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لبنان األعياد ...يعود؟
�أف �� �ض��ل ت�شبيه ي�م�ك��ن �أن نطلقه على
مجريات ال�شهر المن�صرم وال�شهر الطالع
هو �أنهما نموذج واقعي عن لبنان ،بتكوينه،
وديناميكية �شعبه ،ون�شاطه الذي يكاد ال
يباريه ن�شاط �شعب �آخ��ر على وج��ه هذه
الأر���ض ،رغم ح� ّ َ�دة الأزم��ات على مختلف
الم�ستويات.
ف ��ي ال �� �ش �ه��ر ال �م �ن �� �ص��رم ت�ل�اق��ت ن�ف��و���س
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ي��ن ب �ب��رك��ة ت��زام��ن الأع� �ي ��اد ،من
الف�صح المجيد �إلى الفطر ال�سعيد ،ومن
�شهر رم�ضان �إلى ال�شهر المريمي ...لك� ّ َأن
ه��ذا ال �ت��زام��ن �إي �ح��اء بالت�ضامن بينهم
ل�ت�خ�ط��ي ال ��واق ��ع ال �ب��ائ ����س ب �ب ��أ���س ��ش��دي��د
وقدرة على اجتراح الحلول التي تالم�س
المعجزات.
ف ��ي ال �� �ش �ه��ر ال� �ط ��ال ��ع ،ازدادت ح �م��اوة
الحمالت االنتخابية ،حتى بلغت � ّ َ
أ�شدها
اً
و�صول �إلى اليوم المنتظر الذي ي�سعى له
كل طرف ،وي�أمل �أن يحقق فيه مبتغاه في
نيل �أكبر عدد من المقاعد في البرلمان.
وب �غ ��ِ�ّ�ض ال�ن�ظ��ر ع��ن الأج � ��واء التعبوية
الم�شحونة ال�ت��ي ت��راف��ق ه��ذه الحمالت،
وال �ت��ي يعمد فيها المتناف�سون م��ن كل
ال�ج�ه��ات �إل��ى ا�ستعرا�ض برامجهم على
وقع التجيي�ش �ضد الآخر ك�س ًبا للأ�صوات،

تبقى هذه االنتخابات محطة ديمقراطية
يعبر
يتميز بها لبنان ،وتتيح للمواطن �أن ِ ّ
عن ر�أيه في �صناديق االقتراع .وال ّ َ
�شك في
�أن دغدغة م�شاعر الجمهور �أم��ر طبيعي
ف��ي ان�ت�خ��اب��ات �أي ب�ل��د ف��ي ال�ع��ال��م ،حتى
�أرق ��ى ال ��دول و�أك�ب��ره��ا ت�شهد االنتخابات
الرئا�سية �أو البرلمانية فيها حمالت من
ه��ذا ال �ن��وع ،ال ب��ل تتخللها �أع �م��ال عنف
�أحيا ًنا.
م��ن ه�ن��ا ،ف ��إن التعويل ه��و على �إج��راء
االنتخابات في �أجواء من الأمن والأمان،
وه� ��ذا م��ا ت�ح� ّ
���ض��رت ل��ه وزارة ال��داخ�ل�ي��ة،
و�أع� � � ّ َ�دت ل��ه ق ��وى الأم� ��ن ال��داخ �ل��ي ع� ّ َ�دت��ه
جيدًا ،وهذا د�أبها في كل محطة م�صيرية
في تاريخ هذا الوطن.
�شهر الأعياد و�شهر االنتخابات تزامنا
وت�ضامنا ليتالقى اللبنانيون ،ويمار�سوا
ح�ق�ه��م ف��ي ال�ع�ي����ش م� ً�ع��ا ،وي �خ �ت��اروا من
يمثلهم ف��ي ال �ح �ي��اة ال���س�ي��ا��س�ي��ة بحرية
واق� �ت� �ن ��اع ،ع �ل��ى �أم� � ��ل �أن ت� �ع ��ود الأع� �ي ��اد
بنكهتها الأولى ،وتعود الأو�ضاع ال�سيا�سية
واالق �ت �� �ص��ادي��ة ال�م��ال�ي��ة والمعي�شية �إل��ى
اال�ستقرار واالزدهار.
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نشاطات المدير العام لقوى األمن الداخلي

نشاط دبلوماسي وأمني واقتصادي
ل ِّلواء عثمان
تابع المدير العام لقوى الأم��ن الداخلي
ال���ل���واء ع��م��اد ع��ث��م��ان ���ش���ؤونً��ا دب��ل��وم��ا���س�� ّ َي��ة
و�أم��ن�� ّ َي��ة واق��ت�����ص��اد َيّ��ة م��ع زواره .وا�ستقبل
في مكتبه بثكنة المقر العام� ،سفير دولة
الكويت في لبنان عبد العال القناعي ،في
����ارة ج���رى ف��ي خ�لال��ه��ا ع��ر���ض ل�ل�أو���ض��اع
زي ٍ
العامة في البالد.
الخا�صة للأمين
المن�سقة
كما ا�ستقبل
َّ
ّ
العام للأمم المتحدة في لبنان ،ورئي�سة
ب��ع��ث��ة م��ك��ت��ب ال��م��ن�����س��ق ال���خ���ا����ص ل�ل��أم���م
المتحدة في لبنان ( )UNSCOLال�س ّيدة
جوانا ورونيكا على ر�أ�س ٍ
اً
م�ستقبل ال�سفري الكويتي.
وفد ،حيث جالت اللواء عماد عثمان
برفقة اللواء عثمان ،وبح�ضور رئي�س �شعبة
المن�سقة
م��ن ج��ان��ب �آخ����ر ،ا���س��ت��ق��ب��ل ال���ل���واء ع��ث��م��ان
ال��خ��دم��ة وال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع��ق��ي��د ج���ان ع��� َّواد،
ِّ
َّ
ومن�سقة ال�ش�ؤون الإن�سان ّ َية للأمم الم َّتحدة
المقيمة
على مركز غرفة عمل َّيات المقر العام ،واطلعت على
ِّ
���ارة ت ّ��م فيها
التطور في
مثمن ًة
أهم المهام المنوطة بهذه الغرفةِّ ،
ُّ
� ّ
في لبنان ،الدكتورة نجاة ر���ش��دي ،في زي ٍ
البحث ب�سبل تعزيز التعاون ،وج��رى عر�ض للأو�ضاع
المجاالت الأمن َّية ال��ذي تواكبه م� َّؤ�س�سة قوى الأمن
العامة في البالد.
ب�صورة م�ستم َّرة.

مع ال�سيدة جوانا ورونيكا والوفد املرافق يف غرفة عمليات املقر العام.
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اً
َّ
املخدرات الدويل بالوكالة « »INLيف ال�سفارة الأمريكيَّة.
م�ستقبل رئي�سة مكتب �إنفاذ القانون ومكافحة

كما ا�ستقبل رئي�سة مكتب �إن��ف��اذ القانون ومكافحة
ال���م���خ���دَّ رات ال���دول���ي ب��ال��وك��ال��ة « »INLف���ي ال�����س��ف��ارة
مدربي المكتب،
الأميرك َّية ريغان بو�شامب ،وعددًا من ِ ّ
وال�س ِّيدة �ألين �شام�شيان ،بح�ضور قائد وح��دة الدرك
الإقليمي العميد مروان �سليالتي ،وقائد �سر َيّة ال�سجون
العقيد ماجد الأيوبي ،ورئي�س �شعبة ال�ش�ؤون الإداريَّة
العقيد ع�صام ُّ
طقو�ش ،ورئي�س �شعبة التدريب العقيد
ط��رودي القا�ضي .وج��رى خ�لال ال��زي��ارة �إط�لاع اللواء
المدير العام على نتائج انتهاء م�شروع الدعم المقدَّ م
�إلى ال�سجون ،وخ�صو�صً ا لجهة و�ضع معايير ت�صنيف
ال�سجناء ،وتدريبات العنا�صر ب�ش�أن كيفية التوا�صل
مدربين ،وكذلك التدريبات على
معهم ،ودورات تدريب ِ ّ
المعدَّ ات والأجهزة المقدَّ مة من المكتب المذكور من

 ...ووفد مركز جنيف حلوكمة قطاع الأمن.

�أجل تح�سين �سير المهام في ال�سجون وفق المعايير
العالم َّية.
كذلك ا�ستقبل اللواء المدير العام ،وف��دً ا من «مركز
��ض��م مدير
جنيف لحوكمة ق��ط��اع الأم����ن» (دي���ك���اف)ّ � ،
مكتب ال�شرق الأو���س��ط و�شمال �أفريقيا �أي��م��ن �أي��وب،
وال�سيدة
ومدير مكتب لبنان �آدام �ستيب ريكوف�سكي
ِّ
لينا غ�صوب من المكتب المذكور ،في زي��ارة جرى في
خاللها البحث في م�سائل �أ�سا�سية في مجال التطوير
الأمني ،كما جرى عر�ض للأو�ضاع العامة في البالد.
ح�ضر ال ّلقاء المقدّ م ف��ار���س �أب��و ع�سلي �أح��د �ض ّباط
�شعبة التخطيط والتنظيم.
في �سياق �آخر ،ا�ستقبل اللواء عثمان مديرة التعاون
الدولي للأمن  Sophie Hattوالوفد المرافق لها.
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 ...ومديرة التعاون الدويل للأمن  Sophie Hattوالوفد املرافق لها.

وت� � � � َّ�م ال � � �ت� � ��داول خ�ل�ال
ال�ل�ق��اء ف��ي �سبل تعزيز
ال� �ت� �ع ��اون الأم � �ن� ��ي ب�ي��ن
البلدين .كما قام الوفد
ب � �ج� ��ول� ��ة ع � �ل� ��ى غ ��رف ��ة
ع� �م� �ل� � َّي ��ات ال� �م ��دي ��ر َّي ��ة
العامة َّ
اطلع فيها على
َّ
�أه� ِّ�م المهام التي تقوم
ب �ه��ا� ،إ� �ض��اف��ة إ�ل ��ى مهام
�شعبة اال ِّت�صال الدولي.
ف��ي ختام ال�ل�ق��اء� ،أثنى
ال��وف��د ع�ل��ى الإن �ج��ازات
ال � � � ّت� � ��ي ت � � ��ؤ ِّدي � � �ه� � ��ا ه� ��ذه
ال �م ��ؤ�� َّ�س �� �س��ة ف ��ي جميع
المجاالت الأمن َّية.

يف غرفة عمليات املديرية.

هبة طبية
ألمانية
لقوى األمن
ت�س ّلمت ال�م��دي��ر ّي��ة ال�ع��امّ ��ة لقوى
الأم ��ن ال��داخ�ل��ي هبة م��ن ال�سفارة
الألمانية في لبنان عبارة عن �أدوية
وم�ستلزمات طبية.

الهبة.
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أخبارنا
اللواء عثمان التقى وفد لجنة األمم المتحدة لمنع التعذيب

اللواء عثمان مجتمعً ا بالوفد بح�ضور ال�ض ّ َباط.

اجتمع المدير العام لقوى الأم��ن الداخلي ال�ل��واء عماد
ع�ث�م��ان ،ف��ي ق��اع��ة ال���ش��رف بثكنة المقر ال �ع��ام ،ب��وف� ٍ�د من
لجنة الأم ��م المتحدة الفرعية لمنع التعذيب ""SPT
المنبثقة من اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغيره من �ضروب
المعاملة� ،أو العقوبة القا�سية� ،أو اّ َ
الل �إن�سانية �أو المهينة،

برئا�سة ال�سيدة  Nika Kvaratskiheliaف��ي م�ستهل
زيارتها للبنان ،وذلك بح�ضور عدد من ال�ضبَّاط المعنيين.
وق��د ت�م�ح��ور االج�ت�م��اع ح��ول مناق�شة م��و��ض��وع ال�سجون،
و�أماكن التوقيف واالحتجاز ،والأماكن التي تنوي اللجنة
زيارتها ،وموا�ضيع �أخرى ذات �صلة.

ورشة عمل بين قوى األمن ووحدة مكافحة الصيد الجائر
ب��رع��اي��ة ال �م��دي��ر ال �ع ��ام ل�ق��وى
الأم � ��ن ال��داخ �ل��ي ال� �ل ��واء ع�م��اد
عثمانُ ،ن ِّظمت في مركز حمى
ج �ب ��ل ل� �ب� �ن ��ان -ك� �ي� �ف ��ون ،ور� �ش ��ة
ع �م��ل ب �ي��ن ال �م��دي��ر َّي��ة ال �ع��امَّ ��ة
ل�ق��وى الأم ��ن ال��داخ �ل��ي ووح��دة
م� �ك ��اف� �ح ��ة ال � �� � �ص � � ِّي� ��د ال� �ج ��ائ ��ر
« ،»APUوذل��ك �ضمن م�شروع
ال��رخ�م��ة ال�م���ص��ر َّي��ة ،MAVA
امل�شاركون يف الور�شة.
و.EV New Life project
� �ش��ارك ف��ي ال��ور� �ش��ة وف ��د م��ن ال��وح��دة وع ��دد م��ن ال���ض� َّب��اط
ال�م�ع�ن� ِّي�ي��ن ،وت ��م ف�ي�ه��ا ال� �ت ��داول ف��ي ��س�ب��ل إ�ي �ج ��اد ال�ح�ل��ول
العمليَّة لحماية الطبيعة وه��واي��ة ال���ص�ي��د ،وك�ي�ف� ّي��ة رف��ع

م�ستوى ال � ّت�ع��اون والتن�سيق بين ال�م��دي��ر ّي��ة ال�ع��امّ ��ة لقوى
الأم��ن ّ
الداخلي وال��وح��دة المذكورة في �سبيل مكافحة �آفة
ال�صيّد الجائر.
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نشاطات المديرية العامة ألمن الدولة

ا�ستقباالت اللواء �صليبا
ا�ستقبل المدي�������ر العام لأمن الدولة اللواء طوني �صليبا
في مكتبه بالمق�������ر العام للمديرية ،ع�������ددًا من ال�شخ�صيات
ال�سيا�سي�������ة ،الدبلوما�سي�������ة والأمني�������ة ،وبحث معه�������م ق�ضايا
ذات اهتم�������ام م�شترك ،وج�������رى التطرق للأو�ض�������اع الداخلية
والإقليمي�������ة ودور المديرية العامة لأمن الدولة في مكافحة
الف�س�������اد والجرائم عل�������ى مختلف �أنواعها ف�������ي �سبيل تعزيز
الأمن والإ�ستقرار.

الرئي�س بري
ا�ستقبل اللواء �صليبا
والعميد �شقري
ا�ستقبل رئي�س مجل�س النواب الأ�ستاذ
نبي�������ه بري في مق�������ر الرئا�س�������ة الثانية في
عين التين�������ة ،المدير الع�������ام لأمن الدولة
اللواء طوني �صليبا بح�ضور نائب المدير
العام لأمن الدولة العميد ح�سن �شقير.

اً
م�ستقبل اللواء �صليبا والعميد �شقري.
الرئي�س بري

م�ؤمتر علمي طبي
حول ال�صحة النف�سية
للريا�ضيني
العقيد الكبي حما�ضرًا.

�أق�������ام االتح�������اد العربي للثقاف�������ة البدنية
الم�ؤتم�������ر العلم�������ي الطبي الريا�ض�������ي الثالث
الملتقى العلمي لفيزيولوجية ج�سم الإن�سان
 59بعن�������وان «�أهمي�������ة ال�صح�������ة النف�سية لدى
الريا�ضيين» ،برعاي�������ة المديرية العامة لأمن
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الدولة ،وذلك في فندق «النك�ستر» الحازمية
بح�ض�������ور ممث�������ل وزارة ال�شب�������اب والريا�ض�������ة
محمد عويدات ،ممثل وزارة ال�صحة الدكتور
ربي�������ع ال�شماعي ،ممث�������ل اللجن�������ة الأولمبية
ونائ�������ب الرئي��������س الغران�������د ما�ست�������ر �سام�������ي
قب���ل���اوي ،رئي��������س االتح�������اد العرب�������ي للثقافة
البدنية البروف�سور الدكتور فوزي الخ�ضري،
اً
ممثل
راعي االحتفال اللواء طون�������ي �صليبا
بالعقي�������د الدكتور فادي الكب�������ي ،ممثل قائد
المرك�������ز العالي للريا�ض�������ة الع�سكرية العقيد
محمد الف�صاعي ،ع�������دد من االخت�صا�صيين
المحا�ضري�������ن في مج�������ال التدريب والتغذية امل�شاركون يف امل�ؤمتر.
والإعداد الذهني والريا�ضة والإعالم الريا�ضي� ،أع�ضاء االتحاد
الدكت�������ور الخ�ضري بتكريم العقيد الكب�������ي ،والغراند ما�ستر
العربي للثقافة البدنية البطل �أيمن ال�صايغ ،الدكتورة نيفين
قبالوي.
الأ�شقر ،ال�سي�������دة �سمر �شاتيال ،ال�سيدة دي�������اال الخ�ضري وعبد
ث�������م ت�������م تكريم �ش�������ركاء نج�������اح الم�ؤتمر من قب�������ل االتحاد
الغن�������ي حنقير وال�سيدة الفا محمد م�������ن �سوريا ،رئي�س االتحاد
العربي للثقافة البدنية ب�������دروع تذكارية عربون �شكر وتقدير
الفل�سطيني للثقافة البدنية �صالح �أبو نعاج� ،إ�ضافة �إلى طالب
عل�������ى دعمه�������م الدائ�������م لن�شاطات االتح�������اد العرب�������ي للثقافة
الجامعة اللبناني�������ة ،وطالب جامعة العل�������وم والآداب اللبنانية
البدنية .ب�������د�أت المحا�ضرات تباعً ا �ألقاها نخبة من الدكاترة
عل�������ى ر�أ�سهم من�سق ق�س�������م التربية البدني�������ة والريا�ضة الدكتور
واالخت�صا�صيي�������ن في مج�������ال التدريب والريا�ض�������ة والتغذية
ح�سين عالء الدين ،الإعالم الريا�ضي.
والإعداد الذهني والإعالم الريا�ضي.
كلمة
تلته
الوطني،
�������د
ي
انطلق�������ت فعاليات الم�ؤتمر بالن�ش
وقد �أغنت المداخ���ل���ات من الح�ضور الكريم الم�ؤتمر وفي
مدير الم�ؤتمر ورئي�سة اللجنة الإعالمية في االتحاد العربي
الخت�������ام تم توزيع ال�شهادات على الم�شاركين والتقاط ال�صور
للثقافة البدنية ال�سيدة منى حرب الكبي.
التذكارية.
وكانت كلم�������ة لمحمد عويدات نوه فيها بن�شاطات االتحاد
العربي للثقافة البدني�������ة التوعوية والهادفة ،كما كانت كلمة
للدكت�������ور ربيع ال�شماعي �أ�ش�������اد فيها ب�أهمية ه�������ذا النوع من
جدول بتوقيفات المديرية العامة ألمن الدولة
الم�ؤتم�������رات ،و�شدد عل�������ى �ضرورة التعاون بي�������ن وزارة ال�صحة
ووزارة ال�شباب والريا�ضة واللجنة الأولمبية الطالق حمالت من تاريخ  2022/3/29لغاية  2022/ 4/ 26ضمنًا
توعوية حول �أهمية ال�صحة النف�سية لدى الريا�ضيين.
عدد املوقوفـني وجن�سيتهم
نوع اجلرم
بعدها جاءت كلمة نائب رئي�س اللجنة الأولمبية اللبنانية
لبناين �سوري فل�سطيني
الغراند ما�ستر قبالوي الذي نوه ب�ضرورة ت�سليط ال�ضوء على
خمدرات
ّ
1
4
8
ال�صح�������ة النف�سية للريا�ضيين في جميع االتحادات واالندية
�سرقة ون�شل
5
2
الريا�ضي�������ة .والقى الدكتور الخ�ض�������ري رئي�س االتحاد العربي
ن�صب واحتيال
8
1
للثقافة البدنية كلمة تناولت نبذة عن تاريخ االتحاد العربي
تزوير وا�ستعمال مزور
4
3
للثقافة البدني�������ة ودوره الأ�سا�سي في تعميم الثقافة البدنية
تنفـيذ �أحكام ومذ ّكرات عدل ّية
7
18
في الوطن العربي �شاكرًا الح�ضور الكريم.
�إقامة غري م�شروعة
15
�صليبا
اللواء
كلمة
وبعده�������ا �ألقى العقيد الدكتور الكب�������ي
دخول البالد خل�سة
10
نق�������ل فيه�������ا تحياته للح�ض�������ور الكري�������م ،وتطرق �إل�������ى �أهمية
ال�صح ّية
خمالفة ال�شروط
5
ّ
1
الإعداد النف�سي للريا�ضيين و�أبرز ال�ضغوطات التي يتعر�ض
خمالفة �أنظمة وقوانني
15
4
لها الريا�ضي خالل م�سيرته الريا�ضية وكيفية مواجهتها.
جرائم خمتلفة
13
9
والريا�ضة،
بعده�������ا قام العقيد الكبي بتكريم وزارة ال�شباب
املجموع
1
86
46
وزارة ال�صح�������ة واالتح�������اد العرب�������ي للثقاف�������ة البدني�������ة بدروع
133
املجموع العام
تذكاري�������ة .ثم ق�������ام رئي�س االتح�������اد العربي للثقاف�������ة البدنية
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جلنة الوقاية من التعذيب تزور �أمن الدولة
قام خم�سة �أع�ضاء من الهيئة
الوطنية لحقوق الإن�سان
المت�ضمنة لجنة الوقاية من
التعذيب بزيارة المديرية
العامة لأمن الدولة وهم:
رئي�س اللجنة فادي جرج�س،
المحامي ريمون مدلج ،الدكتور
جوزيان �سكاف ،علي يو�سف،
الدكتور بالل �صلوخ ،حيث تم
عقد اجتماع مع كل من:
مدير مديرية التحقيق
المركزي العقيد جميل طعمة،
الوفد يف مقر �أمن الدولة.
رئي�س ق�سم التحقيق في
محمود،
فادي
المقدم
المركزي
مديرية التحقيق
م�سيّر
ِ
�أعمال ق�سم القانون الدولي وحقوق الإن�سان الرائد عماد
�سلوم.
وتم البحث في الموا�ضيع التالية:
 النظارات الموجودة في المديرية العامة لأمنالدولة.

م�صادرة
مو ِ ّلد كهرباء
قامت دورية من مديرية
النبطية مكتب مرجعيون،
وبح�ضور مندوب من وزارة
االقت�صاد ،بم�صادرة مولد
كهرباء ا�شتراك في بلدة مي�س
الجبل نتيجة ورود �شكاوى عدة
من المواطنين بانقطاع التيار
الكهربائي لفترة طويلة ،وتعيين
البلدية حار�سً ا ق�ضائ ًيّا عليه
بناء على �إ�شارة الق�ضاء بعد
تنظيم المحا�ضر الالزمة.

املولد امل�صادر.

 م�شروع �إن�شاء غرف تحقيق نموذجية. حقوق الموقوف ومهل التوقيف. �إجراءات ال�شكاوى. تدريب عنا�صر التحقيق وعنا�صر �إدارة ال�سجونومعاقبة المخالفين.
 -تح�سين و�ضع النظارات لتتالءم مع حقوق الإن�سان.
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دوريات مكثفة يف طرابل�س
ا�ستنادًا �إلى مق َّررات مجل�س الأمن
ّ
المركزي الذي انعقد بتاريخ ،٢٠٢٢/٤/٧
قامت المديريَّة العامَّ ة لأمن الدولة بتكثيف
دوريَّاتها في منطقة ال�شمال ،وخ�صو�صً ا
في مدينة طرابل�س بالتن�سيق بينها وبين
ً
حفاظا على
باقي الأجهزة الأمنيّة ،وذلك
وت�ستمر
العامة.
�أمن المواطنين والأمالك
َّ
ّ
هذه المديريّة في القيام بواجباتها تجاه
المواطنين لت�أمين اال�ستقرار.

�إحدى الدوريات.

مداهمات يف النبطية
دهم فريق من وزارة االقت�صاد في النبطية ،بم�ؤازرة
َّ
محال وم�ؤ�س�سات تجارية
دورية من مكتب �أمن الدولة،
عدة ،وتم تحرير محا�ضر �ضبط بمولدات تعود لكل
من (ح.ط) ،و(ح.ع) في دير الزهراني ،ب�سبب زيادة

الفتة في الأ�سعار لديهما.
وتم تحرير محا�ضر �ضبط في حق ملحمتين في النبطية،
الأولى لعدم توافر �شروط ال�صحة والنظافة فيها ،والثانية
ب�سبب تخطيها ال�سعر الم�سموح فيه من وزارة االقت�صاد.

مداهمة �صرافني غري �شرعيني
داهمت دورية من مديرية
الجنوب الإقليمية� ،شارعي
الم�صارف ريا�ض ال�صلح
و�ساحة النجمة في �صيدا،
بهدف مالحقة ال�صرافين
غير ال�شرعيين ،الذين اتخذوا
من ر�صيف ال�شارعين مكا ًنا
لعملياتهم ال�صيرفية .ولوحظ
اختفاء وجودهم بالتزامن مع
عملية الدهم.
خالل املداهمة.
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نشاطات المديرية العامة للدفاع المدني

م�شاركات
العميد ريمون خطـّــار
ك ّ��ل��ف م��دي��ر ع���ام ال���دف���اع ال��م��دن��ي ال��ع��م��ي��د ري��م��ون خ ّ��ط��ار
بتمثيله في المنا�سبات والإحتفاالت ُكلاًّ من:
رئي�س مركز طرابل�س الع�ضوي ابراهيم حامد في م�ؤتمر
بعنوان «م�سار حقوق الإن�سان بين التطرف وال�سالم» بدعوة
من الجمعية الخيرية للإ�صالح والت�أهيل بالتعاون مع نقابة
المهند�سين ف��ي طرابل�س ف��ي ال��ق��اع��ة الو�سطى ف��ي نقابة
المحامين في طرابل�س بتاريخ  22و� 23آذار .2022
رئي�س وحدة الطبابة في المديرية العامة للدفاع المدني
العقيد الطبيب �أنطوان عون في متابعة م�شهدية مو�سيقية
بعنوان “فرن�سي�س وال�سلطان” بمنا�سبة عيد ب�شارة ال�سيدة
العذراء الجامع للبنان الواحد بدعوة من وزارة الثقافة في
ق�صر الأوني�سكو – بيروت بتاريخ .2022/03/25
رئي�س مكتب الإعالم �إيلي خيراهلل في حفل �إطالق مدونة
قواعد ال�سلوك الخا�صة ب�إدارة الجمارك بالتعاون مع م�شروع

“تعزيز قدرات الإدارة المتكاملة للحدود في لبنان (المرحلة
الثالثة)” برعاية وح�ضور وزير المالية الدكتور يو�سف خليل
ب��دع��وة م��ن �إدارة ال��ج��م��ارك ف��ي ف��ن��دق موفمبيك – ب��ي��روت
بتاريخ .2022/03/31
بجه الع�ضوي كليم الحاج في حفل تد�شين
رئي�س مركز ّ
الم�شروع الم�ستدام للطاقة المتجددة في غلبون بدعوة من
رئي�س المجل�س البلدي في غلبون المهند�س �إيلي جبرايل
وجمعية “بيئة نظيفة للحياة” في باحة كني�سة مار جرج�س
الرعائية في غلبون بتاريخ .2022/04/08

العميـد خطار ا�ستقبل ً
وفدا من المركز الدولي لتطوير �سيا�سات الهجرة
ا���س��ت��ق��ب��ل م���دي���ر ع����ام ال����دف����اع ال���م���دن���ي ال��ع��م��ي��د
ري��م��ون خطار ف��ي مكتبه وف ً���دا م��ن المركز الدولي
لتطوير �سيا�سات الهجرة � ICMPDضم ك�ًّل اًاّ من
رئي�س منطقة البحر الأب��ي�����ض المتو�سط ورئي�س
ال��م��ك��ت��ب الإق���ل���ي���م���ي ل��ل��م��رك��ز ال����دول����ي ف���ي م��ال��ط��ا
جوليان �سيمون ،ومدير مكتب المركز الدولي في
الأردن ولبنان المين عباد ويرافقهما مدير م�شروع
تعزيز القدرات للإدارة المتكاملة للحدود في لبنان
(المرحلة الثالثة) الممول من الإت��ح��اد الأوروب���ي
فيكتور مكاي.
وق��د تركز البحث ح��ول الأن�شطة التي يقدمها
المركز ال��دول��ي لتطوير �سيا�سات الهجرة للدفاع
المدني .كما تم التباحث في الم�شاريع الم�ستقبلية
في �إطار التعاون الم�شترك بين الطرفين.
العميد خطار مع الوفد.
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 ...و�شارك في لقاء حول ال�سالمة المرور َّية
�شارك مدير ع��ام الدفاع المدني العميد ريمون ّ
خطار في
لقاء نظمّ ته �أندية الليونز في لبنان حول مو�ضوع ال�سالمة
المرورية في المركز الخيري الليونزي � -سن الفيل ،بح�ضور
حاكمة المنطقة ( ٣٥١لبنان ،الأردن ،فل�سطين) عايدة قعوار،
ورئي�سة الإقليم في �أندية الليونز الدولية للمنطقة  351ال�سيدة
رين رحال جبور ،والم�س�ؤولة عن برنامج ال�سالمة المرورية في
�أندية الليونز اللبنانية الدكتورة رانيا عبود ملحم ،وعدد من
�أع�ضاء جمعية �أندية الليونز الدولية.
وق���د ا���س��ت��ه ّ��ل ال��ل��ق��اء بالن�شيد ال��وط��ن��ي ال��ل��ب��ن��ان��ي ،ون�شيد
المملكة الأردنية الها�شمية .ثم رحبت عريفة الحفل ال�سيدة
رين رحال جبور بالح�ضور.
بعدها �ألقت الدكتورة رانيا عبود ملحم كلمة �أو�ضحت من
خاللها �أن ثمة «نق�صً ا ف��ي التثقيف على ال�سالمة المرورية
وعلى الت�صرف ال�صحيح عند وقوع �أي حادث» ،الفتة �إلى غياب
ه��ذه الم�س�ألة ع��ن «مناهجنا التعليمية» ،مثنية على مبادرة
المديرية العامة للدفاع المدني ل�ل�إع�لان عن «تقديم دورات
تدريبية مجانية للمدار�س والجامعات وم�ؤ�س�سات المجتمع
المدني».
وتلتها كلمة للحاكمة عايدة قعوار �شددت من خاللها على
الحاجة الما�سة للتوعية المرورية و�ضرورة الإلتزام بالقوانين
ف���ي وط��ن��ن��ا م����ؤك���دة �أن «ج��م��ع��ي��ة ال��ل��ي��ون��ز ت��ه��دف �إل����ى خف�ض
معدالت حوادث ال�سير عن طريق التعريف بالقوانين والأنظمة
والتوعية على ح�سن الت�صرف عند وقوع حادث �سير».
ثمّ �ألقى العميد َّ
خطار كلمة بالمنا�سبة عر�ض من خاللها

الح�����ص��اءات عمليات
الإ�����س����ع����اف ل��م�����ص��اب��ي
ح���������������������وادث ال�����������س�����ي�����ر
جدا م� ً
المرتفعة ًّ
ؤكدا
ع��ل��ى �أه��م��ي��ة «ت��دري��ب
ال�����م�����واط�����ن�����ي�����ن ع���ل���ى
ت���ق���دي���م الإ����س���ع���اف���ات
الأول�������ي�������ة ل���م�������ص���اب���ي
ح���������������وادث ال�����������س�����ي�����ر»،
ب��ال��ت��وازي م��ع ت��دري��ب
العنا�صر تحت �إ�شراف
م������درب������ي������ن �أج�������ان�������ب
على �أ�س�س الإ�سعاف
ً
الفتا
الأك��ث��ر ح��داث��ة،
�إل����ى م�����ش��روع moto
 ambulanceالذي العميد ّ َ
خطار يلقي كلمته.
�أط������ل������ق ق����ب����ل ق����راب����ة
الثالث �سنوات والذي
�ساهم ب�إنقاذ العديد من الم�صابين.
ّ
ومن ثم انتقل الح�ضور لمتابعة مناورة نفذها عنا�صر من
الدفاع المدني حول فر�ضية وق��وع ح��ادث �سير وكيفية تقديم
الإ�سعافات الأولية للم�صابين .وتمّ بعدها توزيع الإفادات على
�أع�ضاء جمعية الليونز �إثر م�شاركتهم في ور�شة العمل التوعوية
من حوادث ال�سير.

 ...و�أ�شرف على عمليات �إطفاء حريق معمل
ح�ضر مدير ع��ام ال��دف��اع المدني العميد ريمون خ ّ َ
��ط��ار �إل��ى موقع
�شب في معمل ل�صناعة المغاط�س في الفنار،
الحريق الهائل ال��ذي َّ
وذلك لمتابعة م�سار تنفيذ العمليات.
وقد ُ
ا�ستقدم �سلم الإنقاذ مع �آليات الإطفاء المعززة بالعنا�صر من
العديد من المراكز المجاورة للعمل على ح�صر الأ���ض��رار في حدها
الأدنى والح�ؤول دون امتداد النيران الى المباني ال�سكنية المجاورة.
وبعد ال�سيطرة على النيران التي اندلعت داخ��ل المعمل انت�شل
عنا�صر الدفاع المدني جثتين من موقع الحريق مجهولتي الهوية،
تم العثور على جريحين ونقلهما �إلى الم�ست�شفى.
وكان قد ّ
كما عمل العنا�صر على �إخماد الجيوب المتبقية من النيران.
وقد �أبلغ العميد َّ
خطار الأجهزة المعنية �ضرورة منع المواطنين
من االقتراب من المبنى نظ ًرا لخطر انهياره جراء الحريق.
العميد ّ َ
خطار يتابع عملية الإطفاء.

14

العدد  364ــ �أيار 2022

العميد خطار �شارك يف افتتاح معر�ض «معًا حلماية �أحراج
ك�سروان من خطر احلرائق»
�شارك مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار في افتتاح
معر�ض بعنوان «معًا لحماية �أحراج ك�سروان من خطر الحرائق» نظمه
اتحاد بلديات ك�سروان الفتوح بالتعاون مع منظمة Pompiers
 Sans Frontièresومركز الأبحاث البيئية في جامعة البلمند،
�ضمن خطة دعم القدرات للت�صدي للكوارث الطبيعية ،وذل��ك في
�ساحة مجمع ف�ؤاد �شهاب الريا�ضي – جونية بح�ضور رئي�س اتحاد
بلديات ك�سروان الفتوح جوان حبي�ش ،من�سقة منظمة Pompiers
 Sans Frontièresفي لبنان لما �صوما ،مدير مركز الأبحاث
البيئية في جامعة البلمند الدكتور جورج متري ،وعدد من ر�ؤ�ساء
المراكز الإقليمية والع�ضوية والمتطوعين في الدفاع المدني.
وقد �ألقى العميد خطار كلمة بالمنا�سبة ا�ستهلها بالقول« :معًا
لحماية �أح���راج ك�����س��روان م��ن خطر ال��ح��رائ��ق ه��و ال��ع��ن��وان ال��ذي تمّ
�إطالقه على هذا الن�شاط البيئي بامتياز الذي ن�شهده اليوم والهادف
�إلى دمج الطاقات ال�شابة في الخطط واال�ستراتيجيات التي نعمل
على تفعيلها بال�شراكة مع جهات متعددة ُتعنى �أي�ضً ا بالحفاظ على
ثروة لبنان الحرجية ،وذلك لي�س في ق�ضاء ك�سروان فح�سب بل على
كل الأرا�ضي اللبنانية.
ّ
�إن ه���ذا ال��ع��ن��وان ي����ؤك���د ع��ل��ى ����ض���رورة ال��ت��ن�����س��ي��ق وال���ت���ع���اون بين
البلديات والمديرية العامة للدفاع المدني الم�س�ؤولة ب�شكل �أ�سا�سي
عن تلبية ن��داء ه��ذا ال��واج��ب الوطني الكبير وال����وزارات المخت�صة
بال�ش�أن البيئي ،وذل��ك للتمكن من مواجهة الخطر ال��داه��م الذي
يهدد الم�ساحات الخ�ضراء مع �إطاللة ف�صل ال�صيف من كل عام
وارتفاع درجات الحرارة».
و�أ���ض��اف« :لقد �شهدت ال�سنوات الما�ضية ح��وادث م�أ�ساوية على
�صعيد حرائق الغابات ي�صعب محوها من الذاكرة .وال َّ
�شك في �أن
عنا�صر الدفاع المدني هم دومً��ا في ال�صفوف الأمامية لمواجهة
النيران الم�ستعرة بما يملكون م��ن �آل��ي��ات باتت بمعظمها قديمة
العهد وعتاد �ضئيل متهالك لكن عمق �إيمانهم بر�سالتهم الإن�سانية
كان ولم يزل الدافع الأ�سا�سي الذي ّ
يحثهم على مواجهة الأخطار
من دون �أي تر ّدد �أو تخاذل».

يجول على المعر�ض.

العميد َّ
خطار يتحدث.

ّ
المكثفة ال��ت��ي يخ�ضع لها
وت��اب��ع« :ك��م��ا �أن ال����دورات التدريبية
العنا�صر تحت �إ�شراف مدربين �أجانب من بينهم مدربون من منظمة
 Pompiers Sans Frontièresق��د �أ ّدت �إل���ى تعزيز قدراتهم
للت�صدي ل��ح��رائ��ق الأح�����راج ب��م��زي��د م��ن الإح��ت��راف��ي��ة ا���س��ت��ن��ا ًدا �إل��ى
مو�سعة حول طرق الإطفاء الحديثة والقواعد
اكت�سابهم معلومات ّ
الدولية المعتمدة في هذا الم�ضمار في البلدان الأكثر تطوُّ رًا .وهنا
�أ�شير �إلى �أهمية تدريب وتوعية المواطنين عبر الم�ؤ�س�سات التربوية
مدار�س ،معاهد وجامعات وعبر ال�شركات ومرافق القطاع العام ،و�إني
�أ�ؤكد من على هذا المنبر على �ضرورة متابعة هذه الدورات لما لها
من انعكا�سات مفيدة على المجتمع ت� ً
أمينا لل�سالمة العامة».
وختم اً
قائل« :ها نحن نقف اليوم على بعد م�سافة زمنية ق�صيرة
تف�صلنا ع��ن �إط�ل�اق ���ص��ف��ارة الإن����ذار للتنبه م��ن دن��و خطر حرائق
الغابات .لذلك ندعو المواطنين �إلى متابعة الإر�شادات التي ت�صدر
عن المديرية العامة للدفاع المدني قبل الإقدام على � ّأي ن�شاط في
ً
حفاظا على ما ّ
تبقى من الثروة الحرجية».
الطبيعة �أو �سواها
ث��� ّ َم ج��ال العميد خ��ط��ار برفقة رئي�س ات��ح��اد ب��ل��دي��ات ك�سروان
الفتوح ج��وان حبي�ش على �أرج���اء المعر�ض واطلع على العتاد
الإطفاء الذي تمّ ت�سليمه �إلى المديرية العامة للدفاع المدني
هبة من منظمة  ،Pompiers Sans Frontièresكما ّ َ
وقع على
لوحة رمزية من وحي المنا�سبة كتب عليها عبارة “j’adhère à
 ”la protection des forêtsاي ما معناه « �أنا ملتزم بحماية
الغابات»
وفي الختام جال عدد من تالمذة المدار�س ومن المنت�سبين
�إلى المنظمات الك�شفية على �أرجاء المعر�ض للإطالع على �سبل
حماية الأح��راج من خطر الحرائق قبل و�أثناء حدوث الحريق،
وتلقوا �إر���ش��ادات توعية من عنا�صر الدفاع المدني ح��ول كيفية
تفادي وقوع الخ�سائر في الثروة الحرجية.
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الدفاع المدني �شارك في مناورة لمكافحة المواد الخطرة
ن ّ���ف���ذ ع��ن��ا���ص��ر م���ن ال���م���دي���ري���ة ال���ع���ام���ة ل���ل���دف���اع ال��م��دن��ي
ب��اال���ش��ت��راك م���ع اخ��ت�����ص��ا���ص��ي��ي��ن ف���ي م��ك��اف��ح��ة �آث�����ار ال��ت��ل��وث
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي ،ال��ب��ي��ول��وج��ي ،الإ����ش���ع���اع���ي وال����ن����ووي ،CBRN
وب�إ�شراف رئي�س ق�سم التدريب نبيل �صالحاني ،مناورة تدريبية
م�شتركة لال�ستجابة لحاالت الطوارىء في معهد قوى الأمن
الداخلي في عرمون ،بالتعاون مع الجي�ش اللبناني وال�صليب
الأح��م��ر ،وف��وج �إط��ف��اء ب��ي��روت ،وذل��ك ف��ي �إط���ار افتتاح مركز
التدريب الذي تم تمويله من الجمهورية الفرن�سية لمحاكاة
حوادث �أ�سلحة الدمار ال�شامل.
ح�����ض��ر ال���م���ن���اورة م��م��ث��ل ال�����س��ف��ي��ر ال��ف��رن�����س��ي ف���ي ل��ب��ن��ان
الم�ست�شار الأول ج��ان فرن�سوا غ��ي��وم ،ونائب مدير التعاون
ال���دول���ي ال��ع�����س��ك��ري ال��ع��ق��ي��د ن��ي��ك��وال دو ك��ل��ي��ري��ك ،يرافقهما
الخبير التقني المقدم غاييل ميلفيرت .وقامت على �سيناريو
وق��وع ح��ادث �سير نتج منه ت�سرب لمواد خطرة تهدد ال�سالمة
العامة .وعمل عنا�صر الدفاع المدني على معالجة ت�سرب الغاز
تح�سبًا لأي خطر قد يهدد �سالمة المواطنين.
ُّ
توازيًا ،تعاون العنا�صر مع الفرق المتخ�ص�صة لدى الجي�ش
اللبناني وق��وى الأم��ن الداخلي على �إزال��ة روا�سب التلوث عن

جميع الم�صابين االفترا�ضيين (الم�شاركين في المناورة) ،ومن
ثم قاموا بت�سليمهم ال��ى م�سعفي ال�صليب الأح��م��ر اللبناني
لتقديم العالجات الالزمة لهم.
وت�أتي هذه المناورة في �إط��ار تعزيز التعاون الميداني بين
اً
وا�ستكمال ل�سل�سلة
الأطراف المعنية بمواجهة حوادث مماثلة،
مناورات هادفة �إلى رفع م�ستوى جهوزية عنا�صر الدفاع المدني
ع��ن��د ال��ت��دخ��ل لمعالجة ال��ت��ل��وث ال��ن��ات��ج ع��ن ال��م��واد الخطرة
.CBRN

ار�شادات حول مبادئ
االطفاء واال�سعاف
لتالميذ مدر�سة « »AISفي فتقا
تلقى تالميذ م��در���س��ة  AISف��ي فتقا  -ك�����س��روان �إر���ش��ادات
توعوية تهدف �إلى تحذيرهم من مخاطر الحرائق و�سبل الحد
من تداعياتها ،وكيفية التعامل مع الحوادث والحاالت الطارئة
م��ن خ�لال ت��دري��ب��ات �أعطيت لهم م��ن قبل عنا�صر م��ن الدفاع
المدني حول مبادئ الإطفاء والإ�سعاف.
وقد �شدد العنا�صر على تذكيرهم ب�ضرورة االت�صال بغرفة
عمليات ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع ال��م��دن��ي ع��ل��ى ال��رق��م ١٢٥
للتبليغ عند م�شاهدة �أي حريق �أو عند وقوع �أي طارئ.
ت��ذك��ر ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع ال��م��دن��ي ب���زي���ارة موقعها
الإلكتروني الر�سمي  www.civildefense.gov.lbللتمكن
من الإطالع على �أخبار المهمات و�سواها من التفا�صيل.

التالمذة امل�شاركون مع عنا�صر الدفاع املدين.
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 ...وتالميذ مدر�سة
«�سانت لوي�سا» يف عجلتون
ت��ل��ق��ى ت�ل�ام���ي���ذ م���در����س���ة ����س���ان���ت ل��وي�����س��ا ف��ي
عجلتون  -ك�سروان �إر�شادات توعوية تهدف �إلى
تحذيرهم م��ن مخاطر ال��ح��رائ��ق و�سبل الحد
م��ن تداعياتها ،وكيفية التعامل م��ع ال��ح��وادث
وال��ح��االت الطارئة من خ�لال تدريبات �أعطيت
لهم من قبل عنا�صر من ال��دف��اع المدني حول
مبادئ الإطفاء والإ�سعاف.
وق��د �شدد العنا�صر على تذكيرهم ب�ضرورة
االت�������ص���ال ب��غ��رف��ة ع��م��ل��ي��ات ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة
للدفاع المدني على ال��رق��م  ١٢٥للتبليغ عند
م�شاهدة �أي حريق �أو عند وقوع �أي طارئ.

العنا�صر ي�شرحون للطالب.

 ...وطالب مدر�سة مار عبدا
في دير القمر

تدريب على الإنقاذ.

تلقى ط�لاب مدر�سة م��ار عبدا ف��ي دي��ر القمر �إر���ش��ادات
تهدف �إلى تعزيز قدراتهم في مجال �إخماد الحرائق وذلك
على ي��د عنا�صر م��ن ال��دف��اع ال��م��دن��ي �أو���ض��ح��وا لهم �أن���واع
الحرائق و�أ�سباب اندالعها والأ�سلوب ال�صحيح لل�سيطرة
عليها م��ن خ�ل�ال ا���س��ت��ع��م��ال ال��م��ط��اف��ئ ال��ي��دوي��ة بنوعيها
(ال��ب��ودرة وث��ان��ي �أوك�سيد ال��ك��رب��ون) ،وال��خ��ط��وات الأ�سا�سية
التي ينبغي تطبيقها بدقة عند �إخالء مبنى المدر�سة �إثر
حدوث �أي طارئ حر�صً ا على تنفيذ هذه العملية من دون
وقوع حوادث م�ؤ�سفة.
وف���ي م��ج��ال الإ����س���ع���اف ح��ر���ص��وا ع��ل��ى تلقينهم كيفية
�إ�سعاف م�صاب .كما نبهوهم �إلى �ضرورة ابالغ غرفة عمليات
المديرية العامة للدفاع المدني عند وق��وع �أي ط��ارئ من
خالل االت�صال على الرقم .١٢٥
و�أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني �أنها توا�صل
ا�ستقبال طلبات الراغبين بالإ�ستفادة من دوراتها التدريبية
المجانية ف��ي م��ج��االت الإط��ف��اء والإ���س��ع��اف والإن��ق��اذ على
م��وق��ع��ه��ا الإل��ك��ت��رون��ي ال��ر���س��م��ي www.civildefense.
 gov.lbم�ساهمة منها في ن�شر ثقافة التوعية بين �أفراد
المجتمع.

17

العدد  364ــ �أيار 2022

�إر�شادات يف الإطفاء والإ�سعاف ملجموعة من دليالت لبنان
ت��وازيً��ا للمهمات اليومية التي ينفذونها على ك��ل الأرا���ض��ي
اللبنانية ،يوا�صل عنا�صر الدفاع المدني ن�شر �إر�شادات التوعية
بين �شرائح المجتمع �سعيًا لتعزيز قدرات المواطنين لال�ستجابة
لأي طارئ قد ي�صادفهم.
ً
انطالقا من ذلك ،ومع اقتراب ف�صل ال�صيف وبدء المخيمات
الك�شفية والن�شاطات المتعدد ،وتماهيًا مع �شعار الك�شاف دومً ا
م�ستعد ،اكت�سبت مجموعة م��ن دل��ي�لات لبنان ف��ي ف��وج مدر�سة
المون ال �سال ،معلومات وا�سعة وقيمة متعلقة بكيفية التعامل
م��ع مخاطر ال��ح��رائ��ق ،ان��ط�لاقً��ا م��ن ال��خ��ط��وات الأ�سا�سية التي
اً
و�صول �إلى كيفية ا�ستعمال
يفتر�ض تنفيذها عند ن�شوب حريق،
ال��م��ط��اف��ئ ال��ي��دوي��ة ت��ف��اديً��ا ل��ح��دوث �أي ط���ارئ خ�ل�ال الأن�����ش��ط��ة
والمخيمات ال�صيفية وذل���ك خ�لال زي���ارة ق��ام��وا بها �إل���ى مركز
الدفاع المدني في الأ�شرفية.
كما حر�ص عنا�صر الدفاع المدني على تلقينهم كيفية تقديم
الإ�سعافات الأولية للم�صابين و�سبل م�ساعدتهم �إلى حين و�صول
الم�سعفين عقب االت�صال بهم على الرقم .١٢٥

تدريب على الإطفاء.

تدريب موظفي معمل بيزلين انترن�شونال في ب�شامون

خالل التدريب.

ت��ل��ق��ى م��وظ��ف��و وع���م���ال م��ع��م��ل بيزلين
انترن�شونال في ب�شامون �إر�شادات تهدف �إلى
تعزيز قدراتهم في مجال �إخماد الحرائق
وذلك على يد عنا�صر من الدفاع المدني
�أو����ض���ح���وا ل��ه��م �أن�������واع ال���ح���رائ���ق و�أ����س���ب���اب
ان��دالع��ه��ا والأ���س��ل��وب ال�صحيح لل�سيطرة
ع��ل��ي��ه��ا م����ن خ��ل��ال ا����س���ت���ع���م���ال ال��م��ط��اف��ئ
اليدوية بنوعيها (ال��ب��ودرة وثاني اوك�سيد
ال���ك���رب���ون) ،وال���خ���ط���وات اال���س��ا���س��ي��ة ال��ت��ي
ينبغي تطبيقها ب��دق��ة عند �إخ�ل�اء مبنى
المعمل �إث��ر ح��دوث �أي ط��ارئ حر�صً ا على
تنفيذ هذه العملية من دون وق��وع حوادث
م�ؤ�سفة .وفي مجال الإ�سعاف حر�صوا على
تلقينهم كيفية �إ�سعاف م�صاب.
ك��م��ا ن��ب��ه��وه��م ال���ى ����ض���رورة �إب��ل��اغ غ��رف��ة
عمليات المديرية العامة للدفاع المدني
ع��ن��د وق���وع اي ط���ارئ م��ن خ�ل�ال االت�����ص��ال
على الرقم .١٢٥
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�أطفال ح�ضانة  ... Garde Reveعنا�صر الغد يف ت�أمني
ال�سالمة العامة!
ان��ط�لاقً��ا م��ن دوره����م ال��وط��ن��ي ال���ذي يق�ضي بن�شر ثقافة
ال��ت��وع��ي��ة م��ن م��خ��اط��ر ال��ح��رائ��ق وال���ح���وادث ب��ي��ن ك��ل ���ش��رائ��ح
المجتمع والفئات العمرية ال �سيَّما فئة الأطفال لتن�شئتهم
على المبادىء الوطنية منذ ال�صغر ،ا�ستقبل عنا�صر الدفاع
المدني في مركز الجديدة الإقليمي �أطفال ح�ضانة Garde
 Reveف��ي ال��ج��دي��دة حيث ع��م��دوا � اً
أول �إل��ى ج��ذب اهتمام
الأط���ف���ال م��ن خ�ل�ال اط�لاع��ه��م ع��ل��ى الآل���ي���ات ال��م��وج��ودة في
المركز والتف�سير لهم عن كيفية ا�ستخدامها لتنفيذ المهام
الموكلة �إليهم ،وطلبوا منهم التقيد ببع�ض الإر�شادات التي
ي��م��ك��ن الط��ف��ال ف��ي م��ث��ل �سنهم ا�ستيعابها وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ،مع
الت�شديد عليهم ب�����ض��رورة االت�����ص��ال على رق��م ال��ط��وارئ ١٢٥
لطلب الم�ساعدة عند ال�ضرورة.
وفي نهاية اللقاء قدم الم�شرفون على الأطفال باقة ورد
�إلى عنا�صر الدفاع المدني عربون �شكر وتقدير.

الأطفال مع العنا�صر.

�إر�شادات توعوية يف ح�ضانة القدي�س يو�سف
مع عودة مظاهر الحياة �إلى الم�ؤ�س�سات التربوية
ع�����اودت ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع ال��م��دن��ي تنظيم
ال�����دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة للن�شء ال��ج��دي��د وال��ه��ادف��ة �إل��ى
بناء قدراتهم في مجال مواجهة المخاطر المتعددة
(ح�����رائ�����ق ،ح�������وادث م���ن���زل���ي���ة ،ح�������وادث ����س���ي���ر ،ح����االت
طارئة.)...
وف��ي ال�سياق� ،أع��ط��ى عنا�صر م��ن ال��دف��اع المدني
�إر���ش��ادات مب�سطة حول مبادئ التعامل مع الحرائق
لتالمذة ح�ضانة القدي�س يو�سف التابعة لجامعة
القدي�س يو�سف ف��ي ب��ي��روت ،وع��م��ل��وا على تلقينهم
ال��خ��ط��وات الأ�سا�سية المطابقة لقدراتهم الذهنية
اال�ستيعابية وال��ت��ي يفتر�ض تنفيذها ع��ن��د ن�شوب
حريق وذلك للحد من المخاطر التي قد يتعر�ضون
ل��ه��ا� .إل���ى ذل���ك ����ش��� ّ َدد ال��ع��ن��ا���ص��ر ع��ل��ى ت��ح��ذي��ره��م من
مخاطر الحرائق المنزلية.
وفي ختام اللقاء حر�صوا على تذكيرهم ب�ضرورة
االت�����ص��ال ع��ل��ى ال��رق��م  ١٢٥وه���و رق���م غ��رف��ة عمليات
الدفاع المدني للتبليغ عند وقوع �أي طارئ.
الأطفال امل�شاركون.
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متطوعو منظمة مالطا يتعرفون على مهام الدفاع املدين
�إل����ى ت��ع��ري��ف��ه��م ع��ل��ى الآل���ي���ات وط��ري��ق��ة ع��م��ل��ه��ا .وال ���ش��ك في
�أن العنا�صر ق��دم��وا لهم ك��مًّ ��ا واف����رًا م��ن الإر����ش���ادات التوعوية
وح��ر���ص��وا ع��ل��ى ت��ذك��ي��ره��م ب�����ض��رورة االت�����ص��ال ع��ل��ى ال��رق��م ١٢٥
لطلب الم�ساعدة عند وقوع �أي طارئ.

بعدما نفذ عنا�صر من الدفاع المدني في الأ�شهر الما�ضية
مهمات نقل مر�ضى من ذوي االحتياجات الخا�صة �إلى مراكز
منظمة م��ال��ط��ا المنت�شرة ف��ي ع���دد م��ن ال��م��ن��اط��ق اللبنانية،
لال�ستفادة م��ن ال��خ��دم��ات الطبية المجانية��� ،ش��ارك عنا�صر
من الدفاع المدني �أع�ضاء المنظمة في مهمة
توزيع وجبات غ��ذاء �ساخنة على ع��دد كبير من
المواطنين ك��ان��وا ق��د تجمعوا ف��ي �أرب���ع نقاط:
الأ���ش��رف��ي��ة ،ف���رن ال�����ش��ب��اك ،النبعة وب���رج ح��م��ود،
وذلك �ضمن برنامج الخدمات االجتماعية التي
تقدمها المنظمة للمواطنين في �سبيل الدعم
في ظل الأزمة االقت�صادية القاهرة التي تمر بها
البالد.
وك��ان �أع�ضاء المنظمة ق��د ا�صطحبوا ع��د ًدا
م���ن ال��م��ت��ط��وع��ي��ن ل��دي��ه��م م���ن م��خ��ت��ل��ف ال��ف��ئ��ات
العمرية �إلى مركز الدفاع المدني في الأ�شرفيّة
لإطالعهم على �أ�سلوب حياة العنا�صر وطبيعة
المهام التي يقومون بتنفيذها يوم ًيّا ،بالإ�ضافة متطوعو مالطا مع العنا�صر.

�إر�شادات الدفاع املدين ملكافحة خطر احلرائق
ا�ستنا ًدا �إلى بيانات ن�شرة احتمال اندالع حرائق الغابات
ال���ت���ي ت��ن�����ش��ر ي���وم��� ًيّ���ا ع��ل��ى ال��م��وق��ع الإل���ك���ت���رون���ي ال��ر���س��م��ي
ال��خ��ا���ص ب��ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع ال��م��دن��ي www.
 ،civildefense.gov.lbوال���ت���ي ح ّ
�����ذرت م���ن وق���وع
خ�سائر فادحة في الأح��راج على م�ساحة �شا�سعة من
(وفقا للخرائط المرفقة ً
ً
ربطا)،
الأرا�ضي اللبنانية
دع���ت ال��م��دي��ري��ة ال��م��واط��ن��ي��ن �إل����ى ����ض���رورة ال��ت��ن��بّ��ه
والتقيّد ب���إر���ش��ادات��ه��ا ح��ول التوعية م��ن مخاطر
حرائق الغابات و�أبرزها:
• عدم حرق الأع�شاب الياب�سة عند تنظيف
الأرا�ضي لأنها ّ
ت�شكل وق��و ًدا �سريع الإ�شتعال
ال �سيَّما �إذا ما كان الهواء قو ًيّا.
• تنظيف الأع�شاب والأغ�صان ال�صغيرة
ً
بعيدا عن
من تحت الأ�شجار وو�ضعها في �أماكن �آمنة
الغابات.
• عدم ا�ستعمال المفرقعات خ�صو�صً ا بالقرب من الغابات �أو
الأع�شاب الجافة.
• عدم رمي اعقاب ال�سجائر من ال�سيارة على �أطراف الطرق �أو
عند التن ّزه في الغابات وفي محيط المناطق الحرجية.
• الإب���ق���اء ع��ل��ى م��ط��ف���أة ي��دوي��ة ف��ي ال�����س��ي��ارة ال�ستعمالها في
الحاالت الطارئة.

• عند ا�شعال مواقد ال�شواء في الغابات يجب �صنع حفرة
�صغيرة بعيدة عن الأع�شاب �أو الأغ�صان الياب�سة
ت�ستعمل لإ���ش��ع��ال ال��ن��ار لل�شوي ت��ردم
ب����ال����ت����راب ع���ن���د الإن�����ت�����ه�����اء وي�����س��ك��ب
عليها الماء لتبريدها .ويجب مراقبة
النار با�ستمرار خ�صو�صً ا عندما يكون
الهواء قو ًيّا مما ي�سبب بتطاير ال�شرارات
وان���ت�������ش���اره���ا .و�إب�����ع�����اد ال�����م�����واد ال�����س��ري��ع��ة
الإ���ش��ت��ع��ال ع��ن م��ك��ان ال��ن��ار .ب��الإ���ض��اف��ة �إل��ى
جمع النفايات ب�أكيا�س لو�ضعها في �صناديق
القمامة وخ�صو�صً ا الزجاجية.
وخ��ت��امً��ا دع��ت المديرية ال��ع��ام��ة المواطنين
�إل���ى الإت�����ص��ال على ال��رق��م  125عند م�شاهدة �أي
حريق للتبليغ عنه ً
وفقا للخطوات التالية:
ً
حريقا:
�إذا �شاهدت
 حافظ على هدوئك. ات�صل بعمليات المديرية العامة للدفاع المدني على الرقم 125وبلغ عن المعلومات التالية:
� - 1إ�سمك.
 - 2رقم هاتفك.
ً
تحديدا ونوعه.
 - 3عنوان الحريق
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الموحدة وافتتاح
حفل إطالق اإلجراءات التشغيلية
ّ
غرف تحقيق في مكتب مكافحة المخدرات المركزي

ً
متحدثا.
العميد احللبي

الموحدة وافتتاح غرف
�أقيم في ثكنة يو�سف حبي�ش – ر�أ���س ب��ي��روت ،حفل �إط�لاق الإج����راءات الت�شغيلية
ّ
تحقيق في مكتب مكافحة المخدرات المركزي ،بعد �أن تم ت�أهيلها وتجهيزها.
ح�ضره المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ممثالً بقائد وحدة ال�شرطة الق�ضائية العميد
ّ
�سفن ورولد�سن ومدير مكتب لبنان لمركز
ال�سفارة النرويجية في لبنان ال�س ّيد
ماهر الحلبي ،القائم ب�أعمال ّ
جنيف لحوكمة قطاع الأمن «� »DCAFآدام �ستيب ريكوف�سكي ،وعدد من �ضباط قوى الأمن الداخلي.
ب��د�أ الحفل بالن�شيد الوطني اللبناني ،تلته كلمة ترحيبية لعريف الحفل رئي�س �شعبة العالقات العامة
العقيد جوزيف م�س ّلم.

ُ
لقيَت كلمات لهذه املناسبة:
ثم أ ِ
كلمة مدير عام قوى األمن الداخلي اللواء
عماد عثمان القاها العميد احللبي:

��ي كلم َة ال��م��دي ِ��ر ال��ع��ا ّم ل��ق��وى الأم��ن
«يُ �����ش�� ِّر ُف��ن��ي �أن �أُل��ق َ
���ل��اق
ال���داخ���ل���ي ال����ل����واء ع���م���اد ع���ث���م���ان ،ف����ي ح���ف ِ���ل �إط ِ
دة من �أج ِ��ل
الت�شغيلية
���راءات
الإج
التعامل معَ
ّ
الموح ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
وافتتاح
قة بالتعذيب،
ال�شكاوى
والمعلومات المتعل ِ
ِ
ِ
ِّ
رات المركزي.
مكتب
التحقيق في
ُغ َر ِف
مكافحة المخد ِ
ِ
ِ
ِ
ل��ع َّ��ل ال��ف��ر���ص�� َة الأك��ث�� َر ح ًّ
المرحلة
��ظ��ا للبنان ف��ي ه��ذه
ِ

دعمه
منفتح على الدو َِل
ال�صعبة� ،أ ّنه
ال�صديقة التي َت ُ
ٌ
ِ
ِ
في ِّ
ُ
النروج
��ة
ل
دو
بينها
ومن
والميادين،
القطاعات
كل
ِ
ِ
ثقتها
ن�شكرها على �
ال�صديقة التي
ُ
إ�سهاماتها ،وعلى ِ
ِ
ً
مما يجمعُ نا
بقدرات لبنان على
أمن ،انطالقا ّ
ِ
ِ
�صعيد ال ِ
القانون،
وتطبيق
،
النا�س
��ن
م
�
أ
على
بال�سهر
إيمان
من �
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ��ات��ن��ا َ
تنفيذ
عند
��وق الإن�����س ِ
وم��راع ِ
ِ
��ان ،ر�أ� ِ���س �أول��وي ِ
��اة ح��ق ِ
ُ
ُ
ا�ستثنائي ال
و�ضع
نحن نعي�ش في لبنان في
المهامّ.
ٍّ
ٍ
ُ
َ
ّ
أمنية تلقى
ُن َ
�سة � ٍ
ح�سدُ عليه ،فكيف �إذا كنا �أبنا َء م� ّؤ�س ٍ
أمنية على ِّ
عاتقها المهامُّ ال ُ
كل الأرا�ضي اللبنانية،
على
ِ
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قا�سية ،يعانيها �ض ّب ُ
في ِّ
وعنا�صرنا في
اطنا
ظروف
ظل
ُ
ٍ
ٍ
َ
ُ
نحن ُن ِّ
قد ُر ما
مراكزهم.
بيوتهم ،قبل �أن يعانوها في
ِ
ِ
�سة
وهبات
م�ساعدات
تقديمه من
يتم
ُ
ُّ
خارجية لم� ّؤ�س ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
يعلم الجميعُ � ،صارتْ
قوى الأم��ن الداخلي� ،إنما ،كما
ُ
ُ
عملية الأم ِ��ن ت��زدادُ تعقيدً ا و�إرها ًقا يومً ا َ
بعد يوم ،في
ِّ
ِّ
بالدرجة
ال�صعب الذي ت� ّأث َر به،
االقت�صادي
الو�ضع
ظل
ِ
ِ
ِ
أمن
�ستنا المو َكلون بمها ِّم
الأول��ىُ � ،
ِ
أبناء م� َّؤ�س ِ
حفظ ال ِ
ّ
َّ
��ض��ع
��ام ،لأن���ه���م ي��واج��ه��ون م��ا ي��ت��رت ُ��ب ج ّ
وال��ن��ظ ِ
�����را َء ال��و� ِ
ً
ِّ
االجتماعي،
��ن
م
ل
أ
ا
على
ا
حفاظ
المنهار،
االقت�صادي
ِّ
ِ
هي ٌّ
حق لهم
ِ
الطبابة
تقديمات
بغياب
ِ
ِ
واال�ست�شفاء التي َ
ِ
وعائالتهم �أي�ضً ا،
ولزمالئهم المتقاعدين
ولعائالتهم،
ِ
ِ
ِ
العملة
قيمة
بانهيار
رواتبهم،
قيمة
تراجع
�إ�ضاف ًة �إلى
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الوطنية ،بحيث لم َتعدْ تكفيهم َ
عوائلهم ،وال
قوت
ِ
ثمن ِ
ِ
ُت ّ
َ
َ
انتقالهم
تكاليف
أوالدهم ،وال
م�صاريف
غطي
تعليم � ِ
ِ
ِ
خدماتهم .وهم الذين �أثبتوا وال ًء ووطني ًة
مراكز
�إلى
ِ
ِ
ال�صعبة
الظروف
الرغم من
العمل ،على
و�إق��دامً��ا في
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
���راك 2019
ح
ء
ِ
���دْ
ب
منذ
��رة،
ي
��
خ
ل
أ
ا
�لاث
ث
��
ل
ا
ال�سنوات
ف��ي
َ
ِ
ِ
ِ
َ
وباء كورونا من
الحماية من ِ
تدابير
فر�ض ْت ُه
مرو ًرا بما
ُ
ِ
��ات ان��ف��ج ِ��ار م��رف���أِ ب��ي��روت ،و���ص��ولاً
م��� ّ
��ات� ،إل���ى ت��داع��ي ِ
��ش��ق ٍ
المالية الم�ستم َّرة .ولي�س خاف ًيا ما
أزمة
�إلى
ِ
تفاقم ال ِ
ِ
ِّ
ُ
����اب،
ه
إر
ل
ا
مكافحة
�صعيد
على
��ازات
ج
��
ن
�
إ
��ن
م
ه
ق
حق
ُن
ِ
ِ
ٍ
ِ
التج�س ِ�س،
��ات
ّ
وم�لاح��ق ِ��ة ال��م��ج��رم��ي��ن ،وتفكيك ���ش��ب��ك ِ
ن�سبة
وتخفي�ض
��واع��ه��ا .ه��ذا النجاحُ
الجرائم على �أن ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
الراهنة،
ال�صعبة
الظروف
النا�س في
الذي يُ عوِّل عليه
ُ
ِ
ِ
ِ
يلزمُ ه �أن َتبقى ه��ذه الم� ّؤ�س ُ
�سة واقف ًة و�صامد ًة بقوّ ة،
وق��د نا�شدْ نا الم�س�ؤولين ،و ُننا�شدُ هم ي��ومً��ا بعد ي��وم،
كما �أ َّننا ننا�شدُ ال َ
َ
جانبنا
تقف �إل��ى
��دول ال�صدي َق َة �أن
ِ
ُ
ي�ضمن
�ستنا ،بما
يخ�ص تلبي َة
فيما
ُّ
احتياجات م� ّؤ�س ِ
ِ
َ
والميدانيّ .
لعل
واللوج�ستي
إداري
ل
ا
ها
عمل
ة
ا�ستمراري
ِ
ِّ
ِّ
بات
المطالبَ التي ننادي بها ُت�س َت ُ
جاب ،و ُت�ؤمّ ن المتط ِّل ِ
والتجهيزات والعتاد؛ لكي نقو َم
الحيات ّية الأ�سا�س ّية
ِ
ُ
نجزُ
َ
وجه .فعلى �سبيل المثال كيف ت َ
أكمل ٍ
بمهامِّ نا على � ِ
ُ
ّ
عددُ
ب�سبب
ا
ي
يوم
ها
�ص
ل
يتق
ات
ي
آل
�
ب
،
المطلوبة
ُ
المهامُّ
ًّ
ّ
ٍ
ِ
�صيانة �أو وق��ود؟ وف��ي الوقت نف�سه ،ال
احتياجها �إل��ى
ٍ
ِ
ُ
والطبابة
اال�ست�شفاء
ِ
خدمات
بانهيار
يمكن اال�ستمرا ُر
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
��ص��رن��ا وع��ائ�لات��ه��م
ال��ت��ي ي��ح��ت��اجُ �إل��ي��ه��ا ���ض�� ّب��اط��ن��ا وع��ن��ا� ُ
الفعلية �أم متقاعدين ،فال
الخدمة
���س��واء �أك��ان��وا ف��ي
ِ
ِ
َ
ُ
اً
بوجههم
كامل� ،إذ ال يعقل �أن ُتق َفل
بدَّ من تغطيتها
ِ
َ
ُ
الو�ضع ال�صعب .وفوق ذلك ،ما
الم�ست�شفيات في هذا
ِ
التكاليف
احتياجات على م�ستوى
لم�س ُه لديهم من
َن ُ
ِ
ٍ
ال��م��ع��ي�����ش��ي ِ��ة واالن���ت���ق���ال ،ه���و ج��ري��م ٌ��ة ب��ح ِّ��ق��ه��م ،ف�ل�ا ب��دَّ
حياتهم� ،إذ ال ي��ج��و ُز �أن
بات
ِ
�أن تل ّبي �أج��و ُره��م متط ّل ِ
يُ ��ح��ر َم �ض ّب ُ
حقوقهم وهو
وعنا�صرنا م��ن �أب�����س ِ��ط
اطنا
ُ
ِ

...وورولد�سن.

ُ
طلب منهم �أن يَ�صمدوا في
عي�شهم،
وبالمقابل َن ُ
لقمة ِ
ِ
المحدق َة بهم ،والأم��و ُر
خدمتهم ،ويواجهوا المخاط َر
ِ
ِ
ُ
فلحياتهم متط ّل ٌ
تزدادُ
تحفظ
بات �أ�سا�سية،
عليهم.
ا
ء
�سو
ً
ِ
ِّ
باالنهيار �أكث َر
الحد الأدنى؛ وهم يت� ّأثرون
كرام َتهم في
ِ
َ
َ
ّ
غيرهم ،لأنهم ال يملكون البدائل ،ومعَ ذلك نراهم
من ِ
وم�ستعدّ
ين
خدمتهم،
بوطنهم ،متفانين في
م�ؤمنين
ِ
ِ
ُ
ِّ
دُ
النروج
لدولة
نا
ر
�شك
جد
ن
دم.
نقطة
آخر
�
ب
وا
�ضح
لأن يُ
ّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
على ما قدَّ م ْت ُه و ُت ِّ
أمن الداخلي،
قدمُ ه لم� ّؤ�س ِ
�سة قوى ال ِ
ُ
أكثر
وللبنان� ،آملين �أن يبقى التعاون
ً
قائما بيننا ،وفي � ِ
من مجال .قدَّ َرنا ُ
َ
ب�سالم،
اهلل �أن نقطعَ هذه المرحلة
ٍ
ٍ
َ
أر�ضنا و�شع َبنا من ِّ
وب� ِّ
ويحفظ � َ
كل مكروه».
الخ�سائر،
أقل
ِ

أبرز ما جاء في كلمة القائم بأعمال
ّ
السفارة النرويجية في لبنان السيّد
ورولدسن:
«ي�شرفنا �أن نكون بينكم اليوم الفتتاح غرفة المقابلة
النموذجية ولنحتفل ب���إط�لاق الإج����راءات الت�شغيلية
الموحدة  ،SOPs for investigationلم يكن هذا
ل��ي��ح��دث ل���وال ج��ه��ود م��رك��ز ج��ن��ي��ف ( )DCAFول���وال
ال���ت���زام ق��ي��ادة ق���وى الأم����ن ال��داخ��ل��ي .ل��ذل��ك ن�شكركم
ونهنئكم على هذا الإنجاز .تود النروج �أن ت�سلط ال�ضوء
على التزام قوى الأم��ن الداخلي على م�ستوى القيادة
وعلى م�ستوى ال�ضباط والعنا�صر .نحن نقدر الجهود
المبذولة على الرغم من الو�ضع ال�صعب الذي تواجهه
ال���دول���ة وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ك��م ع��ل��ى الم�ستوى
ال�شخ�صي والمهني .يهدف دعم النروج لـ ()DCAF
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�إلى تطوير كفاءة وقدرات قوى الأمن الداخلي وغيرها
من الأجهزة الأمنية لمكافحة التعذيب .ان هذا الدعم
�سي�ساعد لبنان في نهاية المطاف على الوفاء بالتزاماته
الدولية ب�صفته �أحد الموقعين على اتفاقية مناه�ضة
التعذيب .كما �سيعزز دور لبنان كنموذج يحتذى به في
المنطقة .ويهدف الدعم الذي نقدمه� ،أي�ضً ا� ،إلى و�ضع
نظام للم�ساءلة قائم على تعزيز نظام الرقابة الداخلية
ون��ظ��ام ال��م��راق��ب��ة ف��ي ق���وى الأم����ن ال��داخ��ل��ي م��ن خ�لال
�آليات و�أنظمة داخلية فعالة .غرفة المقابلة هذه التي
نفتتحها والإجراءات الت�شغيلية الموحدة التي نطلقها
ال���ي���وم ،ت��وف��ر دع���م ال��ب��ن��ي��ة التحتية ل�����ض��م��ان ال��ظ��روف
المنا�سبة لإجراء التحقيق .يعتبر دعم حقوق الإن�سان
�أولوية رئي�سية للنروج في لبنان .كما تعتبر النروج �أن
مهما ف��ي حماية ح��ق��وق الإن�����س��ان،
لقطاع الأم���ن دو ًرا
ً
وخ�صو�ص ًا ف��ي مثل ه��ذه الفترة الحرجة حيث يكون
الأمن ا�سا�س ًا ال�ستقرار البالد� .أخير ًا ،بالن�سبة للمرحلة
التالية ،نتطلع �إل��ى ر�ؤي��ة �إج��راءات الت�شغيل الموحدة
قيد التنفيذ ولدينا ثقة كاملة في مهنية م�ؤ�س�سة قوى
الأمن الداخلي».
كما ال��ق��ى م��دي��ر مكتب لبنان لمركز جنيف لحوكمة
قطاع الأم���ن « »DCAFال�س ّيد ريكوف�سكي كلمة مما
جاء فيها:
«ب��ال��ن��ي��اب��ة ع��ن م��رك��ز ج��ن��ي��ف ل��ح��وك��م��ة ق��ط��اع الأم����ن -
 ،DCAFي�سعدني جدً ا �أن �أكون هنا معكم اليوم ،حيث
نحتفل ب��ت��ق��دم م��ه��م حققه ���ش��رك��ا�ؤن��ا م��ن ق���وى الأم���ن
الداخلي .مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن ()DCAF
هو �إحدى المنظمات العالمية الرائدة التي تعمل على
ال��ح��وك��م��ة ال��ر���ش��ي��دة ل��ق��ط��اع الأم����ن و�إ���ص�لاح��ات قطاع
الأم��ن .لقد عملنا في �أكثر من  80دول��ة وت��م ت�أ�سي�س
مهمتنا في لبنان ،وه��ي ج��زء من المجال�س الحاكمة
لمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن ( ،)DCAFفي عام
 .2008كجزء من مهمتنا ،يعمل مركز جنيف لحوكمة
ق��ط��اع الأم�����ن ( ،)DCAFم���ن ب��ي��ن �أم�����ور �أخ������رى ،مع
الوكاالت الأمنية على دعمها لمواءمة عملها واللوائح
الداخلية مع �أف�ضل الممار�سات الدولية وااللتزامات
النا�شئة ع��ن االت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة ف��ي م��ج��االت حقوق
الإن�سان و�سيادة القانون .منع التعذيب هو المو�ضوع
ال��ذي ين�شط فيه مركز جنيف لحوكمة قطاع الأم��ن
( )DCAFفي معظم البلدان التي نتواجد فيها في
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا.
ي�سعدني اليوم �أن �أرى الثمار الملمو�سة للعمل الكبير
الذي تم �إنجازه في ال�سنوات الثالث الما�ضية ،في �إطار

 ...وريكوف�سكي.

الم�شروع الممول من مملكة النروج ،والذي دعمنا في
�إطاره قوى الأمن اللبنانية في تعزيز �آلية منع التعذيب.
نحتفل اليومً � ،
أوال ،بموافقة المدير العام لقوى الأمن
الداخلي على وثائق تعزز معايير و�آليات منع التعذيب
الداخلي داخل قوى الأمن الداخلي :الوثائق المنظمة
لعمل لجنة مناه�ضة التعذيب في قوى الأمن الداخلي
(:)ATC
• �إ�ستراتيجية لجنة مناه�ضة التعذيب في قوى الأمن
الداخلي.
• «القواعد ال�سلوكية».
• «منهجية ال��م��راق��ب��ة والتفتي�ش ع��ل��ى �أم���اك���ن �سلب
الحرية».
• «الإج����راء العملي القيا�سي للتعامل م��ع ال�شكاوى
والمعلومات المقلقة ب�ش�أن التعذيب».
بالإ�ضافة �إلى «الإج��راءات الت�شغيلية الموحدة لقوى
الأمن الداخلي ب�ش�أن االحتجاز والتحقيق» .تم تطوير
جميع هذه الوثائق من قبل قوى الأمن الداخلي بدعم
من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن ( )DCAFمن
خ�لال عملية ا�ست�شارية ت�شاركية م��ت��ع��ددة ال�سنوات.
�سيتم تطبيقها الآن م��ن ق��ب��ل ق���وى الأم����ن ال��داخ��ل��ي.
وقد بد�أ مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن ()DCAF
بالفعل في تقديم الدعم الأول��ي لتنفيذ هذه الوثائق
و�إذا �سمح التمويل الم�ستقبلي ،ف�سنوا�صل م�ساعدتنا
في و�ضع هذه الوثائق مو�ضع التنفيذ.
ث��ان��يً��ا ،ولي�س م��ن قبيل ال�صدفة �أن نجتمع ف��ي هذا
المبنى اليوم ،ف�إننا نحتفل بنجاح �آخر مهم ،وهو تدخل
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ً
وقوفا للن�شيد الوطني.

تكميلي للعمل على �إج���راءات الت�شغيل الموحدة� ،أي
افتتاح غرفة المقابلة النموذجية المجددة والمجهزة
في المكتب المركزي لمكافحة المخدرات التابع لقوى
الأم��ن الداخلي .ت�ستوفي غرفة المقابالت المجهزة
حدي ًثا المتطلبات المن�صو�ص عليها في المادة  47من
قانون الإجراءات الجنائية ،والتي تفر�ض ،من بين �أمور
�أخ��رى ،التزامً ا بت�سجيل المقابالت التي يتم �إجرا�ؤها
�أث��ن��اء عمليات التحقيق .نحن ن��درك �أن ال��وف��اء بهذا
االل���ت���زام ي��ط��رح ت��ح��دي��ات م��ال��ي��ة ك��ب��ي��رة ع��ل��ى الأج��ه��زة
الأمنية ب�شكل خا�ص في ظل الأزم��ة المالية الحالية.
وزادت �سعادتنا ب�أننا حققنا هذه المعالم و�أننا ن�ستطيع
التوا�صل معها اليوم ب�شكل م�شترك� .أود �أن �أهنئ من
�صميم ال��ق��ل��ب ه���ذه الإن���ج���ازات و�أ���ش��ك��ر ال��م��دي��ر ال��ع��ام
لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان على التعاون
المثمر للغاية .رئي�س �شعبة العالقات العامة العقيد
جوزف م�سلم ،رئي�س �شعبة التحقيق والتفتي�ش  /رئي�س
لجنة مناه�ضة التعذيب العقيد كمال بعلبكي ،رئي�س
ق�سم المباحث الجنائية العامة العقيد م��ارون خوند،
رئ��ي�����س مكتب م��ك��اف��ح��ة ال��م��خ��درات ال��م��رك��زي العقيد
ب�شار الخطيب ،رئي�س ق�سم ح��ق��وق االن�����س��ان المقدم
رب��ي��ع ال��غ�����ص��ي��ن��ي .وك��ذل��ك ج��م��ي��ع ���ض��ب��اط ق���وى الأم���ن
ال��داخ��ل��ي الآخ��ري��ن ال��ذي��ن �أظ��ه��روا التزامهم المتميز
في �سياق عملنا الم�شترك .و�أخي ًرا ولي�س �آخ ًرا ،ال�سيد
� ،Wroldsenأود �أن �أت��ق��دم بال�شكر الجزيل للدعم
وال��ت��ع��اون ال�سخي م��ع ���س��ف��ارة ال��ن��روج ف��ي ل��ب��ن��ان� .آم��ل
�أن تكون الإن��ج��ازات التي نحتفل بها اليوم مفيدة في

حماية حقوق الإن�سان و�سيادة القانون في لبنان».
كما قدم رئي�س لجنة مناه�ضة التعذيب العقيد كمال
��وح��دة،
بعلبكي عر�ض ًا ع��ن الإج�����راءات الت�شغيلية ال��م ّ
و�أعلن عن �إطالق الر�ؤية الجديدة والخطة الم�ستقبلية
للجنة مناه�ضة التعذيب وعملها والتي تتلخ�ص في
البنود التالية� :إع���داد �أن��م��وذج م��دون��ة ق��واع��د ال�سلوك
لعنا�صر ق���وى الأم����ن ال��داخ��ل��ي ،ال��ذي��ن ي��ح��ق��ق��ون في
ق�ضايا التعذيب �أو غيره من �ضروب المعاملة �أو العقوبة
القا�سية �أو ال�لا�إن�����س��ان��ي��ة �أو المهينة ،منهجية و�آل��ي��ة
مراقبة �أماكن الحرمان من الحرية ،توحيد �إج��راءات
االحتجاز لدى قوى الأمن الداخلي� ،إجراءات الت�شغيل
الموحدة من �أج��ل التعامل مع ال�شكاوى والمعلومات
المثيرة للقلق ب�ش�أن التعذيب.
كذلك عر�ض رئي�س مكتب مكافحة المخدرات المركزي
ال��ع��ق��ي��د ب�����ش��ار ال��خ��ط��ي��ب م���وج���ز ًا ت��ن��اول �أه��م��ي��ة وج��ود
غ��رف تحقيق نموذجية في ه��ذا المكتب من �ش�أنه ان
ي�ساهم في تطوير م�ستوى التحقيقات التي ت�ؤدي الى
�ضمان حقوق الم�شتبه ب��ه ،كما و�أن المعدات المزودة
بها تلك ال��غ��رف ت�شكل ال��دل��ي��ل ال��ق��اط��ع وال���ذي يثبت
ع��دم ا�ستخدام �أي��ة و�سائل مخالفة للقانون �أو و�سائل
غير م�شروعة في جميع مراحل قيام ال�ضابطة العدلية
ب�إجراءاتها الطبيعية.
ث���م ج���رى اف��ت��ت��اح غ���رف ال��ت��ح��ق��ي��ق واط���ل���ع ال��م��دع��وون
على المعدات المجهزة بها ،بعدها �أقيم حفل كوكتيل
واخذت ال�صور التذكارية بالمنا�سبة.
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رسالة كومان
لمناسبة
اليوم العربي
للتوعية
من آالم
ومآسي ضحايا
اإلرهاب
لمنا�سبة اليوم العربي للتوعية من �آالم وم�آ�سي �ضحايا
الإرهاب ،الم�صادف في  ٢٢ني�سان �إبريل ،وجه الأمين العام
لمجل�س وزراء ال��داخ��ل��ي��ة ال��ع��رب ال��دك��ت��ور محمد ب��ن علي
كومان ر�سالة هذا ن�صها:
«يعد الثاني والع�شرون من �شهر ابريل في كل عام منا�سبة
متجددة ت�شارك فيها الأمانة العامة لمجل�س وزراء الداخلية
العرب باليوم العربي للتذكير ب�آالم وم�آ�سي �ضحايا الأعمال
الإره��اب��ي��ة ،وه��و ذات التاريخ ال��ذي ُ
اعتمدت فيه الإتفاقية
العربية لمكافحة الإرهاب من قبل مجل�سي وزراء الداخلية

وال��ع��دل العرب في اجتماعهما الم�شترك ع��ام ١٩٩٨م ،من
�أج���ل الت�ضامن م��ع �ضحايا الإره����اب والتوعية بحقوقهم
والم�ساهمة ف��ي حمايتها واح��ت��رام��ه��ا ودع���م احتياجاتهم
من خالل تطوير وتنمية قدرات الدول الأع�ضاء ومنظمات
المجتمع المدني على تلبية احتياجات هذه الفئة المهمة
بكفاءة وفاعلية.
وي�����ش��ك��ل ه���ذا ال��ي��وم منا�سبة م��ه��م��ة للتوعية وال��ت��ذك��ي��ر
بكل م��ا يتعر�ض ل��ه �ضحايا الأع��م��ال الإره��اب��ي��ة م��ن الآالم
والم�آ�سي .بفعل الأعمال الإجرامية التي ترتكبها الجماعات
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والتنظيمات الإرهابية ،حيث تت�سبب �أعمال الإرهاب في كل
عام بقتل و�إ�صابة وايذاء �آالف ال�ضحايا الأبرياء من جميع
الأعراق والثقافات ومختلف المعتقدات الدينية .كما يُ عد
هذا اليوم فر�صة للتذكير ب�أهمية العمل التعاوني الم�شترك
م��ن �أج��ل المزيد م��ن الإه��ت��م��ام ب��ه���ؤالء ال�ضحايا .وم ّ��د يد
العون لهم ولأ�سرهم للتخفيف من معاناتهم الكبيرة وجبر
ً
ً
اجتماعيا
نف�سيا او
الأ�ضرار التي تلحق بهم �سواء كان الأذى
ً
اقت�صاديا �أو ا���س��ري ً��ا� ،أف����راد ًا وج��م��اع��ات .خا�صة ف��ي ظل
�أو
الظروف والقيود التي فر�ضتها جائحة كورونا (.)covid 19
وما �صاحبها من ا�ستغالل بع�ض الجماعات الإرهابية في
توظيف �أدوات وو�سائل جديدة لممار�سة �أعمالها الإجرامية
بحق الدول والمجتمعات ،الأمر الذي فر�ض تحديات ومهام
�أكبر على عاتق �أجهزة ال�شرطة والأم��ن العرب ،باعتبارها
خ���ط ال���دف���اع الأول ل��م��واج��ه��ة وم��ك��اف��ح��ة ت��ل��ك الأع���م���ال
الإرهابية والت�صدي لها.
وقد �أول��ى مجل�س وزراء الداخلية العرب اهتماما كبيراً
بم�ساعدة �ضحايا الإرهاب والتخفيف من �آالمهم وم�آ�سيهم،
وال��ت��وع��ي��ة ب��ه��ا ،انعك�س ع��ل��ى ع���دد م��ن ال��ب��رام��ج وال���ق���رارات
ً
حر�صا منه على التعاطي الفعّ ال مع هذه
التي يتخذها
الق�ضية الحيوية ،فقد ات��خ��ذ المجل�س اج����راءات خا�صة
تتجاوز التركيز على الجانب التوعوي ـ المت�ضمن �إعداد
برامج ومواد للتوعية الأمنية وتعزيز ا�سهام المواطنين في
الت�صدي للأعمال الإرهابية ،والتذكير بالأخطار الناجمة
ً
و�صوال �إلى العناية بجانب
عنها ،وما ت�سببه من �آالم وم� ٍآ�س ـ
الممار�سة الفعلية من خالل �إجراءات عملية ملمو�سة على
م�ستوى الأجهزة الأمنية تهدف مبا�شرة للعناية بالفئة �أو
الفئات الأك��ت��ر عر�ضة لهذه الأع��م��ال ،م��ن �أج��ل التخفيف
على ال�ضحايا والعودة بالنفع المبا�شر على ا�سرهم وذويهم.
وقد تمت الدعوة في الم�ؤتمر العربي الثاني للم�س�ؤولين
عن حقوق الإن�سان في وزارات الداخلية العربية الى تعزيز
وحماية حقوق �ضحايا الإره���اب وجبر ال�ضرر ،كما �أو�صى
الم�ؤتمر العربي ال�ساد�س للم�س�ؤولين عن مكافحة الإرهاب،
ب�أهمية و���ض��ع الت�شريعات و�إن�����ش��اء الآل��ي��ات الإداري�����ة التي
ت�����س��اع��د ���ض��ح��اي��ا ال��ع��م��ل��ي��ات الإره��اب��ي��ة ف��ي ال��ح�����ص��ول على
التعوي�ضات المنا�سبة لقاء ال�ضرر الذي لحق بهم.
وف��ي الجانب الآخ��ر تمت التو�صية للجهات المخت�صة
ف��ي ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ال���ى ت��وف��ي��ر ال��ت��دري��ب ال��ك��اف��ي ال��ف��ع��ال
للموظفين المعنيين من رجال ال�شرطة والق�ضاء وال�صحة
والخدمة الإجتماعية وغيرهم من ذوي العالقة ،لتوعيتهم
ب��اح��ت��ي��اج��ات �ضحايا الإره������اب ،م��ا يكفل ت��ق��دي��م المعونة
الالزمة ب�شكل �سريع ومنا�سب.
وق����د دع����ا ال��م���ؤت��م��ر ال���ع���رب���ي ال���ث���ان���ي وال���ث�ل�اث���ون ل��ق��ادة
ال�شرطة والأمن العرب الدول الى توفير الحماية الالزمة

ل�ضحايا الجريمة وم�ساعدتهم من كافة النواحي المادية
والإج��ت��م��اع��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة وال��ن��ف�����س��ي��ة ،م��ع ال�����س��ع��ي لمواكبة
الإتجاهات الدولية المعا�صرة ،فيما يتعلق با�سلوب الرعاية
ال�لاح��ق��ة للمجني ع��ل��ي��ه��م ،وال��ع��م��ل ع��ل��ى تنمية الثقافة
الأمنية بما ي�ضمن توعية رجال الأمن باحتياجات �ضحايا
ال��ج��ري��م��ة وكيفية ال��ت��ع��ام��ي معهم وتح�صين المواطنين
لتفادي وقوعهم �ضحايا للجريمة الإرهابية من جهة �أخرى.
وق���د اع��ت��م��د المجل�س ف��ي ع���ام  2019ال��ق��ان��ون ال��ع��رب��ي
الإ�ستر�شادي لم�ساعدة وحماية �ضحايا الأعمال الإرهابية،
ال����ذي �أع���دت���ه ل��ج��ن��ة م�شتركة م��ن خ��ب��راء وم��م��ث��ل��ي وزارات
الداخلية وال��ع��دل العربية ،كما �سبقت ال��دع��وة ال��ى �إن�شاء
لجنة وطنية تعنى بمعالجة م�شكالت �ضحايا الإرهاب من
مختلف الجوانب بم�شاركة كافة الجهات المعنية.
ومما �سبق يت�أكد حر�ص المجل�س الموقر على ت�ضمين
ه���ذه الق�ضية ال��ح��ي��وي��ة ال��ك��ث��ي��ر م��ن م���ؤت��م��رات��ه و�أن�شطته
ً
دافعا التخاذ المزيد من الإجراءات والمعالجات
وبرامجه،
ت�صب في رعاية �ضحايا الأعمال الإرهابية والتخفيف
التي
ّ
من الآالم والم�آ�سي التي تلحق بهم وب�أ�سرهم.
وف��ي ه��ذا ال�سياق يجري الآن في نطاق الأم��ان��ة العامة
للمجل�س �إعداد �آلية تن�سيقية ت�شاركية بين الدول العربية
للتكفل بعالج الم�صابين من رجال ال�شرطة ،التي �ستمثل
خطوة مهمة ف��ي �سبيل توفير ال��رع��اي��ة ال�لازم��ة لهم ،الى
جانب ت�صور نموذجي لهيكل تنظيمي مخت�ص بالإر�شاد
النف�سي في الأجهزة الأمنية ي�ضم �أخ�صائيين اجتماعيين
ومر�شدين نف�سيين تكون لهم القدرة على م�ساعدة ال�ضحايا،
كما �سبقت الدعوة �إلى �إن�شاء لجنة وطنية ُتعنى بمعالجة
م�شكالت �ضحايا الإره��اب من مختلف الجوانب بم�شاركة
كافة الجهات المعنية.
وف��ي ال��وق��ت ال���ذي ن���ؤك��د فيه على �أن دم���اء المواطنين
ورجال ال�شرطة والأمن وجميع �شهداء الواجب ـ الذين نقف
اح��ت��رام ً��ا لهم وع��رف��ان ً��ا بت�ضحياتهم وح��زن ً��ا على �آالم��اه��م
وم�آ�سيهم ـ ت�شكل �أ���ص��دق دليل على ان الإره���اب ي�ستهدف
المجتمع ككل ،ف�إننا نتطلع الى تقديم المزيد من �أوجه
ال��دع��م وال��رع��اي��ة والإه���ت���م���ام ب���ه����ؤالء ال�����ض��ح��اي��ا وذوي��ه��م،
والتن�سيق وال��ت��ع��اون ال��ب��ن��اء وت�����ش��ارك الم�س�ؤولية م��ن قبل
الجميع ،فمما ال �شك فيه ان التوعية بهذه الق�ضية وتعزيز
البعد الوقائي ،ومعالجة الظروف والعوامل الم�ؤدية اليها،
م�س�ؤولية ت�ضامنية م�شتركة ،تتقا�سمها الم�ؤ�س�سات العامة
والخا�صة وم�ؤ�س�سات المجتمع المدني ،التي نجدد الدعوة
لها بم�ضاعفة الجهود للتذكير بمعاناة ال�ضحايا وتح�س�س
ً
نف�سيا
�آالمهم وتقديم الرعاية الكافية لهم ،والإحاطة بهم
ً
واجتماعيا حتى يعي�شوا بكرامة وعزة ،م�ساهمين في بناء
دولهم ورفعة �أوطانهم».
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نشاطات معهد قوى األمن الداخلي

اجتماع اللجنة التوجيه َيّة مل�شروع الدعم املم َوّل من الإحتاد الأوروبي.

�شهد معهد قوى الأمن الداخلي -عرمون ،خالل
متنوّعة على ال�شكل
ال�شهر الفائت ،دورات تدريب
ِ
التالي:
ا�ستجدت بفعل انت�شار
پ نظ ًرا للظروف الوبائ ّية التي
ّ
متح ّورات فيرو�س «كورونا» ،لج�أ المعهد �إلى التّعليم من
ً
جديدا .وانطال ًقا من �ضرورة
نمطا تدريب ًّيا
بعد بو�صفه
ً
تمكين العنا�صر الأمن ّية من �إت��ق��ان الو�سائل التدريب ّية
ّ
منظمة
الحديثة ،نُ ّظمت ثالث دورات تدريب ّية بالتّعاون مع
متقدمة
 ISO LIBANوفقًا لهذا النمط :الأول��ى دورة
ّ
في مجال ت�صميم التّدريب ،وال ّثانية في طرائق التّدريب
ّ
�سنوي تدريبي.
مخطط
الحديثة ،وال ّثالثة في كيف ّية �إعداد
ّ
وق��د �أ�شرف على ال���دورات ال ّثالث رئي�س ف��رع التّدريب
ال ّرائد حمزة حيدر �أحمد ،يعاونه النّقيب عامر �سليقا ،في
ما قام بالتّدريب ال�س ّيدة كري�ستين غار�سيا ،و�شارك فيها
ً
�ضابطا وثالثة رتباء.
ت�سعة ع�شر
ال�سجون
پ ان��ط�لا ًق��ا م��ن �أه��م�� َّي��ة و���ض��ع خطط لتنظيم ّ
ّ
بال�شرطة
الخا�صة
خ�صو�صا في الأه��داف
و�إ�صالحها،
ً
ّ
المجتمع ّية ،نُ ّظمت دورة تدريب ّية على دفعات من قبل خبراء
خا�صة.
ال�سجون» – تدريب فرق
َّ
�أميرك ّيين حول «�إ�صالح ّ
ال�سفارة الأميرك ّية في
پ �أُقيمت دورة تدريب ّية بالتّعاون مع ّ

لبنان_ مكتب برنامج الم�ساعدة على مكافحة الإرهاب
 ATAمن قبل خبراء �أميرك ّيين حول «الخدمات ّ
الطب ّية
التّكتيك ّية _  ،»ATA-TACMEDتو ّلى الإ�شراف
عليها قائد كل ّية ال�ض ّباط العقيد بهاء �أبو �ضاهر ،يعاونه
المقدم ف���ؤاد الزّايك .وق��ام بالتّدريب خبراء �أميرك ّيون،
ّ
ً
�ضابطا ورتي ًبا.
وتابعها �أربعة وع�شرون
ال�ضابط
ال�سجن ،ودور ّ
پ انطال ًقا من �ضرورة �إي�ضاح مفهوم ّ
ال�سفارة
الذي ير�أ�سه ،نُ ّظمت دورة تدريب ّية بالتّعاون مع ّ
البريطان ّية في لبنان حول « تجربة  G BLOCKللمعايير
ال�سجن ،و�أنموذج
ال�سجن ،مفهوم ّ
المهن ّية� ،صفات �ضابط ّ
الديناميكي» .وقد تو ّلى الإ�شراف عليها العقيد بهاء
الأمن ّ
�أبو �ضاهر ،يعاونه النّقيب فريديريك يزبك .وتابعها خم�سة
ً
�ضابطا ورتي ًبا ،فيما قام بالتّدريب خبير منتدب من
ع�شر
ال�سفارة البريطان ّية.
ّ
پ في �إطار تطوير قدرات العنا�صر الأمن ّية في تقن ّيات قيادة
الآل ّيات ال ّثقيلة و�صيانتها� ،أُقيمت دورة تدريب ّية على دفعتين
في مجال قيادة الآل ّيات ال ّثقيلة ل�صالح المدير ّية العا ّمة
للدفاع المدني� ،أ�شرف عليها �ضابطان من كل ّية ال�ض ّباط،
ّ
هما النّقيب ميكائيل عبداهلل ،يعاونه المالزم الأ ّول با�سل
�إبراهيم .وقد تابع الدفعتين ثالثون عن�ص ًرا من المدير ّية
للدفاع المدني ،خم�سة ع�شر عن�ص ًرا في ّ
كل دفعة،
العا ّمة ّ
ال�سالمة المرور ّية .وت�ض ّمنت
وقام بالتّدريب رتباء من فريق ّ
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ال�سير ،وتقن ّيات
درو�سا
مواد التّعليم
ّ
ً
متعددة ،منها :قانون ّ
ّ
قيادة الآل ّيات الثقيلة و�صيانتها )ميكانيك عام وخا�ص(،
وتمارين عمل ّية على قيادة الآل ّية ال ّثقيلة نوع ،IVECO
و�أخ��ي�� ًرا �أُج��ري��ت اختبارات من اللجنة الفاح�صة لتقييم
المكت�سبات المعرف ّية والعمل ّية الجديدة.
پ ف��ي �إط���ار برنامج اح��ت��راف ّ
المو�سع ،EP2
ال�شرطة
ّ
الداخلي على
وحر�صا من المدير ّية العا ّمة لقوى الأم��ن ّ
ً
تنمية مهارات عنا�صرها وتطوير خبراتهم بهدف تنفيذ
الدفعة التّا�سعة ع�شرة من
مهامهم بمهن ّية عالية ،نُ ّظمت ّ
دورة تدريب ّية بعنوان «تدريب م�ستمر لعنا�صر الف�صائل
الدرك الإقليمي» .وقد تو ّلى الإ�شراف
الإقليم ّية في وحدة ّ
ب�سام ري�شا من مدر�سة ال ّرتباء ،وقام بالتّدريب
عليها النّقيب ّ
ك ُّل من النّقيب فريدريك يزبك ،والمالزم الأ ّول جان بيار
كيرلل�س ،يعاونه ك ٌّل من الم� ّؤهل يحيى طعمة والمعاون الأ ّول
بالل عويدات� ،إ�ضافة �إلى خبراء �أميرك ّيين .وقد تناولت
درو�سا عديدة،
الما ّدة التّعليم ّية التي تابعها �أربعون رتي ًبا،
ً
منها :معارف عا ّمة قانون ّية ووظيف ّية ،الأخالق ّيات� ،إتقان
ا�ستخدام الأ�سلحة وكيف ّية التّعامل معها ،تنفيذ مختلف
ّ
وال�شرطة المجتمع ّية ،و�أُجريت
المهام بمهن ّية واحتراف ّية،
ال���دورة اخ��ت��ب��ارات لتقييم المعارف النّظر ّية
ف��ي نهاية
ّ
والعمل ّية ال ُمكت�سبة.
پ اُفتتحت دورة تدريب ّية على دفعتين حول « تقن ّيات التّعرف
على �ضحايا الكوارث وفق معايير الأنتربول».

دورة «اخلدمات الطب َيّة التكتيك َيّة».

ال�سفارة الأميرك ّية في لبنان – مكتب برنامج
پ بالتّعاون مع ّ
ّ
الم�ساعدة على مكافحة الإره��اب  ،ATAنُظمت دورة
تدريب ّية في كتابة المنهج � ،ATW-CWWأ�شرف عليها
رئي�س مدر�سة ال ّرتباء العقيد فادي حامد ،يعاونه المالزم
جان بيار كيريلل�س ،وتابع درو�سها نقيبان وع�شرة رتباء من
ّ
وال�شرطة الق�ضائ ّية ،فيما قام بالتّدريب
�شعبة المعلومات
خبراء �أميرك ّيون.
پ بهدف تر�سيخ مكت�سبات دورة الم�ستجيب الأ ّول ،وتوحيد
الدفعات التي
المعارف والمهارات تح�ضي ًرا للتّدريب في ّ
ُ
�ستُجرى في الأ�شهر القادمة مع االتّحاد الأورو ّبي� ،أقيمت
دورة تدريب ّية على دفعتين لمد ّربي المدر�سة الم�شتركة حول
«مد ّرب تقني – مد ّرب رماية» .الدفعة الأولى وتابعها ت�سعة
ً
�ضابطا
والدفعة ال ّثانية تابعها �أحد ع�شر
�ض ّباط ورتباء،
ّ
الدورة ال ّرائد ماجد مطر ،يعاونه
ورتي ًبا .وقد �أ�شرف على ّ
المالزمان الأ ّوالن يو�سف مو�سى وحمزة قوبر� ،إ�ضافة �إلى
الخبير خواكين غار�سيا.
پ ان��ط�لا ًق��ا م��ن �أه��م�� ّي��ة �صقل خ��ب��رات تالميذ ال�ض ّباط
وتطوير معارفهم وتنمية مكت�سباتهم ،افتتحت دورة قتال
في الأم��اك��ن المبن ّية ل��واح ٍ��د وت�سعين تلميذ �ضابط من
ال�سنة ال ّثانية في الكل ّية الحرب ّية من الذكور والإن��اث،
ّ
بمعدل خم�سين تلميذ �ضابط من الذكور ،وواحد و�أربعين
ّ
��دورة لكل ّية ال�ض ّباط،
تلميذ �ضابط من الإن��اث� .أُتبعت ال ّ
وتو ّلى الإ�شراف عليها المالزم الأ ّول �إيلي ط ّعوم ،و�ساعده
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دورة «القيادة ال�سريعة �ضد االعتداء».

حداد واليا�س ن�صر.
المالزمون الأ ّولون علي بيرم و�سيرج ّ
درو�سا
وقد تناولت الدورة� ،إ�ضافة �إلى التّطبيق العملي،
ً
عديدة ،منها :تقن ّيات التوقيف والتفتي�ش ،التع ّرف �إلى عتاد
وتجهيزات حفظ الأم��ن ،التّعامل مع التّجمعات وحماية
والح�سا�سة ،مكافحة ال�شغب والتعامل مع
النّقاط الحيو ّية
ّ
التظاهرات ،التعامل مع التفجيرات� ،إ�ضافة �إلى التّعامل مع
م�سرح الجريمة ،وغيرها من الدرو�س النظر ّية والتطبيق ّية

التعرّف على �ضحايا الكوارث».
دورة «تقن َيّات
ُ

وتنمي معارفهم
التي ت�صقل مهارات التالمذة ال�ض ّباط
ِّ
وخبراتهم الأمن ّية.
پ ُع ِق َد في قاعة الم�ؤتمرات في المعهد اجتماع للجنة
التوجيه ّية لم�شروع الدعم المم ّول من االتحاد الأوروب��ي
بهدف متابعة �سير العمل في الم�شروع ،تقديم عر�ض موجز
م�شترك لإظهار الإنجازات المحقّقة ،مراجعة التعديالت
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دورة «القتال يف الأماكن املبن َيّة».

المقترحة على الإطار المرجعي الخا�ص باللجنة التوجيه ّية
ّ
خطة العمل التي
بغية اعتمادها� ،إ�ضافة �إل��ى مناق�شة
تت�ض ّمن الأن�شطة التي �ستنفّذ خالل العام  .2022وقد ح�ضر
الحجار ،العقيدان:
االجتماع قائد المعهد العميد �أحمد
ّ
المقدمان :ربيع الغ�صيني،
�إيلي الأ�سمر ون��ادر عبداهلل،
ّ
وروني الها�شم ،الرائد حمزة حيدر �أحمد ،والنقباء :درغام
طربيه ،جوليان خليفة ،محمد الب ّراج ،محمد دياب ،عي�سى
ع ّبود ،وعماد �شويري.
پ بالتعاون مع مكتب مركز جنيف� ،أُقيمت ثالث دورات في
حوكمة قطاع الأمن ) (DCAFفي لبنان ،حيث تمحورت
الدورة الأولى حول مو�ضوع توحيد �إجراءات الإحتجاز لدى
��دورة ال ّثانية المو�ضوع
الداخلي ،وا�ستكملت ال ّ
قوى الأمن ّ
ً
�ضابطا
نف�سه� .أ ّما الدورة الثالثة التي تابعها خم�سة ع�شر
ورتي ًبا فتناولت مو�ضوعي منهج ّية مراقبة �أماكن الحرمان من
ال�سلوك لعنا�صر قوى الأمن
الحر ّية� ،أنموذج مد ّونة قواعد ّ
الموحدة من �أجل التعامل مع
الداخلي ،و�إجراءات الت�شغيل
ّ
ّ

ال�شكاوى والمعلومات المثيرة للقلق ب�ش�أن التعذيب.
�أ�شرف على الدورات الثالث العقيد فادي حامد ،بمعاونة
المالزم الأ ّول اليا�س عبد النّور ،وق��ام بالتدريب خبراء
منتدبون من .DCAF
ال�سفارة الأميرك ّية في لبنان – مكتب برنامج
پ بالتّعاون مع ّ
ُ
الم�ساعدة على مكافحة الإره��اب � ،ATAأقيمت دورة
تدريب ّية حول «القادة التّكتيك ّيين � .ATA-TCCأ�شرف
عليها العقيد فادي حامد ،يعاونه المالزم الأ ّول جان بيار
كيريلل�س ،وقام بالتّدريب خبراء �أميرك ّيون.
پ بالتعاون مع ال�سفارة الفرن�س ّية في لبنان ،نُ ّظمت دورة
ال�سريعة
تدريب ّية ل�صالح �شعبة المعلومات حول «القيادة ّ
و�ضد االعتداء»� ،أُتبعت لكل ّية ال�ض ّباط ،وتو ّلى الإ�شراف
ّ
ال�سالمة
فريق
رئي�س
��داهلل
ب
��
ع
ميكائيل
ّقيب
ن
ال
عليها
ّ
المرور ّية ،وتابعها ثمانية رتباء.
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مقال

املواطنة على �أبواب جتديد ال�سلطة
الت�رشيعية
ّ
العميد م .ناجي مالعب

على �أبواب تجديد البيعة لممثلين لل�شعب لوالية جديدة
للمجل�س النيابي ،وفي ظل الحماوة ال�شعبوية التي يلج�أ
�إل��ي��ه��ا ال��م��ر���ش��ح��ون ،ك��ث��رت ال�����ش��ع��ارات وال���وع���ود وال��ب��رام��ج
الإنتخابية ،ومنها ما هو فوق القدرة على التنفيذ .وت�سود
في الإجتماعات المغلقة ،و�أكثرها من اللون الواحد لكل
اً
و�صول �إلى تعبئة
جماعة ،حالة من الت�صويب على الآخر،
م�ستهجنة �ضد هذا الآخر ي�ستفيد منها المحر�ضون بهدف
الو�صول �إلى الندوة النيابية� ،ضاربين بعر�ض الحائط كل
مقومات العي�ش الم�شترك وال���والء للوطن� ،أه��ك��ذا تبنى
المواطنة؟
في تعريف المواطنة؛ هي ٌ
فعل يقوم على التفاعل ،مثلها
م��ث��ل الم�سامحة والم�صافحة وال��م��ق��اوم��ة وال��م�����ص��ارح��ة،
�إل����خ ...وال��م��واط��ن��ة ت�شير���« ،ص��راح��ة و�ضم ًنا� ،إل���ى ال�شعور
ال��وط��ن��ي �أو الإن���ت���م���اء �إل����ى ال���وط���ن ،والإ����س���ت���ع���داد ل��ل��دف��اع
عنه ،وع��ن كرامته وا�ستقالله» – وف��ق تعريف عميد كلية
الحقوق في الجامعة اللبنانية الدكتور �سليم حبيب� .أما
قامو�س علم الإجتماع فيع ِّرف المواطنة ب�أنها تلك العالقة
الإجتماعية ال��ت��ي ت��ق��وم بين ال��ف��رد (ال���ذي ي��ق��دم ال���والء)
والدولة (التي تقدم الحماية) .وهذه الحماية المطلوبة
م��ن ال��دول��ة ت��ج��اه مواطنيها يجب �أن تعني ���ص��ون حقوق
المواطنين على قاعدة العدالة والم�ساواة وحقوق الإن�سان
التي يكفلها الد�ستور وفي �أجواء الديمقراطية والحرية.
وم��ن وجهة النظر القانونية يمكننا التمييز بين ثالثة
م�ستويات في المعنى القانوني للمواطنة :الم�ستوى الأول،
الإلتزام الآلي ،والثاني الإلتزام الحقوقي ،والثالث البنائي.
ه����ذه ال��م�����س��ت��وي��ات ال��ث�لاث��ة ت�����س��ت��ح��ق ال���ت����أم���ل ،ل��ي�����س على
الم�ستوى النظري �أو ثرثرة د�ستورية فح�سب ،لأن العبرة
دائما في التطبيق .فالو�صول �إلى دولة المواطنة يفتر�ض
ً
التنبه �إلى الجانب التربوي التوجيهي الكت�ساب المواطنة،
وال��ت��ع ُّ��رف �إل��ى قيم المواطنة والقيم المدنية ،وك��ل ذلك
يتم بوا�سطة م�ؤ�س�سات ر�سمية ومدنية .وم��ن �أب��رز القيم
المرتبطة بالتن�شئة المدنية نذكر :الحرية في مواجهة

الإ�ستبداد ،الم�ساواة في مواجهة التمييز ،تطبيق القوانين
ف��ي م��واج��ه��ة ال��ف��و���ض��ى ،الإل���ت���زام بالم�صلحة ال��ع��ام��ة �أو
ال�ش�أن العام في مواجهة الأنانية ،الم�شاركة الإيجابية في
خدمة المجتمع في مقابل ال�سلبية والإنعزال والع�شائرية
والطائفية والمذهبية.
�إن ال��م�����ش��ارك��ة ف��ي ال��ح��ي��اة ال��وط��ن��ي��ة م�����س���أل��ة ت�ساعد على
الإن��دم��اج الطوعي .وعلى ال�سلطة ع��دم التعامل م��ع �أي��ة
فئة اجتماعية كطائفة �أو ع�شيرة ،وع��دم �إ�شعارها بعقدة
الأقلية .ف�أبناء الوطن لي�سوا رعايا .هم مواطنون مت�ساوون
مع �أقرانهم في الحقوق وال��واج��ب��ات .والمواطن ،فطر ًيّا،
م�ستعد لتقديم الوالء للدولة� ،إذا كانت م�ستعدة لتقديم
الحماية والأم����ن الإج��ت��م��اع��ي وال�صحي وال��ت��رب��وي �أ���س��وة
بباقي المواطنين.

جذور املواطنة

�أن لبنان لم يكن ،مثله مثل الكثير من الدول الحديثة ،وليد
معا ،لقد ت�ألف من جماعات طائفية
�إرادة �أبنائه في العي�ش ً
مقيمة على �أر�ض واحدة ومتجاورة ،في تقارب مرة وتباعد
مرة �أخ��رى .جاءت تلك الجماعات من التاريخ العثماني،
وفيما بدَّ دت ن�ش�أة لبنان �شي ًئا من الحيرة والمخاوف التي
اعترت البع�ض ،ان�ضم البع�ض الآخر �إليه� ،أو ُ�ض َّم ،من دون
اً
طويل على التردد وازدواج الموقف .لم
حما�سة تذكر ،و�أقام
تخرج الجماعات كلها من مرحلة الإنهيار العثماني وهي
مطمئنة �إلى م�ستقبلها ،غير �أن المجتمعات الأهلية ،وما
�سادها �أو قادها من ورثة الزعماء والوجهاء الجدد ،ر�ضيت
مختارة �أو م�ضطر ًة� ،إلى �إقامة عالقات جديدة في ما بينها،
ونمت تلك العالقات الجديدة بفعل الإختالط والجيرة،
ف��ي ال�سكن والعمل ،والإ���ش��ت��راك ف��ي حياة �سيا�سية �أولية
واكت�ساب طرائق عي�ش متقاربة.

بني الهوية الوطنية واالنتماء إلى اجلماعة

ل���م ي�����ص��ن��ع ال���خ���روج م���ن ال���ع���وال���م ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ب���ق���وة ذات���ه
مواطنين لبنانيين� .صحيح �أن �أهل لبنان باتوا لبنانيين،
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و�إن لم تكن لبنانيتهم واحدة في ال�سيا�سة والثقافة ،فقد
�أ َّلفوا ،كل على طريقته ،بين الهوية الوطنية وبين الإنتماء
وعي للذات الجمعية �أقرب
�إلى الجماعة الطائفية؛ �أي بين ٍ
َ
وحال النظام ال�سيا�سي
�إلى الرخاوة و�آخر يبدو �أكثر �صالب ًة.
ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ال���ت���وازن ب��ي��ن ال��ج��م��اع��ات وت��وزي��ع المنا�صب
بين ممثليها م��ن دون تحقيق م��ا ك��ان يدعى ان�صها ًرا �أو
اندماجا وطن ًّيا .بقي اللبنانيون مت�أرجحين بين النزعة
ً
�إلى الم�ساواة بينهم ووحدة الأهداف الوطنية وبين الدفاع
عن جماعاتهم الخا�صة وم�صالحها المفتر�ضة .وفي الأعم

الأغلب ،توا�صل ذهاب اللبنانيين و�إيابهم بين قطبي الوطن
والطائفة .ورغ��م ال�سجاالت حول الهوية اللبنانية ،ات�سع
معا وانفتحت �أمام الأفراد عدة مجاالت لنوع
نطاق العي�ش ً
من الإ�ستقالل عن الجماعة.
ل��م ت�صبح ال��م��واط��ن��ة حقيقة ظ��اه��رة وف��اع��ل��ة ف��ي ظ��رف
محدد� ،أو منا�سبة بعينها ،لكن جذورها نبتت في ال�ستينات
وال�سبعينات من القرن الما�ضي ،الى �أن ع�صفت بها الحرب
اللبنانية و«الملبننة» – والتعبير للوزير ال�سابق والمبعوث
الأممي ط��ارق متري  -منذ عام  ،1975فعاد الإنتماء �إلى
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ال��ر���س��وخ ف��ي �أر�����ض ال��ج��م��اع��ات واق��ت��رن ال��ف��ع��ل ال�سيا�سي،
��ض�ًلا ع���ن ال��م��واج��ه��ات ال��ع�����س��ك��ري��ة ،ب��ت��ف��وق الإن���ت���م���اءات
ف��� اً
الطائفية على المواطنة الم�ستجدة .ومما زاد في الطين
ب َّلة عجز اللبنانيين عن التالقي حول بنى ورم��وز وطنية
اً
ف�ضل عن لجوئهم ،طوعً ا �أو ق�س ًرا� ،إلى طلب
توحد بينهم،
ِّ
الحماية الفعلية �أو المعنوية من طوائفهم� ،أي من القوى
الم�سيطرة عليها والم�ستبدة في ت�سيير �ش�ؤونها.
غير �أنه ،وبفعل ا�شتداد النزاع على ال�سلطة ،ومعه م�شكالت
ال��ت��ف��اوت الإج��ت��م��اع��ي وت�لاق��ي ال��ت��دخ�لات ال��خ��ارج��ي��ة مع
الرغبة في الإ�ستعانة بها ،جاءت تفجيرات لبنان طائفية
بمقدار كبير ،وخ�صو�صً ا بعد عام  ،1975فبات كثيرون يردّون
ودواء في الوقت عينه،
داء
ٌ
على الطائفية بالطائفية وك�أنها ٌ
وفي ظنهم �صارت وكانها حامية �ضحاياها ،لكن فئة �أخرى
نظرت �إليها ،ال �سيما في جوالت ال�صراع الم�سلح ،وك�أنها
تفتر�س �أبناءها.

املواطنة  ..السيادة  ..واحلياد

«ال������والء م���ن ال���م���واط���ن وال��ح��م��اي��ة م���ن ال����دول����ة» ،ف��واج��ب
الحماية ال يتحقق فقط ب�سيادة الدولة على �أر�ضها ،ولكن
وفي ظل الأحادية التي تحكم العالم اليوم وتداعيات نظام
ّ
تحكم منظمة التجارة
العولمة الذي يُ خ�ضع ال�سيادة �إلى
العالمية و�صندوق النقد ال��دول��ي والبنك ال��دول��ي ،وب��روز
عالم التكنولوجيا الجديدة بما اعتمد بت�سميته «الذكاء
الإ���ص��ط��ن��اع��ي» قلل م��ن منعة ال��دول��ة ال��خ��ارج��ي��ة ،و�أ���ص��اب
بلدنا في كيانيته ،وه��ذا يتطلب تفاهمات بين الطوائف
والمجموعات المكونة للوطن الذي نال «الغطاء الدولي»
لقيامته منذ ت�أ�سي�سه ،وفي هذا ال�ش�أن ،كتب يو�سف ال�سودا
في عام  ،1924في كتابه «في �سبيل لبنان» :لي�س من ينكر
على لبنان ك��ف��اءت��ه و�أه��ل��ي��ت��ه للإ�ستقالل بعد �أن اعترف
��وب ف��ي ال��غ��رب وف���ي ال�����ش��رق �أي�����ضً��ا وه��ي
ب��ه ال��ح��ل��ف��اء ل�����ش��ع ٍ
ِّ
تف�ضل لبنان ب�شيء ..و�إذا و�ضع ا�ستقالل ال�شعوب
قد ال
ال�صغيرة ف��ي ذم��ة القانون ال��دول��ي و�أخ���ذت ك��ل دول��ة على
نف�سها احترامه و�إي��ج��اب احترامه على �سواها ب��ات ذلك
الإ�ستقالل في م�أمن من طمع الطامعين ولم يعد من ثم
م�سوغ لخوف الخائفين �إ�شفا ًقا على لبنان من �أن يعجز
ّ
من �صون ا�ستقالله».
وق��د ت��ن��ادى معظم اللبنانيين �أم���ام الأزم���ة ال�صعبة التي
ت��ع��ان��ي��ه��ا ال��ب�لاد ال��ي��وم ال���ى ح��ي��اد ل��ب��ن��ان ،ف��ه��ل م��ن طريق
للحياد في ظل ع��دو يترب�ص بجنوبنا وم��واردن��ا من مياه
وثروات نفطية وهو الذي ما زال يحتل �أر�ضنا؟
ف��ي ك��ت��اب��ه «ن��اف��ذة ع��ل��ى ال��ع��ال��م» ك��ت��ب ك��م��ال ج��ن��ب�لاط« :ال
يمكن ال��ب��ق��اء ع��ل��ى ال��ح��ي��اد و���س��ط م��ا ي�شهده ال��ع��ال��م من

�أحداث؛ فكيف يمكن لأحد �أن يبقى على الحياد بين الحق
وال��ب��اط��ل ،بين الجهل وال��م��ع��رف��ة ،ب��ن ال��ظ��ال��م والمظلوم
وبين الوطنية والعمالة ،وبين ال�سيادة والتبعية .الحياد
الحقيقي بالن�سبة �إلينا هو عدم �إلحاق الأذى بالغير ،وعدم
التدخل ب�ش�ؤونهم الداخلية ،وفي هذا المعنى ال ي�ستطيع
اللبنانيون �أن يكونوا �أ�صحاب م�صالح �آنية �أو �شخ�صية �أو
فئوية ال �أ�صحاب مبادئ كما يفتر�ض فينا �أن نكون».

الطائفية واملواطنة

ال��واق��ع ال���ذي نعي�شه ال��ي��وم ي��ق��ودن��ا �إل���ى ال��ق��ول �أن معظم
من يمثلون الطوائف اللبنانية في ال��دول��ة مهتمون � اً
أول
بال�صراع عليها ،ويقيم بع�ضهم دولة �ضمن الدولة وخارجها،
ولهم �سيا�ساتهم ف��ي كثير م��ن ن��واح��ي الحياة وعالقاتهم
كونوا
الخارجية ،بما تحتمله من والءات وانحيازات ،كما ّ
منظماتهم الأهلية ونالوا ح�ص�صً ا في ما يطلق عليه نعت
«المجتمع المدني» ،ويت�صرفون اذا اقت�ضى الأمر ك�أ�صحاب
�سلطان �أ�شداء يهددون ويردعون ويح ِّرمون ويخوِّنون .في
المقابل ،لم تعرف الحياة ال�سيا�سية في لبنان نم ًّوا يذكر
لحركات عابرة للطوائف �أو جامعة لأبنائها ،وا�ستمر تراجع
«العي�ش الم�شترك» و���ص��ار الت�شديد على «وح���دة لبنان»
بمثابة تعوي�ض رمزي �صغير عن ه�شا�شة الرابطة الوطنية،
غير �أن الثقافة الم�شتركة ،و�إن غاب تعبيرها ال�سيا�سي �أو
تع ّثر ،تظل م�شدودة �إلى ق�ضيتي المواطنة والدولة ،وهي
عالقة جدلية فالمواطنة تقوم على وعي �أكبر بالم�ساواة
بين النا�س الذين يعي�شون على �أر�ض واحدة.
في الخال�صة ،ال �شك في �أن النمو الهائل لو�سائل التوا�صل
الإجتماعي� ،إذا ما �أُخذ في منحاه الإيجابي ،قد �أ�سهم في
و�سعة الإطالع ،وهي فر�صة
تعميم المعرفة ،وزاد من ح�سن ِ
ينبغي توظيفها ف��ي �صناديق الإق���ت���راع ،وال �شك م��ن ان
مجاالت جديدة ،بف�ضل �سهولة انت�شار و�سائل التوا�صل،
انفتحت �أم���ام ال��ح��ري��ة وال��م��ب��ادرة وال��ل��ق��اء والتعا�ضد في
ف�����ض��اءات بعيدة ع��ن الإن��ق�����س��ام��ات الطائفية ،وق��د �أف���رزت
انتفا�ضة العدالة في ال�سنوات الأخيرة فئة وطنية �آخذة
بالإت�ساع ،تخرج من الكتل الطائفية المترا�صة ،وتتحرر
م��ن الإن��ق��ي��اد الأع��م��ى وال تر�ضى ب��ذوب��ان حرية ال��ف��رد في
انتظام الجمهور.
ولعل في العودة �إلى مندرجات الد�ستور ما بعد تعديالت
الطائف ،و� اً
��ص��ول �إل��ى تحقيق مجل�س نيابي منتخب من
خ��ارج القيد الطائفي وحفظ حقوق الطوائف بمجل�س
���ش��ي��وخ ،ي�ضع ال��م��واط��ن��ة ال�صحيحة ع��ل��ى �سكة النهو�ض
المكونة على �أ�سا�س من
بالوطن و�إعادة الهيبة �إلى الدولة
ّ
الحرية والم�ساواة.
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إضاءة

ال�سيربانيَة و�أ�ساليب مواجهتها
احلروب
ّ
العميد الركن م� .صالح جانبني
اعتاد العامل على �سماع طبول احلرب عرب القرون الفائتة� ،إذ ت� ّؤكد كل القراءات والتحليالت منذ ظهور
الإن�سان على هذه الكرة الأر�ضية �أَ َّن كل الفرتات ال�سابقة كانت مليئة بال�صراعات والنزاعات واحلروب
املدمرة �أكانت بني القبائل واملجتمعات البدائية والزراعية� ،أم بني الأمرباطوريات والدول ،كما � َّأن فرتات
ال�سلم التي عا�شها الإن�سان من دون حروب تكاد ال ُتذكر.
و�إذا عدنا بالتوثيقات �إلى ال�صراعات الأولى في التاريخ
الإن�ساني �إل��ى الع�صر الحجري ،حيث ُعثر في مناطق
مختلفة من العالم على عدد من المقابر الجماعية ت�شير
الهياكل فيها �إل��ى تع ّر�ض �أ�صحابها للعنف قبل موتهم.
ومع دخول الب�شرية في الع�صور التاريخية� ،أي في الألف
الثالثة قبل الميالد ،بد�أت ال�صراعات ت�أخذ طاب ًعا �أكثر

خ�صو�صا في
انتظا ًما ب�إقامة الأمبراطوريات وتو�س ّعها،
ً
منطقة ال�شرق الأدنى؛ �إذ كانت ال�صراعات في جنوب بالد
وتو�سعها ،ثم
ما بين النهرين ،وقيام الأمبراطورية الأكادية
ّ
�إلى �صعود بابل ،تبعها قيام المملكة الحثية في الأنا�ضول،
والفراعنة في م�صر.
وفي فترة الحقة قامت الأمبراطورية الآ�شورية واجتاحت
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�سوريا وق�ضت على الممالك الآرامية ،ثم الأمبراطورية
الكلدانية ،لتقوم بعدها الأمبراطورية الفار�سية في القرن
الخام�س قبل الميالد ،التي ق�ضت على جميع الممالك في
المنطقة ووحدتها تحت حكمها ،م�صطدم ًة مع الدويالت
اليونانية ،التي كان لها تاريخ طويل من ال�صراع في ما بينها،
وغيرها الكثير الكثير من الحروب ،ال تنتهي ب�أمبراطورية
الإ�سكندر المقدوني الممتدة من الهند حتى مقدونيا� ،أو
الأمبراطورية ال�صينية التي تبعتها.
��ص��ولاً
�إل��ى الحروب
وا�ستمرت ال�صراعات الدولية و�
العالمية الأولى والثانية والمتنقلة من بلد �إلى بلد ،والنزاع
العربي الإ�سرائيلي الطويل الأمد ،كما الأزمات وال�صراعات
المعا�صرة ف��ي عالمنا ال��ي��وم وجديدها ال�سيطرة على
الف�ضاء المعلوماتي والحرب ال�سيبران َّية المجهولة الم�صدر
الم�ستجد القائم بين رو�سيا
والهوية ،ولي�س �آخرها النزاع
ّ
و�أوكرانيا وال�ضغوطات ال�سيا�سية واالقت�صادية المتبادلة،
والإنق�سام الدولي والإ�صطفاف بين م�ؤ ّيد ومعار�ض بهدف
تقا�سم الثروات بدلاً من توزيعها بين ال�شعوب.

جوهر احلرب والنظريات املعتمدة
ل ّما كان جوه ُر الحرب هو العنف ،كانت الغاية دائ ًما
�إخ�ضاع الخ�صم لإرادة الأقوى ،فكانت الحروب التقليد َّية،
تتبدل ،تق�ضي بنزع
التي تَ�سي ُر وِ فق مبادئ و�أهداف ثابتة ال َّ
�أ�سلحة العدو وحرمانه من ا�ستعمالها ،كما فر�ض الإرادة
ت على و�سائل الحرب،
َّبدالت التّقن ّية ا ّلتي َطر�أَ ْ
لكن الت ّ
عليه؛ َّ
كانت �سريع ًة وم�ستمر ًة �إلى درجة ح َّولت العلماء �إلى � ٍ
أداة
مه َّمة في � ِّأي �صراع من دون الأخذ بعين الإعتبار للقوى
غ�ض الطرف عن العوامل
المادية الم�ؤ ِّثرة� ،إ�ضافة �إلى
ّ
ّ
الإجتماعية والثقافية والدينية والعرقية التي ت�شكل بنية
الإن�سان والعامل الحا�سم له.
تقدم العلوم والتقنيات والأب��ح��اث على مختلف
مع
ّ
ُ
مختلف النظر ّيات المعتمدة
ال�صعد ،تَط ّورت على �أ�سا�سها
ح��ول الحرب والأع��م��ال الع�سكر ّية ،وق��د َ
�صنَّف خبراءُ
الحروب ت�صنيفًا دقيقًا ،وف��قَ الفترات
الع�سكري
الفكر
ّ
َ
المعدات ال ُم�ستَخْ َدمة ،و�أطلقوا
التي دا َرت فيها ،وبح�سب
ّ
ُّ
ٍ
بنوع من
جيل
ل
ك
فاخت�ص
الحروب»
عليها ت�سمي َة «�أجيال
ٍ
ّ
الأ�ساليب والتّكتيكات والعمل ّيات والإ�ستراتيجيات والو�سائل
والأعتدة ال ُم�ستخْ َدمة فيه؛ بد ًءا من الجيل الأول للحرب
ِ
الحروب التقليد ّية الكال�سيكية
الذي �أُطلقَت ت�سم َيتُه على
ِ
جي�شين نظام ّيين ،مرو ًرا بالأجيال
التي تدو ُر رحاها بين
الثانية ،الثالثة ،الرابعة ،الخام�سة وال�ساد�سة التي �أنهت
ه��ذه الأخ��ي��رة على ال��ح��روب التقليدية و�أن���ذرت بحروب
ً
خليطا
الجيل ال�سابع التي �ستدار ب�أنظمة ذك ّية با�ستخدام
من الأ�سلحة ال�صغيرة والنووية التكتيكية ،والمهاجمة

الإلكترونية �أو الدعم والحماية الإلكترونية عبر الإنترنت
)الحروب ال�سيبرانية «�سايبر الإلكترونية»( في �إدارة ال�صراع
الإقت�صادي والمعلوماتي ،حيث �سخَّ ر العلماء والباحثون كل
�إمكانياتهم الف�ضائية والعلمية المختلفة بهدف التح ّكم
وال�سيطرة و�إبادة الب�شرية على نحو َّ
منظم.
م���ا ه���ي الأ���س��ل��ح��ة ال���م���ن ُّ
���وي ا���س��ت��خ��دام��ه��ا ف���ي ال��ح��روب
القادمة؟
مبد�أ هذه الحروب يعمل على التجنيد الكامل ل�شبكة
الإنترنت و�إدارة العمليات عن بعد� ،أو ما ي�سمى بحروب
الإنترنت ) (Cyberwarfareبهدف الإحتيال في مهاجمة
الأع��داء من قبل ما يُ�س ّمون بالمخترقين «القر�صان �أو
الهكر» للحوا�سيب الخا�صة والعامة لل�شركات والم� َّؤ�س�سات
في الدولة بهدف الإ�ضرار �أو �سرقة المعلومات من خالل
الفيرو�سات الم�صطنعة التي تنت�شر وتد ّمر بنية العمل التقني
لل�شبكة العامة ،كما ت�ؤدي �إلى ت�أليب المجتمع ،وبث الذعر
والخوف في نفو�س النا�س ،وانت�شار الأوبئة والأمرا�ض على
خ�صي�صا
اختالفها بخا�صة البيولوجية منها والم�صنّعة
ً
بهدف القتل المتع ّمد عن بعد وبطريقة الخفاء المق�صود،
�إ�ضاف ًة �إلى �سرقة الح�سابات البنكية والهويات ال�شخ�صية
والإبتزاز ،وممار�سة العمليات الإجرامية ،باالعتماد على
� ِ
آالف الأقمار ال�صناعية المنت�شرة حول الأر���ض بتقنيات
عالية التط ّور ،من خالل ا�ستخدام الأ�سلحة الذك ّية لت�شمل
�أحيا ًنا ا�ستخدام الطيور والحيوانات والأ�سماك ك�أدوات
للتج�س�س بهدف تهديم �أرك��ان ال��دول و�إف�شالها وتفتيت
ّ
مجتمعاتها ،كما يمكنها م�سح الن�شاط المغناطي�سي
للإن�سان ،ومن ثم توجيه موجات كهرومغناطي�سية تتح ّكم
به على نحو مبرمج هادف.
لقد �س َّهل التطور التقني �سبل االت�صال والتوا�صل بين
المجتمعات على اختالف فئاتها لما توفره وت�سهله التقنيات
الحديثة ،و�أ�صبحت بف�ضل االنفتاح الهائل الذي حققته
تقنية �صناعة المعلومات في متناول الجميع ،فت�ش ّكلت
المجموعات وتن ّوعت الإرتباطات في �شتّى المجاالت بع�ضها
ّ
منظمات خيرية تهدف لل�صالح العام وتحرير ال�شعوب
بطرق �سلمية ،ومهنية تهتم بحقول مختلفة من حقول العلم،
والتقنية ،والطب؛ يتبادل �أع�ضا�ؤها المعلومات ونتائج
البحوث والدرا�سات ،والبع�ض الآخر من تلك المجموعات
َّ
والمنظمات الإرهابية الإلكترونية يعمل لل�ش ّر والإره��اب
ال�ضال كالجرائم �ضد الأداب
��ي
م
��را
ج
ل
إ
ا
الفكر
ون�شر
ّ
العامة والحياة الخا�صة ،وانتهاك الملكية الفكرية والأدبية
وال�صناعية ،وجرائم ال�سرقة والإبتزاز والإحتيال والتزوير
والإره����اب الإل��ك��ت��رون��ي ،والق�ضايا ال��م��د ّم��رة للإن�سانية
والمجتمعات التي تعتبرها معادية لها ،كال�صور والمناظر
التي ت�شمئز منها النفو�س ،وتُن ّمي الحقد والكراهية لدى من
ي�شاهدها في لحظة وقوعها بغية تغيير �سلوك الب�شر ،فتجد
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من يتعاطف معها وي�ستمع �إليها ويدعمها بجميع م�ستويات
الدعم ،وي�ضحون �أحيا ًنا ب�أنف�سهم في �سبيل ما ي�ؤمنون به
كل ذلك كان نتيجة ال�ستمرار الإحتالالت واغت�صاب المال
العام وحقوق ال�شعوب ،وانت�شار الف�ساد بين الب�شر من دون
أي�ضا �إلى
وجه حق ،وتف�شي الظلم ،وفقدان العدالة ،ما �أ ّدى � ً
تكتل المعار�ضين وتجنيد المحاربين وتدريبهم وبث روح
متعددة الأ�شكال
الحما�س فيهم ،وتنظيمهم لينفّذوا مهام
ّ
والنتائج لإرهاب �أعدائهم من دون االهتمام بمن �سيكون من
�ضمن �ضحاياهم من الأبرياء.

كيفية مواجهة احلروب احلديثة
مهما كانت الأ�سباب والتعريفات والمعتقدات ،ومهما
كانت التكتالت والإ�صطفافات ،ومهما و�صلنا �إليه من
تط ّورات في العلوم ،كل ذلك ال يخفي الحقيقة والواقع
مهددة،
المرير الذي نعي�شه ب� َّأن بنية المجتمعات العالمية
ّ
والإختراقات والعبث بالمعلومات المخزّنة �أو المتداولة
من خالل �شبكات الإت�صال في تزايد م�ستمر ،لأه��داف
�شتى ،ال بل الوقوع في الهاوية والإنفجار العام
وم�س ّببات
ّ
�أ�صبح قاب قو�سين �أو �أدنى.
ّ
فال يمكن مواجهة الحروب المتوقعة القادمة وتجنّب
الإنفجار الكبير� ،إ َّ
ال بــ:
ـ التركيز على المجتمع و�أمنه وتح�صين �أف���راده ،من
خالل دعم م� َّؤ�س�سات و�إدارات الدولة المدنية والع�سكرية
والأمنية على اختالفها.

ـ �إع��داد برامج توعية لجميع �أف��راد المجتمع بخا�صة
الأط��ف��ال والجيل ال�شاب من المراهقين ،ومنع اختراق
المجتمع ثقاف ًيا ،ووالء المواطن لوطنه �أولاً و�أخي ًرا.
ـ العمل على مالحقة وا�ستهداف البيئة االجتماعية
الحا�ضنة للإرهاب وتجفيف م��وارده ،ف�سالمة المجتمع
وا�ستقراره الحجر الأ�سا�س في بناء الم�ستقبل وتط ّوره
الح�ضاري والعلمي والتكنولوجي.
كما � َّأن اعتماد التكنولوجيا الحديثة من الأ�ساليب
الفاعلة لمواجهة هذا النوع من الحروب� ،إ�ضافة �إلى ر�صد
وتت ّبع وتفكيك التحالفات المعادية التي تن�ش�أ �ضد الدولة،
متعددة ع�سكرية كانت �أم
ومنع تمويلها �أو دعمها ،بو�سائل
ّ
مدنية .وفي النهاية يجب علينا كم�ستخدمين �أن نحر�ص
على:
ـ عدم حفظ �أرق��ام الم�صرف في الجهاز والتزود
ببرامج «االنتي فايرو�س» لمكافحة الفيرو�سات.
ـ الحر�ص على تحديث �أنظمة الت�شغيل الخا�صة با�ستمرار.
ـ الت�شديد على م�س�ؤوليات الم�ستخدمين والقائمين
بع�ضا ،ويتكاتفوا
بالعمليات التكنولوجية �أن يك ّملوا بع�ضهم
ً
لإن�شاء خط دفاع ف ّعال �ضد الهجمات ال�سيبرانية وحماية
الأنظمة وال�شبكات والبرامج من الهجمات الرقمية ،التي
تهدف للو�صول للمعلومات الح�سا�سة� ،أو تغييرها� ،أو
�إتالفها.
ـ الت�أكيد ب�ضرورة فهم مبادئ �أمان البيانات الأ�سا�سية
واالمتثال لها والحذر من المرفقات ذات الم�صدر المجهول
في البريد الإلكتروني.
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إقتصاد

الحرب ت�ضرب النم َّو الإقت�صادي العالمي
هال �صغبيني
دخ�������ل الإقت�صاد العالم�������ي من جديد فترة
من ع�������دم اليقي�������ن ال�شديد م�������ع �إغالقات
جدي�������دة فر�ضتها ال�صي�������ن الحتواء تف�شي
فيرو��������س «كورون�������ا» ،والح�������رب الرو�سي�������ة -
الأوكرانية التي تغ ّ
�������ذي الت�ضخم ال�سريع
اله�ش � اً
وت� ّؤثر على التعافي العالمي ّ
أ�صل.
ه�������ذه التحديات تواجه �صانع�������ي ال�سيا�سة
ومحافظ�������ي الم�ص�������ارف المركزي�������ة ف�������ي
الوالي�������ات المتح�������دة و�أوروبا ف�������ي �سعيهم
لخف��������ض الت�ضخم م�������ن دون �إبطاء النمو
لدرجة �أن اقت�صاداتهم تنحدر �إلى الركود.
وقد بد�أت المنظم���ات الدولية ومراكز الأبحاث
في خف�ض توقعاتها للنمو والتجارة �أثناء تقييمها
ّ
لتعطل الحرب لإمدادات الطاقة والغذاء وال�سلع
العالمي���ة ،بالإ�ضاف���ة �إلى التدابي���ر التي اعلنت
عنها ال�صين الحتواء تف�شي الوباء.
للحرب الرو�سية  -الأوكرانية ت�أثري كبري على الإقت�صاد العاملي.
�صندوق النقد الدولي �أكد على �ضعف الإقت�صاد
الزلزالية».
العالمي ،فخ ّف�ض توقعاته ال�سابقة للناتج العالمي الى  3.6في المئة
َ
من  4.4في المئة للعام  2022مقابل  6.1في المئة في عام .2021
يتعاف
لك���ن غورن�شا����س يق ّر ب�أن م�س���ار الإقت�صاد العالم���ي الذي لم
ص�ًل اً
�أ� م���ن وباء «كورون���ا»� ،سيعتمد على كيفية تق���دّم الحرب وعلى
«الح���رب ف���ي �أوكرانيا �ستبط���ئ وتيرة النم���و الإقت�ص���ادي العالمي
النط���اق النهائي للعقوبات التي فر�ضتها الواليات المتحدة وحلفا�ؤها
ب�ش���كل ملحوظ في العام الحالي ،عل���ى �أن ينكم�ش اقت�صاد �أوكرانيا
ف���ي �أوروبا و�آ�سيا على رو�سي���ا�« .إن عدم اليقين حول هذه التوقعات
بعن���ف نتيجة لدمار الحرب ،ف���ي الوقت الذي �سيت�ضرر فيه اقت�صاد
كبي���ر ،ويتجاوز النطاق المعت���اد ...النمو قد يتباط�أ �أكثر في حين �أن
رو�سي���ا من العقوبات» ،بح�سب تقرير ال�صن���دوق عن �آفاق الإقت�صاد
الت�ضخم قد يتجاوز توقعاتنا ،على �سبيل المثال� ،إذا امتدت العقوبات
العالم���ي والذي �أطلقه على هام�ش اجتماع���ات الربيع التي انعقدت
لت�شمل �صادرات الطاقة الرو�سية» ،يقول غورن�شا�س.
في وا�شنطن مع البنك الدولي.
بح�سب ال�صندوق� ،إذا ظهرت عالمات على ا�ستمرار ارتفاع الت�ضخم
ولأن الح���رب ع��� ّززت ارتف���اع الأ�سعار واخت�ل�االت �سال�سل الإمداد،
على الم���دى المتو�سط ،عندها �ست�ضطر الم�ص���ارف المركزية للرد
فكان من الطبيعي �أن يرفع ال�صندوق توقعاته للت�ضخم للعام الحالي،
ب�ش���كل �أ�س���رع مم���ا هو متوق���ع حال ًّيا -مم���ا يرفع مع���دالت الفائدة
لي�ص���ل �إلى  5.7في المئة للإقت�ص���ادات المتقدمة ،و 8.7في المئة
ويك�شف مواطن �ضعف الديون ،ال �سيما في الأ�سواق النامية.
للأ�س���واق النا�شئ���ة والإقت�ص���ادات النامي���ة � -أي �أعلى م���ن توقعاته
ال�سابقة بـ 1.8نقطة مئوية و 2.8نقطة مئوية على التوالي.
م���ن هنا يمكن تف�سي���ر ما قاله رئي�س مجل����س الإحتياطي الفدرالي،
جي���روم باول� ،إن زيادة �سعر الفائدة ن�صف نقطة مئوية �ستطرح على
�أ�سب���اب هذا التراجع القوي في الآف���اق الإقت�صادية العالمية يردها
الطاولة عندما يجتمع المجل�س في الثالث والرابع من �أيار للموافقة
كبي���ر الإقت�صاديي���ن في ال�صندوق ،بي���ار �أوليفيي���ه غورن�شا�س�« ،إلى
عل���ى الزيادة التالية ،فيما يُتوق���ع �أن تكون �سل�سلة من زيادات �أ�سعار
غ���زو رو�سي���ا لأوكرانيا �إل���ى ح ّد كبي���ر ..والتي تبطئ النم���و وتح ّفز
الفائدة هذا العام .فالت�ضخم في الواليات المتحدة بلغ �أعلى م�ستوى
الت�ضخم» .ويح ّذر من �أن ا�ضطرابات الإمدادات الرو�سية من النفط
له منذ العام  1981لي�صل الى  8.5في المئة متخط ًّيا ب�أ�شواط الح ّد
والغ���از والمعادن� ،إلى جانب ال�صادرات الأوكرانية من القمح والذرة،
الم�ستهدف له من الإحتياطي الفدرالي والبلغ  2في المئة.
«�ستنت�ش���ر في �أ�سواق ال�سلع وعبر الإقت�ص���اد العالمي مثل الموجات
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وق���د �سبق موقف باول في خطاب
له في اجتماعات ال�صندوق والنقد
الدوليين ،ت�صريح لرئي�س م�صرف
الإحتياط���ي الفدرالي ف���ي �سانت
لوي����س ،جيم�س ب���والرد ،الذي قال
�إن الم�ص���رف المرك���زي بحاج���ة
�إلى التحرك ب�سرع���ة لرفع �أ�سعار
الفائ���دة �إلى حوالي  3.5في المئة
ه���ذا الع���ام ،م���ن خ�ل�ال زي���ادات
متع���ددة بمق���دار ن�ص���ف نقط���ة،
و�إن���ه ال ينبغي ا�ستبعاد زيادات في
معدالت الفائدة بمقدار  75نقطة
�أ�سا�س.
الأمر نف�س���ه ع ّبر عنه نائب رئي�س
الم�ص���رف المرك���زي الأوروب���ي
لوي����س دي جويندو����س الذي توقع
امكاني���ة �أن يعل���ن الم�ص���رف رفع
�صندوق النقد والبنك الدوليان يخف�ضان توقعاتهما ب�سبب احلرب.
معدل الفائدة مطلع تموز المقبل.
ف���ي وقت قال ع�ض���و مجل�س �إدارة
الم�صرف المركزي الأوروبي بيار وان�ش �إن الم�صرف قد يرفع �أ�سعار
المال���ي وتجن���ب ف�ش���ل الم�صارف ،لك���ن المزيد م���ن العقوبات التي
الفائ���دة �إل���ى ما ف���وق ال�صفر قبل نهاي���ة العام ما لم يع���انِ اقت�صاد
ت�ستهدف �صناعة الطاقة الرو�سية يمكن �أن يكون لها ت�أثير كبير على
منطق���ة اليورو من �صدم���ة �شديدة ،و�إنه قد يلج����أ لل�سيا�سة النقدية
اقت�صادها» ،قال غورن�شا�س و�أو�ضح �أن ت�شديد القيود على �صادرات
المت�ش���ددة ل�ضب���ط ارتف���اع الأ�سع���ار .فالت�ضخم في منطق���ة اليورو
معاك�سا» م���ن �ش�أنه زيادة تباط�ؤ
«�سيناريو
�سيك���ون
الرو�سية
الطاق���ة
ً
بل���غ  7.4ف���ي المئة في �آذار مع ارتفاع �أ�سع���ار الطاقة بن�سبة 44.4
الإنتاج في جميع �أنحاء العالم.
ف���ي المئة مقارنة بالعام ال�سابق ،وزيادة تكلف���ة المواد الغذائية غير
الم�صنعة  7.8في المئة.

اجتماعات الربيع

البنك الدولي

كذلك ،خ ّف�ض البن���ك الدولي تو ّ ُقعاته لنمو الإقت�صاد العالمي ب�سبب
الحرب �إلى  3.2في المئة من تو ّ ُقعات كانون الثاني البالغة  4.1في
مدفوعا بخف�ض التو ّ ُقعات لأوروبا و�آ�سيا
المئة .وقال �إ َّن التراجع كان
ً
ُ
الو�سط���ى التي ت�شمل رو�سيا و�أوكرانيا� .أ�ضاف �أ َّن التو ّقعات العالمية
لهذا العام تقارن مع نمو بن�سبة  5.7في المئة في .2021
وق���د ع ّبر عن قلق���ه ب�ش�أن مديونية الدول الفقي���رة ،اً
قائل «نتوقع �أن
ت�ستم���ر �أزم���ة الديون في التفاق���م عام  ،»2022م�شي��� ًرا �إلى �أ ّن هذه
ً
«�ضغوطا مالية خطرة».
الدول تعاني

أوكرانيا وروسيا

تواج���ه �أوكرانيا ورو�سيا �أ�سو�أ العواق���ب الإقت�صادية للحرب .وت�شير
توقعات �صندوق النقد الدولي �إلى �أن الإقت�صاد الأوكراني �سينكم�ش
بن�سب���ة  35ف���ي المئ���ة ه���ذا العام  ،بينما م���ن المتوق���ع �أن ينكم�ش
الإقت�صاد الرو�سي بن�سبة  8.5في المئة.
«لق���د تمكن���ت ال�سلطات الرو�سية حتى الآن م���ن منع انهيار نظامها

خ�ل�ال الإجتماع���ات التي عقدها �صن���دوق النقد والبن���ك الدوليان
ف���ي وا�شنطن ،ح�صل نقا�ش م�ستفي����ض بين �صانعي ال�سيا�سات حول
كيفي���ة ال�ضغ���ط على رو�سيا م���ع الحفاظ على التعاف���ي الإقت�صادي
عل���ى الم�سار ال�صحيح وحماية فقراء العالم من ارتفاع الأ�سعار .في
حي���ن �أن بع�ض البل���دان التي ت�صدّر ال�سلع �ست�ستفيد من فترة ارتفاع
�أ�سع���ار الوقود والغ���ذاء� .إال �أن اال�ضطرابات ت�ؤ ّث���ر ب�شدة في معظم
الإقت�صادات.
وقد اعتبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في كلمة لها حول
تزاي���د انع���دام الأمن الغذائ���ي� ،إن الحرب «جعل���ت الو�ضع المتردي
بالفع���ل �أ�سو�أ ..تتج�سد �صدمات الأ�سعار والعر�ض بالفعل ،مما يزيد
م���ن ال�ضغوط الت�ضخمي���ة العالمية ،ويخلق مخاط���ر على التوازنات
الخارجية ،ويق ّو�ض التعافي من الوباء».

التجارة العاملية

تواز ًيا ،من المتوقع � ً
أي�ضا� ،أن يتباط�أ نمو التجارة العالمية هذا العام.
�إذ تتوق���ع منظمة التجارة العالمي���ة �أن يتو�سع حجم التجارة ال�سلعية
ً
انخفا�ضا م���ن التوقعات
العالمي���ة بن�سب���ة  3في المئ���ة هذا الع���ام،
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ال�سابق���ة البالغ���ة  4.7في المئة .لك���ن اعتمادًا عل���ى كيفية انت�شار
ً
منخف�ضا ي�صل �إلى 0.5
الوباء والحرب ،يمكن �أن يكون نمو التجارة
في المئة �أو ي�صل �إلى  5.5في المئة.

اإلقتصاد العاملي في املدى املنظور

لكن كيف �سيكون الم�شهد الإقت�صادي في المدى المنظور؟
و�ض���ع �صن���دوق النق���د الدول���ي  5محددات ت�ش���كل ر�ؤي���ة الإقت�صاد
العالمي في المدى المنظور ،وهي:
الح�������رب ف�������ي �أوكرانيا :هناك تداعي���ات عالمية �ستنت�ش���ر على نطاق
وخ�صو�صا في �أوروبا -عبر �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية،عالمي وا�س���ع
ً
التجارة والروابط المالية ،العمالة ،العر�ض ،التبعات الإن�سانية.
ت�شديد ال�سيا�سات النقدية وتقلبات الأ�سواق المالية :من المتوقع
�أن ترتف���ع �أ�سع���ار الفائدة �أكثر �إل���ى م�ستويات قيا�سي���ة ،كما �ستبد�أ
الم�ص���ارف المركزية في خف�ض ميزانياتها ،ال�س َّيما في الإقت�صادات
المتقدمة.
ان�سح�������اب الدع�������م المالي :م���ن المقرر �أن يتراج���عالدعم المالي
ب�شكل عام في  2022و -2023ال �سيما في الإقت�صادات المتقدمة،-
مثل التدابير الطارئة للتخفيف من تداعيات وباء “كورونا».
تباط��������ؤ ال�صين :قد ي�ؤدي المزج بين المتحورات القابلة للإنتقال
وا�ستراتيجي���ة «�صف���ر كوفي���د» �إلى �إغالق���ات �أكثر ،م���ا �سي�ؤ ّثر على
الإ�سته�ل�اك الخا����ص في ال�صين .كما �أن ا�ستم���رار القيود ال�صارمة
تج���اه مطوري العقارات ذوي الإ�ستدانة العالية يعني موا�صلة اختناق
ا�ستثمار القطاع.
الوب�������اء ّ
وتوف�������ر اللقاح :م���ن المتوق���ع �أن تف�شل غالبي���ة الدول في
الوف���اء بتطعيم  70في المئة من �سكانه���ا بالكامل في العام الحالي،
�إال �أن���ه من المرج���ح �أن تبد�أ الآثار ال�صحي���ة والإقت�صادية للفيرو�س

ف���ي التال�ش���ي في الربع الثان���ي ،على �أن ت�صل ح���االت الدخول �إلى
الم�ست�شفي���ات والوفيات �إل���ى م�ستويات منخف�ضة في معظم البلدان
بحلول نهاية العام.

«فيتش» تعدل نظرتها للسعودية إلى
«إيجابية»
حافظت وكالة «فيت�ش» على ت�صنيفها الإئتماني لل�سعودية عند ،A
ّ
وعدلت نظرتها الم�ستقبلية لل�سعودية �إلى «�إيجابية».
وذكرت الوكالة �أن مراجعة التوقعات الم�ستقبلية عك�ست التح�سينات
ف�������ي الموازن�������ة العامة بع�������د ارتفاع عائ�������دات النفط و�ضب�������ط �أو�ضاع
المالية العامة.
وقال�������ت�« :سيظل الدي�������ن الحكومي �إل�������ى الناتج المحل�������ي الإجمالي
و�صافي الأ�صول الأجنبية ال�سيادية �أقوى بكثير من المتو�سط ... A
نتوقع الآن �أن ّ
يظل الدي�������ن الحكومي �إلى الناتج المحلي الإجمالي
�أق�������ل من  30في المئ�������ة حتى عام � .2025ستحتف�������ظ الحكومة �أي�ضً ا،
بهوام��������ش �أم�������ان مالية كبي�������رة ،بما في ذل�������ك الودائع ف�������ي الم�صرف
المركزي التي تزيد عن  10في المئة من الناتج المحلي الإجمالي».
وتوقعت «فيت�ش» «�أن ت�سج�������ل المملكة العربية ال�سعودية فوائ�ض في
موازنة ف�������ي  2023-2022للم�������رة الأولى منذ الع�������ام  ،2013بما يعادل
 6.7ف�������ي المئة و 3.5ف�������ي المئة من الناتج المحل�������ي الإجمالي على
التوال�������ي ،على افترا�ض �أن يبل�������غ متو�سط �أ�سعار خام برنت  100دوالر
للبرمي�������ل و 80دوالرًا للبرميل ،و�أن يبل�������غ متو�سط �إنتاج المملكة من
النف�������ط  10.7ماليين برميل يوم ًيّ�������ا ،و  11.1مليون برميل في اليوم
على التوالي».

اإلمارات تصدر سندات خزينة بالعملة احمللية
�أعلن�������ت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية ب�صفتها الجهة الم�صدرة وبالتعاون مع الم�صرف المركزي الإماراتي ب�صفته وكيل الإ�صدار والدفع،
ع�������ن �إ�صداره�������ا �سندات خزينة حكومي�������ة مقومة بالعملة المحلية الدرهم مع معيار قيا�سي لحجم المزاد ي�ص�������ل �إلى  1.5مليار درهم� ،أي حوالي
 400مليون دوالر �أميركي.
وقالت وزارة المالية الإماراتية على ح�سابها على «تويتر»� ،إن ال�سندات ت�ضم �شرائح عدة  -عامان وثالثة وخم�سة �أعوام  -ب�شكل مبدئي ،بالإ�ضافة
ل�شريحة لمدة ع�شرة �أعوام على المدى المتو�سط.
و�أو�ضحت �أن �إ�صدار ال�سندات بالعملة المحلية ي�ساعد على دفع عجلة النمو الإقت�صادي الوطني ،وتنويع م�صادر التمويل ،وتقليل الإعتماد على
�أ�سواق ر�أ�س المال الأجنبية وتوفير فر�ص تمويل بديلة للقطاع الخا�ص والم�صارف والم�ؤ�س�سات المالية في الدولة.
كم�������ا تعمل �سندات الخزينة الحكومية المقوّمة بالعملة المحلية الدرهم على بناء �سوق �سندات بالعملة المحلية ،وتطوير منحنى العائد على
المدى المتو�سط بالمجمل.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) �أنه من المتوقع الإعالن في وقت قريب عن التاريخ المحدد للمزاد الأول والمزمع عقده في مايو�/أيار 2022
وفقً�������ا ل�ش�������روط ال�سوق ،كما �ستليه مجموعة من المزادات الدورية الالحقة ،وذلك بالإن�سجام م�������ع خطة الإ�صدارات المقترحة لعام  2022والتي
�سيتم ن�شرها على موقع وزارة المالية الإلكتروني.
و�سيت�������م ط�������رح هذه ال�سندات بالمزاد وتداولها من خالل نظام «بلومبرغ» للمزادات ،كما �سيت�������م ت�سويتها من خالل من�صة محليةً ،
وفقا للمعايير
الدولية ،والتي تمّ �إن�شا�ؤها وت�شغيلها بوا�سطة بنك «يوروكلير».
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إضاءة

دوائر باردة ونقاط �ساخنة يف �صراعات الدول
د� .إيلي جرجي اليا�س
�أمَّ ��ا وق��د انتهت الحرب العالمية الثانية ب��دم ٍ��ار �شامل
وعدد مهول من ال�ضحايا والمفقودين والجرحى ،وتداعيات
ٍ
قا�سية وطويلة الأمد في كل المجاالت ،فال َّ
بد من �أن تكون
حرب عالميّة
الأخيرة لأن ال قدرة للإن�سانيّة على احتمال
ٍ
ً
حتما نوويّة تطيح بكوكب الأر�ض ...و�إن كان
جديدة �ستكون
انت�صار الأميركيّين وال�سوفيات والحلفاء الغربيّين كاملاً
ونوعيًّا � ،اّ َإل � ّ َأن ما خفي من مفاو�ضات وت�سويات يحتاج �إلى
م ً
إ�ضافي ليك�شف وي��ع��رف!! وهكذا ن�ش�أ العالم
زمني �
��دى
ّ
ّ
الجديد بعد تلك الحرب قائمً ا على توازنات رهيبة و�إدارة
ّ
يت�شكل
م�شتركة وغام�ضة و�شديدة التعقيد ...وهو عالم
من دوائر باردة ونقاط �ساخنة!

الدوائر الباردة
الغربي،
الدائرة الباردة الكبرى الأولى :ت�ضمّ المع�سكر
ّ
�أي الدول الغربيّة الكبرى المُ نت�صرة خالل الحرب العالمية
ّ
وتمتد من ال��والي��ات الم ّتحدة الأميركيّة � -أكثر
الثانية،
الم�ستفيدين من تلك الحرب -وجارتها كندا ،نحو فرن�سا
اً
و�صول �إلى دول كبرى في �آ�سيا
وبريطانيا و�أوروبا الغربيّة،
كالهند و�أوقيانيا ك�أو�ستراليا و�أميركا الجنوبيّة كالبرازيل.
وثمّ ة مالحظتان نوعيّتان ح��ول ه��ذه ال��دائ��رة :الأول���ىّ � ،أن
الدول التي كانت تدور في الفلك الآخر  -المحور  -ك�ألمانيا

و�إيطاليا واليابان وح ّتى �إ�سبانيا ،باتت في ال�صفوف الأولى
من �ضمنها ،وهذا �أمر غريب بالفعل ...والثانية � ّأن الواليات
و�سعت هذه الدائرة نحو ال�شرق الأو�سط ،معتبرة
الم ّتحدة ّ
العربي ذا �أهميّة اقت�صاديّة ا�ستثنائيّة بالن�سبة
الخليج
ّ
�إليها ،ح ّتى م�صر وتركيا ،وقد حر�صت على ح�ضور الكيان
إ�سرائيلي المُ �ستحدث في �إطار هذه الدائرة ،من دون �أن
ال
ّ
ت�ستطيع �أن ت�ضمن �أن ال تكون فل�سطين المحت ّلة �أكثر
ً
�سخونة عبر العالم...
النقاط
ال�شرقي،
المع�سكر
الثانية:
الكبرى
الباردة
الدائرة
ت�ضمّ
ّ
وخ�صو�صً ا رو���س��ي��ا اال ّت��ح��اديّ��ة وري��ث��ة اال ّت��ح��اد ال�سوفياتي
اً
و�صول �إلى دول باتت تجتهد لالن�ضمام
وال�صين ال�شعبيّة،
�إلى هذه الدائرة الباردة كرو�سيا البي�ضاء في �أوروبا ،و�إيران
في �آ�سيا ،وكوبا في القارة الأميركيّة.
ت��ع��م��ل ال����دائ����رت����ان ع���ل���ى ����ض���م���ان ع�����دم ح������دوث ق�لاق��ل
وا���ض��ط��راب��ات وح�����روب داخ���ل���يّ���ة ،ب���ل ت��ت��ع��مّ ��دان ال��م��واج��ه��ة
ال�سيا�سيّة واال�ستخباريّة واالقت�صاديّة �ضمن حروب باردة
متتالية ،وي�شمل ذلك قيام جيو�ش القوى الكبرى فيهما
ب��خ��و���ض ال��ح��روب ال��خ��ارج��يّ��ة ف��ي �سبيل ت���أك��ي��د ال�سيطرة
ّ
المحدقة ،ولو �ضئيلة...
المطلقة و�ضمان �إبعاد الأخطار
وال ب�أ�س �أن تجابها خطرًا مُ �شتر ًكا ومعل ًنا لدى الجميع،
العالمي من دون �أن ي�ستطيع الت�أثير
هو خطر الإره���اب
ّ
ال��ج��وه ّ
��را���ص��ة ،و���س��وى ذل���ك ف��ل��ي���ؤ ِّد
��ري ف��ي بنيتهما ال��م��ت ّ
ً
الإعالم على م�ستوياته كافة  -والإنترنت �ضمنا  -واجبه
ّ
ال�ضروري في ت�أجيج الم�شاعر الوطنيّة والقوميّة.

النقاط الساخنة
في جولة �شاملة على النقاط
ال�����س��اخ��ن��ة ،ي�� ّت�����ض��ح م�����س��ار وج��ود
ه���ذه ال��ن��ق��اط ف��ي ق��ل��ب ال��دوائ��ر
الباردة ،وهي:
 ّلعل تايوان هي �أكثر النقاط
ال�ساخنة برود ًة عبر العالم ،وقد
م��يّ��زه��ا ال�����ص��ي��ن��يّ��ون ف��ي ر�ؤي��ت��ه��م
اال�ستراتيجيّة لم�ستقبل منطقة
ال���م���ح���ي���ط ال�������ه�������ادئ! وه�������ا ه��م
يطالبون بها منذ خم�سين َيّات
القرن الع�شرين ،وخ�صو�صً ا بعد
ا���س��ت��رج��اع��ه��م ه���ون���غ ك���ون���غ من
بريطانيا وم��اك��او م��ن البرتغال،
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���س��ل��م��يًّ��ا ...ي��ق��ي��نً��ا � ّأن ���ص��ب��ر ال�صينيّين
طويل للغاية ،لكن ال ب ّ��د م��ن �أن ينفد
ذات يوم.
 م��ن ال��وا���ض��ح � ّأن ك��وري��ا ال�شماليةال�ساخنة وم��ن دون ّ
توقف منذ الحرب
ال����ك����وريّ����ة م��ط��ل��ع خ��م�����س��ي��ن��ي��ات ال���ق���رن
ال��ع�����ش��ري��ن ،ت��ق��ف م���وق���ف ال����ت����وازن مع
ت��اي��وان ،بالن�سبة �إل��ى القيادة ال�صينية
ال����عُ ����ل����ي����ا ...ف���ح���رك���ة ك����وري����ا ال�����ش��م��ال��ي��ة
ا�ستفزا ًزا للواليات الم ّتحدة الأميركية
بوا�سطة قيادتها الجريئة ح ّتى التهوّ ر
وب�شكل �شبه دائم�  ،أو ا�ستيعابًا من قبل
ال���والي���ات ال��م�� ّت��ح��دة ف��ي �أزم��ن��ة م��ح ّ��ددة
ومعيّنة ،كما حدث زمن الرئي�س دونالد
ترامب ،تبقى م�ضبوطة الإيقاع رغم ّ
كل
ّ
التحديات من قبل القيادتين ال�صينيّة
والرو�سيّة حليفتي كوريا ال�شمالية ،في مقابل ا�ستثمار
ال��والي��ات الم ّتحدة لح�ضورها عبر حليفتها التقليديّة
كوريا الجنوبية.
 ال نقطة �ساخنة في المعادلة الدوليّة الدقيقة مثل�أفغان�ستان ...فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية ،يتناوب
ال�����س��وف��ي��ات وورث��ت��ه��م ال��رو���س م��ن ج��ه��ة ،والأم��ي��رك��يّ��ون من
ّ
ال�سيا�سي
الع�سكري �أو
جهة �أخ��رى ،على تعزيز وجودهم
ّ
ّ
ّ
اال�ستخباري في هذا البلد المعذب ...ويبقى نظامه،
�أو
بكل �أ�شكاله المحتملة  -وم� ّؤخرًا نظام طالبان الجديد
انفتاحا -عر�ضة لتدخالت �أجنبيّة� ،سواء متحالفة
الأكثر
ً
�أو متخا�صمة ،عند ال�ضرورة!
 النقطة ال�ساخنة الأخ��ط��ر ف��ي ال��ع��ال��م وف��ي ال�شرقالأو���س��ط ت��ح��دي ً��دا ،ه��ي فل�سطين على ���ض��وء م��ا تحمّ لت
من تداعيات الحرب العالمية الثانية ،بعد ن�شوء الكيان
إ�سرائيلي،
العربي ال
إ�سرائيلي الغا�صب و�أبعاد ال�صراع
ال
ّ
ّ
ّ
وال��م��ق��اوم��ة الفل�سطينيّة ال�����ض��اري��ة ال��ت��ي ل��م ت�ستطع ّ
كل
ال���م���ح���اوالت ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن ق��درات��ه��ا و�إم��ك��ان��يّ��ات��ه��ا .ول��ن
الحقيقي
ت��ه��د�أ ال��خ��واط��ر وت��ه��د�أ ال��ن��ف��و���س� ،إلاّ ب��ال�����س�لام
ّ
العادل وال�شامل ،برعاية دوليّة تبحث عن �ضرورة تطبيق
وتوثيق الحلول الم�ستدامة ،ولي�س تمرير الفر�ص الآنيّة
والمرحليّة.
 �أمّ ����ا �أوك��ران��ي��ا ،فنقطة �ساخنة ع��ل��ى ال�����دوام! وذل���ك،ألماني خ�لال الحرب العالمية الثانية،
منذ االح��ت�لال ال
ّ
وتعاون بع�ض القوميّين الأوكران مع الألمان ،ثمّ المقاومة
الأوك��ران��يّ��ة ال�شر�سة بوجه القيادة ال�سوفياتيّة العُ ليا في
ال�سنين الأولى بعد نهاية الحرب ،مرورًا بكارثة ت�شرنوبيل
اً
و�صول
النوويّة الغام�ضة خالل ثمانينيات القرن الع�شرين،
�أخيرًا �إلى �أزمة �أوكرانيا الأولى �سنة  ،٢٠١٤ومن ثمّ الثانية
�سنة  ،٢٠٢٢وال��ت ّ
��دخ�لات ال��رو���س��يّ��ة ال�شاملة ف��ي �أوك��ران��ي��ا:
�سل�سلة �أزمات حادّة ومترابطة ،وتكاد ال تنتهي � ً
أبدا.

 وبين فل�سطين و�أوكرانيا مدى محتمل من النقاطال�����س��اخ��ن��ة ال��ت��ي ق���د ت��ب��رد م���ع ت��ع��اق��ب ال�����س��ن��ي��ن :ال��ح��دود
الحالي على
اليونانيّة  -التركيّة الهادئة ن�سبيًّا في الزمن
ّ
الرغم من اال�ستفزازات ال�سيا�سية المتعاقبة بين البلدين،
��ج��رت ف��ي ت�سعينيات
�أزم����ات يوغ�سالفيا ال���ح���ادّة ال��ت��ي ت��ف ّ
القرن الع�شرين و�أدّت �إلى تف ّتت البلد �إلى مجموعة بلدان،
ثمّ ه��د�أت التداعيات بحكم الرعاية الرو�سيّة  -الأوروبيّة
المرحلي ،والأزمة
الجورجي
الرو�سي -
المُ �شتركة ،الخالف
ّ
ّ
ّ
ّ
الممتدة بين �أرمينيا و�أذربيجان المدعومة من قبل تركيا،
والتي ا�ستوعبتها مو�سكو تباعً ا.
 على جانبي البحر الأحمر ،نقطتان دائمتا الإ�شتعالوال��ح��رك��ة وال��ت��غ��يّ��ر ،على ام��ت��داد ال��ت��اري��خ ،وخ�صو�صً ا بعد
ال��ح��رب ال��ع��ال��م��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة ،وه��م��ا :ال��ي��م��ن وال�����ص��وم��ال...
وك���أ ّن��ه��م��ا  -ك ّ
����رب م�ستعرة
����ل ع��ل��ى ح����دة  -ف���ي ح��ال��ة ح ٍ
العربي ،محاطة
ومتوا�صلة .وقد بقيت اليمن في المدى
ّ
ب�سل�سلة م��ن الأزم����ات المُ ترابطة وال��خ��ان��ق��ة ،ل��ن ينقذها
منها �إال مبادرة عربية �شجاعة وا�ستثنائية وقادرة.
 على امتداد القارة الأفريقيّة ،من �شمالها �إلى جنوبها،ق����ارة ال��ت��ح ّ��دي��ات وال��م��واج��ه��ات والأزم�������ات ،ن��ق��اط �ساخنة
ل��ف��ت��رات طويلة ك���أن��غ��وال وال��ك��ون��غ��و وم��وزام��ب��ي��ق ...ونقاط
�أدرك��ت �أعلى درج��ات ال�سخونة مع بدايات الألفية الثالثة
كليبيا� ...ألم يحن الوقت للقارة ال�سوداء التي �أنجبت زعيم
التحرّ ر من العن�صريّة نل�سون مانديال� ،أن ت��درك الرخاء
ّ
�����ص��ادي وال��ت��ن��م��ي��ة ال��م�����س��ت��دام��ة والآم������ال الحقيقيّة
االق��ت
بحياة �أف�ضل؟ بلى ،و�ألف بلى ،وبم�ساعدة دوليّة �ضروريّة...
وكذلك بالن�سبة �إلى �أكثريّة بلدان �أميركا الجنوبية ،فمن
ّ
�����ض��روري �أن تنتقل م��ن درج���ة ال�سخونة� ،إل��ى
ال��واج��ب وال
ً
ّ
الحد الأدنى من البرودة كمرحلة �أولى ،ليُ �صار الحقا �إلى
دعمها اقت�صاديًّا وتطويرها اجتماعيًّا :ومثال ذلك فنزويال
ّ
الممتدة.
و�أزماتها
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دوليات

احلياد الهندي بني �أمريكا ورو�سيا
�أ .د� .ألك�سندر �أبي يون�س
احتفلت الهند في العام  2018بمرور  70عامً ا على بداية عالقاتها
مع رو�سيا والواليات المتحدة .وهي تحاول الحفاظ على توازن دقيق
بين البلدين.
ّ
تحالفت رو�سيا مع الهند منذ الحرب الباردة ،وقد �شكل التعاون
الدفاعي الحجر الأ�سا�س في عالقتهما� .أما �أميركا فتعتمد عليها
ف��ي م��واج��ه��ة ال�صين بمنطقة المحيطين ال��ه��ن��دي وال���ه���ادئ ،وقد
ّ
�ستمثل �أول��وي��ة
�أعلنت ف��ي ال��ع��ام � 2017أن عالقاتها الوثيقة معها
لها على مدار المئة �سنة المقبلة .فبعدما كانتا متباعدتين خالل
الحرب الباردة� ،أ�صبحتا اليوم متحالفتين بوجه ال�صين وم�شاريعها
التو�سعية وال��ت��ي ُت��ع ُّ��د المناف�س اال�ستراتيجي للهند .كما �أعلنت
ُّ
ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة �أن ال��ه��ن��د ب��م��ق��دوره��ا م�����س��اع��دت��ه��ا ف��ي م��راق��ب��ة
باك�ستان.
وبدءًا من �سنة  ،2017بد�أت العالقات بين الهند ورو�سيا تزداد قوة
ومتانةّ ،
فنفذا تدريبات ع�سكرية م�شتركة على حدود ال�صين ،وعمدت
مو�سكو �إلى تزويد نيودلهي بغوا�صة نووية ،وهي ت� ِ ّؤمن لها �أ�سلحتها
الدفاعية بن�سبة ّ � ،٪70إال � َّأن الهند ب��د�أت م� ّؤخرًا برفع وارداتها من
الأ���س��ل��ح��ة الأم��ي��رك��ي��ة ح��ف��اظً��ا على ت���وازن عالقاتها بين الدولتين
خ�صو�صً ا �أنها ت�سعى لتعزيز نفوذها الإقليمي ،م�ستفيد ًة من �سعي
القطبين الرو�سي والأميركي �إلى ك�سب و ِّدها.
فالواليات المتحدة واليابان عملتا على تعزيز التعاون مع الهند
في مجال الأمن البحري ،وكذلك �ساهمت التدريبات مع رو�سيا في
تعزيز وج��ود الهند الع�سكري في �شمال �شرقي �آ�سيا .وتعمل الهند
�أي�ضً ا ،مع وا�شنطن ومو�سكو لإعادة اال�ستقرار �إلى �أفغان�ستان ،رغم
محاوالت باك�ستان لعرقلتها .فحكومة الهند ّ
تف�ضل التقارب الو ّدي
مع وا�شنطن ومو�سكو ،لت�أمين انتعا�شها االقت�صادي ،لكن هذا الأمر
ّ
يتمثل بالمحافظة على ت��وازن
يفر�ض عليها ت��ح ّ��ديً��ا دبلوما�سيًّا
عالقاتها بين الق َوّتين المت�صارعتين ،وفي الوقت نف�سه ،يجب �أن
ت�أخذ حذرها من ال�صين التي ت�ستطيع �أن تحد من طموحاتها في
المحيطين الهندي والهادئ.
�إن العالقات الهندية الرو�سية ،وال��ت��ي ل��م تت�أثر �سلبًا بتحالف
رو���س��ي��ا م���ع ال�����ص��ي��ن ،ه���ي ت��ق��ل��ي��ديّ��ة وم���ت���وارث���ة م��ن��ذ زم����ن االت���ح���اد
ال�سوفياتي ،واخ��ت��ب��رت متانتها خ�لال الفيتو ال��رو���س��ي ف��ي مجل�س
ّ
التدخل الدولي في ك�شمير ( 1957و1962
الأمن الدولي �ضد قرارات
اً
و�صول �إلى معاهدة ال�سالم وال�صداقة والتعاون بين البلدين
و،)1971
�سنة  1971حتى �إعالن ال�شراكة اال�ستراتيجية �سنة  ،2020فانعك�س
هذا التعاون بو�ضوح على الهيكلية الع�سكرية للجي�ش الهندي الذي
ّ
المعدات والأ�سلحة الرو�سية ت�شكل  ٪70من تر�سانته ،لكنها
كانت
انخف�ضت �إلى  ٪58بعدما عمدت الهند �إلى تنويع م�صادر �أ�سلحتها
وت��ع��زي��ز الت�صنيع ال��دف��اع��ي ال��م��ح ّ��ل��ي تما�شيًا م��ع �سيا�سة الحياد
والتوازن التي تعتمدها .ورغم ذلك ،فهي بحاجة �إلى الإ�ستمرار في

الح�صول على قطع الغيار من مو�سكو التي تحر�ص على ا�ستمرار
عالقاتها معها ،خ�صو�صً ا بعدما عملت على نزع فتيل التوتر بينها
وبين ال�صين عقب المواجهات الحدودية عام � ،2020إلاّ �أ ّ َن الواليات
المتحدة هي المكان الذي يهاجر �إليه الهنود �سعيًا لحياة �أف�ضل.

منظومة الصواريخ الروسية وقانون كاتسا
CAATSA

زار الرئي�س الرو�سي فالديمير بوتين الهند في  6كانون الأول
ً
تنفيذا
 .2021وبد�أت مو�سكو بتزويدها بمنظومة �صواريخ ،400 -S
لل�صفقة ال��ت��ي َّ
وق��ع��ه��ا ال��ج��ان��ب��ان �سنة  2018وال��ت��ي ق�ضت ب�شراء
الهند خم�س بطاريات من �أنظمة  400 -Sالرو�سية بقيمة حوالي
 5,5م��ل��ي��ارات دوالر لحماية ح��دوده��ا غير الم�ستقرَّة م��ع باك�ستان
وال�صين .هذه ال�صفقة قد تع َرّ�ض الهند لعقوبات وا�شنطن بموجب
ق��ان��ون كات�سا  CAATSAال�����ص��ادر خ�ل�ال ع��ه��د ال��رئ��ي�����س ال�سابق
دونالد ترامب ،وال��ذي ي�سمح للحكومة الأميركية بفر�ض عقوبات
مالية وحظر ال�سفر والمعامالت الم�صرفية والتجارية وبيع ال�سلع
والتكنولوجيا على �أي دولة �أو م�س�ؤولين م�شاركين في �إبرام �صفقات
دفاعية �أو ا�ستخباراتية مع رو�سيا �أو �إيران �أو كوريا ال�شمالية.
لوّحت وا�شنطن بتطبيق ه��ذا القانون على نيودلهي ،لكن هذا
ال��ت��ه��دي��د يعني ال��م��خ��اط��رة ب��دف��ع��ه��ا �إل���ى ع�لاق��ة �أق����وى م��ع رو���س��ي��ا،
و�إحباط طموحات وا�شنطن في ال�شراكة معها كقوة موازنة لل�صين.
وق��د �أعلنت �أن �شراكتها م��ع رو�سيا ا�ستراتيجية كما �شراكتها مع
الواليات المتحدة .و�أَ ِملت �أن يتنازل الرئي�س جو بايدن عن فر�ض
العقوبات عليها لأنها ال تريد ال�ضغط على الواليات المتحدة �أكثر
ّ
التخلي عن رو�سيا لأنها ال تزال
من الالزم ،وفي الوقت نف�سه ال تريد
ّ
للمعدات الدفاعية �إليها ،ولو كان لها عالقات مع ال�صين.
�أكبر مورّد
�أم��ام هذا الواقع ،يبدو �أن وا�شنطن ونيودلهي �ستبذالن ق�صارى
جهدهما لإيجاد حل و�سط ي�سمح لبايدن بتج ّنب فر�ض عقوبات
عليها الهند خ�صو�صً ا بعدما �ألغت �إم��دادات��ه��ا النفطية من �إي��ران
وفنزويال عام  ،2019مقابل تطويرها ميناء ت�شابهار الإيراني كبوابة
بديلة لأفغان�ستان .كما �سيكون من ال�صعب على الواليات المتحدة
فر�ض عقوبات قانون «كات�سا» على �أع�ضاء «الحوار الأمني الرباعي
( )QUADالذي ي�شمل الهند و�أ�ستراليا واليابان ،لأن العقوبات في
حال ُفر�ضت �ست� ّؤثر �سلبًا على الأمن في منطقة المحيطين الهندي
تت�شجع دول �أخ��رى على توقيع
وال��ه��ادئ؛ وفي حال لم ُتفر�ض ،قد
ّ
�صفقات دفاعية مع رو�سيا.
على الهند �أنه في حال طبِّق قانون كات�سا عليها ،ف�إن ذلك �سيعززّ
أ�سباب مختلفة ،ت�سعيان
ويخدم م�صالح ال�صين ورو�سيا ،اللتين ول ٍ
لتقوي�ض ال��ع�لاق��ات ال��ه��ن��دي��ة  -الأم��ي��رك��ي��ة ال��م��ت��ن��ام��ي��ة .فال�صين
ت�سعى للهيمنة على العالم بعد الواليات المتحدة وتغيّر الم�شهد
الجيو�ستراتيجي ،و�ستلعب الهند دورًا محوريًا في العقود القادمة
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�أ
للحفاظ على التوازن اال�ستراتيجي في �آ�سيا .لذلك ّ
تتوقع �أن ت� ّؤجل
�إدارة بايدن العقوبات في الوقت الحالي ،لكنها �ست�ستمر في التهديد
بقانون كات�سا .بالمقابل �ستحاول رو�سيا بيع بطاريات �أنظمة الدفاع
ال�صاروخي الجديدة الم�ضادة للطائرات  550 -Sللهند التي �سارعت
�إل���ى ع��ر���ض �صفقة ع��ل��ى ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة لتج ّنب ع��واق��ب ه��ذا
القانون ،فا�ستوردت بقيمة مليار دوالر من �شركة «رايثيون» الأميركية
ون��ظ��ام ال�صواريخ الخا�ص بها ال��ذي يحمل ا�سم (-NASAMS
 )2لتح�صين ال��ق��وات الجوية ودرع ال��دف��اع ال�صاروخي للبالد فوق
نيودلهي .لكن رغم ال�سلوك الديبلوما�سي ،فهي ال تزال تحتاج �إلى
ا�ستثناء من ال��والي��ات المتحدة التي فر�ضت عقوبات على تركيا،
الع�ضو في الناتو ،بموجب قانون  CAATSAلحيازتها ال�صواريخ
 400 -Sمن رو�سيا.

مخاوف واشنطن من التقارب الروسي -الهندي

تخ�شى ال��والي��ات المتحدة التقارب الرو�سي -الهندي وتعتبره
�ضربة لجهودها الرامية للحد من النفوذ ال�صيني خ�صو�صً ا في
اً
متبادل
منطقة ال�شرق الأو���س��ط .فالهند ورو�سيا تبديان اهتمامً ا
بموا�صلة التطوير ال�شامل لعالقات ال�شراكة اال�ستراتيجية .وخالل
زيارة بوتين للهند� ،أبرم معها اتفاقيات ا�ستثمارية في مجاالت النفط
والغاز والبتروكيماويات وال�صلب وبناء ال�سفن ،على �أن ُتنتج الهند
ّ
وتتوقع وا�شنطن
�أكثر من � 600ألف بندقية من طراز كال�شينكوف.
العالمي
ب���أن ت�ستحوذ الهند على الن�صيب الأكبر من نمو الطلب
ّ
على الطاقة بحلول العام  ،2040متجاوز ًة ال�صين ،و� ّإن االتفاقيات
الرو�سية  -الهندية ،وبالتحديد في قطاع الطاقة� ،ست�ؤ ّدي �إلى تقليل
اع��ت��م��اده��ا على نفط ال�����ش��رق الأو����س���ط ،لأن �شركة ROSNEFT
الرو�سية �ستقوم بت�صدير  15مليون برميل من النفط الخام �إلى
الهند في العام  2022وبكلفة �أق��ل بـ  ٪20من �سعر ال�سوق عالميًا،
الأمر الذي ي�ؤكد الطبيعة اال�ستراتيجية لل�شراكة طويلة الأمد بين
ّ
�ست�شكل الهند
 ROSNEFTو�شركة  .INDIAN OILوبذلك
ّ
الح�صة الأكبر من نمو الطلب على الطاقة ،حيث يتوقع �أن تتجاوز
االتحاد الأوروب���ي كثالث �أكبر م�ستهلك للطاقة في العالم بحلول
عام .2030
ورغم � َّأن حجم التبادل التجاري بين الهند والواليات المتحدة
الأميركية �أكبر بكثير من حجم التبادل التجاري بينها وبين رو�سيا،
ف� َّإن تقارب مو�سكو ونيودلهي ّ
يهدد ا�ستراتيجية وا�شنطن في مواجهة
رو�سيا وال�صين ال �سيما � ّأن وا�شنطن كانت تعوّل كثيرًا على اال�شتباك
الحدودي بين ال�صين والهند في �أن ي�ؤ ّدي �إلى ا ّتخاذ نيودلهي �سيا�سة
�أكثر عدوانية تجاه بكين ،لكن هذا لم يح�صل .بنا ًء على ذل��ك ،ال
تملك وا�شنطن الكثير من الخيارات �إزاء قرار الهند بالم�ضي قدمً ا
في �صفقة �شراء ال�صواريخ الرو�سية� ،إذ تخ�شى الواليات المتحدة
ابتعادها في ح��ال فر�ضت عليها عقوبات ،على غ��رار ما فعلته مع
تركيا .لذلك و�صف الرئي�س بايدن الهند ب�أنها ا�ستثناء بين حلفاء
وا�شنطن.

الهند وأزمة أوكرانيا

امتنعت الهند ع��ن الت�صويت ف��ي مجل�س الأم���ن لإدان���ة رو�سيا

اجلي�ش الهندي يعتمد على الت�سليح الرو�سي بن�سبة .%58

على عمليّاتها الع�سكرية في �أوكرانيا �سنة  ،2022في حين �صوّتت
مطال ً
بة رو�سيا بالتوقف و�سحب قوّاتها على الفور.
ال��دول الغربية
ِ
لكن رو�سيا ا�ستخدمت حق النق�ض لمنع �صدور ق��رار من مجل�س
الأمن .وكان �سبب امتناع الهند عن الت�صويت هو �أنها ترى �أن عدم
ّ
التحدي
االنحياز في هذه الق�ضية يخدم م�صالحها الوطنية� .أما
ال��ذي تواجهه الهند ،فهو �إج�لاء � 20أل��ف من مواطنيها موجودين
ف��ي �أوك���ران���ي���ا ومعظمهم م��ن ال���ط�ل�اب .ل��ذل��ك ال ي��م��ك��ن للهند �أن
ت ّتخذ ج��ان��بً��ا ف��ي م��واج��ه��ة ق��د ت��ع��رّ���ض �سالمة مواطنيها للخطر.
وه���ي ت��ري��د �إب���ق���اء ال��ق��ن��وات م��ف��ت��وح��ة م��ع ال��ج��م��ي��ع ،ل��ذل��ك ،ا ّت�����ص��ل
رئي�س وزراء الهند ببوتين وتم ّنى عليه وق��ف الأع��م��ال الع�سكرية
ّ
وتحدث �أي�ضً ا �إلى الرئي�س الأوكراني زيلين�سكي معربًا
في �أوكرانيا.
عن ا�ستعداده للم�ساهمة ب�أي �شكل في جهود ال�سالم .فالهند تريد
ً
ّ
خدمة لم�صالحها لأنها تتخوّف من
حل هذه الأزم��ة ب�شكل �سريع
تحوّل تركيز الواليات المتحدة وحلفائها من منطقة المحيطين
الهندي والهادئ وبحر ال�صين �إل��ى �أزم��ة في �أوروب��ا ب�سبب الخالف
ح��ول ان�ضمام �أوك��ران��ي��ا �إل��ى حلف الناتو .وال �شك في �أن نيودلهي
�أ�صبحت �أق��رب �إل��ى وا�شنطن و�سط مخاوف متبادلة ب�ش�أن �صعود
ال�صين .وبدورها� ،أ�صبحت رو�سيا �أقرب �إلى ال�صين وباك�ستان بعد
تدهور عالقاتها مع الواليات المتحدة والغرب.
ت��ح��اول ن��ي��ودل��ه��ي � ًإذا م���وازن���ة ع�لاق��ات��ه��ا م��ع م��و���س��ك��و ووا���ش��ن��ط��ن
خ�صو�صً ا في ملف �أوك��ران��ي��ا� ،إذ لم يذكر بيان الهند ا�سم �أي دولة
ب�شكل م��ب��ا���ش��ر ،لكنه �أع����رب ع��ن �أ���س��ف��ه ل��ع��دم اال���س��ت��ج��اب��ة ل��دع��وات
ّ
وتحدثت
المجتمع ال��دول��ي لمنح الديبلوما�سية وال��ح��وار فر�صة.
الهند عن �أهمية ميثاق الأم��م المتحدة والقانون الدولي واحترام
�سيادة و�سالمة �أرا�ضي الدول .وقالت �إن الخالفات بين رو�سيا وحلف
الناتو ال يمكن ّ
حلها �إلاّ من خالل الحوار ال�صادق والنزيه .حتى
خالل م�ؤتمر الأمني الرباعي الذي انعقد في � 11شباط  ،2022التزم
وزي���ر الخارجية الهندي ال�صمت وق���اوم دع���وات �أم��ي��رك��ا و�أ�ستراليا
واليابان لإدان��ة الهجوم الرو�سي على �أوكرانيا .يبدو �أن الهند ت ّتبع
ّ
المتمثلة في عدم االنحياز
في هذا ال�سياق ا�ستراتيجيتها ال�شهيرة
وتعزيز الحوار لحل الق�ضايا لأنها تريد ت�أمين احتياجاتها الدفاعية
والجيو�سيا�سية .لكن �إذا ا�ستمرت وا�شنطن وحلفا�ؤها الأوروب��ي��ون
في فر�ض عقوبات �شديدة على رو�سيا ،فقد تجد الهند �صعوبة في
موا�صلة التعامل مع مو�سكو ،التي بدورها �ستع ّزز عالقاتها مع عدو
الهند اللدود باك�ستان �إذا ر�أت تغييرًا في ا�ستراتيجية نيودلهي.
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أمن وقضاء

عبد النا�رص يقتل �أخويه
ويخطف فتى ل�رشاء املخدرات
العميد م� .أنور يحيى
ظهر  8ك��ان��ون الأول ُ ،2008قتل محمد خير (� 45سنة) �إث��ر طلبه
ُّ
لت�سلم
للنزول من الطابق الأول حيث يقيم في محلة الأوزاع���ي،
�أغ����را�����ض م��ر���س��ل��ة �إل����ي����ه .وق����د دل����ت م��ح��ف��وظ��ات ك���ام���ي���را م��ن�����ص��وب��ة
بالمحيط ،على �أن �شابين توجها نحوه على متن دراجة نارية و�أطلق
�أحدهما النار عليه بم�سد�س كاتم لل�صوت ف�أ�صابه بر�صا�صتين في
ر�أ�سه ف�أرداه على الفور ،وفر الجانيان من دون تمكن الأجهزة الأمنية
من ك�شفهما.
 م�ساء � 18شباط  ،2009و�أث��ن��اء دخ���ول الكابتن غ�سان ال��م��ق��داد،وه���و ط��ي��ار ف��ي ���ش��رك��ة ط��ي��ران ال�����ش��رق الأو����س���ط ،ب�سيارته الخا�صة
�إل��ى منزله على �شاطىء الأوزاع���ي ،تعر�ض لر�صا�صتين في الر�أ�س
م��ن قبل �شابين على متن دراج���ة ن��اري��ة فقتل وظ��ل��ت جثته داخ��ل
�سيارته ومحركها يعمل� ،إلى �أن ح�ضر �أحد الجيران وات�صل بالدرك
والإ�سعاف لمعالجة الحادث ،وظل الجانيان مجهولين.
 حوالي ال�ساعة ال�سابعة من �صباح الإثنين ،بتاريخ � 30آذار ،2009نزل الفتى �أمين الخن�سا ( 14عامً ا) ،من منزله المتاخم لمحطة
م��ح��روق��ات ال��م��ق��داد بمنطقة ال��غ��ب��ي��ري -ط��ري��ق ال��م��ط��ار ،منتظرًا
ح�ضور با�ص المدر�سة ،لكنه اختفى ،وبالتالي لم يعد بعد الظهر،
كعادته ،فا�ستف�سرت والدته من المدر�سة فكان الرد� :أمين لم يح�ضر
بالبا�ص اليوم.
بعد الظهر ت��ق��دم وال���ده ب��دع��وى ف��ق��دان اب��ن��ه القا�صر �أم���ام �شرطة
طريق الجديدة ،لكن النائب العام اال�ستئنافي في بيروت القا�ضي
ج��وزاف معماري� ،أح��ال الق�ضية ف��ورًا �إلى مفرزة بيروت الق�ضائية،
ب���أم��رة العقيد ط���ارق ع��ب��داهلل ،ال���ذي �شكل على ال��ف��ور خلية عمل
برئا�سة م�ساعده الرائد خالد الطق�ش ،وبا�شرت جمع محفوظات
الكاميرات المن�صوبة في محيط منزل الفتى.
بعد ظهراليوم عينه ،وردت عدة �إت�صاالت هاتفية الى هاتف الوالد،
ال���ذي يعمل ب��ت��ج��ارة ق��ط��ع ال�����س��ي��ارات ،تطالبه ب��دف��ع مبلغ مليون
دوالر �أم��ي��رك��ي ،و�إال ت��ع��ر���ض اب��ن��ه للقتل ،وق���د �سمع ال��وال��د �صوت
ابنه المخطوف يقول :بابا ادفعولن قبل ما يقتلوني! وتلقت الأم
الحزينة والخائفة �أكثر من ات�صال لتح�ضير مئة �ألف دوالر كفدية
مقابل �إطالق ابنها.
تبين من خالل فح�ص كاميرا من�صوبة قرب مبنى بلدية الغبيري،
تكرار وجود �سيارة رينو  ،12مجهولة الموا�صفات ،م�ساء � 29آذار ،ثم

�صباح  30منه ،ي�ستقلها �شابان.
ظهر الأرب��ع��اء بتاريخ  ،2009/4/1ورد ات�صال �إل��ى هاتف الأم يهدد
بقتل �أمين �إذا لم يتم دفع مبلغ � 100ألف دوالر �أميركي! وكان م�صدر
االت�صاالت يتوزع بين كابين عمومي في تعنايل ،ثم الجديدة ،ثم
ال�ضاحية الجنوبية.
م�ساء اليوم عينه زرت منزل المخطوف برفقة الرائد ن�ضال رمال
(م���ن ق�����س��م م��ك��اف��ح��ة الإره������اب ف��ي ال�����ش��رط��ة ال��ق�����ض��ائ��ي��ة) ،وال��رائ��د
�سمروط من معلومات بيروت ،والرائد خالد الطق�ش (مفرزة بيروت
الق�ضائية) ،وا�ستمعنا �إلى االت�صاالت الواردة والم�سجلة على هاتف
الوالد والوالدة ،وكانت الأ�صوات مختلفة ،بحيث �أن الجناة يمتهنون
الإجرام و�إبعاد الأدلة.
توجه ال��رائ��د الطق�ش ومجموعته �إل��ى هيئة ���ش���ؤون ال�سير واطلع
على ملفات �سيارات الرينو  12القديمة الحمراء ،حيث تحقق من
وجود �سيارة م�شابهة ت�ستخدم من قبل عامل في محطة المقداد
المتاخمة لمنزل المخطوف ،وتخ�ص :خالد �شيخو ،حيث جرى
ا�ستجوابه بعد ظهر الخمي�س بتاريخ  2009/4/2م��ن قبل الرائد
الطق�ش ف��ي م��ف��رزة ب��ي��روت الق�ضائية ،ف��اع��ت��رف ب����أن عبد النا�صر
المقداد خطط الختطاف الفتى �أمين الخن�سا للمطالبة بفدية
و�إال قتل ال��م��خ��ط��وف ،فهو ي��دي��ر محطة م��ح��روق��ات يملكها �أخ��وه
المغدور الكابتن غ�سان ،وبحاجة ما�سة �إل��ى المال لق�ضايا تتعلق
بالمخدرات والقمار ،و�أن عملية الخطف لأمين تمت �أثناء انتظاره
با�ص المدر�سة لالنتقال �إليها ككل �صباح ،بحيث �أق���دم ابراهيم
وخالد على اختطافه وو�ضعاه ب�سرعة في جيب �شيروكي يملكه عبد
النا�صر ،بعد ر�ش ال�سبراي المخدر على وجهه ل�شل حركته ،ونقاله
�إلى �شقة يملكها ابراهيم في عاليه ،وو�ضعاه تحت الحرا�سة.
حوالي ال�ساعة الثالثة من فجر  2ني�سان  ،2009ات�صل بي الرائد
الطق�ش ،و�أفادني بمعلومات �شبه �أكيدة عن وجود الفتى المخطوف،
وه��و من الطائفة ال�شيعية ،في �شقة في عاليه� ،ضمن بيئة درزي��ة،
وت��ب��ي��ن �أن اخ��ت��ي��ار م��ك��ان الإح���ت���ج���از ك����ان م���ن ق��ب��ل ع��ب��د ال��ن��ا���ص��ر،
ُالمُ خطط ،بحيث �أنهم لو ف�شلوا بالح�صول على الفدية من ذوي
الفتى المخطوف� ،سيعملون على قتله في ال�شقة ،وعندها ت�شير
�أ���ص��اب��ع الإت��ه��ام �إل���ى ال��ح��زب الإ���ش��ت��راك��ي� ،صاحب ال��ن��ف��وذ ف��ي تلك
ت�شنجا ب��ي��ن ال��ق��وى ال�سيا�سية!! هكذا
المنطقة ،م��م��ا ق��د يخلق
ً
خطط عبد النا�صر الخبير باالجرام.
توجهت على ال��ف��ور �إل���ى م��ك��ان الإح��ت��ج��از ف��ي ع��ال��ي��ه ،وك���ان ال��رائ��د
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الطق�ش على ر�أ����س دوري���ة م��ن المفرزة
بانتظاري ،حيث طلبنا �صاحب المنزل
���������ي ،و����س���اع���دن���ا ب��ف��ت��ح
ال������ذي ت���ع���رف �إل َّ
ً
مقيدا
الباب ،لندخل ون�شاهد الفتى
بيديه وق��دم��ي��ه بال�سال�سل المعدنية،
وي���رق���د ق���رب���ه ع��ب��د ال��ن��ا���ص��ر واب��راه��ي��م
الأحمد ب�شبه غيبوبة نتيجة تناولهما
ال��م��خ��درات المهبطة ،وقربهما ر�شا�ش
كال�شينكوف جاهز للرمي.
�أوقفنا على الفور عبد النا�صر وابراهيم
الأح����م����د ،وح���ررن���ا ال��ف��ت��ى ال��م��خ��ط��وف
ال���ذي ك���ان بمعنويات ع��ال��ي��ة ،وب�صحة
جيدة ولم يتعر�ض للعنف ،كما فت�شنا
الخاطفين ولم ن�ضبط معهما �إال بقايا
ح�شي�شة ال��ك��ي��ف ،واع��ت��رف��ا ب��ت��ن��اول��ه��ا،
و�ضبطنا ف��ي الغرفة ج��ن��زي��رًا حديد ًيّا
للتقييد ،و�سبراي مخدرًا ،وبع�ض الحبال والأقنعة البال�ستيكية.
على الفور ات�صلت بالنائب العام الإ�ستئنافي في بيروت القا�ضي
جوزاف معماري ،و�أطلعته على خال�صة العملية الناجحة لل�شرطة
الق�ضائية ،بك�شف خفايا اختفاء الفتى �أمين الخن�سا ،وقد �أوقفنا
ال��ع�����ص��اب��ة ال��ث�لاث��ي��ة ال��م��� ّ َ
��ش��ك��ل��ة م���ن :ع��ب��د ال��ن��ا���ص��ر ال��م��ق��داد(ال��ر�أ���س
ال��م��دب��ر) ،واب��راه��ي��م الأح���م���د وخ��ال��د ���ش��ي��خ��و .وق���د ه��ن���أ ال�شرطة
الق�ضائية بعملية تحرير الفتى المخطوف و�إعادته �سالمً ا وتوقيف
الخاطفين ،بعد جهود ا�ستق�صائية دقيقة امتدت من ملفات م�صلحة
ت�سجيل ال�سيارات في هيئة ال�سير ،وجمع الكاميرات المن�صوبة في
محيط مكان االختطاف وتحليلها ،وا�ستنتاج القاعدة بتحديد:
ال�سيارة الم�ستخدمة ،والجناة.
كان توقيف خالد �شيخو �صاحب �سيارة الرينو  12حمراء ،والذي
يعمل في كاراج متاخم لمنزل �أمين ،هو المفتاح الأول للعبور �إلى
ك�شف الجريمة وتوقيف �إبراهيم الأحمد وال��ر�أ���س المخطط عبد
النا�صر المقداد.
ات�صلت بالمدير العام لقوى الأم��ن الداخلي اللواء �أ�شرف ريفي،
ووزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود ،و�أفدتهما بالوقائع،
وح�ضرا معنا وال�صحافة المحلية والدولية �إلى مكتب المدير العام
في المقر العام لقوى الأمن الداخلي� ،إ�ضافة �إلى عائلة �أمين الذي
�أعيد �إلى �أمه المفجوعة ،ولم ي�صدق الوالد �أن ابنه ب�صحة جيدة
بين يديه!
كنا قد علمنا بوجود ثارات قديمة بين عائلتي المقداد والخن�سا،
بحيت �أن �أح��د �أف���راد عائلة الخن�سا قتل �شا ًبّا من عائلة المقداد
ً
�سابقا ،فهل كان الدافع ث�أرًا قديمً ا؟
كان خبر تحرير الفتى المخطوف وتوقيف ع�صابة الخطف تتناقله
ال�صحافة المكتوبة والم�سموعة والمرئية ً
تباعا ،ون�شرته الجرائد
ف��ي ال�صفحات الأول����ى ،و�أذي���ع ف��ي مقدمات ن�شرات الأخ��ب��ار ،وك��ان
�إنجا ًزا ممي ًزا لل�شرطة الق�ضائية.
طلب المدعي العام اال�ستئنافي في بيروت ب�سرعة �إحالة الموقوفين
الثالثة عبد النا�صر المقداد وابراهيم الأح��م��د وخالد �شيخو،

�إل��ى مديرية المخابرات في الجي�ش اللبناني ،التي ا�ستجوبتهم
فاعترف عبد النا�صر ب�أنه كلف رفيقيه ابراهيم وخالد بقتل �أخيه
محمد خير لأ�سباب مالية ،و�أنه خطط لقتل �أخيه الكابتن غ�سان
المقداد� ،صاحب محطة المحروقات التي يديرها عبد النا�صر
ويجني منها الأم���وال الطائلة بموافقة الكابتن ،لأن��ه ه ّ��دد بقتل
ال�شخ�ص ال��ذي قتل �أخ��ي��ه محمد خير ،فخاف عبد النا�صر من
ان��ك�����ش��اف �أم����ره بالتخطيط لقتل محمد خ��ي��ر ،ف��ك��ل��ف اب��راه��ي��م
وخالد بقتل �أخيه الكابتن،عندما يح�ضر من المطار ،م�ستخدمين
م�سد�سً ا كاتمً ا لل�صوت ا�شتراه عبد النا�صر الذي �أقدم بدم بارد على
قتل �أخويه ،ثم اختطاف الفتى الخن�سا ،بمعاونة ابراهيم وخالد،
طمعًا بالمال!!
على �أث���ر ه��ذا الإن���ج���از ،تلقينا تهاني رئي�س الجمهورية العماد
مي�شال �سليمان ،ورئي�س مجل�س ال����وزراء ف����ؤاد ال�سنيورة ،ووزي��ر
ال��داخ��ل��ي��ة ،وال��ل��واء ري��ف��ي .وق��د �أ���ش��اد ال��وزي��ر ب����ارود ب��ه��ذا الإن��ج��از
بتقنية عالية وجهود مميزة ،و�أ�صدر تهنئة خطية للعميد قائد
ال�شرطة الق�ضائية والرائد خالد الطق�ش الذي �أظهر ذكاء ومتابعة
حثيثة �أدت �إلى ك�شف خفايا الحادث وت�صفيته.
نخل�ص م��ن ه���ذه ال��ح��ادث��ة �إل����ى ال��ق��ول �أن ل���دى ال��ق��وى الأم��ن��ي��ة
الر�سمية الإم��ك��ان��ات وال��ق��درات للت�صدي لأخ��ط��ر �أن���واع الجرائم
والجناة ،وه��ي المكلفة قانو ًنا بعمل ال�ضابطة العدلية لمعاونة
النيابة العامة ،لكن هل ت�سمح ظروفها اليوم بهذه الجهود بعد
انهيار القيمة ال�شرائية لرواتب ال�ضباط والعنا�صر وغالء المعي�شة
وانح�سار التقديمات الطبية ،وفي ظل غياب و�سائل النقل العامة
وال��ع�����س��ك��ري��ة ،لتنفيذ مهامها ال �سيما ب��ع��د �أن �أ���ض��ح��ت جهوزية
القوى ب�أقل من ربعها نظرًا لعمليات حفظ الأم��ن ال��ذي تتزايد
مهامه يومً ا بعد يوم مع ارتفاع معدالت الجرائم بقوة مما يجعل
ً
وخائفا ً
وقلقا على يومه وغده؟
المواطن جائعًا
ل��م يفقد ال��م��واط��ن الأم����ل ب��دول��ت��ه و�أج��ه��زت��ه��ا لحمايته وت���أم��ي��ن
�سالمته ،فع�سى �أن ين�صب االهتمام على دعم القوى الأمنية من
الجوانب كافة ،للقيام بواجبها على �أكمل وجه.
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دراسة
من سايكس  -بيكو إلى لبنان الكبير ()24

ا ِّتفاق فيصل -كليمنصو 1920/1/6
والجدل الحامي بشأن توقيع فيصل عليه
�أ .د .لوي�س �صليبا
نتناول في هذه احللقة والتي تليها مسألة
أثارت الكثير من اجلدل والنقاش وتضاربت
حولها اآلراء :اتّفاق فيصل-كليمنصو في
 6كانون الثاني  1920هل ُمهر بتوقيع األمير
فيصل بن احلسني الكامل ،أم بقي مجرّد
مشروع اتّفاق كما زعم البعض ،ولم يو َّقع؟! أم
أنّه و ُّقع باألحرف األولى كما روى البعض اآلخر؟
إنها أسئلة تاريخية بالغة األهمّ ية ،إذ من
ّ
تسلط أضواء كاشفة
شأن اإلجابة عنها أن
على الكثير من األحداث وخلفيّاتها ،والتي
أ ّدت بالنتيجة إلى سقوط مملكة فيصل في
سوريا وقيام لبنان الكبير.
األرشيف الفرنسي مصدر أساسي لتاريخنا
خالل �إعدادنا لهذه الدرا�سة « :من �سايك�س بيكو �إلى لبنان
الكبير» عدنا �إلى الكثير من الم�صادر والمراجع التي بحثت
�سجلنا
في المو�ضوع ،وكانت لنا وقفات عديدة عند ك ّل منهاّ ،
فيها حياد بع�ضها ومو�ضوع ّيته �أو د ّقته ،وهو �أم�� ٌر نادر مع
الأ�سف ،كما لحظنا ا�ستغراق �أكثرها في الجدل �أو التمويه �أو
المبالغة في الأ�سلوب الدفاعي .و�سنعمد في هذا البحث �إلى
قراءة ٍ
عدد منها قراءة نقد ّية مو�ضوعية ومحايدة ،محاولين
�أن ن�ضع في رقعة ال�ضوء �أثر الغريزة الطائفية وغيرها من
الغرائز العرقية والإيديولوجية في الكتابة التاريخ ّية عندنا.
والمو�ضوع الأ ّول ال��ذي �سنتناوله هو اتّفاق ّية في�صل-
كليمن�صو في  1920/1/6وما اكتنفها من غمو�ض ،والآراء
المت�ضاربة ب�ش�أنها :هل و ّقعها الأمير الها�شمي �أم ال؟ هل هو

ر�سالة برتلو �إىل في�صل.

م�شروع اتّفاق �أم اتّفاق مبرم ومو ّقع؟ �إلخ...
والكلمة الفي�صل في هذه الم�س�ألة التي رافقها الكثير
ّ
ال�شك باليقين تحمله �إلينا
من اللب�س ،والجواب الذي يقطع
الوثائق ،ومعظمها ال نجده �إال في المحفوظات الفرن�سية.
ونحن هنا نوافق د� .أنطوان الحك ّيم قوله« :لم يعد مقبوالً
�أية محاولة ال�ستبعاد الأر�شيف الفرن�سي م�صدراً �أ�سا�س ّياً
لكتابة تاريخنا ،بل يكون ذلك خط�أً منهج ّياً» )الحك ّيم ،د.
�أنطوان ،لبنان في الأر�شيف الفرن�سي :درا�سة تقييم ّية
لم�ساهمة �أر�شيف وزارة الخارجية الفرن�سية في كتابة
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ت���اري���خ ل��ب��ن��ان في
ال��ق��رنَ��ي��ن ال��ت��ا���س��ع
ع�شر وال��ع�����ش��ري��ن،
م��ق��ال��ة ف���ي م��ج��لّ��ة
م����راي����ا ال����ت����راث،
ب��ي��روت ،من�شورات
الجامعة اللبنانية
الأم���ي���رك���ي���ة ،رب��ي��ع
 ،2015عدد خا�ص:
لبنان في الأر�شيف
ال��وط��ن��ي وال��دول��ي،
�ص.(207
ف���م���اذا ت��ف��ي��دن��ا
ه���ذه الأخ���ي���رة في
ه���ذا ال�����ش���أن؟ كث ٌر
هم الباحثون الذين
الن�ص الكامل
�أوردوا
ّ
ل��ه��ذا االتّ���ف���اق عن
ن�����س��خ��ت��ه الأ���ص��ل��ي��ة
ال���م���ح���ف���وظ���ة ف��ي
�أر�شيف الخارجية
الفرن�سية ،ومنهم
د� .أن��ط��وان الحك ّيم
ال����ذي ن��ق��ل الن�ص
الفرن�سي الأ�صلي في
الكتاب الق ّيم ال��ذي
جمع فيه عدداً كبيراً من الوثائق الفرن�سية 1914-1919
–)Hokayem, Antoine, Les bouleversements
de l›année 1920 au Proche-Orient: le sort
des territoires ottomans occupés, Collection Documents diplomatiques français
relatifs à l›époque du mandat: 1914-1946,
(Tome 2, Paris, l’Harmattan, 2012
و���ص��ورة طبق الأ���ص��ل ل��ه ف��ي ك��ت��اب �آخ���ر) .الحك ّيم،
د� .أن���ط���وان ،م��ن مت�ص ّرفية ال��ج��ب��ل �إل���ى دول���ة لبنان
الكبير  ،1920-1914ب��ي��روت ،ال���دار اللبنانية للن�شر
ال��ج��ام��ع��ي ،ط��������� ،2018 ،1ص ،293-290ن��ق ً
�لا ع��ن:
M.A.E, E-Levant 1918-1940, SyrieLiban, v. 21, fol 62-63.
وهو ي�ؤ ّكد التالي« :و ّقع في�صل على االتّفاق �شخ�ص ّياً
الن�ص
على عك�س ما ي�ؤ ّكده معظم الم�ؤ ّرخين العرب .و�إن
ّ
الأ�صلي مع الإم�ضاءات محفوظ في �أر�شيف وزارة الخارج ّية
في باري�س» )الحك ّيم� ،أنطوان ،الإطار الدولي لوالدة لبنان
الكبير� ،ضمن اليوبيل الذهبي ال�ستقالل لبنان ،بيروت،
من�شورات الجامعة اللبنانية ،ط� ،1996 ،1ص.(163

ر�سالة في�صل �إىل برتلو.

رسالة برتلو وجواب فيصل يؤ ِّكدان التوقيع
وف����ي ك��ت��اب��ه ال���وث���ائ���ق���ي م���را����س�ل�ات ف��ي�����ص��ل-غ��ورو
ين�شر
»Correspondances Faïçal-Gouraud
ً
الن�ص الفرن�سي لهذا االتّفاق نقال عن
د .جورج �أدي��ب كرم
ّ
�أر�شيف الخارجية الفرن�سية ويُرفقه بترجمة عربية له ،ث ّم
يُتبعه بوثيقة �أخرى ال تق ّل �أه ّمية عنه وهي ر�سالة من فيليب
برتلو مدير ال�ش�ؤون ال�سيا�سية في الخارجية الفرن�سية الآتي
ذك��ره بعث بها مبا�شرة �إث��ر توقيع االتفاق في 1920/1/6
�إلى في�صل وي�ؤ ّكد فيها� ،أن هذا االتّفاقُ « :مهر اليوم ب�إم�ضاء
�سم ّوكم الملكي») .كرم ،جورج �أديب ،مرا�سالت في�صل-غورو
 ،Correspondances Faïçal-Gouraudب��ي��روت،
من�شورات الجامعة اللبنانية ،ط� ،2009 ،1ص.(60
وفي مذ ّكرات ر�ستم حيدر الذي �شارك في مفاو�ضات هذا
االتّفاق ،وكان المرافق والمترجم الر�سمي للأمير في�صل نجد
ن�ص ر�سالة برتلو عينها مرفقة بر�سالة جواب ّية من ال�شريف،
ّ
م���ؤ ّرخ��ة في  ،1920/1/7ي���ؤ ّك��د فيها ه��ذا الأخ��ي��ر �أ ّن��ه و ّقع
هذا االتّفاق ويقول« :في تاريخ  6الجاري ت�ش ّرفت بكتابكم
ّ
الذي �أردتم �أن تع ّينوا فيه تف�سير بع�ض موا ّد االتّفاق الم�ؤقت ➤
المنعقد بيننا» )حيدر ،ر�ستم ،مذ ّكرات ر�ستم حيدر ،تحقيق
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نجدة فتحي �صفوة ،بيروت ،الدار العربية للمو�سوعات ،ط،1
� ،1988ص.(813
وي�ضيف الأمير الحجازي �شاكراً برتلو ،وم���ؤ ّك��داً �أن هذا
اال ّت��ف��اق مك�سب وتحقيق لآم��ال ال�سوريين ،وي� ّؤ�س�س لعالقة
ثقة وطيدة بين الطرفين المو ّقعين ،فيقول« :وقبل مبارحتي
فرن�سا �أرى من واجبي �أن �أثني على الروح الخال�صة الوف ّية التي
�أظهرتموها خالل مذاكراتنا ،وعلى العطف العظيم واالهتمام
ال��ذي برهنتم ف��ي تحقيق رغ��ائ��ب ال�شعب ال�سوري و�آم��ال��ه
الم�شروعة .و�أنا واث ٌق ب�أن الثقة المتبادلة التي ت� ّأ�س�ست بيننا
�ست�ساعد كثيراً على ت�أبيد روابط الوداد التي تربطنا ،و�ستكون
وتقدمها» )حيدر ،م� .س� ،ص.(813
عربوناً ثميناً لنجاح �سوريا
ّ

رسائل فيصل إلى غورو ّ
تؤكد التوقيع
وفي ر�سالة �إلى غورو من دم�شق في  1920/1/27ي�ؤ ّكد
في�صل نف�سه �أنه و ّقع هذا االتّفاق و�أ ّنه عاز ٌم على تنفيذه« :لقد
غادرتُ باري�س بعد �أن عقدتُ الن ّية على تنفيذ االتّفاق الذي
جرى التفاهم ال�صريح ب�ش�أنه بيني وبين رئي�س الوزارة الفرن�سية
الجليل الم�سيو كليمن�صو») .كرم ،مرا�سالت ،م� .س� ،ص.(67
وبعد �إعالن ملك ّيته كان في�صل ال يزال يك ّرر �إلى غورو في
) 1920/4/2ك��رم ،مرا�سالت ،م� .س��� ،ص« :(124التزاماتي
الناجمة عن اتّفاقي مع حكومتكم» ،فيبرق المف ّو�ض ال�سامي
�إلى حكومته بذلك .نقر�أ في مذ ّكرات ر�ستم حيدر يوم ّية في
 ،1920/4/20كتب فيها« :غورو �أبرق �أنه �أخذ برق ّية من جاللته
يطمئنه على بقائه على االتّفاق ،ويطلب �إليه بقاء فرن�سا ،ولزوم
محافظتها له» )حيدر ،مذ ّكرات ،م� .س� ،ص .(621فير ّد برتلو
الآنف الذكر على في�صل في « :1920/4/25الحكومة الفرن�سية
تم�سكها ال�شديد بالمبادئ التي ا�ستوحاها
باقية مثلكم على
ّ
اتّفاق ) .»1920/1/6كرم ،مرا�سالت ،م� .س� ،ص.(163

تصريحات صحفية لفيصل ّ
تؤكد التوقيع
وفي�صل نف�سه اعترف في مقابلة �أجراها معه ال�صحافي
بري�سفال فيلب�س  Percival Philipsمرا�سل جريدة الدايلي
�إك�سبر�س في دم�شق ،في � 8شباط � 1920أ ّنه عقد اتّفاقاً مع
علي �أن �أفعل
ألحت
الفرن�سيين «لأن الحكومة البريطان ّية � ّ
ّ
هذا ،و�أ�ضاف قائ ً
ال حتى �إن �أع�� ّز �أ�صدقائي يعار�ضون هذه
االتّفاقية» )زي��ن ،زين نورالدين ،ال�صراع الدولي في ال�شرق
الأو�سط ووالدة دولتَي �سوريا ولبنان ،بيروت ،دار النهار للن�شر،
ط� ،1977 ،3ص ،148نق ً
ال عن جريدة الدايلي �إك�سبر�س ،عدد
.(1920/2/24
ن�ص
ون�شرت جريدة البرق في بيروت في ّ 1920/1/21
اتّفاق في�صل كليمن�صو )مزهر ،د .يو�سف ،تاريخ لبنان العا ّم
بيروت ،ط ،1953 ،1ج.(909-908 ،2
وك��ان��ت ج��ري��دة ال��ط��ان  Tempsالفرن�سية المق ّربة من
�أو���س��اط الخارجية الفرن�سية ق��د ن�شرت بياناً م��ف��اده �أ ّن��ه

قد ت ّم االتّفاق الكامل بين الأمير وبين الحكومة الفرن�سية،
ك��م��ا �أوردت ال��خ��ط��وط العري�ضة ل��ه��ذه االتّ��ف��اق��ي��ة» )زي���ن،
م��� .س����� ،ص ،143ن��ق ً
�لا ع��ن وث��ائ��ق الخارجية البريطانية:
.(Documents I: IV, p615
ول��ع�� ّل ه��ذا اللُب�س ف��ي م�س�ألة توقيع في�صل على اتّفاق
 1920/1/6يعود في جزء منه �إلى ما �أحيط به من كتمان تلبية
لطلب هذا الأخير .فغورو يقول في ر�سالة �إلى ميلّران رئي�س
الحكومة الفرن�سية ووزير الخارجية في �« :1920/2/21إ ّننا
ملتزمون بتع ّهد متبادل تجاه الأمير ،ويق�ضي ب�إبقاء اتّفاق 6
طي الكتمان حتى عودته
كانون الثاني الم�ؤ ّقت ،وكذلك بنوده ّ
�إلى باري�س») .كرم ،مرا�سالت ،م� .س� ،ص.(82
وفي الحلقة التالية �سنورد الوثائق التاريخ َّية التي تح�سم
اً
كامل على هذا االتّفاق.
�صحة توقيع في�صل توقي ًعا
الجدل في ّ

أنطوان احلكيِّم
متخ�ص�ص في تاريخ لبنان
�أنطوان الحك ِّيم� :أ�ستاذ جامعي
ّ
وال�شرق الأدنى المعا�صر .تتمحور �أبحاثه حول هذا التاريخ.
ٍ
عدد من الجامعات اللبنانية والفرن�سية كالجامعة
د ّر�س في
اللبنانية منذ  ،1974وجامعة الك�سليك ،وغيرها .يتر�أ�س منذ
�سنوات الجمع ّية التاريخ ّية اللبنانية ،وي�شرف على �سل�سلة
التاريخ بالوثائق ،وعلى �سل�سلة الوثائق الدبلوما�سية الفرن�سية
المتعلّقة بتاريخ لبنان و�سوريا في عهد االن��ت��داب -1914
 .1946من م�ؤ ّلفاته-1 :ال�سلطنة العثمان ّية .العرب وال��دول
الكبرى  ،1920-1914بيروت ) ،1981باال�شتراك مع ماري
كلود بيطار( -2 .التاريخ بالوثائق ،بيروت  -3 .1981منهج ّية
ع��ادل �إ�سماعيل في ن�شر الوثائق الدبلوما�سية والقن�صلية،
درا���س��ة تقويمية -4 .1998 ،معجم الإ���س�لام التاريخي،
ترجمة عن الم�ست�شر َقين ج .ود� .سورديل ،بيروت.1996 ،
5-Le démentèlement de l›Empire Ottoman
et les préludes du mandats 1914-1919, Paris,
-6 .2003من مت�ص ّرف ّية الجبل �إلى دولة لبنان الكبير -1914
 ،1918بيروت.2018 ،

رستم حيدر
محمد ر�ستم حيدر ) ،(1940-1889وعرف غال ًبا با�سم �أبيه:
ر�ستم حيدر �سيا�سي ووزير عراقي من لبنان .و�شخ�صية ّ
فذة
في تاريخ النه�ضة العربية وتاريخ العراق الحديث .والم�ست�شار
الرئي�سي للملك في�صل الأ ّول عاهل العراق وكاتب ُخ َطبه وكاتم
�أ���س��راره .ولد في بعلبك ،وك��ان وال��ده م�ستنطقاً فيها وتوفي
 .1925تعلّم في المدر�سة الر�شدية في بعلبك ،ثم دخل مدر�سة
عنبر ال�شهيرة في دم�شق ،وح�صل على ال�شهادة التي تخ ّوله
دخول المدر�سة الملكية ال�شاهانية في ا�سطنبول ،وهي �أرقى
كلّيات العا�صمة العثمانية ،فتابع درا�سته فيها.
ال�شاب البعلبكي ب�شا ّبين عربيين
وفي ا�سطنبول التقى هذا
ّ
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�آخ�����ري�����ن ه���م���ا ع��ون��ي
ع��ب��دال��ه��ادي فل�سطيني
م��ن نابل�س ك��ان يدر�س
الحقوق و�أح��م��د ق��دري
���س��وري م��ن دم�شق كان
ال���ط���ب ،ف��ك��ان
ي���در����س
ّ
ذل�����ك ب����داي����ة ���ص��داق��ة
طويلة وزمالة في العمل
ال�����س��ي��ا���س��ي وال��ق��وم��ي
ا���س��ت��م�� ّرت��ا ح��ت��ى نهاية
حياتهم .و� ّأ�س�س ه���ؤالء
ال��ث�لاث��ة ف��ي ا�سطنبول
وب���م�������س���اع���دة �آخ���ري���ن
«الجمعية العربية الفتاة»
في مقابل جمعية تركيا
الفتاة وذل��ك �إث��ر �إع�لان
الد�ستور .1908
ت����خ���� ّرج ر����س���ت���م م��ن
غالف ّ
مذكرات ر�ستم حيدر مع ر�سمه ميي ًنا ور�سم في�صل ي�سارًا .مرا�سالت في�صل-غورو حتقيق جورج �أديب كرم.
ال���م���در����س���ة ال��م��ل��ك��ي��ة
ال�شاهانية  ،1910فذهب في بعثة لإكمال درا�سته العليا في
البريطانية نورث بروك التي كانت تق ّل في� ً
صال من الحجاز
باري�س .ثم لحق به �إلى هناك عوني عبدالهادي لإكمال درا�سته
لإعالنه ملكاً على العراق ،وو�صل معهما الم�ستر كورنوالي�س
الطب.
للتخ�ص�ص في �أحد فروع
في الحقوق ،ثم �أحمد قدري
ّ
ّ
ً
خا�صاً له .وكانت الم ّرة
ا
م�ست�شار
في�صل
تتويج
بعد
ن
ي
ع
الذي
بالفرن�سية
أطروحة
�
ب
1912
باري�س
�أكمل ر�ستم حيدر درا�سته في
ّ
ّ
الأولى التي يط�أ فيها ر�ستم حيدر �أر�ض العراق ،وبقي ر�ستم
عنوانها «محمد علي با�شا الكبير في �سوريا» ،وعاد �إلى وطنه
ً
خا�صاً لفي�صل بعد تتويجه ملكاً .وق�ضى ت�سع �سنوات
ا
م�ست�شار
ف ُع ّين مديراً للمدر�سة ال�سلطانية في خربوط .وعندما �أن�ش�أ
ّ
ك��ان خاللها �أق��رب م�ست�شاري في�صل �إليه ،و�أكثرهم تمتّعاً
جمال با�شا الكلّية ال�صالحية في القد�س ُع ّين ر�ستم مد ّر�ساً
بثقته ،وكاتب ُخطبه وت�صريحاته وكاتم �أ�سراره .دخل الحكومة
فيها ،وهي كلّية دينية ع�صرية تد ّر�س العلوم الدينية واللغات
العراقية للم ّرة الأولى في  1930/10/1وكان وزيراً للمالية.
ويتخ ّرج منها علماء ال�شريعة والق�ضاة وخطباء الجوامع .ثم
وخالل ال�سنوات الع�شر التالية ،وحتى اغتياله في �شهر كانون
ُع ّين ر�ستم مديراً لها خلفاً للمدير الذي نُقل .وكان� ،إ�ضافة �إلى
الأول  ،1940ا�شترك في �سبع حكومات كان في �أرب��ع منها
عمله في الإدارة ،يقوم ب�إلقاء درو�س في التاريخ ،وجمع درو�سه
ً
ً
وزيرا للمالية ،وفي ثالث وزيرا لالقت�صاد والموا�صالت .عانى
كتب ال تزال مخطوطة ومحفوظة بين �أوراقه
في كتب ثالثة ٍ
مدة
وهي التالية-1 :التاريخ القديم-2 .تاريخ الإ�سالم والقرون
ر�ستم حيدر من نقطتي �ضعف خالل عمله في العراق ّ
ع�شرين عاماً ،وذلك رغم ما اتّ�صفت به �شخ�ص ّيته من �صفات
الو�سطى-3 .فجر التاريخ الحديث.
حميدة لرجل الدولة من نزاهة وكفاءة وخبرة وذكاء و�إخال�ص.
وبقي ر�ستم مديراً للكلّية ال�صالحية حتى � ،1917إذ غادر
النقطة الأولى �أ�صله اللبناني ،والثانية اتّهامه بالطائفية .وروى
مهددة بال�سقوط بيد الإنكليز ،وعاد
القد�س عندما �صارت
ّ
عبدالكريم الأزري عن ر�ستم حيدر قوله« :ب�إمكان العراقيين
�إل��ى دم�شق و�أع��اد االتّ�صال ب�أع�ضاء العربية الفتاة ،وهناك
ق�� ّرر االلتحاق بالأمير في�صل وال��ث��ورة العربية مع ع ٍ
المولودين في العراق �أن يتد ّللوا� .أ ّما �أنا فلي�س لي ذلك لأ ّني
��دد من
ّ
يوم بل ك ّل �ساعة بل ك ّل دقيقة وجودي في
كل
ر
ر
أب
�
ي
ن
�
أ
ب
أ�شعر
�
الذي
رفاقه و�أبرزهم الدكتور �أحمد قدري و�شقيقه تح�سين
ّ
ٍ
العراق بخدمة �صادقة �أ�سديها له .وكان كثيراً ما ي�شار �إليه
كان �ضابطاً في جبهة فل�سطين .وفي � 10آب  1918ق�صدوا
بلقب «فتى بعلبك» .يقول مح ّقق مذ ّكراته نجدة فتحي �صفوة
ب�ستان البو�سنية في جرمانا/دم�شق ،وتبد�أ يوم ّيات ر�ستم
)مذ ّكرات� ،ص« :(5-3د ّون ر�ستم حيدر هذه المذ ّكرات لنف�سه
حيدر منذ ذلك اليوم� .إذ د ّون انطباعاته يوماً بعد يوم خالل
ً
ً
ً
ّ
ال للن�شر ،فكان �صادقا فيها كل ال�صدق� ،صريحا متح ّررا من
ال�سفرة الطويلة التي قطعوا خاللها ال�صحراء على ظهور
اعتبارات المجاملة وقيود المجتمع ) (...وكان يد ّون مذ ّكراته
الإب��ل ما ّرين بجبل ال��دروز لي�صلوا �إلى �أبي الل�سن وين�ض ّموا
ً
ّ
ّ
يوم ّيا بخطه الجميل الدقيق ب�أ�سلوب مخت�صر ومركز ،ولكنه
�إلى جي�ش في�صل .رافق ر�ستم الأمير في�صل في رحالته �إلى
ّ
أقالم �أو
�
ؤو�س
�
ر
تكون
أن
�
يريدها
كان
ه
ن
�
أ
الظن
أغلب
�
و
بليغ.
م�ؤتمر ال�صلح في باري�س بعد الحرب ،وكان مندوبه الدائم
ّ
ٍ
ً
ّ
يوم ما».
فيه .وو�صل �إلى العراق في  1921/6/23على متن الباخرة
نقاطا للتذكير ي�ستعين بها في كتابة مذكراته في ٍ
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تحقيق

الي�أ�س من لبنان والهجرة الوردية يف درا�سة مع َّمقة
د .ماريز يون�س� :شعور ال�شباب بالإحباط خطري ج ًّدا

نبيل حرب
في �إطار متابعة «الأمن» لق�ضايا ال�شباب المهم�ش في لبنان� ،صدرت �سل�سلة الكتب حول «ال�شباب في المناطق المهمَّ �شة
في لبنان :جيوب الفقر اللبنانية والمخيّمات الفل�سطينية والتجمعات ال�سوريّة».
تتكوّن ال�سل�سلة من  6كتب تتناول الجوانب المختلفة لحياة ال�شباب في لبنان وهي التعليم؛ العمل؛ العائلة؛ الحياة
االجتماعية؛ الهوية؛ والم�ستقبل .تعر�ض هذه ال�سل�سلة نتائج درا�سة� أجرتها الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية ب�إ�شراف
الدكتور عدنان الأمين ،وفريق من الباحثين �ضم الدكتورة ماريز يون�س التي تناولت الملف اللبناني ،والدكتور كمال �أبو
�شديد تناول ملف المخيمات الفل�سطينية ،والدكتورة غادة جوني تناولت ملف التجمعات ال�سورية .ا�ستمرت الدرا�سة على
مدى ثالث �سنوات ( ،)2021-2018و�أجري العمل الميداني في �صيف العام  2019و�شمل ١٤٤مجموعة تركيز في  ٣٨منطقة
مهمّ �شة ،بم�ساهمة  ٤٨مجموعة تركيز لكل جن�سية مو ّزعة بين  ٢٤للذكور و ٢٤للإناث .وتناولت مجموعات التركيز ٢٢
�س� اًؤال .وتهدف الدرا�سة �إلى الك�شف عن تفاعل ال�شباب مع �شروط التهمي�ش الإجتماعي التي يعي�شونها.
الأم���ن التق���ت الدكتورة ماري���ز يون�س� ،أ�ستاذة عل���م الإجتماع في
الجامع���ة اللبناني���ة ،وحاورتها ح���ول الإ�صدار الجديد م���ن ال�سل�سلة
البحثي���ة للدرا�س���ة بعنوان «تخي���ل ال�شباب لم�ستقبله���م :هروب نحو

د .يون�س.

المجهول» وم�ساهمته���ا البحثية فيه والتي حملت عنوان «الي�أ�س من
لبنان والهجرة الوردية».
پ م�������ا الجديد بر�أيك ف�������ي نظرة ال�شباب اللبنان�������ي المهم�ش �إلى
الم�ستقبل؟
 عندم���ا ن�ستمع �إل���ى �أحادي���ث ال�شباب اللبناني ح���ول نظرتهم�إل���ى الم�ستقبل نقدّر حجم الإحباط وان�س���داد الأفق �أمامهم .ولي�س
بم�ستغ���رب وال بجدي���د �أن تطغ���و النظ���رة ال�سلبية وم�شاع���ر الي�أ�س
والخ���وف والقل���ق على �ص���ورة الم�ستقبل في البيئ���ات المهم�شة � ،اَّإل
�أن التعبي���رات الوجودي���ة حول لبنان نف�سه والموق���ف منه كانت هي
التحول في نظرة ال�شباب للم�ستقبل.
م���ن يدقق في تعبيرات ال�شباب يج���د �أن ا�سم «لبنان» �سبق كل
تعبيراته���م اليائ�سة من الم�ستقبل ،وك�أن الي�أ����س ارتبط بلبنان ولي�س
بم�سبب���ات �أزماته ،بل �صوب ال�شباب �أ�صابع االتهام �إليه باعتباره هو
الم�شكلة ومجرد الوجود فيه يعني الي�أ�س وغياب الأمل ،وك�أنه �أ�صبح
هو ال�سبب في الق�ضاء على �أحالمهم.
� إ ّن���ه م� ّؤ�شر خطير على التح ّول لدى ه���ذا الجيل الذي لم ي�شهد
من���ذ والدت���ه انفراج���ات �أو حل���ولاً كما ج���رت العادة ل���دى الأجيال
ال�سابقة ،التي �شهدت ،رغم ت�أزم المراحل بين فترة و�أخرى ،محاوالت
خ�صو�صا بعد الحرب.
للإ�صالح،
ً
پ �إل�������ى �أي م�������دى يرب�������ط ال�شباب بي�������ن ي�أ�سه من لبن�������ان والأزمة
ال�سيا�سية والإقت�صادية؟
 لو كانت الم�س�ألة تتعلق بالو�ضع الإقت�صادي وح�سب ،لربما كانبالإمكان �أن يتفاع���ل ال�شباب بطريقة �أخرى ،ويعدوها مرحلة عابرة
�ست���زول� ،إال �أنه���م �أ�صبحوا مدركين �إلى ح ّد بعي���د ،البعد ال�سيا�سي
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للأزمة اللبنانية.
الالف���ت� ،أن التعابي���ر الأكثر ا�ستخدا ًما ل���دى ال�شباب عن الأزمة
ال�سيا�سية ارتبط���ت ب�أ�شخا�ص ال�سيا�سيي���ن� ،أي �شخ�صنة ال�سيا�سة،
وهم ناد ًرا ما تطرقوا لتعبير النظام ال�سيا�سي.
�إال �أن كل هذا الواقع المت�أزم لم يمنع قلة من ال�شباب من المراهنة
على �سيا�سيين من �أجل دعمهم للح�صول على عمل باعتباره الو�سيلة
ل�ضمان الم�ستقبل.
پ ه�������ل يعي ال�شباب م�س�ؤوليته تجاه الأزمة اللبنانية وقدرته على
الم�ساهمة في تحقيق التغيير؟
 المفارق���ة �أن كل مح���اور الدرا�سة ت�ؤك���د �أن نزعة تغيير النظامشو�ش عليهم
القائ���م الذي يح���د من طموح���ات ال�شباب اللبنان���ي وي� ّ
م�ستقبله���م و�أحالمه���م ،لي�س���ت ف���ي ح�سب���ان ال�شباب ف���ي البيئات
المهم�ش���ة؛ ف�إل���ى ال�سمة الإمتثالية التي �أظهرته���ا الدرا�سة �أكان في
العالق���ة م���ع الأ�س���رة� ،أم المدر�سة �أو الحياة المهني���ة ،فهي �أظهرت
� ً
أي�ض���ا ،بو�ضوح تام غياب ثقافة التغيير ف���ي �أذهان ال�شباب ،وغياب
الإلت���زام المطل���وب في �أي ن�ش���اط ي� ّؤ�س�س لتغيي���ر واقعهم المهم�ش
وظروفهم البائ�سة ،ال بل على العك�س ،بينت �أن النزعة ال�سائدة لديهم
ه���ي الإنخراط الأهلي والطائفي والعائلي و�أولوية الهوية الفئوية في
حال���ة التهديدات الحقيقية التي ي�شعرون بقلق نحوها ،وا�ستعدادهم
للن���زاع �ضد الآخر في �سبيلها� ،أي ال�صراع مع نظيره في المواطنية،
ولي�س �ضد ال�سلطة التي تهدّد فعل ًّيا م�ستقبله و�آماله وطموحاته.
فرغم التحركات والتظاهرات التي طالبت وتطالب بتغيير النظام
�أو رفع���ت مطالب معي�شية قد ب���د�أت منذ �سنوات ،فقد اقت�صر وعي
ال�شب���اب ال�سيا�س���ي عل���ى تحميل الم�س�ؤولي���ة لل�سيا�سيي���ن ،ولم يتم
الحديث عن �أي �أدوار لهم مرتبطة بالإنتقال �إلى الإلتزام والم�شاركة
بالتغيي���ر كما هو دور ال�شب���اب بالعالم عمو ًما .وك�أن الفقر ال ينعك�س
�آل ًّي���ا ف���ي �صناع���ة الإحتج���اج ال�سيا�س���ي ،وتغيير واق���ع ال�شباب في
البيئات المهم�شة ،بل يبدو �أن الأمر يتطلب تنظي ًما معي ًنا � أو فك ًرا
م�شروعا تنوير ًّيا كي يلعب ال�شباب دورهم التغييري.
قياد ًّيا يحمل
ً
پ وم�������ا للخروج البدي�������ل الذي طرح�������ه ال�شباب م�������ن ي�أ�سه وبناء
م�ستقبله؟
 م�ش���روع الهجرة من لبنان كان الح ّل بر�أي ال�شباب .بل توقعواع���دم الع���ودة �إلى لبن���ان ،وتمنوا الهجرة من���ه �إلى �أي م���كان يحترم
الإن�س���ان ،والح�صول على �أي جن�سية ،بل تكررت �أمنيات الهجرة من
خالل الزواج من �أجنبية.
لق���د �شكل���ت الهجرة من لبن���ان قا�س ًما م�شتر ًكا بي���ن ال�شباب في
النظ���رة �إلى الم�ستقبل ،وهي الخيار والتوقع والأمنية والحلم الوردي
الذي يفتح كوة �أمل لديهم للخروج من ي�أ�سهم وتهمي�شهم وحرمانهم.
فالهج���رة لي�س���ت م�س�ألة تاريخية ف���ي لبنان وح�سب ،بل ه���ي � ً
أي�ضا
م�س�أل���ة حياتية ،فاللبناني يهتم بتعليم �أبنائه وي�شجعهم على الهجرة،
وعل���ى تحويل الأم���وال من الخ���ارج للأهل ،ولكن مع ت����أزم الأو�ضاع
والي�أ�س من العي�ش في لبنان �أ�صبحت الهجرة الطويلة والنهائية �أمال
وخال�صا لهم.
لل�شباب
ً
و�صفتها بـ «الهجرة الوردية»؟
پ لماذا
ِ

الهجرة باتت حلم ال�شباب.

 عل���ى عك����س ما يجري ف���ي العديد من البل���دان الأخرى ،التيال تحم���ل الهج���رة ل�شبابها �س���وى �أمنية النجاة من واق���ع ا�ستبدادي
محبط ومي�ؤو�س منه ،وما الهجرة غير ال�شرعية التي يمار�سها ه�ؤالء
ال�شباب في ال�سنوات الأخيرة ،وما يرافقها من غرق وموت �إال اً
دليل
ملمو�س���ا على الي�أ����س الذي ي�ستعد للموت من �أجل���ه هرو ًبا من واقع
ً
محب���ط ج��� ًدّا .كانت نظ���رة ال�شب���اب اللبناني �إزاء م�ش���روع الهجرة،
نظرة �إيجابية محملة بالآمال والطموحات والنجاحات ،مندفعة نحو
الم�ستقب���ل ،متحف ًزا بخياله حول المغت���رب كنموذج للنجاح في بالد
المهجر.
پ ما هي �أبرز الخال�صات التي تو�صلت �إليها الدرا�سة؟
 �أبرز ما يمكن التوقف عنده في هذه الدرا�سة ،هو توجه ال�شبابنحو الخال�ص الفردي وانكفائه عن التغيير المجتمعي .فمع �أن التغيير
ارتبط تاريخ ًّيا بالفئات المهم�شة تخل�ص الدرا�سة �إلى نتيجة مختلفة.
فرغ���م �أن ت�أزم الأو�ضاع بلغ ح ًدّا غير م�سبوق على الم�ستويات كافة،
و�ص���ل حال ًّيا �إلى مرحلة الإنهي���ار الكبير الذي نعي�شه ،ف�إننا ناد ًرا ما
الحظنا في �أحاديث ال�شباب في البيئات المهم�شة ،وفي كل مفا�صل
الدرا�سة ومحاورها ،تعابير كالإحتجاجات والإنتفا�ضة والحراك ،وال
الم�شارك���ة فيها .لكن الدرا�سة ك�شفت بالمقابل عن بدائل وابتكارات
جدي���دة يخلقه���ا الجيل الحالي للتفاعل مع واقع���ه المهم�ش والتمرد
علي���ه .تظهر هذه البدائل بالتم���رد على الم�ستوى ال�شخ�صي �أو على
حيات���ه الخا�صة ،يمكن ت�صل �إلى رف�ض الزواج �أو رف�ض االنجاب� ،أو
م���ن خالل اندفاعه للهجرة ب�أي ثم���ن ،وطموحاته و�أحالمه في بالد
االغت���راب ،والرغب���ة بالإن�سالخ نهائ ًّيا عن لبن���ان� ،أو من خالل تبنيه
لقيم جدي���دة تخرق القيم المحلية بمفهومه���ا التقليدي ،وتتجاوزها
الى قيم عالمية.
ه���ي تفاع�ل�ات جديدة تحمل نزعات تمرد غي���ر تقليدية تتمحور
ح���ول ال���ذات والفردية والإ�ستقاللية ،بعيدًا ع���ن التمرد في الف�ضاء
الع���ام .وهو م���ا ي�ستحق الدرا�سة ،بح ًثا عن ط���رق تفاعالت ال�شباب
الجدي���دة في البيئات المهم�شة مع واقعهم الم�أزوم في ظ ّل انكفائهم
عن الم�شاركة في الف�ضاء العام.
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الطالب �ضحية الو�ضع الإقت�صادي

للأهل واملدر�سة واملع ّلِم
ليلى الداهوك
ِّ
المعلم وح��ده ،فغالبية
الأزم���ة المعي�شية ال تقع على عاتق
ال��ق��ط��اع��ات روات��ب��ه��ا م��ت��دن��ي��ة .ف��م��اذا تفعل �إدارات ال��م��دار���س
ال��خ��ا���ص��ة ال��ت��ي ت��ع��ان��ي م��ن خ��ل��ل ف��ي ال���ت���وازن ب��ي��ن ال��م��دخ��ول
والم�صروف في ّ
ظل الغالء الفاح�ش ال��ذي طال الم�صاريف
الت�شغيلية ،وع���دم ق���درة الق�سم الأك��ب��ر م��ن الأه���ل على دفع
م��ب��ال��غ �إ���ض��اف��ي��ة ع��ل��ى الأق�����س��اط؟ وك��ي��ف ت��ت�����ص�� ّ َرف �إزاء و�ضع
المعلم الذي قد ي� ّؤثر و�ضعه المعي�شي المتدهور على �أدائه
من حيث ال يدري؟
«الأم�����ن» ط��رح��ت ه���ذه الم�شكالت ع��ل��ى �أم��ي��ن ع���ام ال��م��دار���س
الكاثوليكية في لبنان الأب يو�سف ن�صر ،وكان معه هذا اللقاء:
پ ما هي الم�شاكل التي تواجهونها بعد فترة طويلة من غياب
التعليم الح�ضوري وتدهور الو�ضع الإقت�صادي؟
 لقد �أوقعتنا الأزم��ة في م�شاكل متعددة� :أ َّولها ما �س ّببهتدن في الم�ستوى
الغياب الطويل عن التعليم الح�ضوري من ٍ ّ
التربوي العام.
الم�شكلة الثانية :يجب الإ�سراع في معالجتها ،وهي الت�س ّرب
أي�ضا ،نتيجة
المدر�سي نتيجة المع�ضلة الأولى الآنف ذكرها و� ً
الظروف الإقت�صادية التي �أجبرت بع�ض الأهل التي تدنت
قدرتهم المالية حتى ال�صفر على ترك �أوالدهم في المنزل
من دون درا�سة .كما �أن بع�ض طالب المرحلة الثانوية لم
يتابعوا درا�ستهم لأنهم ر�أوا عدم جدواها في ّ
ظل البطالة
وف�ضلوا الإتجاه �إلى
المتزايدة والتي قاربت الـ  40بالمئة،
ّ
�سوق العمل مبا�شرة .وقد �أك��د تقرير اليوني�سيف �أن في
لبنان � ٧٠٠ألف طالب مت�س ّرب منهم � ٥٠٠ألف بين الجئين
ونازحين و � ٢٠٠ألف لبناني .لذا� ،أ ّدق ناقو�س خطر كارثة

پ الأب ن�صر :الت�س ُّرب المدر�سي
ِّ
يهدد بكارثة تربو َّية پ

الأب ن�صر.

تنتظرنا �أمام هذا الواقع .وعلى الدولة المبادرة ال�سريعة
لو�ضع خطط كفيلة ب�إعادة �إدماجهم في المدار�س.
الم�شكلة الثالثة :تكمن في �إلغاء ال�شهادات الر�سمية مما ي�ؤدي
�إلى �ضربة قا�ضية لم�ستقبل الطالب ،لذا يجب التم�سك بهذه
ال�شهادة التي ترفع الم�ستوى التربوي وتعطي الطالب جواز
�سفر للإنتقال �إلى مرحلة الإخت�صا�ص الجامعي.
الم�شكلة الرابعة :الحاجة الما�سة �إل��ى تحديث المناهج
الجدي عليه
البالية ،وهذا ما بد�أ المركز التربوي العمل
ّ
وتحديد الإط��ار المرجعي ليتالءم مع الواقع الحالي ومع
متطلبات �سوق العمل بتكليف من معالي وزير التربية.
الم�شكلة الخام�سة :هي م�شكلة نف�سية �إجتماعية وتكمن في
احتكاك مبا�شر ودائم للطالب لمدة �سنتين بالبيئة والمجتمع
المحلي وانف�صالهم عن المدر�سة� ،أي ابتعادهم عن منظومة
القيم التي تتبعها الم�ؤ�س�سات التربوية واعتماد منظومة
البيئة المحلية وال�شارع ،وهي لي�ست منظومة �صالحة دائ ًما.
�إ�ضافة �إلى ذلك ،تبرز ال�ضغوط النف�سية التي يعاني منها
حد �سواء ،والتي يجب تنفي�سها
المعلم والمتعلم والإدارة على ّ
ب�سبل علمية �صحيحة لكي ي�ستعيد القطاع التربوي عافيته
ونبني المواطن ال�سليم .فالإدارة تعاني من اختالل التوازن
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الت�سرّب املدر�سي خطر يهدد م�ستقبل الأجيال.
ُ

بين المدخول والم�صروف في ّ
ظل تفاقم الم�صروف الت�شغيلي
ّ
وبع�ض الزيادات للمعلمين في ظل عجز الق�سم الأكبر من
الأهل عن دفع �أق�ساط توازي الغالء�.إذا نحن �أمام خلل بنوي
�إ�ستراتيجي في الم�ؤ�س�سة التربوية� .أ�ضف �إلى ذلك معاناة
الأهل وال�ضغوطات النف�سية والإقت�صادية والإجتماعية التي
يم ّرون بها وكلها تلقي بكاهلها على التلميذ الذي يح�ضر �إلى
اً
محمل ب�أثقال �أكبر منه.
المدر�سة منه ًكا

ثان ًيا ،على المجل�س النيابي العمل على تعديل المادة 2
تحدد
من قانون  515ب�شكل مرن يتالءم مع التطورات ،فهي
ّ
م�صاريف الت�شغيل بـ  %35في الوقت الذي زادت فيه اً
مثل
�صفيحتا البنزين والمازوت بن�سبة  ،%25هذا عدا الم�صاريف
الت�شغيلية الأخرى� .أما الداعم الثاني فهي الدول المانحة
ال�صديقة م�شكورة ،ولكن هذا الدعم وحده ال يكفي ولي�س
اً
حل على المدى الطويل.

پ هل بد�أتم العمل على �سبل المعالجة النف�سية؟
 ب��د�أن��ا بتح�ضير م�شاريع نف�سية اجتماعية بمعاونةالم�ؤ�س�سات التربوية المقتدرة ،تغطي كل القطاع التربوي
الخا�ص منها ،وال �سيما غير القادرة على تعيين اخت�صا�صيين
وتح ّمل الأعباء ،عل ًما �أ َّن في بع�ض المدار�س اخت�صا�صيين
يقومون بهذه المهمة.

پ ولكن �إلى �أي مدى ي�ستطيع المعلم الذي يعجز عن ت�أمين
لقمة عي�شه من الإ�ستمرار والعطاء؟
 على ال�صعيد النظري المعلم ر�سول ي�صنع الأجيال ويجب�أن يحافظ على مكانته� ،أما على ال�صعيد العملي فهو يعاني
لت�أمين لقمة العي�ش والم�ستلزمات ال�ضرورية للعي�ش بكرامة،
ولكن الأزمة المعي�شية ال تقع على عاتق المعلم وحده فغالبية
أي�ضا ،وراتبه
القطاعات رواتبها متدنية والع�سكري يعاني � ً
ٍ
متدن �أكثر بكثير من المعلم.
لذا علينا توعية النفو�س وال�ضمائر ،وت�ضافر الجهود حتى تم ّر
الأزمة ،فهي لن ت�ستمر وقد �أثبتت تجربة بلدان كثيرة ومنها
قبر�ص �أنها وقفت وواجهت الأزمة و�أنع�شت اقت�صادها .من
هنا �أنا�شد المعلم الإ�ستمرار وال�صمود كي ال يخ�سر مكانته
ويندم بعد ذلك .كما �أنا�شد الم�ؤ�س�سات التربوية �أن تقدم ما
أي�ضا ،المغتربين المقتدرين �أو المقيمين
ت�سمح به ظروفها و� ً
في لبنان �أن يدعموا �إخوتهم غير المقتدرين حتى عودة
الأمور �إلى مجاريها� .أما ال�س�ؤال الذي �أ�ضعه بر�سم المعلمين
فهو� :إذا عجز الأهل عن �إر�سال �أبنائهم �إلى المدر�سة فمن
�أين �سن�ؤمن ا�ستمرار مهنة التعليم؟ لذا يجب التنبه والبقاء
�ضمن حدود العقل والمنطق ومراعاة ظروف بع�ضنا البع�ض.

پ تتحدث عن م�شكلة ثالثية تعاني منها الم�ؤ�س�سات التربوية
والمعلم والأهل على حدّ �سواء ،فما هو الحل بر�أيك؟
 الحل ينق�سم �إلى اتجاهات عدة تت�ضافر وتتكامل حتىتنتهي هذه الأزمة:
�أولاً  ،على الدولة البحث عن �سبل لتطبيق قانون الـ 500
مليار الذي تم �إق��راره وح�صة المدار�س الخا�صة منه 350
مليا ًرا .ونحن في الأمانة العامة ن�ستغرب التمييز بين �أ�ساتذة
القطاعين العام والخا�ص .ففي الوقت الذي ت�صرف فيه
الدولة للقطاع العام  90دوال ًرا ومرتب �شهر �إ�ضافي ،ال
تفكر في �أ�ساتذة القطاع الخا�ص ،وهذا خط�أ منهجي لأن
لهما الر�سالة نف�سها.

54

العدد  364ــ �أيار 2022

تحقيق

قلق عاملي من بكترييا ال�ساملونيال:
الوقاية الغذائية هي الأ�سا�س
غوى حيدر
�أ�صبحت ق�ضية انت�شار بكتيريا ال�سالمونيال مو�ضع نقا�ش عام عالمي ،بعدما تمّ ت�سجيل �إ�صابة  ١٥٠اً
طفل تقل �أعمارهم
عن �سن العا�شرة في ت�سع دول �أوروبية .وهذا الخبر �أثار الذعر بين النا�س ومنهم اللبنانيون.

ما هي الساملونيال؟

ال�سالمونيال هي طفيليات ت�صيب الإن�سان ،الثدييات )القوار�ض(
والطيور )ال��دواج��ن( عن طريق الفم .وه��ي م�س�ؤولة عن العديد
من الإ�صابات ،منها ُح َّمى التيفوئيد ،والحمى نظيرةُ التيفوئيد،
وهما الأخطر ،والتهاب المعدة المعو ّيَة ،وعدوى جماع َّية بالت�سمم
الغذائي .هذه البكتيريا تعبر جدار الأمعاء ،وتتكاثر في الج�سد،
وتقدّر الجرعة ال ُمعدية بحوالي  ١٠٠٠٠٠بكتيريا .وفي النهاية،
ينتج الكائن الم�صاب �أج�سا ًما �ضد البكتيريا مما ي�سهم في ال�شفاء
التلقائي للمر�ض .ومن دون العالج ،تبلغ ن�سبة الوفيات نحو  ٢٠في
المائة.

رأي الطب
ال��دك��ت��ور محمد ح��ي��در ت��ح��دث ل���ـ«الأم���ن» ع��ن �سبل الوقاية
من ال�سالمونيال فن�صح بتجنب �شرب الحليب الخام والمنتجات
الم�صنوعة منه ،والإكتفاء فقط بالحليب المب�ستر �أو المغلي .وعدّد
�أعرا�ضها التي تتم ّثَل بالغثيان والقيء والت�شنجات والإ�سهال والحمى
والق�شعريرة وال�صداع وال��دم في ال��ب��راز .وع��ادة ما ت�ستمر هذه
الأعرا�ض من � ٢إلى � ٧أيام  ،ويمكن
�أن ي�ستمر الإ�سهال حتى � ١٠أي��ام.
كما يمكن �أن تنتقل ال�سالمونيال عبر
ال�سل�سلة الغذائية ب�أكملها  ،من علف
الحيوانات �إل��ى الإنتاج الأول��ي �إلى
المنازل �أو الم�ؤ�س�سات التي تقدّم
خدمات الطعام.
�أم���ا ال��ع�لاج ،فهو بالن�سبة �إل��ى
الحاالت الخطيرة تعوي�ض ال�شوارد
الكهربائية ( )Electrolyteالتي
ُف��ق��دت نتيجة ل��ل��ق��يء والإ���س��ه��ال
ب����أخ���رى ،وت��ع��وي�����ض ال�����س��وائ��ل لأن��ه
يمكن �أن ت�سبب العدوى الجفاف في
الج�سم.
وال ين�صح الدكتور حيدر بالعالج

الروتيني بم�ضادات الميكروبات لدى الأف��راد الأ�صحاء للحاالت
الخفيفة �إل��ى المتو�سطة لأ ّن م�ضادات الميكروبات قد ال تد ّمر
م�سببات الأمرا�ض تما ًما ،وقد تختار ال�سالالت المقاومة ،مما قد
ي���ؤدي بعد ذلك �إلى فقدان فعالية ال��دواء .ورغم ذلك ،قد تحتاج
َّ
الر�ضع وكبار ال�سن والمر�ضى
المجموعات المعر�ضة للخطر مثل
الذين يعانون من نق�ص المناعة �إلى تلقي العالج الم�ضاد للميكروبات.

رأي صيدلي
من جانبه ،ي�شير ال�صيدلي خالد اللّقي�س لـ«الأمن» �إلى �أ َّن ارتفاع
ي�شجع اللبنانيين على تجنب الإ�صابة
�أ�سعار الأدوي���ة في لبنان
ّ
بالأمرا�ض لعدم تو ُّفر المال ل�شراء العالج .ففي كل الأح��وال �إن
الأدوي��ة التي تعالج هذه الأعرا�ض ال يقل �سعرها عن مئتي �ألف
ليرة لبنانية في �أح�سن الأحوال .كما ان عدوى ال�سالمونيال تقاوم
وال تت�أثر ب��دواء الـ« »Ampicillinوهو من الم�ضادات الحيوية.
يمكن لل�صيادلة تثقيف �أخ�صائيي الرعاية ال�صحية الآخرين ب�ضرورة
تخ�صي�ص الم�ضادات الحيوية للمر�ضى الذين يعانون من مر�ض
�شديد �أو �أولئك المعر�ضين لخطر كبير للإ�صابة بالم�ضاعفات.
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مقال

احلق يف احلياة ٌّ
ُّ
حق َّ
مقد�س
د.نجاة جرج�س جدعون
ّ
ُ
الن
إن�سان ح ًّرا عزي ًزا بين �أبوَين،
يُ ولدُ ال
يتكف ِ
ورعايت ِه،
وك�سوت ِه
إطعام ِه
ش�������ئته ،و�
بتربيته وتن�
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
�������ف ،ح ّتى ينمو تنمي ًة
إحاطت ِه
و�
ّ
بالحب والعط ِ
ِ
َ
ّ
نف�س ّي ًة وبدن ّي ًة �سليم ًة .كما ُ
يعي�ش
الحق ب� ْأن
له
وبيئة
إجتماعي،
ض�������ن �
ٍ
ّ
حيا ًة كريم ًة �آمن ًة بين ح� ٍ
ُ
َ
يكون
ينطلق منها دون � ْأن
�������ليمة،
�إجتماع ّية �س
ٍ
خائفً�������ا� ،أو مت�������ر ّددًا� ،أو قلقً�������ا .وبالمقابل ،على
َ
ولة � ْأن ُت ّ
ُ
طاقت ُه
�������مح به
وف َر له
العمل بما ت�س ُ
الدّ ِ
وم�ؤهّ ال ُت ُ
أحد
�������ه البدن ّية والعقل ّي�������ة .وال يجو ُز ل ٍ
ُ
ض�������رر ،ك� ْأن
يم�س
� ْأن يعت�������دي علي�������ه� ،أو
ّ
حياته ب� ٍ
يُ عتق َ
�������ل �أو يتع َّر َ
�������رب ّ
�ض ّ
يتم
ال�ش
�������ديد� ،أو َّ
ِ
لل�ض ِ
عتبر
إرادت ِه .ويُ ُ
ص�������رف به من غير � ِ
�إعدامُ ُه ،وال ّت� ّ
الح ّ
مر
�������ق في
ِ
الحياة �أم ًرا مُ ثي������� ًرا للجدل على ّ
َ
َ
إن�سان ّ
قديما،
�������عيف كان،
ال�ض
ص�������ور ،ل َّأن ال
ً
الع� ِ
ّ
الحياة
بالحق في
يُ �س�������تخدَ مُ
كخادم ،ال يتم ّتعُ
ِ
ٍ
كان يتع َّر ُ
وال ي�س�������تطيعُ � ْأن يُ بدي ر�أي�������ه .كما َ
�ض
ّ
والق�سوة
العنيف
�������رب
إهانات والمذ َّل ِة
لل
ِ
ِ
ِ
وال�ض ِ
ّ
ص�������ور
ال�ش
ِ
�������ديدة .وم������� َّرت الكثي�������ر من الدّ ِ
ول بع� ِ
ّ
���ل���ام؛ حي�������ث َ
كان الإن�س ُ
�������ان يُ باعُ ويُ �ش�������ترى
الظ ِ
أ�سواق.
رخي�صة في ال
ك�سلعة
ٍ
ٍ
ِ
ٌ
قائم حول ّ
�������ان
جدل
اليوم ،هناك
حق الإن�س ِ
ٌ
فبع�ض المر�ض�������ى يدخل َ
ُ
�������ون في
�������اة:
ف�������ي الحي ِ
َ
الفرا�ش
طريحي
ويبقون
أمد،
ِ
غيبوبة طويلة ال ِ
ٍ
ِ
أجهزة ال ّت ّ
طويلة.
لفترة
�������ناعي
ال�ص
على �
نف ِ�س ّ
ِ
ٍ
ٍ
ّ
جهاز ال ّت ّ
نف ِ�س عنهم كي يموتوا
يتم رفعُ
ه�ؤالء ّ
ِ

ويُ و ّدع�������وا الحي�������اة لأ َّنه�������م ل�������م ي�س�������تقيظوا من
المري�ض
أقرباء
الغيبوبة .وه�������ذا الخيا ُر ي ّتخذ ُه �
ُ
ِ
ِ
ُ
الحياة .وكثي ًرا ما ي
فيحرمونه م�������ن
َرتكب الفردُ
ُ
ِ
جرائ������� َم َ
به ،وقد
دون � ْأن َيع�������ي خطورة ما يق�������ومُ ِ
عاقب ُه القان ُ
إعدام ا ّلذي يق�ض�������ي
يُ ُ
�������ون عليها بال ِ
حيات ِه.
على
ِ
�������ه ،فق�������د كفل ْ
�������ت القواعدُ
وف�������ي ّ
�������ياق عين ِ
ال�س ِ
المتع ّلقة بحقوق الإن�س�������ان
الدّ ول ّية والدّ اخل ّية ُ
َّ
الحياة ،وال �س ّيما مد ّونة قواعد �سلوك
الحق في
ِ
عنا�ص�������ر قوى الأم�������ن الدّ
اخلي في لبن�������ان ا ّلتي
ّ
الحياة هو ٌّ
ّ
حق مقدَّ ٌ�س؛
الحق في
�أ�شا َرت �إلى � َّأن
ِ
ص�������ر قوى الأمن � ْأن يمتنعَ
�إذ لحظت �أ َّنه على عن� ِ
القوة �إ ّ
حالة ّ
ب�شكل
رورة
ال في
ا�ستخدام
عن
ّ
ال�ض ِ
ِ
ٍ
ِ
الو�ضع وبعد ا�ستنفاد ّ
كافة الو�سائل
يتنا�سب مع
ُ
ِ
المتاحة و�ض�������من الحدود ال ّ
الزمة
غير العنف ّية ُ
أداء الواجب .كما عليه �أ ّ
�������تعمال
ال يلج�أ �إلى ا�س
ل ِ
ِ
���ل���اح �إ ّ
�������رورة الق�صوى ً
حاالت ّ
وفقا
ال�ض
ال في
ّ
ِ
ِ
ال�س ِ
ّ
�������ون وبع�������د ا ّتخاذ كاف�������ة تدابي�������ر الحيطة
للقان ِ
الممكنة وا�ستنفاد ّ
ال�سبل الأخرى.
ُ
كافة ّ
ُ
ص�������ميم الخطط
أهم ّي�������ة ت�
م�������ن هن�������ا ،تب�������رز � ّ
ِ
ّ
الحق
ال ّتربويّة وال ّتثقيف ّي�������ة الهادفة �إلى ت�أمين
وال�س�������هر على تنفيذه�������ا ومراقبتها؛
الحياة
في
ّ
ِ
هذا ف� ً
كجزء ال
�������ة تثقيف ّي ٍة
ٍ
ر�سم �سيا�س ٍ
ض���ل���ا عن ِ
ّ
ّ
الحق
تعزيز
�سبيل
�سيا�سة وطن ّي ٍة في
يتجز�أ من
ٍ
ِ
ِ
انتهاك ِه.
الحياة وللحدّ من
في
ِ
ِ
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إضاءة

ما �رس ُّ انتحار م�شاهري عامليني:

الإكتئاب ،الوحدة �أو ال�ضغط النف�سي؟
جورج حايك
ع��ن��دم��ا تنت�شر �أخ���ب���ار ان��ت��ح��ار �أح��د
الم�شاهير ،ي�س�أل الكثيرون :كان لديهم
ك��ل ���ش��يء� ،أي ال��م��ال وال�����ش��ه��رة ،ف��ل��م��اذا
ي��ق��ت��ل��ون �أن���ف�������س���ه���م؟ الأج�����وب�����ة ع���دي���دة
و�أهمها الإكتئاب والوحدة وال�ضغوطات
النف�سية ،لكن مهما كانت الأ�سباب ف�إن
ال��خ��ط��ورة ف��ي ال��م��و���ض��وع �أن��ه��م يعي�شون
ف��ي دائ���رة ال�����ض��وء ،ولديهم ال��ق��درة على
الت�أثير ف��ي معجبيهم ،الأم���ر ال��ذي قد
ي��دف��ع ال��م��ه��وو���س��ي��ن ب��ه��م �إل����ى تقليدهم
حتى الموت.
تظهر قائمة انتحار الم�شاهير �أدناه
� َّأن المال وال�شهرة ال ي�شتريان ال�سعادة.
وفي ما يلي �أبرزهم:

مارلني مونرو.

مارلني مونرو

ظلت مارلين مونرو الممثلة الأكثر
�شهرة  ،وال��م��ع��روف��ة ب��الإغ��راء والإث����ارة،
تعاني من نوبات اكتئاب حادة ومتكررة،
�أ ّدت ف���ي ال��ن��ه��اي��ة �إل�����ى �إق���دام���ه���ا على
الإن��ت��ح��ار ،ب��ت��ن��اول ج��رع��ة مرتفعة من
ال���دواء .وكانت قبل وفاتها بعامين قد
ع��� َبّ���رت ل��ل��م��ق��رب��ي��ن م��ن��ه��ا ع���ن ���ش��ع��وره��ا
ب��ال��ف�����ش��ل ،وال��خ��ي��ب��ات ال��م��ت��ك��ررة ،و�أن��ه��ا
م�صابة بالجنون ،حتى �أنها تبدو �أمام
نف�سها ،خارج نطاق الب�شرية .

داليدا

ان��ت��ق��ل��ت �إل�����ى ف��رن�����س��ا وع���ا����ش���ت فيها
خ�لال فترة المراهقة ،وح�صلت على
الجن�سية الفرن�سية وظلت تعرف بها
�إلى �أن فارقت الحياة.
لمع ا�سمها بقوة في مجال الغناء،
ون��ج��ح��ت ف���ي �أن ت��غ��ن��ي ب��ع�����ش��ر ل��غ��ات
ح��ي��ث ����ص���درت ل��ه��ا �أل���ب���وم���ات �ضمت
�أغاني بالفرن�سية والعربية واليونانية
والأل��م��ان��ي��ة والإن��ك��ل��ي��زي��ة وال��ي��اب��ان��ي��ة
والهولندية.
ب���ي���د �أن ال���ن���ج���اح ال������ذي ح��ق��ق��ت��ه
ف��ي ال��غ��ن��اء ل��م ينعك�س ع��ل��ى حياتها
ال���خ���ا����ص���ة ف���ع���ان���ت م����ن ع��ل�اق����ات غ��ي��ر
م�����س��ت��ق��رة وه���و م��ا جعلها ت��ق��دم على
االنتحار �أكثر من م��رة ،حيث تناولت
جرعة كبيرة من ال���دواء �أدخلتها في
غ��ي��ب��وب��ة ل��ف��ت��رة ط��وي��ل��ة .وه���ي ت���أث��رت
ب��م��ح��اول��ة ان��ت��ح��ار ���ص��دي��ق��ه��ا المغني
م��اي��ك ب��ران��ت �سنة  1975ف��ك��ررت ي��وم
� 2أي�����ار 1987فعلتها م��ج��د ًدا وتناولت
جرعة كبيرة من ال��دواء لت�ضع نهاية
ل��ح��ي��ات��ه��ا ت���ارك���ة ر����س���ال���ة ك��ت��ب��ت فيها
باللغة الفرن�سية« :اعذروني ..الحياة
لم تعد تطاق».

روبن ويليامز

داليدا.

ا�سمها الحقيقي ي��والن��دا كري�ستينا جيجليوتي ،م��ن مواليد
القاهرة  17كانون الثاني  ،1933و�أ�صولها �إيطالية ،ولكنها �أم�ضت
���س��ن��وات حياتها الأول����ى ف��ي م�صر� ،ضمن الجالية الإي��ط��ال��ي��ة ،ثم

م���ن ال���غ���ري���ب �أن ن��ج��د ال�����ش��خ�����ص
الذي �أح�ضر الفرحة واالبت�سامة �إلى
ك��ل بيوت العالم ل��م ي�ستطع �إح�ضار
ال���ب���ه���ج���ة �إل������ى ���ش��خ�����ص��ه ،ف���ق���د وج���د
ً
معلقا
الممثل العالمي روبن ويليامز
فى منزله بكاليفورنيا ،و�أكد الأطباء �أنه كان يعاني من مر�ض بالعقل
�أدى �إلى خلل فى الأع�صاب مما جعله ي�شنق نف�سه فى منزله ،وذلك
بعد وفاة �شريكة عمره المفاجئ الذى لم يتحمله.
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إرنست همنغواي

م��ن م��وال��ي��د  21ت��م��وز  1899ويعد
واح ً
�������دا م���ن �أه�����م ال���روائ���ي���ي���ن وك��ت��اب
الق�صة الأم��ي��رك��ي��ي��ن ،ك��ت��ب ال��رواي��ات
والق�ص�ص الق�صيرة .لقب ب��ـ «ب��اب��ا»،
وغ���ل���ب���ت ع��ل��ي��ه ال���ن���ظ���رة ال�������س���وداوي���ة
للعالم في البداية� ،إال �أنه غير م�سار
فكره وعاد ليبرز �أفكارًا تتعلق بالقوة
النف�سية لعقل الإن�سان في رواياته.
���ش��ارك ف��ي الحربين العالميتين
الأولى والثانية بالخدمة على �سفينة
حربية �أميركية كانت مهمتها �إغ��راق
ال��غ��وا���ص��ات الأل���م���ان���ي���ة ،وح�����ص��ل في
ك��ل منهما على �أو���س��م��ة ،وك���ان لفترة
الحرب �أثر كبير على كتاباته.
وف��ي مطلع تموز  ،1961ا�ستيقظ
همنغواي بمنزله الجديد في مدينة
كي�شتوم ،وارتدى روبه الأحمر ،و�سلك
ط��ري��ق��ه �إل�����ى ال��ط��اب��ق الأر�����ض����ي وه��و
ي��م�����ش��ي ع��ل��ى �أط�������راف �أ���ص��اب��ع��ه لئال
ت�ستيقظ زوجته ماري ،وتناول بندقية
ق�����ص��ي��رة بفوهتين ك����ان ي�ستخدمها
لل�صيد و�أنهى حياته.

روبن ويليامز.

�أرن�ست همنغواي.

توني سكوت

من مواليد نورتن �شيلد في �إنكلترا
 21ح���زي���ران  ،1944وي��ع��د واح ً
�����دا من
�أ�شهر مخرجي هوليوود ،لكن النجاح
ال���ذي حققه على الم�ستوى العملي
غاب عن حياته الخا�صة حيث خا�ض
 3تجارب زواج باءت جميعها بالف�شل.
�أ����ص���ي���ب ب���اك���ت���ئ���اب ����ش���دي���د ح��رم��ه توين �سكوت.
النوم ودفعه �إل��ى تناول �أدوي��ة م�ضادة
تجد نفعًا ،فقرر �إنهاء حياته ،ولكنه ظل مت�أثرًا
لالكتئاب ،ولكنها لم ِ
بمهنته حتى �آخر لحظات حياته ،حيث جاء انتحاره على طريقة
�أف�ل�ام ه��ول��ي��وود ،ففي �آب  2012وف��ي و���ض��ح النهار وق��ف على ج�سر
فان�سان توما�س بميناء �سان بيدرو ،لو�س �أنجلو�س ،وقفز من �أعاله
�إلى الماء.

كورت دونالد كوبني

�أح���د �أ���ش��ه��ر ن��ج��وم ال��غ��ن��اء والمو�سيقى ف��ي ال��والي��ات المتحدة،
ب��زغ نجمه خ�لال ثمانينيات ال��ق��رن الما�ضي ،وك���ان �أح���د �أه���م من
ا�ستخدموا الغيتار ،بعدما ان�ضم �إلى فرقة «نيرفانا» الغنائية التي
�أ�س�سها مع �صديقه كري�ست نوفولي�سيك �سنة  ،1985وباع «كوبين» مع

«نيرفانا»  25مليون ن�سخة من
�ألبومات الفرقة في الواليات
المتحدة وح��ده��ا و 50مليون
ن�سخة حول العالم.
ع����ان����ى ط�������وال ح���ي���ات���ه م��ن
م�شاكل �صحية كانت �سببًا في
تعاطيه للمخدرات في مرحلة
مبكرة من حياته الفنية� ،إال �أنه
في � 1آذار  1994وبعد خروجه
م��ن الم�ست�شفى ل��م ي�ستطع
ت���ح���م���ل ال�������ض���غ���ط ال�������ص���ح���ي
ن��ت��ي��ج��ة ال��ه��ي��روي��ي��ن و�أم���را����ض
ال��م��ع��دة وال���رئ���ة ال��ت��ي �أث��ق��ل��ت
ك���اه���ل���ه ،ف����أغ���ل���ق ع���ل���ى ن��ف�����س��ه
ب����اب غ��رف��ت��ه وح��م��ل م�سد�سه
ل��ي��ن��ه��ي ح���ي���ات���ه ،ل��ك��ن زوج��ت��ه
ات�����ص��ل��ت ب��ال�����ش��رط��ة وان��ق��ذت��ه،
بيد �أن محاولة انتحار تالية
ل�����م ت���ن���ت ِ���ه ب���������س��ل�ام ،وو����ض���ع���ت
الف�صل الأخير لحياته ،وعثر
عليه بعد هذه الحادثة ب�شهر
ت��ق��ري��بً��ا م��ي��تً��ا ب��ج��ان��ب بحيرة
وا���ش��ن��ط��ن ،وت��ب��ي��ن ب��ع��ده��ا �أن��ه
اطلق ر�صا�صة على ر�أ�سه في
ذلك المكان المعزول.

أسباب نفسية
بالدرجة األولى

ال �شك في �أ ّ َن الدافع الأول
ل�لان��ت��ح��ار ه��و «ف���ق���دان معنى
ال���ح���ي���اة» و«ع������دم الإح�����س��ا���س
ب��ج��دواه��ا» ،وط��ب��قً��ا للمنظور
النف�سي التحليلي ف�إن الرغبة في الحياة تعتمد على م�شاعر تقدير
ال����ذات .فعندما ي��ت َّ
المنتحر الإح�����س��ا���س بعدم
��ول��د ل��دى ال�شخ�ص
ِ
تقديره لذاته� ،أ ًيّا يكن ال�سبب ،ف�إنه يعود �إلى حالة الر�ضيع المهجور
الجائع ال���ذي ي��رغ��ب ف��ي �أن يمحو مو�ضوع ال��ح��ب المندمج فيه.
وبارتكابه فعل االنتحار فهو ينجح في ذلك ليجد «�أنا» عليا �أخرى.
وف���ي ظ��ل ان��ت�����ش��ار و���س��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي ب��ات��ت الأم���ور
�أكثر �صعوبة ،وفتحت الأبواب على م�صراعيها �أمام التتبُّع والتنمُّ ر
والإطراء �أو الإنتقاد ،مما ي�ؤدي ببع�ض النجوم �إلى عي�ش �أزمة هوية
بين طبيعتهم الحقيقية التي تظهر خلف الأب��واب المغلقة فقط،
وتلك التي ِّ
يقدمونها للجمهور.
ف��ي ال��خ��ت��ام ،نخل�ص �إل��ى نتيجة مفادها �أن ال��م��ال وال�شهرة ال
ِّ
ي�شكالن �صمَّ ام �أمان في مواجهة الأمرا�ض النف�سية والعقلية.
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تحقيق

الفنانة الت�شكيل ّيَة د .دميا �أبي رعد:

لي�س ك ّ ُل ر�سام فنانا ً
ف�ؤاد رم�ضان

الفنانة الت�شكيلية الدكتورة ديما �أبي رعد ،تحاكي
في لوحاتها الواقع اليومي لحياة المواطن ،وتعتمد
الفرا�سة في وجوه المواطنين ،منذ التكوين ،تدخل
�إلى عمق �أعماق الإن�سان ،تتخيلُ ،ت ّ
حلل بواطنه
و�أفكاره ومعي�شته و�سلوكياته وكيفية مواجهته للأحداث
والكوارثّ ،
تتوهج قريحتها وانفعاالتها بق�ضايا
وتج�سدها
الإن�سانية ،فت�ستنبط م�شهدية توظفها
ّ
بمقاربات لم�شروع والدة لوحة من هذا الواقع
الم�ستجد بقالب تعبيري �صرف بما يجذب المتلقي.
م� ّ َؤخرًا �أقامت �أبي رعد معر�ضها في غاليري «كاف» –
الأ�شرفية ،وقد زارته «الأمن» ،و�أجرت معها لقاء ،هنا
مجرياته:

من لوحاتها.

پ لنبد�أ بنبذة عن درا�ستك ون�شاطاتك الأكاديمية؟
 �أحمل دكتوراه في تاريخ الفنون من الجامعة اللبنانية ،وماج�ستيرر�سم وت�صوير من معهد الفنون الجميلة في الجامعة
اللبنانية ،وماج�ستير في علم الآثار من كلية الآداب والعلوم
الإن�سانية في الجامعة اللبنانية ،ورئي�سة ق�سم الفنون الت�شكيلية -
الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية.
وقد �أقمت معار�ض خا�صة في لبنان� ،ألمانيا ،فرن�سا� ،سوي�سرا،
كولومبيا ،دبي ،كما �شاركت في معار�ض محلية وخارجية في
الواليات المتحدة الأميركية ،بريطانيا ،فرن�سا� ،ألمانيا ،الجزائر،
ال�صين ،م�صر ،البرتغال ،قطر ،الأردن ،اليمن ،الهند� ،أبو ظبي،
ال�سودان ،تون�س ،تركيا� ،إيطاليا ،اليابان ،ال�سعودية ،هولندا،
الإمارات العربية المتحدة ،بنغالد�ش� ،سوريا والكويت .كذلك
�شاركت في العديد من لجان التحكيم محل ًّيا ودول ًّيا.
�إ�ضافة �إلى ذلكَّ � ،أ�س�ست �سمبوزيوم بعلبك الدولي للر�سم والنحت
عام  ،2018وتوليت �إدارة بينالي بيروت الدولي لر�سوم الأطفال -
بيروت  -لبنان .وكنت �ساب ًقا رئي�سة جمعية الفنانين اللبنانيين
للر�سم والنحت ،ومديرة �ش�ؤون ال�سينما والم�سرح
والمعار�ض في وزارة الثقافة.
پ وكي�������ف ب�������د�أت م�س�������يرتك ف�������ي عال�������م الف�������ن
الت�شكيلي؟
 ما من فنان يعي بال�ضرورة موهبته في ال�صغر،بل هناك من ي�شير �إليه بالموهبة ،وهذا ما ح�صل
مع �أهلي عندما ن�صحهم الفنان القدير رفيق
�شرف الذي تجمعهم به �صداقة قديمة ،ب�أن
التحق بمعهد الفنون الجميلة لتنمية موهبتي .وقد
اكت�شفت بعد التخرج الأكاديمي �أنه من ال�ضروري
جمع ما تعلمناه من تقنيات و�أدوات ،و�إعادة
التفكير بتحقيق الهواج�س التي ت�سكننا بالأ�سلوب
الأقرب �إلينا ،وا�ستخدام الأكاديميات لتحقيق
الهدف المن�شود في تغيير نمطية الر�ؤية الب�صرية
المعتادة .فالفن عبارة عن عملية تركيبية وتفكيكية
وريا�ضية من خالل خلق التوازن اللوني والت�أليفي
معتمدة على ثقافة ب�صرية متطورة عبر الزمن.
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پ المرحلة التي
يعي�شها لبنان لوحة
�سريال َّية پ
وفي عالمنا الحالي ،حيث الأحداث
المت�سارعة والإنفعاالت والالا�ستقرار في
الذات الب�شرية ،على الفنان القيام بتغيير
جذري ل�سطح اللوحة ،و�إي�صال التم ّوجات
الحا�صلة في العقل الباطني والوعي
الم�ستتر .من هنا �أتت وجوه معر�ضي
علي في حاالت
ً
مزيجا من مالمح م َّرت َّ
متق ِلّبة مت�سائلة عن وجوديات الإن�سان
والخلق وما يختلجه من م�شاعر.
پ ولم�������اذا تركزي�������ن على وجه الإن�س�������ان
�أكثر؟
 لأنني �أرى فيه المركز الأ�سا�سي فيالتعبير الإن�ساني .فمنه تنطلق الأوامر
لتحركاتنا الفكرية والج�سدية ومنه ينبع
التعبير .و�أود �أن �أ�شير �إلى �أنني ال �أر�سم
الوجه «بورتريه»  ،بل �أجعله ينطق بكل
�ألوان الطيف اللوني وبقايا الإ�شارات التي
تنبع منه من دون الولوج �إلى تفا�صيله
لأجعل منه لوحة تحاكي الداخل .كما
�أبتكر مالمح للأ�شكال الإن�سانية ولي�ست
تفا�صيلها التي ب�إمكاننا التقاطها عبر
ال�صورة الفوتوغرافية التي هي بذاتها
دخلت � ً
أي�ضا ،الحداثة وتبدلت بتبدل
التقنيات الع�صرية والإلكترونية .من
هنا ي�أتي الفن لي�شير �إلى مرحلة الع�صر
الذي نعي�شه .وتط ّور الإبتكار يعتمد على د� .أبي رعد يف معر�ضها.
التحوالت الفكرية والفل�سفية والر�ؤيوية
ك�شاهد على المرحلة الإجتماعية التي نعي�شها.
�أما المرحلة التي نعي�شها في لبنان فهي �أقرب �إلى ال�سريالية منها
الى المنطقية فيكون التعبير عنها بالموا�ضيع الأكثر ح�سا�سية
منها :الحرب وت�أثيراتها ،الو�ضع الإقت�صادي الخانق ح ّد ال ّذل،
الت�شرذم في المفاهيم الوطنية والإنق�سامات الحا�صلة بين
الأطراف ،الف�ساد الالمحدود ...كلها موا�ضيع نراها في وجوه
اللبناني التائه في هذا الكم الهائل من الأ�سئلة من دون �إجابات.
لقد كان الفنان منذ الأزل ال�شاهد والم�ؤرخ لع�صره،
فالتحوالت التي ح�صلت في لبنان كبيرة ومت�سارعة مما
يجعل الفن �صورة ع َّما نم ّر به �سواء من خالل الخط �أم اللون

حد كبير ما تختزنه ذاكرتنا
�أو الت�أليف .فوجوهي ت�شبه �إلى ّ
الحب ،الفرح ال�ضائع،
من �أحداث فيها الألم ،الغ�ضب،
ّ
الموت ،الحياة ،ال�س�ؤال...وغيرها.
پ هل ن�ستطيع �إطالق �صفة فنان على كل من ير�سم؟
 الر�سم عملية بحثية يومية �إن من خالل الم�شاهدة والترقب،�أو من خالل الممار�سة .والثقافة تف�ضي �إلى مخزون عميق في
والتجدد .لذا �أقول :لي�س كل ر�سام فنا ًنا .بل ينبغي تنفيذ
الإبتكار
ّ
عملية معقدة و�صعبة لخلق الأ�شكال وابتكارها ومحاكاتها لتبرز
ملكتها عند الفنان.
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ُب َلغ ُة ُخ ٍبز ...
مع � َّأنه �إن�سان
لإميل كبا
 ..وم�شى ال َقهقري خُ طوات ،كمن ي�ستمه ُل زمنًا �أو يُغالي
تَدار ًكا فما يغ ُد ُر به نَفادا .حرك ٌة عفوي ٌة ال �ش���عور َّية �أ ّداها
ِ
المهجو�س بكرورِ الأ َّيام و� ِ
إ�س���تحقاقات الكبيرة.
أزوف ال
ِكيانُه
ُ
ِ
مهنته تما َمه ،ويُ�س��� َد ُل
الحياتي في
فبع َد �
ٍ
أ�ش���هر يبل ُغ َ�س���ف ُرهُ
ّ
�س���تا ٌر عل���ى ٍ
فعل كان له في الم� َّؤ�س�س���ة التربو َّي���ة التي خد َم
طوال خم�سين من الأعوام.
ُ
َّا�س حقَّ قدرِ ك.
لي�س قب َل �أن نُكر َم َك
ـ لك ْنَ ..
فيعرف الن ُ
ِ
الدارِ الوا�س���عة ،ف�أم َّر
الول���ي الكبي ُر
قاله���ا ل ُه
القل���ب في ّ
ُّ
ُ
بكالمه على ِ
عهد ٍ
يعرف من ُذ ٍ
كلومه ُم َ
بعيد
�ض َّمخات عزاء لم
له���ا مثي�ل�ا .ولم يُجبْ ُه ب�س���وى �إحناءِ ال َّر�أ�س خج�ًلغاً  ،غي َر � َّأن
ٍ
ِ
ميقات
الوقت نف�سه .فحلو ُل
�شجن �ساور وجوده في
إح�سا�س
�
ٍ
َ
ِ
ِ
عالمة
�إي���ذا ٌن عن��� َده ببدءِ �أف���ول ،كالنّقطة،
الوق���ف في �آخرِ
لفعل م َع �إمكان ّي ِ
ِ
انقطاع في مثلِ
ط���ي ٍ
���ة
الجمل���ة التي يكتب،
ٍ
ٌّ
عمره عن متابعة.
و�صلت يا فتى ال َعدوِ وال َهروالت على مفارق الأ ّيام!
ـ �إ ًذا...
َ
ِ
هاج����س وهاج�س.
هم�س���ا لنف�س���ه المخت َرق���ة ب�ألف
قلها
ٍ
ً
ج���ا ًدا في طريق عود ِته �إل���ى بيته ،والتما ٌع ف���ي عينيه يُقابل ُ ُه
تعتي ٌم في قلبه و�ص���دى انغالق ،مهنتُه التي ا�س���تنزفت عمره
ف���ي ما يتجاو ُز ال�س���بعين لم تُ�ؤ ِت���ه َري ًعا كثي ًرا ،فما ا�س���تطاع
يدخ��� َر لقفي���ره ما يكفي���ه م�ؤون َة �ش���تاءا ِته الالحقة ،وهي
�أن َّ
تناق�ص تماد ًيا
الذي
َّهيد
ز
ال
ه
ب
ورات
معدودة،
أ�ش���ياء
ل
ا
بطبيعة
َ
ُ
ِ
المادى في
بذريعة القُ�ص���ور
في �س���نوات خدم ِت���ه الأخي���رة
ّ
ا ّدعاء َمن في ِ
يده الح ُّل وال َّربط داخ َل م� َّؤ�س�سته حينًا ،وك�إتاوة
ال�س���ن القانونية
لقاء ا�س���تبقائه معل َ ًما في �س���لكها بع َد بلوغه
ّ
اتب �س��� َي ِج ُّ
ف َ
�ض���ر ُعه المتوا�ض��� ُع نهائ ًيا
حينً���ا �آخر ،هذا ال َّر ُ
بعد �أ�ش���هر ،فيغدو التكري ُم الموعو ُد المرت َق ُب كمثل ما تُع َّرى
�ص ْر ٌ
ف
أر�ض من �أخ�ض���رها
� ٌ
بحج ِة �إراحتها ،وهو في حقيقته َ
ّ
ُّ
َ
ٍ
مع�سول بدلاً من اللهجة الفوق ّية في
بكالم
ط
خ
ي
الخدمة
من
ُ
ٍ
تبليغات المحامين.
ت�ص���طخب ُمتراكب ًة في ر�أ�سه،
وافترا�ض���ات
وراحت �أفكا ٌر
ٌ
ْ
ُ
تحت قدميه
أ�سدا�س ،والطري ُق
أخما�س ب�
�ضرب �
وم َع ك ِّل منها
ٍ
ٍ
َ
ُ

منابت ذكرى ،هي التي د�أب في �س���لوكها من ُذ خم�سين� ،ستين
ُ
اً
ُ
ِ
عا ًما ،من بيته �إلى مدر�س���ته ،طفل �ص���غي ًرا يُم�س���ك بف�ستان
ِ
تلمذته ،ف�ش���ا ًبا ومن ثَ َّم معلّ ًما �إلى ما ُقبيل
�أ ّم���ه ،فياف ًعا عه َد
ال�شيخوخة.
ِ
و�ص���دري
الدنيا كلّها �إذا َجوفي فارغ،
ماذا �أفع ُل ب�
َ
أو�س���مة ّ
ال�ضام ُر ال يُطي ُق ح َّز الت ِ
ّنك على قما�شة؟!
ور�آها دنيا ظالمة ف���ي ٍ
بالد َع َجزتُها لمفاج� ِآت القدر ،بال
ِ
ٍ
ّ
الحانية فوق الجباه
بالكف
�ضمانات �أو مواعيد ا�ستر�ضاء ،ولو
ِ
تجارب �سواه من المعلّمين
المغ�ض���نة ،ثم را َح ي�س���تهدي لدى
ّ
أحب �إلى
الذين �سبقوه �إلى التّقاعد ما يُعينُه .ف َها الذي كان ال َّ
قلبهّ � ..أ�س�س مكتب ًة َّ
ِ
وظ َ
وطباعة
ف فيه �إلما َمه ب�ش�ؤونِ الكتاب
َ
فترك �سجنًا ودخ َل �آخ َرُ ،مالز ًما
وا�ستن�ساخ العهود،
ال َّر�سائل
ِ
ٍ
طارق ب ُدريهمات قليل���ة ،وذاك الذي كا َن
حدي��� َده في انتظار
ِ
راتبه �إتجا ٌر بالخرائط والمحا�ض���رات الم�س���حوبة على
راف َد
َّ
الآلة ...ل ُدك ٍان يبي ُع الخ�ض���ا َر ونثر ّيات الم�أكلِ �أو مو�س���م ّيات
ِ
ات � ِ
المهنة ،فيُ�ض���ط ُّر
أرباب
الحلوى ،قبل �أن تُودي به ُم�ض���اربَ ُ
لإغالقه وت ََ�س ُّول َمن يحلو في عينيه لإجارته ،وذلك الذي من
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الم�ستبد،
بقاياهُ في ذاكرته ...ا�ستعال�ؤُه على �أقرانه ،ووجو ُمه
ّ
ال ين�سى ،يو َم التقاه ُم�صادف ًة في �ساحة المحلّة ،يم�شي ذاهلاً
�أو بال هوادة ،كيف راح يطلب م�ساعدته في �إيجاد ٍ
عمل يقيه
العو َز في �آخر ِته العليلة.
ـ يا �أهلل! ما ِلهذه الأفكار ال�س���وداء تُ�س���او ُر ا�س���تحاقاقاتي
قبل �أزوفها؟!
تحت
وما ا�ستر�س���ل في قراءة ،فالطري ُق انطوت م�سافتُها
َ
حثيث �أقدامه ،والمدر�س��� ُة التي غاد َر افترا�ض��� َّيا من ُذ حين،
تفتَّ���ت مر�آها بهبوب م�ش���اعره ،ث َّم ت�ص���لَّب ،فبات���ت ِفلذة من
ٍ
جل ْ ٍ
نداوة �إن�س���ان َّية ،تما ًما كحال ِكي�س
مد ،قا�س���ي ًة جا َّف ًة ب�ل�ا
ِ
ور�ش���ة البن���اءِ المجاورة
ذات �ص���باح في
ه
�
آ
ر
الذي
إ�س���منت
ال
ُ َ
لبيته ،وقد �أف�سده ُهطو ُل المطرِ عليه في َغ ٍ
فلة من عام ِله.
ِ
وو�ص���ل .زوجتُهُ ..هي الأخرى لمفاج�آتها في المنزلِ لكن
أطاي���ب َّ
ٍ
�ش���اف ،ولي�س
الطع���ام في الحزن بَل�س��� ٌم
ال�س���ا َّرة .ف�
ُ
ّ
�أج���دى في مثل حاله م َّما يقوي لديه غريزة البقاء ،ويروحانِ
محا تارةً� ،أو ا�ستذكا ًرا لم�س ّر ٍ
ات تارات.
يت�ض���احكانِ ،عتا ًبا َ�س ً
ُ
ُ
ّ
لل�سخر َّية بكل ٍ
باق ،والليل المقبل �إن�سا ٌن
فالنها ُر الآف ُل مدعاةٌ ّ

َ
َ
و�س���ط الزِّحام تلتقي���ه فما تُح ِّييه،
بعينك العابرة
ال تعر ُف���ه،
ِ
رفقة التي هو معه���ا بجوارحه كلّها ....يقو ُل وال
وه���و ...في
ُ
ِ
الم�ستك�ش���ف � َّأن في
فتعرف بذكائها الحاد�س
يق���ول� ،أ َّما هي
فمه َخب ًرا وكلمات ،وال ت�ستعجله.
الدنيا ّاّ
ِ
و�ص���دري
كل �إذا جوفي فارغ،
ـ ماذا �أفع ُل ب�
َ
أو�س���مة ّ
ال�ضام ُر ال يُطي ُق ح ِّّز التَّنك على قما�شة؟!
قاله���ا جه���ا ًرا �أمامه���ا ه���ذه الم َّرة ،م�ص���حوبة بابت�س���امة
َهو وخيبة انك�س���ار .فعلَّق���ت زوجتُه عينيها بنظر ِه
مزيج من ز ٍ
ٍ
ِّ
ٍ
عودة من
ألحت في ا�س���تتباع .هي تعل��� ُم � َّأن كل
ال ُمط���رق وما � ّ
الدار الوا�س���عة ،حيثُ �ص���ديقُه ال َّراعي الكبير ،تُكلّ ُف ُه مقدا ًرا
َّ
المعنوي مع المزيد من حزن.
إ�ض���افي والإلتزام
من العمل ال
ّ
ّ
اندفاعا في خدم ِته،
د
د
يتر
فما
ته
ب
بمح
ه
د
ي
يق
م
ال�شه
فال�س ّي ُد
َّ
ً
ُ ّ ُ
ّ
لكنّه في الوقت نف�س���ه ي�س���تنزف بقايا عافيته َ
و�شريان زمنه،
اً
أر�ض مح ّرمة.
غافل عن � َّأن العم َر قطا ٌع
خا�ص ب�صاحبه و� ٌ
ٌّ
ٍ
ٍ
باهت را َن عليهما ،ر�أت ُه يبت�س ُم ب�أ�سى ،وهو
�صمت
وفي �إثر
لفعله غايةٌ
ِ
ِ
يقلّب �ص���فحات ٍ
عي
كتاب َ
بين يديه من دونِ �أن يَ َ
ِ
ال�ضائع.
غي َر تمريرِ لحمِ ه المتخ ِّثر في ُرواق
الوقت ّ
َ
�ضحكك فيُبكيك؟!
ـ َخير! ما الذي يُ
فتجاه���ل �س����ؤالها �أ ّول الأم���ر ،ث��� َّم ما لب���ثَ �أن �أن فت َح لها
جرحه.
َ
قلت له ُم َ
جت به من َغمي.
�ضم ًرا خطي ًرا َف َّر ُ
ـ ُ
ٍ
ب�شغف ،فتابع:
و�سكت .فا�ستنطقتُه عيناها
قل���ت ل���هّ ..
عملت لهم ما قابلوني �إلاّ ب�أن ر ّددوا
كل الذين
ـ
ُ
ُ
على م�س َمعي �آية الإنجيل في متّى.
���ب في لحظتها فما تابع ،ث ّم ح َفزَه ا�س���تفهام الراعي
وته ّي َ
الكبير:
قلت؟!
ـ �إنجيل متَّى! َ
ـ وقذفتُها في وجهي �أنا ِح َم ًما فما يُل ُّم به ،وهو �ص���ديقي،
امتعا�ض« :لي�س بالخبز وح َده يحيا الإن�سان».
ِ
َ
محدثه
الحقيقة بكالم
ن�ص���ف
قارب
فابت�س���م �س��� ّي ُده وقد
ِّ
َ
الذي تابع:
المقد�سة لفظة «وحده».
ـ لكنّهم كلَّهم �أ�سقطوا من هذه
َّ
فعاو َد الوجوم مح ََّيا الولي ،ثم � َ
مزيدا من
أطرق كمن ينتظر
ً
�شرح قب َل اعال ِنه موقفًا.
ـ ولم �أفعل ،يا امر�أة ،لم �أفعل.
بات يكفيك َح ُّز التَّنك على قما�شة!
ـ ك�أنك َ
َ
ِ
الكتاب ارتطا ًما
إغ�ل�اق
زوجها جوابا ،بل تع ّمد �
ول���م يُ ِحر ُ
ِ
َ
لليله القابلِ في موازا ِة نهاره ال ُمولِّي،
ونه�ض يته َّي�أ
من دفَّتيه،
َ
ي�ضيف كلمة.
من دون �أن
ِ
ِ
أخّ
وحين ا�ستلقى على فرا�شه في الوقت المت� ر ،لم ي�ستطع
المائي ،وال �صوتًا
نف�س���ه �س���مك ًة في غير وعائها
�أن يت� ّ
ص���ور ّ
ّ
���ت �أوتا ُره فانقطع عن اعتالء المناب���ر ،ومع ذلك نا َم ،في
بُ َّح ُ
فمه بُل َغة خُ ٍبز ،يتعلّ ُل من عرفّهم َطوال حياته وخد َمهم ب�أ ّنها
وح َدها تُبقيه ح ّيا مع �أ َّنه �إن�سان.
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ثقافة وفنون

الكوميديا

منوذجا).
الكوميديا الهادفة (زياد الرحباين
ً

بين التسلية والجد
د .ه�شام زين الدين

الكوميديا نوع من �أنواع الفنون المنت�شرة على نطاق وا�سع في كل �أنحاء العالم ،وتعتبر
من �أقرب الفنون �إلى وجدان النا�س ،فقلما نجد بين النا�س من ال يحب الكوميديا ،لأنها
مرتبطة بالفرح وال�ضحك والت�سلية.
اً
�سهل� ،أو غير ذي قيمة ،مقارنة بالفنون الراقية كالتراجيديا
في الظاهر يمكن اعتبار الكوميديا ف ًنّا
والدراما التي تعالج ق�ضايا النا�س الحياتية وم�شاكلهم بجدية ت�صل �إلى حدود الم�أ�ساة في بع�ض الأحيان،
وقد كانت هذه المقارنة حا�ضرة دائ ًما في تاريخ الفن منذ الإغريق ،حيث كانت التراجيديا تمثل الفن
الراقي ،والكوميديا تمثل الفن الهابط .وا�ستمرت هذه المعادلة غير المتوازنة خالل كل الع�صور حتى
القرن الع�شرين .وكانت طبقة النبالء في �أوروبا ترف�ض م�شاهدة الم�سرحيات الكوميدية باعتبارها ال
تتنا�سب مع الم�ستوى االجتماعي الرفيع لأبناء هذه الطبقة ،وبالتالي فقد ارتبطت الكوميديا تاريخ ًّيا
بال�شعب والفقراء و�أبناء الطبقات الدنيا في المجتمع .لكن في القرن ال�سابع ع�شر تغيرت هذه المعادلة
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على يد الكاتب الفرن�سي ال�شهير موليير الذي برع في ت�أليف الم�سرحيات الكوميدية ،وبلغ �شهرة وا�سعة
في فرن�سا مما لفت نظر الطبقات العليا �إليه ،و�صولاً �إلى الملك وحا�شيته ،فا�ستطاع الدخول بم�سرحياته
الكوميدية �إلى البالط الملكي ،وعر�ضها �أمام الملك .ومعه تغيرت النظرة �إلى الكوميديا ،و�أ�صبحت من
الفنون المحترمة ،و�صارت الم�سرحيات الكوميدية تُعر�ض في الم�سارح الراقية تما ًما كما التراجيديا.
في الع�صر الحالي ،ال تزال الكوميديا تعتبر من الفنون الأقل �ش�أ ًنا من غيرها من الناحية الثقافية،
كونها تعتمد الإ�ضحاك ولي�س الجدية في طرح موا�ضيعها ،ولكنها ال تزال حتى اليوم من الفنون المحببة
�إلى النا�س ،ويكفي �أن نتذكر �أ�سماء �أهم نجوم الكوميديا في العالم وفي البلدان العربية وفي لبنان ليتبين
لنا مدى �شهرة ه�ؤالء بين النا�س.
خ�صو�صا في
تبريره،
يمكن
ال
�
أ
خط
هو
الفنون
أنواع
�
من
غيره
من
م�ستوى
�إن اعتبار الكوميديا ف ًنّا �أقل
ً
الع�صر الحالي حيث باتت تحمل في م�ضامينها طروحات جادة ،وفيها من الفكر والثقافة وعمق المحتوى
ما يوازي الأعمال الدرامية الجادة .فهي تمتاز عن الدراما بكونها ت�صل �إلى قلب الم�شاهد كما �إلى عقله
عن طريق المتعة والترفيه ،وبذلك يمكن �أن تكون �أكثر ت�أثي ًرا في �إحداث الأثر المطلوب في �شخ�صية
الم�شاهد ،وهي في الحقيقة هكذا.
�إن العمل في ت�أليف الن�صو�ص الكوميدية ،ومن بعده العمل على �إخراجها والتمثيل فيها ،هو �أ�صعب
بكثير من العمل في الدراما الجادة ،يدرك ذلك المتخ�ص�صون بالفنون ،ومن المعروف عالم ًّيا �أن قلة من
الح�س الفكاهي المطلوب للعمل
الفنانين في الم�سرح وال�سينما ،في الإخراج والت�أليف والتمثيل ،تملك
َّ
في الكوميديا ،كما من المعروف �أن موهبة الإ�ضحاك لي�ست متوافرة عند الكثير من الفنانين ،وهي ميزة
وقيمة م�ضافة لأي فنان.
�إن الإعتراف ب�أهمية الكوميديا ورفعة م�ستواها ال يعني �أن كل ما يقدم تحت عنوان الكوميديا هو جيد،
فثمة العديد من الأعمال يتم ا�ست�سهال تقديمها بحجة النقد االجتماعي وال�سيا�سي تكون دون الم�ستوى
الالئق فن ًّيا وفكر ًّيا وجمال ًّيا ،وبالتالي تفقد هذا الفن من قيمته ،وبهدف الإ�ضحاك يقوم بع�ض من ي�سمون
�أنف�سهم فنانين با�ستغالل كل الو�سائل بما فيها المر�أة والجن�س
وال�������ش���ت���ائ���م وال���ع���اه���ات
الب�شرية لإث����ارة ال�ضحك
ع��ن��د ال��م�����ش��اه��دي��ن ،وه��ذا
موليري.
م��خ��ال��ف ل�������ش���روط ن��ج��اح
الأعمال الفنية الجيدة التي
ي��ج��ب �أن ت��ق��دم للجمهور
ال���ف���ائ���دة وال���ت���وع���ي���ة ،و�أن
تطرح ق�ضايا وم�سائل ته ّ ُمه
ف���ي ح��ي��ات��ه ،وي�����س��ت��ف��ي��د من
معالجتها على خ�شبة الم�سرح
�أو في التلفزيون وال�سينما،
ع��ن��ده��ا ف��ق��ط يمكن �أن يتم
ا�ستخدام الكوميديا ك�أ�سلوب
وك�أداة لإي�صال المحتوى الجاد
للموا�ضيع المطروحة.
ال��ك��وم��ي��دي��ا ف��ن راق يقدم
ل��ل��ج��م��ه��ور م���ح���ت���وى ف���ك���ر ًّي���ا
اجتماع ًّيا ثقاف ًّيا كما يقدم له
الترفيه والت�سلية ،هذه المعادلة
المتوازنة بين ال�شكل والم�ضمون
هي التي تحقق هدف الكوميديا
وت�ضعها ع��ل��ى م�ستوى الفنون
الأخرى.
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ف ّنان

املمثلة �سنتيا كرم:

�أعمل كالفرا�شة

وال يزعجني الإنتقاد
غادة �سالمة

بموهبة الفتة انطلقت الممثلة �سنتيا كرم في عالم
الفن ،ف�شهد لجودة �أدائها كبار الممثلين والنقاد ،وبرزت
م�ؤخرًا بدورها في م�سل�سل «بكير» الذي عر�ض على
�شا�شة «�إل بي �سي» ،و�أظهرت فيه مقدرة عالية على �إتقان
لهجات من مختلف المناطق اللبنانية.
مع �سنتيا كان هذا اللقاء حول بدايتها وتجاربها
التمثيلية المختلفة:
پ نبد�أ من تجربتك التلفزيونية المميزة بم�سل�سل «بكير» �إلى
جانب الممثلين عمار �شلق وك��ارول الحاج وختام اللحام و�آخرين،
ماذا تقولين عن دورك؟
 للمرة الأولى تعطى لي هذه الم�س���احة التلفزيونية الكبيرة،عل���ي �إتقان اللهج���ة البقاعية كون���ي �أعمل في
ودور «ن���ورا» فر����ض
َّ
ال�س���هل ،وا�س���تعنت ب�أنا����س بقاعيين لهذه الغاية ،حت���ى �أنني �أتقنت
�أربع لهجات لبعلبك ورياق ودير الأحمر وقب اليا�س ،ومزجت بينها
لأعط���ي �ص���ورة حقيقي���ة عن البن���ت الفالحة التي تعي����ش في تلك
المنطقة بب�ساطة.
پ ت��م��ي��زت بخفة ال����دم ،ه��ل ه��ي م��ن �صلب ال����دور �أم م��ن �صلب
�شخ�صيتك؟
 �شكراً على هذه المجاملة ،ولكن �أكتفي بالقول «من ج َّد وجد».پ لنعد �إلى بداية انطالقتك الفنية ،كيف كانت؟
 �أنا خريجة معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية ،وبر�أيي�أ َّن الموهبة وحدها ال تكفي ،بل يجب �ص���قلها بالدرا�س���ة والتجربة،
لذا �شاركت في ور�ش فنية لتطوير المهارات.
پ بعدها �شاركت في برنامج «�ستار �أكاديمي» ،كيف �أفادتك هذه
الم�شاركة؟
ّ
 هي تجربة ممتعة ،كنا فيها �ص���غا ًرا و�أحالمنا كبيرة ج ًدّا ،وما�أح�صده اليوم هو من جني تلك التجربة.
پ يومها تميزت بالغناء الغربي ونلت �شهادة تقدير ،هل هذه هي
ميولك الفنية؟
 �أنا في الأ�ص���ل عا�شقة لأ�ص���وات نجوم عالميين كماريا كاريوويتني هيو�س���تن و�ش���ارل �أزنافور وداليدا وغيره���م ،وقد ترعرعت

على مو�سيقاهم و�أغنياتهم.
پ لكن النقلة النوعية كما الحظنا كانت في الم�سرح من خالل
�أعمال الفنان جورج خباز� ،ألي�س كذلك؟
أكون حالة خا�ص���ة،
 �ص���حيح .لقد عملت من البداية على �أن � ِ ّو�أتن ّقل كالفرا�شة بين كل الميادين الفنية ،والغاية من ذلك هي �صقل
موهبتي بحيث �أ�س���تطيع �إقناع الم�ش���اهد ب�أي دور �أ� ِؤدّيه ،والحمدهلل
بات المخرجون يعطونني �أدوا ًرا �ص���عبة لأنهم واثقون من �أنني �ألب�س
ال�شخ�صية كما لو كنتها في الحقيقة.
عينيك ،ما �أ�سبابها؟
پ �أالحظ م�سحة حزن في
ِ
 نحن في لبنان غارقون في الأحزان ،لكنني ال �أريد الإ�ست�سالمله���ذا الحزن ،بل �أبحث دو ًما عن م�س���احات الفرح .وم���ا ي�ؤلمني �أن
العال���م يزدهر فيم���ا وطننا الذي كان �س��� َّبا ًقا في الإنج���ازات يعاني
الأزمات ال�سيا�س���ية والإقت�ص���ادية والمالية والمعي�ش���ية وال�ص���حية
وغيرها .و�أكثر ما يحزنني ر�ؤية مر�ض���ى �أوقفوا عالجهم لأنهم غير
قادرين على ت�أمين المال ،و�أفكر دائ ًما كيف يمكننا نحن الفنانين �أن
نم َّد لهم يد الم�ساعدة.
پ �أين يتج�سد الوطن الحقيقي بر�أيك؟
 في الم�ؤ�س�س���ات الأمنية والع�سكرية لأنها هي ح�صانة الوطن.ف�أن���ا ابن���ة الجي�ش حيث �أن والدي رحمه اهلل هو العميد الركن كمال
أوجه تحية ل�ض���باط وعنا�ص���ر الجي�ش
كرم .وال ي�س���عني هنا � اَّإل �أن � ِ ّ
والق���وى الأمني���ة الذين يقدمون الت�ض���حيات الكبيرة لب�س���ط الأمن
والأمان عل ًما �أنهم يعانون كبقية �أبناء ال�شعب من الأو�ضاع ال�صعبة.
پ في ختام اللقاء ،ما هي �أعمالك الفنية المرتقبة؟
 �أح�ضر لعمل م�سرحي بعنوان «كوكتيل» ،مع برونو ط َّبال ووليديازجي� ،سيعر�ض في المركز الثقافي الفرن�سي ببيروت.
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مقال

�أهم َّية الإعالم الأمني
د .محمد قبي�سي
مهما في مجال الأمن،
يلع�������ب الإعالم دو ًرا ًّ
تم�س�������ك اللبنانيون ،وخ�صو�صً�������ا القوى
وقد
ّ
الأمني�������ة ،بمتابعة وتطوير ه�������ذا الدور ،نظ ًرا
لت�أثيره الكبير والأ�سا�س�������ي على الر�أي العام،
وم�������ن حيث بن�������اء العالق�������ة بين رج�������ل الأمن
والمواطنين ،والمحافظة عليها ثابتة قوية،
عب�������ر فهم المواطن �أن رجل الأمن �إنما يعمل
دائمً�������ا في خدمة الوطن عب�������ر الحفاظ على
الأمن وال�سالمة العامة ،وال�سهر على تطبيق
القواني�������ن ،ومكافح�������ة الإره�������اب والجريم�������ة
بمختلف �أ�شكالها.
وللإعالم الأمني و�س�������ائل عديدة لإي�ص�������ال
المراد ن�ش�������رها بين المواطنين ،من
الر�سالة ُ
و�س�������ائل �إعالم مق�������روءة ومرئية وم�س�������موعة،
ومن�ش�������ورات ،و� اً
ص�������ول �إلى و�س�������ائل التوا�ص�������ل
االجتماعي التي بات�������ت في متناول الجميع،
كبا ًرا و�ص�������غا ًرا ،وحولت كل فرد في المجتمع
�إلى �إعالمي قادر� ،س�������اعة ي�شاء ،على بث خبر
�أو معلومة �أو �ش�������ائعة ت�ص�������ل في لحظة �إلى
�أقا�صي المعمورة.
َّ
ولعل من �أبرز مهام الإعالم الأمني:
� -1إبراز ال�صورة الوا�ضحة لدور قوى الأمن
في مكافحة الجريمة من �أي نوع كانت.
 -2توثي�������ق العالق�������ة بي�������ن رج�������ل الأم�������ن

والمواطن.
 -3زرع الطم�أنينة في نفو�س المواطنين.
فعالة
 -4العمل على �إيجاد �سيا�سات �أمنية ّ
في البالد.
 -5تعزي�������ز دور ق�������وى الأم�������ن ف�������ي القي�������ام
بمهامها.
 -6زيادة الوع�������ي الأمني واالجتماعي لدى
المواطنين.
 -7مكافحة ال�شائعات وتح�صين الفرد من
ً
�صديقا
الإعالم الكاذب الذي قد ي�صوِّر العدو
من �أجل خلق �ص�������راع في نفو�س المواطنين،
ّ
وتفكك الوطن.
في�ؤدّي هذا �إلى فقدان الأمن
لق�������د كان ه�������دف الإعالم الأمن�������ي في بادئ
الأم�������ر �إقامة ندوات وبرامج م�������ن �أجل توعية
المواط�������ن للأم�������ور التي ُتهدّ د مجتمع�������هَ ّ � ،أما
اليوم فتقام حوله �أبحاث ودرا�سات وم�ؤتمرات
وبروتوكوالت تعاون لتفعيله من �أجل الو�صول
�إلى هدف�������ه .وت�������زداد �أهم َّيته �أكث�������ر ف�أكثر مع
انت�شار و�س�������ائل التوا�صل االجتماعي ،وتفاقم
الجرائم الإلكتروني�������ة التي باتت تهدد الأمن
ف�ض���ًل��ع ع�������ن ا�س�������تخدامها من قبل
الأ�س�������ري،
اً
المنظم�������ات الإرهابي�������ة وع�ص�������ابات الجريمة
َّ
الهدام�������ة ،وتعري�ض
المنظمة ،لب�������ث الأفكار
الب�شرية لخطر كبير.
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مكتبة األمن

پ

ال�شرطة الق�ضائية في لبنان للعميد �أنور يحي

ال�شرطة الق�ضائية في لبنان /حقائق و�إن��ج��ازات» ،كتاب
�صادر عن الدار العربية للعلوم نا�شرون ،لم�ؤلفه العميد �أنور
يحي ،الرئي�س الأ�سبق لل�شرطة الق�ضائية في قوى الأمن
الداخلي ،وفيه يو ِّثق وقائع كثيرة من تاريخ ه��ذا الجهاز
الأمني الفاعل ،بد ًءا من العام  1861يوم كانت بيروت والية
عثمانية ،مرو ًرا باالنتداب الفرن�سي واال�ستقالل والحرب
الأه��ل��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،وان��ت��ه��ا ًء ب��ال��ع��ام  2010ت��اري��خ �إح��ال��ة
العميد يحيى على التقاعد.
وبذلك يغطي الكتاب تاريخ
ال�����ش��رط��ة ال��ق�����ض��ائ��ي��ة ،منذ
ت�أ�سي�سها في بداية العقد
ال�ساد�س من القرن التا�سع
ع�شر ح��ت��ى ن��ه��اي��ة العقد
الأول من القرن الحادي
والع�شرين� ،أي ما يعادل
قر ًنا ون�صف القرن من
هذا التاريخ .وهو الأوّل
من نوعه في مو�ضوعه،
ح���ي���ث ي�����ش��ت��م��ل ع��ل��ى
م���������ئ���������ات ال�������وق�������ائ�������ع
والإن��������ج��������ازات ال���ت���ي
ُت���ح���� َ���س���ب ل��ل�����ش��رط��ة
ال�������ق���������������ض�������ائ�������ي�������ة،
وي�������ن�������ط�������وي ع���ل���ى
ك���ث���ي���ر م�����ن ال��ع��ب��ر
وال��������������������درو���������������������س
ال���������ت���������ي ي����م����ك����ن
ا����س���ت���خ�ل�ا����ص���ه���ا
من هذا التاريخ
وال��ب��ن��اء عليها
للم�ستقبل.
يقع الكتاب
ف��������ي �أرب������ع������ة
�أق�سام تتو َّزع
على �ستمائة و�أربعين
�صفحة زاخ��رة بجمٍّ غفير من المعلومات
والوقائع والتفا�صيل التي ال غنى عنها لأي دار�س �أو م�ؤ ِّرخ
للأمن اللبناني ،في مراحله التاريخية المختلفة .وقد
ا�ستند العميد يحيى في و�ضعه �إل��ى م�شاركته في لجنة
كتابة «�صفحات من تاريخ ق��وى الأم��ن الداخلي» ال�صادر

ف��ي ال��ع��ام  ،2007و�إل����ى ت��ر�ؤّ���س��ه ال�����ش��رط��ة ال��ق�����ض��ائ��ي��ة بين
كبير
العامين  2005و ،2010م��ا �أت���اح ل��ه ال��وق��وف على ك��مٍّ
ٍ
من المعلومات ّ
�شكلت المادّة الأ�سا�سية للكتاب .وقد قدّ م
ومما
للكتاب وزير الداخلية الأ�سبق المحامي زياد بارودّ ،
جاء في مقدّ مته:
«ال�����ش��رط��ة الق�ضائية �أو («ال��ب��ول��ي�����س ال��ع��دل��ي» ف��ي زم��ن
االن���ت���داب) وح����دة ف��ي ق���وى الأم����ن ال��داخ��ل��ي ت��وال��ت على
قيادتها خيرة من �ضباط الم� ّ َؤ�س�سة الم�شهود لهم بين 2005
اً
ف�صول من تاريخها كقائد
و ،2010كتب العميد �أنور يحيى
لها ،لكنه اختار بعد تقاعد ال�سنين
(ال العقل وال القلب)
�أن يكتب �أي�ضً ا ف�صول
ت��اري��خ��ه��ا م��ن��ذ .1861
ع���م ٌ���ل ب��ح��ث��ي ،ت��وث��ي��ق��ي
م���ع ّ���م���ق ،ت������ولاّ ه ال��ع��م��ي��د
مح�ص ًنا بتجربة جعلته
ّ
ي�����دخ�����ل �إل���������ى ت���ف���ا����ص���ي���ل
التاريخ من �أب��واب �سنوات
خدمته الـ  39التي �أم�ضاها
ف��ي ق��وى الأم���ن ،الم�ؤ�س�سة
التي يكتب اليوم عنها ولها.
يكتب �أن��ور يحيى ،ال�ضابط،
ع�����ن ����ش���رط���ت���ه���ا ال���ق�������ض���ائ���ي���ة
وت����اري����خ����ه����ا ،وي���ك���ت���ب �أي�������ضً���ا
ل�������ض��� ّب���اط���ه���ا و�أف�������راده�������ا ح��ت��ى
ي����ع����رف����وا م�����ا ف�����ي ج���ع���ب���ة ذل���ك
ال��ت��اري��خ ،م��ن �أج���ل الم�ستقبل.
ت��ت��� ّ
��ص��ف��ح ال��ك��ت��اب ،ف��ت��ق��ر�أ ت��اري��خ
ال��م���ؤ� ّ��س�����س��ة ،ط��ب��عً��ا ،ول��ك��ن��ك ت��ق��ر�أ
�أي�������ضً���ا ���س��ي��رة ذات���ي���ة ه��ن��ا ،و���س��ي��رة
�إن���ج���ازات ه��ن��اك .ت��ق��ر�أ ف��ي م�آ�سي
لبنان و�صعابه ،ولكنك تقر�أ �أي�ضً ا
ف��ي ���ص�لاب��ة لبنان ورج���االت���ه .تقر�أ
ف��ي �ضعف الإم��ك��ان��ات ،ولكنك تقر�أ
�أي�����ضً��ا ف��ي ق���وة الت�صميم وخ��رق��ات��ه.
ت���ق���ر�أ ط��رف��ة ه��ن��ا ،وت��ك��ت�����ش��ف حقيقة
ه��ن��اك .وف���ي ت��ج��وال��ك ع��ب��ر �صفحات
ً
وف�صوال
ت���اري���خ ال�����ش��رط��ة الق�ضائية ،تقر�أ تواريخ ع��دة،
ق�صة ،لك ّنها ال
عدة ،ومعلومات عدة ...لك� ّأن الكتاب يخبر ّ
تنتهي ،و�أحدا ًثا لم تندمل ّ
كل جراحها».
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پ «الإ�سالم في مر�آة اال�ست�شراق الم�سيحي»:
«الإ�سالم في مر�آة اال�ست�شراق الم�سيحي :درا�سة ،ن�صو�ص مترجمة
وت��ع��ق��ي��ب��ات»��� ،ص��در ع��ن دار ومكتبة بيبليون/جبيل ف��ي ط ،3في
�626ص.
كتاب مو�سوعي في اال�ست�شراق ،وال �سيما اال�ست�شراق الم�سيحي
ٌ
ً
ف��ي عالقته ب��الإ���س�لام وموقفه منه .وه��و يتناول عموما مختلف
مجاالت الدرا�سات الإ�سالمية :علوم ال��ق��ر�آن والتف�سير ،وال�سيرة
النبوية ،والفقه والعالقات الم�سيحية الإ�سالمية.
�أمّ ��ا ميزة ه��ذه المقاربات اال�ست�شراقية للإ�سالم،
ف��ع��ن��ه��ا ي���ق���ول ال���م���� ّؤل���ف (��������ص« :)7ن���ظ���رة الآخ����ر
ال��م��ح ّ��دق م��ن بعيد ق��د تحمل ج��دي��د ًا �إل��ى �أه��ل
البيت ،وت�ضيء جوانب كانت مغفلة عندهم».
َ
النظرتين يقول
وع��ن ال��ف��وارق الأ�سا�سية بين
ال��م���ؤ ّل��ف م��ت��اب��ع ً��ا« :ي��ن��ق��ل �سفرنا ال��ع��دي��د من
ال��ن�����ص��و���ص اال����س���ت�������ش���راق���ي���ة ال��ف��رن�����س��ي��ة ف��ي
الإ���س�لام ،وال ب ّ��د من �أن نذ ّكر هنا �أن �أه��مّ ما
ف��ي اال���س��ت�����ش��راق الفرن�سي تطبيق المنهج
التاريخي ،وبالمقارنة فكتاباتنا التراثية
منها والحديثة غ��ال��ب ً��ا م��ا ت��ك��ون مغمو�سة
ً
غم�سا بالنزعة التبجيلية والغيبية التي
ّ
ن�ستغربن
تغفل حقائق التاريخ ( )...وال
�أن ت�ضيء الأعمال اال�ست�شراقية جوانب
ّ
وت�سلط عليها �أنوار ًا
وخفايا من التراث
كا�شفة ب�صورة غير م�ألوفة».
ّ
���ض���ح
�
وا
��������واري
وال���ك���ت���اب ذو ط����اب ٍ����ع ح
ٍ
����������اغ ،وف������ي ذل������ك ي����ق����ول ال���ب���اح���ث
وط ٍ
ً
ن�صو�صا
(�����ص« :)8ي��ت��رج��م م�ص َّنفنا
ا���س��ت�����ش��راق��ي��ة ي��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه��ا ال��ط��اب��ع
ال��������ودّي وال������ح������واري» ،وه���ن���ا ي��ع ّ��ق��ب
م�شير ًا �إلى �أن �أدبيّات الحوار لم تكن في ال�سابق
ب��م���أل��وف��ة ف��ي الم�شرق ال��ع��رب��ي ،وال ه��ي ال��ي��وم ب��رائ��ج��ة وم��ت��داول��ة
كما ينبغي ،وذل��ك لأن العقل العربي ت��ع��وّد �أن ي�سعى م��ع الآخ��ر
المختلف �إلى �أن يفحمه ،ال �أن يَفهمه ،وال حتى �أن يُفهّ مه .وهذا
ّ
ومقدمات لل�صراعات
الن َف�س ال�سجالي الذي ال يثمر �سوى �أزمات
�آن �أوان ّ
تخطيه.
خا�صية للم�ست�شرقين الم�سيحيين في نظرتهم
وير ّكز الكتاب على ّ
�إلى الإ�سالم تميّزهم عن �سائر زمالئهم من علمانيين �أو ملحدين،
�أال وه���ي ن��ظ��رة ال��م���ؤم��ن ال��ذي��ن ي�شعر بعمق ب��م��ق��درت��ه ع��ل��ى فهم
الم�ؤمن الآخر ،مهما اختلف �إيمانهما من حيث التفا�صيل .وهذا
ً
ّ
وا�ضحا عند
الجدي وال�صادق لفهم الآخر وتفهّ مه يبقى
الم�سعى
معظم �أهل اال�ست�شراق الم�سيحيين�( .ص.)16-15
ول��ك��ن م���اذا ي��ق ّ��دم ه��ذا ال��ك��ت��اب المو�سوعي ت��ح��دي��د ًا ،وم��ا جديده
ٌ
واحد ،مهما بلغت
الم�ضاف �إلى المكتبة العربية؟ ال ي�ستطيع ِ�سفرٌ

�أ .د .لوي�س �صليبا

ً
ن�صو�صا لكل الم�ست�شرقين الم�سيحيين
�ضخامة حجمه� ،أن يجمع
ّ
ويعقب عليها .فالأمر يحتاج
وال حتى لأكثرهم ويعرّبها ويدر�سها
عندها �إل��ى �سل�سلة طويلة من الكتب ومجموعة من الم�ؤ ّلفين.
عمل ا�ست�شراقي
فكان ال ب ّ��د من االختيار .ل��ذا عمد الكاتب �إل��ى ٍ
وعمومي يم ّثل المدر�سة اال�ست�شراقية الم�سيحية ،ثم رفده
واحد
ّ
ٍ
أعمال �أخ��رى تدعم �صفته التمثيلية ه��ذه وتبلورها���( .ص.)18
ب� ٍ
�أمّ ��ا ه��ذا العمل فكتاب للمون�سنيور والم�ست�شرق الفرن�سي بيير
ب��وز .وعنه يقول الم�ست�شرق  Laxenaireمقي ً
ّما (���ص:)41
«كتاب ّ
باحترام حقيقي
يقدم الإ�سالم
ٌ
ٍ
ويقدم مدخالً نفي�ساً
ّ
()...
لمقاربته منذ ن�ش�أته �إل��ى
يومنا هذا ،و� ً
أي�ضا مجموعة
مالحظات ّ
موثقة للن�صو�ص
والم�صادر وتف�سيراتها».
وي����ب����ق����ى �أن ب�������وز ال ي���ت���ن���اول
الإ�����س��ل�ام غ��ال��ب ً��ا �إال م���ن زاوي����ة
م���ق���ارن���ت���ه ب��ال��م�����س��ي��ح��ي��ة ،وم���ن
ه���ن���ا اع���ت���ب���ر ال���م���ت���رج���م ���ص��ل��ي��ب��ا
كتابه «ق���راءة م�سيحية للر�سالة
المحمّ دية» (�ص .)221وهو يقول
عن عمله في التعريب والتعقيب
(������ص« :)220نقلنا �آراء ب��وز ب�أمانة
ودقة ،ولكن ّنا لم ّ
ّ
نوفر �إ�شار ًة �إلى خط�أ
�سهو �أو التبا�س حيث يجب)...( .
�أو ٍ
وك ّ��ل الحوا�شي التدقيقية والنقدية
من و�ضع المترجم».
وعن منهجه في الترجمة يقول الم�ؤلف
(�ص« :)221الترجمة الناجحة ال ُت�شعرك
ً
ب�أن ّ
غالبا ما �آثرنا
الن�ص منقول ( )...لذا
تعبير «و�ضعه بالعربية» على «ترجمة» �أو
«تعريب» فالن .فمهمّ ة المترجم تكمن في
ن�ص ًا عربي ًّا � ً
�أن ي�ضع ّ
أمينا للأ�صل ،ال �أن يعرّبه حرفيّاً».
ً
ّ
بن�صه الكامل معرَّبا يقدم هذا الكتاب المو�سوعي
و�إلى كتاب بوز ّ
ن�����ص��و� ً
��ص��ا ل��م�����س��ت�����ش��رق��ي��ن ف��رن�����س��ي��ي��ن �آخ���ري���ن م���ن م��در���س��ة ل��وي�����س
ما�سينيون .م��ث��ل ل��وي�����س غ��اردي��ه رائ���د ف��ه��م الإ����س�ل�ام م��ن ال��داخ��ل
ً
أخ�ص
(����ص .)425وال��ذي �أراد �أن يفهم الم�سلمين
م�ستخدما بال ّ
قلبه و�إح�سا�سه المرهف���( .ص .)438وروجيه �أرنالديز الذي قارب
العنف ف��ي الإ���س�لام ب��رزان��ة وواق��ع��ي��ة ف��ي �آن� ،إذ نظر �إل���ى التاريخ
الإ�سالمي نظرة م�ؤرّخ مو�ضوعي .بيد �أن واقعيّته لم ت�صل به �إلى
ّ
حد التج ّني ،فغالبية الم�سلمين تبقى بنظره م�سالمة وال يمكن
ّ
�أخذها بجريرة �أعمال �أقلية�( .ص.)516
والخال�صة فالكتاب خطوة في ا ّتجاه حوار م�سيحي �إ�سالمي ب ّناء.
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پ

«ديانة ال�سيخ بين الإ�سالم والهندو�سية»:

«دي��ان��ة ال�سيخ بين الإ���س�لام والهندو�سية :تاريخها ،عقائدها،
عالقتها ب��الإ���س�لام ،و�أب����رز ن�صو�صها ال��م��ق ّ��د���س��ة»��� ،ص��در ع��ن دار
ومكتبة بيبليون في �350ص ،ط ،3وتجليد فاخر.
ه��و ال��ك��ت��اب الأوّل م��ن ن��وع��ه بالعربية ع��ن دي��ان��ة لها ف��ي لبنان
و�سائر �أرج��اء العالم العربي �أتباع كثر ومعابد .فالهنود العمّ ال
في لبنان هم ب�أكثريّتهم ال�ساحقة من ال�سيخ .وديانتهم مزيج
من العقائد والمفاهيم الهندو�سية والإ�سالمية ،ولي�ست بمعزل
عن بع�ض الم� ّؤثرات الم�سيحية .وهي بال ريب واحدة من �أفراد
�أ�سرة الديانات التوحيديّة ،فعلى الباحث في ه��ذه الأخ��ي��رة �أن
يكون له �أق ّله �إلمامٌ بها.
وي�سعى هذا الكتاب �إلى �أن ّ
يقدم �أجوبة عن �أ�سئلة �أ�سا�سية عديدة
يطرحها ال��ق��ارئ ال��ع��ادي وال��ب��اح��ث ف��ي ع��ل��وم الأدي����ان ع��ن هذه
الديانة :ن�ش�أتها ،تاريخها ،عقائدها ،طقو�سها� ،أماكن انت�شارها،
ّ
المقد�سة ولغتها
عالقتها ب�سائر الأدي��ان� ،إ�ضافة �إلى ن�صو�صها
وميّزاتها.
ً
ّ
ي����ق����ول ال�����م������ؤل�����ف م����ع���� ّرف����ا ب��ك��ت��اب��ه
(�����ص�« :)10إ ّن���ه ب��داي��ة وخ��ط��وة �أول��ى
ل��ع��ر���ض ل���دي���ان���ة ال�����س��ي��خ وح���دي ٍ���ث
عنها من الداخل �أي كما يفهمها
�أهلها ويعي�شونها».
فهم من الداخل
وعمّ ا يعنيه من ٍ
يقول (�ص« :)20الأولوية في هذا
الكتاب ُتعطى لن�صو�ص ديانة
ال�سيخ فيع ّرب �أبرزها و�أكثرها
دالل��������ة .وك����ذل����ك ل��م��ع�� ّل��م��ي��ه��ا
ّ
ومفكريها :كيف يفهم ه�ؤالء
ً
جميعا عقيدتهم ويعي�شونها
وي�����م�����يّ�����زون�����ه�����ا ع������ن ����س���ائ���ر
الديانات؟»
ّ
وي���������س����ارع ال�����م������ؤل�����ف �إل�����ى
ال���ت���ع���ق���ي���ب وال���ت���و����ض���ي���ح
(������������������������ص« :)21ه���������������ذا ال
ي��ع��ن��ي �أن ي��ك��ون ال��ك��ت��اب
����وة وتب�شير
م�����ص�� ّن��ف دع ٍ
ون��ق��د ل�����س��ائ��ر الأدي�����ان،
ف������ع������ر�������ض������ن������ا ي����ب����ق����ى
ب��ال��ت��ح��دي��د ت��ق��ري��ري ًّ��ا
ومو�ضوعيّاً».
وي�شير ال��ك��ات��ب �إل���ى �أن (������ص« :)19دي��ان��ة ال�سيخ
فهم لها ولمبادئها» .وم��ن ذل��ك �أ ّنها
عانت ،وال ت��زال ،من �سوء ٍ
حد ُ
(�ص« :)22تفاعلت مع الهندو�سيّة والإ�سالم �إلى ّ
اعتبرت فيه،
عن خط�أ ،محاولة توفيق بينهما».
ومن هنا تبدو مقاربتها بمنهجية الأديان المقارنة �أمر ًا �إلزامي ًّا
وال غنى عنها ،بل وال جدوى للدرا�سة من دونها.

وي��روي الف�صل الأوّل �سيرة غ��ورو نانك ( )1539-1469م� ّؤ�س�س
ال�سيخية ،وي��ع��ر���ض لأب���رز �أرك����ان عقيدته .فقد ع�� ّل��م التوحيد
المقد�س يُ �س َت ّ
ّ
هل
ب�صورته الخال�صة المح�ضة ،فكتاب ال�سيخيّة
ٌ
واحد �أحد .ا�سمه
بالعبارة التالية لنا َنك (�ص« :)36هذا الكائن
الحقيقة .ه��و/ه��ي ���س��رم��دي� .إ ّن����ه ح ّ
���ال ف��ي ك ّ���ل ���ش��يء ،وح��اف��ظٌ
ّ
خالق ّ
ّ
ُ
وحال في خليقته .وهو بذاته
كل الأ�شياء،
لكل �شيء� ،إنه
ّ
ّ
م�س�ؤول عن تجليه ،ويُ عرف بنعمة المعلم».
ومع تركيز نانك على التوحيد ال�صارم ،فقد حافظ على العقيدة
الهندو�سية الرئي�سية :التنا�سخ والكارما .فال�سيخي� ،ش�أنه �ش�أن
الهندو�سي ،ي�سعى �إلى ك�سر حلقة الوالدات والذوبان بالنهاية في
الألوهة .وممّ ا �أخذه نا َنك عن الهندو�سيّة � ً
ّ
التحقق
أي�ضا مفهوم
ال���ذي ي��ج��ب ع��ل��ى ك ّ���ل ب�����ش��ري �أن ي�سعى �إل��ي��ه ل��ل��ت��ح�� ّرر م��ن دورة
الوالدات المتك ّررة�( .ص.)39
وبعد نا َنك تو ّلى زعامة جماعة ال�سيخ النا�شئة بالتتالي ت�سعة
مع ّلمين� ،أبرزهم الخام�س غورو �أنجد ( )1606-1563وهو الذي
ب��ن��ى ال��م��ع��ب��د ال��ذه��ب��ي ف��ي �أم��رت�����س��ار/ال��ب��ن��ج��اب ،وج��م��ع ال��ك��ت��اب
ّ
ّ
وحققه ،وو�ضع الن�سخة الأ�صلية
المقد�س ال�سيخي «الغرانت»
م��ن��ه ف���ي ال��م��ع��ب��د ال��ذه��ب��ي .وي��ع��ت��ب��ره ال�سيخ
ال�شهيد الأوّل �إذ قتله الأمبراطور
المغولي جهانغير�( .ص.)53-52
وال������غ������ورو ال���ع���ا����ش���ر غ���وب���ن���د ���س��ي��ن��غ
( )1708-1666ه��و الم� ّؤ�س�س الفعلي
للجماعة ال�سيخيّة «الخال�صة» .وهو
ال��ذي ميّز ال�سيخ بال�شارات الخم�س:
-1ال�������ش���ع���ر ال���ط���وي���ل ،وي���ل ّ
���ف ال�����س��ي��خ��ي
َّ
ويحظر
�شعر ر�أ���س��ه بعمامة يتميّز بها،
على ك ّ��ل �سيخي �أو �سيخيّة �أن يقطع �أو
يق�ص �أي��ة �شعرة ف��ي ج�سمه-2 .الم�شط
ّ
الخ�شبي الطويل وال��ذي يو�ضع في �شعر
ر�أ�سهم تحت العمامة�-3 .سوار خفيف من
ال��ف��والذ ي�ضعونه ف��ي مع�صمهم وي ّ
��ذك��ره��م
باهلل�-4 .سروال �أبي�ض داخلي ق�صير (�شورت)
يرتدونه تحت المالب�س-5 .خنجر ق�صير ذو
ً
ّ
دائما�( .ص.)66
حدين يحملونه
وب��ع��د وف���اة �أب��ن��ائ��ه الأرب���ع���ة ف��ي ال��ح��روب �أع��ل��ن
غورو غوبند �أن وظيفة الغورو و�سلطته �ستعود
م��ن ب��ع��ده �إل���ى ال��ك��ت��اب ال��م��ق ّ��د���س و���س��مّ ��اه م ّ��ذاك
«غورو غرانت �صاحب».
ونمت الجماعة ال�سيخية بعد غوبند وهي في
حالة م�ستم ّرة من الدفاع عن النف�س ،فعُ رف
ال�سيخ ّ
ب�شدتهم في القتال و�شجاعتهم ،بيد �أن مبادئ الالعنف
ّ
متجذرة في ال�شخ�صية ال�سيخية ،وخير دليل على ذلك
بقيت
م�شاركتهم الفعّ الة في حركة الالعنف التي قادها غاندي و�أف�ضت
�إلى تحرير الهند�( .ص.)136
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من غالل البيادر

علقمة الفحل
لقاء وحوار
فردريك نجيم
�سحب ذب��ول رط��اب ولليل
لل�صباح ف��ي نجد
ُ
فيها مثل النعمى التي تن�سي ال�صدر �إنه مقام
همّ ون�صب وال �أهن�أ من الإقامة في خباء مقدمه
طيوب فواحة بنو تميم في �سهر
�شعر وجوانبه
ٌ
و�سمر بع�ضهم يُ ن�شد وبع�ضهم يختمر .رحيب
ٌ
مديد ما بين �أر�ضه و�سمائه وعلى وجهه
ال�صدر
ٌ
خ�شونة ال ق�س َو فيها ،بداوة ت�أبى �أن تح�ضر.
 يا ام جندب هل تطيبت؟ ه���ذا هوعلقمة ب��ن ع��ب��دة ب��ن ال��ن��ع��م��ان من�أحفاد ربيعة بن مالك التميمي علقمة الفحل.
 ف�أين دوركم الليلة يا علقمة؟ ث��م��ان��ون �أ���س��ي��ر ًا م��ن ق��وم��ي م��ع �أخ���ي �شا�س�أطلقهم الحارث بن جبلة الغ�ساني بعدما قتل
المنذر الثالث اللخمي في يوم حليمة ـ ع�شرون
ب��ي��ت��ا م��دح��ت ب��ه��ا ال���ح���ارث �أع�����ادت �إل����ى �أ���س��ران��ا
�سراحهم .ما ّ
قل ال�سيف عندنا مثل بيت �شعر:
ت��خ�����ش��خ�����ش اب������دان ال���ح���دي���د عليهم
نوب
كما خ�شخ�شت بين الح�صاد جَ ُ
ت�����ج�����ودُ ب���ن���ف�������س ال يُ �������حَ �������ادُ ب��م��ث��ل��ه��ا
���ب
و�أن������������ت ب����ه����ا ي��������وم ال�����ل�����ق�����اء ت���ط���ي ُ
ً
�سكوتا فيه بع�ض التيه بال�شعر
و�سكت علقمة
المقيّد الذي يحطم قيود الأ�ساري .يا علقمة
الفحل .قيل �إن �سبب لقبك احتكامك مع امرء
القي�س الى زوجة �أم جندب لتقول �أيكما ا�شعر.
فكنت انت الأ�شعر ،فاحفظته فطلقها ثم �صارت
ع��ر���س��ك .ول���م ي�����ش���أ علقمة �أن يجيب لأن���ه ك��ان
أحب الى �أم جندب فكان الأ�شعر عندها.
ال ّ
ما الق�صيدتان اللتان ا�سمعتماها؟
وكان علقمة �شرحت محياه ذكرى �إيثاره على
الملك ال�ضليل فقال :بائيتان واح��دة الم��رىء
القي�س فيها غ���زل وف����راق ون��اق��ة وف��ر���س وج��ي ٌ��د
وم����أك���ل .و�أخ����رى ل��ي فيها اي��� ً
��ض��ا و���ص��ف جبينه
وناقة ومتجردٌ وطرد.
ُ
الت�شابه ،مو�ضوعاتكما ت�شابهت،
 يا علقمةً
�صوركما و�أبياتكما احيانا ،حتى ك���أن واحدكما
يقول بع�ضها في الق�صيدتين ً
معا �أم �أن الرواة

ذكروا ما لم يتذكروا.
 ت�����ش��اب��ه ورواة ف��ي و���ض��ع الأب���ي���ات ول��ك��ن �أالير�ضيك مطلع ق�صيدتي:
ذه��ب��ت م��ن ال��ه��ج��ران ف��ي غير مذهب
ول������م ي ُ
������ك ح����ق ً����ا ك����ل ه������ذا ال���ت���ج��� ّن ِ���ب
ل����ي����ال����ي ال ت���ب���ل���ى ن�������ص���ي���ح���ة ب��ي��ن��ن��ا
ُ
ل�����ي�����ال�����ي ح������� ّل�������وا ب����ال���������س����ت����ار ف������غ������رِّب
ً
ن�سبا م��ن قول
ول��ك��ن ي��ا علقمة م��ا كنت ارق
امرىء القي�س.
خ���ل���ي���ل ّ���ي م�������� ّرا ب�����ي ع���ل���ى �أم ج���ن���دب
ُن����ق ِّ
���������ض ل����ب����ان����ات ال������ف�������ؤاد ال���م���ع ّ���ذب
وال قادر ًا على توليد مثل هذا المعنى:
�أل��������م ت����ري����ان����ي ك���ل���م���ا ج����ن����ت ط����ارق ً����ا
وج������دت ب���ه���ا ط���ي���ب ً���ا و�إن ل����م ُت���ط���ي ِِّ���ب
 �أي��ك��م��ا ب����د�أ ب���إن�����ش��اد ���ش��ع��ره ف���ي ح�����ض��رة �أمجندب؟
امر�ؤ القي�س البادىء.
ً
�سباقا ال��ى �صور ومعان ردّدت
 اال يكون هو�أنت بع�ضها؟
وك���أن علقمة �أُح���رج ف�آثر �أن يعود ال��ى �أبياته
بقوله :اال ير�ضيك ما ت�سمع؟
وق�����د وعَ �����د َت�����ك م����وع����دا ل����و و ََف ْ
��������ت ب��ه
ك�����م�����وع�����ود ع������رق������وب اخ����������اه ب���ي���ث���رب
وق����ال����ت و�إن ي��ب��خ��ل ع��ل��ي��ك وي��ع��ت��ل��ل
�أت���� ّ
�����در ِب
���ش���ك و�إن ي��ك�����ش��ف غ���رام���ك ت ِ
 هذا �شبه ما قاله امر�ؤ القي�س:ف���������إن ت����ن�����أ ع���ن���ه���ا ح���ق���ب���ة ال ت�ل�اق���ه���ا
ف�������إن������ك م����م����ا �أح������دث������ت ب���ال���م���ج��� ّرب
وق���ال���ت م��ت��ى يُ ��بْ��خ��ل ع��ل��ي��ك ويُ ��ع��ت��ل ُ��ل
ي�س�ؤك و�إن يك�شف غرامك ت��درب؟؟؟
 �إن خبري للمر�أة اذاع فيها خبريحيث ان تقول:
ّ
ف���������إن ت�������س����أل���ون���ي ب���ال���ن�������س���اء ف����إن���ن���ي
ب�������ص���ي���ر ب���������������أدواء ال���ن�������س���اء ط��ب��ي ُ��ب
�إذا ����ش���اب ر�أ�������س ال���م���رء او ق ّ
����ل م��ال��ه
���ب.
ف���ل���ي�������س ل������ه م������ن و ّده������������ن ن�������ص���ي ُ
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رياضة

َّ
سكر واجهت وانتصرت
ساندرا
في حلبة الفنون القتال َّية
هناء �سنجر
كانت الفنون القتالية بابًا للبنانية �س�������اندرا �س ّ
�������كر كي تخرج من حالة حزن خ ّيمت على حياتها بعد وفاة والدها،
غير �أن الإ�ص�������رار والعزيمة على ك�سر ال�صورة النمطية للفتيات في ميدان الريا�ضات القتالية ،و�صال بها �إلى ح�صد
لقب عالمي بالـ»�أم �أم �إيه» في عمر الثانية والع�شرين.
في العا�ص�������مة الهولندية �أم�س�������تردام ،فاج�أت �س ّ
�������كر الجميع بتغ ّلبه�������ا على ابنة البلد كال�������ي هامينغ في المباراة
النهائي�������ة ونيله�������ا ذهبية وزن  61.2-كلغ في بطولة «غامّ ا» نهاية �آذار الما�ض�������ي ،وهو اللقب الأرفع لها في ال�س�������نوات
الأربع لم�سيرتها.
ُتعتبر الفنون القتالية المختلطة �إحدى �أ�ص�������عب الريا�ضات� ،إذ �إنها مزيج بين فنون عدة من الدفاع عن النف�س،
ولها تقنيات ومهارات مختلفة ،تجيز ا�ستخدام تقنيات ال�ضربات المبا�شرة في مختلف الو�ضعيات.
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بعد فوزها على الحلبة ب�إجبارها مناف�س�������تها على
الإ�ست�س���ل���ام ،قالت ّ
�سكر «هذا �أ�س�������لوبي� ،أترك خ�صمي
يتعب ،ثم �أ�ضرب بقوة».
القوة التي بد�أت ال�ش�������ابة اللبنانية بمراكمتها
تلك
ّ
في �سن �صغيرة ًّ
جدا.
تقول ّ
�سكر« :وجدت فيها (الفنون القتالية) حريتي،
�إذ توف�������ي والدي و�أنا في الثالثة من عمري ،ود�أبت على
مزاولته�������ا لأخرج من حال�������ة الحزن وم�ش�������اكل �أخرى،
ض���ًل���ا عن التمييز بين الذكور والإناث ،وبالتالي �أردت
ف� اً
�أن �أ�صبح �أقوى من الذكور( )...لأن كل �شيء مت�شابه».
أعط �أي اهتمام لأي �ش�������يء �آخر عن
وت�ض�������يف« :لم � ِ
�ش�������غفي بالريا�ض�������ة ،كنت �أ�ض�������ع تركي�������زي الكامل في
التدريب�������ات الت�������ي كان�������ت �أحيا ًنا مع رج�������ال �أقوى مني
ج�س�������د ًيّا ،لكن ذل�������ك كان يمنحني المزي�������د من القوة
والإ�صرار».
تحول
ُّ
تلف�������ت �س ّ
�������كر الت�������ي تخرجت من
«م�صممة
الجامعة اللبنانية ب�شهادة
ّ
ر�س�������م» �إلى �أنه�������ا نقل�������ت تجربتها
ال�������ى العدي�������د م�������ن �ص�������ديقاتها
وزميالتها في الدرا�سة �أو العمل
وفتيات �ضمن بلدتها ،وترى �أن
الم�س�ؤولية باتت �أكبر اليوم.
«تحول�������ت حياتي
وقالت:
ّ
بعدما بد�أت هذه الريا�ض�������ة،
وال �س�������يما بع�������د انتقال�������ي
للتد ّرب في ناد متخ�ص�ص
ظروف�������ي
و�أ�ص�������بحت
النف�س�������ية والحياتي�������ة
�أف�ض�������ل ،ف�������ي جامعتي
ثم في عملي اكت�س�������بت
�أ�صدقاء جددًا».
دخ�������ول �س ّ
�������كر
�إل�������ى
الج�������دّ ي
ه�������ذا العال�������م ج�������اء
بال�ص�������دفة عل�������ى يد
مدربها مايكل عامر
الذي قال�« :أنا مدرب
�صً ا
محترف في الريا�ض�������ات القتالية و�أمتلك ناديًا خا ّ
ف�������ي �إحدى الق�������رى القريبة من مدين�������ة جونية تدعى
كفرحباب».

ويردف عام�������ر ( 38عامً ا) «كنت �أدرب فتاة و�أقدم لها
الرعاية الريا�ض�������ية كي ت�ص�������بح بطلة� ،إال �أنها تعر�ضت
لم�ش�������كلة وتركت الم�ض�������مار ،وبال�ص�������دفة عبر من�صات
ً
ش�������ريطا م�صو ًرا لفتاة
التوا�ص�������ل الإجتماعي �شاهدت �
�ص�������غيرة تتمرن بال�ض�������رب على كي�س رمل ع ّلقت عليه
ب�أنها تحب الريا�ضات القتالية».
ّ
قاده ذلك الفيديو �إلى مرا�سلة �سكر ليعر�ض عليها
ممار�س�������ة الفنون القتالية المختلطة ،فوافقت بعدما
�شاورت عائلها ،ومن هناك بد�أ الم�شوار.
ي� ّؤكد عامر �أن ّ
�سكر واظبت على التمارين رغم بعد
ش�������ري ومق�������ر النادي الذي
الم�س�������افة بين قريتها في ب� ّ
يبع�������د عنها نح�������و  50كيلومت ًرا ،وكانت تح�ض�������ر يوم ًّيا
من ال�ش�������مال عبر حاف���ل���ات النقل العموم�������ي من �أجل
التدريبات.
وتاب�������ع« :منذ ب�������دء الأزمة الإقت�ص�������ادية ف�������ي لبنان
ثم جائحة «كورونا» ،ا�ض�������طررت لأن ا�س�������ت�أجر لها �شقة
بالقرب من النادي حيث تحولت �إحدى غرف ال�ش�������قة
�إل�������ى مركز للتدري�������ب في ّ
ظل حال الطوارئ ال�ص�������حية
ومنع التجول ب�سبب انت�شار كوفيد.»19-
قتال ومو�سيقى
توجت �س ّ
�������كر بطلة للبنان في
تحت �إ�ش�������راف عامرّ ،
«مواي تاي» و«جوجيت�سو البرازيلي» و«كيك بوك�سينغ»،
وان�ض�������مت �إل�������ى منتخب لبنان ف�������ي الفن�������ون القتالية
المختلطة ما �أهّ لها لخو�ض بطولة العالم.
خ�ض�������عت ال�ش�������ابة ،بح�س�������ب مدربه�������ا �إلى مع�س�������كر
تدريب�������ي قا��������س لمدة �ش�������هرين قبل البطولة ،وعا�ش�������ت
ً
اً
هائل «�إال �أنها كانت
�ضغطا نف�س ًّيا وج�س�������د ًيّا ومعنو ًيّا
م�ؤمنة بالو�صول �إلى اللقب العالمي».
وكان يفتر��������ض �أن تخو��������ض �أربع�������ة ن�������زاالت ف�������ي
�أم�س�������تردام ،غي�������ر �أن مناف�س�������ات �أوكراني�������ات ورو�س�������يات
ان�سحبن ،فواجهت � اً
أول الت�شيكية ناتالي تريكالوفا ،ثم
الهولندية هامينغ ونجحت في التغلب عليهما.
تقول ّ
ّ
�سيحفزني للإرتقاء
�سكر �إن «اللقب العالمي
�أكث�������ر نحو الإحتراف العالم�������ي و�أطمح من خالل هذا
الأمر �إلى عك�س �ص�������ورة مغايرة ف�������ي الخارج عن بلدي
لبنان الذي يعاني كثي ًرا في ال�سنوات الأخيرة».
وتطمح �إلى �أن ت�ص�������بح الريا�ض�������ة القتالية مهنتها
الأ�سا�س�������ية وخو�ض نزاالت ف�������ي بطولة القتال النهائي
«يو �أف �سي» العالمية رغم �أن «الريا�ضة لي�ست هوايتي
الوحيدة ،ف�أن�������ا �أحب الغناء والعزف المو�س�������يقي ،كما
�أنني بد�أت بكتابة �سيرتي الذاتية».
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مشاركة الفتة لقوى األمن الداخلي
بسباق «طريقك قرارك»
نظمت «جمعية بيروت م��اراث��ون» ،بالتعاون مع
الإت��ح��اد اللبناني لأل��ع��اب ال��ق��وى� ،سباق ال�سيدات
اً
وو�صول من واجهة بيروت
«طريقك قرارك» انطال ًقا
البحرية ،وال���ذي ت�ضمن الرك�ض لم�سافات ث�لاث،
�صباحا مع �سباق ن�صف
كانت الأولى عند ال�ساعة 7
ً
الماراثون  21كلم لل�سيدات والرجال ،والثانية عند
ال�ساعة  7 : 30مع �سباق  10كلم التناف�سي لل�سيدات
فقط ،والثالثة عند ال�ساعة � 9سباق  5كلم المفتوح
لجميع الفئات ومن مختلف الأعمار ،وهو مخ�ص�ص
لأجل ق�ضية بالتن�سيق مع  7جمعيات خيرية.
وقد �أحرز المعاون الأول عماد جزيني من فريق
ق��وى الأم���ن الداخلي المركز الأول ف��ي �سباق /21
كلم .كما ّ
حل الم�ؤهل و�سام حديفة من فريق قوى
الأم��ن �أي�ضً ا بالمركز الثاني �ضمن الفئة العمرية
.54 -45
وهنا النتائج الفنية بعد التدقيق بها من قبل
ّ
حكام الإتحاد اللبناني لألعاب القوى:

سباق  10كلم:

� - 1شيرين نجيم (نادي �إنتر ليبانون)  36 : 39د.
 - 2جوان مكاري (نادي يال نرك�ض)  38 : 44د.
 - 3جنيفر تومازو (نادي �إنتر ليبانون)  39 : 57د.

املعاون الأول جزيني على خط الو�صول.

سباق نصف املاراثون  21كلم:
فئة السيدات:
 - 1لواء زعرور � 1 : 31 : 43س.
 -2جومانة �صفا � 1 : 38 : 20س.
 - 3يا�سمين �أ�شقر � 1 : 39 : 25س.

فئة الرجال:

 - 1عماد جزيني � 1 : 13 : 03س.
 - 2محمد قدوح � 1 : 14 : 06س.
� - 3سمير �سلمان � 1 : 14 : 30س.

وخ��ت��امً��ا �أق��ي��م ح��ف��ل ت��وزي��ع ال�����دروع ال��ت��ق��دي��ري��ة
على الفائزات والفائزين بالمراكز الأول��ى من قبل
ال�شخ�صيات الر�سمية والريا�ضية.

من ال�سباق.
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جدول تلزيمات م�صلحة الأبنية عن �شهر �أيار عام ٢٠٢٢
مت�سل�سل

ا�سم المركز

نوع التلزيم

درجة وفئة الت�صنيف

نوع اال�شغال

اليوم

١

نظارات ف�صيلة

ا�ستدراج عرو�ض

رابعة

ا�شغال مختلفة

الخمي�س

تاريخ ف�ض
العرو�ض
٢٠٢٢/٥/٥

�ساعة ف�ض عدد مرات
العرو�ض المناق�صة
٩،٠٠

١

�شبعا
2

نظارة مفرزة جونية

ا�ستدراج عرو�ض

االعمال الحديدية

ا�شغال لزوم باب للنظارة

الخمي�س

٢٠٢٢/٥/٥

١١،٠٠

١

الق�ضائية
3

نظارة مخفر

ا�ستدراج عرو�ض

رابعة

�صيانة مختلفة وتهوئة

الجمعة

٢٠٢٢/٥/٦

٩،٠٠

١

�شم�سطار
4

نظارة مخفر بعلبك

ا�ستدراج عرو�ض

5

خام�سة

ا�شغال مختلفة

الثالثاء

٢٠٢٢/٥/١٠

٩،٠٠

١

نظارات ق�صر عدل

ا�ستدراج عرو�ض

رابعة

�صيانة مختلفة

الثالثاء

٢٠٢٢/٥/١٠

١١،٠٠

١

طرابل�س
6

نظارة مخفر

ا�ستدراج عرو�ض

خام�سة

ا�شغال مختلفة

الخمي�س

٢٠٢٢/٥/١٢

٩،٠٠

١

القرعون
7

نظارات مخفر

ا�ستدراج عرو�ض

رابعة

�صيانة عامة

الخمي�س

٢٠٢٢/٥/١٢

١١،٠٠

١

الم�صنع
8

نظارتي ف�صيلة
عدلون ومخفر

ا�ستدراج عرو�ض

خام�سة

�صيانة مختلفة

الجمعة

٢٠٢٢/٥/١٣

٩،٠٠

١

�صيدا البحري
9

نظارة مخفر اللبوة

ا�ستدراج عرو�ض

10

رابعة

ا�شغال مختلفة

الثالثاء

٢٠٢٢/٥/١٧

٩،٠٠

١

نظارة مخفر بعبدا

ا�ستدراج عرو�ض

1١

خام�سة

ا�شغال مختلفة

الثالثاء

٢٠٢٢/٥/١٧

١١،٠٠

١

مبنى الموقوفين
(ب) في ال�سجن

ا�ستدراج عرو�ض

االعمال الحديدية

المركزي في رومية
12

الغرفة رقم ١٣٢

مبنى المحكومين
في ال�سجن

ا�ستدراج عرو�ض

الأعمال الحديدية

المركزي في رومية
13

�صيانة مختلفة لزوم باب

الخمي�س

٢٠٢٢/٥/١٩

٩،٠٠

١

معالجة اال�ضرار الناتجة

الخمي�س

٢٠٢٢/٥/١٩

١١،٠٠

١

عن اعمال ال�شغب

نظارات مخفر
ال�سعديات في

ا�ستدراج عرو�ض

رابعة

مجمع ال�سعديات

ا�شغال مختلفة لتنفيذ

الجمعة

٢٠٢٢/٥/٢٠

٩،٠٠

١

نظام تهوئة

14

نظارة ف�صيلة رياق

ا�ستدراج عرو�ض

15

خام�سة

�صيانة عامة

الثالثاء

٢٠٢٢/٥/٢٤

٩،٠٠

١

مخفر بتغرين

ا�ستدراج عرو�ض

االعمال الحديدية

ا�شغال حديدية لزوم الممر

الثالثاء

٢٠٢٢/٥/٢٤

١١،٠٠

١

16

نظارة مخفر تبنين

ا�ستدراج عرو�ض

خام�سة

17

نظارات ف�صيلة

ا�ستدراج عرو�ض

رابعة

الم�ؤدي الى النظارة
ا�شغال مختلفة لت�أمين

الخمي�س

٢٠٢٢/٥/٢٦

٩،٠٠

١

مياه �ساخنة
�صيانة مختلفة

الخمي�س

٢٠٢٢/٥/٢٦

١١،٠٠

١

بريتال
18

نظارة مخفر نيحا

ا�ستدراج عرو�ض

19

رابعة

�صيانة عامة

الجمعة

٢٠٢٢/٥/٢٧

٩،٠٠

١

نظارات مخفر

ا�ستدراج عرو�ض

خام�سة

ا�شغال مختلفة لزوم ابواب

الثالثاء

٢٠٢٢/٥/٣١

٩،٠٠

١

كفرم�شكي
20

نظارات مخفر بيادر
العد�س

النظارات
ا�ستدراج عرو�ض

خام�سة

ا�شغال تهوئة ل�صيانة
النظارات

الثالثاء

٢٠٢٢/٥/٣١

١١،٠٠

٢
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�إيطاليا تعي�ش كابو�س الغياب عن املونديال
ريا�ض عيتاني

بعد ليايل ال�صيف ال�ساحرة التي عا�شها �أن�صار
املنتخب الإيطايل عندما توج منتخب بالدهم بطلاً
لك�أ�س �أوروبا بالفوز على �إنكلرتا بركالت الرتجيح
على ملعب «وميبلي»� ،سقط من عليائه بعد خروجه
من الباب ال�ضيق من ت�صفيات امللحق امل�ؤهل
�إىل مونديال قطر  2022بخ�سارته الكارثية �أمام
مقدونيا ال�شمالية �صفر 1-على �أر�ضه رغم �سيطرة
«�أتزوري» على جمريات اللعب ،ليغيب بالتايل عن
�شم�س املونديال للمرة الثانية تواليًا ،ولتنتهي
«نه�ضة» الكرة الإيطالية التي قادها املدرب روبرتو
مان�شيني ب�شكل �صادم يف بالريمو.
عادت �إيطاليا بالتايل �إىل حقبة ما قبل مان�شيني
وحتدي ًدا يف ت�شرين الثاين  2017عندما �سقطت
�أمام ال�سويد يف امللحق � ً
أي�ضا ،بخ�سارتها ذها ًبا
يف �ستوكهومل واكتفائها بالتعادل �سل ًبا على
�أر�ضها ،لتغيب عن املونديال للمرة الأوىل منذ
 60عا ًما حينها.
دخلت �إيطاليا بطلة العامل  4م��رات )�أع��وام
 1934و 1938و 1982و (2006يف نفق مظلم
جم�� َّد ًدا مع غيابها للمرة الثانية توال ًيا عن العر�س
الكروي ،وبالتايل �ستمر فرتة  12عا ًما قبل عودة
حمتملة �إىل النهائيات املقررة عام  2026يف ثالث
دول هي الواليات املتحدة واملك�سيك وكندا.
ومنذ تتويجها مبونديال �أملانيا عام  2006على ح�ساب
كابو�سا تلو الآخر
فرن�سا بركالت الرتجيح ،عا�شت
ً
يف النهائيات ،لأنها خرجت من دور املجموعات يف
الن�سختني التاليتني يف جنوب �أفريقيا  2010ويف
الربازيل  ،2014قبل �أن تغيب عن رو�سيا 2018
ون�سخة قطر املقبلة املقررة نهاية العام احلايل.

مصير مانشيني

وال�س�ؤال ال��ذي يطرح نف�سه هو :هل �سيبقى
مان�شيني على ر�أ�س اجلهاز الفني؟
يبدو �أن��ه م�ستمر ال �سيما بعدما ّ
مت العام
املا�ضي جتديد عقده حتى  2026مكاف�أة له
على تتويجه باللقب القاري ،خال ًفا للمدرب
ال�سابق جان بيريو فنتورا ال��ذي دفع ثمن

اخلروج من امللحق �أمام ال�سويد قبل � 5سنوات.
وما يزيد من هول الكارثة �أن كثريين كانوا يعولون على املنتخب
لن�سيان تراجع م�ستوى الأندية املحلية على ال�صعيد القاري
حيث ف�شل �أي منها يف بلوغ الدور ربع النهائي من دوري �أبطال
�أوروبا للعام الثاين على التوايل.
�يرا ج���راء ف�يرو���س
وتعاين الأندية
الإي��ط��ال��ي��ة ك��ث ً
«ك���ورون���ا» ،وق���درت خ�ساراتها
العام املا�ضي ب�أكرث من مليار
ي��ورو حيث ازدادت ديونها
� ً
أي�ضا 3.3 ،مليار يورو
بح�سب درا�سة �أجرتها
�صحيفة «كوريري ديلو
���س��ب��ورت» الوا�سعة
الإنت�شار.

اعتزال دولي
في األفق؟

���س��ي���ؤدي اخل��روج
الإي�����ط�����ايل ع��ل��ى
الأرج��ح �إىل اعتزال
بع�ض الوجوه امل�ؤثرة يف
املنتخب وعلى ر�أ�سهم الثنائي
الدفاعي املخ�ضرم جورجي كييلني
) 37ع��ا ًم��ا( ول��ي��ون��اردو بونوت�شي
) ،(34وكالهما �ساهما ب�شكل كبري
يف التتويج الأوروبي قبل � 10أ�شهر،
يف حني يبلغ ت�شريو �إميوبيلي الثانية
والثالثني حال ًّيا ،و�سينتقل لورنت�سو
�إن�سينيي ) 30عا ًما( للعب يف كندا.
�أما بالن�سبة �إىل الالعبني الأ�صغر
���س�� ًّن��ا وال��ذي��ن مل ي�شهدوا م��رارة
اخل���روج م��ن دور املجموعة عام
 2014يف �آخ���ر م�شاركة ملنتخب
�إيطاليا ،وهم احلار�س جانلويجي
دوناروما ونيكولو باريال وفيديريكو
كييزا ومانويل لوكاتيلي ،فيتعني
عليهم الإنتظار �أربع �سنوات على
الأقل للم�شاركة يف العر�س الكروي
للمرة الأوىل يف م�سريتهم.

األسس موجودة

روبرتو مان�شيني.

ك�شف بونوت�شي الذي غاب عن ال�سقوط امل�ش�ؤوم يف بالريمو،
�أن «ال�ساعات الـ 48التي تلت الإق�صاء كانت �صعبة .ثم حاولنا
التخفيف من هول ال�صدمة من خالل القول لل�شبان )لزمالئه
ال�شبان( �إن��ه �ستتاح لهم فر�صة خلو�ض موندياالت �أخ��رى،
خال ًفا لنا».
و�أ�ضاف ابن ال��ـ 34عا ًما الذي �أكد رغبته يف الإ�ستمرار مع
املنتخب� ،أن «الأ�س�س موجودة هنا من �أجل ال�صعود جمد ًدا».
بالن�سبة �إىل �شريكه يف قلب دفاع يوفنتو�س كييليني ،فالإ�ستمرار
مع املنتخب �سيكون �صع ًبا وقد يكون الإعتزال يف حزيران
املقبل مبا �أنه يبلغ من العمر  37عا ًما.
ووف ًقا لل�صحافة الإيطالية ،قد يخ�سر العبون �آخرون توجوا
�أبطالاً لأوروب��ا ال�صيف املن�صرم مكانهم يف «�أت��زوري» نظ ًرا
ل�تراج��ع �أدائ��ه��م يف الآون���ة الأخ�ي�رة و�أع��م��اره��م ،على غ��رار

لورنت�سو �إن�سينيي ،ت�شريو �إميوبيلي �أو جورجينيو.
كما مل ي�سافر �ستة العبني �آخرين اىل قونية ،ويعود ذلك ب�شكل
خا�ص �إىل م�شاكل بدنية ،مثل ماركو فرياتي الذي كان �أف�ضل
العبي املنتخب يف مباراة مقدونيا ال�شمالية� ،أو دومينيكو
برياردي الذي فوت على بالده فر�صة �سهلة ج ًّدا �أمام مرمى
م�شرع �أمامه� ،أو �ألي�ساندرو فلورنت�سي.
حد كبري
وبالتايل ،تنطلق عملية البناء مبنتخب
معدل �إىل ّ
ّ
يقوده العبون من املفرت�ض �أن ي�شكلوا نواته للإ�ستحقاق املقبل
يف ك�أ�س �أوروبا  ،2024مثل لوكاتيلي� ،ساندرو تونايل ،با�ستوين،
نيكولو زانيولو ،جانلوكا �سكاماكا ،باريال.
ويُ�ضاف اليهم بالت�أكيد فيديريكو كييزا الذي ت�أثر املنتخب
ريا بغيابه نتيجة �إ�صابة �ستبعده عن املالعب حتى نهاية
كث ً
املو�سم.
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منتدى األمن
طالما �شحذتُ قدمي
قبل �أن يبت َرها االنتظار
�إلى �أين...
الناق�ص در ًبا وخليال؟ً
و�أنت
ُ
ا�ستر ْح على بقاياك
ِ
ِ
جراحك
الموت في
وا�صغ �إلى ثغاء
ِ
ِب لي ،وقالَ:
قال المعات ُ
َ
عينيك البري ُق
�ضا َق في
فاحذ ْر مك َر الم�سافةِ
ونبرة ال�شوق في نب�ض قلبك
عنيدة �شفرةُ المِ ق�صلة
وظلّي العالي يُخيفني
لقد �سبقني� ...سبقني كثي ًرا
وب�أ ِّم عيني ر�أيتُه
يرك�ض ...بال قدمين
�إلى �أين� ...إلى �أين؟

عا كف عفريت
كان بدّي بقلبي ط ّفي
جمراتا  ،جيت!
ّ
وحاطو ِب َك ّفة
لعندا ،
ب التانية  ،لقيت
عالحفةّ
في كتير غيرو
َ
بنف�س التوقيت
احترقوا ،وح ّتى ما َ�ص ّفي
بح ّبا  -لو بقيت -
ُ
ّ
متل "الأطر�ش بالزفة"
تركتا ،وما ر�ضيت
ي�ضلّو من �ش ّفة ل �ش ْفة
ا�سمي يرق�ص ِب ِخ ّفة
وتْ ِظن ن�سيت
رح �شيل قلبي ع ك ّفي
واعمل عفريت!

محمد علي �سرور

غابي القاعي

يمر السيل
من عمري
ُّ
 ...وبغير ر�شد �أكمل دروبي
�أغم�س في جيب الظالم يدي
فمالي �أفت�ش بالجرح عن �س�ؤال
و�أحتطب من البرد
ناراً لمواقد مطف�أة
�أجمع الآالم والريح زاحفة
و�أعبر من رماد با�شتعال
�أبيع ال�سحب فوق تراب قديم
إلي بالنبوءات
الآتي � َّ
واخ�ضرار العذر في هبوب الريح
�أم�شي على ال�سطر �إلى ديار
حبري  ...م�ضرم الحرف
�أقر�أ المقاهي في مدن الجوع
و�إن خلعت عمري يمر ال�سيل
و�أ�ساق �إلى غيم ب�ألف �ألف طريق!

نجوى الخ�شن

فاتنة انت
فاتنة � ِ
أنت...
على �ضفاف دجلة ر�سمتُ فردو�س هدبك
ارت�شفتُ رحيق دمعك
كلما اختل�س الدجى ومي�ض نظراتك
�أَ َ�س َك َن هدبك �أدوني�س
وا�ستل َه َم من �سحرك ع�شق �صبح الندى
لأريج الريحان وال�سو�سن
فروى بحبه �سل�سبي ً
ال
فاتنة � ِ
أنت...
جمالك �أ�سطورة
تبقيْ َن �أيقونة يتغ ّنَى بك �شعراء الإغريق
وحلقات الفن وال�سمر
زاهدة �أنت...
عانَد ِْت جنون الهوى فحار الإن�س والجان
توهم يوماً �أ َّن دن�س الأراجيز
وهلك من َّ
َ
ُ
ّ
يلوث من �سقت بطهرها كل ينابيع المحبة.
ِّ

منى دوغان جمال الدين

يركض بال قدمين

نعم...كذبت!

طال وه ُم النجاة
لكن �شفرةَ المق�صلةِ عنيدة

لقد َك َذبت...
عندما قلتُ �إ ّنني ابتَ َعدت

�إ ّنني �س�أغفل َ
عنك
وعن ت�ص ّفح �صورك قبل نومي
و الحلم ح ّتى عند نهاري.
لقد َكذبت...
عندما قلتُ �إ َّنني ن�سيتك
عندها نبتت زهرة اللّوز في عروقي
حدَّثتني عن ربيعك و�أنا في ت�شريني
ال�صيف بعد.
لم تنتظر �أن ي�أتي َّ
لقد كذبت...
ّ
�ألم �أ ُقل لك �إنني وجدّتك حياة
عند انقطاع الأنفا�س
و�إ َّنني ا ّتَخذتك �سفينة نوح
في زمن َّ
جف فيه الأمان
و�أ ّنني عند ابتعادي عنك
وجدتُ كلماتك تتبعني عند ال َّرفات؟
نعم كذبت...
فالحياة ماتت عندها قبل الممات
�سوف �ألقاك يوماً
ٌ
حفيف من ورق ال ِّذكريات
وبيدي
�سقتها �أحرفي
ٍ
فق
ور
طف
فا�ستق ِبلها ب َع
ِ ٍ
طفلتك �أ�صبحت عجوزاً قبل يوم ال�صبا.
 ...نعم كذبت!

�صبرين مك ّ َنا

بخيالي صورة
بعدك بخيالي �صورة
عالحيط تركتا من �سنين
كنتي بوقتا م�شهورة
وكانو حواليكي ماليين
وكنتي تغ ّني ب�أر�ض ال�شام
وبالعراق اللي مقدام
كنتي �أ�شعار و�أنغام
وكنتي العطر الفايح نار
و�أجمل من كل الحلوين
پپپ
وغ ّنيتي بكل البلدان
غناني ال�شوق الكال حب
وبل�سمتي القلب الولهان
وخلّيتي العا�شق ينحب
وما يترك جبل �صنين

المعاون الأول طوني اليا�س نجيم

77

العدد  364ــ �أيار 2022

ناطرة
ولب�ست و ْج ال�ضحك
وم�شيت
خ ّبيت التنهيدِ ه
داريت خيبات الوقت
حتى الأمل ما ي�ضيع
قومي ْ
ا�ضحكي
هيدا ال ّزعل ما بي�شبهك
بعدو الحلم عمينطرك
�ضاق الحكي
ال�صمت يغمرك
خلّي ّ
م ّر الأم ّر
بكرا الفرح بيح�ضر
متل الورد ما بيزهق
من نطرة الربيع.
پپپ
ناطرة و�شو ناطرة
َع بالي بتمرق خاطرة
ضوي فيي الأمل
بت� ّ
بتنب�ش �صناديق الذاكرة
وبترجع بتروح
بتطفي بطريقا الروح
وبرجع لوعيي خا�سرة
مع�شع�ش جواتي الوهم
بدي وما بدي الح�سم
...وناطرة!

فاطمة ح�سين الم�سلماني

بير�سم بيمحي َم الدني
لوحة والب�شر �ألوان
ِ
وحاط ْط على وجوهن
�صبيعو ْقالم!

ليلى زيدان �صالحة

جارة البحر
الو�س���يع وال
ي���ا من نَ�أَي���تَ بجانب البحر
ِ
تبالي
رحيل
���و الرحي���ل فكي���ف نُكمِ ��� ُل م���ن
ٍ
�أَه َ
الرتحالِ
م
ر
ال
�شط
على
بنى
ي
أن
�
للق�صر
كيف
ّ َالِ
ِ
ُ
وللخواب���ي �أن تجاف���ي ُح�ض���نها وعناقيد
الدّوالي
َ
مقالي �أنتَ تكتبه و�أنتَ عنوان المقالِ
ما بيننا الكثبان ،غابات على قمم الجبالِ
وتغريني ال�سفوح وال �أبوح
ي�شدّني هذا المدَى
وي�ضيق في اللقيا مجالي
البدر ين�ضح بال�ضياء من الأعالي
وجمال البدر فوق الإحتمالِ وبهاء الإكتمالِ
وهو قندي ٌل تَ َد ّلى وهو �أنوار الليالي
وهناك عند الماء مرجان وياقوت
وتجتمع اللآلي
ي�شرد الآن َخ َيالي
ما لهذا الموج ي�ضربني وما لي
وبعد ت�س�ألني لماذا؟
َ
فال تلِح على ال�س�ؤالِ � ..أيا غ َزالي!

ا�سماعيل رمال

صبيعو قالم
َع ُ
مطل وادي الغيم
تر َّب ْع �صدى الأحالم
ُعمرو الحلم ما نام
َ�ش ْربان قهوة عتم
من ِت ْم المدى وقلقان
ع ْم بيفلفِ ْ
�ش الإيام
ر�سام
عامل على ليل الب�شر َّ

ِخدني ِب ِح ْل َمك
ِخدني ِب ِحل ْ َمك َغ ِّنج الأحالم،
َغ ّذي �صابيع ال َو ْقت ِبالفِ ْك َرة
ِحلْمي �أنا غِ ّل بْ َهنا الأ ّيام
وما �إِنتِهي ِبال َوهْم ِ�شي ذِ ْك َرى
پپپ

ا ْز َرعني َورد �أبْ َي�ض ِب َ�س ْهل ِ
الحلْم
رحة
ِ
�ساحة يْ�ضيق بال َف َ
وو ْ�سع ال َم َ
َع ّبي َحنانَك بَيْن ِتلْم و ِتلْم
و َف ِّ�صل من خيوط ّ
رحة
ال�شم�س َط َ
پپپ
َخلّي العِ ْ�شق ِي ْف ُر�ش �شي ِت ّكا ِية
الح ْب عا ِج�سمِ ي
ولَ ْفلِف لْحاف ُ
ول ّما ال َوقت ِيه ُم�س َ�صدى حكا ِية
ِننْ َ�سى َ�سوا �شو ِ�إ�س َمك و ِ�إ�سمِ ي
پپپ
ِحلْمي �أنا �أُغ ُمر دَفا ْزهو َرك
�صونِي
ويْ َربْعنوا ال َورقات عا ْغ ُ
ِ�ضحك ْوراقي ُ
الخ�ضر مِ ن نو َرك
ت َ
وتْ َزلْغِ ط ال ّنبْ�ضات ِبح�ضو َرك
وتُ ْق ُطر نَدَى ِّ
ال�ضحكات ِبعيوني .

زينة �شعاع

إنتي مالكي
كترو ماليكة ال�سما بالكون
وطلو على النا�س بال�صدفي
وحدك مالكي و�سحرها من هون
خلقت بهيه وجمال النف�س والعفي
پپپ
�ساحر جمالك والعيون مكحلي
ورمو�ش نع�ساني وهداب مد ّبلي
مكتوب منك يا حليوه را�سلي
حتى حروف البعد عنا بتختفي
پپپ
�إنتي ال�سعيدي والقلب مرتاح
ونظرة عيونك بالهوى دباح
خلي الوفا بعيوننا �سواح
والجفن يغمز هوى الحلوين بالرفي
پپپ
يا حلوتي محال الهوى والوعد
والحب فاتح كل بابو بعد
انتي الأمل مع كل لحظة �سعد
عل ّيي زمان المعك بيجن وبيلفي.

محمد عبد الرحمن دمج
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منتدى األمن
لغة عينيك
قال:
ّ
ِخفتُ من ِ
عور هالكي
فرط ال�ش ِ
فرميتُ قلبي
�سحيق نائي.
في ُج ٍّب
ٍ
قلت:
قد تع ِل ُن ِ
الحداد
ال�سواد
ُ
وتلب�س ّ
َ
ال�سهاد
وي� ِؤر ُق عينيك ّ
إلجم �شعو ًرا مح ِب ًطا
� ِ
َ
َ
�أحال توهّ جك رماد.
پپپ
ِ
عيناك لغ ٌة �أُتقِ نها
القلب ِ
موطنها
نب�ض
ِ
في ِ
�أكتبها ق�صائ َد من نور
ب�شوق وحبور
�أتلوها
ٍ
تُهديني ُحل َو الم�شاعِ ر
تجعلني �أبدو ك�شاعِ ر.

هيفاء فح�ص

نصيحة ِج ِّدي
ن�ص ْحني ِج ِدّي
م َّرةَ ..
َقلِّي« :يا َحفِ يدي الكبير:
تحدّي
ال ُدنْيا كلْها َ
الزم ِتتْ َعلَّم الكثير
ِ
حتْ َى ِتتْ َخ َّط َى ِ
ال�شدّي
الْ َبنِي �آدَم ُع ْمرو َق ِ�صير
يعني مِ دّي و ِبتْ َعدّي
�إ ْل ِبتْ ُ�شوفو اليوم لَ ْميِع
وي�صدّي».
بُ ْكرا بْ ِي ْعتَ ْق َ
پپپ
ْ
ال ُع ْمر بي ْ
ِخلَ�ص َع بَكير
ما ب ِي ْع ِر ْف ِي ْم َز ْح َجدِّي
ال تْ َخلْي و ْقتَ ْك ِ
ي�ضيع
وما ِت ْع ْ
رف ويْ ْن ت َهدِّي
ْ
َ
َح ِّد ْد ه َدفك والتَ ْقدِ ير
ْختَ ْرلَ ْك طريق يْ َودّي
ال ت َع ِّج ْل ِت ْق ُف ْز ِوتْ ِطير
تْ َر ّوى تَ ْ
فيك تْ َعدّي
َ
ِج ِدّي َطلَباتك ن َّف ْذتْ
وما َح َّ�صلْتْ �شو بَدّي
َق َّ�ضيْتْ ال ُع ْمر َقلْقان
ما ْرت ِْحتْ وال َع ْم َخدْي
هالدنيا كلْها ت ْعتير

َ�ص َد ْق ا ْل قِ لْتو يا ِجدْي
ا ْل �ش ْفتو ْب �شبابي لَ ْم ِي ْع
َع ْم �شوفو اليوم ْم َ�صدّي!



نبيل محمد الخ�شن

سياحه بالذاكره
وبفيق من حالي ال�صبح ب ٌكير
من ٌقط عليٌي �صوت ل ع�صافير
بفتح �إديٌي ب هالمدى
بيطلع حدا ...
وبيوقف قبالي
ه ٌوي �أنا وحالي
منرجع والد زغار
نلعب مع الم�شوار
ٍركبنا �سوى بالذاكره ورحنا
نلب�س ون�شلح مطارحنا
نقفز ورا الياريت
ونفوت ع ال�س ٌكيت
ٌ
نف�ضي ب�إيدينا الوقت
ونو�صل ع مطرح لِ خلقت
نن�سى العمر والعمر ين�سينا
ع دراج ما�ضينا
ع باب �أخ�ضر درفتو حبٌيت
بيفتح ع بيت مبورد ودافي
والزهر عم يدلق ع ل حفافي
و�إ ٌمي وبيٌي بعدن ب هالبيت.

�سيمون ابراهيم

رصاص المناسبات
ل���و جمعنا م���ا يطلق كل عام في �أعياد من
الر�ص���ا�ص في بيروت فق���ط لتمك ّنا من �أن
نبني به مدر�سة كبري كل �سنة.
ولو كان هذا الر�ص���ا�ص يذهب بدون �ضرر
لكانت الم�ص���يبة �أهون ولكن���ه ال يمر عيد
�إال وي�سقط بع�ض القتلى وبع�ض الجرحى ـ
للت�س���لية وبالغلط ـ عدا عما يحيق بالنا�س
من الخوف في كل مظاهرة من هذا النوع.
وفوق هذا الم�صروف الفارغ ورغم كل هذا
ال�ضرر الذي كان بامكاننا �أن ن�ستغني عنه.
وف���وق كل ه���ذه ال�ض���ربات �أي�ض���اً ف����إن
�أعيادنا تنقلب كل مرة الى م�أتم ب�س���بب ما
ي�س���قط فيها من قتلى وجرحي نتيجة هذه
الر�صا�ص���ات ال�ش���اردة .وقاكم اهلل ووقانا
منها.
ل���و كنا ابط���االً في �س���احات الحرب بقدر
بطولتن���ا في اطالق الر�ص���ا�ص في الهواء
لك ّنا اليوم اول �ش���عب فاتح ولكانت الأر�ض
كله���ا م���ن م�س���تعمراتنا .ولك ّن���ا اكتفين���ا
بافه���ام ربنا اننا نح�س���ن �إطالق ر�ص���ا�ص
الم�سد�س���ات فازعجن���ا �س���ماءه وهواءه ثم
نمنا على ظهرنا م�ستريحين من عناء هذا
العمل ال�شاق.
نح���ن نعل���م �أن كالمنا هذا �س���يذهب بال
فائ���دة ككل ما قيل قبله م���ن نوعه ،ولكننا
ن�أم���ل �أن يكون عل���ى الأق���ل كالحبل الذي
قطع على التكرار حديد خرزة البئر.

د .محمد قبي�سي

ظاهرة المرا

معك

لَ ْوال ِبكي ال ّر ّجال قِ دّام الْ َمرا
ْو َح ّط ال ِّثقة فيها ِبل َ َ
حظة ُمرهَ فِ ة
ِب ِ
يح ّ�س �إ ّمو  ،ف ْوق َقلبو واقِ فِ ة
َّ
َ
بْتُوعى ِب َعقلو ِ
الباطني ا ِل ْمفكرة
ما في َع ِو ّجو �أق ِن َعة لِل َب ْه َورة
صورة
ِو ّ
ال�صدق هَ ي ِبةِ ،بالدُّموع ْم� َّ
ِو ْمز َّينِة ْر ُجو ِل ّيتو ِب ِ
العاطفِ ة!
پپپ
�إنتي َمرا ْب كِ ّل العيون ْب تِن َقرا
فيكي ت�ضاري�س ّ
صورة
الطبيعة م� َّ
و مهما عليكي تْ َ�شوهرو عيون ال ّزوال
ال�سحر الحالل
ْو�صارو بْنَ َظرهُن ِينْ َه�شو ِّ
متلي �أنا ما بْيِلتَقى بيْن ال ّرجال
ِر ّجال :فيكي ي�شوف ظاهِ رةْ ال َمرا !
�سامي �سرحال


الفردو�س يُظلِّلنا
مكا ٌن فريد في
ِ
ُ
حيث الفاكهة المتدلية من ك ِّل مكان
و�شموع ب�أ�ضواء خافتة تنبعث منها العطور
تع�ص���ف ب�أنفن���ا ،فيخت ّل مي���زا ُن الأ�ش���ياءِ
النبيلة
ومعزوفة« :بحيرة البجع”
ونغيب عن الوعي و نحن بكاملِ وعيِنا.
يغ ّيبني الخم ُر الحالل المت�أ ّتي من عينيك
ف�أتيه و�أتيه..
ال �أريد �صح ًوا من تلك الحالةِ الفريدةِ.
تعمدني
معك� ..أمواج من بحر الخلودِ ِ ّ
وتجعلني )�إيزي�س( و)ع�شتروت( و)�إنانا(
ولربوعي يُقدَّم التي ُن واللو ُز والع�س ُل
م َع َك� ..أنا مت�صالح ٌة َم َع ربي و َم َع نف�سي
م َع َك �أنا فاتنة..
م َع َك� ..أنا خالدة خلود الأزل.

فاتن �شيمي
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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 2022/5/30
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ت�صميم و�إعداد :جوزف كرباج

وقت للتسلية
� ً
أفقيا:

1

2

3

الكلمات المتقاطعة
4

١ـ �أغنية لأم كلثوم� ،أعالم.
٢ـ لال�س����تفهام ،مو�ض����ع يدا�س فيه القمح،
�آلة مو�سيقية.
2
٣ـ �ش����اعر م�س����رحي فرن�س����ي في الع�صر
3
الكال�سيكي ،يفقد الأمل ،ورك.
٤ـ �أجح����د و�أنك����ر نعم����ة اهلل ،عا�ص����مة
4
محافظة �سيناء.
٥ـ عائلة رئي�س حكومة لبناني �سابق ،اال�سم
5
الأول لرئي�س اميركي راحل� ،ضعف.
6
٦ـ �سقي ،لعبة كرة القدم بالأجنبية ،حرف
هجاء.
7
 ٧ـ من �أنواع الريا�ضة� ،أبنيتي.
8
 ٨ـ �أحمي و�أ�صون ،مات ،بالي الثوب.
 ٩ـ عا�صمة �آ�سيوية ،الذي يفقد ب�صره.
9
١٠ـ رئي�����س الق����وم ،جزي����رة �أندوني�س����ية،
10
�شقيق او مثل.
المنخف�ض
هوغو،
فيكتور
ؤلفات
١١ـ من م�
11
بين جبلين.
12
١٢ـ ماركة �سيارات ،ب�صق.
١٣ـ كابت����ن ومدافع منتخب الأرجنتين في 13
ك�أ�����س العالم � ،١٩٧٨أنابيب معدنية جوفاء
14
لج ّر المياه خ�صو�صاً.
١٤ـ �ض����د �ش����مال ،اال�س����م الأول لممث����ل 15
اميركي عائلته �سيغال.
١٥ـ اال�س����م الأول لرئي�س����ة وزراء باك�ستان ٤ـ مترف���ع ع���ن الدناي���ا� ،ش���هر
الراحلة ،ق�صيدة م�شهورة لكعب بن زهير .هجري ،بلد عربي ،ار�شح.
٥ـ نه���ر ف���ي �س���يبيريا الو�س���طى،
مف ّو�ض ،اعترف بالحقيقة.
١ـ من �أبطال الف ليلة وليلة� ،أعبر الممر٦ ،ـ امر فظيع ،را�سل ،نجل ،نقي�ض
ع�سر.
حكيم.
٢ـ جماع����ة القوم ،تحدثه م����ع الغير ب�أدب  ٧ـ �ص���وت القلم عن���د الكتابة به،
و�سلوك ومعاملة ح�سنة� ،سالم وطم�أنينة� .صحاري� ،سيا�سة.
٣ـ �أذن له بالعمل� ،ضد �شدة و�صالبة ،دولة  ٨ـ ي�أم���ل ،ف���ي الطليع���ة ،م�س���ح
الزجاج او غيره )بالأجنبية(
عظمى.

5

6

8 7

9

15 14 13 12 11 10

1

ً
عموديا:

الإ�سم :
رقم ومكان القيد :
العنوان :

�إي�ضاحات

٩ـ قلباً ،يله���و ويمرح ،يدفن الفتاة
ح ّية ،نوتة مو�سيقية.
١٠ـ ي�ضجر ويمل� ،ضد طعماً حلواً،
بحيرة بين �سوي�سرا وفرن�سا.
١١ـ خط���وة بالأجنبي���ة ،عا�ص���مة
دول���ة في �أمي���ركا الجنوبية ،مكان
بالأجنبية� ،ضعفت.
١٢ـ مدين���ة �س���عودية ،يلج����أ ال���ى
الم���كان ويثب���ت في���ه� ،ض���مير
منف�صل.

١٣ـ ح���رف عط���ف ،عا�ص���مة
�أوروبي���ة ،قلي���ل م���ن الع�ش���ب �أو
المطر ،من الحوا�س الخم�س.
١٤ـ عنب ا�س���ود ،اال�س���م الرمزي
الذي �أطلق على �أول عملية تفجير
ل�س�ل�اح ن���ووي بوا�س���طة الجي�ش
الأميركي.
١٥ـ ملك فار�سي ،مطار في لندن،
اال�س���م الأول لمو�س���يقار وملح���ن
ومطرب م�صري راحل.

ق�سيمة اال�شرتاك مل�سابقة الكلمات املتقاطعة العدد 364

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.

�سالمات  -امينات  -عين ابل

3 2 1
�س
ل
ا
م
ا
ت

4

6

5

ديمومة  -الديار  -م�سلحون
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حل الكلمات المتقاطعة

١ـ ابن الأثير ،مراك�ش.
٢ـ �سن ،ماهر ،مجذوب.
٣ـ ميزان ،يحين ،حق.
٤ـ دكار ،اجاللي.
٥ـ اخمد ،يا�سر ،لق.
٦ـ نا ،الأمرد ،يط�أ.
٧ـ ليونيد ،ميرامار.
 ٨ـ بدل ،ربرب ،وو.
 ٩ـ تزيينك ،تيرانا.
١٠ـ رك� ،سانا ،بيت.
١١ــ ي�ست�شري ،جرابل�س.
١٢ـ وال�ش ،ك�ص.
١٣ـ االغتراب ،رانغون.
١٤ـ با�سل ،انهزام.
١٥ــ اللجين ،ال�شياطين.

١ــ ا�سمهان ،بتر ،طابا.
٢ـ بني ،خالد زكي ،الل.
٣ـ زعم ،يلي� ،سال�سل.
داو ،يخت ،غلج.
٤ـ �أماٍ ،
٥ـ الند ،لندن� ،شمت.
٦ـ اهـ ،كالي ،ك�سر ،ران.
٧ـ ثريا ،مدر ،ايوان.
 ٨ـ حرير ،بدن ،ابها.
٩ـ رمي ،ادمر ،اجل ،زل.
١٠ـ جنا�س ،يبت ،ر�شرا�ش.
١١ـ مذ ،جرير ،يرا ،امي.
١٢ـ رومل ـ طاهر ،بان.
١٣ـ اب ،االم ،ابل ،غلط.
١٤ـ حلق ،اوني�سكو.
١٥ـ �شوقي ،ثروات� ،صنين.

حل الكلمات ال�سدا�سية

�أفقي ًا:

عمودي ًا:

6 5 4 3 2 1

ا
ن
د
ي
ر
ا

ا
ل
ي
م
ي
ن

ا
ل
ن
ع
ا
�س

ح
و
ا
ن
ي
ت

ا
ط
م
ا
ع
ي

ا
ل
و
ا
ل
ي

�أ�سماء الفائزين فـي م�سابقة الت�سلية العدد 362

يو�سف عجمي
ناديا ح�سني حامو�ش
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�أر�ض اخلال�ص..
نم�شي في طريق ال�ضباب.
�ضباب مليء بال�صراخ.
في البعيد �أنوار خافتة.
يقولون �إ َّنها في �أر�ض الخال�ص.
نم�شي ونم�شي.
منذ �سنوات ونحن نم�شي.
نحمل �أحالمنا و�أ�شياءنا ونم�شي.
نحمل �أوجاعنا ونك�ساتنا ونم�شي.
بالأم�س القريب �أردنا �أن ننتف�ض على مارد
ال�ضباب.
�أ�شعلنا قلوبنا لن�ضيء ال�ساحات.
كل الأر�ض ُّ
هتفنا وهتفنا حتى ت�سمعنا ُّ
وكل
ال�سماء.
لك َّننا عدنا �إلى مطارحنا خائبين مقهورين.
المارد �أقوى من قلوبنا ،من نقاوتنا.
كل حقيقة ِّ
المارد �أقوى من ِّ
وكل نور.
المارد قوي بالكذب والأ�ضاليل.
المارد قوي بالجهل ويتقن ثقافة الموت.
يعي�ش على الف�ساد ويلب�س رداء الطهارة.
يعي�ش على القتل ويلب�س قناع الت�ضحية.
هو اليوم �أقوى ل َّأن ا�ست�سالمنا كان �سريعًا.

إلى اللقاء

بقلم رئي�س التحرير
العقيد الركن �شربل فرام

هو اليوم �أقوى ل َّأن ا�صطفافاتنا ف َّرقتنا.
هو اليوم �أقوى ل َّأن �إرادة التغيير فينا
تقهقرت.
هو اليوم �أقوى لأنه ج ّ َرنا �إلى �أر�ضه� ،إلى �أر�ض
الظلمات.
ً
غدا هو يوم �آخر.
ً
غدا هو يوم جديد.
ً
غدا هو وطن جديد.
في ِّ
كل م َّرة ،كانت لنا ت�ضحيات لن�صل �إلى هذا
الوطن الجديد.
وفي ّ
كل م َّرة ،كانت تنتظرنا الخيبات.
وحقيقة الأمر �أ ّ َننا �صنعنا الخيبات ب�أيدينا.
�صنعنا النكبات والنك�سات ب�أيدينا.
�صنعنا مارد ال�ضباب ب�أيدينا.
بوالءاتنا العمياء .بارتهاننا المكلف.
بخياراتنا الخاطئة.
ً
غدا هو يوم �آخر.
�سنهزم ال�ضباب ال�ساكن فينا.
�سنتح َّرر من �أغالل ق َّيدتنا منذ �سنوات طويلة.
�سن�صل �إلى النور الذي ال ينطفىء.
�سن�صل �إلى �أر�ض الخال�ص...

