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تليق بنا الحياة
َّ
ا�شتدت الأزمات،
مر الع�صور� ،أ ّ َنه مهما
ي�شهد تاريخ ال�شعوب والدول ،على ِ ّ
وتفاقمت الويالت ،وعانى الفرد والمجتمع ق�ساوة العي�ش ،تنه�ض ال�شعوب،
وتزدهر الدول �إذا كان اهلل قد حباها بغنى موارد الأر�ض وجمال الطبيعة،
و�إذا ابتكر �أبنا�ؤها �سبل الحياة والتطور ،و�أثبتوا للكون �أنهم ذوو عقول
اّ َ
أياد مبدعة ،ويتمتعون بروح المواطنية واالنتماء.
خلقة ،و� ٍ
وي�شهد التاريخ �أن لبنان و�شعبه هما من هذه الطينة المبدعة ،بما ّ َ
من اهلل
عليهما من طبيعة خالبة ،ومناخ متميز ،وتراث يمزج بين الح�ضارات من
خالل ما يكتنزه من مواقع �أثرية و�سياحية كانت محط �أنظار العالم وال
تزال.
�صيفنا هذا العام خير دليل على النظرة الملأى بالأمل والثقة ب�أن كبوتنا لن
تطول ،فها هم �أبنا�ؤنا المغتربون يوجهون عيونهم والقلوب �شطر هذا الوطن
حجما وعديدً ا ،الكبير بقيمته الح�ضارية وموقعه على
ال�صغير
ً
�شاطئ البحر الأبي�ض المتو�سط.
ع�شرات الطائرات تهبط يوم ًّيا على �أر�ض مطار رفيق الحريري الدولي في
بيروت ،وعلى متنها ع�شرات الآالف من الأهل القادمين لتم�ضية ال�صيف
في ربوع لبنان ،حيث ينعمون برفقتهم بعد فراق طويل ،وي�ستمتعون
بمرابعه الطبيعية الرائعة ،ومواقعه ال�سياحية والتراثية ،هذا ف�ضلاً عن
ال�سياح من الأ�شقاء العرب والزوار الأجانب.
هذا هو لبنان و�شعبه ،وهذه هي �إرادة الحياة تتج ّ َلى ب�أبهى �صورها في وجه
نمر بها في التاريخ المعا�صر.
�أعتى �أزمة ّ
بكثير من الإيمان بقدرتنا على اجتراح الحلول لما نعاني منه ،نحقق
غني ب�أر�ضه و�شعبه وح�ضارته وتراثه ،ال يموت ...بل تليق
المعجزات .فبلد ٌ ّ
به الحياة ...وهي قادمة ولو بعد حين.
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الداخلي الـ 161
بمناسبة عيد قوى األمن ّ

الوزير مولوي واللواء عثمان وضعا
إكلي َلين من ّ
الزهر أمام النصب
التذكاري لشهداء قوى األمن
بمنا�سبة عيد قوى الأمن ّ
الداخلي الـ ،/161/
و�ضع ٌّ
كل من وزير الداخلية والبلديات القا�ضي
ب�سام مولوي والمدير العام لقوى الأمن ّ
الداخلي
ّ
اللواء عماد عثمان � َ
ّ
إكليلين من الزهر �أمام
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الوزير مولوي ي�ضع الإكليل على ن�صب ال�شهداء.

الن�صب التذكاري ل�شهداء قوى الأمن في باحة
مبنى المقر العام للمديرية العامة في الأ�شرفية،
بم�شاركة قادة الوحدات.
جرت مرا�سم تكريم ال�شهداء على وقع معزوفة
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...واللواء عثمان.

لحن الموتى والزمة الن�شيد الوطني اللبناني،
عزفتهما «مو�سيقى قوى الأمن ّ
الداخلي» ،بعدما
�أ ّدت مجموعة من �سرية المقر العام مرا�سم
الت�شريفات للوزير.
ثم انتقل الجميع �إلى قاعة ال�شرف ،حيث
اجتمع الوزير مولوي،
بح�ضور اللواء عثمان،
بقادة الوحدات ،وجرى
التباحث ب�ش�ؤون
الم� ّؤ�س�سة و�أحوالها في
ظل الأو�ضاع الراهنة،
ً
م�شيدا
وه ّن�أهم بالعيد،
بدور م� ّؤ�س�سة قوى
الأمن الداخلي على

ال�صعيد الوطني ،ومثمّ ًنا �إنجازاتها الكبيرة في
الحفاظ على �أمن المجتمع والمواطنينّ ،
وبث
روح الطم�أنينة لدى المواطنين ،رغم ّ
كل ال�صعاب
والعقبات التي تواجه عنا�صرها الأبطال.

الوزير مولوي واللواء عثمان وقادة الوحدات وحتية لل�شهداء.
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نشاطات المدير العام لقوى األمن الداخلي

نشاط دبلوماسي واجتماعي حافل
للواء عثمان
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وا�����ص����ل 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 ن�شاطه
دبلوما�س ًّيا و�أمن ًّيا وحيات ًّيا واجتماع ًّيا.
والتقى �سفراء ونوابًا وهيئات اجتماعية،
وب���ح���ث م��ع��ه��م ال���ت���ع���اون ل���م���ا ف���ي���ه خ��ي��ر
الم�ؤ�س�سة الأم��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��وم بواجبها
ت��ج��اه ال��م��واط��ن��ي��ن والمقيمين رغ���م كل
ال��ت��ح��دي��ات وال�����ص��ع��وب��ات ال��ت��ي يواجهها
�ضباطها وعنا�صرها ف��ي ه��ذه المرحلة
يمر بها لبنان.
الدقيقة التي ّ
فقد ا�ستقبل ال��ل��واء عثمان في مكتبه
بثكنة المقر ال��ع��ام ،ال�سفير الأ�سترالي
اللواء عماد عثمان م�ستقبلاً ال�سفري الأ�سرتايل.
ال�����ج�����دي�����د ان�����������درو بارنز Andrew
���������ارة ج������رى خ�لال��ه��ا
 ،Barnesف����ي زي ٍ
البحث في تطوير �سبل التعاون وتعزيز
ال���ع�ل�اق���ات ،ك��م��ا ج���رى ع��ر���ض ل�ل�أو���ض��اع
العامة في البالد.
كما ا�ستقبل �سفير دول���ة الكويت عبد
����ارة وداع��ي��ة جرى
ال��ع��ال القناعي ف��ي زي ٍ
في خاللها عر�ض للأو�ضاع العامة في
البالد.
وال��ت��ق��ى ���س��ف��ي��ر ���س��ل��ط��ن��ة ع��م��ان ب���در بن
زيارة وداع ّي ٍة
محمد بن بدر المنذري في
ٍ
مهمته الدبلوما�س ّية في
بمنا�سبة انتهاء ّ
لبنان.
 ...وال�سفري الكويتي.
�إل�������ى ذل�������ك ،ا���س��ت��ق��ب��ل ال�����ل�����واء ال���م���دي���ر
العام ،مديرة ب��رن��ام��ج الأم�����م ال��م�� ّت��ح��دة
الإن���م���ائ���ي « »UNDPفي ل��ب��ن��ان ال�����س��ي��دة م��ي�لان��ي
�ضم رئي�س البعثة -
الهدنة في لبنان (ّ ،)UNTSO
���ارة ج��رى ف��ي خاللها بحث �سبل
هاون�شتاين ،ف��ي زي ٍ
رئي�س هيئة الأرك���ان اللواء باتريك غو�شا Patrick
تطوير التعاون في مختلف المجاالت.
 ،GAUCHATوال��م�����س��ت�����ش��ار ال��ع�����س��ك��ري ال��م��ق��دّ م
كما ا�ستقبل وفدً ا من بعثة الأمم الم ّتحدة لمراقبة
داني�س �أوزولن�س  ،Danis OZOLENSوالمقدّ م
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كيتو دوكبا  ،Khitu DUKPAوالنقيب
لوكا�س بيليك  Lukas BELEKفي زيارة
جرى في خاللها بحث �سبل تعزيز التن�سيق
القائم بين قوى الأمن الداخلي والبعثة.
وق���د �أق��ي��م��ت ل��ل��وف��د ال�����ض��ي��ف ل���دى و���ص��ول��ه
م��را���س��م اال���س��ت��ق��ب��ال ف��ي ب��اح��ة ث��ك��ن��ة المقر
ُ
المقر العام
حيث �أدّت ُث ّلة من �سرية
العام،
ّ
الت�شريفات على وق��ع مو�سيقى ق��وى الأم��ن
الداخلي.
كما ا�ستقبل اللواء المدير العام ،في مكتبه
�ضابط الإرت��ب��اط ل��دى ال�سفارة الأ�سترالية
ف��ي لبنان العقيد MARK
 KENNEDYف����ي زي�����ارة
وداع�����ي�����ة ل���م���ن���ا����س���ب���ة ان���ت���ه���اء
م���ه���ام���ه ف����ي ل���ب���ن���ان ،ي��راف��ق��ه
خ�����ل�����ف�����ه ال�����ع�����ق�����ي�����د TOM
زيارة تهدف
 WALKERفي
ٍ
�إلى التعارف والتن�سيق.
وف�������ي خ�����ت�����ام ال����� ّل�����ق�����اء ج����رى
ت����ب����ادل دروع ت����ذك����اري����ة ب��ي��ن
ال�������ل�������واء ع����ث����م����ان وال���ع���ق���ي���د
 KENNEDYعربون �شكر
ومح ّبة وتقدير.

 ...و�سفري �سلطنة عُ مان.

 ...ومديرة برنامج الأمم امل ّتحدة الإمنائي UNDP

ً
ووفدا من بعثة الأمم امل ّتحدة ملراقبة الهدنة يف لبنان UNTSO
...
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في �إط��ار �آخ��ر ،التقى ال��ل��واء عثمان ،بح�ضور مدير
الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية الدكتور بالل ن�صولي،
رئي�سة ق�سم ب��وح��دة التعاون التقني لمنظمة �آ�سيا
والمحيط الهادئ في الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ال�سيدة مارينا مي�شار ،من�سقة م�شاريع التعاون التقني
بين الوكالة ولبنان ال�سيدة لين يانغ ،م�س�ؤولة التعاون
التقني في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية ال�سيدة
رن���ا �أب���و ال��ه��دى ،ف��ي زي����ارة ج���رى خ�لال��ه��ا ال��ب��ح��ث في
خطة التعاون بين لبنان والوكالة لل�سنوات الخم�س
القادمة ،و�أن �إح��دى �أول��وي��ات ه��ذه الخطة يكمن في

 ...ويت�س ّلم الدرع من �ضابط الإرتباط الأ�سرتايل.

ً
وم�ستقبال وفد الطاقة الذرية.
...
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ا�ستخدام التقنيات النووية في العلوم الجنائية.
اقتراحا يتعلق بتقديم الم�ساعدة
وقدّ م الوفد الزائر
ً
لمكتب المختبرات الجنائية في قوى الأمن الداخلي
لتعزيز قدراته التحليلية� ،إ�ضافة �إل��ى الوقوف على
احتياجات ه��ذه المختبرات الملحة وال��ط��ارئ��ة من
خالل برنامج التعاون التقني الحالي مع لبنان.
�إل������ى ذل������ك ،ا���س��ت��ق��ب��ل ال����ل����واء ال���م���دي���ر ال����ع����ام ،رج���ل
الأعمال ه�شام عبداهلل وقدّ م له ميدال ّية قوى الأمن
الداخلي ،وكتاب �شكر ،وذل��ك عربون تقدير وامتنان
لما قدّ مه لهذه المديريّة العامّ ة من خدمات ال �س ّيما
تمر بها البالد.
في خالل هذه الفترة الدقيقة ال ّتي ّ
كما ا�ستقبل وفدً ا م��ن ع��ائ��ل��ة ال��م��رح��وم
م�����روان ���ص��ي��دان��ي ،ح��ي��ث ق�����دّ م ل��ه��م درعً ����ا
تذكاريّة تخليدً ا لذكراه لإ�سهامه بم�ساعدة
م�ؤ�س�سة ق���وى الأم����ن ال��داخ��ل��ي ف��ي �ش ّتى
الميادين.
في وق��ت الح���ق ،ا�ستقبل ال��ل��واء عثمان
وف���دً ا م��ن «م�ؤ�س�سة ال��ل��واء ال�شهيد و�سام
ال���ح�������س���ن» ،ي��ت��ق��دّ م��ه م�����ازن ن��ج��ل ال��� ّل���واء
ال�شهيد الح�سن ،ال��ذي��ن ق��دّ م��وا التهنئة
بعيد قوى الأمن الدّ اخلي الـ .161
وبالمنا�سبة ،و���ض��ع نجل ال�� ّل��واء ال�شهيد
الح�سن �إكليلاً من ّ
الزهر ،با�سم الم� ّؤ�س�سة،
�أمام الن�صب التذكاري ل�شهداء قوى الأمن
الدّ اخلي ،و�س ّلم �أع�ضاء الوفد �إلى اللواء
ن�صها:
عثمان ر�سالة معايدة ،هذا َّ
«ح�������ض���رة م���دي���ر ع�����ام ق���وى
الأم�������ن ال����دّ اخ����ل����ي ،ال���ل���واء
عماد عثمان المحترم
بمنا�سبة ح��ل��ول ال��ع��ي��د ال��ـ
 161لقوى الأمن الداخلي،
ت���ت���ق���دم م����ؤ����س�������س���ة ال����ل����واء
ال�������ش���ه���ي���د و������س�����ام ال��ح�����س��ن
ب����أ����ص���دق م�����ش��اع��ر التهنئة
ب��ه��ذه المنا�سبة م��ن ق��ي��ادة
ق���������وى الأم�������������ن ال�����داخ�����ل�����ي
و������ض�����ب�����اط�����ه�����ا ورت�����ب�����ائ�����ه�����ا
و�أف��������راده��������ا ف�����ي ال���خ���دم���ة
ال���ف���ع���ل���ي���ة وال���م���ت���ق���اع���دي���ن

العدد 366
متوز 2022

ً
ووفدا من م�ؤ�س�سة اللواء ال�شهيد و�سام الح�سن.
...

منهم .يحل ال��ي��وم ه��ذا العيد في
ظ���روف ا�ستثنائية وغ��ي��ر م�سبوقة
يمر بها لبنان ،وكذلك قوى الأمن
الداخلي ،التي ما بخلت يوما عن
تقديم �أغ��ل��ى رجالها �شهداء على
مذبح هذا الوطن الحبيب لبنان.
وبالرغم من كل ذلك ما زالت قوى
الأم�����ن ال��داخ��ل��ي ت��ت��اب��ع مهماتها
بكل �أمانة وعزم و�إق��دام ،والقيمون
عليها ي�سعون لتح�سين الأو���ض��اع
فيها .لقد �آن الأوان �أن تلقى هذه
الم�ؤ�س�سة العريقة اللفتة والعناية
ً
ووفدا من عائلة المرحوم مروان �صيداني.
المطلوبة م��ن ق��ب��ل �أرك����ان ال��دول��ة ...
لأنها درع الأمان واالطمئنان للوطن
و�أب���ن���ائ���ه ال��م��ق��ي��م��ي��ن وال��م��غ��ت��رب��ي��ن
وكذلك �ضيوف لبنان من الإخوة العرب و�أ�صدقاء
لبنان في العالم .تحية لروح �شهداء قوى الأمن
الداخلي وجرحاها وم�صابيها.
ت��ح��ي��ة ل���ق���ي���ادة ق�����وى الأم�������ن ال����داخ����ل����ي ،ت��ح��ي��ة
ل�����ض��ب��اط��ه��ا ورت��ب��ائ��ه��ا و�أف����راده����ا وع��ائ�لات��ه��م في
الخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم .على �أمل
�أن يحل العام المقبل وقد بد�أت م�سيرة التعافي
وخ��روج الوطن من �أزماته المتفاقمة ،و�أن تنال
ق��وى الأم��ن الداخلي الرعاية المطلوبة لتبقى
م�ستمرة ف��ي �أداء مهامها وواج��ب��ات��ه��ا الوطنية
والأم��ن��ي��ة .ع��ا���ش��ت ق���وى الأم����ن ال��داخ��ل��ي ،عا�ش
لبنان».
 ...ورجل الأعمال ه�شام عبداهلل.
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أخبارنا

قوى األمن تسلمت هبة أدوية لمعالجة األمراض المزمنة
والمستعصية
ّ
ت�سلمت المديريّة العامّ ة لقوى الأم��ن الداخلي
في ثكنة محمد نا�صر ،من قبل رئي�س جمع ّية« »Pe o
 » ple To People Aid Corpو�سيم كبّارة ،هبة
عبارة عن كمية كبيرة من الأدوية للعالجات المزمنة
والم�ستع�صية.
ّ
ت�سلم الم�ساعدات رئي�س �شعبة العالقات العامة
العقيد جوزف ّ
م�سلم ،والنقيب ال�صيدلي هدى �أيوب
ّ
وال���دك���ت���ورة ه��ب��ة رح����ال م��ن م��ك��ت��ب الأدوي�����ة وال���ل���وازم
الطبية في م�صلحة ال�صحة.
وق����دم ال���وف���د ،ب��ا���س��م ال��م��دي��ر ال��ع��ام ل��ق��وى الأم���ن
الداخلي اللواء عماد عثمان ،ال�شكر الى كبّارة على
هذه المبادرة القيّمة ،والم�ؤ�س�سات الأخرى الأميركية
ال��م��ان��ح��ة ال��ت��ي �ساهمت ف��ي رع��اي��ة ه���ذه ال��ه��ب��ة التي
�ست�ساعد في معالجة عدد كبير من العنا�صر وذويهم
ً
وخ�صو�صا في ظل هذه الظروف ال�صعبة.

العقيد ِ ّ
م�سلم والنقيب �أيوب والدكتورة رحال يت�سلمون الهبة من كبارة.

فريق مشروع «أتمتة» تكنولوجيا المعلومات في قوى األمن
زار الشرطة القضائية

12

قام فريق من م�شروع �أتمتة تكنولوجيا المعلومات
الخا�ص بقوى الأمن الداخلي ( ،)ITAPوالمموّل من
مكتب ال�ش�ؤون الدولية لمكافحة المخدرات و�إنفاذ
القانون ( )INLالتابع ل��وزارة الخارجية الأميركية،
مع رئي�س �شعبة المعلوماتية في قوى الأمن العقيد
علي �سكينة ،والمقاول الأميركي (Prime Sours
 ،)Technologiesبزيارة قائد ال�شرطة الق�ضائية
العميد ماهر الحلبي ،بح�ضور مدير ( )INLريغان
بو�شامب و�أع�ضاء الفريق.
ه��دف��ت ال��زي��ارة �إل���ى تخطيط ومناق�شة التنفيذ
الم�ستقبلي لجزء �إدارة الق�ضايا الجنائية من  ITAPالوفد مع العميد احللبي والعقيد �سكينة.
لي�شمل جميع وح���دات ال�شرطة الق�ضائية ووح���دات
للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخا�صة بالم�ؤ�س�سة لأتمتة
التحقيق الخا�صة في جميع �أنحاء لبنان ،مما �سي�سمح لل�شرطة
جميع العمليات اليومية بطريقة فعالة و�شفافة ب�شكل كامل في
الق�ضائية بتطوير �إدارة بياناتها للتركيز على حل الجرائم وتحليل
نهاية المطاف.
البيانات.
وي��ذك��ر �أن���ه ج��م��ع و�أت��م��ت جميع العمليات المتعلقة ب��ال��م��وارد
ويعد م�شروع ( ،)ITAPحاليًا من �أهم جهود التحديث والإ�صالح
الب�شرية ،والإدارة ،و�إدارة الق�ضايا الجنائية في �شرطة بيروت.
التي يتم بذلها في قوى الأمن الداخلي .وقد تم بنا�ؤه كعمود �أ�سا�سي
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جدول تلزيمات م�صلحة الأبنية عن �شهر تموز عام ٢٠٢٢
مت�سل�سل

ا�سم المركز

١

�سجن جبيل
في �سراي جبيل
الطابق ال�ساد�س
التابع ل�شعبة
المعلوماتية في
ثكنة المقر العام
نظارات ف�صيلة
ال�ضنية ومخفر
ال�سفيرة
مخفر نظارة ثكنة
الحلو
ف�صيلة جباع

2

3

4
5
6
7
8
9

10
1١
12

13
14
15
16

نوع التلزيم درجة وفئة الت�صنيف

نوع اال�شغال

اليوم

�إ�ستدراج
عرو�ض

رابعة

ا�شغال مختلفة

الثالثاء

�إ�ستدراج
عرو�ض

�أعمال المكيفات �أو
تدفئة وتبريد

ا�شغال معالجة �أجهزة
تكييف الهواء

الثالثاء

�إ�ستدراج
عرو�ض

خام�سة

تاريخ ف�ض
العرو�ض

ا�شغال �صيانة مختلفة الخمي�س

٢٠٢٢/7/5

٢٠٢٢/7/5
٢٠٢٢/7/7
٢٠٢٢/7/7

�إ�ستدراج
خام�سة
ا�شغال تقديم وتركيب الخمي�س
عرو�ض
�شفاط هواء
�إ�ستدراج عرو�ض الأعمال الحديدية
ا�شغال تقديم وتركيب الخمي�س ٢٠٢٢/7/14
�شريط كون�سرتينا
�إ�ستدراج
خام�سة
ا�شغال لزوم نظارة وحمام الخمي�س
ف�صيلة قرطبا
٢٠٢٢/7/14
عرو�ض
عنا�صر
�إ�ستدراج
ا�شغال طر�ش ودهان
الجمعة ٢٠٢٢/7/15
خام�سة
نظارات مخفر القاع
عرو�ض
�إ�ستدراج
ا�شغال حديدية
الأعمال الحديدية
نظارة ف�صيلة
الثالثاء ٢٠٢٢/7/19
عرو�ض
المريجة
إ�ستدراج
�
وتركيب
تقديم
ا�شغال
الحديدية
أعمال
ل
ا
فرن
ال�صيلة
٢٠٢٢/7/19
عرو�ض
حديدي
دفاع
الثالثاء
ال�شباك
م�ستودع فرع الإدارة
�إ�ستدراج
الأعمال الحديدية ا�شغال تقديم وتركيب الخمي�س
وق�سم الم�ست�شفيات
٢٠٢٢/7/21
عرو�ض
رفوف وزوايا معدنية
في ثكنة المقر
العام
�إ�ستدراج
الأعمال الخ�شبية ا�شغال تقديم وتركيب باب الخمي�س
مخفر ينطا
٢٠٢٢/7/21
عرو�ض
خ�شب مروحة
�إ�ستدراج
الأعمال الحديدية ا�شغال تقديم وتركيب
�سجن الرجال في
�شبك حديدي لزوم باحة الجمعة ٢٠٢٢/7/22
عرو�ض
ثكنة القبة
النزهة
�إ�ستدراج عرو�ض
رابعة
ا�شغال تو�سيع نظارة الثالثاء
مخفر م�شغرة
٢٠٢٢/7/26
وا�ستحداث حمام لها
الثالثاء ٢٠٢٢/7/26
ف�صيلة بئر ح�سن �إ�ستدراج عرو�ض
ا�شغال مختلفة
رابعة
�إ�ستدراج
ا�شغال لزوم الدرج
خام�سة
مدخل ف�صيلة
عرو�ض
الى
ؤدي
�
الم
الخارجي
الخمي�س ٢٠٢٢/7/28
الأوزاعي
مدخل الف�صيلة
�إ�ستدراج
الأعمال الكهربائية
م�صلحة الآليات في
ا�شغال مختلفة لزوم الخمي�س ٢٠٢٢/7/28
عرو�ض
مكتب رئي�س المكتب
ثكنة محمد نا�صر
الفني

�ساعة ف�ض
العرو�ض
٩،٠٠

عدد مرات
المناق�صة
١

١١،٠٠

١

٩،٠٠

١

١١،٠٠

١

٩،٠٠

١

١١،٠٠

١

٩،٠٠

١

٩،٠٠

١

١١،٠٠

٩،٠٠

١

١

١١،٠٠

١

٩،٠٠

٢

٩،٠٠

١

١١،٠٠

١

٩،٠٠

١

١١،٠٠

١
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نشاطات المديرية العامة ألمن الدولة

ا�ستقباالت اللواء �صليبا
ا�ستقبل المدير الع�������ام لأمن الدولة اللواء
طوني �صليبا في مكتبه بالمقر العام ،النائب
د� .أحم�������د ر�ست�������م وع�������ددًا م�������ن ال�شخ�صي�������ات
ال�سيا�سي�������ة ،الدبلوما�سي�������ة والأمني�������ة ،وبحث
معه�������م ق�ضاي�������ا ذات اهتمام م�شت�������رك ،وجرى
التطرق للأو�ضاع الداخلي�������ة والإقليمية ودور
المديري�������ة العامة لأمن الدول�������ة في مكافحة
الف�س�������اد والجرائم على مختل�������ف �أنواعها في
�سبيل تعزيز الأمن والإ�ستقرار.

اللواء �صليبا م�ستقبلاً النائب ر�ستم.

م�سري يف �صنني وحما�ضرة للواء �صليبا مع طالب كلية الرتبية
في ن�شاط ا�ستثنائي عنوانه «التكامل الأمني  -التربوي،
من �أجل لبنان» ،بين �أمن الدولة وكليّة التربية� ،شارك المدير
العام لأمن الدولة اللواء طوني �صليبا طالبات كلية التربية
َّ
ترافقهن مديرة الفرع د .روز ال�صراف ،خبراته
 الفرع الثاني،ّ
ّ
م�سير في �صنين ،تخطى  ١٣كيلومت ًرا،
الوطنيَّة من خالل
ٍ
تلته محا�ضرة �ألقاها بعنوان «المواطنة ،وتكامل الأمن
والتربية» ،و�أعقبها نقا�ش حول �أكثر الموا�ضيع التي �أحدثت
ً
لغطا على ال�ساحة اللبنانية خالل ال�سنوات الأخيرة ،وذلك
بح�ضور �شخ�صيّات �إعالميّة� ،شاركت في طرح اال�شكاليّات
واال�ستف�سارات وجاءت الإجابات والتو�ضيحات لتالم�س
ت�سا�ؤالتهم.

وقد ّ
حذر اللواء �صليبا
من مرحلة قا�سية مقبلة
على لبنان حيث طلب
من الثوار الحفاظ على
الأمالك العامة والخا�صة
في �إطار �أي ن�شاط قد
يقومون به.
تطرق �إلى انفجار
كما ّ
�شارحا ولأ َوّل م ّ َرة
المرف�أ،
ً
ومبا�شرة م�سار تعاطي
�أمن الدولة مع الملف.

اللواء �صليبا حما�ضرًا.
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العدد 366
متوز 2022

تكرمي نائب املدير العام لأمن الدولة يف الواليات امل َّتحدة

العميد �شقير بين المحتفين به.

يت�سلم تذكارًا تقديريًا.

تكريما لنائب المدير العام لأمن الدولة في لبنان
ً
العميد ح�سن �شقير� ،أقام رجال الأعمال ال�سادة عبودي
وح�سان بي�ضون ،و�أ�صدقاء الم�ؤ�س�سة
بي�ضون ،وعلي جواد
َّ
الع�سكرية وعدد من �أبناء الجالية اللبنانية في مدينتي
«ديربورن» و«ديربورن هايت�س» في الواليات المتحدة
الأميركية ،حفل ع�شاء في قاعة «البيتا» ،وذلك في �إطار
زيارته �إلى هناك لتفقد الأهل والأ�صدقاء.
جامعا من جميع �أطياف �أبناء وم�ؤ�س�سات
كان اللقاء
ً

جدول بتوقيفات المديرية العامة ألمن الدولة
من تاريخ  2022/5/27لغاية  2022/ 6/ 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
10
3
1
3
19
6
3
15
60
167

8
10
8
4
7
15
21
5
15
14
107

الجالية لالحتفاء بت�س ّلم العميد �شقير مهامه في
المديرية العامة لأمن الدولة .وقد �شارك في الحفل
حمود ،وعُ مدة مدينة
عُ مدة مدينة «ديربورن» عبداهلل ّ
«ديربورن هايت�س» بيل ّ
بزي و�أع�ضاء مجل�سي بلدية
المدينتين و�شخ�صيات حقوقية وحكومية واجتماعية
ورجال دين.
قدم الحفل الأ�ستاذ ح�سن ّ
بزي الذي �ألقى كلمة
بالمنا�سبة مرح ًبا بال�ضيف الكريم ،ومتحد ًثا عن
مناقبيته وخدماته ،منوهً ا ب�أفراد الم�ؤ�س�سة الع�سكرية
وت�ضحياتهم لحفظ الوطن ،وبالتوا�صل والعمل على
م�ساعدة الأهل في لبنان في ظل الظروف الخانقة التي
يعي�شها النا�س.
كما تخلل الحفل كلمة للأ�ستاذ �أ�سامة ال�سبالني نا�شر
و�صاحب جريدة «�صدى الوطن» الذي رحب بالعميد
و�أثنى على كل خدماته التي قدمها للبنان.
ثم قدم عمدتا «ديربرون» و«ديربرون هايت�س» تذكا ًرا
تقدير ًيّا للعميد �شقير معبرين عن فخرهما وتقديرهما
لم�سيرته الطويلة في ال�سلك الع�سكري اللبناني.
بدوره قدم مفو�ض مقاطعة «وين» �سام بي�ضون با�سمه
وبا�سم زميله الحاج عبد هيدو�س ومواطني مقاطعة
«وين» تذكا ًرا عربون ترحيب ومحبة ووفاء للعميد وعرفا ًنا
ب�سيرته الوطنية المميزة ونزاهته المهنية الرفيعة.
للمحتفى به العميد �شقير �شاك ًرا
ختامً ا كانت كلمة ُ
رعاة الحفل وجميع الح�ضور للحفاوة التي ُ
ا�ستقبل بها،
وتحدّ ث عن ت�ضحيات القوى الأمنية اللبنانية ودورها
في حفظ الأمن في لبنان ،وعن الدور المهم للجالية
اللبنانية في بالد االغتراب.
واختتمت الأم�سية ب�أخذ ال�صور التذكارية.
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دوريات ومداهمات لتوقيف مطلوبني وقمع خمالفات

16

پ نفذت عنا�صر دورية لمكتب �أمن الدولة
في �صيدا عملية دهم في �شارع الم�صارف في
�صيدا ،حيث تم توقيف �صرافين جوالين على
خلفية التالعب ب�سعر ال�صرف.
پ نفذت مديرية �أمن الدولة في الجنوب
 مرجعيون مداهمة �ضبطت على �أثرهاً
م�ستودعا يحوي عد ًدا كبيرًا من العبوات
َّ
المعدة للتعبئة ،تبين �أنها تعود لماركات
تنظيف وتعقيم عالمية مزورة� ،إ�ضافة �إلى
ماكينة تعبئة وميزان.
پ داهمت دورية مكتب �أحد كتاب العدل
في بيروت حيث كانت تتم عملية بيع لوحة
�سيارة عمومية بهويات و�أوراق ر�سميّة وهميّة،
وجرى توقيف المتورطين بعمليّة البيع،
موقوفون.
و�أودعوا ق�سم التحقيق المركزي في مديريّة
�أمن الدولة ،وال تزال التحقيقات جارية ب�إ�شراف
الق�ضاء المخت�ص.
پ قامت دوريّة بعمليّة ك�شف على مولدات في ك�سروان ،كانت قد
و�صلت �شكاوى ّ
عدة بحق �أ�صحابها ،من مواطنين تعر�ضوا للغبن
�أو الإبتزاز ،وتمّ تنظيم مح�ضرَي �ضبط بحق �صاحبَي مولدين في
ال�سهيلة كما في فيطرون ،بح�ضور مندوب عن وزارة الإقت�صاد.
ّ
پ كذلك في الأ�شرفية بعد تفاقم ق�ضية قيام �صاحب مولد
بابتزاز زبائنه في ّ
ّ
متعددة و�صلت
محلة مار مخايل ،وبعد �شكاوى
�إلى مكتب �أمن الدولة في بيروت ،قامت دورية بالك�شف على المولد
وتم تنظيم مح�ضر �ضبط بحق �صاحبه.
پ قامت دورية من مديرية عكار الإقليمية بم�ؤازرة مراقب
م�صلحة حماية الم�ستهلك في ال�شمال خالل جولته على بع�ض
محال بيع المواد الغذائية في بلدتي القبيات والبيرة ،حيث تم
تنظيم �إنذار خطي لمالك احد ال�سوبرماركت لعدم �إبرازه الأ�سعار
على ال�سلع المعرو�ضة.
ّ
متعددة حملها المواطنون من جرّاء عدم
پ في ال�شمال� ،شكاوى
التزام متاجر و�سوبرماركت بو�ضع الأ�سعار على ال�سلع بغية الربح
المتفلت ،ممّ ا دفع المديريّة العامّ ة لأمن ّ
الدولة �إلى ت�سيير دوريّات
في مختلف المناطق والقرى برفقة مندوب عن وزارة الإقت�صاد،
وجرى ت�سطير محا�ضر �ضبط بالعديد من الم�ؤ�س�سات في طرابل�س
المدينة ،كما جرى �إقفال العديد من المالحم والمطاعم ب�سبب
عدم التزامهم بالإجراءات ال�صحيّة.
پ �ألقت دوريّة لأمن الدولة  -مكتب عاليه القب�ض على المواطن
ع .م .الذي �أقدم على �سرقة �أحد المنازل في ر�شميّا  -ال�شوف ،و�أودع
مخفر ر�شميّا ،بناء لإ�شارة الق�ضاء المخت�ص.
پ تمكن مكتب �أمن الدولة في زحلة وبعد عملية نوعية نفذتها
عنا�صره في منطقة �أبلح من �إلقاء القب�ض على ع�صابة خطيرة
تقوم بترويج المخدرات وح�شي�شة الكيف.

پ �أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة في بيروت ف.ط.
المطلوب ّ
بعدة مذكرات توقيف غيابية ،بجرم حيازة وترويج
المخدرات.
پ داهم مكتب �أمن الدولة  -بنت جبيل مديرية النبطية
الإقليمية ،م�ؤ�س�سة لبيع الطحين في بلدة مجدل �سلم ،وبعد
الك�شف عليها تبيّن وجود كمية من الطحين منتهية ال�صالحية،
وقد تم ختم المحل بال�شمع الأحمر ب�إ�شراف الق�ضاء المخت�ص.
پ قامت دورية من مديرية ال�شمال الإقليمية ،بم�ؤازرة م�صلحة
حماية الم�ستهلك في دائرة االقت�صاد ،بجولة على عدد من محال
بيع المواد الغذائية �ضمن مدينة طرابل�س ،و�أغلقت بع�ضها �إلى
حين التقيد ب�شروط القواعد ال�صحية والنظافة ،كما تمّ توجيه
انذارات خطية لعدد من المحال لمخالفتها �شروط الت�سعير
واالحتكار.

مداهمة خمزن طحني.
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ميني ماراتون جونية
ً
�سباقا لم�سافة  10كلم في
�أقام نادي  Run To Riseبتاريخ 2022/5/29
منطقة جونية بم�شاركة �أبطال الجي�ش اللبناني والأجهزة الأمنية وجميع
الأندية والفرق اللبنانية وبم�شاركة العبين من مختلف الجن�سيات الأجنبية،
حيث ّ
مثل المديرية العامة لأمن الدولة الم�ؤهل الأول المتقاعد �شربل
البرقا�شي الذي حل في المركز الأول على مختلف الفئات العمرية ما فوق عمر
الخم�سين .

دورة تدريب َّية يف الدفاع عن النف�س
بتوجيهات من المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني �صليبا،
�شارك فريق الفنون القتالية برئي�سه المدرب والحكم الدولي
الم�ؤهل الأول فيكتور الحداد ومدرب الفريق المتعاقد جوزف
�أبو �ضاهر في دورة تدريبية في نادي “المطيلب كونتري كلوب”،
�شملت الدفاع عن النف�س (�سالح �أبي�ض) مع المدرب اليا�س
الريّ�س والمدرب النقيب �إيلي �أبو جبرايل ،وجرى خاللها توزيع
ال�شهادات ودرع تكريمية با�سم الفريق.

امل�ؤهل الأول الربقا�شي على من�صة التتويج.
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نشاطات المديرية العامة للدفاع المدني

م�شاركــات
العميد ريمون خطـّـ َـــار
�شارك مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون ّ
خطار
في المنا�سبات والإحتفاالت التالية:
پ لقاء ف��ي ال�سراي الحكومي بعنوان «دور ال��م��دراء
العامين ف��ي تنفيذ الإ�ستراتيجية لمكافحة الف�ساد»
برعاية دولة رئي�س مجل�س الوزراء نجيب ميقاتي تلبية
لدعوة من معالي وزير الدولة ل�ش�ؤون التنمية الإداري��ة
ال�سيدة نجال ريا�شي بتاريخ .2022/5/5
پ حفل تد�شين مركز تدريب على �إطفاء الحرائق في
الأماكن المغلقة في بلدة برج الملوك – النبطية بتاريخ
.2022/5/11
پ حفل ا�ستقبال في متحف روبير معو�ض الخا�ص في
بيروت �أقيم بمنا�سبة اليوبيل البالتيني للملكة البريطانية
�إليزابيث الثانية لجلو�سها على عر�ش المملكة المتحدة
وعيد ميالدها اـلـ ـ ـ ـ ـ  96بدعوة من ال�سفير البريطاني في
لبنان الدكتور �إيان كوالرد بتاريخ .2022/6/1
پ حفل ا�ستقبال بمنا�سبة العيد الوطني ال�سويدي
على الم�سرح الروماني في قلعة جبيل الأثرية بدعوة من

ال�سفيرة ال�سويدية في لبنان ال�سيدة �آن دي�سمور بتاريخ
.2022/6/6
پ ح��ف��ل ا���س��ت��ق��ب��ال ب��م��ن��ا���س��ب��ة ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي ل��رو���س��ي��ا
الإتحادية في فندق  Lancaster Eden Bayفي بيروت
بدعوة من ال�سفير الرو�سي في لبنان �ألك�سندر روداك��وف
بتاريخ .2022/6/11
پ قدا�س احتفالي بمنا�سبة اليوبيل الذهبي لت�أ�سي�س
رابطة «كاريتا�س لبنان» برئا�سة غبطة البطريرك مار ب�شارة
بطر�س الراعي في بازيليك �سيدة لبنان في حري�صا بدعوة
م��ن رئي�س ال��راب��ط��ة الأب مي�شال ع��ب��ود و�أع�����ض��اء مجل�س
�إدارتها بتاريخ .2022/6/26

درع تكريم َّية
للعميد َّ
خطار
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ا�ستقبل م��دي��ر ع��ام ال��دف��اع ال��م��دن��ي العميد
ريمون خ ّ َ
��ط��ار في مكتبه مدير وم�ؤ�س�س المركز
الدولي للخدمات الإعالمية والإداري��ة ICMA
� Servicesشادي �أنطونيو�س الذي ق ّ َدم له درعً ا
تكريمية تقدي ًرا للدور الذي ي�ؤديه الدفاع المدني
على الم�ستويين الإن�ساني والوطني منذ توليه
مهامه ولغاية اليوم ،و�إدارته الحكيمة ال �سيّما في
ظل الظروف القاهرة واال�ستثنائية التي تمر بها
البالد.

العميد ّ َ
خطار ي�ستلم الدرع من �أنطونيو�س.

العدد 366
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�إر�شادات لك�شافة «العائلة المقد�سة الفرن�سية» في جونية
�أع����ط����ى ع��ن��ا���ص��ر م����ن ال����دف����اع ال��م��دن��ي
م���ج���م���وع���ة م����ن ال���ف���ت���ي���ات ال�������ص���غ���ي���رات ف��ي
ك�شافة «ال��ع��ائ��ل��ة المقد�سة الفرن�سية» في
جونية  -ك�����س��روان� ،إر���ش��ادات توعوية تهدف
�إل��ى تحذيرهن من مخاطر الحرائق تالئم
قدراتهن الذهنية ،بالإ�ضافة �إل��ى تعليمهن
�أ����س�������س ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال����ح����وادث وال���ح���االت
الطارئة.
كما �شدد العنا�صر على تذكيرهن ب�ضرورة
االت�����ص��ال بغرفة عمليات المديرية العامة
للدفاع المدني على الرقم  ١٢٥للتبليغ عند
م�شاهدة �أي حريق �أو عند وقوع �أي طارئ.
ت��ذك��ر ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع المدني
ب�����زي�����ارة م���وق���ع���ه���ا الإل����ك����ت����رون����ي ال���ر����س���م���ي
 www.civildefense.gov.lbللتمكن
م���ن الإط��ل��اع ع��ل��ى ال��م��ه��م��ات ال��م��ن��ف��ذة من
ق��ب��ل ع��ن��ا���ص��ر ال���دف���اع ال��م��دن��ي و���س��واه��ا من
التفا�صيل.

الك�شافة ي�شاهدون عملية نقل م�صاب.

�إر�شادات لتفادي الحرائق
في ال�صيف
م��ع ب��دء مو�سم ال��ح�� ّر وارت��ف��اع درج���ات ال��ح��رارة� ،شددت
المديرية العامة للدفاع المدني على المواطنين لجهة
���ض��رورة التقيد ب���إر���ش��ادات ال�سالمة العامة تفاديًا الن��دالع
ح��رائ��ق الأح�����راج وال��ت��ي ق��د تت�سبب ب��وق��وع خ�سائر بيئية
وب�شرية ال تحمد عقباها.
�أما �أبرز هذه الإر�شادات فهي:
پ عدم �إ�ضرام النيران في الأع�شاب الياب�سة عند الإنتهاء
من تنظيف الأرا�ضي الزراعية وجوانب الطرقات.
پ عدم رمي �أعقاب ال�سجائر من نوافذ ال�سيارات نحو
الأحراج.
پ وج���وب اح��ت��رام ���ش��روط المحافظة على البيئة عند
ق�����ض��اء ع��ط��ل ن��ه��اي��ة الأ����س���ب���وع ف���ي ال��غ��اب��ات ل��ن��اح��ي��ة جمع
النفايات ،والت�أكد من �إطفاء مخلفات مواقد ال�شواء جي ًّدا
بالماء �أو ردمها بالتراب قبل المغادرة.

الإت�����ص��ال ع��ل��ى رق���م ال���ط���وارئ  125للتبليغ عند
م�شاهدة �أي حريق.
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تدريبات لعنا�صر من الجي�ش
حول �أ�س�س مكافحة الحرائق
واالخالء
نظمت المديرية العامة للدفاع المدني دورة تدريبية
لعنا�صر من مديرية القوامة /اللواء اللوج�ستي في
الجي�ش اللبناني داخ��ل ثكنتهم في كفر�شيما تهدف
�إلى تعزيز قدراتهم في مجال �إخماد الحرائق .وت�سهم
ف��ي تلقينهم كيفية و���ض��ع خ��ط��ة �إخ��ل�اء تتماهى مع
قواعد الحفاظ على ال�سالمة العامة في حال ا�ضطروا
للمغادرة عند ن�شوب حريق.
وق���د ت��ول��ى م�����د ّرب م��ن��ت��دب م���ن ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة
للدفاع المدني �شرح �أنواع الحرائق و�أ�سباب اندالعها
وكيفية ال�سيطرة عليها من خالل ا�ستعمال المطافئ
اليدوية بنوعيها (البودرة وثاني �أوك�سيد الكربون).
كما ن ّبههم �إلى �ضرورة �إبالغ غرفة عمليات المديرية

من التدريبات.

العامة للدفاع المدني عند وقوع اي طارئ من خالل
االت�صال على الرقم .١٢٥

 ...وك�شافة لبنان  /فوج ذوق مكايل
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�أع�����ط�����ى ع���ن���ا����ص���ر م��ن
ال��دف��اع المدني �إر���ش��ادات
ح������ول م����ب����ادئ ال��ت��ع��ام��ل
م����ع ال���ح���رائ���ق لأع�������ض���اء
ك�شافة ل��ب��ن��ان /ف��وج ذوق
م��ك��اي��ل  -ك�����س��روان خ�لال
زي����������ارة ق�����ام�����وا ب����ه����ا �إل�����ى
م����رك����ز ال�����دف�����اع ال���م���دن���ي
ف��ي ذوق م��ك��اي��ل ،وعملوا
على تلقينهم الخطوات
الأ�سا�سية التي يفتر�ض
ت���ن���ف���ي���ذه���ا ع���ن���د ن�����ش��وب
ح����ري����ق وذل�������ك ل��ت��و���س��ي��ع
يتدربون على عملية الإنقاذ.
�آف����اق معرفتهم ف��ي ه��ذا
ال���م���ج���ال وت���دري���ب���ه���م ع��ل��ى
كيفية ا�ستعمال المطافئ اليدوية.
�إلى ذلك �شدّ د العنا�صر على تحذيرهم من مخاطر
الحرائق المنزلية و�إعطائهم نبذة عن �سبل مكافحتها،

وكيفية تقديم اال�سعافات االولية للم�صابين الى حين
و�صول عنا�صر الدفاع المدني عبر االت�صال بهم على
رقم الطوارئ .١٢٥
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 ...وفرقة مار يوحنا في ك�شافة الإ�ستقالل  -فوج عجلتون
��ر���ص��ا ع��ل��ى رف���ع م�ستوى ال��وع��ي ل��دى
ح ً
اع�����ض��اء ال��ك�����ش��اف ،ا���س��ت��ق��ب��ل �أع�����ض��اء فرقة
م���ار ي��وح��ن��ا ف��ي ك�شافة الإ���س��ت��ق�لال  -ف��وج
ع��ج��ل��ت��ون خ��ل�ال �إق����ام����ة ن�����ش��اط ف���ي م���زار
القدي�سة ريتا في غادير على مدى يومين
ع��ن��ا���ص��ر ال���دف���اع ال��م��دن��ي لتعريفهم على
الإر�����ش����ادات ال��ت��وع��وي��ة ح���ول كيفية تجنب
مخاطر الحرائق على �أنواعها ،وتلقينهم
الخطوات الأ�سا�سية التي يفتر�ض تنفيذها
عند ن�شوب اي حريق.
�إ�����ض����اف����ة �إل�������ى ال����خ����ط����وات الأ����س���ا����س���ي���ة
للإ�سعاف الأولي وطريقة الإنعا�ش القلبي
الرئوي.
وفي الختام قدم �أع�ضاء الك�شافة لعنا�صر
يتدربون على الإ�سعافات الأولية.
الدفاع المدني درعً ا عربون �شكر وتقدير على
ما يبذلونه من ت�ضحيات في خدمة الوطن
عند تنفيذ �أي مهمة .كما �شددوا على �ضرورة االت�صال بغرفة
والمواطن.
عمليات المديرية العامة للدفاع المدني على ال��رق��م ١٢٥
توازيًا او�ضح العنا�صر مبادئ عمل عنا�صر الدفاع المدني
للتبليغ عن �أي طارئ.

 ...والمنت�سبين �إلى جمعية
green community
في �أيطو
َّ
نظمت المديرية العامة للدفاع المدني ور���ش��ة تدريب
ت��ه��دف �إل���ى ت��ع��زي��ز ق����درات �أع�����ض��اء جمعي ة green co m
 munityفي بلدة �أيطو بق�ضاء زغرتا في مجال الإطفاء
وكيفية و�ضع خطة �إخ�لاء عند ال�ضرورة وق��واع��د الحفاظ
على ال�سالمة العامة.
وق��د �ساهم عنا�صر م��ن ال��م��دي��ري��ة ف��ي �صقل خ��ب��رات ٦٠
منت�سبًا �إلى الجمعية ،منبهين �إلى �ضرورة التقيد بالإر�شادات
و�أهمها كيفية تنفيذ خطة �إخالء �إلى منطقة �آمنة عند وقوع
�أي ط���ارئ ،و�سعوا �إل���ى تمكين البع�ض م��ن التدخل الأول���ي
لإخماد الحريق في بدايته.

 ...وداخل معمل لمواد
الطالء في غزير
تلقى العاملون في معمل  General Paintsالمتخ�ص�ص
في �صناعة مواد الطالء في غزير ،من موظفين وعمال� ،إر�شادات
ت��ه��دف �إل���ى تعزيز ق��درات��ه��م ف��ي م��ج��ال �إخ��م��اد ال��ح��رائ��ق على
يد م��درّب منتدب من المديرية العامة للدفاع المدني الذي
�أو�ضح لهم �أنواع الحرائق و�أ�سباب اندالعها ،والأ�سلوب الأ�صح
لل�سيطرة عليها من خالل ا�ستعمال المطافئ اليدوية بنوعيها
(البودرة وثاني اوك�سيد الكربون) ،والخطوات الأ�سا�سية التي
ينبغي تطبيقها بدقة عند �إخالء مبنى المعمل �إثر حدوث �أي
ً
حر�صا على �إتمام هذه الخطوات من دون وقوع حوادث
طارئ
م�ؤ�سفة.
�إل���ى ذل���ك ات��ي��ح��ت ال��ف��ر���ص��ة ل��ل��م��درب ل��ت��زوي��ده��م بالمبادئ
الأ�سا�سية التي ينبغي تطبيقها عند التدخل لإ�سعاف م�صاب.
كما نبههم ال��ى �ضرورة �إب�لاغ غرفة عمليات المديرية العامة
للدفاع المدني عند وق��وع �أي ط��ارئ من خ�لال االت�صال على
الرقم .١٢٥
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نشاطات معهد قوى األمن الداخلي

ور�شة عمل حول جرائم العنف الأ�سري.

�شهد معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون ،خالل �شهر
حزيران الما�ضي ،ن�شاطات متنوعة على ال�شكل التالي:

في �إط��ار م�شروع تعزيز ّ
ال�شرطة المجتمع ّية في لبنان المم ّول
من الإ ّتحاد الأور ّوبيُ ،عقِ َد اجتماع في المعهد حول زيارة �ضابطين
من ّ
ال�شرطة الأ�سبان ّية توليا ت�أ�سي�س مكتب مكافحة جرائم العنف
الأ�سري في �أ�سبانيا .وقد قام ّ
ال�ضابطان الأ�سبان ّيان بزيارة المعهد
ّ
يرافقهما ال ّنقيب عماد �شويري �أحد �ض ّباط فرع التدريب ،ث ّم زار
الخبيران مجموعة من المراكز ،منها :مفرزة �صيدا الق�ضائ ّية ،ق�سم
حقوق الإن�سان في وحدة المفت�ش ّية العامة ،مكتب حماية الآداب
ومكافحة جرائم الإتجار بالأ�شخا�ص ،ف�صيلة ر�أ�س بيروت ،و�شعبة
العالقات العامة .وكان الهدف من هذه ال ّزيارة البحث في واقع
عمل قوى الأمن الدّاخلي في مجال مكافحة العنف الأ�سري ،وتقديم
تو�صيات في كيف ّية تطوير دور قوى الأمن الدّاخلي في مكافحة هذا
ال ّنوع من العنف.
وخ�صو�صا لدى الأطفال وتالمذة
پ انطال ًقا من �أهم ّية ال ّتوعية البيئ ّية،
ً
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دورة حماية املواقع احل�سا�سة.

المدار�س ،نُ ّظمت على نفقة م�شروع الدّعم المم ّول من الإ ّتحاد
خ�ص الحاجات في مجال ّ
ال�شرطة المجتمع ّية،
الأوروب��ي في ما ّ
حملة توعية حول عمل ّية فرز ال ّنفايات وتنظيف ال�شارع الم�ؤدّي
�إلى المدر�سة الدّول ّية الكبرى ) (GISفي بلدة عرمون بم�شاركة ك ّل
من� :ض ّباط وعنا�صر من وحدة معهد قوى الأمن الدّاخلي ،عنا�صر
من بلد ّية عرمون ،جمع ّية  ،FIIAPPجمع ّية LIVE LOVE
 ،LEBANONوتالمذة من مدر�سة الإليت -ب�شامون .انطلقت
حملة ال ّتوعية من المعهد بح�ضور الم�شاركين ،وقد ُع ِر َ
�ض خالل
الإجتماع �أهداف هذه الحملة ،حيث �ألقى العميد �شم�س الدّين ممثلّ
وزير البيئة كلمة في هذا المجال ،ث ّم كلمة مم ّثل الإ ّتحاد الأوروبي.
وقد ر ّكز الإجتماع على �ضرورة �إقامة حمالت توعية بيئ ّية بين كل
�شرائح المجتمع لما لها من �أهم ّية في رفع م�ستوى الوعي البيئي،
وتر�سيخ ّ
ال�شعور بالم�س�ؤول ّية الفرد ّية والجماع ّية للمحافظة على
البيئة ،من خالل الم�شاركة الجماع ّية في عمل ّيات الفرز وال ّتنظيف.
پ بال ّتعاون مع م ّنظمة  ،ARCSنُ ّظمت دورت��ان حول حقوق ذوي
الإعاقة المحرومين من الح ّر ّية ،الأولى تابعها ع�شرة رتباء ،وال ّثانية
تابعها � ً
أي�ضا ،ع�شرة رتباء ،وتو ّلى الإ�شراف
على الدّورتين المقدّم ف���ؤاد ال ّزايك من
مدر�سة ال ّرتباء ،وقام بال ّتدريب خبراء من
ّ
منظمة .ARCS
پ �أقيمت دورت��ان تدريب ّيتان للمجل�س
ال ّنروجي لالجئين� ،أُتبعت �إلى المدر�سة
الم�شتركة ،وتو ّلى الإ�شراف عليهما ال ّرائد
ماجد مطر.
ال�سفارة الفرن�س ّية في
پ بالتعاون مع ّ
لبنان ،نُ ّظمت دورة تدريب ّية حول حماية
الح�سا�سة ،تو ّلى الإ�شراف عليها
المواقع
ّ
ال�� ّرائ��د ماجد مطر ،وتابعها �ضابطان
وثالثة ع�شر رتي ًبا ،فيما قام بال ّتدريب
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خبيران فرن�س ّيان من جهاز الحماية .SDLP
پ بال ّتعاون مع ّ
منظمة  ،ISO LIBANووف ًقا لنمط ال ّتعلم
المدمج� ،أقيمت دورة تدريب ّية في مجال ISO21001
ح��ول �إدارة المنظمات ال ّتدريب ّية� ،أ�شرف عليها رئي�س
فرع ال ّتدريب ال ّرائد حمزة حيدر �أحمد ،يعاونه ال ّنقيب
ً
�ضابطا ورتي ًبا ،وقام
عامر �سليقا ،وتابعها ت�سعة وثالثون
بال ّتدريب خبراء من ّ
منظمة .ISO LIBAN
قدّم الم�شاركون في نهاية الدورة �أبحاثهم التي �أعدّوها
�أمام اللجنة الم�ؤلفة من رئي�س منظمة ISO LIBAN
والرائد حيدر �أحمد والنقيب درغام طربيه �أحد �ضباط
الفرع ورئي�س فريق الخبراء في الم�شروع الم ّمول من
الإتحاد الأوروبي المقدم خواكين بال�سن�سيا.
پ انطال ًقا من �ضرورة تنمية مهارات عنا�صر ّ
ال�شرطة
الق�ضائ ّية ورف��ده��ا بك ّل ما هو جديد في مجال �إدارة حملة التوعية على فرز النفايات.
ال�سفارة الفرن�س ّية
م�سرح الجريمة� ،أُقيمت ،بال ّتعاون مع ّ
ح�ضر الور�شة ك ٌّل من �آمر مفرزة �صيدا الق�ضائ ّية ،رئي�س غرفة
في لبنان ،دورة تدريب ّية ل�صالح وحدة ّ
ال�شرطة الق�ضائ ّية حول �إدارة
عمل ّيات �شرطة بيروت ،المقدّم المعلوماتي دي��اال المهتار رئي�س
م�سارح الجريمة وتقن ّيات ال ّتحقيق بعد وقوع الإعتداءات والكوارث،
فرع الدّرا�سات في �شعبة المعلومات ّية ،رئي�س مكتب حماية الآداب
�أ�شرف عليها رئي�س ق�سم ال ّتدريب المقدّم روني الها�شم ،بمعاونة
ومكافحة االتجار بالأ�شخا�ص ،المقدّم ربيع الغ�صيني رئي�س ق�سم
المالزم الأ ّول ذبيان �صفير ،وقد تابعها ع�شرة �ض ّباط ورتباء ،وقام
حقوق الإن�سان في المفت�ش ّية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ،المقدّم
بال ّتدريب خبيران فرن�س ّيان من الجهاز الوطني ّ
لل�شرطة العلم ّية.
و�سام الحايك �آمر ف�صيلة الدّكوانة ،رئي�س ق�سم ال ّتدريب في المعهد
پ بغية تطوير عمل عنا�صر ّ
ال�شرطة الق�ضائ ّية ،وتنمية خبراتهم في
المقدّم روني الها�شم ،رئي�س فرع ال ّتدريب في معهد قوى الأمن
ّ
ال�سفارة الفرن�س ّية
مجال مكافحة المخدرات� ،أُقيمت ،بالتعاون مع ّ
الدّاخلي ال ّرائد حمزة حيدر �أحمد ،ال ّرائد فادي توما �آمر ف�صيلة
في لبنان ،دورة تدريب ّية ل�صالح وحدة ّ
ال�شرطة الق�ضائ ّية في مو�ضوع
الجميزة ،ال ّنقيب جوليان خليفة رئي�س فرع الإعالم الأمني في �شعبة
مكافحة المخدّرات وجمع المعلومات� ،أ�شرف عليها ال ّرائد ماجد
العالقات العا ّمة ،ال ّنقيب غابي �ضاهر �أحد �ض ّباط غرفة عمل ّيات
ً
�ضابطا ورتي ًبا ،وق��ام بال ّتدريب خبيران
مطر ،وتابعها اثنا ع�شر
المدير ّية العامة ،ال ّنقيب مح ّمد دياب �أحد �ض ّباط �شعبة الخدمة
فرن�س ّيان من مكتب مكافحة المخدّرات في فرن�سا .OFAST
والعمل ّيات ،ال ّنقيبين درغام طربيه وعامر �سليقا ،والمالزم الأ ّول زياد
حر�صا من م� ّؤ�س�سة قوى الأمن الدّاخلي على تزويد عنا�صرها
پ
ً
�أ ّيوب ،وهم �ض ّباط في فرع ال ّتدريب في المعهد.
بك ّل ال ّتقنيات الأمن ّية الجديدة التي من �ش�أنها رفد الخبرات وتعزيز
ال�سفارة الفرن�س ّية في لبنان ،نُ ّظمت دورة
المهارات ،وبال ّتعاون مع ّ
تدريب مد ّربين ل�صالح وحدة المعهد حول تقن ّيات
الأم��ن في ال�� ّت ّ
��دخ��ل� ،أ���ش��رف عليها ال��رائ��د ماجد
مطر ،يعاونه ال ّنقيب �إيلي بو جبرايل ،وتابعها �أربعة
وع�شرون عن�ص ًرا ،وقام بال ّتدريب خبيران فرن�س ّيان
من المدير ّية المركز ّية لتطويع وتدريب ّ
ال�شرطة
الوطن ّية .DCRFPN
پ انطال ًقا من �ضرورة مكافحة العنف الأ�سري
ال��ذي �أ�صبح م��� ّؤخ�� ًرا ظ��اه��رة اجتماع ّية خطيرة
وحر�صا من
ت�ؤ ّثر �سل ًبا في بنية المجتمع اللبناني،
ً
م� ّؤ�س�سة قوى الأمن الدّاخلي على �إعداد مد ّربين
نا�شطين ف��ي ه��ذا المجالّ ِ ،
نظمت ور���ش��ة عمل
بمو�ضوع مكافحة جرائم العنف الأ�سري� ،أ�شرف
عليها رئي�س ق�سم الأبحاث والدّرو�س العقيد �إيلي
الأ�سمر ،يعاونه ال ّنقيب عماد ّ
ال�شويري �أحد �ض ّباط
فرع ال ّتدريب.
دورة حول تقنيات الأمن.

23

العدد 366
متوز 2022

رأي

والمؤسسة...
اللواء
َّ
وتحديات
مسؤول َّيات
ِّ
ف�ؤاد حطيط
«�إع َتقدَ البع�ض �أ ّ َنكم �ستف�شلون عند �أ ّ َول �أزمة ت�صطدمون بها ،ولك َّنكم رغم ما تعانونه من �ضيق
ٍّ
واجتماعي ،وغياب �شبه كامل للطبابة واال�ست�شفاء الذي كان م� ّ َؤم ًنا لكم ولعائالتكم
اقت�صادي
ٍّ
بن�سبة  %١٠٠قبل الأزمة االقت�صادية ،وتد ِّني قيمة رواتبكم بن�سبة فاقت  ،%90ورغم محاولة �أعداء
الوطن �إذاللكم ،فقد بقيت ر�ؤو�سكم مرفوعة ،ت�ضاهي �شموخ �أرز الوطن الذي يعتلي ق َّبعاتكم».
ٌ
بع�ض من كالم اللواء عماد عثمان ،في تعميم تهنئة لعنا�صر قوى الأم��ن الداخلي على
هذا
جهودهم في �إنجاح االنتخابات النيابية.
جميعا �أنني ومنذ بداية الأزم���ة �سعيت و�أ�سعى با�ستمرار لت�صحيح �أو�ضاعكم
«كما تعلمون
ً
ُ
دائما بما ل ّ َ
��دي من ق��درات ،وبما �أتيح لي من و�سائل و�صالح ّ َيات،
وتح�سينها ،و�س�أبقى �أ�سعى
ً
و�س�أبقى م�ص ًّرا ول��ن �أف��ق��د الأم���ل لتعوي�ض م��ا �أم��ك��ن م ّ َ��م��ا خ�سرتموه ،ل ِ ّأن���ي �أعي�ش همومكم
فحقكم وعائالتكم �أن تعي�شوا حياة كريمة في ِ ّ
ُّ
ظل م� ّ َؤ�س�سة وطن ّ َية جامعة ،قد ُرها
وم�شاكلكم،
دائما �أكثر مَ ن يدفع الثمن في الأزمات .ا�صمدوا ،اثبتوا ،ا�صبروا ،وال تي�أ�سوا ،ف� ّ َإن بقاء
�أن تكون
ً
ٌ
الوطن
مرهون ببقاء م� ّ َؤ�س�ستكم».
وهذا ٌ
مما قاله اللواء عثمان لعنا�صر قوى الأمن الداخلي بمنا�سبة العيد الـ 161للم� ّ َؤ�س�سة.
بع�ض ّ َ
الحياتي
بالهم
في التهنئتين ،يبدو المدير العام لقوى الأمن الداخلي ،اللواء عثمان ،م�سكو ًنا
ِّ
ِّ
لأفراد م� ّ َؤ�س�سة �أعطت وتعطي الكثير في ِ ّ
خ�صو�صا في الأيام ال�صعبة ،محافظة
كل الظروف،
ً
المالي
على ان�ضباط ّ َية م�شهودة رغم االنهيار
والمعي�شي الذي �أ�صاب معظم م� ّ َؤ�س�سات الدولة
ِّ
ِّ
ُّ
بالتفكك.
وبُنى المجتمع
م�ؤ�س�سة في خدمة �أمن البلد و�أمان المواطن ،لكن ُترمى ب�سهام المناكفات ال�سيا�س ّ َية ،وي�سعى
�ضيقة ،مع � ّ َأن الم�صلحة الجامعة تكمن في
البع�ض �إلى ا�ستخدامها لت�صفية ح�سابات فئو َيّة ِ ّ
متفرغة للقانون.
الن�أي بهذه الم� ّ َؤ�س�سة عن النزاعات الداخل ّ َية ،لتبقى
ِّ
وال ّ َ
تمر بها،
�شك في � ّ َأن اللواء عثمان يتو ّ َلى م�س�ؤول ّ َية قيادة هذه الم� ّ َؤ�س�سة في �أ�صعب مرحلة ُّ
و� ِ ّ
وحر�صا على التفا�صيل
ظه ًرا اهتمامً ا
ً
يمر بها هذا الوطن .وهو نجح في ّ َ
أدق مرحلة ُّ
مهمته ،مُ ِ
الحيات ّ َية للعنا�صر ،ونائ ًيا بالم� ّ َؤ�س�سة عن ك ِ ّ��ل ما من �ش�أنه �إبعادها عن هو َيّتها الحقيق ّ َية:
م� ّ َؤ�س�سة وطن ّ َية جامعة.
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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.

�آخر مهلة لتقدمي الطلبات 2022/7/31
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ر�سالة د .كومان في اليوم العالمي
لمكافحة المخدرات
وجه الأمين العام
لمنا�سب�������ة اليوم العالم�������ي لمكافحة المخدرات ،الم�ص�������ادف في  ٢٦حزيران من كل ع�������امّ ،
ن�صها:
لمجل�س وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان ،ر�سالة هذا ُّ
«ي�أت�������ي احتفالنا هذا العام مع الأ�سرة الدولية بالي�������وم العالمي لمكافحة المخدرات في ال�ساد�س والع�شرين
م�������ن �شه�������ر يونيو في ظروف ت�شهد للأ�س�������ف تفاقم ًا لهذه الظاه�������رة ،التي باتت ت�شكل �إح�������دى �أخطر و�أب�شع
الظواه�������ر التي يعي�شه�������ا عالمنا اليوم ،وذلك بالنظ�������ر للآثار الم�أ�ساوية التي تخ ّلفه�������ا على �صحة ال�شعوب
وعقولها ،ف�ض ً
ال عن ت�أثيراتها ال�سلبية على اقت�صاديات الدول ونمائها.
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ويزي���د من قتامة ال�صورة و�سوداويتها ما يترافق مع انت�شار
ه���ذه الظاهرة من �أح���وال �أمنية ا�ستثنائي���ة ت�شهدها بع�ض
المناط���ق ف���ي العال���م العرب���ي ،وا�ضطراب���ات و�صراع���ات
�سيا�سي���ة واجتماعي���ة� ،أدت �إل���ى وج���ود الترب���ة الخ�صب���ة
لن�شاط���ات الجماع���ات الإجرامي���ة المختلف���ة ،و�شب���كات
الإتج���ار المنظ���م بالمخ���درات ،م�ستغل���ة بذل���ك الأو�ضاع
الأمني���ة ال�سائدة لتو�سيع رقع���ة �أن�شطتها ال�شريرة ،وخا�صة
ف���ي مج���ال الإتج���ار غي���ر الم�ش���روع بالمخ���درات .الذي
يوف���ر �أمواالً طائل���ة يجري ا�ستغاللها ب�ش���كل ب�شع لتمويل
الن�شاط���ات الإجرامية المختلف���ة الأخرى لهذه الجماعات،
ف���ي حلقة مت�صلة من ال�ش��� ّر وال�شيطانية ،يُ�ضاف الى ذلك
م���ا يطر�أ عل���ى ال�ساحة الدولية من م�ستج���دات في مجال
المخ���درات بجوانبه���ا المختلف���ة ،زراعة و�إنتاج���اً وتهريباً،
والت���ي له���ا ت�أثيرات مبا�ش���رة وغير مبا�شرة عل���ى المنطقة
العربية بر ّمتها.
ولق���د كان ال�ستم���رار جائح���ة كوفي���د � ،12آث���اره ال�سلبي���ة
الممت���دة ،ب�سب���ب ال�صعوب���ات االقت�صادي���ة والم�ش���كالت
الإجتماعي���ة التي تمخّ �ض عنها تف�ش���ي هذه الجائحة ،مما
زاد ف���ي تعقيد ال�ص���ورة ،وجعل الأجه���زة الأمنية المختلفة
تح���ت وط����أة تحدي���ات �أمني���ة واجتماعي���ة و�صحي���ة �أكتر
تعقي���داً ،ناهيك عن تنامي عملي���ات التعامل غير الم�شروع
بالمخ���درات بوا�سط���ة �شبك���ة الإنترنت وو�سائ���ل التوا�صل
الإجتماعي ،وا�ستغالل �آليات نقل وت�سليم وتو�صيل الب�ضائع
المختلفة في المتاجرة بالمخدرات.
يُ�ض���اف �إلى كل ذلك ،ا�ستم���رار وتزايد ا�ستخدام ع�صابات

تهري���ب المخ���درات من �آ�سي���ا و�أفريقيا و�أوروب���ا لكثير من
المناط���ق في عدد من الدول العربية ،كمناطق عبور لبع�ض
�أنواع المخدرات ،مثل الهيروين والكوكايين ،من دول الإنتاج
�إل���ى دول الإ�ستهالك  ،فقد تزايدت ف���ي ال�سنوات الأخيرة
�ضبطيات م���ادة الكوكايين في عدد من الدول العربية التي
تدخل �إليها جواً ،و�أي�ضاً عن طريق خدمات البريد ال�سريع،
بالإ�ضاف���ة ال���ى ال�شح���ن البح���ري ،كذلك �ضبطي���ات مادة
الكري�ست���ال )الميث( ،القادم الجديد للمنطقة العربية ،وما
يترتب على تعاطيه من نتائج �صحية �شديدة الخطورة.
ومم���ا ال �شك فيه� ،أن تهريب ه���ذه المخدرات الم�ستحدثة
نوعاً ما� ،إلى بع�ض دول المنطقة ،يدعونا �إلى توخّ ي المزيد
من الحيطة والحذر من تطور هذه الإتجاهات الجديدة في
التهريب ،وانعكا�ساتها ال�سلبية على الدول العربية� ،س ّيما �أن
ذلك ي�شير �إلى ارتفاع معدالت الطلب على هذه المخدرات
بين �أو�ساط ال�شباب.
وتو�س���ع الزراع���ات غي���ر الم�شروعة
كم���ا ال ي���زال وج���ود
ّ
للمحا�صي���ل المنتج���ة للعقاقي���ر المخ���درة ،وخا�صة نبات
القنب ،م�صدر قلق وت�أثير �سلبي متعدد الأوجه على المنطقة
العربي���ة ،خا�صة في �ضوء تو�سع وازدياد �إباحة تعاطي هذه
المادة في بع�ض دول �أوروبا الغربية و�أميركا ال�شمالية ،مما
ي�ش��� ّكل ـ بال �ش���ك ـ ظاهرة �سلبية �سيمت���د ت�أثيرها ـ حتماً ـ
�إلى المنطقة العربية.
وت�ستم���ر هذه الظاهرة في الإزدياد حجم���اً وت�أثيراً ،ب�سبب
تزايد تهريب و�إنتاج �أنواع مختلفة من العقاقير والمواد ذات
الت�أثير النف�سي والعقلي في بع�ض الدول العربية ،وبكميات
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كبيرة ،الأمر ال���ذي ّ
يدل على �أن
ع�صاب���ات تهري���ب ه���ذه المواد
توا�صل م�ساعيها ال ّرامية لإغراق
المنطق���ة بالم�ؤث���رات العقلي���ة،
تحدياً جديداً
التي باتت ت�ش��� ّكل
ّ
قائماً بذاته ،يعرقل جهود ال�سعي
لمكافح���ة هذه الظاه���رة البالغة
التعقيد وال�شديدة الخطورة.
والناظر الي���وم �إلى الإح�صائيات
المختلف���ة ،الت���ي ت�ص���در ع���ن
الجه���ات المعني���ة ف���ي ال���دول
العربي���ة ،وتل���ك الت���ي تُ�صدرها
الأمان���ة العام���ة لمجل����س وزراء
الداخلية العرب ،من خالل مكتبها
المتخ�ص�ص ب�ش����ؤون المخدرات
والجريمة ،يرى بكل و�ضوح مدى
تفاقم هذه الظاهرة في ال�سنوات
الأخيرة .فهناك ارتفاع في �أعداد
الق�ضاي���ا الم�ضبوطة ف���ي الدول
الأع�ض���اء ،وفي �أعداد الأ�شخا�ص
الم�ضبوطي���ن ف���ي ه���ذه الق�ضايا.
وفي الكمي���ات الم�ضبوطة من هذه
المواد المخدرة المختلفة ،وكل هذا
مدع���اة لأن نق���ف جميع���اً في �صف
واحد �ضد هذا الإنت�شار والتزايد غير
للحد
الم�سب���وق في ظاهرة المخدرات،
ّ
منها ومكافحتها بكل الو�سائل والطرق.
تدخ���ر الأمان���ة العامة لمجل����س وزراء
وال ّ
ً
الداخلي���ة الع���رب جه���دا ف���ي ه���ذا الإطار،
وت�سع���ى على الدوام �إلى تعزيز التعاون العربي،
وتكثيف الجه���ود الم�شتركة� ،سعياً لتطويق م�شكلة
والح���د م���ن �آثاره���ا وتداعياته���ا على
المخ���درات،
ّ
المواطن العربي ،وعلى المجتمع العربي الكبير ككل ،حيث
عم���دت �إلى و�ض���ع الإ�ستراتيجي���ات والخط���ط المرحلية،
و�سعت لدعمها بتر�سانة متكاملة من الت�شريعات على �شكل
موح���دة ،وكذلك الإتفاقيات
قواني���ن نموذجية ا�ستر�شادية
ّ
الثنائي���ة ومتع���ددة الأط���راف في هذا الإط���ار ،ناهيك عن
الجهود الحثيثة الأخرى التي تبذلها الأمانة العامة بالتعاون
م���ع الدول الأع�ض���اء ،على �صعيد ع�ل�اج المدمنين و�إعادة
ت�أهيلهم ،وتوفير الرعاية الالحقة لهم ل�ضمان انتقالهم �إلى
بر الأمان وع���دم انتكا�سهم وعودتهم �إلى م�ستنقع الإدمان،
ال�صعد ،ومن
ودعم وتعزيز جهود الدول الأع�ضاء على هذه ّ
�أهمه���ا ا�ستحداث �صن���دوق عربي لإن�ش���اء وتطوير مراكز

عالج المدمنين.
وت�ستمر الم�سيرة ،ويتوا�صل بذل الجهود والم�ساعي
الحمي���دة ف���ي �سبي���ل الوقاي���ة م���ن ه���ذا ال�س��� ّم الزّعاف
ومكافحت���ه ،وع�ل�اج من وق���ع في براثن���ه و�أدم���ن تعاطيه،
ليعود ع�ضواً نافعاً منتجاً في مجتمعه وبلده ووطنه العربي
الكبير».
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مقال

الظروف املتاحة لوحدة ال�صف والدفاع
عن الوطن

العميد الركن م� .صالح جانبني

ّ
وجند وجنتهد ،نتعاون بكل حمبة
لقد ن�ش�أنا يف هذا الوطن وترعرعنا حتت �سمائه منذ نعومة �أظفارنا ،نلعب ومنرح
يف ما بيننا على اختالف وتعدد توجهاتنا واجتاهاتنا ،حتى تخا�صمنا كان مرحً ا وحبًا للحياة ّ
جنددها يف كل يوم كما
الن�شيد الوطني الذي نتغ ّنى به ونن�شده يف بدايات �أيامنا املدر�سية والإحتفاليةّ .
تعلمنا التناف�س وال ّزحام على مقاعد
غد نرغب ب�أن يكون
الدرا�سة من �أجل الأف�ضل ،ن�ساعد ال�ضعيف ونبارك ملن ي�صل �أولاً  ،وندعم الذي ت� ّأخر ،وهكذا من �أجل ٍ
�أح�سن ،يف كل النواحي وال�صعد ويف كل املهن واحلرف ،ويف كل املجاالت العلمية ،الثقافية ،الريا�ضية ،املهنية ،الزراعية،
التجاريةً ،...
بعيدا عن كل املناكفات والنزاعات �أو اخلالفات حتى ن�صل بامل�ؤ�سَّ �سات وال�صروح على اختالفها �إىل ما تطمح
ّ
املتقدمة واحل�ضارية كافة ،لبناء دولة قوية قادرة ومقتدرة بهمّ ة �أبنائها وتعاونهم وتوافقهم ،وبالتايل �إىل
�إليه ال�شعوب
�سمو الوطن وع ّزته وعلو �ش�أنه.
فما هي الدولة التي نطمح �إليها يف ِّ
ظل �صراع
هذا التم ّيز للمجتمع اللبناني ،بتعددّيته الدينية والحزبية والثقافية
جيل
احل�ضارات والثقافات والنزاعات التي تالحقنا من ٍ
غنى يتوق �إليه ك ّل مجتمع و�إدارته بعيدًا عن
والإجتماعية ،م�صدر ً
�إىل جيل؟
التجاذبات الطائفية وال�صراعات المذهبية والحزبية.
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ال اجتهاد في ذلك وال انتقا�ص بما لدينا من قوانين ،وما لدينا
من رج��االت وقامات قانونية ،وهامات وخبرات وعقول ومراجع
متخ�ص�صة على اختالف الحقول وال�صروح،
علمية عالية� ،أكاديمية
ّ
تُرفع لها الق ّبعات احترا ًما وتقدي ًرا ،قد بنت الأ�س�س الد�ستورية
والقانونية المتينة ،و�أخرى تتابع م�سيرة بناء الدولة وتداوم ب�سهرها
على الرقي وال�سمو في بناء الأوطان.
فالدولة ،ذلك النظام المتكامل لعمل الم� ّؤ�س�سات ،والم�س�ؤول
عنها ،من ّف ًذا لوظيفته ،ويت�ص ّرف تب ًعا للقوانين والتعليمات المرعية
الإجراء ،ووف ًقا الخت�صا�صه .و�إ َّن ك ّل اختالل في الت�ص ّرف ،ي�ؤدّي �إلى
�أزمة ،تُر ّتب �أعبا ًء �إدارية ومالية على المواطنين الذين يعملون تحت
�إمرته .تلك الدولة الملتزمة بالنظام البرلماني الديمقراطي ،وقد
ظهر ذلك في ديباجة الد�ستور ،وال�شعب هو �صاحب ال�سيادة وم�صدر
ال�سلطات .والنظام قائم على مبد�أ الف�صل بين ال�سلطات وتوازنها
وتعاونها ،لكن الممار�سات القائمة وال�صالحيات والإجتهادات،
ت�أخذ �أحيا ًنا تف�سي ًرا مغاي ًرا ،ما ي���ؤدّي �إلى خلل كبير في تطبيق
الد�ستور ،يخلق �أزمة في ال�سلطة ي�ؤ ّثر �سل ًبا على المواطنين ،كما
على م� ّؤ�س�ساتهم.
بتنوعه الديني والثقافي والح�ضاري ،وتعدّدية
لقد م ّثل لبنان
ّ
نوعا من التجان�س والتفاعل بين �أبنائه في
�سلطاته وم� ّؤ�س�ساتهً ،
مجتمع تجمع �أفراده ،روابط تاريخية وثقافية و�إن�سانية واجتماعية
ومناطقية م�شتركة ،يكفلها القانون �ضمن الإحترام المتبادل .و�أ َّن

و�إذا كانت ال�سلطة تعني «ال��ق��وة ال�شرعية ،ف���إ َّن النفوذ هو
الإ�ستطاعة والقدرة على الت�أثير ،وال�سلطة هي نفوذ م�شروع بينما
النفوذ هو �سلطة غير م�شروعة» .فالدولة ب�شكل عام ،هي نظام
الم� ّؤ�س�سات ،ب�سلطاتها ونفوذها والتي لي�ست مل ًكا �أو �صف ًة �شخ�صي ًة
للم�س�ؤول عنها ،فكلما كانت الم� ّؤ�س�سات تعمل ب�شكل م�ستق ّل،
ولل�صالح العام ،ارتقت الدولة �إل��ى الأعلى ،و�إذا عملت لل�صالح
ال�شخ�صي ،فال قدر ًة على الت�أثير وال نفوذ لها فت�ضيع الم� ّؤ�س�سة
وتَف�سد ،وبالتالي تَفقد الدولة لمقوماتها و�شرعيتها ونفوذها.
وحينما تكون الم�ساواة الكاملة للمواطنين هي القاعدة ،وب�أ َّن
لكل منهم الحق في مبا�شرة ال�سلطة في دوره ،فمن الطبيعي� ،أن
يرى الجميع التناوب في مبا�شرتها �شرع ًيا وقانون ًيا ،يق ّرون لغيرهم
ّ
حق الف�صل في م�صالحهم .لكن تقا�سم ال�سلطات ،يُر�سي نظا ًما غير
م�ستقر ،تتنازع فيه الطوائف والمرجعيات لخدمة ال�ش�أن الخا�ص
بفئة مع ّينة� ،أو بمجموعة �أو بمنطقة ،بدلاً من خدمة ال�صالح العام،
وتوجهه .وممار�سة
�أي خدمة الم� ّؤ�س�سة والمواطن �أ ًّيا يكن انتمائه
ّ
ذلك العمل� ،أي التقا�سم والتحا�ص�ص ي�ؤدّي �إلى �ضعف المواطنة
وخلل في الإنتماء الوطني ،وبالتالي �إلى �ضعف الدولة.
نعم ،التوافق وال��وف��اق مطلوبان ف��ي ه��ذه المرحلة وف��ي كل
يتو�صل �إليها ال�سيا�سيون ،من
المراحل ،وال�صيغة التوافقية التي
ّ
منطلق الم�ساواة والإ�ستفادة من الفر�ص لك ّل �أبناء المجتمع� ،أ�سا�سها
الترا�ضي ،لكن على �أ�سا�س ف�صل ال�سلطات ،وتنظيم العالقة وف ًقا
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للقانون ،وعدم هيمنة �سلطة �أو فئة على �أخرى ،بما ين�سجم
ّ
التطور الإجتماعي والثقافي للدولة .بالرغم من تعار�ضها
مع
مع الديمقراطية ،التي تعني الم�ساواة بين جميع المواطنين ،في
الحقوق والواجبات.
ومح�صنة
يجب �أن تكون �صيغة الدولة منيعة المناعة الكافية،
ّ
�ضد ق�سوة المتغ ّيرات ال�سيا�سية الدولية ،قادرة على الإ�ستمرار
في الأداء مهما تط ّورت الظروف ،بتفعيل الهيئات الرقابية العليا،
واحتكامها �إلى الم� ّؤ�س�سات الد�ستورية ،بعيدة عن كل منحى �سيا�سي
�أو ارتباط ديني ومذهبي.
كذلك تكون الدولة م�صدر قوة للبنانيين جمي ًعا والحا�ضنة لهم،
ما يفر�ض على المواطنين توطيد ثقتهم بها ،ودعم م� ّؤ�س�ساتها،
وعلى القيادات ال�سيا�سية التر ّفع في اختالفاتهم ،وفي تباين وجهات
نظرهم ،لغة وم�ضمو ًنا ،و�سيل ًة وهد ًفا ،والإرتقاء �إلى الم�ستوى الذي
يم ّكن لبنان من مواجهة ال�صعوبات ال�سيا�سية والإقت�صادية والأمنية
التي يواجهها ،ومن الإ�ستجابة لمقت�ضيات الم�صلحة العامة والعي�ش
الم�شترك ،الذي من دونهما يفقد لبنان جوهر كيانه.
فالك ّل في لبنان يريد الدولة وم�شروعها ،والك ّل عا�ش تجارب
م�ؤلمة وح�صد النتائج ،فبالوحدة والأمن والتط ّور تقوم الدولة ،دولة
القانون والم� ّؤ�س�سات ،و�إن كان هناك الكثير من العثرات والم�شاكل
التي تعتر�ضها.
�إ ًذا ،ال ب َّد لنا من التوا�صل والتوافق والحوار وم ّد الأيادي للتالقي
ونبذ الخالفات ،بهدف الو�صول �إلى نتائج ته ّم كل المواطنين بك ّل

فئاتهم ،للحفاظ على م� ّؤ�س�سات الدولة في لبنان
في ظ ّل ظروفها الراهنة ،وفي عالم ي�شهد التغ ّيرات وتكثر فيه
الأزمات والنزاعات.
�ألم يحن الوقت ال�ستغالل الظروف المتاحة ،لأن نكون �ص ًفا
واح��دًا للدفاع عن الوطن من ت�شرذمه وانق�سامه ،لإع�لاء �ش�أنه
وو�ضعه في م�صاف الدول الراقية والمتط ّورة؟
مهما كان موقعنا ال�سيا�سي �أو الديني �أو المذهبي �أو المناطقي
وتنوعت المراكز،
�أو الحزبي� ،أو ،...ومهما تعدّدت ال�سلطات،
ّ
واختلفت العقليات ،وت�شع ّبت الم�صالح� ،أف��رادًا كنا� ،أو جماعات،
م� ّؤ�س�سات ر�سمية �أو خا�صة ،نقابات �أو تنظيمات ،مواالة �أومعار�ضة
في ظ ّل مجتمع واح��د ،وجب علينا ،بل ح ّتم ذل��ك� ،أن نعمل يدًا
واحدة ،بجهود مت�ضافرة لحفظ الوطن ،دول ًة وكيا ًنا ،لأ َّن ما يُ�صيبه
يطال الجميع� ،أفرادًا وجماعات من دون تفرقة.
�إ َّن ت��ج��اوز الم�شاكل� ،أ ًّي���ا كانت طبيعتها و�أه��داف��ه��ا ،يتطلّب
اً
وعمل ا�ستثنائ ًيا ،وت�ضحيات ج ّمة من �أجل
جهدًا ثقاف ًيا مثاب ًرا،
الوطن ،تبد�أ بجمع وتالقي وح��وارات القوى وممثلي ال�شعب وكل
الهيئات المدركة لأخطارها ،والعمل لتعميم وعي وطني ديمقراطي
ومجتمعي ب ّناء للو�صول �إلى حلول ناجعة .فالك ّل م�س�ؤول �أمام التقدّم
والرقي ،والعمل ال�سيا�سي متاح للعموم لجعل الأر�ض موطن الجميع
ّ
من دون ا�ستثناء ،وبالتالي يجعل النا�س �إخوة ولو اختلفوا.
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إضاءة

حكم «الب�شعة» !
العميد م .ناجي مالعب
الب�شعة �أو ِ«ب ْ�شعَة النار» هي محكمة عرفية قائمة منذ زمن
بعيد ،لج�أ �إليها الم�صريون والعرب للف�صل في ق�ضاياهم
الخالفية بعيدً ا ع��ن الجهات الأم��ن��ي��ة ،وا�ستمدت ا�سمها
م��ن «ب�شاعة» المحاكمة ،حيث يتم تقريب قطعة حديد
متوهّ جة ،بعد و�ضعها في النار ل�ساعة ون�صف كاملة ،من
وجه المتهم ليلعقها بل�سانه ،ف�إذا كان بري ًئا لن ي�شعر ب�ألم،
و�إذا كان مذن ًبا �ستحرق النار ل�سانه.
في فيلم «البي�ضة والحجر» في ثمانينيات القرن الما�ضي،
ظهر م�شهد عن زوج يريد معرفة من المذنبة من زوجاته
الأرب���ع وقامت ب�سرقته ،ولكن في ه��ذا الم�شهد ال��ذي قام
ال��ف��ن��ان �أح��م��د زك���ي بتمثيله ع��ن ط��ري��ق ت�سخين �سكين
وتمريرها على ل�سانه ،طال ًبا �أن ت��ق��وم ك��ل زوج���ة بتمرير
ال�سكين على ل�سانها و�إذا كانت بريئة �ستنجو� ،أما �إذا كانت
مذنبة ف�ستقوم ال�سكين بقطع ل�سانها ،وبالفعل قامت
�إحدى الزوجات بتلك العملية لأنها �صادقة بينما انفعلت
المتهمة واع��ت��رف��ت ب�أنها ه��ي ال�سارقة ،وذل��ك م��ن الرعب
الذي ت�سببت فيه الب�شعة لها.
ول��م يكن ه��ذا «ال�شرع» ليبقى في ال�سينما ،فرغم التقدم
التكنولوجي ال��ذي �شهدته المجتمعات العربية ،وارتفاع
م��ع��دالت الك�شف ع��ن الجريمة بالطرق الحديثة � ،اّ َإل �أن
البع�ض ال ي���زال يلج�أ �إل���ى ط��رق قديمة تعد م��ن �ضروب
ال�����س��ح��ر وال�����ش��ع��وذة .وم���ا ي��دع��ون��ا �إل����ى ال��ك��ت��اب��ة ع���ن ه��ذا
الب ْ�شعَة لي�سوا من
الإحتكام هو �أن هناك مترددين على ِ
رج��االت القبائل �أو البدو فح�سب ،بل فيهم من الطبقات
ً
الغنية � ً
طبقا للمحا�ضر
أي�ضا ،منهم مثقفون وم�شاهير
الم�سجلة لدى ال�شيوخ في م�صر.

وقائع ح َّية عن اكتشاف السارق من بني
األخوة

المثال الأقرب الذي دونته كاتبة في �صحيفة «العرب» هو
�أن �شابين م�صريين تجاوز عمرهما ال��ـ 30عامً ا لم يجدا
للب ْ�شعَة لإثبات
مف ًّرا من مواجهة النار بل�سانهما واالحتكام ِ
براءتهما م��ن تهمة �سرقة � 15أل���ف جنيــه م��ن م��ن��زل الأخ
الأكبر لهما ،بينما رف�ض الثالث المجيء.
وف���ي ال�����ص��ب��اح ال��ب��اك��ر ذه��ب��ا ب�صحبة �أخ��ي��ه��م��ا ال���ذي � ُ��س��رق
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منه المبلغ المالي قا�صدين قرية «�سرابيوم» بمحافظة
الإ�سماعيلية �شرق القاهرة ،المكان الأ�شهر و�سط الكثير
من القبائل في م�صر وغيرها من الدول العربية ،ومعروفة
الب ْ�شعَة.
بوجود م�شايخ بدوية يمار�سون ِ
ْ
ت����روي ال��ك��ات��ب��ة ال��ت��ي ح�����ض��رت جل�سة ال ِ��ب�����ش��عَ��ة م��ن��ذ ق��دوم
الأ�شخا�ص وحتى �صدور الحكم� ،أن هذه الم�شاهدة جاءت
الم َب َ�ش ْع (القا�ضي العرفي الم�س�ؤول
بعد موافقة �صعبة من ُ
ع��ن ال ِ��ب ْ
�����ش��عَ��ة) ال�شيخ محمد �سليمان ال��ع��ي��اد ال��ب��ال��غ من
العمر  44عامً ا ،والذي يعمل في هذه المهنة منذ �أن ورث
طال�سمها (كلمات و�أدعية مجهولة) عن �أبيه قبل � 12سنة.
وتقول �إن المحاكمة بد�أت بالتمتمة بكلمات غير مفهومة،
ثم قام المب�شع ب�ضرب الطا�سة بيده لي�ؤكد �أن النار ال ت�ضر
بري ًئا ،ليبد�أ بعملية كي الل�سان ،فمن كان بري ًئا ال ي�صاب
بمكروه ،وم��ن ك��ان مذن ًبا يكتوي بنار «ال��ط��ا���س��ة» .يحتوي
المكان على دَور واح��د �أبي�ض الدهانات مكتوب عليه من
الب ْ�شعَة العرفية» ومن
الخارج بخط اليد وبلون �أحمر «هنا ِ
ال��داخ��ل كانت حجرة كبيرة ج��دً ا تت�سع ل��ـ 60ف��ردًا ملحقة
للم َب َ�ش ْع.
بالبيت الرئي�سي ُ
َ
الم َب�ش ْع الو�صول �إلى اتفاق بين
وقبل بدء الجل�سة حاول ُ
أ���ص��روا على �إج��راء
الإخ���وة بالتراجع والإع���ت���راف ،لكنهم � ّ
الإختبار ليثبتوا لأخيهما عدم �سرقته .وكان هناك �شخ�ص
مهمته تنظيم دخ��ول الأ�شخا�ص والتوجيه �إل��ى الأماكن
المخ�ص�صة وتقديم واجب ال�ضيافة.
جل�س الجميع على الأر�ض وقام «كاتب الجل�سة» بت�سجيل
المدَّ عَ ى عليهما ،والأخ
�أ�سماء �أ�صحاب الق�ضية ،الأخوين ُ
المدَّ ِعي ،ون��وع التهمة (ال�سرقة) في �سجل خا�ص
الثالث ُ
بالم َب َ�ش ْع .ثم جمع توقيعات بالموافقة على الحكم ،و�أن
ُ
الم َ
ب�شع غير م�س�ؤول عن ال�ضرر الذي ي�صيب الكاذب ،و�أخذ
ُ
ب�صمات �أيديهم وجل�س ينتظر الحكم النهائي لي�سجله.
وو�ضع ال�شيخ �سليمان و�سط �أل�سنة لهب قطعة حديدية
طويلة في نهاية طرفها جزء حديدي �آخر على �شكل دائرة
يعرف بـ«الطا�سة» �أ�سود اللون يبلغ قطره حوالي � 25سم.
ون�����ادى ال ُ��م��ب َ
�����ش ْ��ع ع��ل��ى الأخ الأول ب��ع��د اح���م���رار ال��ط��ا���س��ة
وق��ر�أ التهمة المن�سوبة �إل��ي��ه ،ثم �سادت حالة من الترقب
وال�����ص��م��ت ل���م تقطعها ���س��وى دق����ات ق��ل��وب م��ت�����س��ارع��ة من
الب ْ�شعَة الم�شتعلة،
الموقف عندما رف��ع ال�شيخ �سليمان ِ
وعيناه على الأخوين مراق ًبا تغ ّيرات وجهيهما ،محذ ًرا من
خطورة تعر�ض ل�سانهما للحرق �إذا كانا كاذبين.
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الم َ
ب�شع من المتهم
وم��رت الدقائق كال�ساعات بعد طلب ُ
الأول �إخ���راج ل�سانه خ���ارج فمه ليت�أكد م��ن خ��ل��وه م��ن �أي
ً
نظيفا.
�إ�صابات ،و�أن يغ�سله ثالث مرات بالماء حتى يكون
وت��م��ت��م ال�����ش��ي��خ �سليمان ب��ك��ل��م��ات ل��م يفهمها �أح����د ،وق��ام
ب�ضرب الطا�سة بيده ،لي�ؤكد �أن النار ال ت�ضر بري ًئا ،وبعدها
الب ْ�شعَة عليه
طلب من المتهم الأول مد ل�سانه وقام بو�ضع ِ
وتمر�س ،ثالث مرات ثم �صرخ في وجهه ب�أن
ب�سرعة و�إتقان
ّ
يقفل فمه و�أال يحرك ل�سانه ،وكرر ذلك مع الأخ الآخر.
والحظت الكاتبة �أنه رغم �شدة �سخونة النار وارتفاع درجة
ح���رارة «الطا�سة»� ،إال �أن الأخ��وي��ن ل��م يظهر عليهما �أل��م.
وجاءت لحظة الف�صل التي ينتظرها الجميع وم�ضت نحو
الم َ
ب�شع
�ست دقائق ثقيلة على الموجودين ،بعدها طلب ُ
من المتهمين �أن يخرج كل منهما ل�سانه ب�شكل وا�ضح ،لكي
يت�أكد مما �إذا كانت النار قد تركت �أث�� ًرا �أم ال ،وعندما لم
يجد �شي ًئا �أعلن ب�صوت عال براءة كليهما.

مهنة طالسم يتوارثها األبناء عن اآلباء

ه���ذه ال��ظ��اه��رة ت��ب��دو غ��ري��ب��ة ،وق���د �أرج����ع �أ���س��ت��اذ ف��ي الطب
النف�سي المو�ضوع �إلى عوامل نف�سية تتحكم في ال�شخ�ص
الب�شعَة ،وف�سر للكاتبة �أن خوف
ال��ذي يتعر�ض لتجربة ِ

المذنب وارتباكه �سي�ؤديان �إلى جفاف لعابه ،وبما �أن اللعاب
الب ْ�شعَة ال
ي�ساعد على امت�صا�ص الحرارة ويخففها ،ف�إن ِ
ت�ضر بري ًئا ،فلعابه يحول دون ذلك ،لكن �إذا الم�ست الطا�سة
ال�ساخنة ل�سان المذنب الجاف الت�صقت به و�أحدثت بثو ًرا.
ويرى �أ�ستاذ الطب النف�سي �أنه ال يجب التعويل على تلك
النظرية ،لأن الخوف وجفاف اللعاب قد يكونان من طبائع
بع�ض الب�شر ،فكيمياء الج�سم تتغير بمجرد توجيه االتهام
لل�شخ�ص من دون �أن يكون مذن ًبا.
الم َ
ب�شع ال�شيخ �سليمان في المقابلة �أن النار ت�صيب
و�أكد ُ
ل�سان المتهم �إذا كان يكذب بعد قراءته لطال�سم مع ّينة،
زع���م �أن وال�����ده ق��ال��ه��ا ل���ه وه���و ع��ل��ى ف���را����ش ال���م���وت ،حتى
�سرها ع��ن عائلتهم ،وه��ي (ف��ي ن��ظ��ره) �أم��ان��ة في
ال يخرج ّ
رقبته لإظهار الحق وتحمل ثقة المظلومين به ،و�أغلبية
المدانين تعترف عندما ت�شاهد �أل�سنة اللهب.

«البشعة» محكمة قائمة بذاتها

للق�ضاء العرفي قوانين خا�صة تختلف عن قوانين الدولة،
فهو يعتمد في �أحكامه على العرف وال��ع��ادات والتقاليد،
وي��ل��ج���أ �إل��ي��ه بع�ض الم�صريين  -مثل ال��ب��دو والجماعات
التي ال ت�صل �إليها قوانين الدولة  -ل�سرعته في �إ�صدار
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الأحكام ،بعك�س الق�ضاء الر�سمي ،و«رغم رجعيته و�أخطائه
ال��ت��ي ال يختلف عليها ع���اق�ل�ان» ،ك��ل الق�ضايا م�سجلة
لدى المب�شع في دفاتر وهي تتنوع بين ال�سرقة والتحر�ش،
الب ْ�شعَة ي�أتيها النا�س
وزنا المحارم وال�سحر ،و�أن محكمة ِ
م��ن �أم��اك��ن مختلفة ،فيما تتنوع �أو�ساطهم وم�ستوياتهم
االجتماعية ،والجميع مت�ساوون� ،أغنياء كانوا �أم فقراء،
مثقفون �أم ب�سطاء.
وهناك جانب �إن�ساني ال ي�ستطيع ال�شيخ �سليمان تجاهله،
وه��و �أن���ه ال يف�ضح ام����ر�أة زان��ي��ة� ،إذا اع��ت��رف��ت ل��ه قبل بدء
الجل�سة ،لعدم هدم الأ�سرة طال ًبا منها التوبة والرجوع �إلى
الب ْ�شعَة لل�سانها.
اهلل ،ويحول دون لم�س ِ
ومن يعترف له بال�سرقة ،و�أنه �أخط�أ ويريد التوبة ،يعطيه
مهلة لإرج��اع الم�سروق وي�أخذ عليه �إق���را ًرا ال يعرف �سره
�أحد غيره ،و�إن لم ي�صدق ال�سارق قام بف�ضحه و�أف�شى �سره.
وت��ب��د�أ تكلفة الجل�سة م��ن  400جنيه لل�شخ�ص ال��واح��د
(ح��وال��ي  40دوال ًرا) ،ب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى  300جنيه (ن��ح��و 30
دوال ًرا) للطقو�س واال�ست�ضافة ،و�أحيا ًنا ت�صل التكلفة �إلى
� 10آالف جنيه (�ألف دوالر) في ق�ضايا ال�سرقة.
وم���ن���ذ ���ش��ه��ري��ن ����س���رق ع���ام���ل ف���ي ���ش��رك��ة ك��ب��ي��رة لل�سبائك
النحا�سية ،كمية تجاوز �سعرها � 300أل��ف جنيه (� 30ألف
دوالر) واخ���ت���ارت ال�����ش��رك��ة �أن تحتكم �إل����ى ِب ْ
�����ش��عَ��ة ال�شيخ
�سليمان لمعرفة ال�سارق.
الم َ
أ�شخا�صا يتناولون مواد مخدرة
ب�شع �إلى �أن هناك �
ً
ولفت ُ
معتقدين �أن��ه��م ل��ن ي�شعروا بالنار ،وه��ن��اك م��ن يلج�أ �إل��ى
ال�سحر �أو ال�شعوذة ليحول بينه وبينها ،لكنهم مخطئون،
فالنار تبطل كل �أعمال ال�سحر والمخدرات وتظهر المدان.

مهنة طالسم لها فاعليتها لدى قبائل معينة

اح��ت�����ض��ن��ت ق���ري���ة «����س���راب���ي���وم» ،ال���ت���ي ت��ب��ع��د ع���ن م��ح��اف��ظ��ة
الإ�سماعيلية بنحو  32كيلومت ًرا جنوبًا ،تلك المهنة منذ
�أك��ث��ر م��ن  120ع��امً ��ا ،ح��ي��ث ت��وارث��ه��ا �أب��ن��اء ال��ع��ائ�لات التي
تنتمي �إلى �أ�صول عربية في القرية عن �آبائهم و�أجدادهم،
�شخ�صا.
وال يتعدى عدد القائمين على الب�شعة 35
ً
و�أك����د م��ح��م��د ���س��ع��ي��د ،م��در���س ت��اري��خ وم��ق��ي��م ب��ال��ق��ري��ة� ،أن
الب ْ�شعَة محكمة عرفية يرجع �أ�صلها �إل��ى �شبة الجزيرة
ِ
العربية ،وكانت هناك ثالث ْ
ب�شعَ رئي�سية«ِ ،ب ْ�شعَة العيادي»،
وهي مح�صورة في قبيلة العيايدة ب�سيناء ،ومقرها اليوم
و«ب ْ�شعَة الدِّ ِبر» في
�أ�صبح �سرابيوم بمحافظة الإ�سماعيليةِ ،
العقبة ب��الأردن ،اندثرت بعد بموت �آخر مُ َ
ب�شع عام ،1976
و«ب ْ
�����ش��عَ��ة العلى» ف��ي �شمال غ��رب ال�سعودية ،وق��د اختفت
ِ
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تمامً ا.
و�أ���ض��اف �أن قبيلة العيايدة هي الوحيدة المخت�صة فيها
حتى الآن ب��ال��وراث��ة منذ ال��ق��دم ،وال ي�ستطيع �أح��د خ��ارج
ب�شعا لأن لها �أ�سرا ًرا وطال�سم ال تف�شى
�أبنائها �أن يكون مُ ً
لأحد غيرهم.
َ
المب�شع التقوى وال�صدق والفرا�سة
ويجب �أن تتوفر في ُ
قبل كل �شيء لت�ساعده على اكت�شاف الكاذب .وقال البع�ض
من �أهالي القرية �إنه تتوافد على مُ َ
ب�شع �سرابيوم عائالت
من دول عربية مختلفة ،ومحافظات م�صرية عديدة في
فترة ال��ن��ه��ار ،لكنهم يكثرون ليلاً حتى ال يتعرف عليهم
�أح���د .وك�شف ال�شيخ �سليمان �أن��ه��م يعملون تحت �أعين
الحكومة ويخبرونها بهوية القادمين خ��و ًف��ا م��ن ح��دوث
الب ْ�شعَة بين طرفي الق�ضية.
معارك واختالفات على حكم ِ

موقف السلطة والشرع

م�صدر �أمني قابلته الكاتبة �صرح �أن ال�شرطة الم�صرية
ال تعتر�ض على الب�شعة ،طالما �أن المتنازعين ارت�ضيا
بالحكم ،ونجحت بالفعل في ف�ض نزاعات �أ�سرية ذات طابع
ح�سا�س .لكنّ م�صد ًرا �آخر داخل مديرية �أمن الإ�سماعيلية،
الم ّ
ب�شعين،
نفى ما يتم تداوله ب�ش�أن التن�سيق الأمني مع ُ
م�ؤكدً ا �أن جميع الق�ضايا ت�أخذ م�سارها و�إجراءاتها ب�صورة
قانونية .وحذر من وجود محتالين ي�ستغلون حاجة وجهل
ال��ن��ا���س ،و�أن ق���وات الأم���ن ق��ام��ت بالقب�ض على ع��دد كبير
الم َ
ب�شعين اعترفت
منهم بعد تقدّ م �سيدة ببالغ �ضد �أحد ُ
له بالزنا ،ف�ساومها على عدم ف�ضح �أمرها.
وب�س�ؤال �أحد الأ�شخا�ص الذين قاموا بتلك العملية ،قال
محمد ح�سانين �أنه تعر�ض لالتهام بال�سرقة في منزل عمه
ولم ي�صدقه �أي من �أقربائه واقترح �أكثر من فرد عليه �أن
يقوم بعمل الب�شعة« ،وبالفعل قمت بها و�أظهر اهلل براءتي
وبعدها لم �أ�سكن في بيتنا مرة �أخرى لأنهم قبلوا �أن �أ�ضع
ف��ي مثل تلك التهمة ب��ل و�أت��ع��ر���ض لهذا ال��ع��ذاب النف�سي
قبل الج�سدي ،فهي رعب رهيب ولكن كان اهلل معي لأنني
بريء».
و�أك����د ال�����ش��ي��خ ع��ل��ي م��ح��م��د� ،أح����د الأئ���م���ة بهيئة الأوق����اف
���ال عفا
الب ْ�شعَة تقليد ب ٍ
الم�صرية ل��دى ا�ستي�ضاحه� ،أن ِ
عليه الزمن وال يمت ب�صلة ل�شرع اهلل الذي نهى عن �إيذاء
الم�سلم لغيره �أو لنف�سه ،فج�سده �أمانة لديه ال يجوز له
تعذيبه بتعري�ض ج��زء منه �إل���ى ال��ن��ار ،وت��ع��د م��ن ال�سحر
الم َ
ب�شع ك�شف الغيبيات التي ال
وال�شعوذة نظ ًرا �إلى �إدعاء ُ
يعلمها �إال اهلل.
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أمن وقضاء

ال�رشطة اللبنان ّيَة والت�ص ِّدي للعدوِّ الإ�رسائيلي

يف �شارع فردان عام 1973

ثانيًا :املباشرة بالعملية

العميد م� .أنور يحيى
حوالي ال�ساعة الثانية من فجر العا�شر من ني�سان  ،1973ات�صل
رئ��ي�����س ال��ح��ك��وم��ة اللبنانية الأ���س��ت��اذ ���ص��ائ��ب ���س�لام ب��ق��ائ��د الجي�ش
اللبناني العماد ا�سكندر غانم ،ي�س�أل عن �صحة معلومات قدمها �إليه
ال�سيد يا�سر عرفات ،رئي�س منظمة التحرير الفل�سطينية ،باغتيال
ثالثة من كبار قادة الثورة الفل�سطينية المقيمين في �شارع فردان
ببيروت :كمال نا�صر ،كمال عدوان ،و�أبو يو�سف النجار ،حيث كانت ال
تزال ت�سمع �أ�صوات عيارات نارية متفرقة في العا�صمة.
وقد تبين �أن ال علم للقائد بحقيقة ما ح�صل ،وطلب بع�ض الوقت
للتحقق والإفادة .بعد  15دقيقة �أفاده ب�أن عملية كومندو�س للعدو
الإ�سرائيلي �أ�ستهدفت قادة فل�سطينيين في �شارع فردان ،و�أبلغه �أ ّ َن
الجي�ش يتابع خفايا ما ح�صل.
في تلك الأثناء �شن عرفات هجومً ا �ضد الجي�ش اللبناني واتهمه
بالتق�صير بحماية القادة الثالثة .وقد طلب رئي�س الحكومة من
رئي�س الجمهورية الأ�ستاذ �سليمان فرنجية� ،إقالة قائد الجي�ش فورًا،
للتق�صير بالت�صدي للكومندو�س الإ�سرائيلي ،وعندما لم يوافق
على الإقالة ،ا�ستقال الرئي�س �سالم من رئا�سة الحكومة.
بالعودة الى �أر�شيف ال�شرطة والبيانات التي �صدرت عن
الجي�ش في حينها ،والإ�ستماع �إلى �شهادة �أحد عنا�صر
الفرقة  16الذي �شارك بعملية الت�صدي للقوة
العد َوّة فجر العا�شر من ني�سان  ،1973تب َيّن
ت�سل�سل ال��وق��ائ��ع لعملية الكومندو�س
ال��ت��ي ق��اده��ا ال���رائ���د �أي���ه���ودا ب����اراك،
رئ��ي�����س ال��ح��ك��وم��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة
ً
الحقا ،كالآتي:

اً
أول :التحضير
للعملية
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يوم  ،1973/4/6و�صل �إلى مطار بيروت �ستة
�سياح من الجن�سيات :الألمانية ،البريطانية،
والبلجيكية حيث نزلوا في  3فنادق متقاربة جنوبي
العا�صمة ،و�أ�ست�أجروا � 6سيارات �سياحية من ثالث
وك���االت مختلفة ،بق�صد ال��ت��ع��رف �إل���ى الأم��اك��ن
ال�سياحية ،وقدموا جوازات �سفرهم القانونية
�إلى �إدارات الفنادق الثالثة.

حوالي ال�ساعة الواحدة وخم�س دقائق من فجر العا�شر من ني�سان،
�سمعت �أ���ص��وات طلقات نارية غزيرة في �شارع ف��ردان حيث تقطنه
قيادات فل�سطينية تحر�سها مجموعات من المنظمات المتعددة في
ظل اتفاق القاهرة  ،1969المعقود بين الدولة اللبنانية ومنظمة
التحرير الفل�سطينية ،وال��ذي �أعطى المنظمة حق حمل ال�سالح
�أينما كان بهدف تحرير فل�سطين المغت�صبة  ،1948ومعالجة نتائج
نك�سة حزيران .1967
�أف��ي��دت غرفة عمليات �شرطة ب��ي��روت ب��ذل��ك ،فوجهت دوريتين �إل��ى
�شارع ف��ردان ،وظلت �أ�صوات العيارات النارية ُت�سمع بكثافة ،فظنت
الدوريتان �أن ا�شتباكات ،كالعادة  ،تح�صل بين الف�صائل الفل�سطينية،
و�آخرها ما ح�صل يوم  9ني�سان في مخيم �ضبية و�أدى �إلى �سقوط
قتلى وجرحى ب�سبب لعبة فليبرز .وجهت غرفة عمليات ال�شرطة
مجموعة بقيادة �ضابط مكلف بحواجز متنقلة ليل  10/9ني�سان،
�إلى �شارع ف��ردان وا�شتبكت الدوريات المنطلقة من الفرقة  ،16مع
الم�سلحين المرتدين اللبا�س المدني وبع�ضهم يرتدي المعطف
فوقها ،والمجهولي الإنتماء والهوية ،وكانت ال�ساعة بحدود 1:30
فجر العا�شر م��ن ني�سان  .1973وق��د ا�ست�شهد م��ن ال��ق��وة الأمنية
ال�����ش��رط��ي��ان ك��م��ال ت��ام��ر الأم���ي���ن ورف��ع��ت ح�����س��ن و�أ���ص��ي��ب  9جرحى
ا�ست�شهد منهم ال�شرطي زهير العقيلي بعد � 6أ�شهر من �إ�صابته.
ح�ضرت �سيارات الإ�سعاف لنقل الجرحى ،وتمت مطاردة ال�سيارات
ال�ست التي عثر عليها متوقفة قرب �شاطىء الرملة البي�ضاء ،وعثر
فيها على بقايا دماء وبع�ض الذخائر والأ�سلحة الأ�سرائيلية .فيما
غادر �أفراد الكومندو�س الإ�سرائيلي بقوارب مطاطية �سريعة ،نقلتهم
�إلى باخرة قريبة من ال�شاطىء اللبناني.
وقد تبين �أن المجموعة المغيرة بقيادة الرائد �أيهودا باراك ،نزلت
على �شاطىء الكرنتينا ،حوالي ال�ساعة �صفر وثالثين دقيقة من
يوم العا�شر من ني�سان ،و�أقدمت على ن�سف محل خراطة في محلة
ال����دورة يملكه فل�سطيني ،ث��م ن�سفت م�شغلاً ل��ل��م��راك��ب ال�صغيرة
على �شاطىء الأوزاع���ي يملكه محمد نا�صر ،ثم ت��وزع �أف��راده��ا على
منطقتين في بيروت:
الأولى :في �شارع فردان ،حيث بنايتان يقطنهما القادة الفل�سطينون
الثالثة ،ويحر�سهما م�سلحون من المنظمة ،فدخلوا بثياب مدنية
�إلى الطوابق الثالثة ،وقتلوا القادة �أمام �أعين �أفراد عائالتهم بر�صا�ص
كاتم لل�صوت ،وان�سحبوا ب�سرعة تحت غطاء من �إط�لاق النار ،ثم
تبادلوا الر�صا�ص مع قوة ال�شرطة والفرقة  ،16المدربة والمجهزة
للت�صدي ل��ل��ح��وادث ال��ف��وري��ة ال��ع��ادي��ة ولي�ست م��ج��ه��زة بالقذائف
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وال���ع���ت���اد ال��م��ت��وف��ر
ل�����������������دى ال������ج������ي�������������ش
اللبناني.
ال�����ث�����ان�����ي�����ة :ف�������ي ال����ط����ري����ق
ال��ج��دي��دة ،ب��ن��اي��ة دروي�������ش ،حيث
ت�����س��ت��ق��ر م��ك��ات��ب ال��ج��ب��ه��ة ال�شعبية
لتحرير فل�سطين ،وال��ت��ي �أق��دم��ت على
خطف طائرات عدوة وفجرت بع�ضها انتقامً ا
للعدوان الإ�سرائيلي على م ّر الأعوام اعتبارًا من
 ،1948وهناك �أق��دم عنا�صر الكومندو�س على قتل
حرا�س المبنيين و�إطالق �صواريخ محمولة وقذائف باتجاه ال�شقة
العائدة للجبهة وتابعوا مهامهم العدوانية.
�أثناء عمليات المداهمة اقترب المالزم الأول �سيف الدين فهمي،
�أحد �ضباط ال�شعبة الثانية في الجي�ش اللبناني ،والذي يقيم على
مقربة من بناية القادة الفل�سطينيين الثالثة ،ال�ستطالع ما يجري
من عمليات �أمنية ،ف�أ�صيب بالر�صا�ص في قدمه ونقل للمعالجة
�أ����س���وة بعنا�صر ال�����ش��رط��ة اللبنانية ج��رح��ى ال��ن��ي��ران الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة
المغيرة.
ً
تبين الحقا �أن مجموعة من الكومندو�س الإ�سرائيلي نزلت على
�شاطىء الأوّلي لبع�ض الوقت من قوارب مطاطية قادمة من باخرة
حربية على مقربة من ال�شاطىء ،وا�ستطلعت ثم غ��ادرت المكان،
عبر الزوارق عينها ،ربما عن طريق الخط�أ.
ا�ستغرقت عملية الكومندو�س في بيروت حوالي  45دقيقة ،بحيث
بد�أت عملية فردان ال�ساعة الواحدة تقريبًا وا�ستمرت حتى ال�ساعة
الواحدة والدقيقة  ،45حيث �أخلى عنا�صر الكومندو�س العدو ال�سيارات
الم�ست�أجرة وتركوها على �شاطىء الرملة البي�ضاء ،وانتقلوا في قوارب
مطاطية �سريعة� ،إلى الباخرة الحربية باتجاه فل�سطين المحتلة.
�إن �ضبابية المعلومات المتكونة عن عمليات �إطالق النار في �شارع
فردان والطريق الجديدة في الدقائق الأولى للحادث ،جعلت قوى
الجي�ش اللبناني وال�شرطة اللبنانية ،غير متمكنة من الرد المنا�سب،
و�ساد الإعتقاد لحوالي  30دقيقة ،ب�أن ما يح�صل عمليات �أطالق نار
بين الف�صائل الفل�سطينية المتعددة الإنتماءات ،كالعادة ،لبع�ض
ال��وق��ت ،وي��ت ّ َ
��ول��ى الكفاح الم�سلح الفل�سطيني �ضبط الأم���ور تبعًا
التفاق القاهرة  .1969ولم تتك�شف حقيقة العملية� ،إال بعد العثور
على ال�سيارات الم�ست�أجرة على ال�شاطىء وفيها بقايا �أ�سلحة وعتاد
للعدو ،وبعد �أن ات�صل �أبو عمار برئي�س الحكومة اللبنانية ال�ساعة
 1:45يعلمه ب����أن ال��ق��ادة الفل�سطينين الثالثة ا�ست�شهدوا نتيجة
عملية كومندو�س �إ�سرائيلية ا�ستهدفتهم في منازلهم منذ قليل.
وق��د وق��ع للعدو المغير �ضحايا ع��دة بدليل وج��ود بقايا دم��اء في

ال�سيارات الثالث الم�ست�أجرة الم�ستخدمة بالعملية.

ً
ثالثا :اخلالصة

لقد ا�ستب�سلت ال�شرطة اللبنانية بالت�صدي للقوة المغيرة فجر
العا�شر من ني�سان ،في �شارع فردان ،بيروت ،ولو �أنها تحققت باكرًا
م��ن هوية وحقيقة ال��ق��وة المنتقلة ب�سيارات �أج���رة وبلبا�س مدني
ل��رب��م��ا ك��ان��ت ا���س��ت��درك��ت ال��و���س��ائ��ل ال��م��ن��ا���س��ب��ة وا���س��ت��ع��ان��ت بالجي�ش
اللبناني للم�ؤازرة� .أ ّ َما نجاح عملية الكومندو�س العدوة فقد ارتكز
على عن�صر ال��م��ف��اج���أة ،والإ���س��ت��خ��ب��ارات الدقيقة ع��ن �أم��اك��ن �سكن
ال��ق��ادة ال��ث�لاث��ة ،وم��ك��ات��ب الجبهة ال�شعبية ،وم��ح��ل خ��راط��ة حديد
للمنظمات الفل�سطينية ف��ي ال����دورة ،و�ضعف الإ�ستخبارات لدى
الأجهزة اللبنانية الأمنية والع�سكرية في حينها.
وق���د ق��دم��ت ال��ف��رق��ة  ،16ال��ت��ي ا�ستحدثها ال��م��ق��دم ال��م��غ��وار عزيز
الأحدب ،مدير البولي�س  ،1959كقوة طوارىء مجهزة ومدربة و�سريعة
التدخل لت�صفية الحوادث في �شوارع العا�صمة ،الدماء الغالية ،من
�شهداء ثالثة و 9جرحى� ،سطروا بدمائهم عنفوان لبنان ،و�أظهروا
الت�صميم بالرد على النار بالنار ول��و بظل ع��دم تنا�سب الو�سائل
بينهم وبين الكومندو�س الإ�سرائيلي المغير.
هذه الواقعة تدعونا �إلى التذكير ب�ضرورة دعم وتجهيز قوى الأمن
الداخلي ،في وقت تعاني الفقر والحاجة والقلق على الم�ستقبل في
ظل انهيار قيمة العملة الوطنية ،و�ضعف التقديمات الإ�ست�شفائية
والإجتماعية لعن�صر الأم��ن وعائلته ،وع��دم ق��درة العن�صر المادية
ل��ت���أم��ي��ن ت��ك��ال��ي��ف ان��ت��ق��ال��ه م��ن م��ن��زل��ه �إل����ى م��وق��ع ال��خ��دم��ة ،لغالء
المحروقات وانعدام و�سائل النقل العامة والع�سكرية ل�شح بالموازنة.
�إننا نرفع ال�صوت عاليًا لتلتفت الحكومة ب�سرعة لتقديم العون
المادي لدعم �صمود هذه الم�ؤ�س�سة لتبقى الح�صن المنيع بحماية
الحريات العامة وح��ق��وق الإن�����س��ان والت�صدي للجريمة ،ك�ضابطة
�إدارية ت�سعى لمنعها� ،أو ك�ضابطة عدلية تالحق المجرمين ومرتكبي
الجرائم وتودعهم الق�ضاء لأخذ الق�صا�ص الجزائي المنا�سب.
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إقتصاد

ُّ
الت�ضخم تفتح الباب �أمام
مكافحة
الركود الإقت�صادي
 ...والبداية من �أميركا
هال �صغبيني
الم�شه�������د الإقت�ص�������ادي العالمي ينقل�������ب ر�أ�سً ا على عقب .فبعد توقع�������ات �سابقة بعام ي�سجل في�������ه التعافي م�ستويات
مرتفع�������ة ،جاءت الح�������رب الرو�سية – الأوكرانية وا�ستم�������رار تداعيات جائحة «كورونا» على مع�������دالت الت�ضخم لتغير
ح�سابات المحللين والمتنبئين ،ولتفر�ض على الم�صارف المركزية العالمية انتهاج �سيا�سات نقدية مت�شددة �سيكون
لها بالت�أكيد �أثرها الكبير على فرملة النمو المن�شود ،ال بل �أكثر على انت�شار ركود عالمي ال مفر منه.
م�������ن المفيد �أن ن�شير �إل�������ى �صفارة الإنذار من الخطر الداهم التي �أطلقها رئي��������س �أكبر م�صرف �أميركي ،وهو جيمي
ديم�������ون رئي�س مجل�س �إدارة «جيه بي مورغ�������ان ت�شي�س» ورئي�سه التنفيذي ،والذي «ن�ص�������ح» الم�ستثمرين بالإ�ستعداد
لـ«�إع�صار» اقت�صادي في الواليات المتحدة حيث يكافح �أكبر اقت�صاد في العالم مجموعة غير م�سبوقة من التحديات،
بما في ذلك ت�شديد ال�سيا�سة النقدية �إثر الحرب.
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ت�صري����ح ديم����ون الذي تنتظ����ره الأ�سواق دو ًما ج����اء قبل اجتماع
اللجن����ة الفدرالي����ة للأ�س����واق المفتوح����ة التابع����ة للإحتياط����ي
صوب» فيه ت�صريحات �سابقة له حين كان يتحدث
الفدرال����ي ،و«� ّ
ع����ن «�سحب عا�صفة» تلوح في الأف����ق على الإقت�صاد الأميركي،
�إل����ى «�إع�ص����ار انطل����ق وف����ي طريق����ه �إلين����ا» فن�ص����ح المحللين
والم�ستثمرين التم�سك بال�سيا�سات المتحفظة جدًا.
راج����ع ديمون توقعاته ف����ي �ضوء التحديات التي يواجهها مجل�س
الإحتياط����ي الفدرال����ي ف����ي الوق����ت ال����ذي يح����اول كب����ح جماح
َّ
فح�����ض «الفدرالي» على اتخاذ �إجراءات قوية لتجنب
الت�ضخم،
�إيقاع الإقت�صاد الأميركي في براثن الركود.
لك����ن يب����دو �أن منا�شدته هذه لن تتحقق .ف����كل الم�ؤ�شرات ت�شير
�إل����ى �أن الرك����ود ي�ض����رب برجل����ه �ص����وب الإقت�ص����اد الأميركي،
و�ستكون له تداعياته العالمية .عل ًما �أنه كان �أم ًرا م�ستبعدًا قبل
ب�ضع����ة �أ�شهر فقط .لك����ن الآن ،يبدو �أنه من ال�صعب تجنبه رغم
نف����ي رئي�س الإحتياطي الفدرالي جيروم ب����اول هذا الأمر اً
قائل
ف����ي �أحدث ت�صريحاته �إنه ال يزال غير مرجح .حتى �أن الرئي�س
الأميركي جو بايدن قد لن ينجو من �آثاره.

كيف؟

ف���ي اجتماعها الأخي���ر في حزيران ،رفع���ت لجنة الأ�سواق
المفتوح���ة �سعر الفائدة على الأموال الفدرالية الم�ستهدفة
بواق���ع  75نقطة �أ�سا�س ،في �أكبر زي���ادة في �أ�سعار الفائدة
من���ذ حوال���ي ثالث���ة عقود� ،إل���ى نطاق بي���ن  1.5في المئة
و 1.75ف���ي المئة ،وذل���ك بعد بيانات الت�ضخ���م المفاجئة
التي �أظهرت ارتفاع معدله �إلى ما فاق التوقعات ليبلغ 8.6
ف���ي المئة في �أي���ار ،وهو ما ينذر ب����أن الت�ضخم بات يخرج
عن ال�سيطرة.
تعتبر زياد �أ�سعار الفائ���دة �أداة رئي�سية لمكافحة الت�ضخم.
فه���ي تهدئ من وتي���رة تناميه عن طريق �إبط���اء االقت�صاد.
ولكن عندما يحاول محافظو الم�صارف المركزية جاهدين
�إبط���اء الإقت�ص���اد ،ف�إنهم غال ًبا ما ينته���ي بهم المطاف �إلى
قلب الأمور �إلى الإتجاه المعاك�س تما ًما.
اً
جدا للبدء في
لق���د انتظر الإحتياطي الفدرالي وقتًا
طويل ً
أي�ضا ر�أي بن برنانكي،
ت�شدي���د �سيا�سته النقدية .كان ذلك � ً
الرئي�س ال�سابق للإحتياط���ي الفدرالي .كما وافقته جانيت

العدد 366
متوز 2022

يلين الر�أي ،وه���ي رئي�سة �سابقة
للم�صرف ،وت�شغل الآن من�صب وزيرة الخزانة،
م�شير ًة �إلى �أ ّنَها ا�ستهانت كغيرها من المراقبين بالم�ستوى
الذي قد ي�صل �إليه الت�ضخم ،و�إلى متى قد ي�ستمر.
ويعتق���د الرئي����س التنفيذي لم�ص���رف «مورغ���ان �ستانلي»
جيم����س جورم���ان بوج���ود احتمالي���ة بن�سبة  50ف���ي المئة
تقري ًب���ا لدخول الإقت�ص���اد الأميركي في حال���ة ركود« .من
الممك���ن �أن ندخل ف���ي ركود ،من الوا�ض���ح �أن الإحتماالت
مت�ساوي���ة الآن ،وذل���ك مقارنة بتقديرات���ي ال�سابقة بوجود
احتمالية ركود تبلغ  30في المئة» ،يقول جورمان.
وكت���ب �إيثان هاري����س ،الإقت�صادي العالم���ي في «بنك �أوف
�أمي���ركا» عقب ق���رار الإحتياط���ي الفدرالي« :لق���د ت�أكدت
�أ�سو�أ مخاوفن���ا ب�ش�أن الإحتياطي الفدرال���ي :تخلفوا كثي ًرا
ع���ن المنحن���ى ويلعبون الآن لعبة خطي���رة للحاق بالركب».
ويتوق���ع �أن يرف���ع الإحتياطي الفدرالي �أ�سع���ار الفائدة �إلى
«ف���وق  4في المئ���ة» ،راف ًعا من �سقف ح�صول ركود الى 40
في المئة العام المقبل.
وكتب الإقت�صاديون فيليب كارل�سون زليزاك ،وبول �شوارتز،
ومارت���ن ريف���ز في «هارف���رد بيزن����س ريفيو» مق���الاً تحت
عن���وان «الموازنة بي���ن مخاطر الت�ضخم والرك���ود والركود
الت�ضخم���ي في الإقت�ص���اد الأميركي»� ،أ�ش���اروا فيه �إلى �أن
�ضد الت�ضخم �أدت �إلى زيادة
«معرك���ة الإحتياطي الفدرالي ّ
مخاط���ر الركود .واليوم ،تتناوب مخ���اوف الإقت�صاد الكلي
بعي���دا عن الت�ضخ���م وتتجه نحو انكما�ش �آخر .في حين �أن
ً

فك���رة �أن الرك���ود م���ن
�ش�أن���ه �أن يطف���ئ ني���ران الت�ضخ���م
مقنع���ة� ،إال �أنه���ا لي�ست م�ضمونة»� .أ�ضاف���وا «كما كتبنا في
�آذار الما�ضي ،ي�شكل �صانعو ال�سيا�سة النقدية �أكبر مخاطر
حدوث ركود ف���ي الواليات المتحدة .في محاربة الت�ضخم،
ف�إنهم يخاطرون بخف�ض النمو .رفع الأ�سعار ب�سرعة كبيرة،
جدا ،ت�ؤدي �إلى رك���ود .من ال�صعب القيام بعملية
�أو بعي���دة ً
هبوط ناعم».
عل���ى �أي ح���ال ،ف�إن م���ا يمكن تف�سي���ره من خ�ل�ال البيان
ال�صادر ع���ن الإحتياط���ي الفدرالي وتوقعات���ه الإقت�صادية
الجدي���دة بعد يومي���ن من الإجتماع خل���ف الأبواب المغلقة
ف���ي حزيران ،يعني �أن ثقته ف���ي هند�سة «هبوط ناعم» قد
تقل�ص���ت .بالطبع هو ل���ن يجهر بذلك .لك���ن ارتفاع �أ�سعار
«التحمي���ل الأمام���ي قب���ل بل���وغ المنعط���ف»� ،أو ال�سيا�سة
الإ�ستباقية ،يجعل من ال�صعب معايرة ال�سيا�سة النقدية في
الم�ستقب���ل .ولن يعلم الإحتياطي �أنه كان مت�شد ًدا كثي ًرا �إال
بعد فوات الأوان.
كم���ا يالح���ظ �أن تغيي���رات رئي�سية دخلت عل���ى البيان� .إذ
�أ�ضاف���ت اللجن���ة �سط��� ًرا يقول �إنه���ا «ملتزمة ب�ش���دة �إعادة
الت�ضخ���م �إلى هدفها البالغ  2في المئة» ،و�أزالت ال�صياغة
ال�سابق���ة التي قالت � ّإن اللجن���ة الفدرالية لل�سوق المفتوحة
«تتوقع عودة ال�ضخم �إلى هدفه البالغ  2في المئة و�أن تظل
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احلكومة املصرية تؤجل
زيادة أسعار الكهرباء  6أشهر
�سوق العمل قوية».
�أرج�أت الحكومة الم�صرية زيادة �أ�سعار الكهرباء لمدة � 6أ�شهر لتخفيف
كما �أن التوقعات الإقت�صادية الجديدة ر�سمت م�سا ًرا وع ًرا
الأعباء على المواطنين.
ارتفاعا في معدل
قب���ل الو�صول �إلى بر الأم���ان� .إذ ترى
ً
وقال رئي�س الوزراء الم�صري م�صطفى مدبولي �إن الحكومة الم�صرية
البطال���ة من ن�سب���ة  3.7في المئة في نهاية عام 2022
تتحمل  10مليارات جنيه نتيجة �إرجاء زيادات الكهرباء.
�إلى  4.1في المئة في عام  .2024وت ّم خف�ض توقعات
وكان الرئي�س الم�صري عبد الفتاح ال�سي�سي� ،أعلن عدم تطبيق زيادة �أ�سعار
النمو �إلى  1.7في المئة في  2022و 2023من 2.8
ً
قائال خالل افتتاح م�شروعات الإنتاج الحيواني
الكهرباء للمنازل لهذا العام،
ف���ي المئ���ة و 2.2في المئة في توقع���ات �آذار .وال
والألبان بمدينة ال�سادات� ،إن الت�أجيل للمرة الثالثة هدفه التخفيف على
ي���زال م�س�ؤول���و «الفدرال���ي» يتوقع���ون انخفا�ض
المواطنين ،مع الو�ضع في الإعتبار �أن  17مليون م�شترك �أو  17مليون �شقة تدفع
الت�ضخم ب�شكل كبير في عام .2023
�أقل من  50في المئة من ثمن الطاقة.
تعي����ش الواليات المتحدة ف���ي الوقت الراهن
فت���رة رك���ود ت�ضخمي ،م���ع انخفا����ض النمو
وارتف���اع الت�ضخ���م .والفت���رة الأ�صعب �سوف
تك���ون مع ا�ستمرار ارتف���اع الت�ضخم ،وهو �أمر
�سيادية جديدة.
ب���ات واق ًعا� .إذ ت�شير التوقع���ات الى �أنه يتجه
هذا الأمر تفاقم بعد �إع�ل�ان الم�صرف المركزي الأوروبي
�إلى ت�سجيل ن�سبة  9في المئة .ويتنامى القلق من �أن ي�سجل
نيت���ه بدء رفع تكالي���ف الإقترا�ض لمكافح���ة الت�ضخم غير
 10في المئة �أو �أكثر في الأ�شهر المقبلة ،الأمر الذي يدفع
الم�سب���وق في منطق���ة الي���ورو ،وتقلي�ص محفظ���ة برنامج
الإقت�صاد الأميركي �أكثر ف�أكثر �إلى الركود.
م�شتري���ات الأ�ص���ول الطارئ �إب���ان وباء «كورون���ا» .وهو ما
ت�سبب بقفزات وا�سعة لعائدات ال�سندات في منطقة اليورو
املركزي األوروبي واملصارف املركزية األخرى
اجتماع���ا طار ًئ���ا غير مق���رر �سابقً���ا للم�صرف
ا�ستدع���ت
ً
المرك���زي تق���رر �إثره �إن�ش���اء �أداة جدي���دة لمكافحة ارتفاع
�صحي���ح �أن رف���ع �سع���ر الفائدة ح�ص���ل في �أمي���ركا� ،إال �أن
عائ���دات ال�سن���دات واعتم���اد المرونة في �إع���ادة ا�ستثمار
تداعيات هذا الإجراء طاولت الإقت�صاد العالمي والأ�سواق
الإ�ست���ردادات الم�ستحق���ة في محفظة برنام���ج م�شتريات
المالي���ة والبور�ص���ات و�أ�سع���ار ال�سل���ع والطاق���ة والذه���ب
الأ�ص���ول به���دف الحفاظ عل���ى �أداء �آلية انتق���ال ال�سيا�سة
والعم�ل�ات الرقمية .كما �سارع���ت الم�صارف المركزية في
النقدية.
بريطانيا و�سوي�سرا و�أ�ستراليا والبرازيل وكندا وغيرها نحو
رفع �سعر الفائ���دة على عمالتها .وفعلت بالمثل الم�صارف
وابلغ���ت رئي�س���ة الم�صرف المرك���زي الأوروب���ي ،كري�ستين
المركزية في دول الخليج.
الغ���ارد ،وزراء مالي���ة منطق���ة اليورو �أن ه���ذه الأداة �سيتم
�إطالقه���ا �إذا ارتفع���ت تكاليف الإقترا�ض لل���دول الأ�ضعف
أي�ضا ،جراء
كم���ا �أن منطقة الي���ورو تعاني من �أزمة كبي���رة � ً
كثي ًرا �أو ب�سرعة كبيرة.
ارتف���اع معدالت الت�ضخ���م في ظل الخوف م���ن �أزمة ديون
وتثي���ر احتمالية قي���ام الم�صرف المرك���زي الأوروبي برفع
�أ�سع���ار الفائدة للمرة الأولى منذ �أزمة الديون ال�سيادية في
باركيندو« :أوبك» وحلفاؤها تعمل
مطل���ع العقد الما�ضي ،مخاوف من احتمال ك�شف الثغرات
على حتقيق التوازن بأسعار النفط
في منطقة اليورو مرة �أخرى.
يتوقع على نطاق و�ساع �أن يكون لقرار الم�صرف المركزي
�أعلن الأمين العام لمنظمة الدول الم�صدرة للنفط (�أوبك) محمد
الأميرك���ي والق���رارات المتالحقة للم�ص���ارف المركزية
باركيندو �أن البلدان الم�صدرة للنفط في المنظمة وحلفاءها تعمل
الأخ���رى ،ت�أثي���ر وا�سع عل���ى كل الإقت�ص���اد العالمي،
على تحقيق التوازن ب�أ�سعار النفط في الأ�سواق العالمية.
وخ�صو�صا الدول النامية التي تعتمد على الإقترا�ض
ً
وقال باركيندو خالل ح�ضوره الدورة ال�ساد�سة لمنتدى الطاقة في العراق:
و�س���د
الخارج���ي ف���ي تموي���ل عج���ز الموازن���ة
ّ
«نعمل مع حلفائنا على تطوير ال�سوق النفطية وتحقيق التوازن وتنظيم
الفج���وات التمويلية ،كما عل���ى قطاع الأعمال
العر�ض في ال�سوق وفق التفاهمات بين دول المنظمة وحلفائها».
والم�ستهلكين في جميع �أنحاء العالم.
و�أ�ضاف�«:سن�ستمر في خطواتنا لتحقيق التوازن بالأ�سعار في ال�سوق النفطية»،
الآت���ي ال يب�ش���ر خي��� ًرا .ع�س���ى ان نكون
ً
م�شيدا بدور العراق في دعم قرارات منظمة «�أوبك» ال�ستقرار �أ�سعار النفط خالل
مخطئين.
ال�سنوات الما�ضية.
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من غالل البيادر

عامر بن الطفيل
لقاء وحوار
فردريك نجيم
ل�����ص��دره رح��اب��ت��ان واح�����دة ل��ل�����ض��ي��ف وواح����دة
لل�سيف ،يك ّرم �آتيه ويقتل م�ؤذيه وتطول قامته
حتى يفوق معها � ّأن الحد الأخير ّ
حدها وت ّت�سع
ج��ب��ه ُ��ت ُ��ه ف��ي ث���راء ل��ل��ن��ور ك���أن��ه ح��دي��ث ال��ف��را���س��ة
وال���ف���رو����س���يّ���ة ،رف���ي���ق���ان ال ي���ب���رح���ان ال��م��ث ّ��ق��ف
والم�شطب ،فال�صحراء غدرها و�سيع وللقبائل
تنحى قلي ً
ال عن
في الغزو والث�أر ما ال يرحم و�إن ّ
قومه فم�سافة لحرمة ال�سيادة والبطولة .عامر
بن الطفيل بن مالك بن جعفر العامري ق ّلما
بحي
جرى ل�سانه بغير ما مار�سته بنانه ،عطاء
ّ
وعطاء بميت.
ع������رف������ت ب�������ج������� ّو ع�������ارم�������ة ال����م����ق����ام����ا
ل�������س���ل���م���ى �أو ع������رف������ت ل�����ه�����ا ع��ل�ام����ا
ل�����ي�����ال�����ي ت���������س����ت����ب����ي����ك ب����������ذي غ��������روب
وم������ق������ل������ة ج�����������������ؤذر ي�������رع�������ى ب���������ش����ام����ا
 �إن ل��ن��ا ف��ي ط���ول ال��ق��ت��ال م��ا ي�����ش��وق��ن��ا �إل��ىال��م�لاي��ن��ة ،ف�����إن ق��ل��ن��ا غ ً
����زال ف��ل��ك��ي ن���ن���ال ،و�إ ّن���م���ا
�أ�شعارنا مجتمع نيرات العرب.
 يا ابن طفيل لك في الي�أ�س ،القدح المعلى،ما �أقرب �شعرك الحما�سي �إليك؟
 ير�ضيني ال�شعر الذي ّيذكرني في غزواتي
ال��م��ن�����ص��ورة ،ف��ف��ي ت��ع��داده��ا متتالية م��ا يعظم
الدنيا في عيني ويملأ ما بين جنبي بالر�ضى
المزهو.
ّ
 ي��ا اب��ن طفيل ،كنت تكنى ب���أب��ي عقيل فيال��ح��رب وب���أب��ي ع��ل ّ��ي ف��ي ال�سلم ف��ل�� َم ك��ان��ت لك
الكنيتان.
 �أما �أبو عقيل في الحرب فم�أثور ع ّني �أ ّني ال�أترك قتي ً
ال من قومنا ما لم يعقل �أن تدفع ديّته
و�إال فال هوادة في الطعن وال�ضرب و�أمّ ا ابو علي
في ال�سلم فكنيتي باحد ابنائي.
علي لك في يوم فيف الريح الم�شهور
 يا ابا ّ�صولة وجولة ،ولك في �أبيات بع�ضها مخ�صو�ص
بح�صانك المزنوق �أتذكرها:
ّ
وق��������د ع����ل����م ال������م������زن������وق �أن������������ي �أك��������ره

ع��ل��ى ج��م��ع��ه��م ك���ر ال��م��ن��ي��ح ال��م�����ش��ف��ر
�إذا �أزوّر م����ن وق�����ع ال�����رم�����اح زج���رت���ه
وق���ل���ت ل����ه ارج������ع م���ق ً
���ب�ل�ا غ���ي���ر م��دب��ر
و�أن���������ب����������أت���������ه ان ال����������ف����������رار خ������زاي������ة
ً
على ال��م��رء م��ا ل��م يُ �� ْب َ��ل ج��ه��دا ويعذ ُر
�����ي ���ش�� ّرع��ا
�أل�������س���ت ت�����رى �أرم����اح����ه����م ف ّ
وان���ت ح�صان بماجد ال��ع��رق فا�صبر
يا �أبا عليّ  ،هل �سمعت بعنترة العب�سيّ !
 طبق القيافي ا�سمُ ه كالكما فار�س وكالكما �شاعر ،ولكن �شعركفي ح�صانك ّ
ذكرني �شعر ًا له في ح�صانه.
ي������دع������ون ع����ن����ت����رة وال�������رم�������اح ك�����أ ّن����ه����ا
������ان الأده���������م
�أ������ش�����ط�����ان ب����ئ����ر ف������ي ل������ب ٍ
م������ا زل��������ت �أرم������ي������ه������م ب����ث����غ����رة ن���ح���ره
�������دم
ول������ب������ان������ه ح������ ّت������ى ت���������س����رب����ل ب�������ال ِ
ف���������������از ّر م��������ن وق����������ع ال�����ق�����ن�����ا ب����ل����ب����ان����ه
������رة وت���ح���م���ح���م
��������������ي ب������ع������ب ٍ
و������ش�����ك�����ا �إل ّ
ل��و ك���ان ي����دري م��ا ال���م���ح���اور ُة ا�شتكى
ول������ك������ان ل������و ع����ل����م ال������ك���ل��ام م���ك��� ّل���م���ي
ف� ّأي القولين ت�ؤثر يا �أبا علي؟
ولم يتمالك بعدما �أخذته ه ّزة الطرب من ان
يجيبَ بقوله:
 �إن �ساويت عنزة ف��ي امتطاء ج���واده وفقدُب ّرني في الكالم عليه ،بقي ح�صاني في �شعري
ح�صان ًا و�صار ح�صانه في �شعره �إن�سانا.
عامر ب��ن الطفيل فار�س ًا �أف�ضل منه �شاعر ًا
و�شعره ف��ي �أدائ���ه اح�سن منه ف��ي محتواه وهو
بعد �إح��دى �شهادات الع�صر الجاهلي ،قيل �إنه
في �آخ��ر �أيامه جاء النبي (���ص) على ر�أ���س وفد
من بني عامر ومعه �إربد بن قي�س �أخو لبيد لأمه
فعاد ًا دون ان ي�سلما ولمّ ا قب�ض �أقامت بنو عامر
ع��ل��ى ق��ب��ره �أن�����ص��اب�� ًا جعلت م��ن��ه ح��م��ى تعظيم ًا
للتعبير وق��د ق��ال الأن���ب���اري ان ه��ذا الحمى ال
تدخله ما�شية وال تن�شر فيه راعية وال ترعى وال
ما�ش.
ي�سلكه راكب وال ٍ
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الدوالر الأمريكي

تاريخه وموقعه العاملي وطرق مكافحة تزويره
جورج حايك
في ّ
ظل الأزمة الإقت�صادية والمعي�شية التي يعي�شها اللبنانيون،
وف���ي ظ ّ���ل ف��ق��دان العملة ال��وط��ن��ي��ة لقيمتها ،م��ق��اب��ل ارت��ف��اع �سعر
�صرف ال��دوالر ،باتت العملة الأميركية م�شتهى كل موظف وعامل
ك��ادح� ،أو حتى رجل اعمال ،فمن يتقا�ضى دخله بالدوالر ال ي�شعر
بالأزمة التي يتخبط فيها لبنان ،بل ي�شعر �أنه ب�أمان واكتفاء ذاتي،
ويبدو �أن بع�ض اللبنانيين تكيّفوا مع الأزمة نتيجة ّ
تلقيهم حفنة
من ال��دوالرات �شهر ًيّا �إما عن طريق المغتربين �أو ت�سعير �أعمالهم
ومنتجاتهم وخدماتهم بها!
ويعتبر ال��دوالر العملة الأق��وى في العالم ،وهو مدعوم من قبل
اقت�صاد ال��والي��ات المتحدة الأم��ي��رك��ي��ة ،وال���ذي يعتبر ث��ال��ث �أكبر
اقت�صاد في العالم ،وهو ي�ستخدم كعملة عالمية ،وقد تمّ تحديده
لأول مرة كعملة عالمية في اتفاقية بريتون وودز عام 1944م ،ويرمز
له بالرمز .$
وقد انت�شرت �شائعات كثيرة حول �إمكان فقدان الدوالر هيمنته
عندما تولى الرئي�س الأميركي جو بايدن من�صبه ،وعندما انت�شرت
جائحة «ك��وف��ي��د ،»19-وعندما فر�ضت ال��والي��ات المتحدة عقوبات
على رو�سيا عقب ا�ستيالئها على �شبه جزيرة القرم ،وخالل الأزمة
المالية ع��ام  ،2009وح��ال��ي��ا ب�سبب ال��ح��رب ف��ي �أوك��ران��ي��ا ،لكنه لم
ي��ف��ق��د و���ض��ع ال��ع��م��ل��ة الإح��ت��ي��اط��ي��ة،
وال��ع��م�لات الإح��ت��ي��اط��ي��ة هي
العمالت التي تحتفظ
ب������ه������ا ال�����ح�����ك�����وم�����ات
والبنوك المركزية
وال����م�����ؤ�����س���������س����ات
ال���������خ���������ا����������ص���������ة
ع�������ل�������ى ن������ط������اق
وا�����س����ع لإج������راء
التجارة الدولية
وال��������م��������ع��������ام����ل���ات
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ً
ر�سوخا.
المالية ،بل �أ�صبح الآن �أقوى من �أي وقت م�ضى و�أ�صبح �أكثر
ً
وال���دوالر لي�س عملة احتياطية عالمية فح�سب ،بل هو �أي�ضا،
العملة الإحتياطية العالمية المهيمنة ،ففي ع��ام  ،2019ك��ان %62
من احتياطيات النقد الأجنبي الر�سمية للحكومة/البنك المركزي
بالدوالر على نطاق العالم ،وجاء اليورو ثانيًا في الترتيب عند ،%20
والين الياباني في المرتبة الثالثة عند  ،%5والجنيه الإ�سترليني
ع��ن��د  ،%4.5وال��ع��م�لات الأخ����رى جميعها ب��م��ا ف��ي ذل���ك الرنمينبي
ال�صيني ،كلها �أقل من .%2
ويلفت تقرير بنك الت�سويات الدولية لعام � ،2020إل��ى هيمنة
ال��دوالر ب�أبعاد مختلفة؛ فما يقرب من ن�صف القرو�ض الم�صرفية
عبر ال��ح��دود مقومة ب��ه ،وثلثها فقط م��ق��وم ب��ال��ي��ورو ،م��ع قرو�ض
ب��ع��م�لات �أخ�����رى ت��م��ث��ل �أق����ل م���ن  ،%20ل��ك��ن��ه �أق����ل ه��ي��م��ن��ة ق��ل��ي�ًل اً في
مجاالت الإقت�صاد العالمي مثل �سندات الدين والفواتير التجارية
والمدفوعات با�ستخدام نظام الر�سائل المالية (�سويفت) ،كما �أن ما
يقرب من  %90من تداول العمالت الأجنبية ينطوي على الدوالر في
جانب واحد من ال�صفقة.
ها هي  5عقود قد انق�ضت منذ التنب�ؤات الرهيبة بزوال الدوالر،
والتي يعود تاريخها �إلى عام  1971على الأقل ،عندما �أنهى الرئي�س
الأم��ي��رك��ي الأ���س��ب��ق ريت�شارد نيك�سون �إمكانية تحويل ال���دوالر �إل��ى
ذه���ب .وال��ع��زل��ة المالية ال�سريعة و�شبه الكاملة لرو�سيا م��ن قبل
مجموعة ال����دول ال�سبع ق��د �أظ��ه��رت الهيمنة الم�شتركة ل��ل��دوالر
واليورو كعملتين احتياطيتين رئي�سيتين في العالم!
تعتبر فئة الـ 100دوالر من �أكثر فئات الدوالر ا�ستخدامً ا ،ويعتبر
الت�صميم الحالي لها هو �أحدث �إ�صدار ،وقد تمّ تداوله في عام ،2013
يوجد ف��ي ه��ذا الت�صميم مميزات للمحافظة على �أم���ان العملة،
بالإ�ضافة �إلى تواجد �صورة بنجامين فرانكلين الرئي�س الأميركي
على �شكل عالمة مائية.
وف��ي م��ا ي���أت��ي تو�ضيح للمراحل ال��ت��ي م�� ّر بها ال���دوالر تاريخ ًيّا
ا�ستندت عملة الدوالر في الأ�صل �إلى العملة المعدنية الإ�سبانية،
وال��ت��ي ك��ان��ت �شائعة ف��ي �أم��ي��رك��ا الإ���س��ب��ان��ي��ة بين القرنين 19-16م.
ظ��ه��رت الن�سخة المُ �ستخدمة م��ن ه��ذه العُ ملة ل��ل��مَ ��ر ِّة الأول����ى في
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�سنة 1690م ،و����ص���درت ف��ي م�ستعمرة خليج
ما�سات�شو�ست�س البريطانيّة ،بهدف تمويل
ُ
خد َم ال��ورق في
الحمالت الع�سكرية،
وا�ست ِ
ّ
طباعتها .بعد ح�صول الواليات المُ تحدة
على ا�ستقاللها من بريطانيا �صدر قانون
ع��ن الكونغر�س؛ م��ن �أج��ل اعتماد ال��دوالر
ُع��م��ل ً��ة ر���س��م��ي ًّ��ة ووط��ن��ي ًّ��ة ف��ي ال�����س��اد���س من
ت��م��وز م��ن ع���ام 1785م .ب��ع��د ت��وق��ي��ع اتفاقية
بريتون وودز في �سنة 1944م ،ف�أ�صبح يمتلك
الدولي؛
ال�سيطرة على النظام النقدي والمالي
ّ
�إذ يُعتبر ال��عُ ��م��ل��ة الأ���س��ا���س��يّ��ة ال��ت��ي ُت�ستخدم في
جميع العمليات ال ّتجاريّة والإقت�صاديّة والماليّة بين
دول العالم.

صناعة عملة الدوالر

ه��ن��اك العديد م��ن الأم���ور ال��ت��ي ق��د يجهلها البع�ض ع��ن عملة
الدوالرّ ،
ولعل من �أبرزها كونها غير م�صنوعة من الورق ،وهنا نقدم
لاً
لكم ً
بع�ضا من الحقائق عن هذه العملة الأ�شهر والأكثر تداو بين
العالم.
 يدخل في �صناعة ال��دوالر القطن بن�سبة  75في المائة ،و25في المائة من الكتان.
 حال ًيّا يوجد �سيولة في ال�سوق من عملة ال��دوالر بقيمة 1.2تريليون.
 في العام  2014فقط طبعت �أوراق دوالر و�صل عددها �إلى 24.8مليون ورقة ،بقيمة  560مليون دوالر بح�سب المعلومات الر�سمية،
ونحو  8.9طنا من الحبر ت�ستخدم يوميًا لطباعة هذه العملة.
 �أكثر ورق��ة دوالر قيمة ت��مّ طباعتها كانت من فئة ال��ـ� 100ألفدوالر ،وعليها �صورة وودرو ويل�سون.
تعتبر وزارة ال��خ��زان��ة الأم��ي��رك��ي��ة الجهة الم�س�ؤولة ع��ن طباعة
العمالت الورقية ،و�سك العمالت المعدنية ،ب�إ�شراف مكتب النق�ش
والطباعة ودار �سك العملة ،حيث يطبع مكتب الطباعة النق�ش
ً
احتياطا فيدرال ًيّا للدولة ،حيث
مليارات الدوالرات كل عام ،وتعتبر
يتم ت�سليمها في كل عام لنظام الإحتياط الفيدرالي ،ويوجد �أكثر
م��ن تريليون دوالر م��ن الأوراق النقدية الفيديرالية ال��م��ت��داول��ة،
وذلك ً
وفقا لمجل�س الإحتياط الفيدرالي ،وي�ضع المجل�س المبالغ
المالية �أو النقدية ال��ت��ي تحتاجها ال��ب��ن��وك ب�شكل �إل��ك��ت��رون��ي في
ح�سابها ،كما ي�ضع �سعر ال��ف��ائ��دة المنا�سب ،وع��ن��دم��ا ي��ك��ون لدى
البنوك فائ�ض نقدي ف�إنها تعيده �إلى الإحتياطي الفيدرالي .تعد
عملية طباعة العمالت في مكتب النق�ش والطباعة من �أكبر عمليات
طباعة العمالت في العالم ،عن طريق مرافق توجد في العا�صمة
وا���ش��ن��ط��ن ،وف����ورت وورث ف��ي ت��ك�����س��ا���س ،وق���د ب����د�أت عملها ف��ي ع��ام

1862م ،بطرق و�آالت يدوية ،ولكنها تطورت مع تطور التكنولوجيا،
وهي لي�ست مهمة �سهلة ،فهي تتطلب عاملين مدربين ،ويمتلكون
مهارة عالية ،وا�ستخدام معدات خا�صة ،وتقنيات الطباعة القديمة
والحديثة.

طرق ملكافحة التزوير

في الآون���ة الأخ��ي��رة انت�شرت ح��االت تزوير العمالت ب�شكل عام،
ً
تعر�ضا للتزوير ،حيث يتم
وك��ان��ت عملة ال���دوالر الأم��ي��رك��ي الأك��ث��ر
�ضبط ماليين الدوالرات المزورة حول العالم �سنويًا .ويجب معرفة
تمييز الدوالر الأ�صلي عن المزور مهما كان م�ص ّن ً
عا بطريقة متقنة،
هو �أمر ممكن و�سهل وذلك لأن الدوالر من العمالت المطبوعة بدقة
واحترافية عالية مع وجود العديد من العالمات الفارقة التي من
ال�صعب ً
جدا تقليدها.
و�أهم الطرق لمعرفة الدوالر المزوّر تجري عبر اختبار اللم�س،
وهو من �أ�سهل الطرق ،وذلك لأن مميزات الدوالر الأ�صلي النعومة
وهو م�صنوع من الكتان والقطن ،بينما الدوالر المزور م�صنوع من
ال���ورق المقوى ال��ذي ع���اد ًة م��ا يُ�صنع م��ن بع�ض مكونات الخ�شب.
ومن �أه��م ما يميز ال��دوالر الأميركي ال�صالبة  ،حيث ال يت�أثر عند
و�ضعه في الماء وتبقى �ألوانه ثابتة ال تت�أثر ،وذلك لأن مادة الحبر
التي يتم طباعة الدوالر فيها مندمجة بالعملة ،وهذا عك�س الدوالر
المزور �إذ �سرعان ما يزول الحبر ،ويتحول �إلى ورقة عادية باهتة.
ويعمل البنك المركزي الأميركي على ا�ستخدام عدد من الآالت
التي من �ش�أنها �أن ت�ضغط �أوراق العمالت ،وبطريقة ي�صعب على
المزورين تقليدها ،لذلك نجد �أن ال��دوالر الأ�صلي �أقل �سماكة من
الدوالر المزور.
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اللبنانيَة خالل
انتخاب رئي�س اجلمهويَّة
ّ

عهد االنتداب الفرن�سي (�شارل دبَّا�س)1920-
�أ .د� .ألك�سندر �أبي يون�س
يقول الفارابي« :وجود المدينة مرهون بوجود الرئي�س،
و�صالح الرئي�س ي���ؤدي �إل��ى �صالح المدينة ،وف�ساده ي���ؤدي
�إلى هالكها .»...ومن م�آثر الر�ؤ�ساء في لبنان ما يُ روى عن
الرئي�س �أي���وب تابت ال��ذي كانت ال��ح��رب العالمية الثانية
محتدمة ف��ي ع��ه��ده .فحين فر�ضت ال�سلطات الفرن�سية
نظام الإعا�شة والتقنين� ،أمر مدير الإعا�شة �آنذاك ن�صري
لحود ب���أن يُ ر�سل ف��رن الحايك ا�ستثنائ ًّيا الخبز الأبي�ض
�إل��ى بيت الرئي�س في ما ك��ان ال�شعب ي�أكل الخبز الأ�سود،
ول ّ��م��ا ع��رف الرئي�س �أي���وب ت��اب��ت ب��ذل��ك ،ا�ستدعى ن�صري
لحود وق��ال لهِ �« :أع��د الخبز الأبي�ض �إل��ى الفرن واعلم �أنه
من الخير للحاكم العادل �أن ي�أكل مع �شعبه الخبز الأ�سود
ويحافظ على وجهه الأب��ي�����ض ،م��ن �أن ي���أك��ل وح��ده الخبز
الأبي�ض ويطل على �شعبه بوجه �أ�سود».
وكما �أن الرئي�س �أي��وب تابت قد بلغ عنده التق�شف حد
ال��ذه��اب �إل��ى مركز عمله في ال�سرايا م�ش ًيا على الأق���دام،
هكذا �أل ّـمت الفاقة بالرئي�س �ألفرد ّ
نقا�ش وهو ابن الثمانين،
تخ�ص�ص له ال��دول��ة �أل��ف ليرة �شهر ًيّا بمبادرة من
ول��و لم
ّ
الرئي�س ف�ؤاد �شهاب لكان مات من الجوع.
وثمة عهود كانت قبائل ال�سيا�سة فيها ت�أكل خبز ال�شعب
ّ
وخبز الوطن ،هكذا و�صف ال�شاعر نزار قباني الرئي�س اليا�س
�سركي�س بقوله�« :إن و�ضعه مع قبائل ال�سيا�سة في لبنان
�شبيه بو�ضع المب�شرين مع �أكلة لحوم الب�شر في �أفريقيا».
�إن ما تمحوه ذاكرة الأحكام تحفظه ذاكرة التاريخ ،لذلك
اخترنا الحديث عن كيفية و�صول الر�ؤ�ساء الإ�ستثنائيين
�إلى موقع رئا�سة الجمهورية في �سل�سلة مقاالت �شهرية.

انتخاب شارل دباس سنة 1926

ت���أ� ّ��س�����س��ت دول����ة ل��ب��ن��ان ال��ك��ب��ي��ر ف���ي ال���ع���ام  ،1920و�أُع���ل���ن

الد�ستور ر�سم ًّيا في � 23أيار  ،1926ومعه ولدت الجمهورية
اللبنانية .وبموجب المادة  49من د�ستور « ،1926ينتخب
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ال�سري بغالبية الثلثين من
رئي�س الجمهورية بالإقتراع
ِّ
مجموع �أ�صوات ال�شيوخ والنواب ملتئمين في مجمع نيابي
ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الإقتراع التي تلي.
وت��دوم رئا�سته ث�لاث �سنوات وال تجوز �إع���ادة انتخابه مرة
ثالثة �إ َّ
ال بعد ثالث �سنوات النق�ضاء مدّ ة واليته .وال يجوز
ً
انتخاب �أح��د لرئا�سة الجمهورية ما لم يكن ح��ائ��زا على
ال�شروط التي ت�ؤهله للنيابة».
اعتبر الموارنة �أن من ّ
تبو�ؤ الرئا�سة الأولى كونهم
حقهم ُّ
وعرابيها ،لكن ذلك لم يح�صل
م� ّؤ�س�سي الدولة اللبنانية ّ
تم انتخاب دبا�س �أول رئي�س للجمهورية اللبنانية من
�إذ ّ
الطائفة الم�سيحية الأورثوذك�سية وذلك في � 26أيّار .1926
لكن كيف انتخب ولماذا؟
تعدّ د المر�شحون �إلى موقع رئا�سة الجمهورية من �إميل
�إدّه المدعوم من المفو�ض ال�سامي هنري دو جوفنيل� ،إلى
نجيب با�شا ملحمة ال��م��دع��وم م��ن ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
تم�سك كل من البطريرك والمفو�ض
اليا�س الحويك .وقد ّ
ّ
بمر�شحهما ول���م ي��ت��راج��ع �أح����د ل�ل��آخ���ر .بعدها
ال�����س��ام��ي
ات�صل البطريرك ب��وزي��ر خ��ارج��ي��ة فرن�سا �أر�ستيد ب��ري��ان،
�شارحا له الموقف ،وكانت تربط الرجلين �صداقة متينة،
ً
ف�أر�سل بريان برقية �إلى دو جوفنيل طال ًبا �أن يكون نجيب
رئي�سا للجمهورية ،وحين رف�ض دو جوفنيل معلّلاً
ملحمة
ً
ّ
مقترحا �صديقه
الأ�سباب ،تدخل حاكم لبنان ليون كايال
ً
رئي�سا ،فوافق عليه الجميع.
مدير العدلية �شارل دبا�س
ً
كانت ال��ظ��روف الإجتماعية وال�سيا�سية مه ّي�أة ل�شارل
دب��ا���س ب��وج��ود ال��ح��اك��م «ك��اي�لا» ،ك��ون زوج��ت��ه فرن�سية وهو
ّ
وف�ضله الفرن�س ّيون
خريج جامعة ،Aix en Provence
ّ
م��ع��ت��ق��دي��ن � ّأن ال���م���وق���ف ه����ذا ي��دع��م��ه��م ت���ج���اه ال��ط��وائ��ف
الإ�سالمية ،مبرهنين لها � ّأن لبنان لي�س حك ًرا على الطائفة
ال��م��ارون��ي��ة وح��ده��ا ،فيقتنعون حينها ت��دري��ج�� ًّي��ا بالكيان
اللبناني بعدما رف�ض ق�سم من هذه الطوائف الم�شاركة في
�إع��داد الد�ستور .كما �أ ّن��ه لم يكن لدى الفرن�سيين ماروني
يطمئ ّنون �إليه ،لذلك كانت حظوظ �شارل دبا�س مرتفعة
جدً ا.
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تعديل الدستور وإعادة انتخاب الدباس

ع��دّ ل الد�ستور للمرة الأول���ى في  ،1927/10/17ف�ألغي
مجل�س ال�شيوخ و�أ�صبحت المادة  49على ال�شكل التالي:
«ي��ن��ت��خ��ب رئ��ي�����س ال��ج��م��ه��وري��ة ب���الإق���ت���راع ال�����س��ري بغالبية
ال��ث��ل��ث��ي��ن م��ن م��ج��م��وع �أ����ص���وات مجل�س ال���ن���واب ،ويكتفى
بالغالبية المطلقة في دورات الإق��ت��راع التي تلي .وت��دوم
رئا�سته ثالث �سنوات وال تجوز �إع��ادة انتخابه مرة ثالثة
�إ ّ
ال بعد ث�لاث �سنوات النق�ضاء م��دة والي��ت��ه .وال
يجوز انتخاب �أح��د لرئا�سة الجمهورية ما
لم يكن حائ ًزا على ال�شروط التي ت�ؤهله
للنيابة».
وخ����ل���ال والي��������ة ح���ك���وم���ة ح��ب��ي��ب
ب��ا���ش��ا ال�����س��ع��د (� 10آب 10 - 1928
�أي���ار � ،)1929أ���ش��رف��ت م���دّ ة رئي�س
ال��ج��م��ه��وري��ة ال��د���س��ت��وري��ة على
ن��ه��اي��ت��ه��ا ،ول���ك���ن ب�����إ�����ش����ارة م��ن
ال�����س��ل��ط��ات ال��ف��رن�����س��ي��ة� ،أُع��ي��د
رئي�سا
انتخاب ���ش��ارل دب��ا���س
ً
ل���ث�ل�اث ����س���ن���وات ،وذل�����ك في
الرئي�س �شارل د َبّا�س.
ال�سابع والع�شرين م��ن �آذار
.1929
وف���ي  ،1929/5/8عُ ��دّ ل��ت
ب��ع�����ض م�����واد ال���د����س���ت���ور من
قبل مجل�س ال��ن��واب ،لمنح
رئي�س الجمهورية اللبنانية
�صالحيات �أو���س��ع ،و�أ�صبحت
المادة  49على ال�شكل التالي:
«ي��ن��ت��خ��ب رئ���ي�������س ال��ج��م��ه��وري��ة
ب������الإق������ت������راع ال���������س����ري ب��غ��ال��ب��ي��ة
ال��ث��ل��ث��ي��ن م���ن م��ج��ل�����س ال���ن���واب في
ال�����دورة الأول������ى ،وي��ك��ت��ف��ى بالغالبية
المطلقة في دورات الإقتراع التي تلي.
وت��دوم رئا�سته �ست �سنوات وال تجوز �إع��ادة
انتخابه مرة ثالثة �إ ّ
ال بعد �ست �سنوات النق�ضاء
مدة واليته .وال يجوز انتخاب �أحد لرئا�سة الجمهورية ما
لم يكن حائ ًزا على ال�شروط التي ت�ؤهله للنيابة» .و�أُرف��ق
هذا التعديل بالفقرة الم�ؤقتة التالية« :ال ي�ستفيد رئي�س
الجمهورية الحالي (�شارل دبا�س) من �أحكام هذه المادة
ً
بدال من ثالث �سنوات.
التي جعلت مدة الرئا�سة �ست �سنوات
بنا ًء عليه ف�إن مدّ ة رئا�سته تنتهي في � 26أيار �سنة .»1932
وع��ن��دم��ا يقب�ض رئ��ي�����س ال��ج��م��ه��وري��ة ع��ل��ى ال��ح��ك��م ،هو
الوحيد م��ن بين الم�س�ؤولين ال��ذي عليه �أن يحلف �أم��ام
البرلمان يمين الإخال�ص للأمة والد�ستور بموجب المادة

 50وب��ال��ن�����ص ال��ت��ال��ي�« :أح���ل���ف ب���اهلل ال��ع��ظ��ي��م �أن����ي �أح��ت��رم
د�ستور الأمة اللبنانية وقوانينها و�أحفظ ا�ستقالل الوطن
اللبناني و�سالمة �أرا�ضيه».

أزمة انتخاب رئيس اجلمهورية سنة 1932

م��ع اق��ت��راب والي���ة ���ش��ارل دب��ا���س م��ن الإن��ت��ه��اء ،ك��ان على
المجل�س ال��ن��ي��اب��ي ان��ت��خ��اب رئ��ي��� ً��س��ا ب���دلاً ع��ن��ه ،وب��دا
اهتمام الموارنة �أكثر من �سواهم من الطوائف
الأخ��������رى ،ب��اع��ت��ب��ار ال��رئ��ا���س��ة الأول�������ى من
ح ّ��ق��ه��م ،وم���ن ال���واج���ب �أن ت��ع��ود �إل��ي��ه��م
ك��ون��ه��م الأك���ث���ر ع�����ددًا ،ل��ك��ن ال��د���س��ت��ور
ل��م ي��ح��دّ د طائفة الرئا�سة الأول���ى،
ف��ك��ان ب���الإم���ك���ان ان��ت��خ��اب رئ��ي��� ٍ��س
م�������س���ل ٍ���م ل���ه���ذا ال���م���ن�������ص���ب .ل��ك��ن
الإح�����ص��اء ال���ذي �أج���ري ف��ي 31
ك���ان���ون ال���ث���ان���ي  ،1932ب��ه��دف
ت���وزي���ع ال�����س��ل��ط��ة وال��م��ن��ا���ص��ب
وال��وظ��ائ��ف ف��ي ال���دول���ة ،وف��ق
ن�����س��ب��ة ك���ل ط��ائ��ف��ة� ،أث���ب���ت � ّأن
ال���م�������س���ي���ح���ي���ي���ن ي����ت����ق����دّ م����ون
الم�سلمين بع�شرين � ً
ألفا (وفق
ما جاء في �إح�صاء المقيمين
م���ن دون ال���م���ه���اج���ري���ن) ،وق��د
ح�� ّل��ت الطائفة ال��م��ارون��ي��ة في
المركز الأول ب ـ  227800ن�سمة،
تليها الطائفة ال�سنية بـ ـ 178100
ن�سمة ،من ثم ال�شيعة بـ ـ 155035
ن�سمة ،من ثم الأورثوذك�س ب ـ 77312
ن�سمة ،فالدروز بـ ـ  ،53334فالكاثوليك
ب ـ ـ  ،46709فالأرمن بـ ـ  ،31992فالأقليات.
نتيج ًة لهذا الإح�صاء وح�صر الرئا�سة
الأول�����ى ب��ال��م��وارن��ة ،ب���رز ���ص��راع ���ص��ام��ت على
الرئا�سة بين الزعيمين المارونيين ب�شارة الخوري
و�إميل �إدّه الذي تمهّ ل قبل الإقدام على �إعالن تر�شيحه،
لأ ّنه �أدرك � ّأن المفو�ضية الفرن�سية ،وعلى ر�أ�سها «بون�سو»،
وبع�ض موظفي وزارة الخارجية الفرن�سية ،يدعمون ال�شيخ
ب�شارة الخوري ،الذي ّ
ر�شح نف�سه بموافقة دوائر الإنتداب.
ول��م يكن �إميل �إدّه وب�شارة ال��خ��وري الوحيدين في �ساحة
ال�صراع� ،إنما كان هناك � ً
أي�ضا جورج تابت ،والأمير خليل
�أب��ي اللمع ،وال�شيخ محمد الج�سر ،وحبيب با�شا ال�سعد
المدعوم م��ن البطريرك ال��م��ارون��ي �أن��ط��ون عري�ضة .لكن
�سرعان م��ا �أع���رب �إم��ي��ل �إدّه ف��ي  27ني�سان  1932ع��ن عدم
رغبته بتر�شيح نف�سه لرئا�سة الجمهورية ،لأن��ه ت��راءى له
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�صوت �أو �صوتين.
� ّأن تر�شيح ال�شيخ ب�شارة ال��خ��وري يالقي ت���أي��ي��دً ا م��ن قبل
�أمّ ا و�أين كان رئي�س الجمهورية �شارل دبا�س و�سط هذا
المفو�ضية ال��ع��ل��ي��ا ،و�إ ّن���ه���ا م��ج��اذف��ة م��ن قبله �أن يتر�شح
ال�صراع؟ فهل كان ي�ؤيد ال�شيخ ب�شارة الخوري؟ �أم يعطف
خ�صو�صا �إذا ا�ستمر ال�شيخ مجمد الج�سر بتر�شيح
�ضدّ ه،
ً
على ال�شيخ محمد؟ لعب �شارل دبا�س ال��ذي �أ�شرفت مدّ ة
حتما لأنه يتم ّتع ب�شعبية كبيرة ،ال عند
نف�سه لأ ّنه �سيفوز
ً
الم�سلمين فقط ب��ل عند الم�سيحيين �أي ً
رئا�سته على الإنتهاء ،لعبة ماكرة لم تذع كثي ًرا ،ولم يعرفها
�����ض��ا ،لأن���ه �أع��اد
ّ
المطلعين على �أ�سرار ال�صراع ال�سيا�سي الداخلي في
�سوى
 700موظف عديمي الجدوى �إل��ى وظائفهم ،والذين كان
لبنان :كان �شارل دبا�س يكره �إميل �إدّه ،وال يحب في الوقت
قد �صرفهم �إدّه من الخدمة �إبّ���ان رئا�سته للحكومة �سنة
عينه �أن ي��ف��وز ب�����ش��ارة ال��خ��وري .وك���ان ي��ع��رف � ّأن الأك��ث��ري��ة
 .1930وبالتالي هنالك ردّة ب�سيكولوجية لم ينتبه �أحدٌ �إلى
بجانب ب�شارة الخوري ،على رغم جميع المظاهر ،ويعرف
احتمال وقوعها ،و�إلى وجوب ا�ستغاللها � ،اّ َإل �إميل �إدّه ،بل
�ضعف المفو�ض ال�سامي وخ��وف��ه على من�صبه .ف�ألقى
يتحم�س لتر�شيح ال�شيخ محمد
هي التي جعلته
ّ
في روعه �أن ال�شيخ محمد فائز ال محالة ،و�أ ّنه �إذا
ال��ج�����س��ر .وذل����ك � ّأن ال��ج��م��اه��ي��ر الإ���س�لام��ي��ة
فاز م�سلم بالرئا�سة الأول��ى في لبنان ،غ�ضبت
�����ص��و���ص��ا ف���ي ط���راب���ل�������س ،ت��ق�� ّب��ل��ت ن��ب���أ
خ
ً
باري�س على ممثلها فيه و�أقالته من من�صبه،
ت���ر����ش���ي���ح م���واط���ن���ه���ا ،ب�������ش���ع���ور ي�����ش��ب��ه
و� ّأن رئا�سة الجمهورية ف��ي لبنان ،ترمز
���م م��ك��ب��وت،
���ش��ع��ور الإن����ف����راج ف���ي غ ّ
�إل��ى هوية البلد قبل كل �شيء .فخاف
تتحم�س
ف�����س ّ��رت بالنب�أ و���ص��ارت
ّ
ً
وجهت
بون�سو خ��وف��ا ���ش��دي��دً ا .عندها ّ
ل��ه �ساعة بعد ���س��اع��ة .وعندما
ال��م��ف��و���ض�� ّي��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة ف���ي ني�سان
�أدرك��������ت ال��م��ف��و���ض��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا
 ،1932تهديدً ا مبا�ش ًرا �إل��ى محمد
� ّأن ت��ر���ش��ي��ح ال�����ش��ي��خ محمد
الج�سر ،فطالبته ب�سحب تر�شيحه
ال��ج�����س��ر ل��ل��رئ��ا���س��ة ل��م يكن
ّ
أ�صر على تر�شحه
م��ن��اورة �سيا�سية م��ن��ه� ،أو
ف��و ًرا ،فرف�ض و� ّ
ب����وج����ه ب�������ش���ارة ال������خ������وري ،ال����ذي
م��ن �إم��ي��ل �إدّه ب��ل ج��ديّ��ة،
أ���ص��ر على ل��ق��اء الج�سر
ب�������������د�أت ت���������ض����غ����ط ع���ل���ى
غ�ضب و� ّ
�س ًّرا في منزل يو�سف الخازن� .إ ّ
ال
ال����ن����واب ل��ح��م��ل��ه��م على
�صرح ب�أنه لن
ت�أييد ال�شيخ ب�شارة .لم
� ّأن ال�شيخ محمد ّ
ين�سحب بخا�صة للخوري ،و� ّأخ��ر
يمانع �إدّه من �أن يتو ّلى
دع����وة ال���ن���واب الن��ت��خ��اب الرئي�س
م�سلم من�صب الرئا�سة
ٌ
�إل���ى ال�� ّل��ح��ظ��ة الأخ���ي���رة ك��ي يرغم
بخا�صة �إذا كان
���ى،
الأول
ٍ
رئي�سا
المفو�ضية على القبول به
ً
ه��ذا الم�سلم ه��و محمد
ل��ل��ب�لاد .ون���ام ليلة ال��ث��ام��ن م��ن �أي���ار
ال���ج�������س���ر ،ال�������ذي ي��ع��ت��ب��ره
رئي�سا للجمهورية!
ً
ل��ب��ن��ان�� ًي��ا �أك����ث����ر م����ن ب��ع�����ض
لكن في �صباح اليوم التا�سع من �أيار
ال�����ش��خ�����ص��ي��ات ال��م�����س��ي��ح��ي��ة.
هنري دو جوفنيل.
عام � ،1932أ�صدر المفو�ض ال�سامي قرا ًرا
ر� ّ����ش����ح ال��ج�����س��ر ن��ف�����س��ه ك���ح ٍ ّ���ل
�����ص ع��ل��ى تعليق الد�ستور
رق���م  55ل0ر 0ن ّ
و�سطي بين �إدّه والخوري ،و�صار
ّ
وحل المجل�سين النيابي والتنفيذي ،ب�سبب
مقتنعا ب�����أن ال���ن���واب الم�سلمين
ً
ال ي��م��ل��ك��ون م��ن �أم���ره���م �إ ّ
«الأزم����ة الإقت�صادية التي تنذر بخطر فقدان
ال ت���أي��ي��ده،
ت��وازن المالية اللبنانية و���ض��رورة �إع���ادة النظر في
ب��خ��ا���ص��ة ب��ع��دم��ا دع��م��ه��م ل��ك��ي ي���ف���وزوا
ال��ن��ظ��ام ال�سيا�سي بق�صد تخفيف الأع��ب��اء ال��ت��ي تثقل
باالنتخابات النيابية �سنة  ،1929بالإ�ضافة
ك��اه��ل ال��م��ك�� ّل��ف ال��ل��ب��ن��ان��ي .وف���ي ال��ي��وم ع��ي��ن��ه��� ،ص��در ال��ق��رار
�إل��ى لم�سه ت�أييد �إميل �إدّه و�أك��ث��ر ال��ن��واب الم�سيحيين له
ن�ص على تكليف �شارل دبا�س برئا�سة
رق��م  56ل.ر .ال��ذي ّ
(حبيب با�شا ال�سعد ،وجورج تابت ،وروكز �أبو نا�ضر ،ويو�سف
الحكومة ،يعاونه مجل�س من المديرين العامين بعد �إلغاء
الخازن و�سامي كنعان) .عندها �شغلت الأندية ال�سيا�سية
ّ
كرئي�س للجمهورية
بلقبه
��اظ
ف
��
ت
��
ح
ل
إ
وا
�����وزارة،
ل
ا
وظيفة
المر�ش َحين ال�شيخ
بتقدير عدد الأ�صوات الم�ؤيّدة لكل من
ٍ
والإ���س��ت��م��رار ف��ي من�صبه لكن بالتعيين .وبموجب هذين
ب�شارة الخوري وال�شيخ محمد الج�سر التي مالت الكفة
القرارينّ ،
تعطلت الحياة الد�ستورية والنيابية في لبنان.
له وباتت حظوظه كبيرة للفوز برئا�سة الجمهورية بفارق
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مفهوم الوطن
د .محمد قبي�سي
ً
ٌ
تاريخ م�شترك و�إراد ٌة في بناء م�ستقبل
مجموعة من النا�س � َّألف بينهم
الوطن هو المجال
الجغرافي الذي ي�ض�������مُّ
ُّ
ّ
إطار من الت�شريع ي ِّ
م�ش�������ترك .ويتج�سَّ �������د ذلك في �ص�������يغة قانونيّة هي ّ
ُحدد الحقوق
الدولة التي يُن�ش�������ئونها معًا ،في � ٍ
والواجبات التي للمواطنين وعليهم.
ولر�س�������وخ التاريخ الم�ش�������ترك ٌ
عاطفي هو الإرتباط بالأر�ض ،ب�س�������بب الوالدة وال ُّن�ش�������وء والعمل فوق رقعتها� .إذ
وجه
ٌّ
يتح�������وَّل ذلك �إلى ُّ
طبيعتها في �أعماق ّ
ت�ضاري�س�������ها ومناظرُ ها و�ألوا ُنها و�أنغامُ ها
الذات الإن�س�������انيَّة ،بحيث تغدو
تمثل
ُ
ِ
َ
جزءًا من كياننا يتماهى وتفكيرنا ،ويت� ُ
ُ
ويذوب في عاطفتنا؛ وفي المُ حَ �ص�������لة يَبني �شخ�صيَّتنا الوطنيّة
وخيالنا،
آلف
التي نمتاز بها عن �س�������ائر َ
الخ ْلق في �أوطانهم ،في حين تجمعنا بهم ال ّن ُ
زعات الإن�س�������انيّة التي ّ
تتعدى حدود الأوطان
وتتجاوز الأزمان.
هذه المعطيات تجعل من الوطن ،بالن�سبة �إلى الإن�سان ،مجموعة ذكريات يتفاعل فيها المكان وال َّزمان فيجعالن
�أعلى ما عندنا ،و�أوثق ما يربطنا بالأر�ض التي يقوم عليها الوطن.
�ضد الغازي والمعتدي ّ
والطامع� ،إذ � ّإن الأر�ض لم َ
من هذا المنطلق كانت الإ�ستماتة في ِّ
الدفاع عن الوطن ّ
تبق ذات
ّ
الطبيع�������ة الجميلة �أو القبيحة ،بل غدت الإرث ّالذي احتملته في قلبها من الآباء والأجداد الأقربين والأوّلين ،حيا ًة
ً
ذاكرة جماعيّة هي �أ�س�س كياننا وجوهرُ �إن�سانيّتنا.
م�شتركة تحوّلت �إلى ٍ
يف�سر لنا عاطفة الحنين �إلى الوطن لدى ّالذين ُ
ا�ضطرّوا �إلى مغادرته والهجرة �إلى وطن �آخر� .إذ ي�شعر
هذا الأمر ّ
تتجدد با�س�������تمرارّ ،
خلف في وطن�������ه الأوّل ّ
المهاج�������ر ب�أ ّن�������ه َّ
ّ
وكل
كل ما ورث من تاريخَّ � .إن الحياة ذاكرة واعية وال واعية
الطبيعي المرتبط بالمكان يحدث ا�ض�������طرابًا وتح ّولاً في حياة الإن�سان،
انقطاع لم�س�������يرة هذه الذاكرة عن محيطها
ّ
ّ
�������جلتها �آثاره عبْر ع�ص�������ور التاريخ .ومن هذه الآثار �شعر الحنين �إلى الوطن في
ويفجر كينونته عواطف م�س
�������تجدة �س ّ
ّ
ّ
�إنتاج �ش�������عراء المهجر من اللبنانيين و�س�������ائر �ش�������عراء العالم؛ وكذلك نثر الناثرين ،ولوحات الر�سَّ �������امين ،ومعزوفات
المو�سيقيين.
ّ
معنوي �أف�ضت �إليه مجموعة م�شتركة
في مقابل ال ّنظريّات التي عر َْ�ضنا لها ر�أت فئة �أخرى ،الوطن على �أنه واقع
ّ
من ّ
المفكر الفرن�سي �إرن�ست رينان الذي َّ
الوطني،
�شدد على الما�ضي
الذكريات و�إرادة م�شتركة .وقد �صاغ هذه ال ّنظرية
ّ
وهو ما ّ
�������ماه التوافق الحا�ض�������ر والرغبة في الحياة معًا� ،أي الإرادة
غني بالذكريات؛ ثم على ما �س ّ َ
إرث ّ
تحدد �إلينا من � ٍ
ّ
المتحدر �إلينا .وفي حين �أخذ التقليديّ�������ون بالنقطة الأولى وهي الوقوف عند المحافظة
ف�������ي متابعة تفعيل الإرث
ّ
على الإرث ،رف�ض التطوريّون مقولتهم ،كما �أ�شار غوبلو ،مقرّرين � ّأن الوطنيّة لي�ست في الإتجاه �إلى الما�ضي الموروث
تتوجه � ً
أي�ضا نحو الم�ستقبل ،فلي�س علينا �أن نحذو حذو الآباء مكتفين بذلك.
وح�سب ،بل هي ّ
ّ
في مقابل العنا�ص�������ر الم�ش�������ار �إليه�������ا �أبرز المفك�������رون والم�ؤرّخون وعلماء االجتماع و�س�������واهم مقوّمات �سيا�س�������يّة
واقت�ص�������اديّة ر�أوا فيها قوام الوطن وعماده .منهاً ،
وطني وم�صالح �إقت�صاديّة ّ
توثق عرى العالقات بين
مثال قيام حكم
ّ
�أفراد ال�شعب ،ثم تتحوّل �إلى ربطهم بم�صير واحد .وتتحدد وجوه هذين العاملين في م� ّؤ�س�سات �سيا�سيّة واقت�صادية
تثبّت �أركان الم�صالح وت�صونها ،ومن ثم تبني الوطن والدولة.
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إضاءة

يف �صراع اجلبابرة
هل ينبثق املحور من جديد؟
د� .إيلي جرجي اليا�س
ان��ت��ه��ت ال��ح��رب ال��ع��ال��م��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة �إل����ى ن��ت��ائ��ج مبا�شرة
خطيرة :دم��ار �شامل وخ��راب وا�سع في �أوروب���ا و�آ�سيا وعبر
العالم ،ن�سبة هائلة من ال�ضحايا والمفقودين والجرحى
والمعاقين والمهم�شين ،هزيمة قا�ضية للمحور� :ألمانيا
النازيّة و�إيطاليا الفا�شيّة والأمبراطوريّة اليابانيّة ،خروج
ف��رن�����س��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا م��ن ال��ح��رب منهكتين ول���و �سالمتين
بعد هزيمة المحور ،تكوّ ن العالم الجديد من مع�سكرين
ال�شرقي بقيادة اال ّت��ح��اد ال�سوفياتي
وج��بّ��اري��ن :المع�سكر
ّ
ال����ذي ف��اق��ت م�����س��اح��ت��ه وق���درات���ه و�إرادت������ه ت��ك��ال��ي��ف ال��ح��رب
ال��ب��اه��ظ��ة ،والمع�سكر ال��غ��رب ّ��ي ب��ق��ي��ادة ال��والي��ات الم ّتحدة
ّ
الحيوي
الأميركيّة �أكبر المنت�صرين في الحرب ومجالها
ً
بعيدا عن متناول الجميع!!
ال يزال
ّ
ّ
�إلاّ �أن المفاج�أة حلت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية
أميركي الذي كان �ضروريًّا
ب�سنوات معدودة ،رغم الدعم ال
ّ
ول��و لم يكن كافيًا :فقد ك��ادت المعجزتان الإقت�صاديّتان

قوات �أملانية.
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الألمانيّة واليابانيّة ،خالل خم�سينيات و�س ّتينيات القرن
الع�شرين ،ت�سرقان ّ
كل الأ�ضواء...
ومع انح�سار جائحة «كورونا» بد�أت فعليًّا الحرب الباردة
����ي ،وف ً��ق��ا
ال��ث��ال��ث��ة ك��م��ا �أ���ش��ار �إل���ى ذل���ك �أك��ث��ر م��ن ط���رف دول ّ
لمفهومي الجيلين الخام�س وال�ساد�س من الحروب ...وقد
خا�ص في ا ّتجاهين خطيرين:
تج�سدت هذه الحرب ب�شكل
ّ
ّ
الرو�سي العنيف عليها
الأوّل في �أوكرانيا ،مع الهجومّ
أميركي
�
رو�سي
ب�صراع
ًا
بدءًا من يوم � ٢٤شباط  ،٢٠٢٢منذر
ّ
ّ
ّ
معقد وربّما طويل الأمد في مجاالت عديدة ،وهو الهجوم
ّ
ال��م��ف��ت��وح ال���ت���ط���وّ رات وال��م��ل��يء ب�����ش��ت��ى �أن�����واع ال��ت��داع��ي��ات
والمفاج�أت.
ال��ث��ان��ي ف���ي ت���اي���وان ،م���ع ب����روز اح��ت��م��ال ق��ي��ام ال�صينال�شعبيّة بعمليّة ع�سكريّة وا�ستخباريّة خاطفة ومباغتة
ال�سيا�سي،
ل�ضمّ تايوان �أو ال�سيطرة المطلقة على قرارها
ّ
على �ضوء �أح���داث �أوك��ران��ي��ا المت�سارعة ،وت��ح��رّ ك��ات كوريا
���ص���و����ص���ا ف����ي م���ج���ال ت��ج��ارب��ه��ا
ال�����ش��م��ال��ي��ة ال���ج���ري���ئ���ة ،خ����
ً
ال�صاروخيّة العابرة للبلدان ،وه��ذه العمليّة ال�صينيّة �إذا
ت��مّ ��ت �ستجعل ال�����ص��راع بين ال�صينيّين والأم��ي��رك��يّ��ي��ن في
الأوج �أو في نقطة الالعودة.
ّ
الممتدة ،وبعد
وفي خ�ضمّ الحرب الباردة الثالثة
�أك���ث���ر م���ن ع�����ش��ري��ن ع���امً ���ا ع��ل��ى ان��ب��ث��اق الأل��ف��يّ��ة
ّ
إقت�صادي والت�أ ّلق
الثالثة ،يبرز النجاح ال
ال��م��ال ّ��ي والإزده�������ار ال��ع��ل��م ّ��ي والنه�ضة
الإج��ت��م��اع��يّ��ة ف���ي ك ّ
����ل م���ن �أل��م��ان��ي��ا
واليابان ،ب�شكل الفت و�صريح...
ففي خالل  ٧٧عامً ا بعد نهاية
ال���ح���رب ال��ع��ال��م��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة،
منطقي
ومن �ضمن توافق
ّ
م��ع الأم��ي��رك��يّ��ي��ن ،عمدت
�أل���م���ان���ي���ا (ال���غ���رب���يّ���ة ث���مّ
����وح����دة) وال���ي���اب���ان،
ال����م ّ
�إل�����ى الإب���ت���ع���اد ع���ن ك ّ��ل
اح�����ت�����م�����االت ال����ت ّ
����دخ����ل
ال�����س��ي��ا���س ّ��ي ال��ع�����س��ك��ريّ
����ي ال��م��ب��ا���ش��ر،
ال����خ����ارج ّ
�إلاّ ف���ي ح����االت ق�����ص��وى
و�ضمن ���ش��روط م��ح ّ��ددة،

العدد 366
متوز 2022

وبالتفاهم م��ع ال��والي��ات الم ّتحدة الأميركية والغربيّين
ع���م���ومً ���ا ...ول���ك���ن ،ف���ي ال��م��ق��اب��ل ،ت���زاي���دت ق��درات��ه��م��ا في
ال��م��ج��االت الإقت�صادية وال�صناعية والتجارية والمالية
وال��م�����ص��رف��ي��ة ،ب�����ش��ك��ل م��ت�����ص��اع��د� ،أث������ار ان���ت���ب���اه ال��خ�����ص��وم
والأ�صدقاء ،وحفيظة الأميركيّين �أنف�سهم .لقد بات النموّ
ً
ملحوظا
الياباني ،تباعً ا وعلى كل الم�ستويات،
ألماني -
ال
ّ
ّ
ونوع ًيّا وهامًّ ا للغاية...
ب����الإ�����ض����اف����ة �إل�������ى ال�����ق�����درات ال���م���ال���ي���ة والإق���ت�������ص���ادي���ة
خ�صو�صا على هام�ش انح�سار
وال�سيا�سية ،ظهرت بو�ضوح،
ً
«ك��ورون��ا» ،ق��درات الدولتين في المجاالت الع�سكرية :فقد
تعهّ د الم�ست�شار الأل��م��ان ّ��ي الجديد �أوالف �شولتز ،خلف
الم�ست�شارة ال��ح��دي��دي��ة �أن��ج��ي�لا م��ي��رك��ل ،ف��ي �شهر �شباط
 ،٢٠٢٢ب��رف��ع م�ستوى الإن��ف��اق الأل��م��ان ّ��ي ال��دف��اع ّ��ي ب�شكل
كبير و�صريح ،عبر ّ
�ضخ  ١٠٠مليار يورو في مجال ت�سليح
وعمليّات القوّ ات الم�سلحة ،وه��ذا تحوّ ل جبّار وانعطافة
خ��ط��ي��رة ف���ي ال��ت��اري��خ ال��ع�����س��ك ّ
��ري لأل��م��ان��ي��ا ،ب��ع��د ال��ح��رب
العالمية الثانية .كذلك ا�ستغ ّلت الهجوم ال��رو���س ّ��ي على
ّ
الع�سكري وقدراتها الإ�ستخبارية،
�أوكرانيا لتعزيز ح�ضورها
وبدا ذلك جل ًيّا ا�ستنادًا �إلى ت�صريحات ن�شرتها ال�صحف
الألمانية مطلع �شهر حزيران  .٢٠٢٢فقد قال الم�ست�شار
ّ
تقليدي
�أوالف �شولتز � ّأن برلين �ستمتلك قريبًا �أكبر جي�ش
بين جيو�ش الأع�ضاء الأوروبيّين في حلف �شمال الأطل�سي
المعروف با�سم الناتو.
ّ
محددًا بوا�سطة وزارة الخارجية
الرو�سي
وقد جاء الر ّد
ّ
ألماني ب�صفته خطوة
الرو�سية ،التي �صوّ بت على القرار ال
ّ
�أكيدة با ّتجاه �إعادة ت�سليح �ألمانيا ،مع الإ�شارة �إلى
� ّأن ذلك �سي�ؤدي �إل��ى خال�صة تاريخية
ك��ارث��ي��ة م��ع��روف��ة ،م���ع الأخ���ذ

بالإعتبار تجارب التاريخ الحديث والمُ عا�صر.
ك���ذل���ك ع���م���دت ال���ي���اب���ان �إل������ى �إظ����ه����ار ت����ط����وّ ر ق���درات���ه���ا
الع�سكريّة :فبعد رف��ع الحظر ال��م��ف��رو���ض على ���ص��ادرات
الأ�سلحة �إلى اليابان بعد الحرب العالمية الثانية ،وعلى
ّ
الرو�سي في �أوك��ران��ي��ا� ،أت��مّ ��ت ق��وّ ات
والتقدم
�ضوء الهجوم
ّ
الذاتي اليابانية ،تدريباتها وا�ستعداداتها الع�سكرية
الدفاع
ّ
البرية ال�سنوية ،بالذخيرة الحية� ،أواخ��ر �شهر �أيّ��ار ،٢٠٢٢
وه���ي ال��ت��ج��رب��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة الأك���ب���ر ف���ي ال��ت��اري��خ ال��ي��اب��ان ّ��ي
الحديث والمُ عا�صر � ً
أي�ضا ،بعد الحرب العالمية الثانية.
فقد �شارك فيها نحو  ٣٣٠٠ف��رد و ٣٦دبابة ومركبة .ومن
المالحظ في هذا ال�سياقّ � ،أن القوّ ات اليابانية ا�ستخدمت،
من �ضمن �أ�سلحة عديدة ومختلفة ،مدافع هاوتزر ،التي
ّ
قدمتها الواليات المتحدة الأميركية و�ألمانيا اال ّتحادية
الرو�سي .وهذا
�إلى �أوكرانيا ،في �إطار دفاعها بوجه الهجوم
ّ
الأمر �أثار ارتياب كل من رو�سيا وال�صين.
ه����ذه ال����ق����درات ال��ع�����س��ك��ري��ة والإق���ت�������ص���ادي���ة وال��م��ال��ي��ة،
الألمانية واليابانية� ،إذا �أ�ضيفت كحاجة جيو�ستراتيجية
ّ
ال�صيني
�ضروري مع ت�صاعد النفوذ
�أميركية لتحقيق توازن
ّ
الرو�سي� ،سيمكن الحديث عن انبثاق المحور
والح�ضور
ّ
الجديد م��ن طوكيو �إل���ى برلين� ،ضمن معايير �سيا�سية
ّ
أميركي
الدقة ،برعاية �أميركية� ،أو بر�ضى �
وع�سكرية �شديدة
ّ
على �أق ّ
���ل ت��ق��دي��ر ،م��ن دون �أن ت��ب��رز �أدن���ى فر�صة حقيقية
لاّ
الن��دالع ح��رب عالمية ثالثة ،لن تكون �إ نووية ومدمّ رة
بالكامل!

قوات يابانية.
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دراسة
من سايكس  -بيكو إلى لبنان الكبير ()26

تموز 1920
حادثة مجلس اإلدارة ُّ 10
تحول نحو لبنان الكبير
نقطة
ُّ
�أ .د .لوي�س �صليبا
مضبطة حياد لبنان الصادرة عن أكثرية أعضاء مجلس إدارة جبل لبنان في  10متّوز  1920لم تُدرس بعد
كما يجب من زاوية أثرها احلاسم في قيام لبنان الكبير ،فهي التي سرّعت األحداث ،وجعلت اجلنرال غورو
يحسم خياره ويحزم أمره ويبادر .وفي هذه احللقة من دراستنا وفي احللقة التالية نعود ،كما شأننا دوماً،
ّ
تختص باملوضوع ،فنقرأ
إلى األرشيف الفرنسي ،وإلى محفوظات بكركي كذلك ،فنعرّب ما فيهما من وثائق
ّ
ونحلل ونستنتج.
ونستقرئ،
حادثة مجلس اإلدارة في أرشيفي بكركي
واخلارجية الفرنسية
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والبداية من �أر�شيف بكركي .فماذا تقول وثائق البطريرك
الحو ّيك نف�سها في هذا ال�صدد� .أورد الأب حرفو�ش في ال�سيرة التي
الن�ص الفرن�سي الكامل لر�سالة الجنرال غورو �إلى
و�ضعها للبطريرك ّ
الحو ّيك �إثر الحادثة ،ور ّد البطريرك عليه ،و�سنقدّم في التالي تعريباً
�أميناً لهاتين الوثيقتَين المه ّمتين اللتين اكتفى الأب حرفو�ش بن�شر

تناولنا في ٍ
بحث �سابق م�ضبطة حياد لبنان ال�صادرة عن مجل�س
�إدارة لبنان في  10ت ّموز  1920والحادثة التي
�أدّت �إلى اعتقال الأع�ضاء المو ّقعين لها وهم في
طريقهم �إلى دم�شق ومن ث ّم حيفا ف�أوروبا )�صليبا،
د .لوي�س ،م�ضبطة حياد لبنان  10تموز 1920
و�أثرها في قيام لبنان الكبير ،مقالة في مجلّة
الدرا�سات الأمنية ،ب��ي��روت ،ع ،84ت،2020/1
�����ص .(81-64وا�ستندنا ف��ي عر�ضنا خ�صو�صاً
على مخطوطة اليا�س ط ّنو�س الحو ّيك مترجم
الوفد العائدة �إلى  1923والتي نُ�شرت م� ّؤخراً.
كما طرحنا �أ�سئلة بديهية حول العالقة المحتملة
للبطريرك الحو ّيك ببادرة مجل�س الإدارة هذه ال
�سيما و�أ ّنه كان الم�ستفيد الأ ّول منها.
و�سنحاول في هذه الدرا�سة الإجابة عن هذه
الأ�سئلة وغيرها ا�ستناداً �إل��ى وث��ائ��ق �أر�شي َفي
ال��ب��ط��ري��رك ال��ح��و ّي��ك ف��ي ب��ك��رك��ي ،وال��خ��ارج��ي��ة
و�سنتب�سط ف��ي البحث ف��ي عالقة
الفرن�سية.
ّ
الم�ضبطة وحادثتها ب�إعالن قيام لبنان الكبير في
� 1أيلول  1920ومدى ت�أثير الحادثة المذكورة في
املنفيّون من �أع�ضاء جمل�س الإدارة ويبدو يف ال�صف الأوّل من اليمني �سعداهلل احلويك �شقيق البطريرك� ،سعيد
هذا الحدث الكبير.
الب�ستاين ،الأمري �أمني �أر�سالن ،خليل عقل.

العدد 366
متوز 2022
الأ�صل الفرن�سي لهما ،ثم نع ّقب
على ك ّل منهما بتحليل.

رسالة غورو إلى احلويك
بشأن حادثة مجلس
اإلدارة
بيروت في 1920/7/12
ي�ؤ�سفني ج ّداً �أن �أُ ْطلع غبطتكم
على الوقائع التالية:
ٍ
بحاجة �إلى القول لغبطتكم
ل�ستُ
ّ
�إ ّنني مثلكم �آ�سف لأن كل اللبنانيين،
بال ا�ستثناء ،ال يقدّرون الم�ساعدة
التي ج��اءت الحكومة الفرن�سية
لتقديمها لهم ّ
حق قدرها.
بيد �أ ّن���ه يكفي ،ب�لا ري���ب� ،أن
تبادر نخبة هذا ال�شعب وبطريركه
الجليل ال���ذي �أب����دى طيلة ه��ذه
ال�����س��ن��وات ال��م�����ض��ط��رب��ة الكثير
املندوب ال�سامي اجلرنال غورو.
م��ن التعلّق بفرن�سا� ،إل���ى �إف��ه��ام
ه����ؤالء المخطئين والم�ضلَّلين
�أن م�صلحتهم نف�سها تقت�ضي
ب����أن ي��ل��ت�� ّف��وا ح���ول �أ���ص��دق��ائ��ه��م
الفرن�سيين في �سبيل م�صلحة
بالدهم العليا.
نُ ّبهت ،منذ يو َمين �أو ثالثة،
�أن الأم��ي��ر في�صل �أر���س��ل �إل��ى
بيروت �أربعين �ألف ليرة ل�شراء
بع�ض اللبنانيين ودف��ع��ه��م �إل��ى
التن ّكر لبالدهم وفرن�سا.
و�أُ ّك����د ل��ي �أن بع�ض �أع�ضاء
مجل�س الإدارة قد �أُغري وقب�ض
�سلفة مقدارها  1500ليرة ،ورحل
ع�شية اليوم نف�سه بال�س ّيارة �إلى
دم�شق ،بغية اال ّتفاق مع في�صل
والإب��راق �إلى المطران عبداهلل
خ���وري ب����أن مه ّمته ق��د انتهت،
ٍ
بعدئذ �إل��ى �أوروب���ا عن
وال�سفر
رئي�س احلكومة الفرن�سية �ألك�سندر مي ّلران.
طريق حيفا.
علي �أن �أ�صدّق
ورغم �أ ّنه �ص ُعب ّ
�أن خيانة كهذه قد تح�صل ،فقد ق ّررتُ و�ضع عدد من الحواجز على
و�صعقتُ عندما �أُبلغت في م�ساء ذلك اليوم عينه �أن
طريق زحلةُ ،
ثمانية من �أع�ضاء مجل�س الإدارة قد �أوقفوا.
وبعد �إعادتهم �إلى بيروت �أق ّروا واعترفوا بقب�ض  1500ليرة.
ّ
وي�شق علي كثيراً ،يا �صاحب الغبطة� ،أن �أبلغكم �أن �شقيقكم
�سعداهلل واحد من ه���ؤالء الأع�ضاء الثمانية .و�أع��رف كم �سيت�أ ّلم
قلبكم الوطني ويُ�صدَم ،و�أرج��وك��م �أن تتي ّقنوا من �أ ّنني �شخ�ص ّياً

�أ�شارككم حزنكم.
وقلتُ في نف�سي ال يجب �أن ينعك�س هذا العار
ال��ذي �س ّببه بع�ض �أبناء لبنان عليه ب�أكمله� ،إذ ال
يمكننا �أن نتجاهل �أن��ه �سيكون لهذا الحدث في
فرن�سا و�أوروب��ا وق ٌع مزعج .لذلك ارت�أيتُ � ،صوناً
ل�شرف لبنان وال �سيما ل�شرف الموارنة� ،أن نبادر
فوراً �إلى ف�صل ق�ضية لبنان عن ق�ض ّية ه�ؤالء الذين
�أرادوا �أن يبيعوه.
وقابلتُ المطران مبارك الذي �شاركني الر�أي
ووجه �إلى رئي�س الحكومة البرقية المرفقة .و�أرى
ّ
من المنا�سب ،نظراً للمكانة الرفيعة التي تتم ّتعون
بها لدى الحكومة الفرن�سية� ،أن تبعثوا �شخ�ص ّياً
ببرقية مماثلة �إلى ال�س ّيد ميلّران”) .حرفو�ش ،م.
�س� ،ص(638-636

خيبة غورو
�أ ّول ما يع ّبر عنه الجنرال غورو في ر�سالته خيبته
العميقة .فاللبنان ّيون ،ك ّل اللبنانيين بال ا�ستثناء ،ال
يقدّرون الجهود الفرن�سية لم�ساعدتهم ّ
حق قدرها.
وهنا يُظهر �أه ّمية الدور المطلوب من البطريرك
الماروني القيام به لتنبيه ه���ؤالء “الجاحدين”
و�إفهامهم.
ويرى غورو �أن م�س�ألة حادثة مجل�س الإدارة
مج ّرد ق�ض ّية ر�شوة ،وهذا بالطبع اختزال �أحادي
للم�شهد .ومن م�صلحة المندوب ال�سامي التركيز
على ه��ذه النقطة لإظ��ه��ار الأع�ضاء المو ّقعين
والم�سافرين �إلى دم�شق بمظهر الخونة لبالدهم،
وهو ما ر ّكزت عليه الدعاية الفرن�سية ،وما ظ ّهرته
المحكمة الع�سكرية الفرن�سية ف��ي �أحكامها
ال�صادرة بح ّقهم كذلك.
و�إ�ضافة �إل��ى �أ ّنهم “مرت�شون” وقد تقا�ضوا
مبلغاً ُ
�ضبط معهم وفي جيوبهم ،يريد الجنرال �أن
يفهم البطريرك ج ّيداً �أمرين:
-1الأع�����ض��اء الم�سافرون كانوا ب�صدد لقاء
في�صل و�إن��ه��اء مه ّمة المطران ع��ب��داهلل خ��وري
مبعوث الحو ّيك نف�سه �إلى م�ؤتمر ال�صلح ورئي�س
الوفد اللبناني الثالث وق��د �أر�سله �إل��ى باري�س
لمتابعة المه ّمة التي قام بها الوفد الثاني برئا�سة
البطريرك الماروني.
�-2شقيق البطريرك �سعداهلل الحويك نف�سه
ُ
�ضبط بين الم�سافرين والمرت�شين� .إ ّنها غمزة وا�ضحة من قناة
البطريرك الماروني .ويروي الأب حرفو�ش في هذا ال�صدد“ :وقد
�سعى الو�شاة لدى الجنرال ب�أن يوهموه �أن البطريرك كان ممالئاً
�أخاه على ما فعله ،فر ّد ال�شيخ يو�سف الخازن � ٍ
آنئذ افتراءات الو�شاة”
)حرفو�ش ،م� .س� ،ص.(638
�أي بب�ساطة كاد غورو يقتنع �أن الحو ّيك مواف ٌ
ما
على
أخيه
ل
ق
➤
فعل!
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ٍ
بده�شة م�ؤلمة بالقرار الغريب الذي ا ّتخذه بع�ض �أع�ضاء
علمتُ
مجل�س �إدارة لبنان .وازداد �أ�سفي لأن هذا الحادث المزعج �س ّبب
ٍ
بحاجة بتاتاً �إل��ى �أن �أ�ؤ ّك��د لكم� ،سيدي
لكم الأل��م نف�سه .ول�ستُ
ً
متم�سكة نهائيا با�ستقاللها تحت انتداب فرن�سا.
الجنرال� ،أن البالد
ّ
وقد ك ّر َرتْ  ،في منا�سبات عديدة ،رغبتها الأكيدة بهذا ال�ش�أن م ّما
ال يدع �أي مجال للريبة فيه .و�إن ثقة البالد بفرن�سا ،كانت وال
تزال كبيرة ،لأنها ترغب �صادقة ،كما �أعلنت ذلك �صراحة ،بمنحها
ا�ستقالالً حقيق ّياً �ضمن حدود وا�سعة ،وبت�سديد خطاها غير الثابتة
على طريق التقدّم واالزدهار .و�إذا كانت الظروف غير الطبيعية قد
منعتها حتى الآن من تحقيق �أماني اللبنانيين الم�شروعة ،ف�إن ذلك
�شكل ،من ميلها الطبيعي �إلى هذا الأمر .و�إذا كانت
لن يُ�ضعف ،ب�أي ٍ
هذه الظروف عينها قد دفعت بع�ضهم �إلى القيام بتح ّر ٍ
كات ت ّت�سم
بنفاد ال�صبر ،فهي لم تبدّل من �أمل عا ّمة ال�شعب بطيبة فرن�سا التي
لن تتوانى عن القيام بك ّل ما بو�سعها لت�سريع الح ّل الذي ي�ض ُع ح ّداً
لحيرتنا و�شقائنا.
وقلب الأ ّم ،كما هي فرن�سا بالن�سبة �إلينا ،ال يمكن �إال �أن يكون
مت�سامحاً مع �أخطاء وهفوات بع�ض �أبنائها .والعمل ال�شائن الذي
اقترفه ه�ؤالء الأع�ضاء �سيج ّر عليهم نقمة البالد الم�ستم ّرة ب�أ�سرها
م ّما يجعله عقاباً كافياً لهم .وعليه ف���إن �أملي لعظي ٌم ب���أن حكمة
القائد الكبير �ست�ضع ح ّداً لهذه الف�ضيحة التي قد ي�سعى بع�ضهم
أم�س الحاجة فيه �إل��ى االلتفاف
�إل��ى ا�ستغاللها ،في وق ٍ��ت نحن ب� ّ
حولكم لنعمل لخير البالد ولإع�لاء �ش�أن فرن�سا .و�إن �إطالة عمر
هذه الم�س�ألة التعي�سة من �ش�أنها �أن تجرح لبنان في كرامته ،لأنه
�سيت�أ ّذى من تع ّر�ضه طوي ً
ال لهذا الإذالل.
و�إ ّنني لأترك لعنايتكم ح�سن اختيار الو�سائل الآيلة �إلى و�ضع ح ّد
لها بطريقة تحوز على ر�ضا كل البالد.
و�إن���ن���ي ل��ع��ل��ى ث��ق��ة م��ن �أن
�إخال�صكم للق�ضية اللبنانية
�سيدفعكم �إلى الإ�صغاء �إلى
�شيخ ه ّمه الوحيد �أن
�صوت ٍ
يو ّفق بين ح ّبه لبلده وح ّبه
يكف يوماً
لفرن�سا التي لم ّ
عن مح ّبتها.
وانطالقاً من هذه الثقة،
ومن هذه الم�شاعر ال�صادقة،
�أ�ضع ه��ذه الم�س�ألة ب ُعهدة
حكمتكم ال�سامية وعطفكم.
و�أرجوكم يا ح�ضرة الجنرال
ّ
تتلطفوا بقبول الت�أكيد
�أن
على �سامي تقديري وكامل
�إخال�صي”.

) 1920/7/14حرفو�ش ،م.
في�صل ملك �سوريا .1920
�س� ،ص.(639-638

البطريرك يسترحم اجلنرال
ر�سالة البطريرك هذه هي في الحقيقة طلب ا�سترحام ،ودفاع
مق ّنع عن الأع�ضاء وبادرتهم.
ي�ؤ ّكد الحو ّيك لغورو �أن ثقة البالد بفرن�سا را�سخة وقو ّية ،لماذا؟
لأنها ترغب ب�صدق في منح لبنان ا�ستقالله وتو�سيع �أرا�ضيه .ما
يعني ،بعبارة �أخرى� ،أن هذه الثقة مرتبطة حكماً بعمل فرن�سا على
تكبير لبنان وتو�سيع ح��دوده ،وت�سقط بوقف هذا العمل والتراجع
عنه� .إنها ثقة م�شروطة يع ّبر عنها ب�أ�سلوب دبلوما�سي ولكنه وا�ضح.
ومن هنا يفهم البطريرك دوافع الأع�ضاء �إلى القيام ببادرتهم ،فهو
�صبر من انتظار قيام فرن�سا بالوفاء بوعودها
يعتبرها مج ّرد نفاد ٍ
ً
والتزاماتها تجاه لبنان .وهو و�إن كان يجد �أعذارا للحكومة الفرن�سية
في تباط�ؤها في ح ّل الم�س�ألة اللبنانية ب�سبب الظروف ،فهذا التباط�ؤ
عينه يجعله يتف ّهم ب��ادرة �أع�ضاء مجل�س الإدارة� ،أو يجد �أ�سباباً
تخفيفية له ،والح ّل الوحيد ال��ذي يُخر�س الأف��واه ويقطع الطرق
�أمام الم�ش ّككين والم�صطادين في الماء العكر هو تجنيد فرن�سا ك ّل
طاقاتها لت�سريع الح ّل الذي ي�ضع ح ّداً ل�شقاء اللبنانيين.

دعوة ّ
مبطنة إلى العفو عن األعضاء

ويوا�صل الحو ّيك مرافعته ،ففرن�سا يعتبرها اللبنان ّيون �أ ّمهم
الحنون ،والأ ّم ال ب ّد لها �أن ت�سامح �أبناءها على �أخطائهم ،بل على
هفواتهم� ،أي �أخطائهم ال�صغيرة� .أما العقاب على هذه الهفوات
فيكفي الأع�ضاء نقمة البالد و�أهلها عليهم� .إنها بب�ساطة دعوة
وا�ضحة �إلى العفو عنهم عفو الأم عن �أوالدها المخطئين .وال ب ّد من
و�ضع ح ّد �سريع لهذه الف�ضيحة لأ ّنها ت�سيء �إلى م�صلحة فرن�سا كما
شوه وجه لبنان وتذ ّله .فالم�صلحة الم�شتركة اللبنانية-الفرن�سية
ت� ّ
ً
ّ
ّ
الملف �إذ من �ش�أنه �أن ي�ؤثر �سلبا على ما
تق�ضي بوجوب �إنهاء هذا
تنتظره ال�سلطات الفرن�سية من التفاف اللبنانيين حولها ودعمهم لها
في ما هي مزمعة من القيام به من خطوات .وال يغربنّ عن بالنا هنا
ّ
يح�ضر لمعركة مع الحكومة الفي�صلية ،وهو
�أن الجنرال غورو كان
أم�س الحاجة �إلى دعم اللبنانيين له في خطواته العتيدة.
بالتالي ب� ّ
وينهي البطريرك ر�سالته با�ستثارة عطف الجنرال عليه �أي على
حب وطنه ومح ّبة فرن�سا والتوفيق بين هذين الح ّبين.
�شيخ ه ّمه ّ
ٍ
ّ
كال ٌم عاطفي ودبلوما�سي في �آن ،ودفا ٌع مبطن عن بادرة الأع�ضاء
بحجة �أ ّنها مج ّرد م� ّؤ�ش ٍر على نفاد �صبر بع�ض اللبنانيين
المو ّقعينّ ،
وتعاظم �شكوكهم في جدّية الم�ساعي الفرن�سية التي تزعم العمل
على تكبير لبنان وتو�سيع نطاقه.

غورو يستعيد عبارات احلويّك
ونجد �أن الجنرال غورو قد �أخذ بعين االعتبار ما يورد البطريرك
حجج و�أعذار ودوافع للأع�ضاء للقيام ببادرتهم
في ر�سالته هذه من
ٍ
هذه ،فهو بعد �أيام قليلة من تل ّقيه ر�سالة الحو ّيك بعث بر�سالة �إلى
المحكمة الع�سكرية التي يمثُل الأع�ضاء �أمامها للمحاكمة تالها
الرئي�س في الجل�سة الأخيرة ما قبل �إ�صدار الحكم يوم الإثنين 19
تموز  ،1920ونقلتها جريدة ل�سان الحال في اليوم التالي �ضمن
تحقيق م�سهب عن وقائع المحاكمة ،وكانت كلّها علنية .جاء في هذه
الجريدة“ :ثم قر�أ )الرئي�س( ر�سالة عن الجنرال غورو وم�آلها �أن بين
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الم ّتهمين من �ض ُعف �إيمانه ،ب�سبب المطل )المماطلة( في
لعاقل
�إنجاز مواعيد فرن�سا ،فمال لفي�صل مع �أ ّنه ال يمكن
ٍ
�أن يعزو تبعة هذا الت�أخير لفرن�سا .و�إن ه���ؤالء الم ّتهمين
و�أمثالهم �سرعان ما يغ ّيرون مباديهم ال�سيا�سية” )جريدة
ل�سان الحال ،م� .س ،عدد  ،8094-444الثالثاء  20تموز
.(1920
نالحظ �أن غورو ي�ستعيد عبارات الحويك عينها في هذه
الر�سالة التي ال زلنا ب�صدد تحليلها :الت�أخير في تحقيق
ال��وع��ود الفرن�سية ،ف��ي حين �أن ه��ذا الت�أخير يعود �إل��ى
الظروف اال�ستثنائية ،ال �إلى فرن�سا.

البطريرك جنح في استغالل احلادثة
والالفت هنا �أن �سعداهلل الحو ّيك بعد �سماعه ر�سالة غورو
التي تالها رئي�س المحكمة �أق ّر ب�صوابية ما كتب المندوب
ال�سامي وبادر الرئي�س بالقول« :ت�صريحات الجنرال غورو
ن�سخة فرن�سية خلريطة �سايك�س بيكو.
بمحلّها .وكان يجب علينا �أن ننتظر» )ل�سان الحال ،م .ن(.
ووا�ض ٌح من نبرة البطريك و�أ�سلوبه اال�ستعطافي ال��ذي يجد
ّ
للأع�ضاء مب ّر ٍ
باال�شتراك مع مو�سى ن ّمور ،ثم ا�ستقل بها .ع ّينه الجنرال غورو
رات و�أعذاراً �أنه يبذل ق�صارى جهده لال�ستفادة من
 1920ع�ضواً في اللجنة الإدارية للبنان الكبير .و�أُعيد انتخابه نائباً
حادثة مجل�س الإدارة �إلى �أبعد ح ّد رغم �شجبه الوا�ضح لها ونفيه
عن جبل لبنان �سنة  1922و�سنة  1925و�سنة .1929
القاطع لأي عالقة محتملة له بها .و�سعيه هذا لال�ستفادة من هذه
ً
وكان معروفا ب�شجاعته وبالغته .ول ّما كان في م�صر كان �أ ّول
الحادثة يت�أ ّكد من ر�سالة له �إلى المطران عبداهلل خوري رئي�س
عربي يهاجم بقلمه وعد بلفور الذي فتح الباب �أم��ام اال�ستيطان
الوفد اللبناني الثالث في باري�س ،جاءت بعد يو َمين من ر�سالته هذه
ال�صهيوني في فل�سطين ،وفي لبنان كان �أ ّول نائب يرف�ض تحت
�إلى غورو �أي في .1920/7/16
ق ّبة البرلمان الت�صديق على د�ستور جائر ي�ستطيع الحاكم الفرن�سي
ن�صها الكامل في الحلقة التالية ثم نع ّقب عليه.
و�سنورد ّ
ّ
ّ
�أن يعلقه ب�شطبة قلم .عطلت �سلطات االنتداب الفرن�سي جريدته
تعريفات مضبطة:
“البالد” عند اندالع الحرب العالمية الثانية وو�ضعته قيد الإقامة
الجبرية في �أحد �أديرة ريفون ،ولم يطل الأمر �إذ �أُطلق �سراحه عند
م�ضبطة :مح�ضر� ،سجل تد ّون فيه وقائع جل�سة ر�سمية ،م�ضبطة
تو ّلي حكومة في�شي الحكم .وعند اقتحام ق ّوات الحلفاء لبنان 1941
جل�سة م�ؤتمر ،م�ضبطة محكمة .المنجد في اللغة العربية المعا�صرة،
ذهب �إلى تركيا ومنها �إلى روما .حيث ح ّرر في جريدة الطان Le
دار الم�شرق ،ط� ،2001 ،2ص .870وبالفرن�سية :م�ضبطةprocès :
ّ
 Tempsالباري�سية ال�شهيرة وتوفي في روما في .1944/5/12
) verbal, constatمعجم عبد النور الحديث عربي فرن�سي،
�أع��ي��دت رف��ات��ه �إل��ى لبنان
بيروت ،دار العلم للماليين ،ط� ،1995 ،5ص.(956
�سنة  ،1962ودُفن في بلدة
الشيخ يوسف اخلازن:
عجلتون .من �آثاره -1 :ثورة
الهند �أو المر�أة ال�صابرة
ال�شيخ يو�سف بن �سجيع الخازن )� :(1944-1876صحافي و�أديب
)تعريب( ،القاهرة.1900،
و�سيا�سي لبناني .ولد في بلدة �سهيلة/ق�ضاء ك�سروان ،وتل ّقى علومه
-2الأ ّم ال�شهيدة ،القاهرة،
في مدر�سة الآباء اللعازاريين في عينطورة ك�سروان حيث تم ّكن من
-3 .1902الهجرة ،ترجمة
الفرن�سية ،و�أتقن العربية في غزير ،ثم در�س الإنكليزية في الكلّية
ّ
كتاب للم�ؤلف �آرث���ر كنن
الإنجيلية ال�سورية )الجامعة الأميركية الحقاً( .نزل م�صر 1890
للعمل ف ُع ّين ّ
دوي���ل ،ال��ق��اه��رة.1910 ،
موظفاً في وزارة المالية ثم انتقل �إلى العمل ال�صحافي
 -4ك���ت���اب ب��ال��ف��رن�����س��ي��ة
والأدب .ف�أن�ش�أ �سنة 1896ج��ري��دة الأخبار في القاهرة مع داود
ع��ن ال��دول��ة اليهودية في
بركات وهي �سيا�سية �أدبية ،تو ّقفت فترة ثم �أعاد �إ�صدارها .1907
فل�سطين ،ع�� ّرب��ه ن�سيبه
و�أن�ش�أ �سنة  1900مجلّة “الخزانة”� ،أدبية �سيا�سية �شهرية .و�سنة
د .غ��� ّ��س��ان ال���خ���ازن-5 .
� 1902أن�ش�أ جريدة “بريد الأحد” .ول ّما عاد �إلى لبنان بعد نهاية
�أق��وال و�أح���وال ،مجموعة
الحرب الكونية تابع ن�شاطه في حقلَي ال�صحافة وال�سيا�سة فكان له
من مقاالته في ال�صحف
في كلَيهما �صوالت وجوالت .ف�أعاد العمل �سنة  1921بجريدة الأرز
ال��م�����ص��ري��ة ،جمعها ج��ان
أ�س�سها ن�سيباه
مع نعوم لبكي ،ثم ا�ستق ّل بها ،وهي الجريدة التي � ّ
ال�صفحة الأوىل من ّ
مفكرة املطران عبداهلل خوري.
داية ،بيروت.2016 ،
ال�شهيدان فيليب وفريد الخازن .و�أ�صدر �سنة  1934جريدة البالد
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قراءة �سو�سيولوج ّيَة يف نظرة ال�شباب
للإنتخابات اللبنان ّيَة
نبيل حرب
التعرف على الأب��ع��اد ال�سو�سيولوجية لنظرة ال�شباب �إل��ى الإنتخابات النيابية اللبنانية ،التقت
في �إط��ار
ّ
والمتخ�ص�صة في ق�ضايا ال�شباب
«الأمن» الدكتورة ماريز يون�س� ،أ�ستاذة علم الإجتماع في الجامعة اللبنانية،
ّ
والمجتمع المدني ،وحاورتها حول المتغيرات التي لوحظت على توجهات ه�ؤالء ال�شباب على م�ستويات عدة،
وخ�صو�صا م�ستوى الإقبال على الم�شاركة في هذه العملية الديمقراطية..
ً
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تم�سك ال�شباب بالقوى التقليدية رغم
پ كيف تف�سرين
ّ
الإنهيار الحا�صل والفقر الذي طال معظم اللبنانيين؟
ً
�شرطا الحتجاج ال�شباب على �أو�ضاعهم
 الفقر لي�سالفقيرة والمهم�شة .فعلى عك�س الأط��روح��ات المارك�سية
ال�سابقة التي ربطت بين الفقر والتغيير ،ك�شفت درا�ستنا
الأخيرة حول ال�شباب في البيئات المهم�شة� ،أن العالقة بين

الفقر والإحتجاج لي�ست �آلية الحدوث ،بل العالقة بين الفقر
والثقافة تبدو �أكثر عمقًا في وعي ال�شباب المه ّم�ش ،وهو
أي�ضا ،ما ك�شفته نتائج الإنتخابات اللبنانية الأخيرة .2022
� ً
فالهويات الفرعية ال تزال هويات دامغة وفاعلة لدى ال�شباب
وخ�صو�صا في البيئات المه ّم�شة .فمن الوا�ضح �أن
اللبناني،
ً
التهديدات الحقيقية التي يخافها ال�شباب هي التهديدات
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الوجودية المرتبطة بالهوية ،والتي تطغى على التهديدات
يف�سر ان�شدادهم في
المعي�شية مهما بلغت ذروتها ،وهو ما ّ
خياراتهم الإنتخابية �إل��ى �إع��ادة انتخاب القوى التقليدية
نف�سها باعتبارها ال�ضامنة والحامية لهوياتهم الفرعية.
بالمقابل ،هناك فئة �أخرى من ال�شباب الذين تفلَّتوا من قب�ضة
صوتوا للوائح التغيير ،وهم بطبيعة الحال
القوى التقليدية و� ّ
يحملون ثقافة مغايرة راف�ضة للقوى التقليدية بممثليها كافة.
پ هل هذا يعني �أن ال�شباب هم الذين �أحدثوا الفرق في
و�صول النواب الجدد �إلى البرلمان ؟ وهل هم ،بح�سب
تو�صيفكم هذا ،من خارج البيئات المهم�شة؟
 لي�ست هناك �إح�صاءات دقيقة عن حجم الفئة ال�شبابيةالتي �صوتت للوائح التغيير ،ولكن هناك العديد من الم�ؤ�شرات
التي ت�شير بح�ضور ال�شباب وت�أثيره في �إحداث الفرق في
نتائج الإنتخابات التي �أو�صلت مر�شحي المجتمع المدني �إلى
المجل�س النيابي.
فمن المعروف �أن النواب «التغييريين» الـ  13يمثلون انتفا�ضة
 17ت�شرين ،والتي �ش ّكل ال�شباب الح�ضور الأب���رز فيها،
خ�صو�صا ال�شباب المدني المتنوع ،وهم �أول من رفع �شعارات
ً
التغيير والتم ّرد على كل �أ�شكال القوى التقليدية.
م� ّؤ�شر �آخر لح�ضور ال�شباب هو الت�صويت الكثيف من قبل
المغتربين ،وهم بح�سب بع�ض الم�صادر ي�شكلون الفئة التي
هاجرت حدي ًثا بعد انتفا�ضة ت�شرين نتيجة ي�أ�سهم من تحقيق
التغيير في النظام ال�سيا�سي اللبناني ،وبالطبع الهجرة
يت�صدرها ال�شباب غال ًبا وت�ضم طب ًعا ،بع�ض الفئات العمرية
الأخرى.
م� ّؤ�شر �آخ��ر يتمثل في المر�شحين �أنف�سهم ،حيث تُب ِّين
الإح�صاءات �أن معظم اللوائح التي مثلت المجتمع المدني
كانت من الفئة ال�شبابية ،وتنتمي �إلى مجموعات �شبابية غير
ر�سمية وغير مهيكلة كما الأحزاب التقليدية.
�أم��ا بالن�سبة �إل��ى �أو�ضاعهم الطبقية ،ف�أعتقد �أنهم من
خ��ارج البيئات المهم�شة ،وم��ن الطبقة الو�سطى .وت�ؤكد
نتائج الإنتخابات �أن جميع الفائزين والفائزات من الطبقة
الو�سطى.
پ ما هي قراءتك لإنتخابات  2022وما الجديد الذي تحمله؟
 رغم محدودية عدد النواب الذين �أت��وا من خارج البنيةالتقليدية للنظام الطائفي اللبناني الذين بلغ عددهم 13
نائ ًبا� ،إال �أن الجديد الذي حملته الإنتخابات الأخيرة تمثل
في خ��رق لوائح الأح���زاب ال�سيا�سية بتالوينها الطائفية
كافة ،ومواجهتها من قبل لوائح معار�ضة م�ستقلة ،ع ّبرت
بجر�أة كبيرة عن رف�ض عارم لل�سلطة ال�سيا�سية .و�أعتقد �أن
هذا الخرق يمثل �أحد مفاعيل انتفا�ضة  2019ولم ت�شهده
الإنتخابات النيابية اللبنانية بدوراتها ال�سابقة.
وقد تجاوزت هذه النتائج توقعات اللبنانيين كافة� ،إذ تزايد

الدكتورة ماريز يون�س.

في الآونة الأخيرة ال�س�ؤال عن م�صير انتفا�ضة 17ت�شرين؟
وقد �ساد الإعتقاد عند الكثيرين �أنها ذهبت �إلى غير رجعة
ف�أتت الإنتخابات للإجابة عن هذه الت�سا�ؤالت ،و�أظهرت �أن
ما بدا �أنه خمود في الإنتفا�ضة في العام  2020يخبئ تحته
حرارة ظهرت مفاعيلها ب�صورة غير متوقعة في الإنتخابات
النيابية.
پ هل بر�أيك �سيتمكن النواب «التغييريون» الجدد من
�إحداث فرق؟
ال يمكن الإجابة عن هذا ال�س�ؤال لأننا نتكلم عن قواعدعمل في المجل�س النيابي تختلف عن قواعد العمل في
ال�ساحات العامة .ما هو م�ؤكد �أننا �أم��ام خريطة جديدة
للمجل�س النيابي ،وال �أتوقع �أن يحدث تغيير جذري في النظام
ال�سيا�سي اللبناني نظ ًرا لمحدودية عدد النواب الجدد ،لكن
�أتوقع على الأقل �أن يكون هناك ن َف�س جديد في البرلمان،
وما حدث في انتخاب رئي�س المجل�س ونائب الرئي�س ،يظهر
جديدا .وهذا الأمر قد ينعك�س على الحياة ال�سيا�سية
مناخً ا
ً
في �أوجه عديدة ومنها تكري�س طقو�س جديدة وممار�سات
وط��روح��ات تحاكي تطلعات ال�شباب .وق��د ���ص�� ّرح ه���ؤالء
جديدا للعمل ال�سيا�سي ،من
النواب �أنهم �سيعطون معنى
ً
حيث الطريقة ومن حيث الطروحات .لكن بالطبع تنتظرهم
تحديات كبيرة ً
ّ
وتجذر القوى
ربطا بتعقيدات الو�ضع اللبناني
التقليدية .لذلك يبقى التعويل على ن�ضج الأف��ك��ار التي
يتبناها النواب الجدد ،والقواعد الجديدة التي ير�سونها في
الحياة ال�سيا�سية ،ومدى انفتاحهم على التفاعل مع المجتمع
وخ�صو�صا ال�شباب الذين انتخبوهم ،والتن�سيق معهم
المدني،
ً
لبناء برنامج �سيا�سي جديد يمثل تطلعاتهم.
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خماطر املرا َهقة

كيف ميكن للأهل جت ّنُبها؟
ليلى الداهوك

يواجه المراهق اليوم الكثير من الم�شاكل التي قد تدمّ ر حياته وم�ستقبلهّ ،
لعل �أخطرها بح�سب الدرا�سات :المخدرات
والجن�س والعنف والإكتئاب والقيادة الع�شوائية للدراجات النارية وال�سيارات.
«الأمن» ت�ضيء على هذه المخاطر ونتائجها ،كما تطرح الحلول المتاحة مع المعالجة النف�سية العيادية �سيليا خاطر
التي �أكدت �أن الأ�سباب الأ�سا�سية لم�شاكل المراهق اليوم تتمحور �أ ّ َولاً في و�سائل التوا�صل الإجتماعي .وقالت :بعد
�أربعة ع�شر عامً ا من عملي مع الأطفال والمراهقين تبيّن لي �أن هذا العام الذي �أعقب التعليم عن بعد وبقاء الأوالد في
المنزل لفترة طويلة ،يحمل معه ًّ
تبدلاً كبي ًرا في ت�صرفاتهم ،وتدهورًا كبي ًرا في �صحتهم النف�سية� ،إ�ضافة �إلى التراجع
الأكاديمي والإجتماعي على �صعيد الخوف من المواجهة وقلة الثقة بالنف�س واللجوء �إلى الوحدة �أكثر ف�أكثر .وكل ما
تقدم جعلنا نواجه م�شاكل متعددة �أولها الإدمان على و�سائل التوا�صل الإجتماعي والألعاب الإلكترونية ،التي ت�ؤدّي
�إلى البعد عن اكت�شاف المواهب الحقيقية .كذلك يع ّر�ض الأطفال والمراهقين «لل�سايبر بوليينغ» �أو التنمر ،والمتنمر
�صار يمتلك مت�سعًا من الوقت والفر�ص للقيام بذلك عن طريق و�سائل التوا�صل.

املعالجِ ة النف�سية العيادية �سيليا خاطر.
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تابعت :هذا الإدمان يجعلهم ي�سهرون حتى �ساعات مت�أخرة من
وخ�صو�صا
الليل مما يمنعهم من �أن يكونوا منتجين خالل النهار
ً
في المدر�سة،لأنهم يكونون قد فقدوا التركيز .عدا عن ذلك ي�ؤ ّدي
هذا الإدمان �إلى التعرف على الألعاب العنيفة ج ًدّا المتوفرة بكثرة
وممار�ستها ل�ساعات طويلة حتى يفقدوا ال�شعور بالوقت تدريج ًّيا
ويعتادوا على العنف في�صبح �ضمن حياتهم اليومية وعالقاتهم
مع الآخرين.
وخ�صو�صا
و�أكدت خاطر �أن هذه المواقع الإلكترونية تُفقد الأوالد،
ً
الفتيات ،القدرة على احترام ال��ذات وتقييمها ب�شكل �صحيح،
فينظرون �إلى �أنف�سهم بطريقة رخي�صة و�صولاً �إلى كرهها �إلى ح ّد
الأذى بكل الطرق ومن دون حدود مثل الت�شطيب وغيرها.
وتثبت الدرا�سات �أن المراهق ي�ستخدم بداية ه��ذه الو�سائل
كح�شرية لمعرفة ما يدور حوله ،ثم يبد�أ بعدها بمقارنة نف�سه
ب��الآخ��ري��ن ممن يجمعون ع���ددًا كبي ًرا م��ن المعجبين� ،أو من
الم�شاهير الذين يظهرون بمقايي�س معينة .وهنا يجب �أن تتنبه
الأمهات �إلى مو�ضوع عدم �إظهار الر�ضى واالمتنان لأج�سادهن
خ�صو�صا �أمام فتياتهن ،كي ال ننقل �إليهن
ومظهرهن الخارجي
ً
هذا الإح�سا�س .كذلك من المهم �أن ندعم �أطفالنا بالمعنويات
ونخبرهم عن جمالهم الخارجي والداخلي.
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املراهقة ..مرحلة عمرية ح�سا�سة ًّ
جدا.

والحظت المعالجة النف�سية خاطر زي��ادة القلق عند المراهق
والرغبة دائ ًما بالبقاء وحيدًا مع الهاتف �أو الكومبيوتر مما يبعده
عن العائلة والن�شاطات الإجتماعية والريا�ضية والحركةً � .
أي�ضا
ي�ؤدي هذا الإدمان �إلى انعدام الإبداع لديه ،والم�شاركة ب�ألعاب
واقعية والفوز بم�سابقات .كذلك نالحظ تغيي ًرا كبي ًرا في طريقة
طعامه الذي ال يت�ضمن التغذية الكافية.
ومن المهم � ً
أي�ضا ،الإ�ضاءة على العالقات ال�سيئة التي يقيمها
المراهق من خ�لال و�سائل التوا�صل والأغ��ان��ي الم�ؤذية التي
ي�سمعها وتت�ضمن الكثير من الر�سائل الم�ض َّرة عن الموت والجن�س
والمخدرات و�إلى ما هنالكً � .
أي�ضا ،يواجه تحديات كبيرة ت�ؤدي
�إلى الإكتئاب وتتجلَّى في النقلة الكبيرة في حياته ب�سبب الو�ضع
المادي وخ�سارته لأم��ور متعددة كانت من �ضمن طريقة حياته
ويومياته� ،أو حتى تغيير المدر�سة ب�سبب ع��دم ق��درة الأه��ل
على دفع الأق�ساط وما ي�سمعونه عن الم�ستقبل ال�ضبابي الذي
ينتظرهم ،مما يجعلهم ي�صابون بالقلق والخوف من الم�ستقبل،
ويفقدون الطموح والحلم الذي ي�ساهم بتوازن الإن�سان ويمنحه
ال�شعور بالإ�ستقرار وال�سعادة.

نصائح لألهل

وهنا �أكدت خاطر �أ َّن على الأهل ت�شجيع �أوالدهم دائ ًما وح ّثهم
التخ�ص�ص في ما يرغبون به ،والت�أكيد على الأمل من خالل
على
ّ

المثابرة والجد مما يو�صلهم �إلى النجاح .وعدم ر�سم م�ستقبلهم كما
يرغب الأهل وتحديد المهنة لهم ،بل على العك�س تنمية مواهبهم
وتوجيههم لإختيار مهنة تنا�سب مواهبهم ونقاط القوة فيهم .كذلك
على الأهل عدم رمي �أثقال الحياة على �أوالدهم ،وعدم التذ ّ ُمر
�أمامهم وبثّ الخوف والتوتر والدخول في المهاترات ال�سيا�سية
من خالل متابعة الأخبار ،وبالتالي النقا�شات والخالفات مع
الآخرين �أمام �أبنائهم مما ينعك�س �سل ًبا عليهم وعلى عالقاتهم مع
الآخرين فيحكمون عليهم ويق ّيمونهم بح�سب المواقف ال�سيا�سية.
كل ذلك يفقدهم ال�سالم والتوازن النف�سي والهدوء والفرح في
عالقاتهم مع الآخرين.
في الختام ،ن�صحت المعالجة النف�سية �سيليا خاطر الأهل ب�ضرورة
الإطالع على التغ ّيرات التي تحدث في مرحلة المراهقة للتعامل
معها ب�شكل �صحيح وبجهد �أكبر ،اً
مثل التغ ّير الهرموني الذي
يحدث معهم والخوف والبكاء وتبدّل المزاج والإح�سا�س بالوحدة.
اً
� ً
توا�صل فعالاً وم�ستم ًرا ومتز ًنا معهم منذ
أي�ضا ،يجب �أن يبنوا
المراحل المبكرة للطفولة كي يح�صدوا نتائج هذا التوا�صل في
فترة المراهقة ب�شكل �إيجابي .ويجب ت�أطير ردات الفعل و�ضبطها
حين يخطىء الولد �أو يلج�أ �إليهم بعد الخط�أ .وهنا ي�أتي دور
الإ�صغاء للمراهق وتقدير م�شاعره بدل �إدانته والحكم عليه.
�أخي ًرا على الأهل الحفاظ على ن�شاطات م�شتركة مع �أوالدهم
دائ ًما مما يفتح المجال لل�صدق والم�صارحة والإ�ستمتاع برفقتهم،
مما يخلق ج َّوا من الألفة والحميمية والثقة.

55

العدد 366
متوز 2022

تحقيق

أ
و
ل
ن
قيبة
ل
ـ
«
ا
ل
م
ع
ا
ل
ج
ي
ن
ا
ل
ن
ف
س
ا
ن
ي
ي
ن
»
د .ليلى عاقوري ديراني:
الدجالين
تنظيم العمل ومالحقة
َّ
والمتعدين على المهنة
ِّ

56

جورج �سعد
علم النف�س التربوي .وله�ؤالء الحق في مزاولة المهنة في
المدار�س والم�ؤ�س�سات التعليمية والم�ست�شفيات ،وطبعًا في
الدكتورة ليلى عاقوري ديراني �أول نقيبة للمعالجين
عياداتهم الخا�صة .ومنذ عام  ٢٠١٩بد�أت العمل مع زمالء
النف�سانيين في لبنان ،حازت على دكتوراه بعلم النف�س
لي لت�أ�سي�س نقابة ح�صرية « »ORDREللنف�سانيين،
العيادي للأطفال والمراهقين من جامعة باري�س الخام�سة،
و�صدر قانون �إن�شاء النقابة في �شهر كانون الثاني  .٢٠٢٢وفي
وبعد عودتها �إلى لبنان بد�أت ممار�سة عملها في معالجة
الخام�س من �آذار  ٢٠٢٢جرت الإنتخابات النقابية الأولى
الأطفال والمراهقين الم�صابين بم�شاكل
التي فزت فيها بمركز النقيب ،ومعي  ١١ع�ضوًا
نمائية� ،أو ب�إ�ضطرابات نف�سية مع عائالتهم،
ي�شكلون المجل�س الأول للنقابة.
وكانت من م�ؤ�س�سي الدمج المدر�سي
ولماذا عملت على �إن�شاء النقابة؟
للإحتياجات الخا�صة ،كما تعمل في
تجيب النقيبة ديراني :لأن همِّ ي كان
مجال حماية الطفل.
حماية المعالج النف�سي والنف�ساني
تقول النقيبة ديراني ل ـ «الأمن»:
وحماية طالب الخدمة لت�صل �إليه
بد�أت مع زمالء لي العمل بالطرق
الخدمة المعترف بها والمرتكزة على
القانونية والت�شريعية للإعتراف
ً
خ�صو�صا �أن في هذه
درا�سات معمقة،
بمهنة المعالج النف�ساني منذ
ِّ
المتعدين عليها وهم
المهنة الكثير من
عام � ٢٠٠٤ضمن الجمعية
دجالون ،معتقدين ان علم النف�س هو
ّ
اللبنانية لعلم النف�س التي
مثل التب�صير.
بد�أت العمل على �إعداد م�شروع
وعن كلفة العالج ،قالت لم نتو�صل بعد
قانون لمزاولة المهنة .عام ٢٠١٧
ّ
الحد الأدنى
الى توحيد الت�سعيرة� ،أو
�صدر القانون من خالل �إذن تعطيه
لها .طبعًا ،الت�سعيرات تختلف ،في المراكز،
وزارة ال�صحة العامة لحاملي �شهادة
النقيبة ديراين.
كم�ستو�صف �أو عيادة خا�صة� ،أو م�ست�شفى
الما�ستر في علم النف�س العيادي �أو
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جامعي.
�أعطي مثلاً �أنه في
م�ستو�صف الجامعة الأميركية يدفع طالب
الخدمة بين  ٤٠و� ٦٠ألف ليرة لبنانية ،في حين هناك مَن
يتقا�ضى بالعملة ال�صعبة في عياداتهم الخا�صة.
وعن مهنة النف�ساني ،فهي ترتكز على ا�ست�شارات وم�ساندة
نف�سية وت�شخي�ص ،وهذا يمكن �أن يح�صل مع النف�ساني
التربوي في المدار�س� ،أو مع النف�ساني العيادي.
ِّ
ّ
يتخ�ص�ص بمنحى عالجي
والمتخ�ص�ص بعلم النف�س عليه �أن
معالجا نف�سيًا .والعالجات
معيّن معترف به عالم ًيّا ليُ�صبح
ً
المعترف بها عالميًا على �سبيل المثال ،هي العالج الإدراكي
ال�سلوكي والتحليل النف�سي.
وعن عدد الذين يُ�سمح لهم مزاولة المهنة في لبنان ،قالت:
ً
متخ�ص�صا وهم متخرجون من جامعات عدة في لبنان،
٨٥٦
وهي :الجامعة اللبنانية ،جامعة القدي�س يو�سف ،جامعة
هايكازيان ،جامعة البلمند ،جامعة الروح القد�س -الك�سليك
والجامعة العربية .هناك ثماني جامعات تعطي �شهادة ما�ستر
بعلم النف�س ،وبعد الح�صول على ال�شهادة ينبغي على كل
مَن يريد مزوالة المهنة الإنت�ساب �إلزاميًا �إلى النقابة ،وكل
مَن يُمار�س �أي نوع من �أنواع الم�ساندة النف�سية والت�شخي�ص
النف�سي والمدخالت النف�سية �أو العالج النف�سي من دون �أن
يكون لديه �إذن مزاولة مهنة وغير منت�سب الى النقابة ،يعتبر
خارجً ا على القانون ،و�ستبد�أ النقابة بمالحقته ،لأن هدفنا
حماية المهنة والم�ستفيدين منها.

وعن مفهوم اللبنانيين لهذا النوع من العالجات ،قالت
النقيبة ديراني :في الما�ضي كان يتجنب اللبناني الذهاب
�إلى عيادة النف�ساني �أو المعالج النف�سي .لكن هذا المفهوم
تغيَّر اليوم .ففي عام  ١٩٨٧عندما بد�أت مزوالة هذه المهنة
كان الأهل ي�أتون �إلى عيادتي مع �أوالد لديهم من العمر
حوالي � ٩سنوات� ،أما اليوم في�أتون مع �أوالد عمرهم �سنة
�أو �سنتان ،للإ�ست�شارة والتنبه ،كي ال يكون هناك �أي خط�أ
نموّهم .هناك �ضغط
في تربيتهم� ،أو �أي بطء في م�ساندة ِ
ً
خ�صو�صا �أن
كبير في هذه المرحلة من طالبي المعالجة،
عد ًدا كبيرًا من زمالئنا تركوا لبنان وهم يزاولون مهنتهم
في الخارج .وعلى النف�سانيين التنبه �إلى ال�سرية المهنية
واحترام الخ�صو�صية والكرامة لكل �شخ�ص.
وختامً ا دعت النقيبة ديراني الذين يريدون الإ�ستفادة من
العالج مراجعة �صفحة وزارة ال�صحة العامة (الم�شروع
الوطني لل�صحة النف�سية) البرنامج الوطني لل�صحة
النف�سية National Mental Health Program -
حيث توجد الئحة ب�أ�سماء الأ�شخا�ص الذين يحق لهم
مزاولة المهنة.

57

العدد 366
متوز 2022

تحقيق

ديكور المنزل
طاقة إيجاب َّية أو سلب َّية؟
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مي�شلين مبارك
ال�ص�������يف هو ف�صل الأفراح والأعرا�س غالبًا ،وبالتالي
بداية الت�أ�سي�س لبيوت جديدة� ،أو تجديد بيوت قديمة،
وبالتالي يكون الإهتمام بالديكور من �أولى الأولويات.
وي�ص�������ادفنا �أحيا ًنا قبل الدخول �إل�������ى بيت �أو مكتب �أو
�أي مكان �آخر� ،ش�������عور بالراحة �أو ربما بالإنزعاج ،وقد
نجهل �سبب هذا ال�شعور� .إ ّ َنها باخت�صار الطاقة� ،سواء
كانت �إيجابية �أم �س�������لب ّ َية التي ّ
يمدنا بها الديكور .وال
َّ
�شك في � َّأن لم�صادر هذه الطاقة ت�أثيراتها على �صحة
الإن�سان وتفكيره وطريقة ت�صرفه.
للغو����ص �أكث���ر ف���ي ه���ذا المو�ض���وع ،كان ل���ـ «الأم���ن» لقاء مع
مهند�س���ة الديكور هنادي �أبو جوده حداد التي �أ َّكدت �أنَّ «تغيير
ديك���ور البي���ت �أو المكت���ب �أو �أي م���كان نعي�ش في���ه ،ي�ؤ ّثر على
نف�س���يتنا بح�سب تط ّورها مع الأيام �سواء في تقدمنا بالعمر �أم
ف���ي تغيير الع���ادات التي كنّا نقوم بها .ف����إذا كان الديكور ي�ؤ ّثر
�س���ل ًبا على نف�سيتنا ،وجب اللجوء �إلى التغيير ،حيث �أنَّ للطاقة
ال�س���لبية م�ص���ادر متعددة ،مثل تراكم الأثاث لم���دة طويلة في
زاوية محددة ،قد ي�س���بب �ش���عو ًرا بالغ ّم وبعدم الراحة ،وكذلك
الأمر �إذا كانت الألوان غير متنا�سقة� ،إلى ما هنالك من مظاهر
عديدة.»...
وت�ش���ير المهند�س���ة ح���داد �إل���ى�« :أنَّ التغيي���ر ال يعن���ي تغيي ًرا
جذر ًّيا ،بل من الممكن �أن يقت�صر على �ألوان الدهان� ،أو تنجيد
المفرو�ش���ات� ،أو تغيي���ر اللوح���ات عل���ى الجدران ،مع �إ�ض���افة
�أك�س�سوارات ب�سيطة جميلة ،بطريقة ت�شعرنا بالراحة �أكثر.
الجزئ���ي �أو الك ِلّ ِ ّي ،ال ب َّد من الأخذ بعين
وتتاب���ع« :عند التغيير
ِّ
الإعتبار �ضرورة التنا�س���ق والإن�سجام بين الألوان واالنتباه �إلى
تفا�ص���يل ل���ون الخ�ش���ب والأر����ض والحائط ،ك ّ ُل ذل���ك لتتوازن
الأمور مع بع�ض���ها .»...ففي المكاتب اً
مثل �أن�ص���ح با�س���تعمال
اللون الأ�ص���فر مع الأبي�ض لأ ّنَه يعطي طاق���ة �إيجابية وينعك�س
حيوي���ة على نف�س���ية الموظ���ف� .أما في البيت ،فمن المف�ض���ل
ا�ستعمال الأزرق الناعم في غرف النوم ،على العك�س تما ًما من

پ املهند�سة هنادي حداد :املر�آة
مقابل الباب الرئي�سي ال تريح
النف�سية پ
پ جت َّنبوا دهان غرفة الأوالد باللون
الأحمر! پ

املهند�سة حداد.

اللون الأحمر الذي ال نن�ص���ح باعتماده في غرف نوم الأطفال،
لأنه يعك�س طاقة متزايدة في ال�سلوك».
ن�س����أل المهند�س���ة ح���داد :كيف ال�س���بيل �إل���ى �إيج���اد الراحة
المن�ش���ودة لناحي���ة الأغرا����ض الموج���ودة �أ�ص�ًلياً ف���ي البيت؟
فتجي���ب« :م���ن ال�ض���روري تخفي���ف تفا�ص���يل الأغرا����ض في
خ�صو�ص���ا �إذا كان المكان ال يت�س���ع لكل ما لدينا من
الديكور،
ً
خزائن وتُحف ومفرو�ش���ات ،لأن ذلك ي�ؤ ّثر على نف�س���يتنا �سل ًبا
فن�ش���عر ب�أننا نجل�س في «�ص���ندوق» ،ومن الأف�ض���ل �أخذ قيا�س
الم�س���احة ب�شكل �صحيح قبل �شراء �أي قطعة ليتنا�سب حجمها
مع المكان».
�أ ّم���ا �أكثر الأمثلة ال�ش���ائعة والخاطئة في �آن م ًعا لناحية ديكور
البيت فهو و�ض���ع مر�آة مبا�شرة على مدخل البيت مقابل الباب
الرئي�سي ،هذا الأمر ينعك�س طاقة �سلب َّية على القاطنين داخله،
لذل���ك يجب و�ض���عها على جدار �آخر� ،أو ا�س���تبدالها بالنباتات
الطبيع َّي���ة �أو حت���ى الورود الإ�ص���طناعية ،الأمر الذي ي�ض���في
بهجة على مدخل البيت.
ختا ًما ،ي�ستح�ض���رنا قول للأديب ميخائيل نعيمه حول جمالية
وج���ود المكتبة في كل بيت« :متى �أ�ص���بحت المكتبة في البيت
ٍ
عندئذ يمكن
�ض���رورة كالطاولة وال�سرير والكر�س���ي والمطبخ،
القول ب�أننا �أ�ص���بحنا قو ًما متح�ضرين» .فما �أعظمها من طاقة
�إيجابية تحملها لنا الكتب على �أن نح�سن مكان و�ضعها.
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صحة

يف ظ ِّل �أزمة الدواء:

الطبيعة غذاء و�شفاء

فوتني مهنا �سعد

اجلزر.

زاد في اآلونة األخيرة اإلهتمام بالعودة إلى الطبيعة للتداوي بأنواع من اخلضار أو الفاكهة ،أو
خصوصا في ظ ِّ
ً
جنوني بفعل
ل أزمة فقدان العديد من األدوية ،أو ارتفاع أسعارها بشكل
احلبوب،
ٍّ
تدهور قيمة العملة الوطنية في مقابل الدوالر األميركي.
ُ
وإذا عدنا إلى تاريخ الطب وكبار أعالمه نقرأ ما يورده أبقراط الذي أطلق عليه لقب «أبو الطب»
في قوله «إ َّن لألمراض مصدرين هما الهواء والغذاء» .ونحن لألسف نعاني اليوم من تل ُّوث شامل ممَّا
يتسبب باإلصابة بأمراض عديدة قد ال يُعرف لها عالج .وإذا وضعنا هذه القض َّية على بساط البحث
نرى أن املأكوالت احلالية ليست منظمة وكثير منها من دون فائدة.

وخ�صو�صا الأطفال
المالحظ اليوم �أ َّن الكثير من النا�س
ً
ال يتناولون الفواكه ،بل الحلويات وال�سكاكر وال�شوكوال
وتوابعها ...وه��ذه ناحية مه َّمة على الأه��ل التن ّبه لها،
وا�ستبدالها بم�أكوالت طبيعية نافعة .كذلك التقليل من
�أكل اللحوم ،والأن�سب تناول الخ�ضار والحبوب التي ِ ّ
تغذي
ِ
وتنقّيه من الروا�سب والبقايا الم�ض َّرة .ولقد �أثبتت
الج�سم
الدرا�سات �أن الغ�ضب والع�صب َّية يقلقان العقل ،ويُتعبان
التفكير ،ويُ�ضعفان التركيز ويُقلالن من النمو .وما �أكثرها
هذه الأي��ام ،لذا يجب اعتماد الريا�ضة وال �سيما الم�شي
لتفادي الكثير من الأم��را���ض ،وه��ل �أف�ضل من الطبيعة
لممار�سة هذا النوع من الريا�ضة؟

ال�صحي ،والعادات
داي��ف ماكفرادي عن �أ�سلوب حياتها
ِّ
التي تتبعها في تناول الطعام الخا�ص بها ،حيث قال :تميل
غذائي ب�سيط للحفاظ على لياقتها
الملكة �إلى تف�ضيل نظام
ٍّ
عندما تكون في المنزل ،حيث تتناول «البرغر» من وقت
خ�صو�صا
�إلى �آخر من دون الخبز لكنها لم ت�أكل المعجنات
ً
البيتزا �إط�لا ًق��ا .كما �أ َّن معظم قوائم الطعام في ق�صر
«باكنغهام» هي فرن�سية وتقليدية للغاية .ووفقًا ل�صحيفة
«دايلي تيلغراف» البريطانية يبد�أ نهار الملكة عند ال�سابعة
�صباحا حين تتناول ال�شاي والب�سكويت في غرفة
والن�صف
ً
نومها ،بعدها تتناول الإفطار في غرفة الطعام الخا�صة
بها عند الثامنة والن�صف ،ويت�ضمن الإفطار حبوب الذرة،
والفاكهة ،والخبز المحم�ص والمر ّبَى .وهذا ما يبرهن على
�أن العودة �إلى الطبيعة من الأمور المهمة.

امللكة إليزابيت والغذاء الصحي

الفواكه واخلضار واحلبوب ومنافعها

من المعروف �أ َّن الملكة اليزابيت ملكة بريطانيا التي تبلغ
من العمر  96عا ًما ،ما زالت تتمتع بن�ضارة وه َّمة عالية.
وقد تزايدت الت�سا�ؤالت حول ال�س ِّر في ذلك ،وكان الجواب
تحدث فيها طاهيها الخا�ص ال�سابق
خالل حلقة متلفزة
ّ

كلّنا نعرف �أن تناول الفاكهة على �أنواعها وب�شكل عام
مفيدة للج�سم والن�ضارة ،ولكن يرى البع�ض �أن تناولها يجب
�أن يكون قبل الأكل بوقت ق�صير ،وذلك عك�س ما هو �شائع
حول تناولها بعد الطعام .كما �أن ع�صير الفاكهة الطازجة

األسباب والوقاية
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اجلوز.

الزعرت.

يجب تناوله فور ع�صره و�أن ال يو�ضع في الثالجة لأنه يخ�سر
الكثير من فوائده .و�إذا �أخذنا بع�ض �أنواع الفاكهة نرى �أنها
بمجملها نافعة ومفيدة ،وعلى �سبيل المثال ال الح�صر:
الجزر :فوائده ال تُح�صى ،فع�صيره دواء لأكثر من علّة فهو
غني بم�ضادات الأك�سدة ،ومعدل قليل من الكربوهيدرات
ٌّ
وال�سعرات الحرارية ،كذلك يحتوي على الكاروتين المادة
يحولها الج�سم الى
الم�س�ؤولة عن اللون البرتقالي التي
ِّ
فيتامين “� . ”Aأما فوائده فهي كثيرة منها:
�صحة العين حيث يحتوي الكوب الواحد من ع�صيره على
�أكثر من  %250من القيمة اليومية لفيتامين “ ”Aالأ�سا�سي
ل�صحة العين ،وه��ذا يقلل من احتمال العمى و�أم��را���ض
العيون المرتبطة بالتقدم بالعمر ،ويعزّز جهاز المناعة فهو
يحتوي على فيتامين“ ”Cو “ ”Aالم�ضادين للأك�سدة،
كما يحتوي على م�ؤ�شر منخف�ض لن�سبة ال�سكر في الدم،
اً
جيدا
بديل
وهذا ما يثبت فعالية هذا النوع من الع�صير
ً
لع�صائر معظم الفاكهة .ولقد �أظهرت الأبحاث �أن بع�ض
المكونات الموجودة في ع�صير الجزر تحمي من ال�سرطان
وخ�صو�صا �سرطان الدم .كذلك
وت��� ِ ّؤدي �إلى موت خالياه،
ً
يحتوي على العنا�صر الغذائية المفيدة ب�شكل خا�ص للجلد،
حيث له قوة لإنتاج الكوالجين الذي يق ّوي الب�شرة ،ويمنحها
الن�ضارة ،ويحميها من التلف و�أ�شعة ال�شم�س ،وي�ساعد على
تعزيز �صحة القلب ويقلل من عوامل الخطر من الإ�صابة
ب�أمرا�ضه ،فهو م�صدر جيد للبوتا�سيوم وم�ضادات الأك�سدة،
كما يقي من ال�سكتة الدماغية ،و�أظهر العديد من الدرا�سات
فعاليته في معالجة مر�ض الكبد الدهني.
��دا :الكيوي ،الق�شطة ،التفاح،
ومن الفواكه المفيدة ج ً
البطيخ ،البرتقال ،الإجا�ص ،الفريز والتوت على �أنواعه.
فتناول الفاكهة يق ّوي المناعة ،وي�س ّهل عملية اله�ضم،
ويغذّ ي الذاكرة والذهن ويبعد الكثير من الأمرا�ض ال�شائعة،
خ�صو�صا المزمنة.
ً

زيوت البذور النبات ّية :كثي ًرا ما ن�سمع عن الزيوت التي
ت�ستخرج من البذور �أنها م�ضرة ،وال�صحيح عك�س ذلك فهي
نافعة وتعطي مناعة للج�سم ،ومن المفيد و�ضع بع�ضها في
خ�صو�صا الخالية من الألياف حيث هذه
طهي الأطعمة
ً
الأن��واع من الزيوت لها دوره��ا الف ّعال في تقوية العظام
والأظ��اف��ر ،والأ�سنان ،وت�ساعد على �سالمة الجلد وعدم
تعر�ضه لت�شوهات ،كذلك تفيد في مكافحة الإلتهابات نظ ًرا
الحتوائها على « �أوميغا .»3
ومن ب��ذور النباتات نذكر :ب��ذور اليقطين :تخفف من
الإ���ص��اب��ة ب�سرطان ال��رئ��ة والبرو�ستات ،وت��زي��د المناعة
وت�ساعد على تجديد الخاليا وتنع�شها مما يخفف من
م�شاكل ال�شيخوخة �إذ تحتوي على الزنك وفيتامين “.”A
بذور ال�شوفان :تخفف من تراكم الدهون في �شرايين
ال��دم ،كذلك تفيد في معالجة مر�ض ال�سكري وخف�ض
�ضغط الدم.
الجوز :يق ّوي المناعة �ضد �أمرا�ض القلب ،وي�ساعد على
تنظيم �ضربات القلب .وفي درا�سة في جامعة «هارفرد»
برزت منافعه في محاربة �أمرا�ض القلب.
النباتات الورقية :مثل ال�شومر وه��و يفيد في عالج
جدا �أخذها بعد العالج
حمو�ضة المعدة ،كذلك من المهم ً
الكيميائي ،والعالج بالإ�شعاع لأمرا�ض ال�سرطان.
ال�����ش��اي الأخ�����ض��ر :يفيد ف��ي معالجة ال�����ص��داع و�آالم
الأع�صاب و�آالم الظهر ،والجدير ذكره �أنه يخفف من درجة
الحرارة .
الزعتر :يطرد ال��غ��ازات ،ويخفف الحمى وال�صداع،
ومطهر
وي�ساعد على منع الكولي�سترول ،وهو يق ّوي المناعة
ِّ
يقاوم الجراثيم والبكتيريا في الج�سم.
البقدون�س :له فوائد عديدة ،فهو يح ُّد من تطور الأمرا�ض
ِّ
وين�شط وظائف الكلى ،الكبد ،الرئتين ،المعدة،
ال�سرطانية،
المثانة والغدة .كما �أنه ي�ساعد على خف�ض �ضغط الدم،
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بذور ال�شوفان.

ويحتوي على فيتامين “.”C
النعناع :متوافر في منزلنا يوم ًّيا ،وه��و ي�ساعد على
ِ
ويخفّف التوتر ،كما يفيد في عالج القلق والإنفلونزا
اله�ضم
وااللتهاباتّ ِ ،
من�شط للدورة الدموية ،ويقاوم ع�سر اله�ضم
والمغ�ص.
الخبيزة :يفيد في عالج ا�ضطرابات اله�ضم واحتجاز
ال�سوائل ،وال�صداع وا�ضطرابات الأمعاء والكلى والتهاب
الحلق والجيوب الأنفية ،فهو بمثابة م�ضاد لاللتهابات.
الكرف�س :يخفّ�ض التقل�صات الع�ضلية و�ضغط الدم ،كما
ي�ساعد على زيادة ال�شهية ،ويفيد في حاالت عديدة منها
الإلتهاب المف�صلي ،و�أمرا�ض الكلى وهو عامل ف ّعال كم�ضاد
للأك�سدة.
الب�صل :يحتوي على الكثير من مر َّكبات الكبريت الذي
تك�سبه خ�صائ�ص عالجية فائقة كما �أن��ه يحتوي على
ويحد من تطور ن�سبة ال�سكر
فيتامينات م�ضادة للأك�سدة،
ّ
في الدم ،كما له ت�أثير على تن�شيط القلب والدورة الدموية،
وله فوائد �صحية ال تح�صى.
الثوم :هذا الدواء الذي يعالج الكثير من �أنواع الأمرا�ض،
ون�ستخدمه يوم ًّيا في طعامنا ،و�أهم فوائده �أنه ينظف الكلى
من الروا�سب ويحمي من الإلتهابات.
البقلة :تخفّف من �أم��را���ض ال�سرطان ،وتق�ضي على
الكولي�سترول ،وتحمي م��ن الإ���ص��اب��ة ب���أم��را���ض القلب
وال�سرطان ،وت�صلّب ال�شرايين ،وت�ستعمل كثي ًرا في الطب
العيني ،فهي تخف�ض ن�سبة الدهون بالدم ،وغنية بالأحما�ض
الدهن ّية غير الم�شبعة ،وتقلل من تكاثر الخاليا ال�سامة
والخطرة في الج�سم ،ومن فوائدها تعزيز ليونة المعدة،
والحماية من التهابات الجهاز اله�ضمي والقرحة ،و�إيقاف
أي�ضا نزف الدم ،عالج ال�صداع والح ّمى.
التقي�ؤ و� ً
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أخالقيات

املـال

الخوري �شربل �شالال

مهمة للعي�ش ولي�س غ��اي��ة ب��ذات��ه� .إ َّن��ه
ال��م��ال و�سيلة
َّ
م��ادَّة ت���داول ،ت�سهِّ ل للإن�سان الح�صول على حاجاته
ال�����ض��روريَّ��ة والنافعة .فهو لي�س ���ش�� ًّرا ب��ذات��ه وال خي ًرا
ب���ذات���ه .ال��م��ال ه��و ف��ي خ��دم��ة الإن�����س��ان وال ي��ج��وز �أن
ي�صبح �س ّيدً ا عليه �أو مف ِّر ًقا بينه وبين النا�س .ي�صبح
َّ
ليذل الآخر �شريكه
خطي ًرا عندما ي�ستعمله الإن�سان
في الإن�سان َّية �أو ليخ�ضعه �أو ليمتلكه.
يعطى المال للأ�شخا�ص مقابل عمل قاموا به �أو تعبي ًرا
عن امتنان� ،أو كهديَّة في عيد ميالد� ،أو في منا�سبة
اج��ت��م��اع�� َّي��ة� ...إل���خ .لكن ال َّ
تلخ�ص ق��درات��ه��م وجوهر
حياتهم وقيمتهم الذات َّية بالمبلغ المعطى لهم مهما
ك��ان ب��اه ً
��ظ��ا .ف��ي ال��وق��ت عينه ال يمكننا �أن ن�ستخدم
الأ�شخا�ص ون�ستفيد من قدراتهم ومهاراتهم مقابل
بحجة �أ ّن��هَ��م �أه ُّ��م من ال��م��الُّ .
فكل �شخ�ص
م��ال زهيد
َّ
ي�ستحق �أجرته بعدل وب�إن�صاف.
ٌّ
و�ضروري ولكن ال يمكن �أن يحوِّل الإن�سان
مهم
المال ٌّ
�إل���ى م����ادَّة ت����داول .ع��ن��دم��ا �أرب���ح���ه ،ال �أرب����ح ب��ال�����ض��رورة
نف�سي .يمكنني بالعك�س خ�سرانها عندما �أق�ضي على
غناي الداخلي وغنى الآخرين الحقيقي ب�سبب تع ُّلقي
به .فهو قادر على �أن يُ ن�سيني ذاتي والآخرين ،ويفقدني
حيويتي وخ�صوبة حياتي.
ي�����س��اه��م ال��م��ال �أح��ي��ا ًن��ا ب��ت��ح��ري��ر �شخ�ص م��ن الأ���س��ر،
�أو ب�أ�سر �شخ�ص بملء حريَّته كما ال��ح��ال م��ع بع�ض
العائالت التي ت�ستخدم عامالت في المنازل تعاملهنَّ
بطريقة غير �أخالق ّية م�ستغ َّلة حاجاتهنَّ �إل��ى المال
كي تجردهنَّ من حقوقهنَّ الأ�سا�س ّية بح ًثا عن راحتها
فقط .لذا علينا �أن نجيب عن طريقة �إدارتنا للمال كي
�سالحا ال�ستعباد الأ�شخا�ص.
ال ي�صبح
ً
من غير الجائز القول � َّأن علينا رذل المال.
هو �ضروري لت�أمين ما هو �ضروري لحياتنا التي هي
هبة من اهلل .ال ّ َ
�شك في �أ َّننا نحاول كل حياتنا �أن نم ِّيز

بين ما هو نافع وغير نافع لحياتنا ،و�أن ن�ضع
الحدود بين التع ُّلق المفرط بالمال واال�ستعمال
َّ
يتحكم
الواعي له .وهنا الأ�سا�س .ال داعي لتركه
بقدراتنا على التمييز.
َّ
بالمقابل ،عندما ننذر الفقر ،ال يعني �أن علينا �أن
نموت من الجوع ،بل �أن ندرك �أ َّننا ال نملك �شي ًئا وكل
ما هو لنا هو عط ّية ن�شاركها مع الآخرين ،وال نترك
المال يبعدنا عن الأه��م والأ���س��ا���س كي نبقى �أح���را ًرا.
فنحن ندخل �إلى العالم عراة ونخرج منه من دون �أي
مما ا َدّخرناه من ثروات.
�شيء َّ
المال ي�سهِّ ل علينا حياتنا ويفرحنا ويعطي لنا بع�ض
الأمان ،فطوبى للأيادي المفتوحة ال الفارغة للعطاء
ولال�ستقبال .وهو يُ �شعر الإن�سان بالحريّة� ،إذ يمكنه
تحديد مجال ا�ستعماله له واختيار ما يريد الح�صول
عليه .لهذا ال�سبب نجد � ّأن من ي�ستعطي يُ ِّ
ف�ضله على
ِّ
يف�ضله على ال ّلعبة.
ال�سندوي�ش والطفل
ال���م���ال ه���و ه���ب���ة ،ن��ن��ت��ظ��ر ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا ب����أع���م���ال م��ف��ي��دة
ومُ ��ق��ا���س��ة .ب���ه ن��ع ِ ّ��ب��ر ع���ن ال��رح��م��ة ،ع���ن ال���ع���دال���ة ،عن
المجانية .من يعطي يح�صل على �أ�ضعاف .ه��ذا هو
منطق الهبةَ ّ � .أما العط�ش �إلى تكدي�س المال فينتهي
دائ ً��م��ا ب��م���آ� ٍ��س ك��ب��ي��رة .ي��ا ليتنا ال نك�سر ع�لاق��ة المال
بالخير العام ،فهو قادر على �أن ي�سهِّ ل حياة النا�س ال
�أن يجعلها �صعبة العي�ش.
بق�صة مع ِّبرة :ا�ست�شار �شخ�ص �أح��د الحكماء
�أخ��ت��م
َّ
�����ص ع�لاق��ت��ه ب��الأ���ش��خ��ا���ص ،ف�����س���أل��ه ب��داي��ة
بم�س�ألة ت��خ ُّ
الحكيم :م��اذا ت���أك��ل؟ ق��ال ل��ه :الخبز والملح و�أ�شرب
ال���م���اء .ف��ط��ل��ب م��ن��ه ال��ح��ك��ي��م �أن ي��ع��ده ب�����أن ي���أك��ل من
الآن و�صاعدً ا ال َّلحمة وال�سمك والدجاج � ً
أي�ضا .وبعد
رحيله� ،س�أل �أح��د التالميذ الحكيم عن غاية �س�ؤاله،
ودجاجا ِّ
يفكر
لحما
ف�أجابه :عندما ي�أكل هذا الرجل
ً
ً
ب� َّأن الفقراء هم بحاجة �إلى خبز وملح ،ولكن عندما
ي�أكل فقط الخبز والملح ف�سيعتقد � َّأن الفقراء يكتفون
ب�أكل الحجارة فقط.
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جبيل
سفينة األبجدية  ..مدينة السياحة
غوى حيدر
ّ
ي�شكل لبنان واجهة �سياحية فريدة من نوعها منذ الع�صور القديمة ب�سبب جماله الطبيعي ومناخه
المعتدل .كما تجذب مدنه ال�ساحلية العدد الأكبر من ال�سياح .هذا العام  ،مدينة جبيل هي مركز
االهتمام لأ َّنها معروفة ب�سمعتها ك�أيقونة المدن ال�ساحلية ،كما هي واحدة من �أقدم المدن في العالم مع
عمر تقريبي يبلغ حوالي � ٩٠٠٠سنة.
تم اختيار جبيل عا�صمة ال�سياحة العربية في عام  ٢٠١٦ب�سبب تدفق ال�سياح �إليها .فهي تتم ّتع ب�سحر
ّ
خا�ص يجعل ال�سائح يتعلق بها ويعود لزيارتها .في هذه الحالة ،هناك �أ�سباب كافية لكونها وجهة ال�سياح
المف�ضلة كونها تجمع بين جمال الطبيعة والح�ضارة الموروثة من الع�صور القديمة.

املغتربون اللبنانيون
يتوافد المغتربون اللبنانيون �إلى لبنان مع بدء مو�س���م ال�صيف
للإ�س���تمتاع بوقته���م ولقاء �أفراد عائالته���م .كذلك يفعل الطالب
الذين يدر�س���ون في الخارج .عن ذلك قالت ريتا خوري ،رئي�س���ة
بي���ت الطالب اللبنانيي���ن في باري�س لـ«الأمن»� ،إن غالبية �س���كان
المجمع ال�س���كني ّ
الطالبي يعودون �إلى لبنان في �ش���هر حزيران.
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وقالت جنيفر �سويد ،وهي طالبة هناك �إنها و�أ�صدقا�ؤها يتطلعون
وخ�صو�ص���ا لزيارة �ش���اطئ
�إلى عطلة �ص���يفية في لبنان كل عام،
ً
جبيل.
من جهتها فرح ال�سيد ،وهي طبيبة لبنانية مغتربة في الواليات
المتحدة ،قالت �إنها تتطلع للعودة �إلى لبنان في ف�ص���ل ال�ص���يف،
حيث الأجواء العائلية والأم�سيات الممتعة في جبيل ال مثيل لها.
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الكهرباء في جبيل هذا الصيف ٢٤/٢٢

ال يمكن ان ينجح المو�سم ال�سياحي من دون كهرباء ،وهي
معاناة اللبنانيين الدائم���ة� .إذ تتجاوز الحاجة �إليها الراحة
ال�شخ�صية لل�س���ائح في الفندق والحاجة �إلى االن�سجام مع
المو�س���م الحار ،فم���ن البديهي حاجة المطاع���م والنوادي
الليلي���ة �إلى ت�ش���غيل معداتها ،بينما تحت���اج المنتجعات �إلى
م�ضخات و�آالت ت�صفية المياه .وفي هذا ال�سياق� ،أفيد ب�أنه
�س���يتم تزويد مدين���ة جبيل بالكهرباء على مدار � ٢٢س���اعة
يوم ًّيا خالل المو�سم ال�سياحي.
وق���د �أعلن���ت �ش���ركة كهرب���اء بيبلو�س �أنه خالل ف�ص���ل
ال�ص���يف ،ودع ًم���ا للخطط ال�س���ياحية لوزير ال�س���ياحة في
حكوم���ة ت�ص���ريف الأعم���ال وليد ن�ص���ار ،وبن���ا ًء على طلب
البلدية وبالتن�س���يق مع جميع المعن ّيين� ،سيتم تحويل التيار
الكهربائي على مدار � ٢٢ساعة يوم ًّيا.

املعالم السياحية في مدينة جبيل
في جبيل ،قلعة بيبلو�س التي عرفتها حوالي  ١٩ح�ضارة
متتالية .كان �شعب الع�صر الحجري الحديث �أول �شعب في
الألفي���ة ال�ساد�س���ة قبل الميالد ،ث���م الفينيقيون والمماليك
والأت���راك .تعتبر القلعة
مق�ص���دا �س���ياح ًّيا ها ًّم���ا وتزدحم
ً
بال�س���ياح كل عام .كما ي�ضم المتحف الأثري الموجود عند
أي�ض���ا متحف
مدخ���ل القلعة لوحات وقط ًعا �أثرية .وهناك � ً
ذاك���رة الزمن ال���ذي يحتوي على الحفري���ات  ،مثل �أحافير

الأ�س���ماك من الع�ص���ور القديم���ة� .أما متحف ال�ش���مع فهو
يحتوي على نماذج من ال�ش���مع وتماثيل للعديد من م�شاهد
الحياة الممتدة من الع�صر الفينيقي حتى الع�صر الحا�ضر.
�أما بالن�س���بة �إلى متحف �آرام بيزيكيان ،فهو متحف لذكرى
�إبادة الأرمن.
أي�ض���ا تنظيم رحالت بحرية ،فقد كانت
�
للراغبين
يمكن
ً
جبي���ل دائ ًما مركزًا يهت���م به جميع ال�س���ياح ومحبو البحار
والآثار .عل ًما �أنها تتمتع ببنية تحتية �سياحية ممتازة ،حيث
يعج بالمطاعم
ت�ض���م ميناء فينيق ًّيا قدي ًما ،وهو اليوم ميناء ّ
المتن ّوعة ال ّراقية.
ال يمكن لأي �س���ائح �أن ي�أتي �إل���ى المدينة من دون زيارة
الميناء الذي ي�ض���م �سفنًا وقوارب �صيد �صغيرة تت�سع لعدد
معين من ال�س���ياح الذين يبحرون على طول �س���احل البحر
الأبي�ض المتو�سط.
تق���ع القلع���ة البحرية ف���ي الميناء وتتكون م���ن برج يعود
تاريخه �إلى الع�ص���ور القديمة ،ويمكن للزوار ال�ص���عود �إلى
�سطحها والتقاط ال�صور مع المناظر البحرية المذهلة.
أي�ض���ا المهتمي���ن بال�س���ياحة
ت�س���تقطب مدين���ة جبي���ل � ً
الدينية ،حيث تبعد �أقل من ن�صف �ساعة بال�سيارة عن موقع
القدي�س �ش���ربل ،كم���ا تحتوي على كني�س���ة القدي�س يوحنا
مرق�س وم�سجد ال�سلطان عبد الحميد.
بالإ�ض���افة �إل���ى مجموعة من الخدمات ال�س���ياحية مثل
المطاعم والمتنزهات والمجمعات ال�س���ياحية  ،ثمة العديد
م���ن الأن�ش���طة والخدمات الفندقي���ة من الدرج���ة الأولى.
ٍ
ومق���اه ومطاعم ترحب بال�س���ياح على مدار ال�س���اعة طوال
�أيام الأ�س���بوع .كما ي�ض���م �س���وق بيبلو�س القديم العديد من
المح���ال التي تبي���ع المالب�س والهداي���ا التذكارية والحرف
اليدوية.
هذه هي جبيل تفتح ذراعيها لل�س���ياح والمغتربين و�أبناء
الوطن ،واعدة ب�صيف �سياحي جميل وممتع.

65

العدد 366
متوز 2022

تأمالت

ر�سالة اىل م�س�ؤول
� ُ
أ�ضعت عنوانه
عدتي حُ ُلم َ
َّ
خ�شبة...

بورق �أخ�ضر
ريثما يعو ُد موعو ُدك ٍ
لإميل كبا
وجلِ ّ
ر�س���التي � َ
إليك ،يا �س��� ّيد ،وج ُه د ٍ
الطيور
َعة باالحتماء ،عيا َذ ِ
ُ
بما يظنُّه ال َمف َزع ،خار َج ال ُوكنات ،وا�صطفا َء نجاة.
ألي�س لي من بعدِ الطوفان َ
خ�ش���بة ،ولو
وت�س����ألني :م َّم؟ كيف؟ ث َّم � َ
بورق �أخ�ضر؟!
مج َّرد خ�شبة ،ريثما يعو ُد موعودك ٍ

كاليَنبوع ..متاديًا في احلضور واحتجابا.
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هي يدي التي في م�س���توى ج�سدي ،يا �س��� ّيد ،وجنى الدّنيا لأكث َر
من ٍيد يحتاج ،ولأق َّّل من َج ٍ
هد بما ال يُقا�س.
و�أظنُّ َ
���ك ...ي���و َم هجرتَنا ال���ى عناوينك المغفلة ،ل���م تدرك بِدع َة
الحرام ّ
ال�ش���ريف ت�س���ود عه َد الذكاء ال
إن�س���اني عندن���ا ،فما �ألم ْمتَ
َ
ّ
ُّ
المف�ص���لة على ك ّل مقا����س ،ث َّم ...لماذا
ظم
ن
وال
المراك���ز،
���ات
ي
أول
ب�
َّ
َّ
ِ
ُّ
من�س���وب ال يتغ ّير ،و�إن
الي��� ُد والجهدُ ،وكل ما هنا بمنطق البحيرات:
ٌ
َف َعل فالت�ساب ُق �إلى الماء ال ّنجيع ارتيادا ،وعنه في الط ْمي ارف�ضا�ضا،
وال َّن�ص ُر لمن ا�ستقوى فغلب.
هي يدي قلتُ  ،ومعها الجهد ،ك َمعلَم مِ �ساحويّ في زاوية خريطة،
رق��� ٌم ب���ه �أن���ا ،ورق ٌم �أخي و�ص���ديقي ومجه���ول ،و�أحيا ًن���ا كال ّرمز في
إن�س���اني المخت َزل بح ّي���ز �إ�ش���ارةٍ كالهباء على
معلومات َّي���ة الوج���ع ال
ّ
معدن مت�أ ّنق.
�صفحة
ٍ
تُ�ضح ُك َك المقارنة!
هجر بعيدًا عن
ر ّبما ...فما �أنتَ فيه اليوم ،يا �س ّيد ،من ا�ستغراق ٍ
ّ
هجيرنا ال ُمع ّني ،نحن �أن�سان ّيي هذا الزمان ،ما �أنتَ فيه قلتُ  ،م�ؤ�ش ُر
ِ
ٍ
ا�ش���تراك من بعيد بامتعا�ضاتنا الوجود َّية ،وعلى طريقتك .و�أفه ُمك،
لن�ض���ب معه يتو َّقف ُ
نب����ض الآمال الآتية،
الندف���اق خ ِّير �أو
فالينب���وع
ٍ
ٍ
وتنقط���ع وتي���رةُ الأمان .ح ًّقا ...لكالينبوع ُّ
تخط���رك بيننا :تماد ًيا في
الح�ض���ور ال�صاحي تغريدًا وهينمات� ،أو احتجا ًبا حتى ما يبقى بيننا

الوداد غي ُر �ص���افي الذكرى ب�أنك كنتَ يو ًما هنا� ،س���اك ًنا نه َم
من زمن ِ
ّ
بحجم المطلقات.
حب
ال�شغاف ال�ساغبة �أبدًا الى ّ
ِ

عقلّ ،
آه  ...لو تدري ّ
أي قلب!
أي
ٍ

وال �أ�س�ألك بين بين ،يا �س ّيد .فكرو ٌر كذاك ال يقوى على هُالمات
الطريق في �أماكنها ،ه�ش���ي ًماُ ..ع�ش��� ًرا وطحال���ب ،ومن يدري؟ فقد
يُقدِ ُم العو�س ُج بانح�سارك ي�أكل المجرى ،ويغدو وادي العمر هذا �آ�س ًنا
كحالِه عندنا ،فما يطيب.
و�أ�س����ألُ َك ...ما ذنبُن���ا لتكون الينبوع الذي �أعر����ض ،ونح ُن بمثابة
الفك���رة المخ�ض��� ّرة ُ
انتظاره���ا تر ُم ُق يدَك
حيث نح���ن ،بالق ّوة ،وعي ُن
ِ
المائ َّي���ة الممتنعة ع َّنا في البعيد؟! وت�ض���حكني المقاي�ض���ة بقدر ما
يُميتني منط ُقها الفاجر في ديارنا.
م�ص���ارفي
تاجر ُم�س���تهلك،
�آه ...ل���و ت���دري ،ي���ا �س��� ّيد� ،أيّ ٍ
عقل ٍ
ّ
قا�ص���ويّ  ،و�إل���ى ما هنالك من ب���د َِع الرقم والمال ،زرعت ُه ح�ض���ارةُ
َم َّ
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ص���و ٌر من ُجدر الأبنية التي �أكل طينُها مراب َعنا الهن َّية،
�إلى حا�ض���ري � َ
ِ
تمت�ص �أبخرتُها رذا َذ عافيتنا المتال�شي.
التي
ارات
وخل َل �أرتالِ ال�س��� َّي
ُّ
ُ
ت�ض���حك يا �س��� ّيد .وكم �أخاف �أن تنعتَني بخ َّفة
وما الذي �أراه؟ قد
ال�س ُ
ُ
زمن تمظه���رت الحقائق فيه على َ�س���عة
���خف
وال�ض���حالة ،ف���ي ٍ
َّ
ُّ
ّ
كال�سراب الكاذب! ور�أيتهم...
الكلمات،
وتمطت ّ
�إمر�أة حافية القدمين ،ومندي ُل ر� ِأ�س���ها �ش���را ٌع ُمبحر ،وهي تحمل
خ�ش���وعها المندَّى بماء العين الناظرة الى ع ُل،
الى الكني�س���ة القريبة
َ
ذر �أو �إماتة.
لنَ ٍ ِ
ٌ
أكيا�س الطحي���ن ،والدَّقي ُق ال���ذي كال ّنور
�
منه���ا
���ل
تترج
ة
و�ش���احن
ّ
ُ
المتج ّمد ،فو َق ال ُهدب والجفن والخ ّد والم�ش ّم ،من ق ّمة الر�أ�س حتى
الأخم�ص���ين لرجل هن���اك ،ينق ُل الخب��� َز الى النا�س فيُ�س���مح له منه
بالكفاف.
بمنزلةِ
القلب بجانب القل���ب عندنا ،والعين
إذ
�
القري���ب،
ا����س
ُ
وك َّن ٌ
ت�شتاق ،في يده مكن�س ٌة من �صنعِ ه يُ�ساعد بها ال ُ
أر�ض على اال�ستحمام،
ُ
ّ
كحالنا ك ّل ٍ
وغبار خما�سين ّية متطفلة.
�سبت� ،أقلّه ،من دخان المواقد
ِ
ومب ّي ُ
ال�سحر ،وهو يرق�ص في ق�صعة،
�ض �آنيةِ النحا�س بق�ص���ديره ِّ
ٌ
ُ
رفي ُق قدميه رمل وليمون ،والكو ُر ِ
ي�شخ ُر له منفاخ الهواء ،وما ينجرح
�سكو ُن الحدائق المحيطة.
َّ
ومنجدون يجدُّون وال يتلفتون،
والج��� َدّات عائداتٌ م���ن الأفران،
ِّ
العجب
الج���راب مطرق ٌة ي���روي كال ُمها
���ب مندف ٌة ،وفي
ِ
ف���وق المنكِ ِ
َ
لأطفال العيون.
أنوار و�أظالل ،هنا وهناُ ،
حيث بقاياك الذكريات ،ومختزالتُ
وبق ُع � ٍ
َ
ِ
روائ َح وم�ش���اع َر تُحيل على ابت�سام و�ش َجن� ،أو تُثير َح ٍ
حاالت
يرات �أو
ٌ
مخطوف بحالوة الحياة.
انتظار ال يُ�ضج ُر �إن�ساَننا �أبدًا ،فيحياه وهو

ُ
وأنكفئ من سفر املداد
ثمن ،في ر�ؤو�سنا!
اللحظة الم�ستفادة ،وب�إي ٍ
و�ص���ولي
ظرفي
مع���دن �ص���دئ
قل���ب م���ن
ٍ
ل���و ....ل���و ت���دري �أيِّ ٍ
ّ
ّ
�إ�س���خريوطي زئبق���ي ،و�إلى م���ا هنالك من مرادفات الإث���م وال ُعقوق،
ال�سوق ،وب�أي ثمن ،في �صدورنا!
�أنزلته توازنات القوم في �أر�ضنا ُّ
ل���و ت���دري� ،آه ...ل���و كنتَ تدري ،يا �س��� ّيد! ولعلّك فاع��� ٌل بعنايتك
َّ
ال�شائكة ،فيالقي الج�س���د ال ِّر َّقة ،الذي نحن والأر�ض والكون ،رفاتَ
ُ
الم�سعى الذي لم ت�سل ُكه لأنك لم تُ ِرد ،كمثل ٍ
ينه�ض فيه
حالة توارت َّية
ٍ
عب�سة من عهد،
ال�ش��� ُّر �إلى ال�ش��� ّر من ك ّل مكان ،وم َّرة واحدة ،في �إثر
غ�ضب من �سماء.
بل غِ َّب جنون
ٍ

حيث بقاياك ّ
ُ
الذكريات
ورأي ُتهم...

و�أتل َّف���ت كالمداهَ ���م بالخط���ر في غياب���ك� ،أُه ّوم فوق ُ�س�ل�افات
الع�ص���ور ،وك�أ ّنم���ا الأط�ل�ال ـ وي���ا لتَع�س���هم �إذ يظ ّن���ون! ـ حال��� ُة غي ُر
�إن�س���ان َّية في ُ�ش���قوق العيون التي انطف�أت وراءها الب�ص���ائر .وتهج ُم

أنفا�س���ا
نع���م ..تحملن���ي الأذ ّيَ��� ُة �إل���ى ك ّل ا ّتج���اه بح ًثا عنك ،ع َّل � ً
ت�س���معها باليد الحا َّرة �أبل ُغ �أمان ًة من التي تقربُها باللم�س���ة المكتنهة
أعج ُز ..فع َب ًثا طلبي �إ َّياك خارج مرابعي الم�س���تذ َكرة،
و�أنتَ بعي���د .و� ِ
وم���ن ال َّ
الج���دوى �إر�س���الي �أنظاري �إل���ى ما وراء خريط���ة الأحداث.
فالعال���م ال���ذي ُجزتُه وح���دةٌ ال تتج َّز�أ ،والوجود الذي تف ّي�أتُه �ش���جرةٌ
علي حيازتُها حط ًبا حط ًبا.
تمتنع َّ
ُّ
وه���و ال���كل� ...أج ُّد فيه ،براح���ةِ الجارحةِ في الج�س���د المعافى،
ٍ
لوجعة �ص���غيرة في �أدنى �أبعا�ضه و�أق�صاها،
وعناءِ الجفن �أو ال�س���مع
فكيف � ُ
أبحث عنك؟
وانكف ُئ من �س��� َفر م���دادي ،عائدًا من ُطوفان الأزمنة ال�س���اقطة،
ُعدَّتي ُحل ُم َ
ٍ
خ�شبة من رحمتك ،ريثما يعو ُد موعودك،
خ�ش���بة ،مج ّرد
بورق �أخ�ضر.
يا �س ّيديٍ ،

مخطوط من كتاب
"رسائل  ...وطيورٌ أوابد»
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تحقيق

املمثل �سامي خياط:

النقد ال�ساخر �ضمن حدود الأدب
ف�ؤاد رم�ضان

�سامي خياط من رواد الحركة الم�سرحية في لبنان ،م�ؤلف ،مخرج ،وممثل على مدى اثنين و�ستين عامً ا .ورغم
تقدمه في ال�سن لم يزل حا�ض ًرا ،متوقد الذهن ،ر�شيق الحركة ،مراقبًا مجريات الحياة اليومية للمواطن،
في�سجل مفارقات اجتماعية بقالب فكاهي �ساخر ،وينقلها �إلى خ�شبة الم�سرح التي �أحبها وت�آخى معها وباتت
رفيقة دربه الدائمة.
«الأمن» التقته وكان حديث الذكريات عن حياته وم�سيرته الفنية.
پ نبد�أ حوارنا بحديث البدايات ،كيف انطلقت
في عالم الفن؟
 بدايتي كانت بالت�شجيع من الأهل ،و� ًأي�ضا من �إدارة
إلي تن�سيق
مدر�سة «الي�سوعية» في الجمهور التي �أوكلت � َّ
الأعمال الم�سرحية والمو�سيقية والأن�شطة الفنية المتعددة.
�أما البداية الفعلية لم�سيرتي الفنية فكانت في العام
 1960من خالل م�سرحية بعنوان« :موليير هوغو و�سوفو
ك��ول» ،وتوالت بعدها الأع��م��ال حتى في �أحلك الظروف
ال�صعبة التي م�� ّر بها الوطن ،وال �سيما في العام 1976
�أثناء الحرب الم�ش�ؤومة ،فلم �أنقطع �أب��دًا عن ن�شاطي بل
بقيت حا�ض ًرا بخالف معظم الفنانين� ،إنما جائحة «كورونا»
�سرقت مني �سنتين توقفت خاللهما �أعمالي.

پ يقال �إنك ت ّ َتكل على الجهد الذاتي في مختلف
الأمور الفنية ،كيف ت�ستطيع ذلك؟

املمثل �سامي خياط

68

 نعم� ،أق��وم بمجهود �شخ�صي في الكتابة والتمثيلوالإخراج ،وحتى تنظيم الديكور وو�ضع المو�سيقى والدعاية
والإدارة والإنتاج .وقد �س�ألني �أحدهم يو ًما :لماذا ال تجد
�أح��دًا ي�ساعدك؟ فكان جوابي� :أرت��اح للعمل الأح��ادي لأنه
اً
مترا�صا من الألف �إلى الياء… وال �شك في
متكامل
ي�أتي
ًّ
�أن زوجتي هي الملهمة الأولى ببع�ض م�شاركاتها معي في
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يت�سلم الو�سام الفرن�سي.

الفقرات الغنائية ،وبرفع معنوياتي في الكتابة� ،إ�ضافة �إلى باقي
الممثلين المبتدئين الذين تعاملوا معي في بع�ض الم�سرحيات
من ب��اب الت�شجيع و�صقل المواهب ،وكانت ل��دي �أمنية في
الذهاب �إلى هوليوود ،ولكن للأ�سف لم تتحقق لظروف عديدة،
�إنما طبقت تقنياتها في لبنان من خالل الديكورات المميزة على
خ�شبة الم�سرح.

پ من �أين ت�ستوحي ن�صو�صك الم�سرحية؟
 من طبعي �إ�ضحاك النا�س و�شحنهم ببع�ض الفرح والأملمن خالل ا�ستعرا�ض الموا�ضيع ذات الطابع الإجتماعي والتي
ا�ستوحيها عبر مراقبة ت�صرفات النا�س وانعكا�س الأو�ضاع
الإجتماعية وال�سيا�سية والإقت�صادية ،وو�ضعها في قالب ترفيهي
�ساخر ولكن �ضمن حدود الأدب.
وال �شك في �أن الكل في لبنان يت�أثر بالأو�ضاع ال�ضاغطة،
وللأ�سف ،ف�إن وطننا يمثل جوهرة ال�شرق بمبدعيه� ،إنما هو
مك ّبل بالم�شاكل والمناكفات ال�سيا�سية العقيمة ،لذلك وجب
علينا لعب دور في �إعطاء �صورة مغايرة عما هو فيه للخروج من
هذه المحنة ،وبالتالي �إظهار هويته الحقيقية لناحية الح�ضارة
والتطور والثقافة مواكبة كل �أن���واع التكنولوجيا التي غزت
مجتمعاتنا ،والت�أقلم مع هذا الواقع الم�ستجد �ضمن �ضوابط
معينة .و�شخ�ص ًّيا لم �أزل �أعتمد الحرفية التقليدية في معظم
�أعمالي ،ال �سيما م�ستلزمات العمل والديكور بعيدًا عن الأ�ساليب
الإفترا�ضية ،والتي تقوم على تحوير الحقائق والتزوير واللعب
��دي هو
على الكالم بف�ضل التقنيات التكنولوجية .فالمهم ل َّ
المحافظة على ما تبقى من قيم و�أ�صالة.

پ وماذا عن اختيارك عناوين م�سرحياتك؟
 حتى هذا الأمر يتطلب مجهو ًدا وتفكي ًرا عمي ًقا ،فيجب �أنيكون العنوان مخت�ص ًرا وملفتًا للنظر .فعلى �سبيل المثال� ،آخر
عمل م�سرحي كان عنوانه «ولووو .»!..وهذه الكلمة تتردد على
�أل�سنة المواطنين لدى م�شاهدتهم �أ�سعار ال�سلع اال�ستهالكية
المرتفعة ب�شكل جنوني.

پ �أكان لديك طموح فني �آخر؟
 كنت �أرغب بتقديم برنامج تلفزيوني درامي كوني �أملك�أفكا ًرا غزيرة لموا�ضيع �آنية ،وعلى حلقات ،بعك�س الأعمال
الم�سرحية التي ترتبط بن�ص واحد يُ َّقدم على مدى �أي��ام من
لدي رغبة في تنفيذ فيلم �سينمائي في
دون �أي تغيير .كما كانت َّ
هوليوود ،وللأ�سف لم يتحقق ذلك فا�ستبدلته ب�أعمال هوليوودية
على خ�شبة الم�سرح بتقنيات م�ؤثرات �صوتية متطورة ،وبمالب�س
التنكر والألوان وغيرها .و�أعتبر �أعمالي بمثابة مقاومة فنية.

پ هل تعتبر �أنك نلت التكريم الذي ت�ستحقه عن
هذه الأعمال؟
 الحمد هلل ،نلت في لبنان جائزة فخر الدين وجائزةجبران تويني� ،أما في الخارج فنلت العديد من الأو�سمة من
مجل�س النواب الت�شيلي و�سوي�سرا و�إ�سبانيا والواليات المتحدة
الأميركية ،و�أخي ًرا ح�صلت من فرن�سا على و�سام برتبة كومندور
في الأدب والفن.
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مكتبة األمن

پ

«�أثر الإ�سالم في الثقافة الهندية»

“�أثر الإ�سالم في الثقافة الهندية” ت�أليف تارا ت�شاند ،ترجمة محمد
�أيوب الندوي� ،صدر عن م� ّؤ�س�سة الفكر العربي ،ومنتدى المعارف/
بيروت في � 398ص.
العالقة بين الإ�سالم والهند قديمة وتعود �إلى زمن البدايات ،يروي
ّ
الخطاب تمّ ا�ستك�شاف
الم� ّؤلف (�ص« :)63في عهد الخليفة عمر بن
الطريق البرّي �إلى �أر�ض الهندُ ،
وجمعت معلومات كثيرة عنها �أ ّدت
في نهاية المطاف �إلى غزو ال�سند في القرن 8م»
وي��ت ّ
��وق��ف ال��ك��ات��ب ع��ن��د ال��ت��ف��اع��ل ال��ق ّ
��وي ب��ي��ن ال��ت�����ص��وّف الإ���س�لام��ي
والثقافة الهندية ،فيرى �أن (����ص« :)109الم�صدر الأجنبي الثالث
للت�صوّف ك��ان الهند»� .أمّ ��ا قنوات اال ّت�صال فيعيدها �إل��ى الح�ضور
الهندي الفاعل في الدولة الإ�سالمية منذ الع�صر
الأم�����وي (��������ص���« :)109ش��غ��ل ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال��ه��ن��ود
منا�صب مهمّ ة ف��ي �إدارة ال�����ش���ؤون المالية في
الب�صرة في العهد الأوّل للأمويين».
و�إلى ذلك عرف العرب الفكر الديني وال�صوفي
ال����ه����ن����دي ب���وج��� َه���ي���ه ال���ه���ن���دو����س���ي وال�����ب�����وذي
(�ص« :)110وكان العرب قد ّ
اطلعوا منذ زمن
مبكر على الأدب الهندي والعلوم الهندية.
وقاموا بترجمة الأعمال البوذيّة في القرن
 2هـ ومنها بلوهر وبوذا�سيف».
ّ
المفكرين العرب الذين ت�أثروا
ومن كبار
ب���ال���ب���وذي���ة ال���م���ع���رّي (ت ،)1057وي��ن��ق��ل
ال��ك��ات��ب ع��ن الم�ست�شرق ه��ن��ري بارلين
(������������ص« :)103ك������ان �أب������و ال����ع��ل�اء ي����ؤم���ن
بالتنا�سخ ،وك��ان نباتي ًّا ���ص��ارم ً��ا ،حتى
�إ ّن��ه ح��رّم على نف�سه الحليب والع�سل
وا���س��ت��خ��دام ال��ج��ل��ود ،واخ��ت��ار العزلة
ّ
والتق�شف
والعزوبيّة ،و�آثر الب�ساطة
ف���ي ال���م����أك���ل وال��م��ل��ب�����س ،وق����د ت���� ّأث���ر
ببوذا».
وم���ن ال��م��ت�����ص�� ّوف��ي��ن ال���ذي���ن �أخ����ذوا
عن الهند الحلاّ ج .ينقل الم�ؤلف عن الم�ست�شرق
ما�سينيون (�ص« :)84في القرن 10م قام الحلاّ ج برحلته �إلى الهند
عن طريق البحر ،وعاد بر ًّا عن طريق �شمال الهند وترك�ستان» .وكما
ت� ّأثر الحلاّ ج بالهند ،عاد و� ّأثر فيها (�ص�« :)116إن ّ
القدي�سين الهنود
�أم��ث��ال كبير ون��ان��اك وغيرهما ا�ستخدموا الم�صطلحات ال�صوفية
الم�سلمة ،وقد انت�شرت م�صطلحات الحلاّ ج ال�صوفية في الهند على
نطاق وا�سع».
ومن المت�صوّفة المت�أثرين بالهند عبد الكريم الجيلي (���ص:)126
دا مثالي ًّا ،وكانت جميع المعتقدات في نظره � ً
موح ً
أفكارا حول
«كان ّ
ً
تعبيرا عن بع�ض جوانب
حقيقة واحدة ،وكانت جميع �أ�شكال العبادة
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�أ .د .لوي�س �صليبا
مط ً
تلك الحقيقة .وكان الجيلي ّ
لعا على الديانة الهندو�سية)...( .
وقال عن فل�سفة الفيدانتا �إنها ال تختلف ً
بتاتا عن الإ�سالم».
ً
ّ
وي�شير الم� ّؤلف مرار ًا �إلى �أن الإ�سالم لقي ترحيبا ورعاية من حكام
الهند وذل���ك قبل ال��غ��زو الع�سكري (�����ص« :)83وق��ب��ل ق��ي��ام محمود
الغزنوي بغزو الهند كان الم�سلمون قد ح�صلوا على مكانة مرموقة
ي�شجعهم
وم�ؤثرة في غربي الهند .وكانوا ين�شرون دينهم بين النا�س ّ
ّ
الحكام الهندو�س».
كثير ًا على تحقيق �أهدافهم رعاية
ً
َ
خ�صو�صا في جنوب الهند ،وي�ضرب الباحث
وتر ّكز الأثر الإ�سالمي
ً
مذهب �شانكارا ومن �أتى بعده �أي الفيدانتا مثال على ذلك ،وممّ ا
ي��ق��ول (�����ص�« :)173إن �أوج���ه الت�شابه بين ال��دي��ان��ات الهنديّة التي
ط��وّره��ا �شانكارا وخلفا�ؤه في الجنوب ،وبين المدار�س الإ�سالمية
الخا�صة بالالهوت والت�صوّف ّ
ّ
جد مذهلة .ويبدو �أن المذهبَين
ال��ف��ك��ريّ��ي��ن ق��د خ�ضعا ل��ت��ط��وّر م�ستم ّر
على خطوط مماثلة».
وي�ضيف الكاتب م�ستق�صي ًّا م�صادر
���ش��ان��ك��ارا (������ص« :)176ت��ل ّ��ق��ت عملية
تر�سيخ هذه النزعة التوحيديّة دفعة
قويّة بظهور دين توحيدي مكين مثل
الإ���س�لام .وك��ان �شانكارا قد ول��د ون�ش�أ
ق���رب م��ك��ان ت��ك��ث��ر ف��ي��ه زي�����ارات ال�سفن
ال���ق���ادم���ة م���ن ال���ج���زي���رة ال���ع���رب���ي���ة .وال
عجب �إذا ما كانت عقيدته التوحيديّة
ّ
المت�شددة ومحاولته لتجريد التوحيد
من ّ
كل مظاهر االزدواجية بمثابة �صدى
خ��اف��ت ل�ل�أ���ص��وات ال��ج��دي��دة ال��ق��ادم��ة من
الخارج».
وم��ن المذاهب المت� ّأثرة ب��الإ���س�لام «ال�سيد
هاريّون» .وممّ ا يقول عنهم (����ص:)200-197
«كانوا من � ّ
الموحدين ،ورف�ضوا نظرية
أ�شد
ّ
ّ
التنا�سخ )...( ،و�شجبهم لمن ال يتفقون معهم
يبدو �إ�سالمي ًّا في ّ
�شدته ال�صارمة .وت�صوّراتهم
عن اهلل واال�ستغراق فيه ت�شبه تعاليم ال�صوفيّة
الم�سلمين (� )...إ ّنهم تالميذ الم�سلمين».
ويخل�ص الم� ّؤلف (�ص« :)201باخت�صار ّ
يدل تطوّر الفكر الديني في
الجنوب على الت�سرّب المتزايد للأفكار الإ�سالمية �إل��ى المذاهب
الهندو�سية».
وتطول الوقفة عند تحليالت تارا ت�شاند ومقارناته بين الهندو�سية
ً
انفتاحا
والإ����س�ل�ام وتفاعلهما على الأر�����ض ال��ه��ن��دي��ة .وه��و يظهر
مرجعا �أكاديميّاً
ً
وحياد ًا ومو�ضوعيّة في طروحاته ،ما يجعل كتابه
ً
ف��ي م��و���ض��وع��ه .وب��ال��ت��ال��ي ف����إن تعريبه ي�ضيف ج��دي ً
نفي�سا �إل��ى
��دا
المكتبة العربية.
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پ «تاريخ الهجرة اللبنانية»

«تاريخ الهجرة اللبنانية  -ال�سورية واالغتراب اللبناني ملحمة �أم
ً
م�سبوقا بدرا�سة
م���أ���س��اة؟!» ،للخوري با�سيليو�س خرباوي ()1913
مو�سعة وتحليل وتحديث� ،صدر ع��ن دار ومكتبة بيبليون/جبيل
ّ
(ط )2في � 600ص وتجليد ف ّني.
ّ
قدم لهذا الكتاب المو�سوعي البروف�سور قي�س غو�ش ،وممّ ا جاء في
تقييمه (�ص« :)8-6يمكننا اعتبار هذا الكتاب الثمين درا�سة �شاملة
عن االغ��ت��راب اللبناني و�ش�ؤونه و�شجونه و�أح��وال��ه
م�����س��ت��ن��دة �إل�����ى �أه�����مّ ال���م���راج���ع وال���م�������ص���ادر)...( .
والكتاب ب�أق�سامه الثالثة ه��و ع��ن ح ّ��ق مو�سوعة
اغترابية متكاملة و�شاملة ،و�أداة ال غنى عنها ّ
لكل
باحث الحق في هذا المجال ،و�أخالها �ستبقى
من الم�صادر والأ���ص��ول الأ�سا�سية في الهجرة
ً
واالغتراب ً
طويال».
زمنا
ّ
المحقق/الم�ؤلف الذي �أ�ضاف �إلى درا�سة
�أما
خ���رب���اوي ون��ق��ده��ا ف��ي��ق��ول (������ص�« :)9أغ��رت��ن��ي
الكتابة ع��ن ال��ه��ج��رة و�أغ��وت��ن��ي وال �أزال �إل��ى
اليوم على ما يبدو �أقع فري�سة هذا الإغواء».
�أمّ ا عن �سبب هذا الإغراء ،فهو �أو ً
ّال التجربة
ال�شخ�صية�����( ،ص« :)20وال��ه��ج��رة مو�ضوعٌ
م���غ ٍ���ر وع����زي����ز ،ف��ن��ح��ن م���مّ ���ن ذاق طعمها
�سنوات طويلة ،وه��ذا ما
بحلوّها ومرّها
ٍ
ّ
التفكر والبحث».
مزيد من
جرّنا �إلى ٍ
وتبقى نقطة ال��ج��ذب الأول���ى والأق���وى
ّ
المحقق/الم� ّؤلف الجانب
بالن�سبة �إلى
ّ
الإب��داع��ي (�����ص« :)22ول��ع��ل ال�صفحة
الأك��ث��ر �إ���ش��راق ً��ا ف��ي ت��اري��خ المهاجرة
اللبنانية هي �أدب المهجر ،وطالما
ُ
ع�شقت ه��ذا الأدب منذ �صباي ،وال
�سيما ك��ب��ار �أع�لام��ه �أ���ص��ح��اب ال�شهرة العالمية
جبران والريحاني ونعيمه».
ويتناول الباحث الهجرة كما �صوّرها ووقف عندها الفكر اللبناني
ّ
والمفكرين اللبنانيين في
ي�سجل انق�سام الأدب��اء
الحديث ،وهنا
ّ
موقفهم منها �إلى فئتين (�ص« :)23تيّاران :واحد لم ي َر في الهجرة
وثان ،غ ّنى و�أن�شد ملحمة االغتراب اللبناني منذ �أيّام
�سوى م�أ�ساةٍ .
الفينيقيين �إلى اليوم».
ويجتهد الكاتب �أن ال ينحاز �إل��ى � ّأي من التيّارين� :إملي ن�صراهلل
وف�ؤاد �سليمان من التيّار الأوّل الناقد للهجرة ،و�سعيد عقل ومي�شال
عر�ض طويل
�شيحا و�شارل قرم من التيّار الثاني .وهو يخل�ص بعد ٍ
َ
َ
النظرتين المتناق�ضتين
مف�صل (���ص« :)183وبين هاتين
وتحليل
ّ
ّ
محق وواقعي في و�صفه
�أين تكمن الحقيقة؟! ( )...فف�ؤاد �سليمان
للهجرة وموقفه منها .والقرم وعقل وغيرهما غير مخطئين كذلك
في ر�ؤيتهم الوجه الآخ��ر لها .وكما قلنا وكرّرنا م��رار ًا ّ
فكل نظرية

م�صيبة هي فيما ت�ؤ ّكد ،ومخطئة في ما ُتنكر».
وم��ن م��يّ��زات تحليل الباحث مقاربته الهجرة من زاوي��ة جغرافيّة
وا�ستناد ًا �إل��ى م��ب��ادئ الهند�سة الفيديّة (����ص« :)30الهجرة تغرّب
ً
أ�سا�سا ٌ
جبل و�شاطئ
�أي رحيل من الغرب ( )...ولبنان جغرافي ًّا هو �
مقفل من ال�شرق ،مفتوحٌ على الغرب .وينتج عن ّ
كل ذلك �أن لبنان
كبلد �أ�شبه بمنزل بوّابته على ال��غ��رب ،وال مدخل �شرقي ل��ه .وهو
ٍ
ً
بالتالي معرّ�ض دائما لم�شكلة البيوت المفتوحة على الغرب� :أي
هجرة الأبناء .والمثل اللبناني عميق الداللة في هذا ال�صدد،
ي��ق��ول :م��ا بيجي م��ن ال��غ��رب �شي ب�س ّر
القلب».
ّ
متفكراً
ّ
وهنا يتابع الم�ؤلف
ومحل ً
ّ
ال (���ص�« :)35إن لبنان
كموقع وجغرافية لم يُدر�س
وي���ح ّ���ل���ل �إل�������ى ال����ي����وم ك�����س��ب��ب
�أ����س���ا����س���ي م���ن �أ����س���ب���اب ظ��اه��رة
الهجرة .فقد كوّن هذا الموقع
م���ن �أق������دم �أزم����ن����ة ال���ت���اري���خ �إل���ى
ال��ي��وم م��رك��ز ًا ج��اذب ً��ا وط�����ارد ًا في
� ٍآن واحد .فهو البوّابة الأولى ّ
لكل
المتو�سط .والمنفذ
� ٍآت من البحر
ّ
ّ
���ادر م��ن ال�����ش��رق
ال��رئ��ي�����س��ي ل��ك��ل م���غ ٍ
الأدنى .وعبر �أرا�ضي لبنان تحرّكت
ال�����ق�����واف�����ل ال����ت����ج����اري����ة وال����ح����م��ل�ات
الع�سكرية ف��ي ك ّ��ل ا ّت��ج��اه ف��ي حو�ض
ال���ب���ح���ر ال���م���ت���و� ّ���س���ط ون���ح���و ال����داخ����ل،
وه��ك��ذا ك���ان ل��ب��ن��ان وال ي���زال ي��ف��رغ من
�أبنائه ،ويمتلئ بالغرباء».
ويبحث الكاتب في م�س�ألة االنتماء عند
اللبناني ،فينظر �إليها بوج َهيها ال�سلبي
والإيجابي (�ص« :)75اللبناني في انتمائه
��رن �إج��م ً
وقوميّته م ٌ
متع�صب �أو
��اال ،وغير
ّ
ً
متطرّف .تلك كانت ميزته منذ بداية الجهرة ولمّ ا ت��زل» .بيد �أن
هذه المرونة قد ت�صل �إل��ى ّ
حد التراخي و�ضياع الهويّة الأ�صليّة،
كلياً
ً
اغترابا قومي ًّا ال مجرّد تغرّب .ويندمج المهاجر ّ
فتغدو الهجرة
ً
ً
ّ
في مجتمعه الجديد ،ويتبنى هويّته نا�سيا �أو متنا�سيا بلده الأمّ.
وهذه الظاهرة تغدو هي الم�سيطرة عند الأجيال الثانية والثالثة
من المهاجرين �أي الأبناء والأحفاد المولودين في بالد االغتراب.
�أ���ش��ك��ال��يّ��ة ال ب ّ��د م��ن ت�ضافر ج��ه��ود م���ؤ� ّ��س�����س��ات ر�سمية واجتماعية
عديدة ّ
لحلها.
وي�ضمّ الكتاب وثائق وتقارير و�أرقام وتواريخ عديدة ،وبيبلوغرافيا
ً
ملحقا عن الهجرة و���ص��ور ًا ور�سومات ما يجعل منه
مف�صلة و11
ّ
مو�سوعة متكاملة في مو�ضوعه تغني المكتبة اللبنانية.
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رياضة

عاشق الرياضة الميكانيكية طوني جرمانوس:

من أميركا إلى لبنان للمشاركة
في الراليات
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هناء �سنجر
على هام�ش رالي الربيع ال�سابع والثالثين الذي نظمه النادي اللبناني لل�سيارات وال�سياحة ،لوحظ ح�ضور
خ�صي�صا من ال��والي��ات المتحدة الأميركية منذ يعي�ش من عقدين بهدف
ال�سائق طوني جرمانو�س ال��ذي �أت��ى
ً
الم�شاركة في الرالي الأول في حياته وهو �شاب يع�شق الريا�ضة الميكانيكية منذ نعومة �أظافره.
ُ
واكبت كم�شاهد
قال جرمانو�س�« :أع�شق الريا�ضة الميكانيكية منذ �صغري وقبل مغادرتي �إلى الواليات المتحدة
وخ�صو�صا في ق�ضاء البترون ،ف�أنا ابن
ال�سباقات �إذ �إن ال�شمال ي�ستقطب العديد من المراحل الخا�صة لل�سرعة
ً
بلدة دير اّ َ
بل .ومنذ �صغري كنت �أقود �سيارة والدي وكان لدي ال�شغف بهذه الريا�ضة الجميلة .وفي العام  2003غادرت
�إلى الواليات المتحدة وا�ستمريت �شغو ًفا بها و�أواكب كم�شاهد العديد من ال�سباقات .وفي تنقالتي العادية هناك
�أقود �سيارة ميت�سوبيت�شي الن�سر ايفو  10قبل �أن �أ�شحنها �إلى لبنان».

رالي الربيع
وتابع« :لقد �شاركت في رالي الربيع على متن �سيارة
ميت�سوبيت�شي الن�سر ايفو ) 9المجموعة «ن»( من تح�ضير
فريق «موتورتيون» الذي ي�شرف عليه ال�سائق البطل روجيه
فغالي وبالمنا�سبة �أود تهنئته لإح��رازه لقب رالي الربيع.
وجل�س بالقرب مني على «المقعد ال�ساخن» المالح �إيلي
مهنا ،لكن للأ�سف وخالل المرحلة الأولى من الرالي وهي
خرجت بعد قيادتي
مرحلة بالط ،ومن �شدة حبي للمغامرة
ُ
 18كلم بعد حادث تع َّر�ض له الإط��ار الأمامي ،وكان من
ال�صعب تبديله ،وخيرها بغيرها».
و�أ���ض��اف« :لقد كانت تجربة رائ��ع��ة على ال��رغ��م من
خروجي لكنني ا�ستمتعت بخو�ضي التجارب على المراحل
الخا�صة قبيل الرالي».

رالي لبنان
وعما اذا كان �سي�شارك في رالي جزين وفي رالي لبنان
الدولي بداية �أيلول المقبل� ،أجاب جرمانو�س« :لم �أق ّرر بعد

الم�شاركة في رالي جزين ب�سبب م�شاغلي الخا�صة ،لكنني
حت ًما �س�أ�شارك في رالي لبنان الدولي الذائع ال�صيت ،والذي
يعتبر �أجمل رالي �ضمن روزنامة بطولة ال�شرق الأو�سط
وفق المراقبين ،و�س�أحاول تحقيق نتيجة جيدة فيه .لدي
�شغف خا�ص بال�سباقات وزوجتي تانيا تدعمني وت�شجعني
مع ابنتي لوفي )� 8سنوات( وابني �شربل )� 5سنوات( الذي
أي�ضا يع�شق �سباقات ال�سيارات .وبالمنا�سبة� ،أود �أن
هو � ً
�أ�شكر زوجتي لتغطية فترة غيابي».
أي�ضا قال� « :أحب لعبة
وحول الريا�ضات التي يحبها � ً
الكرة الطائرة ،ويعجبني الالعب الأرجنتيني بكرة القدم
ليونيل مي�سي لأنه موهوب و�أف�ضل العب في العالم .و�أ�شجع
منتخب �إيطاليا لكن للأ�سف لن ي�شارك في المونديال الذي
�سيقام في قطر في �أواخر العام الجاري».
وختم�« :أع�شق لبنان وطبيعته الخالبة ،ولدي الحنين
أوجه تحية �إلى روح �صديقي الراحل �شوقي
�إليه .و�أود �أن � ّ
خليل )زوج �شقيقتي روال( الذي كان �أول من �شجعني على
الم�شاركة في الراليات و�آمل �أن �أهدي �إلى روحه يو ًما ما
�صعودي �إلى من�صة التتويج.
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نادي «بريوت» زعي ًما ل�سلة لبنان للمرة الأوىل
ريا�ض عيتاني

ُ
اخت ِتمت بطولة لبنان «اك�س اك�س الإيرنجي» لكرة ال�سلة لنوادي الدرجة الأوىل للرجال ب�أف�ضل طريقة ممكنة .و�سقطت
كل الإدعاءات والتهويالت بتعطيلها وعدم اكتمال ال�سل�سلة النهائية وفق ما تقت�ضي الأ�صول وين�ص القانون ،وجرى
التتويج على �أر�ض امللعب رغم كل الظروف ال�صعبة والأو�ضاع القا�سية التي يعي�شها اللبنانيون منذ �سنوات.
توج نادي «بريوت فري�ست كلوب» بطلاً للبنان للمرة الأوىل يف تاريخه ،بعدما ح�سم النتيجة ل�صاحله � 3 - 4إثر فوزه يف
املباراة ال�سابعة احلا�سمة على حامل اللقب «الريا�ضي بريوت» بنتيجة ( 62-79الأ�شواط )62-79 ،44-59 ،29-39 ،20-19
يف املباراة التي �أجريت بينهما على ملعب «جممع ال�شياح الثقايف الريا�ضي» �أمام جمهور ملأ املدرجات قبل �أكرث من �ساعة
على موعد انطالق املباراة».
وبات «بريوت فري�ست كلوب» الفريق اخلام�س الذي يحرز اللقب منذ انطالق البطولة بحلتها اجلديدة العام  ،١٩٩٢وكان
بطلها «الريا�ضي بريوت» (�صاحب الرقم القيا�سي بعدد البطوالت  17يف الع�صر احلديث و 38منذ بداية الدوري) ،ثم
«احلكمة بريوت» يف املو�سم التايل ،علمً ا �أن الفريقني الوحيدين اللذين ك�سرا احتكارهما للبطولة هما «ال�شانفيل» بطل
مو�سم  2012-2011على ح�ساب «�أنيبال» زحلة ،و«هومنتمن بريوت» بطل مو�سم  2018-2017على ح�ساب «الريا�ضي بريوت».
وهذا النهائي الثاين لبريوت فري�ست كلوب يف م�سريته يف الدرجة
االوىل ،بعد الأول يف مو�سم  2019-2018حني خ�سر �أمام الريا�ضي
بريوت يف �سل�سلة النهائي بنتيجة  ،4-2علما انه جنح يف مو�سمه
االول يف الدرجة الأوىل عامي  ،2018-2017يف بلوغ الدور ن�صف
النهائي الـ«فاينل فور» وخ�سر �أمام الريا�ضي بريوت � ً
أي�ضا ،بنتيجة
 3-1من خم�س مباريات ممكنة.
وك��ان «ب�يروت فري�ست كلوب» حل يف املو�سم املا�ضي يف املركز
اخلام�س بعدما ف�شل يف الفوز على «احلكمة بريوت» والت�أهل �إىل
الدور ن�صف النهائي �إثر وباء «كوفيد »19-التي ترك �أثره على جميع
النوادي ،و�أدى �إىل توقف الن�شاط الريا�ضي يف لبنان يف �شكل عام
وكرة ال�سلة يف �شكل خا�ص وت�سبب بالغاء بطولة مو�سم 2020-2019
«ال�سباب قاهرة».
يف املقابل ،تلقى «الريا�ضي» خ�سارته الرابعة يف الدور النهائي منذ
العام  ،1992الأوىل والثانية ح�صلتا �أمام «احلكمة» مو�سمي -2002
 2003و ،2004-2003والثالثة �أمام «هومنتمن» مو�سم .2018-2017

ً
تتويجا
األكثر

يعترب «الريا�ضي» الأكرث فو ًزا بلقب البطولة� ،إذ توج اً
بطل لها  16مرة
منذ عام  ،1992مقابل � 8ألقاب لـ«احلكمة» ،ولقب لكل من املرمييني
ديك املحدي «ال�شانفيل» و»هومنتمن» و"بريوت فري�ست كلوب".

سيناريو مجنون
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عبارة «جمنون» تخت�صر �أحداث الدور النهائي� .سيناريو غري متوقع،
ف�أكرث املتفائلني يف «الريا�ضي» بريوت مل يكن يتوقع �أن يتمكن فريقه
من الو�صول �إىل املباراة ال�سابعة الفا�صلة ،و�أك�ثر املت�شائمني يف

«بريوت فري�ست كلوب» مل يكن يتوقع �أن يذهب فريقه �إىل مباراة
�سابعة حا�سمة.
نهائي متقلب �سقطت فيه كل التوقعات ،و�سقط معها عامل �أف�ضلية
الأر�ض الذي �سعى له الفريقان طوال املو�سم على اعتبار �أنه ي�شكل
�أح��د �أب��رز عوامل ح�سم النتيجة ،عل ًما �أن عاملني بارزين ط َب َعا
نهائي مو�سم  2022 – 2021هما� :إ�صابة ا�سماعيل �أحمد ،هايك
كيوغجيان ووائل عرقجي ،وتوقيف جمهور فريق «الريا�ضي» الذي
يعترب الالعب رقم واحد ويعطي دف ًعا قو ًّيا لفريقه يف املباريات على
�أر�ضه يف قاعة �صائب �سالم على ملعبه يف املنارة.
نهائي م�شوق وحما�سي ،ومتابعة جماهريية الفتة �أعادت �إىل الذاكرة
الع�صر الذهبي للعبة عندما كان اجلمهور يح�ضر �إىل امللعب قبل
�ساعات وتنفد البطاقات قبل �أيام من موعد املباراة.

املباراة السابعة احلاسمة

خ�صو�صا �أن الفريقني
كان من امل�ستحيل توقع النتيجة النهائية،
ً
ميلكان جميع مقومات الفوز و�أ�سلحة احل�سم ،وال �أف�ضلية لأي
منهما على الآخر� ،إذ �سقط كل منهما على �أر�ضه مرتني.
جاءت بداية املباراة نارية من الطرفني اللذين تبادال الت�سجيل،
قبل �أن ينجح «الريا�ضي» يف ح�سم الربع الأول مل�صلحته بفارق
نقطة وبنتيجة  .19-20ويف الربع الثاين بد�أ «بريوت» ال�سيطرة
على امل��ب��اراة ،وجن��ح يف ت�سجيل  20نقطة مقابل  9نقاط فقط
لـ«الريا�ضي» ،ليتقدم مع نهاية الن�صف الأول من اللقاء بفارق 10
نقاط وبنتيجة  .29-39ويف الربع الثالث ،وبعدما كانت التوقعات
ت�شري �إىل قدرة الريا�ضي على تقلي�ص الفارق ،جاء الواقع عك�س
ذلك� ،إذ وا�صل بريوت تفوقه ،وجنح يف رفع الفارق �إىل  15نقطة
بنتيجة  .44-59ويف الربع الرابع الأخ�ير ،حافظ «ب�يروت» على
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خالل ُّ
ت�سلم ك�أ�س بطولة لبنان لكرة ال�سلة لنادي بريوت.

تقدمه ،و�سجل  20نقطة ،مقابل  18نقطة لـ«الريا�ضي» ،ليح�سم
املباراة ل�صاحله بفارق  17نقطة وبنتيجة .62-79
وكان �أف�ضل م�سجل للفائز جريارد حديديان  28نقطة و 13ريباوندز
ومتريرتني حا�سمتني� ،إيلي �شمعون  20نقطة و 6ريباوندز ومتريرتني
حا�سمتني� ،سريجيو دروي�ش  16نقطة و 3ريباوندز و 8متريرات
حا�سمة ،و�صالح امل��اج��ري  10نقاط و 12ريباوندز ومتريرتني
حا�سمتني ومل يتمكن عرقجي من امل�شاركة �سوى  4دقائق ب�سبب
الإ�صابة وللخا�سر البو�سني علم الدين كيكانوفيت�ش  27نقطة و5
اً
متحامل على
ريباوندز ومتريرتني حا�سمتني� ،أمري �سعود )لعب
الإ�صابة(  17نقطة و 5ريباوندز و 4متريرات حا�سمة ،كرمي زينون
 7نقاط و 5متريرات حا�سمة.

«دوبليه مستحقة»

ا�ستحق «بريوت فري�ست كلوب» اللقب يف مو�سم غري عادي حقق
فيه «الدوبليه» بعدما �أحرز لقب الن�سخة  18مل�سابقة ك�أ�س لبنان
�إث��ر ف��وزه على احلا�ضر ال��دائ��م يف النهائي «الريا�ضي ب�يروت»
بنتيجة  .65-82هذا الإجناز يقف وراءه الإدارة الناجحة بقيادة
الرئي�س «اجلنتلمان» ندمي حكيم ،و�أمني ال�سر ومدير الفريق اخلبري
والن�شيط جوزف عبد امل�سيح ،وزم�لا�ؤه املندفعون �إيلي �سماحة،
طارق كرم ،الأب جهاد �صليبا والزميل فار�س كرم ،جهاز فني بقيادة
املدرب القدير �أحمد فران وم�ساعده �أحمد ميوت ،والعبون مميزون
مثل وائل عرقجي ،التون�سي �صالح املاجري ،جريارد حديديان،
�سريجيو دروي�ش� ،إيلي �شمعون ،نعيم رب��اي ،ندمي �سعيد ،ومازن

منيمنة ،الذين قام كل واحد منهم بواجبه ونفذ املهمة املوكلة �إليه
خ�صو�صا بعد �إ�صابة
خ�صو�صا يف املباراتني ال�ساد�سة وال�سابعة،
ً
ً
عرقجي.

فوضى في التتويج

ويف اخل��ت��ام ،ورغ��م الفو�ضى العارمة يف التتويج ،وف�شل جلنة
املالعب يف القيام بدورها وتعاطي بع�ض �أع�ضائها بطريقة فوقية
مع كثريينِ ،
وتعدّي بع�ض من �أع�ضائها �أ�صحاب «الع�ضالت املفتولة
والر�ؤو�س احلامية» لفظ ًّيا وج�سد ًّيا على عدد من الإعالميني يف
امللعب ،جنح نائب رئي�س الإحتاد الآ�سيوي ورئي�س الإحتاد اللبناين
لكرة ال�سلة �أكرم حلبي يف ت�سليم ك�أ�س البطولة �إىل كابنت فريق
ً
حماطا برئي�س النادي ندمي
«بريوت فري�ست كلوب» رودريغ عقل
حكيم ورئي�س جمل�س �إدارة حمطة «�أم تي يف» مي�شال املر.

احلكم اللبناني

ورغم الإعرتا�ضات والإنتقادات والت�شكيك التي تعر�ضوا لها طوال
املو�سم ،جنح احلكام اللبنانيون يف �إي�صال البطولة �إىل ب ّر الأمان،
والأخطاء القليلة التي ح�صلت يف بع�ض املباريات مل تكن مق�صودة
خ�صو�صا يف الدور النهائي الذي
�أو متعمدة يف مو�سم طويل و�شاق،
ً
مل يخ ُل من امل�شاكل ،عل ًما �أن احلكم اللبناين م�شهود له بالكفاءة
والنزاهة وهو مطلوب يف العديد من البطوالت العربية والآ�سيوية
والدولية.
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منتدى األمن
وطني

طغيانه الحلو

وط�����ن�����ي و�إن ع������ز ال�����ف�����داء
ل����ك م��ه��ج��ت��ي ل����ك م����ا ت�����ش��اء
ف����ي����ك الأب��������������اة ت�������س���اب���ق���وا
ل���ح���م���اك ق�����د ل����ب����وا ال����ن����داء
ف����ي����ك ال����ن����ف����و�����س ت����ك����اب����رت
ق������د ح������ل ف���ي���ه���ا ال����ك����ب����ري����اء
وط����ن����ي ال���ح���ب���ي���ب ف�������دم ل��ن��ا
ح���������ص����ن����اً ل����ك����ل الأوف�������ي�������اء
ف�����ي ال�����ح�����رب ن����ح����ن ح���م���ات���ه
ف����ي ال�������س���ل���م ن��ع��ط��ي��ه ال������والء
ون����������������ذود ع������ن������ه ب�����روح�����ن�����ا
ح�����ت�����ى ي�����ت�����م ل�����ن�����ا ال����ب����ق����اء
ون�������ظ�������ل ن�������رف�������ع ب�����ي�����رق�����اً
م�����ت�����ط�����اوالً ح����ت����ى ال�������س���م���اء
وط�����ن�����ي الأب�����������ي ف���ع�������ش ل��ن��ا
رم�������ز ال�����ك�����رام�����ة والإب������������اء.

أغرد من خلف ال�شبابيك �أحرفا
� ِّ
ً
وتلب�سني الأيا ُم �صوتا وموقفا
ُ
�أغ ّرد من بعد اللهاث �صبيةً
تم ّزق في الريح الخفيفة معطفا
ٍ
كمنجة
�أ�سي ُل مِ َن المعنى ب�صوت
ِ
�صمت اللقاءات «مجحفا”
تردّد عن
�أقلّد �صوتي في ال�ضباب� ،أ�ش ّبه
في �إذا احتفى
المعاني ،و�أغري ال�صمتَ ّ
و�أبع ُد في طاغوت �شعري مدان ًة
أقرب من طغيانه الحلو مترفا.
و� ُ
�سمار اللقي�س


محمد عبد الرحمن دمج

ّْ
تفل
ال
بقلك تعا ..بتروح
بتروح م ِ ّني الروح
بتف ّل
وحدي ب�ضلّ
بغمر دمع مجروح
بتق ّل
بقلبي المرا بتنوح
بيوعا بحلمي نوح
وبم ّل
بفرفر متل مدبوح
ولما ببالي تط ّل
بيخلق لحلمي ظ ّل
وحدي ..لحالي بنقلب عالك ّل
فيي حنيني بيرجع بيوعا
ودقات قلبي ب ين�شفو دموعا
وبغ ّل...
ال تف ّل
بدي بجرحي بوح.
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نجوى ال�شدياق حريق

كل الأمور م َع ْربَ�سي حتى الطريق
ما�شي لوحدو ال رفيق وال �صديق
َخيْل الزمن واقف على مفرق عتيق
هبوب الهوا
ناطر
ِ
راك�ض َم َحلّو ِ
دمعو ِ
ن�ش ْف من بعد ما احم ِّر بجمر
بعين ال�سنين الباكية كِ تْر القهر
زاد الأ�سى ان�سان كرهان ال ُع ُمر
و�صل على لبنان ما القى دوا
َّ
وين اللي كانو يج ِّملو لون َّ
ال�ش َف ْق
حتى جمال الأم�س والنور احتر ْق
رمل ال�شواطي عاب�سي بوج البحر
والموج كنو طير وجناحو انطوى.

�سالم قرعوني

ِّ
تكفي
«بحبك» ..ما بقى
َّ

ومضات

بح ّبك متل �شي �شلّة ْم�ساكين
ي�ضيفو ال�سهر من ك�سرة الح ّفة )ي(
بح ّبك متل �شي �صفنة ْمجانين
وينو العقل ؟عم ي�س�ألو الك ّفة )ي(
بح ّبك متل غيمات م�شتاقين
يز ّفو ال�شتي بعر�ش ال�سما ز ّفة )ي(
بيكفي ِب ُحبنا نكون مديونين
”.بح ّبك «لـ �إ ّنو ما بقى تك ّفي
پپپ
في محبرة زرقا بقلب البحر
بتطبع حكي عا م�سمعا مكبوب
وبتفتح بْوابا بوقت القهر
ب ّكير يمكن �أو بعد الغروب
ْن ك ّنك طليق وبالحكي موهوب
ب�س ت�سمعك رح تطبعك مكتوب!

ماذا نقو ُل ونحن الذين بمنتهى الحب
ن�صوم عن الأذى في�ؤ ّذنون لنا
في مغربهم خذالنا؟
پپپ
جميعنا ممتلئون بال ّر�سائل
التي ال ن�ستطيع اِر�سالها،
ٍ
تخمة
لذلك قد نعاني من
وانتفاخ في القلب ي�ؤلمنا!
ٍ
پپپ
في هذا البحر الأ�سود
ال توجد قوارب نجاة ح ّتى
و�سادتك �ستقودك �إلى الكابو�س
َ
عليك �أن تتقن فنّ ال�سهر
لذا
كي ال تغرق في الدموع!
پپپ
كان زاهدًا كيو�سف،
لقي في البئر ولم يتذ ّمر..
�أُ َ
لك ّنه لم ي�صبح يو ًما عزيز قلب!
پپپ
نبني الـ»ال» بحجارة الـ «نعم»
هو ال ّتنازل بكثرةٍ ين�صهر
ليتفجر بركا ًنا من ال ّرف�ض!
ّ

�آالء �سيف الدين

الوطن زعالن
ك ّنو الوطن زعالن ما عرف الهوى
جايي انا وتعبان تختخني النوى
تم ّنيت �شوف الحب ت�إ�سهر معو
تاري القمر غفالن ما �سهرنا �سوى

فاطمة الم�سلماني
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ِّ
الشباك
عنة
َّ
�شباكها الب ّني
كنت �إ�سمعو مرات بيغ ّني
كنت �إق�شعو بيرق�ص مع الن�سمات
مليان �ضحكات
�شو الغيرك يا�شباك
عم �إ�سمع منك الع ّني ورا الع ّني
كل ما كنت �إق�شعك مفتوح
ترجعلي الروح
وح�س حالي �صرت بالجنيّ
�شو ال ب َدّلك
قولك الهوا ماعاد يفهمني؟



الموح�شة ك ّل الذكريات
وعن ٍ
تالعب بالوقت
عمد
َ
لي�سرقني �إلى الن�سيان...
عتاب ّ
تلطى بالكبرياء
غ ّربني
ٌ
يهذي بحروف الغياب
ويبحث في الأ�سماء
عن حنين ..عن �صدًى
يَ�شفي �شفاهً ا دامعة...
يا عنا ًقا ينتظر
ماذا لو كان ال�شهيد قلبي
من �سيبكيه ؟
ومن �سيل ّوح له بالوداع الأخير؟

رانية مرعي

طوني حموي
تَ وب ِلعياري

أول درس بالحب
مرك وجع فيه القلق م�شروع
ِّ
وقلبك جرح فيه النب�ض موجوع
فيكي فكر ع قد ما فيكي
حكايات لل�صبر بزمان الجوع
معتاد �صمت الليل يحكيكي
وتحكي بال كلفة و بال ممنوع
لكن �إذا ق ّرب ع ما�ضيكي
بتتل ّبكي وبتغ ّيري المو�ضوع.
پپپ
كان الزمن لهفة حلم العيون
و�أ ّول در�س بالحب ف ّهمني
وقت اللي جيتي وحبك المجنون
ب�آخر ثواني ال�شوق داهمني.

كمال �شعيب

ماذا لو ؟
يا عنا ًقا ينتظر على �ضفاف الأمل
�أما زلت تذكرني ؟
�ش ّتتني الألم
ورمى على الدرب

الليلة يَ بحر ل�سهرة الع�شاق
نقيت توب مف�شلق وناري
معلي�ش درزات ال َعزافو عتاق
املهم �إ ّنو ي�صون �أ�سراري
وجك حلو هال�صيف ق ّي�ستو
َم َ
َ
َ
ْ
دانتيل َمك�سي وك�شك�شو مالِح
وج�سمي �إذا املوجات ل ّب�ستو
رح كون َرمل و َ�شط ك ّر�ستو
عامل ّد الب�س عا َ
جلزِ ر �شالِح
موجك يا ريتو لل�سهر �صالِح
بعمرو ما د ّفى توب لِعياري.

�سيلفي عي�سى

ٌ
جميلة أنت
�س�أرقع ثقوب الزمن بالكلمات
و�آالف الأزرار من الورد
�س�أ�سمع القلب معزوفة عينيها
وحلن اخللق فيهما
و�أخلق من نورهما �شم�سي وقمري
و�أم�شي �إليهما�..أو مت�شي.
پپپ

جميلة �أنت كوردة ربيعية
�أفردت لل�شم�س نداها
كنخلة فراتية جادت بحالها
كيا�سمينة دم�شقية
تعطرت املدن ب�شذاها
كربتقالة �صورانية
�سقت البحر بهاها
كدفقة هرمالنية
باحت لل�صيادين
ب�سر النهر الذي �أغواها
�أو كجنية بعلبكية
حاكت من خيوط ال�شم�س
�أعمدة ل�سماها....

�أحمد جعفر

كل العالم حبوكي
ع������م ي����ب����ك����وا ك����ل����ن ������ص�����اروا
وج����������ك ����ض���ح���وك���ي
وان������ت������ي ّ
������ص�����ار ال������������ورد ب����م���������ش����وارو
�أح�������م�������ر وال��������ل��������ون م���ل���وك���ي
ال����م����ه����م ات���������ض����ل����ك ع���ط���ول
ب����ال����ع����ط����ر ت����ف����ح����ي ب���ق���ب���ول
ج�����م�����ال�����ك ده���������ب م�������ش���غ���ول
و��������ص�������ى ع����ل����ي����ك����ي �أب������وك������ي
ّ
پپپ
ع�����م ي���ه���ت���م���و ب�����إ�����ش����ي����ا ك��ت��ي��ر
ن�������س���ي���و ال����ف����ك����ر وت����دوي����ن����و
����س���ه���ر ودب������ك������ة وم���������ش����اوي����ر
ال�����ل�����ي �����ش����اف����ك اهلل ي��ع��ي��ن��و
ب��ي��ت��م��ن��و ..ت ي��ح�� ّي��وك��ي
پپپ
ي�����ا «ح������ل������وة» ب���������وراق ال������ورد
غ����ط����ي����ت����ك ن����ف����ح����ة ال�����ه�����ام
ب���ال�������ص���ق���ع���ة ب�����ن�����زالت ال���ب���رد
ك����ت����ب����ت����ك ق���������ص����ي����دة غ�������رام
وك����ل ال���ع���ال���م ح�� ّب��وك��ي.

المعاون الأول طوني اليا�س نجيم
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ِل َ
ــأل َســف
ِحـبْـر ْوقـلَـم بَـيْـت ْو َ�ش ِـطـر
ِوبْـحـور َمـ ْعـدودي
ْ
ب�س ِطـر
ـر
�سط
َ�صـدْر ْو َع ِـجـز
َ
�أ ْوتــاد َم ْ
ـ�شــدودي
ُ
َ
َحـ ْرف انْـكـتَب فـاح ال ُعطـر
نَ ْ�سمِ ة َ�صـفـا عـودي
د ْمــع انْـ َذ َرف مِ ـثْـل الْـ َوتـرَ
تَـ ْرتـيـل �أنْـ�شــودي
هَ ـيْـذا ِ�شــعِ ــر هَ ـيْـذا عِ ـلِـم
مـا فـيـك تِـتْـغا�ضى
واقِ ــع ِوعــي َمــ ّنـو ِحـلِــم
ِوثْـيـاب َف ْ
ـ�ضـفـا�ضـا
َو ْزنـو ُ�ســنَـن مـا فـي زلِـم
ِبـــ ْوراق تِـــتْــرا�ضـا
َعـر�ضـو َطـلَـب نَـ ْقـدو َقـلَـم
وحـروف تِـتْـقـا�ضـا
ْ
ْوهَ ـلَّـق ز َمـن ِب ْ
ـخ�س ال َّز َمـن
َعـبْـيـوت َم ْك�سـورة
َّ
َغـ َّرق ِ�شـعِ ـر َ�صـ ّفـى الثـ َمـن
فِ ـ ْرهـاد َ�ش ْ
ـخطـورة
دعـم ثَـوب ائْـتَـ َمـن
�شاعِ ـر َ
َ
ـ�سـتـان فـ ْرفـورة
فِ ْ
ّ
ْ
ـ�سـران وال�ش ْعـر ان َ�ضـ َمـن
َخ ْ
ــحـروف مــا �إلْـهـا ثَـ َمـن
َع ْ
َ
ّ
عــا زاف تــنــورة.

ريدان الكوكا�ش

سفر
انا م�سافر على الغربة لأني
غ�صب عني مفارق م�ش تمني
ورغم ما بالقلب �صورة خيالك
بقلبي جرح دامي والف ع ّنة
انا وهونيك لو مرة ومالك
حنيني وو�صلك المكتوب مني
رح تح�سي بعذابي وع قبالك
على المكتوب دمعة عم تغني
ما بن�ساكي بحال روعة جمالك
يا ورد اللي ح�ضني بعطر جنة
انا مجرم اذا بع�شق بدالك
وغدرت الورد مطرح ما ح�ضني
ما بن�ساكي وال بن�سى داللك
يا �شعري يا �صور ابداع فني
ر�سمتك بدر �ضوا ليل حالك
كتبتك �شعر ع �شفاف المغني
واذا خفتي من الغربة ع حالك
ال ال يا حياتي الزهر هني
وقولي للعطر ع طرف �شالك
عبكرا راجع النحل المجني
ومهما قطعو و�صالي وو�صالك
وع قلبي وقلبك تجنو تجني
رتاحي وريحي من النا�س بالك
ما فيهن يوم عنك يبعدوني
وال فيهن يبعدوكي يوم عني.

حيدر ع�سيلي

لقاء

جاذبية الذكريات
َّ

تعالوا نحلم ،ففي الحلم ب�شرى
وفي الب�شرى ثورة
وفي الثورة لحن قدا�سة
تتوالد الف�صول ويزهر الربيع
فالتقي وردة �أجمل وردة لم اقطفها
قالت :انا العطر
ويلي من عطرها
تمايل القمر
ا�شعل كل االنوار
فتح �شباك الليل
ادار مو�سيقى ال�سكون
لربما في العطر حب
�سمِ َع خطوات
و�صلت وحدها بال حبيب
وفي �أنين البوح عانقتُ وحدتها
هم�ستُ النتظارها� :سامحيني
ت�أخرت...
وحملني � ِ
إليك اليوم قدر.

ٍ
�شغف
�أ�سرتجع �شريط العمر يف
أق�ص منه جزءاً من نف�سي ال يتجز�أ
� ُّ
ملرحلة م�ضت يف حلظات
كنت �أظنها لوهلة �أنها دهر ولن ينتهي...
مل �أعب�أ يوماً لفقدها
فق���د كنت �أله���و برفقتها كفرا�ش���ة خفيفة
الظل
تتنقل فوق مرج من الزهور
ت�سابق الغيم يف �أحالمها الوردية
تخطف القبلة عن �شفاه الي�أ�س
لتحولها �إىل ابت�سامة �أمل
فهي ترف�ض احلزن ،حتب احلياة،
ت�شرق مع �ضوء ال�شم�س
لتنجز ما ر�سمته خميلتها الطفولية.
تراودين بني حني و�آخر
فهي �صديقي الأجمل ،ووني�سي الأوفى
نعم� ...أ�شتاقها و�أنا عندما �أح ّ ُن �أكا ُد �أج ّ ُن
ف�أحاول م�سرعة �أن �أعود �أدراجي
خوفاً من �أن �أ�ضيع يف دهاليز املا�ضي.
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�سامر فخر الدين

�أنا �ضعيفة حقاً �أمام جاذبية الذكريات،
و�إن �أكملت امل�سري يف ذلك النفق املظلم
حتماً �س�أخطئ يف طريق العودة.
�إنني غري خبرية بالبو�صلة،
ول�ست جديرة ِب َع ِ ّد اخلطوات،
�أو لرمبا تخطفني دوامة الزمن،
ولن ي�ستطيع العمر انتظاري.
�سيم�ضي غري �آبه ومن دون اعتذار !

مها عبيد

غربة
 ال�ساعة الواحدة �إلاّ «�أنا و�أنت«ّ
مكتظ��� ٌة بوحدتي...وح���دةٌ عالي ُة
ه�أن���ا ذا
اجلودة!
ٌّ
يتناف�س على اقتنائها كل من الأرقِ والقلق:
ي�ش�ت�ريها القل���ق فيدفع فيها الأر ُق �س���عراً
�أعلى.
تن�س���يني متاع���ب تل���ك ال�ص���فقة وم���رارة
وحدتي اللذيذة
�أ�صابع ترتاءى يل يف الظالم ك�أنها متنكرة
على هيئة �أ�شباح من العدم.
�أخاف و�أحتار� ،أقوم و�أنام...
�أح���اول ا�ستح�ض���ار �أي خيط يدلني على
تلك الأ�صابع !
�آه! بع���د حم���اوالت ج ّم���ة� ،أ�س���تطيع الآن
ك�شفها بكل �أريحية.
ٍ
�س���اعات من جهلي بذلك � -أ�س���تطيع
بعد
الآن معرفتها
من بني �آالف الأ�صابع،
بخامت منقو�ش عليه
كيف ال وهي املز ّين���ة
ٍ
جنونك واخليانة؟.
تت�س���لل تلك الأ�ص���ابع خل�س��� ًة نح���و �أنفاق
�ضلوعي ...
فاخر ورخي�ص،
بعطر
�أراها ملطخة
ٍ
ٍ
�أحبه و�أكرهه� ،أن�ساه و�أ�ستح�ضره.
غريب ومعروف ؛ غريب ؟؟
بغريب عن ذاكرة قلبي.
ال ! ال لي�س
ٍ
�إنه العطر الذي �أهديتني �إياه عندما كتبتَ
على مر�آتنا
لأول مرة «� ِ
أحبك مثل الظالم».
�أبك���ي ث���م �أتذوق مل���ح الدمع علّن���ي �أكوي
جراحات غربتي
�أو �أطح���ن ب�أف���كاري تل���ك الأ�ص���ابع � ،أو
�أك�سرها
لكن عبثاً فتلك التي �أقوم بك�سرهاِّ ،
و�شدها
ونزع اخلامت منها ما هي �إال «�أ�صابعي»
َ
ت�ش���تاقك يف
�...أ�ص���ابعي الت���ي م���ا زالت
الظالم.

زينة بريطع
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ف ّنان

املمثلة روزي اخلويل:

الدنيا مل تن�صفني ..ولن �أتنازل
َّ
يتقن
روزي الخولي من الممثالت اللبنانيات اللواتي
َّ
المركبة والدرامية ،معتمدة
لعب جميع الأدوار ال �سيما
على تعابير ت�ساعدها على تج�سيد ال�شخ�صيات ،وعلى
�أداء رفيع.
روزي التي تحر�ص على �أ�صالة الموقف تقول �إنها منذ
البدايات لم تتنازل..فكيف الآن؟
معها كان هذا اللقاء:
ً
بداية ،لماذا اخترت ال�سير في طريق الفن؟
پ

 في الحقيقة ال �أقول �إنه فن بل دعوة من عند اهلل وموهبة ..فا�ستجبت لها.

پ ومتى كانت الإنطالقة؟
 في الثمانين َّيات من القرن الما�ضي ،وتحديدًا عامي 84- 83حيث �شاركت في م�سرحية «عري�سين مدري من وين» ،وفي م�سل�سل
«الأ�ستاذ مندور» في تلفزيون لبنان .وكانت �أول �إطاللة لي من خالل
الأ�ستاذ مروان نجار .بعدها ك َّرت ال�سبحة لت�صل �إلى �ستين عم ً
ال
بينها «�شعب في المزاد» ،و«�أمرك �سيدنا» ،و«راجع يا فخر الدين»،
و«�ضيف ال�ساعة الخام�سة» مع الأ�ستاذ �أنطوان كرباج ،وغيرها
الكثير .

پ هل �ساعدك جمالك في اختيارك للأدوار؟

�أ�سامة الحمد .كما �شاركت خارج لبنان
ف��ي �أع��م��ال ع��دي��دة منها ف��ي ���س��وري��ا مع
المخرج محمد فردو�س الأتا�سي ،وكذلك في
الأردن.

پ �ألديك مواهب فنية �أخرى عدا التمثيل،
كالغناء مثلاً  ،علمً ا �أنك �شقيقة المطرب المعتزل
ربيع الخولي ،وهو اليوم الراهب طوني الخولي؟
 ال �أملك موهبة الغناء مثل �شقيقي الذي لديه �أغنية تعنينيكثي ًرا و�أردّده��ا على ال��دوام وهي «�آه لو فيي» التي لها في نف�سي
ذكرى ال تُن�سى.

پ هل ِكرّمت على ما ق ّ َدمته من �أعمال؟

 حزت على بع�ض الأو�سمة من نقابة ال�سينمائيين وتكريمات منالبلدات التي ك ّنا نقدّم فيها �أعمالنا ،وكنت مر�شحة للفوز بال�سعفة
الذهبية من مهرجان «موريك�س دور» عن دوري في م�سل�سل
«للموت» ،لكن لم �أعلم ماذا ح�صل فلم �أنلها.
بالمخت�صر ,الدنيا والحظ لم ين�صفاني .و�أنا
�أعاني كبقية ال�شعب اللبناني من الأو�ضاع
ال�����ص��ع��ب��ة ،ول��ك��ن م��ا زل���ت �أت��ف��اءل
بالحياة ،ومنذ �صباي لم �أتنازل
فكيف الآن؟.

 لم �أركز في �أدواري على هذه الناحية ،فقد لعبت كثي ًرامن ال�شخ�صيات ال�شريرة ،و�إن كنت من الداخل ح�سا�سة
و�شفافة.

پ �أي عمل تعتبرينه مفتاح �شهرتك؟

غادة �سالمة

 م�سل�سل «ام����ر�أة م��ن �ضياع»للكاتب �شكري �أني�س فاخوري،
وم�سل�سل «للموت» الذي �أبرز
�شهرتي ،وك��ذل��ك م�سل�سل
«راح����و» للمخرج فيليب
�أ�سمر م��ن ت�أليف نادين
جابر .وقري ًبا �س�أ�شارك
ف��ي عمل جديد بعنوان
«ب���ي���وت م���ن ورق» من
ت�أليف �آية طيبا و�إخراج
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ت�صميم و�إعداد :جوزف كرباج

وقت للتسلية
� ً
أفقيا:

1

2

3

الكلمات المتقاطعة
4

 -١م�ؤلف عربي فار�س���ي الأ�صل نقل من
البهلوية الى العربية كتاب )كليلة ودمنة(،
دولة �أوروبية.
2
ملحين في
 -٢منا����ص� ،ص���وت الغ���زالّ ،
3
طلبهم.
 -٣مدينة فل�س���طينية ،يعتاد على ال�شيء،
4
�شعور.
ً
 -٤ج���اف ،يرم���ي القوم بع�ض���هم بع�ض���ا
5
بالحجارة.
6
 -٥حرف مكرر� ،سورة قر�آنية ،اكتمل.
ونما
 -٦للتف�س���ير� ،س���لطنة �أوروبية ،ن�ش�أ
7
الولد.
8
 -٧م�ش���روبات مثلج���ة منع�ش���ة ،جزي���رة
ايطالية.
9
 -٨من الألوان� ،صوت الح ّية ،من اال�سماء
10
الخم�سة.
�
أ
مرف
القديمة،
اليون���ان
عوا�ص���م
 -٩من
11
ا�سباني.
12
 -١٠دلو بالأجنبية� ،صانه ،بحوزتي.
 -١١من م�ؤلفات فالديمير نوبوكوف ،من 13
صوري العالم.
ا�شهر م� ّ
14
 -١٢نر�شدك ،مثيل.
دينية.
تراتيل
 -١٣ممثل اميركي،
15
 -١٤عملة خليجية� ،آلة مو�س���يقية �شعبية
قبر النبي.
يُ�ضرب عليها بالكف.
ق�ص���ر في ال�شيء ،ركل ،وحدة
 -١٥عا�ص���مة �آ�س���يوية ،م���ن مودي�ل�ات ّ -٤
وزن ،خيط يُنظم فيه الخرز.
�سيارات ني�سان.
 -٥فيل���م �أجنب���ي م���ن بطول���ة
�س���كارليت جوهان�س���ون والممث���ل
 -١من ا�سماء القمر ،ق ّبل ،قطيع من بقر الم�صري عمرو واكد ،وثاق ،ي�شتم.
 -٦ا�س���م مو�صول ،والية اميركية،
الوح�ش.
 -٢ظه���ر ،مدينة ومرف�أ قبر�ص���ي ،حرف نقي�ض فوق ،ارتفع المكان.
 -٧ن�س���يب ،ن���زع ري����ش الطائ���ر،
نداء.
ّ
 -٣رطب الثوب بالماء� ،شهر هجري ،باني الإ�س���م الثان���ي لمغني���ة وممثل���ة

5

6

8 7

9

15 14 13 12 11 10

1

ً
عموديا:

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

اميركية ولدت .١٩٥٠
ً
 -٨اح���دى الق���ارات ،طليقا ،عدا
عدواً كعدو الخائف.
� -٩ش���غل� (1628-1560) ،أدي���ب
و�ش���اعر تركي له )�س���يرة النبي(،
من ا�ص���نام العرب ف���ي الجاهلية،
للنداء.
 -١٠موقع في �سورية عنده تالحم
جي�ش���ا علي ومعاوية ،مكان وا�سع،
يهتم للأمر.

 -١١هرب ،تق�ص الحكاية ،م�ض���غ
الطعام ،عطف وحنان.
 -١٢بل���دة لبناني���ة ،ب�ل�اغ ،حرف
مكرر.
 -١٣مماثالن ،انث���ى الحمار ،ل ّين
منقاد� ،شفرة ال�سيف.
� -١٤سيف قاطع ،ينفعوني.
 -١٥ح ّية دقيقة يُقال انها تطير،
�أرخبي���ل بركان���ي ف���ي �أوقياني���ا
عا�صمته هونولولو ،خراب.

ق�سيمة اال�شرتاك مل�سابقة الكلمات املتقاطعة العدد 366

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.

تياترو  -الي�سار  -تامارا -

4

3 2 1
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6

5

انديرا  -ميكايل  -عمالتي
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حل الكلمات المتقاطعة

 ١ـ ابن الرومي ،اغتم�ض.
 ٢ـ بن ،روما ،لبنان.
 ٣ـ نيرون ،لييج ،اي.
 ٤ـ الدن ،الأمير.
 ٥ـ زوال ،جيدو ،اد.
 ٦ـ مل ،تجاوزت� ،سال.
 ٧ـ يقابله ،وحيد �سيف.
 ٨ـ عدو ،نرقد ،رن.
 ٩ـ اعتدال ،محموداً.
 ١٠ـ دق ،ب�شو�ش ،عدن.
 ١١ـ الوت�سو ،توليدو.
 ١٢ـ بنما ،نم.
 ١٣ـ ابن خلكان ،ر�أفتها.
 ١٤ـ جواد� ،أناف�سه.
 ١٥ـ يا�سمين ،ليوناردو.

 ١ـ ابن حزم ،عاد ،تاجي.
 ٢ـ بني ،وليد عقل ،بوا.
 ٣ـ رمل ،قوت ،اينا�س.
 ٤ـ ارو ،اتا ،دنو ،خدم.
 ٥ـ لونا ،ج ّبرا ،تحل.
 ٦ـ رم ،ليال ،لب�س ،كان.
 ٧ـ والد ،وهن� ،شوبان.
 ٨ـ ينجز ،ريو ،ننال
 ٩ـ يلي ،يتوق� ،شتم ،في.
 ١٠ـ بجاد ،حدم ،وار�سو.
 ١١ـ ان ،لو�سي ،حمل� ،أهن.
 ١٢ـ غانا ،ادهم ،يلف.
 ١٣ـ تن ،مال�س ،وعد ،تفر.
 ١٤ـ �أ ّيد ،يرددونه.
 ١٥ـ �ضرير ،افنان ،مايو.

حل الكلمات ال�سدا�سية

�أفقي ًا:

عمودي ًا:
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كميل مغام�س
رئيفة �صفا
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�صامدون ولكن..

بقلم رئي�س التحرير
العقيد الركن �شربل فرام

بكل �أطيافه معنى اال�ست�سالم ،وكان في ّ
لم يعرف هذا ال�شعب المقاوم ّ
كل �أزمة يبتكر الحلول وينجح
ّ
تخطي نكباته.
في
نكبات متالحقة و�أزمات متتالية بع�ضها تحمله رياح خارجية وبع�ضها تحمله بهلوانات داخلية.
يمكننا �إذا عرفنا �أين تكمن م�صلحة الوطن �أن نجتاز العقبات الخارجية.
معرفة تحتاج �إلى �أ�صحاب ر�ؤى ال يت�أثرون وال ينقادون وال ي�ست�سلمون.
�أما الم�آ�سي الداخلية على ال�صعد كافة فال يمكن معالجتها �إال ب�إرادة قوية و�صادقة.
�إرادة متح ّررة من ّ
كل قيد طائفي.
�إرادة متح ّررة من ّ
كل م�صلحة �شخ�صية و�آنية.
�أال تكفي المعاناة الم�ستم ّرة على ال�صعد كافة.
�أال يكفي الهمّ االقت�صادي ال�ضاغط ّ
لنب�شر بحروب �أخرى.
�شبعنا حروبًا وانت�صارات وهمية.
�شبعنا ويالت ت�صيب الأبرياء وترفع الو�ضعاء.
ً
إجحافا.
�شبعنا ت�س ّل ًطا وا�ستبدا ًدا و�
�آن الأوان لزمن جديد يحمل الخال�ص الذي انتظرناه طويلاً .
�آن الأوان لزمن يحمل الر�ؤية الوا�ضحة والإرادة ال�صادقة.
نحن �صامدون ولكن..
لن ن�سمح بعد الآن ب�أن تقتلوا �صمودنا.
لن ن�سمح بعد الآن ب�أن تقتلوا ثقافتنا وهويتنا.
�إرادة الحياة �أقوى من ّ
كل ظلمة وظالمة.
�إرادة الحياة �أقوى من ّ
كل ت�س ّلط �أعمى.
�سينتهي هذا النفق الطويل.
�أمل ب�أنه �سينتهي �إلى النور...
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