س المخابرات المركزيّة الأميركيّة ،الجنرال راينهارد
ً
�سابقا م��دي��رًا للإ�ستخبارات الألمانيّة
غيهلن  -ال��ذي ك��ان
النازيّة في الأرا���ض��ي ال�سوفياتيّة قيد الإح��ت�لال  -وق��د بات
م��دي��رًا للمخابرات الإ ّت��ح��اديّ��ة الأل��م��ان��يّ��ة ال��غ��رب��يّ��ة (-١٩٥٦
 ،)١٩٦٨ال��ت��� ّ
��ص��دي للم�شاريع ال�����س��وف��ي��ات��يّ��ة وال�����ش��ي��وع��يّ��ة في
�أوروبا ،من خالل الحرب الباردة التي �أو�شكت على الإنطالق
بعد �أ�شهر قليلة م��ن نهاية ال��ح��رب العالميّة ال��ث��ان��ي��ة ...ال
ب��ل �أق��ن��ع غيهلن الأم��ي��رك��يّ��ي��ن ب��وج��وب م��واج��ه��ة ال�سوفيات
ح ّتى ف��ي عقر داره���م و�أ�ضعف نقاطهم� :أوك��ران��ي��ا ...فكانت
ا�ستراتيجيّته الخطيرة :لت�ستمرّ الحرب العالميّة الثانية
في الربوع الأوك��ران��يّ��ة الخ�صيبة!! ولقد جهّ ز نف�سه جي ًّدا
لهذا ال��ي��وم المف�صليّ ف��ي زم��ن الحرب
ال����ب����اردة ب��ي��ن الأم��ي��رك��ي��ي��ن وم����ن معهم
م��ن ج��ه��ة ،وال�����س��وف��ي��ات وم���ن معهم من
جهة �أخ��رى :فهو من خالل م�س�ؤوليّاته
الإ���س��ت��خ��ب��اريّ��ة ال��ك��ب��رى داخ����ل الجي�ش
الأل��م��ان��يّ خ�لال ال��ح��رب ،ت ّ
ً
م�سبقا
��وق��ع
حربًا ب��اردة �ضارية �آتية بين ال�سوفيات
والأميركيين ،وقد بد�أت خ�سارة الألمان
ّ
ّ
ّ
ومنظمته
فح�ضر نف�سه
وتتوثق،
تلوح
ورج��ال��ه الأل���م���ان وخ�����ص��و���صً��ا الأوك�����ران،
لإط�ل�اق ال��ث��ورة الأوك��ران��يّ��ة المتوا�صلة
ّ
�ضد الرو�س وال�سوفيات ،بزعامة �صديقه
القديم الجديد �ستيبان بانديرا.

من هو ستيبان بانديرا؟
هو الزعيم ال�سيا�سيّ الأوكرانيّ الداعي
وال�ساعي طوال حياته العمليّة ال�ستقالل
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الرو�س يف �شبه جزيرة القرم.

�أوك��ران��ي��ا بمواجهة طموحات وم�شاريع الإت��ح��اد ال�سوفياتيّ ،
لذلك برّ ر التعاون مع النازيين خالل الحرب العالمية الثانية،
ف��ي �سبيل الإ���س��ت��ق�لال ،م� ّؤ�س�سً ا الكتيبة الأوك��ران��يّ��ة الحليفة
للويرماخت الأل��م��ان��يّ  ...ولكن وف��ي خطوة ّ
�شكلت المفاج�أة
النوعيّة للجميع :الحليف الألمانيّ والخ�صم ال�سوفياتيّ � ،أعلن
بانديرا ،في  ٣٠حزيران  ،١٩٤١ا�ستقالل �أوكرانيا بقيادتهّ ،
م�سلمً ا
رئا�سة الحكومة الى �صديقه ال�صدوق يارو�سالف �ستيت�سكو...
�أث���ار �إع�ل�ان الإ���س��ت��ق�لال الأوك���ران���يّ غ�ضب الكرملين ال�شديد
وو���ص��ف��ت ال��خ��ط��وة على �أ ّن��ه��ا الخيانة الأوك��ران��يّ��ة التاريخيّة
الكبرى ّ
بحق ال ّإتحاد ال�سوفياتيّ ورو�سيّا الأمّ ،كما غ�ضب برلين
ّ
نف�سها التي لم ترغب في مهاجمة الإتحاد ال�سوفياتي لمجرّ د
دعم الإ�ستقالليّين الأوكرانيّين ،وفي بدايات �شهر تموز ،١٩٤١
�أوق��ف بانديرا و�ستيت�سكو ونقال �إلى برلين ،ما �أث��ار حنقه مع
مجموعته .ولكن بعد �سل�سلة من الهزائم الألمانيّة المتتابعة
في ال ّإت��ح��اد ال�سوفياتي ،وا�ستنا ًدا �إل��ى ّ
خطة محكمة و�ضعها
ً
تمهيدا لمفاو�ضات �أميركيّة � -ألمانيّة الحقة،
الجنرال غيهلن
�أفرج عنه في � ٢٥أيلول  ،١٩٤٤فتعاون ب�شكل كامل مع الألمان
تحديدا في قلب �أوكرانيا ّ
ً
معز ًزا المواجهة
والجنرال غيهلن
القا�سية مع ال�سوفيات ،داف��عً��ا بثقل م��ق ّ��درات وجهود ال�شعب
الأوك��ران��يّ الى �ساحة المعركة الطويلة وال�شاملة!! و�أمّ ��ا وقد
انتهت الحرب العالميّة الثانية بانت�صار ال�سوفيات ودخولهم
برلين في ني�سان  ،١٩٤٥فقد اختفى �ستيبان بانديرا في مدن
اً
من�س ًقا مع
�أوروبية ع�� ّ َدة،
م�ستعمل هويّات غام�ضة ومختلفةّ ،
الجنرال راينهارد ،الذي �أدار من قلب �ألمانيا الغربية الحرب
الإ�ستخباريّة ال�ضرو�س ،بالوكالة عن المخابرات الأميركية
(�سي �أي �إيه) في مواجهة المخابرات ال�سوفياتية (كي جي بي).

لقد َّ
�شكل ب��ان��دي��را ق��ائ��د ال��ث��ورة الأوك��ران��يّ��ة وال��م��� ّؤث��ر في
الحركة الإ�ستقالليّة الأوكرانيّة ،بعد نهاية الحرب العالميّة
الثانية ،الغطاء ال�سيا�سيّ ال�شامل و�شبكة العالقات الخارجيّة
ال�����ض��روريّ��ة ،ل��ل��ث��ورة الأوك��ران��يّ��ة المتوا�صلة منذ نهاية هذه
ّ
وتمددت في خم�سينيات القرن الع�شرين،
الحرب ،والتي قويت
حيث عملت ه��ذه ال��ث��ورة على القيام بهجمات عنيفة على
تنته قط....
الجيو�ش ال�سوفياتيّة ،وك� ّأن الحرب العالميّة لم ِ
وق��د ا�ستفاد ال��ج��ن��رال غيهلن كثيرًا م��ن ه��ذه ال��ث��ورة وج��ر�أة
بانديرا ،رغم الحذر الأميركيّ ب�سبب ما�ضي الأخ��ي��ر ...غير
ّ
لمنظمة غيهلن والإ�ستخبارات الألمانيّة
� ّأن الخرق الكبير
الغربيّة على ّ
حد �سواء ،كان من مجموعة العمالء المزدوجين،
ما ّ
مكن �أحد العمالء ال�سوفيات ،في عمليّة جريئة للغاية ،من
ّ
اغتياله في  ١٥ت�شرين الأول  ،١٩٥٩وقد �شكل هذا الإغتيال
�ضربة قا�سية لغيهلن ...وجعل ا�ستمراريّة الحرب العالميّة
الثانية على الأرا�ضي الأوكرانيّة ،الق�ضية الأوكرانية مع�ضلة
تاريخية ّ
ّ
وممتدة عبر ال�سنين ،وتعبّر عن ذلك و�صيّة
معقدة
ب��ان��دي��را نف�سه ع��ن ���ض��رورة ديمومة ال�����ص��راع بين الطرفين،
ح ّتى تحقيق ا�ستقالل �أوكرانيا الناجز والكامل ،رغمً ا عن
�إرادة مو�سكو...
يبدو � ّأن الرئي�س الرو�سيّ فالديمير بوتين ،قد قرّ ر في نهاية
ّ
الحل الناجع
المطاف ،من جهة الكرملين ح�صرًا� ،إي��ج��اد
وال��ن��ه��ائ��يّ لتفكيك ه���ذه المع�ضلة ال��ت��ي ���س��اه��م الإح��ت�لال
الألمانيّ لأوكرانيا خالل الحرب العالميّة الثانية ،في ن�ش�أتها
وت��م ّ��دده��ا ل��ف��ت��رة ط��وي��ل��ة ،و� ّأج�����ج وج���وده���ا ال��ع��ن��ي��د ال��ج��ن��رال
راي���ن���ه���ارد غ��ي��ه��ل��ن ،وم����ن خ��ل��ف��ه وب���ع���ده ال����والي����ات ال��م�� ّت��ح��دة
الأميركيّة.
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دراسة
من سايكس  -بيكو إلى لبنان الكبير ()22

ي لبنان الكبير
المواجهة بين
َ
مشروع ْ
والمملكة السور َّية تبلغ ذروته
�أ .د .لوي�س �صليبا
بعد أن ختمنا في احللقة السابقة عملية التفتيش والتنقيب في وثائق املندوب السامي الفرنسي األوّل
فرنسوا جورج-بيكو ،نتابع في هذه احللقة عرض وسرد ما آلت إليه األمور بعد تواريه عن الساحة السياسية،
َ
َ
متناقضني :لبنان الكبير الذي سعى إليه اللبنانيّون،
مشروعني
وال سيما احتدام املواجهة املنتظرة بني
وعلى رأسهم البطريرك احلويّك ،وسوريا الكبرى التي عمل لها األمير فيصل بن احلسني وفريقه.
زعيمان ووثيقتان متضاربتان
م�شروعان تواجها وتناف�سا �إثر نهاية الحرب العالمية الأولى
 :1918م�شروع الأمير في�صل بن الح�سين في توحيد �سوريا تحت
حكمه وتاجه ،و ُعرف غالباً با�سم “�سوريا الكبرى” ،وم�شروع
البطريرك الحو ّيك في �إعادة �ض ّم ما ُ�سلخ من لبنان  1860من
أرا���ض و�سهول وم��دن �ساحل ّية وع��رف با�سم “لبنان الكبير”.
� ٍ
بد �أن
ولأن الم�شروعين متناق�ضان في الظاهر والجوهر كان ال ّ
يت�صارعا.
ال��ح��و ّي��ك ع��اد م��ن ب��اري�����س ح��ام ً
�لا معه ر���س��ال��ة م��ن رئي�س
الحكومة الفرن�سية جورج كليمن�صو م�ؤ ّرخة في 1919/11/10
تت�ض ّمن وعداً �صريحاً ب�أن يُ َ
�سهول
�ض ّم �إلى لبنان ما يحتاجه من
ٍ
ً
ّ
ومرافئ .وعاد في�صل حامال معه معاهدة وقعها مع كليمن�صو
وتن�ص في مالحقها على �أن تكون بيروت مدينة
في ،1920/1/6
ّ
ً
ح ّرة وبالتالي مرف�أ للبنان و�سوريا في �آن ،و�أن يُ�ستفتى �أهالي
يلحون في �إع��ادة �ض ّمها لتقرير
المناطق التي كان اللبنان ّيون ّ
م�صيرها.
وثيقتان و ّقعهما م�س�ؤول فرن�سي واح��د :رئي�س الحكومة
جورج كليمن�صو ،وكثرت الأقاويل يومها �أ ّنهما متناق�ضتان في ما
يخت�ص بلبنان .ولأن الوثيقة التي حملها ال�شريف الحجازي كانت
ّ
ون�صت في �أحد بنودها على هذه ال�س ّرية،
�س ّرية تلبية لطلبهّ ،
ت�ضاربت الآراء ب�ش�أنها ،و�أ�شاع الأمير الها�شمي عنها م ّما فيها
يخت�ص بلبنان ،ف�أوج�س اللبنان ّيون
وم ّما لي�س فيها ،ال �سيما ما
ّ
بد
خيفة منها ،وبا�شروا تح ّركاً لمواجهتها
والت�صدي لها ،فكان ال ّ
ّ
لواقع التاريخ ومنطق الأمور �أن يحكم ب�سقوط واحدة من هاتين
الوثيقتَين المت�ضاربتين وثبات �أخرى.

الوفد اللبناني الثالث ر ّد على اتّفاق فيصل -
كليمنصو رسالة احلويّك إلى الرئيس دوشانيل
ويع ّبر البطريرك الحو ّيك ،في ٍ
عدد من وثائقه ور�سائله ،عن
هذه الهواج�س التي انتابت اللبنانيين يومها ب�ش�أن ا ّتفاق في�صل-
ٍ
ر�سالة بالفرن�سية �إلى الرئي�س الفرن�سي الجديد بول
كليمن�صو .ففي
دو�شانيل  Deschanelفي  1920/1/30يقول البطريرك الماروني
ما تعريبه:
“تركنا فرن�سا والقلب مطمئ ٌن لر�ؤية بلدنا الح ّر ي�سترجع �أخيراً
ٍ
�ضمانات كتبها رئي�س الحكومة
ح��دوده القديمة� ،إذ حملنا باليد
الفرن�سية .وكانت ال�شعوب اللبنانية ال تزال في ن�شوة الفرح عندما
�أ�شاع الأمير في�صل والمحيطون به �أ ّن��ه ،و�إن لم يعار�ض ا�ستقالل
لبنان ،فقد ا ّتفق مع الحكومة الفرن�سية على �أن يبقى لبنان على
ما هو الآن .وبالتالي فخارطة لبنان التي و�ضعها قادة الحملة في
وجهها ال�سيد
 1860بعيدة عن التحقيق .وبكلمة فالر�سالة التي ّ
كليمن�صو �إلى رئي�س الوفد اللبناني ،والمتعلّقة بتكبير لبنان ،لي�س
لها �أيّ مفعول.
فتجاه هذه الت�صريحات ،وجدتُ يا فخامة الرئي�س ،من الواجب
أنتدب ،بموجب التفوي�ض الذي منحتني �إ ّياه
�أن �أعر�ض لكم الو�ضع ،و� َ
�شعوب لبنان الكبير ،المطران عبداهلل خوري رئي�س �أ�ساقفة عرقا،
والنائب البطريركي ،لير�أ�س وفداً لبنان ّياً لدى الحكومة الفرن�سية،
ويتابع با�سمي وبا�سم لبنان تحقيق المطالب اللبنانية بح�سب المذ ّكرة
التي قدّمتُها �إلى الأمانة العا ّمة لم�ؤتمر ال�صلح” )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
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ال�صفحتان الأوىل والأخرية من ر�سالة البطريرك احلويّك �إىل الرئي�س الفرن�سي دو�شانيل.

المارونية في بكركي ،ذوق م�صبح/لبنان ،المركز الماروني للتوثيق
والأبحاث ،ط ،2013 ،1الوثيقة ) 20بالفرن�سية( من الملف ،39
�ص.(139-138
ماذا نفهم من ر�سالة الحو ّيك البالغة الأه ّمية هذه؟
انقالب على ر�سالة كليمن�صو!
ا ّتفاق في�صل  -كليمن�صو
ٌ
انقالب حقيقي على ر�سالة كليمن�صو
ا ّتفاق في�صل-كليمن�صو
ٌ
نف�سه �إلى الحو ّيك!
هكذا ُفهم يومها ،وه��ك��ذا �أ���ش��اع في�صل نف�سه عنه .ر�سالة
كليمن�صو ،قلنا ،ت�ض ّمنت تع ّهداً وا�ضحاً بتكبير لبنان ،و�إعادة �ض ّم ما
ُ�سلخ منه �سنة  ،1860وهذا ما ذ ّكر به الحو ّيك في ر�سالته هذه �إلى
الرئي�س الفرن�سي دو�شانيل .جاء في ر�سالة كليمن�صو:
«على �أن فرن�سا التي بذلت ك ّل ما بو�سعها �سنة  1860كي ت�ضمن
للبنان �أر�ضاً �أو�سع ،ال تن�سى �أن ت�ضييق ح��دوده كما هو الآن نتج
عن القمع ال��ذي رزح تحته لبنان زمناً طوي ً
ال .و�إن فرن�سا التي
ترغب في تح�سين ال�صالت االقت�صادية بين البلدان التي عهد �إليها
انتدابها �ست�أخذ بعين االعتبار ،عندما تُر�سم حدود لبنان حاجة
الجبل �إلى ال�سهول ،و�إلى ٍ
منفذ على البحر لأنها �ضرورية الزدهاره»
()Hokayem, le démantèlement, op. cit, p739
ر�سالة كليمن�صو هذه ُكتبت وبُعثت �إلى البطريرك في الوقت
الذي كان رئي�س الحكومة الفرن�سية يتابع فيه مفاو�ضاته مع الأمير
الها�شمي .فهو يطمئن اللبنانيين ،بيد �أنه يبقى حذراً ،فال ي�س ّمي
�أي مرف�أ على البحر �أو �أي مدينة �ساحلية� ،إ ّنه في الحقيقة يتح ّفظ
ويحتفظ بهذه الم�سائل تبعاً للتوافق الذي ي�سعى �إليه مع الأمير!
في�صل ي�ش ّيع عن اال ّتفاق ما لي�س فيه ومن ناحيته كان من م�صلحة
في�صل �أن ي�ش ّيع عن اال ّتفاق ما لي�س فيه ،ويبالغ في تعداد المكا�سب التي
ح ّققها فيه ت�سهي ً
ال لعملية تمريره في الأو�ساط ال�شعبية وال�سيا�سية
ال�سورية المعار�ضة له“ .فذكرت بع�ض جرائد م�صر وحا�شية الأمير
�أن في� ً
صال ُوعد في باري�س بعدم �إعطاء لبنان الحالي �إال الجزء

الغربي من ق�ضاء البقاع ،و�أن مناطق حا�صبيا ومرجعيون وع ّكار
�ستكون �ضمن المملكة الفي�صلية” )الخوري ،مي�شال ثابت ،حكومة
دم�شق الفي�صلية في لبنان بين الم�ؤ ّيد والمعار�ض ،1920-1918
بيروت ،دار الموا�سم ،ط� ،2008 ،1ص ،115نق ً
ال عن �أر�شيف بكركي:
)Archive du Patriarcat Maronite Annexe No 89
كانت الم�س�ألة اللبنانية العقدة الأ�سا�سية في المفاو�ضات
الفي�صلية-الفرن�سية خالل �شهريّ ت�شرين الثاني وكانون الأول 1919
والتي �أف�ضت �إل��ى ا ّتفاق في�صل-كليمن�صو في  ،1920/1/6وما
�أ�شاعه ال�شريف الحجازي وحا�شيته بعد عودته ع ّبر بالحري عن
مطالبه في المفاو�ضات �أكثر م ّما حواه اال ّتفاق بالفعل .ففي هذا
التو�صل �إلى ت�سوية
الأخير ،وال �سيما في المالحق المرفقة به ،ت ّم
ّ
تق�ضي ب�أن يُ�ستفتى �أهالي الأق�ضية الأربعة في م�صيرها ،و�أن تكون
بيروت مدينة ح ّرة.
�أياً يكن ،ف�إزاء ما �أ�شيع “خ�شي البطريرك الماروني �أن يجد لبنان
نف�سه �أمام الأمر الواقع ،ويدفع بالتالي ثمن اال ّتفاق الفرن�سي-العربي”.
)الخوري ،حكومة دم�شق ،م�.س� ،ص ،115نق ً
ال عن �أر�شيف بكركي
)Archive du Patriacat Maronite Annexe No 89
ويحفظ �أر�شيف البطريركية المارونية ت�صريحات من�سوبة
للأمير في�صل يومها ت�ؤ ّكد �أن“ :الفِ َرق الفرن�سية لن تدخل �أبداً �إلى
البقاع وحا�صبيا ورا�شيا كما يطلب اللبنان ّيون ،و�أن هذه المناطق
لن تعرف العودة �إل��ى لبنان مهما كانت اال ّتفاقات المتعلّقة بها”
)الخوري ،حكومة دم�شق ،م� .س� ،ص ،114نق ً
ال عن �أر�شيف بكركي:
)Archive du Patriarcat Maronite Annexe No 82, pp9-10

حرب نفسية على اللبنانيني
ّ
وا�ض ٌح �أنه �إثر عودة ال�شريف الحجازي والوفد المرافق من باري�س ➤
ُ
�إلى �سوريا في كانون الثاني � 1920ش ّنت حرب نف�سية و�إعالمية
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على اللبنانيين لتثبيط عزيمتهم في
م�شروعهم لتكبير ل��ب��ن��ان ،وه���ذا ما
دع��اه��م للتح ّرك الحثيث والم�ضا ّد
ال ّت��ف��اق  .1920/1/6وم��ا نعرفه من
ر�سالة الحو ّيك �إلى الرئي�س الفرن�سي
دو�شانيل ،والتي ال نزال ب�صدد تحليل
م�ضمونها� ،أن بادرة ت�أليف ٍ
وفد لبناني
ثالث �إلى م�ؤتمر ال�صلح ،والذي تر�أ�سه
المطران ع��ب��داهلل خ��وري ج��اءت ر ّدة
فعل على ا ّتفاق في�صل-كليمن�صو ،وفي
ٍ
ٍ
محاولة لإب��ط��ال مفاعيله وتداعياته
اللبنانية.

رسالة احلويّك إلى السفير
كامبون

خوري النائب البطريركي العا ّم ،وع�ضوية
خم�سة مندوبين من مختلف الطوائف
ليتابع في باري�س التح ّركات التي بد�أتُها
والمتعلّقة خ�صو�صاً بتكبير لبنان ،لأن
م�س�ألة ا�ستقالله ل��م تعد مطروحة”
)ال��خ��وري ،وثائق البطريك الحو ّيك ،م.
�س� ،ص.(142-141

تعليق على رسالة احلويّك إلى
كامبون
ي�شكو الحو ّيك �إل��ى �صديقه ال�سفير
كامبون ما يعاني منه من ا ّتفاق في�صل-
كليمن�صو ،ويعر�ض له هواج�سه ومخاوف
اللبنانيين التي بلغت ح ّد الي�أ�س والهجرة.
وه��ذا ما دع��اه �إل��ى ت�أليف وفد ثالث �إلى
م�ؤتمر ال�صلح يتابع ما ب��د�أه هو والوفد
الثاني في باري�س.

ويزداد ك ّل ذلك و�ضوحاً في ر�سالة
وجهها
�أخرى للحو ّيك في ّ 1920/2/1
�إل��ى �صديقه �سفير فرن�سا في لندن
ب��ول كامبون  Cambonون��ع�� ّرب عن
َ
ومشروعني
الصراع بني تيّارَين
الفرن�سية �أبرز ما ت�ض ّمنته:
(.)1922-1855
دو�شانيل
بول
الفرن�سي
الرئي�س
ّ
“�إن بع�ض ال�شائعات الم�ستندة �إلى
وي�ؤكد المطران عبداهلل خوري في
والخا�صة
الت�صريحات الر�سمية
يوم ّياته المد ّونة �أثناء المفاو�ضات
ّ
ُ
للأمير في�صل ،وح��ال��ة ال��ت��ر ّدد
�أنه �إنما �أر�سل مع الوفد المرافق
وال���ت���راج���ع ال��ت��ي ت��ع��ان��ي منها
ر ّداً على اتّفاق في�صل مع الحكومة
ال�سلطات الفرن�سية في بلدنا
الفرن�سية وت�صريحاته التي تلت
م��ن ج��� ّراء متطلّبات الحكومة
االتّ���ف���اق ب�����ش���أن ل��ب��ن��ان وح����دوده.
ال�����س��وري��ة ،ت��ج��ع��ل اللبنانيين
ي��ق��ول« :الأح����د � 1شباط :1920
ح�صرون بين
برحنا هذا ال�صباح بكركي ،ب�أمر
يعتقدون �أ ّنهم �سيُ َ
وي�ضحى
�صخورهم ال��ج��رداء
ال�س ّيد البطريك ،قا�صدين الذهاب
َّ
جار طموح.
للإنابة عنه ،ب�صفته معتمد البالد،
بهم في �سبيل متعة ٍ
ومعنا ّ
وال�سهول والمدن الموعودة لن
خط منه يع ّين �إر�سالنا �إلى
تُعطى لنا ،و�سيقت�صر الأمر على
م�ؤتمر ال�سالم� ،إلى باري�س .و�سبب
ت�صحيح للحدود .وال��ر�أي العا ّم
ذل��ك �أ ّن���ه ل��دى ع���ودة غبطته من
ٍ
يتح ّرك ،والحما�س الذي �أ�شعلته
الم�ؤتمر ،ومعه كتابة كليمن�صو،
ر�سالة ال�سيد كليمن�صو يتح ّول
عاد الأمير في�صل ي�ص ّرح �أن لبنان
��زع وخيبة �أم��ل .وحركة
تتو�سع حدوده� ،إ ّنما ي�ستق ّل عن
ال
ّ
�إل��ى َج ٍ
ال��ه��ج��رة �آخ����ذة ف��ي االزدي�����اد،
���س��وري��ا .ول��ذل��ك قلقت الأف��ك��ار،
ول��ب��ن��ان ال��م��ح�� َب��ط م���ه��� ّد ٌد ب���أن
و�أم���رن���ا غبطته ب��ال��ذه��اب نياب ًة
يُف َر َغ في ب�ضع �سنوات .وتجاه
عنه ،ومعنا ال�شيخ يو�سف الجم ّيل،
خطورة ه��ذا الو�ضع ،وتجاوباً
و�إميل �إ ّده ،والمير توفيق �أر�سالن»
ّ
مع �أماني ال�شعب انتَدَبتُ للت ّو،
)خوري ،المطران عبداهلل ،مفكرة،
بموجب التفوي�ض ال��ذي �أملك،
يوم ّياته �إ ّبان المفاو�ضات من �أجل
بول كامبون (� )1924-1843سفري فرن�سا يف لندن و�صديق البطريرك احلوّيك
وفداً برئا�سة المطران عبداهلل يفاو�ض الإنكليز يف مباحثات �سايك�س-بيكو وا�ضعًا يده على خريطة املنطقة .لبنان الكبير باري�س  ،1920تقديم
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الحربَين العالم ّيتَين ،1946-1914
بيروت ،معهد الإنماء العربي ،ط،1
� ،1986ص.(128
ال�صراع �إذاً محتدم وه��و بين
وم�شروعين :م�شروع �سوريا
ت ّيارين
َ
ّ
الكبرى الذي يمثله الأمير في�صل،
يج�سده
وم�شروع لبنان الكبير الذي ّ
ال��ب��ط��ري��رك ال��ح��و ّي��ك .وال�����ص��راع
قديم وم�ستفحل ،فالأر�ض واحدة:
الأق�ضية الأربعة والمدن ال�ساحل ّية
ال���ك���ب���رى ،وط��ال��ب��وه��ا ف��ري��ق��ان:
ال��ح��ك��وم��ة الفي�صلية ف��ي دم�شق
الطامحة �إلى �سوريا الكبرى ،ولبنان
والبطريرك الماروني ال�ساعي �إلى
لبنان الكبير.

�سامي �سالمه ،لبنان ،من�شورات
ج��ام��ع��ة ���س��ي��دة ال��ل��وي��زة ،ط،1
� ،2001ص.(21

وثائق ّ
تؤكد ما قيل عن
الصراع
َ
مشروعني
بني
ون��ق��ر�أ ل��م���ؤ ّرخ �سيرة الحويك،
�سكرتيره ومرافقه الأب حرفو�ش
ّ
تب�سطنا في عر�ضه
ملخ�صاً لما ّ
وتحليله ،يقول« :حمل البطريك
ب��ع��د ع���ودت���ه م���ن ب��اري�����س ك��ت��اب
كليمن�صو بتاريخ ،1919/11/10
وح��م��ل الأم��ي��ر في�صل المعاهدة
بينه وبين كليمن�صو ) (...غير �أن
في� ً
صال لم يتق ّيد بالمعاهدة و�ص ّرح
ب��ع��د ع��ودت��ه م��ن م���ؤت��م��ر ال�سلم،
وب��ي��ده المعاهدة التي �أثبتاناها
تتو�سع حدوده،
قبيله ،ب�أن لبنان ال ّ
و�إ ّنما ي�ستق ّل عن �سوريا ،فقلقت
الخواطر ،فلم يهد�أ بال البطريرك،
و�أوج�س �أن تهدّم �أنواء ال�سيا�سة ما
بناه في باري�س .فعمد �إلى �إيفاد
���س��ي��ادة نائبه ال��م��ط��ران عبداهلل
خوري رئي�ساً لوفد من �أعيان لبنان
لمتابعة الأع��م��ال التي ب��د�أ بها»
)حرفو�ش ،الأب �إبراهيم ،دالئل
العناية ال�صمدانية ف��ي ترجمة
معلي م��ن��ار ال��ط��ائ��ف��ة ال��م��ارون��ي��ة
البطريك اليا�س الحو ّيك ،جونيه/
لبنان ،مطبعة المر�سلين اللبنانيين،
ط� ،1934 ،1ص.(612-609
ويقول الم�ؤ ّرخ اللبناني د� .سعيد
م��راد ف��ي ه��ذا ال�����ش���أن�« :إذا كان
ير�ض
ا ّتفاق في�صل-كليمن�صو لم
ِ
ير�ض
طموحات الوحدويين ف�إ ّنه لم ِ
�أي�ضاً دعاة الوحدة اللبنانية الذين
تخ ّوفوا من نتائجه على ح�سابهم.
ومن هنا كان �سفر الوفد اللبناني
الثالث برئا�سة المطران عبداهلل
خوري ّ
ليطلع على خفايا اال ّتفاق
و�آثاره المحتملة» )مراد ،د� .سعيد،
الحركة الوحدو ّية في لبنان بين

بول دوشانيل
طابع تذكاري يخ ّلد ذكرى ال�سفري بول كامبون الذي قاد مفاو�ضات �سايك�س
-بيكو.

تفوي�ض البطريرك احلويّك للمطران عبداهلل خوري تر�ؤ�س الوفد اللبناين
الثالث �إىل م�ؤمتر ال�صلح.

ب��ول دو�شانيل )-1855/2/13
� :(1922/4/28صحافي وكاتب
و�سيا�سي فرن�سي .انتُخب نائباً �سنة
 ،1885ثم رئي�ساً للمجل�س النيابي
من � 1898إل��ى  ،1902وم��ن 1912
�إلى  .1920انتُخب �سنة  1920رئي�ساً
للجمهورية الفرن�سية ،لك ّنه �أُجبر على
اال�ستقالة في ال�سنة عينها لأ�سباب
�صحية .ع�ضو الأكاديمية الفرن�سية
ّ
منذ  ،1899وع�ضو �أكاديمية العلوم
الأخالقية وال�سيا�سية منذ .1914
م��ن م���ؤ ّل��ف��ات��ه ،و���ص��درت ك��لّ��ه��ا في
باري�س-1 :الم�صالح الفرن�سية في
المحيط الهادئ-2 .1888 ،خطباء
ورج�����ال دول�����ة :ف���ردري���ك ال��ث��ان��ي
وب�سمارك-3 .1888 ،وج��وه �أدبية:
رينان و�سانت بوف وغيرهما.1888 ،
-4وج����وه ن�سائية :م���دام دو ف��ران
وم��دام دو بومنت وغيرهما.1889،
-5الالمركزية-6 .1895 ،الم�س�ألة
االجتماعية�-7 .1898 ،أربع �سنوات
في الرئا�سة ).1902 ،(1902-1898
-8ال�سيا�سة الداخلية والخارجية،
-9 .1906تنظيم الديموقراطية،
-10 .1910و�صايا الوطن.1917 ،
 -11فرن�سا ال��ظ��اف��رة :كلمات في
الحرب.1919 ،
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تحقيق

العام الدرا�سي

بني ناري املطالب والإ�رضاب
ليلى الداهوك
التعليم في مهب الريح ،والتربية حدث وال حرج ...المعلم والتلميذ كالهما ال�ضحية والجالد في الأزمة
الإقت�صادية التي تتفاقم �أكثر ف�أكثر من دون ح��دود وا�ضحة المعالم ،وتنق�سم وتت�شعب هموم و�شجون
المعلم والطالب بين المدر�سة الخا�صة والر�سمية ،لت�صل �إلى مفارق �شبه م�سدودة في التعليم الر�سمي
بين المطالبات والإ�ضرابات ثم تعليقها ،والنتيجة قد تكون �ضياع تام للعام الدرا�سي يتبعه �ضياع الأجيال
الجديدة.
«الأمن» التقت رئي�س رابطة معلمي التعليم الأ�سا�سي الأ�ستاذ ح�سين جواد وطرحت معه المو�ضوع على
طاولة البحث ،وكانت هذه المقابلة:

ح�سني جواد.

پ ما هو م�صير مطالب المعلمين؟
 حتى الآن تحقيق المطالب في خبر كان ،وعود بوعود مندون �أي جديد يذكر .ف�أبرز المطالب كان مو�ضوع م�ضاعفة
الأج��ر ،وقد اقترن �إق��راره بموازنة الدولة المتهالكة� ،أما
بالن�سبة �إلى الحوافز المالية التي �أعطيت للمعلمين في
المدار�س الر�سمية ،وها قد م ّر ال�شهر الخام�س ولم ت�صل
بعد �إلى عدد كبير من معلمي المالك والمتعاقدين ب�سبب
ف�شل البرنامج المخ�ص�ص لإدخ��ال المعلومات في وزارة
التربية ب�سبب انقطاع الكهرباء الدائم و�ضعف الإنترنت،
�إ�ضافة �إلى بع�ض �أخطاء موظفي المعلوماتية في المدار�س.
خ�ص بدل النقل فحتى �شهر �شباط لم ت�صبح
�أ َّما في ما
ّ
نافذة .وهنا ت�أتي م�شكلة الإ�ست�شفاء التي تجعل المعلم
يتمنى ال��م��وت قبل �أن يمر�ض �أو ي�ضطر للدخول �إل��ى
وخ�صو�صا المتقدمين في ال�سن الذين ق�ضوا
الم�ست�شفى،
ً
ي�سددون دفعات تعاونية موظفي الدولة لتقوم
عمرهم
ِّ
بواجباتها تجاههم عند ال��ل��زوم ،ولكن للأ�سف ال�شديد
المبالغ المر�صودة ل�صالح التعاونية ال تكفي للإهتمام بجزء
من م�صاريف وفواتير المعلمين فقط ،ولي�س كل المنت�سبين
�إلى التعاونية .فقد ارتفعت فواتير الأدوية و�أجور الأطباء
بمعدل كبير ،فالطبيب �أ�صبح يتقا�ضى ما معدله � 400ألف
بينما تدفع التعاونية للمعلم � 70ألفًا.
في ّ
ظل هذا الواقع وغالء البنزين والمعي�شة وعدم توفّر
مبلغ مالي �إ�ضافي غير الراتب المت�آكل كيف ي�صل المعلم
�إلى المدر�سة ليقوم بواجبه؟
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پ وماذا عن المتعاقدين؟
 لقد وقفنا �إلى جانبهم حتى  2022/1/31وحققنا لهمزيادة في بدل النقل وم�ضاعفة الأجر ،ولكننا �أ�صبحنا �أمام
نارين �إما تطيير العام الدرا�سي وت�ضييعه على الطالب� ،أو
ا�ستكمال الإ�ضراب لذلك فتحنا المدار�س مرغمين وعلقنا
الإ�ضراب �إلى حين.
پ هل من �إنجازات بخ�صو�ص تقديمات للطالب؟
 طالبنا بتوزيع الكتب والقرطا�سية على الطالب فيالمدار�س والمعقمات وو�سائل الوقاية من الكورونا وقد
و�صلتنا في �شهر كانون الثاني مما ي�ساعدنا على الإ�ستمرار
من خالل تعقيم ال�صفوف في حال وجود حاالت م�صابة
وعزلها وا�ستكمال التعليم ،طب ًعا مع �إب�لاغ ال��وزارة بكل
التطورات.
پ ه��ل ت���رى خ��ي��وط �أم���ل بالن�سبة �إل���ى تحقيق المطالب
لإن�صاف المعلم؟
 نحن متعلقون بالأمل ،وال بد من الو�صول في النهاية،ولكن معرفتنا ب�سيا�سة الدولة وم�س�ؤولياتها ت�ؤكد �أن الأمور
تتطلب وقتا �أكثر من الالزم.
پ هل من م�شاكل �أخ��رى تعتر�ض المعلمين في المدار�س
الر�سمية؟
 بالطبع ،مثل م�شكلة �سحب الرواتب من الم�صارف التيال يمكن �سحبها � اَّإل على دفعات �إ�ضافة �إلى م�شكلة تحويل
الرواتب بالدوالر فيما الـ  90دوال ًرا الم�ساعدة يقب�ضها
بالليرة اللبنانية� .أما الطامة الكبرى فهي �أو�ضاع معلمي
القرى بفعل الم�سافات التي عليهم �أن يقطعوها للو�صول
�إل��ى الم�صرف ل�سحب ال��رات��ب .وف��ي ما يتعلق ب�صندوق
المدر�سة ح ّول وزير التربية مبالغ من الدول المانحة لتدعم

هذه ال�صناديق و�صل بع�ضها �إلى  600مليون ليرة في الوقت
الذي يحدد البنك �سقف ال�سحب بحوالى  8مليون ليرة
�شهر ًّيا ،وهي بالكاد تكفي �أجرة الخدم والحرا�س بين قبل
الظهر وبعده ،فكيف تتدبر مدار�س القرى كلفة التدفئة
والإن��ارة وغيرها من الم�صاريف؟ والف�ضيحة الكبرى �أن
فرع بنك معين ،وب�سبب تدخل ال�سيا�سيين ،يرفع �سقف
�سحوباته ل�صندوق المدر�سة �إل��ى  40مليو ًنا بينما فرع
�آخر للبنك نف�سه ال ي�سمح ب�أكثر من  10ماليين ،ورغم كل
متابعاتنا ما زلنا نعاني من العقبات.
پ �أي���ن م�صلحة �أوالدن�����ا ال��ت��رب��وي��ة ف��ي ظ��ل ح��رم��ان��ه��م من
الف�صل الأول من العام الدرا�سي؟
 ذكرت �سابقًا �أننا ربطنا النزاع وعلَّقنا الإ�ضراب حينوقفنا �أم��ام نارين ،وقررنا الت�ضحية من ذواتنا ل�صالح
الطالب وع��دم تركهم �أم��ام م�صيرهم المجهول .ونحن
الآن ب�صدد التعوي�ض عن ما �سبق وذل��ك بالتعليم من 5
�إلى �ستة �أيام مما يرهق المعلم ويزيد الأكالف عليه .وكل
ذلك انطال ًقا من �أخالقياتنا ومبادئنا ور�سالتنا كي ال يكون
التلميذ ال�ضحية.
پ ولكن كيف ي�ستطيع المعلم الذي يعاني �أي�ضً ا� ،أن يمار�س
ر�سالته بكل طاقته؟
 لن ي�ستطيع الأ�ستاذ الإ�ستمرار لفترة طويلة ،ولكننا حتىالآن نر�ضي �ضمائرنا �أم��ام واجبنا تجاه طالبنا ،ونبدي
ح�سن نية �أمام ال��وزارة ومن يتهموننا بالتق�صير والرغبة
بعدم العمل ...ولكن �إلى متى؟ �أنا �أحذّ ر حين تفرغ طاقة
المعلم لن تعود م�س�ؤوليتنا ،بل �ست�صبح م�س�ؤولية الحكومة
وال��وزارة والدولة .وبر�أيي �أن الحل لي�س ببعيد ،ف�صرف
الحوافز المالية  90دوال ًرا وبدل النقل � 64ألفًا �سي�ساعدان
المعلم للو�صول �إلى مدر�سته.
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حوارات

االنتحار يتفاقم...

ابحثوا عن الأ�سباب النف�س ّيَة!
كاتي يمين
تو ّتر ،ك�آبة ،وخوف من الم�ستقبل .هذا هو حال ال�سواد
الأعظم من اللبنانيين بعدما غرقت البالد في �سل�سلة
�أزمات اقت�صادية و�سيا�سية واجتماعية متتالية.
متم�سكاً
البع�ض منهم ال يزال يقاوم الأو�ضاع ال�صعبة
ِّ
بالأمل والبع�ض الآخر ا�ست�سلم للي�أ�س والكرب .من
هنا تفاقمت حاالت االنتحار وباتت ِ ّ
ت�شكل الخبر البارز
في و�سائل الإعالم.
لال�ستف�سار عن �سبب تنامي هذه الظاهرة في
المتخ�ص�ص
مجتمعنا ،كان هذا اللقاء مع الطبيب
ِّ
بالأمرا�ض النف�س َيّة والأ�ستاذ الجامعي الدكتور �سمير
جامو�س.
ً
تف�سر تفاقم حاالت االنتحار كطبيب نف�ساني؟
پ
بداية كيف ِ ّ
ـ �إن الو�ضع االجتماعي الم�أ�ساوي الذي يتخبط به المواطن

الدكتور جامو�س.

نتيجة االنهيار االقت�صادي ي�ش ّكل �سب ًبا �أ�سا�س ًّيا في ما ن�شهده
من تزايد هائل لحاالت االنتحار .ي�ضاف �إلى ذلك عجز عدد
كبير من المر�ضى النف�سيين عن زيارة الأطباء والمعالجين لطلب
المخ�ص�صة لهذه الحاالت
الم�ساعدة ،وعدم توافر معظم الأدوية
َّ
في ال�صيدليات .ناهيك عن تد ّني م�ستوى ال�صحة النف�سية في
لبنان مقارنة بم�ستواها في البلدان المتقدمة مثل الواليات
المخ�ص�صة
المتحدة وفرن�سا وغيرهما .وكذلك عدد الأ�س َّرة
َّ

پ الدكتور
جامو�س:
ال �سيا�سة
طب َّية
نف�س َّية في
لبنان پ
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االنتحار خطر �سببه نف�سي.

المخ�ص�صة
للمر�ضى النف�سانيين قليل ج ًّدا في الم�ست�شفيات غير
َّ
للأمرا�ض النف�س َّية والعقل َّية.
پ ما الفرق بين االنتحار ومحاولة االنتحار؟
�إنهما وجهان لعملة واحدة .فمحاولة االنتحار هي انتحارفا�شل ،واالنتحار هو محاولة انتحار ناجحة.
پ والفرق بين المر�ضى النف�سيين والمر�ضى العقليين؟
 يجب ح�صر ت�سمية «مر�ضى عقليين» بالم�صابين بتخلُّفعقلي �أو بالخرف على �أنواعه ،ال �سيما مر�ضى الألزهايمر الذي
ي�شكل الن�سبة الأكبر من بين �أنواع الخرف �شعب ًّيا .النا�س يطلقون
ت�سمية «ن�شاف» خو ًفا من ا�ستعمال كلمة «خرف» كما يح�صل
بالن�سبة �إلى مر�ض ال�سرطان الذي يُ�س ّ ُمونه «هيداك المر�ض»
نوعا من التنمر  Stigmaفي �أذهان
�أو «اهلل يبعدو» التي تبقى ً
بع�ض الأ�شخا�ص.
�أ َّم��ا المر�ضى النف�سيون فهم الم�صابون با�ضطرابات مثل
القلق  Angoisseالإكتئاب ،الو�سوا�س القهري� ،إدمان الكحول
والمخدرات ،الف�صام  ،Schizophrénieاال�ضطراب الثنائي
القطب  Trouble bipolaireوغيرها من اال�ضطرابات «غير
الع�ضوية».
هنا يجب التنبيه �إل��ى �أن��ه حين يُ�صاب �أحدهم بمجموعة
�أعرا�ض ال تف�سير «طبي» لها ،يجب �أن يتم توجيهه �إلى الطبيب
النف�سي وعدم محاولة معالجته «ع�شوائ ًّيا» ،خو ًفا من خ�سارة
الوقت وت���أ ُزّم حالة المري�ض ،وبالتالي ت�أخير �شفائه �أو ظهور
م�ضاعفات قد ت�ؤ ّدي �إلى االنتحار.
�أو ّ ُد الإ�شارة � ً
أي�ضا� ،إلى انعدام وجود �سيا�سة طبية نف�سية
في لبنان ،فالمحافظات بمجملها تفتقر �إلى م�ستو�صفات ومراكز
ت�أهيل تابعة لوزارة ال�صحة للعناية بالمر�ضى النف�سيين والعقليين

وم�ساعدتهم على االنخراط في المجتمع.
پ م��ا ه��و ال�سبيل ب��ر�أي��ك لرفع م�ستوى الطب النف�سي في
لبنان؟
ـ �أ َّولاً  ،يجب ح�صر معالجة المر�ضى النف�سيين والعقليين
بالأطباء النف�سيين والمعالجين النف�سيين ،وتدريب �أطباء ال�صحة
العامة على القيام بت�شخي�ص �أولي – قد يكون خاط ًئا ،ولكن هذا
الأمر ال ي�ش ّكل خط ًرا على المري�ض النف�سي  .ومن ثم «توجيه
المري�ض �إل��ى طبيب نف�ساني كي يح ّدد الت�شخي�ص ال�صحيح،
وير�سم «خطة عالجية»  Plan thérapeutiqueتت�ضمن
العالج بالأدوية� ،إذا لزم الأم��ر ،خارج الم�ست�شفى �أو داخلها،
والعالج النف�سي المنا�سب والجهاز النف�سي  -االجتماعي المهني
المنا�سب ،و«التن�سيق» مع الم�ستو�صف القريب من مكان �إقامته.
وزارة ال�صحة العامة وم�ؤ�س�سة ال�ضمان ال�صحي االجتماعي
ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية هي الجهات الم�س�ؤولة عن تمويل
العناية ال�صحية النف�سية والعقلية� ،إل��ى جانب الم�ؤ�س�سات
الخا�صة التي يمكن للأ�شخا�ص المي�سورين اللجوء �إليها.
توجهها �إلى المواطن اللبناني؟
پ هل من كلمة �أخيرة ِ ّ
 الأمرا�ض النف�سية ال تُميت – �أي ال ت� ِ ّؤدي �إلى الموت – � اَّإلعن طريق االنتحار ،با�ستثناء «فقدان ال�شهية الع�صبي» �أو عدم
ال�شهية على الطعام لأ�سباب نف�سية ،Anorexie mentale
وكذلك الأمر بالن�سبة �إلى الأمرا�ض العقلية با�ستثناء داء الخرف
 Démenceالذي ي� ِ ّؤدي �إلى الموت المحتّم.
في كل مرة ي�شعر المواطن اللبناني ب�أي تغيير وظيفي في
ج�سمه ،عليه
التوجه �أ َّولاً �إلى طبيب ال�صحة العامة �أو �إلى طبيب
ُّ
العائلة  Médecin de familleكي يُعالجه منذ بداية ظهور
الأعرا�ض� ،أو يوجهه �إلى الطبيب المتخ�ص�ص.
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تحقيق

رئي�س جمع ّيَة طب الطوارئ الربوفي�سور �أمني القزي:

ن�سعى ل�شبكة �أمان يف لبنان

مي�شلين مبارك

دقائق بين الحياة والموت ،لحظات فا�صلة قبل �أن
نخ�سر �أحد الأحباء �أو �أن نربحه معنا لحياة جديدة.
طب الطوارئ القائم
هذه اللحظات التي يُعنى ب�ش�أنها ّ
على ت�شخي�ص وعالج الأمرا�ض �أو الإ�صابات المفاجئة
فور و�صولها �إلى الم�ست�شفى .ونظرًا لأهمية التدخل في
اللحظة الحا�سمة ،وجب التخ�ص�ص والخبرة الكافية
والجهوزية التامة ،خ�صو�صً ا في زمن تزايد ن�سب الإ�صابة
بالأمرا�ض وانت�شار الأوبئة.
عن هذا المو�ضوع ،كان لـ «الأمن» لقاء مع البروفي�سور
�أمين نبيه الق ّزي ،رئي�س جمعية طب الطوارئ في نقابة
الأطباء ،وم�ؤ�س�س ق�سم الطوارئ في م�ست�شفى الجامعة
الأميركية في بيروت.
طب الطوارئ؟
پ بداية ،ما هي المعايير التي يقوم عليها ّ
 المعايي���ر عديدة ،و�أهمها خبرة الطاقم الطبي الطويلة نتيجةالت�أهي���ل المنا�سب للأطباء والممر�ضين� ،إ�ضافة �إلى ت�أهيل الأق�سام
للخدمة الف َّعالة ،وبالتالي حمايتهم والحفاظ عليهم في ظ ّل الظروف
ال�صعب���ة الت���ي نم ّر به���ا .ف�أطباء الط���وارئ وممر�ض���و �أق�سامها هم
�أ�سا����س �شبكة �أمان الرعاية ال�صحية ال�صالحة وال�ضرورية للمر�ضى
عند ح�صول طارئ� ،أو بروز عوار�ض �صحية حادة.
وتاب���ع :هذه ال�شبكة انطلقت واق ًعا �أوائ���ل ال�سبعين َّيات من القرن
أ�سا�سا على توظيف
الما�ض���ي في ال���دول الأنغلو�-أميركية معتم���دة � ً
�أطب���اء للخدم���ة على مدى �ساع���ات الـ 24/24كل �أي���ام ال�سنة .ومع
���ور ،ت ّم �إن�شاء تخ�ص����ص الطوارئ في الم�ؤ�س�سات ال�صحية التي
التط ّ
الطب.
التزم���ت معايير التعليم والت�أهي���ل الم�شابه لبقية تخ�ص�صات
ّ
تخ�ص ً�صا قائ ًم���ا بذاته في باقي
وم���ا لبث ط���ب الطوارئ �أن �أ�صب���ح ّ ُ
�أنحاء العالم والوطن العربي.
پ وماذا عن لبنان؟
جار على تطبي���ق مفهوم هذه ال�شبكة ،وبالتالي تح�سين
 العم���ل ٍخدم���ات الط���وارئ ال�صحية .فهن���اك حوال���ي  150م�ؤ�س�سة �صح َّية
ِ
متع���دّدة الخدم���ات � ،اَّإل �أنن���ا ف���ي الواق���ع بحاج���ة �إل���ى حوالي 40
لط���ب الطوارئ وتفعيل قدرات
م�ست�شف���ى حيث يجب �إيالء الأهمية
ِّ

الربوفي�سور قزي.

�أق�سامها بحيث تقوم على ا�ستقبال المر�ضى تب ًعا لخم�س درجات:
 -1الإنعا����ش المبا�ش���ر :للمر�ضى الذين هم ف���ي حالة طارئة
وجب �إنعا�شهم فو ًرا.
 -2الدرج���ة الثاني���ة :للمر�ض���ى ال���ذي يعانون م���ن �أوجاع �أو
عوار�ض حادة وتجب معالجتهم ب�سرعة.
 -3الدرجة الثالثة :للمر�ضى الذين يعانون من عوار�ض مقلقة
بحاجة الى در�سها ومن ثم معالجتها.
 -4الدرج���ة الرابعة :لحاالت تحتاج �إل���ى المعالجة وخدمات
محدودة )كحاالت الك�سر(.
 -5الدرج���ة الخام�سة :للحاالت الب�سيطة وللمر�ضى الذين ال
يحتاجون �إلى طوارئ».

61

العدد  362ــ �آذار 2022

پ هل من عوائق تحول دون تطبيق خطة «�شبكة �أمان لنظام
طب الطوارئ»؟
 الرغب����ة موج����ودة لدى العدي����د م����ن الم�ست�شفيات وعلىال�صعي����د الر�سم����ي ،فالجميع يع����ي �أهمية ه����ذه ال�شبكة ،ورغم
العوائ����ق المال َّي����ة واللوج�ستي����ة � اَّإل �أ ّنَ����ه ل����ن يفق����د الأم����ل �أبدًا،
����د من ت�صنيف الم�ست�شفيات بن����اء على القدرة �أي
وبالتال����ي ال ب ّ
 ،categorizationولي�س بناء على الكفاءة ،accreditation
لت�صير هذه الرغبة حقيقة �ضمن نظام الرعاية ال�صحية.

وخت����م البروفي�سور قزي :مم����ا ال �شك فيه �إنّ ت�سليط ال�ضوء
طب الط����وارئ في لبن����ان ،تزداد �أهميت����ه م�ؤخ ًرا ال
عل����ى نظام ّ
حد
�سيم����ا بعد ح����االت طارئة يعي�شها المري�����ض والطبيب على ّ
�سواء ،و�صولاً �إلى الأخط����ار المحدقة بالأطباء �أثناء ممار�ستهم
لمهامه����م .نحن ف����ي وقت ب�أم�����س الحاجة فيه لنك����ون �صابرين
متفهمي����ن ،متما�سكي����ن م����ع الطاق����م الطبي ال����ذي �أ�صبح يعمل
ب�إمكاني����ات ب�شرية تتقل�ص �شي ًئ����ا ف�شي ًئا وفي ظ ّل ظروف �صعبة
تتعقد �أكثر ف�أكثر.
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إضاءة

كازينو لبنان..
�شاهد على �أيام العزّ والبحبوحة
جورج حايك

�أي���ام االزده����ار الكبير ف��ي ال�ستين َيّات وب��داي��ة ال�سبعين َيّات كان
«كازينو لبنان» وجهًا من وجوه البحبوحة في هذا الوطن� .شخ�صيات
�سيا�سية وف��ن��ي��ة عالمية زارت����ه ،ك��ذل��ك �أه���م ف���رق اال���س��ت��ع��را���ض في
العالمين الأوروبي والأميركي.
ه��ذا الكازينو م��ن �أب���رز المن�ش�آت ال�سياحية ف��ي لبنان وال�شرق
الأو���س��ط ،ال ي��زال ي��د ُّر حفنات الده�شة في عيون زائ��ري��ه ب�صاالته،
وم�سارحه ال�ضخمة ،و�أ���ض��وائ��ه ،و�أل��ع��اب��ه .مقامه الرفيع ف��ي عالم
ً
و�شاهدا
الت�سلية واال�ستعرا�ضات الفنيّة ،جعل منه �أداة اعتزاز للبنان
على التجدد بمادة الإبداع والخلق والجمال منذ  62عامً ا.

فما قصة هذا املرفق السياحي الكبير املستمر
من جيل إلى جيل؟

في  29تموز � ،1957صدر مر�سوم بترخي�ص �شركة «كازينو لبنان»
بعدما ر�ست المناق�صة على فيكتور مو�سى والبير من�سى و�إميل
خرَّاط.
ووق����ع االخ��ت��ي��ار ع��ل��ى منطقة ال��م��ع��ام��ل��ت��ي��ن ،ح��ي��ث ك��ان��ت ال��ت��ل��ةّ
الم�شرفة على ال�شاطئ �صخرية ج��رداء ،ولم يكن من منفذ �إليها.
ل��ذا ا�ضطرت �شركة الكازينو �إل���ى ���ش��راء الأرا���ض��ي ال��م��ج��اورة لفتح
طريق خا�ص �إليها من ناحية البحر .وكان من ال�ضروري ت�شجيرها،
فا�ستعانت ال�شركة باخت�صا�صي فرن�سي ،وت��مّ ثقب ال�صخور على
ع��م��ق م��ت��ر ون�����ص��ف م��ت��ر ل��ت�����ص��ري��ف ال��م��ي��اه ،ك��ي ال ت��م��وت الن�صوب
المغرو�سة .فكان �أن تحوّلت الأر�ض غابة �صنوبريَّة تتنا�سب وطبيعة
المنطقة.
وق��د ح ّ���دد ال��ق��ان��ون موقعه ب��ع��ي ً��دا م��ن ال��ن��ط��اق ال��ب��ل��دي لبيروت
وطرابل�س و�صيدا م�سافة ال تقل عن  15كيلومترًا ،و�أن ي�شاد مبنى
جميل على ال�شاطئ اللبناني يعك�س �أب��ع��اد ال��ف��ن المت�ألق و�سط
طبيعة خ�ّل�اّ ب��ة .وم��ن ك��ان ينظر �إل��ى تلك التلة الغريبة ف��ي خليج

ّ
تتو�ضح معالمه بعد ،كان ي�ستغرب
جونية تتحوَّل مبنى �ضخمً ا لم
وي�����س���أل عمّ ا �ستكون وظيفة ه��ذا الم�شروع ال��ذي ظ ّ��ن البع�ض �أن��ه
مخ�ص�ص لمحبي العزلة ،ولم يكن �أحد يعلم �أن تلك َّ
ّ
التلة �ستكون
ّ
محط �أنظار ماليين ال��زوَّار من كل �أنحاء العالم ،و�ستكون من �أهم
المعالم ال�سياحية في ال�شرق.
كل �شيء بات جاه ًزا في انتظار ليلة  17كانون الأول  ،1959تلك
الليلة التي لن ُتمحى من ذاك��رة الذين �شهدوها .الأ�سهم النارية
تخترق ف�ضاء المعاملتين فت�ضيء الخليج الأج��م��ل على �شاطئ
ال��ب��ح��ر الأب��ي�����ض ال��م��ت��و���س��ط ،اح��ت��ف��اء با�ستقبال ال�����س��ن��ة ال��ج��دي��دة
وافتتاح «كازينو لبنان» .و�صدرت ال�صحف في اليوم التالي ِّ
لتب�شر في
عناوين �صفحاتها الأولى بتد�شين «�أكبر و�أ�ضخم م�ؤ�س�سة �سياحية
في ال�شرق الأو�سط».
اً
وموئل
ك��ان الكازينو وال ي��زال م��رادفً��ا ل�صيف الحياة الليلية،
لمحبي الترويح عن النف�س والت�سلية الأنيقة التي هي من مقوِّمات
المجتمعات ال��م��ت��ط��ورة .وق��د عمل المخططون على �أن يجعلوا
منه مجمعًا �سياح ًيّا وحدائق لال�ستقبال ومطاعم و�صالة �سفراء
لال�ستعرا�ضات اعتبرت من �أ�ضخم �صاالت اال�ستعرا�ض في العالم
ً
ات�ساعا �آن��ذاك كانت «تياترو لبنان» التي
و�أجملها .وال�صالة الأكثر
ت ّ َت�سع �إل���ى  1350م�����ش��اه ً��دا ،وه��ي مجهّ زة بتقنية م��ت��ط ِ��وّرة وخ�شبة
عري�ضة وك��وال��ي�����س عميقة ت�ستوعب اال���س��ت��ع��را���ض��ات ذات الإن��ت��اج
ال�ضخم .وقد نقل عن مدير م�سرح «البول�شوي» في مو�سكو �أنه يمكن
مقارنة �صالة «تياترو لبنان» بم�سرح الأوبرا في باري�س.

مرفق سياحي وفني عاملي

�أك��ب��ر ف��رق اال�ستعرا�ض ف��ي �أوروب���ا و�أم��ي��رك��ا زارت «كازينو لبنان»
ّ
وقدمت �أعمالها الرائعة في �صالة ال�سفراء ،ب��دءًا من اال�ستعرا�ض
الفرن�سي � Avec Vousإلى فرقة «الكوميديا الفرن�سية» الفتتاح
�صالة «تياترو لبنان» عام  .1960ثم توالت اال�ستعرا�ضات التي كانت
ّ
تقدم على مدار ال�سنة ،وو�صلت �إلى الخم�سين ا�ستعرا�ضً ا عالم ًيّا
في �سنة واحدة.
وخ���ارج الموا�صفات التقنية والفنية ال��ت��ي ّ
ن�صت عليها دفاتر
االلتزامات والقوانين المرعية الإجراءّ ،
تمكنت �إدارة «كازينو لبنان»
من «خطف» مباريات انتخاب ملكة جمال �أوروبا وتنظيمها في لبنان
�ستة �أعوام متتالية (من � 1960إلى  )1965وكانت المرة الأولى التي
تقام فيها هذه المباراة العالمية خارج �أوروبا.
عام  1964ق��ررت ال�شركة تجديد �صالة ال�سفراء و�إدخ��ال �أحدث
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التقنيات عليها و�أف�ضلها في العالم ،وباتت تت�سع لـ850
متفرجً ا ،و�أقيمت في محاذاتها غرف المالب�س لمئتي
ف��ن��ان وم��و���س��ي��ق��ي ،و�أن�����ش��ئ��ت ك��ذل��ك  86خ�شبة متحركة
تعمل بطريقة �إل��ك��ت��رو – ميكانيكية ،لتغيير الديكور
والم�شاهد في خالل ثوان ،ور ّكز نحو � 600ضوء كا�شف.
ه���ذه ال��ت��غ��ي��ي��رات �أت���اح���ت ل��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن وال�����س��يّ��اح ال��ع��رب
والأجانب الذين واكبوا �أيام الع ّز في لبنان� ،أن ي�شاهدوا
�أكبر اال�ستعرا�ضات الفنية مثل  S’il Vous Plaitو La
.Parisienne
بين ال�ستين َيّات وال�سبعين َيّات لعب «كازينو لبنان»
دورًا �أ�سا�س ًيّا و�إنمائ ًيّا واقت�صاد ًيّا الف ًتا ،وكانت تتدفق
�إليه ال�شخ�صيات ال�سيا�سية العالمية واللبنانية حتى
ب��ات م��� ِ ّؤث��رًا في مجريات الأم���ور ال�سيا�سية ،وك��ان رئي�سه المحامي
مر�شحا لرئا�سة الجمهورية عام  1964بف�ضل عالقاته
فيكتور مو�سى
ً
ال�سيا�سية ،م��دع��ومً��ا م��ن بنك «ان��ت��را» المالك الأ���س��ا���س��ي للكازينو
�آنذاك ،فك�سب ً
نفوذا كبيرًا ودخل لعبة المال من بابها الوا�سع ،الأمر
الذي جعل منه رك ًنا �أ�سا�س ًيّا في الحياة االقت�صادية اللبنانية.
وال �أحد ين�سى من رواد الكازينو المخ�ضرمين زيارة نائب الرئي�س
الأميركي ليندون جون�سون قبل انتخابه رئي�سً ا والتي رافقته فيها
زوج��ت��ه ،حيث �شاهدا ا�ستعرا�ضً ا في �صالة ال�سفراء .ول��م ي�ستطع
حينها �أن يخفي ده�شته حيال روعة اال�ستعرا�ض .وقد م َّر في �صاالت
الألعاب م�شاهير من ال�سيا�سيين و�أبرزهم العاهل الأردن��ي الراحل
الملك الح�سين و���ش��اه �إي����ران محمد ر���ض��ا بهلوي وع��م��ر ال�شريف
والأمير �ألبير دو موناكو .وتروي مي مو�سى �أن قائد الجي�ش اللبناني
�آن��ذاك العماد ع��ادل �شهاب دخ��ل �صالة الأل��ع��اب ذات ي��وم ،ف�سارعت
وزوج��ه��ا �إل��ى ت���أب��ط ذراع��ي��ه و�أخ��رج��اه م��ن ال�صالة ولفتا نظره �إل��ى
القانون الذي يمنع الع�سكريين من لعب القمار ،فطم�أنهما �إلى �أن
حب اال�ستطالع فح�سب .والأمر ذاته تكرّر مع �صحافي كبير
غايته ّ
قام الزوجان فيكتور ومي مو�سى بلفت نظره �أمام مائدة الروليت.
وف���ي ذروة ت���أل��ق ال��م��غ��ن��ي ال��ع��ال��م��ي ج��ون��ي ه��ال��ي��داي ،ال���ذي ك��ان
فار�سً ا في موجة الـ«توي�ست»� ،أ�صدر وزير الداخلية �آنذاك قرارًا �ألغى
بموجبه حفالت هاليداي ف��ي لبنان و�إب��ع��اده ،بحجة �أن مو�سيقاه
�أي ال��ـ«ت��وي�����س��ت» فو�ضوية وم��ث��ي��رة لل�شغب .ف��ي حين ح�صل اتفاق
بين مو�سى وهاليداي على �إحياء �أربع حفالت في لبنان على مدى
يومين وبيعت كل البطاقات.
ّ
الحل� ،أقام هاليداي ومعظم �أع�ضاء فرقته في بيت
وفي انتظار
اً
فيكتور مو�سى ف��ي الأ�شرفية ن��ه��ارًا ،وف��ي �أح��د ف��ن��ادق ب��ي��روت ليل.
وحين علم عدد من ال�شباب بوجوده تجمعوا �أم��ام المنزل و�أغلقوا
َّ
فغ�ض الطرف عن حيلة
الطريق مما �أث��ار حفيظة وزير الداخلية،
قانونية ابتدعها مو�سى وتق�ضي في نقل مكان الحفلة �إل��ى �صالة
�أخرى غير التي ورد ذكرها في قرار وزير الداخلية ،فلم يعد ي�سري
عليها قانون المنع.
وث��م��ة ط��رف��ة ع��ن الرئي�س ف����ؤاد �شهاب ي��روي��ه��ا بع�ض العارفين،
عندما اعتذر عن ح�ضور حفل انتخاب «م�س اوروب���ا» ،لكنه عوّ�ض
عن ذلك بقيامه في خطوة �إيجابية من خالل ا�ست�ضافته مر�شحات
ملكات الجمال في الق�صر الجمهوري في زوق مكايل .على خط
ً
منعقدا ،وقبل ال�صورة التذكارية ،دخل
م��واز ،ك��ان مجل�س ال���وزراء

الوزير كمال جنبالط وفوجئ بوجود الملكات وراح ِ ّ
يحدق بالرئي�س
ّ
�شهاب ط���ورًا وبالفتيات ط���ورًا �آخ���ر ،ف��ق��ال ل��ه الرئي�س« :تف�ضل...
ّ
تف�ضل» .ف�أجابه جنبالط« :كيف ِ�شكل و�أنت محاط بهذه الحوريات
من العا�شرة �صباحً ا؟!» .وفي الحقيقة �أن الرئي�س �شهاب لم يح�ضر
�أي ا�ستعرا�ض في الكازينو ،لكنه زاره مرات عدة.
ّ
المفكر جورج نقا�ش فقام بجولة في �أرجاء الكازينو مع وفد
�أما
فرن�سي وطلب من «الع�شي» تح�ضير البي�ض المقلي لي�أكلوه على
«المجلى» ل�شدة نظافته.

الواقع املالي للكازينو

مال ًيّا� ،ساهمت عائدات الكازينو التي و َّزعتها الدولة في النهو�ض
ّ
وخ�ص�صت  25ف��ي المئة
بالقطاع ال�سياحي وانطالقته وازده����اره،
م��ن��ه��ا لم�ستثمري ال��ف��ن��ادق خ����ارج م��دي��ن��ة ب���ي���روت ،ع��ل��ى �أن تنفق
لتح�سين ه��ذه ال��ف��ن��ادق ورف��ع م�ستواها� ،إ���ض��اف��ة �إل��ى  25ف��ي المئة
ِّ
ت�شجع وتطوِّر ال�سياحة واال�صطياف .وف��ي ه��ذا الإط��ار،
لإن�شاءات
تمَّ ت �إعادة ت�أهيل ق�صر الأمير �أمين ومغارة جعيتا بوا�سطة عائداته،
وكذلك �إن�شاء مطعم في قلعة طرابل�س� ،إ�ضافة �إلى افتتاح ع�شرات
المكاتب ال�سياحية في لندن وباري�س وروما .كل هذه الفترة ،مار�س
«كازينو لبنان» ن�شاطهّ ِ ،
موز ًعا ق�سمً ا من مداخيله للدولة وق�سمً ا �آخر
لل�شركة .ويقال �إن �إي���رادات الكازينو بين عامي  1962و 1974بلغت
نحو  290مليون ليرة لبنانية وه��و مبلغ كبير ج ًّ��دا ن�سبة �إل��ى تلك
ال��ف��ت��رة .وت�ضمَّ ن ج���دول ت��وزي��ع ال��ع��ائ��دات تخ�صي�ص  20ف��ي المئة
للبلديات ال�صغرى م��ن �أج��ل م�ساعدتها ف��ي م�شاريعها العمرانية
والإنمائية ،و 20في المئة كانت ّ
تحددها وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
لدعم الجمعيات الخيرية� ،إ�ضافة �إلى  10في المئة لنفقات رقابة
الدولة .وفي عام  ،1968باع فيكتور مو�سى �أ�سهمه �إلى م�ساهم كبير
في البنك الأه��ل��ي هو ادري���ان ج ّ��دي ،لكن الم�صرف �أعلن �إفال�سه،
فتمّ ت �إعادة الأ�سهم مبا�شرة �إلى بنك «انترا» الذي ا�ستملكته الدولة
بعدها قبل �أن يعين ال�شيخ وجيه �سعادة رئي�سً ا لمجل�س الإدارة في
«كازينو لبنان».
هذه هي حكاية ت�أ�سي�س «كازينو لبنان» ،حكاية �أل��ف ليلة وليلة
بد�أت عام  1959وال تزال م�ستمرة حتى اليوم ،جامعة �سحر ال�شرق
وعراقته وح�ضارة الغرب في ت��زاوج �أ�سطوري من الروعة والجمال،
يجذب �إليه �أف��واج ال�سيّاح من �أق�صى �أقا�صي الأر����ض ،الذين باتوا
يعرفون لبنان من مدماكين« :بعلبك» و«كازينو لبنان».

64

العدد  362ــ �آذار 2022

�أموال
الـ«تيك توك»
ميرنا �صابر

من منا ال ي�سمع بتطبيق الـ«تيك توك»� ،أو يملك ح�سابًا على هذا التطبيق .هذه المو�ضة انت�شرت في ال�سنتين الما�ضيتين
ف�شكلت مادة مبهمة بالن�سبة �إلى البع�ض ،خ�صو�صً ا �أ�صحاب العمر المتقدم .ومن باب الح�شريّة ،يعمل البع�ض على
تحميله في الئحة هواتفهم لمعرفة كيف يجني عبره كثيرون الأموال ،بالدوالر الـ «فري�ش» ،وكيف ُتقب�ض هذه الأموال؟.
نعرف تطبيق الـ«تيك توك» لأنه انت�شر ب�سرعة
لي�س من ال�ضرورة �أن ِ ّ
لاً
البرق في العالم �أجمع .انت�شر �أو في ال�صين كونها هي من �أطلقته
ليعبر القارات ،ويخترق حياة الأجيال من كبار و�صغار ،فيما ت�سعى
الواليات المتحدة الأميركية ل�ضربه ومنع تمدده� .صاحبة التطبيق هي
�شركة �صينية عريقة في مجال التكنولوجيا ا�سمها «،»bytedance
وي�ستخدمه اليوم حوالى  800مليون �شخ�ص حول العالم� ،أغلبهم من
فئة ال�شباب ،ويُتوقع �أن ي�صل �إلى مليار خالل فترة ق�صيرة.
غال ًبا ما بتنا نرى مراه ًقا ال يتجاوز عمره الـ� 10سنوات ي�صور مقطع
فيديو في و�سط ال�شارع� ،أو ي��ردد عبارات ومقاطع �أغاني باتت
اً
م�ستعمل حركات غريبة
من �صيحات «الترند» على هذا التطبيق،
و�أ�سلو ًبا �أغرب .ه�ؤالء هم «التيكتوكرز».
من �أين ت�أتي �أموال التيك توك؟
في �إحدى الجل�سات مع رفاقي �س�ألت �صديقتي عن عملها �إذا بات
ي�ؤمن لها متطلباتها �شهر ًيا ،ف�صدمتني حين �أجابت ب�أنها تركت
عملها كمعالجة طبية �أو « »physiotherapyلأنها تح�صل على
 $300يوم ًيا من هذا التطبيق �أي �أكثر بكثير من عملها .فكيف تُجنى
الممول �أو الداعم له؟
هذه الأموال؟ ومن هو
ِّ
هناك ثالث طرق �أ�سا�سية لتح�صيل الأموال:
 الطريقة الأول���ى :هي الأكثر غرابة ،حيث تح�صل عبر «الدعمالمبا�شر» والتي يتم تقديمها للم�ستخدمين خالل خدمات البث
المبا�شر ،وهذه الطريقة الأكثر �إثارة لل�شبهات� ،إذ يمكن لأي كان �أن
يدفع لأي كان مقابل �أي �شيء ،من دون رقابة .اً
مثل يقوم الم�ستخدم
بالظهور �أمام متابعيه في بث مبا�شر ،وي�أتي �أحدهم ويدعمه بالمال

الذي يح�صل عليه بعد البث� ،أو يقرر �أن يتركهم ليقب�ض �شهر ًيا.
 الطريقة الثانية :هي عبر بيع الخدمات� ،أو �أن يكون الم�ستخدمخبي ًرا تتم ا�ست�شارته مقابل المال� ،أو ي�س ّوق لنف�سه وخبرته ليجذب
انتباه المتابعين والعمل معه خارج عالم الـ«تيك توك».
 الطريقة الثالثة :هي بت�سويق منتجات معينة لم�صلحة �شركات،فيكون للم�س ّوق ن�سبة من الأرباح ،وربما مبالغ ثابتة تُدفع له مقابل
عمله في ال�شق الت�سويقي.
�أم��ا في ح��االت البث المبا�شر ،في�أتي الداعمون لربح المناف�سة
ويقوم بتقديم ما ي�سمونها هدايا ،وهي عبارة عن �شراء عمالت
معدنية ،على �سبيل المثال يبلغ ثمن الـ  350عملة معدنية 5.56
دوالرات ،ومن ثم ت�شتري الهدايا بالعمالت المعدنية ،وتقوم ب�إر�سالها
الى الم�ستخدم ،الذي يقوم بدوره بتجميع هذه الهدايا وا�ستبدالها
بالأموال لدى �شخ�ص يتولى هذه المهمة مقابل ن�سبة مئوية من
المبلغ.
وخ�صو�صا الفئة ال�شابة يعملون على
في لبنان� ،أغلب الأ�شخا�ص
ً
تح�صيل الأموال با�ستعمال هذا التطبيق ،ويمكن لأي كان �أن يح�صل
على المال� ،إذ ال �شروط تمنع ذلك ،ال �س َّيما �إذا ما كان الهدف
�إر�سال �أموال م�شبوهة ،عبر الطريقة الأولى تحديدًا .وهنا يطرح
ال�س�ؤال على المعنيين� :ألي�س هناك احتمال �أن ي�ستخدم هذا التطبيق
لتبيي�ض الأم��وال� ،أو ت�سيير عجلة تجارة المخدرات اً
مثل� ،أو خلق
عالم �إجرامي رقمي ،ال تتم فيه مالحقة م�صادر المال؟
ال �شك في �أن هذا العالم يجب �أن يكون تحت المراقبة تالف ًيا
للأ�ضرار التي قد تنجم عن ا�ستخدامه.
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تحقيق

«من مال اهلل يا محسنين» ...
التسول تغزو لبنان !
ظاهرة
ُّ
غوى حيدر
ً
ً
لقطة من فيلم هوليوودي� ،أو قد يح�سب المرء نف�سه ً
الحقا� ،أنه �أمام
عالقا في كابو�س م�شين ليتبيَّن
قد يبدو الم�شهد
واقع لبنان الجديد� :أعداد هائلة من المت�سوّلين يغزون �شوارع المدن ،ويخرجون من كل حدب و �صوب ،فمنهم من ي�أكل
يهم بالمطالبة بفتات خبز �أو مال من المح�سنين.
من القمامة ،ومنهم من ُّ
َّ
ُ
وتف�شت بعد عامين من انهيار اقت�صادي غير م�سبوق خنق �أغلبية
الت�سوّل قد تفاقمت �سريعًا،
�إنها �أزمة �إن�سانية ،فظاهرة
ال�شعب اللبناني ،ورماهم تحت خط الفقر.
الجوع والعوز يت�ش َبّثان بفئات عديدة من اللبنانيين وي�سرقان منهم ما تبقى من �أمل لديهم بالعي�ش الكريم في بلد
م�ستع�صية لأنه ّ
الم�صائب .فاللبنانيون �أ�صحاب َّ
يتعذر عليهم الو�صول �إلى
أزمة
ٍ
المدخرات هم ذاتهم يرزحون تحت � ٍ
�أموالهم المحجوزة في الم�صارف ،فباتوا محا�صرين .ومن تب ّ َقى من �أ�صحاب الأموال والنفوذ والذين ا�ستطاعوا الفرار
ب�أموالهم �إلى خارج البالد� ،أ�صبح من ال�صعب الو�صول �إليهم لطلب الم�ساعدة.
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ما هي أبرز أسباب التسول؟

�سبب رئي�س���ي ل�شتّى
�إن انت�ش���ار الفق���ر هو
ٌ
���ول ،كم���ا ي����ؤ ّدي انت�ش���ار البطال���ة
�أن���واع الت�س ُّ
ال���ى الواقعة ذاته���ا� .أ َّما غ�ل�اء المعي�شة وعدم
ق���درة النّا����س على توفي���ر الم����أكل والم�شرب
فيرم���ي به���م �إلى مد اليد لطل���ب الم�ساعدة.
���ول لجمع الم���ال لتغطية
وم���ن النا����س من يت�س َّ
�إح�سا�س���ه بال ُّدوني���ة والفق���ر �أم���ام الآخري���ن،
ومنه���م من يفعل ذلك لأنه يجده تجار ًة مربحة،
ومنه���م �أ�شخا�ص يميلون �إليه لجمع تكلفة عالج
المر�ض ال���ذي يعانون منه� .أم���ا النوع الخطير
فه���و من يريد الح�ص���ول على المال لأنه مدمن
عل���ى المخ َّدرات .والمحزن �أن عدم تو ُّفر نظام
يرعى كبار ال�س���ن والأيتام وذوي االحتياجات
���ول� .أ َّما الحروب
َّ
الخا�ص���ة يدفع بهم �إلى الت�س ُّ
والهج���رة واللّج���وء والت�ش ُّرد فتق���ود �إلى الفقر
وت�ساهم في هذه الظاهرة .
وتح���ت عن���وان «الفق���ر المتع���دد الأبعاد
ف���ي لبنان :واق���ع �أليم و�آف���اق مب َهم���ة» )�أيلول،
ٍ
درا�س���ة �أ�صدرتها لجنة الأمم
 ،(2021ورد ف���ي
المتّح���دة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا
)الإ�سك���وا( �أن الفق���ر ازداد في لبن���ان �إلى ح ّد
مرتفع خ�ل�ال عام واح���د �إذ �أ�صبح يطال %74
من مجموع ال�سكان .كما ت�صل ن�سبة الذين يعانون من فقر متعدِّد
الأبعاد �إلى  %82من ال�سكان� .إن الت�س ّول ظاهرة تهدد المجتمع �إذ
���ول الأطفال بح�س���ب درا�سة حديثة  ،قد يقود �أكثر من 70
�إن ت�س ّ
ف���ي المئة من �أطفال ال�شارع �إلى االنح���راف عن طريق ممار�سة
الأعمال الإجرامية.

رأي القانون
م���ن الناحي���ة القانونية ،ي�شير المحامي يو�س���ف �أبي عقل في
ت�صري���ح لـ «الأمن»� ،إل���ى �أن الت�س ّول يعتبر فع�ًلراً جرم ًّيا بموجب
وتن�ص على ما يلي:
الم���ادة  610من قانون العقوب���ات ،وما يليها.
ُّ
«من كانت له موارد� ،أو كان ي�ستطيع الح�صول على موارد بالعمل،
وا�ستج���دى لمنفعت���ه الخا�صة الإح�سان العام ف���ي �أي مكان كان،
�إم���ا �صراحة �أو تحت �ست���ار �أعمال تجارية ،عوق���ب بالحب�س مع
الت�شغي���ل لمدة �شهر عل���ى الأقل و�ستة �أ�شهر على الأكثر .ويمكن،
ف���ي بع�ض الحاالت الخا�صة �أن يو�ضع المت�سول في دار للت�شغيل،
ويعتمد هذا التدبير وجو ًبا في حالة اعتياد التكرار».
���ول ب�أنه
ي�ضي���ف �أبي عق���ل �أن القان���ون اللبناني ي�ص ِنّف الت�س ُّ
جريم���ة من جرائ���م الإتجار بالب�شر ،وي�ضعه ف���ي نطاق ا�ستغالل
وي�ش���دد العقوبات عليه� .أما في حال كان المت�س ّول
حال���ة �ضعف،
ِّ
قا�ص ًرا ،فالعقوبات ت�شمل �أهله فيعاقبون بال�سجن من �شهر �إلى
�ست���ة �أ�شهر ،كذلك يعاقب القانون من دف���ع القا�صر �إلى الت�س ُّول

بالحب����س م���ن �ست���ة �أ�شهر �إل���ى �سنتين� .أم���ا مبل���غ الغرامة فيتم
تحدي���ده م���ع التدقيق في ظ���روف الجريمة ،والأ�ض���رار الناتجة
منها ،و�شخ�صية الجاني ومدى عالقته بال�ضحية.

رأي علم االجتماع
ت�ؤكد الباحثة االجتماعية ،رامية عوا�ضة همدر لـ «الأمن»� ،أن
خ�صو�صا الأطفال منهم ،في الآونة
ت�ضاع���ف عدد المت�س ّولين ،و
ً
االخيرة� ،أمر متوقع ج ًّدا .فو�ضع لبنان الحالي يتمظهر بتدهور
ع���ام وغالء معي�شة جنون���ي م َّما يعطي داف ًع���ا لطلب الم�ساعدة
والت�س ّول .و�ش َّددت على �أن ح ِّل ظاهرة الت�سول يكمن في معالجة
ب�شكل عام ،وب�صورة خا�صة الو�ضع االقت�صادي
االنهيار اللبنان���ي
ٍ
وانهيار العملة الوطنية .وت�ضيف �أن فقدان قيمة الليرة اللبنانية
�أم���ام ال���دوالر يجعل من غالبي���ة ال�شعب اللبناني ف���ي حالة عوز
وطلب م�ساعدة .كما �أن �أ�سعار المواد الغذائية الأ�سا�سية يجعلها
�صعب���ة المنال للكثير من اللبنانيي���ن .و�أ�شارت �إلى �أ ّنه على وزارة
ّ
ومنظم���ات المجتم���ع المدن���ي �أن تتحرك
ال�ش����ؤون االجتماعي���ة
للتخفي���ف من وط�أة الجوع والفق���ر .ويجب توعية المجتمع على
وخ�صو�صا
���ول وكيفي���ة مكافحت���ه ب�شتّى الو�سائ���ل،
ً
�أ�ض���رار الت�س ّ
الإعالمي���ة منها ،ودع���م الجمع ّيات الخيرية بالم���ال والمعونات،
وتوفي���ر فر�ص عمل و�أنظمة رعاية �شاملة ،وت�سهيل التعليم فيعود
اال�ستقرار �إلى المجتمع.
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إضاءة

حمية!...
ظواهر طبيَّة رِّ

فوتني مهنا �سعد

بالتقدم العلمي والطبي.
بني احلني واآلخر تطالعنا ظواهر مثيرة للدهشة جتعلنا نتفاءل خيرًا
ُّ
ولإلبداع اللبناني نصيب وافر من األبحاث التي توصلت إلى نتائج تبهر العالم وجتعل من هذا البلد
الصغير قبلة األنظار.

إبداع طبي لبناني
م���ؤخ�� ًرا� ،ضجت فرن�سا ب�إنجاز ق��ام به الدكتور جاك
�أيوبي ،وهو طبيب لبناني من طرابل�س ،واخت�صا�صي في
الطب الن�سائي في كبرى م�ست�شفيات فرن�سا ،ولمع ا�سمه
من خالل العمليات الناجحة التي �أجراها ،و�آخرها عملية
زرع رحم الم��ر�أة في ال�سبعين من عمرها� ،أنجبت طفلها
الأول.
كيف �أخذ هذه المبادرة رغم خطورتها؟ يجيب الدكتور
�أيوبي:
العملية نجحت والحمدهلل رغم خطورتها وت�شابك الآراء
الطبية حولها ،مع الإ�شارة �إلى �أ َّنه �أجريت محاوالت عديدة
قبلها لم تتكلل بالنجاح .وهذا �أمر يزرع الأمل في نفو�س
الكثيرات من ال�سيدات المع َّذبات اللواتي لم ي�ستطعن
الإنجاب .وكوني طبي ًبا لبنان ًّيا و�أفتخر بذلك� ،أُهدي هذا
النجاح �إلى وطني الجريح حماه اهلل وحمى �شعبه.
�أما كيف �أخذت المبادرة ،فمن منطلق القناعة ب�أ َّن علينا
�أن نحاول كل في مجال عمله .والواقع �أنني لم �أتردد �أمام
الم�س�ؤولية التي �أُلقيت على عاتقي ،وكانت النتيجة مذهلة،
خ�صو�صا �أنها المرة الأولى �أُجري فيها عملية كهذه.
ً

طفلة حامل!
و�صفتها التعليقات بالواقعة الغريبة ومثيرة للقلق تحت
اً
حامل بعمر الع�شر �سنوات»� ،شهدت
عنوان «�أ�صبحت
بريطانيا حالة والدة لأ�صغر �أم في �سجلها حيث لم تبلغ
الحادية ع�شرة من عمرها .وذكرت مجلة «�صن» البريطانية
� َّأن الطفلة تعر�ضت للحمل في عمر ع�شر �سنوات .و�أكد

پ �سيدة الـ  70تنجب
وطفلة الـ  10حامل ! پ

العاملون في الخدمات الإجتماعية � َّأن والديها لم يكونا
يعلمان بحملها.
بعد الوالدة كانت الطفلة ومولودها ب�صحة جيدة ،وقد
�أحيطت برعاية خا�صة من فريق الخدمات الإجتماعية،
لكن عائلتها تعي�ش حالة �صدمة .مع الإ�شارة �إلى �أ َّن �أ�صغر
�أم في بريطانيا كانت تيري�سا ميدلتون التي �أنجبت طفلها
بعمر � 12سنة.

 10توائم في بطن واحد
ومن الغرائب الطبية التي دخلت مو�سوعة «غيني�س»،
�سيدة من جنوب �أفريقيا ا�سمها جوزيان �سي�شول وتبلغ من
العمر  37عا ًما� ،أنجبت ع�شرة توائم دفعة واحدة  7ذكور
و� 3إناث جميعهم ب�صحة جيدة .وفي ت�صريحات �صحفية
عقب الوالدة �أعربت �سي�شول عن ده�شتها بتحطيم الرقم
القيا�سي العالمي ،حيث �أنها كانت تترقب �إنجاب � 8أطفال
بح�سب نتائج الت�صوير.
عن هذا الأمر قال البروفي�سور ديلي ماويال نائب عميد
كل ّية الطب في جامعة «�أفاكو ماكفاثو» للعلوم ال�صحية� ،إن
جدا ،وتنتج عن خ�ضوع الأم لعالجات
هذه الحالة نادرة ً
الخ�صوبة ب�شكل عام .ولفت الطبيب �أن ال�صغار �سيمكثون
ع��دة �أ�شهر في الحوا�ضن نظ ًرا لمرحلة الحمل عالية
الخطورة التي م ّرت بها الأم .ومع انجابها  10توائم حطمت
�سي�شول الرقم القيا�سي الذي �سجلته «حليمة �سي�سي» 5
توائم من مالي .وهكذا نكون �أمام تطورات جينية وطب ّية
وق��د ت�شهد ال�سنوات المقبلة تقد ًما في مجاالت عدة،
ينكب العلماء على �إج��راء
خ�صو�صا الطب ّية منها ،حيث
ً
ّ
الأبحاث وهم في �سباق مع الزمن من �أج��ل انقاذ �آفات
يتخبط بها المجتمع.

أجنبت في عمر السبعني
اً
طفل
�أنجبت �سيدة هندية تبلغ من العمر  70عا ًما
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ال�سيدة الهندية وزوجها وطفلهما.

بم�ساعدة مختبرات التلقيح خ��ارج الرحم « »WFبعد
انتظار �أكثر من  45عا ًما من زواجها.
ون�شرت و�سائل الإع�لام فيديو ومجموعة من ال�صور
تظهر المر�أة وهي تحمل الر�ضيع �إلى جانبها زوجها البالغ
من العمر  75عا ًما خالل وجودهما في �أحد الم�ست�شفيات،
وهكذا تكون من �أكبر الأمهات في العالم .وذكرت و�سائل
الإعالم �أن جيفونبن راباري ومالداري متزوجان منذ 45
�سنة وحاوال �إنجاب طفل طوال هذه المدة ولم ينجحا في
ذلك قبل ا�ستخدام التلقيح خارج الرحم .وقالت �صحيفة
«ديلي ميل» البريطانية �إن هذه الحالة واح��دة من �أندر
الحاالت بح�سب �آراء الأطباء.

اختالف في اآلراء الطبية
هاتان الحالتان علَّق عليهما الدكتور �أيوبي فقال:
الطب ال ي�ستطيع الجزم �إزاء �أي واقعة لأن النتائج قد

تختلف ،و�إذا و�ضعنا اًّ
كل من الحالتين على ب�ساط البحث
نرى الآثار مت�شابهة .ف�إنجاب طفلة في عمر الع�شر �سنوات
له ت�أثيرات �سلبية من النواحي ال�صح َّية والإجتماعية
والنف�سية والتربوية.
�أم��ا ال�سيدة التي �أنجبت في عمر ال�سبعين فكان من
الأف�ضل � اَّأل تقدم على هذه الخطوة لأنها غير م�ألوفة وغير
منطقية �سواء من الناحية الطبية �أم الإجتماعية لأنها ت�ؤ ّثر
على الأم والمولود م ًعا ،وقد ال ت�ستطيع تربية الطفل كما
يجب من الناحية ال�صحية لأن عمرها ال ي�سمح لها بالت�أقلم
مع الأمومة.
�أ���ض��اف :في الحالتين مخاطرة ،وق��د تكون النتائج
�صادمة ،و�آمل � اَّأل تحدث �أية م�ضاعفات �سلبية ،لكننا دائ ًما
نتفاءل ،وننظر �إلى الم�ستقبل بعزم ،لأننا ن�شهد في كل فترة
ظواهر كثيرة تكون نتائجها �إيجابية وتعك�س مدى التق ّ ُدم
والطبي على ال�سواء .نحن نعطي ما لدينا من
العلمي
ِّ
ِّ
خبرات لأجل الخدمة العامة ،و�أملنا باهلل كبير.
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ثقافة وفنون

هل ُولِد المسرح العربي
بالصدفة في بيروت؟
د .ه�شام زين الدين

ت�أخر الم�سرح في الو�صول �إلى بلداننا العربية �ألفي عام ونيف من الزمن� ،أما �أ�سباب
هذا الت�أخر فلم يتم تحديدها علم ًّيا ب�شكل موثوق ،وخ�ضعت للعديد من الت�أويالت
والتف�سيرات منذ انطالقته من بيروت مع الرائد مارون النقا�ش عام 1847وحتى اليوم.
ويعتقد غالبية الباحثين في مجال الم�سرح وتاريخ الفنون �أن ال�سبب الرئي�سي يعود �إلى
�أن الدين الإ�سالمي قد ح ّ َرم الت�شخي�ص بكل �أ�شكاله ،لذلك لم تعرف ال�شعوب العربية
الإ�سالمية �إ�ضافة �إلى فن الم�سرح ،فن نحت الأ�شخا�ص والوجوه ،وفن ر�سم «البورتريه»،
يف�سر
على غرار ما كان �سائدً ا لقرون طويلة في العالم غير الإ�سالمي .وهذا التحريم ِ ّ
نزوع المبدعين الم�سلمين تاريخ ًّيا �إلى فنون الزخرفة التي ا�شتهروا بها وبلغوا م�ستويات
عالية لم يجاريهم فيها �أحد من فناني العالم.
ويطول البحث في �أ�سباب تحريم الدين الإ�سالمي لأنواع من الفنون كالم�سرح ومن بعده المو�سيقى
معتمدا حتى اليوم في المجتمعات الأ�صول َّية التي تطبق ال�شريعة بحرف َّيتها،
والغناء والرق�ص ،وهو ما يزال
ً
وكنا قد �شهدنا في ال�سنوات الأخيرة التدمير الممنهج لكل �أنواع الفنون و�أ�شكالها على �أيدي الدواع�ش.
وحدث قبل ذلك في مناطق �أخرى من العالم تدمير تماثيل ومنحوتات فنية بحجة مخالفتها لل�شريعة ،مع
معتمدا في الدول الإ�سالمية المعتدلة والتي تتبنى كل �أ�شكل الفن والتعبير
الإ�شارة �إلى �أن ذلك لم يعد
ً
وتدعمه.
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ل��ن يت�سع ال��م��ج��ال في
ه���ذا ال��م��ق��ال للبحث في
الأ�سباب المو�ضوعية لت� ّ ُأخر
و���ص��ول ال��م�����س��رح �إل��ي��ن��ا،
ن��ظ�� ًرا ل�صعوبة التحقق
م��ن م�����ص��ادر المعلومات
التاريخية والدينية والبناء
عليها كحقائق تاريخية
ثابتة ،ولأن ذل��ك يحتاج
�إلى جهود علمية وبحثية
كبيرة يجب التطرق �إليها
ف���ي م���راك���ز الأب���ح���اث
ال���ع���رب���ي���ة ال��م��ت��ع��ل��ق��ة
بالفنون والم�سرح ،لكننا
م
�س
رح
ا
لن
قا
وا�ستنا ًدا �إل��ى التاريخ
ميّزة.
�ش في الج ِ
ال��م��ت��ف��ق عليه لبداية
الم�سرح العربي مع مارون النقا�ش عام  ،1849نطرح ت�سا�ؤلاً
على طاولة البحث ،ونحن ال نملك الإجابة عليه ،لكنه بر�أينا ت�سا�ؤل ي�ستحق التوقف عنده والبحث
في م�ضمونه ،وهو ما يتعلق بهذه البداية التي تفيدنا المراجع التاريخية ب�أنها ح�صلت عن طريق ال�صدفة،
فكيف حدث ذلك؟

االنطالقة مع مارون النقاش
تع َّرف التاجر اللبناني مارون النقا�ش في خالل �إحدى رحالته التجارية �إلى �إيطاليا في �أربعينيات القرن
التا�سع ع�شر على فن الم�سرح بعدما �شاهد طابو ًرا من النا�س يدخلون �إلى مكان لم يكن قد �شاهده من
رائجا
عر�ضا م�سرح ًّيا من نوع الـ«�أوبريت» الذي كان
قبل ،فدخل معهم بدافع الف�ضول ليجد �أمام ناظريه
ً
ً
في �أوروبا �آنذاك ،انبهر بما �شاهده وعاد �إلى لبنان وقام بتقليد هذا النوع الفني الجديد )الم�سرح( الذي
تع َّرف �إليه ،و�ساعده في ذلك تمكنه من اللغات الأجنبية وهوايته في كتابة ال�شعر ،فكتب �أول م�سرحية
عربية و�سماها «البخيل» وعر�ضها على �شرفة منزله في بيروت في منطقة الجميزة حيث ال يزال المكان
ً
محفوظا ب�سبب تحوله �إلى كني�سة بعد وفاة النقا�ش ،ولوال هذا التحول لكنا خ�سرنا �أهم معلم ح�ضاري في
تاريخ الم�سرح العربي ،في هذا البيت  -الم�سرح  -الكني�سة كانت بداية الم�سرح العربي.
ً
وربطا بحقيقة �أخرى هي ت�أخر و�صول
�أمام هذه الحقيقة التاريخية التي تتفق عليها غالبية المراجع،
الم�سرح �إلينا لقرون لطويلة ،يمكننا فر�ض ًّيا �أن نعتقد �أن الم�سرح العربي وليد ال�صدفة ،ولم تكن والدته
نتيجة حاجة ثقافية وتعبيرية وفنية تراكمت عبر الع�صور ون�ضجت ثم خرجت �إلى الحياة لتع ّبر عن ق�ضايا
فكرية وجمالية تتعلق بالمجتمع العربي و�/أو الإ�سالمي ،كما ح�صل في مجتمعات ودول �أخرى في العالم
عبر التاريخ في �أوروبا و�أميركا وبع�ض دول �آ�سيا كال�صين واليابان.
هذا الت�سا�ؤل الكبير تتفرع منه مجموعة �أ�سئلة فرعية هي:
�أولاً  ،لو لم يدخل مارون النقا�ش �إلى الم�سرح في �إيطاليا �آنذاك ،هل كان الم�سرح ليت�أخر في الو�صول
�إلينا مدة �أطول؟
ثان ًيا ،لو كان مارون النقا�ش الم�سيحي م�سل ًما هل كان ليتحمل هذه المخاطرة بالموروث االجتماعي
والديني الذي يمنع الت�شخي�ص و�أن يتحمل تبعاته؟
ثال ًثا ،ما هي الأ�سباب التي �أدت �إلى تغ ّيُر النظرة االجتماعية �أو الدينية للفن الم�سرحي مما �سمح
تباعا؟
بتغلغله في المجتمعات العربية
ً
�أ�سئلة نطرحها للتفكير ،وربما للبحث في تاريخنا الثقافي والم�سرحي ،وال ندعي �أن الإجابة عليها
بالأمر ال�سهل.
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تحقيق

الفنان حمي الدين الغايل:

�أ�سعى الفتتاح معهد للآالت املو�سيق ّيَة
ف�ؤاد رم�ضان

الفنان محي الدين الغالي ،تر َبّع على عر�ش �آلة القانون ب�أنامله و�إح�سا�سه الرفيع ،وهي التي تعتبر من �أ�صعب الآالت
ً
عزفا ،ويعتبر من رواد هذا الفن ،ولطالما كان ً
قائدا في كبرى الفرق المو�سيقية في لبنان والعالمين العربي والغربي،
ً
وم�شاركا ب�إحياء حفالت ومهرجانات و�أم�سيات غنائية لكبار عمالقة الطرب.
«الأمن» التقته ،وكان معه هذا الحوار:
پ لنتحدث عن بدايتك ،و�سبب اختيارك �آلة القانون من دون �سواها من الآالت المو�سيقية؟

 القانون من �أ�صعب الآالت المو�سيقية عز ًفا ،ومنذ طفولتي كنت �أتابع الحفالت على �شا�شة التلفزيون ،فت�أثرت ببع�ض عازفي القانون في لبنان،�أمثال� :أحمد منيمنة ،محمد ال�سب�سبي و�سمير �سبليني .كذلك عازف الكمان ال�شهير عبود عبد العال� ،إلى �أن �صنعت �آلة م�ص َّغرة على طريقتي
مقترحا
الخا�صة لتقليدهم� ،إلى �أن �شجعني خالي المو�سيقي محمد علي الغالي الذي كان يعمل في الإذاعة اللبنانية بدخول المعهد المو�سيقي،
ً
علي اختيار �آلة غير القانون لأنها من �أ�صعب الآالت ،لكنني لم �أتجاوب معه ب�سبب تعلقي بها من دون غيرها.
ّ
ودخلت �إلى المعهد ،وتعلمت على يد الأ�ستاذين محمد ال�سب�سبي وف�ؤاد البزري ،و�أ�صابتني الده�شة حينها لأنها كانت �أول مرة �أ�شاهد فيها القانون
الأ�صلي المعتمد ،ومنذ التمرين الأول لفتتُ نظرهما بالعزف .وقد در�ست هناك خم�س �سنوات ،ح�صلت خاللها على منح مكاف�آت مالية لتفوقي
يم�ض على درا�ستي في المعهد مدة ثالثة �أ�شهر حتى ت�س ّنَت لي الم�شاركة ببرنامج «الفن هوايتي» لر�شاد
في الدرا�سة .و�أود الإ�شارة هنا �إلى �أنه لم ِ
البيبي في تلفزيون لبنان بمقطوعة مو�سيقية ،وكان لإطاللتي تلك ال�صدى الكبير لدى �أ�ساتذتي والم�شاهدين.
في تلك الفترة � ّأ�س�ست في المعهد فرقة من اّ
الطلب بقيادة جورج �ضاهر وراحت تقدّم الإ�ستعرا�ض ،والدبكة ،والغناء والمو�سيقى ،فانت�سبت �إليها
كعازف قانون ،ومع الوقت تو�سعت ن�شاطاتها ،وبد�أت ب�إحياء حفالت ومهرجانات خارج المعهد ،وفي �إحدى المنا�سبات �صودف ح�ضور الأخوة
المو�سيقيين عبود ومنير وف�ؤاد ونبيل عبد العال ولفت نظرهم �أدائي بالعزف ،فطلبا مني �أن �أكون �ضمن فرقتهم المو�سيقية ،وكان لي �شرف
التعاون معهم.
پ ما هي مميزات �آلة القانون؟
مفتاحا و 4رقمات خا�ص ال�صوت و 185عربة ت�شكل �أ�سا�س عمل القانون .وقد ن�ش�أت في
 هي من الآالت الوترية ،تت�ألف من  78وت ًرا و78ً
ال�صين منذ ما قبل الميالد بـ  1000عام وكانت بقيا�سات �صغيرة ،انتقلت بعدها �إلى الأتراك ،ث ّم �إلى الم�صريين حيث ا�شتهر بها العازف محمد
اً
تعديل عليها بالحجم الذي نراه اليوم .وما يم ّيز العزف
عبدو �صالح بفرقة �أم كلثوم و�أحمد ف�ؤاد ح�سن قائد الفرقة الما�سية ال�شهيرة ،و�أجرى
على القانون هو دقته من دون �أن الخروج عن النوتة ،فمن يعزف ن�شا ًزا ينك�شف فو ًرا.
پ هل راودتك فكرة التلحين �أو الت�أليف المو�سيقي؟
ً
ُ
إلي
 لي�س�شرطا على المو�سيقي �أن يخو�ض مجال التلحين ،فهناك كثر من المو�سيقيين وقادة الفرق المو�سيقية لم ِ ّ
يلحنوا �أبدًا� .أ َّم بالن�سبة � َّ
لدي مقطوعات مو�سيق َّية تحمل �إ�سمي �س�أ�سعى �إليها قري ًبا .كما �س�أن�شىء معهدًا
فلي�س لديَّ ميول �إلى موهبة التلحين مع �أ ّنَه ال مانع من �أن يكون َّ
وخ�صو�صا القانون ،وهذا مطلب الكثيرين من �أ�صحاب الإخت�صا�ص والمحبين.
مو�سيق ًّيا لتعليم العزف على الآالت المو�سيقية،
ً
پ الآالت الإلكترونية ،ومنها الأورغ ،كم �أخذت من طريق الفرق المو�سيقية بتعدد �آالتها؟
 الأورغ اعتمد للحلول مكان الفرقة اخت�صا ًرا ولتوفير بدل مترتبات مالية لجميع �أع�ضاء الفرقة وفي �أماكن وحفالت محدودة ،وهو �إن كان يعطيالنغمة المرجوة ،لكنه ال يحل مكان الفرقة الكبيرة بعدد عازفيها المعتمدة لدى معظم الفنانين الذين ي�ص ّ ُرون على �أن تواكبهم فرقة كاملة م�ؤلفة
من ع�شرات المو�سيقيين احترا ًما للحفل والفنان والح�ضور الذي ي�ستمتع ب�سماع �أكثر من �آلة مو�سيقية مرافقة.
پ �أين هو محي الدين الغالي اليوم؟
 في ظل الأو�ضاع ال�سيئة على كلِ ّ الم�ستويات ،وانعدام �أي ن�شاط فني كبير في البلد ،وتد ِ ّني الم�ستوى كما ن�شاهد ون�سمع من �أغنيات �سوقيةشوهة ال تمت �إلى الفن ب�صلة� ،أخذت ا�ستراحة المحارب ريثما تنجلي الأمور وتنح�سر الموجة ال�سائدة من الفن الهابط� ،إنما ال ب ّد من �إحياء
م� َّ
بع�ض المنا�سبات الخا�صة.
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پ �آلة
القانون هي
الأ�صعب
بين الآالت
الوتر َّية پ

پ �أعزف
معظم
الأغنيات من
دون ورقة
النوتة پ

پ وما دور نقابة الفنانين المو�سيقيين المحترفين في هذا المو�ضوع؟
 �أنا منت�سب �إلى النقابة منذ زمن ،وهي تلعب دو ًرا بار ًزا بتحقيق مطالب المو�سيقيين وحفظ حقوقهم مع �ضمان ال�شيخوخة ،وانتقاءالمواهب الجادة في كل اخت�صا�ص بف�ضل رئي�سها الفنان النقيب فريد �أبو �سعيد.
پ كلمتك الأخيرة في ختام هذا اللقاء؟
ال ي�سعني في الختام �سوى توجيه عميق �شكري لقوى الأمن الداخلي ال�ساهرة دو ًما على حفظ الأمن و�سالمة المواطنين وممتلكاتهم ،كماالجي�ش اللبناني وباقي الأجهزة الأمن َّية التي ننحني �أمام ت�ضحياتهم في الذود عن الوطن.
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ف ّنان

املمثلة ليلى قمري:

التكرمي ال يعني يل �شيئًا
غادة �سالمة

وتعمقت فيه ف�أبدعت في التعبير،
ا�شتهرت بدور الأمَ ّ ،
وكانت لها �أدوار كثيرة ،درامية وكوميدية في العديد من
الأعمال المحلية والعربية.
�إنها الممثلة ليلى قمري التي التقيناها وكانت معها
هذه المقابلة:
پ لنعد �إلى بداية م�سيرتك الفنية ،كيف كانت؟
 انطلق���ت م���ن مدينة طرابل����س وتحديدًا من م�س���رح الرابطةالثقافي���ة� ،إل���ى جان���ب �أ�سع���د و�شك���ري ومجموع���ة م���ن ال�شب���اب
الطرابل�سيي���ن ،بم�سرحي���ة للكاتب ب�شي���ر ال�ضيق���ة عنوانها «طبخة
بح�ص».

پ كيف تمّ اختيارك للتمثيل فيها؟
 م���ن ر�شحني هو ابني غابي قمري الذي كان يتلقى درو�سه فيمدر�س���ة الطليان ،وكنت حينها �أتعاون مع���ه في عمل م�سرحي ،وهو
مهند����س ديكور معروف .وزوجي لم يرف�ض الفكرة حينها لأنه � ً
أي�ضا،
كان ي���زاول مهن���ة الت�صوير ،وه���و �صديق عزيز لأع�ض���اء فرقة «�أبو
�سليم» .وقد �شاركت حينها بثالثة �أدوار :ال�سيدة ،والأم ،والإعالمية،
ونجحت والحمدهلل ،وكانت الإنطالقة.

پ عملت مع فرقة الفنان �صالح تيزاني «�أبو �سليم» ،كيف
تمّ ذلك؟
 كان �صدي ًق���ا حمي ًم���ا لزوجي ،وعندم���ا زار م�صر قام بزيارتنا،وتوا�ص���ل مع���ه وم���ع �أهلي للعم���ل في فرقت���ه في �أعم���ال م�سرحية
وتلفزيوني���ة ،فان�ضممت �إلى الفرق���ة ،وقمنا بجوالت ورحالت كثيرة
في �أمي���ركا و�أ�ستراليا و�أفريقيا وغيرها من البلدان .والح ًقا ،عملت
م���ع الفنان الراح���ل ابراهيم مرع�شلي ،وكذلك م���ع المخرج الراحل
ر�شيد عالمة.

پ نالحظ �أنك تتقنين اللهجة الم�صرية في �أدوارك ..
 �أحم���ل الجن�سيتين اللبنانية والم�صري���ة ،حتى �أنني ولدت فيح���ي �شب���را بالقاهرة ،م���ن �أم و�أب ح�صال على الجن�سي���ة الم�صرية

وعا�شا هناك .و�أنا �أعتز بكلتا الجن�سيتين.

پ ومتى ح�صلت على الجن�سية اللبنانية؟
 تع َّرف���ت �إل���ى زوجي اللبناني في م�صر عند �أقارب لنا من �أ�صللبنان���ي ،وبعد �سنة تزوجن���ا وجئنا �إلى لبنان ،وكان م���ن الطبيعي �أن
�أح�صل على الجن�سية.

َّ
�صت قبل دخول الفن؟
پ بماذا
تخ�ص ِ
 در�س���ت ف���ي القاه���رة الطباعة عل���ى الآلة الكاتب���ة ،و�أتقنتاللغات الفرن�سية الإنكليزي���ة والإيطالية ،كما نلت دبلوم ال�سكريتاريا
في المجال التجاري في باري�س.

پ هل تعتبرين �أنك نلت التكريم الذي ت�ستحقينه؟
 ُك ِ ّرمتُ كثي ًرا ،ومعالم التكريم معلقة على الجدران ،لكنها اليومال تعن���ي ل���ي �شي ًئ���ا .فالأهم عندي هو محب���ة النا�س الت���ي �أعتبرها
الو�سام الحقيقي.

پ ما هي المهنة التي تجيدينها �إ�ضافة �إلى التمثيل؟
 الحياك���ة ،وقد تعلَّمتها لدى راهبات الفرن�سي�سكان في م�صر،ول���دي �أمنية ب�أن �أحيك ب ّزات قوى الأمن الداخلي والجي�ش اللبناني،
فهم بنظ���ري �شريان الوطن ،وكوني �أ ًما ف�إنني �أدعو �أن يحميهم اهلل،
و�أن تت�أم���ن كل مطالبهم المحقة من غ���ذاء وطبابة وعي�ش كريم ،كي
ي�ستمروا في حمل راية حفظ الأمن والنظام في لبنان الحبيب.
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من غالل البيادر

عنترة بن شداد
لقاء وحوار
فردريك نجيم
تاريخ ع ّز �أدرك معه الزمن �أ ّنه من ن�صرات ال من
فترات .ثمّ كان الكالم على ال�ساعد المارد وعلى
ٌ
م�ضرب
القلب الذي ي�سع �صدر الدنيا .م�ضرب قوم
لل�سيف .ف�أوّله �أوّل المنعة و�آخ��ره المنعة التي ال
�آخر لها .له وحده الب ّتار وبغيره الأبتر .فالحرمان
ُ
حرمته ال ينال منها ما بين العائق والعاتق ف�سحة
المعركة وفي العينين عذوبة ال�شرر �ساعة يع�صب
ال��ق��در وع��ل��ى وف���رة الأع����وام وف���رة بطولة حتى � ّأن
ال�صحارى ما اطم�أنت �إلى مثل جماها وال خ�شيت
مثل لظاها� .أتراه في غمرة النزال ام هو في تذ ّكر
تلك ال�سمراء التي �أ�شجت ف����ؤاده بالنوى وباحت
بها حرقة الجوانح؟ �إنه عنترة بن ّ
�شداد �أحد بني
ّ
م��خ��زوم م��ن قبيلة عب�س م��ن مَ�����ض��ر .ك���أن��م��ا النبل
الر�ضي.
والمحبّة يتقا�سمان هذا المحيّا القائم
ّ
����ص����ح
�أع��������ات��������ب ده�������������رًا ال ي����ل����ي����ن ل����ن����ا� ٍ
و�أخفيالجوىفيالقلبوالدمعفا�ضحي
وق����وم����ي م����ع الأي���������ام ع ٌ
�������ون ع���ل���ى دم���ي
وق�������د ط���ل���ب���ون���ي ب���ال���ق���ن���ا وال�������ص���ف���ائ���ح
وق�������د اب�����ع�����دون�����ي ع������ن ح����ب����ي ٍ����ب �أح�����بّ�����ه
����ازح
ن
���س
�
ف���أ���ص��ب��ح��ت ف���ي ق��ف ٍ��ر ع���ن الأُن���
ِ
وق����د ه����ان ع���ن���دي ب ُ
���زة
�����ذل ن��ف�����س��ي ع���زي ٍ
ول���و ف��ارق��ت��ن��ي ف��ي م��ا بكتها جوانحي
����ب �إل��ي��ك �أم
ـ ي��ا ح�صن ب��ن��ي ع��ب�����س� ،أغ���زل���ك �أح ّ
ُ
حما�ستك؟ وا�ستطاب عنترة ال�����س���ؤال لأن الغزل
والحما�سة عمادا حياته فكانا عمادي �شعره ،فغير
عجيب �أن يقول:
ـ الغزل حبّب �إل ّ��ي الحما�سة ،والحما�سة حبّبت
إلي الغزل ،و�إذا اح�س�ست تلك الغالية �صارت ناري
� ّ
ً
نورا او �صارت عاطفتي عا�صفة.
ـ ومَن تلك الغالية يا ح�صن بني عب�س؟
في مثل
ـ �أتعرفني وتجهلها؟ واهلل لم ي�شهرّني ّ
حبّها:
ْ
ي����ا ع���ب���ل ك����م يُ�������ش���جَ ���ى ف���������ؤادي ب��ال��ن��وى
وي����روع����ن����ي � ُ
������ود
�����ص�����وت ال������غ������راب الأ�������س ِ
ك���ي���ف ال�������س���ل��� ّو وم������ا ���س��م��ع��ت ح��م��ائ��م��اً
ي������ت������ديّ������ن � ّإال ك�����ن�����ت �أول مُ ����ن����� ِ����ش ِ����د
ـ م��ا جهلتها ولكن � ُ
أحببت �أن �أ�سمعك ا�سمها،
�ألي�س لوقعه ف��ي م��دار ل�سانك وف��ي �سمعك ّ
تلذذ

وانما َ
قلت ا�سمها مرتين في بيت واحد لتنعم به:
ّ
يا دار عبلة بالجواء تكلمي
وعمي �صباحً ا دار عبلة وا�سلمي
ُ
جاللك مثل فعالك،
يا ُح�صن بني عب�س ،ما زاد
فل َم �أنكر عليك ت�سبُك؟ وك���أن بع�ض غمامة جال
وجهه ،لأن العرب القدامى ا�ستعبدوا �أوالد الأماء
� ّإال اذا �أن��ج��ب��وا ،وك��ان��ت زب��ي��دة ام ع��ن��ت��رة حب�شية
ن�صرانيّة
ثم �أجاب بقوله:
ع����ا ٌر ع��ل��ى ق��وم��ي � ّأن �أن���ب��� َذ و�أن�����ا ال ج���ري���رة ل��ي.
�أي��ق ُ��در الإن�سان بلونه وبمولده فقط .المعمّ مون
المخولون ك��ان��وا دون���ي ف��ي المنزل ال�صعب ،فما
�شرف الن�سب والأعمام �إزاء �سواد الن�سب والأقدام:
و�إذا ال���ك���ت���ي���ب���ة �أح����ج����م����ت وت�ل�اح���ق���ت
�أل����ق����ي����ت خ�����ي�����رًا م�����ن م����ع����مّ ِ����ر م��ن��ح��ول
وال�����خ�����ي�����ل ت���ع���ل���م وال������ف������وار�������س �أ ّن�����ن�����ي
ف������ ّرق������ت ج���م���ع���ه���م ب���������ض����رب����ة ف��ي�����ص��ل��ي
ـ يا ح�صن بني عب�س ما �أن��ب��اءُ �شجاعتك حتى
جاورَت ّ
حد �أغل ّو هي �أم حق حقيق؟
كل ٍ
ّ
ـ ال��ح ّ��ق �أ ّن����ي م����ذل ال�����س�لاح ك��ري��م ال�����س��اح ول��وال
���ش��ج��اع��ت��ي ل��م��ا ن��ط��ح��ت ال��ث��ري��ا ب��ع��دم��ا �أل��زم��ون��ي
ال����رغ����ام ،ام����ا الأخ����ب����ار ف��ي��ط��ي ُ��ب ب���ه���ا م���ا ي�����ض��ح��مُ
اً
�صهيل
ويُ�����ض��ح��مُ  ،ث��م التفت عنترة بعدما �سمع
كريمً ا .فكان ج��وا ُده الأج��و ُد في جواره العزيز� .أما
�أن��ت فقد ّ
يح�س ،فق�ضت
تعديت ما ينظر �إل��ى ما
ُّ
�سواك في هذه الم�شاركة ال�ضمنية� .أروع من �شكل
الفر�س في ال�شعر محاولة تفريغ ذاته:
ل����م����ا ر�أي�����������ت ال������ق������وم �أق������ب������ل ج���م���عُ ���ه���م
ي��������ت��������ذام��������رون ك�������������ررت غ������ي������ر م������ذمّ ������م
م������ا زل ُ
����ره
����������ت �أرم������ي������ه������م ب�����ث�����غ�����رة ن����ح ِ
�������دم
ول�������ب�������ان�������ه ح������ت������ى ت�����������س�����رب�����ل ب�������ال ِ
ف��������������ازوّر م������ن وق�������ع ال����ق����ن����ا ف���زج���رت���ه
����������������ي ب������ع������ب������رة وت����ح����م ُ
����ح����م
ف���������ش����ك����ا �إل ّ
ل���و ك����ان ي�����دري م���ا ال���م���ح���اورة ا���ش��ت��ك��ى
ول�������ك�������ان ل�������و ع�����ل�����م ال�������ك���ل���ام م���ك ّ���ل���م���ي
لعنترة �شعر كثير في قتاله وف��ي و�صف نف�سه،
ً
رائعا في
ف��اذا هو بع�ض عتاد المعركة يبدو فيها
خ�شونته.
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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 الطلبات م��ن قبل الراغبني باال�ستثمار خطي ًا �إىل ح�رضة اللواء املدير الع��ام لقوى الأمن الداخلي لدى رئا�سة
�صندوق اخلدمات االجتماعيةفـي ثكنة العقيد جوزف �ضاهر ــ بولفار كميل �شمعون ــ خالل �أوقات الدوام الر�سمي
ــ ويحدد مبوجب الطلب ال�سناك الذي يرغب با�ستثماره على �أن يرفق به امل�ستندات التالية:

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

مو�ضوع الطلب.

�آخر مهلة لتقدمي الطلبات 2022/3/31
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تأمالت

الفجر
عن
ِ
ُّ
وال�ضحى والليل
لإميل كبا
أنبوب لحياة الكائنات ،به َم�سيلُها �صاف ًيا ُزاللاً كما
ـ الفج ُر � ٌ
َ
بداية ،و�إ ْن ّ
�صري ُح كالم ،وما ترى ِ�سواه �أ ِلفًا ّ
ٍ
لكل
تقطر من ثَغْرِ
ِ
و�شيك م�آل.
الوجودِ يا ًء يا ًء �إلى
وماذا بع ُد ..من ظال ِل َك ،يا فج ُر ،على حائط المكان؟
الوفي ف���ي ربوع َعبثي ،ما �إن
طف�ًل�اً  ...ا�صطفيتُك �أليفي
َّ
عيني حت���ى ت�سب ُقُني �إلى ل ُ َعبي ،وق���د جافاني �أخوةٌ لي
�أفت��� ُح
ّ
ِّ
و�أت���راب ،ف�أم�ضي و� ِ
ِ
ب�صمت فقيرين يتيمين،
دح���ا نُرنم
إياك َر ً
ِ
بالوهم الم�ؤ ّكد،
العي�ش،
مار
غ
لخو�ض
يكتب ال ُمتهيء
كمثل ما
ِ
ُ
ِ
أنت لي ،يا فج ُرِ ،م�شكاةٌ تقو ُدني �إلى
جدو َل عمرِ ه الآتي .و�إذا � َ
�صح���و ال َعالء ،نظي َر التنهيد ِة لل ُم َعنّ���ى في زنزانة َوحدة ،و�أنا
َ
ِ
بهنيهة
الدهر ،يعبثُ ب�أ�شياء هذه ال ُّدنيا فوزًا
لك � َآخ ُر من هذا ّ
ٍ
م�ستغلقات فيها تَ�ضي ُم واقعه.
انتفا�ض على
ٍ
و�شا ًب���ا ،وف���ي ما بُعي َد البل���وغ ،ما�شيتني ،يا فج��� ُر� ،سمي َر
عمل وكف���اح ،ف� ُ
أوقظ َك �إ َّلم تفع ْل ،وننه�ض م ًعا �إلى ِ
ٍ
بلد ال َكدح
بعد �أن �أكو َن قد �سبقتُك ،فت�ؤا�سي �شبابي المتوالي ال َغمرات،
آن����س َ
ري �صدري
بك زه���ر ًة من �شجر ِة ال�شم�س �أزي��� ُن بها ُع َ
و� ُ
أن���ت لي ،يا فج ُر ،كمث���لِ ما تفع ُل
عل���ى دروب ال�شت���اء .و�إذا � َ
َ
المنقطع ال َقفر طم�أن��� ًة و�إخ�صا ًبا ،و�أتا لك ذاك
الأغني ُة ف���ي
المت�صلّ ُب ،في عنادِ ه ،وعلى غرارك ،دح ًرا لعتَمات المراحل.
ُ
ُبا�سطن���ي ،يا فج ُر ،كلّما التقينا� ،ساخ ًرا �أحيا ًنا
و َك ْه اًل ...ت
أن���ت َم ِن الحي���اةُ له ِمن���وا ُل �ضياء تليه
م���ن جم���وع طموحيَ � ،
ِّ
راف����ض الإثنين في ٍ
بحث عن ح���ل ثالث ،وتُ�شف ُق
عتم���ة ،و�أنا
ُ
ُ
ٍ
مترح ٍل افتر�س عزيمته
على
َّان
ن
ح
ن
�ص
غ
ب
د
���
ح
ِ
في النهايةَ َ َ ،
ُ
ّ
فجل�س ي�ستريح في فيئ���ه وهو ما يدري في لحظته
ال َوه���ن،
َ
أنت ل���ي ،يا فج ُر� ،إدام ُة َط ٍ
���رف على ِج ّدي
�
إذا
�
و
تفع���ل.
�أ ّن���ك
َ
وك���دي ،حتى من دون �أن يكون لك ي ٌد ف���ي �إ�سعادي ،و�أنا َ
لك
ِّ
ُ
الدهر ،تغم ُرهم
ذاك الكائ���ن الف���ر ُد على مثال ك ٍثر في ه���ذا َّ
ب�شغفك فتنا ُل بهم ومن �أجلهم براءةَ �ضرور ِة ا�ستمرارك.
الفج ُر ..وط ُن النفو�س المهاجر ِة �إلى البهاء ،وميقات تَن ُّكر
عنك بع�ض َ�ش َ
َ
جنك
وحيدا في�أخ��� ُذ
بامتعا����ض يكافح ،تَدخُ ل ُه
ٍ
ً
ُ
َ
ّ
ير�س ُم في �أفقه من �آيات ،لي�س �أقلها
وباقي���ه يُلهي���ك عنه بما ُ

�أن عبثَك و�أنت طف ٌل يبقى �إ ّياه عن َد �أزوف غروبِك.
النا�س
وال�ضح���ى �صح ٌن فار ٌغ على مائ���دة الوجودُ ،جه ُد
ـ
ِ
ّ
ُ
وال�ضيف �إن�سان ك ِّل زم���ان .وتُقب ُل �إليه من َ�سغب� ،أنت
مالئ���ه
وقرينُ���ك ،موعو َدين َّ
ٍ
الدنيا
كل
مذاق م���ن حالوة ،والغاي ُة بقاءُ ّ
عامرةً ،والإن�ساني ُة منت�صر ًة على ال َفئاء.
�ضحى ،على حائط المكان؟
وماذا بع ُد ،من ظال ِل َك ،يا ُ
ً
طف�ل�ا ،تن َّكبتك ق��� َدري فوق حقيب���ة كتبى ،وبن���ور ر�ؤياك
هرم ح ّري���ة �أ�شي ُده
المفرو�ض���ة ُر ُ
ح���ت �أتل ّم����س طريقي �إل���ى ِ
ّ
ْ
ً
ازددت
ا�صطحابك
في
ت
ل
أوغ
�
م���ا
ل
وك
ا،
ف
ر
ح
ُ
ُ
بالمعرف���ة حر ًفا َ
�سراجا فوق
غدا ال محال �إلى �أن �أكون
يقينً���ا من �أ ّني وا�ص��� ٌل ً
ً
أبدا في الب���ال .و�إذا �أنت لي،
�
به���ا
ا
مهجو�س
ِمكي���ال ،و�أغني���ة
ً
ً
م�سرب ال ُّر�ؤيا العظيم���ة ،ومن نافذ ِة ال�سماء �ش َّع ُة
�ضحى،
ي���ا ُ
ُ
ُ
الدبو ُر وع َد المطر المحيي من �شظف،
الم�أملِ كمثل ما تحمل ّ
ربيع �آخ َر في رن ٍّو �إلى عالئك فتُ�ستجاب.
و�أنا لك زهرةُ ٍ
ُ
ً
و�شا ًب���ا ا�ستبقيتُ���ك رِ واق���ا ُم�ضا ًء� ،أن�صرف ف���ي ِفنائه الى
ِحرفت���ي و�صحائف���يُ ،مغال ًب���ا َم���ن ف���ي �سنّي بتدبي���رِ الخبز
لعيال���ي ،وال �أني �أ�س�ألُك �أن يتباط����أ انح�سا ُرك لألحقَ ف�أحقّق
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ِ
�ضحى ،تُ�ؤ َدةُ ُج ٍ
مقاربة
نينة في
أنت لي ،يا ُ
حل��� َم �أبنائي .و�إذا � َ
َ
ِ
الف�ص���ول ،وي��� ٌد رفيقة تُن�س ُج لي ُمالءة رخائ���ي ،و�أنا لك وج ُه
ع�صامي ،ث���م را َح ُ
ال�س ِ
ين�ش ُر في َمن حولَه بِ�ش َر
ع���د قد ارتداه
َّ
ِ ٌّ
�إن�سان ي�صن ُع هنا َءه لنف�سه.
�أ ّما اً
ِ
مقا�سك ،يا
الكهولة بقليل ،ف�أنا �أج ّر ُب
كهل بل ما بع َد
َ
�ضحى ،كفنًا لي ُقبيل ال َّرحيل ،كمثلِ ما يهمِ ُز المرءُ تر ّدده بين
ُ
الفينة والفينة لجمز خطير ،وحولي دائ ًما ُكتُبي ويراعتي� ،أنا
ٌ
أنت
المنا�ض��� ُل بع ُد عن َد الغ���روب فيتق ّم ُر
رغيف لعيالي .و�إذا � َ
متثائب على �صفحة
د
َب
ز
لي ،يا ُ
�ضحى ،مل َم ُح البحر من بعيدٌ :
ٌ
ال�صفح ،فيم���ا الأنواءُ ف���ي ُم�ض َمرا ِت���ه و� ُ
أ�سف
ل ُ ّج���ه اله���ادئ ّ
َ
�صحنُك ،ي�أك ُل
عليها
التي
المائدة
د
ل
و
ف
لك
الخ�سران� ،أ ّما �أنا
َ ُ
َ
أعده ِ�ضيفا ٌن من �أمثالي ،قب َل �أن يُخ ِل َي مكانَه لآخ َر
بقاي���ا ما � ّ
ِ
ُمن�سح ًبا نحو الظلمة الب ّرانية.
ُ
مالك ال ّر ِ
الحار����س مراح َل حياتك ،قد ًرا
حمة
ال�ضح���ى..
ُ
َ
ورِ وا ًقا وكفنًا ،وال دخل لل ُمفردة في تحديد الم�شاعر ،وكالكما
ُ
المنب�سط ح ّيزًا لم� َ
أنت
واح��� ٌد في هذا المدى :ه َو
أتاك فيما � َ
ِغناه �إذ بك يُعرف ،وعن َد �ضفَّة عينيك ِمر�ساةُ وجودِ ِه.

وتجريب لترنيمة اليوم التالي،
ـ واللي��� ُل� ..أ�سطوان ُة الهدوء
ٌ
ال�صب���ا َغ َ�سقًا ،عي���ا َذ يتيم بج���دار َم ْعب���د ،وبُعي َد
ت ُ
َلج���ه ف���ي ّ
ِ
نت�صف���ه في ال�شباب وما بع َده احتم���ا َء غريق بخ�شبة ،ب�أملِ
ُم
�صعدا�ؤه.
�أن تعو َد �إليه ُ
ُ
وماذا بع ُد ...من ظاللك ،يا ليل ،وعلى حائط المكان؟
ف���ي طفولتني �أرت�ضيت َ
ُ���ك متطف اًّل على فرح���ي ،فتزاح ُم
ُ
�أن���وا ُرك في بيتنا �ش َغبي ،ومن ث��� َّم ت�ستفر ُد بي غ َّرة م�سائك،
كمث���ل ما تُني��� ُم اليمام ُة ف���ي ال ُّد ِ
همة الهوج���اء جوزَلها تحت
الدافئ .و�إذا �أنت لي ،يا لي ُل� ،أ�سط ٌر وو�صايا بموجب
جناحها ّ
ِ
خزانة �أبي تُد ّثرني بها عادات
وعب���اءةٌ من
م�سيري،
ِ�سراطها
َ
َ
زما ِنه وما �آبى ،و�أنا لك َ
الطري بع ُد ،تخ�شى عليه
ذاك اللح ُم
ُّ
ال�سموم من فيفاء دنيانا فما ينتُ ُن.
َه ّب َة َّ
وفي �أ ّول ال�شب���اب ا�صطحبتُك �أليفًا كري ًما لنهاري ،كمثل
ُ
�ضيف نزيلَه بهد ّية وه���و ُمغادر� ،أو تُبي ُح �شجرةٌ
�ص ال ُم
م���ا يخُ ُّ
ثمر وف���ا ًء بع َد �أفولِ مو�سمِ ه،
لزارعه���ا ،كرمى تفانيهُ ،رجعى ٍ
ُ
ِ
راح وراحة� ،أ�شعل ُ�سر َج الكفاح طل ًبا
ّا�س �إل���ى ٍ
ف�أغ���دو ،يو َم الن ُ
للعل���ى ،وفي قبِ ِلة ُمقتبل���ي ع�صفورةٌ وفراخ ،ه ّم���ي الأكب ُر �أن
إن�ساني واح َة
�أف�س َح لهم في ُمحترب العمر ال
ِّ
� ٍ
�ضحاه
أم���ان و�سالمة ،و�إذا �أن���ت لي ،يا لي ُل ،نها ٌر �آخ ُر في ُ
أتج���دد �إيماناً
ٍ
المجد ل
�ص�ل�اة بالعمل
مرق���ى �أمل���ي و�سانحة
ّ
ّ
ِّ
الده َر،
ما
ج���دان
ف
ع
ال
ذاك
بالحي���اة ،و�أن���ا ل���ك
الوِ
ر�ض���يّ ،
َ
َ
َ
�ص َدق��� ًة ،وال اللقم َة لأوالده ،ولو مق���دا َر َم�ضغةِ ،م ّن ًة
العي����ش َ
من �أحد.
�أ ّم���ا كه�ًل�ااً بل ما بع��� َد الكهولة بقليل ،وف���ي ذروة �إبحاري
َ
المخترق بحربة ُقر�صان ه���و الزّمن ،ف�أراك،
ب�أوجاع���ي� ،أن���ا
ُ
ِ
ر�صيف���ه �أمانتي،
يا لي��� ُل� ،إطالل��� َة �شاطئ �شفي���ق �أ�سلّم َعند
تحت ُجنحك �إلى �سالمي
وف���ي عمي ُق ُمناي ل���و �أُ�سل ُم ف�أ�سعى
َ
بعدم���ا عاد ال يُه ّمني تح ّرري من ُقر�صاني ،وحريَتي قد باتت
جاري��� ًة طو َع َجناني و ُملك بنان���ي ،و�إذا �أنت لي ،يا ليل ،عتم ٌة
ب���د منه���ا لتظهير �صورة ،بل نو ٌر �أ�سو ُد يب���وح ما حولَه ب�أنه
ال ّ
�ضرورة ،و�أنا لك ذاك العائد �إليك �سدي ًما من هذا الكون قد
ّ
خ���ط للمبحرين في �إثره ،على �صفحة المج ّرة في �أوقيانو�س
ّ
ه���ذا الدهرّ � ،أن الحياةَ رحل���ة ،ف�إ ّياك �إ ّياك �أن تُعكر ب�أهوائك
الم�ست�أثرة �صفوة ُ�س ّمارها� ،أو تمنع ب�ساط الم�س ّرة عن ال ُعراة
الحفاة من �أخوتك في هذه الب�شرية التاع�سة.
ُ
وال�ضحى والليل!
ـ الفج ُر
ّ
ي���ا له���ا مظاه َر دني���ا َ
أنت �إزاءه���ا كمثلِ ما
منك �إلي���ك ،و� َ
ت�ش���رب ال�ساقي���ة البح َر بجزيئ���ات التمنّي ،وتلته��� ُم الم�سافة
ُ
ِ
خُ
طوات طارئين في طريقهم �إلى المتاه.
ّ
الم���وت الذي �سرعان
لك�أنه���ا ثال���وث الحياة والموت ،بل
ُ
م���ا يُبع���ثُ ح ًّي���ا ،تتال ًيا تتال ًي���ا� ،إلى �أوان ينقط���ع فيه اّ
�شل ُل
م���وت وال َم َع���ا ٌد لجديد تُد َّون
الموج���ود� ،أو يع���و ُد ال ينف ُع ال
ٌ
ُمحدثاتُه في هذا الكون.
ُ
ً
َ
لم �أ�شف يقينا»).
(من مخطوط «�أبر�أ قل ًبا ..و�إن ْ
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كتاب

پ

�أ .د .لوي�س �صليبا

«في الم�س�ألة اللبنانية  -الطائفية والزبونية ال�سيا�سية»:

“في الم�س�ألة اللبنانية :الطائفية والزبونية ال�سيا�سية و�أزم��ة
الديموقراطية” ،ت���أل��ي��ف د .وج��ي��ه ك��وث��ران��ي��� ،ص��در ع��ن منتدى
المعارف/بيروت ،في �416ص.
مجالت
هي مجموعة �أبحاث ومقاالت في تاريخ لبنان ن�شرت في ّ
و�صحف بيروتية عديدة � ،2008-1977شاء ال��م���ؤرّخ كوثراني �أن
ٍ
ت�ضمّ ها ّ
ً
وح�سنا فعل �إذ �أنهى بذلك �شتاتها ،و�صانها من
دفتا كتاب،
ً
طبقا لتعبير الم�ؤ ّلف
ال�ضياع .بع�ضها من نمط الكتابة الح ّرة
وبع�ضها الآخر كتابة �أكاديمية ،وكالهما بنظره �أداة لإي�صال ر�أي
�أو موقف �أو تح�صيل�( .ص.)III
ويروي كوثراني في ّ
مقدمته حكايته مع تاريخ لبنان ،وهي تجربة
مراقب ونا�شط ا ّت�سمت بالمعاناة (�ص�“ :)IXأن
تعا�صر مرحلة طويلة من تاريخ لبنان و�أن��ت
ت��راق��ب ب��وع��ي م��ت��درّج م��ن م����دارك ���ص��ب ّ��ي وه��و
ينظر ما ي��دور حوله من معارك �سنة 1958
في منطقة �سكنية في بيروت ( )...يعني �أن
ال�شاب كانت منذ ال�صبا م�شوبة
بدايات وعي
ّ
انق�سام ف��ي االجتماع ال�سيا�سي
بذكريات
ٍ
اللبناني”.
ومع هذه المراقبة الد�ؤوبة للأحداث وما
ّ
أزمات وم� ٍآ�س ق ّرر م�ؤرّخ الغد
تخللها من � ٍ
�أن ي ّ
��وظ��ف م��ع��رف��ت��ه الإبي�ستمولوجية
ل��ف��ه��م م����ا ي���ح���دث ف����ي وط���ن���ه و����ص���والً
�إل���ى ال��ت���أث��ي��ر ف��ي ال��ح��دث وا�ست�شراف
الآت�����ي (�ص“ :)Xماذا ي��ف��ع��ل ط��ال ُ��ب
تاريخ في جامعة لبنانيّة ما لبث �أن
ت��خ�� ّرج ل��ي��د ّر���س �أي��� ً
��ض��ا م����ادّة ال��ت��اري��خ
ّ
يتعلم
في التعليم الثانوي غير �أن
يح�صل
م��مّ ��ا ي��ق��ر�أ وي��د ّر���س� ،أي �أن
ّ
معرفة تاريخيّة ّ
يوظفها في فهم
ما يحدث ،وفي ت�صوّر �أو تخيّل ما
�سيحدث”.
وي��ح ّ��دد كوثراني الحقبة التي تدر�س
مقاالته �أحداثها وتداعياتها� ،إ ّنها التاريخ الحديث والمعا�صر
ّ
الممتد �إلى اليوم (�ص“ :)Xتبد�أ محاوالت فهم الم�س�ألة اللبنانية
من الكتابة عن خلفيّات ال�صراع في ق� ،19إل��ى تفكيك الم�سار
المتغيّر لالجتماع ال�سيا�سي اللبناني وتكويناته م��ن الميثاق
الوطني � ،1943إل��ى ميثاق الطائف � ،1898إل��ى مرحلة م��ا بعد
الطائف”.
وي����رى ال���م����ؤ ّل���ف �أن ���ص��ي��غ��ة دول����ة ل��ب��ن��ان ال��ك��ب��ي��ر “ :1920جاءت
ح�صيلة توازن دولي بين ال�سيا�س َتين اال�ستعماريّتين البريطانية
والفرن�سية )...( .وقد ّ
�شكلت في �سياق تكوّن الجمهورية ابتداء
م��ن  1926ح��ق��ل ت��ك��وّن “الطوائف الملبننة” �أي ح��ق��ل ت��ح��وّل

المجموعات الإ�سالمية المذهبية في المناطق التي ُ�ضمّ ت �إلى
جبل لبنان �إلى طوائف/م� ّؤ�س�سات كيانية”.
وفي درا�سته للمت�ص ّرفية وظروفها يرى الباحث (���ص“ :)63هذا
الت�شديد على الجانب االقت�صادي والحياتي في تو�سيع حدود
لبنان با ّتجاهي المرافئ وال�سهول ّ
يلخ�ص الم�أزق الوجودي لكيان
�سيا�سي ُخلق تحت وط�أة ظروف حوادث .”1860
وهو يعتبر كتاب بول�س نجيم “ 1908الم�س�ألة اللبنانية” (�ص:)59
“�أوّل محاولة للتنظير المتكامل للوجهة التي �ست�ستق ّر عليها
�صيغة لبنان .”1920
وي�ستوقفنا م��ا ي��ول��ي ال��ك��ات��ب م��ن عناية لتظهير خلفية ن�ش�أة
الميثاق الوطني ودوافعه .فالعامل االقت�صادي والمالي بنظره
ً
حا�سما في هذا المجال .والعنوان العا ّم تراجع فرن�سا
كان
ً
اق��ت�����ص��اديّ��ا م��ق��اب��ل ت���ق ّ���دم ب��ري��ط��ان��ي��ا:
�����ج�����ار ال���م�������س���ل���م���ون
“كان ال�����ت ّ
ً
خ�صو�صا في بيروت ينخرطون
ت����دري����ج����ي ً
ّ����ا ف�����ي ت�����ج�����ارة ال��������وارد
وال�����ص��ادر م��ع بريطانيا ( )...في
ال���وق���ت ن��ف�����س��ه ك���ان���ت ����ش���رائ���ح من
البرجوازية المارونية والم�سيحية
ً
عموما تنخرط ف��ي ه��ذه العالقات
ال���ر�أ����س���م���ال���ي���ة ال���ع���ال���م���ي���ة ط���ارح���ة
تناق�ضاتها م��ع ال�سيطرة الفرن�سية
المبا�شرة وم��ت��ذمّ ��رة م��ن التعامل مع
ّ
ومتطلعة �إلى �إقامة
الفرنك الفرن�سي،
عالقات مع �سوق الجنيه الإ�سترليني”.
الميثاق انبثق �إذ ًا م��ن تقاطع م�صالح
اقت�صاديّة (�ص“ :)52هنا بالذات ّ
ت�شكلت
ن��ق��ط��ة االل���ت���ق���اء ال��م�����س��ي��ح��ي الإ���س�لام��ي
ً
�����ص�����وال �إل������ى ���ص��ي��غ��ة
ب�������دء ًا م����ن  ،1936وو�
الميثاق الوطني  .”1943ويم�ضي كوثراني
ف���ي تحليله م�����ؤ ّك����د ًا ع��ل��ى ه���ذه ال��ح��ي��ث��يّ��ات
واالق��ت�����ص��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة ال��ت��ي �أف�����ض��ت �إل��ى
ال��م��ي��ث��اق ،ف��ي��خ��ل�����ص �إل�����ى (��������ص“ :)53كانت
م��ع��ار���ض��ة االن����ت����داب ال��ف��رن�����س��ي م���ن ال��ف��ئ��ات
الم�سيحية وال��م��ارون��ي��ة ذات االرت��ب��اط��ات االق��ت�����ص��ادي��ة الغربية
الأو�سع ،ومن الزعامات الإ�سالمية التي كانت قد بد�أت بالتر�سمل
واالنخراط باالقت�صاد الغربي هي �أ�سا�س قاعدة اللقاء اللبناني،
نظر
و�أ�سا�س م�ضمون معركة اال�ستقالل والميثاق”� .إنها وجهة ٍ
ّ
بالتفكر والنقا�ش.
ثاقبة وجديرة
وقد يخالف القارئ الم�ؤرّخ كوثراني في الكثير ممّ ا ذهب �إليه من
ً
غالبا ما لن ينكر �أن كتابه م�ساهمة قيّمة في
تحليالت ،بيد �أ ّنه
الك�شف عن خلفيّات الكثير من �أحداث التاريخ اللبناني.
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پ "اليوغا ال�شافية":

لل�صحة وال�شفاء ،كيف
“اليوغا ال�شافية :و�صفة اليوغا الطبّية
ّ
ت�ستخدم تقنيات هذه الريا�ضة القديمة في الوقاية والتخفيف
وال�شفاء من الأمرا�ض ال�شائعة اليوم” ت�أليف الطبيب تيموثي
ماكول  ،McCallترجمة رفيف غ��دار� ،صدر عن ال��دار العربية
للعلوم في �461ص من الحجم الكبير ،و�صور تو�ضيحية.
ال���م����ؤ ّل���ف ط��ب��ي��ب ت���ع��� ّرف �إل����ى ال��ي��وغ��ا ،وخ��ب��ر ���ش��خ�����ص��ي ًّ��ا ق��درات��ه��ا
العالجية وال�شفائية ،فتك ّر�س للدرا�سة والبحوث
ف��ي ه���ذا ال��م��ج��ال .ي���روي ف��ي ال��م��ق ّ��دم��ة تجربته
م��ع ال��ي��وغ��ا ،وك��ي��ف غ��يّ��رت م�سار ح��ي��ات��ه ،فيقول
��واح ما ُ
كنت
(����ص“ :)11لقد تغيّر ج�سمي في ن ٍ
لأ� ّ
��ص��دق �أن ب��الإم��ك��ان تغييرها ،وه��و م��ا حدث
ّ
لحالتي ال��ذه��ن��ي��ة .وك��ل��م��ا ب��ذل ُ��ت ال��م��زي��د في
ممار�ستي لليوغا ّ
كلما �أ�صبح المردود �أكبر”.
وي�����ض��ي��ف م��ت��اب��ع ً��ا“ :لم �أدخ����ل � ّ
��ص��ف ال��ي��وغ��ا
ول ّ
�����وع م���ن الإي����م����ان ب������أن ال��ي��وغ��ا
������دي �أي ن ٍ
�ستغيّر حياتي ،ولك ّنها فعلت” .ويدخل هذا
الطبيب المتم ّر�س ف��ي تفا�صيل م��ا جنى
�صحية م��ن ال��ي��وغ��ا (�����ص:)12
م��ن ف��وائ��د ّ
“ومع ال��ت��دري��ب المنتظم ب���د�أت تح�صل
�أم����ور م��ذه��ل��ة ،ف��ب��ع��د �أ���ش��ه��ر ب����د�أ ���ص��دري
ي��ن�����ش��رح ،والح���ظ���ت �أ���س��رت��ي �أن وقفتي
ّ
تتح�سن”.
المترهلة بد�أت
ّ
وع����ن ت����أث���ي���ر ال���ي���وغ���ا ال��ن��ف�����س��ي ي��ق��ول
ً
عمقا من
م��ت��اب��ع ً��ا“ :وربّما ك��ان �أك��ث��ر
في فوائدها
الت�أثير الج�سدي لليوغا ّ
ال��ذه��ن��يّ��ة وال��ن��ف�����س��ي��ة )...( .ب���دا �أن
الم�شاكل ل��م تعد ت���ؤ ّث��ر ف ّ��ي كثير ًا.
ُ
أ�سقطت �صينية من مكعّ بات
ف���إذا �
الثلج ،وتناثرت على �أر�ض المطبخ،
لم �أعد كال�سابق � ّ
أتلفظ بكلمات كتلك التي يتمّ محوها
ُ
ّ
ُ
ف��ي م��ح ّ��ط��ات ال��ت��ل��ف��زي��ون ،ب��ل ك��ن��ت �أ���ض��ح��ك ف��ق��ط ،و�أه����ز ر�أ���س��ي
و� ّ
أنظف الأر�ض”.
وه��ن��ا ين�صح ه��ذا الطبيب ق��ارئ��ه ق��ائ�لاً (�����ص“ :)14من �أج���ل �أن
ت�ستوعب ّ
حق ًا ما يمكن لليوغا �أن تفعله �أنت بحاجة لأن تختبرها
ّ
بنف�سك .ولهذا �أحثك على التفكير باختيار قفزة �إيمان مثل تلك
التي اخترتها �أنا قبل ع�شر �سنوات .فتجربتي هي التي جعلتني
�أ�ؤمن باليوغا”
وي�شهد الم�ؤ ّلف (�ص“ :)19كطبيب ممار�س منذ �أكثر من ع�شرين
ً
عاما ،يمكنني �أن �أخبرك �أن اليوغا ّ
ال�صحة
بكل ب�ساطة هي نظام
ّ
الإجمالية وح�سن الحال الأكثر قوّة الذي ر�أيته في حياتي)...( .
كطب وقائي تكاد تكون الخطوة الخدماتية الوحيدة التي
واليوغا
ّ
يمكن �أن تجدها”.

وير ّكز الم�ؤ ّلف على الأبحاث العلميّة والطبّية التي �أ ّكدت فاعلية
ال��ي��وغ��ا ال��ع�لاج��ي��ة ،وم���مّ ���ا ي��ذك��ر (���������ص“ :)21-20قامت ّ
منظمة
بريطانية  Yoga Biomedical Trustبتحقيق �إح�صائي
ال�صحية لليوغا �شمل � 2700شخ�ص .وك��ان على
ح��ول المنافع
ّ
لمدة �ساعتين على الأقلّ
الم�شاركين �أن يكونوا قد مار�سوا اليوغا ّ
في الأ�سبوع طوال عام �أو �أكثر .وجاءت النتائج مثيرة :وجد % 96
من المعانين من �آالم الظهر �أن اليوغا مفيدة ،وكذلك  %90من
ّ
بال�سكري ،و %100من
مر�ضى ال�سرطان ،و %86من الم�صابين
المدمنين على الم�سكرات” .وي��ورد
الم�ؤ ّلف ج ً
��دوال تف�صيلي ًّا
ب���ن���ت���ائ���ج ه�������ذا ال��ت��ح��ق��ي��ق
ال��ع��ل��م��ي .وي��ع ّ��ق��ب“ :تخيّل
كم �ست�سمع عن دواء جديد
ّ
يحقق ول��و ج��زء ًا
يمكنه �أن
�صغير ًا من هذه النتائج .ومع
ذل��ك ف���أن��ا �أع���رف م��ن تجربتي
�أن ق ّ���ل���ة ف��ق��ط م���ن ال��م��ج��ت��م��ع
العلمي ،وم��ن المجتمع عامّ ة
ي����درك����ون م����ا ي��م��ك��ن �أن ت��ق ّ��دم��ه
اليوغا”.
ّ
وه����ن����ا ي���و����ض���ح ال�����م������ؤل�����ف وي���ن���بّ���ه
(���ص“ :)23اليوغا عالج ّ
قوي لكنه
ّ
تتوقع �شفا ًء بين ع�شيّة
بطيء .ال
و���ض��ح��اه��ا م��ع ال��ي��وغ��ا )...( .وب��ه��ذا
ّ
بتعلم
المعنى يمكن ت�شبيه اليوغا
العزف على �آلة مو�سيقيةّ :
كلما طالت
فترة التزامك بهاّ ،
وكلما تدرّبت �أكثر،
ّ
َ
َ
وح�صلت على
أ�صبحت �أف�����ض��ل،
كلما �
نتيجة �أكبر”.
وفي هذا الإط��ار ّ
يقدم الم�ؤ ّلف تحديد ًا
ً
الفتا (����ص“ :)61اليوغا هي تكنولوجيا
ّ
تعلمك كيف تمنع عقلك من العمل ّ
�ضدك” ،وي�شرح (���ص:)24
يتحداك حيث تحتاجه محوّالً
“ما يفعله تدريب اليوغا هو �أنهّ
ّ
�شخ�صا �أكثر ا ّت ً
ً
ً
زانا”
وجاعال منك
م�شاكلك الكبيرة �إلى قدرات،
مف�صلة (�ص )55-42لأربعين طريقة
ويعر�ض في جدول والئحة
ّ
ت�شفي بها اليوغا من �أمرا�ض عديدة .وي�ؤ ّكد على الدور الأ�سا�سي
ً
تماما
ال��ع�لاج��ي وال�شفائي لكل مري�ض (�����ص�“ :)81أنا مقتنع
يح�سن
الخا�صة بنف�سك ،ال
ب���أن قيامك ب��دور فعّ ال في العناية
ّ
ّ
ً
يح�سن �أي�����ض��ا ف��ر���ص �شفائك” .وهنا
���ش��ع��ورك فح�سب ،ول��ك�� ّن��ه
ّ
ي�ست�شهد بالحكيم �سوامي فيفكانندا القائل (�ص�“ :)131إن عالم
ال�شفاء يقع ف��ي ال��داخ��ل م�شعّ ًا بال�سعادة التي ُتلتم�س ب�صورة
عمياء ب�ألف ا ّتجاه خارجي”.
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رياضة

اللواء عثمان استقبل
وفد المنظمة العربية للفنون القتالية
ا�ستقبل المدير ال��ع��ام لقوى
الأم���ن الداخلي ال��ل��واء عماد
عثمان في مكتبه بثكنة المقر
ال����ع����ام ،وف ً
������دا م���ن ال��م��ن��ظ��م��ة
ال���ع���رب���ي���ة ل��ل��ف��ن��ون ال��ق��ت��ال��ي��ة
(� ،)SCAضمّ محمد عجاج
ً
ممثال رئي�س المنظمة وليد
ع������ج������اج ،م�����دي�����ر ال���م���ن���ظ���م���ة
ريا�ض الرطل ،وثالثة عنا�صر
م��ن ف��ري��ق الأل���ع���اب القتالية
ف�����ي ق������وى الأم���������ن ال���داخ���ل���ي
ال���ذي���ن ي�����ش��ارك��ون ،م���ن خ�لال
ه���ذه ال��م��ن��ظ��م��ة ،ب��ال��م��ب��اري��ات
ً
حماطا بالوفد.
اللواء عثمان
القتالية والأحداث الريا�ضية،
وه���م ك��ل م��ن ال��م��ع��اون الأول
و�سام عبود (م���درّب) ،الرقيب الأول يو�سف عبود والرقيب
الأول فرا�س عيد.
وقد �أطلع �أع�ضاء الوفد اللواء عثمان على �أن�شطة المنظمة
الريا�ضية والإن��ج��ازات التي حققها العنا�صر ،بحيث فاز
الرقيب الأول يو�سف عبود ،خ�لال العام الما�ضي ،بحزام
المنظمة في ال��ـ «كيك بوك�سينغ» بعدما ه��زم بطل تركيا،
كما فاز على بطل �ألماني في بطول الـ«مواي تاي» .كذلك

جاهزية الرقيب الأول فرا�س عيد للم�شاركة كحدث رئي�سي
في بطولة المنظمة التي خا�ضها ّ
�ضد بطل اليونان ،في
الثاني ع�شر من ال�شهر الما�ضي.
ً
مثنيا على
من جهته ثمّ ن اللواء عثمان الجهود المبذولة،
ما تحققه الفرق الريا�ضية من مراكز متقدمة� ،إن في قوى
الأم���ن الداخلي �أو ف��ي �سائر الأن��دي��ة اللبنانية ،م��ن خالل
م�شاركتها في مختلف البطوالت.
وجرى خالل اللقاء تبادل الدروع التذكارية.

نتائج عمل شعبة المعلومات

توقيفات قطعات وحدة الدرك

�أ����س���ف���رت ع��م��ل��ي��ات ���ش��ع��ب��ة ال��م��ع��ل��وم��ات ف���ي ال��ف��ت��رة
ال��م��م��ت��دة م��ن  ٢٠٢٢/١/١٠ول��غ��اي��ة  ٢٠٢٢/٢/١٣عن
توقيف � ٣٦٢شخ�ص ًا �أهمهم:
 � ٥٢شخ�ص ًا مطلوبين ل��ل��ق��اء ب��م��وج��ب م��ذك��راتعدلية بجرائم مختلفة.
 � ١٣شخ�ص ًا بجرم تزوير عملة مزيفة. � ٤أ�شخا�ص بجرم حيازة �أ�سلحة حربية.� ٦٠ -شخ�ص ًا بجرم اتجار وتعاطي مخدرات.

�أوقفت قطعات وحدة الدرك في مختلف المناطق
اللبنانية خالل الفترة الممتدة بين  ١٤كانون الثاني
 ٢٠٢٢لغاية � ١٥شباط  ٢٠٢٢ع����دد ًا م��ن الأ�شخا�ص
منهم:
ً
 � ٤٧شخ�صا بجرم �سرقة. � ٢٧شخ�ص ًا بجرم مخدرات. � ٢٢شخ�ص ًا بجرائم مختلفة. � ١٣شخ�ص ًا للإ�شتباه ب�سرقة.� ٩ -أ�شخا�ص بجرم �ضرب و�إيذاء.
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مقال

حركة الثقافة
حركة احلياة
د .محمد قبي�سي
�إذا كان�������ت ل�������كل �أمة ثقافة ،فال يعني هذا �أن م�ستواه�������ا واحد لدى كل ال�شعوب ،بل هو
يختل�������ف من �شعب �إلى �آخر .ولتنمية هذه الثقافة يج�������ب �أال تبقى معزولة عن ثقافات
�شعوب العالم المتعددة ،بل يجب �أن تتكامل معها فتفعل فيها وتنفعل بها؛ لأن غايتها
الم�ساهمة في الخير العام باعتبارها جز ًءا ال يتج ّ َز�أ من حركة التقدم الكوني.
كل ثقـافـ�������ة تفقد الطبيعة الإن�سانيـ ّ َة تـفـقـد جـوهـر وجـودها لأنها يجب �أن تكون مر�آة
للـحـقـيـقـ�������ة ،وكـل ابـتـعـاد عنه�������ا هو عـداء لهذه الطبيعة ،وكـل عـ�������داء للطبيعة هو �سبب
�أ�سا�سي لل�سقوط وعدم اال�ستمرار.
وال ّ َ
�شك في � ّ َأن هذا ِ ّ
ِّ
بالتغني ب�أمجاد ثقافتنا وتكرار الما�ضي
يرتب علينا عدم االكتفاء
ب�������ل تكييف هذه الثقافة لتواك�������ب حركة تقدم العالم وتطوره� .صحيح � ّ َأن علينا الحر�ص
عل�������ى �أ�صالة ثقافتنا لكن ال ينبغي �أن نكـون عـبـيـدً ا لها ،علينا �أن ن�ست�شرف الم�ستقبل
م�������ن دون عزله ع�������ن الما�ضي ،وبذلك نحيي في ثقافتنا ب�������ذرة الحياة فنبقيها منتع�شة
قوية .نقول ذلك ل ّ َأن كل ثقافة قوية تبعث الثقة في �شعبها ،وال تخ�شى الثقافات الأخر،
فقوته�������ا تحدوها �إلى ال�سعي نحو تل�������ك الثقافات فت�أخذ منها م�������ا ينا�سبها وتلفظ ما
يناق�ضها .
� ّ َإن ق�������وة الـثـقـافـ�������ة ال تـوفـر �شـجـاعـ�������ة الأخـذ فح�سب ،بل تحـقـق مـيـ�������زة العطاء �أي�ضً ا.
ه�������ي تفر�ض نف�سه�������ا على العالم فتغذيه ،كالنور الذي ي�سته�������دي به كل عا�شق للمعرفة
فيق�ص�������ده كغذاء �ضروري ،وثمة ا�ستحالة ل�سجن الثقافة �أو ت�سييجها بغية حجبها عن
الآخرين.
�صنما نتعبد
ثمة خطر من اعتقادنا ب�أننا نتعاطى الثقافة بتمجيدها ،فهي لي�ست
َّ
ً
حملة ال�شهادات
ل�������ه ،وال هي الت�������ي ت�صنعنا و�إنما نحن الذين ن�صنعها ،بعك��������س فئة من َ
الذين يـفـتـقـرون �إلى الثـقـافـة ويوهمون النا�س بذلك ويت�سببون عندها ب�ضياع ثقافي.
ما يتوجب علينا هو توفير كل المقومات والإمكانات لإيجاد ثقافة �أ�صيلة ومتطورة،
فاعلة ومتفاعل�������ة ،عن طريق التجدد الم�ستمر ،بحيث يحم�������ل المجتمع ثقافته معه،
ِّ
منفتحا على ثقافات
مترق ًبا الم�ستقبل،
من�سجما مع الحا�ضر،
ملتزمً ا �أ�صالة الما�ضي،
ً
ً
اً
حامل كرامة الم�شاركة فيها .
ال�شعوب،
 ...وت�ستمر حركة الثقافة با�ستمرار حركة الحياة.
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سان جرمان
تحت هالة
مبابي
وخسوف
وهج ميسي
هناء �سنجر
على وقع ت�أل�������ق المهاجم الفرن�س�������ي كيليان مبابي
وخيب�������ة الأرجنتين�������ي ليونيل مي�سي و�إقن�������اع البرازيلي
نيم�������ار المتماثل لل�شفاء ،م�������ا زال يتوجب على باري�س
�سان جرمان �أن يجد التوليفة ال�ساحرة للثالثي «�أم �أن
�أم» في �سعيه للف�������وز بلقب م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا
لكرة القدم.
�إن فوز نادي العا�صمة الباري�سية على ريال مدريد
الإ�سبان�������ي � -1صفر في ذه�������اب ُثمن النهائي ،مع العب
و�سط�������ه الإيطالي ماركو فيرات�������ي المتوهج ،منح رجال
الم�������درب الأرجنتين�������ي ماوري�سي�������و بوكيتين�������و الهدوء.
واجتاحت حمى هدف مباب�������ي القاتل مواقع التوا�صل
الإجتماع�������ي ،فيم�������ا اجمعت ال�صح�������ف العالمية على
تف�������وق ه�������ذا المهاجم الذي ق�������ال� :أنا دائمً�������ا في حالة
تركيز ،ه�������ي مهمة جمي�������ع المهاجمين .نري�������د تبديل
الو�ض�������ع القائم طالما لم يطل�������ق الحكم �صافرة نهاية
المباراة.
وب�إم�������كان �سان جرمان �أن ينظر �إلى �أفق بعيد تحت
هال�������ة «كيك�������ي» بعدما �سج�������ل � 5أهداف ،وم�������رر  4كرات
حا�سمة في الم�سابق�������ة القارية الأم هذا المو�سم .وفي
�سن ال�������ـ  23عامً ا اكت�سب مبابي �سمع�������ة عالمية ون�ضج
ب�سرع�������ة لكي يك�������ون جاه������� ًزا للت�ألق خ���ل���ال المواعيد
الأوروبية الكبيرة.

لم يتمك�������ن �أي العب في ريال من مج�������اراة مبابي،
فيم�������ا هتفت جماهير نادي العا�صم�������ة الإ�سبانية التي
ح�ض�������رت في مدرجات ملعب «ب�������ارك دي برن�س» با�سمه
م�������را ًرا وتكرا ًرا ...كي�������ف ال؟ وهي التي تحل�������م ب�أن تراه
بقمي�ص النادي الملكي في ال�صيف المقبل مع نهاية
عقده مع نادي الحالي في حزيران.
اً
قائل :كنت �أدرك �أن الجميع
يمر به
�شرح مبابي ما ّ
دائما
الذين
الالعبين
من
ال�صنف
ينتظرني ،وبت هذا
ً
ينتظرهم الجميع� .أردت التركيز على لعب كرة القدم.

ميسي الباحث عن نفسه
ولك���ن بخ�ل�اف معظ���م الآراء ،بالن�س���بة �إل���ى الم���درب
بوكتينيو ف�إن �أف�ضل العب في العالم هو «البرغوث» ال�صغير
مي�سي ،من دون �أي جدل حول ذلك.
يقدم
غي���ر �أن الفائز بالك���رة الذهبية  7مرات ،ناد ًرا ما ِّ
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الأ�سباب والبراهين لت�صديق ما يقوله مواطنه مذ �أن ان�ضم
�إل���ى �س���ان جرمان ف���ي �آب الما�ض���ي قاد ًما من بر�ش���لونة.
فبعدم���ا توه���ج في الفوز عل���ى ليل حام���ل اللقب  1-5في
الدوري الفرن�س���ي ،عاد الأرجنتيني للوقوف في الظل �أمام
ريال.
�صدها الحار�س كورتوا .في حين م ّرر،
�أهدر ركلة جزاء ّ
ابن الـ 34عا ًما و�صاحب  125هدفًا في دوري الأبطال75 ،
ك���رة ما جعل من���ه ثالث �أكثر الالعبين الباري�س���يين تحر ًكا،
ولكن من دون �أن يكت�سب �صفة الحا�سم.
اً
قائل :خا�ض مي�س���ي مباراة
داف���ع بوكيتينو عن مواطنه
إل���ي� ،أهدر ركلة جزاء ولك���ن هذه هي كرة
كبي���رة بالن�س���بة � ّ
جيدا لأن ليو ربط جميع العنا�صر.
القدم .لعب الفريق
ً
وعان���ى مي�س���ي تخبطه في الأ�ش���هر ال�س���تة الأولى في
العا�صمة الفرن�س���ية ،بين الإ�صابات وفيرو�س كورونا و�سوء
الح���ظ الذي يالحقه �إذ �أ�ص���اب القائم  7مرات في «ليغ»1
هذا المو�سم.

نيمار إلكمال الثالثية
من ناحية �أخرى� ،س���يكون الح�ض���ور المتوق���ع لنيمار في ملعب
«�س���انتياغو برنابيو» في �إياب دور ثمن النهائي ورقة �إ�ض���افية وقوة
دافعة لم�ساعدة مي�سي.
ع���اد البرازيل���ي �إلى المالع���ب بعد غياب دام �أكثر من �ش���هرين
ب�سبب تعر�ض���ه اللتواء في كاحله الأي�سر ،و�أم�ضى داخل الم�ستطيل
الأخ�ض���ر  20دقيقة ت َّوجها بتحركات خطيرة وتجاوزات وفر�ص���ة لم
يترجمها بنجاح ،وتمريرة بكعب قدمه قادت �إلى هدف مبابي.
وم���ع �ص���احب القمي����ص الرق���م  10و�ش���عره الم�ص���بوغ باللون
الأ�ص���فر ،ا�ستعاد �س���ان جرمان الثالثي ال�ساحر «�أم �أن �أم» الذي لم
يح�ص���ل على فر�ص���ة لإظهار كامل �إمكاناته ب�س���بب الغياب المتكرر
لأحد نجومه.
�سيكون هذا الثالثي الخيط الأحمر الرفيع في الأ�سابيع المقبلة
ل�س���ان جرمان ،الذي ب���دا وك�أنه في الطريق ال�ص���حيح لبلوغ نهائي
م�سابقة دوري الأبطال في � 28أيار في �سان بطر�سبرغ الرو�سية.
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العلم اللبناين يرفرف عاليًا بف�ضل كرة ال�سلة

مرة جديدة �أثبتت كرة ال�سلة �أن لبنان ال ميوت ،و�أنه قادر على
�أن ِّ
يحلق عاليًا يف املحافل اخلارجية ،بعدما �أ�سعد «منتخب
الأرز» ال�شعب اللبناين ب�إحرازه لقب البطولة العربية .هذا
الإجناز لي�س لكرة ال�سلة اللبنانية فح�سب بل �أي�ضً ا ،للريا�ضة
اللبنانية عمومً ا.
وكرة ال�سلة رفعت العلم اللبناين يف املحافل اخلارجية وما
زالت ت�صعد اىل من�صات التتويج ،على �أمل الإحتفال بت�أهل
لبنان �إىل ك�أ�س العامل التي �ستقام يف العام .2023
وكان منتخبنا توّج ال�شهر املا�ضي ،بلقب البطولة العربية
الرابعة والع�شرين لكرة ال�سلة للمرة الأوىل يف تاريخه ،بفوزه
يف املباراة النهائية على نظريه التون�سي  69-72يف قاعة نادي
الن�صر الإماراتي يف دبي.
ّ
ً
وهذا هو اللقب العربي الأول للبنان ،بعدما حل و�صيفا مل�صر
بطلة ن�سخة  2010يف بريوت.
وي�أتي التتويج بالبطولة �أف�ضل ا�ستعداد للمنتخب الآ�سيوية
امل�ؤهلة �إىل نهائيات للت�صفيات ك�أ�س العامل� ،ضمن املجموعة
الثالثة.
ُّ
تتويجا بلقب ك�أ�س العرب )12
ويعد منتخب م�صر الأكرث
ً

مرة( وتون�س  4مرات ،وال�سعودية مرتني ،ولقب واحد لكل من
اجلزائر ،الأردن� ،سوريا وال�سودان.
وي�أتي هذا الإجناز املحقق يف دبي ثمرة جهد من اللجنة
الإدارية للإحتاد �إىل كل اللجان العاملة واجلهاز الفني
للمنتخب والالعبني الذين عادوا يف الدقائق القاتلة قبل
انتهاء املباراة ،وبعدما كانوا مت�أخرين بفارق  9نقاط،
فتعملقوا وفازوا باملباراة النهائية من �أجل �إ�سعاد اللبنانيني.
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ممثل االحتاد الدويل يف الفن القتايل ال�شاذيل حيدوري لـ«الأمن»:

نن�سق مع الإحتادات اللبنانية يف كل ن�شاط �سيقام يف ال�رشق الأو�سط
امل�ؤهل �أ .م .ح�سني كرنيب
زار لبنان م�ؤخ ًرا ال�شاذيل حيدوري نائب
رئي�س الإحتاد الدويل ورئي�س الإحتاد
الأفريقي للتيكو �أجني�ستو ،وممثل
اجلامعة العربية للأو�ساكا يف �إيطاليا،
وذلك للإطالع على �أو�ضاع الإحتادات
القتالية والأندية التي متار�س هذا الفن،
وللت�أكيد على �أن لبنان ع�ضو بارز يف احتاد
ال�شرق الأو�سط الذي يعد براجمه ،ومنه
كان ح�ضور تدريبات الأبطال واملدربني
ب�إ�شراف الإحتاد اللبناين للعبة ،هذا ف�ضلاً
عن ح�ضوره ترقيات للأحزمة ال�سوداء.
وخالل الزيارة ّ َ
ً
�ضيفا مع مرافقيه على
حل
نادي «تايغر» حل�ضور ا�ستعرا�ضات مدربي
فريق قوى الأمن الداخلي ،حيث منح بعد
ال�شاذيل حيدوري.
الإمتحان الرقيب الأول عارف حمادي
�شهادة تقدير من ممثل الإحتاد الدويل
عبد ال�صالح نظ ًرا خلربته يف جمال التدريب على الفن
القتايل.
وال�شاذيل وهو تون�سي ،بد�أ ممار�سة الفن القتايل عام
 ١٩٨٠وال �سيما اجلودو والكاراتيه واملالكمة� ،إىل جانب
تخ�ص�صه بريا�ضة اجلو جيت�سو والدفاع عن النف�س ،ثم
ُّ

خالل ح�صة تدريبية.

الكيك بوك�سينغ والتيكو �أجني�ستو حيث
برز كبطل عاملي يف الإحتاد الدويل للفنون
القتالية.
«الأمن» التقته لالطالع على الربامج
التي و�ضعها كممثل لل�شرق الأو�سط يف
�سبيل �إدخال خربات جديدة يف جمال
الدفاع عن النف�س:
پ لنتحدث بداية عن الهدف من زيارتكم؟
 الهدف هو التن�سيق مع الإحتاداتاللبنانية عرب الإحتاد العربي يف كل ن�شاط
ريا�ضي يتعلَّق ببطولة �أو دورة تدريبية
�ستقام يف ال�شرق الأو�سط .
پ ما هو برناجمكم الحتادات ال�شرق
الأو�سط؟
 �أتوىل الآن �إعداد م�شروع الربنامجالدويل لتدرج الأحزمة يف �صيغتها
اجلديدة لريا�ضة التيكو �أجني�ستو ،ون�ستعد
لإقامة البطولة العربية يف تون�س يف �شهر ت�شرين الثاين
من العام احلايل.
پ ما هي الألعاب القتالية التي تتولون م�س�ؤوليتها يف
ال�شرق الأو�سط؟
 اجلوجيت�سو ،الدفاع عن النف�س ،التيكو �أجنيت�سو،الكيك بوك�سينغ يف جميع الدول العربية والأفريقية.
پ ما هي الإحتادات العربية املن�ضمة �إىل الإحتاد الدويل؟
 �ستة احتادات هي :الكيك بوك�سينغ  -اجلوجيت�سو -املالكمة  -اجلودو  -الكاراتيه وامل�صارعة.
پ هل لديكم مركز ثابت النطالق ن�شاطكم يف لبنان؟
 ال مركز ثابت لدينا يف لبنان ،لكننا نقيم دوراتتدريبية ب�صورة دائمة ،كما �أقمنا دورات يف نادي كوبرا
الريا�ضي يف �صيدا ب�إ�شراف علي �ضاهر .ويف �شهر
ني�سان املقبل �سننظم دورة يف الدفاع عن النف�س يف نادي
«تايغر» الريا�ضي ،ب�إ�شراف اخلبري الدويل عبد ال�صالح،
وبالتن�سيق مع املا�سرت فادي احلاج �أمني �سر النادي و�أمني
�سر جلنة جبل لبنان يف احتاد الكيك بوك�سينغ وهو � ً
أي�ضا،
مدرب فرق قوى الأمن الداخلي للفنون القتالية.
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لبنان يح ِّقق �أف�ضل م�شاركاته
يف ت�صفيات املونديال
ريا�ض عيتاني
حقق منتخب لبنان �أف�ضل م�شاركة يف تاريخه �ضمن الت�صفيات
املونديالية ،حيث جمع حتى �آخر مبارياته  6نقاط من �أ�صل  8جوالت،
يف حني كان قد جمع خالل الت�صفيات ملونديال  5 ،2014نقاط يف
كل الت�صفيات احلا�سمة.
ويعترب الو�صول �إىل املرحلة التا�سعة مع وجود حظوظ
للبنان ببلوغ املونديال �إجنا ًزا نوع ًّيا يف تفكري رجال الأرز
اً
م�ستقبل.
من �أجل طموحاته
تنته بعد ،حيث ي�أمل
م�سرية لبنان مل ِ
بالفوز على منتخب �سوريا يف � 24آذار
اجلاري ،وبانتظار هدية من العراق
لعرقلة الإمارات ،ومن ثم الدخول
ملواجهة �إيران يف �ستاد «�أزادي»،
وانتظار هدية ثانية من كوريا
اجلنوبية.
ه���ذه احل�����س��اب��ات ع��م��ل�� ًّي��ا واردة
ومنطقية ،حيث ال نن�سى �أن لبنان
ق��د و���ص��ل �إىل ه��ذه امل��رح��ل��ة بعد
�سل�سلة من الهدايا ،كانت بدايتها �ضمن الدور
الثاين من الت�صفيات ،وذلك بعد ان�سحاب
ك��وري��ا ال�شمالية ،وم���ن ث��م جمموعة
ق��ط��ر ال���ت���ي خ���دم���ت ل��ب��ن��ان،
ومن ثم فوز ال�سعودية على
�أوزبك�ستان  ،0-3وخ�سارة
الأردن من ا�سرتاليا 0-1
وع��ل��ى ���ص��ع��ي��د م��ت�����ص��ل ف��ق��د �ساهمت
القدرات الدفاعية ملنتخب لبنان ،وت�ألق
ح��ار���س��ه م�����ص��ط��ف��ى م��ط��ر ب���إظ��ه��ار �شكل
دف��اع��ي ق���وي ع��ن منتخب الأرز� ،إذ تلقت
�شباكه � 8أه����داف خ�لال  8م��ب��اري��ات �أم���ام كربى
قيا�سا بقدرات لبنان.
املنتخبات الآ�سيوية ،وهو �أمر جيد
ً
وعلى امل�ستوى الهجومي ،عانى لبنان من ندرة الت�سجيل� ،إذ
�سجل � 5أهداف خالل املباريات الـ  ،8وما يب�شر ب�أمر �إيجابي،
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ه���و �أن � 3أه����داف
�سجلت مبرمى منتخب
���س��وري��ا وه����و امل��ن��اف�����س
امل��ق��ب��ل مل��ن��ت��خ��ب ل��ب��ن��ان.
وكما ا�ستفاد رجال الأرز
من احلظ يف الت�صفيات،
ف���ق���د ان���ق���ل���ب ال�����س��ح��ر
على ال�ساحر يف بع�ض
امل���ب���اري���ات ،ع��ل��ى غ���رار
مواجهتي �إيران والإمارات،
�إذ خ�سر لبنان مبرارة �أمام
�إي��ران يف الوقت املحت�سب
بدل عن �ضائع ،وذلك بعدما
ك��ان متقد ًما بنتيحة 0-1
ح��ت��ى ال��دق��ي��ق��ة  ،91لتنتهي
امل��ب��اراة  1-2يف الدقيقة 95
ك���م���ا خ�����س��ر رج������ال امل�����درب
الت�شيكي �إي��ف��ان ها�شيك �أم��ام
الإم���������ارات ب��ن��ت��ي��ج��ة  0-1يف
امل��ب��اراة ال��ت��ي ج��رت على ملعب
الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري

يف �����ص����ي����دا ب����رك����ل����ة ج���������زاء يف ال����دق����ي����ق����ة 86
كما عانى لبنان بغياب العديد من جنومه يف الكثري من
مباريات الت�صفيات� ،إذ غاب قائد املنتخب ح�سن معتوق عن
�أبرز املواجهات �أمام �إيران والإمارات للإ�صابة بكتفه ،كما
غاب جنما املنتخب حممد حيدر وربيع عطايا «الأول ب�سبب
�إ�صابته بكورونا ،والثاين ب�سبب الإيقاف ال��دويل» ،وذلك
خالل مواجهتي العراق وكوريا اجلنوبية .ومن املرتقب �أن
تكون �صفوف لبنان مكتملة �أمام �إيران يف املباراة اخلتامية،
�إذ ي�ستمر غياب ربيع عطايا للمباراة الدولية الثالثة على
التوايل.
يذكر �أن لبنان يحتل املركز اخلام�س يف ترتيب املجموعة
بر�صيد  6نقاط  ،يف حني تت�صدر �إيران بـ 22نقطة ،وكوريا
بـ 20نقطة  ،حيث ت�أهل املنتخبان ب�شكل مبا�شر ،يف حني تلعب
منتخبات الإمارات بـ 9نقاط مع �أف�ضلية فارق املواجهات مع
لبنان ،ومن ثم �صاحب املركز اخلام�س العراق بـ  5نقاط ،يف
حني انتهت �آمال �سوريا الذي يتذيل ترتيب املجموعة بنقطتني.
وعن املجموعة الثانية فقد ت�أهل املنتخب ال�سعودي �إىل
نهائيات املونديال بحلوله يف املركز الأول بـ  19نقطة
حتى اللحظة ،ومن ثم اليابان بـ  18نقطة ،و�أ�سرتاليا بـ
 15نقطة ،حيث يبقى ال�صراع بني اليابان و�أ�سرتاليا على
الت�أهل املبا�شر وامللحق.
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منتدى األمن
األم صانعة األجيال
ّ

ضيعتني بحالي
َّ

ق���ال �أحد المفكري���ن االجتماعيي���ن�“ :إذا
�ش���ئت �أن ت���دل على �ش���عب من ال�ش���عوب،
فانظر �إلى و�ضع المر�أة ،واحكم عليه على
�ض���وء مكانتها فيه” ،فالم���ر�أة هي مقيا�س
درج���ة ح�ض���ارة المجتمعات الت���ي تنتمي
�إليها.
ولق���د كان���ت الم���ر�أة وم���ا زالت ،عن�ص��� ًرا
�أ�سا�س ًّيا في بناء مجتمعها وتوجيه غاياته،
و�أهدافه وطموحاته .و�أ�ض���حت في الكثير
م���ن دول العال���م المتق���دم ،العام���ل الأول
ف���ي حرك���ة تغيي���ر المجتمع ،لأنه���ا تتمتع
بق���درات هائل���ة ،تدفعه���ا دائ ًم���ا لتحريك
عجلة الجوانب الحياتية ،لأنها بحق مفتاح
التقدم وركن والأوطان.
وبناء الوطن يبد�أ ببناء الإن�س���ان فيه .وكما
ال يق���وم ببيت من دون امر�أة ،ف�إنه ال يقوم
وطن م���ن دون ن�س���اء .وكما تعتب���ر المر�أة
ركي���زة البيت ،فه���ي تعتبر بالتال���ي ركيزة
الوطن بال �شك .والأم التي هي روح البيت
والم� ِ ّؤ�س�س���ة له ،هي بال ريب روح المجتمع
بكل م�ؤ�س�ساته!
ولأن الم���ر�أة الأم ه���ي �ص���انعة الأجي���ال،
و�ص���احبة الكلمة الأ�سا�س في التربية ،كان
وال يزال مو�ض���وع المر�أة ف���ي ر�أ�س قائمة
الأبحاث والمداوالت.
لذلك كانت وال تزال الم�صنفات في العلوم
الإن�س���انية زاخرة بمو�ض���وعات تدور حول
المر�أة ،وال تخلو �أعمال �أديب نث ًرا �أم �شع ًرا
من ن�صو�ص وق�صائد عن المر�أة ،وما ذلك
�إال لأهمية دورها وموقعها االجتماعي.
ونح���ن نتباهى ب�أننا نُكرمه���ا في يوم وهي
في حالة خدمة م�ستمرة لنا ،فلم تعد تريد
من هذه الفانية �شي ًئا �سوى �سعادة مولودها
الذي �سلمها لحظة والدته مفتاح الجنة.

�شو عامل بهالبرد يا ح�سون
�شباط ابتدا وخل�ص �شهر كانون
وال تخاف مهما يبردو الن�سمات
والبرد قار�س والرياح جنون
بيبقى حنين ال�شوق بالغمرات
ولم�سات متل النار بالياتون
پپپ
تذكر هاك ال�سنداني �شو كنا نحب
حواليها �سبعه تماني بين بنت و�شب
عليها نحفر �أغاني مواعيد الحب
حتى �صارت مليانة النا مواعيد.
پپپ
�ضعت ومعك �ضيعتني بحالي
وعي�شتني بحالي بال حالي
و�صرت قبالك قمرعم تق�شعو �سهران
و�صرت القمر عم بق�شعو قبالي.

د .محمد قبي�سي

نجاة توفيق الماروني

بين الشعر
والمش شعر ..شعرة!
ِ
م�شتاق يا كا�س ال�شعر دوقك
ب�س من عدا مركات م�ضروبة
الك�سرات وال�شطحات وخروقك
ما مقتنع فيها ْو َل �أ�سلوبي
پپپ
بهوى الحرف لم�شبع ب�إح�سا�س
ومن بين نب�ضات القلب طالع
بحنيتو بيلم�س �شعور النا�س
م�ش غام�ض ومعنى الحكي بالع
پپپ
بحب القوافي تتقِ ن الرق�صة
وال�شطر بعد ال�شطر يتغنى
وما ينتهي كل مقطع بجر�صة
وي�شذ َع الأخالق يتجنى
پپپ
بين ال�شعر والم�ش �شعر �شعرة
والكل دورو بالمدح ناطر
ومن يوم ما �صار الن�شر طفرة
قدرو الك�سالى ي�ضيعو ال�شاطر
پپپ

�شو بدكن بكتر الحكي ولخبار
ما عادت الكلمات ل ّميعة
وعا قد ما في عندنا �ش ّعار
من وين بدنا نجيب �سميعة؟

�أحمد فار�س

كنزة مغرومة
الكنزة بنت لل�صوف كانت �أم�س
وكانت من التحنان محرومة
و�صارت عا ج�سمك متل قر�ص ال�شم�س
�شبعت دفا وعالحب معزومة
ح�سيتها ليي بتهم�س هم�س
عني بْعدي وال تفكري تحومي
عا حب خاواني �إلي بالروح
الغيرة اللي فيي ما بقى تلومي
ب�س عذريني نكان فيكي جروح
قلبي �أنا بالحب �شو مجروح
ال تفتحيلي جرح تا �إئلم
من هالحال مين القدر ي�سلم
ق�ضيت عمري فيه عم �إحلم
لبحبو �أنا تعلقت
ومن يوم ُ
من �أي لم�سة عا حالتو بغار
تنيناتنا �إلنا معو �أ�سرار
�إنتي غرامك بل�ش من بعيد
لكن �أنا عن قرب مغرومة.

نوال يا�سين مراد

زوال النور من المحال
كم دمعة �ستهمي بعد
من عيون الدوايل
لت�س َكر و ِّ
حتن �شم�س الآمال
ْ
ِّ
لتُ َقطر ظالل ب�سمة
تن ّهدت زمناً يف البال
لو �صادفت حلماً
َ
خطر يف راح الليايل
تَو َّق ْد من �س ْك ِب الطيب
جنمة تغ�سل العتم اخلتَّال
ُق ْل ق ْو َل متع ِّبد
�س ّبح الدمع �صالة ع�شق
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�ساعة ا�ست�سقى فرح الغِ الل
كن نغمة خا�شعة
على وتر �آل
وان�سج و ْم�ض الرجاء
جناح ارحتال
ق ْل ق ْو َل ُمقْمِ ر
حني اكتمال دورة الو�صال:
زوال النور من املحال.

ِ
ٍ
مرهف
مبوت
تتدجج الدنيا
ِّ
فكر �إحتوى
نغدو كموزاييك ٍ
ِّ
طالع املت�أفف.
غيم ال�صدى َ
مب ِ

فاطمة �أحمد �شرف الدين

عرفنا الحب

نهال ّ َ
النجار

نتحسر ع سنين العمر
كيف بدنا نع ّيد �أعياد
امليالد ورا�س ال�سنة
والدوالر اللي جالد
ن�سانا اليوم الهني
ّ
ون�سانا �سحر ا َ
جلمعة
ّ
ويوم البكرا واجلمعة
وخال بعينينا الدمعة
تتح�سر ع �سنني العمر
ّ
وع �إيام الولدنة
پپپ
كنّا ناكل حب�ش العيد
ون�شكر اهلل عالنعمة
وملّا يف�ضى ال�صحن نزيد
نغ ّم�س باحلب اللقمة
ونزرع ورد و�سو�سنة

المعاون الأول طوني اليا�س نجيم

م�����ن ع���ي���ن���ي���ك ع���رف���ن���ا احل���ب
و����ص���ار ال��ق��ل��ب ي��ن��اج��ي ال��ق��ل��ب
وك����������ل احل������ل������وي������ن ي�����غ�����ارو
م������ن������ك وب������ح������ب������ك �������ص������ارو
ما م�شيو ع ه��اك ال��درب
پپپ
خ����������دودك حم����ل����ى ب�����س��م��ت��ه��ا
ال����ط����ل����ة ب���ت���ح���ل���ى ب��غ��ن��ج��ت��ه��ا
ف�����رح�����ن�����ا ك�����ت��ي��ر ب���ط���ل���ت���ه���ا
����س���ب���ح���ان���و اخل�����ال�����ق ه���ال���رب
پپپ
�������س������م������ارك ك�����ل�����و م����ه����ي����وب
ّ
م�����������ش�����اين ع�����������دروب دروب
رح ����ش���وف���ك �أغ����ل����ى حم��ب��وب
غ�����ن�����وي وال�������������ص������ورة ب��ت��ح��ب
پپپ
ي������ا زي�����ن�����ة ب����ق����ل����وب ال���ن���ا����س
وك����ل����ك �إمي����������ان و�إح���������س����ا�����س
ون����ح����ن����ا ل����ع����ي����ون����ك ح����را�����س
وغ����ي����رك ب������ال������دين م������ا ح��ب

محمد عبد الرحمن دمج

َ
العط�ش يف ال�ساقية؟
م ْن ي�شفي
امل�ستبدة
كالنا يا �صديقي تطار ُدنا الأ�سئلة
َّ
اليقني
دع
ِ
عن الوجع يف َ
�ص ِ
أوجاعنا
نحاو ُل �أن نعبرُ َ �
َ
و�أن نطر َح ال�س�ؤا َل َجه ًرا:
كيف نطوي املرحلة؟
م ْن �أنا؟
للدروب قل َبه
رحالة �أو َد َع
ِ
ّ
ورا َح ي�س�أ ُل عن دواءٍ لغربتِه:م ْن �أنا؟

محمد علي �سرور

إنسان
�ضبْ ْت َ�س ْق ْ
َ
�ضبْ َ
ف دربي
وِ ْ�ش َق ْع ْت بِك ّل حلظة ُع ْم ْر
ل ْإج َم ْع ِ�ض ِح ْك ِب ْردان
هَ َّربْتو معي ِب ْجيابي
ال�صبا
�أَ ْرئَ ِ�ش ْت ّ
َل َو ّعي ِح ِل ْم ورداتي
ُق ْوتي كا ْن جوعان
َخ ْر َم ْ�ش ْت �صور �آهاتي
�ض ْت غبار ّ
نْ َف ْ
ال�شقا
َف ّت�أْتْ َك ْو ْن الأحزان
بْكِ ّل َم ْ�س َكبِة ْز َر ْع ْت
صوان
ح ّبات ّ
ال�صال � ّ
دوالب الكِ ْرهْ د َْح َر ْجتو
ر ّبي َخل َ ْقني َمرا َم ّرة
ْو َع مذبَ ْح الأمل مرتني
تا كون� :إن�سان.

موزاييك

من أنا؟

عويناتين

ال�شوق �أن مت�شي وحيداً رافعاً
نب�ض ال�شقاء بب�سمة املتل ِّه ِف
الع�شق �أن تروي حيا�ضك نظرةٌ
ثكلى �سجت يف �صبحك املتكلّ ِف
الو ُّد �أن تهوي على قلب املدى
ِّ
املتعف ِف
لتلملم النجوى ر�ؤى
وكذا اجلمال معاب ٌر �أوت الردى
ِ
املتعجرف
ملّا اغتوى بلبو�سه
تلك احلياة بواطن العرثات مذ
املت�صر ِف
ظفر الرثى مبقا�صد
ِّ
لِترُ ِّف َع القه َر املر َّمز بالإبا

الكدح
الرتاب بيا�سمني
مي َم
َ
�أنا الذي َّ
ِ
َ
ال�شوك من حواكريِ املَراثي.
ون َّق َب
ال تل ْم لغتي ال َرعناء
القلم قا�سية
فك ّفي على
ِ
وحنجرتي ال جتي ُد �إال نربة الرعاة.
َ
وماذا بعد؟
قمحا حتت َرحى امل َّوال
مل �أز ْل ً
الدروي
�ألته ُم ال�صرخة كع�صفورِ
ّ
املو�سم التايل ُ�سنبلة البقاء.
لتنبتَ يف
ِ
وت�س�أ ُل ماذا بعد؟
قل ٌق قط َع وري َد ال�سيلِ

يا �سراج
�أنا مِ تلَك �صرِ ت والعني
َع �شوي يمِ كِ نلَك بال عازة
كِ رمال ما �شوف
ِ
ال�سطر َ�سطرين
لِ ْكتاب ِ
ناطر �ضو وِ قزازِ ة
و َل ا َ
ِق�شع منِ بعيد
بدي ج َرين
تا يِحملوين و�صري
َ�شلقِ ة عني
ّ
يا بيِحملو لِ عيون ِعكازة!

ريتا �أنطون

�أحمد حدرج
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ت�صميم و�إعداد :جوزف كرباج

وقت للتسلية
�أفقي ًا:

1

2

3

الكلمات المتقاطعة
4

 ١ـ مو�س���يقار وملحن ومطرب لبناني
راحل ،من م�ؤلفات البرتو مورافيا.
٢ـ ّ
ق���ل علم���ه وعقله ،ح�ص���لت على،
2
ذنوب وقتل.
3
 ٣ـ �أه���م �أنه���ر �أوروب���ا بع���د الفولغا،
ماركة �سيارات� ،إح�سان.
4
 ٤ـ و ّبخك بالكالم ،دولة �أوروبية.
تم���د ال�ش���يء ،ي�ض���رب بالكرباج،
٥ـ
5
ّ
عملة �آ�سيوية.
6
 ٦ـ �سورة قر�آنية ،عائلة رئي�س اميركي
راحل عرف بمحرر العبيد� ،ساعداً.
7
 ٧ـ �سورة قر�آنية ،مركز لل�شرطة.
8
 ٨ـ �أطف�أ النار� ،ش���كل هند�سي ،طاف
بالليل.
9
 ٩ـ مدين���ة ايطالية ،ارخبيل بريطاني
10
في الأطل�سي عا�صمته هاملتون.
ط���راوة
 ١٠ـ ق���رع الجر����س ،ناف���ذة،
11
وعدم ق�ساوة.
 ١١ـ يتكد�س فوق بع�ض���ه بع�ضاً ،دولة 12
اوروبية.
13
 ١٢ـ حرارته منخف�ضة ،اكل الطعام.
 ١٣ـ ممث���ل وفنان لبناني ،عملكم في 14
الحياة وحرفتكم.
15
 ١٤ـ �ضد �أق�سو ،بلدة لبنانية.
 ١٥ـ �أ�س���رونا ،مدين���ة بريطاني���ة في فران�س.
 ٤ـ ازال���ة الأثر ،دهنت الجدار
النك�شير.
او غي���ره ،م���ن ل���وازم الع���ود،
�إقتراب.
 ١ـ م���ا بين عنق���ي وترقوتي ،هبطت  ٥ـ تق���ال للوال���د ،عطية ،علو
حرارته� ،أغنية لعبد الحليم حافظ .العظمة.
ن�صب ال�سائل
الحبوب،
 ٢ـ �ضرب بالكرباج ،حدائقي الكبيرة ٦ ،ـ من
ّ
�أو غيره ،يرتاب من الأمر� ،أ ّول
مدينة �سورية.
 ٣ـ مدينة ومرف�أ فرن�سي ،اكل الطعام اللبن عند الوالدة.
اك ً
ال جي���داً ،م���ن م�ؤلف���ات انات���ول  ٧ـ م���ن �ض���روريات التالمذة،

5

6

8 7

9

15 14 13 12 11 10

1

عمودي ًا:

الإ�سم :
رقم ومكان القيد :
العنوان :

�إي�ضاحات

م���ا يقع في القل���ب من خاطر،
الإ�سم ال�سابق لمومباي.
 ٨ـ مف ّو�ض ،جواباً ،الوالد.
 ٩ـ ن���دم عل���ى عم���ل ارتكب���ه،
ناحي���ة ،نم���ا وترع���رع ،نق�ص
العدد.
 ١٠ـ ِعظ��� َم الق���در ،مرح ولهو،
�سدوا الحفرة.
 ١١ـ اه���م انه���ر �سوي�س���را،
بحوزت���ك ،كل �س���اكن من مطر

�أو غيره ،ن�صف الليل.
 ١٢ـ دول���ة �آ�س���يوية ،عمل���ة
خليجية ،نهر في فرن�سا.
 ١٣ـ زع���اف ،اغني���ة لفري���د
محب ون�ص���ير ،ي�أتي
الأطر�ش،
ّ
الواحد ...الآخر.
 ١٤ـ و�س���ط اثني���ن ،اغني���ة
لل�سيدة فيروز.
 ١٥ـ طري���ق الى الماء ،مخلوق
حي مف ّكر ،بدين الج�سم.
ّ

ق�سيمة اال�شرتاك مل�سابقة الكلمات املتقاطعة العدد 362

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.

كلودين  -ان�سداد  -معارفي  -اخباري  -اليدين

4

3 2 1
ك
ل
و
د
ي
ن

6

5

 -ا�ضراري.

حلول العدد 361

حل الكلمات المتقاطعة

 ١ـ ابن النديم ،العبث.
 ٢ـ �سا ،رفول ،مطرود.
 ٣ـ مت�ساوي ،احمر ،وا.
 ٤ـ فيلم ،ازدهار.
 ٥ـ �أفيد ،وجدي ،لد.
 ٦ـ مل ،انتباه ،ابا.
 ٧ـ ا�سيرات ،رونالدو.
 ٨ـ تتر ،رباط ،يا.
 ٩ـ يفتحون ،الدروب.
 ١٠ـ نو ،البا ،افي.
 ١١ـ تقابال ،يتحولن.
 ١٢ـ براغ ،تن.
 ١٣ـ الإرتجاج ،راغو�سا.
 ١٤ـ كونا ،مز ّورين.
 ١٥ـ �أتيتما ،الدواليب.

 ١ـ ا�ستقام ،تين ،كاكا.
 ٢ـ با�س ،فالت فوت ،لوت.
 ٣ـ �آوي� ،سرت ،قباني.
 ٤ـ ارو ،داي ،حال ،ر�أت.
 ٥ـ لفيف ،نرجو ،بدت.
 ٦ـ نو ،ينت�أ ،نال ،جماً.
 ٧ـ دالل ،بتر ،الباز.
رجوا.
 ٨ـ حموا ،بابّ ،
 ٩ـ م م م ،جهرا ،ايا ،رل.
 ١٠ـ طراد ،وط�أ ،تغريد.
 ١١ـ �آر ،ز ّيان ،الح� ،آنو.
 ١٢ـ لورد ،بارد ،ونغ.
 ١٣ـ عد ،هالل ،ر�أل ،و�أل.
 ١٤ـ و�أد ،ديوفنت�س.
 ١٥ـ ثمار ،جوابي ،نائب.

حل الكلمات ال�سدا�سية

�أفقي ًا:

عمودي ًا:
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�أ�سماء الفائزين فـي م�سابقة الت�سلية العدد 360

رومي يو�سف حكيم
نيقوال �سليم ميني
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ثقافة ال�سالم..
لعنات كثيرة تالحق الأبرياء في ِّ
كل �أ�صقاع الدنيا،
من لعنة الجغرافيا التي تر�سم الأطماع ِّ
بكل
تفا�صيلها� ،إلى لعنة الإيديولوجيا التي تدمِّ ر
المجتمعات والأفكار.
�إلى لعنة الطغاة على م ِّر التاريخ الذي �شهد
على جرائمهم وارتكاباتهم.
في �أحيان كثيرة كان ال�شيطان ي�ستوطن الأر�ض
وي�ستوطن العقول.
م�آ�سي الحروب كثيرة عندما ُتخ ِّلف ماليين
ال�ضحايا و�أ�ضرا ًرا ماد َيّة ومعاناة ال تنتهي.
�أ�سباب الحروب مختلفة ،وتتداخل فيها عوامل
كثيرة ،ونتائجها كارث ّ َية.
من لم يع�ش حرب ًا ال يمكنه �أن يعرف ب�شاعتها
وما تفعله بالنفو�س.
الم�آ�سي الناتجة من الحروب تدفعنا �إلى
البحث عن ثقافة ال�سالم.
ال�سالم يجعل النا�س قادرين على التفاعل
ب�صورة �إيجاب ّ َية مع محيطهم.
ال�سالم يحافظ على خيرات الأر�ض ،ويجعل
من ا�ستثمارها م�صلحة للب�شر َيّة.
ثقافة ال�سالم تنتع�ش في مواجهة الأفكار

إلى اللقاء

بقلم رئي�س التحرير
العقيد الركن �شربل فرام

المتط ِّرفة التي تدعو �إلى القتل و�إق�صاء الآخر.
ومواجهة العنف تكون من خالل ن�شر الوعي
واالنفتاح على الآخرين.
ثقافة ال�سالم هي في نبذ الظلم والقمع،
والعمل على حر َيّة التعبير
والتنوع الثقافي.
ُّ
ثقافة ال�سالم
تطور المجتمعات
ِّ
ت�شجع على ُّ
وازدهارها بعيدً ا عن تداعيات الحروب
وكوارثها.
ي�شجع على الإبداع واالبتكار بعيدً ا عن
ال�سالم
ِّ
الجمود وال�ضياع.
ي�شجع العالقات الحميدة مع المحيط
ال�سالم
ِّ
القريب والبعيد من دون الدخول في مغامرات
متهوِّرة.
�أبعدوا ثقافة العنف والظلم والقمع.
�أبعدوا ثقافة الجهل والتقوقع.
�أبعدوا ثقافة الموت.
في مرحلة ما� ،سينت�صر طرف على الطرف
الأخر.
�سينت�صر منطق الق ّ َوة م�ؤ ّ َق ًتا.
�سينت�صر منطق القتل م�ؤ ّ َق ًتا.
َّ
لكن �إرادة الحياة تنت�صر في نهاية المطاف.

