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في عيدها الـ 161
والمؤسسات
قوى األمن حارس الدولة
َّ
يا رفاق ال�سالح والواجب،
عيد جديد للم� ّ َؤ�س�سة التي ارتقت بف�ضلكم وتفاني الذين �سبقوكم في الخدمة تحت
ِّ
وبزي رجل الأمن ،الذي �صار عالمة فارقة للأمان في زمن كثرت فيه اال�ضطرابات
�شعارها
والجائحات والكوارث المعي�ش ّ َية والمال ّ َية وحتى ال�سيا�س ّ َية.
أ�صل في جذور الوطن.
عيدنا عتيق مت� ِ ّ
دائما كانت قوى الأمن الداخلي بمثابة حار�س الدولة وم� ّ َؤ�س�ساتها،
161عاما في الخدمة،
ً
ً
ترافق المواطن في يوم ّ َياته ،وتن�شغل معه في �إنفاذ القانون.
عاما في خدمة الوطن ،الدولة ،والمواطن ،حتى حفرت م� ّ َؤ�س�ستنا ا�سمها عال ًيا
ً 161
دائما و�سط الحدث ،ونجحت في �إنجاز المطلوب منها على
بين م� ّ َؤ�س�سات معدودة كانت
ً
�أكمل وجه وب� ّ
أقل درجة من ال�ضجيج الإعالمي.
رفاقي� ،ضباط وعنا�صر قوى الأمن،
تهنئة ك��ب��ي��رة ل��ك��م ف��ي ع��ي��دك��م .ف���أن��ت��م تثبتون �أن��ك��م ال��رق��م
ال�ضامن ِ ّ
لكل اال�ستحقاقات ،كبيرة كانت �أم �صغيرة ،في هذا
الوطن ،رغم ِ ّ
كل الظروف ال�صعبة والقا�سية ًّ
جدا التي م ّ َرت
على الجميع ،وتركت ت�أثيرها عليكم ،وكادت تطيح بالأمان
واال�ستقرار لوال وجودكم لتثبيت الأمن وحماية المواطنين
والخا�صة.
العامة
والم� ّ َؤ�س�سات
َّ
َّ
�شك ًرا لكم� ،أنتم الذين ترفعون ر�أ�س م� ّ َؤ�س�سة قوى الأمن
الداخلي عال ًيا ،وتثبتون � ّ َأن هذه الم�ؤ�س�سة حجر �أ�سا�س
لديمومة الدولة وانتظام القانون والنظام العام.

اللواء عماد عثمان
المدير العام لقوى الأمن الداخلي
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الغالف

حاضرون
في كل الفصول...
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جاهزون ود�أبهم �صون
الوطن و�أمنه ونا�سه،
وعيدهم حين ي�ؤدّون
الواجب الذي �أق�سموا
على القيام به مهما ق�ست
ّ
وا�شتدت الأزمات.
الظروف
هم �ضباط وعنا�صر
قوى الأمن الداخلي
الذين ،بتوجيهات
ً
يوما
القيادة ،ما توانوا
عن تنفيذ مهمة ،ال بل
هم م�ستعدون لم�ساعدة
�أبناء وطنهم بال �أمر
� ّإال من الح�س الإن�ساني
والأخالقي والوطني.
لهم �ألف تحية و�سالم.
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تهنئة

اللواء عثمان ه َّنأ الضباط والعناصرعلى دورهم
في إنجاح العمل َّية االنتخاب َّية
تعميما ،ه ّن�أ فيه عنا�صر قوى الأمن الدّ اخلي
�أ�صدر المدير العام لقوى الأمن الدّ اخلي ال ّلواء عماد عثمان
ً
ن�صه:
على جهودهم وتفانيهم ودورهم في �إنجاح العملية االنتخابية ،هذا ّ
«يا حماة الأمن ،يا رجال قوى الأمن الداخلي (�ض ّب ً
اطا ،رتباء� ،أفرادًا� ،إنا ًثا وذكو ًرا)
�إ ّني ًّ
حقا فخور بكم اليوم ،فخور بما قمتم به لت�أمين حماية العملية االنتخابية النيابية و�أمنها ،والتي جرت
بالأم�س ّ
بكل نجاح ،بف�ضل جهودكم وتفانيكم في العمل ،فقد كان الرهان عليكم في حماية الديمقراطية
التي ت� ّؤكد ا�ستمرارية الدولة وم� ّؤ�س�ساتها.
وق�سمكم ال��ذي �أق�سمتموه عند
وتم�سككم بمبادئكم،
لقد �أثب ّتم ،وتثبتون يومً ا بعد ي��وم ،م��دى وطن ّيتكم
َ
ّ
انخراطكم في م� ّؤ�س�ستكم ق��وى الأم��ن الداخلي ،ف�أنتم وم��ن دون ت��ردّد تبذلون �أغلى ما لديكم ف��داء لأمن
الوطن والمواطنين.
ُ
خ�صو�صا في ال�سنوات الأخ��ي��رة ،فقد كنتم على م�ستوى
ل�ست متفاج ًئا بكم ،و�أن��ا مَ ��ن َخبرتكم عن كثب،
ً
التحدّ يات التي واجهتكم على الرغم من ظروفكم ال�صعبة والقاهرة ،تتركون بيوتكم وعائالتكم؛ لت�أتوا �إلى
خدمتكم ،خدمة لبنان واللبنانيين ،لتحفظوا �أمنهم وممتلكاتهم وحقوقهم ،وعلى الرغم من معاناتكم،
ف�أنتم ما زلتم ترتدون ّ
البزة الع�سكرية ،وتتفاخرون بها ،وتحافظون على مكانتها وهيبتها؛ لأ ّنها �شرفكم
ّ
و�شرف �أبنائكم الذين ترعرعوا في ظلها.
مما تعانونه من �ضيق
اعتقد البع�ض �أنكم �ستف�شلون عند �أوّل �أزم��ة ت�صطدمون بها ،ولك ّنكم على الرغم ّ
ّ
واجتماعي ،وغياب �شبه كامل للطبابة واال�ست�شفاء الذي كان م�ؤمّ ًنا لكم ولعائالتكم بن�سبة %100
اقت�صادي
ّ
ّ
قبل الأزمة االقت�صادية ،وتدني قيمة رواتبكم بن�سبة فاقت  ،%90وعلى الرغم من محاولة �أعداء الوطن �إذاللكم،
فقد بقيت ر�ؤو�سكم مرفوعة ،ت�ضاهي �شموخ �أرز الوطن الذي يعتلي ق ّبعاتكم.
في ّ
كل ا�ستحقاق ُتظهرون للعالم ب�أ�سره ،ولأهل الوطن ب�أكملهم بمن فيهم من كان ينتظر �سقوطكم ،ب�أ ّنكم
�أهل للم�س�ؤولية ،تمتلكون الجدارة بحفظ الأمن و�إحقاق العدالة ،ومكافحة الجريمة على �أنواعها ،وتحاربون
ّ
وتنفذون القوانين والتعليمات والأوامر تحت �سقفها ..فعلاً �أنتم مدعاة
والتج�س�س وتت�صدّ ون لهما،
الإرهاب
ّ
فخر واعتزاز لم� ّؤ�س�ستكم وللبنان ب�أ�سره.
جميعا ،ب�صفتي مدي ًرا عامًّ ا لقوى الأم��ن الداخلي ،لعلمي العميق بالو�ضع والأزم��ة
�إ ّنني �أفتخر ب�أدائكم
ً
التي تواجهونها يوم ًّيا ،كذلك �أه ّنئكم ّ
بكل جوارحي على الإنجاز الوطني الذي قمتم به لإنجاح العملية
االنتخابية على ّ
ّ
ت�ستحقون التهنئة والمكاف�أة عليه.
كل الأرا�ضي اللبنانية في يوم واحد� ،إ ّنه عمل بطولي
ّ
ومحل ثقتهم ،فابقوا على ق��در هذه
هني ًئا للبنان بكم ،على �أدائ��ك��م والتزامكم ،ف�أنتم �شركاء المواطنين
الثقة ،وتابعوا عملكم بالأداء نف�سه ،فم� ّؤ�س�ستكم لن تتخ ّلى عنكم وعن عائالتكم ،وهي لم ولن تترككم �أبدً ا،
و�سنبقى جاهدين لإعطائكم حقوقكم العادلة لتوفير حياة كريمة ،مع ت�أمين حقوق الطبابة واال�ست�شفاء
لكم ولعائالتكم ،ومنح التعليم لأوالدكم ،كما �أ ّننا لن ندّ خر جهدً ا �إلاّ و�سنبذله في �سبيل تطوير قوى الأمن
الداخلي ،لتبقى في ال�صفوف المتقدّ مة مح ّل ًّيا وعالم ًّيا.
جميعا ،في �إعادة لبنان �إلى مكانته الح�ضارية بين
ع�سى �أن تكون هذه االنتخابات بارقة �أمل لكم ول ّلبنانيين
ً
دول العالم ،فلبنان كما و�صفه الحكماء «طائر الفينيق ،و�إن تع ّثر فهو ال ي�سقط».
ع�شتم ،عا�شت قوى الأمن الداخلي ،عا�ش لبنان».
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نشاطات المدير العام لقوى األمن الداخلي

التحديات المعيش َّية واالقتصاد َّية
ِّ
لم تغب عن لقاءات اللواء عثمان

10

تابع المدير العام لقوى الأمن
ال��داخ��ل��ي ال���ل���واء ع��م��اد عثمان
ات�����ص��االت��ه ول���ق���اءات���ه م���ن �أج���ل
م��واج��ه��ة ال�صعاب والتحديات
التي تمر بها الم�ؤ�س�سة الأمنية
ف������ي ظ ِّ
��������ل ت������ده������ور الأو��������ض�������اع
المعي�شية واالقت�صادية ،كما لم
يغب الن�شاط الدبلوما�سي عن
المديرية.
ف��ق��د ا���س��ت��ق��ب��ل ال����ل����واء ع��ث��م��ان
ف��ي مكتبه بثكنة المقر العام،
ال�سفير ال��ك��وري ال��ج��ن��وب��ي في
اللواء عماد عثمان م�ستقبلاً
لبنان �إيل بارك يرافقه القن�صل
وو�سيك �شين ،في زي��ارة تعارف
وت��ن�����س��ي��ق ج���رى خ�لال��ه��ا عر�ض
للأو�ضاع العامة في البالد.
كما ا�ستقبل �سفير دول��ة قطر
الجديد ابراهيم بن عبد العزيز
���ارة ج��رى في
ال�سهالوي ،ف��ي زي ٍ
خاللها عر�ض للأو�ضاع العامة
في البالد.
من جانب �آخ��ر ،ا�ستقبل اللواء
ال���م���دي���ر ال����ع����ام ،رئ���ي�������س �أرك������ان
الجي�ش اللبناني اللواء الركن
�أم����ي����ن ال����ع����رم ف����ي زي�������ارة ج���رى
ف��ي خ�لال��ه��ا ب��ح��ث ���س��ب��ل تعزيز
 ...وال�سفري القطري.
التن�سيق القائم بين ق��وى الأم��ن
ال����داخ����ل����ي وال���ج���ي�������ش ف����ي ج��م��ي��ع
الميادين.
كما ا�ستقبل رئي�س بلدية مرجعيون �آمال الحوراني
الذي كان قد قدَّ م �إلى م�ؤ�س�سة قوى الأمن الداخلي
كرمه ال ّلواء عثمان وق َّلده
ِهبة ما ِّد َيّة .وخالل ال ّلقاءّ ،

ال�سفري الكوري اجلنوبي.

م��ي��دال��ي��ة الأم����ن ال���دَّ اخ���ل���ي ،وم��ت��وج��هً ��ا �إل��ي��ه بجزيل
ال�����ش��ك��ر ،وم����ق����دّ ًرا ع��ال�� ًي��ا م���ب���ادرت���ه ،وم����� ّؤك����دً ا �أن ه��ذه
الم�ساعدة القيِّمة �ست�ساهم في تعزيز عمل م�ؤ�س�سة
قوى الأمن.
ج���رى ال�� ِّل��ق��اء ب��ح�����ض��ور رئ��ي�����س دي����وان ال��م��دي��ر ال��ع��ام
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ال��ع��ق��ي��د ج��ه��اد �أب����و م����راد ،ون��ائ��ب
رئي�س البلدية �ساري غلم َّية.
ف���ي �إط�����ار �آخ�����ر ،ا���س��ت��ق��ب��ل ال��ل��واء
عثمان �آمر مفرزة �سير بعبدا في
وح���دة ال���درك الإقليمي المقدم
ح�����س��ي��ن دي�����اب ي���راف���ق���ه ال���م�ل�ازم
الأول ج���ورج ال��ط��وي��ل وع���دد من
عنا�صر ال��م��ف��رزة ،وه�� ّ َن���أه��م على
ج���ه���وده���م ال���ت���ي ب���ذل���وه���ا ل��ف��ت��ح
مجاري المياه التي �أغلقت ب�سبب
هطول الأمطار و�أدت �إل��ى �إقفال
ط���ري���ق خ���ل���دة واح���ت���ج���از ب��ع�����ض
ُّ
تعطل �سياراتهم
المواطنين �إثر
����م ���س��ح��ب��ه��ا م���ن ال��م��ك��ان.
ح��ي��ث ت َّ
وق������د ت��������داول ال����م����واط����ن����ون ع��ب��ر
ح�ساباتهم على مواقع التوا�صل
االجتماعي �صو ًرا عدة للعنا�صر
�أثناء قيامهم بفتح الطريق.
و�أ���ش��ار ال��ل��واء ال��م��دي��ر ال��ع��ام �إل��ى
�أن «عملهم ي�ؤكد �أن عنا�صر قوى
الأم�������ن ال���داخ���ل���ي ل���دي���ه���م ح��� ٌّ��س
باالنتماء وح��ب ال��وط��ن رغ��م كل
ال�صعاب االقت�صادية التي يمرون
بها».

 ...و�آمر مفرزة �سري بعبدا والوفد الأمني املرافق.

 ...ورئي�س �أركان اجلي�ش اللبناين.

 ...ورئي�س بلدية مرجعيون.
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أخبارنا

تدشين مركز التم ُّيز وتعزيز الكفاءة في الضب َّية
السفير البريطاني :ندعم قوى األمن لتصبح أكثر قدرة على
حماية لبنان
ل��م��ن��ا���س��ب��ة ت���د����ش���ي���ن م���رك���ز ال��ت��م��يُّ��ز
وتعزيز الكفاءة في عمليات حفظ الأمن
والنظام في وحدة القوى ال�سيّارة بدعم
من الم�شروع البريطاني� ،أقيم في ثكنة
ال�شهيد ال��ل��واء و�سام الح�سن  -ال�ضبية
اح���ت���ف���ال ح�����ض��ره ال���م���دي���ر ال���ع���ام ل��ق��وى
الأم�����ن ال���داخ���ل���ي ال���ل���واء ع��م��اد ع��ث��م��ان،
ال�سفير البريطاني في لبنان �إيان كوالرد،
ق��ائ��د ال��م��ع��ه��د ال��ع��م��ي��د �أح��م��د ال��ح ّ َ
��ج��ار،
قائد وحدة القوى ال�س َيّارة العميد جهاد
��ويّ��ك ،ق��ائ��د وح���دة ال���درك الإقليمي
ال��ح ِ
ال��ع��م��ي��د م�����روان ���س��ل��ي�لات��ي ،ق��ائ��د وح���دة
�شرطة بيروت وكالة العقيد �أحمد عبال،
ال�سفري الربيطاين واللواء عثمان وقادة الوحدات خالل اللقاء.
عدد من �ض َبّاط قوى الأم��ن ،ووفد رفيع من
ال�سفارة البريطانية.
وال�����س��وب��رم��ارك��ت وم��ح��ط��ات ال��وق��ود .وال ت���زال ت��وا���ص��ل مهامها رغم
بد�أ الحفل بالكلمة الترحيب َيّة بالح�ضورَّ ،
قدمها عريف الحفل
التحديات الهائلة التي تواجهها البالد و�شعبها.
ِّ
رئي�س �شعبة العالقات العامة العقيد جوزيف م�سلم ،تالها عر�ض
ف��ي ه���ذا الإط�����ار ،ت��ق��وم المملكة ال��م��ت��ح��دة ب��دع��م ق���وى الأم���ن
لفريق عمل مركز التميُّز والكفاءة في عمليات حفظ الأمن والنظام
ال��داخ��ل��ي ف��ي اال���س��ت��ع��داد ل��م��ه��ام ح��ف��ظ الأم����ن وال��ن��ظ��ام م��ن خ�لال
من قبل المقدم روجيه عازار.
اال�ستثمار في قدرات الإدارة اال�ستراتيجية على �شكل دليل مف�صل
للتوجيه في هذه المهمات ،بالإ�ضافة �إلى التدريب.
تفتخر المملكة المتحدة ب�إن�شاء م��رك��ز التم ُيّز وال��ك��ف��اءة في
السفير البريطاني
ح��ف��ظ الأم����ن وال��ن��ظ��ام ال����ذي �سي�ساعد ع��ل��ى �إ���ض��ف��اء ال��م��زي��د من
بعدها �أل��ق��ى ال�سفير البريطاني كلمة ج��اء فيها« :ع��ل��ى مدى
االحترافية على �إدارة هذه العمليات.
ال�سنوات االثنتي ع�شرة المن�صرمة ،دعمت المملكة المتحدة قوى
كذلك� ،ساهمت المملكة المتحدة ب�إ�ضفاء الطابع الم�ؤ�س�ساتي
الأم���ن ال��داخ��ل��ي ب���أك��ث��ر م��ن  /42/مليون جنيه ا�سترليني لت�صبح
للتدريب المهني على حفظ الأمن والنظام بالتعاون مع معهد قوى
ً
موثوقا ومهن ًيّا ،و�أكثر قدرة على �إدارة تهديدات الأمن
جها ًزا �أمن ًيّا
الأم��ن ،مما �سي�سمح ببدء المزيد من التدريبات في جميع �أنحاء
الداخلي لل�سكان ،و�أكثر قدرة على حماية لبنان.
لبنان.
منذ عام  ،2019تعمل قوى الأمن تحت �ضغوطات �شديدة ،ب�سبب
عالوة على ذلك ،توا�صل المملكة المتحدة م�ساعدة قوى الأمن
الأزم��ات المتفاقمة في لبنان والمتطلبات العمالنية التي تتزايد
لتعزيز �آليات االلتزام بحقوق الإن�سان والم�ساءلة وال�شفافية  -وهو
با�ستمرار .والجدير بالذكر �أن��ه منذ عام � ،2019شاركت قوى الأمن
خ��ط �أح��م��ر للمملكة المتحدة  -بما ف��ي ذل��ك تنفيذ م��ب��ادئ قوى
ف��ي �أك��ث��ر م��ن  /2000/مهمة ح��ف��ظ �أم���ن ون��ظ��ام ،وا���س��ت��ج��اب��ت على
الأم���ن التوجيهية لحقوق الإن�����س��ان خ�لال ا���س��ت��خ��دام ال��ق��وة �أث��ن��اء
نطاق وا�سع للحاجات والق�ضايا الأمنية في البنوك وال�صيدليات
عمليات حفظ الأمن والنظام».
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پ اللواء عثمان :الظروف �صعبة
ودورنا ال ميكن �أن يقوم به �أحد
�سوانا پ

اللواء عثمان

ثم �ألقى اللواء عثمان كلمة جاء فيها:
ُ«ت ِّ
َ
ُ
ن
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�
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ُ
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ِ
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ُ
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ووط ِ��ن��ن��ا ،وب��خ ّ
�ستنا
��ا���ص ٍ��ة ُت��ج��اه �أب��ن��اءِ م� ّؤ�س ِ
�ضب ً
ّاطا وعنا�صر.
ً
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ِ
ٍ
ٍ
بديلة َ
بين �أيدينا.
ٍ
َ
ُ
ُّ
ُن����ج ِّ����د ُد ���ش��ك�� َرن��ا ل���دول���ة ب��ري��ط��ان��ي��اَ ،ون�������ش���د ع��ل��ى �أي����دي
���وف �إل�����ى ج��ان ِ��ب��ن��ا،
ال��م�����س���ؤول��ي��ن ال��م��ت��ع��اون��ي َ��ن ف��ي��ه��ا ،ل���ل���وق ِ
وم�ساعدتنا ل َت ّ
ّ
المرحلة ال�صعبة ،وال �سيّما �أنها
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أزمة قريبًا ب� ِّ
�أن تنفر َج ال ُ
أقل الخ�سائر».
وف��ي الختام ،ج��رى ط��رح الأ�سئلة على ال�ضباط المعنيين في
المركز ،ثم جال الوفد في �أرجاء المركز اطلعوا فيه على ال�شروحات
من قبل ر�ؤ�ساء المكاتب.
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محاضرة حول االبتزاز االلكتروني

خالل املحا�ضرة.

الطالب.

�أل���ق���ى ���ض��ب��اط م���ن ق����وى الأم�����ن ال���داخ���ل���ي م��ح��ا���ض��رة
حول «الإبتزاز الإلكتروني» ،وذلك في مدر�سة راهبات
النا�صرة ـ كفرزيتا ،ق�ضاء زغرتا ،بدعوة من مديرتها
الأخت غلوريا الدويهي.

ح�ضر المحا�ضرة  ١٧٣طالب ًا من ال�صفوف التكميلية
و  ١٤٩طالب ًا من ال�صفوف الثانوية ،تلقوا �شرح ًا وافي ًا
حول مخاطر االبتزاز عبر مواقع التوا�صل االجتماعي،
و�ضرورة الحذر من الوقوع فري�سة له.

تلف مخدرات مضبوطة في صيدا
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�أت�����ل�����ف م���ك���ت���ب م���ك���اف���ح���ة ال����م����خ����درات
الإق��ل��ي��م��ي ��� -ص��ي��دا ف��ي وح����دة ال�شرطة
ال���ق�������ض���ائ���ي���ة ك����م����ي����ات م�����ن ال����م����خ����درات
الم�ضبوطة ،وذل��ك في ب���ؤرة ق��رب معمل
فرز النفايات في �صيدا ،بناء على �إ�شارة
ال��ق�����ض��اء ال��م��خ��ت�����ص ،وب��ح�����ض��ور ك��ل م��ن:
المحامي العام اال�ستئنافي في الجنوب
ال��ق��ا���ض��ي ره��ي��ف رم�������ض���ان ،رئ��ي�����س ق�سم
المباحث الجنائية العامة العقيد مارون
الخوند ،رئي�س مكتب مكافحة المخدرات
ّ
المقدم هيثم �سويد،
الإقليمي في �صيدا
رئي�س مفرزة �صيدا المركزية في الجمارك
�إحراق املواد امل�ضبوطة.
ال��رائ��د عمر غ��اري��و���س ،وال��رائ��د يا�سر زيتون
�أحد �ضباط �شعبة العالقات العامة ،ورئي�س
قلم النيابة العامة التمييزية الأ�ستاذ ريمون قزحيا.
�أم��ا ال��م��خ��درات الم�ضبوطة التي ت��م تلفها فهي على ال�شكل
التالي:

  ٢٦٩،٩٠٠كلغ من ح�شي�شة الكيف.  ٨ط������ن و  ٩٢٣،٣٥ك����ل����غ م������ن ال�������م�������واد الأول��������ي��������ة ال���ت���يت�������س���ت���ع���م���ل ف�������ي �����ص����ن����اع����ة ال�����ك�����ب�����ت�����اغ�����ون وت������ح������ت������وي ع���ل���ى
. PHENYL ACID ACETIC
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نشاطات المديرية العامة ألمن الدولة

ا�ستقباالت اللواء �صليبا
ا�ستقبل المدير العام لأم�������ن الدولة اللواء طوني �صليبا
في مكتبه بالمقر العام للمديرية العامة لأمن الدولة ،عددًا
من ال�شخ�صيات ال�سيا�سي�������ة ،الدبلوما�سية والأمنية ،وبحث
معهم ق�ضايا ذات اهتمام م�شترك .وجرى التطرق للأو�ضاع
الداخلي�������ة والإقليمي�������ة ودور المديرية العام�������ة في مكافحة
الف�س�������اد والجرائم عل�������ى مختلف �أنواعها ف�������ي �سبيل تعزيز
الأمن والإ�ستقرار.

اللواء �صليبا يقدم درع �أمن الدولة لل�سفري اكوا.

 ...ودرعً ا للقن�صل جعفر.

سفير غانا زار اللواء صليبا

ا�ستقبل المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني
�صليبا في مكتبه بالمقر العام� ،سفير جمهورية غانا
في لبنان الجنرال عبيد بواما اكوا ،يرافقه قن�صل
لبنان في غانا علي �سميح جعفر وقائد القوات
البحرية الغانية الأدميرال اي�سى ياكوبو ووفد مرافق.
جرى خالل اللقاء جولة �أفق على مختلف الأو�ضاع
والتطورات الراهنة في منطقة ال�شرق الأو�سط عمومً ا
خ�صو�صا.
وفي لبنان
ً
من جانبه� ،أبدى اللواء �صليبا ترحيبًا ب�ضرورة
تعزيز �سبل التعاون وتطويرها بما يفيد م�صلحة
البلدين.
وتمّ في ختام اللقاء تبادل الدروع التذكارية .
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 ...وميدالية للأدمريال ياكوبو.

العدد 365
حزيران 2022

بروتوكول تعاون بني �أمن الدولة وجامعة البلمند
َّ
وقع المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني
أكاديمي بين المديريّة
تعاون �
�صليبا بروتوكول
ٍ
ٍّ
وجامعة البلمند ممثل ًة برئي�سها الدكتور اليا�س
تخ�ص�ص �ضبّاط
ورّاق ،بهدف ت�سهيل عمليّة
ُّ
المديريّة ورتبائها و�أفرادها و�أبنائهم في الجامعة
المذكورة.
للمنا�سبة� ،ألقى اللواء �صليبا كلم ًة اعتبر فيها � َّأن
توقيع بروتوكول تعاون بين المديريّة العامّ ة لأمن
الدولة وجامعة البلمند ،يحمل في طيَّاته الكثير
من النقاط الم�شتركة في الر�سالة التي تحمالنها
وتطوره ،ومن �أجل المعرفة
معًا من �أجل الإن�سان
ُّ
ون�شرها ،ومن �أجل الق ّ َوة وثقافتها ،ل َّأن الثقافة
الإن�سانيّة من دون قوّ ٍة تحميها تبقى � ً
أفقا بعيد
َّ
يتحقق ،كما � َّأن الق ّ َوة من دون
وح ُلمً ا قد ال
المنال ُ
اللواء �صليبا والدكتور و َرّاق بعد توقيع الربوتوكول.
ُ
ُ
وتحدُّ من تف ُّلتها ،ت�صبح ا�ستبدادًا وغرورًا،
ها
ل
ت�صق
ثقافة
ُ
والرقي والتطوُّ ر التي
وهذا ما ينافي مقوِّمات التقدُّ م
ِّ
ين�شدها الجميع.
كذلك� ،أثنى الدكتور و َرّاق على دور المديريَّة في الوقوف
يمر بها
�إلى جانب المواطن اللبناني في هذه الظروف التي ُّ
تعاون
أكاديمي بداية
لبنان ،و�أكد � َّأن توقيع هذا البروتوكول ال
ٍ
َّ
مهمٍّ  ،من �ش�أنه �أن يتطوَّر خالل ال�سنين المقبلة.
في الختام ،تمَّ تبادل الدروع التذكاريَّة بين المديريَّة
والجامعة.

العقيد الكبّي يف م�ؤمتر لندن الدويل

جدول بتوقيفات المديرية العامة ألمن الدولة
من تاريخ  2022/4/27لغاية  2022/ 5/ 27ضمنًا

نوع اجلرم

عدد املوقوفـني وجن�سيتهم

خمدرات
ّ
�سرقة ون�شل
ن�صب واحتيال
تزوير وا�ستعمال مزور
تنفـيذ �أحكام ومذ ّكرات عدل ّية
�إقامة غري م�شروعة
دخول البالد خل�سة
ال�صح ّية
خمالفة ال�شروط
ّ
خمالفة �أنظمة وقوانني
جرائم خمتلفة
املجموع
املجموع العام

لبناين �سوري
8
3
1
3
18
6
3
11
53
144

4
10
8
4
7
13
11
5
15
14
91

العقيد الكبي يت�سلم ال�شهادة.

�شارك العقيد الدكتور فادي الكبّي (م�س�ؤول الريا�ضة في
المديريّة العامّ ة لأمن الدولة) في م�ؤتمر لندن الدولي الثاني
الذي �أقيم في مدينة ا�سطنبول بتاريخ � ٢٤-٢٣أيار الما�ضي من
تنظيم الإتحاد الدولي لعلوم الريا�ضة ،و�ألقى محا�ضرة بعنوان
«دور الإدارة الريا�ضية في خلق مجتمع ريا�ضي �سليم».
�شارك في الم�ؤتمر �أكثر من  ٨٠مندوبًا من  ٢٠دولة عربية
و�أجنبية ،وتم تكريم العقيد الكبّي ب�شهادة تقدير و�شكر.
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اجتماع بني �أمن الدولة واللجنة الفرعية ملنع التعذيب

اللواء �صليبا جمتمعًا باللجنة.

قامت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بزيارة �إلى
المديرية العامة لأمن الدولة،
و�ضمت كلاّ ً من:
ّ
 نيكا كفار ات�شيال (رئي�س اللجنة). فا�سيليكي ارتينوبولو (ع�ضو في اللجنة). �ساتيابهو�شوم كوبت دوماه (ع�ضو في اللجنة). ارمن افيني�سيان (ع�ضو في اللجنة). ال�سيدة كاتيا بارودي (مترجمة). ال�سيدة رنا �ضو(مترجمة). رنا خوري ،من وزارة الخارجية  -مديرية المنظماتالدولية والم�ؤتمرات والعالقات الثقافية.

وقد ت ّ َم عقد اجتماع مع المدير العام لأمن الدولة
اللواء طوني �صليبا بح�ضور العقيد جميل طعمة مدير
مديرية التحقيق المركزي ،والعقيد �أنور حمية رئي�س
�شعبة �ش�ؤون العديد ،والرائد عماد �سلوم م�س ّير �أعمال
تمت مناق�شة
ق�سم القانون الدولي وحقوق الإن�سان ،حيث َّ
و�ضع ال�سجون وحقوق الموقوفين ب�شكل عام ،والنظارات
التابعة للمديرية العامة لأمن الدولة ،ومنع التعذيب
و�سوء المعاملة ب�شكل خا�ص.
جو من الإيجابية المطلقة والتطابق
و�ساد االجتماع ٌّ
ّ
في وجهات النظر لناحية كل ما يتعلق بهذه الموا�ضيع.

مروّجي ِ ّ
خمدرات وع�صابة �سرقة ومداهمة متالعبني ب�أ�سعار الدوالر
توقيف ِ
بنا ًء لمعلومات توفرت عن قيام �أ�شخا�ص بترويج
مخدرات في منطقة ال�ضاحية الجنوبية ،وبعد عملية
ر�صد ومراقبة ،تمكنت دورية من مديرية جبل لبنان
الإقليمية من توقيف اللبنانيين ( �س� .ض ) .و( ح .ع) .
عند تقاطع كني�سة مار مخايل – ال�شياح �أثناء تجولهما
على دراجة نارية ،و�ضبطت بحوزتهما  93مظرو ًفا من
�أنواع مختلفة من المخدرات.
تم �إيداعهما �إياه مع الم�ضبوطات
بنا ًء لإ�شارة الق�ضاء ّ
بوا�سطة مكتب مكافحة المخدرات المركزي.
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ّجا
پ �أ وقف مكتب �أمن الدولة في بعبدا قا�ص ًرا مرو ً
للمخدرات في ال�ضاحية ،بحوزته كمِّ ية منها ،بالإ�ضافة
�إلى حبوب مهلو�سة معدَّ ة للترويجُ ،
م�سد�سا
و�ضبط معه
ً
حرب ًّيا غير مرخ�ص.
وال تزال التحقيقات جارية ،ب�إ�شراف الق�ضاء
المخت�ص.
پ قامت دورية من مديرية الجنوب ،بمداهمة �شارع
الم�صارف في المدينة ،حيث ّ
عدد من
تمكنت من توقيف ٍ
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ال�صرافين الجوالين على خلفية التالعب ب�سعر
ال�صرف ،و�ضبطت الأموال التي كانت بحوزتهم،
واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية المرعية
الإجراء ،بنا ًء لإ�شارة الق�ضاء المخت�ص.
الجدير ذكره� ،أن عملية الدهم هي الثانية
خالل ا�سبوع ،وتعمد المديرية �إلى تكثيف
منعا لتف ّلت المتالعبين ب�أ�سعار الدوالر
دورياتها ً
ُّ
وتحكمهم بلقمة عي�ش المواطنين.
ّ
پ تمكنت دوريّة من مديريّة البقاع الإقليم ّية
 مكتب زحلة ،من توقيف ع�صابة م�ؤ ّلفة من�س ّتة �سوريّين م�س ّلحينُ ،
وهم( ،م.د) و(خ.غ)
و(م.ن) و(ع�.ص) و(ع.ب) و(ع.ن) ،وكانوا ي�ستق ّلون
املوقوفان وامل�ضبوطات.
�س ّيار َتين من نوع «مر�سيد�س» و «ب �أم»َ ،
و�ضبطت
الدوريّة بحوزتهم بندق ّي َتي «بومب �أك�شن» و�أقنعة
وال�سلب في مناطق مختلفة من البقاع
ال�سرقة
َ
عمل ّيات َ
ّ
ال�سرقة،
للوجه بُغية
التخفي ،وعدّ ة ُت�ستخدم في عمل ّيات ّ
المخت�ص و�إطالعه
وبعلبك ،وبعد مراجعة الق�ضاء
ّ
َ
ّ
للري
أدوات
و�ضبطت بع�ض الم�سروقات وهي ِكناية عن � ٍ
على مجريات التحقيق� ،أ�شار بتوقيف ال�سوريّين ال�ستةّ
وللزراعة وبع�ض الكابالت الكهربائ ّية.
المذكورين �أعالهَ ،
وختم المح�ضر و�إيداعه �إيّاه مع
من
بالعديد
بقيامهم
بعد التحقيق معهم ،اعترفوا
الموقوفين والم�ضبوطات عبر مفرزة زحلة الق�ضائ ّية.
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نشاطات المديرية العامة للدفاع المدني

م�شاركــات
العميد خطـّـ َـــار

كلف مدير ع��ام ال��دف��اع المدني العميد ريمون ّ
ّ
خطار
بتمثيله في المنا�سبات والإحتفاالت:
رئي�س م�صلحة ال��دي��وان علي �أمهز في حفل افتتاح
م��رك��زع��ام م��ط��رب��ة ال���ح���دودي ال���ب���ري (م��ن��ط��ق��ة ال��ق�����ص��ر-
ال��ه��رم��ل) برعاية وح�ضور م��دي��ر ع��ام الأم���ن ال��ع��ام ال��ل��واء
عبا�س ابراهيم بتاريخ . 13/5/2022

خطار ّ
العميد َّ
د�شن مركز تدريب على �إطفاء الحرائق
في الأماكن المغلقة
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َّ
د�شن مدير عام الدفاع المدني العميد
َ
ّ
ريمون خطار ،برعاية قائد قوات الطوارئ
ال���دول���ي���ة ف���ي ج���ن���وب ل���ب���ن���ان MAJOR
 GENERAL AROLDO LÁZمث ً
 ROمُ ّ َ
ال بنائب رئي�س البعثة JACK
 ،CHRISTOPHIDESمركز التدريب
على الإطفاء في الأماكن المغلقة في بلدة
ب���رج ال��م��ل��وك ف��ي ق�����ض��اء النبطية وال���ذي
بُني من قبل وحدة الهند�سة لدى الكتيبة
الإ�سبانية في قوات اليونيفيل على قطعة
�أر�ض مُ قدمة من البلدية.
المركز �سيخ�ص�ص لتدريب عنا�صر الدفاع
المدني التابعين للمراكز الإقليمية والع�ضوية
المركز.
ف����ي م��ح��اف��ظ��ت��ي ال��ن��ب��ط��ي��ة وال���ب���ق���اع وت��ع��زي��ز
ق��درات��ه��م ف��ي ال��ت��ع��ام��ل م��ع م��ا يعتر�ضهم من
�صعوبات عند ا�ضطرارهم الختراق الأماكن التي تندلع فيها
ال��ن��ي��ران ً
بحثا ع��ن م�صابين �أو محا�صرين ب��ال��دخ��ان ،وه��ذا
ما �سيتح ّ َقق �إث��ر �إخ�ضاعهم لمناورات تحاكي �سيناريوهات
مماثلة للحاالت الواقعية الم�شابهة.
َ
ّ
ح�ضر حفل التد�شين �إل��ى جانب العميد خ��ط��ار وممثل

ق��ائ��د ق����وات ال���ط���وارئ ال��دول��ي��ة ف��ي ج��ن��وب ل��ب��ن��ان JACK
 ،CHRISTOPHIDESق��ائ��د القطاع ال�شرقي العميد
ٌّ ، Ramon Armada Gonzalez
وكل من :م�سيّر �أعمال
مديرية التعاون الع�سكري-المدني  CIMICفي الجي�ش
اللبناني العقيد الركن �إياد العلم ،محافظ النبطية الدكتور
ح�سن فقيه ،القادة الع�سكريين والأمنيين ،رئي�س بلدية برج
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الملوك �إيلي �سليمان ور�ؤ�ساء بلديات القرى المجاورة،
وعدد من الموظفين والمتطوعين في الدفاع المدني.

سليمان

ا�ستهل الحفل بالن�شيد الوطني اللبناني ون�شيد
قوات الطوارئ الدولية(اليونيفيل) ون�شيد �إ�سبانيا ،ومن
ثم �ألقى رئي�س بلدية برج الملوك ايلي �سليمان كلمة
و�صف فيها مركز التدريب ب��ـ» الإن��ج��از المتعاون على
�إن�شائه بين ع��دة ج��ه��ات م�صممة على تحقيق الأم��ن
والطم�أنينة والحفاظ على �أرواح الأهالي وممتلكاتهم»،
وب����أن���ه «ح��اج��ة م��ل��ح��ة» ع��ل��ى غ����رار م��ط��ال��ب ع��ن��ا���ص��ر ال��دف��اع
المدني الذين و�صفهم ب��ـ»الأب��ط��ال المغبونين» معتبرًا �أن
قطعة الأر����ض التي قدمتها البلدية لإن�شاء المركز عليها
لي�ست � ّ َ
إال «م�ساهمة ب�سيطة لدعم الدفاع المدني» ،وم� ً
ؤكدا
على الوقوف الدائم �إلى جانب «الدفاع المدني».

العميد َّ
خطار

ثم كانت للعميد خ ّ َ
��ط��ار �أ���ش��اد من خاللها بالتعاون بين
بلدية ب��رج الملوك ،وق��وات ال��ط��وارئ الدولية (اليونيفيل)،
ومديرية التعاون الع�سكري – المدني في الجي�ش اللبناني،
وفريق الهند�سة التابع للكتيبة الإ�سبانية الذي �أثمر «تنفيذ
هذا الم�شروع النه�ضوي دعمً ا لر�سالة الدفاع المدني الهادفة
�إل��ى ت�أمين �سالمة المجتمعات ،وت��ع��زي�� ًزا ل��ق��درات عنا�صره
الذين يتفانون من �أجل خدمة الوطن والمواطن» .و�أو�ضح
�أن «هذا الإنجاز الذي تحقق اليوم بدعم من قوات الطوارئ
الدولية �إنما هو خير دليل على هذه الثقة التي ظهرت �إلى
العلن لجهة الدور الوطني الكبير الملقى على كاهل المديرية
العامة للدفاع المدني الم�س�ؤولة عن ت�أمين الحماية المدنية
ً
منوها ب�أن مركز التدريب الحديث
رغم �ضعف الإمكانيات»،
�سيوفر على ع�شرات المتطوعين» تكبُّد م�شقة اجتياز ع�شرات
الكيلومترات للو�صول �إلى مركز التدريب المماثل الذي تم
تد�شينه قبل �أ�شهر في مقر العمليات المركزية في العا�صمة».

Gonzalez

و�ألقى قائد القطاع ال�شرقي العمي د Ramon Arm a
 da Gonzalezكلمة �أثنى فيها على «�أهمية جهود التن�سيق
ب��ي��ن م��ح��اف��ظ النبطية وق����وات اليونيفيل وم��رك��ز ال��ت��ع��اون
ال��ع�����س��ك��ري ال��م��دن��ي ال��ت��اب��ع للجي�ش ال��ل��ب��ن��ان��ي وب��ل��دي��ة ب��رج
الملوك وما �أ�سفر عن هذه الجهود من �إن�شاء لهذا المركز لما
فيه م�صلحة عنا�صر الدفاع المدني» الذين تعهدوا بالدفاع
عن لبنان و�شعبه ،مثنيًا على �إرادتهم ال�صلبة «وعزمكم على

العميد خطار يلقي كلمته.

مو�ضحا �أن
الم�ضي ق��دمً ��ا ف��ي حماية لبنان واللبنانيين»،
ً
مركز التدريب �سيوفر لهم كل ما يحتاجونه في مهماتهم
اليومية المعتادة �أو «التي قد تطر�أ في الحاالت الق�صوى»،
و�سيمكنهم من اكت�ساب المهارات الالزمة قبل التوجه نحو
مهمة معينة.
وختم كلمته بمخاطبة جنود حفظ ال�سالم في الكتيبة
ً
وا�صفا عملهم بالـ»رائع» ،وقال لهم «يجدر بكم �أن
الإ�سبانية
تفخروا ب�أنف�سكم و�أن��ا � ً
أي�ضا فخور بكم ،وال�شعب اللبناني
�سوف يتذكر ه��ذه الجهود التي بذلتموها لم�صلحة لبنان
وم�ستقبل لبنان واللبنانيين».
وب��ن��اء لطلب م��ن��ه �أن�����ش��د ال��ج��ن��ود ع��ل��ى ال�ضفتين ن�شيد
الكتيبة الإ�سبانية الحالية.

CHRISTOPHIDES

ث��م �أل��ق��ى ممثل قائد ق��وات ال��ط��وارئ الدولية ف��ي جنوب
لبنان JACK CHRISTOPHIDESكلمة �أو���ض��ح من
خاللها ظ��روف ن�ش�أة هذا الم�شروع حيث انطلقت في العام
 ،٢٠٠٨ب��ت��ق��دي��م ال���دع���م ل��م��رك��ز ال���دف���اع ال��م��دن��ي ف���ي ح��ي��ن»
�ساعدت العديد من تدخالت اليونيفيل والتدخالت الوطنية
(وت��ح��دي ً��دا الكتيبة الإ�سبانية ،ولكن � ً
أي�ضا ك��ل م��ن الكتيبة
الفرن�سية وال��ف��ن��ل��ن��دي��ة) ف��ي تجهيز معظم م��راك��ز ال��دف��اع
المدني اللبنانية في منطقة عمليات اليونيفيل وتدريبها
مو�ضحا �أن اليونيفيل طوّرت
(جميعها في القطاع ال�شرقي)،
ً
ً
عالقة ممتازة مع الدفاع المدني اللبناني
«مع مرور ال�سنين
ال����ذي يعتبر ال��ف��اع��ل ال��ح��ك��وم��ي ال��رئ��ي�����س��ي ف��ي اال�ستجابة
ل���ل���ط���وارئ ال��م��دن��ي��ة و���ش��ري��ك ق���يّ���م ل��ل��ي��ون��ي��ف��ي��ل ف���ي ح��م��اي��ة
المدنيين .ل��ذل��ك ،تعتبر اليونيفيل �إن�����ش��اء مركز التدريب
الإقليمي ،ب���إدارة الدفاع المدني اللبناني ول�صالحه ،كحجر
زاوية حيوي ال�ستدامة �شراكتنا التي ترتكز على الحماية».
ون���وه بالكتيبة الإ���س��ب��ان��ي��ة ف��ي اليونيفيل ال��ت��ي �أظ��ه��رت
ت�صميمها على تحقيق الم�شروع ،وببلدية برج الملوك التي
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وكري�ستوفيد�س.

�إزاحة ال�ستار عن اللوحة التذكارية.

ا�ست�ضافت المرفق في رحابها ب�سخاءٍ  ،وبدور مديرية التعاون
المدني الع�سكري للجي�ش اللبناني لجهة نقل الحاويات من
الناقورة �إلى موقعها الحالي.
كما �أ���ش��اد ب��ـ» ال��ت��زام موظفي ومتطوعي ال��دف��اع المدني
اللبناني الثابت ومثابرتهم و�إن�سانيتهم» ،م���ؤك ً��دا �أن ق��وات
��داد لموا�صلة تعاوننا ونتطلع �إل��ى
اليونيفيل «ع��ل��ى ا���س��ت��ع ٍ
تعزيز العالقات الوثيقة مع ال�شركاء المحليين و�أ�صحاب

الم�صلحة الرئي�سيين في مجال الت�أهب للطوارئ المدنية
واال���س��ت��ج��اب��ة ل��ه��ا» ،متمنيًا» �أن ي��ق��ود ه��ذا ال��در���س الحيوي
جهودنا لدعم المجتمعات المحلية وللم�ساعدة في �إحالل
ال�سالم واالزدهار في هذا البلد الجميل”.
���وج���ه ال��ج��م��ي��ع ل��رف��ع ال�����س��ت��ار ع���ن ل��وح��ة االف��ت��ت��اح،
ث���م ت ّ
وانتقلوا بعدها ل��زي��ارة مبنى ال��م�����ش��روع .وف��ي الختام �أقيم
حفل كوكتيل وقطع قالب الحلوى.

العميد َّ
خطار ا�ستقبل وفد جمعية بيئ َّية
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ف����ي �إط��������ار ت��ق��دي��م
الدعم �إل��ى المديرية
ال�������ع�������ام�������ة ل�����ل�����دف�����اع
ال�����م�����دن�����ي ،ا���س��ت��ق��ب��ل
المدير العام العميد
ري������م������ون خ ّ
������ط������ار ف��ي
مكتبه م��دي��ر جمعية
pompiers sans
� frontièresسيرج
م�����ون�����ت�����ي�����������س�����ي�����ن�����و������س
والم�ست�شار ف��ي �إدارة
ال���م���خ���اط���ر ال��ب��ي��ئ��ي��ة
�أن���ط���ون���ي���و خ��ي��م��ي��ن��ي��ز
ب��رف��ق��ة المن�سقة ال�سيدة العميد خطار مع الوفد.
لمى �صوما والدكتور �شارل
خليفة ،حيث اطلعوا على ال�صعوبات التي يواجهها
عنا�صر الدفاع المدني في المرحلة الراهنة .كما تم
التباحث في كيفية تقديم الم�ساعدة لجهة التدريب

ت��ع��زي�� ًزا ل���ق���درات ال��ع��ن��ا���ص��ر ف���ي اال���س��ت��ج��اب��ة ال��ف��وري��ة
لنداءات المواطنين رغم الظروف القاهرة التي تمر
بها البالد.
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العميد خطار �أطلق ور�شة التدريب الأولى لـ "�أول الوا�صلين
�إلى م�سرح الحدث"
�أطلق مدير عام الدفاع المدني العميد
ري���م���ون خ���ط���ار ور����ش���ة ال���ت���دري���ب الأول�����ى
ل ـ ـ ـ ـ ـ»�أول الوا�صلين �إل��ى م�سرح الحدث»،
خ��ل�ال ح��ف��ل �أق���ام���ه ف���ي م��ق��ر ال��ع��م��ل��ي��ات
ال��م��رك��زي��ة ف���ي ت��ح��وي��ط��ة ف����رن ال�����ش��ب��اك،
ت���ن���ف���ي ً���ذا ل���ب���ن���ود م����ذك����رة ال���ت���ف���اه���م ب��ي��ن
المديرية العامة للدفاع المدني وجمعية
( ��� ) Roads For Lifeص��ن��دوق طالل
قا�سم للعناية بذوي الإ�صابات البليغة)،
وذلك بهدف �إفادة عنا�صر الدفاع المدني
م���ن م��ج��م��وع��ة ب���رام���ج ت��دري��ب��ي��ة متخ�ص�صة
العميد ّ َ
خطار وال�سيدة قا�سم مع املتدربني.
ومتطورة في مجال تقديم الإ�سعافات الأولية
عند وقوع �أي حادث مروري ،بما ي�شمل حاالت
العميد َّ
خطار
���دم،
ل
ا
���زف
ن
���روق،
م��ت��ن��وع��ة (الإن���ع���ا����ش ال��ق��ل��ب��ي ال���رئ���وي ،ال���ح
ث���مّ �أل��ق��ى العميد خ ّ َ
��ط��ار كلمة �أو���ض��ح فيها �أ ّ َن المديرية
الك�سور.)...
ً
خططا نه�ضوية و�إنمائية كان
العامة للدفاع المدني «و�ضعت
�أق���ي���م ال��ح��ف��ل ب��ح�����ض��ور رئ��ي�����س��ة ال��ج��م��ع��ي��ة ال�����س��يّ��دة زي��ن��ة
منها م��ذك��رة التفاهم ف��ي ب��داي��ة �شباط الما�ضي م��ع جمعية
�����ص��ار ق��ا���س��م و�أع�����ض��ائ��ه��ا ،وم��درب��ي��ن منتدبين م��ن ق��ي��ادة
ال��ق ّ
«رودز ف��ور الي��ف» بهدف تعزيز ق��درات عنا�صر ال��دف��اع المدني
الجي�ش اللبناني وموظفين ومتطوعين في الدفاع المدني.
ف��ي ال��م��ج��االت الطبية والتمري�ضية والإ���س��ع��اف��ي��ة م��ن خ�لال
وق���د ا���س��ت��ه��ل ال��ح��ف��ل ب��ال��ن�����ش��ي��د ال��وط��ن��ي ،وت���ول���ى تقديم
�إخ�ضاعهم لور�ش تدريبية متتالية والتي ن�شهد اليوم انطالقة
الإحتفال الإعالمي روني �ألفا.
دورتها الأول��ى المخ�ص�صة لمن �سيكلفون بالتدخل فور وقوع
�أي ح���ادث م���روري �أط��ل��ق عليهم ت�سمية «�أول الوا�صلين �إل��ى
م�سرح الحادث» �أو  ،”first on the sceneم� ً
السيدة قاسم
ؤكدا �أن في نهاية
ً
ً
بداية �ألقت ال�سيّدة قا�سم كلمة �أو�ضحت فيها �أن «جمعية
ال���دورة يُمنح المتدرب �شهادة معترفا بها دول ًيّا من منظمة
 Roads For Lifeاهتمّ ت منذ ت�أ�سي�سها ب�إنقاذ الحياة من
National association of emergency medical
خ�لال توَفير ب��رام��ج الإن��ق��اذ ودورات التدريب لكل الطواقم
.”technicians
و�أ�شاد العميد ّ َ
ال��ت��ي تعنى ب��الإ���س��ع��اف منذ لحظة وق��ت وق���وع ال��ح��ادث �إل��ى
خطار بدعم قيادة الجي�ش اللبناني للدفاع
حين و�صول الطوارئ” و�إ ّ َن اهتمامها بالم�ؤ�س�سة الع�سكرية
ال���م���دن���ي « م���ن خ��ل�ال ان����ت����داب م���درب���ي���ن ك��ف��وئ��ي��ن ف���ي م��ج��ال
وب���ال���دف���اع ال��م��دن��ي وال��م���ؤ���س�����س��ات الأم��ن��ي��ة الأخ������رى يعك�س
الإ�سعاف للإ�شراف على التدريبات وو�ضع خبراتهم في �سبيل
التزامنا بالدعم والم�ساندة والحر�ص على كل عن�صر ّ
يقدم
تعزيز قدرات عنا�صر الدفاع المدني» ،مثنيًا على دور « جمعية
نف�سه من �أجل بلده».
 Roads For Lifeورئي�ستها ال�سيدة زينة قا�سم وكل فريق
ً
توجهت بال�شكر �إلى قيادة الجي�ش «التي كان لنا �شرف
كما ّ
جهدا من �أجل الم�ساهمة في تمكين
العمل الذين لم يوفروا
ت��دري��ب �ضباط تابعين ل��ه��ا ،وه��م ب��دوره��م يهتمون بتدريب
عنا�صر الدفاع المدني من ت�أدية واجبهم الإن�ساني» ،وموجهًا
�أول الوا�صلين �إلى م�سرح الحادث التي �أُثبت مدى �أهميتها
عنا�صر ال��دف��اع المدني « �إل��ى اال�ستفادة من تعميم وتطبيق
عالم ًيّا ف��ي مجال الإن��ق��اذ» ،متمنية �أن «نتمكن م��ن تدريب
ما اكت�سبوه من خبرات ومعلومات قيّمة وانتهاز هذه الفر�صة
�أكبر عدد من المتطوعين ،وهذه لي�ست �سوى هدية متوا�ضعة
لل�سير قدمً ا بالم�س�ؤولية الذاتية في الأداء الإ�سعافي الأكثر
ً
لمن يعر�ضون حياتهم للخطر ف��ي �سبيل ت�أمين الحماية
تطوُّ ًرا» .وفي الختام جرى توزيع ال�شهادات على المتدربين ،ثم
المدنية”.
�أقيم حفل كوكتيل.
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وفد فرن�سي زار وحدة الإنقاذ البحري
زار وفد ع�سكري موفد من قبل ال�سلطات الفرن�سية
م��ق��ر وح���دة الإن���ق���اذ ال��ب��ح��ري ف��ي ال���دف���اع ال��م��دن��ي في
جونية حيث اط��ل��ع على �سير العمل وال��م��ع��دات التي
ي�ستخدمها العنا�صر في تنفيذ المهام الموكلة �إليهم.
ك��م��ا ���ش��اه��د ف��ي��ل ً��م��ا وث��ائ��ق�� ًّي��ا ي��ت��ن��اول ع��م��ل��ي��ات ال��غ��رف��ة
ال��ب��ح��ري��ة ال��م�����ش��ت��رك��ة ب��ي��ن ال��ج��ي�����ش ال��ل��ب��ن��ان��ي وال��دف��اع
المدني.
وقد جاءت هذه الزيارة عقب اجتماع جرى في وزارة
ال��دف��اع ال��وط��ن��ي ���ض��م ممثلين ع��ن ال��م��دي��ري��ة العامة
ل��ل��دف��اع ال��م��دن��ي و�أع�����ض��اء ال��وف��د ال��ع�����س��ك��ري ،وي��ه��دف
�إل��ى التباحث في كيفية تقديم الدعم لوحدة الإنقاذ
ال��ب��ح��ري ف��ي ال��دف��اع ال��م��دن��ي للتمكن م��ن اال���س��ت��م��رار
ف��ي �أداء واج��ب��ه��ا ال��وط��ن��ي ال ���س�� ّي��م��ا ف��ي ظ��ل ال��ظ��روف
اال�ستثنائية التي تمر بها البالد.

الوفد خالل زيارته املركز.

تالميذ مدر�سة الم�صطفى في مركز الدفاع المدني في �صور
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�أع����ط����ى ع���ن���ا����ص���ر م����ن ال�����دف�����اع ال���م���دن���ي ع��������دد ًا م��ن
ت�ل�ام���ي���ذ م���در����س���ة ال��م�����ص��ط��ف��ى ف����ي �����ص����ور� ،إر������ش�����ادات
ت��وع��وي��ة ت��ه��دف �إل���ى ت��ح��ذي��ره��م م��ن م��خ��اط��ر ال��ح��رائ��ق
و الأ���������ض��������رار ال����ن����ات����ج����ة ع����ن����ه����ا ،وذل���������ك خ���ل���ال زي�������ارة
ق����ام����وا ب���ه���ا �إل�������ى م����رك����ز ال�����دف�����اع ال���م���دن���ي ف����ي ����ص���ور.
ك��م��ا ج����ال ال��ع��ن��ا���ص��ر ب��رف��ق��ة الأط���ف���ال
ع���ل���ى �����س����ي����ارات الإط�����ف�����اء والإ�����س����ع����اف
لتعريفهم على محتوياتها ،و�أطلعوهم
ع��ل��ى ب���زة الإط���ف���اء ال��خ��ا���ص��ة بمقاومة
ال��ح��رارة المرتفعة الناتجة ع��ن النار
التي يرتديها عنا�صر ال��دف��اع المدني
ع��ن��د تنفيذ ه���ذا ال��ن��وع م��ن المهمات،
وحدثوهم عن مهام �إطفاء الحرائق في
الأماكن المغلقة وفي الأحراج.
ت��وازيً��ا تطرق المدربون �إل��ى كيفية
ت��ق��دي��م الإ���س��ع��اف��ات الأول���ي���ة لم�صابي
ح�����وادث ال�����س��ي��ر وال����ح����وادث ال��م��ن��زل��ي��ة.
ك���م���ا ����ش���دد ال��ع��ن��ا���ص��ر ع���ل���ى ت��ذك��ي��ره��م
ب���������ض����رورة االت���������ص����ال ب���غ���رف���ة ع��م��ل��ي��ات
المديرية العامة للدفاع المدني على
ال��رق��م  ١٢٥للتبليغ عند م�شاهدة �أي

حريق �أو عند وقوع �أي طارئ.
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني بزيارة موقعها
الإل��ك��ت��رون��ي الر�سمي www.civildefense.gov.
 lbللتمكن من الإطالع على المهمات المنفذة من قبل
عنا�صر الدفاع المدني و�سواها من التفا�صيل.

التالميذ خالل زيارتهم املركز.
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تعليم تالميذ «العائلة المقد�سة» في جونية
مبادئ الإطفاء والإ�سعاف والإنقاذ
�أعطى عنا�صر من الدفاع المدني عددًا من تالميذ
مدر�سة «العائلة المقد�سة» في جونية-ك�سروان� ،إر�شادات
توعوية ت��ه��دف �إل���ى تحذيرهم م��ن مخاطر الحرائق،
وتلقينهم كيفية ا�ستعمال المطافئ اليدوية لح�صر
الأ�ضرار في حدها الأدنى والح�ؤول دون امتداد النيران،
بالإ�ضافة �إل��ى تعليمهم �أ�س�س التعامل م��ع ال��ح��وادث
والحاالت الطارئة.
كما �شدد العنا�صر على تذكيرهم ب�ضرورة االت�صال
بغرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني على
الرقم  ١٢٥للتبليغ عند م�شاهدة �أي حريق �أو عند وقوع
�أي طارئ.
التالمذة مع العنا�صر.

 ...وتالميذ مدر�سة لوي�س فيغمان في مقر العمليات المركزية
في التحويطة
ا����س���ت���ق���ب���ل ع���ن���ا����ص���ر ال�����دف�����اع
ال����م����دن����ي ف����ي م���ق���ر ال��ع��م��ل��ي��ات
المركزية في التحويطة تالميذ
مدر�سة لوي�س فيغمان/ب�شامون
ل���ت���ع���ري���ف���ه���م ع�����ل�����ى م���خ���اط���ر
ال�����ح�����رائ�����ق وف ً
������ق������ا لأن�����واع�����ه�����ا،
وتلقينهم الخطوات الأ�سا�سية
ال���ت���ي ي��ف��ت��ر���ض ت��ن��ف��ي��ذه��ا عند
ن�شوب �أي حريق.
ت���وازيً���ا �أو���ض��ح��وا ل��ه��م م��ب��ادئ
عمل عنا�صر الدفاع المدني عند
تنفيذ ال��م��ه��ام ال��م��وك��ل��ة �إل��ي��ه��م،
كما �شددوا على �ضرورة االت�صال
بغرفة عمليات المديرية العامة
للدفاع المدني على الرقم ١٢٥
للتبليغ عن اي طارئ.
ي�شاهدون عملية الإطفاء.
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 ...والك�شاف الماروني فوج
ك�سارة في تعنايل
تلقى جراميز الك�شاف الماروني فوج ك�سارة �إر�شادات
توعوية ت��ه��دف �إل���ى تحذيرهم م��ن مخاطر الحرائق،
و���س��ب��ل ال���ح���د م���ن ت��داع��ي��ات��ه��ا ،وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل مع
الحوادث والحاالت الطارئة من خالل تدريبات �أعطيت
لهم من قبل عنا�صر من ال��دف��اع المدني ح��ول مبادئ
الإطفاء والإ�سعاف واالنقاذ وذلك في مكان �إقامة مخيم
لهم في تعنايل-البقاع.

اجلراميز مع عنا�صر الدفاع املدين.

 ...وك�شافة
«المركزية»

ي�ستمعون �إىل ال�شرح.

حظي عدد من التابعين الى ك�شافة
المدر�سة المركزية للرهبان اللبنانيين
ف���ي ج��ون��ي��ة-ك�����س��روان ب��م��ج��م��وع��ة من
الإر�شادات التي تهدف �إلى تحذيرهم
م����ن م���خ���اط���ر ال����ح����رائ����ق ،وت��ل��ق��ي��ن��ه��م
كيفية التعامل مع الحوادث والحاالت
ال��ط��ارئ��ة خ�لال ت��دري��ب��ات �أعطيت لهم
م��ن ق��ب��ل عنا�صر م��ن ال��دف��اع المدني
حول مبادئ الإطفاء والإ�سعاف.

...ولموظفي �شركة في ال�شويفات
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زار عنا�صر من الدفاع المدني �شركة �سبارتين لمواد التنظيف
في ال�شويفات-عاليه حيث التقوا الموظفين والعمال لتزويدهم
ب�إر�شادات تهدف �إلى تعزيز قدراتهم في مجال �إخماد الحرائق،
كما اطلعوهم على �أن��واع الحرائق و�أ�سباب اندالعها والأ�سلوب
ال�صحيح لل�سيطرة عليها من خالل ا�ستعمال المطافئ اليدوية
بنوعيها (البودرة وثاني �أوك�سيد الكربون) ،وكيفية �إخالء مبنى
ال�شركة �إث���ر ح���دوث �أي ط���ارئ بغية ال��خ��روج م��ن ال��م��وق��ع ب�أقل
خ�سائر ممكنة وكيفية تعقيم الموظفين في حال انت�شار تلوث
ما جراء ت�سرب مواد كيميائية.

اختبار مواد قابلة لالحرتاق.
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 ...ولموظفي معمل
في غزير
زار م����درب م��ن��ت��دب م���ن ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع
المدني معمل �شركة �أب��ن��اء رفيق �أب��ي ن�صر في غزير-
ك�سروان حيث التقى الموظفين والعمال لتزويدهم
ب�إر�شادات تهدف �إلى تعزيز قدراتهم في مجال �إخماد
ال��ح��رائ��ق ،كما �أطلعهم على �أن����واع ال��ح��رائ��ق و�أ���س��ب��اب
ان��دالع��ه��ا والأ���س��ل��وب ال�صحيح لل�سيطرة عليها من
خ�لال ا�ستعمال المطافئ ال��ي��دوي��ة بنوعيها (ال��ب��ودرة
وثاني �أوك�سيد الكربون) ،و�أو�ضح لهم كيفية ا�ستعمال
خ��راط��ي��م ال��م��ي��اه وال��خ��ط��وات الأ���س��ا���س��ي��ة ال��ت��ي ينبغي
تطبيقها بدقة عند الولوج �إلى مكان مغلق �إثر اندالع
ال��ح��ري��ق ل��ت�لاف��ي وق���وع ع�صف ج���راء ان��ت�����ش��ار ال��دخ��ان
ب��ك��ث��اف��ة ،وكيفية �إخ��ل�اء مبنى المعمل �إث���ر ح���دوث �أي
طارئ بغية الخروج من الموقع ب�أقل خ�سائر ممكنة.

�إطفاء حريق.

 ...وتالميذ معهد المون�سنيور قرطباوي في جونية
ً
تلميذا
تلقى اثنان وع�شرون
من معهد المون�سنيور قرطباوي
ف��ي ج��ون��ي��ة-ك�����س��روان� ،إر����ش���ادات
ت��وع��وي��ة ت��ه��دف �إل����ى تحذيرهم
م���ن م��خ��اط��ر ال���ح���رائ���ق ،و���س��ب��ل
ال���ح���د م���ن ت��داع��ي��ات��ه��ا وك��ي��ف��ي��ة
ا���س��ت��ع��م��ال ال��م��ط��اف��ئ ال��ي��دوي��ة،
و�أ���س�����س ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ح��وادث
وال����ح����االت ال���ط���ارئ���ة م���ن خ�لال
ت���دري���ب���ات ق���دمّ ���ه���ا ل��ه��م م����د ّرب
م��ن��ت��دب م���ن ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة
ل��ل��دف��اع ال���م���دن���ي ،ح����ول م��ب��ادئ
الإطفاء والإ�سعاف واالنقاذ.
تدريب على الإطفاء.
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نشاطات معهد قوى األمن الداخلي

احلجار واحل�ضور ي�شاهدون مناورة.
العميد
َّ

�شهد معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون ،خالل
�أ�شهر �آذار وني�سان و�أيار الما�ضية� ،سل�سلة ن�شاطات
في ما يلي �أبرزها:

36

پ اُختُ ِت َم ْت المناورة التي �أُجريت بمنا�سبة افتتاح المواقع
والتجهيزات التي ُرفِ َد ْت بها ثكنة ال�شهيد ال ّرائد و�سام عيد بهدف
الحد من مواد .CBRN
تعزيز قدراتها التدريب ّية في مجال
ّ
مقد ًما
بد�أ الحفل بترحيب
المقدم غاييل مايلفرت بالح�ضورّ ،
َّ
لمحة �شاملة عن م�سار الم�شروع ،ثم افتتح الدفاع المدني
وفوج �إطفاء بيروت المناورة ،وهي عبارة عن حالة ت�س ُّرب مواد
كيميائ ّية �سائلة و�أخرى م�شتعلة من �صهريجين ،ومعالجة �آثار
ذلك .ثم جولة ميدان ّية داخل مبنى الم�ست�شفى الت�شبيهي الذي
ت ّم تح�ضيره من قبل الم�شروع .بعد ذلك �شاهد الحا�ضرون
كيف ّية ا�ستخدام محطة التطهير في تعقيم �أ�شخا�ص مل ّوثين
بمواد كيميائ ّية .ث ّم نُفّذ في مبنى ال�سينما �سيناريو يت�ض ّمن
متفجرات ،وح�صول تل ّوث بم�ش ّبه
وجود �شخ�ص �إرهابي بحوزته
ّ
وال�سر ّية
المعلومات
�شعبة
ّذته
ف
ن
والذي
مواد كيميائ ّية بخار ّية،
ّ
ُ
المتفجرات .بعد ذلك �أقيم االحتفال ،و�ألقيت
الخا�صة ومكتب
ّ
ّ
الكلمات ،ومنها كلمتا الدكتور بالل ن�صولي ،وقائد المعهد
الحد من مخاطر
الحجار ال��ذي �أك��د �ضرورة
العميد �أحمد
ّ
َّ
مواد  ،CBRNوالك�شف عنها لإزالتها ،وقد �شكر مم ّولي هذا
الم�شروع ،وتحدي ًدا الإتّحاد الأوروبي وال�سفارة الفرن�س ّية في
بيروت على دعمهما الدائم لمعهد قوى الأمن الداخلي.
پ بالتعاون مع ال�سفارة الفرن�س ّية في لبنان� ،أُقيمت دورة
تدريب ّية ل�صالح وحدة المعهد حول «�إتقان اللغة الفرن�س ّية

في مجال ّ
ال�شرطة» .وق��د تابعها ع�شرة مد ّربين في اللغة
الفرن�س ّية كلغة �أجنب ّية  ،FLEوقام بالتّدريب خبيران فرن�س ّيان
من المدير ّية المركز ّية لتطويع ّ
ال�شرطة الوطن ّية DCRFPN
وتدريبها.
پ بالتّعاون مع المركز اللبناني للو�ساطة والتوفيق ،وبال�شراكة مع
الم�ؤ�س�سة الألمان ّية ،Konrad – Adenauer- Stiffung
نُ ّظمت دورة تدريب ّية على دفعات حول «الو�ساطة والتّوفيق».
وقد �أ�شرف عليها رئي�س ق�سم التدريب المقدم روني الها�شم،
ً
�ضابطا ،وقام بالتّدريب خبراء من المركز
وتابعها اثنا ع�شر
اللبناني للو�ساطة والتوفيق.
پ انطال ًقا من �ضرورة تنمية خبرات العنا�صر و�صقلهم بك ّل
ال�سفارة
ما هو جديد في المجاالت الأمن ّية ،وبالتّعاون مع ّ
الفرن�س ّية ،نُ ّظمت دورة تدريب ّية حول «تطوير مراكز الو�سائل
ال�سمع ّية والب�صر ّية والتّوثيق»� ،أ�شرف عليها رئي�س ق�سم
ّ
الأبحاث والدرو�س العقيد �إيلي الأ�سمر ،بمعاونة الرائد غ�سان
الحاج ح�سن ،وتابعها ع�شرة رتباء من وحدة المعهد.
پ انطال ًقا من �أهم ّية تنمية مهارات العنا�صر و�صقلهم بخبرات
جديدة ،قام النّقيب المعلوماتي عي�سى ع ّبود �أح��د �ض ّباط
فرع الخدمة في المعهد بتقديم محا�ضرة في مجال الذكاء
اال�صطناعي ،وقد تابعها �أربعة رتباء ،هم الرقباء الأول��ون:
ح�سن حرب ،مح ّمد �أتات� ،سميح دمج ،و�شربل القزّي.
پ في �إط��ار تطوير ق��درات العنا�صر الأمن ّية في تقن ّيات
قيادة الآل ّيات الثقيلة و�صيانتها� ،أُقيمت دورة تدريب ّية ل�صالح
للدفاع المدني� ،أ�شرف عليها �ضابطان من كل ّية
المدير ّية العا ّمة ّ
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ال�ض ّباط ،هما :النقيب ميكائيل
ع��ب��داهلل ،يعاونه ال��م�لازم الأ ّول
با�سل �إبراهيم .نُ ّظمت الدورة على
ال�سابعة من تاريخ
دفعاتّ :
الدفعة ّ
 2022/3/7ولغاية ،2022/3/10
وال ّثامنة من  2022/3/14ولغاية
 .2022/3/17وقد تابع الدفعتين
ث�لاث��ون ع��ن�����ص�� ًرا م��ن ال��م��دي��ر ّي��ة
للدفاع المدني ،خم�سة
العا ّمة ّ
ّ
ع�����ش��ر ع��ن�����ص�� ًرا ف��ي ك���ل دف��ع��ة،
وق��ام بالتّدريب رت��ب��اء م��ن فريق
ال��� ّ��س�لام��ة ال���م���رور ّي���ة .ت�ض ّمنت
درو���س��ا م��ت��ع ّ��ددة،
م���واد التّعليم
ً
منها :ق��ان��ون ال��� ّ��س��ي��ر ،وتقن ّيات
قيادة الآل ّيات ال ّثقيلة و�صيانتها
)ميكانيك عام وخا�ص( ،وتمارين
عمل ّية على قيادة الآل�� ّي��ة ال ّثقيلة
ن��وع  ،IVECOو�أخ��ي�� ًرا �أُج��ري��ت
اخ��ت��ب��ارات م��ن اللجنة الفاح�صة
لتقييم ال��م��ك��ت�����س��ب��ات ال��م��ع��رف�� ّي��ة
من املناورة.
والعمل ّية الجديدة.
الدعم
پ بالتّعاون م��ع م�شروع ّ
الأوروب��ي ،نُ ّظمت دورة تدريب ّية ل�صالح وحدة �شرطة بيروت
بعنوان «الم�ستجيب الأ ّول» .وقد ُق ّ�سم العنا�صر الم�شتركون
�إلى مجموعتين :الأول��ى تابعها ع�شرة رتباء ،وال ّثانية تابعها
� ً
أي�ضا ع�شرة رتباء� ،إ�ضافة �إلى تدريبات م�شتركة للمجموعتين.
��دورة قائد المدر�سة الم�شتركة وكالة
تو ّلى الإ�شراف على ال ّ
ال�� ّرائ��د ماجد مطر بمعاونة المالزم الأ ّول يو�سف مو�سى.
وقام بالتّدريب �أربعة مد ّربين تقن ّيين من المدر�سة الم�شتركة،
وخم�سة مد ّربين من ّ
ال�شرطة الأ�سبان ّية.
پ نُ ّظمت دورة تدريب ّية بعنوان «و�ضع الأطر المرجع ّية للمهن»،
�أ�شرف عليها العقيد الأ�سمر بمعاونة النّقيب �إدمون برباري،
وقام بالتدريب خبيران فرن�س ّيان من مدير ّية المركز ّية للتوظيف
والتدريب.
ُ
پ بالتّعاون مع ّ
منظمة «كفى عنف وا�ستغالل»� ،أقيمت دورة تدريب ّية
حول �إ�شكال ّية الإتجار بالب�شر على �أ�سا�س الإ�ستغالل الجن�سي.
وقد تابعها ثالثون عن�ص ًرا بمعدّل ع�شرة عنا�صر في ك ّل دفعة.
و�أ�شرف عليها العقيد الأ�سمر بمعاونة المالزم الأول اليا�س عبد
النّور ،وقام بالتّدريب خبراء من ّ
منظمة «كفى عنف وا�ستغالل».
پ بالتّعاون مع ّ
تدريبي من
منظمة  ISO LIBANنُ ّظم م�ؤتم ٌر
ٌّ
بعدُ ،د ِع َي �إليه الأكاديم ّيون والم� ّؤ�س�سات التّعليم ّية للإ�ضاءة
على �أف�ضل الممار�سات التعليم ّية التي قدمتها الم�ؤ�س�سات
التعليم ّية في زمن متح ّورات فيرو�س «كورونا» ،والعوائق التي
الحجار ،قائد
م�� َّرت بها .وقد ح�ضره قائد المعهد العميد
ّ

ال�ضباط بهاء
مدر�سة الرتباء العقيد فادي حامد ،و قائد كلّ ّية ّ
والمقدم حليم الجردي ،وقائد المدر�سة الم�شتركة
�أبو �ضاهر،
ّ
وكالة الرائد ماجد مطر ،ورئي�س فرع التدريب الرائد حمزة
حيدر �أحمد ،والنقباء درغ��ام طربيه ،عماد الخولي ،وعماد
�شويري ،والمالزمان الأ ّوالن زياد �أيوب ،واليا�س عبد النور،
�إ�ضافة �إل��ى �أكاديم ّيين وخ��ب��راء م��ن  ISO LIBANومن
الم� ّؤ�س�سات التّعليم ّية.
الحجار
بد�أ برنامج الم�ؤتمر بالنّ�شيد الوطني ،فكلمة العميد
ّ
ِ
التي �أ ّكد فيها �أنّ �إيمان المعهد بدورِ ه الفاعلِ في
حفظ �أمنِ
الوطنِ والمواطن ،وا�ستمرارِ واجبِه في تطويرِ ا�ستراتيج ّي ٍة
ُ
ِ
المتغيرات
يتعاي�ش م��ع
ت��دري��ب�� ّي ٍ��ة ح��دي��ث��ة .ه��ي م��ا جعلتْ ُه
التحد ِ
يات
الم�ستجد ِة في زمن متح ّورات «كورونا» ،ويواكب
ِّ
ّ
ً
ً
التعليم من
د
اعتما
منها
دة،
متعد
ة
ي
تعليم
ا
أنماط
�
أفرزت
التي �
ْ
ّ
ُ
ّ
ِ
إلكتروني
التعليم ال
أ�ساليب
المدمج ،وغيرِ ها من �
ّعليم
ِ
ِ
ِ
بعد ،والت ِ
ّ
الحديث .بعد ذلك كلمات الجامعات تالها �أ�سئلة الح�ضور ،ث ّم
ال�صور
كلمة البروف�سور  ، TRAVIS TURBEث ّم التُقِ َط ْت ّ
التّذكار ّية ،لينتقل الح�ضور �إلى المق�صف في القرية التّدريب ّية.
پ �أقيمت ور�شة عمل للجنة متابعة تنفيذ المك ِّون الثالث
من م�شروع تعزيز ال�شرطة المجتمع ّية في لبنان المم ّول من
أوروبي .وقد ح�ضره ك ٌّل من العقيد الأ�سمر ،ورئي�س
الإتّحاد ال
ّ
ق�سم حقوق الإن�سان في المفت�ش ّية العا ّمة لقوى الأمن الداخلي
المقدم ربيع الغ�صين ،والنّقيبين :جوليان خليفة وعامر �سليقا،
ّ
ال�ست التي تعاقد معها الم�شروع،
ومم ّثلين عن الجمع ّيات
ّ
أوروبي.
ومم ّثلين عن االتّحاد ال
ّ
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پ في �إطار تطوير قدرات العنا�صر في تقن ّيات قيادة الآل ّيات
ال ّثقيلة و�صيانتها� ،أُقيمت دورة تدريب ّية على دفعتين في مجال
قيادة الآل ّيات الثقيلة ل�صالح المدير ّية العا ّمة للدفاع المدني،
وقد �أ�شرف عليها �ضابطان من كل ّية ال�ض ّباط ،هما :النقيب
ميكائيل عبداهلل ،يعاونه المالزم الأ ّول با�سل �إبراهيم.
تابع الدفعتين ثالثون عن�ص ًرا ،خم�سة ع�شر عن�ص ًرا في ك ّل
ال�سالمة المرور ّية .
دفعة ،وق��ام بالتّدريب رتباء من فريق ّ
درو�سا متع ِّددة ،منها :قانون ال�سير،
وت�ض ّمنت مواد التعليم
ً
وتقن ّيات ق��ي��ادة الآل�� ّي��ات الثقيلة
و�صيانتها )ميكانيك عام وخا�ص(،
وتمارين عمل ّية على قيادة الآل ّية
الثقيلة ،و�أخي ًرا �أُجريت اختبارات
م��ن ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��اح�����ص��ة لتقييم
المكت�سبات المعرف ّية والعمل ّية
الجديدة.
الدعم المم ّول
پ في �إطار م�شروع ّ
من االتّحاد الأوروب���ي ،وانطال ًقا
من �أهم ّية عمل ّية ف��رز النّفايات
م��ن �أج���ل بيئة �صح ّية نظيفة،
ق���ام���ت ج��م��ع�� ّي��ة Live Love
 Lebanonب�إلقاء محا�ضرة ،في
قاعة اللواء �أحمد الحاج ،ل�ض ّباط
وحدة المعهد وعنا�صرها ،تت�ض ّمن
عمل ّية ال��ف��رز بتفا�صيلها كا ّفة،
الما�سة في
ور ّك��زت على الحاجة
ّ
الوقت الراهن �إلى حماية البيئة
اللبنان ّية ال��ت��ي �أ���ض��ح��ت حاجة
�ضرور ّية في ظ�� ّل التّلوث البيئي
الخطير .وقد قام وفد الجمع ّية
والمعن ّيون في االتّحاد الأوروب��ي،
بعد انتهاء المحا�ضرة ،بجولة في
داخل المعهد ،برفقة النّقيب عماد
ال��خ��ول��ي ،بغية و���ض��ع خ ّ
��ط��ة فرز
خا�صة بالمعهد.
ّ
پ ف���ي �إط�����ار ب��رن��ام��ج اح��ت��راف
ّ
وحر�صا
المو�سع ،EP2
ال�شرطة
ً
ّ
من المدير ّية العا ّمة لقوى الأمن
ال��داخ��ل��ي ع��ل��ى تنمية م��ه��ارات
ّ
عنا�صرها وتطوير خبراتهم بهدف
تنفيذ مهامهم بمهن ّية عالية،
الدفعة ال ّثانية ع�شرة من
نُ ّظمت ّ
دورة ت��دري��ب�� ّي��ة ب��ع��ن��وان "تدريب
م�ستمر لعنا�صر الف�صائل الإقليم ّية
الدرك الإقليمي" ،تو ّلى
في وحدة ّ
ب�سام
الإ���ش��راف عليها النّقيب ّ

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

�إىل ح�ضرة اللواء عماد عثمان
ال�شاعر �شربل كاملة
ي������ا «ل�����������واء ع�����ث�����م�����ان» ي������ا َخ����� َّي�����ال
�����رج�����ح ع���ي���ون���و
الأم����������ن ب�����وط����� ّ َن�����ا م ِّ
ب�����ش��وف��ك �أرز ���ش��ام��خ وم����ا بينطال
�������ص���ن ح�����ص��ون��و
والأرز ف���ي���ك م���ح ّ
ع�شت ب��ق��وى الأم���ن وك��ن��ت م�شعال
وق�������������دوة ل�����ك�����ل �إن�������������س������ان ب���ف���ن���ون���و
وي���ام���ا ب��ح��ق��ل ال��م��ج��د ك��ن��ت غ�لال
وث����م����رة ك����رام����ة وع�����ز ع����ا غ�����ص��ون��و

ح����اف����ظ����ت ع������ا ل���ب���ن���ان���ن���ا ب������إج��ل��ال
و�������س������ه������رت ع��������ا ت����ن����ف����ي����ذ ق����ان����ون����و
وت���ع���ب���ت ع����ا �أم�������ن ال����وط����ن ك���رم���ال
ب���ج���ه���دك ،ظ����روف����و ي����ق����دَ رو ي��ه��ون��و
ل�����ب�����ن�����ان ف�����ي�����ك ب�����ي�����ك�����ب�����ر ،ون������ ّي������ال
«الإق�����ل�����ي�����م» ف���ي���ك وم����ج����د زي���ت���ون���و
والأم�����������ن ب��������دُّ و م���ت���ل ه���ي���ك رج�����ال
ي�����ا ه���ي���ك ب���ي���ك���ون���و رج��������ال الأم������ن
ي�����ا ع���م���ره���ن ب�����الأم�����ن م�����ا ي���ك���ون���و.

توقيفات شعبة المعلومات

توقيفات قطعات وحدة الدرك

�أ����س���ف���رت ع��م��ل��ي��ات ���ش��ع��ب��ة ال��م��ع��ل��وم��ات ف���ي ال��ف��ت��رة
ال��م��م��ت��دة م��ن  ٢٠٢٢/٤/١٨ول��غ��اي��ة  ٢٠٢٢/٥/١٥عن
توقيف � ١٨٧شخ�ص ًا �أهمهم:
 � ٢٤شخ�ص ًا مطلوبين للق�ضاء بموجب مذكراتعدلية بجرائم مختلفة.
 � ١شخ�ص بجرم ترويج عملة مزيفة. � ٤أ�شخا�ص بجرم حيازة �أ�سلحة حربية.� ٢٤ -شخ�ص ًا بجرم �إتجار وتعاطي مخدرات.

�أوقفت قطعات وحدة الدرك في مختلف المناطق
اللبنانية خالل الفترة الممتدة بين  ١٥ني�سان ٢٠٢٢
لغاية � ١٤أيار  ٢٠٢٢عددًا من الأ�شخا�ص منهم:
 � ٦٢شخ�ص ًا بجرم �سرقة. � ٣٧شخ�ص ًا بجرائم مختلفة. � ٣٦شخ�ص ًا بجرم مخدرات. � ١٢شخ�ص ًا بجرم اطالق نار.� ٣ -أ�شخا�ص بجرم مقاومة رجال قوى الأمن.
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مقال

م�صري النظام العاملي بعد احلرب الأوكران ّيَة
العميد م .ناجي مالعب
�أبعد مما يجري في �أوك��ران��ي��ا ،فالكثير من �سلوكيات ال��دول
ال��غ��رب��ي��ة ورو����س���ي���ا وال�����ص��ي��ن ت��ن��ب��ئ ب���أن��ن��ا ن��ع��ي�����ش واح�����دة من
�أخطر و�أه��م مراحل ال�صراع ال��دول��ي ،وه��ي مرحلة الإقتراب
المتدرج ثم المت�سارع من جانب قوى دولية بعينها من خط
النهاية لنظام دول��ي مرتبك ،ومن حال اال�ستعداد والتعبئة
العظمى لو�ضع بدائل لهذا النظام؛ بدائل ،يتوقعها خبراء
الإي��دي��ول��وج��ي��ا ،تتعلق ب��م��وق��ع ال��ق��ي��ادة و�شكلها؛ �أح���ادي���ة �أم
ثنائية �أم متعددة؛ بدائل تتعلق بنوع التفاعالت المطلوبة �أو
المتوقعة كالأحالف والقواعد الحاكمة ل�سلوكيات الأطراف.
ويرى خبراء �أن النتيجة التي انتهت �إليها انتفا�ضة �أو ثورة
ك��ازاخ�����س��ت��ان ،ال��ع��ام ال��م��ا���ض��ي� ،شكلت داف��عً ��ا لل�صين لت�سرع
بالوقوف �إلى جانب رو�سيا �ضد التدخل الأميركي .ولم تت�أخر
ال�صين ف��ي ان��ت��ه��از ال��ف��ر���ص��ة ل��ت���ؤك��د �أن��ه��ا ت��ق��ف م��ع التدخل
الرو�سي قبل �أن ي�ستفحل التدخل الغربي.
�أح����داث اوك��ران��ي��ا ق�� َّرب��ت م��ن الت�صعيد ال��م��ت��ب��ادل وال��م��ت��زاي��د
ح�سا�سية م��ن م��واق��ع الإ���ش��ت��ب��اك .وال � ّ
��ش��ك ف��ي �أن ال��والي��ات
المتحدة وقيادة حلف الناتو ورو�سيا وال�صين ،ت��درك �أن �أي
خ��ط���أ يقع فيه ط ٌ
تم�س
���رف م��ا �ستكون ل��ه تبعات وت��داع��ي��ات
ّ
مبا�شرة مكان ومكانة هذا الطرف �أو ذاك في النظام الدولي
المرتقب �أو ف��ي النظام ال��دول��ي ال��راه��ن ولكن بعد تعديله.
وي��درك الجميع� ،أن النظام الراهن لن يبقى للم�ستقبل؛ ال
م�ستقبل ل��ه �إال �إذا ن�شبت معركة ع�سكرية عظمى ،كما هو
متخيل ل���دى البع�ض ح���ول �أوك���ران���ي���ا ،وخ��رج��ت �أم��ي��رك��ا من
المعركة منت�صرة .بمعنى �آخ��ر خرجت وخ��رج �سالمً ا معها
النظام ال��دول��ي ال��ذي �صنعته بنف�سها قبل خم�سة و�سبعين
عامً ا.
وه���ذا ال��ت�����ص��وّ ر ل��ن يتحقق وال�صين م��وج��ودة ك��ق��وة عظمى،
وت�ساند القطب ال��رو���س��ي ولهما طموحاتهما المت�صاعدة.
القطبان � -أح��ده��م��ا ج��دي��د و���ص��اع��د ب�سرعة ،والآخ����ر قديم
�أخ��رج��ت��ه �أم��ي��رك��ا م��ن ال��ق��ي��ادة ب��ع��د ال��ح��رب ال���ب���اردة وي�سعى
للعودة بقوة �أكبر  -ي�سعيان لو�ضع حد للت�صرفات الأميركية
ف��ي ا�ستخدام حقها ب�إ�شعال ال��ث��ورات ف��ي ال���دول النامية �أو
في الدول الواقعة �ضمن مناطق نفوذ كلتا الدولتين ،رو�سيا
وال�صين .لن يكون من حق وا�شنطن التدخل في هونغ كونغ،
وفر�ض �أ�سلوب دولي خا�ص بتايوان ،وو�ضع عقبات �أمام عودتها
�إلى الوطن الأم كما ت�صفه ال�صين.
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ماذا عن أوكرانيا اليوم؟

�أوكرانيا التي كانت ،عبر التاريخ ،مم ًرا لغزوين ُن ّفذا �ضد
رو���س��ي��ا ،الأول ق���ام ب��ه ن��اب��ل��ي��ون ،وال��ث��ان��ي �أدول����ف ه��ت��ل��ر ،ورغ��م
ف�شلهما ،ظلت كييف الحجر الأ�سا�س في بنية الأمن القومي
لرو�سيا في الحقبتين ال�سوفياتية والحالية ،ما جعلها قبلة
المجال الحيوي غير القابلة للتفاو�ض ،وال��ه��دف الرو�سي
الإ���س��ت��رات��ي��ج��ي ل��ت��ح��ي��ي��ده��ا وم��ن��ع��ه��ا م���ن ال���دخ���ول ف���ي حلف
وا�ضحا وجل ًيّا منذ بدء الهجوم
الناتو ،وقد بدا هذا المطلب
ً
الرو�سي ،وه��و تطبيق نظام الحياد باعتباره من وجهة نظر
مو�سكو الو�ضع الذي يبعدها عن ت�شكيل �أي خطر� ،إ�ضافة �إلى
طي �صفحة الدخول في حلف الأطل�سي.
ّ
�إن وقائع الحرب الدائرة حال ًيّا ت�شي بمعطيات جمة� ،أبرزها
طول �أمد المعارك ،وعدم القدرة على الح�سم ال�سريع والفعال
الذي ينتج م�شروع ّ
حل ما ،وبالتالي تذهب الأمور �إلى تداعيات
�أخرى ،من بينها ازدياد الإ�صطفاف الدولي ،وانق�سامه في ظل
عدم وجود م�ؤ�شرات جدية لم�ساعدة �أوكرانيا� ،أو �أق ّله الولوج
في مفاو�ضات حثيثة قابلة لإنتاج م�شاريع حلول الحقة؛ ما
يعني المزيد من الوقت والأك�ل�اف العالية على ال�صعيدين
الأوروبي والدولي.
وم��ن ال�صعب تو�صيف ال��ح��رب القائمة حال ًيّا بغير الورطة
الإ�ستراتيجية التي دخلت – �أو �أُدخلت  -فيها مو�سكو ،والتي
لن تكون قادرة على الخروج منها �إال ب�أثمان باهظة ،في وقت
تهيئ وا�شنطن و�أوروب�����ا للم�ستنقع الكبير ف��ي ظ��ل ا�ستعار
�أج��واء الحرب الباردة والتي يمكن �أن تنفجر في �إط��ار حرب
عالمية ثالثة.
ف���ي ال��م��ا���ض��ي ،ق�����س��م��ت ب��ول��ن��دا ج����ارة �أوك���ران���ي���ا ث�ل�اث م���رات،
واختفت عن الجغرافيا ال�سيا�سية الأوروبية ،كما �ألمانيا بعد
الحرب العالمية الثانية ،فهل تتجه �أوكرانيا كما يوغ�سالفيا
للتق�سيم ،كبداية لإ�شعال حرب ومقاومة �ضرو�س كما حدث
�ضدّ ال�سوفيات في �أفغان�ستان؟
�إن التدقيق في وقائع وظ��روف تلك الحقب تبدو مت�شابهة
ومتطابقة في بع�ضها الآخر ،ما يعزز تلك الفر�ضيات؛ وثمة
من يدعي �أن تورط الإت��ح��اد ال�سوفياتي في �أفغان�ستان ،في
�سبعين َيّات القرن الما�ضي� ،إ�ضافة �إلى م�شروع «حرب النجوم»
�إ�ضافة �إلى عوامل �أخرى� ،أدّت �إلى انهياره ،فماذا عن �أوكرانيا
اليوم؟
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م����ا ب������دا ك����ن����زاع ح�������دودي،
وم�����ح�����اول�����ة ق��������وة ع��ظ��م��ى
ا�����س����ت����ع����را�����ض ع�������ض�ل�ات���ه���ا
لفر�ض �إرادت��ه��ا ال�سيا�سية
ع���ل���ى دول�������ة ج�������ارة ت���ح���وّ ل
الى �صراع عالمي له �أبعاد
�أي����دي����ول����وج����ي����ة و����س���ت���ك���ون
ت�����أث����ي����رات����ه االق���ت�������ص���ادي���ة
وال���������س����ي����ا�����س����ي����ة ال���ك���ب���ي���رة
والعابرة للقارات .وما كان
ممك ًنا قبل ح��رب �أوكرانيا
ل�������ن ي������ك������ون ك������ذل������ك ب���ع���د
ان���دالع���ه���ا ،وه�����ذا ينطبق
على موا�ضيع ع��دة ي�شكل
ال�����������دور ال�����رو������س�����ي ج��������ز ًءا
�أ�سا�س ًيّا منها.

فرز واصطفاف
جديدان

�أم��ي��رك��ا وال��ق��وى الأوروب��ي��ة م�صممتان على ح��رم��ان الرئي�س
وا�ضحا وزير
بوتين من تحقيق �أي ن�صر في �أوكرانيا ،وك��ان
ً
الدفاع الأميركي في ت�صرحه الأخير �أننا نهدف الى �إ�ضعاف
الجي�ش ال��رو���س��ي  -وه��م��ا تعمالن جاهدتين على ذل��ك عبر
مد �أوكرانيا ب���أح��دث الأ�سلحة ودعمها اقت�صاد ًيّا و�سيا�س ًيّا،
وكان �آخرها موافقة الكونغر�س على تخ�صي�ص مبلغ �أربعين
مليار دوالر لدعم اوك��ران��ي��ا ،وك��ذل��ك عبر م��وج��ات العقوبات
الإقت�صادية والدبلوما�سية ،ومحا�صرة رو�سيا م��ن ال�شمال
بطلب كل من فنلندا وال�سويد الدخول �إل��ى الناتو .فبعدما
كانت فكرة التغا�ضي عن �سيطرة رو�سيا على �إقليم «دونبا�س»
مقبولة في ال�سابق ل��دى بع�ض القيادات الغربية ،ب��ات هذا
ً
مرفو�ضا اليوم نتيجة ال�شحن الإعالمي والإ�صطفاف
الأمر
الإيديولوجي بين القوى الليبرالية الديموقراطية والقوى
الأوتوقراطية ،وبين القومية الأوروب��ي��ة والقومية الرو�سية،
وبين الم�صالح الأميركية والم�صالح الرو�سية وال�صينية.
هذه الإ�صطفافات الحادة ت�ؤثر �سلبًا في الو�ساطات والجهود
لإنهاء الحرب بين الطرفين .وكل حليف لرو�سيا هو اليوم عدو
منحى عقائد ًيّا وت�صاعد ًيّا.
لدود للغرب في مناخ حرب ي�أخذ
ً
وكلما طالت الحرب وعجز بوتين عن تحقيق ن�صره المن�شود
في �أوكرانيا� ،ستتراجع مكانة رو�سيا التي �ستتحوّ ل �إلى قوة
عظمى نووية �إنما من ال�صف الثاني وربما الثالث في حال
انهار اقت�صادها ب�سبب العقوبات .لذلك �ست�سعى رو�سيا بكل
قوتها لتحقيق انت�صار �سريع وكا�سح على الجبهة ال�شرقية
لأوك���ران���ي���ا و�إق����ن����اع ك��ي��ي��ف ب��وق��ف ال���ح���رب م���ا ���س��ي��م��ك��ن��ه��ا من

المحافظة على مكانتها الدولية .وعليه� ،سيتجمد العديد
من الملفات وت�سود حالة من ال�ضبابية و�سط ت�صعيد على
بع�ض جبهات المنطقة في انتظار جالء غبار ال�صراع الغربي
 الرو�سي في �أوكرانيا وخارجها.ويبدو �أن �أطرا ًفا في الأزمة رفعت توقعاتها �إلى حد �أعلى كثي ًرا
من القدرات والإمكانات المتوفرة وطبيعة الظروف المحيطة
بفريقي ال�صراع ،رافق تلك التوقعات ،في الوقت نف�سه� ،إغفال
ال�ضغوط المت�صاعدة الآن على كل من مو�سكو ووا�شنطن من
جانب حلفاء مهمين مثل ال�صين ودول البلطيق وال�سويد
و�شرق �أوروبا والمملكة المتحدة والقوى النافذة داخل رو�سيا
وال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة .ل��ك��ل م��ن ه�����ؤالء ال��ح��ل��ف��اء وال��خ�����ص��وم
م�صلحة �أو عقيدة تدفع ف��ي ات��ج��اه �أو �آخ���ر ،وم��ع الت�صعيد
المتتالي �سوف ت���زداد الأزم���ة تعقيدً ا ورب��م��ا تمهيدً ا لإع�لان
نهاية نظام دولي تجاوز عمره ثالثة �أرباع القرن.

الصني ومفهوم حت ُّول القوة

�أي���ن ال�صين م��ن الإ���ص��ط��ف��اف ال��ن��ا���ش��ئ ،وه���ل ي�����ؤدي ال��ت��واف��ق
الرو�سي ال�صيني �إلى تحول في القوة العظمى؟ ي�شير مفهوم
«تحول القوة» �إلى فقدان دولة مهيمنة لموقعها القيادي في
النظام الدولي ل�صالح قادم �آخر تتنامى قوته ب�شكل مت�سارع.
وبالتالي ي�سعى هذا القادم للو�صول �إلى موقع الهيمنة .فمن
�أجل حدوث تحول للقوة ،يجب على الدولة ال�صاعدة �أن تمتلك
مقومات للقوة تفوق تلك التي تمتلكها الدولة المهيمنة� ،أو
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على الأق���ل تعادلها ،وبالتالي على ال��دول��ة ال�صاعدة العمل
على ت�ضييق الفجوة بين مقدراتها القومية ،ومقدرات الدولة
المهيمنة .وعندما يكون الأمر م�صحوبًا بعدم ر�ضا �شديد عن
الو�ضع الدولي القائم بالن�سبة �إلى الدولة ال�صاعدة ،ف�إنه من
المتوقع ن�شوب الحروب.
الم�ؤ�شرات التقليدية لمفهوم تحول القوة ح�صرها ديفيد
�سنجر ف��ي �ستة م���ؤ���ش��رات :ع��دد ال�سكان ال��ك��ل��ي ،ع��دد �سكان
الح�ضر ،الأفراد العاملين بالقوات الم�سلحة ،مقدار الإنفاق
ال��ع�����س��ك��ري��� ،ص��ن��اع��ات ال��ح��دي��د وال�����ص��ل��ب ،وم��ع��دل ا�ستهالك
ال��ط��اق��ة .وق����ام  Charles Doranبتتبع ���ص��ع��ود وه��ب��وط
المقدرات القومية للدول.
و�أكد الباحثان  Organskiو� Kuglerأن الدولة ال�صاعدة
 �أط���ل���ق���ا ع��ل��ي��ه��ا ت��ع��ب��ي��ر «ال���م���ت���ح���دي ال�������ص���اع���د» rising -challengerت�سلك �سلو ًكا ت�صادم ًيّا مع القوة العظمى،
للو�صول �إل���ى م��وق��ع ال�����ص��دارة ف��ي ال��ن��ظ��ام ال��ع��ال��م��ي ،ول��ه��ذا،
تندلع ال��ح��روب بين ال��ق��وة ال�صاعدة وتلك الم�سيطرة على
الو�ضع القائم .فالحرب تندلع عندما ي�صبح ت��وزي��ع القوة
بين الدولة المهيمنة وتلك المتحدية متعادال ب�شكل تقريبي
وتكون احتمالية اندالع حرب كبرى عالية عند النقطة التي
تتخطي فيها الدولة المتحدية نظيرتها المهيمنة.
فن�شوب الحروب الكونية يمهد لنظام عالمي جديد  -وفق ما
�أ�شار الباحث الأميركي  modleski Thompsonبقوله
�إن ال��ن��ظ��ام العالمي منتظم ف��ي هياكل م��ح��ددة حيث تكون
مقاليد الأم��ور في يد دول��ة واح��دة مهيمنة ،ويعتبر الم�ؤ�شر
الأ�سا�سي في عملية تحول القوة وتد�شين نظام عالمي جديد
هو (ن�شوب الحروب غير القابلة للمنع) .فالحروب الكونية
تعد م���ؤ���ش��رات لتولي ق��ي��ادة عالمية ج��دي��دة ل�����ش���ؤون العالم
وبالتالي ف���إن تفوقها الع�سكري يمنحها القدرة على تقديم
ال�����س��ل��ع ال��ع��ام��ة ك���الأم���ن ال��ع�����س��ك��ري وو���ض��ع ق��واع��د للعالقات
الإقت�صادية الدولية .والأكثر من هذا �أن �إ�ساءة تقدير دولة �أو
�أكثر لقوتها الن�سبية بالمقارنة بقوة خ�صومها تكون �أكبر ما
تكون عندما تت�ساوى �أو تتعادل قوة كل طرف من الأطراف.
نظرية �أخ���رى تقول �إن��ه ف��ي ت���وازن �أو ت��ع��ادل ال��ق��وة لي�س من
المح ّتم قيام الحروب الكونية ،لأن وجود الدول والتحالفات
في حالة تكاد تتعادل فيها قوتها الع�سكرية �أمر من �ش�أنه �أن
يحول دون ن�شوب النزاع الم�سلح ،وعليه ف�إن ً
بع�ضا من الدول
ت�سعى �إل���ى ال��ح��ف��اظ على ال��ت��وازن الع�سكري ف��ي م��ا بينها.
ويعتبر �سعي �إحدى الدول لزيادة قدرتها الع�سكرية بال�صورة
التي تخل بتوازن القوى علم ًيّا �أم ًرا يدعو للإ�ضطراب ويو ّلد
�سعيًا من قبل الدول الأخرى لتعزيز توازن القوى بمعاهدات
تلتزم فيها ال��دول الأط��راف بالحفاظ على قوتها الع�سكرية
���ض��م��ن ح����دود م��ق��ب��ول��ة م��ن ال����دول الأخ������رى .وف���ي م��ع��اه��دات
ال�سالم التي تبرم بين ال��دول بعد �إنق�ضاء الحروب يتم في
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العادة التطرق لتوازن القوى والإ�شارة �إلى الترتيبات التي من
�ش�أنها �أن تحافظ عليه وتحول دون الإخالل به.

تساؤالت حول النظام العاملي املقبل

�إن التدقيق في مجريات المعارك الميدانية للحرب الم�ستعرة
ف��ي �أوك��ران��ي��ا ت�شير �إل��ى ب��داي��ة تق�سيم للمناطق الأوك��ران��ي��ة،
�شرق ت�سيطر عليه القوات الرو�سية ،وغ��رب تحاول ال�سلطة
الأوكرانية تعزيز مواقعها فيه بدعم غربي ،و�صولاً �إلى ت�سريب
�إمكانية �إع�ل�ان الرئي�س الأوك��ران��ي ،فيولوديمير زيلين�سكي،
حكومة في المناطق ال�شرقية لإطالق المواجهة �ضد مو�سكو
بدعم غربي .فهل ت�ستبق وا�شنطن «القوة العظمى» ت�صاعد
المارد ال�صيني «القوة ال�صاعدة» الذي «ينتظر على �ضفاف
النهر» م�آالت الحرب المفتوحة ،وهل ت�سرع في �إنتاج ت�سوية
تمكنها م���ن ت��ح��ج��ي��م ط��م��وح��ات ال��ق��ي�����ص��ر ال���رو����س���ي ،وتبقي
قب�ضتها على �أوروب��ا وتعيد النب�ض �إلى الناتو ،وبذلك تطيل
م��ن هيمنتها الحالية على النظام العالمي� ،أم �أن ال�صين،
الم�ستفيدة من ا�ستنزاف القدرات «الحليف» الرو�سي نتيجة
ال��ع��ق��وب��ات و�أك��ل�اف ال��ح��رب ال��م��ف��ت��وح��ة ،وق���د امتلكت ال��ق��وة
البحرية والجوية والف�ضائية الموازية – �أو تكاد – وتنامي
الإقت�صاد ال�صاعد� ،سوف تلتقط الفر�صة للولوج في م�سيرة
تغيير النظام العالمي الأوحد ،و�أي نظام ينتظر العالم بعد
نظام العولمة الوح�شية.
من ناحية �أخرى� ،أين تكمن م�صلحة ال�صين ،وهي الم�ستفيد
الأول من هذا النظام العالمي الحالي ،والذي ُتحرز فى ظله
تقدمً ا م�ستم ًرا� ،إذ باتت ال��ق��وة التجارية الأك��ب��ر ،والم�صدر
الأه��م للإقرا�ض العالمي� ،إل��ى جانب تحولها لمركز عالمي
ل�لاب��ت��ك��ار ،واق��ت��رب ح��ج��م اق��ت�����ص��اده��ا م��ن م��ع��ادل��ة االقت�صاد
الأميركي؟ و�ألي�س الأرج��ح منطق ًيّا �أن توا�صل هذا المنهج
لما يحققه من نتائج �آخذة فى التراكم ما لم تحدث مفاج�أة
قد ترتبط بتفاعالت داخلية �أو �إقليمية ،وت�ؤدي �إلى اختالف
في المعطيات الحالية والمتوقعة فى الفترة القادمة؟ وهل
يمكن ،بالتالي ،لأي ح��رب ت�شنها رو�سيا �أو غيرها �أن تثني
ال�صين عن ه��ذا المنهج ال��ذى يجعلها مو�ضع ثقة الجميع
تقريبًا (ا�ستخدم مُ ن�سق ال�سيا�سة الخارجية للإتحاد الأوروبي
جوزيف بوريل عبارة «دول��ة موثوق بها من جميع الأط��راف»
في �سياق حديثه ،الذي ُن�شر في �صحيفة «البايب�س» الإ�سبانية
في الرابع من �آذار الما�ضي ،عن �أنها التى قد ت�ستطيع القيام
بدور الو�سيط لوقف الحرب)؟
ف���ي ظ���ل م��ع��ط��ي��ات ك���ه���ذه ،ت�����س��ت��ف��ي��د ال���دول���ت���ان «ال��م��ه��ي��م��ن��ة»
و»ال�صاعدة» من حروب تخا�ض بغير �أدواتهما ومن دون خ�سارة
ج��ن��دي واح����د ،ت��ب��دو ال�����ص��ي��ن ال���راب���ح الأول م��ن ال��ح��رب فى
�أوكرانيا ،وتليها الواليات المتحدة ،وثمة �أ�سئلة جمة تنتظر
الإجابة تحت النار.
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إضاءة

غاز لبنان يف ح�سابات الأوروبيني
�أ .د� .ألك�سندر �أبي يون�س
ينعك�س م��وق��ع ل��ب��ن��ان ف��ي ط��م��وح��ات ال����دول وح�����س��اب��ات��ه��ا الجيو
ا�ستراتيجية حول الغازّ .
ويقدر حجم الإحتياطات الكامنة فيه بنحو
 20تريليون متر .3وهذه الثروة مهمة ويمكن اال�ستفادة منها تجاريًّا،
ً
ربحا بحوالى  200مليار دوالر ما بين عامي  2023و.2039
وت�ؤمن
وه��ذه القيمة من المبالغ هي مهمة لبلد مثقل بديون تفوق 100
مليار دوالر ،ويغرق ب�أزمة اقت�صادية ومالية خانقة من كل الجوانب،
ً
مرتبطا بتحقيق حلم ا�ستخراج النفط والغاز
فبات �أمل اللبنانيين
ب�أ�سرع وقت ممكن.
ّ
لكن مردود الغاز لن يحل وحده م�شكلة لبنان كما يعتقد البع�ض.
فالدائنون يمكنهم �أن ي�ستح�صلوا على �أح��ك��ام دولية لحجز جزء
من عائداته الم�ستقبلية ،وهو ما ح�صل مع العديد من الدول التي
�أع��ادت هيكلة ديونها ال�سيادية� ،أو من خالل و�ضع اليد على �أ�صول
ال��دول��ة ،وه��و م��ا ت��مّ الحديث عنه م���ؤخ��رًا عبر بيع �أم�ل�اك ال��دول��ة،
والتي �ست�ؤدي �إل��ى ت�أجيل الأزم��ة بدل معالجتها مع خ�سارة لبنان
�أم�لاك��ه ال��ع��ام��ة .ل��ذل��ك يجب عليه �أن ي�ستثمر �أم�لاك��ه وي�ستخرج
غازه لكي يح�صل على الأموال الالزمة بدل الإ�ستدانة من �صندوق
النقد ال��دول��ي ،مما �سي�سمح له بتنمية كل المجاالت الإقت�صادية
والمالية والإجتماعية ،وت�أمين معا�شات �شهرية تكفي حاجات معظم
اللبنانيين.
ل��ك��ن ال��� ّ
��ش��ك ي����زداد ف��ي ال���ج���دوى الإق��ت�����ص��ادي��ة الحقيقية لهذه
ً
خ�صو�صا مع التوجه العالمي للإعتماد على
الثروة مع مرور الوقت،
ّ
المتجددة كالطاقة ال�شم�سية �أو الرياح �أو المياه.
م�صادر الطاقة
ّ
ً
ّ
�إنما فلنفتر�ض �أن لبنان تمكن حقا من البدء عمليًّا با�ستخراج غازه
وكميّاته الموجودة في المياه اللبنانية تكفي للإ�ستهالك المحلي
مع مخزون �إ�ضافي ت�صلح للتجارة الخارجية ،فما هي الآليات التي
يمكن للبنان �أن ي�ستخدمها لت�صدير غازه؟ تنح�صر عملية ت�صدير
الغاز بين ثالثة خيارات :الت�صدير برًا ،بحرًا عبر الأنابيب� ،أو عبر
ناقالت الغاز المخ�ص�صة .لكن لبنان ال يمكنه �أن يقوم بمد �أنابيبه
ً
م�شروعا كهذا مُ كلف
منفر ًدا وال �سيما نحو �أ�سواقه الأوروب��ي��ة ،لأن
ً
جدا .كما �أنه لم ين�ضم �إلى منتدى غاز المتو�سط الذي ت�أ�س�س �سنة
 2019و���ض��مّ ك�ًّلاًاًّ م��ن م�صر ،وقبر�ص ،وال��ي��ون��ان ،و�إي��ط��ال��ي��ا ،والأردن،
وال�سلطة الفل�سطينية ،و«�إ���س��رائ��ي��ل» ،وه���دف �إل���ى اح��ت��رام حقوق
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الأع�ضاء ب�ش�أن م��وارده��م الطبيعية وت�أمين رفاهية �شعوبهم .لكن
القدر قد ّ
يتبدل ل�صالحه مع الحرب الرو�سية  -الأوكرانية �إذ قد
يجد م��ن ه��و م�ستعد ل��م ّ��د �أن��اب��ي��ب وخ��ط��وط ال��غ��از للإ�ستفادة من
ّ
ً
التخل�ص
خ�صو�صا دول ال��ق��ارة الأوروب��ي��ة التي تريد
ه��ذه ال��ث��روة،
من الإعتماد على الغاز الرو�سي .وهذا بالتحديد ما يمكن قراءته
في �إع�لان فرن�سا عن �إمكان اللجوء �إل��ى مد �أربعة �أنابيب �ضخمة
لنقل الغاز اللبناني �إلى فرن�سا ،و�إ�سبانيا ،و�إيطاليا وبريطانيا ،لكن
كل ذلك بالطبع يبقى ره ًنا بالكميات التي �سيتم اكت�شافها ومدى
قدرتها على ت�أمين حاجات هذه الدول.
َّ
يت�سن للبنان نقل غازه عبر الأنابيب ،ف�إن ب�إمكانه اللجوء
و�إذا لم
�إلى خيار الناقالت الذي ي ّ
ُعد الأ�سهل نظرًا �إلى �أنه ال ي�شترط وجود
ّ
بنى تحتيّة ّ
تتطلبها الأنابيب ،غير �أن��ه �سيكون
معقدة كتلك التي
عليه �أن يعمل على �إي��ج��اد معمل لت�سييل ال��غ��از بغية نقله بهذه
الو�سيلة .لكن انعكا�س انفجار مرف�أ بيروت �سنة  2020على ت�صدير
الغاز بحرًا� ،سيكون كبيرًا لما يحتاجه من �إع��ادة بناء لإعادته �إلى
قدرته ال�سابقة.

الصراع الدولي
على ملف الغاز اللبناني

ً
ّ
مدماكا اقت�صاد ًيّا �أ�سا�س ًيّا
ي�شكل ال�شاطئ ال�شرقي للمتو�سط
كممر رئي�س لخطوط الغاز
لرو�سيا .وموقع لبنان الجيو ا�ستراتيجي
ٍ
ّ
التي يمكن �أن ّ
ّ
تغذي �أوروبا م�ستقبلاً  ،يهدد التحكم الرو�سي ب�سوق
الغاز الأوروب��ي �إذا وقع تحت نفوذ غيرهم ،لذلك �سارعت ال�شركات
الرو�سية للإ�ستثمار في م��وارد الطاقة اللبنانية .بالمقابل ،تتبلور
�أهمية لبنان للواليات المتحدة في فر�ض الهيمنة الأميركية في
منطقة تحوي الممرات البحرية التي يمكن ا�ستخدامها ّ
لمد �أنابيب
النفط وال��غ��از ،وف��ي ال��ح ّ��د م��ن نفوذ رو�سيا وال�صين ف��ي المعادلة
الجيو�سيا�سية الكبرى.
قد ّ
ت�شكل الحرب الرو�سية  -الأوكرانية عاملاً �إيجابيًا للإ�ستفادة
من ملف الغاز اللبناني .فبحكم الإ�شتباك الدولي وت�شابك الم�صالح
في الأزمة هناك ،وفي ّ
ظل الكبا�ش الحا�صل بين تركيا وفرن�سا حول
الغاز في لبنان ،ف�إ ّنه يجب �أن ي�ستغل موقعه البحري الرابط بين
العالم العربي و�أوروب����ا للإ�ستفادة م��ن ه��ذا ال�����ص��راع بحيث يمكن
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�إيجاد دور فعّ ال لملف الغاز في المعادلة الأوروبية  -الرو�سية .لكن
ً
ً
محايدا عن هذه الأزمة لكي ي�ضمن حقوقه
موقفا
يجب �أن ي ّتخذ
ويدخل في �صفقة ا�ستراتيجية ال�ستخراج غازه وت�صريفه .في هذا
ال�سياق ت���أت��ي ا�ستفادته م��ن الو�ساطة الأميركية ف��ي المفاو�ضات
مع «�إ�سرائيل» لتر�سيم الحدود ،ما ي�سهم في حماية حقوقه ،ومن
ً
خ�صو�صا بعدما �س َيّرت �شركة «�إنرجيان»
المفيد له الت�سريع بها
اليونانية �سفينة الإن��ت��اج  FPSOباتجاه حقل «كاري�ش» المتنازع
ً
ّ
�ست�سلم ال�شحنة الأولى من الغاز الم�ستخرج منه
معلنة �أنها
عليه،
لم�صلحة العدو الإ�سرائيلي في الربع الثالث من العام الجاري.
لذلك ،ف��� ّإن الت� ّأخر في معالجة ملف الغاز ،ب��ات ّ
يهدد بعزلته عن
الأ���س��واق الأوروب���ي���ة ل ّأن ن�شاط قبر�ص وال��ع��دو على ه��ذا ال�صعيد
ّ
ي�شكل خطرًا على الموارد النفطية اللبنانية.
َ
اّ
�إل � ّأن الحاجة لحقول غاز لبنان تبقى قائمة ل ّأن �أوروب��ا بد�أت
ّ
التخلي ب�شكل تدريجي عن الفحم والنفط ،وتتجه نحو م�صادر
طاقة � ّ
ً
خ�صو�صا
أقل تلو ًّثا ،و�ستزيد حاجتها للغاز لغاية العام ،2040
بعدما �أوقفت ا�ستيراده من رو�سيا ب�سب حرب مو�سكو على كييف.
فرو�سيا تريد تكري�س الإعتماد الأوروبي على غازها ،في حين ت�سعى
ّ
للتخل�ص من الإحتكار الرو�سي وال�سيطرة الأميركية على
�أوروب���ا
الغاز.

هل سينجح لبنان باستغالل الغاز بعد احلرب
الروسية – األوكرانية؟

الرو�سي لذا عار�ض العديد منها ،وفي مقدمتها �ألمانيا ،فر�ض حظر
على واردات الطاقة الرو�سية .ورغ��م �أن بريطانيا كانت في مقدمة
الدول بعد �أميركا التي �أعلنت فر�ض حظر على واردات النفط والغاز
الرو�سية ،وف��ر���ض عقوبات على ع��دد م��ن الم�صارف وال�شخ�صيات
الرو�سية ،ف�إنها تراجعت عن ذلك �أمام م�صالحها الوطنية ،ومنحت
ً
ترخي�صا للمدفوعات
بريطانيا بنك غ��ازب��روم الخا�ضع للعقوبات
حتى نهاية �أي��ار  ،2022من �أجل �ضمان �إم��دادات الغاز الرو�سي �إلى
رجحت ع��دم ّ
تمكن دول االتحاد
االت��ح��اد الأوروب����ي .غير �أن رو�سيا ّ
الأوروبي من ا�ستبدال غازها بالكامل في ال�سنوات الـ  10-5المقبلة.
في �ضوء ما تق ّ َدم ،على لبنان �أن يجد دوره في خارطة �أنابيب
النقل لت�صريف �إنتاجه وحماية �أم��ن��ه القومي ،لكن عليه التنبّه
ّ
المتجددة
�إلى بدء ت�ضا�ؤل الإعتماد على الغاز وا�ستبداله بالطاقة
با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية بن�سبة  ٪82منذ العام
ّ
وبمعدل �أدن���ى م��ن الخم�س ف��ي المحطات العاملة بالوقود
2010
لاً
الأحفوري ،لذلك تلج�أ الدول نحو الطاقة النظيفة بد من الطاقة
المنتجة عبر النفط �أو الغاز ،الأمر الذي يجب �أن ّ
يحفز لبنان على
ً
خ�صو�صا � ّأن الجانب
الإ�سراع في الإ�ستفادة من ثروته ب�أ�سرع وقت،
الأوروب���ي يبحث عن حلول لأزمته الغازية من خ�لال التوجه نحو
ال��ح��و���ض ال�شرقي للبحر المتو�سط ال��ذي ي��ح��وي ع��ل��ى كميات
غاز هائلة وال �سيما في لبنان.

�إ ّ َن تداعيات الحرب الرو�سية  -الأوكرانية �ستكون طويلة الأمد
ً
خ�صو�صا على �صعيد الغاز .لذلك
على اقت�صاد �أوروب���ا،
على لبنان الإ�ستفادة من هذا الواقع الجديد،
وي����ك����ون م�������ص���درًا لأوروب���������ا ال���س��ت��ي��راد
ال����غ����از ب������دلاً م����ن رو�����س����ي����ا .ل���ك���ن ه���ذا
ّ
متعلقة
الأم���ر لي�س �سهلاً ل ّأن �أوروب���ا
بالغاز الرو�سي للأ�سباب التالية :ال�سعر
ال��رخ��ي�����ص ن�����س��ب��يً��ا ،وج����ود ���ش��ب��ك��ة �أن��اب��ي��ب
م��ه��مّ ��ة ،ال���ق���رب ال��ج��غ��راف��ي .ل��ك��ن ب��ع��د ه��ذه
ال��ح��رب ،وال��ع��ق��وب��ات الإق��ت�����ص��ادي��ة الأم��ي��رك��ي��ة
والأوروب��ي��ة على مو�سكو� ،أوقفت �شركة الطاقة
الرو�سية العمالقة «غ��ازب��روم» �إم����دادات ال��غ��از �إل��ى
بلغاريا وبولندا ب�سبب عدم �سداد البلدين مدفوعات
الوقود بالعملة الرو�سية الروبل ،بينما قبلت النم�سا
وهنغاريا بذلك .وكان الرئي�س الرو�سي فالديمير بوتين
قد �أجبر ال��دول الغربية التي تريد �شراء الغاز الرو�سي
الدفع بهذه العملة ،الأمر الذي �أ ّدى �إلى ارتفاع �أ�سعار الغاز
في �أوروب��ا �أكثر من  ،٪16حيث تجاوزت  1300دوالر .وبعدما
ازدادت �أ���س��ع��ار ال��غ��از ف��ي �أوروب����ا �إل��ى م�ستوى �أع��ل��ى ،فتحت 10
بلدان �أوروب��ي��ة ح�سابات في بنك غ��ازب��روم ل�سداد ثمن �إم���دادات
الغاز الرو�سي بالروبل.
يبدو �أن الدول الأوروبية لن تكون قادرة على اال�ستغناء عن الغاز
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إقتصاد

م�صر تطرح �شركات حكوم َّية
في البور�صة لدعم اقت�صادها
هال �صغبيني
ق�������ررت م�صر طرح بع��������ض �أ�صولها الحكومية �أمام القط�������اع الخا�ص للإ�ستحواذ على ن�س�������ب منها ،من �ضمن
�إج�������راءات عدي�������دة تتخذها لتعزيز الإ�ستثم�������ارات ودعم الإقت�صادُ .وت ّ
قدر قيمة ه�������ذه الأ�صول بنحو  40مليار
دوالر ،على �أن ي�صار �إلى طرحها على مدار � 3سنوات.
وي�أت�������ي هذا القرار الكبير في وقت يعاني الإقت�صاد الم�صري من �أزم�������ة نتيجة الحرب الرو�سية – الأوكرانية،
ومن �ضغوط �شديدة على �سوق ال�صرف الأجنبي والعملة المحلية ،وتراجع في �إيرادات النقد الأجنبي ،وزيادة
ً
خ�صو�صا الحبوب والأغذية والوقود جراء تداعيات الحرب ،وزيادة �أ�سعار القمح عالم ًيّا.
في تكلفة الواردات،
ويعتب�������ر رئي�س الحكومة الم�صري�������ة م�صطفى مدبولي �أن الحرب و�ضعت عب ًئا كبي�������رًا على مالية الدولة ،حيث
يتوق�������ع  130مليار جني�������ه ( 7.1مليارات دوالر) ت�أثيرات فورية ،ف�ضلاً عن  335مليار جنيه ( 18.3مليار دوالر) من
الآثار غير المبا�شرة نتيجة ارتفاع �أ�سعار ال�سلع مثل القمح والنفط وحتى �أ�سعار الفائدة.
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كذل���ك ،تراجع���ت الإحتياط���ات الأجنبي���ة لدى الم�ص���رف المركزي
الم�ص���ري بن�سب���ة  10ف���ي المئة لت�ص���ل �إلى  37.1ملي���ار دوالر في
ني�س���ان مع ُّ
تدخل الم�ص���رف المركزي لتعوي����ض التدفقات الأجنبية
الخارج���ة و�سداد خدم���ة الديون و�شراء ال�سل���ع الإ�ستراتيجية .وقام
الم�ص���رف المركزي في �أي���ار برفع �أ�سعار الفائ���دة ب�أكبر وتيرة منذ
نحو خم�س �سنوات ،في محاولة لمواجهة الت�ضخم المرتفع وا�ستعادة
جاذبية الديون المحلية لدى الم�ستثمرين الأجانب.
وبلغ���ت ن�سب���ة الدين �إل���ى الناتج المحل���ي الإجمالي  85ف���ي المئة،
و�س���ط ارتفاع �أ�سعار ال�سلع الرئي�سية الم�ست���وردة� .إذ تنفق الحكومة
الم�صري���ة  4.4ملي���ارات دوالر عل���ى القمح هذا الع���ام بزيادة 2.7
ملي���اري دوالر عن الع���ام الما�ضي بعدما رفعت الح���رب الرو�سية –
الأوكرانية �أ�سعاره .ويتوقع �أن يكلف ارتفاع �أ�سعار النفط الدولة � ً
أي�ضا
 11.2ملي���ار دوالر ب���دلاً من  6.7ملي���ارات دوالر ل�شراء  100مليون
برميل.
تواز ًي���ا� ،شه���دت م�صر خ���روج ر�ؤو�س �أم���وال بقيم���ة  20مليار دوالر
وتحديدًا منذ ب���دء االحتياطي الفدرالي رفع �أ�سعار الفائدة� ،إال �أنها
تلق���ت دعم���اً عاج ً
ال بنح���و  12مليار دوالر من ال���دول الخليجية في
�شكل ودائع وا�ستثمارات.
هذه الأزمة الإقت�صادية انعك�ست على ت�صنيف م�صر االئتماني بعدما
ع َدّل���ت وكال���ة «مودي���ز» نظرتها الم�ستقبلي���ة �إلى «�سلبي���ة» بدلاً من
ِّ
ومحذرة من �أن المزيد من
«م�ستق���رة» ،مبقي ًة ت�صنيفها عند «بي ،»2

االنخفا�ض ف���ي االحتياطات الأجنبية لدى الم�صرف المركزي
ق���د يدفعه���ا �إلى خف�ض ت�صني���ف البالد للمرة الأول���ى منذ �آذار
 .2013وهذا يعني ارتفاع مخاطر تراجع قدرة الدولة ال�سيادية على
امت�صا�ص ال�صدمات الخارجية في ظل التراجع الكبير في احتياطي
النقد الأجنبي لمواجهة مدفوعات خدمة الدين الخارجي القادمة.

طرح األصول

وكطريق���ة للح�ص���ول على ال�سيول���ة ،ف�إن خطة القاه���رة في الأ�شهر
المقبل���ة تتمثل في بيع الأ�صول المملوك���ة للدولة �إلى م�ستثمرين من
القطاع الخا�ص وال�شركات المملوكة للحكومة لإدراجها في البور�صة
الم�صري���ة بحل���ول نهاي���ة الع���ام .فم���ن �إيجابي���ات عملي���ات الطرح
الحكومية في البور�صة �أنها ت�ؤدي �إلى زيادة ح�صيلة الدولة من النقد
الأجنب���ي ،كما توفر م�صدر تموي���ل للحكومة منخف�ض التكاليف دون
تحملها �أعباء الديون.
ه���ذه الخط���ة ال�ضخم���ة التي تنوي م�ص���ر تنفيذها ،ت�أت���ي في �إطار
«وثيق���ة �سيا�سة ملكي���ة الدولة» �أنجزت الحكوم���ة م�سودتها النهائية
لإقراره���ا ف���ي مجل�س الوزراء ثم بناء �سل�سلة حوارات حلوها مع كل
�شرائح المجتع الم�صري.
وتح���دد الوثيقة المج���االت التي �ستتخارج منه���ا الحكومة لم�صلحة
القط���اع الخا����ص ،وتلك التي �ست�ستم���ر فيها بال�شراك���ة مع القطاع
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الخا����ص ،والأخرى التي �ستزيد فيها
ا�ستثماراته���ا ،خ�ل�ال ال�سنوات الث�ل�اث المقبلة،
وذلك من �أجل مواجهة �أزمتها الإقت�صادية الخانقة.
وكان مدبول���ي ك�ش���ف في الخام����س ع�شر من ال�شه���ر الما�ضي عن
بع����ض مالمح الوثيقة ،معل ًنا �أن م�صر �ستدرج  10من �أكبر ال�شركات
المملوك���ة للدول���ة والع�سكرية في البور�صة بحل���ول نهاية هذا العام،
و�سيت���م بيع العديد من الأ�ص���ول الأخرى على مدى ال�سنوات الثالث
المقبل���ة من �أجل جذب الم�ستثمرين الأجانب والتخفيف من الو�ضع
الإقت�ص���ادي الحال���ي .وت�سته���دف الحكوم���ة الم�صرية زي���ادة ن�سبة
القطاع الخا�ص في الإ�ستثمارات المنفذة �إلى  65في المئة خالل 3
�سنوات مقارنة بنحو  30في المئة حال ًيا.
و�أج���رت الحكومة الم�صرية تقييم ما يمث���ل  9.1مليارات دوالر من

لرو�سية –

ا
لأوكرانية.

�أ�صل ع�شرة مليارات دوالر ،هي
قيمة الأ�ص���ول المملوكة للدول���ة التي تعتزم
طرحه���ا .ويتوقع �أن تطل���ق �صفارة البيع قري ًبا بع���د �إفراج �صندوق
النق���د الدول���ي ع���ن قر�ض �ضخم ت�سع���ى الحكوم���ة للح�صول عليه
لمواجه���ة �أزمتها .و�أبرز ما تتناوله م�سودة الوثيقة �أن الدولة �ستخرج
ً
ن�شاطا ،فيما تُبقي على
م���ن جميع ا�ستثماراتها وملكياتها بنح���و 79
ً
ن�شاطا ،مع الإتجاه لخف�ضها وال�سماح بم�شاركة
ا�ستثماراته���ا في 45
�أكب���ر للقطاع الخا�ص .وت�شير الم�سودة �إلى قرار الدولة الإبقاء على
ً
اً
م�ستقبل.
ن�شاطا مع الإتجاه لزيادتها
ا�ستثماراتها في نحو 27
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مسؤول في «املركزي األوروبي»:
لـ»نهج تدريجي لتطبيع» ال�سيا�سة النقدية
وت�شمل الئحة ال�شركات الحكومية التي �سيتم خ�صخ�صتها قطاعات
�أعلن كبي�������ر الخبراء الإقت�صاديي�������ن في الم�صرف المرك�������زي الأوروبي
حيوي���ة ،منها موانئ وم�ص���ارف وفنادق و�ش���ركات ات�صاالت وتعليم،
فيلي�������ب لين �أن تطبي�������ع ال�سيا�سة النقدية �سيك�������ون تدريج ًيّا ،معربًا عن
وطاقة وتحلية مياه و� 10شركات قطاع �أعمال عام ،و�شركتان تابعتان
دعم�������ه لخارطة الطري�������ق التي تتبناه�������ا رئي�سة البن�������ك كري�ستين الغارد
للق���وات الم�سلح���ة� ،إ�ضافة �إلى �إع���ادة هيكلة قط���اع النقل البحري
للخروج من معدالت الفائدة ال�سلبية بنهاية �أيلول.
والبري وال�سكك الحديد.
وقال لين ،في مقابلة مع �صحيفة «�سينكو ديا�س» الإ�سبانية« :التطبيع يركز
عل�������ى التحرك بواقع  25نقط�������ة �أ�سا�س ،لذا ف�إن الرفع ب�������ـ  25نقطة �أ�سا�س في
طرح املوانئ
اجتماع�������ي تموز و�أيلول هو وتي�������رة مرجعية» .ولفت �إل�������ى �أن «�أي نقا�شات ب�ش�أن
وم���ن المتوق���ع �أن ي�ساهم ط���رح الموان���ئ الإ�ستراتيجية في
تحركات �أخرى يجب �أن تت�ضمن عر�ض الحجج التي تدعم التوجه للتحرك بقوة
البور�صة ،في ا�ستع���ادة �شهية الإ�ستثمار الأجنبي وال �سيما
�أكبر من هذه الوتيرة من الإرتفاعات في تموز و�أيلول».
ا�ستثم���ارات ال���دول الم�ص���درة للنفط التي تعي����ش اليوم
وق�������ال �»:ستج�������ري نقا�شات ،لكن تقييمن�������ا الحالي للو�ضع ،حي�������ث نعتقد �أن توقعات
�أح���دى �أف�ض���ل فترات ال���ذروة ،وذل���ك لأهمي���ة الكيان
الت�ضخ�������م على المدى المتو�سط تتما�شى مع الم�ستهدف عند  2في المئة ،يدعو �إلى
الإ�ستراتيج���ي المزم���ع طرح���ه .وتعتب���ر العالقة بين
منهج تدريجي للتطبيع».
م�ص���ر ودول الخلي���ج ا�ستراتيجية ،حيث �أن التوقعات
�أن يكون لهذه الأخيرة ح�صة مهمة.
كذلك� ،سيكون لهذه الخطوة ت�أثير �إيجابي على قطاع
ف���ي ني�سان الما�ضي ،على  32ف���ي المئة من �أ�سهم
النق���ل والتجارة ،حي���ث �ست�ؤدي �إل���ى زيادة عدد �شركات���ه المتداولة
ح�ص�صا في
«الإ�سكندري���ة لتداول الحاويات»� ،ضمن �صفقة ت�ضمنت
ً
بالبور�صة الم�صرية ،بما ي�سهم في جذب م�ستثمرين جدد للقطاع.
� 5شركات مق ّيدة ببور�صة م�صر مقابل نحو  1.8مليار دوالر.
وكانت �شركة «القاب�ضة»� ،أحد �صناديق �أبوظبي ال�سيادية ،ا�ستحوذت
وق���د �أث���ار قرار الحكوم���ة دمج الموان���ئ و�إدراج جزء ف���ي البور�صة
انتق���ادات باعتب���ار ه���ذا القطاع �أم ًن���ا قوم ًّي���ا ،ما دفع وزي���ر النقل
الم�ص���ري كم���ال الوزي���ر �إلى الدف���اع عن خطط الحكوم���ة في هذا
المجال ،اً
قائل «ال بيع� ..ستبقى الحكومة رقابية وم�شرفة».
االحتياطي الفدرالي مصمم على محاربة

التضخم

ِّ

هيئة الرقابة املالية

�أك�������د م�س�ؤول�������و الم�ص�������رف المرك�������زي الأميركي «التزامه�������م القوي
م���ن جهته���ا ،ت�ستهدف هيئ���ة الرقاب���ة المالية ،و�ص���ول ر�أ�س المالي
وت�صميمهم» لل�سيط�������رة على الت�ضخم عبر �سل�سلة من الزيادات في
ال�سوق���ي لبور�صة م�ص���ر �إلى  1.6تريليون جني���ه )حوالي  87مليار
�أ�سعار الفائدةً ،
وفقا لمح�ضر اجتماع ال�سيا�سة النقدية الأخير.
دوالر( بحل���ول العام  ،2026بدعم من طروحات ال�شركات الحكومية
وف�������ي حي�������ن يتمتع �أكب�������ر اقت�صاد ف�������ي العال�������م بو�ضع قوي ،ف��������إن على
والخا�صة خالل الفترة المقبلة.
الإحتياط�������ي الفدرال�������ي �أن يتحرك «ب�سرع�������ة» لزيادة مع�������دل الإقترا�ض
وق���دّرت الهيئ���ة الرقاب���ة المالية حج���م التموي�ل�ات المالية غير
القيا�سي وتفريغ حيازات ال�سندات ال�ضخمة لكبح الت�ضخم.
الم�صرفي���ة بنحو  370مليار جنيه خ�ل�ال العام الما�ضي .وهي
م�������ع ارتفاع الت�ضخم ف�������ي الواليات المتح�������دة ب�أ�سرع وتيرة من�������ذ ما يقرب
تتوق���ع �أن ي�صل ر�أ�س المالي ال�سوقي ف���ي البور�صة الم�صرية
من �أربعة عق�������ود ،رفعت لجنة ال�سيا�سات ف�������ي الإحتياطي الفدرالي في وقت
�إلى  2.6تريليون جنيه خالل � 4سنوات في حال طرح �شركة
مبك�������ر من ه�������ذا ال�شهر �سع�������ر الفائ�������دة الرئي�سي بمق�������دار ن�ص�������ف نقطة وقال
«العا�صمة الإدارية للتنمية العمرانية» المملوكة للدولة.
معظ�������م الأع�ضاء �إن زيادات مماثلة «يحتمل �أن تك�������ون منا�سبة في االجتماعين
وكان���ت «العا�صم���ة الإداري���ة» عين���ت منذ فت���رة م�صرف
المقبلين».
اال�ستثم���ار «�س���ي �آي كابيت���ال» م�ست�شا ًرا لط���رح �أ�سهم
في حين تباط��������أت وتيرة زيادات �أ�سع�������ار المواد الإ�ستهالكية ب�ش�������كل طفيف ال�شهر
�ش���ركات تابعة لها تعمل بمجالي الكهرباء والإدارة في
الما�ضي لترتفع بن�سبة  8,3في المئة مقارنة ب�شهر ني�سان ( 2021مقارنة مع  8,5في
بور�صة م�صر.
المئ�������ة في �آذار الما�ضي) ،حذر م�س�ؤولو الإحتياطي الفدرالي من �أن «�ضغوط الأ�سعار
وف���ي �آب الما�ض���ي� ،أعل���ن الرئي����س عبدالفت���اح
ما زالت مرتفعة ومن ال�سابق لأوانه الت�أكد من �أن الت�ضخم قد بلغ ذروته».
ال�سي�سي �أن هذه ال�شركة قد تطرح في البور�صة
خف�ض الإحتياطي الفدرالي �أ�سعار الفائدة �إلى ال�صفر في بداية الجائحة لمنع حدوث
قيا�سي خالل عامين،
الم�صرية في اكتتاب عا ّم
ّ
المالي،
انكما�ش اقت�صادي حاد ،كما زاد من م�شتريات ال�سندات ل�ضخ ال�سيولة في النظام
م�شي��� ًرا �إل���ى �أ ّن ال�شركة تمتل���ك �أ�صولاً �سائلة
لكنه بد�أ في التراجع عن تلك الإجراءات في �آذار بزيادة ن�سبة الفائدة بربع نقطة.
بقيمة  100مليار جنيه ،و�أ�صولاً تحت الإدارة
واعتبارًا من  1حزيرن� ،سيبد�أ الم�صرف في تقليل حيازاته من الأ�صول.
تتراوح بين  3و 4تريليونات جنيه.
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مقال

الإنتماء �إىل الوطن

يق ِّوي الدولة واملواطن
العميد الركن م� .صالح جانبني

ِّ
ومتعددة على كل ال�صعد ،احلياتية واملعي�شية
رغم كل ما يعانيه املواطن يف لبنان من �أزمات خمتلفة
واملالية والطبية والأمنية و ،...ومن دون �آفاق �أو معامل ظاهرة للعيان� ،أو حتى حلول باطنية قد نحلم بها
لل�سيطرة على الأو�ضاع القائمة؛ فالكل ِّ
رّ
والتعث والإهتزاز احلا�صل ،والكل
يفكر بالدولة وامل�س�ؤول وال�ضياع
يتهرب �أو �أق ُّله ينتظر الآخر ببع�ض املحاوالت اخلجولة الفردية من دون �أي جناحَّ ،
يتهم �أو
لعل احلل قد
ّ
ّ
وعمت الفو�ضى والإنهيار� ،أم �أننا ما زلنا ننتمي �إىل هذا الوطن،
ي�أتي من مكان ما .فهل �سيطر الي�أ�س علينا َّ
نواجه كمواطنني ح ًّبا به ،نداوي اجلرح باجلرح ،والفقر
بالتحمل والإتكال على النف�س ،والتعاون والإرتباط
ّ
يف ما بيننا ،اً
بدل من الأنانية والتباعد والتفرقة؟
والتحمل والت�ضحية ب�أغلى ما عندنا ك�أفراد مقابل بقاء الوطن ،لأنه ال قيمة
لقد ُكتب علينا ال�صمود
ّ
للفرد وال قيمة لنا ك�أفراد �أو جماعات بالبقاء �إذا مات الوطن؛ و�سنبقى نواجه بالكلمة الطيِّبة ون�شر املعرفة
والتفا�ؤل ،فتاريخنا ي�شهد ب�أننا �أقوياء و�سنبقى ،و�سيتعافى الوطن بهمة ّ
وعزة �أبنائه.

تاريخ املواطنة
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�إذا ما عدنا �إلى المواطنة الحقّة التي ي�ضمنها ال ُعرف
والقانون ،نرى �أنه يحق بموجبها لأع�ضاء المجتمع ت�سيير
ال�ش�أن العام ،على قدم الم�ساواة وفي كنف الحرية ،وقد
وح ِ ّددت له غايات .ولو تت َّبعنا تاريخ
أُ��سند مفهومها �إلى قيمُ ،
المواطنة لر�أينا �أنها ُعرفت في �أثينا في القرن الخام�س
قبل الميالد ،لت�ش ّكل �أر�ستقراطية مدنية ،لأنها كانت ت�ستثني
الن�ساء والعبيد والأجانب والأطفال� ،أي �أغلبية المجتمع.
فقد كانت �أثينا يومها ت�سنده �إلى الآلهة والأ�ساطير ،وروما
ت�سنده �إلى روح القانون وجوهره ،والثورة الفرن�سية �إلى ثالث
قيم هي :الحرية ،الم�ساواة والإخ��اء .ولم تكن المواطنة،
حقو ًقا تُمنح للمواطنين وواجبات تقع على عاتقهم � ،اَّإل لأنهم
ي�شعرون ب�أنهم �أع�ضاء في مجتمع توجهه قيم م�شتركة.
لقد تم َّيزت المواطنة بالحركة والتط ّ ُور ،وهذا ما يتب َّين
من م�سيرتها التاريخية ،التي تُ�شير �إلى � َّأن كل مرحلة قدمت

م�ساهمة� ،أغنت مفهومها رغم وجود فترات �شهدت فيها
انح�سار هذا المفهوم .كما �شهدت تناق�ضات نا�شئة عنه
وب�أ�شكال عنيفة في فترة الثورة الفرن�سية.

املواطنة واالنتماء إلى الوطن
ي�س َّمى الم�شاركون في ال�سلطة ال�سيا�سية مواطنين،
وي�س َّمون رعية ،لخ�ضوعهم لقوانين الدولة .ويرى الكثير
من الباحثين � َّأن المواطنة مثل الديمقراطية في المجتمع،
في كثير من الأحيان تكون نتاج المتناق�ضات والت�سويات،
ال��م��ن��ازع��ات وال��ت��واف��ق��ات ،قيم و�أخ�لاق��ي��ات ،مواجهات
ومجابهات� ،إيجابيات و�سلبيات.
ومع ذلك يبقى التع ُّرف �إلى مفهوم المواطنة �أو التعريف
اً
عمل يبتعد عنه غالبية الكتَّاب ،معتبرين
والتح ُّدث بها،
� َّأن كل التعاريف �أو المقاربات �أكانت قانونية �أم �سيا�سية
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�أم اجتماعية �أم تاريخية �أم فل�سفية ،تواجه �إ�شكاليات
تتعلَّق بخ�صائ�ص هذا المفهوم .فمن المنظور ال�سيا�سي
في لبنان ،لي�ست المواطنة مج َّرد ممار�سة لحق الإنتخاب،
ل َّأن المواطن بمقت�ضى المواطنة ،يتمتّع بحقوق تخ ّوله
ممار�سة �أفعال �سيا�سية ،مثل حق الإ�ضراب الذي اعتبره
المجل�س الد�ستوري ح ًقّا للجميع ،له ال�صفة الد�ستورية
كمبد�أ ا�ستمرارية الخدمة العامة ،والتظاهر وت�شكيل �أحزاب
�سيا�سية وجمعيات ونقابات .لذا يعتبر العمل النقابي ،على
�أن��ه المواطنة في الم�شاريع ،كما الن�شاطات الإجتماعية
ال�سيا�سية ،ومن هذا الإط��ار يع ِّبر المواطن عن �آرائ��ه بكل
الو�سائل التي تندرج تحت مبد�أ الحر ّيَات العامة والخا�صة.
والمواطنة هي وعي الإن�سان باالنتماء للوطن ،وق�ضية
االنتماء للوطن ،ال تعني حمل جن�سيته فح�سب ،وال الهوية
تحدد المواطنة ،وذلك الإعتقاد
الإثنية �أو الإيديولوجية
ّ
خ��ط���أ ،وه��و ال��ذي �أ ّدى ب�شعوبنا �إل��ى االخ��ت�لاف وال��ن��زاع
وال�صراع وظهور الإثنيات العرقية والطائفية ،وممار�ستها
نها ًرا جها ًرا من دون �أن تتم َّكن الدولة من �ضبطها.

اهتمام الدولة
باملواطن وتأمني العيش الكرمي له
جدا ،بجعل النا�س م�ستق ِلّين
� َّإن دور الدولة هنا ،ها ّ ٌم ًّ
ومت�ساوين في الحقوق والواجبات ،ليكون لدى المواطن
الإح�سا�س بالم�س�ؤولية ،وتكري�س ثقافة االنتماء �إلى الوطن
ترتق ف��وق االنتماءات الإثنية الأخ���رى .واالتهام
التي لم
ِ
يوجه �إلى التربية والتعليم ،فدورهما
في ذلك الف�شل ،قد ِّ
أ�سا�سي في بناء المواطنة وتر�سيخها لدى الن�شء ،يليها دور
�
ٌ
الدولة في تطبيق القانون ،واالهتمام بالحقوق والواجبات
لتعزيز ال�شعور بالمواطنة؛ الذي يتجلَّى باحترام الم� َّؤ�س�سات
تعبر ع��ن ح�ضارة ال�شعوب الثقافية،
وقوانينها ،لأن��ه��ا ِ ّ
المتم ِ ّثلة باالهتمام بالمواطن وت�أمين العي�ش الكريم له،
وخدمته ب�أمان واطمئنان ،وااللتزام بالقوانين والأع��راف،
ودفع الر�سوم وال�ضرائب الم�ستحقَّة ،والعمل ب�ضمير مهني،
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والمراقبة الإدارية الذاتية ،والعمل ل�صالح الدولة
والم� َّؤ�س�سة ،ولي�س لل�صالح ال�شخ�صي �أو
الحزب ال��ذي �إليه ينتمي .ك ُّل ذلك وغيره
الكثير ،ي��ق ِّ��وي ال��دول��ة وب��ال��ت��ال��ي يق ِّوي
المواطن ،كما � َّأن �ضعف الدولة ي� ِ ّؤدي
�إلى �ضعف المواطنة ،فتظهر عندها
الإثنيات المت�صارعة .فالإنتماء
أ�سا�س للإنتماء القومي،
الوطني �
ٌ
و� َّأن الدين هلل والوطن للجميع ،وال
تعار�ض بين الدين والمواطنة ،وكل
تق�صير �أو �إهمال �أو ا�ستهتار يُ�ضعف
المواطن وبجعل من النا�س غير مت�ساوين
في الحقوق والواجبات �ضائعين مترددين
غير م�ستقلِّين.

اإلرتباط بني الوطن واجملتمع
� َّإن المواطنة هي �شكل من �أ�شكال االنتماء �إلى الوطن
والمجتمع� ،إذ يفتر�ض ذل��ك وج��ود ارت��ب��اط بين الوطن
والمواطن ،كما �أنه يفتر�ض حقو ًقا على كل واحد منهما
تجاه الآخر .هناك عدة خطوات يجب اتباعها ،لكي يرتقي
متعدد الطوائف �إلى تحقيق المواطنة ،التي تبد�أ من
مجتمع
ّ
الأ�سرة ومن ثم المدر�سة ،اللتان تعتبران من الم� ّؤ�س�سات
الأ�سا�سية في الوطن ،في بلورة مفهوم المواطنة و�صولاً �إلى
الجمعيات ،والمجتمع الأهلي ،بفئاته و�أحزابه.
� َّإن الطوائف في لبنان نعمة نتغنّى بها ،لكن م�سار الطائفية
وانحراف دورها ي�ؤ ّدي �إلى االلتبا�س وال�ضياع بين مفهومي
الوطن والطائفة واالنتماء �إليهما .كما ينجم عن تعميم ثقافة
اً
بديل من ثقافة الوطن المبنية على وحدة المواطنة،
الطائفة
وبالتالي �إ�ضعاف الرابط وال�شعور الوطني كجامع �أ�سا�سي
م�شترك لكل ال�شعب .كما ي���ؤ ِّدي تع ُّدد م�صالح الطوائف
وتباينها وتناق�ضها مع بع�ضها� ،إلى �إ�ضعاف وحدة ال�شعب
والوطن .وحالة التناق�ضات الداخلية هذه ،تدفع قيادات
هذه الطائفة �أو تلك� ،إلى المراهنة والإ�ستقواء بالخارج،
في مواجهة خ�صومها في الداخل ،ما يح ِّول الوطن �إلى
�ساحة لفعل وت�صادم العوامل الخارجية ،الإقليمية والدولية،
ويجعل كل تغيير �أو خلل يطر�أ في التوازن الخارجي ،ينعك�س
على الإ�ستقرار الداخلي.

وعي اإلنتماء إلى اجملتمع
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ال��م��ج��ت��م��ع ف��ي ل��ب��ن��ان ب�شكل ع����ام ،ع��ب��ارة ع��ن ذل��ك
ال��ح�� ِّي��ز ال��ع��ام ،ال���ذي يقابل ح ِ ّ��ي��ز ال��دول��ة ،حيث تت�ش َّكل
فيه الأج��ه��زة والم� َّؤ�س�سات الإجتماعية الم�ستقلَّة عن
الدولة .ففي المجتمع المدني ،يتجلَّى الفرق بين الحر َّية

ال�سيا�سية ،التي هي �ساحة �إبداع ،وفعل التزام تجاه الآخر
و�شعور بالم�س�ؤولية ،وبين المجتمع الطبيعي الذي ِ
يوفّر
الإنتماء على �أ�سا�س المواطنة ،التي تعني م�شاركة الفرد
وفعاليته ال�سيا�سية .والدولة لي�ست م� َّؤ�س�سة م�ضافة �إلى
المجتمع ،بل هي المجتمع نف�سه� ،إ َّنها داخليته ،ومرجع
وت�ضع�ضعها،
الدولة
هويته
ُ
ومبرر وجوده .هذا يعني � َّأن تف ُّكك َّ
ِّ
ال ينت ُج مجتم ًعا مدن ًّيا متما�س ًكا ،بل ي���ؤ ِّدي �إل��ى تن�شيط
الإنتماءات الع�ضوية ال�ضيقة على اختالفها.

اإلنتماء إلى العائلة واجملتمع
العائلة هي المك ِّون الأول في المجتمع ،الذي يتواجد فيه
الإن�سان ،وفيه يكت�سب ومنه يط ّ ُل على الحياة .والمدر�سة
هي المجتمع الثاني ب�أهلها ومربيها الـمبا�شرين للأوالد ،بعد
�أقربائهم وجيرانهم ومحيطهم ومنطقتهم .ومن هنا ين�ش�أ
الإن�سان على مفهوم الإنتماء �إلى الجماعة ،ليكت�شف الآخر
المتن ِّوع والمختلف .مع ِ ّ
كل هذا االختالف والتع ُّدد ،يكون
هناك عائلة ورابطـة وعالقة تربط َّ
كل �أفراد البيت ،مرو ًرا
بالحي والبلدة والمنطقة حتى ت�صل �إلى الوطن ب�أكمله.
ح�س الإنتماء �إلى العائلة ينمو بقدر ما تـخلق العائلة
� َّإن َّ
وتج�سد قي ًما �إن�سانية ،وعك�س ذلك
ومناخات
احترا ًما
ِّ
ينحرف الفرد ويميل �إل��ى الـهروب من المجتمع ،يعامله
ب��روح الكراهية والعدائية ،ب��دلاً من �أن يُـح ّبُه .فبقدر ما
نكون واعين لر�سالتـنا ،من خالل ح�ضورنا وم�ساواتنا بع�ضنا
ببع�ض ،نلتزم ما علينا من واجبات ،مقابل ت�أمين الدولة ما
عليها من حقوق تجاه �أبنائها و�شعبها ،نـح�صل على مقو ّمات
ثابتة ،في مجتمع نحافظ عليه وندرك الإنتماء �إليه.

مناسبة
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عيد قوى الأمن الداخلي
مدر�سة املناقب َّية والإن�ضباط
د .محمد قبي�سي
ف�������ي عيد قوى الأمن الداخلي نهلل لمن �أق�سم�������وا اليمين على �صون الإ�ستقالل وافتداء
لبنان.
ل�ضباط ورتباء وعنا�صر �سهروا وتحملوا ال�صعاب لتنفيذ الق�سم الذي �أق�سموا عليه ب�أن
يذودوا عن ت�������راب الوطن ،ويحموا �أهله من �شرور الجريم�������ة والإرهاب والفو�ضى ،وي�صونوا
القانون والنظام تحت قيادة �أمينة وحكيمة على ر�أ�سها المدير العام اللواء عماد عثمان.
ه�������ذه الم�ؤ�س�سة هي مدر�سة ف�������ي الت�ضحية والمناقبية� ،أبطاله�������ا خا�ضوا غمار ال�صعاب،
واقتحم�������وا الأماكن الم�شبوهة ،وطاردوا المجرمي�������ن والمخلين بالأمن .وقدمت على مدى
ال�سني�������ن مئات ال�شهداء في �سبيل فر�ض هيبة القانون عل�������ى الأرا�ضي اللبنانية كافة� .إنهم
العي�������ن ال�ساهرة على الوطن الذي يتخبط ب�أزمات تلو �أزمات .و�شعارهم الأبدي ال�سرمدي:
الأمن فوق كل اعتبار.
ف�������ي دول العالم المتح�ضرة يرفع المواطن�������ون والءهم لقوى الأمن التي ِ ّ
توفر لهم عي�ش ًا
�آمن������� ًا مطمئ ًنا ،وهذا ما فعله ويفعل�������ه المواطنون عندنا ،الذين علموا علم اليقين �أن هذه
أكرم بها مدر�سة نفتخر بها على الدوام.
المدر�سة تلبي مطالبهم مهما غلت الت�ضحيات ،و� ِ
�إن لبنان الع�صي على الرياح الأمنية الهوجاء عاهد النف�س بف�ضل قواه الأمنية والع�سكرية
المنت�شرة في كل المناطق �أن يحمي مواطنيه على مختلف انتماءاتهم ال�سيا�سية والدينية
فال فرق بين مواطن ومواطن بل كلهم �سوا�سية �أمام القانون.
�إن لبن�������ان الوط�������ن ال�صغير بم�ساحته والكبي�������ر بطاقاته الإبداعية ،يعت�������ز ب�أبنائه الذين
انخرط�������وا في ال�سل�������ك ويعي�شون في رحابه التن�شئة الوطنية ب�أبه�������ى معانيها ،وبمن�أی عن
الطائفية والحزبية والمناطقية والم�صالح ال�ضيقة.
دائما نحو العطاء �سيحافظ بكل جدارة على �أمن وراحة النا�س و�صون
�إن لبنان المتوثب ً
ممتلكاته�������م وحريتهم في التعبي�������ر .ومن �أجدر من قوى الأم�������ن الداخلي بحمل �صولجان
المجد والفداء؟.
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إضاءة

بني مدريد ( )١٩٣٩-١٩٣٦وكييف ()٢٠٢٢
ارتفاع من�سوب احلرب والغ�ضب
د� .إيلي جرجي اليا�س
���ي ال��م ّ
��رك��ز ع��ل��ى الأرا����ض���ي
م��ن��ذ ب���داي���ة ال��ه��ج��وم ال���رو����س ّ
الأوكرانيّة ،يوم � ٢٤شباط  ،٢٠٢٢اهتمّ ت ال�صحافة الغربيّة
والعالميّة بالمقارنة بين الحرب الأهلية الإ�سبانية -١٩٣٦
 ،١٩٣٩وال��ت��ي � ّ
��ش��ك��ل��ت م��ق ّ��دم��ة الن����دالع ال��ح��رب العالمية
الرو�سي  -الأوك��ران ّ��ي ،بعد انح�سار
الثانية ،وبين ال�صراع
ّ
ً
تمهيدا لحرب
جائحة «كورونا» ،والذي لن يكون بال�ضرورة
عالمية ثالثة م�ستحيلة الوقوع نظريًّا لأ ّنها �ستكون نوويّة
بال�ضرورة وم��دمّ ��رة تاليًا ّ
لكل �أ���ش��ك��ال الحياة على كوكب
الأر�ض ...ربّما ب�سبب المرحلة الزمنيّة ال�سيا�سيّة الحرجة
ال��ت��ي راف��ق��ت ال��ح��دث��ي��ن ،وط��ب��عً ��ا ب�سبب ح��ج��م ال��ت ّ
��دخ�لات
الدوليّة في هاتين الحربين الخطيرتين والمف�صليّتين
في التاريخ الحديث والمُ عا�صر.
والجيو�ستراتيجي بين الحدثين
التاريخي
المُ �شترك
ّ
ّ
ف���اع���ل و����ص���ري���ح ووا������س�����ع :ت���ن���ام���ي ل���غ���ة ال�������ص���راع وارت����ف����اع
م��ن�����س��وب ال���ح���رب و���س��ط ال��ع��دائ��يّ��ة ال��م��ت��ف��اق��م��ة وال��غ�����ض��ب
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����ي �شبه ك��ام��ل ،لجغرافيا
ال�����ش��ام��ل ...وث��مّ ��ة ا���س��ت��غ�لال دول ّ
ال�����ص��راع ،لتحقيق مكا�سب م��ح ّ��ددة وتغييرات معيّنة ولو
�ضئيلة ،واختبار �أ�سلحة �أكثر حداثة وق��درة على التدمير
ّ
والمخ�ضبة
والتخريب ،و�سط مدى من المدن المدمرة
ب��ال��دم��اء ،وم��ج��ال غير م��ح��دود م��ن ال�ضحايا والإع��اق��ات
ب�سبب الأع��م��ال الحربيّة والمفقودين والعذابات التي ال
ُتح�صى وال ُت ّ
عد� ،أجاد في و�صفهما كثيرون خالل الحرب
ّ
الفذ فيديريكو غار�سيا
الأهليّة الإ�سبانيّة و�ضم ًنا ال�شاعر
ّ
والر�سام ال�شهير بابلو بيكا�سو ،ونقلتهما محطات
لوركا
ّ
الإعالم العالميّة في خ�ضمّ الحرب الأوكرانيّة الحاليّة...
ً
وباهظا وقتذاك،
إ�سباني الثمن غاليًا
لقد دفع ال�شعب ال
ّ
أوكراني اليوم.
وهكذا يفعل ال�شعب ال
ّ
ا�ستمرّ ت الحرب الأهليّة الإ�سبانيّة قرابة ثالث �سنوات
��وج��ه��ات اال���ش��ت��راك��يّ��ة وال�شيوعيّة
ك��ام��ل��ة  :١٩٣٩-١٩٣٦ال��ت ّ
ً
ال�سوفياتي وال�شيوعيّة
مدعومة من الإ ّتحاد
والفو�ضويّة،
ّ
ّ
مقدمتها فرن�سا
الدوليّة والديموقراطيّات الغربيّة وف��ي
وب��ري��ط��ان��ي��ا ،ف��ي م��واج��ه��ة تحالف القوميّين والفا�شيّين
والتجمّ عات الكاثوليكيّة والنخبة الع�سكريّة وق��د باتوا
بقيادة الكاوديو الجنرال فران�سي�سكو فرانكو ،مدعومً ا
م��ن ال��ن��ظ��ام��ي��ن الحليفين ال���ن ّ
���ازي الأل��م��ان ّ��ي و
إيطالي ،وفي ّ
عز النه�ضة النازيّة
الفا�شي ال
ّ
ّ
كتب الن�صر للجنرال فرانكو ...بينما
���ي ل��ل��ه��ج��وم
ك�����ان ال����ه����دف ال���رئ���ي�������س ّ
ال��رو���س ّ��ي على �أوك��ران��ي��ا الق�ضاء
ع����ل����ى ك������ل ف����ر�����ص����ة الن���ب���ث���اق
الفا�شيّة و�سيطرة النازيّين
ال�������ج�������دد ع�����ل�����ى ال���ح���ك���م
ف���ي �أوك����ران����ي����ا ،رغ����م � ّأن
النظام الأوك���ران ّ���ي بات
م����دع����ومً ����ا ب�����ق�����وّ ة م��ن
الأميركيّين والأنظمة
التوجه
الغربيّة ،م��ع
ّ
ال�����ص��ارم لديهم بعدم
ال��م��واج��ه��ة المبا�شرة
م������������ع ال����������������رو�����������������س...
ه�������ل ي����م����ك����ن ل���ل���ح���رب
الأوك���ران���يّ���ة �أن ت�ستمر
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ّ
وتمتد ،لأكثر من �س ّتة �أ�شهر؟
ه��ل ك��ان ب��الإم��ك��ان ت��ف��ادي ال��ح��رب الأه��ل��يّ��ة الإ�سبانيّة؟
ف��ي ال��واق��ع ،وح�سب المعطيات المتوافرة لل�صراع داخ��ل
�إ�سبانيا ،ومع تزايد عدد الأفرقاء والأحزاب والمجموعات
المتورّطة في الحرب �سواء كانت �إ�سبانيّة �أم �أجنبيّة ،ومع
ّ
التدخالت الدوليّة غير الم�سبوقة بالن�سبة �إلى �صراع
حجم
المنطقي والممكن
ف��ي بلد واح��د وق��ت��ذاك ،ل��م يكن م��ن
ّ
تنته �إلاّ بانت�صار
لم
تفادي هذه الحرب الم�ستعرة ،التي
ِ
�أح��د فريقيها ،وهو في هذه الحالة الجنرال فران�سي�سكو
فرانكو و�أن�����ص��اره وم���ؤي��دي��ه ...وا�ستنادًا �إل��ى ذل��ك ،هل كان
بالإمكان في الظروف الحاليّة تفادي الحرب الأوكرانيّة؟
كان من الأجدى ،من �أجل �أن ال يكون م�صير �أوكرانيا اليوم،
كم�صير �إ�سبانيا خالل الحرب الأهليّة ،دمارًا �شاملاً وهائلاً ،
ناهيك بالخ�سائر ال��م��اديّ��ة والب�شريّة� ،أن ت�سعى القيادة
الأوكرانيّة ّ
بكل ال�سبل الديبلوما�سيّة الممكنة والمتاحة،
الرو�سي.
لتفادي حال الحرب مع اال ّتحاد
ّ
اعتماد ال�صحافة الغربيّة والعالميّة على المقارنة بين
الحرب الأهليّة الإ�سبانيّة والحرب الأوكرانيّة المتوا�صلة،
ب�سبب �ضراوة المعارك وا ّت�ساعها ،يُ ق�صد منه الإ�شارة �إلى
احتمال ا�ستمرار الحرب الأوكرانيّة لفترة زمنيّة طويلة...
وت��ل��ك الإ����ش���ارة ،و�إن ك���ان ال��م��راد منها �إح����راج ال��رو���س في
المجاالت كافة� ،إلاّ � ّأن ت�أثيرها على �أوكرانيا �سيكون �سلبيًّا
وخطيرًا ،ل ّأن ّ
إ�ضافي من �أيّام تلك الحرب ،يحمل
كل يوم �
ّ
لأوك��ران��ي��ا ال��م��زي��د م��ن ال��خ��راب وال��دم��ار وال�����ض��ح��اي��ا ...ال
يعقل لأوكرانيا �أن تدفع هذا الثمن الباهظ ،و�سائر بلدان
�أوروبا تنعم بال�سالم والطم�أنينة والراحة!
ك��م��ا ال���ج���ن���رال ف��ران�����س��ي�����س��ك��و ف��ران��ك��و،
خ�����ل����ال ال��������ح��������رب الأه������ل������يّ������ة
الإ�������س������ب������ان������يّ������ة ،ي���ب���دو

الرو�سي فالديمير بوتين ،خالل الحرب الأوكرانيّة،
الرئي�س
ّ
ّ
توجهاته لحل الأزمة
�صارمً ا وحا�سمً ا وقاطعً ا ،في تحقيق ّ
الم�ستع�صية ...ومع تفاقم الأزمة الأوكرانيّة ،يومً ا بعد يوم،
تقع القيادة الأوك��ران��يّ��ة في حقل �أخطاء ا ّتخاذ القرارات
ّ
والمعقدة والمتناق�ضة ،ويخ�شى �أن ت�صبح في
ال�صعبة
موقع الإ�شتراكيّة الإ�سبانيّة التي هزمت في نهاية الحرب
الأهليّة الإ�سبانيّة!
التاريخي للحربين ،وا�ستنادًا �إلى
على �ضوء الم�سار
ّ
ت��داع��ي��ات ال��ح��رب الأوك���ران���يّ���ة ،وم���ا دام����ت ال��م��ق��ارن��ة بين
الأزمتين قد تو ّلتها ال�صحافة الغربيّة والعالميّة ،كيف
ي��م��ك��ن الإ���س��ت��ف��ادة م��ن ال���درو����س ال��م�����س��ت��ق��اة م��ن التجربة
الإ���س��ب��ان��يّ��ة ال���م���ري���رة ،ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن وط������أة ال���ح���رب في
خ�صو�صا � ّأن ال�سالم
�أوكرانيا؟ عبر �إدراك ال��دول الكبرى،
ً
ّ
والرقي
إقت�صادي
ل
ا
��ار
مفتاح التنمية الم�ستدامة والإزده
ّ
إجتماعي عبر العالم ،لذلك يجب �أن ت�سعى هذه الدول
ال
ّ
�أكثر من غيرها ،والأمم الم ّتحدة في الطليعة طبعً ا ،لإر�ساء
معالم ال�سالم في ّ
كل مكان .ولذلك ،يجب تكثيف الجهود
ّ
لحل الأزمة الأوكرانيّة �سلميًّا.
الديبلوما�سيّة الدوليّة
�إ ًذا ،من وحي المقارنة بين الحربين الأوكرانيّة الحاليّة
والإ���س��ب��ان��يّ��ة منذ �أك��ث��ر م��ن ثمانين ع��امً ��ا ،تبقى الأول��ويّ��ة
المطلقة وال�ضروريّة� ،إيجاد ّ
حل عادل للأزمة الأوكرانيّة
بالطرق الديبلوما�سيّة والتفاو�ضيّة ،وبرعاية دوليّة �شاملة،
ير�ضي الم�صالح الرو�سيّة ويريح الجانب االوك��ران ّ��ي ،ل ّأن
في تفاقم الأزم��ة عواقب وخيمة على الجميع ،وتداعيات
قا�سية في كل المجاالت على �أوكرانيا.
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دراسة
من سايكس  -بيكو إلى لبنان الكبير ()25

صحة توقيع فيصل ال ّتفاقه مع كليمنصو
ّ
تقلب فهمنا ألحداث 1920
�أ .د .لوي�س �صليبا
بعد اكتشاف النسخة األصلية التّفاق فيصل-غورو في  1920/1/6احملفوظة في أرشيف اخلارجية الفرنسية
الشك باليقني أن األمير الهاشمي ّ
ّ
وقع االتّفاق توقيعاً كامالً ال باألحرف األولى كما زُعم .وفي
ثبت مبا يقطع
هذه املقالة صورة طبق األصل عن النسخة األصلية
احملفوظة في األرشيف الفرنسي .فماذا يعني ّ
كل
ذلك؟!
يعني أوّالً أن فهمنا لألحداث التي جرت منذ بداية
سنة  1920وحتى إعالن لبنان الكبير في  1أيلول
 1920من شأنه أن ينقلب رأساً على عقب .ففرنسا،
واحلق يقال ،لم تتراجع عن التزاماتها جتاه الشريف
احلجازي كما زُعم يومها ،بل هذا األخير هو الذي
فعل ذلك حتت وطأة الضغوط التي مارسها عليه
الفريق املتطرّف في سوريا .وكان من شأن ّ
كل ذلك
أن يقلب املوازين ويغيّر مسار األحداث التي ستتوّج
بإعالن األول من أيلول  1920كما سنرى ونعرض
ونبحث في هذه احللقة وما يليها.
مصادر عربية عديدة تنكر توقيع االتّفاق
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ورغم �أن م�س�ألة موافقة في�صل على هذا االتّفاق وتوقيعه
عليه وا�ضحة و�ضوح ال�شم�س في الوثائق الأ�سا�سية والأ�صلية
ب�س وال �أي ت�أويل نجد ،وكما �أ�شار د .حك ّيم� ،أن
وال تحتمل �أي لُ ٍ
معظم الم�ؤ ّرخين العرب وغالبية الم�صادر العربية تنكر تماماً
�أن ال�شريف الها�شمي و ّقع هذا االتّفاق ،وتكتفي بت�سميته غالباً
“م�شروع اتّفاق في�صل-كليمن�صو” وهي ت�سمية تمويه ّية ومغلوطة
تماماً.

ال�صفحة الأوىل من ا ّتفاق في�صل-كليمن�صو.
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اكتشاف نسخة االتّفاق األصليّة يحسم اجلدل

ّ
ال�شك
ويبقى �أن م��ن ح�سم ال��ج��دل الطويل ه��ذا ،وقطع
�صحة توقيع ال�شريف الحجازي على االتّفاق
باليقين ب�ش�أن
ّ
توقيعاً كام ً
ال نهائياً ال ب��الأح��رف الأول���ى كما زع��م ع��د ٌد من
الم�ؤ ّرخين الحقاً ،هو الم�ؤ ّرخ اللبناني-الفرن�سي جيرار خوري،
فهو ي�ستحقّ بجدارة لقب مكت�شف الن�سخة الأ�صلية لالتّفاق،
وقد ن�شر �صورة طبق الأ�صل عنها في مقالة له  1990في مجلّة
ال�صادرة في باري�س عدد )Les Cahiers de l’Orient
1617Khoury, Gérard D, la France et l’Orient
Arabe Naissance du Liban moderne 1914-1920,
Paris, Armand Colin, 1993, p311(.

قصة اكتشاف النسخة األصلية
يروي جيرار خوري ق�صة عثوره على الن�سخة الأ�صلية التّفاق
في�صل-كليمن�صو كما يلي« :كي �أو�ضح م�س�ألة توقيع االتّفاق
المرحلي توقيعاً كام ً
و�ضعت في
ال� ،أو توقيعه بالأحرف الأولى،
ُ

ت�شرين الثاني  1988الفر�ضية التالية:
�إذا كان هذا االتّفاق قد ُو ّقع فع ً
ال ،فيمكن عندها �أن ال يكون
محفوظاً في الأر�شيف المفتوح للجمهور ،بل بالأحرى في ق�سم
حفظ المعاهدات Service de la conservation des
طلب
 traitésالذي
عرفت للت ّو يومها بوجوده .فبا�شرتُ بتقديم ٍ
ُ
في هذا الق�سم .فوعدتني رئي�سته )ال�سيدة كون�ستان Mme
��ام،
� (M. Constantأن تقوم بالبحوث ال�ضرورية .وبعد �أ ّي ٍ
يدي الن�سخة الأ�صلية
وبف�ضلِ اهتمامها الد�ؤوبُ ،و ِ�ض َع ْت بين ّ
التّفاق  6كانون الأول  1920المرحلي وعليه التوقيع الكامل
لكليمن�صو وفي�صل ،ومرفق بهذه الن�سخة ر�سالة فيليب برتلو في
.1920/1/6

اكتشاف التوقيع الكامل لفيصل يقلب فهمنا
لألحداث
يعدل في تف�سير
وهذا الدليل القاطع على توقيع االتّفاق ّ
الأح��داث التي ح�صلت في الفترة الواقعة ما بين عودة
الأمير �إلى بيروت ومعركة مي�سلون التي تبقى نقطة �سوداء
في الذاكرة العربية ،وفي �سلوك مختلف ال�شخ�ص ّيات �إ ّبان
هذه الأ�شهر ال�ستّة ،ويتّ�ضح تماماً عندها انزعاج في�صل
وهروبه �إل��ى الأم���ام ،واح��ت��رام غ��ورو لالتّفاق في الفترة
الأولى ،واال�ستقبال الحا�شد الذي �أقامه للأمير عند عودته
المتم�سك ب�شروط االتّفاق بعد
من باري�س .وموقف ميلّران
ّ
رحيل كليمن�صو” )(319-Khoury, op. cit, pp311
و�أرف��ق جيرار خوري روايته هذه ب�صورة طبق الأ�صل
لهذا االتّفاق ومذ ّيلة بالتواقيع الكاملة لك ّل من في�صل
ّ
ال�شك باليقين ،ونن�سف
وكليمن�صو� ،سننقلها عنه لنقطع
الأ�ساطير التي �أ ّك��دت �أن الأمير الها�شمي لم يو ّقع هذا
االتّفاق �أو تلك الزاعمة �أنه اكتفى بتوقيعه بالأحرف الأولى
من ا�سمه!
وال نرى �أن خوري قد جافى الحقيقة التاريخية بقوله
�إن ه��ذا الدليل القاطع على توقيع ال�شريف الحجازي
ُ
ا�صطلح عليه لكثير
التّفاقه مع كليمن�صو يقلب الفهم الذي
من الأح���داث التي وقعت بعد عودته �إل��ى �سوريا والتي
انتهت بمعركة مي�سلون وا�ست�شهاد وزير الحربية ال�سوري
يو�سف العظمة فيها ،و�سقوط العر�ش الفي�صلي في ال�شام.
لن�ص هذا االتّفاق
وننهي حلقتنا هذه ب�إيراد ترجمة �أمينة ّ
التاريخي الذي كثر اللغط ب�ش�أن توقيعه.

اتّفاق ّ
مؤقت
ال�صفحة الرابعة والأخرية من ا ّتفاق في�صل-كليمن�صو ويبدو عليها بو�ضوح توقيع كليمن�صو �إىل
اليمني وتوقيع في�صل �إىل الي�سار.

عطفاً على الت�صريح الفرن�سي الإنكليزي  9ت�شرين
ً
الثاني  1918من جهة ،وا�ستنادا على المبادئ العا ّمة ➤
لتحرير ال�شعوب والمعاونة الو ّدية المعلنة من قبل م�ؤتمر
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ال�صلح من جهة �أخ��رى ،ت�ؤ ّكد حكومة الجمهورية الفرن�سية
اعترافها بحقّ الأهالي الناطقين باللغة العربية والقاطنين في
الأرا�ضي ال�سورية من مختلف الطوائف �أن يتّحدوا ليحكموا
�أنف�سهم ب�أنف�سهم ب�صفتهم �أ ّمة م�ستقلّة.
يعترف �صاحب ال�سم ّو الملكي الأمير في�صل ب�أن م�صلحة
الأهلين ال�سوريين الكبرى ،نظراً الختالل الكيان الإداري النا�شئ
من اال�ضطهاد التركي والخ�سائر الالحقة بالبالد �أثناء الحرب
الكبرى تتطلّب تحقيق وحدتهم وتنظيم كيان الأ ّم��ة الإداري
�ست�سجل في جمع ّية الأمم
بااللتجاء �إلى الن�صائح والمعونة التي
ّ
عندما تت�أ ّلف هذه الجمعية ب�صورة عملية ،فهو با�سم الأهالي في
�سوريا يطلب هذه المه ّمة من فرن�سا.
 -1تتع ّهد الحكومة الفرن�سية ب�أن تمنح معونتها ل�سوريا ،و�أن
�ضد كل تجاوز� ،ضمن الحدود التي �سيعترف
ت�ضمن ا�ستقاللها ّ
لها بها م�ؤتمر ال�صلح .وفي تعيين هذه الحدود �ستبذل الحكومة
الفرن�سية جهدها لنيل جميع التعديالت الح ّقة من الوجهة
الجن�سية واللغوية والجغرافية.
 -2يتع ّهد �صاحب ال�سمو الملكي الأمير في�صل ب�أن يطلب
من حكومة الجمهورية الفرن�سية ،ومن هذه الحكومة وحدها،
ّ
والموظفين الفنّيين الالزمين لتنظيم
الم�ست�شارين والمد ِّربين
الإدارتَين المدنية والع�سكرية .و�سيو�ضع ه�ؤالء الم�ست�شارون
والفنّيون تحت �إمرة الحكومة ال�سورية التي منها يتق ّبلون تعيينهم
ّفاق م�شترك بين الحكومتَين
وقواهم التنفيذ ّية التي
�ستحدد بات ٍ
ّ
بموجب ٍ
مدة مه ّمتهم وال�ضمانات المتعلّقة بها.
ين�ص على ّ
عقد ّ
�إن حكومة الجمهورية و�صاحب ال�سمو الملكي الأمير في�صل
نظام د�ستوري
متّفقان على تطبيق
ٍ
في �سوريا �ضامن لحقوق الأهلين
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ،وم��ث�� ّب��ت ل��ل��ح�� ّري��ات
المكت�سبة �سابقاً ،ومطابق لأمانيهم
المت�ض ّمنة �إن�شاء حكومة م�س�ؤولة
�أمام البرلمان.
وتو�ص ً
ال للتنظيم المالي الذي
ّ
ه��و ال��ق��اع��دة الأ���س��ا���س��ي��ة لإدارة
الدولة الجديدة ،ي�شترك الم�ست�شار
المالي في �إعداد ميزانية النفقات
وال����واردات ويبلَّغ �إج��ب��ار ّي��اً جميع
ال��ت��ع�� ّه��دات وال��ن��ف��ق��ات لمختلف
ح�صة �سوريا من
الدوائر ،ويراقب ّ
الديون العا ّمة العثمانية ،ويكلَّف
بالم�سائل العالقة لتطبيق ال�شروط
المالية في معاهدة ال�صلح مع تركيا
في �سوريا.
�أ ّم��ا م�ست�شار الأ�شغال العا ّمة،
فتكون الخطوط الحديد ّية تحت
الخا�ص
�إ�شرافه .ويحترم النظام
ّ
المتعلّق ب�س ّكة ح��دي��د الحجاز.
غالف كتاب جريار خوري.
وك��� ّل ت�����ص�� ّرف يغ ّير ال�سير الح ّر

�شخ�ص
االقت�صادي للخطوط المو�صلة �إلى دم�شق لم�صلحة
ٍ
ثالث ي َع ّد الغياً وك�أ ّنه لم يكن.
وعقب انعقاد االتّفاق الحا�ضر تمنح الحكومة الفرن�سية
معونتها لأجل تنظيم الدرك وال�شرطة والجي�ش .ويعترف �صاحب
ال�سم ّو الملكي الأمير في�صل للحكومة الفرن�سية بحقّ الأولو ّية
يتقدم
التا ّمة بالتع ّهدات والقرو�ض الالزمة لخير البالد ،ما لم
ّ
وطن ّيون ويطلبون هذه الم�شاريع لح�سابهم وال تكون �أ�سما�ؤهم
ُمعارة �إلى ر�أ�سماليين �أجانب.
�-3ستم َّثل الدولة ال�سورية في باري�س لدى الحكومة الفرن�سية
بمندوب �سيا�سي مكلّف بمالحقة الم�سائل الخارجية التي ته ّم
الأ ّمة ال�سورية.
وتعهد الدولة المذكورة �أي�ضاً �إلى مم ّثلي فرن�سا ال�سيا�سيين
وقنا�صلها في الخارج بتمثيل م�صالح �سوريا الخارج ّية.
 -4يعترف �صاحب ال�سم ّو الملكي با�ستقالل و�سالمة لبنان
تحت االنتداب الفرن�سي و�ستع َّين الحدود في م�ؤتمر ال�صلح.
وي�ؤخذ هذا الأمر بعين االعتبار لإتمام حقوق وم�صالح و�أماني
الأهلين.
 -5اللغة العربية معترف بها كلغة ر�سمية للإدارة والمدار�س،
�أما اللغة الفرن�سية فتد ّر�س ب�صورة �إجبارية ومم ّيزة.
 -6دم�شق تكون العا�صمة ومح ّل �إقامة رئي�س الدولة� .أ ّما
المف ّو�ض ال�سامي مم ّثل فرن�سا فيختار له مق ّراً عاد ّياً في حلب
ليكون بهذه ال�صورة على َمقربة من كيليكيا وهي منطقة الحدود
التي تُ َع ّد المنطقة الطبيع ّية لجيو�ش الدفاع المتج ّمعة .و�إذا
وجب الأمر لدعوة هذه الجيو�ش �إلى الدخول فال يكون ذلك �إال
بطلب رئي�س الدولة ال�سورية وباالتّفاق مع
المف ّو�ض ال�سامي.
يبقى هذا االتّفاق الذي يع ّين المبادئ
العا ّمة مكتوماً بين الفري َقين حتى توقيع
والمف�صل الذي �سيو�ضع
االتّفاق النهائي
ّ
ن�صه عند رجوع �صاحب ال�سم ّو الملكي
ّ
الأمير في�صل �إل��ى فرن�سا ،ويُعر�ض في
الوقت الموافق على م�ؤتمر ال�صلح.
ّ
نظم من هذا االتّفاق ن�سختان في 6
كانون الثاني .1920
التوقيع
كليمن�صو -في�صل
التحارير المربوطة المتبادلة من 2
�إلى  6كانون الثاني  1920عن لبنان )�إن
الأقلّيات �ست�ستفتى عند تعيين الحدود(
وع���ن ح����وران )ج��ب��ل ال�����دروز ويت�ض ّمن
�أن��ه يط ّبق فيه نظام ا�ستقالل نوعي في
داخ���ل ال��دول��ة ال�����س��وري��ة( وع���ن ب��ي��روت
والإ�سكندرونة )تكونان مدينتين ح ّرتين(
�أ ه��ـ )نق ً
ال ع��ن :مجلّة العرفان ،مقالة
افتتاحية بقلم �أحمد عارف الزين :حول
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جيرار خوري

معاهدة كليمن�صو-في�صل بمنا�سبة
وفاة كليمن�صو ،بيروت ،مجلّد ،18
جزء  ،5كانون �أ ّول � ،1929ص-539
.(543

ج������ي������رار خ���������وري Gérard
-1938/5/7) D. Khoury
 ،(2017/10/27ول���د ف��ي ب��ي��روت
وت��وف��ي ف��ي �إك�����س ق���رب مر�سيليا/
ف��رن�����س��ا� .صحافي وروائ����ي وم�����ؤ ّرخ
فيليب برتلو
لبناني-فرن�سي .ح�صل على دبلوم
ال��درا���س��ات العليا م��ن كلّية الحقوق
فيليب ب��رت��ل��و )-1866/10/9
والعلوم االقت�صادية في باري�س ،ثم
،Philippe Berthelot (1934
تابع درا�سته في الجامعة الي�سوعية
مدير عام الخارجية الفرن�سية .ابن
في بيروت  USJو�أخيرا في جامعة
الكيميائي ورج��ل الدولة مار�سلين
�إك�س قرب مر�سيليا ،حيث نال دكتوراه
برتلو ووزي���ر الخارجية الفرن�سي
في تاريخ الدرا�سات الفل�سفية ،وكان
) ،(1907-1885ومن �أب��رز الوجوه
مو�ضوعه “عالقات العمل والراحة في
في الخارجية الفرن�سية في بداية
اليطوبيات االجتماعية من القرن 16
القرن الع�شرين .در�س الحقوق وكان
�إلى يومنا” .عمل  1970-1966مديراً
ل��ه �إل��م��ام وا���س��ع بالتاريخ وفل�سفة
لمكتب ال�سياحة اللبنانية في باري�س،
ال�شرق الأق�صى .ر ّبته والدته تربية
فيليب برتلو ( )1934-1866مدير عام اخلارجية الفرن�سية.
ً
وم�ست�شارا ف��ي ال�سفارة اللبنانية.
بروت�ستانتية كالفينية ،بيد �أ ّن��ه كان
ثم م�س�ؤوالً عن ال�صفحة الثقافية في جريدة ال�صفا ال�صادرة
ملحداً ال�أدري���اً Agnostique.با�شر وظيفته الدبلوما�سية
بالفرن�سية في بيروت .وا�ستق ّر منذ  1972في �إك�س .قام ما
بجولة وا�سعة في �آ�سيا ،و�أم�ضى �سنتَين في ال�صين ،1904-1902
فجاب مختلف �أرجائها ،و�ص ّرح يومها قائ ً
بين  1976و  1991ببحوث تاريخية في �أر�شيف الخارجية
ال“ :ما من تدريب
مهني وال �إن�ساني حقيقي من دون � ٍ
الفرن�سية في باري�س ونانت لدرا�سة ن�ش�أة ال��دول في ال�شرق
إقامة في ال�شرق الأق�صى”
الأدنى  ،1920وال �سيما ن�شوء لبنان الكبير .ح�صل  1992على
وهي مقولة طبعت الخارجية الفرن�سية في تلك الحقبة ،بيد �أ ّنها
دبلوم الدرا�سات المع ّمقة في التاريخ في جامعة INALCO
�صائب بدخول ال�صين معترك
حد�س �سيا�سي
ع ّبرت �أي�ضاً عن
ٍ
ٍ
باري�س وك��ان مو�ضوعه “دور لوي�س ما�سينيون في ال�سيا�سة
ال�سيا�سة الدولية المعا�صرة بعد عزلة تاريخية طوع ّية وطويلة.
العربية لفرن�سا” .ودكتوراه  1993على �أطروحته في التاريخ:
كان برتلو� ،إلى جانب �أري�ستيد بريان ،من �أبرز المدافعين
“فرن�سا والم�شرق العربي :ن�ش�أة لبنان الحديث .”1920-1914
التوجه القائل باللين والمرونة تجاه �ألمانيا بعد هزيمتها
عن
ّ
اختير نائباً لرئي�س ثم رئي�ساً لدائرة كوندور�سيه في �إك�س
في الحرب العالمية الأولى ،وهو من �أبرز العاملين على توقيع
ّ
 .1996-1989من م�ؤلفاته-1 :الأم��ل والثورة ،باري�س .1970
اتّفاقية لوكارنو ومعاهدة بريان-كيلّوغ.
-2ح��وارات مع فرن�سوا ب��ارون الحاكم ال�سابق ل بوندي�شري/
وبعد �أن عمل حقبة مديدة مديراً لمكتب وزير الخارجيةُ ،ع ّين
ّ
الهند ،بيروت-3 .1972 ،مذكرات الفجر،
برتلو مديراً عا ّماً للخارجية الفرن�سية� ،إلى
حول ّيات لبنانية ،1920-1918 ،فرن�سا،
�صحية .1933
�أن ُو�ضع بالت�ص ّرف لأ�سباب ّ
-4 .1987ن�����ش���أة دول���ة لبنان الكبير،
دعم برتلو منذ البدء �سيا�سة معتدلة تجاه
درا���س��ة ف��ي مجلّة les Cahiers de
�ألمانيا ،وتو ّقع التداعيات ال�سلبية التّفاقية
 ،l’Orientباري�س-5 .1990 ،المنزل
فر�ساي ،و�شروط ال�صلح معها.
الغائب ،باري�س-6 .1991 ،بين الإ�سالم
وه���ذه ال�سيا�سة �س ّببت ل��ه ع���داوات
والغرب ،حوارات مع مك�سيم رودن�سون،
وخ�صومات عديدة ال �سيما مع الرئي�س
-7 .1998قرن من �أجل ال �شيء ،بيروت،
ال��ف��رن�����س��ي ري��م��ون ب��وان��ك��اري��ه واليمين
دار النهار�-9 .2004 ،سليم تقال -1895
ال��م��ت��ط�� ّرف ال���ذي ���س��ان��ده .اع��تُ��ب��ر برتلو
 ،1945م�ساهمة من �أجل ا�ستقالل لبنان،
لولب ال�سيا�سة الخارجية لفرن�سا في
باري�س-9 .2004 ،االن��ت��داب الفرن�سي
الن�صف الأ ّول من حقبة ما بين الحربَين
العالم ّيتَين .وكان �شاعراً و�صديقاً داعماً
في �سوريا ولبنان ،الكتابات ال�سيا�سية لـِ
روبير دو كي ،باري�س-10 .2006 ،فرن�سا
لعدد من الأدباء الفرن�سيين وال �سيما بول
وال�شرق العربي :ن�ش�أة لبنان الحديث
كلوديل� ،سان ج��ون بر�س� ،أن��دري��ه جيد،
 ،1920-1914باري�س.1993 ،
وجان جيرودو وغيرهم
يو�سف العظمة ( )1924-1884وزير احلربية ال�سوري و�شهيد
مي�سلون.
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إضاءة

�أغنى و�أفقر الر�ؤ�ساء وامللوك يف العامل
جورج حايك
تثير ح��ي��اة ال��ر�ؤ���س��اء وال��م��ل��وك ف��ي العالم
ف�����ض��ول ال��ك��ث��ي��ري��ن ل��م��ا تت�ضمنه م���ن ث���راء
فاح�ش �أو فقر وتوا�ضع في م�ستوى الحياة
الإجتماعية والإقت�صادية ،وال نتكلم عن
ر�ؤ�ساء وملوك حاليين فح�سب �إنما عن
�شخ�صيات م���رَّت وحكمت �أوط��ان��ه��ا� :إم��ا
جمعت ث��روات خيالية �أو رحلت كما �أتت
�إلى ال�سلطة.
ّ
�سنبد�أ ب�أ�سماء ر�ؤ���س��اء وحكام �أثرياء،
قد ال يخطر ببالكم قيمة ثرواتها ،ماليين
بل مليارات الدوالرات ُجمعت �أحيا ًنا ب�سر َيّة
تامة و�أحيا ًنا �أخرى عل ًنا وب�صراحة كاملة.

سلطان بروناي

ح�سن البلقية.

أغنى امللوك والرؤساء
الرئيس بوتني

يُقال �إن ال �شيء ي�ضاهي ثروة الرئي�س الرو�سي فالديمير بوتين
التي تبلغ حوالي  70مليار دوالر وبالتالي فهو �أغنى رئي�س في العالم
كله .وقد تولى حكم رو�سيا منذ عامي  2012وتتوزع ثروته في �أكبر
ن�سبة �أ�سهم في �أ�شهر ال�شركات الرو�سية وال�شركات العالمية.

ملك تايالند

يُعتبر ملك تايالند ماها فاجيرالونغكورن �أغنى ملك في العالم
بثروة ّ
تقدر بحوالي  30مليار دوالر .وهو يملك �شركات
�ضخمة ع���دة تعمل ف��ي ال��م��ج��االت
كافة ،بالإ�ضافة �إلى امتالكه
م�������ج�������م�������وع�������ة ف��������ن��������ادق
.KEMPINSKI
وق����د ����ص���رح ع��ل��م��اء
الإق�����ت�����������ص�����اد ب�������أن
�أ����ص���ول���ه ال��م��ال��ي��ة
ت�������زي�������د ك��������ل ع������ام
ث��ل��اث�����ة م����ل����ي����ارات
دوالر.

بوتين.
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يتميّز ح�سن البلقية ،وه���و ال�سلطان التا�سع
وال��ع�����ش��رون ل��ب��رون��اي ،ب��ث��روت��ه ال��ط��ائ��ل��ة ،وي��رج��ع
ث���راء ه���ذه ال�سلطنة ال�صغيرة �إل���ى احتياطي
م���خ���زون ال��ب��ت��رول ال��م��وج��ود ف��ي��ه��ا .ف��ف��ي ع��ام
 2019قدرت ثروة ال�سلطان بحوالي  19مليار
دوالر� ،أم��ا اليوم فيقال �إنها باتت تتجاوز الـ
 28مليار دوالر .تعي�ش الأ���س��رة الحاكمة في
ق�صر �ضخم ج ًّ���دا ت��م ت�سجيله ف��ي مو�سوعة
«غ���ي���ن���ي�������س» ،ل���ي���ك���ون ب���ذل���ك �أك����ب����ر ال��ق�����ص��ور
الرئا�سية في العالم والتي ت�صل م�ساحته �إلى
 2.2مليون قدم .وقد �أنفق على عملية بنائه ما
ال يقل عن  1,4مليار دوالر عام  .1984وقيل �إن
ال�سلطان ح�سن يمتلك �أكثر من �سبعة �آالف �سيارة
م��ن �أح���دث ال��ط��رازات ،بالإ�ضافة �إل��ى ع��دد كبير من
الطائرات الخا�صة.

رئيس تشيلي

يُعتبر �سيبا�ستيان بينيرا رئي�س دول��ة ت�شيلي من �أب��رز الأثرياء
من بين الر�ؤ�ساء في العالم قد بلغت ثروته  2,5مليار دوالر .هو ال
يدير دول��ة مليئة بالثروات فح�سب و�إنما هو � ً
أي�ضا يتمتع بالثراء
الفاح�ش .فقد ا�ستطاع �أن يحقق ثروته الطائلة تلك من البطاقات
االئتمانية التي �أ�صدرتها �شركته البنكية التي �أ�س�سها في عام ،1976
ووزع �أ���ص��ول��ه��ا ال��م��ال��ي��ة ف��ي ���ش��رك��ات مختلفة لي�ستثمر ب���أك��ب��ر ق��در
ممكن .بعد ف��وزه بالإنتخابات ع��ام  2010خ�ص�ص  26بالمئة من
�شركات الطيران الت�شيلية بمبلغ يقدر بـ  1,5مليار دوالر .وهو يملك
� ً
أي�ضا ،قناة ف�ضائية بحوالي  150مليون دوالر .وقام ببيع �أ�سهم �أحد
�أهم الفرق الت�شيلية في كرة القدم.

ملك املغرب

من �أب��رز الملوك الأغنياء محمد ال�ساد�س وهو حاكم المغرب،
�إذ تبلغ ثروته حوالي  2,5مليار دوالر .وهو يمثل المعنى الحقيقي
لمقولة «غني كالملوك» ،وقد تم تعيينه في من�صبه في عام 1999
بعد وف��اة وال��ده رغ��م معار�ضات كثيرة ح��ول توليه المن�صب ب�سبب
ح�ساباته البنكية الممتلئة .وال �أح���د ينفي �أن���ه واح���د م��ن �أغنى
الرجال في �أفريقيا ،حيث يمثل �أكبر ن�سبة �أ�سهم  ONAوالتي تعمل
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ف��ي عمليات التعدين وال��ب��ي��ع .وي��ق��ال �إن���ه يحتاج
يوم ًيّا حوالي  960دوالرًا للإنفاق ال�شخ�صي الذي
ي�صرف من خزينة الدولة.

أمير ليشتنشتاين

وي�����ت�����ق َّ
�����دم ي����وه����ان����ز �آدم ه�����و �أم�����ي�����ر ل����دول����ة
ل��ي�����ش��ت��ن�����ش��ت��اي��ن ب�لائ��ح��ة الأث�����ري�����اء ب���ث���روة ت��ق ّ��در
بحوالي  4مليار دوالر ،وا�سمه الكامل هو يوهانز
�آدم فرديناند �ألوي�س ج��وزي��ف م��اري��ا م��ارك��و دافيانو
بيو�س .يرجع تاريخ عائلته في الحكم �إل��ى �أكثر من
 900عام .هذا هو ما يجعلها واح��دة من �أغنى العائالت
الحاكمة ف��ي �أوروب����ا وال��ع��ال��م .وه��و يُعتبر الم�ساهم الأك��ب��ر
في �أهم البنوك العالمية و�شركات البترول .فقد و�صلت �أ�صوله
المالية في بنك «�إل جي تي» �إلى  2,6مليار دوالر .تقدر ثروة العائلة
ب�أكملها �إل��ى �أكثر من  7.6مليار دوالر .من �أه��م مظاهر ثرائه هو
امتالكه لمعر�ض لوحات يت�ضمن �أغلى اللوحات في العالم.

رئيس كوريا الشمالية

�إ�سم رئي�س دولة كوريا ال�شمالية كيم جونغ �أون يبدو حا�ضرًا في
ّ
وتقدر ثروته بحوالي  5مليار دوالر .يوزع
قائمة الحكام الأث��ري��اء.
�أ�صوله المالية في �أ�سهم �ضخمة لأكبر البنوك العالمية الموجودة
في معظم دول �آ�سيا .كما �أنه الم�ؤ�س�س الرئي�سي لأحد �أهم البنوك
في كوريا ال�شمالية ،ويمتلك ح�سابات في بنوك دولة ال�صين يقدر
ر�صيدها بماليين الدوالرات.

أفقر امللوك والرؤساء

ف���ي ال��م��ق��اب��ل ،ل��ي�����س م�����س��ت��غ��ر ًب��ا �أن ي���ك���ون ه��ن��اك
مجموعة من الر�ؤ�ساء الفقراء في العالم �أو ذات
االمكانات المتوا�ضعة ،و�أهمهم رئي�س الأوروغواي
ال�سابق خو�سيه موخيكا الذي �أُطلق عليه لقب
«�أفقر رئي�س في العالم» ،ب�سبب �أ�سلوب حياته
�شديد التق�شف ،وهو لم يرغب في الح�صول
على �أي راتب تقاعدي عن فترة خدمته كع�ضو
في مجل�س ال�شيوخ.
وال �أح����د ي��ن��اف�����س م��وخ��ي��ك��ا ك��رئ��ي�����س فقير
�سوى رئي�س جمهورية تانزانيا جون ماغوفولي
ال����ذي ال ي��ت��ج��اوز رات���ب���ه ال����ـ� 4آالف دوالر ،وه��و
ّ
ملقب بالبلدوزر� ،إذ كان �أول رئي�س دول��ة ينظف
ال�����ش��وارع ،حيث ق��اد حملة كبرى لتنظيف �شوارع
العا�صمة القديمة «دار ال�����س�لام» ،وك��ان��ت المنا�سبة

بو كيم جونغ �أون .تين.

حينها ه��ي اح��ت��ف��االت ع��ي��د الإ����س���ت���ق�ل�ال� ،إذ ك���ان م���ن ال��م��ق��رر
�إق���ام���ة اح��ت��ف��ال ���ض��خ��م ف��ي ب��اح��ة ك��ب��رى و���س��ط �أه���ازي���ج ال��م���ؤي��دي��ن
والأن�صار ،لكنه رف�ض كل هذه المظاهر ،و�آث��ر النزول �إل��ى ال�شوارع
وتنظيفها بعد �أن �أ�صدر ق��رار �إلغاء االحتفال بـ «ي��وم اال�ستقالل»،
ً
وطنيا للنظافة ،ون��ال��ت م�شاهد
وج��ع��ل ال��ي��وم الم�صادف ل��ه ي��وم ً��ا
الرئي�س وه��و يحمل النفايات اهتمام كثير م��ن النا�س والقنوات!
�أما رئي�س زيمبابواي ال�سابق روبرت موغابي فو�صل راتبه �إلى � 18ألف
دوالر �أميركي �سنو ًيّا.
ّ
الحكام الأكثر
ويعتبر رئي�س وزراء بلغاريا مارين نيكولوف ،من
قناعة براتب �سنوي ال يتجاوز الـ  26،929دوالرًا.
وي���ت���ق���ا����ض���ى رئ���ي�������س ال���ه���ن���د ب�����ران�����اب ك����وم����ا 32،216
دوالرًا .وال ي�����ت�����ج�����اوز رات����������ب رئ����ي���������س ال�������ص���ي���ن
����ش���ي ب���ي���ن���غ وه������و رئ���ي�������س �أك����ب����ر دول�������ة ب��ال��ع��ال��م
 39،720دوالرًا ،وه���و ي�����ش��غ��ل �أي ً
�����ض��ا من�صبي
الأم���ي���ن ال��ع��ام ل��ل��ح��زب ال�����ش��ي��وع��ي ،ورئ��ي�����س
اللجنة الع�سكرية المركزية.
ً
بعيدا فيديريكو فرانكو رئي�س
ولي�س
ال��ب��اراغ��واي ب��رات��ب � 40أل���ف دوالر ،وه��و
في الأ�صل طبيب جراح قبل �أن ي�صبح
ع�ضوًا في الحزب الليبرالي الراديكالي.
ي���ل���ي���ه رئ���ي�������س ���س��ل��وف��ي��ن��ي��ا ال�����س��اب��ق
بوروت باهور براتب  44280دوالرًا ،وكان
ب��اه��ور ع�����ض��وًا ف��ي ال��ح��زب الديمقراطي
االجتماعي.
الملك
ويبلغ ال��رات��ب ال�سنوي لرئي�س اثيوبيا
محمد
هايله مريم دي�ساليجنه � 67ألف دوالر.
ال�ساد�س.
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أمن وقضاء

من اغت�صب وقتل كوكب
يف الربغل ّيَة �سنة 2005؟
العميد م� .أنور يحيى
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كوكب ،مواطنة لبنانية (� 25سنة) ،تعي�ش مع �أهلها في �أحد ب�ساتين
البرغلية ،ق�ضاء ���ص��ور ،تتابع درا�ستها ف��ي الجامعة اللبنانية –
�صيدا ،تغادر منزلها الى جامعتها ظهرًا ،وتعود قبل الغروب �إلى
منزلها.
ي��وم � 17آذار  ،2005غ��ادرت كعادتها ول��م تعد .ا ّ َدع���ى وال��ده��ا المزارع
ل��دى ف�صيلة درك العبا�سية ،وب����د�أت الأج��ه��زة الأم��ن��ي��ة ت�ستق�صي
وتبحث عنها ب�إ�شراف النائب العام الإ�ستئنافي في الجنوب القا�ضي
عوني رم�ضان ،في ظل انت�شار �شائعات كثيرة عن �أنها ُقتلت لأ�سباب
مذهبية!
تعاونت ف�صيلة الدرك ومفرزة الإ�ستق�صاء مع المخبرين للتفتي�ش
عنها بكل الو�سائل المتاحة من دون نتيجة �إيجابية ،حتى كان يوم
� 28آذار  ،2005حين �شاهد �أحد عمال الب�ساتين في البرغلية قدمً ا
ب�شرية فوق التراب وعلى مقربة منها ثياب ن�سائية .توجه �إلى
ف�صيلة الدرك فح�ضر �آمرها النقيب غ�سان ح�سين ،وطلب
مكتب حوادث �صيدا والطبيب ال�شرعي ،و�أعلم النائب
ال��ع��ام وت��وج��ه �إل����ى ال��م��ك��ان ح��ي��ث ا���س��ت��ع��ان بهاتفه
الخلوي لت�صوير الأدلة ومكان المالب�س وجمع
�أوراق الكلينك�س المنت�شرة وما بقي عليها
م��ن الآث�����ار .ك��ان��ت ال��م�لاب�����س :بنطلون
وق��م��ي�����ص و�إي�������ش���ارب �أخ�����ض��ر ق��رب
ال�����ص��ن��دل ك��ل��ه��ا م��رت��ب��ة وت��ع��ود
لل�ضحية!
ب��ع��د ح�����ض��ور ال��ط��ب��ي��ب
ال�شرعي وعنا�صر الأدل��ة
ال����ج����ن����ائ����ي����ة ف������ي ال�������ش���رط���ة
ال���ق�������ض���ائ���ي���ة ،ب������د�أ ال���ح���ف���ر ح���ول
القدم فتبين �أنها تت�صل بجثة كوكب
التي تعرّف �إليها والدها .وبعد الت�شريح
والمعاينة الطبية الدقيقة تبيّن �أن��ه��ا ماتت
بالإختناق ثم الإغت�صاب ،وتم ذلك في مكان يبعد
 400م عن موقع الجثة ،بحيث ُ�ضبطت محارم
الكلينك�س وغطاء الر�أ�س الخا�ص بها ،وتم
�إر�سالها ال��ى المختبرات الجنائية في

ال�شرطة الق�ضائية وحددت الب�صمة الوراثية لمجهولين،لأنها كانت
لأكثر من �شخ�ص!
انت�شر جو من الرعب بين المزارعين والأهالي ،وطلب قائد الدرك
الت�شدد بك�شف الجناية ب�سرعة ،محافظة على ال�سلم الأهلي ،وتالفيًا
ل�شائعات مذهبية بغي�ضة في حينها� .أُر�سلت العينات المتجمعة
في م�سرح الجريمة والتي تحوي بقايا المني التي مر عليها �أكثر
م��ن ع�شرة �أي����ام ،للتحليل وال��م��ق��ارن��ة م��ن قبل مكتب المختبرات
الجنائية ،فيما بد�أ النقيب غ�سان ح�سين ي�ستق�صي ويبحث بكل
الو�سائل ،وي�ستمع �إل��ى بع�ض العمال ال�شباب في الب�ستان الكبير
بم�ساحته التي تفوق � 20ألف م .2كانت الجثة من دون مالب�س ،وقد
�أبقى الجناة على مالب�سها الداخلية والخارجية في محيط مكان
الجثة ،وظلت رائحة المني تفوح من ثياب المغدورة والتي �ضبطها
عنا�صر درك ف�صيلة العبا�سية.
تب َيّن للنقيب غ�سان ح�سين� ،أثناء ا�ستجواب ال�شهود والم�شتبه فيهم،
�أن �أحد ال�شبان كان م�ضطربًا وتظهر مالمح الجريمة عليه ،ويدعى
ح  .م (�20سنة) ،فل�سطيني يعمل في الب�ستان ،وق��د ح�ضرت دوري��ة
الأدلة الجنائية و�أخذت بع�ض بقايا العينات من تحت �أظافرالجثة،
وبعد تحليل الب�صمة الوارثية ،طابقت مع الب�صمة الوراثية لـ ح ،
مما ي�ؤ�شر �إلى عراك بين الفتاة ال�ضحية والمغت�صب!
بنتيجة التحقيق في ف�صيلة العبا�سية اعترف ح ب�أنه تعاون مع
ال�سوريين :م  .ف (� 18سنة) ،وع .ذ (� 25سنة) ،واللبناني ك  .ط (34
�سنة) ،وكلهم مزارعون في الب�ستان الكبير ،على خطف كوكب يوم
 2005 /3/ 17عند ع��ودت��ه��ا م��ن الجامعة ف��ي ���ص��ي��دا ،ف��ك��مّ ��وا فمها
ببع�ض المالب�س ،ور�شوا مخدرًا على وجهها لي�ضمنوا عدم المقاومة،
وت��ن��اوب��وا على اغت�صابها بعد تقييد يديها وخنقها ل�ضمان عدم
ال�صراخ .حتى �أنهم �أكملوا اغت�صابها بعدما لفظت �أنفا�سها الأخيرة،
ثم ج َرّدوها من مالب�سها ،وحفروا قبرًا لها في مكان يبعد  400متر
عن مكان المالب�س التي نزعوها عنها ،وطمروا الجثة بالتراب ،لكن
ربما حاول �أحد الكالب نب�ش الجثة ،فظهرت قدمها ،وكانت المر�شد
الأ�سا�سي للداللة على مكان الجثة وك�شف خفايا الجريمة.
�أما �أ�سباب الحادث ،كما روى ال�شبان الأربعة ،فكانت تم ّنع كوكب عن
اال�ست�سالم ل�شهوات ح .الذي الحقها ووعدها بالزواج ،لكنها رف�ضت،
فا�ستعان برفاقه و�أغ��راه��م بممار�سة الجن�س معها ،وه��ي الجميلة
المظهر ،ولما ح��اول��ت �أن ت�صدهم وتحمي نف�سهاُّ ،
�شلوا حركتها
لإتمام غايتهم ،اغت�صابها ولي�س قتلها ،كما قالوا ،لكنها اختنقت
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وق�ضت نتيجة �شهوة جامحة قاتلة وعنف كبير !
ط��اب��ق��ت ال��ب�����ص��م��ة ال���وراث���ي���ة ل��ث�لاث��ة م��ن��ه��م م���ع ال��ب�����ص��م��ة ال��وراث��ي��ة
المح�صلة من بقايا المني المتجمد على بع�ض مالب�س ال�ضحية،
وقد برروا نزع مالب�سها ودفنها عارية تحت التراب ،للتمتع بج�سدها
المغري و�إخفاء الأدلة؟
ك���ان لتوقيف ال�����ش��ب��ان الأرب���ع���ة( :ح  .م) ( -ع  .ذ ) ( -ك  .ط) ـ
(م  .ف) ،و�إيداعهم النيابة العامة الإ�ستئنافية في الجنوب ،الوقع
الممتاز ل��دى الأه��ال��ي و�سكان الب�ستان .وق��د ح�ضر ق��ائ��د ال��درك
العميد �سركي�س تادرو�س �إلى قيادة منطقة الجنوب و�أعلن في م�ؤتمر
�صحافي بح�ضور كل من:
ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام اال�ستئنافي القا�ضي ع��ون��ي رم�����ض��ان ،ق��ائ��د منطقة
الجنوب ف��ي ال���درك العميد �سامي نبهان ،و�أم���ر ف�صيلة العبا�سية
النقيب غ�سان ح�سين ،تفا�صيل عملية خطف كوكب والعثور على
والتعرّف على
جثتها في �أحد الب�ساتين بعد  11يومً ا من اختفائها
ُ
الجناة الأربعة عبر اال�ستعانة بالفنيين من المختبرات الجنائية
ال��م��رك��زي��ة ف��ي ال�شرطة الق�ضائية ،ومطابقة نتائج التحليل مع
الجناة.
زار قائد ال��درك الب�ستان لتعزية ذوي المغدورة فا�ستقبله الأهالي
والعمال بحفاوة وتقدير ،ونحروا الخراف م�شيدين ب�إنجاز الدرك
وا���س��ت��خ��دام تقنيات الب�صمة ال��وراث��ي��ة ل��ل��ت���أك��د م��ن ه��وي��ة ال��ج��ن��اة.
وا�ستعادوا الثقة بالدولة و�أجهزتها ،وت���أك��دوا من �أن خطف كوكب

واغت�صابها ث��م قتلها ك���ان لإ���ش��ب��اع ال��رغ��ب��ات الجن�سية ل�شبان ال
�سوابق جرمية لهم ،ولي�س لأ�سباب مذهبية ،كما روج البع�ض ،لإبعاد
ال�شبهات.
�إن ذكاء وفطنة �آمر ف�صيلة العبا�سية النقيب غ�سان ح�سين ،وح�سن
�إدارت�����ه ل��م�����س��رح ال��ج��ري��م��ة ،وت���ع���اون م��ك��ت��ب ال���ح���وادث وال��م��خ��ت��ب��رات
الجنائية المركزية في ال�شرطة الق�ضائية ،ونباهة الطبيب ال�شرعي
الذي �أكد �أن اغت�صاب ال�ضحية وقتلها ح�صل بغير مكان العثور على
جثتهاَّ ،
وحدد طريقة قتلها� ،ساهم بالتعرف �إلى �أ�صحاب الب�صمة
ال��وراث��ي��ة العائدة �إل��ى بقايا المني على مالب�س ال��م��غ��دورة ،ف�أ�سرع
النقيب لتوقيفهم واع��ت��رف��وا بقتلها ودفنها تحت الأر����ض لإخفاء
الأدلة وجعل عمل ال�ضابطة العدلية �أكثر �صعوبة.
مما ال �شك فيه �أن ل��دى �أ�شخا�ص ال�ضابطة العدلية المحددين
في قانون �أ�صول المحاكمات الجزائية والعاملين في ق��وى الأم��ن
الداخلي قدرات عالية وو�سائل متقدمة ت�ساهم بك�شف �أكثر الجرائم
ً
غمو�ضا ،ومهما حر�ص الجناة على �إخفاء �أدلتهم ،يب َقى في م�سرح
الجريمة� ،إذا ما تم ا�ستثماره بعناية ،الكثير لإر�شاد المحققين �إلى
هوية الجاني و�سرعة �إيداعه الق�ضاء لأخذ الق�صا�ص المنا�سب.
ّ
يتحقق ذل��ك عندما ي��ت��اح ل��ه���ؤالء المحققين ال��ج��دي��ري��ن حرية
العمل ،وو�ضع تقنيات المباحث العلمية الحديثة بت�صرفهم للنجاح
بممار�سة مهامهم بحماية الأم��ن الإجتماعي وال�سلم الأهلي بين
�أفراد المجتمع.
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تحقيق

كيف نتعامل مع

الطفل امل�صاب

بال�شلل الدماغي؟
ليلى الداهوك
ي�سبIب ال�شلل الدماغي عج ًزا ج�سد ًيّا وخللاً في النمو،
ويعاني عدد من الأطفال من هذه الحالة التي �إذا ما كان
اكت�شافها مت�أخ ًرا �سي�ؤثر على فعالية العالج .
«الأم��ن» ت�ضيء على هذه الحالة مع الإخت�صا�صي في
�أمرا�ض الدماغ والجهاز الع�صبي البروفي�سور �إيلي خليل
ع�ساف.
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پ كيف ن�صف ال�شلل الدماغي و�أ�سبابه؟
 ال�شلل الدماغي حالة ت�صيب الأطفال منذ الوالدة ،ويمكنظهورها بعد �أ�سابيع �أو �أ�شهر عدة ،وهي التلف في منطقة
محددة داخل الدماغ �أو التلف ال�شامل .ولهذه الحالة �أ�سباب
عدة هي:
 -1في حال حدوث حالة مر�ضية عند الأم خالل مرحلة
تك ّون الجنين.
 -2ب�سبب زواج القربى مما ي�سبب حالة وراثية ت�ؤدي �إلى
تلف الدماغ.
 -3تك ّون مواد �سامة في الدماغ داخل المادة البي�ضاء� ،أو
في خاليا الق�شرة الدماغية ،وتحدث هذه الحالة وراثية من
ف�صيلة  ، Metabolic diseasesوت�ؤدي �إلى �ضمور في
الدماغ  Brain Atrophyوالخاليا.
 -4نق�ص الأوك�����س��ي��ج��ي��ن خ�ل�ال ال����والدة Neo Natal
 ، Hypoxemiaويحدث هذا النق�ص في حاالت الوالدات
ال�صعبة �إذا ت�أخر الطبيب ب�إجراء العملية القي�صرية في

الوقت المنا�سب.
 -5حين يبتلع الجنين ماء الخال�ص خالل الوالدة ي�ؤدي ذلك
�إلى نق�ص في �أوك�سيجين الدماغ ي�ؤثر في ما بعد على نموه.
أي�ضا،
� -6إذا التف حبل الخال�ص حول عنق الجنين ي�سبب � ً
النق�ص في الأوك�سيجين.
خ�صو�صا �إذا ت ّم �سحب
 -7نزيف في الدماغ خالل الوالدة،
ً
الجنين بالفاكيوم.
� -8أحيا ًنا نادرة يكون ال�سحايا  ،Meningitesهو ال�سبب
مما ي�ؤدي �إلى �أعطال في الدماغ.
وقد يكون هناك خلل في تكوين الدماغ وتوازن حجمه بين
اليمين والي�سار .والجدير بالذكر �أن تكوينه يبد�أ في رحم الأم
ويتوا�صل لمدة � 24شه ًرا بعد الوالدة.
ومن الممكن �أن ي�صيب ال�شلل الجزئي منطقة م�س�ؤولة عن
النطق� ،أو حركة اليدين والرجلين� ،أو التوازن� ،أو التفكير
والذاكرة� ،أو النظر ،ولكن عادة ما تحدث الإ�صابة ب�شكل
�شامل بن�سبة � 80إلى  % 90من الحاالت.
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الربوفي�سور ع�ساف.

 Epilepsyال��ذي يعاني منه ق�سم كبير م��ن الم�صابين
بال�شلل الدماغي.

پ وماذا عن العوار�ض؟
�أولاً � :إذا ولد الطفل �شفتاه زرق��اوان وكانت ال��والدة �صعبة
واحتاج �إلى حا�ضنة ).(couveuse
ثان ًيا� :إذا الحظت الأم �أو الطبيب �أن الطفل حديث الوالدة
نع�سا �أغلب الأحيان وحركته قليلة
يرف�ض الر�ضاعة ،ويبدو ً
جدا� ،أو �إذا و�صل �إلى ال�شهر الثالث وكان عاجزًا عن تثبيت
ً
رقبته� ،أو �إذا عجز في ال�شهر ال�ساد�س عن الجلو�س ب�شكل
م�ستقيم ،وك��ان يعاني م��ن ارت��خ��اء ف��ي الع�ضالت ور�أ���س��ه
ينقلب �إلى الأمام �أو الوراء .و�إذا ت�أخر في فترة الحقة عن
الوقوف على رجليه �أو بلغ ال�سنة الأولى وت�أخر عن النطق
�أو الحركة واللعب .كل هذه عالمات تفر�ض التوجه �إلى
طبيب اخت�صا�صي لإج���راء الفحو�صات ال�لازم��ة والت�أكد
من وج��ود �شلل دماغي و�أ�سبابه لو�صف كيفية العالج في
الحاالت الب�سيطة ،وطرق توخي الحذر والإهتمام بالطفل
في الحاالت المتقدمة .ويجب �أن تت�ضمن الفحو�صات �صورة
رنين مغناطي�سي وفحو�صات دم �شاملة من �ضمنها فح�ص
ٌ
وتخطيط للدماغ الكت�شاف �إمكان وجود داء ال�صرع
الغدد

پ هل من عالج؟ وفي �أي حاالت؟
ـ للأ�سف ،ال ن�ستطيع معالجة الأ�سباب و�إنما النتائج ،ويتوقف
تقدم العالج على ن�سبة ال�شلل و�سببه .ففي الحاالت الب�سيطة
الناتجة من نزيف خفيف عند الوالدة� ،أو نق�ص ب�سيط في
الأوك�سيجين ،ممكن �أن يتقدم العالج لي�صبح الطفل �شبه
طبيعي وذلك بمتابعة حثيثة للعالج الفيزيائي Phisical
 therapyف��ي ع��م��ر م��ب��ك��ر ،وت��ق��وي��م ال��ن��ط��ق Speech
� .Terapyأما �إذا كان الطفل م�شلولاً بالكامل فنلج�أ �إلى
العالج الفيزيائي لمنع حدوث العقر في �أ�سفل الظهر والأكتاف
والكاحل� ،أو الق�صر في �أوتار الكف والكاحل مما ي�ضطرنا
�إلى �إج��راء عمليات متتالية له لتطويل الأوت��ار .وفي بع�ض
الحاالت ن�ضطر �إلى �إدخال �أنبوب للمعدة Castrostomy
حين يعاني المري�ض من «ال�شردقة» عند ابتالع الطعام فتتم
تغذيته مبا�شرة في المعدة .وفي حاالت �أخرى قد ن�ضط ّ ُر
�إلى ثقب الق�صبة الهوائية لي�صل الأوك�سيجين �إلى الرئتين.
كما �أن ثمة حاالت ت�ضطرنا �إلى �إعطائه الم�س ّيل لمنع حدوث
الجلطات في الرجلين والرئتين.
�أم��ا �إذا عانى الطفل م��ن داء ال�صرع ،فيجب ا�ست�شارة
اخت�صا�صي في �أمرا�ض الدماغ لو�صف �أدوي��ة تجنبه من
بد من الإ�شارة �إلى �ضرورة توفير
نوبات ال�صرع .وهنا ال ّ
و�سائل الراحة في المنزل مثل فر�شة ماء ،وكر�سي متحرك
للخروج والت�سلية وزي��ارة الحدائق العامة .وت�أمين �سرير
م�ست�شفى في الحاالت المتقدمة .كذلك يجب تجنب �إ�صابته
بالتهابات في البول.
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�أزمة
الدواء

فوتني مهنا �سعد

الأدوية� ..أزمة جديدة يف وجه املواطن اللبناين.

كان ينقص املواطن اللبناني أزمة
جديدة تضاف إلى أزماته اليومية اإلقتصادية واملالية
واإلجتماعية ،لتضاف إليها أزمة فقدان األدوية ،أو
احتكار بعضها ،فضلاً عن التضارب في أسعارها بني
صيدلية وأخرى.
بني ليلة وضحاها ارتفعت األسعار بشكل جنوني
ّ
وحتكمهم برقاب الناس ،فبني
والسبب طمع البعض
صيدلية وأخرى فرق شاسع باألسعار .وسأعطي مثلاً
ما حصل أمامي مع إحدى السيدات اشترت دواء
«الضغط» مببلغ زهيد قيل لها إنه مدعوم ،وبعد ثالثة
أيام ذهبت الى إحدى الصيدليات لتشتريه ففوجئت
بأن سعره  318ألف ليرة ،وبعد نصف ساعة دخلت
صيدلية أخرى وطلبته للتأكد من الزيادة فقط فقال
لي الصيدلي إن سعره ً 435
ألفا.
هذه عيِّنة صغيرة من معاناة آالف املرضى بأمراض
مزمنة ومضطرون لشراء أدوية على الدوام ،ويصدمون
بارتفاع أسعارها بشكل جنوني ،هذا إذا لم يقل لهم
«هيدا الدوا مقطوع» .األمر الذي يجعلنا نضع هذه
املشكلة برسم املعنيني بهذه القضية احلساسة.

وزير الصحة :املواطن وأزمة الدواء
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وزير ال�صحة الدكتور فرا�س الأبي�ض قال :على عك�س ما ي�شاع
لم يتم رفع الدعم عن الأدوي��ة المزمنة وال�سرطانية ،فالأمرا�ض
الم�ستع�صية مدفوعة بالكامل� ،أما الأدوي��ة المزمنة فتختلف بين
�صنف و�آخر ،والح ّد الأدنى للدعم هو  %25والأق�صى هو  ،%65وهذا

ال يعني �أن الأ�سعار لم ترتفع لكن لهذا المو�ضوع حدود .ونحن نبذل
ما بو�سعنا من �أجل التخفيف عن المواطن بقدر الم�ستطاع ،وال
�أنكر �أننا نعي�ش فو�ضى داخل �سفينة في بحر هائج ،ومعظم م�شاكلنا
مالية ،فقِ لَّة الأموال «ك�شفت العورات القديمة» ،ويبقى المواطن هو
الحلقة الأ�ضعف.
وعندما �س�ألناه عن ق�ضية ال�ضمان والم�شاكل مع الم�ست�شفيات
�أجاب:
ال�ضمان تحت و�صاية وزارة العمل ،نحن ننظم الإ�ستراتيجية
ال�صحية فح�سب ،وندفع ثالثة �أ�ضعاف ،و�سوف ن�سعى جاهدين من
�أجل توفير العالج للمواطن.
�أ�ضاف� :أكدنا التزام الوزارة موا�صلة العمل على تح�سين ال�صحة
النف�سية وخدماتها ،ونولي هذا الأمر �أهمية كبيرة لأنه ي�ؤثر على
الأجيال ،ون�سعى من جهة الى ت�أمين ما �أمكن من دعم مالي ي�ساعد
الم�ست�شفيات في ظل ال��ظ��روف ال�صعبة ،وم��ن جهة ثانية نتابع
المراقبة للت�أكد من �أن المر�ضى يح�صلون على ما يحتاجون.
وهنا �أ�شدّد على �ضرورة اقرار المزيد من البرامج بالتعاون مع
المنظمات الأممية والدولية والجهات المانحة لم�ساعدة القطاع
ال�صحي على ال�صمود ،ولدى الوزارة م�شروع تقوم ب�إعداده بالتعاون
مع منظمة ال�صحة العالمية لو�ضع خريطة م�ستقبلية للنظام ال�صحي
في لبنان.
وعن ق�ضية الدواء ركز الوزير الأبي�ض على البديل �أي «الجنريك»
لأنه لي�س من ح ّل جذري في ظل الأزمة االقت�صادية والمالية التي
تع�صف بلبنان.
ّ
َ
و�أمل �أن تحل هذه الأمور بعقالنية وت�� َر ٍ ّو لأن النا�س لم يعودوا
يتحملون المزايدات ،ويكفيهم ما يجري .كما �أتمنى على �أ�صحاب
ال�صيدليات �إر�شاد المواطن �إلى الدواء البديل والذي هو �أقل كلفة
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وله المفعول ذات��ه ،و�أعطي اً
مثل والدتي ،فهي
ذهبت �إلى ال�صيدلية لت�شتري دواء فوجدت �أن
�سعره فاق المليون ليرة ،عندها ا�شترت ثالث
علب من الدواء البديل بهذا ال�سعر.
وتابع وزير ال�صحة� :سيا�ستنا دعم المري�ض
�أولاً و�أخ��ي�� ًرا ،وال رج��وع عن المرتبة المتقدمة
للنظام ال�صحي اللبناني .كما �أن ال��وزارة تعمل
على تر�شيد الأم���وال المر�صودة لدعم ال��دواء
والم�ستلزمات الطبية والتي تبلغ قيمتها خم�سة
وثالثين مليون دوالر �شهر ًّيا ،ونحن حري�صون
على ا�ستخدام هذه الأموال للح�صول على �أف�ضل
النتائج التي ت�صب في م�صلحة المري�ض .و�سوف
ن�ستمر بدعم الأقل �سع ًرا � %100شرط �أن تكون
من �ضمن الأدوية الم�سجلة في الوزارة والمطابقة
للمعايير العالمية مما يعني �أنها م�ضمونة الجودة.
ً وزير ال�صحة الدكتور فرا�س الأبي�ض.
كذلك �سندعم ال��دواء «الجينيريك» الأق��ل ثمنا
�ﻷ
لقد تلقيت �شكاوى عدة بهذا ال�صدد ،والم�ؤ�سف �أن ا زمة المالية
ولي�س ال��دواء الأ�سا�سي « »Brandمن دون �أن يكون على ح�ساب
لي�ست الوحيدة في لبنان بل ثمة �أزمة �أخالقية �أكثر حدة ،وهنا على
الجودة �أو الفعالية .و�أعلن عن رفع الدعم كل ًّيا عن بع�ض ا�ﻷ دوية
المواطن معرفة �أنه قادر الح�صول على الدواء الجيد وب�سعر منا�سب
المزمنة المتدنية الكلفة والتي كانت مدعومة بن�سبة  %25الأمر الذي
من �أي �صيدلية �أخ��رى ،كما يمكن لأي �شخ�ص الدخول �إلى موقع
ي�سهل عملية ا�ستيرادها ،في حين �أن هام�ش ارتفاع �سعرها �سيكون
اً
وزارة ال�صحة العامة للت�أكد من �أ�سعار الأدوي��ة .في المقابل على
قليل .و�أكد «�أن لقاحات الأطفال المدرجة المعتمدة �ضمن منظمة
ال�صيدلي �إر�شاد المواطن �إلى ال��دواء المر ّكب من المادة نف�سها
ال�صحة العالمية لم تنقطع في �أي وقت ،وهي متوفرة ومتاحة مجا ًنا
وبالفعالية ذاتها.
في مراكز الرعاية ال�صحية .ولقد و�ضعنا خطة بالتعاون مع منظمة
ال�صحة العالمية� ،آملين تحقيقها خالل المرحلة القليلة المقبلة من
�أجل �إن�شاء المختبر المركزي لما له من دور �أ�سا�سي في �ضمان
نقيب الصيادلة:
جودة الدواء كما �سالمة المياه والغذاء.
وعن احتكار بع�ض ال�صيدليات للأدوية قال:
نسعى جاهدين لتوفير الدواء

نقيب ال�صيادلة د .جو �سلوم.

كان ال بد لنا من لقاء نقيب ال�صيادلة الدكتور جو �سلّوم ل�س�ؤاله
عن �سبب اختالف الأ�سعار بين �صيدلية و�أخرى ،وكيف يمكن �ضبط
اً
ف�ضل عن احتكارها ،وكذلك رفع الدعم عن �أدوية
هذه الظاهرة،
الأمرا�ض المزمنة ،فقال:
ي�سعر الأدوي��ة� ،إنما
من المعروف �أن ال�صيدلي لي�س هو من ِ ّ
ي�أتي الدواء م�س َّع ًرا بموجب م�ؤ�شر ي�صدر �أ�سبوع ًّيا �أو �شبه �أ�سبوعي
عن وزارة ال�صحة .الخالف يحدث عندما ي�صدر الم�ؤ�شر ،لي�س كل
ال�صيدليات لديها «�سي�ستام» ي�صحح الأ�سعار فور �صدورها ،لهذا
ال�سبب يتغير الو�ضع و�أحيا ًنا قليلة جدًا تكون ب�شكل متعمد ،ونحن
كنقابة نراقب عن كثب هذه الأمور.
�أما بالن�سبة �إلى �أدوية الأمرا�ض المزمنة فقال :لقد ُرفِ َع الدعم
عن الأدوي��ة التي لها بديل محلي ،واليوم يجري ا�ستيرادها لكن
�أ�سعارها تكون باهظة الثمن والمواطن ال ي�ستطيع ت�أمينها ،كذلك
ال�صيدلية لي�س ب�إمكانها �أخذها لو�ضعها على الرف ،لهذا ال�سبب
طرحنا مو�ضوع البطاقة الدوائية ون�أمل �أن تنجز قري ًبا .ونحن دائ ًما
نعمل من �أجل م�ساعدة المواطن على �إيجاد الحلول و�إجراء الالزم
من ناحية �إر�شاده �إلى الأدوية البديلة والمفيدة في الوقت ذاته.
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المكتبة الشرق َّية في بيروت
غني
ذاكرة ح َّية لتاريخ
ّْ
مي�شلين مبارك
و�أن�������ت تج�������ول في الجامعة الي�سوعية في بيروت ،يطالعك تاريخ عريق من الكتب والوثائق ،من ال�صور والمخطوطات ،تاريخ
ينطق بكل اللغات ويبوح بالح�ضارات ال�شرقية ،فتعرف � َ
أنك في المكتبة ال�شرقية التابعة للجامعة.
زي�������ارة «الأم�������ن» كانت لمنا�سبة �إعادة افتتاح المكتبة من جديد بع�������د ترميمها من جراء الأ�ضرار الكبيرة التي لحقت بها بعد
انفج�������ار المرف��������أ في � 4آب الما�ضي .وق�������د ا�ستقبلتنا مديرتها ال�سي�������دة مي�شلين بيطار بهدوئها ولطافته�������ا ،وكان معها حوار
تحدثت في م�ستهله عن تاريخ هذه المكتبة العريقة ،فقالت:
«بد�أ الآباء الي�س���وعيون وتالميذهم بتجمي���ع الكتب عندما كانوا في
مدر�س���ة غزي���ر الإكليريك َّي���ة قبل الع���ام  1875تاريخ �إن�ش���اء جامعة
القدي�س يو�سف في بيروت ،وا�ستمر منذ ذلك الحين .بداية ،تركزت
الكت���ب عل���ى الاله���وت والأدب العربي ،ومع الوقت كب���رت وتنوعت
مخ�ص����ص لها في بيروت
الكت���ب فيه���ا ،فانتقلت من غزير �إلى مبنى
ّ

)الأ�ش���رفية( في العام  ،1937وقد �أطلق الأب الي�س���وعي الم�ست�شرق
لوي�س �ش���يخو عليها �إ�س���م «المكتبة ال�ش���رقية» ،حتى �أ�صبحت ت�ض ّ ُم
الي���وم كت ًب���ا حول التاري���خ ،الجغرافيا ،الدرا�س���ات الإ�س�ل�امية ،علم
الآث���ار ،الفل�س���فة ،الأل�س���نية ...وب�أكثر من ثماني لغات» .و�س���اهمت
الأ�س���فار التي قام بها الأب �شيخو �إلى جميع �أ�صقاع الأر�ض والكتب

جانب من املكتبة.
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والمخطوطات التي جلبها معه في �إغنائها.
وع ّما تختزنه المكتبة اليوم من قيمة ثقافية ،قالت ال�سيدة بيطار:
«تحتوي المكتبة على �أكثر من � 225ألف كتاب �إ�ض���افة �إلى مجموعة
كبي���رة م���ن المخطوطات ال �س��� َّيما في اللغتين العربية وال�س���ريانية،
ومنه���ا م���ا ُكتب باللغ���ات الفار�س���ية ،والقبطية والأرمني���ة ،والتركية
واليونانية ،كلّها تُقدر بحوالي  3700مخطوطة �ش���رق ّية� ،إ�ضافة �إلى
الخرائط الجغرافية ،والآالف من ال�صور الفوتوغرافية».
يبق���ى القول �أ َّن المكتبة ال�ش���رق ّية التي �أدرجتها منظمة الأوني�س���كو
�ض���من الئحة الأبنية التراث ّي���ة االثر ّية ،هي الذاك���رة الح ّية لتاريخنا
محب للمعرفة �أن
الم�شرقي ،وبالتالي م�س�ؤولية كل قارئ �أو باحث �أو
ّ
يعزز انت�شارها من �أجل �أن ت�ستمر في لعب دورها المهم هذا .كيف؟
ه���ذا ال�س����ؤال تجيب عنه ال�س���يدة بيط���ار بالقول�« :أب���واب المكتبة
مفتوحة للجميع من دون ا�س���تثناء .هناك ا�ش���تراك رمزي لك ّل باحث
�أو طال���ب �أو م���ن يري���د ال ِ ّإطالع عل���ى كتاب محدد يع���ود �إلى القرن
الخام�س ع�شر على �سبيل المثال .هذه الإ�شتراكات و�إن كانت زهيدة
ت�ساهم في تمويل م�صاريف المكتبة».
خ�صي�صا من العراق �أو البرازيل
أ�شخا�صا ي�أتون
وت�ض���يف« :ن�ستقبل �
ً
ً
�أو فرن�س���ا لر�ؤي���ة مخطوطة معينة� ،أو االط�ل�اع على خريطة قديمة
تفيده���م ف���ي بحثهم ،وهذا يتم عبر تقدي���م طلب لأخذ الإذن بهدف
ا�ستعمال �صورة المخطوط اً
مثل.
ونت�س���اءل عن ماه َّية دور الكتاب الورقي في ظ ّل الع�صر الإلكتروني،
فتجيب مديرة المكتبة ب�أ َّن �أكثر من ن�صف الكتب الموجودة ح َّولناها
�إل���ى طبع���ة �إلكترونية ،لمعرف���ة المزيد يمكن الإط�ل�اع على عنواننا
الإلكتروني � www.bo.usj.edu.lbإنما ال غنى عن الورقي �أبدًا.

قسم اخملطوطات

مديرة املكتبة ال�سيدة بيطار.

والأعداد الأولى لأبرزها مثل «الب�شير»« ،ل�سان الحال»« ،النهار».»...

قسم الصور الفوتوغرافية

ننتق���ل �إل���ى ق�س���م ال�ص���ور الفوتوغرافية مع الم�س����ؤول عن���ه ليفون
نورديغي���ان ال���ذي �أخبرن���ا �أ َّن هن���اك �أكثر من � 250ألف �ص���ورة عن
اً
ف�ضل
البلدان ال�ش���رقية القديمة ال �س���يما لبنان� ،سوريا وفل�سطين،
ع���ن � 100أل���ف �ص���ورة مقدم���ة م���ن الم�ص���ور ال�ش���هير فاروجيان،
ومو�ضوعة في براد خا�ص.
�أم���ا في البهو الداخلي لهذه الذاكرة ت�س���توقفنا �ص���ورة قديمة لنهر
الكل���ب ،ويخبرنا نورديغي���ان �أ ّنها تعود �إلى العام  1902تقري ًبا ،وفيها
يظهر بو�ضوح خط ترامواي بيروت القديم.

ت�س���تمر الجول���ة ف���ي ه���ذا الإرث الثقافي م���ن القاعة العام���ة� ،إلى
الم�سرح ،فق�سم المخطوطات الذي حدثنا الم�س�ؤول
عنه كرم الحويك اً
قائل �إ َّن �أقدم مخطوط يعود �إلى
القرن التا�سع ميالدي وهو عبارة عن ن�سخة قديمة
م���ن الإنجي���ل المقد�س� ،إ�ض���افة �إل���ى �أول ترجمة
للق���ر�آن الكريم باللغة الفرن�س���ية تع���ود �إلى العام
 1647وهي من الن�سخ النادرة.
ن�ستف�س���ر منه كي���ف تتم المحافظ���ة اليوم على
هذا الإرث الثمين ،فيقول:
«بع���د العام  2000عندما انتقلت �إدارة المكتبة
�إل���ى جامعة القدي�س يو�س���ف ،ت َّم ا�س���تحداث
نظ���ام جدي���د وتطوي���ره الح ًقا عل���ى مراحل
به���دف المحافظ���ة عل���ى المخطوطات من
الرطوب���ة ،م���ن دون �أن نن�س���ى العمل الذي
كان وما زال جار ًيا على تعليبها وفهر�س���تها
ن
�س
خ
ة
�إلكترون ًّيا».
من �أول عدد
جلريدة «ل�سا
ن
ا
حلا
ل»
ي�ض���يف« :لدينا مجموعة كبي���رة من الخرائط المهمة
عام .1877
والن���ادرة ف���ي العالم� ،إ�ض���افة �إلى مجموع���ة من ال�ص���حف العربية
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تحقيق

ال�شاعر مي�شال جحا:

نظمت ال�شعر بعمر � 10سنوات
وكانت املكاف�أة �صفعة من الأ�ستاذ!
ف�ؤاد رم�ضان

بح�ضوره ونتاجه الأدبي الرفيع على مدى عقود من
الزمن �أثرى ال�شاعر مي�شال جحا المكتبات ،ون�شرت
ال�صحف والمجالت وو�سائل الإعالم المرئية المقروءة
والم�سموعة العديد من المقاالت والق�صائد التي يحاكي
فيها الحب والوطن والإن�سان ،وبات معظمها على حناجر
كبار الفنانين في العالم العربي.
�إلى ذلك ،هو �أ�ستاذ فن المرافعة للحقوقيين في
�سنواتهم الأربع بجامعة «الحكمة» حيث تخرج على يده
�أكثر من �ألف محام ،كما كان � ً
أ�ستاذا للأدب ال�شعبي في
العالم العربي ومخارج الحروف والتجويد القر�آني في
جامعة القدي�س يو�سف (الي�سوعية) .وهو � ً
أي�ضا �أ�ستاذ
محا�ضر وم�شارك في م�ؤتمرات وندوات جامعية لبنان ًيّا
وعرب ًيّا ،وقد َّ
مثل لبنان في مهرجانات �شعرية عديدة.
وقال فيه معلمه الدكتور ف�ؤاد افرام الب�ستاني« :لو هناك
لقب �أكبر من دكتور لأ�سبغته على مي�شال جحا».

«األمن» التقته وكان معه هذا احلوار:
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پ لنتحدث بداية عن عالقتك بال�شعر ،وكيف طرق بابك؟
 �إلهام ال�شعر طرق بابي في عمر � 10سنوات ،على مقاعدالدرا�سة ،فكنت �أقول برفاقي �شع ًرا ،وكان بينهم ال�صديق ف�ؤاد
بارعا� .إنما هناك ت�أثر بالمناخ العائلي،
دعبول الذي �أ�صبح �صحاف ًّيا ً
فالوالد و�أ�شقائي و�شقيقتي المطربة �إلهام �سليم والخال ال�شاعر
مي�شال �سليمان كانوا جمي ًعا ي�ؤدون �أغاني العتابا ،فكنت �أ�شاركهم
في الت�أليف ،وكان في مدر�ستي � ً
أي�ضا ،عباقرة في اللغة العربية،
�أمثال :العالمة جبران جبور من كبار �شعراء العرب ،ومي�شال �صليبا،
و�أنطوان عي�سى الذي كان �أول كالم كتبته عنه .فقد كان يهوى �صيد
الفري حتى �أنه يترك ال�صف ليذهب �إلى ال�ص ّيد يرافقه كلبه «ديك»،
ِّ
وذات يوم بعد عودته من ال�صيد قلت فيه:

ع�������ن�������دك ك������ل������ب �إ��������س�������م�������و دي������ك
ب�����ي�����رك�����������ض داي��������� ًم���������ا ت����ي����ل���� ِ ّب����ي����ك
ب�����ي�����رك�����������ض وراء ال��������ف�������� َّراي��������ة
ح�������ت�������ى ي�����ج�����ي�����ب�����ا وي����ط����ع����م����ي����ك
وبدل المكاف�أة �صفعني الأ�ستاذ عي�سى �صفعة لن �أن�ساها ،وقد
�أخذت هذه الحادثة �ضجة كبيرة في �أو�ساط الأ�ساتذة والطالب،
إلي بالبنان فيثنون على نباهتي وموهبتي في
وبات الجميع ي�شيرون � َّ
نظم ال�شعر بالقول« :مي�شال بيطلع �شاعر كبير».
وقد ن ّميت هذه الموهبة بالمطالعة لكبار ال�شعراء في العالم
العربي والتقرب من بع�ضهم في لبنان� ،أمثال� :سعيد عقل ،طانيو�س
الحمالوي� ،أ�سعد �سابا� ،أ�سعد ال�سبعلي ،جورج جرداق ،العالمة
ال�شيخ عبداهلل العاليلي و�أمين نخله .ومن خالل تجربتي ت�سنى لي
دخول الإذاعة اللبنانية بعمر الـ � 16سنة واعتمادي ك�شاعر غنائي،
و�أول �أغنية كانت لي بعنوان« :دار الزمن يا حبيبي ودار» مع العتابا،
غناء �شقيقتي �إلهام �سليم ،تبعتها �أغنية بالف�صحى غنتها المطربة
كروان دم�شق ،بعنوان« :غاب عني �ضاع مني ل�ست �أدري ما ال�سبب»
من �ألحان الفنان حليم الرومي ،كذلك للمطربة �سعاد محمد بعنوان:
«يا قناديل عا مفرق حبيبي» ،من �ألحان الفنان توفيق البا�شا الذي
غناها ب�صوته الح ًقا .كان ذلك في عهد المو�سيقي حليم الرومي
الذي كان ي�شغل رئي�س الدائرة المو�سيقية �آنذاك ومدير الإذاعة
كاظم الحاج علي ،وما �أود الإ�شارة �إليه �أنه كانت هناك لجنة ن�صو�ص
م�ؤلفة من كبار ال�شعراء اللبنانيين َّ
يطلعون على كلمات الأغنيات
قبل ت�سجيلها ،بحيث يُمنع ت�سجيل �أو �إذاعة �أي �أغنية ال ت�ستوفي
ال�شروط المطلوبة بعيدًا عن االبتذال وال�سطحية ،كذلك لجنة
�صنفت �شاعر درجة �أولى ،وك َّرت ال�سبحة
مو�سيقى لهذه الغاية ..وقد ُ
بكتابة الأغاني التي يزيد عددها عن الألفي �أغنية منها بالف�صحى
والعامية اللبنانية والم�صرية والخليجية والبدوية والنبطية والعتابا
والمو�شحات الأندل�سية والأنا�شيد والتوا�شيح النبوية والترانيم
الدينية التي �صدحت بها حناجر كبار المطربين بد ًءا من النجوم:
وديع ال�صافي� ،صباح ،نجاح �سالم ،ملحم بركات ،مي�شلين خليفة،
نجوى كرم ،حليم الرومي ،عا�صي الحالني� ،سعاد محمد ،ماجدة
الرومي ،نور الهدى� ،سعاد ها�شم� ،سليم الط َّباع ،ومعظم الفنانين
الجدد.
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پ �أنا الوحيد الذي �أ�ضاف بح ًرا
�إلى بحور ال�شعر منذ 1250
و�سميته «بحر الرحى» پ
�سنةَّ ..
پ لماذا �أطلق عليك لقب «�شاعر �أهل البيت»؟
 كانت لي محطات عدة في هذا ال�سياق ،منها منا�سبة دينيةلأهل البيت في مطعم ال�ساحة ،كذلك مثلت لبنان في منا�سبة
دينية بالعتبة الح�سينية في كربالء ،ومما قلته:
«�صلوا على ذكر ال�شهادة للعلى ال حول يا �أبناء فاطمة وال
من بعد فادي الكون في �إن�سانه �شرف ال�شهادة قد �أنيط بكربال».
«علي �إمام
وهناك ق�صيدة خا�صة بالإمام علي )ع( بعنوان
ٌ
الر�سالتين الم�سيحية والإ�سالم».
پ هل تعتبر نف�سك الرقم ال�صعب على م�ستوى العالم العربي
بغزارة الإنتاج الأدبي ،وما الذي يميِّزك عن �سواك من ال�شعراء؟
 ال �أح�سد �أحدًا ،وال �أتمثل ب�أحد ،فلكل �شاعر منزلة ،لكنني�أثق بنف�سي ومكانتي الأدبية و�أعمالي على مدى عقود من الزمن.
وذات يوم ق�صدت ال�شاعر مخائيل نعيمة �إلى ب�سكنتا ،و�أ�سمعته
ً
بع�ضا من ق�صائدي ،فقال لي« :ما �شاء اهلل عليك ،اهلل يحميك».
ومنذ �أحد ع�شر عا ًما �أ�س�ست «منتدى مي�شال جحا االبداعي»
لإقامة ندوات و�أم�سيات ثقافية من وقت لآخر� ،إ�ضاف ًة �إلى تكريم
نُخب من الأدباء والفنانين و�أهل الفكر وال�سيا�سة والفن .وكانت
لي �إطالالت �إعالمية في �أكثر من و�سيلة مرئية ومقروءة وم�سموعة
داخل الوطن وخارجه ال �سيما في المغرب وم�صر و�سوريا والعراق
وتون�س والأردن مع نظم ق�صيدة ع�صماء للملك الأردني.
پ لمن يكتب مي�شال جحا اليوم ،وهل يكتب لإر�ضاء نف�سه �أم
الآخرين؟
 طالما العبقرية موجودة ،كما الوحي والإلهام ،فالفكر ينتج مندون توقف ،و�أنا �أكتب �أحيا ًنا لإر�ضاء نف�سي كما �إر�ضاء الآخرين من
متذوقي ال�شعر.
پ وما هي نظرتك �إلى الطارئين على ال�شعر من كل حدب و�صوب؟
 �أخت�صر ذلك بقول لي:ما كل م ْن قال القوافي �شاع ًرا وال كل م ْن �شاد الق�صو َر �أميرا..
پ كيف يولد ال�شاعر وتولد الق�صيدة؟
 ال�شعر ي�أتي كالوحي من حيث ال تدري ،وعن ذلك �أقول:ال تفتكر �أغنى من ال�شاعر حدا
وال �أكرم ان ع ّز الجدا ونادى الفدى
خبزي كفافي ب�س �شعري مملكة
ان قلت بيت به ّْز �أركان المدى.
پ يقال :يحق لل�شاعر ما ال يحق لغيره ،هل هذا القول من باب
اال�ستهالك� ،أم هو حقيقي؟
ال�صخر �أزهُراً ف�صاحبه
 طب ًعا يحق له� :إذا ال�شع ُر لم يُنبِتْ منِ

مهما تكلَّم �أبك ُم .
وفي هذا المجال �ألفت النظر �إلى �أن بحور ال�شعر هي �ستة ع�شر
بح ًرا ،ومنذ � 1250سنة لم يتمكن �أحد من زيادة �أي بحر عليها
�سواي ،وقد �س َّميته «بحر الرحى» قريظ جحا !..وكانت �شهادة لي
حول هذا التوجه من ال�شاعر الكبير �سعيد عقل .كما �أنني الوحيد
الذي ختم القوافي بالأبجدية العربية .ولديَّ م�ؤلفات عدة منها /
ثمر و�أبجدية القمر ،يت�ضمن  43ق�صيدة لكل بحور ال�شعر .ولدي
� ً
أي�ضا حكم و�أمثال لل�شاعر مي�شال جحا من �شعر ونثر وكتب غزل،
الطيب و�أ�شهى ،ديوان «بنت  »١٤بال�شعر العامي اللبناني ،وثالثة
كما
ّ
م�ؤلفات من ال�شعر المطرز والم�ؤرخ� ،إعالم مطالع وتواريخ .وقد
بويعت ب�إمارة ال�شعر العربي عام  ٢٠٠٤خالل م�ؤتمر خا�ص ببلدة
غزة /البقاع بح�ضور ممثلي الر�ؤ�ساء الثالثة و�شعراء و�أدباء من دول
عربية عديدة.
اً
ف�ضل عن ذلك ،ح�صلت على العديد من الأو�سمة والدروع وال�شهادات
التقديرية� ،أهمها و�سام الأرز الوطني من رتبة �ضابط من الرئي�س
�إميل لحود ،وو�سام اال�ستحقاق اللبناني من الرئي�س مي�شال �سليمان،
وفي منزلنا نبت الحقوقي الملحن جوزف ،المحامية كاتيا وال�شاعرة
الملحنة مارينا .
پ ماذا في جعبتك اليوم من جديد؟
 م�ؤخ ًرا وردني ات�صال من دولة قطر يدعوني لأن �أكون حك ًما فيإلي ثالثين
الإنتاج الأدبي وال�شعري فيها ،و�أول الغيث �أنهم �أُر�سلوا � َّ
م�ؤل ًفا للأديبة الدكتورة زكية مال اهلل لمطالعتها و�إ�صدار الحكم
الأدبي بها.
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ف ّنان

غادة �سالمة

املمثل �أنطوان بالبان

بني الهند�سة والتعليم والفن
الممثل �أنطوان بالبان من جيل الفنانين
المخ�ضرمين ،ي�ؤدي �أدواره كما لو �أنه يحياها
بم�شاعرها وانفعاالتها ،فت�أتي �شخ�صياته كما هو
مقنعة وواقعية .وهو �شارك على مدى م�سيرته الفنية
منذ �أكثر من خم�سين عامً ا بم�سرحيات و�أفالم
وم�سل�سالت ،بع�ضها على ال�صعيد العالمي.
التقته «الأمن» لت�ستعيد معه �صور البدايات ومحطات
بارزة في م�سيرته الفنية ،وكانت هذه المقابلة:

80

پ كيف كانت الإنطالقة الفنية ،ومتى؟
 قبل � 52سنة .فقد بد�أت بعمر � 19سنة على م�سرح عينالمري�سة مع ماري كلود ع�ساف الزوجة الأولى للمخرج روجيه
ع�ساف في م�سرحية لإدوار مانيه.
پ و�أي م��ح��ط��ة ت��ع��ت��ب��ره��ا الأح���ل���ى م��ن م��ح��ط��ات ه���ذا العمر
الفني؟
وخ�صو�صا مرحلة ال�شباب التي كانت
 لكل مرحلة جمالها،ً
لها نكهة حتى في �صعوباتها ،وفيها بد�أت معالم التمر�س والخبرة
والتفوق والنجاح .وهناك مرحلتان مف�صليتان �أ�شير �إليهما:
في المرحلة الأول��ى ،قبل عمر الـ � 45سنة ،كنت مقر ًرا �أن
علي ال�صديق مروان نجار قبول
�أبقى في الم�سرح �إلى �أن تمنى َّ
دور في م�سل�سل «مدى العمر» مع الفنانة �إل�سي فرنيني بعد
عودتها �إلى ال�شا�شة ال�صغيرة ،وقبلت وكان دو ًرا مميزًا ،وعر�ض
على �شا�شة تلفزيون لبنان .ثم عر�ض علي دو ًرا في م�سل�سل
كرت
«طالبين القرب» حيث �أ َّدي��ت �شخ�صيات عديدة .ثم ِ ّ
�سبحة الم�سل�سالت.
في المرحلة الثانية خ�ضت غمار التمثيل
على ثالثة م�ستويات في وقت واحد:
الم�سرح والتلفزيون وال�سينما،
م��ع الإ���ش��ارة �إل��ى �أن مهنتي
الأ�صلية هي الهند�سة ونلت
���ش��ه��ادت��ي م���ن ال��ج��ام��ع��ة
اللبنانية ،كما �أم�ضيت
�أربعين عا ًما في التعليم،
وكنت متمت ًعا بذلك.
پ م���ا �أب������رز �أع��م��ال��ك
الفنية؟
 م�سرح ًّيا� :سيرةالأدي��ب ميخائيل نعيمة

بم�سرحية ليعقوب ال�شدراوي ،و«جنينة
ال�صنائع» لروجيه ع�ساف ،و«يا ا�سكندرية
بحرك عجايب» لأ�سامة العارف ،و«جبران
النبي» لغبريال ب�ستاني ،و«قام في اليوم الثالث»
لأ�سامة الرحباني ،و«ال�شرق الأو���س��ط» لجو قديح،
و�أخي ًرا م�سرحيتان باللغة الفرن�سية للمحامي والكاتب
التلفزيوني �ألك�سندر نجار ،الأول��ى بعنوان «غير منتظرة»،
والثانية بعنوان «م�سيو ب�شارة».
پ وماذا عن ال�سينما؟
لدي �أعمال عدة منها « البيت الزهري» لجوانا حاجي توما،
 َّو«باب ال�شم�س» لي�سري ن�صراهلل ،و«كارلو�س الإرهابي» لأوليفييه
�أ�سا�سا�س ،عل ًما �أنني �شاركت ب�أفالم فرن�سية ودنماركية و�ألمانية
و�إيرانية.
پ بعد كل هذه الإنجازات� ،إلى �أين تتجه اليوم؟
�أهتم بالفنون في كل �أنحاء العالم ،وال�سيما المو�سيقى� .أما بالن�سبة �إلى التمثيل
ف�آمل �أن �أعطي بعد �أف�ضل ما عندي،
و�أ�شكر اهلل على كل ما منحني
�إياه في هذه الحياة.
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من غالل البيادر

األعشى األكبر
لقاء وحوار
فردريك نجيم
المهل المهل فلي�س ُ
الغد ب�أح�سن من اليوم.
الفترة المقيمة وال الفترات االت��ي��ات .فالعمر
اخت�صار في الأوان المرح الريّان� .أهل اليمامة
كلهم ودّوا لو �أنهم من قرية ُتدعى من�ضوحة� ،أما
ن�ضحتها الدنيا بالبهجة وال�سحر والك�أ�س التي
ال ن�ضوب لها والوتر الذي يتقن الأ�سماع.
ميمون ب��ن قي�س ب��ن جندل البكري الوائلي
الأع�������ش���ى ال����ذي ه���و وح����ده الأك���ب���ر ف���ي الكلمة
ال��ع��ذب��ة وف���ي ال��ر���ش��غ��ات ال��ع��ذاب وه���ل ي�ضيره
عط�شان �آخر ي�شاربه ويخاطبه؟
ً
ً
 ي��ا ب�صير ه���ات ي��ا من�صفنا ك���أ���س��ا ده��اق��ا..ال�شراب قبل العود الى التراب.
 يا ب�صير ما �أنت بين خمرك و�شعرك؟ خمري و�شعري عمري .واهلل ما مدحتّ � ،إاللأطفىء ظم�أي� .إ�شرب واط��رب والغ�صة للقبر
وحده.
ً
وقد �أقود ال�صبي يوما فيتبعني
وقد ي�صاحبني ذو ال�شره العزل
وقد غدوت الى الحانوت �سيتبعني
ّ
م�شل �شلول �شل�شل �شول
�شاو
يا �أبا ب�صير� ،أ�صحيح ان �شطر بيتك الثاني
منحول ،و�إن كان لك �أفال تلقى فيه �ضعف ًا؟!
ال ب��ل روع��ة القي فيه ل��ي ولي�س غيري �أح��ق
ّ
الم�شل.
مني به �أال تراني مترنما بين ال�شاوي
ومنطرح ًا بين ال�شلول ال�شل�شل ال�شول؟
 ذكرتني يا ابا ب�صير قولك في نداماك:في فتية ك�سيوف الهند قد علموا
ان لي�س بدفع عن ذي الحيلة الحيل
نازعتهم ق�ضب الريحان متكئ ًا
وقهوة م ّزة راووقها خ�ضل
فقد قيل في �شرح ق�ضب الريحان انها احاديث
تتجاذب وها �أنا ال �أرى �إال �أزاهر حلوة الم�شمّ
 يا �أبا ب�صير ،لم كثرت ا�شعارك؟ كثرة ا�شعاري من كثرة ا�سفاري ،من اليمامةال����ى ال��ي��م��ن ال����ى ع����دن ون����ج����ران ،ال����ى ال��ح��ج��از
ال��ى ���س��وق ع��ك��اظ ف��ي ك��ل ع���ام ،ال��ى ال��ع��راق الى
البحيرة الى عمان ،الى اور�شليم وحم�ص ،الى

بالد فار�س.
فحيثما حللت ان�شدت
يا ابا ب�صير ما حا�شية خمرك؟
ف�أعجب ال�س�ؤال الأع�شى فقال:
ـ ورادعة بالم�سك �صفراء عندنا
لج�س الندامى في يد الدرع مُ ْق ِت ُق
ّ
ّ
بمزهر
اذا قلت غني ال�شرب قامت
ٍ
يكاد اذا دارت له الكف ينطق
تريك القذى من دونها وهي دونه
ّ
يتمطق
اذا ذاقها من ذاقها
ب��ي��ت��ك الأخ���ي���ر �أ���ص��ف��ى م���ا ق��ل��ت��ه ف���ي ���ص��ف��اء
الخمر يا ابا ب�صير.
كيف تتداوى من الخمر؟ وكاد الأع�شى يبت�سم
�ألي�س هو القائل:
لذة
وك�أ�س �شربت على ٍ
و�أخرى تداويت منها بها
لكي يعلم النا�س اني امر�ؤ
�أتيت المعي�شة من بابها
 يا ابا ب�صير ما اف�ضل قوافيك في ت�صويرمجل�س لهوك؟
ولم يبطىء عن الجواب:
ٍّ
ومغن كلما قيل له
ّ
�أ�سمع �أل�شرب تغنى ف�صدح
عتب
وثنى الكف على ذي ٍ
ي�صل ال�صوت بذي زير ابح
في �شباب كم�صابيح الدجى
ظاهر النعمة فيهم والفرح
فترى ال�شرب ن�شاوى ك ّلهم
مثل ما ّ
مدت ن�صاحات الربح
يا ابا ب�صير ما �أح�سن ما �صوت به،
الخادم ال�ساقي في كثرة و�سرعة عمله.
 وما اح�سن ما قلته في ال�صنج؟وم�ستجيب تختال ال�صنج ب�سمعه
اذا ترجع فيه القيته الف�ضل
 وما اح�سن ما ذكرت به ا�ستهتار نداماكفتية ك�سيوف الهند قد علموا
 في ٍان لي�س يدفع عن ذي الحيلة الحيل.
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قصص

 ...و�شت َمها
ح�ضارة ً
ً
قائمة
الغالب
على ِ
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لإميل كبا

َ
الجبل���ي �إلى المدينة ترافقُه زوجتُه،
هب���ط من ُمنقطعه
ّ
ُ
المخت����ص ب���كل منهم���ا ،والأم���ل في
ال�ست�ش���ار ِة الطبي���ب
َّ
قلبيهم���ا �أن ت���زو َل علَّة ويُرج����أ غياب .ففي العق���د الثامن
م���ن العمر تحب���و العافي ُة حب ًوا ،وتثق ُل خط���ى التن ّقُّل ،وقد
ي�شع ُر الإن�سان ب�أ ّنه على مرمى حجر من نك�سة تخ ِل ُ
ط �أوراق
ِ
ج�س���ده� ،أو تق ّيد رج���اءات التو ّقد في نيرانه
الح�س���بان في
الخامدة.
َو ِ
َ
قدم في
ركنا �أ ّيا ًما في �ش���به بيت� ،أبقي���ا عليه
موطئ « ٍ
المدينة التي فقدت حالوةَ �ص���باها .وراحا ي�ستجديان ،كلٌّ
من جانبه ،موع َده مع الطبيب المداوي في عياد ِته الع�ص ّية
ألح
الأبواب.
بحجة � ّأن قائم َة مر�ض���اه ُمغلقة َّ
َّ
مدة �شهر ،ولو � َّ
ِ
ب�سبب الألم.
أوج ُه
�
ر
آخ
�
م
ه
بلغ
أو
�
جديد
مري�ض
َ َ
ُّ
داءُ
ق���رب الأوجاع َمن
 �أط َّب���اءُ �آخر زم���ان! كيف ال يُرابطَ
�أق�سم على مداواتها لي َل نهار؟!
تن�س � َّأن من
 لكن ...هو الآخر له حياتُهّ
الخا�صة .ث ّم ال َ
مر�ضاه َمن ي�ستدعيه �إلى بي ِته!
ِ
بال�ص���مت المقهور ،فيم���ا ت�ستر�س���ل امر�أتُه
ويل���وذ ه���و
في ت�س���ويغ غيابات الأط َّب���اء عن عياداتهم به���ذا المقدار،
كالجراح���ات الطارئ���ة� .أو ح�ض���ورالم�ؤتمرات ف���ي البل���د
ِ
إن�شغاالت في داخل الأُ�سرة....
وخارجه� ،أو ال
َ
 �أو تمنُّع عن متابعة ج ّرا َء ت ُِخمة � ٍ
بع�ض���هم
أموال يجنيها
ُ
بالحرام.
قطع بها ذرائع زوجته ،ث َّم انطوى على ه ِّمه ب�س���بب العلَّة
أحب من ط َّ
البه
ال يقول �ش���ي ًئا.
َّ
وعن له بعد حين � َّأن م َّمن � َّ
باب
�س���حابة عمرِ ه
المهني �أط َّباء م�ش���هورين ،فل َم ال يط ُر ُق َ
ّ
� ِ
أحدهم ،ريثما يحظى بالموعد المرتجى من طبيبه ال�ضائع

ِ
غياهب الأعذار؟!
في
ُ
ٌ
ه���و يعرف بالتوات���ر � َّأن �ض���التُ ُه الجديد م�س����ؤول كبير
أي�ض���ا
ف���ي الم�ش���فى الأعظ���م عند ط���رف المدين���ة ،و�أ ّنه � ً
العالجي الذي يُفي��� ُد حالتَه .فب ّكر في اليوم
للإخت�ص���ا�ص
ّ
التال���ي وقد اطم����أن �إل���ى � ّأن موع َد زوجته م���ع طبيبها قد
باب ذاك الذي كان له المو�س��� َم الواع َد طيب ًة
ت�أ ّم���ن ،وطرقَ َ
ِ
تتلمذه على يده في الثانوية.
وعل ًما وغير َّية ،عه َد
اً
اً
ُّ
�ص���ف طالبيه،
وطويل كان
طويل،
وانتظ��� َر في العي���ادة
والمم ّر�ض��� ُة �أمين ُة �س��� ِّره �أو �ضابط ُة �ساعته ،ال فرق ،تدخُ ُل
ِ
آ�سي النَّطا�سي،
مع ك ِّل مري�ض
�صاد �إلى ماء العافية غرف َة ال ّ
ً
ِ
ث��� َّم تخر ُج ُملقي���ة نظرة على تقوقعه ال ُمري���د هي مزي ٌج من
ٍ
وعجز عن الت�ص ُّرف.
ا�ستعالء
ٍ
َ
ِ
 �أعلمتُه بح�ضوري؟ قلت ل ُه ا�سمي؟رعت �إلى م�ضبطة ا�ست�شفاء �أو �شيء
ف�أوم�أت بر�أ�سها ُ
وه َ
من هذا القبيل تقر�أُ فيها �أورا ًقا.
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ٍ
ال�ست�شارة لي�س �إلاَّ ؟
 قلت له �إ ّنى هنا لكلمة، قلت. وما كان جوابُه؟بالدور.
 جوابُه؟ ََّ
خيط
إن�س���حاب ،لكنَّ���ه �آثر �ألاَّ يقط َع
ل
ا
نوى
ف�أطرقَ وقد
َ
ُمرتج���اه مع َمن ر َّباه يو ًم���ا ك�أحد الأبناء ،فبادرها وهي في
ِ
رم من جديد:
طريقها �إلى محرابه َ
الح ِ
ِ
هاتفه ف�أكلّ َم ُه الحقًا.
 ح�سنًا � ...إ�س�أليه� ،أرجوك ،رق َمم��� َّرت دقيقة ك�أ ّنها ده���ر ،غادر بعدها الم�ش���فى خائ ًبا.
ما�ض موا�سم ّ
تو�سم فيه ذات ٍ
الطبية والعلم
فالتّلميذ ،الذي ّ
ِ
من عليه ولو بدقائق
والغير َّيةَ .ح َج َب عنه رقم هاتفه ،فما َّ
عائدا الى منزله حيثُ البل�س��� ُم
لأ ّنه���ا غي��� ُر مدفوعة .وقفل
ً
ُ
ِ
لروح���ه ولجروح���ه المتق ِّيحة ب�أدواء الع�ص���ر ،فيت�ش��� ّغل مع
و�سويدائه.
امر�أته� ،آ�س ّية الإن�سان ،عن ان�شغال با ِله ُ
ال�شافية ،فلكلّ
مع ذلك ...ما �أنحى بالالئمة على المهنة َّ

ٍ
حرفة م�س���اوئُها ،ب���ل �آلم ُه � َّأن من النّا�س َمن يَطي ُع �ض���مي َره
المقام الذي يكون فيه .و� ّأن منهم
قولب ت�ص ُّرفه بح�س���ب
ويُ
ُ
ِ
ا�س���كن في �شخ�ص���ه ذاكرةَ ُم ٍ
الحب
من
َ
نخل ،لكن لإ�سقاط َ
والبذار ال�صالح ُم�ستبق ًيا فيه على الخ�شارة.
تقدي�س في
وث���ار عليه���ا مهن َة مح َّرفة لأولياء ج���دد ،وال
َ
المفردة ،كون ه�ؤالء ُهم طغاة الع�ص���ر في معظمهم ،كحال
ِ
ِ
اقت�صادها ،د�أبُها التح ّ ُكم
ب�س�ل�احها �أو
الأمم الكبيرة القو ّية
ب�أقدار الأمم ال�ص���غيرة .تُريدها َع َ�س ً�س���ا ككالب حرا�س���ة
لحدودها� ،أو �أكيا�س رملِ عند نُ ِ
�شوب الحروب بينها.
 يا �أهلل! وما الذي تغ ّير؟ ما الذي تغ ّير؟!حد �أنظمة الحكم و�سيا�س���ة
فالطغي���ا ُن ال���ذي هج َر �إلى ِّ
ٍ
ب�ض���غط من وعي ال�ش���عوب حقوقها وم�ص���ائرها.
الح��� ّكام
ن���راهُ يتل ّب�س زِ ّي الحرفة والمهن���ة والوظيفة الإدارية في ك ٍّل
مرفق ،وحتى الوقفة الم�ستهترة ب�أب�سط العالئق بين النا�س،
َ
و�ش���ت َمها ف���ي نف�س���ه ح�ض���ار ًة قائم ًة على الغ�ل�اب ومنطق
و�س َمك ِ
القر�ش في مبا�شرة العي�ش.
الأخطبوط َ
وتناق����ص ف���ي مجثمة عند الع�ش��� ّية ،وقد �ص���غرت �إزاء
َ
ُ
عينيه معال ُم الأ�ش���ياء ،وتداخلت
خطوط المرئ َّيات� ،أ�سماءُ
ِ
���كنات م���ن غي���ر �أه���داف ،وافتكرها دني���ا ُمرتجاة كما
و�س
َ
صورها في �إحدى محا�ضراته لو تعود �إلى �شرنقة الوجدان،
� ّ
نداة بو�شل الحنان.
ومنها ت�ص ُد ُر م َّرة �أخرى ُم َّ
 هي الخل َّي ُة الخلق ّية .يا امر�أة ،تكونُها في ّكل �آن ،لأنها
�أ ّول الطريق �إلى ال�شفاء.
وما ا�ستطاعت امر�أته �إدراك مراميه �إلاَّ بمقدار .فالخل َّية
أبدا
في الج�س���د ،وعلى مثالها النَّ�سي ُج
اللحمي كلُّهُ .عر�ض ٌة � ً
ّ
افتق���ار دائم الى طبي���ب� ،أ ّما تلك فال
ل�ل��أدواء .وه���ذه في
ٍ
َ
طب يُخ�ضعها ل�سلطانه ،وال ا�ستطاعة على �ضبط �سلوك ّيتها
َّ
ب�سوى الأخالق.
ََّ
َّ
المكتظة عن ب���ارق يتيم م�ؤ َّداه
ظلمات نف�س���ه
وتك�ش���فت
ُ
� ّأن �إ�ص�ل�ا َح المجتم���ع والأ ّمة والعالم في الإن�س���انية جمعاء
�أ ّولُ���ه �أن تكون �أنت الإن�س���ا َن الفر َد �ش���ريفًا كري ًما على �أت ّم
وت�س���كن الآخ���ر �إذا دعاك داعي
لتهجر نف�س���ك
ا�س���تعداد
َ
ّ
والحب الذي فيك.
الغير ّية
ّ
وحي���ن غ�ش��� َي ُه ظال ُم الع�ش��� ّية لم يبقَ من �ص���ور من وما
�آذاه به النَّها ُر � َّاَإل ذكرى �ش���ا ًبا وهو على منبر التعليم .يُ�شي ُع
�أنفا�س���ه و�صعداء ،في �ص���دور طالبيه ،هكذا ...لوجه اهلل،
يطلب لقا َء ما يفع ُل بدلاً �أو جزاء.
لأ َّنه الخل ّي ُة ال�صالحة ،وما
ُ
و�إذا ف���ي خاتمة ِ
يومه ال ُمجاهد � َّأن �أم ًرا ما قد بد�أ يتغ ّير
ف���ي خريطة الوجود ،وران �س�ل�ا ُم الر�ض���ا م���ن جديد على
م�سير ِته المظفّرة في الحياة.
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جدول تلزيمات م�صلحة الأبنية عن �شهر حزيران عام ٢٠٢٢
مت�سل�سل

ا�سم المركز

نوع التلزيم

درجة وفئة الت�صنيف

نوع اال�شغال

اليوم

تاريخ ف�ض

١

ا�ستدراج عرو�ض

خام�سة

ا�شغال �صيانة

الثالثاء

العرو�ض
٢٠٢٢/٦/٧

�ساعة ف�ض
العرو�ض
٩،٠٠

عدد مرات
المناق�صة
١

٢٠٢٢/٦/٧

١١،٠٠

١

٩،٠٠

١

4

١

مبنى ومخفر
بحمدون
الجناح (و) في
ال�سجن المركزي
�سجن را�شيا

ا�ستدراج عرو�ض

خام�سة

ا�ستدراج عرو�ض

�أعمال حديدية

�أ�شغال �صيانة غاالت خا�صة الثالثاء
بال�سجون
الخمي�س
تدعيم المناور

٢٠٢٢/٦/٩

مخفر �صوفر

ا�ستدراج عرو�ض

رابعة

�أ�شغال منع ن�ش لزوم ال�سطح الخمي�س

٢٠٢٢/٦/٩

١١،٠٠

5

ف�صيلة ومخفر طليا ا�ستدراج عرو�ض
مكتب مكافحة
الإرهاب والجرائم ا�ستدراج عرو�ض
الهامة في البقاع

خام�سة

�أ�شغال تقديم وتركيب
خزانات مياه بال�ستيك
�أ�شغال �إ�ستحداث نظارة

الجمعة

٢٠٢٢/٦/١٠

٩،٠٠

١

الثالثاء

٢٠٢٢/٦/١٤

٩،٠٠

١

7

فرع الحماية والتدخل ا�ستدراج عرو�ض
في �ساحة العبد
�سجن جزين
ا�ستدراج عرو�ض

�أعمال المكيفات �أو
التدفئة والتبريد
رابعة

الأ�شغال المطلوبة

الثالثاء

٢٠٢٢/٦/١٤

١١،٠٠

١

الخمي�س

٢٠٢٢/٦/١٦

٩،٠٠

١

9

مبنى الموقوفين (د) ا�ستدراج عرو�ض
في ال�سجن المركزي
في رومية
�سحن حلبا
ا�ستدراج عرو�ض

الأعمال الحديدية

٢٠٢٢/٦/١٦

١١،٠٠

١

خام�سة

�أ�شغال تقديم وتركيب �أبواب الجمعة
لزوم حمامات غرف ال�سجناء

٢٠٢٢/٦/١٧

٩،٠٠

١

ا�ستدراج عرو�ض

�أعمال المكيفات �أو
التدفئة والتبريد
خام�سة

�أ�شغال ت�صليح مكيف هواء الثالثاء
مركزي في الطابق الثاني
الثالثاء
�أ�شغال �صيانة مختلفة

٢٠٢٢/٦/٢١

٩،٠٠

١

٢٠٢٢/٦/٢١

١١،٠٠

١

ا�ستدراج عرو�ض
ا�ستدراج عرو�ض

رابعة
رابعة

الخمي�س
الخمي�س

٢٠٢٢/٦/٢٣
٢٠٢٢/٦/٢٣

٩،٠٠
١١،٠٠

١
١

ا�ستدراج عرو�ض

الأعمال الحديدية

�أ�شغال �إ�ستحداث قاطع حديدي الجمعة
مع باب لزوم م�ستودع
�أ�شغال تهوئة لزوم النظام الثالثاء

٢٠٢٢/٦/٢٤

٩،٠٠

١

٢٠٢٢/٦/٢٨

٩،٠٠

1

�أ�شغال منع ن�ش

�أ�شغال منع ن�ش لزوم ال�سطح الثالثاء

٢٠٢٢/٦/٢٨

١١،٠٠

1

الأعمال الحديدية

�أ�شغال تقديم وتركيب �أبواب الخمي�س
حديدية
�أ�شغال لزوم الغرف الم�سبقة الخمي�س
ال�صنع

٢٠٢٢/٦/٣٠

٩،٠٠

1

٢٠٢٢/٦/٣٠

١١،٠٠

1

2
3

6

8

10

1١

مبنى قيادة �شرطة
بيروت
نظارة مفرزة بعلبك
الق�ضائية
مخفر المديرج
مبنى مركز طرابل�س
الطبي
مخفر زحلة

16

مكتب مكافحة القمار ا�ستدراج عرو�ض
في مجمع حبي�ش
مخفر ر�شميا
ا�ستدراج عرو�ض

12
13
14
15

17
18
19
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ف�صيلة ال�شياح

ا�ستدراج عرو�ض

ا�ستدراج عرو�ض

�شعبة المعلومات في ا�ستدراج عرو�ض
ثكنة المقر العام

رابعة

رابعة

حديدية �أو غرف
م�سبقة ال�صنع

�أ�شغال تقديم وتركيب
محر�سة من الباطون ودرج
حديدي
�أ�شغال �صيانة مختلفة الخمي�س

�أ�شغال �صيانة مختلفة
معالجة �أ�شغال الن�ش
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أخالقيات

ال ت�رسق

الخوري �شربل �شالال

ال ت�سرق و�صيّة تنهى عن �أخذ مال الآخر �أو حفظه من دون ّ
حق� ،أو
�إلحاق ال�ضرر بالآخر في ممتلكاته.
تفر�ض هذه الو�صيّة العدالة والمحبّة في �إدارة الأموال وثمار عمل
النا�س ّ
ّ
الخا�صة.
وحق الملكيّة
ّ
الخا�صة
 -1تقا�سم الخيرات والملكيّة
ّ
والتملك م�شروع في �سبيل �ضمان حريّتهم
 الخيرات هي للجميع،وكرامتهم وت�أمين �إحتياجاتهم .من هنا �ضرورة تنظيم هذه الملكيّة
ّ
الخا�صة ب�شكل عادل من قبل الدولة .هذا ال يعني انعدام الت�ضامن
و�إ ّنما �ضرورة ا�ستثمار الخيرات ب�شكل جيّد وتقا�سمها ب�شكل عادل كي
تعود بالفائدة على الجميع.
 القناعة �ضروريّة كي ال نن�سى المري�ض والفقير وال�ضعيف .فهيف�ضيلة �أ�سا�سية ت�ؤ ّكد على احترام كرامة ال�شخ�ص ،وعلى الإعتدال
ف��ي ال��ت��م��� ّ��س��ك ب��ال��خ��ي��رات .ل���ذا ال ي��ج��وز الإ���س��ت��ي�لاء ع��ل��ى مقتنيات
ً
خالفا لإرادته.
ال�شخ�ص
 ال يكون هناك عمليّة �سرقة �إذا افتر�ضنا الر�ضى. في حال ال�ضرورة الق�صوى (خطر على الحياة) يمكننا الت�صرّفبمقتنيات الغير (غ���ذاء  -ك�ساء  -م��ل��ج���أ) ،وعندما ت��زول الظروف
القا�سية والمرغمة ،يمكننا �إعادة ما ا�ستعملناه.
� -2أنا �أ�سرق عندما
 �أغ�ش في التجارة و�أدفع �أجورًا غير عادلة.ً
معتمدا على جهل الأ�شخا�ص وعوزهم.
 �أرفع الأ�سعار �أحتفظ بما وجدت من �أ�شياء �ضائعة. �أغيّر تخمين القيمة للم�ضاربة على ح�ساب الغير. �أعطي ر�شوة لتغيير قرار �أو نتيجة. �أ�ستولي على �أمالك عامّ ة لم�آرب ّخا�صة.
 ال � ّأنفذ �أ�شغالاً ُطلبت م ّني بطريقة �سليمة.
� ّأغ�ش في دفع ال�ضرائب.
 �أزوّر ال�شيكات والفواتير. �أُفرط في ال�صرف والهدر. �أُلحق �أ�ضرارًا بالأمالك العامّ ة. ال �أتقيّد بالعقود وال في بالوعود. ال �أكون عادلاً . ال �أحترم حقوق الأ�شخا�ص. �أ�ستعبد الآخر و� ّأ�ستغله و�أجعله م�صدر ربح.
لذا من ال�ضروري التعوي�ض عن الظلم و�إعادة ما ُ�سلب.
 -3ما الفائدة من الأحكام الأخالقيّة
 -الأحكام الأخالقيّة في ال�ش�أن الإقت�صادي والإجتماعي �ضروريّة:
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ً
حفاظا على كرامة الإن�سان.
ً
تحقيقا ل�سعادة الإن�سان.
ً
 حفاظا على الخير العامّ. ل��ذا ال م��ج��ال لتحديد �سير ال��ع�لاق��ات الإج��ت��م��اع��يّ��ة بين النا�سبح�سب العوامل الإقت�صاديّة فح�سب .ف�شهوة المال ت� ّؤثر على �سير
الحياة الإن�سانيّة ،وت�سبب نزاعات وتبلبل ال ّنظام الإجتماعي.
 الربح لي�س القاعدة الوحيدة �أو الغاية الق�صوى للإقت�صاد .منه��ن��ا ال تخ�ضع ح��ق��وق الأف�����راد وال��ج��م��اع��ات ل��ن��ظ��ام �إن��ت��اج جماعي
يتعار�ض والكرامة الب�شريّة.
 هذا يح ِّتم علينا رف�ض : ّكل ممار�سة تجعل الإن�سان و�سيلة من �أجل الربح وعبادة المال.
 التوتاليتارية. التنظيم الإقت�صادي المركزي الذي يف�سد الرباطات الإجتماعيّة. عدم احترام تراتبية القيم في �سبيل الخير العام تنظيم غير معقول لل�سوق وللمبادرات الإقت�صاديّة. -4الن�شاط الإقت�صادي والعدالة الإجتماعية
 الحياة الإقت�صادية َّمعدة لخدمة الأ�شخا�ص ال لتكثير الخيور
فح�سب وزيادة الربح والقدرة.
 العمل واج���ب وه��و لخير الإن�����س��ان .ف��الأج��رة ال��ع��ادل��ة ه��ي الثمرةالم�شروعة للعمل ت�ؤمّ ن للجميع حيا ًة كريمة .من هنا ال يكفي �أن
ً
اتفاقا بين الأفرقاء لتبرير الأجر �أخالق ًيّا.
يكون هناك
 المبادرة الإقت�صادية مهمّ ة للم�ساهمة في وف��رة المجتمع .منال�ضروري تحا�شي النزاعات الإقت�صاديّة من خالل المفاو�ضات حيث
ّ
كل �شريك يجد خيره ّ
وحقه ويقوم بواجباته.
 من واجب الدولة �أن ت�ضمن الحريات والملكيّة الخا�صة لت�شجعالأ�شخا�ص على الفعاليّة والنزاهة .فالولوج �إل��ى �سوق العمل ّ
حق
للجميع من دون تمييز بين النا�س.
 من م�س�ؤولية الم�ؤ�س�سات الحفاظ على القوانين وعلى الإن�سانوبيئته.
 -5العدالة والت�ضامن بين الأمم
 ال��ه��وّة كبيرة بين ال��دول لتفاوت ال��م��وارد والو�سائل الإقت�صاديّة.هناك دول تتطوّر ودول ت�ستدين .فمن ال�ضروري �أن تكون العالقة
بين الأم���م �أك��ث��ر ت�ضام ًنا وبعيدة ع��ن الآل��ي��ات الخبيثة التي تعيق
التع�سفيّة.
النم ّو وعن التجارة الجائرة والأنظمة الماليّة
ّ
 الأم����م ال��غ��ن��يّ��ة ل��دي��ه��ا م�����س���ؤول��ي��ة �أخ�لاق��يّ��ة ت��ج��اه ال����دول ال��ع��اج��زةوالفقيرة ،ومن واجبها الت�ضامن معها .فال يجوز �أن تح�صل على
رخائها من موارد لم تدفع ثمنها ب�إن�صاف.
 م��ن ه��ن��ا ث��م��ة ����ض���رورة م��ل ّ��ح��ة لإ����ص�ل�اح ال��م���ؤ���س�����س��ات الإق��ت�����ص��اديّ��ةً
خ�صو�صا الدول الفقيرة.
والماليّة الدوليّة لإن�صاف الجميع،
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مكتبة األمن

پ

«حياة مايال ريبا نا�سك التيبت»

“حياة مايال ريبا نا�سك التيبت العظيم” ،ت�أليف لوبزانغ
جيفاكا ،ترجمة عبد ال��وهّ ��اب ال��م��ق��ال��ح��� ،ص��در ع��ن الهيئة
العامّ ة للكتاب في �300ص.
ال��م���ؤ ّل��ف  )1962-1915( Lobzang Jivakaراه���ب ب��وذي
ب��ري��ط��ان��ي .وه���و ي����روي� ،أو ب��ال��ح��رى ي��ت��رج��م ،ع��ن ال��م�����ص��ادر
ال��ت��ي��ب��ت��ي��ة ���س��ي��رة �أ����ش���ه���ر م��ت�����ص��وّ ف وي���وغ���ي و����ش���اع���ر تيبتي
 .)1135-1052( Milarepaو�سيرة هذا النا�سك الحبي�س،
على م��ا فيها م��ن غ��راب��ة ،تب ّين �أن �سيَر المت�صوّ فين على
اخ��ت�لاف ثقافاتهم و�أدي��ان��ه��م تتقاطع لي�س ف��ي التفا�صيل
وح�سب ،بل وخ�صو�ص ًا في الهدف الأوّل :ال�سعي �إلى القدا�سة
ّ
والتحقق.
ً
عمه
فقد مايال ريبا �أب��اه طفال ،وا�ستولى ّ
وع ّ��م��ت��ه ع��ل��ى �أم�ل�اك���ه ،ف��ي ح��ي��ن ع��ا���ش هو
فوجهته
م��ع �أمّ ���ه و�أخ��ت��ه ف��ي فقر م��دق��عّ ،
والدته �إلى تع ّلم �أ�ساليب ال�سحر الأ�سود
ل�لان��ت��ق��ام م ّ��م��ن �أف��ق��ره��م .ل��ك�� ّن��ه ب��ع��د �أن
��وج��ه �إل���ى ت��ع�� ّل��م ال��ي��وغ��ا وال��ت���أم��ل
ف��ع��ل ت ّ
التحرر والنيرفانا.
بغية الو�صول �إلى
ّ
وكان مع ّلمه ماربا من �أ�شهر مت�صوّ في
زم���ان���ه .وك����ان ع��ل��ى م��اي�لا �أن ينتظر
ط ً
���وي�ل�ا ،وي��ق��وم بكثير م��ن الأع��م��ال
ّ
ال�شاقة التي طلبها منه المعلم قبل
�أن يح�صل على مبتغاه :يطلب منه
م��ارب��ا �أن ي��ب��ن��ي ل��ه ب��ي��ت�� ًا ،وق��ب��ل �أن
ينهيه ي���أم��ره بهدمه وب��ن��اء غيره،
وهكذا حتى �أنهك التعب والإعياء
ال���م���ري���د ،وي��ئ�����س م���ن ال��ح�����ص��ول
على التعليم ال��ذي يبحث عنه.
وع����ن����ده����ا ف���ق���ط ب������دا ال���م���ع��� ّل���م
م�ستعدّ ًا �أن ينقل المعرفة �إلى
م��ري��ده� .إن��ه��ا مرحلة التطهير
والتكفير ع��ن الآث����ام ال�سابقة ،وال
�سيما الممار�سات ال�سحرية( .ف�صل  .)4وال��ه��دف لي�س
المعرفة النظرية ،بل االختبار ،فهو وحده ما يتيح الو�صول
�إل����ى ال��ت��ح ّ��ق��ق .وف����ي ذل����ك ي��ق��ول م��اي�لا ن ً
���اق�ل�ا ع���ن مع ّلمه
(�����ص“ :)149كما �أن الطعام نف�سه ولي�س ا���س��م الطعام هو
�شبع ،ف� ّإن على المرء �أن يخبر الحقيقة نف�سها ،ولي�س
ما يُ ِ
مجرد المعرفة الأكاديمية بها”� .إنه الذوق ال�صوفي ،فو�صف
ّ
م��ذاق ّ
تفاحة �أو �أي ثمرة �أخ��رى لي�س كتذوّقها .و”الفطنة
المكت�سبة بالت�أمّ ل تختلف عن تلك التي تت�أ ّتى من الدرا�سة
العادية” يقول مايال (���ص .)27وعمل هذا المريد الن�شيط
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�أ .د .لوي�س �صليبا
على (�ص“ :)148ممار�سة الرقابة الذات ّية الكت�شاف حقيقة
�أن ال وجود ل�شيء ا�سمه الأنا ،وكيف �أن ّ
كل تبريرنا وتع ّلمنا
وهم ومغالطة”.
المبني على هذا االفترا�ض للأنا
ّ
مجرد ٍ
وقبل �أن يترك مع ّلمه �أق ّ���ر بعجزه ع��ن مكاف�أته (����ص:)150
إلي .والطريقة
“لي�س بمقدوري �أن �أعوّ �ضك� ،أنت المح�سن � ّ
الوحيدة التي �أ�ستطيع �أن �أدفع بها لك عو�ض ًا لجميلك هي
في تكري�س حياتي للت�أمّ ل حتى �أبلغ النيرفانا”.
�أم��ا مع ّلمه ف���أو���ص��اه (�����ص“ :)166ب�إمكانك ال��ذه��اب بعد �أن
عرفت وه��م ه��ذا العالم .اذه��ب �إل��ى معتزل ن��اءٍ في الجبال
وال��ك��ه��وف ،ك ّ��ر���س ح��ي��ات��ك ل��ل��ت���أمّ ��ل .وت��خ َّ��ل ع��ن مطامحك
عندئذ �ستنال جزاء مح ّبتك
الدنيوية وكن قانع ًا بالقفار،
ٍ
لوال َديك وعطفك ك��ام ً
�لا .وال ُت ِ�ضع وقتك في الثرثرة
يهتمون
�إلى جموع النا�س الذين ال
ّ
بغير المكا�سب ال��م��ا ّدي��ة ،بل
ج ّند نف�سك ك ّلي ًا للت�أمّ ل”.
وهكذا فمن و�صايا مع ّلمه ومن
تجربته في الت�أمّ ل يقول مايال
بعد �أن عرف بوفاة �أمّ ه (�ص:)174
“تب ّين لي �أ ّن��ه يمكنني م�ساعدة
ّ
كل من �أمّ ي و�أبي وتحريرهما من
دائ��رة الموت وال��والدة المتعاقبة،
وبهذه الطريقة (الت�أمّ ل) وحدها
�أ�ستطيع لي�س فقط �أن �أن��ق��ذ �أب��ي
و�أمّ ي ،بل �أي�ض ًا العديد من الب�شر”.
وم�ضى في مجاهداته لي�صل �إلى �أن
(�����ص“ :)237ي�صير م��و���ض��وع ال��ت���أمّ ��ل
وفعل الت�أمّ ل والمت�أمّ ل ن�سيج ًا واحد ًا،
وال �أعود �أنا �أعرف كيف �أت�أمّ ل” .وهذا
ي�سميه المت�صوّ فة “ي ّتحد العقل
م��ا
ّ
ً
والعاقل والمعقول وي�صيروا واحدا”،
على ما حكى عنهم البيروني.
وم ّ���م���ا �أو����ص���ى ب���ه م���اي�ل�ا م��ري��دي��ه ب����دوره
ٌ
حافز يدفعه
(�ص“ :)256المر�ض لليوغي
�إل�����ى م��وا���ص��ل��ة ال�����س��ي��ر ،وي���ج���ب ع��ل��ي��ه �أن
ي�ستخدم مر�ضه كي يتقدّ م روح��ي�� ًا ،وعليكم �أن ت�ستخدموا
كمعين لكم ف��ي الطريق” وم��ن و�صاياه
المتاعب والمحن
ٍ
�سم الرغبة في ال�شهرة ،بل
�أي�ض ًا (�ص“ :)270ال ت�شربوا من ّ
تف ّلتوا من �أغ�لال عمل الأعمال ال�صالحة التي تقود فقط
�إلى المزيد من الرغبة في ال�سمعة”.
تتباعد الم�سافات ،وتختلف العبارات والعقائد ،لكن التجربة
ال�صوفية تبقى في خطوطها العري�ضة واحدة.
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پ «من الإ�صالح �إلى النه�ضة»
"من الإ�صالح �إلى النه�ضة" ت�أليف البروف�سور عبد الإله بلقزيز،
�صدر في ط 2عن مركز درا�سات الوحدة العربية في �222ص.
وا���ض��ح �أن ال��م��� ّؤل��ف ي��ق��ف �إل���ى ج��ان��ب ال��ح��داث��ة ،و�إن ك���ان ال يعلن
ذلك بنبرة حما�سية مغالية ،وهو بالمقابل ال يريد �أن يقطع مع
التراث .ويعلن في ّ
مقدمته �أن الم�شكلة ال تكمن في الحداثة بل في
ّ
يتهدد “ذاتيّتنا
خطر
مناوئيها (���ص�“ :)10إن �أكبر
ٍ
ّ
الح�ضاريّة” و�أ�صالتنا لي�س الحداثة ،و�إنما المزيد
م��ن ال��ت�����ش��رن��ق ع��ل��ى ال����ذات واالن��ك��ف��اء �إل����ى فكرة
ً
حديثا
الأ�صالة :ولقد �أ�شبعتنا الفكرة الأ�صالية
ً
د�سما في مباهاة العالم ب�أمجادنا
�أيديولوجي ًّا
ف���ي ال��م��ا���ض��ي ،م���ن دون �أن ت�����ص��ن��ع م���ج���د ًا في
الحا�ضر”.
ً
ويبقى بلقزيز متفائال ف��ي ن��ظ��رت��ه ،رغ��م ما
يكتنف حا�ضرنا من ُلب�س ،فم�صير الحداثة
ال ّ
بد �أن يكون الظفر (�ص“ :)11الحداثة ما
انقر�ضت في ثقافتنا ،و�إن �أ�صابها ال�ضمور
وال����ه����زال .وال���ذي���ن ي��ع��ي��دون االع��ت��ب��ار �إل���ى
ت��راث��ه��ا م��ن م��وق��ع ن��ظ ٍ��ر ن��ق��دي م��ا راه��ن��وا
ً
يوما على الفكرة الأ�صالية في الثقافة
والفكر كي يعودوا اليوم عن هذا الرهان
�إلى غيره”.
وال ي��ف��وت ال���م���� ّؤل���ف �أن ي���ح ّ���ذر وي��دع��و
حقيقي
حداثي
�إلى التمييز بين تيّار
ّ
ّ
والتقليد الأعمى للغرب �أو ما ي�سمّ يه
ال���ت���غ���رب���ن (����������ص“ :)38لكن ال���ف���ارق
عظيمٌ بين الحداثة وبين التقليد
ال ّ
����رث ل��ل��غ��رب (ال��ت��غ��رب��ن) .ال��ح��داث��ة
ببطولة � ّ
��ض��د ال��ت��يّ��ار ك��ي ي� ّؤ�س�س
�إب����داعٌ واق��ت��ح��امٌ ي��ج ّ��دف
ٍ
للنف�س م��ك��ان ً��ا� .أم���ا ال��ت��غ��رب��ن ف��ي��رادف التبعية ال��ف��ك��ري��ة والك�سل
إنتاج
المعرفي ،والتعيّ�ش من �إبداع الآخرين ،وتحويل المعرفة من � ٍ
�إلى ترجمة وترداد ّ
ممل لما قاله الآخرون”.
ّ
خا�صة
وي���رى بلقزيز �أن �أب����رز ت��ج��ل��ي��ات ال��ح��داث��ة ال��ع��رب��ي��ة كمنت
ّ
ف��ي م��ج��االت الإب����داع الف ّني والأدب����ي ،وه��و ال يغفل هنا م�ساهمة
مدخل
اللبنانيين الأ�سا�سية (�ص“ :)66طرقت الحداثة �أبوابنا من
ٍ
�أدبي وف ّني .ي�شهد على ذلك م�سرح توفيق الحكيم ،وروايات نجيب
م��ح��ف��وظ ،و�شعر ن���ازك المالئكة وب���در �شاكر ال�����س��يّ��اب ،ومو�سيقى
الأخوَين رحباني ،و�سينما يو�سف �شاهين”.
بيد �أن ذلك ال يعني بالن�سبة �إليه �أن الحداثة العربية انح�صرت
في هذا الجانب ،بل�“ :إن الحداثة �أنتجت معها جمهورها العري�ض
ً
مرجعا و�سلطة ،و�أخرجها �إلى جماهيرية
الذي انت�صر لها وتوّجها

ً
ردحا من الزمن”.
تحتاج في العادة
وال يفوت بلقزيز �أن ينوّه بالتيّار العلماني ودوره الحا�سم في �إخراج
الحداثة �إل��ى النور ،فهذا التيّار هو الحداثة عينها ،والالفت هنا
�أن معظم روّاده م��ن اللبنانيين ،ي��ق��ول (������ص“ :)82مع ال�شدياق
وال�شميّل و�أديب �إ�سحق وفرح �أنطون �ستخرج مقالة علمانية عربية
�إلى الوجود خروجها ،وهو عينه ميالد الخطاب الحداثي العربي،
عن �سمة ميّزت والدة ذل��ك الخطاب هي االندفاعة التي تجترئ
على نقد ّ
كل �شيء بدا لها قرينة على االنحطاط بما في ذلك
الدين”.
ّ
ويتوقف الكاتب عند نموذج
ً
عار�ضا
لبناني في الحداثة،
وم���ح ّ���ل ً
�ل�ا وم��ق��يّ��م ً��ا ت��ج��رب��ت��ه
ال��رائ��دة وال��م��م��يّ��زة (����ص:)12
“لم �أج����د �أف�����ض��ل م��ن �أح��م��د
ً
تمثيال لم�س�ألة
فار�س ال�شدياق
�إ���ش��ك��ال��ي��ة الآخ������ر ف���ي ال��ث��ق��اف��ة
ال���ع���رب���ي���ة ،وت���ع���ب���ي���ر ًا ع����ن ت��ل��ك
الجدليّات ف��ي وع��ي ال�صلة بين
الأن����ا والآخر” .وم��ي��زة ال�شدياق
�أ ّن��ه (����ص“ :)109كان في و�سعه �أن
ّ
يب�شر ب�أوروبا ومدنيّتها وفكره ،و�أن
ينتقدها في الوقت عينه”.
وي���م�������ض���ي ب���ل���ق���زي���ز م���ح ّ���ل ً
�ل�ا ت��ج��رب��ة
ال�شدياق الغنيّة والعميقة الداللة،
ف���ي���ق���ارن���ه ب�������س���ائ���ر ال���ح���داث���ي���ي���ن م��ن
الالحقين ،فيبدو ل��ه �أن���ه تميّز عنهم
(���������ص“ :)118لكن ال���ف���ارق ب��ي��ن��ه وب��ي��ن
ّ
مثقفي الليبرالية العربية الالحقين
ّ
�أنه �سلط ل�سانه النقدي على مجتمعات
ال����غ����رب ف����ي ع����� ّز ان����ح����ي����ازه �إل������ى م�����ش��روع
ال���ح���داث���ة ،وف����ي ع��ن��ف��وان ال��ن��ط��ق ب��ا���س��م��ه
ث��ق��اف��ي ًّ��ا� .أم���ا غ��ي��ره م��ن ال��ن��اق��دي��ن ف��م��ا دخ��ل��وا ���س��اح��ة ن��ق��د ال��غ��رب
ومنظوماته �إال بعد �أن انف�صلوا عن م�شروع الحداثة”.
وينوّه الباحث بحياد ال�شدياق ورزانته في التنويه بميّزات الغرب
ً
التزاما
وفي نقده كذلك (���ص“ :)124كان �أكثر النه�ضويين العرب
وتحل ً
ّ
يا بالنزاهة ( )...وبهذا المعنى يرتفع تدوين
بالمو�ضوعيّة
ال�شدياق �إلى م�ستوى الوثيقة التاريخية”.
ونلحظ �أن بلقزيز في درا�سته نماذج الحداثيين وال �سيما ال�شدياق
يهمل ال��ع��ودة �إل���ى م��ن �سبقه �إل���ى ذل��ك كم�ص ّنف م���ارون ع��بّ��ود في
ال�شدياق وغيره.
ويبقى �أن كتاب بلقزيز هذا رزين وح�سن التوثيق وال تفوته الأحكام
المن�صفة.
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رياضة الرقص
عالج الروح والجسد
غوى حيدر
يعتبر العالج بالرق�ص واحدً ا من �أنواع العالج الفني التعبيري ،ويرتكز على مبد�أ الإرتباط الوطيد بين
حركة الج�سد والم�شاعر .لذلك ي� ّؤثر بفعالية عالية في �شفاء مختلف الأمرا�ض النف�سية والج�سدية.
"الأمن" التقت دالل ّ
بزي المدربة في النادي الع�سكري المركزي في بيروت ،والحائزة على �شهادة دبلوم
درا�سات عليا في الفنون وماج�ستير في العالج بوا�سطة الحركة ،ف�شرحت �أهمية هذا العالج ،معتبرة �أن
الحركة ّ
تعزز التكامل العاطفي والمعرفي والمادي للفرد ،كما �أثبتت الدرا�سات والتجارب العلمية �أن
ّ
الج�سد والعقل والروح مترابطة بع�ضها ببع�ض مما ي�ؤثر على وظائف الإن�سان عمومً ا ب�أدائه في الحياة
ثم التعاطي مع الآخرين.
والتعامل مع ذاته ،ومن ّ
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حملة تاريخية

ع���ن تاريخ ه���ذا الع�ل�اج و�أ�صله تقول ب���زّي �إن الرق�ص
طق�سا
ي�ستخدم كو�سيلة عالجية من �آالف ال�سنين .كما كان
ً
م���ن الطقو����س التي تق���وم بها القبائ���ل لتطلب م���ن �آلهتها
الإ�ست�سق���اء )�إنزال المطر( .كم���ا كان ي�ستخدم للم�ساعدة
عل���ى تح ّمل بع�ض الآالم ك�ألم الوالدة .ث ّم تطور �شي ًئا ف�شي ًئا
عدة .فلم يعد
في �أوروبا والوالي���ات المتّحدة لي�شمل �أمو ًرا ّ
تعدى ذلك لي�صبح مع ّب ًرا
و�سيلة لتوا�صل الفرد مع الآلهة بل ّ
عن عالق���ة الفرد بذاته وم���ع المحي���ط الخارجي ،ولذلك
�أ�صبح���ت الحرك���ة الراق�ص���ة بالتّحدي���د ت�ستخ���دم للعالج
النف�سي وال�سلوكي.
وتو�ض���ح �أن هذا العالج لي�س معروفً���ا كثي ًرا في لبنان،
رواج���ا �أو�سع ،ويوج���د الكثير من
�أم���ا في �أوروب���ا فيالقي
ً
المراك���ز الت���ي تخت�ص ب���ه .و�أ�شارت �إلى �أن وب���اء «كورونا»
ً
�ضغوطا نف�سي��� ًة بالإ�ضافة �إلى
والحجر ال���ذي رافقه خلقا
و�سوا�س قهري ل���دى النا�س ،ف�أ�صبحوا يتمنون �أمو ًرا عادية
كان���وا يفعلونه���ا �سابقً���ا كالم�شي على الطري���ق .وبعد فترة
يعبروا
الحج���ر� ،صار النا�س يقبلون على الريا�ضة �أكثر لكي ِ ّ
عن �أنف�سهم ويخرجوا ال�ضغوط النف�سية التي عا�شوها.
ت�ضيف� :أن العالج عن طريق الرق�ص يجمع بين العملية
الإبداعي���ة ودرا�سة حرك���ة الإن�سان �ضم���ن برنامج م�صمم
ليحق���ق اله���دف الذي يري���ده المعال���ج .فالج�س���م والعقل
واع �أو
يتفاع�ل�ان م���ع كل حركة يق���وم بها الإن�سان ب�ش���كل ٍ
واع .ومن خالل الحركات التي يقوم بها العميل عند
غي���ر ٍ
بَ ْدء العالج ،يبد�أ الج�سم ب�إخراج الطاقة ال�سلبية .و�أو�ضحت
�أن العالج ال يتم ّثل برق�صة م�ص ّممة على مو�سيقى مع ّينة بل
بح���ركات متن ّوعة تعب���ر عن الذات بالطريق���ة التي يريدها
�أو يرت���اح �إليه���ا العميل ،ويمكن �أن ي�ستم���ع �إلى المو�سيقى.
�أما �إذا كان���ت حركاته مغلقة �أي غير مرتاحة في الم�ساحة
المتوافرة له فذلك يدل على �أنه يعاني من م�شكلة ما.

كيف تدور جلسة العالج؟

تو�ض���ح المدربة ب���زّي �أن جل�سة الع�ل�اج بالحركة تبد�أ
بالح���وار ،ويمك���ن �أن يتكلم المري�ض خالله���ا عن الم�شاعر
والقلق ال���ذي يعانيه والطاقة ال�سلبية الكامنة فيه ،وحركته
�سعيدا يكون
تك�ش���ف ع���ن حالته النف�سي���ة ،ففي ح���ال كان
ً
مرفوع���ا وحركات���ه م�سترخي���ة� ،أم���ا �إذا كان حزينًا
ر�أ�س���ه
ً
عاب�سا .كما تكون
فيكون ر�أ�سه منحن ًيا وظهره ملتو ًيا ووجهه
ً
حركاته �صعبة ومتباطئة .ودور المدرب �أو المعالج �أن يعرف
ق���راءة حرك���ة الج�سد لكي يتع��� ّرف �إلى م�شاع���ر ال�شخ�ص

ويك�شف الأحا�سي�س التي ال ي�ستطيع �أن يعبر عنها بالكالم.
م�ستعدا للخ�ضوع لهذا
وينجح بدوره عندما يكون المري�ض
ًّ
العالج الخا�ص �أي مقتن ًعا به ولي�س مجب ًرا عليه.

أساليب العالج
ت�ش���رح المد ّرب���ة ب���زّي �أن���واع التماري���ن الم�ستخدم���ة،
فتعددها على ال�شكل التالي:

متارين اإلسترخاء:
خ�ل�ال تماري���ن الإ�سترخ���اء ين���ام المري�ض عل���ى ظهره
ويغم�ض عينيه .عندها يبد�أ المدرب ب�إخباره بق�صة خيالية
هادئ���ة تتخللها م�شاهد مريحة يمكن �أن تتعلق بالبحر على
���وا �إيجاب ًّي���ا وان�سياب ًّيا
�سبي���ل المث���ال .هذا الأم���ر يبعث ج ًّ
نوعا م���ن الإ�سترخاء .كما
ف���ي مخيلة المري����ض م ّما يخلق ً
يمك���ن للمد ّرب �أن ي�ضيف م�ؤثرات �صوت ّية كالمو�سيقى التي
تُ�ستعمل للت�أمل.

متارين التنفس:
ه���ذه التمارين هي لتحويل النف�س م���ن حركة ال �إرادية
�إل���ى حركة �إرادية ،فعندما يتعل���م المري�ض كيفية ال�سيطرة
عل���ى �أنفا�س���ه وي�أخذها بعم���ق وانتظام ي�صبح ق���اد ًرا على
التحكم بنوبات الغ�ضب والهلع.

تدريبات في تعبير الوجه بتقنية الصوت:
تت���م هذه التمارين عبر العمل عل���ى �إخراج �أ�صوات من
داخ���ل الج�سد بالتركي���ز على الحنج���رة والف ّكين ،فيطلب
المعال���ج من المري�ض �أن ي�ص���رخ ب�صوت مرتفع ،وبعد قليل
ب�صوت منخف�ض ،وبالتالي ي�سيطر على نف�سه.

متارين جسدية تعبيرية:
يطل���ب الم���درب من المت���درب �أن ير�سم ح���ركات على
وقع مو�سيق���ى لكي يظهر م�شاعره ،فيحل���ل المعالج حالته
ع���ن طريق الحركات والمو�سيقى الت���ي ينتقيها بين الهادئة
ّ
تخط���ي القه���ر ،والتحرر من
وال�صاخب���ة ،وي�ساع���ده عل���ى
المواقف الم�ؤلمة ،في�ستعيد الما�ضي ويعيد تمثيله من دون
الت�أثر به ،وبذلك يتخل�ص من م�ساوئه.
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نجوم يبحثون عن المجد
في مونديال قطر
هناء �سنجر
فاز البرتغالي كري�ستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل مي�سي والفرن�سي كريم بنزيما بكل �شيء ممكن على
�صعيد الأندية ،لكن اللقب الأغلى على الإط�لاق� ،أي ك�أ�س العالم ،ما زال يغيب عن خزائنهم ما يجعل مونديال
قطر الفر�صة الأخيرة �أمامهم.
و�أمام هذا الثالثي الثالثيني �ستة �أ�شهر لكي ي�ستعد لخو�ض غمار العر�س العالمي الذي يقام للمرة الأولى في
والمقرر بين  21ت�شرين الثاني و 18كانون الأول.
ال�شرق الأو�سط
ّ
�صحيح �أن رون��ال��دو ومي�سي لم يتركا �أي م�ساحة لمناف�سيهما في الأع���وام ال��ـ  15الأخ��ي��رة لمزاحمتهما على
معا  11كرة ذهبية وت�سعة �ألقاب في دوري �أبطال �أوروبا ،لكنهما لن ي�شعرا ب�أنهما كامالن � اّ َإل
النجومية ب�إحرازهما ً
من خالل الفوز بك�أ�س العالم.

مفتاحا نحو �إنهاء م�سيرته الدولية
منذ 1993
ً
بلقب عالمي يخلد به ا�سمه �إلى جانب الراحل
الأ�سطورة دييغو مارادونا.

ميسي
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ك��ان مي�سي ال��ذي
يحتفل بميالده الخام�س
والثالثين ف��ي  24ح��زي��ران،
ق��اب قو�سين �أو �أدن��ى من قيادة
الأرجنتين �إلى لقبها العالمي الثالث
قبل �أن ي�سقط ورفاقه �أم��ام الألمان
�صفر  1 -بعد التمديد ف��ي نهائي
م��ون��دي��ال  2014ع��ل��ى الأرا����ض���ي
ّ
ف���ك عقدته
ال��ب��رازي��ل��ي��ة .وب��ع��د
بقمي�ص بالده ب�إحرازه اللقب الأول
من خالل فوزه ال�صيف الما�ضي
بكوبا �أميركا لمنتخبات �أميركا
ال��ج��ن��وب��ي��ة ،ي��م�� ّن��ي ن��ج��م باري�س
�سان جرمان الفرن�سي الحالي
وبر�شلونة الإ�سباني ال�سابق
ال��ن��ف�����س ب�����أن ي��ك��ون التتويج
الأول ل��ب�لاده على الإط�لاق

في مو�سمه الباري�سي الأول،
لم يظهر مي�سي بالم�ستوى الذي كان عليه
مع بر�شلونة ال �سيما على ال�صعيد التهديفي
حيث �سجل � 6أه��داف ،لكنه ت�ألق ك�صانع �ألعاب
بتحقيقه  13تمريرة حا�سمة �ساهمت في قيادة �سان
جرمان �إلى لقب الدوري المحلي .لكن «بعد مو�سم
للت�أقلم� ،سنرى الأف�ضل من ليو» وفق ما وعد زميله
الإ�سباني في نادي العا�صمة الفرن�سية الإ�سباني �أندر
هيريرا.
ومن المتوقع �أن يكون المونديال القطري الأخير
لمي�سي ال��ذي ق��ال في �آذار الما�ضي« :بعد النهائيات
�س�أقوم بتقييم الكثير من الأ�شياء� ،سواء كانت جيدة �أم
�سيئة .لن�أمل �أن تكون )الأمور( �أف�ضل ما يمكن».
مي�سي.
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رونالدو
ال �أح��د يجر�ؤ �أن يتحدث عن اعتزال
رونالدو« :ي�س�ألونني ال�س�ؤال نف�سه .الوحيد
الذي �سيقرر هو �أنا وال �أحد �سواي» ،وفق
ما رد ابن الـ  37عا ًما في �آذار الما�ضي.
ورغم المو�سم الكارثي لفريقه الجديد
 القديم مان�ش�ستر يونايتد الإنكليزيال��ذي ف�شل حتى في الح�صول على
مقعد م�ؤهل �إلى دوري �أبطال �أوروبا
ق���دم رون��ال��دو
ال��م��و���س��م ال��م��ق��ب��لّ ،
مو�س ًما رائ ًعا �آخ��ر على ال�صعيد
ال�شخ�صي بت�سجيله  18هدفًا في
ال���دوري الممتاز .وتعهد العب
ريال مدريد الإ�سباني ويوفنتو�س
الإيطالي �سابقًا ،ب�أن يكون الى
جانب الفريق المو�سم المقبل
م��ن �أج���ل م��ح��اول��ة �إخ��راج��ه
م��ن كبوته ب��ق��ي��ادة ال��م��درب
ال��ج��دي��د ال��ه��ول��ن��دي �إري���ك
تن ه��اغ .ومن المتوقع �أن
ي��ك��ون �أف�����ض��ل الع���ب في ر
ونالدو.
العالم خم�س مرات الركيزة
التهديفية ل��ب�لاده ف��ي دور
المجموعات من مونديال قطر بمواجهة
�����ض��ا ب�شخ�ص
نجمين ف��ي الثالثين َّيات �أي ً
الكوري الجنوبي �سون هيونغ-مين )يحتفل
في  8تموز بميالده الثالثين( والأوروغوياني
لوي�س �سواريز ) 35عا ًما( الذي �سيكون
ه��ذا ال�صيف من الأ�سماء المطروحة
ف��ي ���س��وق الإن��ت��ق��االت ب��ع��د مو�سمين
بقمي�ص �أتلتيكو مدريد الإ�سباني .ولن
يكون �سواريز اال�سم الكبير الوحيد
ال��م��ط��روح ف���ي ���س��وق الإن��ت��ق��االت
ال�صيفية ،بل هناك النجم الفرن�سي
ال�شاب كيليان مبابي المرجح رحيله
عن �سان جرمان الن�ضمامه �إلى
ري��ال مدريد ،والبولندي روب��رت
ليفاندوف�سكي الذي اتخذ قرار
الإن��ف�����ص��ال ع��ن ب��اي��رن ميونيخ
الألماني بعد ثمانية �أعوام في
�صفوفه ت��وج خاللها بجميع
الأل����ق����اب ال��م��م��ك��ن��ة .وب��ع��د
الخروج من دور المجموعات
لثالث م�شاركات متتالية،
ت����أم���ل ب��ول��ن��دا �أال ي��ت���أث��ر
ب
ن
ل��ي��ف��ان��دوف�����س��ك��ي ال����ذي
ز
يما.

يحتفل بميالده الرابع والثالثين في � 21آب ،بتغيير
الوجهة و�أن يبقى على الم�ستوى نف�سه
مع �أي فريق ين�ضم �إليه من
�أجل م�ساعدتها على بلوغ ثمن
النهائي.

بنزميا
غاب عن تتويج فرن�سا باللقب
عام  2018على الأرا�ضي الرو�سية
ب�سبب ق�ضية الإب��ت��زاز المتعلقة
بزميله ال�سابق في «الديوك» ماتيو
فالبوينا ،لكن كريم بنزيما الذي يحتفل
بميالده الخام�س والثالثين نهاية العام
ال��ح��ال��ي� ،سيكون الآن �أم���ام فر�صة
التعوي�ض في قطر  .2022و�سيحاول
ه��داف ري��ال م��دري��د ا�ستغالل فر�صته
المونديالية الأخيرة على �أكمل وجه ،على
غرار زميله في النادي الملكي الكرواتي
لوكا مودريت�ش الذي يحتفل بميالده ال�سابع
والثالثين في �أيلول� ،أو حار�س بايرن ميونيخ
مانويل نوير ) 36عا ًما( الذي قال «بالن�سبة
�إل��ي ،لي�س هناك ح��دود في ما يتعلق بعامل
العمر .لن �أقول ب�أن الأمور انتهت لدى الو�صول
�إلى الأربعين عا ًما».
بالن�سبة �إلى بنزيما الذي ت�ألق هذا المو�سم
بت�سجيله  44ه��دفً��ا ف��ي جميع
الم�سابقات ليقود ري��ال �إل��ى
ل��ق��ب ال������دوري ول��ق��ب دوري
الأب��ط��ال حيث واج��ه ليفربول
الإنكليزي فيالنهائي ،ف�إن «ك�أ�س
العالم هي اللقب الأغ��ل��ى� .أنت
مجبر على و�ضع فرن�سا في خانة
المنتخبات المر�شحة )للقب(»
بح�سب م��ا �أف���اد قناة «ت��ي �أف »1
الفرن�سية في كانون الثاني.
هناك نجم �آخر �سيحاول الإرتقاء
�إلى م�ستوى التوقعات ب�شخ�ص كيفن
دي بروين الذي لم ينجح حتى الآن في
نقل نجاحاته مع فريقه مان�ش�ستر �سيتي
الإنكليزي �إلى المنتخب البلجيكي .لكن
قبل �ستة �أ�شهر من النهائيات العالمية ،ما
زال هناك وقت �أمامه و�أمام زمالئه النجوم،
على غرار الحار�س تيبو كورتوا و�إدين هازار،
للحلم بتحقيق �إنجاز مع المنتخب الوطني
في المونديال القطري.
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ال�سائق

املم ّيز

اليا�س الدهني
ي�ستعد

لبطوالت
لبنان
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يقود �سيارته.
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پ لدي �شغف بالريا�ضة
الميكانيكية و�أنهيت تح�ضيراتي
للمو�سم الجاري ويبقى التوفيق
من اهلل پ

الدهني على من�صة التتويج.

ريا�ض عيتاني
جهّ ز ال�سائق املم ّيز واملاهر اليا�س الدهني «العدّ ة»
لتحقيق النتائج التي يطمح �إليها عام  2022مع
مالحه روين مارون .و�سيبد�أ «م�شواره» يف بطولتي
لبنان للراليات و�سباقات ت�س ّلق اله�ضبة وطموحه
ال�صعود �إىل من�صة التتويج و�إحراز الألقاب
ل�سائق �شاب يلفت �أنظار املراقبني نظ ًرا لقيادته
املحرتفة والبارعة والتي بد�أت مالحمها تظهر
منذ دخوله عامل الريا�ضة امليكانيكية عام 2015
من «بوابة» بطولة �سباقات ال�سرعة (�سبيد ت�ست).

يقول الدهني���« :س���أ���ش��ارك يف �أول رايل على ال�صعيد
اخلارجي وهو رايل «�أنتيب كوت دازور» مع مالحي روين
مارون على منت �سيارة «رينو كليو رايل  ،»5وهو الرايل
الرابع الذي �أ�شارك فيه بعد م�شاركتي يف ثالثة راليات
�ضمن بطولة لبنان يف العام الفائت .و� ّ
أخطط للم�شاركة يف
رايل دويل ٍ
ثان يف �أوروبا يف العام اجلاري».
وحول الهدف من م�شاركته يف «رايل �أنتيب» يجيب الدهني
بحما�سة« :لأكت�سب اخلربة �أولاً  ،ولأحقق نتائج جيدة ثان ًيا،
جدي لبطولة
ولكي تكون هذه امل�شاركة الدولية كتح�ضري ّ
لبنان للراليات التي �ستنطلق �أوىل جوالتها عرب رايل الربيع
خالل �شهر حزيران احلايل ،و�س�أناف�س يف ثالث فئات يف
الرايل الفرن�سي وهي :فئة «رايل  ،»5وفئة «كليو ترويف»،
وفئة «كليو ترويف جونيور» ،و�آمل حتقيق نتائج جيدة .ويف
الوقت الذي �أقود فيه �سيارة «رينو كليو رايل  »5يف رايل
�أنتيب� ،س�أناف�س يف بطولة لبنان على منت «�سيرتوين دي
ا�س � 3أر 3ماك�س» مع مالحي �أمني عقل».
وحت��دث الدهني عن النتائج التي حققها يف ال�سنوات
أحرزت املركز الثاين يف بطولة
الأخرية فقال« :عام � 2021
ُ
لبنان للراليات لفئة الدفع الأمامي واملركز اخلام�س يف
الرتتيب العام يف م�شاركتي الأوىل يف البطولة .ويف بطولة
ت�سلّق اله�ضبة �أحرزت لقب البطولة لفئة الدفع الأمامي
ولقب بطولة �سباقات ال�سرعة )�سبيد ت�ست( للفئة عينها
للعام الثاين على التوايل».
وك�شف الدهني �أن طموحه «ال ح��دود ل��ه ع��ام 2022
خ�صو�صا �إح��راز لقب بطولة لبنان للراليات لفئة الدفع
ً
الأمامي الذي يحمله حال ًّيا ال�سائق با�سل �أبو حمدان».
ووجه ال�شكر للنادي اللبناين لل�سيارات وال�سياحة لتنظيمه
ّ
كل البطوالت بطريقة متقنة وملالحيه روين مارون و�أمني
عقل على التعاون املثمر معهما .وذكر �أنه بد�أ التجارب
على �سيارتي �سيرتوين ورينو .كما �شكر فريق «�آي� .أم.
تي» وللرعاة وعلى ر�أ�سهم «ميد لوج�ستك�س �سريفي�سيز»
و«موتول».
اً
قائل« :ل��دي �شغف بالريا�ضة امليكانيكية و�أنهيت
وختم
حت�ضرياتي للمو�سم اجلاري ويبقى التوفيق من اهلل».
ي�شار �إىل �أن ال�سائق روجيه فغايل ومالحه جوزيف مطر
�أحرزا لقب �أنتيب عام .٢٠١٥
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لهذه الأ�سباب هبط ال�صفاء
�إىل دوري املظاليم!

هبط فريق ال�صفاء �إىل دوري الدرجة
الثانية يف كرة القدم لأول مرة يف تاريخه
منذ �أن ت�أهل �إىل الدرجة الأوىل منذ
حوايل  60عامً ا.
وهذا الهبوط ّ
�شكل �صفعة للنادي
الأ�صفر الذي يُ عترب عميد �أندية الدرجة
الأوىل نظ ًرا لتاريخ ت�أ�سي�سه عام .1933
«الأمن» ت�ستعر�ض �أ�سباب تدهور الفريق
بهذا ال�شكل يف هذا املو�سم وهبوطه.

النشأة

عوامل النجاح الأ�سا�سية يف عامل كرة القدم
هي وج��ود هيكلية متينة داخ��ل �أروق��ة النادي،
تتمثل بوجود مالعب مترين ،و�صاالت ريا�ضية
فيزيائية ،و�أم��ور بديهية افتقدها ال�صفاء هذا العبو ال�صفاء.
املو�سم لغياب ملعبه يف وطى امل�صيطبة ب�سبب �أعمال
ال�صيانة التي بد�أت منذ � 4سنوات ومل ِ
تنته حتى اللحظة.
كما كان يعاين يف �إقامة متارينه وحتديد مواعيد مبكرة
على مالعب كملعب بئر ح�سن ،ويتدرب حتت وط�أة ال�شم�س
من �أجل خو�ض مباريات الدوري.

التغيير الفني

عانى ال�صفاء من �سل�سلة كبرية من التغيري الفني ،حيث بد�أ
املو�سم مع حممد الدقة ،ومن ثم �أكمله مع فادي العمري،
وم��ن ثم مع مالك ح�سون ،كما ح�صل متا ًما يف املو�سم
املا�ضي مع تويل �إميل ر�ستم قيادته .وهذه التغيريات
الكبرية تُعترب �أم ًرا غري �صحي على �صعيد كرة القدم على
قاعدة «لكل مدرب فكره الكروي».

كثرة اإلصابات
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عانى ال�صفاء من كرثة الإ�صابات حيث و�صل عدد م�صابيه
يف بع�ض املراحل �إىل  9العبني مما ا�ضطره للعب بال�صف

الثاين ،وكانت الإ�صابات �أحد �أ�سباب تدهور م�ستواه مع
بداية املو�سم ونتائجه املخيبة على عك�س نتائجه الالفتة يف
نهاية املو�سم.

التوقف املتكرر

ريا بهذا النادي وبكل
توقف الدوري ب�شكل م�ستمر �أ�ض َّر كث ً
الأندية ،حيث كان التوقف ب�شكل م�ستمر حجر عرثة �أمام
�أي فريق ي�صل �إىل جاهزية معينة ومن ثم تقف البطولة
لأ�سابيع طويلة.

السبب األهم

يبقى ال�����س��ب��ب الأه����م يف ���س��ق��وط ال�����ص��ف��اء �إىل دوري
ال����درج����ة ال��ث��ان��ي��ة ه���و ع����دم وج�����ود رئ��ي�����س ل��ل��ن��ادي،
م���ن���ذ ا���س��ت��ق��ال��ة غ������ازي ال�����ش��ع��ار ع����ام . 2019
عل ًما �أ َّن م�صاريف الفريق تعتمد على بع�ض امل�ساعدات
الإحتادية للأندية ومن اجليب اخلا�ص لبع�ض الإداري�ين
احلاليني.
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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 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.
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منتدى األمن
َّ
دقات صوتو جروح

أرقص مع الليل

بْال ْج َري ْن ما�شي والدّرب
�صعبيْ :ب تِجي و ِبتروح
وما�شي �أنا متل ْل �أنا بْال روح
قلب
ومتل ْل فِ ي عندي ْ
د ّقات �صوتو ..جروح
عاي�ش َع د ّقة قلب دع�ساتي
وكلما وقع م ّنن �أنا ْب ِل ّمو
ْب ز ّتو َع �صدري َم الأنا � ..إ ّمو
بلعب ب�شعرو ْل هِ ْن �شعراتي
ن�سل ْخيوط َ
الخوف من هَ ّمو
ْب ّ
ْب ِل ّم الحكي :فتافيت حكياتي
ْل هَ ّرو َع ت ّمي وعلّقو ْب ت ّمو
ف ّيي �أنا  ..هربان من حالو
وفايت ع حالي ْل ف ّل من حالي
مدري ْل �أنا  ..عل ّيي انْ َ�ش َغ ْل بالو
مدري َع حالو ْب ِينْ ِ�شغِ ْل بالي.

�أكذب دائماً و�أرحل
�أكذب دائماً لأرحل
�أ�ضع يدي على خ�صري
فيهرب خ�صري مني
�أنا ابنة ال�ضياع
وفي ر�أ�سي �ألف جر�س يطن
الكلمات �أ�صغر من �أن تفهمني
تف�سرني
�أ�صغر من �أن ِّ
الكلمات �أ�ضعف من �صوتي
وهو يلفظ ا�سمك
لماذا �إذاً
لماذا �إذاً
�أردت �أن نحلق �سوياً هذا الم�ساء
لكن هروبي �أتى م�سرعاً
�أردت لو ق ّبلتَ �صوتي
وقبلتُ �صوتك
لكن �أناملي كانت �أ�سرع �إلى الموت
لماذا �إذاً
لماذا في بعدك
ال يخجل الليل ويدعوني للرق�ص؟
في بعدك �أرق�ص معه
�أ�ضحك معه
ومعه �أنتظرك.

�أالن جرجورة

َّ
مشتتة
تفاصيل
لب�سنا
نح ُن الغراب ُة هذا البح ُر يَ ُ
فق
آخر ال َّن ِ
من مطلع الماءِ حتى � ِ
ألوف ،عن ٍ
والخارجو َن عن الم� ِ
�شفة
ف َّرتْ �إذا ما ا�ستفاقتْ فكرةُ َّ
بق
ال�ش ِ
ّ
ّرب...نختا ُر ال َّن�شا َز يدًا
نق�ش ُر الد َ
عتم نُع ّري اللّيل في ُّ
الطرقِ
مع ك ّل ٍ
ون�ستعي ُر من الأطفالِ ده�شتهم
�سق
لح ٍن نغ ِّني خارج ال َّن ِ
ِ
ببع�ض ْ
في ُ�سلّم النُّوتة العرجاء نُب�ص ُرنا
ِ
في رق�صةِ
الموت في تلويحةِ الغرقِ
هذا..و�إ َّنا تفا�صي ٌل م�ش َّتت ٌة
نغفو �أحايي َن و�سط
الحبر والورقِ
ِ
كن نغالي في تململنا
في ك ِّل ُر ٍ
القلق
ال لو َن ين�ض ُح في ديمومة
ِ
كالآفلين…وال � ٍآت ي�ض ُّج بنا
كالخالدين على ت�أ�شير ِة َّ
فق!
ال�ش ِ
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مريم �أديب كريِّم

لوال رينولدز

وصية عسكري
ح���م���ل���ت ب���ك���ت���ف���ي ال������ب������ارودي
ت�����ا �إح�����م�����ي �أر����������ض ج������دودي
وم���ت���ل���ي رف���ي���ق���ي ه���ال���م���غ���وار
����س���اب���ق���ن���ي ع���خ���ط���وط ال���ن���ار
يهجم ه��ج��م��ات �أ���س��ودي
پپپ
���ص��ام��د م���ن خ��ل��ف ال��م��ت��را���س
وب����ت���������ش����ه����دل����و ك������ل ال����ن����ا�����س
ورح ي���ب���ق���ى م����رف����وع ال����را�����س

ب������ك������ل ال�����ه�����ي�����ب�����ي ال�����م�����ع�����ه�����ودي
پپپ
ي�����ا ح�����ار������س �أر�����������ض ب��ل��ادي
وح��������ام��������ل ح������ ّب������ا ز ّوادي
�������ص������رت ب���������أ ّم��������ن ع���������والدي
م����ن ����س���ه���ول���ي ح���ت���ى ج������رودي
پپپ
خ������ل������ي �إي��������م��������ان��������ك ي���ك���ب���ر
ب���ل���ب���ن���ان ال������راج������ع �أخ�������ض���ر
ع���ل���ي���ن���ا ع���ي���ون���ك ع�����م ت�����س��ه��ر
ع��������������الأرزي وك�������ل ح���������دودي.

محمد عبد الرحمن دمج

ٌ
مرض عضال
التقليد
حب المظاهر الخدّاعة!
مجتم ٌع غار ٌق في ّ
ن�شه���د الي���وم ظاه���رة غريبة م���ن نوعها،
فبتن���ا ن�ستيقظ ك ّل يوم على «حالة» جديدة
تن�سب لنف�سها لقب « مبدع» �أو « �أديب» �أو
«ف ّن���ان» ،في حين �أ ّن ال ّنا�س تعرف فراغهم
ال�سطح���ي ،وعقولهم
العقل���ي وم�ضمونهم
ّ
ّ
العقيمة المري�ضة ،ونفو�سهم البغي�ضة.
والغريب في ذلك �أ َّن بين الحين والآخر �أو
�ضمن الدّقيقة الواحدة ي�صبحون ملهمين،
�أو ي�أتيهم الإلهام عفو الخاطر!
المر�ضي يعن���ي الت�أ ّثر
والتقلي���د بالمعن���ى
ّ
ال�شدي���د بالآخرين والبح���ث عن تقليدهم
ب� ِّ
أدق التفا�صيل:
ً
مث�ل�ا الهيئ���ة ،وطريق���ة ال���كالم ،واعتماد
الأ�صدقاء �أنف�سهم ،واقتناء ال�س َّيارة نف�سها.
وعادة يقلّ���د الأ�ضعف الأق���وى ويت�أ ّثر به،
ال�صغي���ر الكبي���ر ،لأ ّن���ه ي�شعر
كم���ا يقلّ���د ّ
بال ّنق����ص ّ
وال�ضعف ويتم ّنى �أن يتخلّ�ص من
�ضعفه ونق�صه من خالل ال ّت�ش ّبه.
م���ن هنا ،ال ب��� ّد للإن�سان من �أن يبحث عن
ذات���ه ،و�أن يفهمها بما ينا�سبه���ا بعيداً عن
طحي ،وعن الق�شور ّ
اله�شة.
ال ّتقليد ّ
ال�س ّ
رفق���اً ! رفقاً ! ما �أهلكنا �إ ّال هذا المر�ض.
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عودوا �إلى جوه���ر الإن�سان فلو كان ّ
ال�شكل
والمظه���ر �أه ّم لما كانت ال��� ّروح ت�صعد �إلى
ال�سماء.
ّ

ربى ن�صر

دوائر
يا �صانع دوائر الكون �أين تكون نقاطي؟
هل نب�ضت بدايتي
ومتى ...متى تكتمل دائرتي؟
�صراع الأنا ينتابني ،يعبث بدواخلِ �أكواني
يج ّردني ...يع ّريني
�أتخبط في غربتي� ،أتململ في ذاتي
�أتخلّى عن حوا�سي ،من نف�سي �أ�ستقيل
�أهرب منها �إلى الم�ستحيل
ف�أجدني �أم�شي ّ
والطرقات
تهرب من تحت �أقدامي
�أرك�ض لألحق بها� ،أحاول ّ
الطيران
ح ّتى �أجنحتي ترف�ضني ...تنبذني
�أفكا ٌر تعتريني ،تجبر خاطر �أجنحتي
تل ّفها بذبذبات الحنين ...حنين يخالني
يوقظ �أحال ًما طفولية تاهت بين الكوابي�س.
تلتئم جروحي ،تبت�سم �أجنحتي
ت�ص ّفق  تحلّق...
ومن جديد تحيا الحلم البعيد
َ
تتف ّت���ح عيناي فيتجلّ���ى فيها به���ا�ؤك لتنعم
ب�صفائك
وتلتقي نقطة البداية بنقطة ال ّنهاية.

عبير عربيد

الهاي اليت
«ال���ه���اي الي�����ت» ال�����ش��اغ��ل ب��ال��ي
���ون���ت���ي���ه
�إن������ت������ي ب���ح�������س���ن���ك ل ّ
ب���������ش����وف����ك ح����������دّي وع����ب����ال����ي
�إك�����ت�����ب�����ل�����ك �����ش����ع����ر وت����ق����ري����ه
ف��ي��ك��ي ال���م ْ
�������ش��� َق���ة ال���زح�ل�اوي���ة
ي����ل����ي ف����ي����ه����ا ح���������س����ن وذوق

ال�����م�����ي ال����ب����ردون����ي����ة
ف���ي���ك���ي
ّ
ي����ل����ي ب����ت����ت����ح����لّ����ى ب���ال�������ش���وق
وفيكي قلبي ال��د ّوب��ت��ي��ه.
پپپ
و�����ش����ف����اف����ك م����ت����ل ال����ع���� ّن����اب
ال�����م�����ا دق�����ت�����و �أن���������ا ب���ع���م���ري
وال����رم���������ش ال����ع����ن����دك ج������ ّذاب
ب��ي�����ش��ب��ه ل���ح�������ص���ان ال���خ���م���ري
ب����رج ال��ق��ل��ع��ة د ّم���رت���ي���ه.

المعاون الأول طوني اليا�س نجيم

طيف وسراب
تَ�أَ ّخ���ر الح���ب ..تَ�أَ َّج��� َل ال���د ْ
ِّفء ..ا ِْحتَ َر َق
ال َّز َم���ان  ..وتَ َك َّ�س��� َرتْ الحناج���ر تكاثَ���رتْ
الح�سرة.
ْ
الي ْوم� ،أُ ْعلَنَتْ الح ْرب..
ب�صي�ص �أمل عتيق فِ ي لَ ْحظة دامية �أنَا
�أ ْم�شي على الأ ْر�صفة حافية
ُمك َّبلة ُم َّ
ه�شمة ال ْ
أ�ضالع..
ال ِّنيران مِ ن ح ْولي ت ْز�أر ..
الحنِين فِ ي ج ْوفي �شارد زاخر
اَ
والخل�ص ه ْفوة متاهة �سراب ورماد.
�صباحا ِانْتَهَ���تْ ال ِّروايات ق�صائد
ال َّتا�سع���ة
ً
وحكاي���ات مال���تْ ُ�شجوني ِل ْأ�سم���ع الخبر،
انْخ�س���ف القم���ر  ..ودُفن���تْ � ْأحالم���ي فِ ي
�أ ْر�ض الفنَاء.
حالي ح ّد اال ْرتواء
�ساء
ّ
قلْبي لِعيْنَيْك كنْز ب ْعد عناء
طيْفك فِ ي داري ن�سمة هواء
�ص َب َحتُ خاوية عارية
�أَ ْ
من دُون كتف �أو بقاء
ُرخام بارد ي�ضمني ِبوفاء
�أَ ْزهَ ار ح ْمراء ..بُكاء ورثاء
ُحذفتْ ُك ّل ال ْأ�سماء ُ ..علّق �صليب الع َزاء
�..صلبتْ ِّ
الط ْفلة الع ْذراء
أ�ص َبحتْ ُك ُّل ال ِّن َ�ساء �ص َّماء!
..و� ْ

زينب ج ّ َفال

الطنبرجية
أيام
َّ
رزق اهلل هاك الأيام
�أيام الطنبرجية
كيف بدنا نن�سى ما دام
بيي
ر ّبَانا منها ً
ر ّبَانا ورا�سو مرفوع
وكل لقمة بقلبا دمعة
ناكلها وقت المِ نجوع
عا تِرمو وقت الرجعة
ورغم العي�شة اَّ
كل دموع
اَّ
متحلية بال�سمعة
ما منن�سى �صوتو م�سموع
وال هلَّق �صيتو مزروع
الحق بقولو ما في رجوع
بيي
رحمة اهلل عا ً
رزق اهلل هاك الأيام
�أيام الطنبرجية
كيف بدنا نن�سى ما دام
ر ّبَانا منها بيي.

�أحمد �أبو مرعي

ما بغار
ما بغار ما بهت ّم
وبارد بقلبي الد ّم
بوثق �أنا ال تخاف بحلفلك؟
ُ�شو بْيح�سدوين عليك
مل يق�شعوا بعينيك
وجي اللي �صار كتري يلبقلك
ّ
ما بغار
ب�س بيختنق �صوتي
خيايل بي�سافر فيك عا موتي
حلمك �إيل
وكلّك �إيل
وما بغار
وبن�ص حلمك لو خفت منّك
كابو�س بطلعلك!

مالك المو�سوي
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منتدى األمن
حنين ِّ
الشعر
ع َبثاً يا ِ�ش ْع ُر تُباري َّ
والحنين ...
ال�شو َق َ
ال�سنْديانَ��� ُة التي ْ
���ت بال َم َطر نَقِ َّية
اغتَ�سل َ ْ
ِّ
اح���ة بال َعبير،
َك َجدَّت���ي بَع��� َد الو�ضوء ,ف َّو َ
ال ْإخ ِ�ضرا ُر ثَر َوتُها و�أورا ُقها تَ ِ
ب�س ُم.
م���اذا تَق���و ُل الل ُّ َغ��� ُة ف���ي َح ْ
�ض��� َر ِة ه���ذا
الإ ْدها�ش؟
وا�ص ُل والنُّقاطُ
تَنْحني العِ باراتُ وال َف ِ
ِفه���ام تَ ْغ���زُر ,وتَنْ���د ُر
وعالم���اتُ ال ْإ�ست
َ
ِ
ِ
ال َك ِلماتُ َق ِ�صيدةٌ للإنْفِ
عاالت َف َقط!
َك َ
يف تَ�ستطي ُع �أن تَر�س َم انْ ِح ِ
يوم
ناءات ال ُغ ِ
ِ
الجبل؟
وظلَّها فوق َ
الج َم��� ُل �أن تُ َر ِّن��� َم َحني��� َن
هَ ���ل تَ ْ�ستطي��� ُع ُ
يوم الثُّلوج
ال َميازِ يب �أو َرفِ يْ َف َغزار ِة ُغ ِ
داعب َة ال َب َردِ للإ ُذنين وال َوجه؟!
�أو ُم َ
ِّ
ثُ��� َّم َمن يَ ْقد ُر �أن يُ َ�سط َر م���ا تَقولُ ُه َ�ش َجرةُ
الزَّيتون التي تُعا ِن ُقني الآ َن ب�أ ْذ ُر ِعها؟!
ِ�س
وال َع�صافي ُر ،ماذ تَقو ُل لَ���و َر�أتْني � َأجال ُ
�صخر ًة وتُ َعلِّ ُمني الت ِ
َّفاعي َل ال َمنْ�س َّية؟!
َ
و�سيقى ِّ
وقلبي هل تَ ْقد ُر ُم ِ
عر
ال�ش ِ
�أن تُ َر ِّن َم َع َذاباتِه؟!

ق�سماً بكل تنف�س؟
وكم َ
		
فيها ا�ستوى ال�ض َدّانِ فيها
المتمر�س
�ضحك ُة الأطفالِ فيها �صفن ُة
ِ
		
وكالهما منحوت ٌة �أنثى تع ّرت
خل�س ًة �إ ّياك �أن تتل َم�سي
		
�إن الم�سافات التي تجتازنا
ال َّ
أمل�س
�شك قد م َّرت ب�سطح � ِ
َ
		
ال�شباك وانتظري
هيا افتحي
وقوفاً موعدي و�إذا �أتيتك فاجل�سي
		
الدروب تقودني طوعاً �إليك
ك ُّل
ِ
توج�س
بغير
ِ
ومتعتي �أم�شي ِ
		
�أنا قو ُم مو�سى والبحا ُر تحيطني
تغطر�س
�أنا نظرةُ الفرعونِ حين
ِ
		
ت�صور
�أنا فكرةُ الأعمى بك ِّل
ٍ
أخر�س
�ص في
ٍ
ل�سان � ِ
�أنا �ألف نَ ٍ ّ
		
�صلب
�شكلي مقدم ٌة وظلي
ُ
مو�ضوع وخاتم ٌة وكلُّك فهر�سي
ٍ
ً
ُ
		
تَ ِخذي الريا َح و�سيلة� ،ش ّمي
الملم�س
وجودي عانقيني �صرت قي َد
ِ
		
يا قربك ال ي�شت ُّد يتلو �آية
مو�سو�س.
فتع َّوذي من �ش ِّر ك ِّل
ِ

فاطمة �أيوب

تي�سير حيدر

لست بخير!
ُ
لك ّ
طلة
ِ
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ُ
		
�شباك غرفتك المل َّون ينتمي
وغنج وردِ
النرج�س
للأقحوانِ
ِ
ِ
ً
ً
		
يحتاج ليال ثم قنديال و�أغني ًة
المقد�س
ت�سافر نحو بيت
ِ
		
اللحن فيها ي�ستميل «الكردَ»
و�سكر الأنف�س
نحو تفرع «الالمي»
ِ
ُ
		
ف َيل ُ ُّم ما في الر�أ�س ثم يحيله
�شهباً على وجهِ الجواري الكن ِّ�س
		
لك طل ٌة ما زلت �أحف ُرها بك ّل
مالمحي ،لي �شردةُ
المتفر�س
ِ
فيها �صبا ٌح علّم الرئتين �أنفا�سا

		

اطمئن ..
ف�أنا ل�ست بخير
كل �شي على ما ال يرام
ال جديد هنا تحت �شم�س الحياة
فالحزن قابع فى الهدوء وفى الزحام
اطمئن ..
ف�أنا ل�ست بخير
كل �شي على ماال يرام
فالج�سد مازال ي�شعر بالبرد
الوجد مازال ي�ستجدى حروفك الجوفاء
�أ ّما �أنا فمازلت مقتنعة بكل ذلك الهراء
اطمئن..

مازال الع�شق يقتلني
يزرع خنجراً في قلبي
ين�صب الآهات فوق �سطور �صفحاتي
ي�سكب الدموع فوق و�ساداتي
اطمئن ..
انا ل�ست بخير
مازلت على �ضاللي القديم
�أغني لورداتك الذابلة
�أنتظر الغيث فوق �صحاريك القاحلة
�ألقي ال�سالم على نف�سي
لعلها تن�سيني
لعله ين�ساني
و�أعود بعد ذلك �إلى ذاتي
اطمئن
ف�أنا ل�ست بخير!

�إيمان منت�صر

كإن لهف القمر
ْ
َقط ُر ُ�س َعف الفجر
لِحاء حكايا ُمت�شقق ال َو�سن
يتمطى بَلَح الحلم
تُ َم�شط ال ّريح �أوراقه
ُه َزل ال ُكلمَ ...غ ِب ُر
من فجوات الدّمع ال ُّمر
ِحدَق �أمل � ...شوق يرت�سم
ي�سكب التّمر ع�صيره
ُم ّر ....لذيذ الحبر
يت�سلّق نُ�سغ �شجرة العمر
�ساللم خ�شب...
م�سنون النّاب َحر�شف
ُ
يهم�س َ
طو بثلم الكحل
للخ ِ
�شم�س ال ُقبل
نَ�سج لماها ح ّراق ال ّثغر
يب�سط يد اليوم مكنوز َ
الخبر
يعجن التّمرات بمحلول الزُّهد
يَرقب َ
الخمي َر...
ُمربكاً ك�إنْ ....لَهف القمر.

مارينا �سلوم
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ت�صميم و�إعداد :جوزف كرباج

وقت للتسلية
�أفقي ًا:

1

2

3

الكلمات المتقاطعة
4

� -١شاعر عبا�سي� ،سكن لمعان البرق.
 -٢من الحبوب ،عا�صمة اوروبية ،ا�سم
وطني.
2
 -٣طاغي���ة روماني احرق روما ،مدينة
3
بلجيكية ،للتف�سير.
 -٤وع���اء �ضخم للخم���ر ،كتاب م�شهور
4
لماكيافيللي.
 - ٥ق�ص�ص���ي فرن�سي زعيم المدر�سة
5
الطبيعية الواقعية ،من الفنون القتالية،
6
امر فظيع.
ال�شيء.
ماع
الحدود،
تخطت
�ضجر،
-٦
7
ً
 - ٧يواجه���ه وجها لوجه ،ممثل م�صري
8
راحل.
 - ٨خ�صم لدود ،ننام ،قرع الجر�س.
9
 -٩ا�ستقامة ،م�شكوراً.
 -١٠ق���رع الباب ،م�شرق الوجه متهلل10 ،
مدينة يمنية.
11
 -١١فيل�س���وف �صين���ي م�ؤ�س�س مذهب
الطاوية ،مدينة اميركية في �أوهايو على 12
بحيرة �أريا.
13
 -١٢دولة ف���ي اميركا الو�سطى ،اف�سد
14
بين النا�س.
االعيان(،
)وفيات
كت���اب
�صاح���ب
-١٣
15
رحمتها وعطفها.
اال�س���م الأول لمخرج���ة �أف�ل�ام
 -١٤ح�صان� ،أزاحمه في �أمر ما.
 -١٥م���ن الأزه���ار ،م���ن نج���وم الك���رة م�صرية.
� -٤سه���م بالأجنبي���ة ،ج���اء،
البرازيلية ال�سابقين.
اقت���راب ،الذي���ن يقوم���ون بتلبية
طلبات الزبائن �أو في البيوت.
� -١شاع���ر وفيل�س���وف وم����ؤرخ ومتكلم  -٥مركب���ة ف�ضائي���ة قام���ت
ب�سل�سلة مهمات ف�ضائية� ،أ�صلحا
اندل�سي ،رجع ،اكليل ر�أ�سي.
 -٢من الألوان ،عازف بيانو لبناني راحل العظم المك�سور ،تفك العقدة.
� -٦أ�صل���ح البن���اء بع���د ف�س���اده،
ارتبط ا�سمه ب�آلة البيانو ،ح ّية خبيثة.
 -٣يكثر على ال�شواطىء ،طعام ونحوه ،ق�صة لج���ورج ابراهي���م الخوري

5

6

8 7

9

15 14 13 12 11 10

1

عمودي ًا:

الإ�سم :
رقم ومكان القيد :
العنوان :
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�إي�ضاحات

�أنتج���ت فيلم���اً ،ارت���دى الثياب،
مدينة فرن�سية.
� - ٧أب� ،ضعف ،م�ؤلف مو�سيقي
بولوني.
 - ٨يكم���ل العم���ل ،مارك���ة
�شاحنات ،نح�صل على.
و�سب،
لعن
 - ٩يتبع ،ي�شتاق الى،
ّ
حرف جر.
 -١٠ث���وب مخط���ط� ،إحم���اء
ال�شيء بالن���ار �أو بح ّر ال�شم�س،

عا�صمة �أوروبية.
 -١١اداة �شرط ،ممثلة م�صرية،
رفع بيديه ،جعل الغير قوياً.
 -١٢دول���ة افريقية ،عائلة ممثل
م�صري راحل ،ي�ص ّر ال�شيء.
 -١٣ع�ش���رة بالأجنبي���ة ،غي���ر
مج ّعد ،هدد ،تهرب.
� -١٤آزر ونا�صر ،يكررونه.
 -١٥فاقد الب�صر ،اغ�صان� ،شهر
م�صري.

ق�سيمة اال�شرتاك مل�سابقة الكلمات املتقاطعة العدد 365

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.

عوامات  -انيقات  -برماني

4

3 2 1
ع
و
ا
م
ا
ت

6

5

التفاح  -ملفوفة  -الحميم

حلول العدد 364

حل الكلمات المتقاطعة

١ـ �شم�س اال�صيل ،بيارق.
٢ـ هل ،بيدر ،بيانو.
٣ـ را�سين ،يي�أ�س ،ور.
٤ـ اكفر ،العري�ش.
٥ـ الح�ص ،جيمي ،ون.
٦ـ ري ،فوت بول ،ميم.
٧ـ الركبي ،عماراتي.
٨ـ اقي ،دابر ،رث.
٩ـ مانيال ،ال�ضرير.
١٠ـ رت ،بالي� ،صنو.
١١ـ هرناني ،الوادي.
١٢ـ اودي ،تف.
١٣ـ با�ساريال ،موا�سير.
١٤ـ يمين� ،ستيفان.
١٥ـ بنازير ،بانت �سعاد.

١ـ �شهريار� ،أمر ،طبيب.
٢ـ مال ،لياقاته ،امن.
٣ـ �سمح ،لين ،رو�سيا.
٤ـ ابي� ،صفر ،يمن ،انز.
٥ـ لينا ،وكيل ،اقر.
٦ـ اد ،كاتب ،ابن ،ي�سر.
٧ـ �صريف ،بيد ،ايالة.
٨ـ يرجو ،اول ،وايب.
 ٩ـ لباً ،يلعب ،ي�أد ،فا.
١٠ـ ي�س�أم ،مرا ،ليمان.
١١ـ با ،ليما ،ليو ،ونت.
١٢ـ ينبع ،يرب�ض ،انا.
١٣ـ او ،روما ،ر�صد� ،سمع.
١٤ـ وين ،ترينيتي.
١٥ـ قور�ش ،هيثرو ،فريد.

حل الكلمات ال�سدا�سية

�أفقي ًا:

عمودي ًا:
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جورج يزبك
جاكلني جورج خليفة
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ماذا لو انتخبنا؟
انتهت �أيام االقتراع ولم تنته تردُّ داتها وت�أثيراتها.
نحن �شاركنا في هذه العملية ِّ
ككل م ّ َرة ن�شارك فيها ون�ساهم في �إنجاحها.
نحن حافظنا على �صناديق تحمل �أ�صوا ًتا متعبة وخائفة على م�صيرها.
ٌ
أ�صوات لم تكن كثيرة ولك َّنها كانت مقتنعة ب� َّأن با�ستطاعتها �أن ُتحدث تغيي ًرا ما في الم�شهد الم�أ�ساوي.
�
ٌ
تقرر م�صيرها.
�
أ�صوات علمت � َّأن العالم ال يكترث كثي ًرا بحالها وعليها �أن ِ ّ
نحن �شاركنا ِّ
ككل م َّرة في هذه العملية.
لكن ماذا لو انتخبنا؟
ما الذي يمنع �أن ندلي ب�أ�صواتنا؟
�أل�سنا من ن�سيج هذا الوطن؟
هل � ّ َإن معاناتنا وحاجاتنا هي مختلفة عن معاناة وحاجات مجتمعنا؟
هل نحن قا�صرون عن تحديد خياراتنا؟
هل � َّإن �أ�صواتنا �ست�أتي لغير م�صلحة الوطن؟ ونحن نعرف � َّأن انتماءنا الأول والأخير هو للوطن؟
ُّ
لن ندخل في زواريب ال�سيا�سةْ ،
يقرر م�صيرنا.
لكن لنا
نقرر م�صير من ِ ّ
الحق في �أن ِ ّ
ُّ
الحق في �أن نختار من ير�سم م�ستقبلنا وم�ستقبل �أجيالنا.
لنا
هل من ال�صائب �أن نت�ساوى مع من ُحكم عليهم بالحرمان من الحقوق المدنية ،ومن ُحكم عليهم بجنايات
وجنح �شائنة؟
هل نحن كمثل المحجور عليهم ق�ضائ ًيّا؟
هل من ال�صائب مخالفة الد�ستور والإعالن العالمي لحقوق الإن�سان؟
ماذا لو انتخبنا؟
ال تخافوا �أ�صواتنا.
ال تخافوا �أ�صوات من ينتخب بالدم وال�شهادة ّ َ
كل يوم.
ال تخافوا �أ�صوات من يحمل حياته قربا ًنا دائمً ا للوطن.
ال تخافوا �أ�صواتنا.
�أ�صوا ُتنا �أ ّ َولاً و�أخي ًرا هي للوطن..
ولكن ،بعد ّ
كل ما ح�صل ويح�صل على ال�صعد كافة.
نعود لل�س�ؤال :ماذا لو انتخبنا في هذا الزمن وهذه الأحوال؟
جوابنا� :إرادة ما قد ح ّررتنا من عبء الم�شاركة.
�إرادة ما قد ح ّررتنا من �صنع الآثام التي تجثم على �صدر الوطن.
الأكيد �أن ً
زمنا جديد ًا �سي�أتي.
ً
ٌ
ٌ
و�سالما،
جديد يحمل خال�صا
زمن
ويحملنا الى �صناديق االقتراع.
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بقلم رئي�س التحرير
العقيد الركن �شربل فرام

