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على مثال الوطن
منذ ال��ب��دء ،ك��ان ه��ذا ال��وط��ن ع�ص ًّيا
ع����ل����ى اال�����ض����م����ح��ل�ال ،رغ�������م ال����وي��ل�ات
والنكبات التي دارت على �أر���ض��ه ،ورغم
الحروب والم�آ�سي التي لحقت ب�شعبه.
وم���ن���ذ ال����ب����دء ،ك�����ان ي�����ص��ن��ع ال��ح��ي��اة
بالإيمان والإرادة ،وينطلق فيها مزه ًّوا،
ح�سبه �أ ّ َن��ه ي�سير في طريق الحق ،في
ُ
طريق العلم والثقافة.
ه����ك����ذا ه�����ي م����ؤ����س�������س���ة ق������وى الأم������ن
ال��داخ��ل��ي ،على ���ص��ورة ال��وط��ن ومثاله،
ت��ع�� ّ َر���ض��ت ل��ل��ك��ث��ي��ر م���ن اال���س��ت��ح��ق��اق��ات
الم�صير ّ َية ،وواجهت الحروب والأزمات
واال���س��ت��ه��داف ،بالت�صميم على تنفيذ
ال��ق�����س��م ،وب��ال�����س��ع��ي ال������د�ؤوب لتحقيق
الإن���ج���ازات ،تلك ال��ت��ي �شهدت لها بها
�أرف��ع الجهات الأمنية في كبرى الدول
البعيدة والقريبة.
ال��وط��ن وق���وى الأم����ن ���ص��ن��وان ،حاله
من حالها .هو مجتمع
متنوع في �إطار
ِّ
وح�����دة ل���م ول����ن ت��ت��ف�� ّ َك��ك .وه����ي ك��ذل��ك
ت��ح��وي ق��ل��وبً��ا م��ل��أى ب��الإي��م��ان وال��ث��ق��ة
ب��م�����س��ت��ق��ب��ل �آم������ن وم�����زده�����ر ،و����س���واع���د

َّ
ا�شتدت
وهامات عالية ال تنحني مهما
والمحن.
العوا�صف ِ
الوطن اليوم يواجه �أعا�صير الأزم��ة
االق��ت�����ص��اد ّ َي��ة وال���م���ال��� ّ َي���ة وال��م��ع��ي�����ش�� ّ َي��ة،
وي�صمد ب�شعبه .وقوى الأمن ،التي من
مهامها بكل �إقدام،
هذا ال�شعب ،توا�صل
َّ
وت��ح ِ ّ��ق��ق الإن����ج����ازات الأم���ن��� ّ َي���ة ب��ك��ف��اءة
وح��رف�� ّ َي��ة و�شفاف ّ َية ،وت�ضبط ع�صابات
الإرهاب والعمالة والمخدرات والإجرام
التي تعيث ف�سادًا بين اللبنانيين ،فال
تثنيها ���ض��ائ��ق��ة اق��ت�����ص��اد ّ َي��ة ومعي�شية
ع��ن القيام بواجبها ف��ي حفظ الأم��ن،
و���ص��ي��ان��ة ال���ق���ان���ون ،و�أم������ان ال��م��واط��ن،
ُّ
يحد من عزيمتها انتقاد من هنا،
وال
وا�ستهداف من هناك.
ال وطن بال �أمن ،ال �أمن بال وطن...
م��ع��ادل��ة ي�سير ب��ه��ا ل��ب��ن��ان ع��ل��ى درب
المرتجاة
الخال�ص ،حتى بلوغ الحياة ُ
من اللبنانيين.
حتما ،ولو بعد حين.
ونحن بالغوها
ً

6

العدد  363ــ ني�سان 2022

إفتتاح مبنيين في معهد
قوى األمن الداخلي – عرمون
�أق�����ي�����م ف����ي م���ع���ه���د ق������وى الأم��������ن ال����داخ����ل����ي  -ع����رم����ون،
حفل« تد�شين مبنيين (مبنى غرف المنامة-مبنى قاعات
التدري�س)» ،برعاية المكتب ُّ
الدولي لمكافحة المخدرات
و�إنفاذ القانون  ،INLبح�ضور وزير الداخلية والبلديات
القا�ضي ب�سام مولوي ،والمدير العام لقوى الأمن الداخلي
اللواء عماد عثمان وم�ساعد وزي��ر الخارجية الأميركية
ل�ش�ؤون  INLتود روبن�سون ،وال�سفيرة الأميركية في لبنان
دوروث����ي �شيا  برفقة وف���د ،وق��ائ��د وح���دة المعهد العميد
�أح��م��د ال��ح��ج��ار ،ورئ��ي�����س الإدارة المركزية وك��ال��ة العميد
الركن معين �شحادة ،وقائد وحدة الدرك الإقليمي العميد
مروان �سليالتي ،وكبار ال�ضباط في قوى الأمن ،وعدد من
المدعوين.
�����ص ال�����ش��ري��ط
عند و����ص���ول ج��م��ي��ع ال��م��دع��وي��ن ،ج����رى ق ّ
بمنا�سبة تد�شين المبنيين ،ثم ب��د�أ الحفل بالن�شيدين
الوطني اللبناني والأميركي ،تلته كلمة ترحيبية لعريف
ال��ح��ف��ل رئ��ي�����س �شعبة ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة العقيد ج��وزي��ف
م�س ّلم .وقد عُ ِر َ
�ض فيلم فيديو حول مراحل بناء الم�شروع.

وزير الداخلية
وقد �ألقى الوزير مولوي كلمة  ،جاء فيها:
«�أهمية فريدة يكت�سبُها لقا�ؤنا اليو َم كو َنه يم ّث ُل امتدادًا
نت�شاطر
لنهج ال�����ش��راك ِ��ة ال��ب�� ّن��اءَة والم�ستمرة م�� َع ���ش��رك��اءٍ
ُ
ِ
و�إيّ���اه���م ال��م��ب��ادئ وال��ق��ي��م الإن�����س��ان��يّ��ة ذا َت��ه��ا ،عنيت بذلك
الواليات المتحدة الأميركية.
ُ
الناجحة َ
بين
ال�شراكة
نحتفل اليوم ب���إح��دى تج ّليات
  
ِ
ِ
وط ِ��ن�� َن��ا ل��ب��ن��ان وال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة الأم��ي��رك��ي��ة� ،أال وه��ي

پ وزير الداخلية :نقف �س ًّدا مني ًعا
بوجه كل متطاول على قوى
الأمن پ

مبنى تدريبي جديد في معهد قوى الأمن الداخلي؛
افتتاحُ
ً
لاً
ؤ�س�سة
� ّإن هذا البنا َء �سي�ؤوي في كنفاته ن�سا ًء ورجا من م� ِ
��ات الأم��ن��ي ِ��ة حيث
ق���وى الأم����ن ال��داخ��ل��ي وب��اق��ي ال��م���ؤ���س�����س ِ
َ
َ
ثقافة الحياة والتفاني في
ونفو�سهم
�ستت�ش ّر ُب عقو ُلهم
ُ
ور�سالة في الوقت عينه بوجه ثقافة
كنقي�ض
الوطن
�سبيل
ٍ
ِ
ٍ
ِ
الموت والعدميّة.
ف���ي وج����ه م���ح���دوديّ���ة ال����م����وارد ال���ت���ي ن��ت��ج��ت م���ن الأزم�����ة
��واء على الم�ستوى
االقت�صادية ال��ت��ي ي��م�� ّر فيها البلد ���س ٌ
اللوج�ستي �أم ع��ل��ى م�ستوى ال���م���وارد ال��ب�����ش��ريّ��ة ،تتناف�س
�إن���ج ُ
���ازات ال��م��دي��ريّ��ة ال��ع��امّ ��ة ل��ق��وى الأم���ن ال��داخ��ل��ي يومً ا
بعد يوم على طم�أنة المواطنين ،و�إ�سادة �شعور الأمان في
وقت يُ حرم فيه �أبطال قوى الأمن الداخلي
مجتمعنا .ففي ٍ
�صباحا  ،قبل انطالقهم
من �أمانهم االجتماعي ،ويقبلون
ً
َّ
للخدمة ،ال��خ��دو َد ال��ط��ري َّ��ة لأطفالهم ع��ل القبلة تعوّ�ض
تق�صي َر دولتهم ،ويقفون خائبين �أمام �أبواب الم�ست�شفيات
التي ترف�ض ا�ستقبالهم بعد �إ�صابتهم �أثناء مهامهم ،نراهم
ِّ
يخل�صون الرهائن ،وي�ضبطون حبوب الموت ،يجه�ضون
َ
ويكبحون
خ��ط��ط ال��ظ�لام ،وي��وق��ف��ون ع�����ص��اب��ات التكفير،
ربح خ�سي�س ،وين َفذون
جموح
ِ
تجار اال�ستغالل طمعًا في ٍ
�إل���ى ع��ق��ل ال��م��ج��رم ف��ي��ح��رق��ون م�����ش��روعَ ��ه .ن��ع��م �أول��ئ��ك هم
�أبطال قوى الأمن� ،أولئك هم رجال الوطن.
ف��ي منا�سبة اف��ت��ت��اح ه��ذا المبنى التدريبي النموذجي،
ُ
منا�سبة
نرفعُ و�إيّ��اك��م راي َ��ة �سيادة وحكم القانون لت�ش ِّك َل
م�سيرة بناء الإن�سان
افتتاح هذا المبنى خطو ًة فعّ ال ًة في
ِ
ً
واالنفتاح
التنوع
ممانعة
والممانعة،
بعيدا عن الظالمي ِّة
ِ
ِ
ِ
ِ
والتطو ِّر.
ممر �إلزامي لبناء الوطن ،ولطالما ك ّر ُ
رت � َّأن
بناءُ الإن�سان ٌ ّ
َ
َّ
طموحاتنا ال بد �أن ترتكز على مبادئ
الدولة التي ت�شبه
ِ
ال�سيادة والقانون والم�ساواة .هذه المبادئ المحفورة في
د�ستورنا تح ّتمُ احترام القرارات الدوليّة ال�شرعيّة ،وعلى
ر�أ�سها القرار  ،1701كذلك تح ّتمُ والء ال��دم ال��ذي يلتزمُ ه
ل��ب��ن��ان ت��ج��اه �أ� َّ
��ش��ق��ائ��ه م��ن ال����دول ال��ع��رب��يّ��ة ،ال ���س��يّ��م��ا دول
الخليج العربي.
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الوزير مولوي يلقي كلمته.

ال�سفرية �شيا.

اللواء عثمان.

و�إذ �أغ��ت��ن��م ه���ذه ال��ف��ر���ص��ة ل��ل��ت���أك��ي��د �أن وزارة ال��داخ��ل��ي��ة
وال��ب��ل��دي��ات �ستقف دائ��مً ��ا و�أب ً
����دا ���س ًّ��دا منيعًا ف��ي وج��ه كل
متطاول على م�ؤ�س�سة قوى الأمن الداخلي و�ضبّاطها وعلى
ٍ
ر�أ�سهم لواء الرجولة� ،أثمِّ ُن َ
حدود المناقبية والتفاني
دون
ٍ
تمييز �أو
ف��ي ال��خ��دم��ة ،خ��دم ِ��ة ال��وط ِ��ن وال��م��واط��ن دون��م��ا
ٍ
دولة رئي�س
ا�ستن�سابيّة ،وهو ما كان مو�ضع ثناءٍ الفت من ِ
مجل�س الوزراء الأ�ستاذ نجيب ميقاتي البارحة الذي � ُ
أنقل
�إليكم تحيّاته الخال�صة .انطال ًقا من ذل��ك� ،أتم ّنى على
ً
�سابقا
ال�سيّد روبن�سون و�سعادة ال�سفيرة ،و�إن كنت قد ك ّررت
�أمامها هذا المطلب ّ
عدة م ّرات� ،أن يالقوا هذه الإنجازات
والت�ضحيات والحرفيّة والمناقبيّة للمديرية العامّ ة لقوى
الأمن الداخلي ،بما يمكن من الدعم ال �سيّما على �صعيد
الأم���ن االجتماعي لعنا�صرها و�ضبّاطها .ال مجال لأي
نهو�ض بالوطن من دون تح�صين الأمن .و�إ ّنني �أقرع �أمام
جر�س الإنذار.
الجميع من القيّمين على هذه الدولة
َ
وا�سمحوا لي ختامً ا ب�أن �أُج ّ��د َد ال�شك َر للواليات المتحدة
الأميركية على جهودها الجبارة في م�ساعدة قوى ال�شرعيّة
ا�سة
المرحلة
في الدولة اللبنانية ال �سيّما في هذه
ّ
الح�س ِ
ِ
والم�صيرية من تاريخ لبنان».
ِ

روبنسون
و�أل��������ق��������ى م���������س����اع����د وزي�����������ر ال�����خ�����ارج�����ي�����ة الأم�����ي�����رك�����ي�����ة
ل�ش�ؤون  INLروبن�سون كلمة جاء فيها:
«�إنني �سعيد بح�ضوري �إل��ى لبنان و�سررت بهذه المن�ش�أة
ّ
�سيوطد
ال��ج��دي��دة وال��رائ��ع��ة ،و�أع��ت��ق��د �أن ه���ذا ال��م�����ش��روع
العالقة �أكثر بين لبنان وال��والي��ات الم ّتحدة ،كما قامت

پ روبن�سون :م�شروع ِ ّ
يوطد
العالقة بني لبنان والواليات
املتحدة پ
م��ن��ذ ع�شر ���س��ن��وات ب��دع��م ق���وى الأم����ن ال��داخ��ل��ي بحوالي
 /18/مليون دوالر �أميركي في اال�ستثمار في بناء المن�ش�آت
كالقرية التدريبية النموذجية ،وتعزيز التدريب وغيرها من
الم�ساعدات .الآن يمكننا ت�سليم هذين المبنيين اللذين
�سوف ي ّ
��وف��ران و�سائل �أف�ضل للتعليم والتدريب المتقدم
ّ
�سيخففان على العنا�صر من �صعوبات
والم�ستم ّر ،كذلك
ّ
التنقل� .إن ق��وى الأم���ن الداخلي تلعب دورًا �أ�سا�س ًيّا في
الحفاظ على الأم���ن رغ��م الأزم���ة االقت�صادية ال��ت��ي يم ّر
بها لبنان .ن�أمل �أن ت�ؤمّ ن هذه المن�ش�أة القدرات والمعارف
الالزمة لجميع العنا�صر بغية تنفيذ مهامهم في حماية
مجتمعهم على �أكمل وجه».

السفيرة شيا
كما �ألقت ال�سفيرة �شيا كلمة جاء فيها:
«�إن��ن��ي �سعيدة ج ًّ
���دا م��ن االن��ت��ه��اء م��ن ب��ن��اء ه��ذا الم�شروع
الجميل الذي �سي�ساعد حتمً ا قوى الأمن الداخلي والمعهد
في تطوير التدريب وتعزيزه ،و�سي�سهم في ا�ستكمال تدريب
عنا�صر وح��دة ال���درك وف��ق ق��واع��د ال�شرطة المجتمعية.
علمً ا �أنه قد جرى تدريب  2000عن�صر حتى اليوم من هذه
الوحدة.
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اللواء عثمان
و�أل����ق����ى ال���م���دي���ر ال���ع���ام ل���ق���وى الأم����ن
ال��داخ��ل��ي ال��ل��واء ع��م��اد ع��ث��م��ان ،كلمة
جاء فيها:
«م���ن���ذ وق�����ت ل��ي�����س ب��ب��ع��ي��د وت���ح���دي ً���دا
بتاريخ  2019/05/3اجتمعنا هنا في
ه��ذا المعهد لن�ضع معًا حجر �أ�سا�س
لم�شروع �إ�شادة مبنيين �ضمن برنامج
 EP2المتعلق بتدريب عنا�صر الدرك
الإقليمي بما ينا�سب مع عمل ال�شرطة
المجتمعية.
وهذا طبعًا ،من �ضمن ثمرات التعاون
المجدي بين بلدينا ال �سيما في ما
خ�ص ق��وى الأم��ن الداخلي وتعزيزها
ّ
التقني عبر تقديم الم�ساعدات المادية
روبن�سون.
والعينية والتدريب التخ�ص�صي.
وجدير بالذكر هنا �أن ه��ذا الم�شروع
هو من �ضمن الم�شاريع المدرجة في
خطتنا اال�ستراتيجية الخم�سية التي
�أ�صبح من المحال تنفيذها بالكامل
���ض��م��ن ال��م��ه��ل ال��م��ح��ددة ل��ه��ا ب�سبب
الظروف االقت�صادية الراهنة.
ال������ي������وم ن���ج���ت���م���ع ه����ن����ا م������ن ج���دي���د
ل�لاح��ت��ف��ال ب��م��ن��ا���س��ب��ة االن���ت���ه���اء من
ت�����ش��ي��ي��د ال��م��ب��ن��ي��ي��ن وا����س���ت�ل�ام���ه���م���ا،
ف�����أح����ده����م����ا م������ؤل�����ف م�����ن  6ط���واب���ق
لي�ستوعب �ألف مقعد طالبي والثاني
هو مبنى مخ�ص�ص لمنامة العنا�صر
المتدربين ،م�ؤلف من خم�سة طوابق،
ي�ستوعب حوالي � 500سرير ،بالإ�ضافة
����ات ت����ع����ن����ى ب����خ����دم����ات
ال��������ى م����ل����ح����ق ٍ
احلجار.
ال��م��ب��ن��ي��ي��ن ،وم��ح��ط��ة ت��ول��ي��د ك��ه��رب��اء ،العميد
َّ
وباحات خارجية للريا�ضة ،و َدرَج ي�صل
المباني بالطريق الرئي�سي للمعهد،
ك��م��ا ت���مّ تجهيز المبنيين وف��ر���ش��ه��م��ا ب��م��ع��دات ال��ت��دري�����س
والمنامة والتجهيزات اللوج�ستية كافة.
هذا الم�شروع �سي�ساهم ب�شكل كبير في رفع م�ستوى الكفاءة
ال��م��ه��ن��ي��ة ل����دى ع��ن��ا���ص��ر ق����وى الأم�����ن ال���داخ���ل���ي م���ن خ�لال
تطوير �أنظمة التدريب ،و�سي�ساعد با�ستيعاب المزيد من
المتدربين ،و�سي�سمح لهم ب��الإق��ام��ة داخ��ل المعهد طيلة
فترة التدريب لتمكينهم من الم�شاركة في ال��دورات ب�شكل
�أ�سهل و�أقل كلفة عليهم وعلى قوى الأمن الداخلي.

پ اللواء عثمان:
رغم الأزمات نقوم
بواجباتنا بكل
�شفاف َيّة وحرف َيّة پ
واح
وتبقى �أهمية هذا الم�شروع من َن ٍ
ع���دة �أه��م��ه��ا ت��ع��زي��ز ال��ب��ي��ئ��ة التقنية
ال�لازم��ة للتدريب الآم���ن والم�ستمر،
من �أجل تح�سين �أداء عنا�صر قطعات
ال�������درك الإق���ل���ي���م���ي ف����ي ق�����وى الأم�����ن
ال���داخ���ل���ي��� ،ض��م��ن م��ف��ه��وم ال�����ش��رط��ة
����راع���� َي����ة ِل���ح���ق���وق
ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة ال����مُ ِ
الإن���������س����ان ،وذل������ك م����ن خ��ل��ال ت��وف��ي��ر
الأبنية والتجهيزات الالزمة للتدريب
ً
ُ
مرونة.
تجعله �أكثر
التي
��ض��ع
� َّإن ل���ب���ن���ان وال����ع����ال����م ي�����م����� َّران ب��و� ٍ
ا�ستثنائي� ،صح ًيّا واقت�صاد ًيّا و �أمن ًيّا،
ورغ���م ك��ل ال�صعوبات ال��ت��ي تعتر�ضنا
كقوى �أم��ن داخ��ل��ي ،ورغ��م تد ّني قيمة
روات��ب العنا�صر لأكثر من  90بالمئة،
ما يحول في بع�ض الأحيان دون عدم
تمكن بع�ضهم من االنتقال �إلى مراكز
خدمتهم ،بالإ�ضافة �إلـ ـ ــى ال�ضائقة
المعي�شية التي يم ّر بها الجميع ،ما
زل��ن��ا ن��ق��وم ب��واج��ب��ات��ن��ا المطلوبة م�� ّ َن��ا
بموجب القانون بكل ِحرَفيّة و�شفافيّة
على �أمل �أن ال تطول الأزمة الراهنة.
كما �أننا ُنعطي �أولويتنا لحفظ الأمن
واال���س��ت��ق��رار ون��ك��اف��ح ال��ج��ري��م��ة على
�أنواعها ،ال �سيما الجريمة المنظمة
والعابرة للحدود والوقوف بالمر�صاد
ل�ل��إره���اب وال��م��ت��ورط��ي��ن ب���ه ،م��م��ا يُ عطي
���ش��ع��ورًا ب��االرت��ي��اح واالط��م��ئ��ن��ان ل��دى ال���ر�أي ال��ع��ام المحلي،
ارتياحا لدى الدول ال�صديقة ب�أن لبنان رغم �أزماته
ويعك�س
ً
والعوا�صف التي تحيط به من كل جهة ،ال يزال قادرًا على
م�سك الأمن بال�شكل المطلوب.
و�سنبقى على عهدنا في الق�سم الوطني الذي �أق�سمناه عند
انخراطنا في �سلك قوى الأمن الداخلي �إيما ًنا منا بوطننا
وبال�شرعية وبدولة الم�ؤ�س�سات.
�أخي ًرا ،با�سمي وبا�سم قوى الأمن الداخلي� ،أ�شكر معالي وزير
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جولة على امل�شروع.

الداخلية لم�شاركتنا هذا االفتتاح �إيما ًنا منه بالدور الأمني
الفعَّ ال الذي نقوم به ،و�أ�شكر الواليات المتحدة الأميركية
على الوقوف الدائم �إلى جانب م�ؤ�س�سات الدولة اللبنانية
ومنها قوى الأمن الداخلي».

احلجار
العميد
َّ

��ج��ار كلمة جاء
و�أل��ق��ى ق��ائ��د المعهد العميد ال��ح ّ َ
فيها:
الدرا�سة والمنامة،
الفتتاح مبنيي
«نجتمعُ اليو َم
ِ
ِ
ً
ّ
المُ ّ
حدة الأميركي ِّة
ين هبة من
الواليات المت ِ
ِ
قدمَ ِ
ً
وتحديدا مكتب ،INL
�سفارتها في ب��ي��روت،
عبر
ِ
ُ
الواليات
وهي لي�ست الم ّر ًة الأول��ى التي تمُ ُّد فيها
ُ
��ون والم�ساعدة ،و�إنما
المتحد ُة ال
أميركية ي�� َد ال��ع ِ
قد ْ
كانت دائ��مً ��ا رائ���د ًة ف��ي دع ِ��م المعهد ،حيث ّ
مت
وتجهيزات متنوّعة ،كما مو ْ
ّلت في العام
لنا �أعتد ًة
ٍ
القرية التدريبية .وي�أتي �إن�شاءُ هذين
� 2014إن�شا َء
ِ
لاً
ً
لهدفين
المبنيين ا�ستكما لما �سبق ،وتحقيقا
ِ
ِ
ُ
اث��ن��ي��ن� :أ ّول���ه���م���ا ا���س��ت��رات��ي��ج ٌّ��ي ،وه���و رف����عُ م�ستوى
وثانيهما
الكفاءة والمهني ِّة والفعالي ِّة الم� ّ َؤ�س�سية،
ِ
ِ
ّ
ّ
طوير
ت
ال
دريب
ت
ال
أنظمة
�
تطوير
وهو
فرعي،
ودعمُ
ُ
ّ
ِ
ِ
ِ
المهني.
ّ
ّ��ات
� ّإن ه���ذا االف��ت��ت��اح ،خ��� ً
��ص��و���ص��ا ف��ي ظ ِّ���ل ال�� ّت��ح��دي ِ
َ
ُ
المجتمع
ثقل كاهل
الأمني ِّة واالقت�صادي ِّة التي ُت ِ
ِ
دليل على ا�ستمراري َِّتنا في
اللبناني حال ًيّا ،هو ُ
ِّ
خير ٍ
ّ
َ
الحديثة
بات
التدريب وفق
أ�ساليب
تطوير �
ِ
المتطل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
عنا�صر ق��وى الأم���ن الداخلي
ُ��رات
ب
��
خ
ي
ت
التي
نمّ
ِ
ِ
َ
كفاءتهم الأم��ن��ي ِّ��ة والفكري ِّة والعلمي ِّة،
وت��رف��عُ من
ِ
رفع م�ستوى
انطال ًقا من م�س�ؤولي ِّتنا في
ِ
العمل على ِ
ؤ�س�ستنا ،كما لدى
المهني ِّة والفاعلي ِّة لدى � ِ
أفراد م� ِ

العاملة في لبنان».
أجهزة الأمني ِّة
مختل ِف ال
أفراد
ِ
� ِ
ِ
ِ
ثم قام المدعوون بجولة في �أرجاء الم�شروع ،وجرى تبادل
تقديم الدروع التذكارية بين اللواء عماد عثمان وروبن�سون.
كما �أقيم حفل كوكتيل بالمنا�سبة.
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نشاطات المدير العام لقوى األمن الداخلي

إستقباالت اللواء عثمان

ً
وم�ستقبال �سفري �ساحل العاج.

ً
م�ستقبال ال�سفري الياباين.
اللواء عثمان

�إ�ستقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان
في مكتبه بثكنة المقر العام ،ال�سفير الياباني تاكي�شي �أوكوبا
في زيارة جرى خاللها عر�ض للأو�ضاع العامة في البالد.
وا�ستقبل اللواء المدير العام� ،سفير �ساحل العاج في لبنان
كري�ستوف كواكو ،والقائم بالأعمال الأول �إيفون كالو ،والقن�صل
ر�ضا خليفة ،في زيارة بروتوكولية تهدف �إلى التعارف والتعاون
والتن�سيق ،كما جرى عر�ض الأو�ضاع العامة في البالد.
كذلك ،ا�ستقبل اللواء عثمان وف ً
��دا من بعثة الأم��م المتحدة
لمراقبة الهدنة ف��ي لبنان� ،ضمّ رئي�س البعثة ـ��ـ رئي�س هيئة
الأرك�����ان ال���ل���واء ب��ات��ري��ك غ��و���ش��ا وال��م�����س��ت�����ش��ارة الأع���ل���ى ج��ودي
هيلتون والمقدم كيتو دوكبا في زيارة جرى خاللها بحث �سبل
ت��ع��زي��ز ال��ت��ن�����س��ي��ق ال��ق��ائ��م بين
قوى الأمن الداخلي والبعثة.
وقد �أقيمت للوفد ال�ضيف ،لدى
و�صوله ،مرا�سم اال�ستقبال في
باحة ثكنة المقر العام ،حيث
�أدت مجموعة من �سرية المقر
ال���ع���ام ال��ت�����ش��ري��ف��ات ع��ل��ى وق��ع
مو�سيقى قوى الأمن الداخلي.
وف�������ي �إط����������ار �آخ����������ر ،ا���س��ت��ق��ب��ل
اللواء المدير العام ،وف ً
��دا من
م��ج��م��وع��ة ال���ح���ب���ت���ور ب��رئ��ا���س��ة
ال�سيدة ن��ورا ب��دوي وبم�شاركة

 ..واللواء غو�شا.

اللواء غو�شا لدى و�صوله بح�ضور اللواء عثمان.
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ً
م�ستقبال ال�شيخ عرميط ووفد جمموعة احلبتور بح�ضور العقيد طقو�ش.
اللواء عثمان

وم��ت��اب��ع��ة ال��ق��ا���ض��ي ال�شيخ خ��ل��دون
ع���ري���م���ط ،وح�������ض���ور رئ���ي�������س ���ش��ع��ب��ة
ال�ش�ؤون الإداري��ة العقيد المهند�س
ع�������ص���ام ط���ق���و����ش ،و�أب����ل����غ����وا ال���ل���واء
ع����ث����م����ان ت����ح����ي����ات رج�������ل الأع�����م�����ال
الإم�����ارات�����ي خ��ل��ف ال��ح��ب��ت��ور رئ��ي�����س
م��ج��م��وع��ة ال���ح���ب���ت���ور ال������ذي �أب�����دى
ا���س��ت��ع��داده ل��دع��م ك��ل م��ا ي����ؤدي �إل��ى
ن��ه��و���ض ال���دول���ة وم���ؤ���س�����س��ات��ه��ا ،كما
�أثنوا على دور قوى الأمن الداخلي
في توطيد الأمن في البالد.
كذلكّ ،
قدم الوفد هبة عينية عبارة ـ  ...واملمثلة اخلا�صة للأمني العام للأمم املتحدة يف لبنان.
ع���ن ح�����ص�����ص ت��م��وي��ن��ي��ة ل��ت��وزي��ع��ه��ا
على عنا�صر قوى الأمن الداخلي.
كما ا�ستقبل اللواء عثمان الممثلة الخا�صة للأمين العام للأمم
المتحدة في لبنان ورئي�سة بعثة مكتب المن�سق الخا�ص للأمم
وق��د �شكر ال��ل��واء عثمان م��ب��ادرة ال�سيد الحبتور والأخ����وة في
المتحدة في لبنان ( )UNSCOLال�سيدة جوانا ورونيكا ،في
دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهم الدائم لم�ؤ�س�سات
زيارة جرى في خاللها عر�ض للأو�ضاع العامة في البالد.
الدولة اللبنانية.

توقيفات 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  ٢٠٢٢/٢/١٤ول��غ��اي��ة  ٢٠٢٢/٣/١٣عن
توقيف � ٣٤٠شخ�ص ًا �أهمهم:
 � ٤٣شخ�ص ًا مطلوبين للق�ضاء بموجب مذكراتعدلية بجرائم مختلفة.
 � ١٣شخ�ص ًا بجرم ترويج عملة مزيفة. � ٤أ�شخا�ص بجرم حيازة �أ�سلحة حربية.� ٤٠ -شخ�ص ًا بجرم �إتجار وتعاطي مخدرات.

�أوقفت قطعات وحدة الدرك في مختلف المناطق
اللبنانية خالل الفترة الممتدة بين � ١٥شباط ٢٠٢٢
لغاية � ١٤آذار عدد ًا من الأ�شخا�ص منهم:
 � ٦١شخ�ص ًا بجرم �سرقة. � ٤٠شخ�ص ًا بجرم مخدرات. � ٢٣شخ�ص ًا بجرائم مختلفة. � ١٩شخ�ص ًا بجرم اطالق نار.� ١٤ -شخ�ص ًا للإ�شتباه ب�سرقة.
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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
م�شترك ،وجرى التطرق للأو�ضاع الداخلية والإقليمية ودور
المديرية العامة لأمن الدولة في مكافحة الف�ساد والجرائم
على مختلف �أنواعها في �سبيل تعزيز الأمن والإ�ستقرار.

بروتوكول تعاون مع جامعة احلكمة

اللواء �صليبا والربوفي�سورة كرم وال�ضباط.

ّ
وق�������ع المدير العام لأمن الدولة الل�������واء طوني �صليبا
بروتوك�������ول تع�������اون بين المديري�������ة العامة لأم�������ن الدولة
وجامعة الحكمة في بيروت مم ّثل ًة برئي�ستها البروفي�سورة
الرا ك�������رم الب�ستاني ،وبح�ضور ع�������دد من �أع�ضاء الجامعة
و�ضب�������اط المديرية ،يتيح لعنا�صر �أم�������ن الدولة تح�سين
ورفع م�ست�������وى تح�صيلهم العلمي من خ���ل���ال الإنت�ساب
�إلى الجامعة التي تلتزم بتقديم الدعم العلمي والمادي
لعنا�صر المديرية و�أفراد �أ�سرهم الراغبين في الح�صول
عل�������ى التعلي�������م الجامع�������ي ف�������ي بع��������ض الإخت�صا�ص�������ات

المعتمدة لديها.
نوّ ه اللواء �صليبا بالدور الكبير الذي �أدّته هذه الجامعة
العريق�������ة ،وما زالت ف�������ي تخريج الرج�������االت والكفاءات،
مثم ًن�������ا مبادرتها الكريمة في هذه الظروف ال�صعبة التي
ّ
تمر فيها البالد ،م�شدّ دًا على �أن وطننا اليوم بحاجة �إلى
ّ
تكاتف جميع �أبنائه وتعا�ضدهم لينه�ض مجدّ دًا .وتعهد
بـ"الحر��������ص عل�������ى ا�ستثمار الق�������درات العلمي�������ة كذخيرة
�إ�ضافي�������ة في �إنج�������ازات �أم�������ن الدولة التي تب�������ذل الغالي
والنفي�س في �سبيل الحفاظ على �أمن البالد وا�ستقرارها
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رغم الإمكانات المحدودة من عديد وعتاد".
بدورها �شدّ دت البروفي�سورة الب�ستاني على �أهمية
ه�������ذا التعاون الذي هو م�ساهمة وطنية لدعم القوى
الأمنية انطال ًقا من �إيمان الم�س�ؤولين عن الجامعة
بم�ؤ�س�سات الدولة التي نت�شارك معها هموم الوطن.
تم توقيعه اليوم
وتابعت �أن «بروتوكول التعاون الذي ّ
هو وج�������ه من وجوه التكات�������ف والتعا�ضد ال�ضروريين
بي�������ن �أبناء الوط�������ن في مرحلة م�صيري�������ة ت�شتد فيها
الأزم�������ات ،كما �أنه يعك��������س الإيمان الرا�س�������خ بالدولة
و�أجهزته�������ا كافة ،والتعويل على دوره�������ا الأ�سا�سي في
توفير الحماية لجميع اللبنانيين».
تم تبادل الدروع التذكارية.
وفي الختام َّ

جوالت م�ؤازرة وزارة
الإقت�صاد يف املناطق
في �إطار عملها ك�ضابطة عدلية ،قامت دوريات
من المديرية العامة لأمن الدولة ،في مختلف
المحافظات ،بم�ؤازرة مفت�شي وزارة الإقت�صاد �أثناء
جوالتهم على المحال التجارية وال�سوبرماركت،
لمراقبة التالعب بالأ�سعار ،حيث تمّ تنظيم
محا�ضر �ضبط بحق المخالفين و�إتخاذ االجراءات
القانونية الالزمة.
كما جالت على محطات المحروقات للت�أكد من
التزامها بيع مخزونها ،و بعد تم ّنع �شركات النفط
توجهت دوريّات من مديريّة
عن ت�سليم المحروقاتّ ،
جبل لبنان الإقليميّة �إلى مراكز ال�شركات المو ِّزعة،
ّ
المحطات المنت�شرة في جبل لبنان وفي
كما �إلى
ّ
ّ
البحري و�أحيا�ؤه
�ساحله ،ومن ِ�ضمنه الخط
الداخليّة ،و�ألزمتهم على ت�سليم المحروقات
بح�سب الت�سعيرة الر�سميّة.
ً
وتم ّنعت ال�شركات عن الت�سليم بداية ،وبعد
�إ�صرار الدوريّات على تنفيذ القرار ،بد�أت عمليّات
الت�سليم التي تمّ ت على مر�أى من عنا�صر �أمن
الدولة.
تكرر المديرية تذكير المواطنين ب�إمكانية
التوا�صل معها مبا�شرة للتبليغ عن �أية مخالفة
ير�صدونها عبر الإت�صال بالخط ال�ساخن:
. 71 / 924777

درع تذكارية لرئي�سة جامعة احلكمة.
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توقيف �أحد اكرب مروجي املخدرات يف بريوت
بعد ّ
ّ
ب�شكل متزايد بين �شابّاتنا و�شبّاننا في
المخدرات وانت�شارها
تف�شي �آفة
ٍ
لبنان ،د�أبت المديريّة العامّ ة لأمن ّ
وتجارها
الدولة على ر�صد مروّجي المخدرات ّ
ً
ومالحقتهمً � ،
اللبناني.
وحماية للمجتمع
إنفاذا للقانون،
ّ
في هذا الإطار ،بنا ًء على �إ�شارة الق�ضاء المخت�ص ،وبتاريخ ،2022 - 3 – 7
ّ
تمكنت مديريّة بيروت الإقليميّة ،من توقيف المدع ّو (ط .ح ، ).مواليد ،١٩79
ّ
المخدرات في بيروت وجوارها ،و�ضبطت بحوزته
الذي يُعتبر من �أكبر مروّجي
ّ
ّ
المعدة للترويج ،وتبيّن لها �صدور العديد من مذكرات
المخدرات
كمّ يّة كبيرة من
ّ
ّ
التوقيف وخال�صات الأحكام بحقه ،ب�سبب �أعمال �سرقة و�سطو م�سلح ومتاجرة
بالأ�سلحة .في الإطار نف�سه ،بعد متابعة التحقيق والر�صد ،وبتاريخ – 3 – 15
ّ ،2022
تمكنت مديريّة بيروت الإقليميّة ،من توقيف مرو ٍّج �آخر ،يُدعى (ع� .ش).
وترويج للمخدرات في مختلف الأحياء البيروتيّة
نقل
مواليد  ،١٩٨٠يدير عمليّة ٍ
ٍ
ً
ّ
والمناطق المجاورة لها ،و�ضبطت بحوزته �أي�ضا كمّ يّة كبيرة من المخدرات
والأ�سلحة ،وتبيّن في ما بعد� ،صدور مذكرات توقيف �سابقة ،و�أحكام بال�سجن
الم�ؤبّد ّ
بحقه ،والمديريّة ب�صدد �إجراء المقت�ضى القانوني بحقهما.
يهمّ المديريّة العامّ ة لأمن ّ
الدولة� ،أن ت�ؤكد ا�ستمرارها ،في تنفيذ المهمّ ات
ً
تطبيقا للقانون ،وحمايةً
َ
الموكلة �إليها على م�ساحة الأرا�ضي اللبنانيّة،
للمجتمع اللبناني.

جدول بتوقيفات المديرية العامة ألمن الدولة
من تاريخ  2022/2/26لغاية  2022/ 3/ 28ضمنًا

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
ّ
الإنتماء لتنظيم ارهابي
خمالفة �أنظمة وقوانني
جرائم خمتلفة
املجموع
املجموع العام

لبناين �سوري
4
11
9
2
7
11
16
6
1
17
10
94

9
6
3
2
18
16
4
6
64
158
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نشاطات المديرية العامة للدفاع المدني

احتفال بـ"اليوم العالمي للدفاع المدني"
وزير الداخلية� :سي�صل كل متطوع �إلى حقه القانوني
ب���رع���اي���ة وح�������ض���ور وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة
وال���ب���ل���دي���ات ال��ق��ا���ض��ي ب���� ّ���س���ام م���ول���وي،
�أق��ام مدير عام الدفاع المدني العميد
ريمون ّ
خطار حفلاً في مق ّر العمليات
المركزية ف��ي تحويطة ف��رن ال�شباك،
ع�شيّة الإحتفال باليوم العالمي للدفاع
ال���م���دن���ي ،ب��م�����ش��ارك��ة م��م��ث��ل ال�����س��ف��ي��رة
ال��ف��رن�����س��ي��ة م��ل��ح��ق الأم�������ن ال���داخ���ل���ي
ل����دى ال�������س���ف���ارة ، Eric OCHINI
و�ضابط الإرت��ب��اط الفرن�سي المنتدب
�إل��ى المديرية العامة للدفاع المدني
LT.COL Gael MAILFERT
الم�س�ؤولين عن الم�ساعدات الخارجية الوزير مولوي ي�ستعر�ض المتطوعين و�إلى جانبه العميد خطار.
ف��ي م��دي��ري��ة ال��ت��ع��اون الأم��ن��ي وال��دف��اع
معكم ،لأع��اي��دك��م و�أع��اي��د لبنان ب��ك��م ،و�أ�ؤك����د لكم �أن��ن��ي معكم
 DCSDالتابعة لوزارة الخارجية الفرن�سية وهما نائب المدير
مثلما دائمً ا كنت معكم ،ومن اليوم الأول في الوزارة كان عندي
 Patrick VICENTEوال�سيدة ،Kaokab GHEMID
�إيمان كبير بهذه الم�ؤ�س�سة .وقد لم�ستم �إيماني بوقوفي �إلى
وقائد فوج �إطفاء بيروت العقيد ماهر العجوز على ر�أ�س وفد
جانبكم وتلبية مطالبكم ،و�أهمها مطلب تثبيت المتطوعين.
من �ضباط الفوج ،ور�ؤ�ساء الوحدات ور�ؤ�ساء الأق�سام في الدفاع
ومنذ اليوم الأول قلت �إنني �س�أنجز هذا الملف المحق ،و�أنتم
المدني ومجموعة م��ن العنا�صر م��ن موظفين ومتطوعين،
تعرفون �أنني عملت من اليوم الأول لو�ضع ه��ذا الملف على
وال���ذي �شهد تد�شين الق�سم الثاني م��ن مركز ال��ت��دري��ب على
الطريق ال�صحيح ،وحتى يتم الحديث مع المراجع المخت�صة
الإطفاء في الأماكن المغلقة الممول من الدولة الفرن�سية،
لت�أمين التمويل ،وبالتالي يتم تعيين اللجان الفاح�صة .وقد
والذي كان قد �أطلق عليه ت�سمية «مركز �شهداء � 4آب .»2020
اجتمعت مع رئي�سها منذ يومين ،حيث �ستجتمع اللجنة لو�ضع
ا�ستقبل العميد خ��ط��ار الح�ضور الر�سمي بمرافقة من
الخطوات العملية ال�سريعة ً
جدا والتي �أحر�ص على متابعتها
ف��رق��ة الت�شريفات وال��ف��رق��ة المو�سيقية ف��ي ال��دف��اع المدني،
يوم ًيّا ،حيث يتم و�ضعي بكل التفا�صيل حتى ي�صل كل عن�صر
لي�ستهل الحفل بالن�شيدين اللبناني والفرن�سي ،وتولى تقديم
من متطوعي الدفاع المدني �إل��ى حقه القانوني ال��ذي يجب
االحتفال الإعالمي روني �ألفا.
�أن ي�أخذه.
�أم��ا على �صعيد تجهيزات الدفاع المدني ،فيعرف العميد
خطار وقوفي الدائم �إلى جانبه لتوفير كل التجهيزات والأدوات
وزير الداخل َّية
لتكون بين ه�ؤالء الأبطال الرجال الذين ال يبخلون ب�سالمتهم
وق���د �أل��ق��ى ال���وزي���ر م��ول��وي ك��ل��م��ة ا�ستهلها ب��ال��ق��ول�« :إن��ه��ا
وحياتهم من �أجل �سالمة المواطنين ،و�إنقاذهم من الأخطار
المرة الثانية التي �أزور فيها ه��ذا المقر ،مقر العمليات في
الطبيعية والمفتعلة في بع�ض الأحيان».
الدفاع المدني ،وهذا الأم��ر تعرفونه ،وت�شعرون به وتلم�سونه
وتابع« :في اليوم العالمي للدفاع المدني� ،أ�ؤكد وقوفي �إلى
وه��و �إي��م��ان مني ب�أهمية ه��ذه الم�ؤ�س�سة والعمل ال��ذي يقوم
جانب كل واح��د منكم حتى يتابع المهمة التي يقوم بها من
به عنا�صر ومتطوعو الدفاع المدني و�إدارتهم ،ب�أهمية العمل
�أج��ل �إنقاذ الوطن ,كل بيت كل مواطن وكل �شجرة على �أر�ض
الكبير ال��ذي يقومون ب��ه ب��زرع الحياة ف��ي ك��ل �أم��اك��ن الخطر
لبنان».
والغابات والبيوت».
و�أردف« :وفي هذه المنا�سبة وبح�ضور ممثل �سفيرة فرن�سا
و�أ�ضاف« :في اليوم العالمي للدفاع المدني �أحببت �أن �أكون
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�أت���وج���ه ب��ال�����ش��ك��ر ل��ج��م��ه��وري��ة ف��رن�����س��ا ،ع��ل��ى الجهد
الكبير والت�ضحيات الكبيرة ,على دعمها الكبير
وعلى المعدات والتجهيزات التي ت��زود فيها هذه
الم�ؤ�س�سة ،وفي مرات عديدة ،وبالتن�سيق مع مدير
عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار ،لتقديم
ما �أمكن من م�ساعدات لتمكين هذه الم�ؤ�س�سة من
اال�ستمرار في ظل هذه الظروف ال�صعبة».
ً
�سابقا بمتابعة
وخ��ت��م ق��ائ�ًل�اً « :مثلما وع��دت��ك��م
مطالبكم المحقة �أتيت اليوم لأعايدكم وبمنا�سبة
اليوم العالمي للدفاع المدني لأ�ؤكد لكم �إنه بوقت
قريب �ستجدون اللجنة مجتمعة لت�ضع م�سارات الوزير مولوي وممثل ال�سفيرة الفرن�سية والعميد خطار يق�صون �شريط االفتتاح.
االم���ت���ح���ان���ات ال��م��ح�����ص��ورة ب��ك��م ب��ك��ل ع���ن���اي���ة ،مع
�إ���ض��اف��ي��ة ف��ي ت��ع��زي��ز ال��ب��ي��ئ��ة الآم���ن���ة لل�سكان ل��م��ا تحققه من
الأخذ بعين االعتبار ت�ضحياتكم وجهودكم و�سنوات خبراتكم
تعزيز لقدرات الدفاع المدني و�أف��واج االطفاء لتمكينهم من
و�أع���م���ارك���م ،ل��ت���أت��ي نتيجة ال��م��ب��اراة ع��ادل��ة وم��ح��ق��ة الن�����ص��اف
مواجهة الحرائق في الأبنية المغلقة و�إنقاذ الأرواح المحا�صرة
المتطوعين وتثبيتهم».
بمخاطر �أقل .و�إذا تمكنا اليوم من افتتاح المرحلة الجديدة،
فيعود ذل��ك �إل��ى ال��ت��زام فرن�سا بلبنان ال��ذي عبّر عنه فخامة
ممثل السفيرة الفرنسية
الرئي�س �إيمانويل ماكرون بعد يومين من الإنفجار الذي دمر
ك�����م�����ا �أل�������ق�������ى م����م����ث����ل ال���������س����ف����ي����رة ال����ف����رن���������س����ي����ة ال���������س����يّ����د
المرف�أ وه�� ّز العا�صمة ،التزامً ا م�ستمرًّا بحكم عالقة خا�صة
 Eric OCHINIكلمة قال فيها:
بد�أت منذ بداية القرن الما�ضي».
«�إن ال�سفارة الفرن�سية التي � ّ
أمثلها اليوم تعرب عن �سرورها
و�أردف مخاطبًا وزير الداخلية�« :إنه �إنجاز �إ�ضافي يتحقق
الفعلي بتد�شين المن�صة التقنية في التحويطة».
بعد توليكم وزارة الداخلية والبلديات ،وقد حر�صتم �شخ�ص ًيّا
وخاطب الوزير مولوي قائلاً �« :إن التعاون مع الدفاع المدني
على ت�سريع �إنطالقته لما ر�أيتم فيه من تعزيز لقدرات الدفاع
ي�شكل �أحد الأعمدة الثالثة الأ�سا�سية في التعاون الأمني مع
المدني ،وال يُخفى على �أحد اهتمامكم بالدفاع المدني وو�ضعه
�أك��ادي��م��ي��ة ال�شرطة لمواجهة الإره����اب وال��ج��ري��م��ة المنظمة.
ف��ي �سلم �أول��وي��ات��ك��م واهتمامكم و�أول��ي��ت��م��وه ك��ل الإه��ت��م��ام وال
و�إن هذا التعاون هو بقيادة خبيرنا التقني الكولونيل غايال
�سيما لجهة الو�صول بق�ضية تثبيت متطوعيه �إلى خواتيمها
ميلفير الذي يتحلى بدينامية ملحوظة .لقد نفذنا  150دورة
ب���إج��راء المباراة التي ّ
ن�ص عليها القانون ،وال ي�سعني �إال �أن
تدريبية على مدى ال�سنوات الأربع الما�ضية بميزانية تخطت
�أوج��ه لكم ال�شكر والتحية با�سمي ونيابة عن كل واحد منهم،
المليون يورو .وقد تم تدريب  1900عن�صر في الدفاع المدني».
�آملين جميعًا �أن تتكلل م�سيرتكم بالنجاح في �أكثر الظروف
و�أ�ضاف« :وقد �شملت الهبات عتا ًدا لمكافحة وباء «كورونا»،
ً
حراجة ودقة».
ن�شر عنا�صر �إطفاء فرن�سيين في مختلف الأرا�ضي اللبنانية،
وخ��ت��م ق���ائ�ًل�اً « :ن���ج ّ���دد ال�����ش��ك��ر لفرن�سا ون�����ص��رت��ه��ا ال��دائ��م��ة
تح�سين مركز عرمون التقني� ،إن�شاء محطة محروقات خا�صة
لق�ضايا لبنان ،كما نعرب عن �أكبر التقدير ل�شخ�صكم الملتزم
بالدفاع المدني ،الم�ساعدة في �صيانة �آليات الإطفاء والعتاد.
ب�سالمة النا�س و�إطمئنانهم التي يحر�ص الدفاع المدني على
هذا بالإ�ضافة �إلى تطوير مركز التدريب في التحويطة الذي
تحقيقها رغم �إمكاناته المتوا�ضعة �أمام ج�سامة المهمة».
ند�شنه ال��ي��وم وال����ذي ي�ساهم ف��ي خ��ل��ق �أج����واء ح��رائ��ق �ضمن
ثم الت�أم الجميع للم�شاركة في قطع قالب الحلوى و�إلتقاط
ظ��روف واقعية ،التدخل ف��ي �أبنية �شاهقة .وق��د و�ضع العتاد
�صور تذكارية .كم تمت �إزالة ال�شريط �إعال ًنا عن افتتاح محطة
الالزم لهذه الغاية».
ً
حديثا بتمويل من الدولة الفرن�سية
لتوزيع المحروقات �أن�شئت
وختم بالقول� « :سنتابع عملنا على م�ساندة عنا�صر الدفاع
داخل مقر العمليات المركزية في التحويطة.
المدني و�أنا ملء الثقة ب�أن خبيرنا التقني غايال يتابع عمله
وفي ختام الحفل توجه الحا�ضرون لمتابعة مناورة ّ
نفذها
وهو منهمك الآن بتمتين �أوا�صر التعاون بين الأجهزة».
عنا�صر م��ن ال��دف��اع ال��م��دن��ي داخ���ل الق�سم ال��ث��ان��ي م��ن مركز
التدريب تحاكي فر�ضية ن�شوب حريق في الطوابق العلوية من
العميد َّ
خطار
ّ
متقدمة
مبنى مرتفع ،وعاينوا ما اكت�سبه العنا�صر من خبرات
في مجالي الإطفاء والإنقاذ بف�ضل ما ّ َ
وكان العميد خطار قد �ألقى كلمة قال فيه« :نجتمع اليوم
وف��ره المركز الحديث
لتد�شين المرحلة الثانية م��ن م�شروع (م��رك��ز ال��ت��دري��ب على
من فر�ص لتطوير مهارات العنا�صر في تنفيذ المهمات الموكلة
�إط���ف���اء ال��ح��رائ��ق ف��ي الأم���اك���ن ال��م��غ��ل��ق��ة) ال��ت��ي ت�شكل حلقة
�إليهم.
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م�شاركـــــات
العميد خطـّـــار
���ش��ارك م��دي��ر ع���ام ال���دف���اع ال��م��دن��ي ال��ع��م��ي��د ري��م��ون خ ّ��ط��ار
ف��ي اف��ت��ت��اح معر�ض “معًا لحماية �أح����راج ك�����س��روان م��ن خطر
الحرائق” ���ض��م��ن خ��ط��ة دع����م ال����ق����درات ل��ل��ت�����ص��دي ل��ل��ك��وارث
الطبيعية وال��ه��ادف �إل��ى توعية ط�لاب ال��م��دار���س والمنظمات
ال��ك�����ش��ف��ي��ة م���ن خ��ط��ر ال��ح��رائ��ق و���س��ب��ل ح��م��اي��ة الأح������راج قبل
و�أث��ن��اء ح��دوث الحريق .ج��رى ذل��ك بدعوة من اتحاد بلديات
ك�����س��روان ال��ف��ت��وح وب��ال��ت��ع��اون م��ع منظمة pompiers sans
 frontieresومعهد الدرا�سات البيئية في جامعة البلمند،
وذلك في �ساحة مجمع ف�ؤاد �شهاب الريا�ضي -جونية بتاريخ
.2022/03/31
ّ
كما ّ
كلف العميد خطار بتمثيله في المنا�سبات واالحتفاالت
اًّ
كل من :رئي�س �شعبة الخدمة والعمليات جورج �أبو مو�سى في
معر�ض لل�صور بعنوان « خواطر من حفظ ال�سالم» ،برعاية
وح�ضور رئي�س بعثة «اليونيفيل» وقائدها العام في لبنان اللواء
�ستيفانو دي��ل ك��ول في بيت بيروت ال�سوديكو -ب��ي��روت بتاريخ
.2022/3/21
رئي�س مركز غبالة الع�ضوي المتطوّع ���ش��ادي خ��ي��راهلل في
قدا�س احتفالي بمنا�سبة عيد الأمهات تكريمً ا لأمهات عنا�صر

دعوة لمباراة المتطوعين
�صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية
والبلديات البيان التالي:
تذ ّكر المديرية العامة للدفاع المدني المتطوعين الراغبين
بالتقدم للمباراة المح�صورةً ،
ّ
وفقا للمر�سوم التطبيقي للقانون
رق���م  2014/289ل��ج��ه��ة �إع���ط���اء ح��ق �إج�����راء م���ب���اراة مح�صورة
لتطويع �أف����راد ورت��ب��اء ل��م��لء ال��م��راك��ز ال�����ش��اغ��رة ف��ي الوظائف
التي لها طابع عمالني ،وذلك من بين المتطوعين والعاملين
في المديرية العامة للدفاع المدني الذين �أم�ضوا فيها ثالث
�سنوات على الأقل خدمة فعلية لغاية .2014/4/30
كما تلفت النظر الى �ضرورة مراجعة ال�شروط والم�ستندات
ً
ح�صرا بالمذكرات والتعاميم التي �صدرت
المطلوبة والمحددة
م�ؤخر ًا عن المديرية العامة للدفاع المدني ومراجعة مراكزهم
للإطالع على التفا�صيل.

ال��دف��اع المدني في مراكز جونية ،الكفور وغبالة ،بدعوة من
جمعية  Education Dedicated To Youفي كني�سة مار
يوحنا المعمدان -نهر الذهب (فتوح ك�سروان).
رئي�س مركز طرابل�س الع�ضوي ابراهيم حامد في م�ؤتمر
بعنوان «م�سار حقوق الإن�سان بين التطرف وال�سالم» ،بدعوة
م��ن «الجمعية الخيرية ل�ل�إ���ص�لاح وال��ت���أه��ي��ل» ،وبالتعاون مع
نقابة المهند�سين في طرابل�س ،وذلك في القاعة الو�سطى في
نقابة المحامين في طرابل�س بتاريخ  22و� 23آذار .2022
رئي�س وحدة الطبابة في المديرية العامة للدفاع المدني
العقيد �أن��ط��وان ع��ون ف��ي متابعة م�شهدية مو�سيقية بعنوان
«فرن�سي�س وال�سلطان» بمنا�سبة عيد ب�شارة ال�سيدة ال��ع��ذراء
ال��ج��ام��ع ل��ل��ب��ن��ان ال���واح���د ،ب���دع���وة م���ن وزارة ال��ث��ق��اف��ة ب��ت��اري��خ
.2022/03/25
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دورتان تدريبيتان على مكافحة احلرائق
���س ّ��ل��م م��دي��ر ع���ام ال��دف��اع ال��م��دن��ي العميد
ريمون ّ
خطار في مكتبه �إف��ادات لمجموعتين
م��ن المتطوعين ف��ي ال��دف��اع ال��م��دن��ي تابعوا
دورتين تدريبيتين ا�ستمرتا لأ�سبوعين وذلك
بالتعاون والتن�سيق مع ال�سفارة الفرن�سية في
لبنان.
ال��������������������دورة الأول��������������������ى ت�������م�������ح�������ورت ح������ول
ال����ت����دخ����ل ل���م���ك���اف���ح���ة ال����ح����رائ����ق ع���ل���ى م��ت��ن
ال�������س���ف���ن وال�������ق�������وارب – ال���م�������س���ت���وى الأول
وق����د ت���مّ ���ت ت��ح��ت �إ�����ش����راف م��درب��ي��ن م���ن ف��وج
�إط����ف����اء ال���ح���رائ���ق ال���ب���ح���ري���ة ف����ي م��ر���س��ي��ل��ي��ا
le premier maître Steve
 le maître Benjaminو BASQUEZ
 BMPM .من  BOUILLEالعميد خطار بني املتخرجني.
�أما الدورة الثانية فكانت تحت عنوان «التدريب الم�سبق لقيادة
فريق مكافحة حرائق الغابات» وقد �أ�شرف على تدريب العنا�صر كل من
 44و SDISم���ن Capitaine Erwan POULIQUEN
 .SDIS49من Lieutenant Christophe BAYER
العميد ّ
خطار �أثنى على ما �أظهره المتدربون من كفاءة عالية
خ�لال التدريبات ً
وفقا لتقييم المدربين الفرن�سيين ،و�شدد على
َّ
تت�سن
�ضرورة نقل المعلومات �إل��ى زمالئهم في المراكز الذين لم
لهم الفر�صة للم�شاركة في الدورات التدريبية ،وذلك لتعمّ الفائدة
على �أكبر عدد من العنا�صر .ودعا �إلى الحر�ص على اعتماد معايير
وفقا لما ّ َ
موحدة خالل تنفيذ المهام ً
تعلموه خالل التدريبات.
مو�ضحا
وت��ط��رّق العميد خطار �إل��ى ملف تثبيت المتطوعين
ً

���دم و���س��اق ،و�أن ث��م��ة �أن��م��وذجً ��ا
�أن ال��ع��م��ل ج���ار ع��ل��ى تنفيذه ع��ل��ى ق ٍ
�سيعتمد لتقديم طلبات التر�شيح يمكن للمتطوعين من خالله
ال��ت��ق ّ��دم للمباريات عبر تحديد المجال ال���ذي يبرعون فيه �سواء
�أكان الإطفاء� ،أم الإنقاذ� ،أو الإ�سعاف ما ي�سهم في توزيعهم �ضمن
مجموعات متخ�ص�صة.
وخ��ت��م العميد خ��ط��ار بتوجيه ال�شكر لل�سفارة الفرن�سية في
لبنان التي ت�سعى لتعزيز قدرات عنا�صر الدفاع المدني عبر انتداب
مدربين فرن�سيين متخ�ص�صين في مجاالت متعددة لتطوير مهارات
العنا�صر في �شتى الميادين ،وت�أهيلهم لمواكبة التدريبات الحديثة
في ال�سالمة العامة.

العثور على جثة �شاب في نهر داريا  /ك�سروان
عثر عنا�صر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع
المدني على جثة �شاب فقد على �ضفاف نهر داريا /
ك�سروان.
وق��د تبين �أن الجثة ق��د ا�ستقرت على بعد  ٧٠٠م
تقري ًبا عن المكان ال��ذي �سقط فيه في موقع خطر
ًّ
جد ًا.
وتجدر الإ�شارة �إلى �أن عنا�صر الدفاع المدني من
وح��دة الإن��ق��اذ البحري وم��ن المراكز المجاورة كانوا
قد وا�صلوا البحث عن ال�شاب ليومين و�سط ظروف
مناخية قاهرة ب�سبب هطول الأمطار بغزارة وارتفاع
من�سوب مياه النهر.
وق��د ت ّ��م انت�شال الجثة بح�ضور الجهات الأمنية
المخت�صة.

خالل عملية البحث عن اجلثة.
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أخبارنا

مؤتمر في المعهد حول أفضل وسائل
التعليم في زمن «كورونا»

ً
وقوفا للن�شيد الوطني
احل�ضور

�ضمن �إطار م�شروع الإتحاد الأوروبي لدعم قوى الأمن الداخلي
وت��ط��وي��ر عملها ف��ي م��ج��ال ال�����ش��رط��ة المجتمعيةُ ،ن ّ��ظ��م في
معهد قوى الأم��ن الداخلي  -ثكنة الرائد ال�شهيد و�سام عيد
 عرمون ،م�ؤتمر من قبل منظمة  ISO LIBANبالتعاونمع المديرية العامة لقوى الأم��ن الداخلي� ،شارك فيه عدد
م��ن ال��ج��ام��ع��ات وال��م��ع��اه��د ال��ت��دري��ب��ي��ة اللبنانية والأج��ن��ب��ي��ة.
ّ
التعلمية
و�سعى الم�ؤتمر ل�ل�إ���ض��اءة على �أف�ضل الممار�سات
ال��ت��ي قدمتها ه��ذه الم�ؤ�س�سات ف��ي زم��ن م��ت��ح��ورات «فيرو�س
كورونا» ،والعوائق التي تم ّر بها بح�ضور الدكتور ترافي�س توبر
الأ���س��ت��اذ الجامعي ورئي�س ق�سم العلوم النف�سية ف��ي جامعة
 Wisconsin River Falls UWRFالأميركية.
افتتح الم�ؤتمر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد
عثمان ممثلاً برئي�س ق�سم الأب��ح��اث وال���درو����س ف��ي المعهد
العقيد �إي��ل��ي الأ���س��م��ر ،ث��م ك��ان��ت كلمة لمدير م�شروع الدعم
الممّ ول من الإتحاد الأوروبي يواكيم غار�سياّ ،
وتولى رئي�س فرع
التدريب في المعهد الرائد حمزة حيدر �أحمد �إدارة الجل�سات.
ب��ع��ده��ا ع��ر���ض��ت ال�����س��ي��دة كون�سويلو ن��اف��ارو م��ك��ون��ات و�أه����داف
الم�شروع و�أبرز الن�شاطات التي تمّ تحقيقها من خالله .وبدوره

تناول الدكتور رام��ي ال�شدياق منظم الم�ؤتمر ومدير منظمة
« »ISO LIBANالن�شاطات ال��ت��ي ت��ت��واله��ا المنظمة و�أب���رز
المعايير التي ت�ساهم في رفع الجودة ومن �ضمنها المعايير
المخت�صة ب�إدارة المنظمات التدريبية.
كذلك تحدث الرائد حمزة حيدر �أحمد عن التحديات التي
واج��ه��ه��ا المعهد �أث��ن��اء ّ
تف�شي جائحة «ك���ورون���ا» .وت��ط��رق �إل��ى
�أهم الإج��راءات التربوية والوقائية التي تمّ اتباعها ،و�ساهمت
ً
وخ�صو�صا لجهة اعتماد نمط التدريب
بتعزيز مرونة التدريب،
المدمج ،والمراحل التي م ّر بها المعهد و�أ�سفرت عن ح�صوله
على جائزة « »ISOللم�ؤ�س�سات التعليمية.
ب��دوره��ا �أ����ض���اءت ال�����س��ي��دة �أم��ي��ن��ة ه��رب��ل��ي ممثلة ع��ن الجامعة
المفتوحة « »AOUعلى ال�صعوبات التي عرفتها الجامعة
خالل الفترة الأخيرة ،وعلى الدور الذي تلعبه في تعزيز نتائج
التدريب والتعليم فيها .و�شرح الدكتور جورج ما�ضي ممثلاً عن
الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا « »AUSTالتجربة
التي عرفتها الجامعة .وكذلك ّ
تحدث الدكتور با�سم قنديل
ممثلاً ع��ن جامعة القدي�س يو�سف ف��ي ب��ي��روت « � »USJأب��رز
التحديات .والقى الدكتور نا�صر حرب ممثلاً جامعة العلوم
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والآداب اللبنانية «  »USALكلمة م�سهبة عن �إدارة التدريب
في زمن الأزم��ات .كما �شارك كل من النقيب ميريام مور�سييه
وعالمة النف�س �سي�سيل ماغانين ممثلين عن الإدارة المركزية
للتطويع وال��ت��دري��ب ف��ي ال�شرطة الفرن�سية «»DCRFPN
تجربة معاهد التدريب ال�شرطية الفرن�سية في هذا المجال.
ب��دوره �شرح الدكتور ربيع بعلبكي مدير وم�ؤ�س�س «MENA
 »Edtech Allianceالتطورات التكنولوجية في هذا المجال
والدور الذي لعبته التكنولوجيا في تعزيز التدريب خالل �أزمة
«كورونا».
كما �شرح العقيد خالد �أرن��ا�ؤوط ممثلاً عن مديرية التدريب
ف��ي الجي�ش اللبناني ع��ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي واج��ه��ه��ا الجي�ش
خالل التدريب والإج��راءات المتخذة للمحافظة على �سالمة
العنا�صر من جهة ،وعلى الإحترافية في �أداء المهام من جهة
ثانية.
ب���دوره ق ّ���دم ال��دك��ت��ور ترافي�س ت��وب��ر ع ً
��ر���ض��ا م�سهبًا ح��ول �آث��ار
ج��ائ��ح��ة «ك����ورون����ا» ع��ل��ى ال���ت���دري���ب م���ن ال��ن��اح��ي��ت��ي��ن ال��ت��رب��وي��ة
والنف�سية و�آث��اره��ا على المتعلمين ،وكذلك �أ���ض��اء على �أب��رز
التقنيات ال��ت��رب��وي��ة المتبعة للمحافظة ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��دري��ب

العقيد الأ�سمر.

والتبادالت بين الم�شاركين فيه.
ح�ضر الم�ؤتمر رئي�س �شعبة التدريب ور�ؤ���س��اء ف��روع التدريب
في وحدات قوى الأمن الداخلي وعدد من ال�ضباط المدربين،
وت��اب��ع��ه اف��ت��را���ض��يً��ا (ع���ن ب��ع��د) م��م��ث��ل��ة ع���ن ج��ام��ع��ة «Jean 3
 »Moulin Lyonفي فرن�سا ،حيث اطلعت على �أهم التحديات
والإجراءات التربوية المعتمدة في مجال التدريب.
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شماس لمناسبة
اللواء عثمان ك َّرم العميد َّ
إحالته على التقاعد
ك�����رَّم ال��م��دي��ر ال���ع���ام ل���ق���وى الأم����ن
ال��داخ��ل��ي ال��ل��واء ع��م��اد عثمان في
مكتبه بثكنة المقر ال��ع��ام ،رئي�س
هيئة الأركان العميد نعيم �شمَّ ا�س
لمنا�سبة �إح��ال��ت��ه ع��ل��ى ال��ت��ق��اع��د،
وذل�����ك ب��ح�����ض��ور ق�����ادة ال����وح����دات،
وال�����ع�����م�����ي�����د ال����م����ت����ق����اع����د ح�������س���ام
الت ُّنوخي ،والعميد ح�سين خ�شفة.
وقد �أ�شاد اللواء عثمان بالجهود
ال���ت���ي ق���� ّ َدم����ه����ا ال��ع��م��ي��د � ّ َ
��ش��م��ا���س اللواء عثمان والعميد �شما�س يقطعان قالب احللوى بح�ضور قادة الوحدات و�ضباط.
لم�ؤ�س�سة ق��وى الأم��ن خ�لال فترة
خدمته ،وعلى تفانيه في �سبيل رفعة �ش�أنها وتطويرها ،متمنيًا له دوام ال�صحة وال�سعادة.
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قوى األمن شيعت
العميد المتقاعد فادي أبو زين
�شيعت قوى الأمن الداخلي العميد المتقاعد فادي �أبو
زين في بلدته نيحا في م�أتم مهيب ،ح�ضره المدير العام
لقوى الأم��ن الداخلي اللواء عماد عثمان مم ّث ً
ال بالعميد
غ���ازي ك��ي��وان ،وع���دد م��ن ال�ضباط ،وح�شد م��ن الفعاليات
االجتماعية و�أهالي البلدة والجوار.
وقد �ألقى العميد كيوان كلمة المدير العام وفي ما يلي
ن�صها:
ّ
ّ
ّ
«�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
�أهلنا الكرام،
نجتمع اليوم في هذا المكان المهيب ،بكل �أ�سف ،ودون
اعترا�ض على م�شيئة اهلل عز وجل ،لت�أبين رجل من رجال
قوى الأمن الداخلي.
ً
مثاال لالن�ضباط والمناقبية،
العميد فادي �أبو زين كان
�شهم ًا ،عفيف النف�س ،نظيف الكف ،وفي ًا لق�سمه لخدمة
النا�س والوطن ،وكان مخل�ص ًا محب ًا لعمله ولزمالئه
ورفاقه في م�ؤ�س�سة قوى الأمن الداخلي.
ع��رف��ن��اه م��رح�� ًا ودودًا ف��ي �أوق����ات ال��ف��رح ،ح��ازمً ��ا
َ
يتوان يومً ا عن ت�أدية
�صارمً ا في المهام والعمل ،لم
الخدمة والواجب.
دخ������ل ����س���ل���ك ق������وى الأم��������ن ال����داخ����ل����ي ب���ت���اري���خ
 ١٩٦٥/١٠/٦وتدرج بالترقيات �إلى �أن ّ
رقي �إلى رتبة
عميد بتاريخ � .١٩٩٥/٧/١أحيل الى التقاعد بتاريخ
 ٢٠٠٢/١٠/١٨لبلوغه ال�سن القانونية حيث خدم في
مراكز عدّ ة منها معهد قوى الأمن الداخلي  -ف�صيلة
���ص��ي��دا ��� -س��ي��ار ب��ي��روت � -آم���ر ك��وك��ب��ة الم�صافحات
 م��ع��ه��د ال��ت��ع��ل��ي��م ب��ع��ل��ب��ك  -م���ف���رزة ال�����ش��واط��ىءالو�سطى  -م��رك��ز ارت��ب��اط الأرك����ان ال��ع��ام��ة ل�ش�ؤون
الفل�سطينيين الع�سكرية � -آمر ف�صيلة الم�صيطبة -
�آم�����ر ف�����ص��ي��ل��ة ال����زق����اق ال���ب�ل�اط  -ال���ف���وج ال�����س��ي��ار ـ
�آمر مفرزة ط��وارىء الجنوب � -سرية زحلة  -قيادة
�سرية لبنان الجنوبي � -آم��ر مفرزة الحرا�سات في
�سير المطار  -مفرزة ال�ضابطة العدلية والإداري��ة
ف����ي ����س���ري���ة ال���م���ط���ار ـ م�����س��اع��د ق���ائ���د ج���ه���از �أم����ن
ال�����س��ف��ارات  -م�ساعد ق��ائ��د �سرية بعبدا  -م�ساعد
�أول لقائد منطقة الجنوب  -م�ساعد �أول لقائد
القوى ال�سيارة  -ال��دي��وان بت�صرف المدير العام.
وقد نال الأو�سمة التالية:
 و�سام الأرز الوطني برتبة فار�س. و�سام اال�ستحقاق اللبناني درجة �أولى وثانيةوثالثة.
 -و�سام فجر الجنوب والوحدة الوطنية.

 و���������س��������ام الأرزالوطني رتبة �ضابط.
 و���������س��������ام الأرزالوطني رتبة كمندور.
ون�����������ال م����ي����دال����ي����ة
ال���������ج���������دارة وت����ن����وي����ه
اللواء المدير العام.
ب����إ����س���م���ي وب����إ����س���م
ال��م��دي��ر ال���ع���ام ل��ق��وى
الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ،و�ضباط ورتباء و�أفراد
هذه الم�ؤ�س�سة� ،أتقدم من ذوي الفقيد و�أهله و�أهالي نيحا
ال��ك��رام ب���أح��ر ال��ت��ع��ازي ،ل��ه ال��رح��م��ة ول��ك��م م��ن ب��ع��ده ط��ول
البقاء».
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دوليات

فنلندا وال�سويد بني الناتو ورو�سيا
�أ .د� .ألك�سندر �أبي يون�س
م��ن تداعيات ال��ح��رب بين رو�سيا و�أوك��ران��ي��ا� ،أ ّ َن��ه��ا دفعت دولتين
ا�سكندنافيتين هما ال�سويد وفنلندا� ،إلى الإنتقال من �سيا�سة عدم
الإنحياز �إلى ت�أييد حلف الناتو وال�سعي للإن�ضمام �إليه .وفي حال
ان�ضمت ال�سويد �أو فنلندا فمن الطبيعي �أن تغ�ضب مو�سكو ،ما يعني
َّ
انفجار �أزمة جديدة بينها وبين الغرب.

العالقة بني روسيا وفنلندا والسويد

ك��ان��ت مملكة ال�����س��وي��د ق��ب��ل ال��ق��رن ال��ت��ا���س��ع ع�����ش��ر ت�����ض��م معظم
المناطق ال��واق��ع��ة �شمال بحر البلطيق ،وك��ان��ت فنلندا ج���زءًا من
�أرا���ض��ي��ه��ا .و���س��ن��ة  1807ان��ت�����ص��رت الأم��ب��راط��وري��ة الفرن�سية بقيادة
ن��اب��ول��ي��ون ب��ون��اب��رت ع��ل��ى الأم��ب��راط��وري��ة ال��رو���س��ي��ة ب��ق��ي��ادة القي�صر
�ألك�سندر الأولّ ،
ووق���ع الجانبان م��ع��اه��دة  ،Tilsitواف���ق بموجبها
�ألك�سندر الأول على الإن�����ض��م��ام �إل���ى نابوليون ف��ي ح�صاره ال��ق��اري
ّ
متخليًا بذلك عن حليفه التجاري
المفرو�ض �ضد البريطانيين،
ال�����س��اب��ق .ف��ي ال��م��ق��اب��ل م��ن��ح الأخ���ي���ر الأم���ب���راط���وري���ة ال��رو���س��ي��ة حق
ّ
التدخل الع�سكري �ضد مملكة ال�سويد التي رف�ضت لأكثر من مرة
�إنهاء �أن�شطتها التجارية مع الجانب الإنكليزي.
وبحجة �إنهاء التجارة ال�سويدية-الإنكليزية وتطبيق الح�صار
ّ
القاري� ،أعلن �ألك�سندر الأول عام  1808الحرب على مملكة ال�سويد
بت�شجيع من نابوليون� .إلاّ �أن هدفه الحقيقي من هذه الحرب كان
الإ�ستحواذ على فنلندا ،لأنها ّ
مطلة على العا�صمة الرو�سية حينها
«�سانت بطر�سبرغ» على مقربة من بحر البلطيق.
ح�����ص��ل ال�����س��وي��دي��ون ع��ل��ى دع���م الإن��ك��ل��ي��ز في
حربهم م��ع رو���س��ي��ا ال��ت��ي ّ
تمكنت �سنة  1809من
ال�سيطرة على كامل �أرا�ضي فنلندا والو�صول على
م�����ش��ارف العا�صمة ال�سويدية �ستوكهولم� .أم��ام
هذا الو�ضعَّ ،
ف�ضل الملك الجديد ك��ارل الثالث
ع�شر ( )Charles XIIIالذي ت�سلم الحكم عقب
الإطاحة بغو�ستاف الرابع �أدول��ف ،التفاو�ض مع
الرو�س �أَم�ًل اً في الحفاظ على عر�شهَّ ،
فوقع مع
رو�سيا اتفاقية ( )Fredrikshamnالتي ُجرِّدت
بموجبها مملكة ال�سويد م��ن �أرا�ضيها بفنلندا
وجزر �أوالند لتفقد بذلك ثلث م�ساحتها وحوالي
� 800أل��ف ن�سمة ،ل�صالح الأمبراطور َيّة الرو�سية
ال���ت���ي م��ن��ح��ت ال��ف��ن��ل��ن��دي��ي��ن ن ً
���وع���ا م���ن ال��ح��ري��ة
والإ���س��ت��ق�لال ،ول ّ��ق��ب��ت مناطقهم ب��دوق��ي��ة فنلندا
قوات �سويدية.

الكبرى التي حافظت على انتمائها لرو�سيا لنحو قرن قبل �أن تعلن
ا�ستقاللها عنها عام  1917عقب الثورة البل�شفية.
ومع اندالع الحرب العالمية الثانية �سنة  ،1939بد�أ ال�صراع بين
الإتحاد ال�سوفياتي وفنلندا .طالب ال�سوفيات �أن تتنازل فنلندا عن
أ�سباب
مناطق ح��دودي��ة كبيرة مقابل �أر����ض ف��ي مكان �آخ��ر وذل��ك ل ٍ
ّ
تتمثل في حماية لينينغراد التي تبعد  32كلم عن الحدود
�أمنيّة
الفنلندية .رف�ضت فنلندا ،فغزاها الإت��ح��اد ال�سوفياتي ب�صعوبة.
��وق��ف��ت الأع���م���ال الع�سكرية �سنة ّ ،1940
ت ّ
ووق����ع ال��ج��ان��ب��ان معاهدة
مو�سكو لل�سالم ،تنازلت فنلندا بموجبها عن  ٪9من �أرا�ضيها �إلى
االتحاد ال�سوفياتي.

مساعي انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو

فنلندا وال�سويد من دول عدم الإنحياز ،لكن مواقفهما ت�أرّجحت
ل�سنوات ما بين الإن�ضمام �إل��ى حلف �شمال الأطل�سي من عدمه،
ٍ
�إل��ى �أن �ش ّنت رو�سيا حربًا على �أوكرانيا في � 24شباط  ،2022الأمر
ً
ال��ذي ّ
حماية
�شكل عاملاً �أ�سا�س ًيّا للدولتين للإن�ضمام �إل��ى الناتو
ً
لحدودهما وزيادة �أمنهما خوفا من رو�سيا .لكن الي�سار في ال�سويد
ً
وفنلندا ،يعار�ض الإن�ضمام ّ
موقفا
ب�شدة ،في حين يبدي اليمين
�أكثر ت� ً
أييدا لأن فنلندا لها حدود بريّة بطول  1340كلم مع رو�سيا،
وهي �أطول حدود م�شتركة بين �أي دولة ع�ضو في الإتحاد الأوروبي
ورو�سيا .وقد �صرَّحت رئي�سة الوزراء الفنلندية في اجتماع برلماني،
ّ
ّ
للتقدم بطلب للح�صول على ع�ضوية الناتو
م�ستعدة
ب��� ّأن فنلندا
�إذا �أثيرت م�س�ألة �أمنها القومي .وقالت «�أريد �أن �أكون وا�ضحة ً
جدا،
م�ستقلة ،هي من يختار ّ
ّ
خطها فيما
�إن ال�سويد وحدها ،وبطريقة
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ّ
يخ�ص الأم���ن» .لكن رغ��م غ��زو رو�سيا لأوك��ران��ي��ا ،ا�ستبعدت
هل�سنكي و�ستوكهولم فكرة تقديم طلب ر�سمي للإن�ضمام
�إلى حلف �شمال الأطل�سي .فهما خارج الحلف رغم �أنهما
حليفتان له منذ منت�صف ت�سعينيات القرن الما�ضي بعدما
َطوتا �صفحة حيادهما في نهاية الحرب الباردة .والأمين
العام لحلف الناتو دعا م� ّؤخرًا فنلندا وال�سويد للم�شاركة
ف��ي القمة الطارئة الإفترا�ضية للحلف ح��ول الو�ضع في
�أوكرانيا.
قوات رو�سية.
ّ
وق��د ناق�ش البرلمان الفنلندي عري�ضة موقعة من 50
�أل��ف مواطن تدعو �إل��ى �إج��راء ا�ستفتاء على االن�ضمام �إل��ى الناتو.
�شددت على �أن الأمر ال ّ
ورغم �أن رئي�سة الحكومة ّ
يتعلق بنقا�ش عام
ب�ش�أن ان�ضمام فنلندا �إل��ى الناتو �أو ع��دم الإن�ضمام ،ف��� ّإن الظروف
ال�سيا�سية تغيّرت فج�أة .و�أظهر ا�ستطالع ُن�شر للمرة الأولى �أن ٪53
من الفنلنديين ي���ؤيّ��دون الإن�ضمام �إل��ى التحالف الع�سكري .وفي
ال�سويد � ً
أي�ضا ،لم ي�صل �أب ً��دا م�ستوى ت�أييد ال��ر�أي العام الن�ضمام
البالد لحلف �شمال الأطل�سي �إلى الم�ستوى العالي الذي بلغه الآن
ً
موقفا.
وهي  ٪41مقابل معار�ضة  ٪35بينما لم ي ّتخذ ٪24

تهديدات روسيا وموقف فنلندا والسويد

ّ
حذرت مو�سكو من ان�ضمام فنلندا وال�سويد المحتمل �إلى الناتو
لأن ذل��ك �ستكون له عواقب �سيا�سية وع�سكرية ،ورف�ضت بناء �أمن
ال��دول على ح�ساب �أمن ال��دول الأخ��رى ،لأن مو�سكو �سترد في حال
ح�صل ذل��ك وه��ي تريد �ضمانات طويلة الأم��د ب���ألاّ
يتو�سع الحلف
ّ
الأطل�سي � ً
��ش��رق��ا .و�أ���ص��درت بيا ًنا ع��بّ��رت فيه ع��ن قلقها �إزاء جهود
الواليات المتحدة الأميركية وبع�ض حلفائها لج ّر فنلندا وال�سويد
�إلى الناتو.
تجاهلت فنلندا وال�سويد تهديدات رو�سيا ،ور ّ َدتا ب�أنهما
�سمعتا ذل��ك م���رارًا ف��ي الما�ضي ،ورف�ضتا �أن ت��ري��ا ب��الأم��ر
ً
تهديدا بالغزو مثلما ح�صل في �أوكرانيا.
�أم���ام ه��ذا ال��واق��ع ،ك�سرت ك��ل م��ن ال�سويد وفنلندا �أح��د
ال��م��ح�� ّرم��ات الرئي�سية ف��ي �سيا�ستهما الأم��ن��ي��ة ،وه��و عدم
ت�����ص��دي��ر �أ���س��ل��ح��ة �أو م��ع��دات ع�����س��ك��ري��ة �إل����ى دول ف��ي حالة
ح��رب .فال�سويد �أر�سلت لأوكرانيا خ ً
��وذا و�سترات واقية من
الر�صا�ص ونحو � 5آالف قاذفة �صواريخ م�ضادة للدبابات
للمرة الأول��ى منذ الحرب العالمية الثانية عندما ّ
قدمت
���س��ت��وك��ه��ول��م ال��م�����س��اع��دة ل��ج��ارت��ه��ا ال��ف��ن��ل��ن��دي��ة ال��ت��ي غ��زاه��ا
الإتحاد ال�سوفياتي .كما قرّرت فنلندا �إر�سال �أ�سلحة ف ّتاكة
�إل���ى �أوك��ران��ي��ا بينها  2500بندقية هجومية و 1500قاذفة

�صواريخ وذخائر.

املسألة في ميزان اجلغرافيا السياس َّية

ال ّ
�شك في �أن حرب رو�سيا على �أوكرانيا غيّرت العالم ،والعقوبات
الإق��ت�����ص��ادي��ة ال��غ��رب��ي��ة عليها ���س��ت���ؤ ّدي �إل���ى تجفيف م����وارد مو�سكو
لإجبار الرئي�س بوتين على تغيير ح�ساباته ،لكن ال�شعب الرو�سي هو
من �سيدفع الثمن .بالمقابل ،ف��� َّإن الغرب � ً
أي�ضا �سيت� َّأثر اقت�صاد ًيّا
ً
خ�صو�صا على �صعيد قطاع النفط والغاز لأن �أوروب��ا ت�ستورد ٪34
َّ
من رو�سيا ،كما �أن م�شروع  Nord stream 2بين رو�سيا و�ألمانيا
ق��د ت ّ
��وق��ف ،الأم����ر ال���ذي �أف��ق��د ال�صناعة الأل��م��ان��ي��ة ال��غ��از ال��رو���س��ي
ب�أ�سعار متدنية ،فا�ستفادت وا�شنطن من خالل الإبقاء على خطوط
الأنابيب التي تمر ب�أوكرانيا.
الحرب الرو�سية على �أوكرانيا �أ ّدت للمرة الأولى �إلى وجود �أغلبية
في ال�سويد وفنلندا ت�ؤيّد الإن�ضمام �إلى الناتو .وهذه النتيجة واقعية
ف��ي م��ي��زان الجغرافيا ال�سيا�سية بين ال���دول ال��م��ت��ج��اورة والواقعة
بين محورين قويين وعدوّين منق�سمين ،لذلك الحياد هو �أف�ضل
القرارات اال�ستراتيجية الذي ي�ؤمّ ن م�صلحة الوطن ومواطنيه.

متطوعون فنلنديون �ض ّ َد ال�سوفيات يف احلرب العاملية.

28

العدد  363ــ ني�سان 2022

إضاءة

ثروات �أوكرانيا الزراع ّيَة وال�صناع ّيَة
جورج حايك
ت���أت��ي ال��ح��رب الرو�سية  -الأوك��ران��ي��ة ف��ي �سياق ال�صراع
على النفوذ بين رو�سيا من جهة والمع�سكر الغربي بقيادة
ال��والي��ات المتحدة الأم��ي��رك��ي��ة م��ن جهة �أخ����رى ،وال��ه��دف
ال�سيطرة على م���وارد الطاقة ف��ي العالم ،وعلى �أ�سعارها
وطرق �إمدادها �إلى �أوروبا والغرب .وهذه الطرق ُتر�سم وفق
الآتي :من الخليج عبر م�ضيق هرمز وقناة ال�سوي�س ،ومن
رو�سيا عبر �أوكرانيا ،ومن بحر قزوين عبر جورجيا والبحر
الأ����س���ود ،وم��ن تركيا عبر م�ضيقي البو�سفور وال��دردن��ي��ل،
و�صولاً �إلى البحر المتو�سط .هذا البحر الواعد هو الآخر
يرجح البع�ض �أنه �أكبر من
في حو�ضه ال�شرقي باحتياط ِ ّ
احتياط دول الخليج ،و�أرخ�ص ل�سهولة ا�ستخراجه ونقله.
ت��رى رو�سيا �أن �أوك��ران��ي��ا ه��ي الحجر الأ���س��ا���س ف��ي بناء
م���ج���ال���ه���ا ال���ح���ي���وي ال��م��ب��ا���ش��ر
وف�����ض��ائ��ه��ا ال��ج��ي��و���س��ت��رات��ي��ج��ي
الأوروب���������ي ،وه����ي الأه�����م �ضمن
ثالث دول ا�ستقلت عن الإتحاد
ال�سوفياتي ال�سابق :بيالرو�سيا
و�أوك��ران��ي��ا وك��ازاخ�����س��ت��ان .وه��ذه
الدول ت�شكل الف�ضاء ال�ضروري
لأمن رو�سيا واقت�صادها ،وغياب
�أوكرانيا عن ه��ذا الطوق الذي
بنته رو�سيا� ،سي�شكل فجوة كبرى
في ج��دار الأم��ن اال�ستراتيجي
الرو�سي  -الأورا�سي وفي ت�أثيره
على العالم .ف���إذا فقدت رو�سيا
�أحد مكونات هذا العقد خ�سرت
�إم����ك����ان ا����س���ت���ع���ادة دوره������ا ك��ق��وة
عظمى.

موقع أوكرانيا
االستراتيجي

ت���م���ت���از �أوك����ران����ي����ا ب��م��وق��ع��ه��ا
اال����س���ت���رات���ي���ج���ي ال���م���ه���م ع��ل��ى
ت��ق��اط��ع ال��ط��رق م��ا ب��ي��ن �أوروب����ا
و�آ�����س����ي����ا .ف���ه���ي ت�����ش��ك��ل ال���ب���واب���ة

كييف العا�صمة.

ال�شرقية ل��ل��ق��ارة الأوروب���ي���ة ب��ات��ج��اه ال��ق��ارة الآ���س��ي��وي��ة عبر
رو�سيا الآ�سيوية .وتبعد العا�صمة كييف نحو  757كلم عن
مو�سكو عا�صمة رو�سيا ،في حين ال تبعد مو�سكو عن �أقرب
نقطة في الحدود الأوكرانية� ،أكثر من  480كلم.
ت��ب��ل��غ م�����س��اح��ة �أوك���ران���ي���ا ن��ح��و  603.550ك���ل���م ،2منها
 24.220كلم 2من الم�سطحات المائية .وتعتبر ثاني �أكبر
دول �أوروب��ا م�ساحة بعد الق�سم الأوروب��ي من رو�سيا ،وقبل
فرن�سا القارية .وتتميز �أرا�ضيها بكثرة م�سطحاتها ال�سهلية
وباله�ضاب ال�صالحة للزراعة ،وتجري فيها �أنهار كثيرة� .أما
الجبال الوحيدة فيها فتقع �إلى الغرب وهي جبال الكرابات
ال��ت��ي يبلغ ارت��ف��اع �أع��ل��ى قممها نحو  2061م��ت�� ًرا ،وجبال
�شبه جزيرة القرم من الجهة الجنوبية الم�شاطئة للبحر
الأ�سود.
يبلغ ط��ول ال��ح��دود الأوك��ران��ي��ة نحو  4566كلم ،موزعة
ك��م��ا ي�����أت����ي :ب��ي�لارو���س��ي��ا
 891ك��ل��م ،ه��ن��غ��اري��ا 103
كلم ،مولدوفا  940كلم،
بولندا  428كلم ،رومانيا
 538ك��ل��م� ،سلوفاكيا 90
ك��ل��م ،رو���س��ي��ا  1576كلم.
�أم�����ا ح���دوده���ا ال��ب��ح��ري��ة
ف��ت��ب��ل��غ  2782ك��ل��م على
ال���ب���ح���ر الأ������س�����ود وب��ح��ر
�آزوف ال���������ذي ي���ع���ت���ب���ره
البع�ض ام��ت��دادًا للبحر
الأ�سود �أو جز ًءا منه.
ت��ع��ت��م��د �أوك���ران���ي���ا في
اقت�صادها على الزراعة
ب�������ش���ك���ل رئ���ي�������س وك���ان���ت
ت���ع���ت���ب���ر ����س���ل���ة ال����ف����واك����ه
وال��خ�����ض��ار لأوروب������ا .من
م��ن��ت��وج��ات��ه��ا ال��ب��ط��اط��ا
��ص��و���ص��ا
وال���ح���ب���وب ،وخ��� ً
ال��ق��م��ح وال�����ش��ع��ي��ر (م��ن
�أج����������������ود الأن���������������������واع ف���ي
ال���ع���ال���م) ،وه����ي ت�شتهر
بقطعان الما�شية و�إنتاج
الأج��ب��ان والأل��ب��ان ،التي
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ق�سما ك��ب��ي�� ًرا م��ن��ه��ا .ك��ذل��ك تعتمد على
ت�����ص��در
ً
بع�ض ال�صناعات المعدنية الثقيلة والأ�سلحة،
والأدوات الكهربائية ،لكنها تعتمد على رو�سيا
في ت�أمين حاجاتها من البترول والغاز.

الثروة الزراع َّية

التو�سع ف��ي الإ���ض��اءة على ث��روات
ال ب��دّ م��ن
ّ
�أوكرانيا لأنها تعتبر �أحد �أ�سباب الحرب ،وربما
من نتائج الحرب ال�سوداء حرمان دول كثيرة من
العالم ومنها لبنان الإ�ستفادة من هذه الثروات،
مزارع �أوكرانية.
و�أبرز المنتجات الزراعية هي:
پ ال��ح��ب��وب (ال��ق��م��ح ،ال�����ش��ع��ي��ر ،ال�����ذرة ،بنجر
ال�سكر)� ،إذ تحتل المركز ال�ساد�س عالم ًّيا بين �أبرز الدول
الم�صدرة للقمح وال���ذرة ،وم�صانعها تنتج جميع المواد
الغذائية الم�صنعة من الحبوب.
پ المحا�صيل الزيتية (بذور وزيوت دوار ال�شم�س والذرة
ب�شكل رئي�س).
پ الخ�ضروات (ال��ب��ن��دورة ،الخيار ،الملفوف ،البطاطا،
الب�صل ،ال�شمندر ،الثوم).
پ الع�سل ،هي الأول��ى �أوروب ًّيا والثالثة عالم ّيا في �إنتاج
وت�صدير الع�سل.
پ الأ�سماك ،كانت م�صدر  %7من حاجة �أ�سواق الأ�سماك
ال��ع��ال��م��ي��ة ،ل��ك��ن ه���ذه الن�سبة ت��راج��ع��ت ب��ع��د اح��ت�لال �شبه
جزيرة القرم على البحر الأ�سود �سنة .2014
پ اللحوم وال��دواج��ن ،تنتج كامل حاجتها من اللحوم
ِّ
رئي�سا �إلى الكثير من دول الجوار
م�صد ًرا
والدواجن ،وتعتبر
ً
والعالم ،و�أبرز �صادراتها من اللحوم هي :لحوم البقر ،لحوم
الخنزير ،لحوم الدجاج� ،إ�ضافة �إلى البي�ض ومختلف �أنواع
الأجبان والألبان.
وت��م��ث��ل م��ن��ت��ج��ات ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي  %45م���ن �إج��م��ال��ي
ال�����ص��ادرات الأوك���ران��� ّ َي���ة ،وي��ع ِ ّ��ب��ر ه���ذا ال��رق��م ع��ن �إ���س��ه��ام��ات
القطاع ف��ي جلب النقد الأج��ن��ب��ي للبالد ،فقد �أدخ���ل في
 - 2020على �سبيل المثال ـ  22.4مليار دوالر للإقت�صاد،
وعام  2020يذكر لأ ّ َنه يعتبر «الأف�ضل» في تاريخ �صادراتها
من زيت زهرة ال�شم�س ( 6.9ماليين طن) ،والدواجن (431
�ألف طن) ،والع�سل (� 81ألف طن) ،والفواكه (� 55ألف طن)،
والمعكرونة (� 30ألف طن).
وتبلغ ح�صة البلدان الآ�سيوية  -و�سط ًّيا  -ما يقرب من
ن�صف �إجمالي ال�����ص��ادرات ال��زراع��ي��ة الأوك��ران�� ّ َي��ة (،)%48.7
بينما تبلغ ح�صة الإتحاد الأوروب��ي  ،%29و�أفريقيا ،%12.9
ورابطة الدول الم�ستقلة .%5.8
والم�ستهلكون الرئي�سيون للمنتجات الزراع ّ َية الأوكران ّ َية
ب�شكل عام هم على الترتيب :ال�صين ،الهند ،هولندا ،م�صر
( 1.37مليار دوالر في  ،)2020تركيا ( 1.07مليار دوالر)،
�إ�سبانيا ،بولندا� ،إيطاليا� ،ألمانيا .وتذكر تقارير �إعالم ّ َية

«نفق الحب».

�أن ن�صف واردات لبنان من القمح ت�أتي من �أوكرانيا ،كما
ت�ستورد منها اليمن وليبيا وم�صر ما ن�سبته (على التوالي)
 %22و %43و %14من احتياجاتها.
�أم���ا ف��ي م��ا يتعلق ب�����ص��ادرات ال��ح��ب��وب ت��ح��دي��دً ا-ك��ون��ه��ا
الأكبر والأب��رز ـ فتبلغ و�سط ًّيا نحو  50مليون طن �سنو ًيّا،
و�أب��رز ال��دول الم�ستوردة هي على الترتيب :ال�صين ،م�صر
( 1.12مليار دوالر)� ،إندوني�سيا� ،إ�سبانيا ،هولندا ،تركيا
( 473مليون دوالر) ،تون�س ( 347مليون دوالر) ،بنغالدي�ش،
كوريا الجنوبية ،ليبيا ( 265مليون دوالر).
وت�صدر �أوكرانيا نحو � 450ألف طن من اللحوم �سنو ًيّا،
وهنا ت�أتي ال�سعودية في مقدمة الدول الم�ستوردة للحوم
الدواجن ( ،)%18.4تليها على الترتيب :هولندا ،الإم��ارات
( %8.3م��ن �إج��م��ال��ي ال�������ص���ادرات) ،ب��ي�لارو���س��ي��ا� ،أذرب��ي��ج��ان،
ك��ازاخ�����س��ت��ان؛ وت��م�� ّث��ل ح�صة ه��ذه ال���دول  %59م��ن �إجمالي
مبيعات اللحوم في ال�سوق العالمية.

الثروة الصناع َّية

��ض��م �أوك���ران���ي���ا �أك���ث���ر م���ن � 20أل����ف م��ق��ل��ع ،و 120ن��وعً ��ا
ت��� ّ
ً
مختلفا من المناجم ،منها  8172من المناجم الب�سيطة،
منجما �صناع ًيا كبي ًرا ،ال�ستخراج ما ي�أتي:
و94
ً
پ ال��ف��ح��م (ال��ح��ج��ري وف��ح��م ال���ك���وك) :م��ن��اج��م الفحم
وا�سعة الإن��ت�����ش��ار ف��ي �أوك��ران��ي��ا ،وتعمل منذ ع��ام  1795في
مناطق دونيت�سك ولفيف وفولين.
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پ خ��ام الحديد :ت�ضم نحو  %46من جميع احتياطات
الإتحاد ال�سوفياتي ال�سابق ،و�أكثر من  %5من احتياطات
خام الحديد حول العالم.
پ ال���ك���ب���ري���ت :اح���ت���ي���اط���ات���ه���ا م����ن ال���ك���ب���ري���ت ه����ي �أك���ب���ر
الإحتياطات في العالم.
پ خ��ام الزئبق (الزنجفر �أو ال�سنابار) :تحتل المرتبة
الثانية عالم ًّيا في حجم احتياطاته.
من جهة �أخ��رى ،يُ عتبر الجمال في الحالة الأوكرانية
ُّ
ت�صدر فتياتها قائمة
م�س�ألة جينات وتاريخ .ف�إلى جانب
ً
�سابقا ،و�أجمل
�أجمل جميالت الجمهوريات ال�سوفياتية
جميالت �أوروب���ا ،فح�سب ،ف���إن كل من زاره��ا ي�شهد بجمال
طبيعتها وم���آث��ره��ا .ف�أينما توجهت ب���أن��ظ��ارك ت��رى �شي ًئا
الحب له نكهة ومكان خا�ص،
يم ّتع العين والحوا�س .حتى
ّ
الحب» الذي ي�شق الع�شاق طريقهم �إليه
يتمثل في «نفق
ّ
عبر غابات كثيفة وطرق وعرة ،فهو يقع في غابات مدينة
كليفان ال��ت��اب��ع��ة لمقاطعة «ري��ف��ي��ن�����س��ك» ،وت��� ّ
��ش��ك��ل نتيجة
تفاعل بين الطبيعة والإن�سان ،ويزيد طوله عن كيلومتر
واحد .يق�صد النفق �سنويًا �آالف ال�سياح من جيل ال�شباب،
وال �س ّ َيما بعد �أن �أ�صبحت زيارته تقليدً ا يلتزمون به في
يوم عقد قرانهم� .أما المرح والفكاهة فحدّ ث بال حرج� ،إلى
ح��دّ �أن مدينتها �أودي�سا� ،أ�صبحت وجهة الماليين خالل
اح���ت���ف���االت «ع���ي���د ال���ك���ذب»،
ال���ذي يتعامل معه ال�سكان
ب����ج����دي����ة ،وي���ع���ت���ب���رون���ه ي���وم
المرح والفكاهة بال منازع.

كييف «أجمل مدينة
في العالم»

�أ�شهر المدن في �أوكرانيا
ه���ي ك��ي��ي��ف ال��ع��ا���ص��م��ة ال��ت��ي
و�صفها الروائي والم�سرحي
الرو�سي ميخائيل بولغاكوف
بـ«�أجمل مدينة في العالم».
فقد وُ ل���د فيها وت��ج�� ّ َول بين
���ش��وارع��ه��ا و�أزق���ت���ه���ا ،ولأن���ه���ا
ك��ان��ت ���ش��اه��دً ا على طفولته
و�����ش����ب����اب����ه .وك���ي���ي���ف واح������دة
م��ن �أق���دم م��دن �شرق �أوروب���ا،
تقع �شمال و���س��ط �أوك��ران��ي��ا،
وي��خ��ت��رق��ه��ا ن��ه��ر «ال��دن��ي��ب��ر»،
ل��ي��ق�����س��م��ه��ا �إل����ى ج����زء ق��دي��م
ي��ق��ع ع��ل��ى ال�����ض��ف��ة اليمنى،
وج������زء ح���دي���ث ي��م��ت��د ع��ل��ى
ال�ضفة ال��ي�����س��رى .وجمالها
ي����ب����رز ج����ل���� ًّي����ا ف�����ي الأح�����ي�����اء

نهر «الدنيبر».

القديمة ،التي �أن�شئت عبر مراحل مختلفة من التاريخ،
ي�شهد عليها كثير من المعالم .هي � ً
أي�ضا ،طبق طبيعي
غني بتالل تك�سوها �أ�شجار كثيفة ،تبدو للناظر ك�أنها لوحة
فنية ،ال يخترق هدوءها �سوى نهر «الدنيبر».
المدن الأوكرانية الأخرى ال تفتقد للمعالم التاريخية
والبنى ال�سياحية التحتية .من المعالم التاريخية نذكر
«ح�����ص��ن خوتين�سكي» ،ف��ي مقاطعة «ت�شرينوفت�ساكايا»،
ويُ ��ع��ت��ب��ر م��ث��الاً ح�� ًّي��ا ل��ف ِ ّ��ن ع��م��ارة ال��م��ن�����ش���آت ال��دف��اع�� ّ َي��ة في
القرون الو�سطى�ُ .ش ِ ّيد منذ �أكثر من  1000عام ،ولعب دو ًرا
رئي�س ًّيا في حماية المنطقة من هجمات عبر نهر دني�ستر.
تاريخي حال ًّيا .تمت تو�سعته
وتحول الح�صن �إلى متحف
ّ
ٍّ
�أكثر من م��رة على م��دار عقود طويلة ،ات�سعت م�ساحاته،
وتن ّ َوعت معرو�ضاته ،لكنه يحافظ �إلى الآن على مدخله،
الم�صمم على �شكل نفق تحت الأر�ض ،وفي �ساحاته �أطالل
م�ساجد ومدار�س تاريخ ّ َية ،وبع�ض الكنائ�س ،وغيرها من
معالم �أثريَّة.
قد تكون �أوكرانيا ما بعد الغزو الرو�سي غير ما قبله،
� اّ َإل �أن ثرواتها الطبيعية �ستبقى ،رغم الحرب المدمرة ،وال
َّ
�شك في �أن العالم �سيعي�ش تداعيات هذه الحرب بطريقة
مبا�شرة �أو غير مبا�شرة ،وال ّ َ
بد في النهاية �أن تنتهي ف�صولها
بت�سوية معينة تبد�أ بعدها ور�شة الإعمار!.
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أخالقيات

ال تق�ضي القيم على حريَّة الإن�سان
الخوري �شربل �شالال
ي��ق��ال � َّإن ال��ب��ع�����ض ي�سعى ال��ي��وم ل��ت��ج��ري��د القيم
م��ن ك ِّ��ل م�صدر مقدَّ �س ك��ي ي�صبح الإن�����س��ان م�صدر
الأخ�لاق وتت�ساوى ُّ
كل القيم في الحياة .ويُ قال � َّإن
التحرريَّة والعلمان َّية
البع�ض يرغب بعي�ش الأفكار
ُّ
ال���ت���ي ت��ح��م��ل م���ا ت��ح��م��ل م���ن �أم������ور �إي���ج���اب��� َّي���ة وم��ن
م��خ��اط��ر �إذا �أ����س���اء الإن�������س���ان �إ���س��ت��خ��دام��ه��ا .ويُ ��ق��ال
�أي ً
�����ض��اَ ّ � ،إن المرجع ّ َيات الدين َّية رجع َّية �إذ م��ا زال��ت
متم�سكة بقيم م َّر عليها الزمن و� َّأن عليها �أن تت�أقلم
ِّ
فعال في هذه
مع الع�صر وتما�شيه ليكون لها دور ّ
النه�ضة العالم ّية .ويقال � ّ َإن ال خ��وف من تعدُّ ديَّة
القيم والإن�����س��ان ق���ادر �أن يختار م��ا ينا�سب رغباته
وم�صالحه بعيدً ا عن �أيَّة �ضغوطات خارج َّية.
َّ
ن�ستقل عن �أيَّ��ة مرجع ّ َية؟ هل
هل نريد فعلاً �أن
الإ���س��ت��ق�لال�� َّي��ة تعن ــي ب��ال�����ض��رورة زوال ال��ق��ي��م؟ هل
الحر َيّات تعني بال�ضرورة لجوء ك ِّ��ل ف��رد �إل��ى و�ضع
الخا�صة وقيمه التي ي���ؤم��ن بها وت��� ِ ّؤم��ن له
مبادئه
َّ
ا�ستقرا ًرا ذات ًّيا ،هل هذه الحريَّات تجعل الفرد قاعدة
قيمه لت�صبح «الأنا» محور �أعماله؟
نرى الكثيرين ينادون مثلاً بال�سالم من دون القيام
ب���أيَّ��ة خطوات ل��زرع ال�سالم .نراهم ي��ن��ادون ب��الأخ�� ّ َوة
وبالت�ضامن م��ن دون تج�سيد ه���ذا ال��ن��داء فعل ًّيا.
فعالة ل�صنع ال�سالم
هل رغبتنا ترافقها
ً
دائما �إرادة َّ
ولعي�ش الأخ�� َّوة والت�ضامن؟ ال يكفي �أن نتك ّ َلم عن
القيم لتعا�ش .ال � َّ
��ش��ك ف��ي �أن �إيماننا بالإن�سان َّية
ي�ساعدنا على عي�ش القيم الحقيق َّية ويفتح �أمامنا

الطريق لندرك معنى حياة الإن�سان ودعوته في هذا
وخ�َّل��ق
يبين للإن�سان �أ َّن��ه �شخ�ص ح ٌّ��ر
العالم� .إ َّن��ه ِ ّ
اّ َ
الم�ستمرة.
وم�شارك مع اهلل في عمل َّية الخلق
ّ
من ال�ضروري �أن تعتقد الإن�سان َّية بكرامة الإن�سان
لحريته كقاعدة ِّ
كل عمل .هذه الحريَّة لي�ست
وتنظر ِ ّ
ق ِّيمة � اّ َإل بالإنفتاح على الحقيقة كي ال يقع الإن�سان
ت��ح��ت ن��ي��ر ال��ع��ن��ف وال��ت��ف�� ُّل��ت� .أح��ي��ا ًن��ا ك��ث��ي��رة ن�سعى
ل��ن��ك��ون م��ث��ل �أغ��ل��ب�� َّي��ة ال��ن��ا���س ال��ذي��ن ي�����س��اوم��ون على
القيم فنقبل �أحيا ًنا كثيرة بال ّ
أقل �ش ًّرا بين ال�شرور
ال�شر.
كي ن�سهِّ ل حياتنا مقنعين ذواتنا �أ َّننا ال نختار
ّْ
علينا �أن نواجه الأم��را���ض التي ممكن �أن تفتك
أهمها بدعة الفكر الأح���ادي وم�ساواة
بمجتمعنا و� ُّ
ِّ
كل القيم بع�ضها ببع�ض وفر�ض قيم ت�ؤذي الإن�سان
ِّ
وتعطل م�شروع �أن�سنته .ال يمكننا �أن ن�ساوم على
ال��ق��ي��م الأخ�ل�اق��� َّي���ة ،ال��ت��ي اخ��ت��ب��رت الإن�����س��ان�� ّي��ة عبر
الأجيال �أهم ّيتها ،با�سم الت�ساهل والت�سامح بحيث
ي�صبح ك ّ��ل �شيء ج��ائ�� ًزا طالما �أ َّن���ه يفيد ال�شخ�ص
ِّ
ويحقق م�صالحه ويجيب على متطلباته .هذه القيم
الأخالق ّية ال تق�ضي على حريّة الإن�سان وال تلقي
عب ًئا عليه� .إ َّنها تحميه من ذاته ومن العنف الناتج
تماد على الآخر
من رغبته بالحريّة التي هي �أحيا ًنا ٍ
�أكثر منها توا�صل معه من �أج��ل البناء .هذه القيم
ت�ساعد الإن�سان على الحفاظ على معنى �إن�سان ّيته
التهور وتجعله يعي�ش في خدمة �أخيه
وتبعده عن
ّ
الإن�سان ،وتف�سح المجال �أمامه لتحقيق ذاته معه.
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الحدث

الرق�ص على فوهة الربكان!
د� .إيلي جرجي اليا�س
المدمرة،
 ٧٧عامً ا على نهاية الحرب العالمية الثانية
ِّ
لتكون الحرب العالمية الأخيرة ،لأن ال مجال لقيام حرب
عالمية ثالثة لأنها �ستكون نووية حكمً ا ،فتزيل الكوكب عن
�سطح المج ّ َرة.
م�صر على الإحتفال بالن�صر الكبير على
الرئي�س بوتين
ٌّ
النازية يوم � ٩أيار  ،٢٠٢٢في ال�ساحة الحمراء ،كما درجت
الحالي
ال��ع��ادة ،م�ستخدمً ا ه��ذه ال��م�� ّ َرة ع��ن��اوي��ن ال�����ص��راع
ّ
ف��ي � أوكرانيا ،درءًا لخطر النازية الجديدة ف��ي �أوك��ران��ي��ا،
ّ
ولعل الرقم  ٧٧يحمل الخير لناحية �إيجاد
كما ي�صفها.
ح ّ��ل للأزمة الرو�سيّة  -الأوك��ران��يّ��ة ،ولتبديد فكرة الحرب
العالمية الثالثة ،وقد ا�ستعادت الذاكرة ال�شعبيّة عبر العالم
رواية  -نكتة انت�شرت بعد الحرب العالمية الثانية :تاريخ
ان��دالع الحرب العالمية الأول��ى  ،١٩١٤-٧-٢٨بينما تاريخ
اندالع الحرب العالمية الثانية � ،١٩٣٩-٩-١أي ١٩١٤+٧+٢٨
=  ،١٩٤٩ = ١٩٣٩+٩+١ولكن �سنة  ١٩٤٩كانت �سنة ح�صار
برلين من قبل ال�سوفيات في مواجهة الواليات المتحدة
الأميركية ،ال �سنة الحرب العالمية الثالثة المفتر�ضة...
ّ
الع�سكري
إطار جديد� :إذا كان يوم اندالع ال�صراع
ولو �ضمن � ٍ
بين رو�سيا و�أوكرانيا  ،٢٠٢٢-٢-٢٤ت�صبح المعادلة الجديدة:
 ...٦٨ = ٢٠+٢٢+٢+٢٤ = ١٩+٣٩+٩+١ = ١٩+١٤+٧+٢٨يبدو �أن
حرب عالمية ثالثة ،بل �ست�شهد
�سنة � ٢٠٢٢ستمرّ من دون
ٍ

الرو�س يف �أوكرانيا.

انطالقة الحرب الباردة الثالثة على هام�ش نهاية زمن الـ
«كورونا»� ،إلاّ � ّأن الذاكرة ال�شعبيّة �ستحاول دائمً ا ا�ستيعاب
ً
م�ستلهمة روح النكتة وجماليّة المزاح.
الأزمات الكبرى،

مبادرات للسالم
تبرز مبادرات ال�سالم ومحاوالت التوفيق بين الأطراف
ال��م��ت��ن��ازع��ة �أو ال��م��ت��ح��ارب��ة ع��ب��ر ال��ع��ال��م ،ل��ت��ب��دي��د �أ���ش��ك��ال
التاريخي
ال�سوداويّة المحتملة!! ولكن في ه��ذا ال�سياق
ّ
ّ
����ي ف��ي ال��ت��اري��خ
ال
�����ش��اق ،ت��ب��رز ت�����ض��ح��ي��ات ال�����ش��ع��ب الأوك����ران ّ
الحديث والمُ عا�صر ،كنتيجة حتمية ل�سيا�سات محليّة
ّ
ومعقدة على
و�إقليميّة ودوليّة خطيرة ومت�شابكة للغاية
ام���ت���داد ال�����س��ن��ي��ن ...ه���ذه الت�ضحيات ت��م��ت ّ��د م��ن��ذ ال��ح��رب
العالميّة الثانية  ١٩٤٥-١٩٣٩واحتالل الألمان لم�ساحات
وا�سعة من اال ّتحاد ال�سوفياتي ،وما بعدها مبا�شر ًة -١٩٤٥
أوكراني �ستيبان
الفا�شي ال
 ،١٩٦٠بف�ضل مغامرات الزعيم
ّ
ّ
بانديرا ومجموعات البانديريّين القوميّين ،وردّة الفعل
ال�سوفياتيّة ال��ع��ن��ي��دة وال��ق��ا���س��ي��ة ل��ل��غ��اي��ة ...م����رورًا بكارثة
«ت�شرنوبيل» الإ�شعاعيّة النوويّة �سنة  :١٩٨٦الكارثة الكبرى
الغام�ضة المجريات والم�سبّبات والتداعيات ح ّتى يومنا
الرو�سي  -الأوك��ران ّ��ي ب��دءًا
الحا�ضر ،و���ص��ولاً �إل��ى ال�صراع
ّ
من انهيار اال ّتحاد ال�سوفياتي يوم  ٢٥كانون الأوّل ،١٩٩١
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ثمّ �سنة  ٢٠١٤مع �ضمّ القرم �إلى ال�سيادة الرو�سيّة ،وبروز
النزعات الإ�ستقالليّة في مناطق �أوك��ران��يّ��ة عديدة ،ح ّتى
الحرب الحاليّة الأخيرة بين الطرفين حيث بد�أ الجي�ش
أرا�ض �أوكرانيّة مختلفة.
ّ
الرو�سي بالإنت�شار في � ٍ
لقد ّ
ال�صيني �أي
الرو�سي -
وثقت هذه الحرب التحالف
ّ
ّ
ال�شرقي من جهة ،فباتت ال�سيطرة الرو�سيّة على
المع�سكر
ّ
أوكراني في مجال ال�سيا�سات الخارجيّة والدوليّة،
القرار ال
ّ
ّ
مقدمة لمبادرة ال�سيطرة ال�صينيّة الهادئة والمت�أ ّنية على
ال��ق��رار ال��ت��اي��وان ّ��ي ف��ي ال��م��دى المنظور ،وم��ن جهة �أخ��رى
المع�سكر ال��غ��رب ّ��ي �أي ال��ت��ح��ال��ف الأم��ي��رك ّ��ي ـ ال��ب��ري��ط��ان ّ��ي
ال��ذي ت�سرّ ع في ارت��ك��اب الخط�أ الخطير وربّ��م��ا الخطيئة
الرو�سي ف�أدّى الو�ضع �إلى
التاريخيّة ،في ا�ستفزاز الجانب
ّ
م��ا �أدّى �إل��ي��ه ،وت��رك الأم��ي��رك��يّ��ون �أوك��ران��ي��ا تح�صد وحدها
نتائج هذه الحرب الرهيبة.
ال يزال الدور الأوروب ّ��ي في خ�ضم الأزم��ات الإجتماعيّة
والإق���ت�������ص���اديّ���ة وال�����ص��ح��يّ��ة ع��ل��ى ه��ام�����ش م��رح��ل��ة جائحة
«كورونا»� ،أو الأزم��ات ال�سيا�سيّة والع�سكريّة والإ�ستخباريّة
في �صلب المواجهة الرو�سيّة  -الأوكرانيّة ،دون الم�ستوى
المطلوب ...فقد انطلقت الحرب الباردة الثالثة بالفعل
ع ً
��و���ض��ا ع��ن ال��ح��رب العالمية الثالثة ال��ك��ارث��يّ��ة ،ول��م يعد
إ�ستراتيجي �أن تلعب �أوروب��ا الدور
كافيًا على الم�ستوى ال
ّ
ّ
البريطاني
أميركي -
الغربي :ال
التقليدي بدعم المع�سكر
ّ
ّ
ّ
ال�صيني
وم��ن ي�����س��ان��ده ،ف��ي م��واج��ه��ة المع�سكر ال�����ش��رق ّ��ي:
ّ
���ي وم����ن ي��ق��ف م���ع���ه ،م���ع ه��ام�����ش م���ن ال���م���ن���اورة
 ال���رو����س ّّ
المحدودة ح�سب الحاجة وال�ضرورة ...بل عليها �أن تتخذ
ال��ق��رار الم�صيري ،وق��د �أعطتها ال��م��واج��ه��ة بين مو�سكو
الو�سطي بين
وكييف الفر�صة النوعيّة لتبد�أ بلعب ال��دور
ّ
بمحاولة
ّة
المع�سكرين ،و�أن ت�أخذ المبادرة الإ�ستثنائي
جرّ
الطرفين �إل��ى طاولة المفاو�ضات لتحقيق الت�سويات �إذا
لزم الأمر ذلك ،وهذا ما يجعل الدور الأوروب ّ��ي في المدى
المنظور ممي ًزا.

حرب عسكريَّة  -استخبارية
ّ
المتقدمة والمتطوّ رة
خلف ال��ح��رب التقليدية ولكن
�ضمن الجيلين الثالث والرابع من الحروب ،حيث حركة
الم�شاة وال��دبّ��اب��ات وال��ع��رب��ات وال��ط��ائ��رات م ّ
��رك��زة وم��ح ّ��ددة
ف���ي خ���دم���ة الأه�������داف ال��رو���س��ي��ة ال���م���ط���روح���ة ،ث���مّ ���ة ح��رب
ا�ستخباريّة عنيدة وعميقة يديرها الرو�س على ما عرفوا
عليه م��ن ط��اق��ات �أم��ن��ي��ة وا�ستخبارية ���ش��دي��دة الفعاليّة،
�ضمن الجيلين الخام�س وال�ساد�س من ال��ح��روب ،هدفها
�����ي ن��ف�����س��ه ب��م��ا ي��� ّ
��ش��ك��ل ان��ت�����ص��ارًا
ت��ط��وي��ع ال��ن��ظ��ام الأوك�����ران ّ
ا���س��ت��رات��ي��ج��يًّ��ا رو���س�� ًيّ��ا ح�� ّت��ى ل��و ان�سحب الجي�ش ال��رو���س ّ��ي
ً
وتق�سمت �أوكرانيا بين مركزية م�ستوعبة وواليات
الحقا،
َّ
ّ
�شبه م�ستقلة منا�صرة للرو�س� ،أو تغيير ه��ذا النظام من

الرئي�س بوتني.

ّ
الحل الأخير ال��ذي تحاول مو�سكو تفاديه.
�أ�سا�سه ،وه��ذا
وك��ان��ت �أول���ى ث��م��رات ه��ذه ال��ح��رب الإ���س��ت��خ��ب��اريّ��ة ،اع��ت��راف
القيادة الأوكرانيّة العليا بالخيبة تجاه الواليات المتحدة
الأميركية وحلف �شمال الأطل�سي وبع�ض �أوروب���ا ،لتركها
تقاتل الرو�س وحدها.

أزمة اقتصاديَّة محتملة
ه���ل م���ن �أزم�����ة اق��ت�����ص��اديّ��ة محتملة ب��ع��د ب���دء ان��ح�����س��ار
ّ
الم�ستجدة؟
«كورونا» ،وعلى �ضوء الحرب الأوكرانية
ي��ب��دو اح��ت��م��ال ح��دوث��ه��ا ع��ال��يً��ا ،ع��ل��ى غ����رار �أزم����ة ١٩٢٩
الماليّة  -الإقت�صاديّة عبر العالم ،فقد �أنهكت الجائحة
ومتحوّ راتها العديدة ،بعد �سنتين من الن�ش�أة والإنت�شار،
ّ
وعطلت الكثير
والمالي عبر العالم،
ال�صح ّي
النظامين
ّ
ّ
م���ن ق��ط��اع��ات ال��ع��م��ل ال��ف��اع��ل��ة ف���ي ال��م��ج��ت��م��ع��ات ل��ف��ت��رات
زمنيّة نوعيّة ،ولم تكد ت�شارف على الإنتهاء ،ح ّتى اندلعت
ّ
التقدم
الرو�سي والأوك��ران ّ��ي مع
المواجهة بين الجي�شين
ّ
ال��رو���س ّ��ي ف��ي �أوك��ران��ي��ا .ب��م��ا � ّأن ال��ح��رب العالمية الثالثة
ال يمكن �أن تندلع لأ ّنها ن��وويّ��ةّ � ،أن تبادل نماذج الح�صار
الإق��ت��� ّ
��ص��ادي بين �أف��رق��اء ال�����ص��راع� ،ستفتح الطريق لأزم��ة
ماليّة  -اقت�صاديّة عالميّة.
ف����ي خ�������ض���مّ ال���رق�������ص ع���ل���ى ف���وه���ة ال����ب����رك����ان ،وت���ف���اديً���ا
لإدراك قعر الهاوية ،وبعد �سل�سلة من الأزم���ات ال�صحيّة
والإج��ت��م��اع��يّ��ة والإق��ت�����ص��اديّ��ة وال�سيا�سية منذ �سنة ٢٠٢٠
إن�ساني ال�شامل �أن
و�صولاً �إل��ى �سنة � ،٢٠٢٢آن لل�ضمير ال
ّ
ً
مدعومة من
ي�ستيقظ ،وللأمم الم ّتحدة �أن تلعب دوره��ا
ّ
المنظمات الإن�سانيّة والمجتمعات المدنيّة� ...آن للب�شريّة
ّ
الم�ستتب،
ال�ضروري والأمن
جمعاء �أن تعرف �أخيرًا ال�سالم
ّ
رقي
و�أن ت��درك معاني البحبوحة وال��رخ��اء ،و�أن ت�ستوعب ّ
العدالة و�أهميّة المحبّة.
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إقتصاد

�أزمة قمح عالم َّية تطل بر�أ�سها
وتحذيرات من «مجاعة جماع َّية»
هال �صغبيني
ال � ّ
ش�������ك ف�������ي �أن الح�������رب
الرو�سي�������ة – الأوكراني�������ة
�ستكون لها �آثا ٌر م�ضاعفة
عل�������ى مجم�������ل الإقت�صاد
العالم�������ي .فهي �ستقل�ص
توقعات النمو الإقت�صادي
و�ستفاق�������م مع�������دالت
الت�ضخم المرتفعة �أ�صلاً
ف�������ي جمي�������ع دول العالم،
والأخطر �أنها قد تت�س َبّب
ب�أزمة غذاء عالمية.
فال�ص�������راع المت�صاع�������د
الرو�س�������ي – الأوكراني لم
ي�ضرب �إم�������دادات الطاقة
في �أوروبا فح�سب ،بل �أ ّدى
� ً
أي�ض�������ا� ،إل�������ى تقلبات في ارتفاع �أ�سعار القمح �إلى م�ستويات قيا�سية لم تبلغها منذ العام .2008
�أ�سواق القم�������ح العالمية
و�أث�������ار ق�ضاي�������ا تتعلق بتعطيل الإم�������دادات نتيجة توقف �صادرات القم�������ح مع توقف الموانئ المطلة عل�������ى البحر الأ�سود
تقريبً�������ا ،وت�سبّ�������ب بارتفاع �أ�سعار القمح �إلى م�ستوي�������ات قيا�سية لم تبلغها منذ العام  .2008وه�������و �أمر خطير ويهدد ب�أزمة
قم�������ح وغ�������ذاء عالمية ال�سيما �أن رو�سيا و�أوكرانيا تمثالن معًا  32في المئة من التجارة العالمية في القمح .كما �أن رو�سيا
ِّ
ِّ
م�صدرة
م�صدر للقمح في العالم و�أكبر منتج بعد ال�صين والهند .فيما �أوكرانيا هي واحدة من �أكبر خم�س دول
ه�������ي �أكبر
للقمح.
وم���ن �ش����أن �إطال���ة الح���رب �أن تجعل م���ن ح�ص���اد المحا�صيل �شبه
م�ستحي���ل ،مما يه���دد الأمن الغذائ���ي في العالم .وهو م���ا ع ّبر عنه
برنام���ج الأغذي���ة العالمي الذي ي�شتري نح���و ن�صف �إمدادات القمح
م���ن �أوكرانيا ،والذي �أطلق تحذي ًرا من ت�أثي���ر الأزمة الأوكرانية على
خ�صو�صا ف���ي مناطق المجاعات ،ومن «مجاعة
�أم���ن الغذاء عالم ًّيا،
ً
جماعية» في بع�ض المناطق.
وح���ذرت رئي�سة �صندوق النقد الدول���ي كري�ستالينا جورجييفا � ً
أي�ضا
من «�أنه كلّما طال بقاء القوات الرو�سية في �أوكرانيا ،ظلَّت الجرارات

و�آالت ح�صاد محا�صيل البالد معطلة ،مما يهدد الأمن الغذائي لأبعد
م���ن المنطق���ة» .كما تخ���وف البنك الدولي من �أن ع���ددًا من الدول
نق�ص���ا في �إم���دادات القمح على الم���دى القريب،
النامية �س���تواجه ً
ب�سبب اعتمادها الكبير على �صادرات القمح الأوكرانية.
وجاء ت�ص���ريح الم�ست�شار الرئا�س���ي الأوكراني �أوليه �أو�ستينكو ليعزز
المخاوف الدولية حين ح ّذر من �أنه �إذا ا�س���تمرت الحرب« ،لن تكون
�أوكرانيا قادرة على ت�صدير الحبوب �إلى العالم».
وا�ستجاب��� ًة الرتف���اع �أ�سعار القم���ح العالمية ،فر�ضت بع����ض البلدان
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قي���ودًا على ال�صادرات ،وهو �أمر �سوف ي�ساهم في مفاقمة ال�ضغوط
اً
م�ستقبل و�سط توقعات با�ستمرار وتيرة ال�صعود
على ارتفاع الأ�سعار
خ�ل�ال الع���ام الحالي ،وقد ي�ستم���ر ارتفاع الأ�سعار ف���ي العام 2023
نظ ًرا �إلى القيود المفرو�ضة على تو�سيع الإنتاج.

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

تعتمد دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ب�شكل كبير على واردات
القم���ح م���ن رو�سيا و�أوكرانيا .وق���د ت�ؤدي الحرب الراهن���ة �إلى �أزمة
ً
ارتباطا وثي ًقا بمدى
غ���ذاء حادة في هذه المنطقة ،وهو �أمر مرتبط
ا�ستمرار ال�صراع.
وق���د دفعت الحرب في �أوكراني���ا �إلى بدء عدد من دول المنطقة في
تقني���ن القمح ،في خطوة و�صفها برنام���ج الأغذية العالمي ب�أنه «عد
تنازلي للكارثة».
يقول المعهد الدولي لبحوث ال�سيا�سات الغذائية �إن البحر الأ�سود له
�أهمية ا�ستراتيجية ل�سل�سلة توريد القمح الأوكرانية ،حيث يتم �شحن
ال�ص���ادرات �إلى منطق���ة ال�شرق الأو�س���ط و�شمال �أفريقي���ا ح�صر ًّيا
ع���ن طريق البح���ر .ويو�ضح �أن القم���ح الذي ت�ستورده ال���دول حال ًّيا
ي�أت���ي من مو�سم الح�ص���اد الذي ح�صل في تموز من العام � ،2021أي
قب���ل الح���رب الرو�سية – الأوكراني���ة� .صحيح �أنه ال ي���زال نحو ربع
المح�ص���ول متواف ًرا خالل الأ�شهر الثالث���ة المقبلة ،لكن توقف عمل
نق�صا ف���ي دول مثل م�صر
موان���ىء البح���ر الأ�س���ود يمك���ن �أن يخلق ً
ولبن���ان� .إذ تعتب���ر الأولى �أكبر م�ستورد للقمح ف���ي العالم حيث ي�أتي
حوال���ي  70في المئة من قمحها م���ن رو�سيا و�أوكرانيا ،فيما ي�ستورد
لبنان بما ن�سبته  60في المئة من هذين البلدين.
وم���اذا �سيح�ص���ل �إذا لم يتمك���ن المزارعون في �أوكراني���ا من زراعة
محا�صي���ل القمح وح�صاده���ا بحلول تم���وز 2022؟ �ستتوقف �سل�سلة
التوري���د عنده���ا .وعل���ى افترا����ض �أن المزارعين نجح���وا في ذلك،
فلي����س هناك ما ي�ضمن ب�أنهم �سيكونون قادرين على ا�ستخدام البنية
التحتية الالزمة لنقل الحبوب �إلى الموانئ.
ف���ي هذا الإط���ار ،ي�ش���رح الباحث االقت�ص���ادي في المعه���د الدولي
لبح���وث ال�سيا�س���ات الغذائية جوزيف غلوبر �أن���ه كان من المفتر�ض
قب���ل الحرب �أن يتم �شح���ن حوالي  24مليون طن من القمح الذي تم
زرع���ه في الخريف الما�ضي من �أوكرانيا بد ًءا من ال�صيف .وهو رقم
خف�ضت���ه وزارة الزراعة الأميركية �إل���ى  20مليو ًنا ،و«قد ي�صل �إلى 6
�أو  7ماليي���ن ،مع قيام رو�سيا بقط���ع معظم خطوط ال�سكك الحديد
م���ن مناط���ق �إنتاج القمح الرئي�سي���ة �إلى المين���اء» .ويو�ضح �أن م�صر
لديها دع ًما حكوم ًّيا ويمكنها �شراء القمح من م�صادر بديلة لتخفيف
وط����أة هذه الكارثة ،لك���ن البلدان الأ�صغر مثل لبن���ان في و�ضع �أكثر
ح�سا�سية.
وت�أت���ي تنبيهات الخبير المال���ي واالقت�صادي والم�ست�شار الإقت�صادي
ال�ساب���ق في �صندوق النق���د الدولي رند غ ّيا�ض ف���ي تغريدة له على
ح�ساب���ه الخا�ص على تويتر في ت�أكيد �إ�ضافي لعمق االزمة المتوقعة،
�إذ كت���ب قائ�ًل�ااً �« :أ�صب���ح القم���ح� ،أكثر م���ن �أي وقت م�ض���ى ،ق�ضية

پ �أوكرانيا� :إذا ا�ستمرت احلرب لن
نكون قادرين على ت�صدير احلبوب
�إىل العامل پ
جيو�سيا�سي���ة� .إذا لم يزرع الأوكرانيون ف���ي ال�شهر المقبل ،وهو �أمر
وارتفاعا
نق�ص���ا عالم ًّيا في الغ���ذاء
ً
غي���ر مرج���ح للغاية ،ف�سن�شه���د ً
�شديدًا في �أ�سعار المواد الغذائية� .سيكون لهذا �آثار كارثية في جميع
�أنحاء العالم ،وخا�صة في ال�شرق الأو�سط».

مصر أكبر مستورد للقمح

م�ص���ر هي �أكبر م�ستورد للقمح في العال���م حيث يبلغ حجم وارداتها
� 12إل���ى  13مليون طن �سنو ًّيا .ورغم الجهود التي تبذلها الدولة منذ
�أزم���ة الغذاء التي �ضرب���ت العالم عام  2008-2007م���ن �أجل تنويع
منا�ش���ئ ا�ستيرادها من الغ�ل�ال ،تظل ك ٌل من رو�سي���ا و�أوكرانيا �أكبر
ِ
م�صدّري الغالبية العظمى من واردات الغالل �إلى م�صر.
�صحي���ح �أن���ه لي�ست هناك م���ن مخاوف داهمة م���ن نق�ص في القمح
ف���ي الأ�سابيع المقبلة حيث �أن م�صر تملك احتياط ًّيا ا�سراتيج ًّيا �آم ًنا
من مخ���زون القمح يكفي لتغطية حوالي ثالثة �أ�شهر من اال�ستهالك
المحل���ي وفق ت�أكيدات وزير التموين الم�صري علي الم�صيلحي ،لكن
التوقعات بعد ذلك غام�ضة.
ت�شير الورقة البحثية التي �أعدها المعهد الدولي لبحوث ال�سيا�سات
الغذائي���ة بعنوان «تُ ِ ّ
�شكل الأزمة الرو�سية  -الأوكرانية تهديدًا خطي ًرا
للأم���ن الغذائي ف���ي م�صر»� ،إلى �أنه من�ش�أ حوال���ي  20في المئة من
�ص���ادرات القم���ح العالمية ه���و ن�صف الك���رة الجنوب���ي )الأرجنتين
و�أ�سترالي���ا في المق���ام الأول( ،وعاد ًة ما يتم �شح���ن تلك ال�صادرات
ف���ي �أواخر الخري���ف و�أوائل ال�شتاء .كما تُعد كن���دا وكازاخ�ستان من
كب���ار المنتجين الذين يح�صدون ف���ي الخريف ،وقد تكون �صادراتهم
ق���ادرة على تعوي����ض الكثير من العجز الناجم عن الخ�سائر في �إنتاج
�أوكراني���ا خالل الع���ام المقبل وما بعده  -ولك���ن بتكلفة �أعلى ب�سبب
ط���رق ال�شحن الأطول ،وتكاليف النقل المتزايدة الناجمة عن ارتفاع
�أ�سعار النفط.
وبالن�سب���ة الى م�صر ،ت�شرح الورق���ة ب�أنه �سيتعين على م�صر «البحث
ع���ن موردين ج���دد� ،إذا لم تتمك���ن �أوكرانيا من ت�صدي���ر القمح هذا
الع���ام� .إال �أن  -ل�سوء الحظ  -الفر�ص المتاحة �أمام م�صر محدودة.
حال ًّي���ا ،يتواف���ر لدى منتجي القمح في �أمي���ركا الجنوبية – وتحديدًا
الأرجنتي���ن ،فوائ�ض �أكبر من المعتاد من �آخر ح�صاد ُمتاح للت�صدير.
وب�شكل عام� ،سيكون من ال�صعب زيادة الكميات المعرو�ضة من القمح
عل���ى م�ستوى العال���م على المدى الق�صير ،حيث يُزرع حوالي  95في
المئ���ة من القمح المنتج في االتح���اد الأوروبي وحوالي  85في المئة
ف���ي الواليات المتحدة في ف�صل الخري���ف ،مما يترك مجالاً
اً
�ضئيل
لتلك المناطق لزيادة الإنتاج على المدى القريب».
تنف���ق الحكومة الم�صرية نحو  3ملي���ارات دوالر �سنو ًّيا على واردات
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القمح ،وق���د ت�ضاعف الزيادة الأخيرة في
الأ�سعار هذا المبلغ تقري ًبا لي�صل �إلى 5.7
ملي���ارات دوالر .ومن �ش�أن ذل���ك �أن يهدد
منظومة دعم الخب���ز البلدي )العي�ش( في
م�ص���ر ،التي توف���ر  150رغيف خبز بلدي
مدعوم �شهر ًّيا لماليين الم�ستفيدين.
ويمث���ل «الخب���ز المدع���وم» مل ًّف���ا �شائ��� ًكا
�أمام الحكوم���ة الم�صرية ،فهو ي�ضعها بين
مطرق���ة الت�ضخم في حالة زي���ادة �سعره،
و�سن���دان تفاق���م عج���ز الموازن���ة العامة
للدولة ف���ي حالة ا�ستم���رار �سعره الحالي
البال���غ  5قرو�ش للرغي���ف الواحد ،والذي
ل���م يتغير منذ ثمانين َّي���ات القرن الما�ضي،
رغ���م و�صول تكلف���ة الرغيف ل���ـً 80
قر�شا
حال ًّيا .م���ع الإ�شارة هنا �إلى �أن حوالي 72
مليون م�صري� ،أي نحو ثلثي عدد ال�سكان،
يح�صل���ون عل���ى خم�سة �أرغف���ة من الخبز
يوم ًّيا لل�شخ�ص الواح���د ،بما يثقل موازنة
الب�ل�اد ب�أكث���ر م���ن  50مليار جني���ه �سنو ًّيا
كدعم لهذه ال�سلعة فح�سب.

الخبز المدعوم ملف �شائك �أمام الحكومة الم�صرية.

پ �إذا مل يزرع الأوكرانيون ال�شهر
نق�صا عامل ًيّا يف
املقبل �سن�شهد ً
الغذاء وارتفا ًعا �شدي ًدا يف �أ�سعار
املواد الغذائية پ
الفدرالي األميركي يرفع أسعار الفائدة 25
نقطة

رف���ع مجل����س الإحتياطي الفدرالي الأميركي �أ�سع���ار الفائدة بمقدار
 25نقط���ة �أ�سا�س للم���رة الأولى منذ نهاي���ة  ،2018باد ًئا �سل�سلة من
الزي���ادات الإ�ضافية الت���ي يتوقع �أن ت�صل �إلى نط���اق بين  1.75في
المئ���ة و 2ف���ي المئة بحل���ول نهاية الع���ام بهدف من���ع االقت�صاد من
الإنهاك وخف�ض الت�ضخم الذي و�صل لأعلى م�ستوياته في  4عقود.
وج���اء ق���راره برفع �سعر الفائ���دة بمقدار  0.25ف���ي المئة في ختام
اجتم���اع لجنة ال�سوق المفتوح���ة الفدرالية التي قال���ت �إن تداعيات
الحرب في �أوكرانيا �ستت�سبب «على الأرجح ب�ضغط ي�ؤدي �إلى ازدياد
الت�ضخ���م وي�ؤثر على الن�شاط االقت�صادي» ،و�أ�شارت �إلى �أن «زيادات
متوا�صلة» في المعدل �ستكون «منا�سبة».
ومن المتوق���ع �أن تكون لهذا القرار تداعيات عالمية وا�سعة النطاق.
فم���ن خالل رف���ع �أ�سع���ار الفائ���دة� ،سيجع���ل االحتياط���ي الفدرالي
االقترا�ض �أكثر تكلفة عل���ى الأ�سر وال�شركات والحكومات في جميع
�أنحاء العالم.

�أما بالن�سبة �إلى الخبز غير المدعوم )الحر( ،فقد ارتفع �سعره بنحو
 50ف���ي المئ���ة ،ما دف���ع الرئي�س عب���د الفتاح ال�سي�س���ي �إلى مطالبة
الحكومة بت�سعيره للح ِّد من ارتفاع ثمنه والتي اتخذت قرا ًرا بتحديد
�سعره لم���دة ثالثة �أ�شهر ،مع احتمال تغيير �سعره �شهر ًّيا �إذا اقت�ضى
الأمر ،بح�سب وزير التموين الم�صري علي الم�صيلحي.
ختا ًم���ا ،ت�شكل الحرب الرو�سية  -الأوكرانية تحد ًيا كبي ًرا �أمام الأمن
الغذائ���ي العالم���ي ،وهي �أظه���رت �أن هناك حاجة ما�س���ة �إلى �إجراء
�إ�صالحات وحلول طويلة الأجل� .إذ يفتر�ض بالدول الم�ستوردة للقمح
ب����أن ت�ض���ع �سيا�سات من �أج���ل تنويع م�صادر وارداته���ا الغذائية على
الم���دى الق�صير ،و�أن تبحث في خيارات تقلي�ص الفجوة بين العر�ض
المحلي والطلب وخ�صو�صاً بالن�سبة �إلى م�صر.

م�صرف �إنكلترا يرف�������ع �أ�سعار الفائدة
�إلى م�ستوى ما قبل «كورونا»
رفع م�ص�������رف �إنكلترا المركزي معدل الفائ�������دة �إلى م�ستوى ما
قب�������ل جائحة «كورون�������ا» لمواجهة الت�ضخم ال�������ذي يقول �إنه قد
يتج�������اوز  8ف�������ي المئة ف�������ي  2022لكنه قلق م�������ن عواقب الهجوم
الرو�سي على �أوكرانيا على النمو.
و�أعلن في مح�ضر اجتماعه �أن «لجنة ال�سيا�سة النقدية �صوتت
لرف�������ع �سع�������ر الفائدة ب�������ـ 0.25نقطة �إلى  0.75ف�������ي المئة» .هذه
ه�������ي المرة الثالث�������ة على التوال�������ي التي ت�شدد فيه�������ا �سيا�ستها.
وبررت قراره�������ا بـ «التوتر في �سوق العمل والم�ؤ�شرات الم�ستمرة
للتكاليف وال�ضغوط الت�ضخمية ومخاطر ا�ستمرارها».
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جدول بالتلزيمات في م�صلحة الأبنية عن �شهر ني�سان 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

ف�صيلة �شبعا

�إ�ستدراج
عرو�ض

خام�سة

�إ�ستحداث م�ستودع

الثالثاء

٢٠٢٢/٤/٥

10،٠٠

2

٢

مبنى �سجن المحكومين
في ال�سجن المركزي في
رومية
مبنى مجموعة ومواكبة
ال�شخ�صيات في مجمع
ال�ضبية
مطعم ال�سجن المركزي
في رومية
مكتب الأدوية واللوازم
الطبية والم�ستودعات في
ثكنة محمد نا�صر
مبنى الأوني�سكو

�إ�ستدراج
عرو�ض

الأعمال الحديدية

�أ�شغال لزوم غرفة خوادم
الكاميرات

الثالثاء

٢٠٢٢/٤/٥

١١،٠٠

١

�إ�ستدراج
عرو�ض

خام�سة

�صيانة مختلفة لزوم حمامات

الخمي�س

٢٠٢٢/٤/7

10،٠٠

١

�إ�ستدراج
عرو�ض
�إ�ستدراج
عرو�ض

رابعة

منع ن�ش

الخمي�س

٢٠٢٢/٤/7

11،٠٠

1

رابعة

الأعمال الحديدية

�صيانة حديدية مختلفة
لمعالجة الأ�ضرار الناتجة عن
�إنفجار مرف�أ بيروت
�أ�شغال حديدية

الجمعة

٢٠٢٢/٤/8

١0،٠٠

١

الثالثاء

٢٠٢٢/٤/12

10،٠٠

١

الأعمال ال�صحية

�أ�شغال �صحية

الثالثاء

٢٠٢٢/٤/12

١١،٠٠

١

�إ�ستدراج
عرو�ض

خام�سة

�صيانة مختلفة

الخمي�س

٢٠٢٢/٤/14

10،٠٠

١

�إ�ستدراج
عرو�ض

خام�سة

الأ�شغال المطلوبة لزوم مدخل
مر�آب

الخمي�س

٢٠٢٢/٤/14

11،٠٠

١

�إ�ستدراج
عرو�ض

الأعمال الحديدية

�صيانة حديدية مختلفة

الأربعاء

٢٠٢٢/٤/٢٠

١0،٠٠

1

�إ�ستدراج
عرو�ض
�إ�ستدراج
عرو�ض

خام�سة

تقديم وتركيب �شفاط هواء

الأربعاء

٢٠٢٢/٤/٢٠

11،٠٠

1

خام�سة

�صيانة مختلفة لزوم القاطع
الحديدي في الطابق الأر�ضي

الخمي�س

٢٠٢٢/٤/٢١

١0،٠٠

١

خام�سة

�صيانة مختلفة

الخمي�س

٢٠٢٢/٤/٢١

11،٠٠

2

رابعة

�أ�شغال مختلفة

الأربعاء

٢٠٢٢/٤/٢٧

10،٠٠

1

خام�سة

ت�أمين مياه �ساخنة

الأربعاء

٢٠٢٢/٤/٢٧

١١،٠٠

1

تقديم وتركيب �شفاطات هواء
لزوم غرف الت�أديب

الخمي�س

٢٠٢٢/٤/٢٨

10،٠٠

1

الأعمال الحديدية

الخمي�س

٢٠٢٢/٤/٢٨

١١،٠٠

1

٣

٤
٥

٦

�إ�ستدراج
عرو�ض
�إ�ستدراج
عرو�ض

٧

نقطة حرا�سة منزل
القا�ضي مي�شلين بريدي

٨

م�ستودع �شعبة المعلومات
في الجناح ( )Nفي ثكنة
محمد نا�صر
مفرزة �سير جونية ومحطة
المحروقات

١٠

مبنى اللولب ومبنى
الأحداث في ال�سجن
المركزي في رومية
م�ستودع مفرزة طوارئ
جونية
مبنى المحكومين في
ال�سجن المركزي في
رومية
ف�صيلة قرطبا

١٤

�أق�سام ال�سجن المركزي
في رومية

15

نظارة ف�صيلة برمانا

�إ�ستدراج
عرو�ض

16

مفرزة طوارئ بعبدا في
معهد الوروار

�إ�ستدراج
عرو�ض

خام�سة

17

نظارة مخفر غبالة

�إ�ستدراج
عرو�ض

�أ�شغال حديدية

٩

١١
١٢

١٣

�إ�ستدراج
عرو�ض
�إ�ستدراج
عرو�ض
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واقع

العالم ي�أكل الح�صرم واللبنانيون ي�ضر�سون

طالبنا في �أوكرانيا ...والم�صير المجهول!
غوى حيدر
عوا�ص�������ف مختلف�������ة ومتنوِّعة تحا�ص�������ر اللبنانيي�������ن منها القطبي�������ة ،ومنها المالي�������ة والنقدي�������ة والغذائية
وخ�صو�صا في �أوكرانيا.
يتو�سلون نعمة الحياة الكريمة في الوطن وفي المهجر،
والكهربائية ،وكلها تجعلهم
ً
َّ
ففي �أواخر �شباط  2022ا�شتعلت الحرب الرو�س ّ َية  -الأوكرانية وبد�أت تهدد ال�سالم في �أوروبا والعالم.
ّ
الجغرافي عنها وعن �آثاره�������ا الع�سكر َيّة الأمنية ل ّ َأن
يترق�������ب اللبنانيون مجريات هذه الح�������رب رغم بعدهم
ِّ
لبنان يعاني من �أ�سو�أ �أزمة اقت�صادية في تاريخه تنتج تداعيات معي�شية ال ُّ
تقل خطور ًة عن ت�أثيرات الحرب.
وت�������زداد المعاناة في ّ
ظل انهيار مالي وتدهور قيمة الليرة ،واعتماد الإقت�صاد كل ًّيا على الإ�ستيراد للح�صول
على حاجاته التي باتت �أ�سعارها مرتبط ًة مبا�شر ًة بالأ�سواق العالم ّ َية.

أثر احلرب على اإلقتصاد ّ
اللبناني

ف���ي درا�س���ة للمحل���ل الزراعي �أليك����س �سميث ف���ي معهد
«� »Breakthroughأك���د �أ َّن لبن���ان �سيت�أث���ر كثي���راً به���ذه
الح���رب لأن���ه ي�ستورد  %50م���ن احتياجاته م���ن القمح من
�أوكراني���ا ،كم���ا يحتاج �إلى � 100ألف ط���ن زيوت وم�شتقاتها
وي�ستورد  %60منها من تلك الدولة.
ويذك���ر خب���راء �آخ���رون �أن بلدنا ا�ستورد منه���ا خالل العام
� 2020أكث���ر م���ن � 630ألف طن من القمح ما يمثل  %80من

حاجات���ه الإ�ستهالكي���ة .فقد رفع���ت وزارة الإقت�صاد �أ�سعار
الخب���ز ب�سبب ارتفاع �أ�سعار المحروقات عالم ًّيا والتي ت�ؤثر
مبا�شر ًة في �سعر الطحين وفي كلفة �إنتاج الخبز ،الى جانب
ارتفاع ا�سعار القمح وال�سكر والزيت في الأ�سواق العالمية.
فق���د �ص َّرح وزير الإقت�صاد �أمين �سالم ب�أنه قام باجتماعات
مع �سفراء عدد م���ن الدول الم�ستعدة لتعوي�ض هذه الن�سبة
الكبيرة من التراجع ،م� ِ ّؤك ًدا �أن هناك م�صادر �أخرى للقمح،
ً
حفاظا على الأمن الغذائي.
خ�صو�صا من رومانيا ورو�سيا
ً
وبغ�ض النظر عن البعد الإقت�صادي ،يرتبط لبنان بعالقات
�سيا�سي���ة وم�صال���ح تت�أثر ب�أي
ح���دث �أو اهت���زاز عالم���ي.
فقد قررت الحكومة التحرك
ل�ضم���ان الأم���ن الغذائ���ي
لمواجهة غ�ل�اء الأ�سعار ومنع
الإحت���كار ،و�شكل���ت لجن���ة
التحديات
وزارية للتعام���ل مع
ِّ
الغذائي���ة الت���ي فر�ضته���ا
الح���رب ،من بينه���ا المخاوف
م���ن نق����ص الإم���دادات م���ن
القم���ح والزي���وت .و�أ�ص���درت
وزارة ال�صناع���ة ق���را ًرا يمن���ع
ت�صدي���ر الم���وارد الغذائي���ة
الم�صنَّع���ة ف���ي لبن���ان �إلاّ بعد
حي���ازة �إج���ازة ت�صدي���ر م���ن
وزارة ال�صناع���ة للحفاظ على
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المخزون الإ�ستراتيجي الغذائي تحت �سقف الأمن الغذائي.

اإلغتراب اللبناني

ف���ي بداية ن�ش���وء الأزم���ة الرو�س َّي���ة  -الأوكران َّي���ة ،طلبت
الحكومة من اللبنانيين في �أوكرانيا ِ ّ
توخي الحذر والحفاظ
عل���ى �سالمتهم .وعندما اندلعت الحرب وا�شتدت المعارك
ل���م تتم َّكن جميع العائ�ل�ات اللبنانية بمن فيهم الطالب من
مغ���ادرة الب�ل�اد .وبعد م�ساع���دة ال�سف���ارة اللبنان َّية ورجال
الأعم���ال اللبنانيي���ن ،ا�ستطاع���ت ن�سب���ة كبيرة م���ن �أفراد
تقدر بحوالي � 2200شخ�ص و 1200طالب ،الخروج
الجالية ّ
بمب���ادرة �شخ�صية �أو بالتّن�سيق مع �سف���ارة لبنان و�سفارات
الدول القريبة من �أوكرانيا.
ع���دد كبي���ر من الطالب وم���ن العائ�ل�ات اللبنانية غادروا،
ومنه���م من بقوا �إم���ا لأنهم يريدون البق���اء� ،أو لعدم معرفة
�أي �شيء عنهم ب�سبب فقدان االت�صال بهم .وتجدر الإ�شارة
الى وجود عائ�ل�ات لبنانية مقيمة خارج المدن الأمر الذي
ي�صعب الو�ص���ول �إليها ب�سبب فقدان �شب���كات االت�صاالت.
�أم���ا الذين غ���ادروا فق�سم كبي���ر منهم توجه م���ن بولندا �أو
وخ�صو�صا �ألمانيا التي قدمت
رومانيا �إلى الدول الأوروبية
ً
لهم ت�سهيالت �إن�سانية.
�إ َّن م�شقّات الطرق التي تك َّبدتها العائالت اللبنانية لمغادرة

وخ�صو�ص���ا في تح ّ ُمل المخاط���ر في ال�سير على
�أوكراني���ا،
ً
الأق���دام �أيام���اً عديدة ،كان���ت �أليمة و خطي���رة .وعن ذلك
يق���ول المهند�س علي �شعيب المقيم في �أوكرانيا لـ «الأمن»،
� ّإن الح���ظ لعب ل�صالحه بحيث �أ ّنَ���ه كان يزور لبنان لب�ضعة
�أي���ام لر�ؤية والدته ،عندما اندلعت الحرب .و ي�ضيف �أنه ال
يعرف م�صي���ر عمله �إذ هرب زم�ل�ا�ؤه الأوكرانيون والو�ضع
ي���زداد �سو ًءا .كما �أ�شار �إلى �أن الكثير من زمالئه اللبنانيين
خ�سروا �أعمالهم والبع�ض الآخر ال يعرف م�صيره.
�أ َّما في لبنان في�ستمر الطالب الوافدون من �أوكرانيا بالقلق
وال�ضياع لأ ّنَهم لم ي�ستطيعوا االلتحاق بالجامعات في لبنان،
ولأ َّن كثيراً منهم غادروا �أوكرانيا قبل �أ�شهر من التخرج من
جامعاتها.
ف���ي هذا الإطار ،تقول الطالبة جن���ى ح�سن لـ«الأمن»� ،إنها
ترك���ت كلي���ة ط���ب الأ�سنان وه���ي في �آخر ف�ص���ل لها ،ولم
ت�ستط���ع التوا�صل مع جامعتها للتن�سيق معها للح�صول على
�أي �أوراق ر�سمي���ة تثبت �أ َّنها طالبة في الكلية .وت�ضيف �أنها
ال تع���رف م�صيره���ا التعليمي �إذ ت�شع���ر �أن كل جهودها في
الجامعة �ضاعت �سدى.
ق�ص���ة جنى ت�شب���ه ق�ص�ص الكثي���ر من الط�ل�اب اللبنانيين
ّعليمي .فع�سى �أن
الذي���ن يقلق���ون يوم ًّيا على م�صيره���م الت
ّ
تح َّل الأزمة �سري ًعا ويعرف ه�ؤالء الطالب ،وكذلك اللبنانيون
المقيمون في �أوكرانيا ،كيف �سيكون م�صيرهم؟.
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مقال

من يحا�سب �إ�رسائيل « دولة الأبارتهايد»؟
العميد م .ناجي مالعب
فيما تتجه �أنظار العالم اليوم �إل��ى ما يح�صل في �أوكرانيا ،وفيما
تن�شغل و�سائل الإعالم بت�صوير م�أ�ساة التهجير وا�ستهداف المنا�صب
المدنية وت��دم��ي��ر معالم �أث��ري��ة وم���دن ب�أكملها ،وت��ن��ب��ري ال�شا�شات
لو�صف ما يجري ب�أق�سى �أن��واع النعوت ،لم ن�شهد تلك الإندفاعة
عندما تعرّ�ضت بلداننا ف��ي ه��ذا ال�شرق العربي ،ب���دءًا م��ن العراق
�إل��ى ليبيا و�صولاً �إل��ى �سوريا واليمن ،لأ�سو�أ الممار�سات العدوانية
وا�ستباحة الب�شر والحجر .ولكن َّ
غ�ض النظر والكيل بمكيالين كان
�سبق تلك الأح���داث في الم�أ�ساة الأ�سا�س للعرب ،بالقبول ب�إقامة
نظام الف�صل العن�صري على �أر���ض فل�سطين ،وم��ا ج��رى من م� ٍآ�س
حتى اليوم ،لي�س �أقلها ما يعانيه لبنان من الوجود الفل�سط�سيني
على �أر�ضه.
فهل من قيمة ل�صدور التقارير الأممية من منظمات حقوق الإن�سان
بحق دولة الإحتالل وو�صفها بدولة «الأبارتهايد»� ،أم �أن الحق يبقى
مع القوة ولن ن�شهد يوما قوة الحق؟
ف��ي ب��داي��ة ال�شهر ال��ث��ان��ي م��ن ه���ذا ال��ع��ام ،وف���ي م��دي��ن��ة ال��ق��د���س ،تم
الإع��ل��ان عن تقرير ه���ام ����ص���ادر ع���ن �إح�����دى �أه����م م��ن��ظ��م��ات ح��ق��وق
الإن�سان الدول َيّة� ،أي «منظمة العفو الدولية» (�آمن�ستي) ،الذي �أق ّر
ب���أن �إ�سرائيل  ،في الحدود التي ي�سيطر عليها جي�شها ،من البحر
�إلى النهر ،هي دولة ف�صل عن�صري «�أبرتهايد» ،وهو التقرير الثالث
من نوعه الذي ي�صدر عن منظمة حقوق �إن�سان تعتمد على درا�سة
�شاملة لطبيعة ممار�سات �إ�سرائيل ال�سيا�سية والع�سكرية على مدى
الجغرافية والتاريخ.
ّ
وج����اء ف���ي م��ق ّ��دم��ة ال��ت��ق��ري��ر �أن�����ه «ف���ي � 18أيّ���ار/م���اي���و � ،٢٠٢٠أغ��ل��ق
الفل�سطينيون ف��ي مختلف ال��م��دن وال��ق��رى ف��ي �إ�سرائيل وال�ضفة
ال��غ��رب��ي��ة وق���ط���اع غ����زة ال��م��ح��ت��ل م��ك��ات��ب��ه��م وم��ح��ال��ه��م وم��ط��اع��م��ه��م
وم��دار���س��ه��م ،وت��رك��وا م��واق��ع ال��ب��ن��اء ،ورف�����ض��وا ال��ذه��اب للعمل ط��وال
اليوم .وفي م�شهد لإظهار الوحدة لم ي�سبق له مثيل على مدى عقود،
ّ
تحدى الفل�سطينيون �شرذمة الأرا�ضي والعزل اللذين يواجهونهما
ف��ي حياتهم ال��ي��وم��ي��ة ،وان��خ��رط��وا ف��ي �إ���ض��راب ع��ام اح��ت��ج��اجً ��ا على
القمع الم�شترك الذي يعانون منه على يد �إ�سرائيل».
ول��دى ا�ستعرا�ضه ل��رد فعل �إ�سرائيل على تلك الهبة التي يعرِّفها
الفل�سطنيون «هبّة �أيّ��ار» باعتبارها نموذجً ا لوحدة حال الجماهير
الفل�سطينية ع��ل��ى ج��ان��ب��ي ال��خ��ط الأخ�����ض��ر« ،ال��ت��ي خ��رج��ت فيها
الجماهير الفل�سطينية ا�ستجابة ل��ت��ظ��اه��رات ال��ع��ائ�لات ف��ي حي
«ال�شيخ ج��� َرّاح» ،دعمً ا لتلك العائالت واحتجاجً ا على ما يعانونه
ب�شكل م�شترك م��ن ال�شرذمة وال��ع��زل ون��زع الملكية» ،كما ج��اء في
التقديم للتقرير الذي ي�صوّر كيفية تعامل �سلطة الإحتالل مع تلك
الهبّة بالقولَ « :رّدت قوات الأمن الإ�سرائيلية على التظاهرات بالقوة

ال��م��ف��رط��ة نف�سها ال��ت��ي د�أب����ت ع��ل��ى ا�ستخدامها لقمع المعار�ضة
الفل�سطينية ع��ل��ى م���دى ع���ق���ود ،فقب�ضت ب�����ص��ورة ت��ع��� ّ��س��ف��ي��ة على
متظاهرين �سلميين ،و�أل��ق��ت قنابل يدوية �صوتية وقنابل ال�صعق
ومياها ّ َ
ً
مركبة
اليدوية على الح�شود ،وا�ستخدمت القوة المفرطة
كريهة الرائحة لتفريق المتظاهرين ،كما �أطلقت قنابل ارتجاجية
ي��دوي��ة على م�صلين ومتظاهرين تجمعوا ف��ي ���س��اح��ات الم�سجد
الأق�صى».

توصيف جريء وعادل وتاريخي لإلنتهاكات
اإلسرائيل َّية

لي�ست المرة الأول���ى التي ت�صحو فيها �إح��دى المنظمات الدولية
لحقوق الإن�سان «�آمن�ستي» ،في تقريرها الذي ي�ص ّنف �إ�سرائيل دولة
«�أب��رت��ه��اي��د» ،بل ورد ه��ذا الإت��ه��ام في �صلب تقارير منظمات حقوق
الإن�����س��ان الثالثة التي خرجت بهذا اال�ستنتاج ،حيث �سبق و�أ���ش��ار
تقرير «هيومن رايت�س ووت�ش» �إل��ى �أن «�إ�سرائيل منذ ت�أ�سي�سها عام
 ،1948مار�ست تميي ًزا منهجيًّا ّ
�ضد الفل�سطينيين وانتهكت حقوقهم
داخل حدود الدولة ما قبل  ،1967فقد رف�ضت ال�سماح للفل�سطينيين
بالو�صول �إلى ماليين الدونمات من الأرا�ضي التي �صودرت منهم»،
كما �أ َّنها «حرمت ع�شرات �آالف الفل�سطينيين في منطقة النقب،
العي�ش ب�شكل قانوني في المجتمعات التي عا�شوا فيها على مدى
عقود».
ويعود تقرير «�آمن�ستي» �إلى «�أ�صل الحكاية» المتمثل ب�إعالن قيام
دولة �إ�سرائيل عام  1948كـ «دولة يهودية» ومنا�شدة كل يهود العالم
بالهجرة �إليها ،وكيف كفل لهم ذلك قانون العودة ،ال�صادر عام 1950
وق��ان��ون المواطنة ع��ام  ،١٩٥٢في حين لم تكفل قوانين �إ�سرائيل
الحق في الم�ساواة للمواطنين ال��ع��رب ،وكذلك ظل مئات الآالف
من الالجئين الفل�سطينيين ،الذين هجروا خ�لال النزاع من عام
� 1947إلى عام  ،١٩٤٩ممنوعين من العودة �إلى ديارهم ،رغم القرار
الو�ضح وال�صريح  194ال�صادر عن الجمعية لعامة للأمم المتحدة
بحق العودة.
ويكت�سب تقرير منظمة العفو الدولية «�آمن�ستي» �أهمية ق�صوى في
الت�صويب على جوهر نظام القمع والهيمنة على الفل�سطينيين
ب��و���ض��وح ،وذل��ك ف��ي ق��ان��ون (ال��دول��ة القومية لليهود ف��ي �إ�سرائيل)
ر�سخ مبد�أ �أن «دولة �إ�سرائيل هي
«قانون القومية» لعام  ،2018الذي ّ
ال��دول��ة القومية لل�شعب ال��ي��ه��ودي» ،و�أن الحق ف��ي تقرير الم�صير
يقت�صر على «ال�شعب اليهودي» .وه��ذا ينطبق على نظام للف�صل
العن�صري ،ي��ق��وم على القمع الممنهج للفل�سطينيين والهيمنة
الممنهجة عليهم م�ؤ�س�سيًّا و�أدامَ��� ْت ُ���ه ،وه��و نظام ُ يفر�ض ف��ي �شتى
�أنحاء �إ�سرائيل والأرا���ض��ي الفل�سطينية المحتلة من خالل تعزيز
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پ يكت�سب تقرير
منظمة العفو
الدولية «�آمن�ستي»
�أهمية ق�صوى
يف الت�صويب
على جوهر نظام
القمع والهيمنة
على الفل�سطينيني
بو�ضوحپ
القوانين وال�سيا�سات وال��م��م��ار���س��ات التي
تت�سم بالتمييز المجحف .ويتبين ،عند
النظر �إليه ،بمجمله� ،أ ّنه ي�سيطر على كل
ج��ان��ب م��ن ج��وان��ب ح��ي��اة الفل�سطينيين،
وينتهك حقوقهم الإن�سانية ب�شكل معتاد.
ول����م ي�����س��ت��ث ِ��ن ال��ت��ق��ري��ر ل��ح��ك��وم��ات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ال��م��ت��ع��اق��ب��ة من
الم�س�ؤولية ،التي �أن�ش�أت نظام الف�صل العن�صري هذا وحافظت عليه
على مدى عقود في �شتى �أنحاء الأرا�ضي التي �سيطرت عليها ،بغ�ض
النظر عن الحزب ال�سيا�سي الحاكم في ذلك الوقت ،و�أخ�ضعت فئات
فل�سطينية مختلفة لمجموعات متباينة من القوانين وال�سيا�سات
والممار�سات ،التي ت ّت�سم بالتمييز المجحف والإق�صاء في �أوق��ات
مختلفة ،م�ستعينة بالمكا�سب التي ّ
حققتها على م�ستوى الأرا�ضي،
�أ ّولاً ف��ي  1948ث��م ف��ي ع��ام  1967عندما �ضمت ال��ق��د���س ال�شرقية،
واحتلت بقية ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
كما ي�ؤكد �أ ّنه وعلى مدى عقودّ ،
�شكلت اعتبارات �إ�سرائيل ال�سكانيّة
والجغرافية ال�سيا�سية جوهر ال�سيا�سات المتبعة �إزاء الفل�سطينيين
في كل المناطق ،و�أ ّنه وبرغم �إن نظام الف�صل العن�صري الإ�سرائيلي
ي��ت��ب ّ��دى ب���أ���ش��ك��ال متباينة ف��ي ال��م��ن��اط��ق المختلفة ال��واق��ع��ة تحت
�سيطرة �إ�سرائيل الفعلية ،ف���� ّإن ل��ه ف��ي ك��ل ال��ح��االت الغر�ض نف�سه
وه��و قمع الفل�سطينيين والهيمنة عليهم لمنفعة الإ�سرائيليين
ال���ي���ه���ود ،ال���ذي���ن ي��ت��م�� ّت��ع��ون ب��ام��ت��ي��ازات ب��م��وج��ب ال���ق���ان���ون ال��م��دن��ي
الإ�سرائيلي ،بغ�ض النظر عن المكان ال��ذي يقيمون فيه .و�أن هذا
النظام �صمم للحفاظ على �أغلبية يهودية �ساحقة تتمتع ب�إمكانية
الو�صول والإ���س��ت��ف��ادة م��ن �أك��ب��ر ق��در ممكن م��ن الأق��ال��ي��م والأرا���ض��ي
التي تم ا�ستحواذها �أو ال�سيطرة عليها ،مع فر�ض قيود على حق
الفل�سطينيين ف��ي الطعن ف��ي ن��زع ملكية �أرا�ضيهم وممتلكاتهم،
ويُط َبّق هذا النظام على الأقاليم والأرا�ضي �أو على كل مكان ت�سيطر
فيه �إ�سرائيل فعل ًيّا لمنع ممار�سة الفل�سطينيين لحقوقهم .وهو
يتحقق في القانون وال�سيا�سة والممار�سة العملية ،وينعك�س في
خطاب الدولة منذ �إن�شائها وحتى اليوم.

وك�����ون ال���ح���دي���ث ي�����دور ح����ول ت��ق��ري��ر ن���ظ���ري ،ف������إن غ��ال��ب��ي��ة ال��ن��ا���س
المن�شغلين ف��ي ت��دبّ��ر حياتهم اليومية ،و�أثقالها ،تحت نير نظام
ا�ستعماري متوح�ش ،لن يلم�سوا نتائج ملمو�سة فورية� ،أو على المدى
المنظور ،ف�إن �إ�سرائيل ،و�أذرعها ،لن تنام ،و�ستظل م�ستنفرة مثل �أي
ً
م�سجونة داخل �أ�سوار الوهم
نظام ا�ستعماري� ،أو م�ستبد ،و�ستظل
ب�أنها قادرة على �إدامة ظلمها ،من خالل تفعيل �شتى �أ�صناف القهر
والقمع� ،ضد من لم تعترف بهم منذ ولدت فكرتها ال�شيطانية ،فقد
ا�ستبقت �إ�سرائيل �صدور التقرير بهجومها المعتاد� ،إذ كانت ح�صلت
ن�سخة منه ،و�أطلقت تر�سانتها الجاهزة من النعوت الم�ألوفة،
على
ٍ
� ّ
��ض��د م��ع ّ��دي التقرير ،ك��ـ»م��ع��اداة ال�سام َيّة» وغ��ي��ره��ا .وك��ذل��ك فعلت
�أذرعها في دول الغرب.

القوى الفلسطينية احل َّية ور َّدات الفعل

المرحبة باعتراف كهذا من مرجع قانوني
ردة الفعل الفل�سطينية
ّ
�أم��م��ي ،ذهبت ال��ى �أن ال��ق��وى الفل�سطينية الحية ،الم�ستقلة ،من
ح��راك��ات �شعبية و�شبابية ،داخ��ل فل�سطين ،ومثقفين و�أكاديميين
ً
وخ�صو�صا م��ن داخ��ل الخط الأخ�����ض��ر وم��ن يعي�شون في
نقديين،
الغرب ،هم الذين عملوا على �إعادة بناء الحقل ال�سيا�سي والمعرفي،
في مقاربة �إ�سرائيل ،ومَو�ضعتها في �سياق �أنظمة «الأبارتهايد» ،لي�س
هذا فح�سب ،بل � ً
أي�ضا كنظام ا�ستعمار ا�ستيطاني �إحتاللي.
وربما الإن�سان العادي ال يعرف  -وهذا �أمر مفهوم � -أن �شريحة من
الأكاديميين الغربيين ،و�إن كانت قليلة العدد ،ب��د�أت تنتج � ً
أبحاثا
نقدية تعيد ت�أطير �إ�سرائيل ككيان ا�ستعماري ا�ستيطاني ،ومن �أكثر
ً
اقتطافا بهذا ال�صدد ،الباحث الأ�سترالي باتريك وولف.
الأ�سماء
ً
خ�صو�صا في العقد الأخير
وقد اكت�سبت هذه الأبحاث زخمً ا كبيرًا
الذي �شهدنا خالله �إقبالاً
ً
متزايدا من جانب الأكاديميين ال�شبان
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ً
مو�ضوعا في
الفل�سطينيين ،على اختيار الدرا�سات الكولونيالية
�أوراقهم البحثية.
�إن �إع��ادة بناء الحقل ال�سيا�سي ،والحقل المعرفي النقدي ،الذي
يت�صدى للحقل ال�سيا�سي ال��ب��راغ��م��ات��ي الت�ضليلي ،ه��و ج��زء من
عملية مقاومة الم�شروع ال�صهيوني اال�ستيطاني ،غير الإن�ساني
وغير الأخالقي .فهو نظام ا�ستعماري �أنجب نظام «�أبارتهايد» ،وهذه
هي المقاربة الكاملة لفهم �إ�سرائيل.
لقد تمت ا�ستعارة هذا الحقل من نظام الف�صل العن�صري البائد
في جنوب �أفريقيا ،ومن القانون ال�صادر عن منظمة الأمم المتحدة
ع��ام  ،١٩٧٠ال��ذي يعتبر «الأبارتهايد» جريمة �ضد الإن�سانية .كما
�صدر � ً
أي�ضا ،قانون عن المنظمة الدولية نف�سها ع��ام  1974يدين
ال�صهيونية كحركة عن�صرية ،وال��ذي – للأ�سف  -ت��مّ �إل��غ��ا�ؤه بعيد
انهيار عقد دول الإتحاد ال�سوفياتي ،واتفاقية �أو�سلو.
وي��ح��مّ ��ل معظم المثقفين الفل�سطينيين ات��ف��اق��ي��ة �أو���س��ل��و للعام
 1996ه��ذه الإت��ف��اق��ي��ة ال��ت��ي منحت عمل ًيّا ال�شرعية الفل�سطينية
لإ�سرائيل ،وب ّر�أتها من العن�صرية ،وطبيعتها اال�ستعمارية�« ،إذ هكذا
ّ
�سددنا ب�أنف�سنا� ،ضربة بالغة �إل��ى �صدورنا» كما يقول النا�شطون
الفل�سطينيون في مجال حقوق لإن�سان ،ذلك �أن �إ�سرائيل تمكنت
ت��ح��ت غ��ط��اء عملية ال�����س�لام «الأو����س���ل���ويّ���ة» ،م��ن ت��ر���س��ي��خ م�شروعها
الكولونيالي ،وتوطيد نظام الف�صل الإجرامي عمل ًيّا و»قانون ًيّا» ،من
ّ
الت�صدي معرف ًيّا ،و�سيا�س ًيّا ،وعمل ًيّا،
دون �أن يتجر�أ فريق �أو�سلو على
يحوّله �إلى خطاب �سيا�سي
أن
�
و
البنيوي،
لهذا ال�سلوك ال�صهيوني،
ِ
ر�سمي في مواجهة العالم.

من «اإلثنوقراطية إلى األبارتهايد الزاحف»

م��ن «الإث��ن��وق��راط��ي��ة �إل���ى الأب��ارت��ه��اي��د ال���زاح���ف» ه��و ع��ن��وان الكتاب
ال��ج��دي��د ال����ذي �أ�����ص����دره ،م����� ّؤخ����رًا� ،أورن ي��ف��ت��اح��ئ��ي��ل ،رئ��ي�����س ق�سم
الجغرافية في جامعة بئر ال�سبع ،ويحوي مجموعة مقاالت و�أبحاث
ُترجمت للمرة الأولى �إلى اللغة العبرية.
ويعالج الكاتب في هذه المقاالت ظواهر وعمليات مختلفة تحدث
في الم�ساحة الممتدة بين البحر والنهر� ،ضمن محاولة لت�صنيفها
ف��ي �إط����ار «اال���س��ت��ع��م��ار ال��ك��ول��ون��ي��ال��ي» ،ويُ��ع��ت��ب��ر يفتاحئيل م��ن �أب���رز
الذين ّ
�سكوا م�صطلح «الديمقراطية الإثنية» �أو «الإثنوقراطية»

في تو�صيف الحالة الإ�سرائيلية التي تعتمد على التفوق والهيمنة
اليهودية على مراكز القوة ال�سلطوية في الدولة� ،إل��ى جانب قمع
وتهمي�ش �سائر ّ
�سكانها وان��ت��ه��اك حقوقهم ،وت�ستند �إل���ى تق�سيم
ال�سكان �إل��ى طبقات وف ً��ق��ا لهويتهم القومية والإث��ن��ي��ة ،ولي�س �إل��ى
«الهوية الوطنية» المنبثقة من العي�ش على �أر���ض واح��دة �أو على
الهوية المدنية الم�شتركة.
وكغيره من الباحثين العرب واليهود المتابعين لل�ش�أن الفل�سطيني/
الإ�سرائيلي وتطوراته ال�سيا�سية على مدى العقود الما�ضية ،يرى
يفتاحئيل � ّأن م��ا ي�صفه ب��ـ «الأب���ارت���ه���اي���د» ال���زاح���ف �أ���ص��ب��ح يحتل
الم�شهد وي�سيطر على عالم الم�صطلحات ال�سيا�سية ،ليعيد الرواية
�إلى �أ�صلها التاريخي وي�ضعها في خانة اال�ستعمار اال�ستيطاني.
كذلك ،يرى الكاتب � ّأن م�صطلح «يهودية وديمقراطية» ،الذي ت�سعى
�إ���س��رائ��ي��ل �إل���ى تكري�سه ،ه��و محاولة لتجاهل ال��واق��ع الكولونيالي
القائم من قبل المحتل الإ�سرائيلي خارج الخط الأخ�ضر وداخله،
ب�شكل كبير ولإخفائه .وهو يواجه ،في هذا ال�سياق ،ت�ضليل و�أكاذيب
المثقفين التي تطبع وتن�سخ في الأكاديميا ومعاهد الديمقراطية
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة وت��م ّ��ج��د الليبرالية وال��دي��م��ق��راط��ي��ة الإ�سرائيليّتين،
وت�شيد بالخ�صو�صية ال��ت��اري��خ��ي��ة للحالة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة بحقيقة
�إ�سرائيل ،ب��دءًا من الإح��ت�لال القامع ال��ذي يمار�سه جي�شها م��رورا
ب��اق��ت�لاع ال��م��ج��ت��م��ع ال���ب���دوي ،وان��ت��ه��اء ب��ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��م��ه��اج��ري��ن
وال�شرقيين في �إ�سرائيل ،كما يقول.
ل��ك ّ��ن يفتاحئيل ،و�إن ك��ان يت�ساوق م��ع واق���ع تبلور ح��ال��ة �أبرتهايد
زاحف ،كما ي�سميه ،ف�إ ّنه ال يرى � ّأن الحل يكمن بال�ضرورة في الدولة
ح�ًّلاّ كهذا من
ال��واح��دة ،م��ا بين نهر الأردن وال��ب��ح��ر ،ال��دول��ي .لأن اًّ
�سيواجه ،بر�أيه� ،صعوبات عميقة ب�سبب الحق المعترف به من قبل
الفل�سطينيين واليهود في دولتيهما .هنالك عدة احتماالت �أخرى
ويفت�ش عن نماذج �أخرى� ،أكثر �صحة ح�سب ر�أيه ،مثل الكونفدرالية
والفيدرالية ،والتي تمكن من تقرير الم�صير لكال الطرفين ،مع حرية
حركة ،وعا�صمة موحدة واقت�صاد مندمج في الوطن الم�شترك.

في اخلالصة

من دون �شك �أن ه��ذا الخطاب ال��ذي كرّ�سه تقرير «�أمن�ستي» تجاه
�إ�سرائيل ه��و بمثابة ب��داي��ة فكاك م��ن خطاب ال��دول��ة التي تحظى
بالإعتراف وال�شرعية الحقوقية في حدود  ،67ولكنها تحتل �أرا�ضي
فل�سطينية وعربية ،هي مطالبة بالإن�سحاب منها لإتاحة الفر�صة
للفل�سطينيين لإقامة دولتهم ،ال بل فهو ي�ساهم في و�ضع عالمات
�س�ؤال كبيرة ،ومن قبل منظمات دولية تتمتع بم�صداقية حقوقية
عالية حول �شرعية �إ�سرائيل �ضمن �أي حدود ،باعتبارها دولة ف�صل
عن�صري ،وه��ي بذلك تعيد العربة �إل��ى م��ا وراء الح�صان باعتبار
احتالل  67نتيجة لطبيعة �إ�سرائيل الإ�ستعمارية التو�سعية القائمة
على التفوق العرقي ولي�س �سببًا ،و�أن المطلوب التعامل مع ال�سبب.
وح��ت��ى ل��و بقي ال��ع��ال��م ال��داع��م للكيان ال�صهيوني ينظر ال��ى هذا
التقرير والتقارير المماثلة ب�صورة نظرية ،ولم يعب�أ به قادة الدول
العظمى ،فبناء الحق الإن�ساني بتقارير �أممية يكوّن حاف ًزا ل�شعب
فل�سطين ف��ي ال��داخ��ل وال��خ��ارج لبقاء ق�ضيتهم فاعلة وا�ستثمار
الجهد عندما تلوح الفر�ص.
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إضاءة

ا�سرتاتيجيَات الق َّوة
ّ
العميد الركن م� .صالح جانبني
تط َوّرت املفاهيم والأنظمة ال�سيا�سية دول ًيّا يف مطلع هذا القرن ،و�أ�صبح من ال�صعب التحليل والتكهّ ن مبجريات الأمور،
ً
�سابقا� ،إىل عامل القطب
وذلك ن�سبة ل�سرعة حتوالتها وتغيري �أهدافها ،فمن عامل القطبني �أمريكا والإحتاد ال�سوفياتي
الواحد منذ ت�سعين َيّات القرن املا�ضي .فعامل جديد ِّ
يخطط له َّ
وينفذ على �أر�ض الواقع يف يومنا هذا؛ فهل يبقى عامل
القطب الواحد؟ �أو نعود �إىل عامل القطبني الكبريين(الواليات امل َّتحدة الأمريكية ورو�سيا)؟ �أو �إىل عامل ُّ
تتعدد فيه
الأقطاب( �أمريكا ،رو�سيا ،ال�صني ،الإحتاد الأوروبي)...،؟ ومن �سيدفع الثمن؟ من هي الدول الأ�سا�سية يف تلك املنظومة
الدولية اجلديدة التي ِّ
تخطط وتر�سم تلك ال�سيا�سات ً
وفقا ال�سرتاتيجيتها الوطنية اخلا�صة ،وت�شارك كل منها يف خو�ض
وفقا مل�صاحلها وتقا�سم اقت�صاديات العامل ً
ال�صراع عن قريب وب�شكل مبا�شر� ،أو عن بعد وبطريقة الدعم غري املبا�شر ً
طبقا
لقدراتها الإقت�صادية واملالية والع�سكرية وت�أثريها يف العامل بحجة �سهرها لت�أمني دميقراطية ال�شعوب يف دولها وحماية
ّ
ونخطط مل�ستقبل �أجيالنا ال�صاعدة؟
�أمنها وازدهارها� .أين نحن من تلك النزاعات وال�صراعات؟ وكيف لنا �أن نر�سم

استراتيج َّية قوية حلفظ السلم األهلي
والعيش املشترك
ق�� َّدم��ت ال���دول المتقدِّمة والعظمى ن��م��اذج ناجحة ف��ي بناء
الإ�ستراتيجيات ،التي تدعم الأم���ن القومي ف��ي ك��ل المجاالت،

التربوية ،الثقافية ،ال�صحية ،البيئية ،التكنولوجية ،الإجتماعية،
الإقت�صادية ،المالية ،ال�سيا�سية ،الموارد الب�شرية ،الطبيعية ،وكذلك
العمران ،الموا�صالت ،الإت�صاالت ،والحكومة الرقمية ،وكل ما يتعلق
بال�سيا�سات العامة التي �ستحكم م�سار البلد في الم�ستقبل القريب
والبعيد.
خ�ضم النزاعات
انطال ًقا من كل ما ُذك��ر �أي��ن يقف لبنان في
ِّ
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خ�صو�صا �أنه يم ُّر ب�أزمات مالية واقت�صادية وانق�سامات
وال�صراعات،
ً
أم�س الحاجة �إلى
�سيا�سية عمودية بين فئاته
ومكوناته وه��و ب� ِّ
ِّ
التوافقات والتكتُّالت الوطنية الآن �أكثر من �أي وقت م�ضى ،و�إلى
و�ضع ا�ستراتيجية وطنية �شاملة وقوية ،وذل��ك من خ�لال حفظ
ال�سلم الأهلي والعي�ش الم�شترك ،تراعي بناء ق��درات الدولة ،ال
�سيما الع�سكرية منها في وجه الطامعين،
وتح�س ًبا لحماية الثروات
ُّ
لاً
الوطنية ،المتم ِّثلة م�ؤخ ًرا بالغاز والنفط؛ ا�ستراتيجية قائمة �أو على
حد للف�ساد الم�ست�شري ،الذي
مبد�أ ال�شفافية والم�ساءلة ،لو�ضع ِ ّ
ي�ش ّكل خط ًرا على الأمن القومي اللبناني في كل المجاالت ،المالية،
الإقت�صادية ،الأمنية ،الإ�ست�شفائية ،التربوية.
يحدث ذلك فيما ال�شرق الأو�سط يم ّر ب�أ�صعب و�أ�شد درجات
الت�أ ّزم والتجاذب الدولي بين �سعي الأقطاب الدولية منفردين �أو
متك ّتلين و�سعيهم لب�سط نفوذهم ،مرة من خالل ت�سوية ما للنزاعات
القائمة وما �أكثرها على امتداد الكرة الأر�ضية ،ومرة من خالل
ا�ستعمال القوة لإزال��ة العقبات التي تعتر�ضها ،و�أخ��رى من خالل
العقوبات وال�ضغوطات� ،أو تبادل الأدوار القت�سام المغانم �أو لتق�سيم
الخرائطُ ،جلّها بهدف �ضمان الم�صالح وتقا�سم النفوذ في المنطقة،
ك ُّل ذلك يح ّتم على الدولة اللبنانية و�ضع ا�ستراتيجية �شاملة لمواجهة
جميع الأخطار المحدقة ،والتي تهدِّد �أمنها القومي.

القوة االستراتيجية
عندما نتحدّث عن الأمور الإ�ستراتيجية يعني �أننا على طاولة
اتخاذ الدولة �أو مجموعة دول للقرارات المهمة والحا�سمة على
ال�صعيد الدولي؛ والإ�ستراتيجية هي �أعلى م�ستويات البحوث في
�أمور الدولة العامة ،واتخاذ القرارات الم�صيرية لأو�ضاع قد تكون
�آنية مرحلية ،وقد تكون م�ستقبلية وف ًقا لخطط ور�ؤى بعيدة المدى،
تُ�ستخدم فيها كل مك ّونات الدولة ب�إمكاناتها وقدراتها ال�سيا�سية،
الإقت�صادية ،المالية ،الإدارية ،الإعالمية ،الثقافية ،العلمية ،الطبية
و�صولاً �إلى القوة الع�سكرية.
قدي ًما كانت القوة الع�سكرية والخطة المحكمة من �أهم �أ�سباب
ترجيح ك ّفة ال�صراع ل�صالح طرف على ح�ساب الآخر ،حيث فائق
القوة الع�سكرية ذات الم�ستويات العليا مع ا�ستراتيجية وخطة
محكمة ت�ساوي انت�صار .تلك هي القاعدة وتلك هي المعادلة؛ ولكنها
قد ال تكون كافية في ع�صرنا هذا لح�سم ال�صراعات القائمة ،لأ َّن
�إمكانات وقدرات الدول المقابلة � ً
أي�ضا عالية الدقة والتط ّور التقني
والتكنولوجي والمعلوماتي ،و�سباق العقول والقدرات والإمكانات
يت�سارع ب�شكل َّ
مطرد .غير �أ َّن �أهم عنا�صر نجاح �أي دولة تكون بال
�شك قوتها الإ�ستراتيجيته وتكتيكاتها و�سرعة عملياتها وعديدها
وعتادها ،مع مواكبة م�ستمرة ودرا�سة منهجية خ�صومها ومناف�سيها
ما يجعلها �أقدر على المناورة التي تزيد من فر�ص نجاحها.

ماه َّية وخصائص اإلستراتيجية؟
�إذا ما عدنا �إلى الإ�ستراتيجية ب�شكل عام كما ع َّرفها الخبراء
والعلماء والباحثون ،نرى �أ ّنها خطة طويلة الأمد بالإ�ستخدام الذكي
للموارد عن طريق نظام ُمع ّين للأعمال في �سبيل تحقيق الأهداف

ّ
والمنظمات والإت��ح��ادات
المرجوة� ،أو خارطة �سير الم� ّؤ�س�سات
والدول ،حيث تُحدد ر�ؤيتها ،ومهمتها ،و�أهدافها ،ب�إمكانات وقدرات
عالية متالزمة بمهارة وحذاقة لتحقيق النجاح� ،أكان في الحرب،
�أم في ال�سيا�سة� ،أم في الإدارة والأعمال على اختالفها وتن ّوعها.
والإ�ستراتيجية كلمة م�شت ّقة من الكلمة اليونانية )(Strategos
المك ّونة من �ش ّقين ،الأول هو ) (stratusويعني الجي�ش ،والثاني
) (agoويعني القيادة �أو الحركة .غير �أن خ�صائ�صها ت ّت�صف بالقدرة
على التعامل مع الأحداث المتو ّقعة والمحتملة ،كما غير المتو ّقعة
وغير المحتملة وف ًقا لدرا�سات وتحليالت من القادة والنخب الفكرية،
والقدرة على التعامل مع التط ّورات طويلة الأم��د ب�سيناريوهات
متعدّدة بدي ً
ال من العمليات الروتينية العادية� ،إ�ضاف ًة �إلى القدرة على
التعامل مع ال�سلوك المحتمل للم�س�ؤولين والمر�ؤو�سين والموظفين
وعامة النا�س كل من موقعه ،وال��ق��درة على تغطية كل الأن�شطة
التنظيمية ،والقدرة على و�ضع �إطار للقرارات الم�صيرية وفاعليتها
والتي يجب �أن تكون متوافقة مع �أهداف الإ�ستراتيجية.

أهداف ووسائل اإلستراتيجية
تهدف الإ�ستراتيجية �إل��ى تحقيق ه��دف ال�سيا�سة عن طريق
الإ�ستخدام الأمثل لكل الإمكانات والو�سائل المتوافرة .تختلف هذه
الأهداف من ا�ستراتيجية �إلى �أخرى وال يتح ّقق الهدف �إال با ّتباع
ٍ
ٍ
�شروط على العدو
معادية لفر�ض
أرا�ض
�سلوب
�أُ ٍ
هجومي الحتالل � ٍ
ٍّ
دفاعي لحماية �أر�ض الوطن وم�صالح وق َيم الأ ّمة.
�سلوب
�أو با ّتباع �أُ ٍ
ٍّ
�إلاّ �أ َّن الو�سائل التي ت�ستخدمها الإ�ستراتيجية لتحقيق هدفها تتباين
وطبيعة و�أهم ّية ذلك الهدف طب ًقا للإمكانات والقدرات المحلّية
المتاحة وتِب ًعا للتحالفات الدول ّية ال�سائدة والم�سيطرة .غير �أ َّن الق ّوة
الع�سكر ّية هي واحدةٌ من الو�سائل الإ�ستراتيجية الحا�سمة للو�صول
�إلى الهدف ومن الأف�ضل عدم اللجوء �إليها �إ ّال بعد �إ�ستنفاد الطاقات
وعجز الو�سائل الدبلوما�س ّية وال�سيا�سية وا�ستنزافها في تحقيق
الهدف.

مستويات اإلستراتيجية
الإ�ستراتيجية هي نتيجة متتابعة لعمليات متتالية من الدرا�سات
للو�صول �إلى قرارات هرمية تتعلّق بالأهداف المرجوة .ف�إ َّن معظم
ّ
والمنظمات �أكانت كبيرة �أم �صغيرة لديها ثالثة
الدول والم� ّؤ�س�سات
م�ستويات للإ�ستراتيجية التي يجب عليها �أن تط ّورها وتف ّعلها في
نطاق قيامها بالتخطيط الإ�ستراتيجي ،كما �أ َّن لكل م�ستوى مجموعة
من القرارات التي يجب التعامل معها والتركيز عليها .ونظ ًرا للتط ّور
للتخ�ص�ص� ،أ�صبح لك ّل حقل من
التقني والفكريّ وزي��ادة الحاجة
ّ
ّ
خا�ص ٌة به ،تالئم �إعتباراته المعنو ّية ومعطياته
ا�ستراتيجية
الحقول
ّ
الماد ّية .ول�ضمان نجاح الإ�ستراتيجية يجب �أن تتكامل كل الخطط
الإ�ستراتيجية المختلفة كي ت���ؤدّي مجتمعة �إلى تحقيق الأه��داف
ال�سيا�س ّية الوطن ّية المعت َمدة ،بحيث تن�سجم الإ�ستراتيجية وتُطبق
في �أوقات ال�سلم والحرب ،وتب ًعا لذلك يمكن تق�سيم الإ�ستراتيجية
�إلى م�ستويات رئي�سية ثالثة:
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1ـ الإ���س��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��دول��ة �أو
المنظمة
ي��ت��م ف��ي��ه��ا ح�����ش��د ك���ل الإم���ك���ان���ات وال��ط��اق��ات
الإقت�صاد ّية والب�شر ّية والع�سكر ّية و�سواها من قوى
ال�ضغط ،للت�أثير على عزيمة الخ�صم ومعنوياته،
لإج��ب��اره على الخ�ضوع ،وبالتالي تحقيق �أه��داف
ال�سيا�سة .تحدِّد فيها كل المهام والأدوار لمختلف
الإ�ستراتيج ّيات العامة من �سيا�س ّية واقت�صاد ّية
واجتماع ّية ودبلوما�س ّية وع�سكر ّية وت�ؤ ِّمن �إن�سجامها.
ك��ذل��ك تعالج مختلف م��راح��ل ال�����ص��راع ال�سابقة
والمواكِ َبة والالحقة للحرب.
يتم فيها تحليل البيئة ال��خ��ارج��ي��ة ل��ل��دول��ة �أو
ّ
المنظمة من حيث المعلومات والبيانات والمعطيات
بغية تحديد الفر�ص والتهديدات ،مع تحديد نقاط
ّ
المنظمة من خالل مراقبة
قوة و�ضعف الدولة �أو
الإتجاهات داخل البيئة الإجتماعية كما الإقت�صادية،
ودرا���س��ة التغ ّيرات وال��ظ��روف ال�سيا�سية لتحديد
التهديدات المحتملة ،بغية �صياغة الإ�ستراتيجية
الرئي�سة التي ت�ضع �إط��ا ًرا عا ًّما لأه��داف الدولة طويلة الأم��د ،مع
تحديد القدرات الرئي�سة التي تمتلكها الدولة المطلوب تطويرها،
وعدم �إغفال �أو �إهمال ت�أثير القوة الناعمة المتمثلة بالثقافة والعلم
والإعالم والإقناع وال�سيا�سة بدلاً من القوة والإرغام ودفع الأموال
و�أهميتها ك�إحدى ركائز ال�صراع ما ي�ؤدي ذلك �إلى التف ّكك واالنهزام
بغ�ض النظر عن القوة الع�سكرية ومهما ُ
عظمت.
2ـ ا�ستراتيجية العمليات الكبرى �أو الإ�ستراتيجية الوطنية
هي فنّ وعلم وتطوير وتن�سيق �أدوات الق ّوة الوطن ّية لتحقيق
الأهداف التي ت�سهم في الأمن الوطني ،كذلك ا�ستخدام القدرات
الإقت�صاد ّية وال�سيا�س ّية والع�سكر ّية والإعالم ّية و ...في ال�سلم
والحرب لت�أمين �أهداف ال�سيا�سة المنت َه َجة.
فمع مرور الزمن تحو ّلت الحروب من حروب القادة والح ّكام،
�إل��ى ح��روب وطنية �شاملة ي�شترك فيها كل المواطنين ب�أرواحهم
وممتلكاتهم ،و�أ�صبحت المجتمعات وح��دة اقت�صادية متكاملة،
خ�صو�صا في ما يتعلّق بالإنتاج وو�سائط الإنتاج ،وكيفية توزيعها،
ً
ف�أ�صبح المجتمع كله معن ًّيا ب��ال��دف��اع ع��ن الم�صالح القومية
والم� ّؤ�س�سات الوطنية التي يعي�ش في كنفها ،وبذلك انتقل مفهوم
الإ�ستراتيجية من ا�ستخدام القوة الع�سكرية لك�سب المعارك �إلى
ا�ستخدام تلك القوة لتحقيق �أهداف �سيا�سة الدولة بكل ما تم ّثله
تلك الأهداف من مفاهيم مادية ومعنوية .وبالتالي ف�إ َّناال�ستراتيجية
الوطن ّية ت�صدر عن ال�سلطة ال�سيا�س ّية� ،إذ يتم في هذا الم�ستوى
مواكبة التط ّورات بالإعتماد على نتائج وتحليالت الواقع باال�ستناد
على ما تم تخطيطه في الما�ضي والمراحل التي و�صلت اليه مع
التنب�ؤات بالتو ّقعات الم�ستقبلية ،مع تحديد االنحرافات ومراقبة
الخلل والعمل على تقويمه للبقاء على جهوزية كاملة.
 ٣ـ ا�ستراتيجية العمليات ال�صغرى �أو الإ�ستراتيجية الدفاعية
هي جزء ال يتجز�أ من اال�ستراتيجية الوطنية ،وهي مك ِّملة وتابعة

لها بحيث ال يمكن انف�صالها عنها� ،إذ يتم في هذا الم�ستوى تحديد
الأهداف و�صياغة العمليات وبناء القدرات و�أوجه القوة الهادفة مع
خ�ضوعها للتطوير والتح�سين والعمليات الراجعة وف ًقا للظروف الآنية
�أو الم�ستقبلية التي يتم التنب�ؤ بها ،وذلك عبر القرارات التي تتخذها
قيادة العمليات خالل القيام ب�أن�شطتها المختلفة .وهي بطريقة �أو�ضح
ت�سمى باال�ستراتيجية الدفاعية التي ت�صدر عن ال�سلطة الع�سكرية
)وزارة الدفاع( ،المتم ِّثلة بكيف ّية ا�ستخدام جميع الق ّوات الم�سلّحة
للدّولة ،مع الأجهزة والأدوات الأخرى للق ّوة الوطن ّية ،بهدف تحقيق
ن�صت وثيقة الوفاق الوطني
�أهداف الإ�ستراتيجية الأمن ّية .وفي لبنان َّ
على �أ َّن المهمة الأ�سا�سية للقوات الم�سلَّحة هي الدفاع عن الوطن،
وعند ال�ضرورة حماية النظام العام ،عندما يتعدّى الخطر قدرة قوى
الأمن الداخلي وحدها على معالجته .كما �أن هناك ا�ستراتيجيات
متف ّرعة كالإ�ستراتيجية الع�سكرية التي ت�صدر عن القيادة الع�سكر ّية
)قيادة الجي�ش( ،المتعلِّقة بتوزيع وا�ستخدام الق ّوة الع�سكر ّية لتحقيق
الأهداف الوطن ّية في ال�سلم والحرب ،وتحقيق هدف ال�سيا�سة وهي
ّ
مخططها وهي تهدف �إلى ر�سم وتطوير كل
تابع ٌة لها وتعمل وفق
الو�سائل الكفيلة بدرء المخاطر عن ال�سيادة الوطن ّية .من هنا ارتبطت
ال�سيا�سة الع�سكر ّية بمفهوم �سيا�سة الت�سليح التي ر�سمتها الدّولة،
من خالل تزويد ق ّواتها الم�سلّحة في زمن ال�سلم ب�أحدث الأ�سلحة
ّ
المنظم
والمعدات .وا�ستراتيجية الم�سرح �أو ا�ستراتيجية الإعالم
والهادف المتم ِّثلة بعلم وتطوير المفاهيم والأعمال الإ�ستراتيجية
الموجهة نحو ت�أمين الأهداف ال�سيا�س ّية والإ�ستراتيجية من خالل
َّ
عدم ا�ستخدام القوة والتهديد با�ستخدامها.
�إن تحقيق التناغم ما بين الإ�ستراتيجيات في الدولة ،وتحديد
الخطط والتكتيكات ،واختيار الأدوات المثلى والأف�����ض��ل وف ًقا
للإمكانات لكل حدث وموقف يع ّبر عن قوة الدولة ال�صلبة القوية،
وبالتالي هو �صمام الأمان و�ضامن لها طريق النجاح في هذا الزمن
ال�صعب الذي تُفر�ض علينا فيه ت�ضافر الجهود والوقوف �ص ًفا واحدًا
في مواجهة التحدّيات والمخاطر.
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دراسة
من سايكس  -بيكو إلى لبنان الكبير ()23

اللنبي يقول لألمير فيصل :ال شأن لك بلبنان
�أ .د .لوي�س �صليبا
نواصل في هذه احللقة روايتنا عن
َ
فريقي البطريرك
احتدام الصراع بني
احلويّك واألمير فيصل بشأن لبنان
ومشروع تكبيره .ونبدأ بنشر محضر
اجتماع فيصل بالقائد العام جليوش
احللفاء اجلنرال أللنبي غداة سقوط
ّ
فنسلط
دمشق بأيدي احللفاء .لنواصل
األض��واء على محاوالت الفرنسيني
احلثيثة الستمالة فيصل إليهم،
ً
خارجا من فندق فكتوريا يف دم�شق بعد اجتماعه مع لورن�س باجلرنال
الأمري في�صل بن احل�سني
�أللنبي يف .1918/10/3
وتوقيع رئيس حكومتهم اتّفاقاً معه
في  6كانون الثاني  .1920وكان من شأن
�شوفيل هذا اللقاء العا�صف مع عدد من ال�ض ّباط الإنكليز ونوري
هذا االتّفاق لو ّ
نفذ أن يطيح مبشروع لبنان
ال�سعيد عن الجانب الفي�صلي .وي��روي �شوفيل عنه“ :اتّ�سمت
الكبير!! فما الذي جرى بعده وقلب األوضاع
المقابلة بين الرجلَين ب�شيء م��ن ال��ت��و ّت��ر ،وح�ضرها لورن�س
مترجماً .ف�أفهم الجنرال �أللنبي الأمير �أ ّن��ه تل ّقى من حكومته
رأساً على عقب؟!
ّ
اجتماع عاصف بني أللنبي وفيصل إثر
دخولهما دمشق
ومنذ البداية ،ومع انتهاء الحرب الكونية  ،1918بل خاللها
وقبلها ،وقف الفريقان :البطريرك الحو ّيك واللبنان ّيون من جهة،
والأمير في�صل وم�ؤ ّيدوه من جهة ثانية ،وجهاً لوجه ،في ال�س ّر
تارة ،وفي العلن طوراً.
فعن في�صل وطموحه ال�سوري الكبير ،ووق��وف بريطانيا
وفرن�سا بوجه هذا الطموح ،نقر�أ التالي ب�ش�أن اجتماعه العا�صف
بالقائد العا ّم لق ّوات الحلفاء الجنرال �أللنبي ،وقد دخل هذا
الأخير دم�شق في  1918/10/3بعد دحر الأت��راك وخروجهم
مهزومين منها .ونزل القائد البريطاني في فندق فكتوريا حيث
ق�صده ال�شريف الحجازي حال و�صوله .وح�ضر القائد الأ�سترالي

تن�ص على �أن الأرا�ضي التي احتلتها الجيو�ش الحليفة
تعليمات ّ
تعتبر “�أرا�ضي العد ّو” ،وهي تحت �إمرته ،و�أنّ بريطانيا م�س�ؤولة
عن �إدارتها ،و�أ ّنه �سيوكل �إلى فرن�سا �إدارة المنطقة ال�ساحل ّية،
وذلك تطبيقاً لالتّفاق المعقود بينها وبين بريطانيا العظمى”
)Wilson ,Jeremy, Lawrence d’Arabie, traduit
de l’anglais par Maurice Larès et Jean-François
(Moisan, Paris, Ed Denoël, 1994, p616
وي�ضيف �شوفيل �أن �أللنبي قال لفي�صل �إن المنطقة العربية
�ست�ض ّم �سوريا الداخل ّية فقط ،و�ستكون تحت الحماية الفرن�سية،
بينما �ستكون المنطقة ال�ساحل ّية با�ستثناء فل�سطين ،تحت الإدارة
يتوجب على الأمير �أن يتعامل مع
الفرن�سية المبا�شرة ،و�إ ّن��ه
ّ
الفرن�سيين بوا�سطة �ضابط ارتباط فرن�سي ،و�إن هذا ال�ضابط
فاحتج في�صل على ح�صر حدود الدولة
�سيتعاون مع لورن�س.
ّ
ّ
ٍ
ا�ستعداد
العربية بالمنطقة الداخل ّية من �سوريا ،و�أجاب �أنه على
للتعاون مع البريطانيين بيد �أ ّنه يرف�ض �أن يتعاون مع الفرن�سيين
(.)Wilson, op. cit, pp616-617

51

العدد  363ــ ني�سان 2022

خارطة و�ضعها لورن�س خالل احلرب لتقا�سم مناطق النفوذ يف املنطقة بني فرن�سا وبريطانيا و�أبناء ال�شريف ح�سني.

ويتابع �شوفيل روايته ،فيذكر �أن الجنرال �أللنبي نظر عندها
�إلى لورن�س و�س�أله:
 �أفلم تقل له �إن �سوريا �ستكون تحت الحماية الفرن�سية؟ف�أجاب لورن�س:
كل ،لأني لم �أكن �أعرف ذلك .فتابع �أللنبي قائ ً
 اّال للورن�س:
ّ
ّ
 كنتَ بالت�أكيد تعرف �أن��ه غير م�سموح لفي�صل �أن يتدخلب�ش�ؤون لبنان .ف�أجاب لورن�س:
اّ
كل ،وهذا لم �أكن �أعرفه.وا�ستم ّر الحديث في هذا الج ّو ال�ضاغط بع�ض الوقت� ،إلى �أن
�أنهاه �أللنبي بقوله لفي�صل �إ ّنه هو القائد العا ّم للجيو�ش الحليفة،
ٍ
كقائد للق ّوات العربية ،هو تحت �إمرته ،وعليه �أن ين ّفذ
و�إن الأمير
ّ
ما يطلبه منه� .أ ّما م�صير لبنان وحدود الدولة العربية ،فكلها
�أمور �ستت ّم معالجتها عند انتهاء الحرب.
فغادر في�صل للحال� .أ ّما لورن�س فتابع حديثه مع �أللنبي لدقائق
معدودة قائ ً
ٍ
�ضابط
ال للقائد العا ّم �إ ّن��ه يرف�ض �أن يتعاون مع
فرن�سي ،ور ّبما من الأف�ضل له �أن يعود �إلى �إنكلترا .ف�أجابه �أللنبي
من فوره� - :أنا �أوافق على عودتك”.
Wison, op. cit, notes pp1202-1203
تق�سيم �سوريا �إلى منطقتَين داخل ّية و�ساحل ّية هو بح ّد ذاته
�ضربة قا�سية للطموح الفي�صلي ،وتليها �ضربة �أخرى موجعة:
�سوريا �ستكون تحت الحماية الفرن�سية .وثالثة الأثافي :ال يحقّ

ّ
يتدخل في �ش�ؤون لبنان ،وبالتالي فعليه �أن يفهم ،ومنذ
لفي�صل �أن
البدء� ،أنّ لبنان هو خارج منطقة نفوذه ،ولعلّه فهم ج ّيداً ّ
مذاك
الر�سالة .ولكن بقي الخالف م�ستعراً على حدود لبنان.
هذا من الناحية الفي�صلية .فماذا عن الجانب اللبناني ،ولماذا
هذا العداء الم�ستحكم لفي�صل وم�شروعه؟

مخاوف اللبنانيني من املشروع الفيصلي
نكتفي ،في الإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،بما كتبه �سيا�سي ومف ّكر
�سوري هو ح ّقي العظم ) .(1955-1865ففي الفترة عينها
التي دخل فيها في�صل �إلى دم�شق ن�شر العظم مقالة في جريدة
الم�ستقبل في باري�س في  1918/10/10يقول فيها“ :ال�سور ّيون
الن�صارى ،وكثي ٌر من الم�سلمين ال يريدون �سلطة دين ّية عليهم،
ويرف�ضون بالتالي دمج ال�سوريين بالحجازيين با�سم الجامعة
الدينية التي ال ت�شمل الن�صراني .كما �أن اللبنانيين يخ�شون �أن
ي�سودهم ٌ
ملك ي�ستم ّد نفوذه من الدين ،ويقيم قواعد المملكة على
الدين .وهذه الفكرة عا ّمة عند اللبنانيين ي�شاطرهم الر�أي فيها
�أغلبية �أهل الواليات ال�سورية من م�سيحيين وم�سلمين ،ناهيك
حكم ذي ُم ٍ
�سحة دين ّية
عن تخ ّوف الم�سيحيين واليهود من ك ّل ٍ
ً
عطفا على ما كان يلقاه ه�ؤالء من �سوء معاملة من الم�سلمين ➤
ً
ا�ستنادا على ما كان عليه الأمر في عهد الدولة العثمانية التي
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�سارت في حكمها على ّ
خطة �إ�سالمية �صرفة ،ال لتعزيز الدين
الإ�سالمي ،بل لال�ستفادة من �إ�شاعة الجهل والنعرات الطائفية
والمذهبية بين النا�س لتحقيق م�آربها ال�سيا�سية”) .العظم ،ح ّقي،
�أنا وكاتب في القبلة ،مقالة في جريدة الم�ستقبل ،باري�س ،عدد
 10 ،116ت�شرين الأول � ،1918ص.(1
فهذا �شاه ٌد على في�صل «م��ن �أهله» يع ّبر بجر�أة وواقعية
ت�سجل له عن مخاوف اللبنانيين والأقلّيات في �سوريا
و�صراحة
َّ
من الم�شروع الفي�صلي في لبنان و�سوريا.

املطران خوري يُظهر مخاوفه من مكر فيصل
وينقل لنا مرافق الأمير الها�شمي وترجمانه في المفاو�ضات
الباري�سية ر�ستم حيدر الآتي ذكره بع�ض ما كان ير ّدده المطران
ٍ
مخاوف من
عبداهلل خ��وري رئي�س الوفد اللبناني الثالث من
في�صل وم�شروعه .فعن �صديقة م�شتركة هي م��دام �سمعان
ٍ
التقت بالمطران ي��روي حيدر ما قالته له في :1920/3/18
«قال )المطران خوري( كلّما حان اقتطاف الثمرة تداهمنا الدنيا
بم�صائبها :هذه �ألمانيا ،وه��ذه تركيا .الأمير في�صل �شيطان
)بمعنى ماكر ووا�سع الحيلة( ،ال ندري ماذا يفعل ،ف�إ ّنه �أخاف
غورو وا�ستولى عليه� ،أم لعب عليه بذكائه ،فا�سترجع هذا الجند
من البقاع� .إ ّنه لرجل داهية يلعب بالعقول .ثم �أق�سم وقال �إ ّنه ال
يرجع �إذا لم ينل بغيته �أي ا�ستعباد جبل لبنان و�سوريا معاً .وكان
لبنان قد �أخفق في وفدَيه ،ف�أوفد نابغته «لي�س لها �إال �أنا»...
يقولون �إ ّنه لديه من الدراهم الكفاية .وقد قال �إذا جاء الأمير،
فيكون قد اتّفق مع الفرن�سويين ،و�إال فالإنكليز معه» )حيدر ،م.
�س� ،ص.(594
تعك�س كلمات ال��م��ط��ران عبداهلل
ح����دة ال�����ص��راع
خ����وري وت��ع��اب��ي��ره
ّ
الم�شروعين
المك�شوف يومها بين
َ
الفي�صلي والحو ّيكي.

فيليب برتلو الآت��ي ذك��ره ،وع ّبر فيها عن ر�أي��ه ور�أي ج��ورج-
بيكو �إثر اجتماعه به ،فقال�« :إذا ف ّكرنا قلي ً
ال في ما نملك من
معطيات ،ن�ستطيع �أن نر�سم الطريق الأكثر �أم��ان��اً لنا .علينا
ب�سبب االنحراف ال��ذي اتّخذته الأم��ور� ،أن نذهب �إل��ى �سوريا
مع في�صل ،ولي�س كمناوئين له ،على الأق ّل في المرحلة الأولى»
)Hokayem, le démantèlement, op. cit, M. A. E,
E-Levant 1918-1940, Syrie-Liban, Paris 27 mars
1919, p522(.
موجهة �إلى في�صل في
وهذا
التوجه الفرن�سي ع ّبرت عنه ر�سالة ّ
ّ
� 1919/4/17أعدّها دوكيه وو ّقعها كليمن�صو ،وفيها تق ّر الحكومة
الفرن�سية ّ
بحق �سوريا باال�ستقالل في �إطار نظام ا ّتحاد فدرالي من
دول تتم ّتع با�ستقالل ذاتي محلّي يتجاوب مع تقاليد و�أماني ال�س ّكان”
)Hokayem, op. cit, Annexe No 1 au rapport adressé le 22 avril 1919 par R. de Caix à S. Pichon,
M. A. E, E-Levant 1918-1940, Turquie, Paris 17
(avril 1919, p535
بيد �أن الأمير الها�شمي تر ّدد في قبول ال�صيغة المقترحة،
ف�سحبت.(Ibid) .
واعتبر الر�سالة غام�ضةُ ،

انقالب املوقف الفرنسي ملصلحة لبنان الكبير
وال�س�ؤال البارز الذي يُطرح هنا :ما الذي غ ّير في اال�ستراتيجية
الفرن�سية وفي الموقف الر�سمي العا ّم؟
ظروف و�أحداث وحيث ّيات عديدة:
ففي�صل ف�شل في تمرير اتّفاقه مع كليمن�صو ،وبدا عاجزاً
عن ال�سباحة عك�س الت ّيار الأكثري المتط ّرف والجارف الراف�ض
لالتّفاق ،فنجح هذا الت ّيار في جرفه معه ،ال �سيما بعد
�أن لُ ّوح له بالعر�ش الذي خلب ل ّبه.
وف��ي طليعة الظروف والأح���داث التي غ ّيرت
الموقف الفرن�سي ت�أتي حادثة مجل�س الإدارة:

فرنسا أكثر ميالً إلى
املشروع الفيصلي

حادثة مجلس اإلدارة شعرة قصمت
ظهر البعير

وك��ان��ت فرن�سا كليمن�صو �أكثر
م��ي ً
�لا �إل���ى الأ ّول لأن��ه��ا �أرادت �أن
تب�سط انتدابها على ك ّل �سوريا ال
على لبنان وحدها ،ور�أت في الأمير
الها�شمي ،وفي التوافق معه �ضمانة
لما تطمح �إل��ي��ه .و�أع���رب عن هذا
الموقف الفرن�سي العا ّم الدبلوما�سي
روب��ي��ر دوك��ي��ه ف��ي 1919/3/27
ب���ال���م���ع���ادل���ة ال���ت���ي ط���رح���ه���ا ف��ي
ت��ق��ري��ره �إل���ى م��دي��ر ع���ام ال�����ش���ؤون
ال�سيا�سية في الخارجية الفرن�سية

�سجله ال�شريف في المرمى
�إنها هدف مبا�شر ّ
ال��ف��رن�����س��ي وال��ل��ب��ن��ان��ي ال��م��ن��ا���ص��ر ل��ف��رن�����س��ا وذل��ك
عبر م�ضبطة مجل�س �إدارة لبنان ال�����ص��ادرة في
 1920/7/10وما ُعرف بحادثة مجل�س الإدارة والتي
�ألقى الفرن�س ّيون فيها القب�ض على مو ّقعي هذه
الم�ضبطة بتاريخ �صدورها �أي  10ت ّموز  1920خالل
توجههم �س ّراً �إلى دم�شق لمقابلة في�صل واالنتقال
ّ
من ث ّم �إل��ى �أوروب��ا عن طريق حيفا .فهذا الحدث
�أ�شعر الفرن�سيين �أن الب�ساط يُ�سحب م��ن تحت
�أقدام �سلطات االنتداب الفرن�سي ،و�أ ّنهم �سيخ�سرون
بتردّدهم ن�صيرهم الوفي �أي م�سيحيي لبنان.

ّ
حقي العظم (� )1955-1864أوّل رئي�س
للوزراء يف عهد اجلمهورية ال�سورية.
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ينقل ر�ستم حيدر في يوم ّياته عن لقاء
له في باري�س ي��وم الخمي�س 1920/8/19
بالدكتور نجيب الأ�صفر ،فيقول“ :اجتمعنا
بالدكتور �أ�صفر والأم��ي��ر توفيق :الدكتور
ذكي ،يعرف حالة البالد .ولو �أن الأمير �أعلن
ا�ستقالل لبنان ب�صراحة لكان �أَ�س َقط على
ال�سيا�سة الفرن�سية �أكبر �صاعقة .وال��ذي
جعل غورو ي�سرع ب�إعالن الحرب والم�شي
على دم�شق حالة لبنان ال��ذي ه��و م�سند
فرن�سا الوحيد ،وفرار الأع�ضاء �أخرجه عن
�صوابه .وقد كان قب ً
ال ال يذكر ا�ستقالل لبنان
وال كلمة لبنان الكبير ،و�أم��ا على �أث��ر تلك
دوكيه ي�ستقبل البطريرك احلويّك العائد من م�ؤمتر ال�صلح.
بيان
الحادثة ،فكانت الجرائد ال تخلو من ٍ
منه في ك ّل يوم عن لبنان الكبير وا�ستقالله” )حيدر ،مذ ّكرات،
م� .س� ،ص.(700
قدرتهم في هذا المجال كانت محدودة ،وال��دور الحا�سم في
ذلك يعود ،كما �سنرى في الحلقات التالية� ،إلى د�سائ�س مراكز
اال�ستخبارات البريطانية في �سوريا وم�صر ،و�إلى المعار�ضين
لبنان الكبير «فلتة شوط»
المتط ّرفين �أمثال زعماء جمعية العربية الفتاة وغيرها .وي�ضاف
�إلى ك ّل ذلك تر ّدد في�صل وافتقاره �إلى الحزم وتذبذبه بين الدعوة
وهكذا فلبنان الكبير الذي �سعى �إليه الحو ّيك واللبنانيون
�إلى تمرير االتّفاق وبين مداراة راف�ضيه.
دائبين جاء «فلتة �شوط» ،في الوقت الم�ستقطع الذي خ�شيت
وك�� ّل ه��ذه الحيث ّيات وم��ا ورائ ّياتها �ستكون م��دار بحوثنا
فيه فرن�سا �أن تُفلِت ك ّل الأوراق من يدها ،و�آخرها ورقة «الن�صير
وتحليالتنا وتفنيدنا في الحلقات الآتية .و�سنبد�أ ب�إ�شكالية ح ّيرت
م�شروعين .وفي
اللبناني» الذي بد�أ يتململ من تذبذبها بين
َ
ً
ً
�صحة توقيع الأمير
أنها:
ش�
ب�
واختلفوا
،
ال
طوي
ا
زمن
خين
ر
�
ؤ
الم
أفكار
ل
«ا
:1920/8/15
ذلك كتب حيدر في يوم ّياته يوم الأحد
ّ
ّ
ّ
في�صل على االتّفاق مع كليمن�صو في .1920/1/6
متّحدة حول هذه الفكرة :لو �سلّم في�صل �سكة الحديد مع بع�ض
وخا�صة حادثة
االمتيازات لما ح�صل ما ح�صل ،ولكن المقاومة،
ّ
جبل لبنان� ،أخرجت الفرن�سي�س عن �صوابهم .و�إلى �آخر لحظة
حقي العظم
لم يكن في فكرهم القتال �إذا
ُوج���د ح��� ّل للم�سائل المعلّقة،
ح ّقي العظم )� ،(1955-1864أ ّول رئي�س
ولم يق�صدوا خلع الملك .ولكن
ل��ل��وزراء ف��ي عهد الجمهورية ال�سورية،
ال��ح��ادث��ات الأخ��ي��رة ،والتجنيد
وحاكم دولة دم�شق ،ورئي�س مجل�س ال�شورى
َ
ال��ع��ام ،و و� ...ساقهم �إل���ى ما
م ّرتين .در�س في دم�شق وا�سطنبول ،وتد ّرج
فعلوا» )حيدر ،مذ ّكرات ،م� .س،
في �سلك الوظائف الحكومية في الدولة
�ص.(699-698
العثمانية في دم�شق وا�سطنبول وم�صر
ح��ت��ى  1911ح��ي��ن ا���س��ت��ق��ال م��ن جمعية
اال ّت��ح��اد وال��ت��ر ّق��ي ،وانتقل �إل��ى معار�ضة
دور اللبنانيني في
الحكم العثماني والمطالبة بالالمركزية
الإداري��ة ،حكم عليه الديوان العرفي في
إسقاط اتّفاق فيصل-
عاليه غ��ي��اب�� ّي��اً ب���الإع���دام خ�لال الحرب
كليمنصو
ال��ك��ون��ي��ة ،وب��ع��د نهاية ال��ح��رب وخ�ضوع
�سوريا لالنتداب الفرن�سي عاد �إلى دم�شق،
و�أخ��ي��راً ،فهل ك��ان للبنانيين
وانتهج �سيا�سة معتدلة �أهّ لته لتبوء منا�صب
دو ٌر �أ�سا�سي في �إ�سقاط اتّفاق
مه ّمة .عاد �إلى القاهرة  1938و�أقام فيها
في�صل-كليمن�صو؟
�إلى �أن تو ّفي ،ودفن في دم�شق .له عدد
�إ ّنهم �سعوا ،بال ريب ،دائبين
من الم�ؤ ّلفات بالتركية والعربية .ومن كتبه
في ه��ذا ال�سبيل ،فاالتّفاق ،لو
العربية -1 :حروب الدولة العثمانية مع
�صمد ،لكان �ضربة قا�ضية على
رئي�س
خوري
عبداهلل
املطران
إىل
�
ّك
ي
احلو
البطريرك
من
ر�سالة
اليونان -2 .دفاع بلفنا.
م�شروعهم في لبنان الكبير! لكن
الوفد الثالث يف �أذار .1920

54

العدد  363ــ ني�سان 2022

صحة

ال�سكريَّات وت�أثرياتها ال�سلب ّيَة على الب�رشة
مي�شلين مبارك

يدعوننا �إلى وليمة مغرية ،نرف�ضها �أحيا ًنا ونلبي الدعوة في �أحيان كثيرة� .إ ّ َنه ّ َ
ال�سكر الذي نرف�ضه لأننا نعلم �أ ّ َنه ي�سبب
ال�سيّئ ،في حال الإفراط في
البدانة ،ويرفع من �ضغط الدم� ،إلى ما هنالك من ت�أثيرات� .إنما ما ال نعلمه هو مدى الت�أثير ِ
ال�سكر ،على الب�شرة ب�شكل خا�ص ،وبالتالي على ُّ
ترهلها.
للحديث �أكثر عن هذا المو�ضوع ،التقينا الدكتورة في ال�صيدلة
والإخت�صا�ص َّية في العناية الطبيعية بالب�شرة عفاف معكرون ،التي
ر َّكزت في بداية الحوار على �أهمية الجمال الطبيعي لدى المر�أة،
عل ًما �أنها �سبق و�أ�صدرت كتا ًبا في هذا ال�صدد.
�س�ألناها عن كيفية المحافظة على الجمال الطبيعي ال �سيما في
يخ�ص
عالم كل ما فيه يجذبنا �إلى «الإ�صطناعي» ،وتحديدًا ما
ُّ
الب�شرة ،والإف����راط ف��ي ا�ستهالك ال�سكر ،ف��ي ت�سريع عالمات
ال�شيخوخة؟
ف�أجابت� :إ َّن «الغذاء ال�سليم ،له منافع ال تع ّد وال تح�صى ،لي�س
في ما يتعلق بالحفاظ على الوزن وفوائد �صحية عا َّمة فح�سب،
�إنما � ً
أي�ضا فائدته كبيرة للب�شرة .وبالتالي تبد�أ الأمور في اختيارنا
لنوعية الأطعمة والإبتعاد قدر الإمكان عن الم�أكوالت الم�صنعة،
هذه الأخيرة موجودة بكثرة في الأ�سواق اللبنانية».
�أ�ضافت :ال ّ
�شك في �أ َّن ال�سكر م�صدر �أ�سا�سي للطاقة ال�سريعة،
ولكنّ الم�شكلة تكمن في ا�ستهالك ال�سكر الم�ضاف والإ�صطناعي،
فالإفراط في ا�ستهالكه مع ما يحتويه من �سعرات حرارية مرتفعة،
ي�ؤدي �إلى ات�صال ال�سكريات وتفاعلها مع خاليا الب�شرة ب�شكل �سلبي
الأمر الذي ي�سبب لها �ضر ًرا ،تعرف هذه العملية بالـ ،Glycation
وال�ضرر يترجم عبر عوامل �سلبية عديدة مثل هبوط الوجه المرتبط
ي�سرع في
بال�سكريات ،ظهور خاليا �أو بقع �سوداء ،وبالتالي كل ذلك ِ ّ
�شيخوخة الوجه.

وما ُّ
احلل إذا كانت املرأة ّ
حتب احللويات؟

تجيب« :عليها اعتماد خيارات ذكية ،وتتوجه �أكثر �إل��ى ال�سكر

د .معكرون.

الطبيعي الموجود بكثرة في الفواكه والخ�ضار ،وحت ًما الحلويات
الم�صنوعة في البيت �أف�ضل من ال�سوق ،كما عليها اعتماد تحلية
بديلة كالع�سل �أو الدب�س ،و� ً
أي�ضا بطريقة معتدلة.
وبما �أ َّن العديد م َّنا وفي جميع الديانات ي�صوم خالل هذه الفترة،
�س�ألنا الدكتورة عفاف عن �أهمية ال�صيام وانعكا�سه على الب�شرة،
فقالت�« :إ ّن َ لل�صيام فوائد كثيرة على ج�سم الإن�سان لأنه ِ ّ
ينقيه من
ال�سموم ب�شكل عام ويبعد القلق ،وعلى الب�شرة ب�شكل خا�ص لأنه
يحافظ على رونقها وي�ساعدها على الراحة ،وبالتالي المحافظة
على م�ضادات الأك�سدة الموجودة داخلها .و�أن�صح بعد الإفطار
بالإكثار من �شرب المياه لأنها تقي الب�شرة من الجفاف الأمر الذي
يعيد �إليها ن�ضارتها.
وختمت :كل هذه الأ�ساليب طبيعية وب�سيطة في حال اعتمدتها
المر�أة للمحافظة على �صحتها وجمالها ،وينطبق الأمر � ً
أي�ضا ،على
الرجل الذي يهتم بن�ضارة ب�شرته .وقدي ًما قيل�« :إن الب�ساطة ت�صنع
الجمال» ونحن ن�ضيف� ،إ َّن الب�ساطة تكمن في الإعتدال با�ستهالك
ال�سكر ،وبالتالي في تنقية الج�سم من ال�سموم.
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مقال

�أول ني�سان �إن حكى !
د .محمد قبي�سي
الأول م�������ن ني�س�������ان قيل في �ش�أنه م�������ا قيل ،ما يلزم
وم�������ا ال يلزم ،وليته ي�ستطيع النطق فيرف�ض ما وُ ِ�سم
به من تهمة ل�������م يقترفها فح ّ َولوها �إلى كذبة بي�ضاء
ول�س�������ت �أدري لم�������اذا �سميت بالكذب�������ة البي�ضاء ،وهل
�أ�صبح للكذب �ألوان؟
�إن م�������ا تعرف بكذبة ني�س�������ان (�إبريل) �أو Poisson
 D’Avrilقد فقدت رونقها ومعناها في هذه الأيام،
ولم تعد لها نكهة كما كانت في الما�ضي محط مقالب
طريف�������ة للبع�ض كن�������ا نحتاجها في عال�������م الب�ساطة
والعفوية يوم كان ال�ص�������دق يتربع على العر�ش .وبما
�أنن�������ا �أ�صبحن�������ا ال ن�صدق � ً
أحدا فم�������ن الأجدى بنا �أن
نلغيها من قامو�سنا.
الك�������ذب ،للأ�سف� ،أ�صب�������ح مالزمً ا لنا ف�������ي حياتنا،
فمن يك�������ذب �أكثر فهو الأنجح ،وم�������ن ي�صدق بالفعل

فهو (الأهبل).
وهن�������ا �أت�ساءل :لماذا ال نجعل لل�صدق يومً ا نبتعد
في�������ه عن الرياء والخداع والغ�ش وكل �أ�شكال الأكاذيب
الذي يمار�سه معظمنا و�إن بدرجات ون�سب متفاوتة؟
فالتاج�������ر الكبير يك�������ذب على ال�صغير ،ال�������ذي بدوره
يك�������ذب عل�������ى الم�ستهل�������ك .ورب العمل يك�������ذب على
موظفيه ،وه�ؤالء يبتدع�������ون �أ�ساليب النفاق .والجار
يكذب على جاره ،وربما على �أبيه و�أمه و�أخيه! والأبناء
ّ
يكذبون بع�ضهم على بع�ض والالئحة تطول .
وهناك فئ�������ة من الكاذبين يظن�������ون �أنهم يخدعون
النا��������س ويتباه�������ون ب�أنف�سهم ،وعن ه�������ذه الفئة يقول
جب�������ران خليل جب�������ران �«:ألي�س غري ًبا �أنن�������ي كثي ًرا ما
ُّ
ويغ�شوني لك�������ي �أ�ضحك
�أح�������ب �أن يخدعني النا��������س
عل�������ى ح�س�������اب الذي�������ن ِ ّ
يفك�������رون �أنني ال �أع�������رف �أنهم
يخدعونني».
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رأي

ُ
ُ
ال ُ
قوب َكون َّية ال ت�شبَع ،وال�شع ُر
لث
اللحظة
إن�سان
ِ
ٌ
�ضرورة ال�سرت�ضاء..
العب َُث الراقي..

في �أول ّي ِ
ات ّ
ال�شعر �أ ّنه الخَ لْق ،تعريفًا يُدنيه من الأذهان،
المبني بنا ًء على
الالتيني
،poesis
بـ
وا�ست�ض���اءةٌ
الجذرِ
ّ
ّ
�أ�ص���ول يونان ّية .ث ّم نراه ،في اقت���راب من دوافعه والغايات،
اللغ��� َة الأقدم بل الأعم���قَ في التعبير ع���ن الم�شاعر ،حتّى
ليترادف تعمي ًما ّ
ُ
وكل ِقدم ،ك ُّل ُعمق.
فه���ل يمكن ،ا�ستطرا ًدا� ،أن نُنيط ال�شع َر ّ
بكل ما ي�سترجع
الإن�سان من �سفَر الح�ضارة ،يُج ّرده من �إ�ضافاتها ،مق ِّر ّبا �إ َّياه
من لحمه ووجدانه ،من ُقد�س �أقدا�سه المتقاطع والح�ضور
الأ َّول للهّ الباقي في خليقته ما دام �صان َعها؟!
�أيك���و ُن �شع��� ٌر به���ذه الموا�صفات مغ ِّر ًبا م���ن الع�صر ،بل
إن�ساني �سلّم �أمره لجبروت العلم وانتهى،
مه َّم ً�شا في واق���ع �
ّ
الداب على �أر�ض ال�شه���ود� ،أي الحقائق المنظورة
وللزم���ن
ّ

لإميل كبا

المحددة ب�أطر لحظ ِتها والمكان؟!
ّ

ُ
الضرورة  ...السترضاء:
الشعر

ّ
�ش���ك � ّأن اال�ستم���رار في العي�ش هو ال�ضرورة الواجب ُة
ال
ُ
أب�س���ط للكائن� ،صاحبِ ه .بذا يحكم الفال�سفة الإنا�س ّيون،
ال
نف�س طروحاتهم َق ُط ٌ
نظر ّيين وعلما َء ٍ
ف من حقول التطبيق.
ومت���ى كان الأمر كذل���ك بدا ال�شع ُر حال��� ًة ا�ستلحاق ّية بهذه
ال�ضرورة ،وما عاد واج ًبا ،فهل يكون كذلك؟
أي�ضا ،ولك ْن عل���ى معنى كيف ّية
ر�أيُن���ا �أ ّنه ال�ض���رورةُ هو � ً
العي����ش ت� اً
ُ
�صاحب ّ
ال�شعر ال قارئه،
أويل .وداعي ال�ضرورة
ُ
�إ ّ
تج�س ًدا في
ال �إذا كان هذا الأخير باح ًثا مهت ّماً بما ي�شعره
ُّ
�أعمال �سواه.
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ٍ
إ�ضاف���ة وا�ست�ل�اب،
فالح�ض���ارة ،ك ُّل ح�ض���ارة ،ثنائي��� ُة �
ب
ا�ستلح���اق و�إلغاء ،في بعيد النظرة ال���ى الم�س�ألة .فت�شذّ ُ
الكائ���ن ال���ذي ف���ي م�ضمارها وتح���ت و�صايته���اُ ،م�سقط ًة
خ�صائ�ص ِ
الم�ستمدة من طبيعة الأر�ض وذاكر ِة التاريخ
نوعه
ّ
َ
ِ
والعرق والإقليم و�سواها ،على �أملِ ان�ضوائه في ٍ
عالمي
ركب
ّ
ّ
مجتمعي محدود ،ويكون ل���ه المقع ُد في
...
أق���ل
ل
ا
ف���ي
�أو
ّ
ِ
رحلة الأ ّمة �إلى ال�سعادة والفعل ال�ساحر.
ِ
المكت�سب المتخلّي في �آن،
ب���ذا ...ال�شاع ُر هو الإن�س���ان
تعوي�ضا عليه ما
�صح التعبير،
انتما ًء الى «الوهم
ً
الغنائي» � ّإن َّ
ّ
افتقد ،بل ا�ستر�ضا ًء للكائن الذي هو ...بتلك ال ِ
آلة العجيبة
الغريب���ة الخالفة التي ا�س ُمها ال�شعر ،نظي��� َر ٍ
نبتة في دار..
لتالم�سه،
فتتطاول
ترنو يوم ًيا الى النّور المت�س ّرب عب َر ك َّوة،
ُ
تمتد �إل���ى غير منب ِته���ا ...غ�صو ًنا
وتُفل��� ُح ف���ي النهاية ب����أن
َّ
جذو ُرها في ٍ
تربة تُك ّبلها قواع ُد الآن الالطئة بمكان.
إن�سان���ي ب�شكل عام،
���ح ال
وب���ذا ...يمكن تف�سي��� ُر
الترج ِ
ّ
ِ
ِ
فالفن���اءِ
ا�س ّما
انهماك���ه حتى الإنتهاء انط���وا ًء بالموت،
ب���ل
ٍ
لحظ���ة باقية و�أخرى �أبد ّية ال
وذك���رى ...بلحظتين اثنتين:
تموت.
ٍ
�سائل با�ستهج���ان :كيف؟ �أويكون الإن�سان اللحظة؟
رب
َّ
أنت ...ه َو ،نح ُن لحظة؟!
هي � َ
نُجيبُ���ه ب�أنه وب�أ َّنا لكذلك .الإن�سان لحظة و�أن ّ
خطط �إلى
أنت ..تف ّكر في الآنة
�أبع َد من مداها غيرِ الوا�ضح المعالم .ف� َ
ال في �سواها ،لأنها الوعاءُ لأفكارك ،في داخله تتبرعم ،وبه
تُع���رف .ومن بع ُد ...قد تب�ص���ر هذه الأفكا ُر النو َر فتتحقّق،
�أو ت���رو ُح كالهب���اء ف���ي عوالم ال ّرك����ض نحو العتم���ة ،كحال
تل���ك الثقوب الكون ّية في نظري���ة �أن�شتاين ،الأ�شداق الهائلة
للن�سيان ،تعبُرها المج ّرات ،وكذلك الأفكار ...الم�شاع ُر...
َلجها اختفا ًء ،تبتلعها وال تعود.
الأحداث ،عظي ُمها والتافه ،ت ُ
ُ
ِ
ه���ي الآنة �أو اللحظةِ ،
الق�ش���رةُ الخارج َّية للفعال .نرك ُن
بحك���م طبيعتنا المائت���ة الذاهبة نحو قيع���انِ ق�ص ّية
�إليه���ا ُ
للن�سيان.
لذل���كِ � ...
�شئت ،ثم ا�ضح���ك بالمقدار نف�سه �أو
إبك ما
َ
�أكث���ر� .إع�ش��� ُق َ�سعة كيان���ك كلّه والمدى� ،أو ع����ش بالمكيال
�ض���د �أ�شكال الفقر
عين���ه زمن كراهي���ة .نا�ضل م�ستطاعك
ّ
والخيان���ة والإباح���ة والتط��� ّرفِ � .
إر����س قواع��� َد الإ�ص�ل�اح
والم�شارك���ة والإيم���ان الحقّ والوطن ّية والت�سام���ح� ،أو انغلق
ٍ
كبت في
عل���ى نف�سك م�ستعط ًي���ا ثمر �سعادتك من
�سم���اء ُر ُ
داخل���ك ،ف�إن���ك واج ٌد في النهاي���ة � َّأن الرحيل عنوا ٌن �أكب ُر
ف���ي هذا الكون ،كتل���ك الجبال الجليدية ،ما �إن تنف�صل عن
ون�صوعا ،في متّجهات
�أ ّماته���ا حتّى تتال�شى،
فتخيب برودةٌ
ً
ُ
الفعل الأر�ضي بل الكوني كلّه �إلى الغياب.
حكم �أخير.
نعم ...عمال ُق الوقت الإن�ساني ...لحظ ٌة في ٍ
وه���ي مائتة .وت�ستج ُّد الحاجة معها الى ا�ستر�ضاء الكائن،
اً
بديل ممكنّا للنَّ�سق الإن�ساني الذي
فتنبري الأخرى الأبد ّية

�أفوله من نُ ِ
طفة �شروقه والوالدة.
وما تُراها تكون ...تلك اللحظة الم�ستر�ضية؟
� ّإن ه���ي �إ ّ
الوق���ت الإ�ضاف���ي� ،إن ا�ستقام���ت المماثلة.
ال
ُ
عق���ب الفع���ل ،وكم ه���و �أجم ُل م���ن �أ�صله
ال�ص���دى ال���ذي يُ
ُ
ِ
لعيوننا في غالب الأحيان! كلعبة ظاللِ فوق جدار ،للأيدي
ُ
تت�صرف �إليها في
للأعط���اف للأعناق وخلج���ات الأجفان،
ُ
ونكت�شف ،بخ�ل�اف «كائن الكهف»
طفوالتن���ا ،ونحن كب���ار،
طوعا هو �أبه���ى من كل
إلي���ه
�
ق
نح���د
الأفالطون���يّ � ،أن م���ا
ّ
ً
�إب�صار ...من كل اكتناه.
اللحظ���ة الأبد ّية ذي هي اعت�صار الكون ،منديل الجمال،
ع�صفو ًرا ليُطلق في المناخات ال�سليمة ،فتتّجه �إليه الأنظار
ّ
يحط
فرح��� ًة ب�أن في �سماء العمر �أنقى من حقيقة ع�صفور
عل���ى �شجرة ،يرخُ ُم �أو يزقّ فراخَ ه في الأع�شا�ش ،ثم يموت
مختف ًي���ا ل�س���ت �إدري كيف� ....أو مبعث��� َر الأ�شالء بر�صا�ص
�ص ّياد.
ونحت
ال�شع��� ُر ...ه���و هذا المندي���ل ،وعلى مثال���ه ر�س ٌم
ٌ
آالت النا�سجة ،وتتن ّوع خيوط
ورق�ص ومو�سيق���ى ،تختلف ال ُ
ٌ
ّ
الم�س�أل���ة الجميل���ة ،لكنّ���ه ال�شع��� ُر ،في كل الح���االت يبقى،
ي�ستمه ُل الزمن الجاري نحو الغياب ،يُ�س ّمر الآنة ال�ساعية،
يُحنّطه���ا داخ��� َل �شغفه���ا الأول .ويك���ون للك���ونِ م���ن بع ُد،
ل ّ
الئذي���ن بحناياه فر ًقا ورج���ا ًء ،ذاك الإ�ستر�ضا َء الناب َع من
َ
جي���ل الخيبات ،بل الأمل قد �أزهر في �أغرا�س الألم و�شوك
الوجود.

الشعرُ ...انتماء الى مرتكزات:
وال�شع��� ُر ...تل���ك «الجنّ���ة الم�صطنع���ة»� ،أو «الجحي���م
الإتفاق���ي» يُعاقب �أوراها ّ
كل اختالل ،هو �شيءٌ من الإنتماء
العق���دي ف���ي النهاي���ة �إلى مرتك���ز وجود ،بل منج���اةٌ بهذا
ّ
ٍ
المعنى� ،إلهاء للكائن عن من�شغالت م�ستع�صية الحلول.
ٍ
أحدوث���ة ونظيرها� ،أو
لك�أ ّن���ه ال�سانح���ة الفري ُة بي���ن كل �
البارق ُة في َعتْم الم�سافة ،على ِغرار ٍ
�صفير في الأليل
غناء،
ٍ
النفو�س الطارقة ف���ي «ربع خالِ »
المدله���م ،ت�ست�سل��� ُم �إلي���ه
ُ
متنقِّ���ل داخ���ل الع�صر .و�س ّم���ة من بع ُد ،ما ت�ش���اء :تفاوتات
طبق ّي���ة �أو في الر�ؤيا ،زلزل ٌة م���ن ك ِّل منتظر ظل ُمه وظالمه،
ّ
ِ
ٍ
قرا�صنة
جميل ف���ي �ساح الأقوي���اء،
ل���كل
ارتقاب���ات انهيار
الكياني العميم �س ِّمه
الخلقي
بمعناه
واء
ر
كل
الحب وداحري
ُ
ّ
ّ
ما ت�شاء.
َ
ِ
لمنزلة بين منزلتين في
إن�ساني الحا�ضر...
ل
ا
ل
العق���
�أن
ّ
ح�ضارتن���ا ،انتما ٌء الى الالمتناهي ف���ي الك َبر ،والالمحدود
ِ
بتناق�صه انحدا ًرا في ت�صاغره ،حتى حدود الال�شيء.
الهو����س ،لي����س بالحقائق
وه���و ،ه���ذا العق���ل� ،سجي��� ُن
َ
فح�س���ب ،ي�ص ُل �إل���ى بابها ولُبابها ،بل بحال���ة � ٍ
أمان ي�صن ُعها
ُ
بجهل���ه ذاتَ ُه ّ
َّ
ِ
وكل
يب�س���ط دروبَها قد ٌر م�أخو ٌذ
م
ل
�
إ
وت�صنع���ه،
ُ
ٍ
محيط بها.
�آخ َر
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وين َب���ري ِّ
ال�شع ُر ،من زاوية ُمطلق���ة ،ال انطال ًقا من قارئه
َّ
إلغاءِ
شوهة ،و�صولاً �إلى
الم�
لل�شا�شة
�
حل
أكد،
�
مر ًة �أخرى ،فيت
ّ
و�ضوحا في ِفناء العمر ،تُملِّ���ك �صاحبه انتما َء،
�ص���ورة �أكث���ر
ً
قريب الموقع ،غي��� َر محظور ،هو
الع�ص���ي
ر
أخ
ل
وتُبي���ح ل���ه ا
َ
َ
ّ
الممتن��� ُع ف���ي كل حال على �أدواتنا البدائي���ة البدائية ،مهما
امتد اً
فعل �ش�أ ُو المعرفة بالح�ضارة.
َّ
لك�أنن���ا بال�شعر ـ الت�سلّق هذا ،ل ُمرتكزات في جبل الدنيا،
�أفكا ًرا ُمث ً
�صعدا�ؤنا التي بها نتنفّ�س
ال حقائق وعقائد ،ومنها ُ
م���ع ّ
كل و�صولِ لراحة ،وهي حافزُن���ا فنه ُمز خمول النوع في
ّ
جن�سنا الآدمي ا�ست�سال ًما لكل دانِ
ٍ
�سهل رخي�ص ،وبالتالي ..
ترهل َّ
كل ٍ
ميل عندنا للإنح�سار والهرب ابتعا ًدا عن
نُقي ُل من ّ
ال جدوى ّ
كل �صراع ومقاومة.

ُ
العبث الراقي:
الشعر ...جنونًا ،بل

هذا الجه��� ُد المف�ضي �إلى ال �ش���يء ،يوم َّيا وبالتمادي مع
فيرجح ِكفّته���ا �إ ّ
ال المطار ُق وقوى
موازي���ن �إن�ساني���ة ال ي�شيل
ّ
الماد ّي���ة عل���ى انواعه���ا ف���ي ه���ذه الدنيا ،ه���ذا ..ال يمكن
مداواتُ���ه �إ ّ
ال ب�أحد �أمرين :الجنو ُن ال�صار ُخ �شع ًرا� ،سعة الفَم،
َ
ب�أنظم���ة كون ّية جديدة� ،أو عبثٌ م���ن لدنِ طفولة ت�ستم ّ ُر في
برقي
أي�ضا ،والف ُّن بعا ّمة ،ولكن
الكائن الإن�ساني عب َر ال�شعر � ً
ّ
ومن غير ابتذال.

ص ً
الشعر اجلنونُ ...
راخا:

ّ
ن�سق
نفه ُم���ه المخالف���ة الجميلة
ل���كل �سائد مت���ر ّدد على ٍ
أبي�ض على
ا�ست�سالم���ي لنوامي�س الوجود ،وهو الإنق�ل�اب ال ُ
�أحكام ٍ
قرار وغائية
عقل بارد د�أب ُه الأتجاهُ في كل م�س�ألة �إلى ٍ
غير قابلة لإعادة نظر �أو نقا�ش.
فيط���ر ُح ال�شع��� ُر �أنظم��� ًة جديدة ،هي كيمي���اءُ م�ستحدثةٌ
للأ�شي���اء والكائن���ات اقترا ًبا واغترا ًبا ،تجاذ ًب���ا وفي التّنابذ.
ُ�س ُح �إقحام واقتحام على نحوِ
واذا في زوايا الفعل الإن�ساني ف َ
خالق للوجود ،فه ًما وبالإف�صاح.
ِ
ً
ويغدو ال�شع ُر الجنون ،بهذا المعنى ،انتقا ًما بريئا من �أذ ّية
ٍ
ومكان مفرو�ضين على الكائن منذ الوالدة ،بل �سانح ًة
زم���ان
ل�صلح حقيقي مع الحي���اة ،بعد �إعالن لوقف النار من
تُم ّه���د
ٍ
جانب واحد.
موق���ف ....ونعرف ك���م يُقابَل با�ستهزاء �س���ادة الحا�ضر،
م ّم���ن الحياة طو ُع �أيديه���م ،و ُملحق من ملحق���ات �أقاليمهم.
يه ّمهم النَّ�صر المتاح به ينعمون ،في�ؤثرونه على ذاك المرج�إ
اثيري الوقع والخطر عن َدهم،
لأنه ب�سالح الخيال الر�ؤيا� ،أي
ُّ
ِ
وقما�شة الوعود الحالمة.
ما دام من طبيعة الكالم

ُ
العبث الراقي.
الشعر

�شاد� ،إ ّ
وه���ل البلو ُغ ،عه��� ُد ال ّر ِ
ال هم���و ُد الطفولة م�ستكينة
ٍ
ظرفي م�ؤقت؟!
كمون
لحين في
ّ
و�سرعا َن ما نلقاها ،هذه الطفولة ،وقد اتجهت �إلى غير
ُ

قطاع من حقوق الإن�سانية الباحثة في �إ�صرار على الت�ش ّكل.
ٍ
ف���ارق ،وعن��� َد �إنع���ام �أنظارنا ف���ي الحقائق،
وبع��� ُد� ...أي
ٍ
التهج����ؤات الأولى للمجرة ،وط ّيارة
ريادة يمخُ ُر
بي���ن �صاروخ
ُّ
تكتب لنا بالرفيف المل ّون �أجم ُل تطاوالتنا على قواعد
ورق ّي ٍة
ُ
ونوامي�س الجاذبية والحركة و�سواها؟
الفيزياء،
ِ
لاً
ّ
عين تُع ّو�ض
وه���ل ال�شع��� ُر ،انتقا الى التحديد� ،أق���ل من ٍ
حد�س ي�ستقرىء مجهولاً تُباع ُده معادالتنا
ق�صو َر ر�ؤية� ،أو من
ٍ
وثوابتنا النَّاجزة الأحكام؟
ِ
ق���درات المزج بين الجاهز من م�صنوعات
� ّإن ف���ي ال�شعر
الحي���اة ،موروثا ِتنا التاريخي���ة الهيوالنية ،وذاك المتهيئ بع ُد
باليومي
للت�ش��� ّكل ،ما دامت لنا قابلية الأطف���ال الكبار قفزًا
ّ
المحف���ور عل���ى �صخ���ر الواق���ع ،نح���و ّ
كل �ضف���ة �أخرى من
اختراعنا في موازاته.
ه���و ال�شع��� ُر ..عب ًث���ا راق ًي���ا د�أبُ���ه � ّأن يزي��� َل الحواجز بين
الكائن���ات ،مف ّر ًغ���ا اّ
ٍ
ل�سبيكة �أخري
كل من منطقه الخا����ص،
تحم��� ُل� ..إلى ب�صمات الخالق الأعظ���م� ،أحافي َر من �أظفارنا
التاع�سة وهي تت�ش ّبث ب�أذيال البقاء.
بال���غ ب���ل ف���ي حناي���اه ...الطفل
�أال � ّإن ورا َء اعط���اف ك ِّل
ِ
ً
ال���ذي ك�أ ّنه يو ًما في �ساح���ات العمر ال�سعي���دة ،م�شتاقا �إلى
ِ
رفيقات
لعبة الع�صف���ورة الخ�شبية الطائ���رة ،والمر ّبعات مع
والأتراب ،و�إلى التخفّي وراء الأقنعة المختارة في كرنفاالت
الموا�سم البريئة.

ٌ
راق
شعر مجنون وعبث ٍ

كالهم���ا واح ٌد في النهاي���ة ،ما دام ك ُّل دعوةٌ ،لي�س لخيانة
ّ
لتخطيها �إلى حاالت يت�ل�اءم معها داخل وخارج
ال���ذات ،ب���ل
في ان�سج���ام ووئام ،كما في منطق الأوعي���ة المتّ�صلة ،عدل
ففرحا ،و�إن حز ًنا فحز ًنا.
فرحا
الفيزياء� ،إن
ً
ً

خرجة:

فه���ل يجوز ،من بع��� ُد� ،أن ن�س�أل عن الطريقة التي نطار ُح
�شع ًرا بها العالم؟!
�إبتعا ًدا عن البراغمات ّية في كل طرح ،واقترا ًبا من مفهوم
الحر ّية في التن ّهد وال�صعداءّ � .إن ال�شع ُر �إلاّ �صحوةُ الطفولة
ِ
لفر�صة �أخيرة قبل الغياب .ف َد ِ
راك ما ُ
وتراك الزهو
نن�شد،
بما نفعل ،وفوق ّية القرارات التي ت�صاد ُر الحر ّيات.
اً
م�ستقل
فال�شاع���ر يكا ُد وح��� َده نظا ًما �إن�سان ًي���ا للجمال،
بالق ّوة وبالفعل ،بل ق�صيدته ،وعلى غرار ّ
كل ق�صيدة ،م� ّؤهلة
خا�صا به���ا وعلى غير
ه���ي الأخ���رى لت�شقّ لنف�سه���ا نظا ًما
ً
مثال� ،أ ّيا يكن زمانُها والموقعُ ،منطلقُها والمرجع.
ما نح ُن� ،شعرا ًء وق َّرا ًء ،في المدى الأرحب لأفق الحياة،
حلم يغ ّيرنا،
�س���وى ٍ
جزر تتوا�ص ُل انتماء �إلى زُرقتي���ن :زُرقة ِ
و�سم���اءِ به���ا نخر ُج م���ن وحدان ّيتنا فنهن�أ ،ونبق���ى مختلفين
متمايزي���ن ر�ؤي���ة وبال���كالم ،تَب ًع���ا للزاوية الت���ي ننظر منها
الزرقتين في �أوقيانو�س اللغة والإن�سان.
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ثقافة وفنون

فن «الحكواتي»
متجددة
فرجة شعب َّية
ِّ
د .ه�شام زين الدين

تاريخ ًيّا ُعرف فن الحكواتي ك�أحد الممار�سات الفنية ال�شعبية في ال�ساحات وال�شوارع العامة ،حيث
و�سيَر الملوك والأبطال
كان يقوم �أحد الأ�شخا�ص الظرفاء المتمكنين من حفظ الق�ص�ص والأ�ساطير ِ
بت�سلية النا�س ،غالبًا خالل الأعياد والمنا�سبات الدينية واالجتماعية .وعرفت المدن العربية من
الم�شرق �إلى المغرب هذه الظاهرة التي اعتبرت في الما�ضي� ،أي ما قبل ع�صر التلفزيون وال�سينما
والإنترنت ،من �أهم �أ�شكال الفرجة ال�شعبية عند العرب ،ومن �أ�شهر هذه المدن حلب و�صيدا والقاهرة
حيث كان يحت�شد النا�س في المقاهي لال�ستماع الى الحكواتيين ،وكانت بع�ض الحكايات ُتتلى
على مراحل ك�أنها حلقات مت�سل�سلة ،ينتظرها النا�س من يوم �إلى يوم ،وذلك بهدف جذب اهتمام
الم�ستمعين �إذا كانت الفرجة في �ساحة عامة ،وجذب الزبائن �إذا كانت في مقهى .وكان الحكواتي قادرًا
ب�شخ�صيته المحببة على �إي�صال بع�ض الأفكار االجتماعية والأخالقية والتربوية وربما ال�سيا�سية
بطرق غير مبا�شرة.
تفيد المراجع ب�أن العالم العربي عرف مهنة الحكواتي منذ قرون طويلة لكن ت�أريخ بدايات هذه الظاهرة تعود �إلى
خ�صو�صا في
مطلع القرن التا�سع ع�شر ،وحظي هذا الفن ال�شعبي بانت�شار كبير وبات ي�شكل جز ًءا من التراث ال�شعبي
ً
المجتمعات المدينية حيث المقاهي وال�ساحات العامة ،وتذكر المراجع التاريخية �أن كل مقاهي مدينة دم�شق التراثية
كانت ت�ست�ضيف حكواتيين يقدمون حكاياتهم ب�أ�ساليب ال تخلو من التمثيل والغناء والحركة عندما يتطلب الم�شهد �أو
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الحدث ذلك ،وكانت الحكايات والق�ص�ص تق�صر وتطول بح�سب برنامج المقهى.
وكان ح�ضور الحكواتي في دم�شق �شبي ًها بغالبية مدن بالد ال�شام الكبرى كبيروت وطرابل�س وبغداد والقاهرة �أي�ضاً،
وقد ارتبط وجوده في المقاهي واالماكن العامة بوجود المدينة نف�سها ،وترافق انت�شاره مع بناء هذه المدن وتو�سعها
وتحولها من بلدات �صغيرة وتجمعات �سكنية �إلى مدن بكل ما تعنيه الكلمة ،ويمكن اعتبار منبر الحكواتي �آنذاك بمثابة
خ�صو�صا قبل اختراع الإذاعة والهاتف والتلفزيون.
و�سيلة �إعالم بدائية م�ؤثرة في تكوين الر�أي العام المديني،
ً
وفي مدينة �صيدا كان لفن الحكواتي ح�ضور مميز في وجدان �أهالي المدينة ،وقد ا�شتهر فيها خم�سة حكواتيين على
مدى قرن ون�صف القرن من الزمان ،كان �أولهم من مدينة حلب الحاج محمد ال�شقلي الحلبي.
�أتى �إلى المدينة و�أقام فيها ابتداء من العام  .1837وبعدها جاء ثالثة حكواتيين مار�سوا هذه المهنة كان �آخرهم الحاج
�إبراهيم الحكواتي الذي توفي عام .1981
كان الحكواتي يعتمد في �سرد الحكاية ب�شكل �أ�سا�س على ذاكرته ،ويلج�أ �إلى الإرتجال والت�أليف بهدف الإطالة �أو
الت�شويق �أو بح�سب ما تفر�ضه حالة التلقي عند الجمهور ،وكانت غالبية الق�ص�ص والحكايات تدور حول �شخ�صيات تاريخية
ت�ش ّكل نماذج يُحتذى بها في المجتمع ،وتتحلّى بال�شجاعة وال�شرف وال�شهامة والكرم وم�ساعدة الآخرين والت�ضحية من
دون مقابل ،وكانت النهايات دائ ًما �سعيدة ينت�صر فيها الخير على ال�ش ّر .وبهدف الت�شويق عندما تكون الحكاية عبارة عن
حلقات متعددة ،كان الحكواتي يلج�أ �إلى اختيار �أحداث م�صيرية مت�أزمة ينهي بها حلقته لكي يجذب الجمهور الى متابعة
الحكاية في اليوم التالي.
الحكواتي فنان مبدع يمتلك قدرات في التمثيل والتقليد ،وي�ستخدم �صوته وج�سده و�إح�سا�سه في تج�سيد حكاياته
ويروى عن قدرات �أحد الحكواتيين التمثيلية �أن بع�ض الجمهور من الم�ستمعين كان يرف�ض العودة �إلى بيته قبل ا�ستكمال
كل �أحداث الق�صة �أو الحكاية ،و�أن �أحد الم�ستمعين لم ي�ستطع �أن ي�صبر �إلى اليوم التالي ،فلحق بالحكواتي �إلى بيته ليعرف
بقية الق�صة.
تط ّورت تقنية الحكواتي في ال�سرد عبر ال�سنوات ،و�أ�صبحت هذه الهواية والموهبة بمثابة مهنة عند الكثيرين ،يعتا�شون
منها وي�شتهرون بها ويتم توريثها من جيل �إلى جيل� ،إلى �أن ا�صبحت من الممار�سات الفنية الحديثة اليوم ،والتي تعتبر
من �ضمن �أ�شكال التعبير .ودخلت المر�أة الحكواتية �إلى هذا الميدان بعدما كانت هذه المهنة في الما�ضي حك ًرا على
الرجال ب�سبب طبيعة المجتمعات ال�شرقية المحافظة ،ذلك �أن عملها غال ًبا ما يكون في الليالي والأم�سيات
في المقاهي التي ت�ستقبل الذكور ولي�س كما هي اليوم ،حيث
�أ�صبح هذا الفن يقدّم على الم�سارح وفي
المدار�س والتجمعات المختلطة.
مع ع��ودة الإهتمام بفن الحكواتي في
ال�سنوات الأخيرة وتح ّوله من فرجة �شعبية
عفوية �إل��ى ممار�سة فنية محكومة ب�شروط
وقواعد يمكن تعلمها �أو التدرب عليها من
متخ�ص�صة
خالل الور�ش التدريبية �أو مراكز
ّ
بها ،تنت�شر هذه الظاهرة الفنية في �أكثر من
بلد ،وتقام فعاليات ي�شارك فيها العديد من
الحكواتيين والحكواتيات من مختلف البلدان
العربية وحتى الأوروبية ،وال يمكن الحديث عن
هذا الفن في لبنان من دون ذكر فرقة م�سرح
الحكواتي التي �أ�س�سها المخرج الم�سرحي روجيه
ع�ساف عام  1978في بيروت وقدّمت العديد من
الم�سرحيات ،وكان ع�ساف قد اختار هذه ال�صيغة
في التعبير الفني الم�سرحي من �ضمن محاوالت
العديد من الم�سرحيين العرب �إيجاد � ُأ�س�س وركائز
عربية تاريخية لت�أ�صيل الم�سرح العربي ،وقد اختار
فن الحكواتي باعتباره من الأ�شكال الم�سرحية
المرتبطة بتاريخ الإن�سان العربي ووجدانه و�أ�شكال
الفرجة ال�شعبية في البالد العربية.
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فرقة هياكل بعلبك
خطوة خطوة حلفظ الرتاث
�إليانا بدر
أهم المناطق اللبنانية
لطالما كانت بعلبك من � ِ ّ
التي اختزنت ثقلاً ثقاف ًيّا بعدما كان موقعها
الإ�ستراتيجي عاملاً في تحديد دورها في الع�صور
القديمة� ،إذ �إنها تقع على مفترق عدد من طرق القوافل
طي بالبر ال�شامي و�شمالي
التي ت�صل ال�ساحل
ِّ
المتو�س ّ َ
�سورية ب�شمالي فل�سطين.
�ش َيّد الرومان معابد �ضخمة فيها ا�ستقطبت ل�سنوات
ما�ضية وحتى اليوم عد ًدا كبيرًا من ال�سياح العرب
والأجانب ،وقد احت�ضنت مهرجانات عالم َيّة لأ�شهر
الفنانين العرب والأجانب ،وما زاد بعلبك جمالاً نخوة
�أهلها وتقاليدهم التي ال يزالون حتى يومنا هذا
متم�سكين بها.
ورغم �أ ّ َنها �شهدت في ال�سنوات القليلة الما�ضية تراجعًا
ً
م�صرّين
ملحوظا في عدد �سياحها � ،اّ َإل �أنه ال يزال �أهلها
ِ
على �إبراز جمالها التراثي الثقافي والعادات فيها
كالدبكة وغيرها ،ولعل من �أبرزهم «جمعية هياكل
«الدبّيكة»
بعلبك» النا�شطة في �سبيل جمع وتوحيد �صغار ِ
وكبارهم وتطويرها وتقديم �صورة جميلة عن الدبكة
البعلبك َيّة...
حول هذا المو�ضوع التقت «الأمن» رئي�س الجمعية هيثم
عبا�س الدب�س ودار معه هذا الحوار:
پ لنتح ّ َدث عن جمع َيّة فرقة هياكل بعلبك وعن �أبرز �أهدافها؟
 «هياكل بعلبك» هي جمعية تراثية ثقافية مركزها الرئي�سي فيبيروت  -الجديدة� ،أما قاعة التدريب هي في مدينة بعلبك وت�ض ّم
هيئة �إدارية وهيئة عامة وفرقة رق�ص فولكلور ودبكة م�ؤلفة من 150
راق�صا وراق�صة.
ً
َ
ّ
ّ
ت�أ�س�ست الجمعية عام  1992وت�شكلت نواتها من  6رجال تعلموا
الدبكة القديمة من الرجال الكبار في ال�سن في بعلبك وعلى ر�أ�سهم
زكريا �صلح «�أبو يحيا» ،محمد �صلح «�أبو مجد» ،ح�سن �شلحة «�أبو
م�صطفى» وغيرهم.
حازت الجمعية على ترخي�ص من وزارة ال�شباب والريا�ضة �سنة
 ،2003ومن �أهدافها �أ َّولاً الحفاظ على التراث الأ�صيل ،وبالتالي

هيثم عبا�س الدب�س.

ن�شر ثقافة الفرح وال�سعادة وقد و�ضعنا اهتمامنا في «الفن» لأنه
و�سيلة عابرة للطوائف.
تقوم الجمعية ب�أعمال ثقافية للإ�ضاءة على تراث بعلبك الأ�صيل
على م�سارح لبنان ،وعلى �شا�شات التلفزة من خالل البرامج الفنية،
كما تقوم بن�شاطات عديدة في ف�صل ال�صيف مث ً
ال «يوم بعلبكي»
ي�ضم لوحات دبكة ،وركوب خيل ،وعر�ض تراث بعلبكي قديم.
پ حتى اليوم ما الذي ح ّ َققتموه وما هي م�شاريعكم الم�ستقبلية؟
 قامت الجمعية بتمثيل لبنان بمهرجانات عالمية كثيرة �أذكرمنها« :القرية العالمية في الإمارات» ،كما قامت عام  2005بتقديم
عمل فني م�سرحي بعنوان «العر�س البعلبكي» على م�سرح الأوني�سكو/
و�أن�ش�أت � أكاديمية لتعليم الدبكة البعلبك َّية القديمة في بعلبك وفي
بيروت  -الحازمية.
�أما عن م�شاريعنا الم�ستقبلية ،فقد ا�ستح�صلت الجمعية على
م�سرحا وقاعات
ترخي�ص لبناء مركز ثقافي في مدينة بعلبك ي�ضم
ً
تدريب ،ولكن توقف العمل فيه ب�سبب جائحة «كورونا» وحجز الأموال
في البنوك ونحن ب�صدد ا�ستكماله في الفترة المقبلة.
پ العادات والتقاليد البعلبكية ،كيف تعملون كجمعية للحفاظ
عليها؟
 في الحقيقة بعلبك مظلومة كثي ًرا هناك تهمي�ش �إعالمي عليها،ويتم التركيز على مو�ضوع القلعة والمهرجانات ،عل ًما �أ َّن فيها عادات
وتقاليد جميلة ج�� ًدّا كالعر�س البعلبكي الذي ي�ستمر ل�سبعة �أيام،
أهال لحفظه،
ونحن نفخر بتراثنا وهناك تعاون كبير في ما بيننا ك� ٍ
كما نت�شبث ونتم�سك بالفنون الجميلة لأنه من لي�س له تاريخ لي�س له
حا�ضر وال م�ستقبل .بالتالي الدبكة موجودة في مجتمعنا بالفطرة،
وما نقوم به كجمعية هو تعزيز هذه الفنون وتنظيم الفرق والم�ضمون
لتقديمه بطريقة جميلة من خالل المهرجانات ،الأعرا�س ،وتمثيل
لبنان في الخارج.
پ كيف �أث�� ّر الو�ضع الحالي عليكم؟ وه��ل من دع��م تتلقونه من
الجهات المعنية؟
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دعم الن�شاط ال�سياحي �أولوية لبعلبك.

 في الفترات ال�سابقة� ،أي قبل الأزمة ،كان هناك تعاون كبيربيننا وبين وزارة ال�شباب والريا�ضة ووزارة الثقافة وكنا نتل ّقى القليل
من الدعم من قبل الدولة لكن في الفترة الما�ضية غاب هذا الأمر
مع تع ّ ُر�ضنا للأزمة االقت�صادية ال�صعبة �إذ باتت القدرة ال�شرائية
لدى المواطنين �ضعيفة ،وبالتالي انت�شار فيرو�س «كورونا» وتوقف
الإحتفاالت والمهرجانات والأعرا�س كله �أ ّثر علينا فتراجع ن�شاط
الفرقة منذ �صيف العام الما�ضي ،وقد �أدى الإنهيار الإقت�صادي

الفرقة يف �أحد عرو�ضها.

و�ضعف القيمة ال�شرائية �إلى تراجع الإيرادات لكن �سعينا للنهو�ض
مجد ًدّا رغم الظروف وكان لنا �شرف الم�شاركة ب�أعمال خارج لبنان.
وللأ�سف ،هناك غياب تام للم� َّؤ�س�سات المعنية ب�سبب الظروف
الراهنة.
پ هل ت�شهد قلعة بعلبك فورة �سياحية كال�سابق؟ وما تقييمك
للو�ضع؟
 بد�أت الحركة ال�سياحية تتراجع منذ عام 2010ب�سبب الحرب في �سوريا ،وتدنت �إلى
�أق�صى م�ستوياتها عند بدء جائحة «كورونا»
والأزم��ة المالية في لبنان ،ورغم �أن المنطقة
ت�ضم �أهم �آثار و�أماكن �سياحية ولكن للأ�سف
بات اال�ستثمار ال�سياحي �شبه معدوم ولأ�سباب
عديدة.
بعلبك اليوم بحاجة �إلى عناية ا�ستثنائية من
خالل تعاون كل الوزارات والإدارات والبلديات
لخلق مناخ للإ�ستثمار وجذب �أكبر عدد ممكن
من ال�سياح من خ�لال خطة متكاملة ...فهي
كنز وطني ولي�ست ملك �أهلها فح�سب �إنما ملك
لبنان وال�شرق ب�أكمله.
پ هل من تخطيط لإقامة مهرجانات �سنة
 2022؟
 الفرقة �ست�شارك في العديد من مهرجاناتال�صيف القادم على م�ساحة الوطن ،بالإ�ضافة
�إل��ى مهرجانات عالمية خ��ارج لبنان كمو�سم
ج��دة ،القرية العالمية ف��ي دب��ي ،مهرجانات
تون�س ،م�صر والريا�ض وغيرها.
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املمثل واملخرج نعمة بدوي:

ح َّققت نقلة

نوع ّيَة ب�صندوق

تعا�ضد الفنانني
ف�ؤاد رم�ضان

الممثل والمخرج نعمة بدوي من زمن الكبار.
م�سيرته حافلة بالعطاء على مدى خم�سة عقود،
وزاخرة بالأعمال الفنية (م�سرح� ،سينما� ،إذاعة،
وتلفزيون) والتي ح ّ َققت نجاحات الفتة ،لما
وح�س فني وح�ضور
يتم ّ َتع به من �أداء متميز
ّ
مح ّبب ولعب جميع الأدوار الم�سندة اليه
باحتراف كبير ،مع الإ�شارة �إلى �أ ّ َنه خريج معهد
الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية.
منذ �أربع �سنوات تو ّلى بدوي من�صب نقيب
الممثلين في لبنان ،فحقق العديد من الإنجازات
رغم الظروف ال�صعبة التي ح ّلت بالبلد ،و�أهمها
القانون الأ�سا�سي والنظام الداخلي للنقابة،
و�إطالق موقعها االلكتروني ،وتوقيع بروتوكول
مع مختبرات الت�شخي�ص الأميركي ،و�إعادة �إحياء
البطاقة النقابية لت�صبح بطاقة �صحية معتمدة
لدى وزارة ال�صحة ،ومكننة ال�ش�ؤون المالية
وملفات المنت�سبين ،هذا ف�ضلاً عن الوقوف �إلى
جانب الزمالء المنت�سبين وغير المنت�سبين في
مواجهة الظروف ال�صعبة �صح ًّيا واجتماع ًّيا.

أي�ضا ،تحديث دار النقابة لتليق بالممثل
ومن الإنجازات � ً
وتحديدا من )م�سرح النو(
عبر م�ساعدة من اليابان،
ً
للفنان �أومواكا وزوجته اللبنانية الأ�صل المنتجة مادلين
عبد الجليل ،حيث �أعطيت لبع�ض الزمالء المت�ضررين
من انفجار المرف�أ والزمالء الأكثر حاجة ،م�ساعدات
ا�ست�شفائية و�أدوية وغير ذلك.
«الأمن» التقت بدوي ،وكان حوار حول �ش�ؤون و�شجون
النقابة ،والفن في لبنان ب�شكل عام:
پ لنبد�أ بالحديث عن النقابة ،فنعود �إلى تاريخ ت�أ�سي�سها
ومن يحق له االنت�ساب �إليها؟
 ت�أ�س�ست نقابة ممثلي الم�سرح وال�سينما والإذاعةوالتلفزيون �سنة ١٩٤٨من قبل مجموعة من الممثلين
هم تقال �ضاهر �شمعون ويو�سف ح�سني و�أحمد قرانوح
ومحمد ر�شيد فرقدان وزين العابدين محمد �صيداني،
تحت ا�سم نقابة ممثلي الم�سرح وال�سينما ،وعندما وجدت
الإذاعة والتلفزيون ت ّم تعديل الت�سمية في الخم�سينيات من
القرن الع�شرين ،وهي �أول نقابة فنية في لبنان وفي العالم
العربي� .أما بخ�صو�ص الإنت�ساب �إليها فكان يحق لكل من
يزاول مهنة التمثيل والإخراج الم�سرحي والغناء وتقديم
ي�شرع النقابة
البرامج .ولكن في عام  ٢٠٠٨ت ّم �إقرار قانون ِ ّ
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الفنية تحت ا�سم «قانون تنظيم المهن الفنية في لبنان»،
وهو بحاجة �إلى مرا�سيم تطبيقية ،وقد �سمح بت�أ�سي�س
الموحد للفنانين في لبنان �سنة .٢٠١٢
�صندوق التعا�ضد
ّ
يقدم خدمات مهمة للمنت�سبين ،منها:
وهذا ال�صندوق
ّ
منح تعليمية ،منح وفاة ،منح زواج لمرة واحدة ،معا�ش
تقاعدي ،م�ساعدات اجتماعية ،م�ساعدات �صحية عبر
برنامج ا�ست�شفائي )ت�أمين �صحي( بن�سبة خم�سين بالمئة
من قيمة بوال�ص الت�أمين ،وقرو�ض تدفع بالتق�سيط المريح.
ونحن اليوم ،ن�سعى جاهدين لتحقيق مر�سوم يحفظ حقوق
الممثل )�أ�س�س عالقة الفنانين ببع�ضهم البع�ض وبالأ�شخا�ص
الآخرين كالمنتجين ومحطات البث التلفزيوني( ،وهذا
المر�سوم يت�ضمن التالي� :إلزامية العقد الموحد� ،إلزامية
القرارات النقابية للعام والخا�ص )قرارات ملزمة(� ،إلزامية
العمل مع النقابيين  ٪ ٩٠من فريق العمل و ٪ ١٠من
خارج النقابة بعد �أخذ موافقة وت�صريح منها ،وبالن�سبة
�إلى الفنانين غير اللبنانيين �إلزامية الح�صول على ت�صريح
من النقابة والوزارة المعنية )وزارة الثقافة(� ،إلزامية �إعطاء
الفنان  ٪ ١٠من �أجر الأعمال المعاد ب ّثها ،وهذه تعطى من
المحطات ولي�س من المنتج.
پ وما هي �شروط االنت�ساب؟
 ال�شروط الواجب تو ُفّرها في المنت�سب هي� :أن يكوناًّ
�سجل عدل ًّيا مدته �شهر ،و�شهادة جامعية
ويقدم
لبنان ًّيا،
ّ
متخ�ص�صة من جامعات محل َّية �أو عرب َّية �أو �أجنبية ومعاهد
معترف بها ر�سم ًّيا .ويحق لمن يزاول المهنة ولي�س لديه
�شهادة متخ�ص�صة �أن يقدم للنقابة خالل ثالث �سنوات
�أعمالاً ب�أدوار مميزة ومهمة ،فتدر�سها لجنة االنت�ساب
وتقرر ما �إذا كانت مطابقة لل�شروط ،ثم تر�سلها �إلى وزارة
الثقافة حيث تقوم لجنة بدر�س الطلب وترد بالموافقة �أو
الرف�ض.
پ ومن �أين تتو ّ َفر مداخيل �صندوق التعا�ضد؟
 من ا�شتراكات الأع�ضاء المنت�سبين ،وع�شرة بالمئةمن عقد الفنانين الأجانب ،واثنين بالمئة من مداخيل
الحفالت .ون�سعى جاهدين لتحقيق القانون المهني لن�صبح
مثل م�صر حيث هناك نقابة المهن التمثيلية ،ونقابة المهن
المو�سيقية ،ونقابة المهن ال�سينمائية ،ويجمعها اتحاد
النقابات الفنية.
پ لكن في لبنان � ً
أي�ضا ،نالحظ تعدد النقابات الفنية ،ما

مردود ذلك؟
 �صحيح ،هناك نقابة محترفي المو�سيقى والغناء برئا�سةفريد �أبو �سعيد ،ونقابة الفنانين المحترفين التي كانت
برئا�سة جهاد الأطر�ش وانتقلت حال ًّيا �إلى الزميل جورج
�شلهوب ،وقد ولدت من رحم نقابة الممثلين )النقابة الأم(.
بع�ضا لت�صبح
ومع ذلك فنحن نتعاون و�إياهم ،ونكمل بع�ضنا ً
قراراتنا موحدة بما ي�صب في خدمة الفنان.
پ ماذا عن االنتخابات الأخيرة لمجل�س النقابة وتجديد
واليتكم للمرة الثانية؟
 الفوز �أولاً و�أخي ًرا للج�سم الفني عمو ًما .فبعد عملية الفرزوتحقيق فوز كامل لالئحة العمل النقابي بكامل �أع�ضائها،
تبادلنا التهاني و�أ�صبحت العملية االنتخابية وراءنا ،وقلت
ضوا .وفي النقابة
للجميع �إ َّن الفائز هم الأربعة وع�شرون ع� ً
مجل�س �إداري ومجل�س ظل ،ونحن نجمع المطالب ون�سعى
عر�سا
حب ونزاهة ،وكان
لتحقيقها .كان تناف�سنا بكل
ّ
ً
للديموقراطية الحقة ،وتمنيت �أن ت�سري هذه الإنتخابات
على جميع النقابات والجامعات وغيرها ،فق َّوتنا بوحدتنا.
پ ما هي م�شاريعكم المقبلة؟
 في برنامجنا �سل�سلة م�شاريع� ،أبرزها: �إقرار المرا�سيم التطبيقية. �إفتتاح م�ستو�صف نقابة الممثلين.الم�سن للممثل بعدما ح�صلنا على قطعة
 �إن�شاء بيتِّ
�أر�ض في عين الجديدة ) 3000متر مربع( من بلدية عين
الجديدة التي يتر�أ�سها الأ�ستاذ �إيلي متى ابن عم الزميل
الممثل ال�سينمائي �شوقي متى �صاحب المبادرة .وطب ًعا،
�سي�شيد هذا ال�صرح بدعم من الدول المانحة )ال�صين
اليابان فرن�سا رو�سيا قطر وغيرها( .وهذه الدار �ست�ؤ ّمن
الرعاية الطبية واالجتماعية للممثل.
پ �أخي ًرا ،ما تقييمك للحالة التي تعي�شها الدراما اليوم؟
 ال ي�سعني �سوى الإ�شادة بالدراما اللبنانية التي �أثبتتح�ضورها ،وحازت على �إعجاب الم�شاهدين ،وباتت
ك�صناعة بف�ضل �شركات الإنتاج والمحطات العالم َّية تدخل
على البلد العملة ال�صعبة .و�أملنا �أن تزدهر هذه ال�صناعة
الفنية حين ينعم لبنان بالأمان والإ�ستقرار ،وي�ستتب الأمن
نوجه �إليها
�أكثر بف�ضل القوى الع�سكرية والأمنية التي
ّ
�أطيب التحايا على ما تقوم به من جهود وت�ضحيات.
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ف ّنان

املمثل طوين عي�سى:

لبنان يهتزّ ولن يقع
غادة �سالمة

الممثل طوني عي�سى ،من نجوم
الدراما اللبنانية ال�شباب� ،أثبت
في �أكثر من عمل �إجادته مختلف
الأدوار ،فلفت الأنظار ،وباتت له
ب�صمته على ال�ساحة الفنية .كما � ّ َأن
له وجهة نظر في الحياة وفي الوطن،
م�ؤم ًنا ب�أن «لبنان يهتز ولن يقع».
التقيناه وكانت هذه المقابلة:
پ ن��ب��د�أ ب��واق��ع ح���ال اللبنانيين ف��ي ه���ذه الأي�����ام ،كيف
تت�أقلم مع الظروف ال�صعبة؟
 ل�س���ت خائفًا لأنن���ا متَّكلون عل���ى اهلل ،وم�ؤمنون ب�أننا�سنخرج من هذه الأزمة ،وكنت وال �أزال �أقول �إن لبنان يهتز
ولن يقع.
پ ماذا تبدّ ل في حياتك خالل الفترة الأخيرة؟
 تزوج���ت و�أنتظ���ر طفل���ي الأول قري ًبا� .أم���ا فن ًّيا ف�أناب�صدد ت�صوير دوري في م�سل�سل بعنوان «بيوت من ورق».
پ قد يعتبرك البع�ض مغامر ًا بالزواج في هذه الأو�ضاع
الرديئة؟
إل���ي هو ا�س���تمرار ّيَة الحياة
� ًأب���دا ،فالزواج بالن�س���بة � َّ
ونعمته���ا ،وب���ه تكتمل ،ونحن علينا م�س����ؤول َّية �إكمالها .و�أنا
�أ�سير على قاعدة «�إ�س َع يا عبدي لأ�سعى معك».
پ هناك من يقول �إن بلدنا حائر بين اللونين الأبي�ض
والأ�سود ،ما ر�أيك؟
 نح���ن م���ن جعلن���اه في دائ���رة هذين اللوني���ن لأننا لمنفك���ر بلبنان الذي يحبن���ا ،بل ف َّكرنا ب�أ�ش���خا�ص وتبعناهم
«عالعميان���ي» .علين���ا �أن نفك���ر بالوط���ن قب���ل كل �ش���يء.
وبالمنا�س���بة �أحي���ي القوى الع�س���كرية والأمني���ة التي تبذل
الغال���ي والنفي�س من �أجل حمايته وحفظ �أمنه وا�س���تقراره
رغم الظروف القاهرة.

پ لنعد �إلى الفن ون�س�ألك عن بداية انطالقتك؟
 البداي���ة كانت بم�سل�س���ل «مالح يا بحر» ،ثم م�سل�س���لعلي،
«الغالب���ون» ،ومن بعدها بد�أت الأدوار المميزة تعر�ض َّ
فكان «ع�شق الن�ساء»« ،عالقات خا�صة»�« ،سمرا»« ،مذكرات
ع�شيقة �سابقة»« ،بنت ال�شيخ بندر» ،وغيرها.
پ و�أحدث �أعمالك؟
 م�سل�س���ل «خ���رزة زرقا» م���ع الممثل القدي���ر بديع ابو�ش���قرا ،الذي تدور بيني وبينه مناف�س���ة قوية في الم�سل�سل
بينما نحن �صديقان في الحياة.
پ مع �إي من الممثالت ترتاح بالعمل �أكثر؟
كله���ن ممي���زات ،و�أذكر ماغي بو غ�ص���ن ونادين نجيم
ّ
وداليدا خليل وورد الخال و�سيرين عبد النور.
پ �أخ��ي��ر ُا ،ف��ي �أي وق��ت م��ن ال��ي��وم يختلي طوني عي�سى
بنف�سه ،ويراجع ح�ساباته؟
بعيدا عن �ضو�ض���اء
 ف���ي اللي���ل حت ًم���ا  ،حينها �أكونً
الب�ش���ر ،وبمن�أى عن روتين الحياة اليومية .ثم �إنني �أع�ش���ق
�س���كونه ،و�أعم���ل بمقولة ال�س���يدة فيروز «اللي���ل م�ش للنوم
�أ�صل الليل لل�سهر».
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من غالل البيادر

عدي بين زيد لقاء وحوار
ّ
فردريك نجيم
ّ
فلكل عين
هجع الخليّون في ج��وار الحيرة
نف�س ُه �أو�شك �أن يخلو
نجم ،ي�سهر عنها والليل ُ
م��ن ال��رح��م��ة ،ح��ج��رة وك���أن��ه��ا مج�س ي��ب��وح فيها
الم�صباح بنور �ضئيل فترق�ص الأخيلة وفيها
ت�سليم بما ال يطاق الت�سليم به .ع ّ
��دي بن زيد
ب��ن ح��مّ ��اد ال��ع��ب ّ
��ادي ،جفوة م��ع النعمان الثالث
�أ�صبحت جفوة مع الدهر.
وعاذلة هبّت بليل تلومني
فلما غلت في النوم قلت لها اق�صدي
�أعاذل �أن الجهل من لذة الغنى
و�أن المنايا للرجال بمر�صد
كفى زاجر ًا للمرء ايام دهره
تروح له بالواعظات وتغتدي
يا ّ
عدي بن زيد كيف حالت بك الحال؟
 الو�شاة ر�سل ال�شتات ،وجدو ًا لهم منفذ ًا �إلىحمى النعمان الثالث ما �أجداني ب��راءة زواجي
من ابنته هند� ،إنما رفيق الرجال ال�صبر ،وبالغة
ال�صبر ال�شعر:
�أفادتني الأيام والدهر �أنه
ودادي لمن ال يحفظ الو ّد مف�سدي
 ُكث ٌر يا ابن زيد مجرى الحكمة على ل�سانك
وبدا منها �أنك �صبرت وخبرت فخيرت ،فاذا �أنت
اللب واك�شف لدقائقه .فما م�صادر
�أدخ��ل ال��ى ّ
هذه الحكمة عندك؟
 م�صادر ثالثة :رفقة الجوار وكثرة اال�سفاروات��ق��ان��ي لأدب ف���ار����س .ح�سبي �أن����ي ن�����ش���أت في
الحيرة فحذقت العربية والفار�سية ثم كتبت في
ديوان هرمز الرابع ثم ر�أ�ست وفد ًا الى بالد الروم
و�أن��ا �أحمل هدية الى ملكها طيباريو�س الثاني
ث��م ك���ان ل��ي ف��ي ال��ب�لاد البيزنطية وف���ي دم�شق
مفدى ومراح.
بليت و�أبليت الرجال و�أ�صبحت
�سنون طوال قد �أتت دون مولدي
�ستدرك من ذي الفح�ش حقك كله
ّ
تت�شدد
بح ْل ِمك في رفق ولما
 �أال ت���رى ي��ا اب���ن زي���د ان���ك ت��ح��ر���ص ع��ل��ى ماتقول �أكثر من حر�صك على م�ؤداه فكانك �أحيانا

ترغب في �إطالة البيت حتى تبلغ نهايته ،وفي
مكنتك ق�صر المعنى على ما يحب من المبنى
فقط.
 ي���ا اب���ن زي���د ق��ي��ل ع��ن��ك �إن����ك ف���ي ال�����ش��ع��راءبمنزلة �سهيل في النجوم يعار�ضها وال يجري
معها مجراها ف�إلى َم تر ّد منحى هذا القول؟
 �أم��ا نظرت في �شعري ف�أنا ال ي�أخذني فيهما ي�أخذ �سواي من خ�شن المو�ضوع متعوّده ولي
ف��ي �سكب �شعري بين و�ضعه ووق��ع��ه ت���أل��ي��ف ال
تلقى نظيره عند �سائر معا�صري.
طال ذا الليل علينا واعتكر
وك�أ ّني ناذر ال�صبح �سَ مً ْر
نجي الهمّ عندي ثاوياً
من ّ
فوق ما اعلن منه و�أ�سر
�إذ �أتاني نب�أ من منعم
لم �أخنه والذي �أعطى ال�شبر
 ما ال�شبر الذي ذكرته؟ ن���ح���ن ق�����وم ن���زل���ن���ا ال���ح���ي���رة ف���ك���ان ال��ع��ب��ادالن�صارى مع�شر ًا ي�أخذ بالن�صرانية �أم��ا ال�شبر
ً
اي�ضا.
فهو القربان وهو االنجيل
 �أج���ل ي��ا اب��ن زي��د �أن���ت ت��ع��ار���ض ال��ن��ج��وم والت��ج��ري م��ج��راه��ا .ف�����س��ي��اق م��ع��ظ��م ���ش��ع��رك غير
�سياق ال�شعر الجاهلي.
ك��ان النعمان ال��ث��ال��ث ق��د ا�ستقدم ع��دي ًّ��ا من
المدائن في حيلة له عليه و�ألزمه �سجن العينين
ل��خ�لاف بينهما ف��ك��ان ل��ع��دي �شعر ف��ي ثنايناه
ا�سترحام وتذكر عهود وم�آثر ودفء ّ
ونقى.
�سعى الأعداء ال ي�ألون �شر ًا
علي ورب ّ
مكة وال�صليب
ّ
� ّ
أحظى كان �سل�سلة وقيد ًا
وغال والبيان لدى الطبيب
وبيتي مقفر � ّإال ن�ساء
�أرامل قد هلكن من النحيب
فهل لك ان تدارك ما لدينا
وال تغلب على الر�أي الم�صيب
ف�إني قد وكلت اليوم �أمري
الى رب قريب م�ستجيب
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مكتبة األمن

پ

�أ .د .لوي�س �صليبا

«نقد التراث»:

«نقد ال��ت��راث» ت�أليف د .عبد الإل��ه بلقزيز �صدر عن مركز درا�سات
الوحدة العربية/بيروت في �464ص.
مو�سوعي �ضخمٌ ومميّز ّ
ٌ
ّ
المفكرين والك ّتاب
يغطي نتاج �أب��رز
عمل
ّ
ً
المعا�صرين م��ن ن��اق��دي ال��ت��راث ،وي��ك��اد ال يهمل �أح���دا �أو ي�ستثني
ً
م�ساهما فمن فرح �أنطون وجرجي زيدان وطه ح�سين �إلى نا�صيف
ً
ّ
ن�صار ومحمد عابد الجابري م���رورا بعبدالرحمن ب��دوي وح�سين
مروّة وكثيرين غيرهم.
نقر�أ للم� ّؤلف عن مو�ضوع كتابه ومنهجيّته (����ص« :)15اه��ت��مّ هذا
الكتاب بقراءة ع�شرات الم�صادر من الكتب والدرا�سات التي � ّألفت
خالل ما يزيد على مئة وع�شرة �أعوام في مو�ضوع التراث والدرا�سات
الإ���س�لام��ي��ة ف��ي ن��ط��اق ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة ()...
ويعرف ّ
كل من لديه دراية بمجال الإ�سالميّات
ذل���ك ال��ك��مّ ال��ه��ائ��ل م��ن ال��ك��ت��ب ال��ت��ي و�ضعت
ف���ي م��و���ض��وع ال���ت���راث ،ول��ك�� ّن��ن��ا ل���م ن��ع��ت ِ��ن في
هذه الدرا�سة �إال بما ُكتب من موقع خطاب
ّ
محد ًدا مو�ضوع
الحداثة» .ويتابع بلقزيز
درا����س���ت���ه (���������ص« :)16والأم��������ر ه��ن��ا ي��ت��ع ّ��ل��ق
بم�ساهمات �أرب��ع��ة �أج��ي��ال م��ن الباحثين
وال��دار���س��ي��ن ال��ع��رب مثلما ّ
يتعلق ب���أه��مّ
العرب المحدثين الذين تفرّغوا لدرا�سة
المو�ضوع منذ ما يزيد على المئة عام،
وبع�شرات الدرا�سات التي و�ضعوها في
الم�س�ألة».
وع��ن �أ���س��ب��اب اخ��ت��ي��اره ه��ذا المو�ضوع
وم������دى �أه���مّ ���ي���ت���ه وراه���ن���يّ���ت���ه ي��ق��ول
(����ص�« :)17إن نقد ال��ت��راث ج��زء من
ف��اع��ل��يّ��ات ال��ح��داث��ة وم��ن تاريخها.
ول����ع ّ����ل����ه الأه�����������مّ ف�����ي ف���اع���ل���يّ���ات���ه���ا
ت��ل��ك ،لأن����ه ي��ط��ل��ع��ن��ا ع��ل��ى م��ع ّ��دل
انف�صالها عن منظومته و�إقامتها
ّ
الخا�صة� .إ ّنه مثلما
منظومتها
ك���ر ُ
ّرت ال��ق��ول :ال��م��ر�آة التي ترى
فيها الحداثة �صورتها».
ك���ي���ف ع���ال���ج ال���ك���ات���ب م���و����ض���وع���ه؟ وب������أيّ�����ة ذه��ن��ي��ة
ومنهجيّة قارب نتاج ع�شرات الم� ّؤلفين المحدثين؟ للإ�ضاءة على
بعر�ض نقدي لنموذج ممّ ا در�س ،وهو البحث
هذه الم�س�ألة نكتفي
ٍ
الذي ّ
خ�ص�صه لعبد الرحمن بدوي.
متخ�ص�صاً
ً
ً
ّ
يقول بلقزيز ممهّ دا (�ص« :)100ما عرفنا تاريخا للفكر
يجمع بين ال��ت��اري��خ الجزئي وال�شامل ف��ي الآن عينه �إال م��ع عبد
الرحمن بدوي».
وال يفوت الباحث الر�صين �أن ي�شير �إل��ى نقاط �ضعف ف��ي عمارة
بدوي الفكرية ،و�أبرزها ما ي�سمّ يه (�ص )102نزعته الطاو�سية ،والتي

جعلته يتجاهل ،بل يزدري ،م�ساهمات �أقرانه ومعا�صريه (�ص:)101
«غير �أن بدوي الم�سكون بتقاليد البحث العلمي وقيَمه ،والحري�ص
التم�سك بها منهجي ًّا و�أث��ن��اء ال��در���س ،يهدر �أه���مّ تلك القيَم
على
ّ
ً
ب�سبق �أو بف�ضل».
والتقاليد ،حين ال ي�شير �إل��ى غيره معترفا ل��ه
ٍ
وي�ضرب الباحث �أمثلة على هذه النزعة الطاو�سيّة ،ومنها (�ص:)102
«ومن عالمات تجاهله للمعا�صرين وعدم االعتراف بهم �أ ّنه لم يُدرج
م��ن �أ�سماء المعا�صرين ف��ي مو�سوعة الفل�سفة التي و�ضعها غير
ا�سمه فح�سب في ما ّدة عبد الرحمن بدوي التي كتبها بنف�سه».
ّ
ويتوقف بلقزيز عند تناق�ضات بدوي عبر م�سيرته الفكرية (�ص:)102
«من االنبهار الأعمى بالغرب (� )...إلى نزعة العداء الأق�صى للغرب
والتبجيل الأبعد لل�شرق والإ�سالم .وانتقاله الدراماتيكي الرديف
م��ن تبجيل الم�ست�شرقين والترجمة لهم وعنهم� ،إل��ى لعنهم
ً
دفاعا عن الإ�سالم».
والقدح فيهم
ّ
ب����ي����د �أن ك��������ل ه��������ذه ال���������ش����وائ����ب
ال ت���م���ن���ع ب���ل���ق���زي���ز م�����ن الإق���������رار
ب��ف�����ض��ل ب�����دوي وري����ادت����ه و�أ����ص���ال���ة
م�ساهماته (�������ص�« :)115إن الفكر
ال���ع���رب���ي ال���م���ع���ا����ص���ر و�أج������ي ً
������اال م��ن
م��ت��ع ّ��ل��م��ي ال����ت����راث الإ����س�ل�ام���ي وم��ن
دار����س���ي���ه وم���د ّر����س���ي���ه ت���دي���ن جميعها
لعبد الرحمن بدوي وجهده المذهل
المبذول للتعريف بتيّاراته ون�صو�صه
التعريف المدر�سي التكويني».
وب��ك��ل��م��ة ت��وج��ز وت��ك ّ��ث��ف ن���ق���ول� :أن�����ص��ف
بلقزيز بدوي وب ّو�أه المقام الذي ي�ستحق،
يوجه
من دون �أن يتغا�ضى عمّ ا يمكن �أن ّ
�إليه من نقد ومالحظات .وهكذا يفعل ّ
كل
باحث مو�ضوعي رزين.
ٍ
وت��ب��ق��ى ل��ن��ا م�ل�اح���ظ���ات ع��ل��ى ه����ذا ال��ع��م��ل
ً
بع�ضا م��ن��ه��ا ،و�أ ّول���ه���ا ل��ي��ت ال��ب��ح��ث في
ن��ذك��ر
ّ
ّ
كل ّ
مفكر ُقرن �أقله بنبذة موجزة عنه ّ
تحدد
تاريخي ميالده ووفاته و�أبرز �آثاره وتواريخها.
ّ
وفي الف�صل المعقود لمحمد عابد الجابري
مبحث نقدي م��ط��وّل بعنوان« :ت���راث الجابري
ف��ي ���ض��وءٍ ن��ق��دي»�����( .ص .)365- 354وه��ن��ا نجد
بلقزيز يتجاهل �أحد �أبرز ناقدي الجابري في م�شروعه لنقد العقل
العربي �أال وهو جورج طرابي�شي الذي كتب  4م� ّؤلفات في «نقد نقد
العقل العربي» ،بل هو من العاملين في نقد التراث المميّزين .فهل
وقع بلقزيز في ما عابه على بدوي؟!
ّ
والخال�صة فالكتاب ٌ
ّ
عمل مو�سوعي �ضخم موثق ومحترم ،وتطلب
�سنوات من البحث والتقمي�ش والفهر�سة ،وال تعوزه المقاربة
�إنجازه
ٍ
النقدية التحليلية الر�صينة ،خالفه القارئ في �أحكامه �أم وافقه.
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پ «الحكمة البوذية»:

“الحكمة البوذيّة :حياة بوذا تعاليمه و�سبيل الحق” ،ت�أليف روبير
كفوري وجورج حلو وريما �صعب� ،صدر عن حلقة الدرا�سات الهندية
وم� ّؤ�س�سة نوفل/بيروت في �182ص.
لحلقة الدرا�سات الهندية م�ساهمات قيّمة في ن�شر التراث الهندي
���ال���م روب���ي���ر ك���ف���وري في
ب��ال��ع��رب��ي��ة ،ف��م��ذ �أ� ّ��س�����س��ه��ا ال��م�����س��ت��ه��ن��د وال���ع ِ
الت�سعينات عملت على ترجمة ون�شر العديد من الن�صو�ص الهندية
من لغاتها الأ�صلية .وهذا الكتاب واحد منها .وهو
ّ
والن�ص المترجم.
يجمع بين الدرا�سة المو�ضوعية
ّ
المقدمة التعريف التالي (�ص“ :)1تنبثق
نقر�أ في
ّ
ّ
البوذيّة من ال�ضباب الذي يظلل كل نطاق الفكر
َ
كمَعلم ترتيب زمني
الهندي ،لدرجة �أ ّنها ت�صلح
فلت من ج ّو الإبهام وعدم
لتاريخ الهند� .إنها ُت ِ
التحديد الذي تغرق فيه كل الحركات الفكرية
للهند” .ملحوظة ّ
جد مهمّ ة ،فبوذا رغم تقادم
ّ
زم��ن��ه ه��و �أك��ث��ر المفكرين وم� ّؤ�س�سي الأدي���ان
ت���اري���خ���ي���ة� ،إذ اك��ت�����ش��ف��ت ب��ق��اي��ا رف���ات���ه 1898
وت�أ ّكد وج��وده التاريخي (نحو-560نحو480
ق م)� ،أم��ا �سائر �شخ�صيّات الهند الفكرية
ً
فغالبا ما تختلط في
والروحية والدينية
ِ�سيَرها الوقائع بالأ�ساطير ويعجز العلماء
عن تحديد تواريخ وا�ضحة لها.
وعن الظروف التاريخية التي ن�ش�أت فيها
البوذية يقول الم� ّؤلفون (�ص“ :)1جاءت
وقت كانت الهند فيه تتخبّط
البوذية في ٍ
�ل�ام م��ن الطقو�س العقيمة في
ف��ي ظ ٍ
ظ ّ
����ل ا����س���ت���ب���داد ال��ك��ه��ن��ة وم��ح��اول��ت��ه��م
ل��ت��ف�����س��ي��ر ال��ن�����ص��و���ص ال��م��ق ّ��د���س��ة مع
م��ا يتنا�سب وم�صالحهم ال�ضيّقة،
ف��ج��اءت ال��ب��وذي��ة ن����دا ًء ل��ل��ع��ودة �إل��ى
الأ�صل و�ضبط النف�س”.
وع����ن م��ك��ان��ة ال����م����ر�أة ف���ي ال��ب��وذي��ة
ي��ذك��ر ال��م��� ّؤل��ف��ون (������ص“ :)19رفع
ب��وذا م��ن مكانة ال��م��ر�أة ف��ي الهند ،وعاملها بالتقدير
ودل��ه��ا ه��ي �أي��� ً
واالح���ت���رام وال��ك��ي��ا���س��ةّ ،
��ض��ا على ال�سبيل �إل���ى ال�سالم
والطهارة والقدا�سة”.
وعن مناقب المغبوط يُنقل عن �أحد تالمذته رادهاكري�شنا (�ص:)10
ً
غ�ضبا ،وم��ا م��ن حادثة
“ما م��ن منا�سبة واح���دة ا�شتعل فيها ب��وذا
َنب�سَ ت فيها �شفتاه بكلمة ّ
فظة”.
ولم ي ّ��د ِع المغبوط الوحي ،وال القدرات العجائبية ،بل كان مجرّد
ّ
ال�سوي الذي �سلكه بنف�سه و�أو�صله �إلى التحرّر
مر�شد �إلى الطريق
ٍ
ّ
ً
ّ
(�ص“ :)11لم يزعم بوذا �أبدا �أنه مخل�ص �أو منقذ ي�سعى لتخلي�ص
الأرواح بديانة مل َهمة .ب��ل �أث��ب��ت باختباره ال�شخ�صي �أن الإ���ش��راق

وال��خ�لا���ص ه��م��ا ،وم��ط��ل��ق ً��ا ،ب��ي��د الإن�سان” وف���ي ذل���ك تكمن ميزة
تعاليمه ّ
وجدتها (���ص“ :)12كان بوذا الأوّل في تاريخ العالم الذي
ّ
ّ
ّ
عامل خارجي ،و�أنه على
علم �إمكانية بلوغ الخال�ص بمعزل عن �أي
ٍ
ّ
واحد �أن ّ
يحقق لنف�سه الخال�ص من العذاب ومن نزاعات الحياة
كل ٍ
( )...وال ي�ستطيعُ � ٌ
أحد �أن يمنح الخال�ص لآخر ي�ستعطيه وح�سب”.
والبوذية كانت وال تزال رائدة الديموقراطية منذ ت�أ�سي�سها (�ص:)14
ُ
�شجع تعاليم بوذا بال ريب الأفكار والم� ّؤ�س�سات الديموقراطية.
“ت ّ
ّ
التدخل والتعار�ض مع
وب��وذا و�إن ك��ان بحكمة قد �أحجم عن
الحكومات الموجودة �آنذاك ،فقد جعل
ج��م��اع��ة ال��ره��ب��ان م���ؤ� ّ��س�����س��ة
دي���م���وق���راط���ي���ة ب���ك ّ���ل م���ا في
ال��ك��ل��م��ة م���ن معنى” .وك���ان
للبوذية �أث���رٌ حا�سم ف��ي ن�شر
وت��ر���س��ي��خ ال��دي��م��وق��راط��ي��ة في
ال���ه���ن���د وغ���ي���ره���ا م����ن ال���ب���ل���دان
ال��ت��ي انت�شرت فيها .وف��ي ذلك
يقول المركيز زتالند الذي كان
ً
نائبا للملك في الهند (���ص:)14
“قد تكون مفاج�أة للكثيرين �أن
يعرفوا ب�أ ّنه في مجال�س البوذيين
في الهند ،ومنذ �أكثر من �ألفي �سنة،
وجدت مبادئ ممار�ساتنا البرلمانية
الحالية”.
وم���ن م���يّ���زات ت��ع��ال��ي��م ال��م��غ��ب��وط �أن��ه��ا
مج ً
انا وللجميع على ّ
حد �سواء،
�أُعلنت ّ
ّ
ورف�ضت ك��ل �أن��م��اط العقائد ال�سرّية،
وفي ذلك يقول بوذا (�ص“ :)15ال�سرّية
ِّ
الم�ضللة.
هي دمغة العقيدة الخاطئة
ُ
ي�ضيء النامو�س ال��ذي �أعلنته بكلماته
عندما ي َ
ُعلن ،ولي�س عندما يُخفى)...( .
لقد ّ
عل ُ
مت النامو�س ب��دون �أي تمييز بين
ومفهوم و�شعبي ،وبين ما هو ّ
معد
ب�سيط
ٍ
ومفهوم فقط من قبلها”.
لفئة قليلة
ٍ
هل البوذيّة ديانة؟ يجيب الم� ّؤلفون (�ص:)25
“على ال��ذي��ن يرغبون ف��ي ت�سمية البوذية دي��ان��ة �أن يحفظوا �أ ّنها
ً
ً
و�سلوكا مبنيَين على االعتقاد بقدرة محرّكة �إلهية،
عمال
لي�ست
احترام لها� ،أو رغبة في �إر�ضائها ،وال هي ممار�سة طقو�س
�أو على
ٍ
ً
اعترافا من الإن�سان بقدرة عالية غير مرئية تدير
تت�ضمّ ن ذلك ،وال
ق َدره وهو ملزم بالخ�ضوع واالحترام والعبادة”.
ّ
وتبقى تعاليم بوذا وكلماته منارة لل�سالكين من كل الديانات ،ومنها
قوله (�ص ،130دهمّ ابادا �“ :)4/8أعظم المنت�صرين هو من ي�ستطيع
�أن ينت�صر على نف�سه”.
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رياضة

مهرجان ريا�ضي ملنا�سبة
ت�أ�سي�س املجل�س العاملي
للريا�ضة الع�سكرية
�أقام المركز العالي للريا�ضة
الع�سكرية مهرجا ًنا ريا�ض ًّيا لمنا�سبة
ت�أ�سي�س المجل�س العالمي للريا�ضة
الع�سكرية على مالعب مجمع
الرئي�س �إميل لحود الريا�ضي ،وذلك
بح�ضور قائد المركز وعدد كبير من
المهتمين.
جرت مناف�سات ودية بين نادي
الجي�ش اللبناني والأندية المدنية
في مختلف الألعاب الريا�ضية ،وقد
�شارك العب �أمن الدولة البطل
الدولي العريف علي حمود في لعبة
الم�صارعة الرومانية ،وح�صل على
المركز الثاني بعد مباراة قوية مع
بطل لبنان والجي�ش علي �أحمد.

العريف حمود على من�صة التتويج باملركز الثاين.

دورة �إعداد بدين
يف كرة القدم

العقيد الكبي بني العريفني النابل�سي وحمود.

�شارك العريفان �أحمد النابل�سي وعلي
حمود بالدورة التي �أقامها الإتحاد العربي
للثقافة البدنية والتي تناولت محا�ضرات
نظرية وعملية في الإعداد البدني في كرة
القدم ،وذلك على مالعب �أكاديمية ASA
المنارة.
وقد حا�ضر العقيد فادي الكبي عن �أهمية
القيا�سات والإختبارات الج�سمانية والبدنية
لالعبي كرة القدم.
وفي الختام وُ زعت ال�شهادات على
الم�شاركين.
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ور�شة عمل علمية ملدربي الدرجة الأوىل املمتازة
�أقام الإتحاد اللبناني للمواي تاي ور�شة عمل علمية
لمدربي الدرجة الأولى الممتازة بالتعاون مع وزارة ال�شباب
والريا�ضة ،وذلك في فندق الالنكا�ستر  -الحازمية بح�ضور
ممثل اللجنة الأولمبية اللبنانية الدكتور مازن رم�ضان.
افتتحت الور�شة بالن�شيد الوطني ،ثم كانت كلمة رئي�س
الإتحاد العربي واللبناني للمواي تاي �سامي قبالوي �شاكرًا
مدير عام وزارة ال�شباب والريا�ضة زيد خيامي لتعاونه الدائم
مع الإتحاد ،و�شكر المدربين الم�شاركين القادمين من كل
المحافظات .بعدها �أعلن برنامج الور�شة بالتعريف عن
المحا�ضرين.
وكانت كلمة نائب الرئي�س العميد �أمين �أبو مجاهد الذي
توجه �إلى المدربين طالبًا منهم �أن يكونوا القدوة لتالمذتهم
في الأخالق والمناقبية والإن�ضباط ومتابعتهم في كل
التفا�صيل.
 المحا�ضرة الأولى :التح�ضير البدني لالعبين �ألقاهاالدكتور ناجي حمود مدير نادي الأن�صار.
 المحا�ضرة الثانية  :الإعداد النف�سي لالعبين �ألقاهاالعقيد الدكتور فادي الكبي رئي�س ق�سم الن�شاطات الريا�ضية
في �أمن الدولة.
 المحا�ضرة الثالثة :عن الإ�سعافات الأولية �ألقاهاالخبير فادي الحلبي الأمين العام ال�سابق للإتحاد

ور�شة العمل.

اللبناني للمواي تاي.
اختتمت �أعمال الور�شة بحفل كوكتيل تاله توزيع ال�شهادات
للمحا�ضرين والم�شاركين من قبل الدكتور مازن رم�ضان.

لقاء تعارف يف نادي بونزاي

العقيد الكبي يت�سلم ال�شهادة.

بدعوة من رئي�س الإتحاد اللبناني للكيك
بوك�سينغ المحامي غراند ما�ستر عبد الرحمن
الري�س ،تمّ التعارف على مجموعة من المدربين
والالعبين في نادي بونزاي  -بيروت بح�ضور رئي�س
النادي المدرب الدولي المخ�ضرم �أحمد ماجد.
وكان للعقيد الدكتور فادي الكبي محا�ضرة
عن �أهمية ال�صحة النف�سية للريا�ضيين ،وكيفية
الإعداد والتح�ضير النف�سي لالعبين من قبل
المدربين .و�أعقبتها مداخالت قيمة للمتدربين ،ثم
كانت ح�صة عملية من المدرب الدولي ح�سن خير
الدين.
ختام الدورة كان بتوزيع ال�شهادات على
المتدربين ،وقد تمّ تكريم العقيد الكبي ب�شهادة
تقدير.
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رياضة

ِّ
المشككين:
يرد على
بنزيما ّ
ّ
مجددا
الظل
لن أكون في
ً
هناء �سنجر
َر َّد الفرن�سي كريم بنزيما على المهللين لفكرة التعاقد مع مواطنه ال�شاب كيليان مبابي ب�أف�ضل طريقة ،م�ؤكدً ا
�أنه ما زال «الملك» في ريال مدريد الإ�سباني بعدما قلب الطاولة على زميله في المنتخب ،وقاد النادي الملكي �إلى
ربع نهائي دوري �أبطال �أوروبا في كرة القدم.
ُ
بعد  45دقيقة على بداية م��ب��اراة �إي��اب ال��دور الثمن النهائي في «�سانتياغو برنابيو» ،ب��دا �أم��ل فريق المدرب
ً
�ضعيفا ًّ
جدا
الإيطالي كارلو �أن�شيلوتي بتجاوز عقبة باري�س �سان جرمان الفرن�سي
بعدما جعل مبابي نف�سه الفارق بين الفريقين بت�سجيله هدف التقدم لل�ضيوف ،وهو
الذي كان � ً
أي�ضا� ،صاحب هدف لقاء الذهاب في الوقت بدل ال�ضائع.
اً
طويل في ّ
ظل النجم البرتغالي
لكن بنزيما الذي عا�ش
كري�ستيانو رونالدو قبل �أن يترك الأخير ريال للإن�ضمام
�إلى يوفنتو�س الإيطالي في �صيف � ،2018ضرب بيد من
حديد و�سجل ثالثية ،ليحمل ري��ال ،الحالم ب�ضم مبابي،
�إلى ربع النهائي ،وي�ؤجل حلم �سان جرمان و�إدارته القطرية
ب�إحراز اللقب للمرة الأولى.
وقال ابن الـ 34عا ًما بعد الأم�سية ال�ساحرة التي عا�شها
مع فريقه حامل الرقم القيا�سي بعدد �ألقاب الم�سابقة
)� ،(13إ َّن «قوة الجماهير ح َفّزتنا ،والفوز لهم».
ورف��ع بنزيما غلَّته من الأه���داف في الم�سابقة هذا
المو�سم �إلى ثمانية ،و�إلى  79في المركز الرابع في تاريخها،
و�إلى � 309أهداف ب�ألوان النادي الملكي ليتخطى الأ�سطورة
الراحل �ألفريدو دي �ستيفانو في المركز الثالث على الئحة
الهدافين التاريخيين لـ«ميرينغي�س» خلف رونالدو )450
هدفًا( وراوول غونزالي�س ).(323
وو�سط الحديث عن ق��دوم مبابي �إل��ى ري��ال ال�صيف
المقبل والتركيز على الهداف الواعد وحتى على طريقة
نظره �إلى ملعب «�سانتياغو برنابيو» خالل التمارين والقول
�أنه يتمعن بـ«بيته» الم�ستقبلي ،قال بنزيما كلمته وبات حتى
�أول العب ي�سجل ثالثية في مرمى �سان جرمان خالل دور
�إق�صائي من الم�سابقة القارية الأم.
وهو تطرق �إلى تجاوزه رقم دي �ستيفانو على الئحة

اً
جدا
�أف�ضل الهدافين في تاريخ ري��ال،
قائل «�أن��ا فخور ًّ
بتجاوز رق��م الأ���س��ط��ورة� ،س�أوا�صل العمل .كانت مباراة
�صعبة ،لكننا �ضغطنا حتى النهاية».

أفضل هداف و ...ممرِّر ً
أيضا،
جدا في هذه الم�سابقة
م�ستندا �إلى خبرته الوا�سعة ًّ
ً
التي �أحرز لقبها �أربع مرات مع ريال بين  2014و،2018
قال الفرن�سي «مباريات دوري �أبطال �أوروبا دائ ًما ما تكون
�صعبة ،ونعرف �أن باري�س �سان جرمان يحب الإ�ستحواذ على
الكرة .بد�أنا ب�شكل جيد ،ح�صلنا على الفر�ص وا�ستقبلت
�شباكنا هدفًا في ال�شوط الأول».
ورف��ع بنزيما ر�صيده �إل��ى  30هدفًا مع  12تمريرة
حا�سمة في  33مباراة خا�ضها هذا المو�سم في جميع
جدا على �أقرب زمالئه
الم�سابقات ،متقد ًما بفارق كبير ًّ
�إليه ،وهو البرازيلي فيني�سيو�س جونيور الذي �سجل حتى
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الآن  13هدفًا.
وه��و ي�سير بثبات نحو �إح���راز لقب ه��داف ال��دوري
الإ�سباني للمرة الأول���ى منذ قدومه �إل��ى «ال ليغا» عام
 2009من ليون ،وذلك بت�صدره الترتيب � ،اَّإل �أنه ال يكتفي
بالتهديف فح�سب بل �إنه �أف�ضل ممرر في الدوري.
وتحدث �أن�شيلوتي عن �أهمية بنزيما الذي بدا
ّ
بعيدا عن م�ستواه خالل مباراة الذهاب
ً
عائدا للتو من
في باري�س لأن��ه كان
ً
�إ���ص��اب��ة �أب��ع��دت��ه ع��ن المالعب
لأ����س���اب���ي���ع

ع�������دة،
ق�����ائ��ًل��اً «�إن������ه
ي��ت��ح�����س��ن م���ن ي��وم
ال��ى �آخ��ر .عانينا من
م�شاكل كثيرة حين كان
غائ ًبا».
وبعد ح�سم بطاقة رب��ع نهائي
دوري الأب���ط���ال ،ين�صب تركيز
ب��ن��زي��م��ا وري�����ال ع��ل��ى م��ع��رك��ة
الدوري المحلي الذي يت�صدره
النادي الملكي بعد  27مرحلة بفارق ثماني
نقاط عن مالحقه �إ�شبيلية .وبانتظار ما �ست�ؤول
�إليه الأمور ب�ش�أن �صفقة قدوم مبابي ال�صيف
المقبل �إلى القلعة البي�ضاء� ،سيقدم كل ما
لديه لما تبقى من م�شوار فريق �أن�شيلوتي
هذا المو�سم لي�ؤكد �أنه لن يعي�ش �أي �سيناريو
ول���������ن
م�شابه لحقبة رون��ال��دو،
يكون في الظل مج َّد ًدا.
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رئي�س نادي �شباب ال�ساحل �سمري دبوق لـ «الأمن»:

منر ُّ بظروف �صعبة

ريا�ض عيتاني
بلغ نادي �شباب ال�ساحل عن جدارة «�سدا�سية الأندية
الأوائل» بعد م�شوار مميّز يف املرحلة الأوىل من الدوري
اللبناين لكرة القدم ،وذلك رغم الظروف ال�صعبة التي
عانى منها بعد وفاة مدربه التاريخي حممود حمود
مت� ِ ّأثرًا بـ«كورونا».
«الأمن» حاورت رئي�س النادي �سمري دبوق الذي �أطلق
�سل�سلة مواقف مهمة ..وهنا ّ
ن�ص احلوار:

�سمري دبوق.

پ هل انتهى الدوري فن ًيّا؟
 اجلواب �سابق لأوانه .هناك جوالت ع َدّة ،و�أعتقد �أن املباريات�ستكون نارية مع الإقرتاب من النهاية.

تغي يف نادي �شباب ال�ساحل بعد وفاة امل��درب احلاج
پ بداية ،ماذا رّ َ
حممود حمود؟
 احلاج حمود مل يكن جم َّرد مدرب� ،إمنا كان الأخ الأكرب والأبالروحي للنادي والالعبني .لذا ،ف�إن الت�أثريات كبرية وال ميكننا �أن
نخفيها �أو نتجاهلها� .شباب ال�ساحل م َّر ب�أ�صعب جتربة يعي�شها �أي
فريق ،ومل يكن من ال�سهل جتاوز هذه املرحلة.
پ وماذا عن حقبة املدرب دراغان يوفانوفيت�ش؟
 ب��ع��د وف����اة احل����اج ح��م��ود ا���س��ت��ع�� ّنَ��ا م���ؤق�� ًت��ا ب���امل���درب ح�سنيع��ف�����ش ،وال������ذي وج����د الأم�������ور ���ص��ع��ب��ة يف ال����ن����ادي ،فتمنى
ر����ض���ائ���ي ت���ام.
�أن يُ��ع��ف��ى م���ن ه����ذه امل��ه��م��ة ع��ل��ى �أ����س���ا����س
ٍّ
ِّ
وي�سخر
الإ�ستعانة بيوفانوفيت�ش كانت �صائبة ،وهو يعمل بجهد كبري
كل طاقاته من �أجل الفريق ،ولكن احلظ يقف حجر عرثة �أمامنا يف
العديد من املباريات.
پ وكيف تقيّم �أداء الفريق؟
 با�ستطاعتنا �أن ِنقدّم الأف�ضل ،لكن �أثق بقدرات كل العب يف
فريقي ،واخل�سارة جزء �أ�سا�سي من اللعبة.

پ ماذا عن قطاع الفئات العمرية؟
 �شاركنا ببطولة الرباعم والأ�شبال والنا�شئني وال�شباب ،هو �أمريح�صل للمرة الأوىل يف نادي �شباب ال�ساحل .و�أنا مرتاح ج ًدّا لعمل
هذه الفئات ،و�أثق متا ًما ب�أن القادم �سيكون �أف�ضل.
پ وعلى �صعيد املنتخب الوطني؟
قيا�سا بقدراتنا ويف ظلِ ّ الأزمات
 لبنان ق َدّم ت�صفيات ا�ستثنائ َّية،ً
التي نعي�شها� ،أعتقد �أننا قدمنا املطلوب منا.
پ وهل يطمح �شباب ال�ساحل للم�شاركة خارج ًيّا؟
 جاهزون بحال َّمتت ت�سمية النادي للم�شاركة ب� ِ ّأي ا�ستحقاق .وهذا
واجب يرغب �أي ناد بت�أديته يف �سبيل الوطن.
پ وم�������������������������اذا ت�����������ق�����������ول جل���������م���������اه����ي����ر ����������ش���������ب���������اب ال�����������������س��������اح��������ل؟
 النادي والوطن ب�شكل عام مي َّران ب�صعوبات ،و�أعرف �أننا غريلدي ولدى الالعبني
مطالبني بالألقاب ،لكنني �أعدكم بتقدمي كل ما َّ
من �أجل املناف�سة على البطوالت.

پ ما ر�أيك مب�ستوى الالعب الأجنبي يف فريقك؟
 كري�ستيان �أوبيزور العب جيد ،ولكنه بحاجة �إىل وقت من�أجل الت�أقلم مع باقي الالعبني ،و�سيكون م�ستواه �أف�ضل يف
املباريات املقبلة.
پ ما ر�أيك بعمل الإحتاد و�أزمة العهد والنجمة؟
 حتى اللحظة ،الإحتاد قام بكامل واجباته ،والتطور يف عملهو�أدائ��ه ملحوظ ،وهو خرج ب�أقل الأ�ضرار يف م�س�ألة النجمة
والعهد.

فريق �شباب ال�ساحل.
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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 2022/4/30
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منتدى األمن
حوار الورد والزنبق
في حقول الزرع بين اليا�سمبن
وردة كانت تباهي الزنبقا
�إننا جيران من ما�ضي ال�سنين
ما لك يا �أخت تذوي حنقا
�أخبريني كل �صعب قد يلين
�إن تقا�سمناه حتى نرزقا
ف�أنا �أحجب عنك الناظرين
�إن �أردت �أو �أر ّد العبقا
پپپ
قالت الزنبق في �صوت نحيل
أرتو
�إنني يا جارتي لم � ِ
ق َّل حظي فلذا ج�سمي عليل
كل �أطرافي ور�أ�سي يلتوي
ف�أنا م�سكينة في ذا ال�سبيل
ال تناجيني دعيني �أنزوي
�أذكر الما�ضي ب�شوق وحنين
كي �أرى حزني يجوب الأفقا
پپپ
قالت الوردة في حزن كئيب
�أين ما�ضيك وهل ما�ض يعود
كفكفي الدمع فبكياك معيب
دون جدوى وارت�ضي هذا الوجود
�آية اهلل هي ال�سر العجيب
في اختيار الكون �أو خلق ال�سدود
فاتبعيني نبلغ ال�شاطي الأمين
وهناك الكون لم يعرف �شقا
پپپ
ارجعي يا �أخت فالبحر مخيف
وازدياد الموج ياخذنا معا
ال يفرق بين جان �أو �شريف
و�سواء في العقوبة �أجمعا
�سوف �أبقى هكذا �أجني الرغيف
ل�ست �أهوى بعد ذاك المطمعا
فحياة المرء ب�ؤ�س و�أنين
ولهذا كل �شخ�ص ُخلقا.

المالزم الأول م .خالد مو�سى

السالم عليك
�أنا ما زلتُ هاوية
ما زلتُ ح َّية � ُ
أنب�ض بالحبر
َ
أجيئك حافية ال�شفتين كلهفة
�

�أختا ُل بين حرف وجرف
�أهذي بين ما �أريد
وما تريده �شفتاي علَّني �أكتمل
�أنا ما زلتُ هنا
أحيك َ
� ُ
لك من الحروف خاطرة
َ
مقامك
تحبو عند
و�أن�س ُج حجاباً
�أع ِلّقه ب�أرجوحة ال�سماء
�أنا ما زلت هنا
لأني قررتُ �أن �أطير
َ
معك
ومنكَ
َ
وبك
و� َ
إليك
َ
وعليك ال�سالم.

روزانا ال�سيد بغدادي

خطيئة ُتغتفر!
ال�سه ْر
في ليلة دهماء �أ َّرقها ّ
ٍ
�صوت �ص ّدهُ بو ُح القد ْر
وحفيف
ّ
الحروف ق�صيدةٌ
ِ
زهر
حطت على ِ
�أوزانها �شو ٌق ونا ٌر ت�ستع ْر
حيرى �أنا ،بين القوافي موعدي
واللّ ُ
ال�سم ْر
فظ �شرف ُة ح ِ ّبنا عن َد ّ
أ�شعار تم�س ُح �أدمعي
�أهفو �إلى ال ِ
حتّى تراك بعين �أ�شواقي الفِ َك ْر
مونق
أهب نح َوك في
ٍ
و�صال ٍ
ف� ّ
ّ
�أُنبيك �أني في هواك على الأث ْر
وخطيئتي ُخ ّط ْت بفرط تم ّنعي
فهلِ الخطيئة يا �إلهي تغتف ْر؟

مريم حجازي

بقراكي شعر
�أوقاتْ ِبقراكِ ي تَ َ�ش ِّتي �شعر
ِببْ ُرق ْوبِر ُع ْد َع الْ َو َر ْق ِوبْطوف
ِب ِوبْ ُ�ش ْ
وف
ْو�أوقاتْ ب ِ
ِيج ّف الْ َقل ْ
�سهل الْورق �صحرا
ّ
ن�ش ْف ِب َد ّما الْ ُعمِ ر
ْوما َ
�ض ّل ِ
نقط ْة حبر...تا �إقرا.
پپپ

لَ َّما َّ
الط َمع َزهَّ ر ِب َعيْنَ ِّيي
ْو َخ َّ�شن َّ
ال�شوك اللي فِ يُ ْن َد ِّيي
ِو َح ْك َياتْ �أهلل انْ َمحيِت ْمنِ الْ َبا ْل
يت حالي ْم َر َّج ْل ْ�ش َو ِّيي
ِح َّ�س ْ
َّ
ِل ِّم ْن ِوعي بْ ِج ْ�سمي الطري ال ِّر ّجا ْل
نام ُّ
الط ُفل ف ّيي.

�أالن جرجورة

معقول صرنا كبار؟
كيفك؟
كيف الطق�س عندك
كيف ال�شتي
و�صوت الرعد والريح؟
وكيفو معك
طق�س القلب؟
عم يفهم التلميح؟
ب�س�أل عنِ التُّوقيت
بْناق�ش معك
كل �شي مرق
بي ن�شر ِة الأخبار
حتى �إذا ما ْحكيت
ت�س�أل حدا
ع ّني ومعي �شو �صار
وب�س�أل عنِ الأو�ضاع
بتقول حلمك �ضاع
ْ
ر�صيدك طار
وكل �شي بْ
معقول �صرنا كبار؟

ر�شا مكي

األرض والثمرة
هالأر�ض مهما تعط�ش وت�شبع �صيام
وت�صبر على ِحرمانها عِ دِّة ْ�شهور
بدّو البرق ي ْ
ِ�ضوي بعينينا كالم
والرعد بي َد ّوي �صدى بْوادي ال�شعور
وتالورد يترحرح عبيرو بالكمام
بتزرك الغيمة حالها بين البدور
حبال ال�شتي ب�صابيعها متل القالم
ومن بعد ما ت�شبع تْخرط�ش بال�سما
بتنزل تخرط�ش عال�ضفافي والنهور.
پپپ
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الثمرة قبل ما ن�شوف ِزهرتها
وتج ّمل الحقلة بزينتها
بيط ّل بِر ُعمها على الأ�شجار
تا يفك �شهر �شباط عروتها
وع غ�صونها كلما مرق �آذار
بتلب�س بيا�ض الثلج طرحتها
وني�سان لما يعقد الأثمار
والأر�ض تتغ ّنا بِغلّتها
وتق�ضي على الزهمة �شم�س ن ّوار
وتتظلّلي �إنتي بف ّيتها
بتتوحم ْعلى �شفافك وبتغار
ّ
بت�سرق من خدودك جمال اللون
ومن لم�س �صابيعك حالوتها.

غ�سان �أبو علي

لو بعدك حبيبي
لو بعدك حبيبي ؟
�شو كنت رح قلك بعيد الحب؟
كان الحكي متل ال�سحر
منو لحالو انقال
كانوا الحروف ت�سابقو
بخفة عدرب البال
مع كل نظرة تعانقو
مع كل �ضحكة ترافقو
وكان الحكي م ّوال
نبيد وكا�سين وموقدة
نار ودفا وعرزال
�شو هال�س�ؤال ؟
لو جد عندك �شوق ت�سمعني
ما كنت ثورة حبنا بتغتال
محتال ....
ق�صة ف�ضول الم�س�ألة
وغيرة من المجهول
ال تغار م�ش رح قول
لغيرك حروفي تخانقو
ومن كتر ما حملو عتب
غ�صوا و�صاروا تقال!
ّ

�سيلفي عي�سى

آه الكمانات
معي من الوجد ما يكفي ل�شاعرةٍ
تكتب الدهر ديوا ًنا ب�آهاتي
�أن
َ
َّ
ٌ
ندبت
قد
ل
ال
�
من
ة
وخيب
أنينِ يلِ
ْ
ِ
الكمانات
دمعي المخ�ضر َم في �آ ِه
وغ�ص ٌة من لظى تنهيدةٍ
نحبت
ْ
ِ
العذابات
لت�صر َخ الجر َح في ناي
ق ْد يبد ُع الده ُر في تمجيد من رحلوا
الحب في تمجيد خيباتي
ويبد ُع
ُّ
ٌ
للوهم ي�شعلُها
ة
ذاكر
التي ُه
ِ
ٌ
ِ
الكنايات
ألغام
حرف تع َّرى ل ِ
ا�س في الحب �أحال ٌم معطرةٌ
لل َّن ِ
و لي من الع�شقِ ما يدمي ابتهاالتي.

بتول �شومر

ما العمر مشوار
من بعد اللي �صار
�شو م�ستحلي �إرجع �شوفك
ما العمر م�شوار
حا�س�س باللم�سة العاكفوفك
عتبان عليكي بالملقى
بردو �إيديكي عالفرقة
ع�شنا اللوعة والحرقة
وينن؟ �ضيعان �ضيوفك؟!
پپپ
رجعتي ال قلبي الملهوف
اللي ناطر �صرلو �سنين
للحي المو�صوف
رجعتي
ّ
بالع�شاق وبالحلوين
عال�شجرة مخطوطة حروفك.

المعاون الأول طوني اليا�س نجيم

راجـعـة
ـو ْيـن ْ
لَ َ
تْ ِـركـيـنـي يـا بَـعِ ـد ُعـ ْمري تْ ِـركيـنـي
غِ ـيـابِــك َحـ ْر َوق بْــ َقـلْـبـي َوتـيـنـي
غِ ـيـابِــك �صــار بِـالـمــا�ضـي َورايـي
َ�سـرق َد ْمـعـات َعـيْـنَـ ّيـي ْو َحـنيـنـي
تْ ِـركـيـنـي �إ ْكــتُـب نْــهـايِــ ْة ِروايِــة
ب ِ
ِـحـبْــر الْـ َقـلْـب ِو ْحـروفــا �أنـيـنـي

تْ ِـركـيـنـي َكـ ْفكِ ـف بْـروحـي ُمـنايـي
َعـلَـيـها ْكـثـيـر َعـتْـبـانـي ِ�سـنـيـنـي
�أنــا َمـ ْقــهــور يَــالْـ كِ ــن ِْـت َرجـايـي
بَـنـيـنِـك كـان َعـم يِـ ْقـتُـل َجـنيـنـي
َكـتَـبْـتِـك َحـ ْرف بِــ ْكـتـاب الْـ ِبـدايِـة
ـح ْرف َخـلَّـيْـتـي َوزيـنـي
بِـنَـ ْفـ�س الْ َ
َز َر ْعـتِـك عِ ْ
ـ�شـق بِـ ْكـروم الْــهِ ــدايِـة
ـ�صـدت ْجـروح ِو ْمـلَـيْت َ
الخزينـة
َح َ
َ
َ
ْ
ِبـعِ ـد غـد ِْرك لــ َويْـن الـيـ ْوم جـايـي
ِبـفِ ـ ْك ِــر ْك تـاخـذي َقــلْــبـي َرهـيـنـة
بِـ َقـلْـبـي يــا َغـلَــط ُعـ ْمـري كِ ـفـايِـة
مِ ـنِ َّ
الطـ ْعـنـات �شو قِ لْـت ْر َحـمينـي
ـ�صـيـرك �صــار بِـ ْكــتـاب الـ ِ ّنـهـايـة
َم
ِ
َك ِ
ــ�ســ ْرت الــ ّروح ِو ْر َمـيْـتـا َورايـي
ْولَـ ُعـ�ض الْكـوع َرح �أ ْق َ
ـطـع يَـمـيـنـي.

ريدان كوك�ش

م!
ُ
ليته ُ
ناديتُ �أي َن دعاةُ
الحب� ،أي َن ه ُم؟
ِّ
وال�صوت بع�ض حكايا عند من كت ُموا
وه ًنا وقفتُ وبي فو�ضى هزائمها
والحرب تحتدِ ُم
د ّك ْت ح�صو َن الأنا
ُ
ً
�صراخا في م�سامعه ْم
�أر�سلتُ حرفي
وليتَ ي�سم ُع قو ٌم دا�ؤُهم �صم ُم!
بي � ُ
رف�ض ل ُه � ٌ
ألف ٍ
ألف تُراو ُدهُ
عن �صرخةِ الآه ِ �أ�شقى �أ�ضلعي الند ُم
ريحها ع�ص َف ْت
فما �أنا غي ُر �أنثى ُ
َ
ب�ض ق�س ًرا �ساقها الأل ُم
في ثور ِة ال ّن ِ
مالي �أرى ال�صمتَ �أ�شهى ما ينادمني
كلي مجا ٌز و�أ ّن َى يُفه ُم الكل ُم ؟!
كم �أده�شتني مفاهي ٌم م� ّ
شوهة ٌ
من �شدة التوقِ �صارت ال�ؤُه ْم نع ُم !
حتى فه ْمتُ ب�أ ّن القو َل م�ضيع ٌة
دربي طوي ٌل وخطوي �شابَه ال َب َرم ُ
�آمنْتُ �أ ّن �صالةَ البُعدِ منجي ٌة
وما كفرتُ وذنبي �أ ْن �أُحبُّه ُم
أ�شرب الوقتَ م ًّرا حين �أُبعدُني
�س� ُ
ِ
الوقت ُ�س ٌّم حي َن ننهزم
وعقرب
ُ
�أُخفي بطرفي �أ َم ٍان ال حدو َد لها
والرو ُح هيمى و�صوتُ النب�ض :ليت ُهم ُ!

رانيا �صفاوي
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ت�صميم و�إعداد :جوزف كرباج

وقت للتسلية
� ً
أفقيا:

1

2

3

الكلمات المتقاطعة
4

 -١مح����دّث لغ����وي م����ن �أهل المو�ص����ل له
)جامع الأ�صول لأحاديث الر�سول( ،مدينة
مغربية.
2
 -٢عمر ،حاذق وبارع ،عائلة ممثل لبناني.
3
� -٣آل����ة لمعرفة الوزن ،ي�أتي وقت الموعد،
�ضد باطل.
4
 -٤عا�صمة �إفريقية ،احترامي.
� -٥أطف����ىء الن����ار ،اال�س����م الأول لزعي����م
5
فل�سطيني راحل� ،ضرب عينه بيده.
6
� -٦ض����مير مت�ص����ل ،ال�ش����اب ال����ذي طلع
�شاربه ولم تنبت لحيته ،يدو�س على.
7
 -٧اال�س����م الأول لزعيم رو�س����ي راحل ،من
8
م�ؤلفات نجيب محفوظ.
 - ٨غ ّي����ر ال�ش����يء ب�آخ����ر ،م����ن م�ش����اهير
9
المغنين في العهد العبا�سي ،مماثالن.
 - ٩تجميلك وتح�سينك ،عا�صمة �أوروبية10 .
� -١٠ض����عف ّ
ورق ال����كالم ،وكال����ة �أنب����اء 11
عربية ،منزل.
 -١١يتفاق����م ويتعاظ����م المر�����ض ،مدين����ة 12
�سورية هي كركمي�ش القديمة.
13
 - ١٢اال�سم الثاني لممثلة اميركية ا�سمها
14
الأول راكيل ،اجتمع القوم وكثروا.
بورما.
 -١٣النزوح عن الوطن ،عا�صمة
15
 -١٤من �أ�سماء الأ�سد ،انك�سار للجي�ش.
للراحة والتنزه� ،شباب ح�سن.
 -١٥الف�ضة ،الأرواح ال�شريرة.
٥ـ ار�����ض بالأجنبي����ة ،عا�ص����مة
�أوروبية ،ا�ستن�شقت.
١ـ مطرب����ة عربي����ة ق�ض����ت غرق����اً ،قط����ع ٦ـ للتنه����د ،عائل����ة المالكم الراحل
محمد عليّ ،
حطم ،ا�شتد الأمر.
وف�صل ،مدينة م�صرية.
 -٢من الألوان ،ممثل م�صري ،بين جواهر  ٧ـ وح����دة م����ن مجموع����ة م����ن
الم�ص����ابيح الكهربائي����ة تُعلّ����ق في
ونهرو.
 -٣ظ����ن واعتق����د ،ي�أتي بع����د ،حلقات من المن����ازل ،طل����ى البي����ت بالطي����ن،
ق�صر.
حديد يت�صل بع�ضها ببع�ض.
٤ـ �أداة �ش����رط ،عالِ���� ْج )بالأم����ر(� ،س����فينة  ٨ـ نوع من القما�ش ،ج�س����م ،مدينة

5

6

8 7

9

15 14 13 12 11 10

1

ً
عموديا:

الإ�سم :
رقم ومكان القيد :
العنوان :

�إي�ضاحات

�سعودية.
 ٩ـ القى ما بيده� ،أهلك و�أزيلّ � ،أخر
الموعد الى وقت �آخر ،م ّر �سريعاً.
 ١٠ـ في البديع :ت�شابه الكلمتين �أو
توافقهما لفظاً او كتابة واختالفهما
مع ًنى ،يف�صل في الأمر ،خبز رخو.
 -١١ح����رف ج����ر� ،أح����د �ش����عراء
المثلث الأموي ،يب�صر ،غير متعلم.
 -١٢مار�ش����ال �ألمان����ي ف�ش����ل
ف����ي معرك����ة العلمي����ن �أم����ره هتلر

باالنتح����ار ،عائل����ة ممثل����ة لبناني����ة
راحلة ،ظهر.
 - ١٣ع����اد� ،أوج����اع ،جمال� ،ض����د
�صح.
� -١٤أزال �ش����عر ذقن����ه ،م�ؤ�س�س����ة
دولي����ة غايته����ا حماي����ة الحري����ات
ون�شر الثقافة.
 -١٥اال�س����م الثاني لممثل م�صري
راح����ل ،كث����رة الأم����وال ،م����ن جبال
لبنان.

ق�سيمة اال�شرتاك مل�سابقة الكلمات املتقاطعة العدد 363

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.

النعا�س  -انديرا  -الوالي

4

3 2 1
ا
ل
ن
ع
ا
�س

6

5

اليمين  -اطماعي  -حوانيت

حلول العدد 362

حل الكلمات المتقاطعة

١ــ ملحم بركات ،ال�س�أم.
 -٢رك ،حازت ،اجرام.
 -٣دانوب ،اوبل ،بر.
٤ـ ا ّنبك ،ال�سويد.
 -٥تب�سط ،يجلد ،ين.
 -٦ي�س ،لنكولن ،يداً.
 -٧التوبة ،الكركون.
 - ٨فت�أ ،مربع ،ع�س.
 -٩تيفولي ،برمودا.
 -١٠رن� ،شباك ،لين.
 -١١يتراكم ،برو�سيا.
 -١٢بارد ،ل�س.
 -١٣وحيد جالل ،مهنتكم.
 -١٤الين ،بياقوت.
 -١٥حب�سونا ،بالكبورن.

 -١مردغتي ،فتر� ،سواح.
 -٢لك�أ ،ب�ساتيني ،حلب.
٣ـ ني�س ،لأف ،تايي�س.
 - ٤محو ،طلت ،وتر ،دنو.
٥ـ بابا ،نوال ،اوج.
 -٦رز ،ن�سكب ،ي�شك ،لب�أ.
 ٧ـ كتاب ،وهم ،بمباي.
 - ٨وكيل ،رداً ،الأب.
 -٩تاب ،جناب ،كبر ،قل.
١٠ـ جالل ،لعب ،ردموا.
١١ـ �آر ،لديك ،رهو ،هتك.
 - ١٢الو�س ،درهم� ،سين.
� -١٣سم ،وياك ،ولي ،تلو.
 -١٤بين ،وعدي الك.
 -١٥مورد ،ان�سان� ،سمين.

حل الكلمات ال�سدا�سية

�أفقي ًا:

عمودي ًا:
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�أ�سماء الفائزين فـي م�سابقة الت�سلية العدد 361

غلوريا يو�سف حكيم
جورج بواري
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ر�سالة �أمل..
ّ
�ستتلقى ر�سالتي ،و�أفتر�ض �أنك ما
�أفتر�ض �أنك
زلت ت�ستطيع القراءة رغم التجاعيد الكثيرة
التي ُّ
تلف عينيك.
�س�أكتبَّ ،
عل الكلمات تزهر في هذا الربيع .ربيع
له �صقيع قد َّ
�أ ّ َو ُ
حل علينا هذا العام .يقولون �إ ّنك
لم ت َر مثله منذ �أربعين عامً ا.
ًّ
يتبدل
�صحيح �أ َّننا نن�سى �صقيع الطق�س الذي
مر ال�سنوات ،لكننا ال يمكننا ن�سيان �صقيع
على ِ ّ
العقول و�صقيع النفو�س الذي ال يتغ َّير.
ال يمكننا ن�سيان �صقيع المناكفات واال�صطفافات
مر ال�سنين� ،صقيعها لم يتغ ّير وما زال
على ِ ّ
يُ �ستعمل الأبناء بعد �آبائهم وقودًا له.
ال يمكننا �أن نن�سى �صقيع الوعود الكاذبة
وال�سيا�سات الكاذبة ،فقد قيل يومً ا � َّإن الوطنيين
همهم
همهم الأجيال القادمة ،والآخرين ُّ
ُّ
االنتخابات القادمة.
ال يمكننا �أن نن�سى �صقيع الحروب العبث ّ َية
والرهانات العبث ّ َية ،وال يمكننا �أن ن�صدِّ ق � َّأن
�أبطالها هم �أنف�سهم ،و�ضحاياها هم �أنف�سهم.
دعنا من �أخبار ال�صقيع.
�أخبرني عن �أحالمك التي لم تتح ّ َقق.
�أخبرني عن هويَّتك التي ُفقدت.

إلى اللقاء

بقلم رئي�س التحرير
العقيد الركن �شربل فرام
�أخبرني عن ثقافتك التي تغ َّيرت.
�أخبرني عن عا�صمتك التي ت�سكنها العتمة.
�أخبرني عن ابنك ال�ضال.
يقولون �إ ّ َنك ما زلت تنتظر �أن يعود.
�أعرف �أ ّ َنه في ِّ
ُّ
�ضالون وكانوا
أبناء
مرة كان لك � ٌ
كل ّ
جميعهم يعودون.
�أعرف �أ َّنك اليوم تخاف على ابنك هذا �أن ال
يعود.
ال تخف� .سيعود عاجلاً �أم �آجلاً � .سيعرف � ّ َأن بيت
�أبيه �أجمل من ِّ
كل البيوت.
�سيعرف � ّ َأن مكانه بين �أخوته� .سيعرف � َّأن حدوده
تحميه.
�سيعود عندما يتركونه خارج غرف �سيا�ساتهم ،في
�صقيع الطرقات.
�أر�أيت؟ ...عدنا للحديث عن ال�صقيع.
عندما ت�صلك ر�سالتي يكون ال�صقيع قد و َّلى،
ويكون ربيعك داف ًئا.
فر ًحا ومزده ًرا.
�سيكون الغد ِ
�سيعود اللون والنور �إلى �ساحاتك.
�أر�أيت؟� ...أنهيت ر�سالتي ب�أمل وحبور.
�أعرف � ّ َأن دموع الفرح �ستنهمر على وجنتيك.
وهل هناك �أجمل من وجنتي وطن !

