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ٌّ
ٌ
وطن يليق بأجيالنا
حق لنا
تاريخنا ِّ
ككل تاريخ مليء بالذكريات.
ذكريات جميلة فرحة ،وذكريات األيمة حزينة.
باالأم�س ،وقبل عامين بالتحديد ،ح�سل انفجار كبير
ه ّ َز قلب العا�سمة فتل ّ َونت بالموت والدماء والدمار.
ُّ
تحل الذكرى الثانية الحزينة على انفجار المرفاأ
اليوم،
نفق بعد من هول ما ح�سل.
ولم ِ
�سحيح ا َّأن الن�سيان يمحو االألم َّ
لكن هذا االألم اأقوى من الن�سيان.
اأقوى من اأن تمحوه اإرادة.
محفور في القلوب.
هذا االألم
ٌ
محفور في ال�سوارع وال�ساحات.
هذا االألم
ٌ
ُّ
يحز بالنفو�س يجعلنا نت�ساءل:
هذا االألم الذي
دائما اأن يموت االأبرياء؟
اأيجب
ً
دماء اللبنانيين ال تزال �ساهدة على هول الفاجعة.
دموع االأمهات واالآباء ،الثكالى واالأطفال ،التزال تنهمر على فقد االأحبة بال ذنب
اقترفوه.
اأما اآن ِ ّ
لكل المتعبين اأن يرتاحوا ويعي�سوا بكرامة؟
اأما اآن ِ ّ
لكل الخائفين اأن ينعموا بالخال�س المن�سود؟
مفتوحا لنتع َّلم من اأخطائنا.
فليكن تاريخنا كتابًا
ً
لنتع َّلم كيف نبني وط ًنا يليق باأجيالنا...
وط ًنا ال يخاف من غده...
وط ًنا يفرح بذكرياته.
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 ...ونقيب املحامني يف بريوت.

الأمن الداخلي .وفي ختام الزيارة ،جرى تبادل الدروع
التذكاريَّة.
من جانب �آخ��ر ،ا�ستقبل اللواء المدير العام ،نقيب
المحامين نا�ضر ك�سبار على ر�أ�س وفد من النقابة في
زيارة جرى خاللها البحث في �سبل تطوير
بيروت ،في
ٍ
َ
تهم الطرفين.
التعاون وق�ضايا ّ
كما ا�ستقبل �أي�ض ًا نقيبة المحامين في طرابل�س
م���اري ت��ري��ز ال���ق���وّ ال ع��ل��ى ر�أ�����س وف���د ،ف��ي زي����ارة ج��رى
خاللها البحث ف��ي ق�ضايا ت��ه ّ��م الطرفين ،وتطوير
التعاون بين م�ؤ�س�سة قوى الأمن والنقابة.
�إلى ذلك ،ا�ستقبل اللواء عثمان ،بح�ضور قائد معهد

 ...ونقيبة املحامني يف طرابل�س.

الحجار ،وفدً ا من
قوى الأمن الداخلي العميد �أحمد
َّ
معهد الأم��م الم ّتحدة للبحوث والتدريب ،في زي��ارة
جرى في خاللها بحث �سبل تعزيز التن�سيق القائم
بين قوى الأمن والمعهد المذكور.
كما ا�ستقبل محافظ المنطقة الروتارية /2452/-
ال���ت���ي ت�����ض��م :ل��ب��ن��ان ،الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ت��ح��دة،
البحرين ،الأردن ،قبر�ص� ،أرمينيا ،جورجيا ،فل�سطين،
وال�����س��ودان -المهند�س ج���ورج ع����ازار ،ي��راف��ق��ه ك��ل من
رئي�سة لجنة م�شاريع المياه في ال�سجون ال�سيدة منى
كنعان ،والمدير التنفيذي للم�شروع ج��اد جرج�س،
في زيارة جرى في خاللها بحث �سبل تطوير التعاون
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ً
ووفدا من معهد الأمم املتحدة للبحوث والتدريب.
...

والتن�سيق بين قوى الأمن وهذه الم�ؤ�س�سة.
وهن�أ اللواء عثمان المهند�س عازار بمنا�سبة
ان��ت��خ��اب��ه ل��ت��و ّل��ي المن�صب ال��ج��دي��د ،و�أث��ن��ى
على دور ال��روت��اري و�أه��م��ي��ة الم�شاريع التي
تقوم بها.
في مجال �آخر ،ا�ستقبل اللواء المدير العام،
جيفري ب�شعالني من ّ
منظمة الإنتربول ،في
زيارة جرى خاللها التداول بمو�ضوع الهبات
ٍ
المقدّ مة ل�صالح قوى الأمن الداخلي ،و�سبل
تعزيز العالقة بين الطرفين .وخالل اللقاء
قدّ م ب�شعالني للواء عثمان درعً ا تذكارية من
َّ
المنظمة.

 ...وا�سكندر طرابل�سي والعميد املتقاعد نعمة بح�ضور العميد خ�شفة.
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 ...وجيفري ب�شعالين.

 ...وحمافظ املنطقة الروتارية والوفد املرافق.
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اً
وم�ستقبل وفد رابطة قدامى القوى امل�سلحة.
...

في �إطار �آخر ،ا�ستقبل اللواء المدير العامً ،
وفدا من رابطة
قدامى القوى الم�سلحة اللبنانية برئا�سة ال�ل��واء الركن
المتقاعد نقوال مزهر ،في زي��ارة تخللها عر�ض لأو�ضاع
الرابطة في ّ
ظل الظروف المعي�شية ال�ضاغطة التي تم ّر
فيها البالد.

ك��ذل��ك ،ا�ستقبل ال �ل��واء ع�ث�م��ان ،العميد ح�سين خ�شفة،
يرافقه كل من العميد المتقاعد �أدوني�س نعمة و�إ�سكندر
طرابل�سي ،في زيارة قدم فيها هذا الأخير للمديرية العامة
لقوى الأمن لوحة زيتية ّ
لجده ال�ضابط �إ�سكندر طرابل�سي
الذي كان قائد ال�ضابطية «الدرك» في العام .1911
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نشاطات المديرية العامة ألمن الدولة

ا�ستقباالت اللواء �صليبا
ا�س�������تقبل المدير العام
لأمن الدول�������ة اللواء طوني
�صليب�������ا في مكتب�������ه بالمقر
العام ،النائب د�.أحمد ر�ستم
وع�������ددًا م�������ن ال�شخ�صي�������ات
ال�سيا�سي�������ة ،الدبلوما�سي�������ة
والأمني�������ة ،وبح�������ث معه�������م
ق�ضايا ذات اهتمام م�شترك،
وج�������رى التط�������رق للأو�ضاع
الداخلي�������ة والإقليمية ودور
المديري�������ة العام�������ة لأم�������ن
ً
م�ستقبال وفد نقابة املحامني.
اللواء �صليبا
الدولة ف�������ي مكافحة الف�ساد
والجرائ�������م عل�������ى مختل�������ف
�أنواعها في �سبيل تعزيز الأمن والإ�ستقرار.
وكان اللواء �صليبا قد ا�ستقبل ً
وفدا من نقابة المحامين.
من جانب �آخر ا�ستقبل ً
وفدا من متقاعدي �أمن الدولة الذين
ّ
�شرحوا ل�������ه �أو�ضاعهم ال�صعب�������ة التي يم ّرون بها ف�������ي ظل الأزمة
الماليّة واالقت�صاديّة التي تم ّر بها البالد ،حيث �أبدى ّ
كل تعاطف
وتفهّ م ل�������كل الموا�ضيع الت�������ي عر�ضوهاّ ،
�شرحا وافيًا
وقدم له�������م
ً
خ�صو�صا �سواء
لما تم ّر فيه البالد عمومً �������ا ومديريّة �أمن الدولة
ً
عل�������ى ال�صعيد الأمني �أم االجتماع�������ي ،ال �سيّما ما يتع ّلق ب�ش�ؤون
الع�سكر ّيي�������ن في الخدم�������ة الفعليّ�������ة �أو المتقاعدي�������ن .و�أكد لهم
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 ...ومتقاعدي �أمن الدولة.

�سعي�������ه لإح�ضار �أدوية من الخارج من خالل الم� ّؤ�س�سات المانحة،
ومحاول�������ة تبديد العراقي�������ل التي تواج�������ه الع�سكريّين وعائالتهم
لدخوله�������م الم�ست�شفي�������ات ،كما �أ ّك�������د موافقته عل�������ى التعاقد مع
رتباء متقاعدين في كل المديريّات الإقليميّة و�سي�صدر خالل ٤٨
�ساعة مذ ّكرة ّ
تحدد ال�شروط المطلوبة.
كما �شكر الوفد اللواء �صليبا على اهتمامه وعاطفته النبيلة
والت�������ي تج ّلت بال�س��������ؤال ع�������ن كل المتقاعدي�������ن واالطمئنان عن
�أحواله�������م ،م�ؤ ّكدين ل�������ه و�ضع �أنف�سهم في ت�ص ّرف�������ه وت�ص ّرف هذه
المديريّ�������ة التي كان لهم ال�شرف في خدمته�������ا  ،متم ّنين له دوام
ال�صحة والعافية.
ّ
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رئي�س احلكومة ا�ستقبل اللواء �صليبا
ا�ستقبل رئي�س حكومة
ت�صريف الأعمال نجيب
ميقاتي في ال�سراي الحكومي،
المدير العام لأمن الدولة
اللواء طوني �صليبا ،وتم
البحث ب�ش�ؤون �أمنية.

الرئي�س ميقاتي م�ستقبلاً اللواء �صليبا.

هبة من اليونيفيل لأمن الدولة
�أقيم في مكتب �أمن الدولة بمدينة �صور حفل تقديم
هبة عبارة عن مولد كهربائي مقدم من قيادة القطاع
الغربي في قوات اليونيفيل ل�صالح مكتب �أمن الدولة

العقيد قرانوح يت�سلم املو ّلد من اجلرنال �ستيكا.

في �صور ،بح�ضور قائد القطاع الغربي في اليونفيل
الجنرال ما�سيمليانو �ستيكا ،والمدير الإقليمي لمديرية
الجنوب في �أمن الدولة العقيد فادي قرانوح ،ورئي�س
مكتب مخابرات �أمن �صور المقدم محمد
حازر ،ورئي�س مكتب فرع
المعلومات لقوى الأمن
الداخلي في �صور الرائد
نزيه عليق .وكان في
ا�ستقبالهم رئي�س مكتب
�أمن الدولة في �صور
الرائد ف�ضل عبا�س.
بعدما تم ت�سليم الهبة
من قائد القطاع الغربي
لليونفيل �إلى العقيد
المدير الإقليمي� ،أبدى
الطرفان ُح�سن العالقة
والتعاون الم�شترك بين
المديرية العامة لأمن
الدولة وقوات اليونيفيل،
واختتم الحفل بتناول
فطور في مطعم
«�أوغاريت» على �شرف
الح�ضور.
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مداهمات ملكافحة اجلرمية والف�ساد و�ضبط خمالفات الأفران
واملو ّلدات الكهربائية
في �إطار عمل المديريّة العامّ ة لأمن الدولة في مكافحة
ّ
ر�صد ومتابعةّ ،
تمكنت مديريّة
الجريمة
المنظمة ،وبعد عمليّات ٍ
ّ
ّ
بعلبك ـ الهرمل ،من توقيف ع�صابة تت�ألف من ثالثة �أ�شخا�ص،
لاّ
ّ
ال�سرقة والنهب من المح ت
�سور َيّين
وفل�سطيني ،يقومون ب�أعمال ّ
ّ
والمنازل في مختلف المناطق اللبنانيّة ،وتمّ �ضبط ال�سيّارة
الم�ستخدمة في عمليّات ال�سرقة ،وم�سروقات عدة منها� ،سيّارة من
نوع فولفو ّ
كهربائي .وال تزال التحقيقات جارية ب�إ�شراف
ومول ٌد
ّ
الق�ضاء ،لك�شف باقي �أفراد الع�صابة وتوقيفهم.
في وقت الحق ،تمّ ت�سليم �سيارة الفولفو الم�سروقة �إلى
�صاحبها بنا ًء على �إ�شارة الق�ضاء المخت�ص.
پ �إلى ذلكّ ،
ّ
تمكنت المديريّة العامّ ة لأمن الدولة من توقيف
الفل�سطيني م .ج .وهو يقوم ب�سرقة دراجة ناريّة بالقرب من مخيّم
ّ
متعددة وقعت في بيروت ،وبعد
�صبرا و�شاتيال ،وذلك بعد �سرقات
انت�شار فيديوهات له ر�صدتها كاميرات مراقبة في �أماكن وقعت فيها
ال�سرقات.
ّ
متعددة كان قد قام
وبنتيجة التحقيق معه ،اعترف ب�سرقات
بها في مختلف المناطق في بيروت ،بالإ�ضافة �إلى عمليّات ترويج
ّ
للمخدرات ،التي توالها في �أحياء قريبة من المخيّم المذكور،
ً
وهو ال يزال موقوفا رهن التحقيق الذي يتمّ ب�إ�شراف الق�ضاء
ّ
المخت�ص.
پ من جانب �آخر� ،أوقفت دورية من القوّة ال�ضاربة في المديرية
العامة لأمن الدولة ،المدع ّو ر .د .في منطقة ّ
تل حياة في عكار،
بعد �ضلوعه في عمليات �سطو و�إطالق نار وترهيب مواطنين
وابتزازهم ،و تمّ � ً
أي�ضا دهم منزله ُ
و�صودرت عنده �أ�سلحة من دون
ترخي�ص.
بعد التحقيق معه ،تبيّن �أنه مطلوب ّ
بعدة مذكرات توقيف
غيابي
ب�سبب �إطالق نار على دوريّة للجي�ش اللبناني ،وحكم
ّ
بال�سجن� ،صادر بحقه عن المحكمة الع�سكريّة المنفردة في

و�أحد املو ّلدات.
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مداهمة �أحد الأفران.

ال�شمال.
ّ
المخت�صة التي تتابع معه
تمّ ت�سليم الموقوف �إلى الجهات
ّ
المخت�ص.
التحقيق ب�إ�شراف الق�ضاء
پ �إلى ذلك ،وبعد الرّ�صد والمتابعة� ،أوقفت دوريّة في محلةّ
بئر ح�سن ،الفل�سطينيّة ر� .صُ .
أ�شخا�ص معظمهم
بجرم تهريب �
ٍ
من المخيّمات الفل�سطينيّة في بيروت ،عن طريق البحر باتجاه
َ
�ساحلي المتن وال�شمال .وبعد
�إيطاليا واليونان ،وذلك عبر �شاط َئي
التحقيق ،تبيّن �ضلوع �أفراد �آخرين معها في عمليّات التهريب،
ّ
م�شكلين ع�صابة من لبنانيّين و�سوريّين وفل�سطينيّين ،كانت
ّ
تهريب �أخرى �إلى �أوروبا خالل �شهرَي �آب و�أيلول
تخطط لعمليّات
ٍ
َ
المقبلين.
ُ
ْ
ّ
المخت�صة
بعد اعترافها بما ن ٍ�سب �إليهاِ � ،أودعت ر� .ص .الجهات
للتو�سع بالتحقيق تحت �إ�شراف الق�ضاء.
ّ
پ وفي �إطار مكافحة الف�ساد وهدر المال العامّ ،وبعد توافر
معلومات لديها عن قيام �أحد ّ
موظفي �إدارة وا�ستثمار مرف�أ بيروت،
ب�إعفاء بع�ض الم�ستخدمين من دفع ر�سوم مرفئيّة� ،أموالها عائدة
لخزينة ّ
الدولة ،لقاء ر�شاوى ماليّة ،وبنا ًء على �إ�شارة الق�ضاء
ّ
ّ
المخت�ص ،قام مكتب مرف�أ بيروت التابع للمديريّة العامّ ة لأمن
ّ
ّ
الموظف المذكور والتحقيق معه ،وبعد
الدولة ،ب�إح�ضار
مبلغ كبير من المال.
تفتي�ش منزله ،تمّ العثور على ٍ
تمّ توقيفه و�ضبط المبلغ المذكور و�أودع المح�ضر مع
الموقوف والم�ضبوطات جانب ال ّنيابة العامّ ة الماليّة.
من جانب �آخر ،ت�ستمر المداهمات التي تنفذها
المديرية العامة لأمن الدولة �ضد �أ�صحاب الأفران
المتالعبين بوزن ربطات الخبز ،وانتهت ح�صيلة هذه
المداهمات �إلى توقيف �صاحبي �أفران �ش.
و�أفران م .في البقاع ،هذا بالإ�ضافة �إلى توجيه �إنذارات
الى  10من �أ�صحاب الأفران� .أما المخالفات التي تم ك�شفها
من قبل عنا�صر �أمن الدولة فتوزعت على ال�شكل التالي:
 التالعب بوزن ربطة الخبز بن�سبة تتراوحبين  15و .% 50
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 التالعب بالميزان الموجود داخل �صاالت عر�ض الأفران. �إقفال الأفران �أمام الزبائن للم�ساهمة بخلق م�شهد الطوابيروافتعال �أزمة.
 ا�ستعمال الطحين المدعوم المخ�ص�ص ل�صناعة الخبز في�صناعة الكعك والحلوى وذلك بهدف تحقيق �أرباح غير م�شروعة.
وفي هذا ال�سياق ،ف�إن التزام الأفران بالقانون لم يكن ليتحقق
لو لم تلج�أ المديرية وبقرار من اللواء طوني �صليبا �إلى توقيف
المخالفين� ،إذ �شعر �أ�صحابها �أن المخالفة �أ�صبحت موجعة
بالن�سبة �إليهم وقد تودي بهم �إلى �إحدى الزنزانات قبل �أن ّ
يبت
الق�ضاء بطلبات �إخالء �سبيلهم بعد
�أيام من التوقيف ،وبالتالي ف�إن ما
تحقق مع �أ�صحاب الأفران هو بمثابة
�إنجاز في ظل الفلتان القائم في
لبنان ،مع � ّأن المخالفات لم تتوقف
كل ًيّا وال يمكن �أن تقمع ب�شكل نهائي،
ً
خ�صو�صا عندما يتعلق الأمر بجرم
�إ�ستعمال الطحين المدعوم في
�صناعة الحلويات .لكن �أبرز ما في
الأمر هو �أن البع�ض المخالف من
�أ�صحاب الأفران �أ�صبح يح�سب �ألف
ح�ساب قبل �أن يرتكب مخالفته � ً
آخذا
بعين الإعتبار � ّأن دورية �أمن الدولة
قد تدهم ّ
محله في � ّأي لحظة و�أن
المداهمة قد تنتهي بتوقيفه.
ّ
وتعد المديرية العامة لأمن
الدولة لحملة مداهمات جديدة
ت�ستهدف الأفران المطاحن ً
بحثا
عن مخالفين جدد وبهدف و�ضع
حد لهذه المخالفات التي يتالعب
مرتكبوها بلقمة عي�ش المواطن
ورغيف خبزه ،و�إذا كان توقيف
�صاحب الفرن هو من الإجراءات التي
�إعتبرها البع�ض موجعة ،فالإتجاه في
المرحلة المقبلة هو لإعتماد هذه
التوقيفات مجد ًدا و�إذا تطلب الأمر
قد يكون لإقفال الفرن المخالف
وختمه بال�شمع الأحمر وكذلك الأمر
بالن�سبة الى المطحنة التي يرتكب
�أ�صحابها مخالفة ويتم �ضبطها.
پ وفي ال�شمال ،قامت دوريات
من المديرية العامة لأمن الدولة
بجوالت على الأفران  ،للت�أكد من
التزامها المعايير التي حددتها وزارة
االقت�صاد� ،إن لناحية الوزن الر�سمي
للربطة �أو لل�سعر� ،أو لجهة ا�ستخدام
الطحين المدعوم ال�ستعماالت غير

الخبز ،كما ل�ضمان ح�سن التوزيع ومنع بيع الخبز في ال�سوق
ال�سوداء ،حتى �أنها �ساهمت حيث يلزم بالم�ساعدة على تنظيم
الأدوار �أمام الأفران المكتظة ،ولم تتردد في تنظيم المحا�ضر لدى
�ضبط �أي مخالفة  ،في �إطار عملها ك�ضابطة عدلية مولجة حماية
الأمن الغذائي للمواطن .
ّ
پ كما توا�صل المديريّة العامّ ة حملتها على �أ�صحاب المولدات
المخالفين ،حيث �س ّيرَت دوريّات في مختلف المناطق اللبنانيّة
ّ
ونظمَت محا�ضر عدة ّ
بحق بع�ض �أ�صحابها الذين خالفوا
الت�سعيرة الر�سميّة ال�صادرة عن وزارة الطاقة.
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«�أمن الدولة» يقلب الطاولة على «الوعد رياق»
يف الدقائق القاتلة
ّ
ا�ستهل فريق المديريّة
العامّ ة لأمن الدولة في
كرة القدم مبارياته في
دوري الدرجة الثالثة
 minifootballبفوز
دراماتيكي على فريق«الوعد
رياق» على ملعب علي
النهري ،ونجح الفريق
بقيادة المد ّرب الم�ؤهّ ل الأوّل
المتقاعد طارق عجينة،
بالعودة من بعيد وتحويل
خ�سارته ب�أربعة �أهداف لهدف
�إلى فوز عري�ض  4-6في

فريق �أمن الدولة.

امل�ؤهل الأول املتقاعد الربقا�شي
الأول يف ماراتون �صور

الدقائق الأخيرة للمباراة.
م ّثل فريق المديريّة الالعبين ح�سين حرب (حار�س
المرمى) ،علي عبداهلل (هدف) ،عمر العرب (هدف)،
ابراهيم رطيل ،خليل خانات ،جون ميرزا (هدف) ،محمود
عبداهلل� ،سالمة محمد (هدف) ،ه�شام عثمان (هدفان).

جدول بتوقيفات المديرية العامة ألمن الدولة
من تاريخ  2022/6/27لغاية  2022/ 7/ 27ضمنًا

نوع اجلرم

16

ّ
نظمت جمع ّية ماراتون بيروت �سباق ن�صف ماراتون
القوات
�صور الدولي لم�سافة  ٢١،٥٠٠كلم برعاية وم�شاركة
ّ
الدول ّية العاملة في لبنان (اليونيفيل) ،كما �شارك عدّ ا�ؤون
وعدّ اءات من مختلف الفرق والأندية المح ّل ّية والخارج ّية
وم�شاركة �أبطال الجي�ش اللبناني والأجهزة الأمن ّية
حيث م ّثل المديريّة العامّ ة لأمن الدولة الم�ؤهل الأول
المتقاعد �شربل البرقا�شي الذي ّ
حقق المرتبة الأولى
�ضمن فئته العمريّة حيث مُ نح الميدال ّية و�شهادة تقدير
للمنا�سبة.

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
4
15
61
168

8
10
8
4
7
15
21
5
15
14
107
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نشاطات المديرية العامة للدفاع المدني

م�شاركــات
العميد خطـّـ َـــار

كلف مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون ّ
ّ
خطار بتمثيله في
المنا�سبات والإحتفاالت ُك اًّل من:
رئ��ي�����س م��رك��ز ال��ب��ت��رون الإق��ل��ي��م��ي �أن���ط���وان ك�����ش��ك��وري��ان ف��ي حفل
افتتاح م�شروع طريق «درب الوفاء» المنفذ من قبل مديرية التعاون
الع�سكري – ال��م��دن��ي ف��ي الجي�ش اللبناني بتمويل م��ن المملكة
الهولندية بدعوة من قيادة الجي�ش اللبناني في بلدة وجه الحجر
قرب قاعدة حامات الجوية بتاريخ .2022/7/14

ا�ستقبـــــــــــــــــاالت العميد خطار

20

ا�ستقبل مدير عام الدفاع المدني العميد
ريمون خطار في مكتبه ال�سفير فرا�س العلي
(�سفير المنظمة العالمية لحقوق الإن�سان)
 WOHRت��راف��ق��ه م���دي���رة م��ك��ت��ب الإغ���اث���ة
ورئ��ي�����س��ة ج��م��ع��ي��ة moment of truth
ال�سيدة لوريت �سا�سين حيث جرى التباحث
في الأزمات التي تعاني منها المديرية العامة
ل��ل��دف��اع ال��م��دن��ي �إث����ر االن��ه��ي��ار االق��ت�����ص��ادي
وت�ضحيات عنا�صر الدفاع المدني في �سبيل
ت��ل��ب��ي��ة ن�������داءات ال��م��واط��ن��ي��ن رغ����م ال���ظ���روف
القاهرة ،ومدى �ضرورة تقديم الدعم له�ؤالء
ال��ع��ن��ا���ص��ر ك���ي ي��ت��م��ك��ن��وا م���ن اال���س��ت��م��رار في
خ��دم��ة ال��وط��ن وال��م��واط��ن وال�����ص��م��ود بوجه العميد خطار م�ستقبلاً ال�سفير العلي وال�سيدة �سا�سين.
التحديات ،وقد تم تقديم  ١٠٠ح�صة غذائية
رئي�سة جمعية «بيتي» ال�سيدة جوزفين زغيب والمديرة
من قبل المنظمة .كما اع��رب ال�سفير العلي
التنفيذية للجمعية ال�سيدة جومانا البلة حيث تم
عن اال�ستمرار بتقديم الدعم لعنا�صر الدفاع المدني
ع��ر���ض خال�صة ال��م�����ش��روع ال���ذي ا�ستمر ل�سنة كاملة
من خالل مبادرات �ستقوم بها المنظمة في المرحلة
ت��م��ك��ن��ت خ�ل�ال���ه ج��م��ع��ي��ة «ب���ي���ت���ي» م���ن ت��ق��دي��م ال��دع��م
المقبلة ن��ظ�� ًرا ل��ل��دور الأ���س��ا���س��ي ال���ذي ت��ق��وم ب��ه ه��ذه
لعنا�صر ال��دف��اع ال��م��دن��ي م��ن خ�ل�ال م�ساهمتهم في
المديرية العامّ ة ال �س ّيما في هذه المرحلة الدقيقة
ت��ث��ق��ي��ف ال��م��واط��ن��ي��ن ل���ت���دارك ال��م��خ��اط��ر ف���ي ح���االت
التي تمر بها البالد.
ال���ط���وارئ .ك��م��ا ت��م ال��ت��ط��رق �إل���ى ال��ه��ب��ة ال��ت��ي قدمتها
الجمعية �إل��ى المديرية العامة للدفاع المدني وهي
ك��م��ا ا���س��ت��ق��ب��ل ال��ع��م��ي��د خ��ط��ار ف���ي م��ك��ت��ب��ه ك��ًّل�ًّاّ من
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كناية عن  ١٨جها ًزا ال�سلك ًّيا ل�صالح
عدد من المراكز� ،إ�ضافة �إلى تركيب
�إط���ارات جديدة لآلية �إطفاء تابعة
لأحد المراكز لكي تتمكن من تلبية
نداءات الإ�ستغاثة من دون ت�أخير.
وف���������ي خ������ت������ام ال������ل������ق������اء وج����ه����ت
رئ��ي�����س��ة ج��م��ع��ي��ة «ب��ي��ت��ي» دع����وة �إل���ى
العميد خطار للم�شاركة في حفل
�سيقام بمنا�سبة اخ��ت��ت��ام فعاليات
ه���ذا ال��م�����ش��روع ال��ت��وع��وي وال���داع���م
للأجهزة المعنية بت�أمين ال�سالمة
العامة وال�سهر على �أمن المواطنين.

 ...وال�سيدتين زغيب والبلة.

و�سام الإ�ستحقاق الماروني للعميد َّ
خطار
ق���������� ّل����������د رئ�����ي�����������س
ال���راب���ط���ة ال��م��ارون��ي��ة
ال�����س��ف��ي��ر ال��ب��روف�����س��ور
خ����ل����ي����ل ك���������رم م����دي����ر
ع���ام ال���دف���اع ال��م��دن��ي
العميد ريمون ّ
خطار
و������س�����ام اال����س���ت���ح���ق���اق
ال���م���ارون���ي م���ن درج���ة
�ضابط ال��ذي تمنحه
الرابطة ل�شخ�صيات
م������ارون������ي������ة ووط����ن����ي����ة
م����م����ي����زة ،ب�����ق�����رار م��ن
مجل�سها التنفيذي،
َ
ّ
املحامية املر بني املك َرّمني حتمل الو�سام ممثلة العميد خطار.
وذل������������������ك ت�������ق�������دي������� ًرا
ل��ع��ط��اءات��ه والإن���ج���ازات
ُّ
قائلة« :ي�سرني وي�شرفني �أن �أقف بينكم اليوم لأحمل
وتمكنه من تخطي
التي تحققت منذ توليه مهامه،
ع��ل��ى ���ص��دري و���س��ام ال��راب��ط��ة ال��م��ارون��ي��ة ال����ذي يكلل
الأزم��ات التي واجهتها المديرية العامة ال �س ّيما في
م�سيرتي الوطنية في الجي�ش اللبناني والأم��ن العام
ال�سنتين الأخيرتين حيث لم يت�أخر عنا�صر الدفاع
لاً
و����ص���و �إل���ى ال���دف���اع ال��م��دن��ي ،م�����س��ي��رة م��ط��ب��وع��ة منذ
ال��م��دن��ي ع���ن ت��ل��ب��ي��ة ن������داءات الإغ����اث����ة رغ����م ال���ظ���روف
اللحظة الأول��ى بال�شرف والت�ضحية والوفاء مار�ست
الإقت�صادية الخانقة.
�شعائرها بال خوف �أو تردد ،فواجهت وحاورت وما كنت
وق��د ا�ستلمت الأ���س��ت��اذة ري��م��ا ال��م��ر ال��و���س��ام ممثلة
َ
اّ
ً
ي��ومً ��ا �إل �شفافا وم��ن��ا���ض�ًللاً لل�سالمة ال��ع��ام��ة والخير
ال��م��دي��ر ال��ع��ام ال���ذي ت��غ�� ّي��ب ع��ن ال��ح��ف��ل ب�سبب وعكة
العام ،فا�ستحقيت هذا الو�سام القيم على عتبة ال�سنة
�صحية.
ال�سبعين من عمر الرابطة المارونية الم�ؤتمنة على
و�شكرت با�سمه الرابطة المارونية على هذه المبادرة
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م���������س����ار ال�����وط�����ن ال�����ذي
تح�صن بم�سيرة بطاركة
كبار ،و�شخ�صيات بذلت
ال���غ���ال���ي وال��ن��ف��ي�����س ف��ي
�سبيل �إعالء �ش�أنه ودوره
في محيطه العربي وفي
المحافل الدولية كافة».
�أ�����ض����اف����ت�«:أن �أح��م��ل
ه��ذا ال��و���س��ام ،م�س�ؤولية
����ي بها
�إ���ض��اف��ي��ة تعهد �إل ّ
ال�����راب�����ط�����ة ال����م����ارون����ي����ة
ك��ج��زء م��ن ال��م�����س���ؤول��ي��ة
الوطنية التي ت�ضطلع
تلقي الكلمة.
ب���ه���ا ف�����ي ت�����أك����ي����د ال��ع��ي�����ش
ال���م�������ش���ت���رك ب����ع����ي����دً ا ع��ن
هيمنة ف��ري��ق على �آخ���ر ،وخ���ارج ك��ل خ��وف �أو قلق بل
دفعا جديدً ا لل�سير على خطى �أ�سالفنا وجذورنا لنقل
ً
الم�شعل �إلى الأجيال القادمة».
وتابعت� « :أح��م��ل ه��ذا الو�سام لأت�شاركه مع
�أح���ب���ائ���ي وزم�ل�ائ���ي ف���ي ال���دف���اع ال��م��دن��ي ال���ذي
توليت �إدارته العامة منذ �أحد ع�شر عامً ا ع�شت
خاللها معاناة موظفيه ومتطوعيه وهواج�سهم
وي�شهد اهلل م��ا ق��م��ت ب��ه لت�صحيح �أو���ض��اع��ه��م
�إلى �أن و�صلنا �إلى الخواتيم التي �آمل �أن تكون
�سعيدة بالرغم م��ن �أن��ه��ا تبقى �أق���ل بكثير من
حجم ت�ضحياتهم لأجل الإن�سانية والطم�أنينة،
وقدموا �شهداء وجرحى وما زالوا».
وق����ال����ت�« :أح����م����ل ه�����ذا ال���و����س���ام لأن������ه و����س���ام
ال���راب���ط���ة ال���م���ارون���ي���ة ال�����س��اه��رة  -ك��م��ا ال���دف���اع
المدني  -على الأمان الماروني واللبناني � ً
أر�ضا
و�شع ًبا وم���ؤ���س�����س��ات ،و�أع��ت��ز ب��ه��ذا التكامل بين
المكرم والمكرم لأجل لبنان التاريخ والحا�ضر
والم�ستقبل».
وخ��ت��م��ت�«:أت��وج��ه ب��ال�����ش��ك��ر ال��ع��م��ي��ق لرئي�س
الرابطة المارونية ال�سفير البروف�سور خليل كرم
و�أع�ضاء المجل�س التنفيذي على تقليدي هذا
الو�سام فهو �شرف كبير منحتني �إي��اه الرابطة
وعبري للدفاع المدني المت�ألم ب�صمت والذي
ي�ستحق ت�ضامن الجميع حوله ون�صرة ق�ضاياه
لأنه للإن�سانية �أولاً و�آخ ًرا� .إننا لن ن�شعر بثقل
الم�س�ؤوليات الملقاة على كاهلنا ب��ل �سن�صر
دومً ����ا ع��ل��ى متابعة ال��ع��م��ل �إل���ى ح��ي��ن التو�صل
لتجاوز الأزمات كافة».

وك���ان ق��د تخلل االح��ت��ف��ال تكريم لكل م��ن ممثلي
ال��م���ؤ���س�����س��ات ال���ت���ال���ي���ة :ال�����ص��ل��ي��ب الأح����م����ر ال��ل��ب��ن��ان��ي
وكاريتا�س لبنان وفوج �إطفاء بيروت.
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تكريم رئي�س �شعبة الخدمة والعمليات لمنا�سبة �إحالته
�إلى التقاعد
ك��رّم مدير ع��ام ال��دف��اع المدني
ال��ع��م��ي��د ري����م����ون خ ّ
����ط����ار ف����ي م��ق�� ّر
ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع المدني
ف���ي ع��ي��ن ال���رم���ان���ة ،رئ��ي�����س �شعبة
ال����خ����دم����ة وال���ع���م���ل���ي���ات ج�������ورج ب��و
م���و����س���ى ل��م��ن��ا���س��ب��ة �إح����ال����ت����ه ع��ل��ى
التقاعدّ ،
و�سلم المهام ال��ى زميله
ال���م���وظ���ف ف���ي ال���م���دي���ري���ة ال��ع��ام��ة
ل��ل��دف��اع ال��م��دن��ي الخبير وال��م��درّب
م���ن�������ص���ور ������س�����رور ،وذل�������ك ب��ح�����ض��ور
العميد خطار ي�سلم بو مو�سى الدرع.
ر�ؤ����س���اء الأق�������س���ام وال��م��ك��ات��ب وع���دد
م���ن ال��م��وظ��ف��ي��ن وال��م��ت��ع��اق��دي��ن في
المديرية العامة للدفاع المدني.
وقد ن��وَّه العميد خطار ب���أداء بو مو�سى ال��ذي ترك ب�صمات
م�����ش�� ّرف��ة ف��ي �شعبة ال��خ��دم��ة وال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ي ت��ول��ى رئا�ستها
ل�سنوات خلت ،وترك الأثر الطيب فيها.
كما ه ّن�أ الموظف من�صور �سرور متمنيًا له التوفيق في رئا�سة
�شعبة الخدمة والعمليات للمرحلة المقبلة ،وم�����ش��د ًدا على

�ضرورة التحلي بالحكمة والإرادة ال�صلبة والعزيمة للتمكن من
تجاوز الأزمات التي تمر بها المديرية العامة للدفاع المدني،
واال�ستمرار بخدمة الوطن والمواطن رغم كل الظروف القاهرة
وال�سعي الدائم من �أجل الحفاظ على ال�سالمة العامة.
وف��ي نهاية الإح��ت��ف��ال ّ
�سلمه درع ال��م��دي��ري��ة العامة
للدفاع المدني ،ثم جرى قطع قالب الحلوى.

مناورة لتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية
للت�صدي للأعمال الإرهابية على المعابر الحدودية
ا���س��ت��ك��م��الاً ل��ل��ت��دري��ب��ات ال��ت��ي
ت����ن����ظ����م����ه����ا وك�������ال�������ة frontex
الأل���م���ان���ي���ة ب���ال���ت���ع���اون م���ع ق��ي��ادة
ال���ج���ي�������ش ال���ل���ب���ن���ان���ي والأج������ه������زة
الأم���ن���ي���ة ال��ع��ام��ل��ة ع��ل��ى ال��م��ع��اب��ر
ال��ح��دودي��ة ،وم���ن �ضمنها ال��دف��اع
المدني ت��م تنظيم دورة تدريبية
ع���ل���ى الإ�����س����ع����اف ال���ط���ب���ي خ�ل�ال
ال��م��ع��ارك ب��م�����ش��ارك��ة ك��ل الأج��ه��زة
ال��م��ع��ن��ي��ة ،ا���س��ت��م��رت ل��ث�لاث��ة �أي����ام
متتالية في محافظة البقاع .وفي
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ختامها �أقيمت م��ن��اورة �شاملة تحاكي فر�ضية ح��دوث عمل
�إرهابي و�إط�لاق نار و�إنفجارات ما �أدى �إل��ى �سقوط �إ�صابات
عند معبر الم�صنع الحدودي.
وفي التفا�صيلّ ،
نفذ عنا�صر الدفاع المدني مع الجي�ش
اللبناني عند معبر الم�صنع الحدودي–البقاع تمري ًنا تكت ًيّا
م�شتر ًكا �شاركت فيه � ً
أي�ضا كتيبة الحرا�سة والمدافعة عن
مطار رفيق الحريري الدولي ،يحاكي فر�ضية وقوع �إ�صابات
جراء عملية �إرهابية ّ
نفذت عند معبر الم�صنع بهدف �إرباك
ال��داخ��ل اللبناني ،فتدخل عنا�صر ال��دف��اع المدني لتنفيذ
ال��م��ه��ام ال��م��وك��ل��ة �إل��ي��ه��م .وم���ن ال�لاف��ت �أن��ه��م ه��رع��وا لتلبية

ال���ن���داء وع��م��ل��وا ب��ال�����س��رع��ة ال��م��ط��ل��وب��ة ع��ل��ى �إخ���م���اد ال��ن��ي��ران
المندلعة(مو�ضع العملية) ،و�أظهروا ما يمتلكونه من مهارات
في مجال �إنقاذ الم�صابين ليتم نقلهم الى الم�ست�شفى .
وي�أتي هذا التمرين تعزي ًزا لقنوات التوا�صل الأفقي بين
ّ
المكلفة بالإ�ستجابة الأولى عند وقوع مثل
الأجهزة الأمنية
هذه الحوادث.
وت���ن���درج ه����ذه ال���م���ن���اورة ���ض��م��ن ���س��ل�����س��ل��ة م���ن ال��ن�����ش��اط��ات
الم�شتركة مع الأج��ه��زة الأمنية المخ ّت�صة ووك��ال�� ة Fro n
 trexااللمانية للبقاء على جهوزية تامة للت�صدي لكافة
�أنواع المخاطر عند المعابر الحدودية.

حفل اختتام م�شروع جمعية بيتي
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ح���ف���ل اخ���ت���ت���ام م�������ش���روع ج��م��ع��ي��ة ب��ي��ت��ي
«م�شاركة المر�أة في م�ساءلة �إدارة الكوارث»
ما هو �إال بداية ل�شراكة م�ستدامة مع قوى
الأمن الداخلي والدفاع المدني والجمعيات
والأمم المتحدة من �أجل �إعالء �أهمية دور
المر�أة في ال�ش�أن العام و�أهمية الت�شاركية في
العمل بهدف تحقيق التنمية الم�ستدامة
والنهو�ض بالوطن.
الحفل �أقيم و�سط �شارع الجميزة بح�ضور
ممثل ال��ل��واء عماد عثمان مدير ع��ام قوى
الأم���ن ال��داخ��ل��ي ال��رائ��د ف�ل�ادي ال�شربجي،
وم��م��ث��ل��ة ال��ع��م��ي��د ري��م��ون خ��ط��ار م��دي��ر ع��ام
ال����دف����اع ال���م���دن���ي ال��م��ح��ام��ي��ة ري���م���ا ال���م���ر،
ورئي�سة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمر�أة
الرائد ال�شربجي وال�سيدة دور-ويك�س وح�ضور.
في لبنان  UN Womenال�سيدة را�شيل
دور-وي���ك�������س ،وم��م��ث��ل��ي��ن ع���ن ���ص��ن��دوق ال���م���ر�أة
كبير
��دد
ع
ح�ضر
لل�سالم والعمل االن�ساني  . WPHFكما
المنا�سبة والتي جاء فيها:
من عنا�صر و�ضباط ال�شرطة وعنا�صر الدفاع المدني من ١٠
ل��ق��د ���ش�� ّرف��ن��ي ���س��ع��ادة م��دي��ر ع���ام ال��دف��اع ال��م��دن��ي العميد
ري��م��ون خ��ط��ار ّ
مراكز ور�ؤ�ساء و�أع�ضاء من الجمعيات ال�شريكة وغيرها ،وعدد
وكلفني الح�ضور بينكم لأن��ق��ل لكم تقديره
من �سيدات المجتمع المنا�ضالت من المنطقة المت�ضررة
وامتنانه لجمعية «بيتي» رئي�سة و�أع�ضا ًء نظرًا لم�ساهمتها
�إث���ر تفجير � ٤آب .تخلل الحفل كلمات للمعنيين وعر�ض
الفاعلة ف��ي تثقيف المجتمع م��ن �أج��ل التدخل ف���ورًا عند
فيلم ق�صير ع��ن الم�شروع وانتهى بتكريم ك��ل الم�شاركين/
وق��وع �أي ط��ارئ لتقديم الإ�سعافات الأول��ي��ة وتدريبهم على
ات والمديريتين والجمعيات ال�شريكة وهيئة الأمم المتحدة
ذلك بالتعاون مع عنا�صر الدفاع المدني ال �سيّما القاطنين
للمر�أة في لبنان ،تناول الح�ضور الع�شاء الت�شاركي من بعدها
في الأحياء التي طالها ال�ضرر الأكبر في منطقة الأ�شرفية
في مطعم دار بيروت (قهوة القزاز) بهدف الت�شبيك وت�شارك
نتيجة الإنفجار المدمر الذي وقع في � 4آب عام  2020وا�سفر
لقمة محبة بين الجميع.
عن �سقوط  221قتيل و�أكثر من  6الآف جريح.
وق���د �أل���ق���ت ال��م��ح��ام��ي��ة ال��م��ر ك��ل��م��ة ال��ع��م��ي��د خ��ط��ار ب��ه��ذه
توازيًا لم تت�أخر جمعية «بيتي» عن تقديم الدعم لعنا�صر
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الدفاع المدني الم�ستجيبين الأوائ��ل للحاالت الطارئة
فتم تقديم هبة كناية عن ثمانية ع�شر جها ًزا ال�سلك ًيّا
وزعت على عدد من المراكز لتح�سين طرق التوا�صل في
ما بينهم ما ينعك�س ايجابًا على عملهم في الموقع حيث
يوجدون تلبية لنداء الواجب الوطني والإن�ساني.
�إن ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع ال��م��دن��ي ال��ت��ي تمر في
مرحلة �شديدة الت�أزم ال �سيّما ب�سبب عدم توفر الت�أمين
للمتطوعين والآليات لم تتخلف يومً ا عن ت�أدية المهام
الموكلة �إليها بالرغم من ق�ساوة ال��ظ��روف وه��ذا �إن دل
على �شيء ف�إنما يدل على ما يتحلى به عنا�صر الدفاع
المدني من �إيمان بوطنهم وعزيمة لتقديم الم�ساعدة
حتى لو اقت�ضى الأم��ر �أن يع ّر�ضوا �أنف�سهم للخطر في
�سبيل �إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات ،ف�أمام �أي حدث
املحامية املر تتحدث.
جلل ت�سقط كافة الإع��ت��ب��ارات ويبقى المحرك الأ�سا�سي
جمعنا ل�سنة كاملة مقدمة لم�شاريع مماثلة نت�شارك في
لعنا�صر الدفاع المدني هو الواجب الإن�ساني من دون �أي
تنفيذها في �سبيل ن�شر ثقافة التوعية بين اكبر عدد ممكن
�شيء �آخر.
من المواطنين الى ان نتو�صل لبناء مجتمع مح�صن تماما
خ��ت��امً ��ا �أود �أن ان��ق��ل ل��ك��م تمنيات ال��م��دي��ر ال��ع��ام للدفاع
تجاه المخاطر والكوارث.
المدني العميد خطار ب�أن يكون هذا الم�شروع التوعوي الذي

تدريبات على الإطفاء والإخالء في الجامعة العربية المفتوحة
تلقى ال��ع��ام��ل��ون ف��ي جامعة ب��ي��روت العربية المفتوحة
في بيروت ،من موظفين وعمال� ،إر�شادات تهدف �إلى تعزيز
قدراتهم في مجال �إخ��م��اد الحرائق على يد م��درّب منتدب
من المديرية العامة للدفاع المدني الذي �أو�ضح لهم �أنواع

الطالب مع عن�صر الدفاع المدني.

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
حر�صا
بدقة عند �إخالء مبنى الجامعة �إثر حدوث �أي طارئ
ً
ع��ل��ى ات��م��ام ه���ذه ال��خ��ط��وات م��ن دون وق���وع ح���وادث
م�ؤ�سفة.
كما نبههم �إل���ى ���ض��رورة �إب�ل�اغ غرفة
ع���م���ل���ي���ات ال���م���دي���ري���ة ال���ع���ام���ة ل��ل��دف��اع
المدني عند وق��وع �أي ط��ارئ من خالل
االت�صال على الرقم .١٢٥
�إن المديرية العامة للدفاع المدني
ت���وا����ص���ل ا���س��ت��ق��ب��ال ط��ل��ب��ات ال��راغ��ب��ي��ن
ب���الإ����س���ت���ف���ادة م����ن دورات�����ه�����ا ال��ت��دري��ب��ي��ة
ال����م����ج����ان����ي����ة ف������ي م������ج������االت الإط������ف������اء
والإ������س�����ع�����اف والإن������ق������اذ ع���ل���ى م��وق��ع��ه��ا
الإلكتروني الر�سم ي www.civild e
 fense.gov.lbم�����س��اه��م��ة م��ن��ه��ا في
ن�����ش��ر ث��ق��اف��ة ال��ت��وع��ي��ة ب��ي��ن ك��اف��ة �أف����راد
المجتمع.
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أخبارنا
ّ
بالذكرى المئة لوالدة وديع الصافي
احتفال في سجن رومية
في �إطار ّ
الذكرى المئويّة الأولى لوالدة الفنان وديع
ال�سجن المركزي في
ال�صافي� ،أقيم حفل مو�سيقي في ّ
رومية -مبنى المحكومينّ ،
نظمته جمعية «ن�سروتو–
�أخوية ال�سجون» ،بالتعاون مع المديريّة العامّ ة لقوى
الأمن الداخلي ،وبرعاية وزير الداخليّة والبلديّات.
ح�����ض��ر االح���ت���ف���ال رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة «ن�����س��روت��و» الأب
م������روان غ���ان���م ،ال��ق��ا���ض��ي��ة ج���وي���ل �أب�����و ح���ي���در ،م�����س��اع��د
قائد �سريّة ال�سجون المركزيّة العقيد ه��ادي �صفير،
العميد المتقاعد �إيليا فرن�سي�س ،وع��دد من ال�ضبّاط
والمدعوين.
ّ
�����ان ل��ل��ف��ن��ان ودي���ع ال�����ص��اف��ي �أ ّدت��ه��ا
ت��خ ّ��ل��ل ال��ح��ف��ل �أغ ٍ
ال�سجناء ،بم�شاركة عنا�صر من مو�سيقى
مجموعة من ّ
قوى الأمن ّ
الداخلي ونزالء.
كما كانت كلمة ل�ل�أب غانم تناول فيها ف ّ��ن الرّاحل
وق��ي��م��ت��ه الإن�����س��ان��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة والأخ�ل�اق���ي���ة ،و���ض��رورة
ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى م��ا ت��رك��ه م��ن �إرث .و�أث���ن���ى ع��ل��ى ن�شاط
ال ّنزالء وحما�ستهم في الم�شاركة بهذه المنا�سبة.
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مهرجان ترفيهي لألحداث
في سجني رومية وضهر الباشق
لمنا�سبة عيد الأ�ضحى المبارك� ،أقامت جمعية الإر�شاد
والإ�����ص��ل�اح  /ف��ري��ق «�إن�������س���ان رغ���م ال��ق�����ض��ب��ان» ،ب��ال��ت��ع��اون مع
ّ
الك�شاف
ال��م��دي��ريّ��ة ال��ع��امّ ��ة ل��ق��وى الأم����ن ال��داخ��ل��ي وجمعية
الم�سلم في لبنان  /مفو�ضية بيروت ،مهرجا ًنا ترفيه ًيّا لكل من
الأحداث في �سجن رومية والقا�صرات في �سجن �ضهر البا�شق.
ح�ضر المهرجان مم ّثل المدير العام لقوى الأمن الدّ اخلي
ال�سجون في وح��دة ال��دّ رك
ال��ل��واء عماد عثمان ،قائد �سرية ّ
الإقليمي العقيد ماجد الأيوبي ،رئي�س فرع ال�سجون المقدم
بالل عمر� ،آمر مبنى الأحداث في �سجن رومية الرائد ح�سين
�سلهب ،رئي�س جمعية الإر���ش��اد والإ���ص�لاح المهند�س جمال

العقيد الأيوبي واملقدم عمر والرائد �سلهب وحميو يتابعون املهرجان.

م�شاركون يف املهرجان الرتفيهي.
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محيو ،مدير العالقات العامّ ة في الجمعية خ�ضر �آغا ،مديرة
ق�سم العمل االجتماعي في الجمعية الأ�ستاذة ن�سيمة ال�شوا،
مديرة فريق «�إن�سان رغ��م الق�ضبان» الدكتورة رانيا العرب،
ّ
الك�شاف الم�سلم القائد محمود
مفو�ض بيروت في جمعية
ما�ضي ممث ً
ال بالقائدة ت�سنيم كنفاني ،واالت��ح��اد لحماية
ً
َّ
الأحداث في لبنان ممثال بالأ�ستاذة غنى ال�صاحب وعدد من
ممثلي الجمعيات النا�شطة في هذا المجال.
اف ُ��ت��ت��ح ال��م��ه��رج��ان ب��ك��ل��م��ة م���ن رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة الإر����ش���اد
والإ���ص�لاح ،تالها كلمة المدير العام لقوى الأم��ن الداخلي
�ألقاها العقيد الأيوبي .و� ّأكد ٌّ
كل منهما على مبد�أ حق ال�سجناء
بم�شاركتهم فرحة العيد و�إدخ���ال ال�سرور �إل��ى
وخ�صو�صا في ّ
ظل ما نمر
قلوبهم
ً
ب��ه م��ن �أو���ض��اع ا�ستثنائية �صعبة.
ك��م��ا �����ش����دّ دا ع��ل��ى �أه���م���ي���ة ال��ت��ع��اون
ال���دائ���م ب��ي��ن م���ؤ���س�����س��ات المجتمع
ال��م��دن��ي وال��م��دي��ري��ة ال��ع��امّ ��ة لقوى
الأمن الدّ اخلي ،و�أثنيا على جهود
«جمعية الإر�شاد والإ�صالح» �ضمن
ف����ري����ق «�إن���������س����ان رغ�����م ال��ق�����ض��ب��ان»
المبذولة في ال�سجون.
ت���خ��� ّل���ل ال��� ّل���ق���اء ت����وزي����ع �إف�������ادات
م�����ش��ارك��ة لمجموعة م��ن الأح����داث
وال���ق���ا����ص���رات ال����ذي����ن ����ش���ارك���وا ف��ي
ب����رن����ام����ج �إر��������ش�������ادي ت����أه���ي���ل���ي م��ع
م���ج���م���وع���ة م����ن االخ��ت�����ص��ا���ص��ي��ي��ن
النف�سيين ف��ي ف��ري��ق «�إن�����س��ان رغم
ال��ق�����ض��ب��ان» ال��ع��ام��ل بال�سجون في
ال��ج��م��ع��ي��ة ،ت�����أك����ي����دً ا ع���ل���ى �أه��م��ي��ة
ال���م���ت���اب���ع���ة والإر��������ش�������اد وال���ت���وج���ي���ه
ل��ل���أح�����داث وال����ق����ا�����ص����رات ،ب��ح��ي��ث
�����س����ي����غ���� ّي����ر ب����ع���������ض م�������ن الأف�������ك�������ار
وال�سلوكيات لديهم �إل���ى ال ّناحية
الإي��ج��اب��ي��ة وت���أك��ي��د ًا ل��ب��ن��اء �أه���داف
لم�ستقبلهم.
ك��ذل��ك ق���دّ م ق���ادة م��ن «جمعية
ال����ك����� ّ����ش����اف ال���م�������س���ل���م ف�����ي ل���ب���ن���ان»
مجموعة ن�شاطات ك�شفية �أ�ضفت
ج��� ًّوا م��ن الحما�سة وال�����س��رور لدى
الأحداث والقا�صرات.
واخ����ت����ت����م ال���م���ه���رج���ان ب���ت���وزي���ع
بطاقات معايدة والحلوى والهدايا
على ال�سجناء.
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توزيع إفادات على  60سجينة
َ
تابعن دورات تدريب مهني وتعليمي

32

ب���رع���اي���ة ك����ل م����ن وزي�������ر ال���داخ���ل���ي���ة
والبلديات القا�ضي ب�سام مولوي ممثلاً
ب��م�����س��ت�����ش��اره ل�������ش����ؤون ال�����س��ج��ون العقيد
غ�سان عثمان ،ووزير ال�ش�ؤون االجتماعية
ه��ك��ت��ور ال��ح��ج��ار م��م��ث�ًل�اً ب��ال�����س��ي��دة منى
ن�صرالدين ،والمدير العام لقوى الأمن
ال���داخ���ل���ي ال���ل���واء ع��م��اد ع��ث��م��ان م��م��ث�ًل�اً
ب�آمر �سجن ن�ساء بعبدا النقيب نان�سي
�إب���راه���ي���م� ،أق���ام���ت جمعية «دار الأم����ل»،
ب��ح�����ض��ور وف ٍ����د م���ن م��ن��ظ��م��ة «دي��اك��ون��ي��ا»
وح�������ش���د م����ن ال��م��ه��ت��م��ي��ن ،ح���ف���ل ت���وزي���ع
�إف������ادات ع��ل��ى � /60/سجينة ف���ي �سجن
ن�ساء بعبدا تابعن دورات تدريب مهني
ّ
وت��ع��ل��ي��م��ي م��ت��ن��وع��ة ،واك��ت�����س��ب��ن م��ه��ارات ال�سجينات بعد ت�سلمهن الإفادات.
ّ
متعددة.
ب���د�أ االح��ت��ف��ال بالن�شيد ال��وط��ن��ي،
رحب رئي�س جمعية «دار الأمل»
وبعدما ّ
ح��ب��ي��ب ح��ات��م ب��ال��ح�����ض��ور� ،أل��ق��ى كلمةً
� ّأك��د في خاللها على ال��ت��زام الجمعية
منذ عام  1996بم�ساعدة �سجن الن�ساء
ّ
ح�ض ال�سجينات على
ون��زي�لات��ه .كما
اال�ستمرار في تقوية قدراتهن� ،شاك ًرا
وزارة الداخلية والبلديات والمديريّة
ال��ع��امّ ��ة ل��ق��وى الأم���ن ال��داخ��ل��ي و�إدارة
ال�سجن لل�سعي ف��ي ت�أمين الحاجات
ّ
ال���������ض����روري����ة ،رغ�����م ال�������ص���ع���وب���ات ال��ت��ي
نعي�شها.
كما كانت كلمة للعقيد عثمان تط ّرق
ف��ي��ه��ا لأو����ض���اع ال�����س��ج��ون وال�����ص��ع��وب��ات
رق�صة تعبريية.
والمعاناة في ظل الأو�ضاع االقت�صادية
ّ
م�شدد ًا على �أهمية ال�شراكة مع
الحالية،
ال�سجينات ف��ع�� َبّ��رت ع��ن ���س��روره��نّ
ّ
ث��م تحدثت �إح���داه���ن با�سم ّ
هيئات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية للتعاون
على جميع الأ���ص��ع��دة ،منو ً
بالم�شاركة في مثل هذه الدورات ،لما فيها من اكت�ساب للمهارات
ّها بالجهود التي تبذلها المديريّة
ً
المهنية والتثقيفية� ،شاكرة جمعية «دار الأمل» على اهتمامها
العامّ ة لقوى الأمن ّ
الداخلي وجمعية دار الأمل في �سبيل رعاية
ّ
الدائم.
ال�سجناء وال�سجينات ومتابعة �ش�ؤونهم.
وف��ي الختام ج��رى توزيع الإف���ادات على الم�شاركاتّ ،
كذلك ّ
واطلع
ح�ضت ال�سيّدة �ساميا بوح�سن من منظمة «دياكونيا»
َّ
أ�شغالهن الحرفية المتنوعة والمميّزة.
الحا�ضرون على �
ال�سجينات على الم�شاركة في جميع ّ
الدورات التي تقام لال�ستمرار
َ
احتفالين م�شابهَين ّ
نظمتهما الجمعية
تجدر الإ�شارة �إلى � ّأن
في التعليم وك�سب المهارات ،م� ّؤكد ًة على �أهمية التعاون وال�شراكة
المذكورة بتاريخي  2022-6-29و  ،2022-7-20في �سجني ن�ساء
بين «دياكونيا» و«دار الأمل» لم�ساعدة ال�سجينات.
طرابل�س وزحلة.
ال�سجينات رق�صة تعبيرية،
بعد ذل��ك ق ّ��دم��ت مجموعة م��ن ّ
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ومعدات هبة أميركية لقوى األمن الداخلي
أسلحة
َّ
�ضمن �إط����ار ال��ت��ع��اون الم�ستمر
ب��ي��ن ال�����س��ف��ارة الأم��ي��رك��ي��ة ف��ي لبنان
وال���م���دي���ري���ة ال���ع���ام���ة ل���ق���وى الأم�����ن
ال��داخ��ل��ي ،ت��م تنظيم دورت��ي��ن ح��ول
الإ����س���ت���ج���اب���ة ال��م��ت��ق��دم��ة ل��ل��أزم����ات
 ،ACRTوح���م���اي���ة ال�����ش��خ�����ص��ي��ات
 ،PNLTSTل����ك����ل م�����ن ال�������س���ري���ة
ال��خ��ا���ص��ة  -ال��ف��ه��ود ،و���س��ري��ة ح��ر���س
رئا�سة الحكومة.
ف��ي ه���ذا ال�����س��ي��اق� ،أق��ي��م ف��ي ثكنة
ال���ل���واء ال�����ش��ه��ي��د و����س���ام ال��ح�����س��ن في
ال�����ض��ب��ي��ة ح��ف��ل ت�����س�� ّل��م ه��ب��ة �أم��ي��رك��ي��ة
ل�صالح المديرية العامة لقوى الأمن
ال����داخ����ل����ي ،ه����ي ن����م����اذج ع����ن �أع����ت����دة،
ذخ����ائ����ر ،و�أ����س���ل���ح���ة ب��ق��ي��م��ة �أك���ث���ر من
مخ�ص�صة للمهمّ ات التي
مليون دوالر
ّ
الخا�صة  -الفهود،
تقوم بها ال�سريّة
ّ
و�سريّة حر�س رئا�سة الحكومة.
ح�����ض��ر الإح���ت���ف���ال ال��م��دي��ر ال��ع��ام
ل��ق��وى الأم���ن ال��داخ��ل��ي ال��ل��واء عماد
ع��ث��م��ان م��م�� َّث ً
�لا ب��ق��ائ��د وح���دة ال��ق��وى
ال�����س��يّ��ارة وك��ال��ة ال��ع��ق��ي��د ج���ان ع���وّاد،
ووف����د م���ن ال�����س��ف��ارة الأم���ي���رك���يّ���ة في
بيروت �ضمّ �ضابط الأم��ن الإقليمي
(ال���م���ل���ح���ق الأم�����ن�����ي) ف����ي ال�������س���ف���ارة
ج��اي�����س��ون ���س��م��ي��ث وج�����ان اب���راه���ي���م،
�إ�����ض����اف����ة ال������ى ع������دد م�����ن ال�������ض���ب���اط
المعنيين.

العقيد عواد و�سميث و�ضباط خالل ت�س ّلم الهبة.

�أ�سلحة و�أعتدة وذخائر.

صالة العيد
في سجن رومية
ب��رع��اي��ة هيئة رع��اي��ة ال�سجناء و�أ���س��ره��م التابعة
لدار الفتوى في الجمهورية اللبنانية� ،أقيمت �صالة
وخطبتا عيد الأ���ض��ح��ى ال��م��ب��ارك ف��ي �سجن رومية
�أول �أيام العيد .و�ألقى �أمين �سر الهيئة ال�شيخ وليد
زه����رة خ��ط��ب��ة ال��ع��ي��د ،وق���د �أك����د م���ن خ�لال��ه��ا معاني
العيد والعودة الى اهلل تعالى .وجرى بعد ذلك توزيع
الحلوى على ال�سجناء.

34

ال�شيخ زهرة يلقي خطبتي العيد.

العدد 367
�آب 2022

35

العدد 367
�آب 2022

ذوو الرقيب األول الشهيد توفيق الدويهي
في ثكنة ضبية

من مرا�سم التكرمي.

لمنا�سبة ال��ذك��رى ال�سنوية الثانية ال�ست�شهاد الرقيب الأول
توفيق الدويهي ،قام ذووه بزيارة �إلى ثكنة اللواء ال�شهيد و�سام
الح�سن في �ضبية ،حيث �أقيم لهم حفل تكريم.
وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قد نعت ال�شهيد
الدويهي الذي ا�ست�شهد بتاريخ � 2020/٨/٨أثناء تنفيذ مهمة
ح �ف��ظ أ�م� ��ن ون �ظ��ام ف��ي خ�لال
تظاهرة تخللتها �أعمال �شغب
في و�سط بيروت.

 حائز على تنويه المدير العام لقوى الأمن الداخلي ،ومُ نحبعد اال�ست�شهاد:
 و��س��ام ال�ح��رب ,و��س��ام ال�ج��رح��ى ,و��س��ام اال�ستحقاق اللبنانيال��درج��ة ال��راب �ع��ة ,م�ي��دال�ي��ة ق��وى الأم ��ن ال��داخ �ل��ي ,الميدالية
الع�سكرية ،وميدالية الجدارة.

نبذة
وال�شهيد توفيق ال��دوي�ه��ي من
م��وال�ي��د  ،1995 - ٧ - ٤ب�صفة
رقيب متمرن.
 عيّن برتبة رقيب بتاريخ 10 ّ 2017 -١ورقي �إلى رتبة رقيب
�أول بعد اال�ست�شهاد.
 خ��دم ف��ي م�ع�ه��د ق��وى الأم��نال��داخ�ل��ي ،م�ف��رزة �سير جونية،
� �س��ري��ة ال �م �� �ص �ف �ح��ات ،ال���س��ري��ة
الثانية /فوج التدخل ال�سريع.
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ذوو الرقيب الأول ال�شهيد الدويهي يت�سلمون �صورة له بح�ضور العقيد جان عواد.
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موسيقى قوى األمن في عرس بنت جبيل

درع للواء عثمان يت�س ّلمه العقيد طعمة.

فرقة مو�سيقى قوى الأمن تعزف �أمام احل�ضور.

�أع��رق �أورك�سترا ع�سكرية في العالم العربي ()١٨٦١
بقيادة العقيد �أنطوان طعمه ،عزفت الوطن وللوطن
من مدينة بنت جبيل بح�ضور �أكثر من � ٢٥٠٠شخ�ص،
�ضمن مهرجان المغتربين ال���ذي ّ
نظمه م��وق��ع بنت
ج��ب��ي��ل الإل��ك��ت��رون��ي ،وذل����ك ب��رع��اي��ة ال��ن��ائ��ب ال��دك��ت��ور
�أ�شرف بي�ضون ،وبح�ضور �ضباط من قوات الطوارىء

الدولية.
ت�ألقت مو�سيقى ق��وى الأم��ن ببرنامج لبناني ووطني
متم ّيز �شارك بالإن�شاد فيه الفنانان رودول���ف خوري
وجو عازار ،فح�صدت ال�شكر والتكريم .
وقد جدد �أ�صحاب الدعوة �شكرهم للمدير العام لقوى
الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان على اهتمامه .

لقاء سماع موسيقي في زوق مكايل

العقيد طعمة يتحدث.

38

بدعوة من بيت ال�شباب والثقافة  -زوق مكايل ،وبالتعاون مع
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي� ،أقيم في قاعة المكتبة
العامة بالق�صر البلدي لقاء �سماع مو�سيقي ونقد للم�ؤلف

المو�سيقي ال��ع��ال��م��ي الت�شيكي ب��ي��دري�����ش �سميتانا م��ع قائد
مو�سيقى ق��وى الأم���ن العقيد �أن��ط��وان طعمة ،وذل��ك بح�ضور
ح�شد من الذواقة والمهتمين.
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جدول باملعدل ال�شهري للجرائم اجلنائية
خالل الأعوام  2022 / 2021 / 2020/2019متوز
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إقتصاد

�أوروبا تحترق على وقع تغ ّير المناخ
والأمم المتحدة تحذر من «انتحار جماعي»!
هال �صغبيني
ت�أهب العالم لمواجهة �أزمة جديدة تتمثل بالتغيّر المناخي لت�ضاف �إلى الأزمات في مجال الطاقة والغذاء والت�ضخم
العالمي ،في ّ
ظل ا�ستمرار تداعيات فيرو�س «كورونا» المتجدد.
ويعد تغيّر المناخ من �أهم و�أخطر الق�ضايا التي تواجه كوكب الأر�ض ،نظرًا للنتائج المترتبة عليه نتيجة ارتفاع درجة
الح�������رارة ،م�������ن تغيّر �أنماط الطق�س التي ته�������دد الإنتاج الغذائي� ،إلى ارتفاع من�سوب مي�������اه البحار التي تزيد من خطر
الفي�ضانات الكارثية.
وي�أتي هذا التغير ب�سبب الغازات الم�سببة للإحتبا�س الحراري ،والتي ارتفعت كمياتها في الغالف الجوي عن المعدالت
ً
وخ�صو�صا بعد الثورة ال�صناعية ،و�إزالة الغابات ،والزراعة وا�سعة النطاق.
الطبيعية نتيجة �أن�شطة ب�شرية،
الإنج���ازات الت���ي تحقق���ت �إلى الي���وم من �أج���ل خف����ض الن�شاطات
الم�سبب���ة للإحتبا����س الحراري لي�ست بحجم ما نحت���اج �إليه للتعامل
م���ع تغي���ر المناخ .وال ت���زال البلدان النامية تنتظر م���ن الغنية تقديم
 100ملي���ار دوالر من الم�ساعدات المناخي���ة �سنو ًّيا ،وهو هدف كان
م���ن المفتر����ض تحقيقه بحلول عام  2020وفق ن����ص اتفاقية باري�س
المناخي���ة .مع ذل���ك ،قاومت الدول� ،صاحبة �أكب���ر ن�سب التلوث في
العالم ،فكرة �أن يفر�ض عليها دفع ثمن للدمار الذي ت�سببه انبعاثات
غازات الإحتبا�س الحراري في جميع �أنحاء العالم.
لتحقي���ق هدف اتفاقية باري�س للمناخ والحد من زيادة درجة الحرارة
العالمي���ة �إلى ما دون درجتين مئويتي���ن وتكثيف الجهود لتقليلها �إلى
 1.5درجة مئوية« ،علينا �أن نقلل من انبعاثات الكربون بحلول 2030
بن�سب���ة  45في المئة» ،يقول الأمين العام التنفيذي الم�ؤقت التفاقية
الأم���م المتح���دة الإطارية لتغ ّير المناخ �إبراهيم تي���او .وي�شير �إلى �أن
الإنبعاث���ات في الوقت الحالي تزيد بن�سب���ة  14في المئة و«هذا �أمر
مقلق للغاية».
ويرى تياو �أن هناك حاجة ما�سة لم�ضاعفة التمويل والعمل من �أجل
التكيف مع تغير المناخ ،و�أن تحرز الحكومات تق ّ ُد ًما يدفع للتخفيف
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پ البلدان النامية تنتظر من
الغنية تقدمي  100مليار دوالر
�سنو ًيّا پ

من �آثار التغير المناخي.
م���ن جهته� ،أطلق الأمي���ن العام للأمم المتح���دة� ،أنطونيو غوتيري�ش،
تحذي ًرا �شديد اللهجة �إلى قادة  40دولة اجتمعوا في برلين لمناق�شة
تدابي���ر الإ�س���تجابة لتغ ّير المناخ كجزء من حوار بطر�س���برغ ب�ش����أن
المن���اخ» ،وهو ق���ال في ر�سالت���ه �شدي���دة اللهجة« :ن�ص���ف الب�شرية
في منطق���ة الخطر من الفي�ضانات والجف���اف والعوا�صف ال�شديدة
مح�صنة» .و�أ�ضاف «لدينا خيار� .إما
وحرائ���ق الغابات .ال توجد �أم���ة
ّ
العمل الجماعي �أو الإنتحار الجماعي».
ور�سم غوتيري�ش خارطة طريق للإ�ستجابة �إلى تغ ّير المناخ في الوقت
الحالي� ،إذ تحتاج البلدان �أولاً �إلى تقليل انبعاثاتها من خالل الق�ضاء
عل���ى الفح���م والتوجه نحو م�صادر طاقة خالي���ة من الإنبعاثات ،مثل
الطاقة المتجددة .ثان ًيا ،يجب �أن يكون هناك المزيد من التركيز على
التك ّي���ف ب�أم���ان مع المخاطر .وثال ًثا ،تحتاج ال���دول المتقدمة الثرية
�إل���ى الوفاء بالتزاماته���ا لم�ساعدة الدول غي���ر النامية في الح�صول
على التمويل الذي تحتاجه لمكافحة تغ ّير المناخ.
«النا����س في �أفريقيا وجنوب �آ�سيا و�أمي���ركا الو�سطى والجنوبية �أكثر
عر�ض���ة  15مرة للوفاة م���ن الأحداث المناخية القا�سية ..هذا الظلم
الكبي���ر ال يمكن �أن ي�ستمر» .و�أو�ضح �أن���ه يجب �أن يكون هناك نظام
قائ���م لال�ستجابة لخ�سائ���ر المناخ والأ�ضرار الت���ي ت�ؤثر بالفعل على
الفئات الأ�شد فقراً و�ضعفاً.
مواق���ف غوتيري����ش النارية جاءت في وقت تعان���ي العديد من الدول
ف���ي جمي���ع �أنحاء العالم م���ن درجات حرارة عالي���ة قيا�سية وحرائق
غابات م�ستعرة.
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تي�سر لها من مياه.
امر�أة تطفئ حريق �شجرة مبا ّ

فعل���ى �سبيل المثال� ،أ�ص���درت خدمة الأر�صاد الجوي���ة البريطانية،
مكت���ب الأر�ص���اد الجوي ،تحذي ًرا �أحمر اللون م���ن الحرارة ال�شديدة
لأول مرة على الإطالق.
وفي �أماكن �أخرى من �أوروبا� ،أجبرت حرائق الغابات �آالف الأ�شخا�ص
على الفرار من منازلهم عبر �أجزاء من فرن�سا و�إ�سبانيا.
كذل���ك ،ك�شفت بيان���ات الأقمار ال�صناعية ال�ص���ادرة عن وكالة نا�سا
مدى انت�شار موجات الحرارة م�ؤخ ًرا.
وف���ي الوق���ت نف�س���ه ،ح ّذر باحث���ون ل���دى المفو�ضي���ة الأوروبية من
�أن حوال���ى ن�ص���ف �أرا�ضي الإتح���اد الأوروبي بات���ت مع ّر�ضة لخطر
الجف���اف� .إذ �أف���اد مركز الأبح���اث الم�شترك التاب���ع للمفو�ضية ب�أن
 46في المئة من �أرا�ضي االتحاد الأوروبي مع ّر�ضة لجفاف بم�ستوى
ي�ستدع���ي التحذير منه و 11في المئة عن���د م�ستوى الإنذار �إذ باتت

المحا�صيل تعاني من نق�ص المياه.
و�أفاد االتحاد الأوروبي ب�أن البلد الأكثر ت�أثُّ ًرا هي �إيطاليا حيث
يواج���ه حو����ض نهر بو ف���ي �شمال البالد �أعلى م�ست���وى من الجفاف
ال�شديد.
وف���ي �إ�سبانيا ،باتت كميات المياه ف���ي الخزانات �أقل بن�سبة  31في
المئ���ة م���ن المعدل الم�سجل خ�ل�ال ع�شر �سنوات بينم���ا بلغت كمية
المياه الالزمة لإنتاج الطاقة الكهرمائية ن�صف معدلها في ال�سنوات
ال�سبع ال�سابقة.
وك�شفت درا�سة �أن موجات الح ّر وال�سيول والفي�ضانات المن�سوبة �إلى
الإحتبا�س الحراري ت�سببت في �أ�ضرار تجاوزت كلفتها  80مليار يورو
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احلرائق امل�ستعرة يف فرن�سا.

في �ألمانيا في ال�سنوات الأخيرة.
وبح�س���ب الدرا�سة ،ت�سببت موجات الح��� ّر والجفاف الإ�ستثنائية في
�صي���ف  2018و�صي���ف  2019بتكالي���ف تُق���دّر بنح���و  35مليار يورو
تقري ًبا ،فيما كلّفت الفي�ضانات في تموز  2021في غرب �ألمانيا �أكثر
م���ن  40مليار ي���ورو .يُ�ضاف �إلى هذه التكالي���ف نحو  5مليارات من
الأ�ضرار الإ�ضافية المرتبطة بعوا�صف رعدية عنيفة وت�ساقط ال َب َرد
و�أ�ضرت موجات الح ّر ب�شكل �أ�سا�سي بالزراعة والغابات.
ويه���دد هطول الأمط���ار الغزيرة في انح���اء كثيرة ف���ي ا�ستراليا مع

أعلى مستوى للتضخم في الواليات املتحدة
خالل  40عامًا

ارتف���اع من�س���وب المي���اه في ال�س���دود والأنه���ار بح���دوث في�ضانات
وانهي���ارات �أر�ضية .في وقت ك�شف تقري���ر �أن البيئة الأ�سترالية في
ً
�ضغوطا متزايدة
حال���ة «�سيئة ومتدهورة» ب�ش���كل عام و�أنها تواج���ه
جراء تغ ّير المناخ والتلوث والتعدين.
«�أكث���ر ما يزعجني هو �أننا في مواجه���ة هذه الأزمة العالمية ،نف�شل
ف���ي العمل م ًع���ا كمجتمع متعدد الأطراف .توا�ص���ل الدول لعب لعبة
الل���وم بدلاً م���ن تحمل الم�س�ؤولية عن م�ستقبلن���ا الجماعي» ،ي�ضيف
غوتيري�ش« ..ال يمكننا الإ�ستمرار على هذا النحو».
نهجا متعدد الجوانب للإ�ستجابة
وو�ضع الأمين العام للأمم المتحدة ً
لتغير المناخ حال ًّيا� .إذ تحتاج البلدان �إلى تقليل انبعاثاتها من خالل
الق�ضاء على الفحم والتوجه نحو م�صادر طاقة خالية من الإنبعاثات،
مثل الطاقة المتجددة .وثانياً �أن يكون هناك المزيد من التركيز على
التكيف ب�أمان مع المخاطر.

ارتف�������ع الت�ضخم ف�������ي الواليات المتح�������دة في حزيران �إل�������ى م�ستوى
قيا�سي .فقد قف�������زت �أ�سعار الم�ستهلكين ً
وفق�������ا للبيانات الجديدة عن
بايدن يواجه حت ِّديًا مناخيًّا
مكتب �إح�صاءات العمل بن�سبة  9.1في المئة على �أ�سا�س �سنوي.
تحد ًيا
ف���ي الواليات المتحدة ،يواجه الرئي�س الأميركي جو بايدن ِ ّ
ه�������ذا المعدل هو �أعلى م�ست�������وى منذ �أكثر من  40عامً �������ا و�أعلى من القراءة
كبي��� ًرا بع���د �إعالن ال�سنات���ور الديمقراطي ج���و مان�شين �أنه لن
ال�سابق�������ة ،عندما ارتفعت الأ�سعار بن�سبة  8.6في المئة عن العام المنتهي في
يدعم �أحكام المناخ في م�شروع قانون خا�ص بهذا ال�ش�أن.
�أيار .كما �أنه �أعلى بكثير من ن�سبة  8.8في المئة التي توقعها الإقت�صاديون.
فتعليق���ات مان�شين ،وهو م���ن الو�سط الرئي�سي الذي ي�ؤمن
و�أظه�������ر م�ؤ�شر �أ�سعار الم�ستهلك ل�شه�������ر حزيران � ً
أي�ضا� ،أن الأ�سعار الإجمالية التي
الت�صوي���ت المت�أرجح في مجل�س ال�شيوخ ،يمكن �أن ت�ؤدي
يدفعها الم�ستهلكون لمجموعة متنوعة م�������ن ال�سلع والخدمات ارتفعت بن�سبة 1.3
�إلى �إغ���راق �أ�شهر من المفاو�ضات في وا�شنطن ب�ش�أن
في المئة من ايار �إلى حزيران.
حزم���ة ال�سيا�سة ال�شاملة وتنهي �آمال الكونغر�س في
كان�������ت معظم الزيادة في حزيران مدفوعة بقفزة في �أ�سعار البنزين ،والتي ارتفعت بنحو
تمري���ر �أي ت�شريع رئي�س���ي ب�ش�أن تغير المناخ هذا
 60في المئة على مدار العام.
ال�صيف.
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پ غوتريي�ش :هذا الظلم الكبري ال
ميكن �أن ي�ستمر پ
پ دول كثرية تعاين من درجات
حرارة قيا�سية وحرائق غابات
م�ستعرة پ

السعودية وأميركا توقعان  18اتفاقية ومذكرات
تعاون

ّ
وقعت ال�سعودية والوالي�������ات المتحدة  18اتفاقية ومذكرات تعاون في
مجاالت الف�ضاء والإ�ستثمار والطاقة والإت�صاالت وال�صحة.
وذك�������رت وكال�������ة الأنب�������اء ال�سعودي�������ة �أن التوقيع ت�������مّ بين وزي�������ر الطاقة
ال�سعودي الأمير عبد العزيز بن �سلمان بن عبد العزيز ،ووزراء الإ�ستثمار
والإت�ص�������االت وال�صحة في المملكة ،مع نظرائهم في الواليات المتحدة،
وذلك على هام�ش زيارة الرئي�س جو بايدن للمملكة.
وم�������ن بي�������ن الإتفاقيات الموقعة بي�������ن الجانبين 13 ،اتفاقي�������ة وقعتها وزارة
وكان مان�شي���ن ،ال���ذي ينحدر م���ن والية وي�س���ت فيرجينيا الغنية الطاقة ،ووزارة اال�ستثمار ،والهيئة الملكية للجبيل وينبع ،وعدد من �شركات
بالفح���م ،عار�ض الجه���ود التي يبذله���ا الديمقراطيون لمعالجة القطاع الخا�ص ،مع مجموعة من ال�شركات الأميركية الرائدة.
تغي���ر المن���اخ والحد من الإنبعاثات .وب�سب���ب االنق�سام بين  50كم�������ا وقعت الهيئة ال�سعودي�������ة للف�ضاء مع وكالة الف�ض�������اء الأميركية (نا�سا)،
�صو ًت���ا م���ع و� 50صو ًتا �ض ّد ف���ي مجل�س ال�شي���وخ ،فلن يتمكن اتفاقية «�أرتمي�س» ال�ستك�شاف القمر والمريخ مع وكالة «نا�سا» ،لالن�ضمام �إلى
الديمقراطي���ون م���ن دفع الت�شري���ع �إلى الأمام م���ن دون دعم التحالف الدولي ف�������ي مجال اال�ستك�شاف المدني وا�ستخ�������دام القمر والمريخ
مان�شين لم�شروع قانون ال�سيا�سة المحلية ،والذي �سيخ�ص�ص والمذنبات والكويكبات للأغرا�ض ال�سلمية.
ّ
مليارات الدوالرات في �شكل حوافز لخف�ض الإنبعاثات.
ووقع�������ت وزارة االت�صاالت وتقنية المعلومات مذكرة تع�������اون مع �شركة «�آي.بي�.إم»
الرائدة في مجال التقنية الرقمية ،وذلك لت�أهيل � 100ألف �شاب وفتاة على مدى
لكن باي���دن يقول �إنه �سيم�ضي قد ًما ف���ي جهوده الخا�صة
خم��������س �سنوات �ضم�������ن ثماني مبادرات مبتك�������رة تهدف �إلى تعزي�������ز مكانة المملكة
لمكافح���ة تغ ّي���ر المن���اخ والح��� ّد م���ن انبعاث���ات غ���ازات
لتكون مرك ًزا محوريًا للتقنية واالبتكار في منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
الإحتبا����س الح���راري�« .إذا ل���م يتحرك مجل����س ال�شيوخ
لمعالج���ة �أزمة المناخ وتعزيز �صناع���ة الطاقة النظيفة
كم�������ا وقعت وزارتا ال�صحة ال�سعودية والأميركي�������ة مذكرة تعاون م�شترك في مجاالت
المحلية ،ف�سوف اتخذ حينه���ا �إجراءات تنفيذية قوية
ال�صح�������ة العامة ،والعلوم الطبية والبحوث ،تهدف �إلى دعم وتعزيز العالقات القائمة
لمواجهة ذلك».
في مجاالت ال�صح�������ة العامة بين الأفراد والمنظم�������ات والم�ؤ�س�سات ،وتوحيد الجهود
لمواجه�������ة ق�ضاي�������ا ال�صحة العام�������ة والتحديات الطبي�������ة والعلمي�������ة والبحثية ،وتبادل
وكان باي���دن تعهد خف�ض انبعاثات غازات الإحتبا�س
المعلوم�������ات والخب�������راء والأكاديميي�������ن� .إ�ضافة �إل�������ى التدريب الم�شت�������رك للعاملين في
الحراري في الواليات المتحدة بن�سبة  50في المئة
المجاالت ال�صحي�������ة والطبية ،والتطبيق ال�سليم لنظ�������م المعلومات ال�صحية ،والبحث
�إل���ى  52في المئة من م�ستويات  2005بحلول عام
والتطوير والإبتكار ال�صحي.
 2030والو�ص���ول �إل���ى �صافي انبعاث���ات �صفرية
بحل���ول منت�ص���ف الق���رن .وم���ع ذلك ،م���ن دون
م�ش���روع قانون يت�ضمن �أحكا ًما خا�صة بالمناخ،
ال�سي�سي في حوار بطر�سبرغ للمناخ.
ف����إن البالد في طريقها لتخطي هدف الرئي�س ،وف ًقا لتحليل حديث
خ�صو�صا
«ه���ذا يجب �أن يدفعنا جمي ًعا �إلى تكثيف العمل المطلوب،
ً
�أجرته �شركة الأبحاث الم�ستقلة «روديوم غروب».
�أن الأط���راف �أجمعت كافة عل���ى �أن الأولوية خالل المرحلة المقبلة،
ودع���ت بع����ض المجموعات البيئي���ة بايدن �إلى �إع�ل�ان حالة طوارئ
ه���ي لتنفيذ اتفاق باري�س ،وتحوي���ل الم�ساهمات المحددة وطن ًّيا �إلى
مناخي���ة وطني���ة بموجب قانون الط���وارئ الوطني ،وه���ي خطوة من
واق���ع فعلي ،في �إطار المبادئ الدولية الحاكمة لعمل المناخ الدولي،
�ش�أنه���ا �أن تطل���ق العن���ان لل�سلط���ات مثل �إع���ادة فر����ض حظر على
وف���ي مقدمته���ا الإن�ص���اف والم�س�ؤولي���ة الم�شتركة متباين���ة الأعباء
�صادرات النفط الخام.
والقدرات المتفاوتة للدول».
وين�صب جهد الرئا�سة الم�صرية لم�ؤتمر الأطراف في الوقت الراهن
عل���ى جعل قمة المناخ العالمية نقطة فارقة على �صعيد عمل المناخ
السيسي ومؤمتر األطراف
الدول���ي ،بما ي�ساهم في الحفاظ على الزخ���م الدولي وت�أكيد التزام
وت�ست�ضي���ف م�صر الدورة الـ 27من م�ؤتم���ر الأطراف التفاقية الأمم
كل الأط���راف الحكومية وغير الحكومي���ة بتحويل وعودها وتعهداتها
المتح���دة الإطاري���ة حول تغ ّير المناخ بي���ن  7ت�شرين الثاني و 18منه
���ول �إلى الإقت�صاد
�إل���ى تنفي���ذ فعلي على الأر�ض ،ي�ضمن عملية التح ّ
م���ن الع���ام  ،2022بينما �ست�ستقبل الإم���ارات الم�شتركين في الدورة
منخف����ض الإنبعاث���ات القادر عل���ى التعامل مع الآث���ار ال�سلبية لتغ ّير
الـ 28في .2023
المناخ والتك ّيف معها ،وي�ساهم في تعزيز حجم ونوعية و�آليات تمويل
«كل التقدي���رات والتقاري���ر العلمي���ة ت�ؤك���د ب�ش���كل وا�ض���ح� ،أن تغير
المناخ المتاحة للدول النامية.
المناخ بات يمثل تهديدًا وجود ًّيا للكثير من الدول والمجتمعات على
فهل تنجح جهود الم�صريين في و�ضع حد للإ�ستهتار بالتغ ّير المناخي
م�ست���وى العال���م ،على نحو لم يعد ممك ًنا معه ت�أجيل تنفيذ التعهدات
و�إبعاد �شبح الإنتحار الجماعي عن الكرة االر�ضية؟
والإلتزام���ات ذات ال�صلة بالمناخ» يقول الرئي�س الم�صري عبدالفتاح
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دراسة

الدوليَة
ا�سرتاتيجيَات التفاو�ض
ّ
ّ
العميد الركن م� .صالح جانبني

وحب ال�سيطرة
يف خ�ضمّ الأزمات الدولية وما تعي�شه ال�شعوب من فقر وعوز ومن مظلومية الطبقات احلاكمةّ ،
والإ�ستيالء على �أمالك و�أرا�ضي ،ومقدرّات الغري باحلروب والقتل والتدمري املمنهج ،وما يليها �أو ي�سبقها من عمليات
تفاو�ضية جتري فقط بني الأقوياء والكبار من القادة والدول الكبرية املقتدرة على ح�ساب ال�ضعفاء والدول ال�صغرية،
تكون يف �أغلبها ملهاة وك�سبًا للوقت بغية حتقيق �أهداف اقت�صادية وع�سكرية على الأر�ض تعطي الرابح فيها ح ّي ًزا كبريًا
للتغلب على خ�صمه يف ال�سيا�سات التفاو�ضية ،بالإ�ضافة �إىل ما للمفاو�ضات من دور مهم يف ّ
ّ
حل الأزمات العالقة بني
الدول.
ولع َّل �أول و�أ�شهر العمليات التفاو�ضية في التاريخ ،كانت عملي َة
التفاو�ض التي ج َرت بين ُقري�ش وبين النبي محمد �صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم ،فيما ُع َ
رف ب�صلح الحديبية العام  ،627حيث ُط ِّبقت
فيها مجموع ٌة كبيرةٌ من درو�س و� ُأ�س�س العمليات التفاو�ضة ،مرو ًرا
بعملية التفاو�ض التي تمت بين �صالح الدين الأيوبي وريت�شارد
قلب الأ�سد ،في �أثناء الحملة ال�صليبية الثالثة على ال�شرق ،1191
وما جرى من عمليات تفاو�ضية جراء الحربين العالميتين الأولى
والثانية ) (1945-1919وما نجم عنها من تحالفات وم�ؤتمرات
ومعاهدات واتفاقات ،والعمليات التفاو�ضية العديدة ما بين الدول
العربية والعدو الإ�سرائيلي ب�ش�أن الق�ضية الفل�سطينية )مدريد،1991
�أو�سلو ،(...،1993وحول �أزمة �إقليم دارفور في ال�سودان ،2010و�أزمة
الملف النووي الإيراني وال�شروط الإيرانية وال�شروط الم�ضادة مع
الدول الخم�س زائد واحدة )الدول الخم�س الدائمة الع�ضوية في
مجل�س الأمن� +ألمانيا( التي ُعقدت في كل من جنيف ،فيينا ،نيويورك،
لوزان  2015وما زالت ،و�صولاً �إلى التفاو�ض اللبناني غير المبا�شر
مع العدو الإ�سرائيلي برعاية الواليات الم َّتحدة الأميركية حول حدود
لبنان الب ّرية مع فل�سطين المحتلّة التي جرت العام  2000و�آخرها
حول تر�سيم الحدود البحرية وم��ق��دّرات لبنان وحقوقه النفطية
خ�صو�صا في
والغازية و�سبل الح�صول عليها بد ًءا من العام ،2020
ً
ظ ِّل الأو�ضاع االقت�صادية المتردّية ،وما يت�س ّرب للو�سائل الإعالمية
وما يتك ّهن به الإعالم ّيون والخبراء والمحلّلون حول مجريات تلك
العمليات التفاو�ضية رغم �سر ّيتها ،بالإ�ضافة �إلى القدرات و�إمكانات
ّ
الملف.
ونقاط قوة لبنان في هذا
فما هي المبادىء والأ�ساليب الناجحة واال�ستراتيجيات التي
تعتمدها الدول ب�شكل عام في مفاو�ضاتها ؟
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استراتيجيات ومبادىء مرتبطة بالسلوك
التفاوضي
ب�شكل ع��ام ت��ت��ع��دّد ا�ستراتيجيات ال��ت��ف��او���ض بح�سب �أن���واع
المفاو�ضين و�أهدافهم ،فمنهم المفاو�ض الذي يحاول الح�صول على
النفع الكامل ،والمفاو�ض الذي يكون على ا�ستعداد للتنازل عن كل
ما يُطلب منه ،وثالث يحاول تج ّنب �صعوبات التفاو�ض وم�شاكله،
و�آخر يحاول الو�صول �إلى نقطة في منت�صف الطريق ،والمفاو�ض
ال��ذي يحاول تحقيق الفائدة الق�صوى للأطراف المتفاو�ضة عن
طريق تو�سيع دائرة الفائدة و�إدخال عنا�صر جديدة لإحداث التوازن
المطلوب وزيادة المنفعة لكال الطرفين .بالإ�ضافة �إلى الكثير من
االختالفات الداخلية في الدولة الواحدة ،وعوامل كثيرة ت�ؤ ّثر في
التطبيقات العملية للتفاو�ض ،تتمثل في االت�صال ودرجة الثقة ،كما
في اللهجة والعادات والتقاليد وال�سلوك والخ�صائ�ص ال�شخ�صية
للمفاو�ضين )الثقافة والمعرفة العلمية بالموا�ضيع المطروحة،
ال��دراي��ة الوا�سعة ،الذكاء والمرونة ،ال�س ّرية التامة ،التقليل من
الت�صريحات والظهور الإعالمي ،اتقان اللغات ،ح�سن الإن�صات
واال�ستماع واحترام الآخرين ،ا�سلوب الإقناع وعدم الإنفعال.( ...،
فعلى المفاو�ض مراعاة تلك الإختالفات على م�ستوى الجماعات
الإثنية والعرقية والمناطقية ،و�أن يحاول تكييف خططه التفاو�ضية
وا�ستراتيجياته مع الذين يتفاو�ض معهم بما يتنا�سب مع �سلوك
الأفراد وثقافاتهم وتقاليدهم.
ّ
ّ
ولنجاح التفاو�ض ،يجب تجنب الطروحات المت�شدّدة لما ت�ؤثره
على النتائج المتر ّتبة والمرهونة ب�أ�سلوب الطرف الآخر وتجاوبه وما
ي ّتخذه من قرارات .لذلك يت�ش ّكل ال�سلوك التفاو�ضي ،من مجموع
المواقف التي تطرحها الأطراف المفاو�ضة التي ت�ساهم في الت�أثير
على نتيجة المفاو�ضات .غير �أ َّن �سعي المفاو�ض �إلى الح�صول على
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م�ساحة كافية من المناورة ،وبالتالي على
مكا�سب وا�ضحة ،قد ينتج ج ًوا عا ًما يجعل
خ�صو�صا �إذا قوبلت
التنازالت محدودة،
ً
بت�شدّد الفريق الآخر وو�صولها �إلى درجة
الإن�سحاب من العملية التفاو�ضية ،ما ي�ؤدّي
�إلى ف�شل المفاو�ضات في مراحلها الأولى،
و�ضرب �أي محاولة لت�سوية النزاع.

استراتيجيات ومبادىء هجومية
مبد�أ الهجوم في العلم الع�سكري ،يهدف �إلى
�شنّ هجوم معاك�س على العدو بغية دحره على
�أعقابه ورده �إلى مراكزه الأ�سا�سية ،ثم الإعداد
لما ي�س ّمى بنقل الحرب �إلى �أر�ض العدو� .إذ يمكن
ا�ستعارة هذا المبد�أ �أو هذه اال�ستراتيجية لتطبيقها في
العمل ال�سيا�سي المواجه كا�ستراتيجية �سيا�سية ناجحة) .الو�ضع
اللبناني المواجه للعدو الإ�سرائيلي بعدما كانت اعتداءاته الم�ستمرة
على لبنان� ،أ�صبحت تتلقى ال�ضربات وتواجه من الند �إلى الندّ( .على
و�ضوحا في
عك�س المفاو�ضات الفل�سطينية  -الإ�سرائيلية الأكثر
ً
منطقتنا العربية ،حيث ذهب الفل�سطينيون �إلى طاولة المفاو�ضات،
ولكن من دون مق ّومات تفاو�ضية رابحة ،فخ�سروا �أنف�سهم وربحت
�إ�سرائيل وا�ستمرت في عدوانها وهجومها على ال�شعب الفل�سطيني
بكثير من الأ�شكال.
غير �أ َّن المفاو�ض المهاجم ،وكما ي�س ّمى بـ«المفاو�ض المقاتل»،
الذي يبا�شر عملياته التفاو�ضية وك�أنها معركة ع�سكرية ،ه ُّمه الأول
رابحا مقابل خ�سارة الفريق الآخر .على عك�س
والأخير هو الخروج ً
المفاو�ض الواقعي ،الذي يتم ّيز باهتمامه بالوقت ،ويكون ج ّد ًيا،
ملتز ًما بالنظام وال يمانع من �أن يح ّقق الطرف الآخر مك�س ًبا ،ب�شرط
�أن تكون قراراته م�ستندة �إلى معلومات وحقائق وا�ضحة ومبا�شرة.

استراتيجيات ومبادىء دفاع َّية
تكون عِ ب َر �ص ّد الغزوات والمواجهات بكل �أ�شكالها وعلى ال�صعد
كافة ،المبا�شرة وغير المبا�شرة ،ال�سيا�سية ،الع�سكرية ،الإجتماعية،
الإقت�صادية ،الثقافية والدينية) .الغزو ال�صهيوني للمنطقة العربية
المتم ّثلة بالتكفير والإرهاب والتفتيت والت�شتيت وزرع التفرقة بين
�شعوبنا لت�سود �إ�سرائيل وتطم�س ق�ضايانا العادلة والمح ّقة(.

استراتيجيات ومبادىء التدرّج
تنطوي على التحرك التدريجي (خطوة بخطوة) من جانب
المفاو�ض في التعامل مع �أهدافه التفاو�ضية ،وذلك خالل فترة
زمنية طويلة .قد تكون هناك مواجهة من جانب الطرف الآخر،
ولكنها بدرجة �أقل ب�سبب التد ّرج والبعد عن ال�صفقة الواحدة� .أو
�أن يلج�أ المفاو�ض �إلى تب ّني روح التحرك خطوة خطوة نحو الغاية

النهائية �إيما ًنا منه ب�أ َّن ذلك �أف�ضل نف�س ًيا و�أي�سر عمل ًيا ،كما �أنه
ي�� ّدخ��ر ال��وق��ت والجهد و���ش�� ّد الأع�����ص��اب) .ل��ع�� ّل وزي��ر الخارجية
الأميركي الأ�سبق هنري كي�سنجر ،يم ّثل النموذج الحي على ا ّتباع
خ�صو�صا
هذه الإ�ستراتيجية تقري ًبا في كل المفاو�ضات التي �أدارها،
ً
تو�سطه بين العرب و�إ�سرائيل �أثناء حرب
في المنطقة العربية ولدى ّ
ت�شرين عام .(١٩٧٣
يقول كيفين كين�« :إ َّال �أ َّن التفاو�ض حول كل بند �أو ق�ضية ب�شكل
منف�صل قد يجعلك ُمجب ًرا على تقديم التنازالت في كل نقطة
ومو�ضوع ،وفي المراحل النهائية ال يتبقى لك ما ت�ساوم عليه ،وفي
هذه المرحلة ال يكون �أمامك اً
فعل � اَّإل التنازالت ،وتلقى النقد من
زمالئك ومن ف ّو�ضك للتفاو�ض.

استراتيجيات ومبادىء الصفقة الواحدة
ّ
تتلخ�ص بالإنجاز مرة واحدة وعدم تجزئة الأهداف المر�سومة،
بهدف تحقيق ال�صفقة كاملة؛ وتو�سيع قاعدة المنافع بطريقة الربح
المع ّمم والمنفعة الم�شتركة لكال الفريقين� .أو كما يطلق عليها
�أحيا ًنا «الخبطة الواحدة» فل�سفة المفاو�ض الذي يقدر �أن ي�ضمن
ا�ستمرار تحقيق �أهدافه في الم�ستقبل ،وفي الوقت نف�سه ال يعتبر
الك�سب الجزئي بالن�سبة �إليه مغر ًيا بدرجة كافية ،وبالتالي ي�ص ّر على
الإنجاز مرة واحدة ،وقد تب ّنى العرب لفترة طويلة هذه اال�ستراتيجية
في تعاملهم مع الق�ضية الفل�سطينية ،ف�إما يَ�ست ّرد العرب كل حقوقهم
مرة واحدة ،و�إما «ال تفاو�ض ،ال �صلح ،ال اعتراف» ،وهي ا�ستراتيجية
حينئذ «ا�ستراتيجية اّ
ٍ
اللءات الثالث» ال�شهيرة في التاريخ
�أُطلق عليها
العربي المعا�صر .حيث قد يبدو للبع�ض �أنها كانت ا�ستراتيجية لعدم
�إتاحة �أي فر�صة للتفاو�ض� ،أو �أنها كانت ا�ستراتيجية معلنة غير
حقيقية بينما اال�ستراتيجية الحقيقية غير المعلنة هي االت�صال
الدائم والتفاو�ض الم�ستمر) .يتبع.(...
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إضاءة

رئي�سا للجمهورية بالتعيني
حبيب با�شا ال�سعد
ً
و�إميل �إده فاز على ال�شيخ ب�شارة اخلوري

�أ .د� .ألك�سندر �أبي يون�س
�شهد لبنان ف��ي ال��ع��ام � 1932أزم���ة �سيا�سية ّ
تمثلت ف��ي ال�صراع
بين �إميل �إ ّده وب�شارة ال��خ��وري� ،إذ ح�شد كل منهما �أن�صاره وقامت
ال��ت��ظ��اه��رات ���ض��د ت�����ص�� ّرف��ات ال��م��ف��وّ���ض ال�����س��ام��ي ب��ون�����س��و وال���دول���ة
الفرن�سية ،وتبع ذلك انعقاد م�ؤتمر ال�ساحل بدعوة من �سليم �سالم،
و�إ�صدار جريدة «النهار» في �آب  1933ل�صاحبها جبران تويني الموالي
يومها ل�سيا�سة ب�شارة الخوري� .أمام هذا الواقع ،ا�ستدعت الحكومة
الفرن�سية المفوّ�ض ال�سامي بون�سو ،وعيّنت مكانه داميان دو مارتيل
الذي و�صل �إلى بيروت في  12ت�شرين الأول .1933

ً
رئيسا
استقالة الدباس وتعيني السعد

��ات داخلية
�شهد من�صب رئ��ا���س��ة ال��ج��م��ه��وري��ة ف��ي ل��ب��ن��ان ت��ج��اذب ٍ
انعك�ست �سلبًا على العالقات مع �سلطات االنتداب .فمن بعد ما تمّ
تعيّين �شارل دبا�س رئي�سً ا �سنة  1932عقب الأزمة الد�ستوريةّ ،
وقدم
ا�ستقالته من الرئا�سة في  2كانون الثاني  ،1934ف�أ�صدر المفوّ�ض
ال�سامي في اليوم نف�سه قرارًا ّ
عدل بموجبه قانون االنتخاب ،وجعل
عدد النواب المنتخبين ثمانية ع�شر نائبًا والنواب المعيّنين �سبعة.
وفي  30منه عيّن حبيب با�شا ال�سعد رئي�سً ا للجمهورية لمدة �سنة،
و�شارل دبا�س رئي�سً ا لمجل�س النواب .وكان يحق للمفوّ�ض ال�سامي
وح����ده تعيين رئ��ي��� ٍ��س ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ل��م��دة ���س��ن��ة واح����دة،
يعاونه �أمين �سر دولة م�س�ؤول تجاهه وحده مع مجل�س
مديرين.

مواقف من قضية الرئاسة سنة
 1936وحرب الصحف
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ّ
ا�شتد ال�صراع على الرئا�سة بين �إميل �إ ّده
وب�شارة ال��خ��وري م��ع اق��ت��راب والي��ة حبيب
ب��ا���ش��ا ال�����س��ع��د ع��ل��ى االن��ت��ه��اء ف���ي ك��ان��ون
الثاني  .1935حينها ا�ست�شارت ال�سلطة
المنتدبة بع�ض ال�شخ�صيات الدينية
ك���ال���ن���ائ���ب ال���ب���ط���ري���رك���ي ال���م���ارون���ي
حب
ي
ب
با
ال���م���ط���ران ع���ب���داهلل ال���خ���وري ال���ذي
�شا ال
�سعد.
�أر�سل �إلى وزارة الخارجية الفرن�سية

ت��ق��ري��رًا ���ش��ارحً ��ا فيه كيف ول��م��اذا وج��ب �إب��ع��اد �إم��ي��ل �إ ّده م��ن رئا�سة
ونا�صحا بدعم ب�شارة الخوري .وما جاء في التقرير)...(« :
الدولة،
ً
من الواجب �أن يكون على ر�أ�س الدولة رئي�سً ا يتجاوب ويعمل لخدمة
ً
ومقبوال من الطائفة الإ�سالمية خا�صة ،لذلك يجب
الفرن�سيين
�إب��ع��اد �إميل �إ ّده ودع��م ب�شارة ال��خ��وري ال��ذي ي�ستطيع خدمة لبنان
وفرن�سا في � ٍآن ،وبا�ستطاعته التفاهم مع الأقلية الم�سلمة (.»)...
لكن الدولة المنتدبة ارت���أت تجديد والي��ة حبيب با�شا ال�سعد،
ف��م�� ّ َددت ل��ه �سنة ثانية ف��ي  31ك��ان��ون الأول  1934تنتهي ف��ي كانون
الثاني  .1936وخ�لال ه��ذه ال�سنة ،ق ّ��دم �شارل دبا�س ا�ستقالته من
رئا�سة مجل�س النواب ،فعيّن بدلاً منه بترو طراد ،حتى تمّ انتخاب
الأمير خالد �شهاب رئي�سً ا للمجل�س .وا�ستم ّر ال�صراع على الرئا�سة
ف��ي �سنة  1935وق��ام��ت ح��رب �صحفية بكل معنى الكلمة ،م��ا بين
جريدة الـ«�أوريان» من جهة ،وجريدتي «النهار» والـ«لوجور» من جهة
ثانية ،تبادل فيها الإتهامات ٌ
كل من الطرفين .وفي هذه المعمعة
ّ
ّ
برز موقف الفت للبطريركية المارونية �إذ �إنها ف�ضلت يو�سف ال�سودا
على �إميل �إ ّده وب�شارة الخوري ّ
لتولي من�صب رئا�سة الجمهورية.
وبعدها ،ولتقريب وجهات النظر ،جمع بترو طراد المتناف�سين
على الرئا�سة على م�أدبة غداء �ضمّ ت كل من ب�شارة الخوري ،و�إميل
�إ ّده ،ومي�شال زكور ،وغبريال خباز و�أيوب ثابتّ ،
لكن النار بقيت تحت
الرماد ،وا�ستمرّت ال�صحف بتبادل الإتهامات.

اإلغراءات وبورصة األصوات عشية االنتخابات

م��ع ب��داي��ة ���ش��ه��ر ك��ان��ون ال��ث��ان��ي ع���ام  ،1936ل��م يكن
�أح��د م��ن المر�شحين ق��د �ضمن بعد ف��وزه في
االنتخابات ،فالأ�صوات كانت متعادلة تقريبًا ،ال
بل الميزان مائل ً
نوعا ما ل�صالح ب�شارة الخوري،
�إذ قبل �أربعة �أي��ام من االنتخابات ،وفي  16كانون
ال��ث��ان��ي  ،1936وق��عّ ��ت مجموعة م��ن ال��ن��واب تعهّ ًدا
�أعلنوا فيه «ت�أيّيدهم تر�شيح ال�شيخ ب�شارة الخوري
لرئا�سة الجمهورية» وهم :حميد فرنجيه ،مي�شال زكور،
محمد عبد ال���رزاق ،فريد هيكل ال��خ��ازن ،مجيد توفيق
�إر���س�لان ،كميل �شمعون ،وه��رام ليلكيان� ،إبراهيم المنذر،
�صبري حماده ونجيب حنا �ضاهر ،مع العلم � ّأن هذا الأخير،
زار حكمت جنبالط في  14كانون الثاني مع ال��ن��واب نجيب
ع�سيران وبهيج الف�ضل وخير الدين الأحدب ومحمد قزعون،
ليقنعوه بانتخاب �إميل �إ ّده .من ث��مّ زار ه����ؤالء ،نائب طرابل�س
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ّ
المقدم و�أقنعوه بانتخاب �إميل �إ ّده .وقد كان حكمت جنبالط
�أمين
المقدم مح�سوبين على حبيب با�شا ال�سعد الذي �سعى �أي�ضاً
ّ
و�أمين
المرجح �أن حكمت جنبالط كان مقتنعًا ب�إميل
�إلى اقناعهما .ومن
ّ
�إ ّده لأنه زعيم من ال�ساحل .بينما ب�شارة الخوري يناف�س جنبالط
على زعامة الجبل .وقد �صرّح جنبالط �أن �إميل �إ ّده هو الأكف�أ .وفي
ّ
المقدم ،ي��روي ال�صحافي ع��ارف الغريّب �أن��ه لم
ما يخت�ص ب�أمين
يكن ميّالاً لأي من الطرفين ،وكان �إميل �إ ّده وب�شارة الخوري يغريانه
ب�شتى الو�سائل .فب�شارة الخوري �أغ��راه بالمال� ،أم��ا �إميل �إ ّده فقد
دعاه �إلى م�أدبة ع�شاء فاخرة تت�ضمن جميع الم�أكوالت والم�شروبات
ّ
المقدم نام عنده ولما همّ بالمغادرة في ال�صباح ،ج������������اءت
لدرجة �أن
بع�ض الن�ساء تقنعه بالبقاء ،كما عر�ض عليه �إ ّده طلب �أي
�شيء يحتاجه وهو ي�ؤمّ نه له �إلى المنزل .وعندما طالت
ّ
المقدم ،عرف ال�شيخ ب�شارة الخوري ب�أنه
غيبة �أمين
ّ
عند �إ ّده ،فكلف ال�صحافي ع��ارف الغريّب الإت�صال
ب��ري��ا���ض ال�صلح للتو�سط م��ن �أج���ل �إخ���راج���ه من
ّ
المقدم
هناك ،فنجح هذا الأخير بالمهمة و�أخرج
الى بيت ال�شعار في ر�أ�س النبع ،و�أو�صى لب�شارة
ال���خ���وري وب��ع�����ض ال���ن���واب الإت���ي���ان لمقابلته،
وعندما و�صل ه�ؤالء �صباحً ا الى بيت ال�شعّ ار،
ّ
المقدم
كان خليل معتوق قد �سبقهم و�أعاد
وج��ه ال�شيخ
�إل��ى منزل �إميل �إ ّده .عندها ّ
ب�شارة ال��خ��وري ا ّت��ه��امً ��ا لريا�ض ال�صلح
بالقب�ض من �إميل �إ ّده ،فا�ستاء ال�صلح
ب
�
من هذا االتهام .فعاود الخوري الكرة شار
ة اخل
وري.
مرّة ثانية مع ملحم قا�سم «لتحرير»
ّ
المقدم لكنه لم ينجح.
وك����ان ال��م��غ��ت��رب��ون ف���ي الأم��ي��رك��ي��ت��ي��ن ب��زع��ام��ة
ّ
نعوم م��ك��رزل ،م��ن �أ� ّ
وممثلي
��ش��د مطالبي ال��دول��ة الفرن�سية
الأمة اللبنانية بانتخاب �إميل �إ ّده رئي�سً ا ،كما � ّأن الهيئات الثقافية
��وم واح ٍ���د،
وال�شبابية ك��ان��ت م��ن ال��داع��م��ي��ن ل��ه .وق��ب��ل االن��ت��خ��اب ب��ي ٍ
اجتمع في منزل �إ ّده ثالثة ع�شر نائبًا ،وكان هذا كافيًا لمعرفة من
الفائز في االنتخابات.

�إميل �إده.

ً
رئيسا للجمهورية
جلسة انتخاب إميل إ ّده

عقد مجل�س النواب جل�سته الأولى من العقد الإ�ستثنائي الأول
في ال�ساعة العا�شرة من �صباح يوم الإثنين في  20كانون الثاني �سنة
 1936برئا�سة الأمير خالد �شهاب وبح�ضور جميع النواب .قبل �أن
يفتتح الرئي�س الجل�سة� ،ألقى المفوّ�ض ال�سامي خطابًا �أ ّك��د فيه
حياد ال�سلطة المنتدبة ودعا النواب �إلى انتخاب من يرونه الأف�ضل،
وبعد كلمة المفوّ�ضُ ،تليت مرا�سيم افتتاح الدورة وبو�شر االنتخاب،
فنال �إميل �إ ّده � 14صو ًتا مقابل � 11صو ًتا لب�شارة الخوري .ولكن ،لما
كان القانون الد�ستوري يحتم نيل ثلثي الأ�صوات في الدورة الأولى،
ّ
المر�شحَ ين هذين الثلثين� ،أعيد االنتخاب ،ونال
ولما لم ينل �أحد
�إميل �إ ّده ً
ً
وفاقا للإقتراح الثاني ،خم�سة ع�شر �صوتا مقابل ع�شرة
�أ���ص��وات لب�شارة ال��خ��وري .و�أع��ل��ن الأم��ي��ر خالد �شهاب
با�سم المجل�س النيابي انتخاب �إم��ي��ل �إ ّده
ً
وخ�ل�اف���ا
رئ��ي�����س ً��ا ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة.
للحقيقة يقول ال�شيخ ب�شارة ال��خ��وري �إن��ه
ً
�صوتا وف��ي ال��دورة
ن��ال ف��ي ال���دورة الأول���ى 12
ً
الثانية � .11أي �أن �إميل �إ ّده فاز ب ــ� 14صوتا ولي�س
بـ ـ ـ � .15أم���ا كميل �شمعون فيذكر �أن «�إم��ي��ل �إ ّده
ً
�صوتا فقط بينما نال مناف�سه اثني ع�شر
نال 13
ً
�صوتا» .وهناك خط�أ �شائع ل��دى معظم الم�ؤرخين
وعامة النا�س ،ب���أن �إميل �إ ّده ف��از على ب�شارة الخوري
��ص��وت واح ٍ�����د ،وه����ذا ل��ي�����س ���ص��ح��ي ً��ح��ا �إذ �أث��ب��ت��ت
ب��ف��ارق � ٍ
ال��وث��ائ��ق ب���أن��ه ف��از ب��ف��ارق خم�سة �أ���ص��وات .و�إم��ي��ل �إ ّده هو
الوحيد من بين ر�ؤ�ساء جمهورية لبنان لم يق�سم اليمين
الد�ستورية على الرغم من �أنه هو من و�ضع ّ
وحجته في
ن�صهّ ،
ذلك �أن الد�ستور لم يكن قد � ُأعيد العمل به كليًّا.

من ترك بشارة اخلوري في اللحظة األخيرة
وصوّت إلميل إ ّده؟

ذكر ب�شارة الخوريّ � ،أن كميل �شمعون هو الذي انتخب �إميل �إ ّده
في الدورة الثانية .وهناك ر�أي �آخر يقول �أ ّنه جوزف �سكاف �أو غيره.
ّ
بتدخل
الوا�ضح � ّأن و�صول �إميل �إ ّده �إلى رئا�سة الجمهورية ،لم يتمّ
من المفوّ�ضية الفرن�سية في بيروت ،حيث �أ ّكد دو مارتيل لحكومته
� ّأن عملية االنتخابات كانت ديموقراطية ونزيهة ،و� ّأن العديد من
ال�شخ�صيات قد �أمّ وا مكتبه معتقدين � ّأن القرار النهائي �سيكون له
التدخل ً
ّ
بتاتا ،و�أ ّكد من ناحية ثانية في البرقية
وحده ،لك ّنه رف�ض
التي �أر�سلها لحكومته �أن ب�شارة الخوري كان مدعومً ا من �آل فرعون،
�أمّ ا �إميل �إ ّده فقد دعمه �آل معتوق.
وفور ّ
ت�سلم �إميل �إ ّده من�صب الرئا�سة ،را�سل الحكومة الفرن�سية
مطالبًا ب���إج��راء مفاو�ضات �أ���س��و ًة بالمفاو�ضات التي كانت تجريها
الدولة المنتدبة مع الحكومة ال�سورية ،و�أ�سو ًة بالمعاهدتين ّ
اللتين
ّ
وقعتهما بريطانيا مع كل من م�صر والعراق ،وذلك من �أجل عقد
م��ع��اه��دة دف��اع��ي��ة و���ص��داق��ة لنقل ل��ب��ن��ان م��ن م��رح��ل��ة االن���ت���داب �إل��ى
مرحلة اال�ستقالل وحمايته من جيرانه.
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شخصيات

التجربة البريون ّية يف الأرجنتني
()٢٠٢٢ -١٩٤٥
د� .إيلي جرجي اليا�س

اجلرنال خوان بريون.

50

يعتبر الرئي�س ال��ج��ن��رال خ���وان دومينغو ب��ي��رون ع�لام��ة ف��ارق��ة ومميزة
ف��ي ت��اري��خ الأرج��ن��ت��ي��ن المعا�صر ،وف��ي ت��اري��خ �أم��ي��رك��ا الجنوبيّة طبعً ا،
العالمي ...فقد تم ّتع بجماهيريّة وا�سعة ،وح�ضور
وكذلك التاريخ
ّ
محبّب في الذاكرة ال�شعبيّة ،و�شخ�صيّة ّ
جذابة وا�ستثنائيّة ،و�إرادة
ّ
ّ
وال�شاقة تجذرًا و�أ�صالة ...وكان
جبّارة زادتها التجارب ال�صعبة
�صاحب ر�ؤية ا�ستراتيجيّة قائمة على الديموقراطيّة والحرّ ية
وحقوق ال�شعب والعدالة الإجتماعية ،ومنها ا�ستوحى ا�سم
العدلي ...وفي حياته ال�سيا�سيّة
التاريخي :الحزب
حزبه
ّ
ّ
الطويلة ،وحياة حزبه المديدة� ،إيجابيّات كبرى و�سلبيّات
خطيرة!! ولكن تبقى م��زاي��ا تجربته �ساطعة الح�ضور
ومت�أ ّلقة �أبعادًا وطموحات...
بيرون المولود قرب العا�صمة الأرجنتينيّة بيون�س
ً
قائدا ع�سكر ًيّا
�آير�س يوم  ٨ت�شرين الأوّل  ،١٨٩٥كان
ّ
ً
ًّ
ولعل رحلته
عا�شقا للقبه :الجنرال...
فذا ومقدامً ا،
�إلى �أوروب��ا مطلع الحرب العالمية الثانية ،ودرا�سته
ال��م��ب��ا���ش��رة ل��م��راح��ل ه����ذه ال���ح���رب ،ج��ع��ل��ت��اه ي��در���س
متجان�سا مع
خطواته الم�ستقبليّة بعناية ودراي���ة،
ً
إيطالي بنيتو
الأنظمة الفا�شيّة ،معجبًا بالزعيم ال
ّ
ً
��ا���ص��دا ���ص��داق��ة ال��ع��م��ر م���ع ال��رئ��ي�����س
م��و���س��ول��ي��ن��ي ،ح
الإ���س��ب��ان ّ��ي فران�سي�سكو ف��ران��ك��و ،ن�صيره ف��ي الأزم��ن��ة
ال��ح��ل��وة وال�����ص��ع��ب��ة ...وه��ك��ذا ك��ان��ت �شبكة �صداقاته
ّ
النازي الناجي ال�شهير
�شديدة المتانة ،كما مع القائد
�أوتو �سكورزيني الذي بات حار�س العائلة البيرونيّة بعد
أرجنتيني الداهية
الحرب مبا�شر ًة ،ورج��ل ال�سيا�سة ال
ّ
رودول���ف���و ف��روي��د ( ،)٢٠٠٣ - ١٩٢٠اب���ن رج���ل ال�سيا�سة
أرجنتيني لودويغ فرويد ،رودولفو
ألماني  -ال
واالقت�صاد ال
ّ
ّ
��ة
ل
��دو
ل
وا
الخا�ص
الرئي�س
�سكرتير
ال��ذي ب��ات
ومن�سق عامّ
ّ
ّ
لهروب كبار القادة النازيين الناجين من �ألمانيا و�أوروبا �إلى
الأرجنتين مبا�شر ًة بعد الحرب ..وغيرهم كثيرون بينهم رجل
أرجنتيني رافاييل لحود الذي
اللبناني  -ال
الأعمال وال�سيا�سة
ّ
ّ
�ساهم في م�سار التعرف بين الجنرال خوان بيرون وحبيبته �إيفا
التي ع�شقها من دون حدود...
ً
ّ
ك��ان الزعيم خ��وان بيرون ال��ذي �سيلقب الحقا بالفوهرر والدوت�شي
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والكاوديو على ّ
حد �سواء ،جاه ًزا �أب ً��دا :ف�إثر زل��زال مدمّ ر
�ضرب غ��رب الأرجنتين مطلع � ،١٩٤٤أ�سفر ع��ن كثير من
من�س ًقا لعمليّات الإنقاذ والم�ساعدة،
ال�ضحايا والدمار ،ظهر ّ
داع��يً��ا وج���وه البلد الثقافيّة واالج��ت��م��اع��يّ��ة وال��ف�� ّن��يّ��ة �إل��ى
الدعم ،فكان ذلك �سببًا في تعارفه على �إيفا وا�شتعال نيران
الحب بينهما ،ح ّتى ال��زواج �سنة  ...١٩٤٥وهي قرّ بته �إلى
ّ
حب الجماهير له،
الطبقات ال�شعبيّة ،و�ساهمت في �إذكاء ّ
وبين ال���وزارة وال�سجن ،ف��ي فترة نهاية ال��ح��رب ،خ��رج من
�سجنه ب�إرادة الطبقة العاملة في الأرجنتين وبدعم مطلق
م��ن الكني�سة الكاثوليكيّة المح ّليّة وال��ف��ات��ي��ك��ان ،ليعلن
تر�شيحه للرئا�سة دفعة واحدة ،فيفوز باالنتخابات ،ب�شكل
مذهل ،في الرابع من حزيران �سنة ...١٩٤٦
�أعيد انتخاب بيرون لرئا�سة الجمهوريّة للمرّ ة الثانية،
ولكن واليته الجديدة التي انطلقت في الرابع من حزيران
�سنة  ،١٩٥٢ب��د�أت ب�أق�سى منعطف في حياته ال�شخ�صيّة
وال�����س��ي��ا���س��يّ��ة ،وف����اة زوج���ت���ه وح��ب��ي��ب��ت��ه �إي���ف���ا ي���وم ال�����س��اد���س
وال��ع�����ش��ري��ن م��ن ت��مّ ��وز �سنة  ١٩٥٢ع��ن ع��م��ر ل��م ي��ت��خ ّ َ
��ط ال��ـ
 ٣٣ع��امً ��ا ،بعد م��ع��ان��اة قا�سية م��ع ال�����س��رط��ان ..وق��د تبارى
الك ّتاب والمخرجون والمم ّثلون في تناول �سيرتها النوعيّة،
وخ�صو�صا فيلم «�إيفيتا» عام  ١٩٩٦الذي �أدّت فيه مادونا
ً
فيه هذه ال�شخ�صيّة المثيرة.
بعد فقده زوج��ت��ه ،م��ال ب��ي��رون �إل��ى اال�ستبداد ال�شامل
وال��ح��ك��م ال��م��ط��ل��ق ،و�أدّى ذل���ك �إل����ى ت��ب��اع��د م��رح��ل ّ��ي بينه
وبين طبقات ال�شعب العاملة والمكافحة ...ما �ساعد في
نجاح انقالب مجموعة ع�سكرية ،و�سيطرتها على الحكم
في منذ � ٢١أيلول �سنة  ،١٩٥٥وقيامها بنفيه �إلى مدريد،
ّ
ومحاولة �إخفاء ّ
يتعلق ب�إيفا بيرون عن �أعين ال�شعب
كل ما
أرجنتيني وذاكرته...
ال
ّ
لاّ
ّ
ً
�إ �أن �شعلة �إيفا ال يمكن لها �أن تنطفئ �أب��دا ،ومثابرة
ّ
تتوقف الب ّتة ،كيف ال؟
الرئي�س بيرون ال يمكن لها �أن
وهو من مدريد يقود المقاومة ال�سلميّة ،و�أن�صاره في
ً
��ط�لاق��ا م��ن المدار�س
ال��ح��زب ال��ع��دل ّ��ي يتظاهرون ان
وال��ج��ام��ع��ات ...وق���د �أق����ام ث��م��ان��ي��ة ع�شر ع��امً ��ا في
م��دري��د ،وك���أ ّن��ه �سيعود غ ً��دا �إل��ى بيون�س �آي��ر���س...
وفي �آذار �سنة � ١٩٧١أعادت الحكومة الأرجنتينيّة
العمل بالنظم الديموقراطيّة مانحة الأحزاب
ح���رّ يّ���ة ال��ح��رك��ة م��ن ج��دي��د ،ف��ا���س��ت��ع��اد ال��ح��زب
���ي ،ت����أ ّل���ق���ه ال��ع��ل��ن ّ��ي ف���ي دن��ي��ا
���ي ال���ب���ي���رون ّ
ال���ع���دل ّ
ال�سيا�سة الأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة ...وب���ات خ���وان بيرون
ال��ع��ائ��د م��ن م��ن��ف��اه الإ���س��ب��ان ّ��ي ،ف��ي  ١٢ت�شرين
رئي�سا للجمهورية للمرّ ة الثالثة،
الأول ١٩٧٣
ً
ك��م��ا ب��ات��ت زوج���ت���ه ال��ث��ال��ث��ة �إي���زاب���ي���ل م��ارت��ي��ن��ي��ز
ً
نائبة
أ�سباني،
تزوجها في منفاه ال
بيرون ،والتي
ّ
ّ
لاّ
للرئي�س ...من�صب لن يتركه �إ يوم  ١تموز ،١٩٧٤

محمولاً على �أكتاف محبّيه وم�ؤيّديه� ،إلى مثواه الأخير...
ّ
ع�سكري
وقد خلفته زوجته في الحكم ،ح ّتى حدوث انقالب
يوم � ٢٤آذار ...١٩٧٦
ل��ق��د ���س ّ
��ط��ر ال��رئ��ي�����س الإ���س��ب��ان ّ��ي ال��ج��ن��رال فران�سي�سكو
ف���ران���ك���و ب��دع��م��ه ال���ك���ام���ل و����ص���داق���ت���ه ال���ن���وع���يّ���ة ل��ل��رئ��ي�����س
أرجنتيني الجنرال خوان بيرون� ،أمثولة في الوفاء وثبات
ال
ّ
تج�سدت عبر ال�صورة النا�صعة
الم�صالح اال�ستراتيجيّة،
ّ
متو�س ًطا الرئي�س
ال��ت��ي �أب���رزت الرئي�س ال��ج��ن��رال فرانكو
ّ
أرجنتيني ال�سابق والالحق ،ال�صامد والعائد ،الجنرال
ال
ّ
بيرون ،والرئي�س االرجنتيني وقتذاك الدكتور هيكتور ج.
ك��ام��ب��ورا ،ف��ي دالل��ة �أن �صاحب ال��ح ّ��ق �سلطان و� ّأن ن�صرة
ّ
الحق مدخل �إلى �إعالء �ش�أن الحقيقة...
ّ
أرجنتيني فقد �أظهر ك��ل الوفاء والدعم
�أمّ ��ا ال�شعب ال
ّ
ل��ل��رئ��ي�����س خ����وان ب���ي���رون ،ول��م��ب��ادئ ال��ح��زب ال��ع��دل ّ��ي ال��ذي
� ّأ�س�سه ،الداعمة للديموقراطيّة وحقوق ال�شعب وللعدالة
االجتماعيّة ...هذا الحزب ّ
قدم نخبة ال�سيا�سة والإدارة في
الأرجنتين ،وعددًا وفيرًا من ر�ؤ�ساء الجمهوريّة الأرجنتينيّة
منهم على �سبيل المثال ال الح�صر� ،إلى كامبورا وو�إيزابيل
ب��ي��رون :ك��ارل��و���س منعم ( ،)١٩٩٩-١٩٨٩ني�ستور كير�شنر
( ،)٢٠٠٧ - ٢٠٠٣وزوج��ت��ه كري�ستينا فرنانديز دو كير�شنر
( ،)٢٠١٥ - ٢٠٠٧وال��رئ��ي�����س الأرج��ن��ت��ي��ن ّ��ي ال��ح��ال ّ��ي �أل��ب��رت��و
فرنانديز منذ  ١٠كانون الأوّل .٢٠١٩

�إيفا بريون.
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�أثر التكنولوجيا يف ح�ضارة الأمم
د .محمد قبي�سي
تقا��������س ق�������وة الأمم وتقدمها بما تملكه من معلومات في كل مجال من مجاالت الحياة ومنها التربية التي تركز
على �صناعة الإن�سان.
والمع�������روف �أنه بالمعلومات الدقيقة ،الكافي�������ة ،المتدفقة ،المتجددة ال�سهلة التداول واال�ستخدام ،يتم تر�شيد
القرارات وال�سلوك و�إحكام عمليات التخطيط وح�سن الإ�شراف والتطبيق والتقويم والمتابعة.
م�������ن الأقوال الرائجة هذه الأيام �أن العالم يعي�ش ع�صر المعلوماتية واالت�صال ،وذلك بحكم �ضخامة ما يملك
وينت�������ج من معلومات ،ومن �سعة وي�سر ف�������ي االت�صال ،هذا ف�ضلاً عن كون هذه المعلومات وهذا االت�صال قوة كبيرة
في دفع الح�ضارة الإن�سانية والحياة العامة �إلى الأمام وفي ارتياد �آفاق جديدة في الكون والمجتمع واالقت�صاد.
والق�������ول �أن عال�������م اليوم يعي�ش ع�صر المعلوماتية واالت�صال ،ال يعني بال�ض�������رورة �أن جميع بلدان العالم تعي�ش
الع�ص�������ر بالدرجة نف�سها ،فم�أ�ساة عال�������م اليوم و�أزمته �أنه في واقعه مجموعة «عوال�������م» متباينة �إلى حد التناق�ض
�أحيا ًنا في درجة النمو الح�ضاري والتربوي ،وفي الثروة والإنتاج العلمي والتكنولوجي ،عدا عن االختالف الكبير
في المذاهب ال�سيا�سية واالجتماعية.
ولك�������ي ين�سحب الع�صر الجديد «ع�ص�������ر المعلومات العلمية» ،علينا فعلاً ال مجا ًزا ،يلزمنا تغيير في م�ؤ�س�ساتنا
من حيث �سيا�ساتها ون�شاطاتها و�أ�ساليبها في مجال المعلومات .فالإن�سان ابن بيئته ،يتفاعل معها منذ �أن ظهر
عل�������ى ه�������ذا الكوكب .وي�شكل هذا التفاع�������ل جانبًا �أ�صيلاً من تقدم الإن�سان وتط�������وره ،كما يتحقق من خالل عملية
تطوره الثقافي واالجتماعي التي لعبت فيها التربية دورًا �أ�سا�س ًيّا.
ويمك�������ن الق�������ول �أن البيئة ه�������ي مجموعة النظم الطبيعي�������ة واالجتماعية التي يعي�ش فيه�������ا الإن�سان والكائنات
الأخ�������رى والتي ي�ستمدون منها زاده�������م ،وهذا مفهوم ي�شمل الموارد والمنتج�������ات الطبيعية والم�صنعة التي تتيح
ً
ارتباطا ً
وثيقا ،وهي
�إ�شباع حاجات الإن�سان .وتتكون البيئة الطبيعية من �أربعة نظم ترتبط بع�ضها بالبع�ض الآخر
الغ���ل���اف الجوي والمائ�������ي والياب�سة والمحيط الحيوي .وهذه المجموعة م�������ن العنا�صر الطبيعية في حالة تغير
م�ستمر حتى من دون �أي تدخل ب�شري ،ولكن ن�شاط الإن�سان ي�ؤثر ت�أثيرًا كبيرًا على طبيعة هذا التغيير ومعدله.
وت�شم�������ل البيئ�������ة االجتماعية الجماع�������ات الب�شرية ،والبنى الأ�سا�سي�������ة المادية التي �أقامه�������ا الإن�سان ،وعالقات
الإنت�������اج ،والنظ�������م الم�ؤ�س�سية التي و�ضعها .وعندما يتم في بع�ض المجتمع�������ات �إ�شباع الحاجات الأ�سا�سية ي�سعى
ً
م�ستفيد ًا من الدرو�س الم�ستمدة من العلم والتكنولوجيا.
الإن�سان لأهداف �أكثر طموحً ا،
من هنا ي�أتي مو�ضوع تطوير نظام المعلومات العلمية بين الأولويات التي ت�ضعها معظم الدول لتح�سين نظم
التعليم فيها وجعلها �أكثر مالءمة وفاعلية مع متطلبات التغيير ال�سريع في الظروف االجتماعية واالقت�صادية،
و�صولاً �إلى تقدم الأمم وتطورها وازدهارها.
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دراسة
من سايكس  -بيكو إلى لبنان الكبير ()27

معالم لبنان الكبير ت ّتضح
إثر حادثة مجلس اإلدارة تموز 1920
�أ .د .لوي�س �صليبا
أخذ ور ّد ،وفي ذروة هذا
املدن الساحلية طرابلس وبيروت وصيدا ومسألة ضمّ ها إلى لبنان الكبير بني ٍ
ّ
اخلط وق ّدم للبنانيني عروضاً أكثر سخا ًء ممّا عرضه الفرنسيون! فما
اجلدل دخل امللك فيصل على
الذي حصل إثر ذلك؟ وكيف تطوّرت األحداث؟
رسالة احلويّك إلى املطران عبداهلل خوري
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�إل��ى �سيادة المطران عبداهلل خ��وري مطران عرقه نائبنا
الجزيل االحترام
بالرب والبركة الر�سولية
ال�سالم
االحترام
الجزيل
�أيها الأ ّخ
ّ
خير وتوفيق .طالعنا
ووفور الأ�شواق �إلى م�شاهدتكم على ك ّل ٍ
تحريركم رقم  25الما�ضي ،و�س ّرنا علم �سالمتكم المرغوبة.
وكنّا �أم�س قد انتهزنا فر�صة وجود الم�سيو ترابو الذي ال يزال
اليوم �أي�ضاً عندنا وتفاو�ضنا معه مل ّياً ب�ش�أن بيروت وطرابل�س
وكلّفناه �أن يراجع كالمنا ل�سعادة الجنرال .وقد �ألححنا عليه
كثيراً بهذا ال�ش�أن ،وقلنا له �إ ّننا ال نطيق مطلقاً التخلّي عن
بيروت ،و�إن عدم �ض ّمها �إلى لبنان مع طرابل�س يكون �إجحافاً
عظيماً .فقال �إن تلك كانت فكرة الحكومة الأ ّولية� ،أما الآن
ويظن �أن بيروت �ستُلحق بلبنان ،و�أ ّما
تعدلت هذه الفكرة،
فقد ّ
ّ
طرابل�س فال .وقد طال حديثنا معه بهذا ال�ش�أن ،وقد وعد �أ ّنه
يراجع كالمنا بر ّمته �إلى الجنرال.
و�صلنا الديمان يوم ال�سبت الما�ضي  10الجاري .وما كاد
ي�ستق ّر بنا المقام حتى فوجئنا بخبر توقيف بع�ض �أع�ضاء
مجل�س الإدارة .وتكونون قد وقفتم على واقع الحال من البرق ّيات
وقع في نف�سنا.
وال�صحف .و�أ ّما نحن فقد كان لعمل ه�ؤالء �أ�سو�أ ٍ
جداً ،وبادرنا فح ّررنا ل�سعادة الجنرال غورو مبدين
تكدرنا ّ
وقد ّ
�شدة ا�ستيائنا من العمل .و�أر�سلنا برقية �إلى الم�سيو
له عن ّ
ميلّران ق ّبحنا بها عمل الأع�ضاء واحتججنا عليه ،و�أوعزنا �إلى
ال�شعب ف�أر�سل برق ّيات االحتجاج وهي ال تزال ترد على �سعادة
الجنرال كما تفيد ال�صحف.
تحرير
وك��ان �أن الجنرال �أوف���د �إلينا الم�سيو ت��راب��و م��ع
ٍ
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منه يفيدنا تفا�صيل الحادثة ،ف�أجبنا �أ ّننا قد �سبق فح ّررنا
تف�صيل بهذا ال�صدد،
واحتججنا .هذا ولم ن َر حاج ًة �إلى زيادة
ٍ
لأنكم تقفون على ك ّل ذلك في الجرائد .ولنا االعتقاد �أن اهلل
الذي يح ّول ك ّل �شيء لخير مح ّبيه �سيجع ُل بقدرته ال�ضابطة
الك ّل �أن ت�ؤول هذه الحادثة لخيرنا وخير بالدنا العزيزة.(...) .
هذا وط ّمنونا عنكم دائماً ،والبركة الر�سولية ت�شمل �إخوتكم
تكراراً .طال بقا�ؤكم.
 16تموز  1920الختم :الحقير اليا�س بطر�س البطريرك
الإنطاكي )الخوري ،الخوري �إ�سطفان �إبراهيم ،وثائق البطريرك
الحو ّيك ال�سيا�سية� :صادرة عنه ومختارة من مل ّفاته الم�صنّفة
�سيا�سية في �أر�شيف البطريركية المارونية في بكركي ،تقديم
الخور�أ�سقف �سعيد اليا�س �سعيد ،ذوق م�صبح/لبنان ،المركز
الماروني للتوثيق والأبحاث ،ط ،2013 ،1وثيقة /18ملف ،38
�ص.(166-165

احلادثة تؤول خلير البطريرك وبالده
نفهم من هذه الر�سالة المه ّمة الكثير من خلف ّيات موقف
البطريرك الحو ّيك من حادثة مجل�س الإدارة وال�سياق التاريخي
الذي وقعت فيه هذه الحادثة.

ر�سالة من املطران عبداهلل خوري �إىل جمل�س الإدارة ب�ش�أن �إغفال ذكر لبنان يف مقرّرات
م�ؤمتر �سان رميو.

جاء حاكم لبنان العتيد الكومندان ترابو لزيارته و�إبالغه
بالحادثة ،ويبدو �أ ّنه �أم�ضى ليلته في الديمان المق ّر ال�صيفي
للبطريرك ،وكان هذا الأخير انتقل �إليه في يوم وقوع الحادثة �أي
في  .1920/7/10فدارت المباحثات بينه وبين البطريرك حول
بيروت وطرابل�س .ونعرف من الر�سالة �أن الموقف الفرن�سي
كان يتّجه يومها �إلى �ض ّم بيروت �إلى لبنان� ،أ ّما طرابل�س فكان
الفرن�س ّيون ال يزالون ي�ص ّرون على عدم �ض ّمها �إليه� .أياً يكن
فمعالم لبنان الكبير كانت قد بد�أت ّ
تت�ضح مبا�شرة �إثر حادثة
التوجه ال�سيا�سي
في
المبا�شر
مجل�س الإدارة ،ما ي�شير �إلى �أثرها
ّ
ً
العام ،وهذا الأثر �سيزداد و�ضوحاً ور�سوخا بعد مرور �أ ّي ٍام قليلة.
ويظهر من الر�سالة ت�ش ّبث البطريرك ببيروت ،وهذا �أم ٌر طبيعي
تمليه الجغرافيا والحاجة االقت�صادية واال�ستراتيجية قبل
التاريخ.

حادثة مجلس اإلدارة نقطة حتوّل نحو لبنان
الكبير
وم ّما ال ري��ب فيه �أن حادثة مجل�س الإدارة ك��ان لها �أث�� ٌر
وا�ضح في هذا التح ّول الفرن�سي باتّجاه لبنان الكبير .فها هم
الفرن�سيون يقتنعون اليوم ،ومبا�شرة �إثر الحادثة ،وكما ذكر
ترابو للبطريرك ،بوجوب �ض ّم بيروت �إلى لبنان ،و�سيقتنعون
غداً بوجوب �ض ّم طرابل�س كذلك .و�أثر حادثة المجل�س في هذه
الم�ستجدة” يتّ�ضح م ّما �سي�ص ّرح به ع�ضو المجل�س
“القناعة
ّ
�سليمان بك كنعان �أمام المحكمة التي �ستحاكمه مع �سائر زمالئه
مو ّقعي الم�ضبطة ،وذلك في الجل�سة الأخيرة قبل �إ�صدار الحكم
�أي يوم الإثنين  ،1920/7/19وبعد ثالثة �أ ّي ٍام فقط من تاريخ
ر�سالة البطريرك هذه �إلى المطران خوري .فجاوباً عن �س�ؤال
رئي�س المحكمة عن الأ�سباب التي من �أجلها �أ�صدر المجل�س
م�ضبطته قال كنعان:
“تح ّققنا �أن لبنان �سوف ال يعطى بيروت وطرابل�س و�صيدا
المدن الثالث اللبنانية ،والتي يه ّمه نيلها فوق ما يه ّمه نيل �سوريا
ق�سم من
بر ّمتها (...) .وال ينال لبنان من حدوده الطبيعية �سوى ٍ
البقاع وبعلبك م ّما ال فائدة تذكر منه” )جريدة ل�سان الحال ،م.
�س 20 ،ت ّموز .(1920
وفي ت�صريح كنعان �أمام المحكمة تعبير عن نقمة مجل�س
الإدارة ورف�ضه لم�شروع �سوريا الفدرالية التي كان ي�سعى �إليها
الفرن�سيون ،وكانت خيارهم الأول قبل �أن يي�أ�سوا من في�صل
و�إمكانية التفاهم معه ،فعن �أ�سباب و�ضع الم�ضبطة ي�ضيف
كنعان“ :و�ضح لنا �أن لبنان �سوف ال يكون مملكة لها جمارك
م�ستقلّة ومرافئ ح ّرة �إ�سو ًة ب�سائر الممالك الم�ستقلّة” )ل�سان
الحال ،م .ن(.
ّ
�أثر تعثر المفاو�ضات اللبنانية الفرن�سية في و�ضع الم�ضبطة ➤
ّ
ويرى عد ٌد من الباحثين والم�ؤ ّرخين �أن تعثر المفاو�ضات
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اللبنانية الفرن�سية ب�ش�أن �ض ّم بيروت وطرابل�س و�صيدا �إلى
لبنان ،و�شيوع الأخ��ب��ار �أ ّن��ه لن ت�ض ّم ك��ان له �أث��ر مبا�شر في
و�ضع الم�ضبطة وحادثة مجل�س الإدارة .فالملك في�صل بدا
عندها �أكثر “كرماً” من الفرن�سيين في هذا ال�ش�أن ،و�أبدى
ا�ستعداداً لالعتراف بلبنان الكبير ،في حين كان الفرن�سيون
يومها متر ّددين بل غير متح ّم�سين لذلك .وهو ما نقر�أه في
ر�سالة غورو �إلى رئي�س حكومته ميلّران في  1920/7/12الآنفة
الذكر ففيها يقول غورو �إن الأع�ضاء الموقوفين كانوا ذاهبين
ليقدموا التح ّية لفي�صل الذي �أبدى ا�ستعداداً
خفية �إلى دم�شق
ّ
لالعتراف بلبنان الكبير �شرط �أن يرف�ض اللبنانيون االنتداب
الفرن�سي )Hokayem, les boleversements, op. cit,
12 Beyrouth le ,6/à1405 1403 T No :345 doc No
.(469-pp468 ,1920 Juillet

ّ
التخلي عن املنطقة
فيصل يوافق شفو ًّيا على
الساحليّة
فالحادثة وع��ر���ض في�صل ال�سخي كلّها ع��وام��ل �أل��زم��ت
الفرن�سيين �إب��داء المزيد من التجاوب مع المطالب اللبنانية
حفاظاً على والء �أن�صارهم م�سيحيي لبنان.
ّ
وال���م����ؤ ّرخ مائير زام��ي��ر ي���ؤ ّك��د �أن الم�ضبطة ُوق��ع��ت �إث��ر
اتّفاق �شفوي مع في�صل ،يقول« :ف��ي ه��ذا البيان ال��ذي كان
من المفرو�ض �أن ي�أخذه �أع�ضاء المجل�س �إل��ى دم�شق و�إلى

م���ؤت��م��ر ال�صلح ف��ي �أوروب�����ا ،ي��واف��ق الأع�����ض��اء ال�سبعة في
ّ
الكف عن المطالبة باالنتداب الفرن�سي مقابل
المجل�س على
اع��ت��راف في�صل وحكومته باال�ستقالل ال��ت��ا ّم للبنان .وفي
ت�سوية �شفهية وافق في�صل ،كما يبدو ،على �ض ّم ك ّل المنطقة
ال�ساحلية بما فيها طرابل�س و�صيدا وب��ي��روت �إل��ى لبنان»
)Zamir, Meir, The Formation of Modern
(Lebanon, London, .Croom Helm, 1985, Ch2
ما الذي يك�سبه الملك الفي�صل مقابل هذا التنازل الكبير،
عن هذا ال�س�ؤال يجيب زامير في درا�سة �أخ��رى“ :بالن�سبة
لفي�صل كانت ح�سنات هذه الت�سوية وا�ضحة .فزيارة يقوم بها
المجل�س �إلى دم�شق �ستُحرج موقف الفرن�سيين وتقف عائقاً
�أمام تطلّعاتهم �إلى الح�صول على حق االنتداب على المنطقة،
ال �سيما و�أن مب ّررهم الأ�سا�سي هو حماية الم�سيحيين فيها.
و�سيكون ظهورها في م�ؤتمر ال�صلح ،مقنعاً للقوى الأخ��رى
والر�أي العام الفرن�سي �أن الم�سيحيين حلفاء فرن�سا التقليديين،
قد ان�ض ّموا �إل��ى المع�سكر العربي الم�سلم في �سوريا ،في
رف�ضهم لالنتداب الفرن�سي والمطالبة باال�ستقالل التا ّم”
)Zamir, Meir, Faisal and the Lebanese question
1918-1920, Middle Eastern Studies, 1991, 27: 3,
p421(.

الوفد اللبناني الثالث يخشى الفشل

ونقر�أ في مف ّكرة المطران عبداهلل خ��وري رئي�س الوفد
اللبناني الثالث �إل��ى م�ؤتمر ال�صلح عن
الأجواء ال�سائدة في �شهر �أيار  1920في
المفاو�ضات اللبنانية الفرن�سية ما يُظهر
�أن الأمور لم تكن �سائرة في االتّجاه الذي
يرغبه اللبنان ّيون وي�سعون �إل��ي��ه ،ب�ش�أن
حدود لبنان وتكبيره .كتب المطران في
مف ّكرته يومها )غ ّرة �أيار “ :(1920قابلنا
مع ال�شيخ يو�سف الجم ّيل الم�سيو رنه
طاليناديه St René Taillandier
وطلبنا منه �أن ي�سعى �إلى تحقيق �أمانينا
ب�إعطائنا الحدود المع ّينة بموجب خارطة
الحملة الفرن�سية �سنة  1860لأ ّننا فهمنا
من رج��ال في�صل الذين في باري�س �أ ّن��ه
حدث اتّفاق بين حكومة ال�شام والفرن�سيين
على �أن بيروت وطرابل�س ال تكونان للبنان،
و�أ ّما البقاع فيعطى منه لبنان فقط البقاع
الغربي ال��ذي هو جزء من  25فقط من
المطلوب ،و�أ ّن��ن��ا ال ح��اج��ة لنا بجنوب
لبنان مثل �صور و�صيدا وجبل عامل ،بما
�أن ال�شعب هناك غير م�سيحي ،والبالد
جبلية ال نفع لنا منها� ،إذا كانوا ينوون
خريطة االنتدابات كما �أقرّها م�ؤمتر �سان رميو ويظهر فيها �إغفال تا ّم لذكر لبنان وحدوده يف حني �أُق ّر االنتداب
�إعطاءنا �إ ّياها .وطلبنا �إليه �أن ي�ساعدنا
الفرن�سي على لبنان و�سوريا (املنطقة الزرقاء) والربيطاين على العراق وفل�سطني (املنطقة احلمراء).
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“قلت �أ ّم���ا
ي��ت��اب��ع ال��م��ط��ران راوي�����اً:
ُ
و�إذا ا�ضط ّرت يوماً ما فرن�سا ب�أن
تن�سحب من �سوريا فال يعود يمكن
��دع��ي ا�ستقالله لأن ال
للبنان �أن ي ّ
ذكر له في المعاهدة كبلد منفرد عن
غيره (...) .وبما �أن الغر�ض الذي
م�ستعدون
�أتينا لأجله لم يت ّم ،فنحن
ّ
للعود �إلى بالدنا لنفهمهم الحقيقة،
لأن بقاءنا هنا م�ض ّر ،ويجعلهم �أن
يعتقدوا بح�سن العاقبة ،علّهم يجرون
�شيئاً ويوقفوا عنهم الخطر هذا”
)م .ن(.

لتعطينا فرن�سا ما طالما طلبته لنا
قبل الحرب ،فقال �إ ّنه يقابل به َذين
اليو َمين الم�سيو باليولوغ ويخبره
ب��ذل��ك وي��ب�� ّي��ن ل��ه ���ض��رورة �إع��ط��اء
لبنان الأرا�ضي المد ّونة في خارطة
�سنة  ،1860ف�����ش��ك��رن��اه و ُع ْدنا”
)خ��وري ،المطران عبداهلل ،مف ّكرة
المطران عبداهلل خ��وري ،يوم ّياته
�إ ّب���ان المفاو�ضات م��ن �أج��ل لبنان
الكبير باري�س  ،1920تحقيق �سامي
�سالمه ،اللويزة/لبنان ،من�شورات
جامعة �سيدة اللويزة ،ط،2001 ،1
�ص.(65-63

مقرّرات مؤمتر سان رميو لم
تذكر لبنان

ٌ
خالف فرنسي -لبناني على
ضمّ املدن الساحليّة
الدبلوما�سي الفرن�سي بول بارجاتون (.)1963-1882

وم ّما زاد في مخاوف اللبنانيين وهواج�سهم وخيبة �أملهم
الن�ص المتداول يومها
من ال�سيا�سة الفرن�سية وخياراتها �أن
ّ
وبعد م�ؤتمر �سان ريمو  1920/4/26-19للمعاهدة المزمع
توقيعها بين الحلفاء وتركيا )معاهدة �سيفر التي و ّقعت الحقاً
ذكر للبنان .كتب المطران
في  (1920/8/10لم ي� ِأت على � ّأي ٍ
ً
عبداهلل خوري في مف ّكرته يومها وتحديدا في  1920/5/12ما
يليّ :
ن�ص المعاهدة مع تركيا .وحيث �إ ّنهم
«اطلعنا اليوم ،على ّ
هت �إلى وزارة
توج ُ
يذكرون فيها �سوريا فقط ،وال ذكر للبنانّ ،
الخارجية ،وبينّا لهم ا�ستغرابنا ذلك ،لأن ذكر �سوريا وعدم ذكر
لبنان في المعاهدة يجعله غير معروف ر�سمياً من الحلفاء،
ويكون ن�صيبه �أمامهم �أي ن�صيبه ال�سيا�سي ،ن�صيب �سوريا ،وهو
ممزوج بها ،فاجتهد الم�سيو برجاتون ) (Bargetonب�أن يب ّين
لنا الخالف ،قائ ً
ال بما �أن فرن�سا لها الو�صاية على �سوريا،
تحدد بين �سوريا ولبنان ،وهي التي تجعل لبنان ح ّراً
فهي التي ّ
ّ
تجاه �سوريا” )خوري ،مفكرة المطران عبداهلل خوري ،م� .س،
�ص.(65

تضارب اخليارات اللبنانية والفرنسية
وا�ضح من ه��ذا ال��ح��وار بين المطران خ��وري والم�س�ؤول
ال��ف��رن�����س��ي ت��ب��اي��ن ب��ل ت��ع��ار���ض ال��خ��ي��ارات ب��ي��ن اللبنانيين
والفرن�سيين .الفرن�سيون يعملون على ب�سط انتدابهم على كامل
�سوريا ومن �ضمنها لبنان ،وليف�صلوا عندها بين لبنان و�سوريا
طبقاً لم�صالحهم� :إنه خيار �سوريا الفدرالية ،في حين ي�سعى
اللبنان ّيون ،وال �سيما الوفد اللبناني الثالث �إلى م�ؤتمر ال�صلح
برئا�سة المطران خ��وري� ،إلى لبنان الكبير الم�ستق ّل بحدود
الخارطة الفرن�سية  .1860وو�صل الخالف بين الفريقين �إلى
حد تهديد الوفد اللبناني بوقف مباحثاته والعودة �إلى لبنان،
ّ

وي��روي الم�ؤ ّرخ د� .أنطوان الحك ّيم
تع�سر المفاو�ضات ب�ش�أن المدن ال�ساحلية بين الطرفين
عن ّ
الفرن�سي واللبناني“ :في تلك الأثناء ،كان روبير دوك��اي de
� Caixأمين عام المف ّو�ضية العليا في بيروت ،يتابع في باري�س
الإج��راءات التي تنوي الحكومة اتّخاذها ب�ش�أن �سوريا ولبنان،
عدة مع �أع�ضاء الوفد اللبناني محاوالً �إقناعهم
فعقد لقاءات ّ
بالتخلّي عن المطالبة ببيروت وطرابل�س لتحويلهما �إلى �إدارتين
بلد ّيتين م�ستقلّتَين مفتوحتَين على لبنان وعلى الداخل ال�سوري،
ويُر�ضي ُ�سنّة المدينتَين المذكورتَين الذين يعار�ضون ان�ضمامهم
�إلى لبنان الكبير .رف�ضت �أكثرية الأع�ضاء هذا الطلب ،وبقي
الوفد على موقفه .لكن �أخبار محاولة دوكاي و�صلت �إلى لبنان
�صب الزيت على النار” )الحك ّيم ،د� .أنطوان ،من
فكانت بمثابة ّ
مت�ص ّرفية الجبل �إلى دولة لبنان الكبير  ،1920-1914بيروت،
الدار اللبنانية للن�شر الجامعي ،ط� ،208 ،1ص.(214-213
ويرى الم�ست�شرق كارلو فات�شي �أن م�س�ألة المدن ال�ساحلية
الثالث وعدم تجاوب الفرن�سيين مع المطالب اللبنانية ب�ض ّمها
كانت العامل الحا�سم في مفاو�ضة الحكومة الفي�صلية والو�صول
�إلى ت�سوية معها ،يقول“ :ا�ست�سلم �سبعة �أع�ضاء من �أ�صل ثالثة
ع�شر )واح��د ا�ستقال( ع�ضواً من �أع�ضاء المجل�س الإداري
لدعاية دم�شق ب�سبب خوفهم �أال ي�شمل م�شروع جبل لبنان مدن
بيروت وطرابل�س و�صيدا .وقد �أغرتهم وعود ال�شريف حتى
�أ�صبحوا �سنة  1920يم ّثلون الأكثرية �ضمن مجل�س �إدارة لبنان”
)فات�شي ،كارلو ،لبنان من الإمارة �إلى الدولة ،الك�سليك/لبنان،
من�شورات جامعة الروح القد�س ،ط� ،2017 ،1ص.(249

ّ
يتوقع أن تؤول احلادثة ملصلحة لبنان
احلويّك
ويتّ�ضح من ر�سالة البطريرك �إلى المطران خوري �أنه كان
م�ستا ًء من حادثة مجل�س الإدارة ولم يكن له ي ٌد فيها .لكنه
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بالمقابل ،وهنا بيت الق�صيد ،يتو ّقع �أن ت�ؤول هذه الحادثة لخيره
وخير لبنان طبقاً للقاعدة القر�آنية )وع�سى �أن تكرهوا �شيئاً
وهو خي ٌر لكم( )البقرة .(216/وتبا�شير التغ ّير بد�أت مع ما �أبلغه
�إ ّياه ترابو من “تعديل فكرة الحكومة الفرن�سية الأ ّولية وتح ّولها
�إلى �إلحاق بيروت بلبنان” ،كما جاء في هذه الر�سالة.
وتفح�ص ما في �أر�شيفي
نتابع في الحلقة المقبلة عر�ض
ّ
الخارجية الفرن�سية وبكركي ب�ش�أن حادثة مجل�س الإدارة
وم�ضبطته في  10تموز  1920ودالالت كل ذلك وتداعياته.

تعريفات
الكومندان ترابو

58

الكومندان �ألبير ترابو )،Albert Trabaud (1935-1872
قبطان في بحرية الجي�ش الفرن�سي.
دخ��ل البحرية الفرن�سية  .1888وف��ي  1892/1/1ع ّين
المتو�سط .ر ّقي �إلى
على متن البارجة كوبيه في �سرب البحر
ّ
�شارة ال�سفينة في  .1894/1/27وفي  1899/11/7ع ّين نائباً
لقائد ق��وارب الطوربيد
ل��ل��دف��اع ال��م��ت��ح�� ّرك في
م��ي��ن��اء ل��وري��ان/ف��رن�����س��ا.
ر ّقي �إلى رتبة مالزم في
 ،1901/10/12وع��اد
�إلى ميناء لوريان .1903
وفي � 1903/12/5أ�صبح
ق���ائ���داً ل��م��ج��م��وع��ة من
زوارق الطوربيد للدفاع
المتح ّرك للميناء .وح�صل
على و�سام جوقة ال�شرف
في  .1906/12/30ع ّين
�ضابطاً ف��ي الأكاديمية
والمدر�سة العليا البحرية
 .1909ت ّم �إر�ساله 1911
�إل��ى البارجة ب��ات��ري من
ال�����س��رب الأ ّول .وع���اد
� 1912إلى ميناء لوريان.
و���س��ن��ة  1914ك���ان على
متن البارجة جان دارك.
وف���ي ن��ه��اي��ة �آب 1915
ا�ستولى الفرن�سيون على
ج��زي��رة �إرواد المواجهة
لل�شاطئ ال�سوري ،وع ّين
ت����راب����و ح���اك���م���اً ع��ل��ي��ه��ا
ف��ي  .1915/9/1ر ّق��ي
�إل������ى رت���ب���ة ن��ق��ي��ب ف��ي ر�ستم حيدر مندوب الأمري في�صل يف م�ؤمتر ال�صلح.

 .1917/7/1عاد �إل��ى ميناء لوريان  .1918ور ّق��ي �إل��ى رتبة
قبطان فرقاطة  .1918/3/9ع ّين حاكماً لدولة لبنان الكبير
في  1920/9/1وا�ستم ّر في من�صبه حتى ني�سان .1923

سان رنيه تاالنديه
جورج �سان رنيه )Georges Saint René (1942-1852
 ،Taillandierدبلوما�سي و�أديب فرن�سي ،قن�صل عام فرن�سا
في بيروت  ،1891قائم بالأعمال في طنجة � ،1901سفير فرن�سا
في ل�شبونة  ،1913-1906ولد في مونبولييه في ،1852/9/17
وتوفي في باري�س في  ،1842/4/8من م�ؤ ّلفاته� :أ�صول المغرب
ق�صة مه ّمة  ،1906-1901باري�س.1930 ،
الفرن�سيةّ :

بول برجاتون
ب���ول ب��رج��ات��ون )Paul (1963/1/18-1882/3/11
 :Bargetonبعد ح�صوله على �إجازة في الحقوق ،و�أخرى في
الآداب ونجاحه في مباراة الخارجية الفرن�سية با�شر عمله 1905
في مديرية القن�صل ّيات في الخارجية ،ثم عمل ملحقاً بمكتب
رئا�سة الحكومة ووزير الخارجية
موربي�س .وعمل  1906ملحقاً
بمكتب رئي�س البرلمان هنري
بري�سون .وت��و ّل��ى  1908مه ّمة
قن�صل ردي��ف في الإ�سكندرية.
و�أ���س��ن��دت �إل��ي��ه  1910وظيفة
�سكرتير عام لجنة مراقبة ديون
المغرب .وخالل الحرب العالمية
الأول���ى التحق �ضابطاً بجي�ش
ال��م�����ش��رق .ع�� ّي��ن  1918نائب
القن�صل ف��ي ك��ورف��و ،Corfu
و�شارك في بعثة اقت�صادية في
�أثينا .ثم عاد في تموز � 1918إلى
الجبهة .ع ّين  1920في مركز
نائب مدير مكتب �إدارة �آ�سيا
�أوقيانيا ،وع�ضو البعثة الفرن�سية
لل�شرق في م�ؤتمر ال�صلح التي
ت��و���ص��ل��ت �إل���ى م��ع��اه��دة ل���وزان
ّ
في  .1923/7/24ع ّين 1924
ع�ضواً في لجنة تقدير �أ�ضرار
الحلفاء في تركيا .وعام 1925
ع�ضواً في لجنة �صياغة النظام
الأ�سا�سي في �سوريا ولبنان .ع ّين
 1933مدير ال�ش�ؤون ال�سيا�سية
وال���ت���ج���اري���ة ف����ي ال��خ��ارج��ي��ة
الفرن�سية .ثم �سفيراً لفرن�سا في
بلجيكا .1940-1937

العدد 367
�آب 2022

59

العدد 367
�آب 2022

أمن وقضاء

قا�رص يقتل انتقا ًما يف الطريق اجلديدة
العميد م� .أنور يحيى

60

�صباح الإثنين بتاريخ � ،1970/8/3صرخت (ه) (� 45سنة)،
مطروحا على
عندما �شاهدت �شقيقها (���س) (� 53سنة)،
ً
الأر�����ض داخ���ل �شقتهما ،ف��ي محلة ال��ط��ري��ق ال��ج��دي��دة -
ب��ي��روت ،وال���دم���اء ت�سيل ب��غ��زارة م��ن ج�����س��ده ال���ذي تعر�ض
لطعنات ع���دة ،وال �أث���ر للحياة ف��ي��ه .وق��د �أ���س��رع الجيران
وطلبوا �سيارة الإ�سعاف ودورية الفرقة  16للتدخل والبحث
عن الجاني.
حيث ح�ضر مفو�ض �شرطة الطريق الجديدة �إ�ضافة �إلى
دوريات الفرقة  ،16ولم يلبث قا�ضي تحقيق بيروت الأ�ستاذ
ح�سن ال��ق��وا���ص �أن ح�ضر وا���س��ت��دع��ى دوري����ة م��ن ال��م��ف��رزة
الجنائية ف��ي ب��ي��روت برئا�سة ال��م�لازم الأول عبد الكريم
اب��راه��ي��م (م��دي��ر ع���ام ق���وى الأم����ن ال���داخ���ل���ي،)2000-1999
الذي يعمل ب�إ�شراف المفو�ض العام القدير طانيو�س
ال��ط��وي��ل� ،آم��ر م��ف��رزة ب��ي��روت الجنائية .كما ح�ضر
ط��ب��ي��ب��ان ����ش���رع���ي���ان ت���ب ً���ع���ا ل��ت��ك��ل��ي��ف ال��ق��ا���ض��ي،
ودوري��ة من الأدل��ة الجنائية لرفع الب�صمات
والتفتي�ش عن �آث��ار ب�صمات الجاني في
م�سرح الجريمة التي هزت المنطقة،
نظ ًرا ل�سمعة المغدور الأخالقية
ال����م����م����ت����ازة ،وه������و ال���م���وظ���ف
الن�شيط في وزارة المالية،
وال����ت����ي ي��ق�����ص��ده��ا ك��ل
����ص���ب���اح وي����ع����ود ب��ع��د
الظهر.
ال ���ش��ب��ه��ات ع��ل��ى �أح����د،
وال ع��داوة له مع �أح��دً ،
وفقا
ل���ت���ح���ري���ات ال���م���ف���رزة ال��ج��ن��ائ��ي��ة
و�أخته والجيران.
وقد ت�سببت الجريمة ب�أجواء الذعر لدى
���س��ك��ان المحلة ال��ذي��ن ت��داع��وا واعت�صموا
�أم���ام البناية مطالبين ال��دول��ة ب��الإ���س��راع
ف��ي ك�شف الجريمة وتوقيف الجناة،
فح�ضر المحافظ ووعدهم بك�شف

الجناية ب�سرعة عبر التحري.
ا�ستناب قا�ضي التحقيق ال��م�لازم الأول اب��راه��ي��م للقيام
ب��ال��ت��ح��ري��ات وال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ل��ك�����ش��ف خ��ف��اي��ا م��ق��ت��ل (����س)
وتوقيف الجناة ،فبا�شر مهمته على ر�أ�س دورية من التحري
قوامها الرقيب عبد الكريم ال�شيخ والعريف عجاج ياغي،
وهما خبيران ب�أو�ضاع منطقة الطريق الجديدة ،وتبين
لهم ما ي�أتي:
 -1ال��ج��ث��ة م�صابة بخم�س ط��ع��ن��ات م��ن �سكين ا�ستهدف
القلب وال�صدر ،وال �أث��ر لمقاومة من قبل ال�ضحية بوجه
الجاني.
 -2يعمل المغدور ،العازب ،منذ �سنوات في وزارة المالية،
ويتردد �إلى مكتبه ،والى منزله �أحيا ًنا ،القا�صران( :م) (16
�سنة) و�أخوه (ك) (� 14سنة) ،وهما يبيعان �أوراق اليان�صيب،
في�شتري منهما �أ�سبوع ًّيا.
 -3تبين �أن للمغدور م�شاكل �صحية في القلب وال�شرايين،
وي��ع��ت��ق��د �أن����ه ي��ت��ع��اط��ى ال���ل���واط م��ن ح��ي��ن �إل���ى �آخ���ر وف ً��ق��ا
لتحريات دقيقة و�سرية ت�أكدت للمالزم الأول ابراهيم.
 - 4ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق م���ع ال��ق��ا���ص��ري��ن( ،م) و(ك) � ،أن���ك���را
ً
مطلقا ،و�أك��دا �أنهما يعتا�شان من بيع
تعاطيهما اللواط
�أوراق اليان�صيب ،ويقيمان ف��ي ال�شياح م��ع ذوي��ه��م��ا ،لكن
ال�شكوك ���س��اورت ال�ضابط وال��دوري��ة بتعاطيهما اللواط
وف ً���ق���ا ل��م��ع��ل��وم��ات ق��دم��ه��ا �أح����د ال��م��خ��ب��ري��ن ف���ي ال��م��ح��ل��ة،
وا�ستمرا ب�إنكارهما ذلك خالل التحقيق في المفرزة!
 -5كلف ال�ضابط الطبيب ال�شرعي الك�شف الدقيق على
القا�صرين ،فتبين �أن (م) قد تعر�ض لعملية لواط منذ
مدة تقل عن � 24ساعة وهناك �أثر لخد�ش حديث في بطنه،
وق��د ب ّ��رر ذل��ك ب�سقوطه عن ج��ذع �شجرة منذ يومين� ،أمّ ��ا
(ك) فا�ستمر في �إنكاره تعاطي اللواط بتا ًتا.
� -6أُخ�����ض��ع (م) للتحقيق م���ج���ددًا ،وب��م��واج��ه��ت��ه بتقرير
الطبيب ال�����ش��رع��ي ،ان��ه��ار ووع���د ب���إط�لاع المحققين على
الحقيقة ك ّلها.
 -7ق��ام��ت ال��دوري��ة ب�إح�ضار �ستة �شبان اع��ت��ادوا ممار�سة
اللواط مع (م) و(ك) لقاء ثالث ليرات لبنانية مقابل كل
لقاء! ونظمت بحقهم المحا�ضر العدلية ،و�أودعوا النيابة
العامة في بيروت.
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روى (م) لل�ضابط والدورية �أنه تعرف �إلى (�س) الموظف
في وزارة المالية ،منذ ثالثة �أ�شهر في مكتبه ،وك��ان مع
�أخوه (ك) يبيعانه �أ�سبوع ًّيا �أكثر من ورقة يان�صيب .وقد
طلب (�س) من (م) ممار�سة اللواط في �شقة ي�سكنها بمحلة
الطريق الجديدة  ،فوافق وزاره مرات عدة ،وكان يتقا�ضى
خم�س ليرات لبنانية بنهاية كل زيارة .كذلك عر�ض الأمر
على (ك) فوافق و�أخذ يتعاطى معه مرتين �أ�سبوع ًّيا فيما
ع ّلق تعاطيه مع (م) ال��ذي عر�ض عليه �أن يتقا�ضى منه
ثالث ليرات فقط� ،أقل بليرتين مما يدفعه لأخيه ،لكنه لم
مما دفع (م)
يتجاوب وح�صر عالقته مع ال�شقيق الأ�صغرَ ّ ،
�إلى �إعداد خطة للإنتقام منه لأنه ّ
ف�ضل �أخاه عليه.
ولتنفيذ خطته ،زاره في مكتبه ب��وزارة المالية ،وعر�ض
عليه ممار�سة اللواط مجا ًنا ،ليت�أكد من قدراته الجديدة،
ً
ووفقا لأي ت�سعيرة.
وبعد ذلك يقرر مع من يتعاطى
وافق (�س) وطلب منه الح�ضور �إلى �شقته قرب الجامعة
العربية ،ال�ساعة ال�ساد�سة �صباح الإثنين بتاريخ ،1970/8/3
وقد ح�ضر �إلى ال�شقة ففتح له الباب ،فيما �شقيقته نائمة
في غرفة �أخرى .دخال غرفة النوم ،وخالل  15دقيقة� ،أنجز
(����س) «مهمته» ،والح���ظ ت��ب��دّ لاً �إي��ج��اب�� ًّي��ا ل��دى (م) ،ووع��ده
ً
الحقا مقابل خم�س ليرات لبنانية
ب�إكمال التعاطي معه
عن كل جل�سة .ولكن ،فيما كان يدخل الحمام لالغت�سال،
ت�س ّلل (م) �إلى المطبخ ،وا�ستل �سكي ًنا خب�أها وراء ظهره،
وانتظر في الممر قرب المغ�سلة ،وما �إن خرج (���س) من
الحمام وح��اول التقاط خم�س ليرات من جيب بنطلونه
ليدفعها �إليه ،حتى عاجله بطعنتين بكل قواه في �صدره،
وه���و ال���ذي ي��ع��ان��ي م��ن م�شاكل ف��ي ال��ق��ل��ب ،ف�سقط � ً
أر���ض��ا
م�ضرجا بدمه من دون �صراخ ،ربما لإخفاء ما ح�صل عن
ً
�شقيقته النائمة .فت�ش (م) في جيوبه و�أخذ بع�ض الأموال،
وح��ي��ن ���س��م��ع ح��رك��ة ع��ل��ى ال�����درج ،خ���اف وق��ف��ز م��ن �شرفة
ال�شقة ،ورمى ال�سكين في م�ستوعب نفايات قريب .وحين
الحظ وجود بقع دم على قمي�صه الأبي�ض ،نزعه عنه ورماه
في م�ستوعب نفايات �آخر للتمويه ،وتوجه �إلى منزله في
ال�شياح ،تناول الترويقة ،وخرج ليبيع اليان�صيب وك�أن �شي ًئا
لم يح�صل� .أمّ ا الخد�ش في بطنه ،فاعترف ب�أنه من ظفر
(�س) عندما كان يمار�س معه اللواط.
تم الإ�ستماع �إل��ى �إف��ادة �أخيه (ك) ،فاعترف ب�أنه مار�س
ال��ل��واط م��رات ع��دة م��ع (���س) ف��ي �شقته ،و�أن المغدور كان
يميل �إلى التعاطي معه �أكثر من �أخيه.
�أف��اد ال�ضابط المفو�ض العام طانيو�س الطويل ،رئي�س
ال��م��ف��رزة الجنائية ف��ي ب��ي��روت ،و�أع��ل��م ق��ا���ض��ي التحقيق،
مُ �صدر اال�ستنابة ،ال��ذي ح�ضر على الفور برفقة النقيب
���ش��ف��ي��ق �أب����ي ���ش��ق��را ،ق��ائ��د ال�����س��ري��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة ف���ي �شرطة
ب��ي��روت ،وا�ستمعوا �إل���ى �أق����وال (م) المترابطة واع��ت��راف��ه،
حيث راف���ق القا�ضي والنقيب والمفو�ض ال��ع��ام وال��م�لازم
الأول ،بمواكبة دوريات المفرزة لحماية الجاني من انتقام

النا�س� ،إلى ال�شقة ،و�شرح بهدوء
ت�����س��ل�����س��ل م���راح���ل ال��ج��ري��م��ة.
وتحقق قا�ضي التحقيق
م�����ن ����ص���ح���ة اع���ت���راف���ه
ال�����ط�����وع�����ي وب����ي����ان
دوافع القتل.
ت������رك ك�����ش��ف
خ����ف����اي����ا ج���ن���اي���ة
ال���������ق���������ت���������ل ط������ع������ ًن������ا
ب����ال���������س����ك����ي����ن ،وت����وق����ي����ف
ال��ج��ان��ي خ�ل�ال �أق����ل م��ن 48
�ساعة ،الأثر الطيب بين النا�س،
و�أث��ب��ت ال��م�لازم الأول عبد الكريم
اب���راه���ي���م ودوري����ت����ه ال����ج����دارة ال��ع��ال��ي��ة،
بالبحث والتحري عن الأ�سباب الحقيقية
للجريمة.
�����وه ال��م��دي��ر ال���ع���ام ل���ق���وى الأم������ن ال��داخ��ل��ي
وق����د ن ّ
بمجموع ق��وى الأم���ن ال��داخ��ل��ي ،بعمل ال��م�لازم الأول
اب��راه��ي��م واق��ت��رح منحه و���س��ام اال���س��ت��ح��ق��اق اللبناني من
ال��درج��ة الثالثة ا�ستثنائ ًّيا (وق���د ن��ال��ه بالفعل) ،كما ن ّ��وه
بعمل الرقيب عبد الكريم ال�شيخ والعريف عجاج ياغي مع
منح كل منهما مكاف�أة مالية بقيمة مائتي ليرة لبنانية
تقدي ًرا للجدارة والتقنية العالية و�سرعة ك�شف الجريمة
المرعبة.
�إن تعاون المخبرين والطب ال�شرعي ،والخبرة بالتحقيقات
الجنائية لدى التحري ،كانت كفيلة ب�إماطة اللثام عن �أكثر
ً
غمو�ضا ،ومهما جَ ِهدَ الجاني لإخفاء �أدلته في
الجرائم
م�سرح الجريمة ،تبقى الآث��ار مغطاة تنتظر من يك�شفها
لتبيان الحقيقة ،ويبقى دور ال�شرطة الق�ضائية المحور
لك�شف الحقيقة قبل توقيف الم�شتبه فيهً ،
وفقا لت�سل�سل
الأدلة والتدرج بالتحقيق معه.
وف���ي ���ض��وء ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال��ج��رائ��م ،ينبغي ع��ل��ى �إدارات
الدولة فر�ض �إلزامية دخول الأطفال �إلى المدار�س ،ون�شر
التوعية بين النا�س ،ومكافحة الفقر لدى بع�ض العائالت
التي تدفع ب�أطفالها �إلى �سوق العمل بهدف ك�سب المال
ل�سدّ الم�صاريف العالية ،وقد ينحرف بع�ض الأطفال نحو
الجريمة لقلة الوعي والعوز.
ك��م��ا ع��ل��ي��ه��ا ال�����س��ه��ر ل��ت���أم��ي��ن م��ت��ط��ل��ب��ات �أج���ه���زة ال��دول��ة
الر�سمية من قوى �أمنية وع�سكرية ،و�أن تبقيهم بجهوزية
عمالنية للقيام بتنفيذ المهام المكلفين بها ،عبر تح�سين
الرواتب والتعوي�ضات والتقديمات ال�صحية والإجتماعية
لهم في ّ
ظل انهيار العملة الوطنية ،وغ�لاء المحروقات،
وعجز العن�صر عن ت�أمين تكاليف الإنتقال من منزله �إلى
مكان خدمته ،وفي ّ
ظل عدم وجود و�سائل نقل عام وعجزه
عن ت�أمين الرغيف والغذاء والطبابة لأفراد عائلته.
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السياحة
هل هي جرعة األوكسيجين إلحياء لبنان؟
غوى حيدر
مع �ضجيج �شعار «�أهال بهالط ّلة» ،بد�أ المو�سم ال�سياحي اللبناني مما �أعاد �إحياء الأمل ال�ضائع
للقطاعات ذات ال�صلةّ ،
وعزز الدورة االقت�صادية المتع ّثرة.
«�أهال بهالط ّلة» ،هو ا�سم �أغنية �شهيرة غ ّنتها الفنانة الراحلة �صباح ،وهي عبارة يحب اللبنانيون تكرارها
في اللقاءات عند تحية �ضيوفهم و�أقاربهم .ومع عودة المغتربين وحما�سة المو�سم ال�سياحي ،بد�أت
ي�ضج بالعائدين من اللبنانيين ،والقادمين من
تظهر نتائج عودتهم على القطاع ال�سياحي .فالمطار
ّ
ال�سياح العرب والأجانب ،والفنادق مليئة بالحجوزات ،والمطاعم مكتظة .ورغم كل العوائق االقت�صادية
وال�سيا�سية ،ت�شهد المناطق ال�سياحية في لبنان ت�شهد �إقبالاً كبي ًرا مما �أرخى ج ًّوا من االرتياح والأمل
لل�شعب بتحقيق فوائد مالية كبيرة للقطاع ال�سياحي.
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ف���ي �ض���وء ذل���ك� ،أ�ص���درت وزارة
ال�سياح���ة تعمي ًم���ا ي�سم���ح للم�ؤ�س�سات
ال�سياحي���ة اعتب���ا ًرا م���ن الخمي����س 2
حزي���ران وحتى نهاية �أيلول  2022بن�شر
الئح���ة الأ�سع���ار الخا�صة به���ا بالدوالر
الأميركي ،م���ع �إ�صدار الفاتورة بالدوالر
والليرة م ّما لم يكن مجا ًزا �ساب ًقا .وبررت
ال���وزارة قراره���ا ب�سب���ب تذب���ذب �سعر
�ص���رف الدوالر مقابل اللي���رة ومن �أجل
المراقبة المنا�سبة ومقارنة الأ�سعار.

اخلريطة السياحية
ت�ضاعفت الوجهات ال�سياحية خالل
هذه ال�سنة ،مما يعني �أن �إنفاق المغتربين
وال�سائحين للدوالر ف���ي تزايد م�ستم ّر،
وظه���رت مناطق كانت خ���ارج الخريطة
ال�سياحي���ة ،والت�سوي���ق الإلكتروني انطلق ه���ذه ال�سنة بطريقة غير
م�سبوقة .فقد احترف البع�ض ت�سويق الأماكن ال�سياحية وخ�ص�ص
ال�صيف بالتحديد من خالل تطبيقات التوا�صل
لها جهدًا كبي ًرا هذا ّ
االجتماعي مثل “ ”Tiktokو “ ”Instagramوغيرها م ّما يعني
�أن ال�سائحي���ن يجدون م�شاريع كاملة مليئة بالأماكن ال�سياحية ب�أقل
جهد ممكن.
م���ن الوجه���ات ال�سياحي���ة المم ّيزة مدين���ة بعلب���ك ،حيث يزور
النا����س القلع���ة والمطاعم القريبة م���ن نهر الليطان���ي ،ويح�ضرون
المهرجان���ات ال�شهيرة .كما �أن الرح�ل�ات �إلى بيت الدين ومحمية
�أرز ال�ش���وف مدرجة � ً
أي�ض���ا في قائمة الأماك���ن المق�صودة .والأمر
نف�سه بالن�سبة �إلى المدن ال�ساحلية ،فجبيل وجهة �سياحية قديمة
حي���ث ي���زور ال�سائح قلعته���ا وال�سوق القديم .كذل���ك البترون التي
تجت���ذب المنتجعات المغتربين وال�سائحين الأجانب .بالإ�ضافة �إلى
ذلك ،ت�شهد مدينة البترون حركة �سياحية غير م�سبوقة مع الإقبال
ال�شديد على الأن�شطة الترفيهية.
ح�صة كبيرة ،حيث يتجول ال�سائحون في
كما لل�سياحة في جونيه ّ
ال�س���وق القديم ،ويح�ضرون االحتفاالت ،ويزورون مغارة جعيتا .وال
نن�س���ى �صور عرو�س البحار حي���ث ال�شاطئ الرائع والآثار الفينيقية
اً
ف�ضل
والرومانية التي مق�صد الزوار من كل �أ�صقاع المعمورة ،هذا
ع���ن مواقع �أثري���ة و�سياحية �أخ���رى على ال�ساحل البح���ر الأبي�ض
المتو�س���ط  ،وكذلك ف���ي ال�سهول والجبال الداخلي���ة .فقد و�ضعها
ال�سائحون في قائمة الأماكن التي يريدون زيارتها.

الوجه السلبي :استغالل عودة املغتربني
لقد زاد الطلب على ت�أجير المنازل في المدن ال�صيفية ،والبيوت
ف���ي المنتجعات ال�شاطئية .وكما هو متو ّق���ع �صارت �أ�سعار المنازل
ال�صيفي���ة بالدوالر وب�أرقام عالية تع���دّت المعدّالت التي كانت في
ال�سنة الفائتة.
فتت���راوح �أ�سعار المبيت في بي���وت ال�ضيافة من  350دوال ًرا �إلى

 500دوالر ف���ي الليلة ،وهي بذلك تتناف�س مع �أ�سعار الفنادق .حتى
�أن ال�سف���ر ال�سياح���ي �إلى لبن���ان يتخطى �أحيا ًنا تكلف���ة الرحلة �إلى
تركي���ا �أو قبر����ص �أو �ش���رم ال�شيخ في م�صر ،ومع ذل���ك ،ف�إن تدفق
الوافدين يعني �أن الحجوزات.
تكث���ر ق�ص����ص المغتربي���ن ،بما في ذل���ك ق�ص����ص �أولئك الذين
وج���دوا �أنف�سهم في مواجهة خيار �إنف���اق �أموالهم للعودة �إلى لبنان
خ�ل�ال ال�صي���ف� ،أو �إنف���اق هذه الأم���وال لم�ساعدة ،مم���ا ي�ؤكد �أن
النفقات تب���دو غير واقعية .و�أدرك بع�ضهم �أن الأ�سعار مبالغ فيها،
خ�صو�صا �أ�سعار بيوت ال�ضيافة وال�شاليهات ،لذلك ف�ضلوا المغادرة
ً
ف���ي منت�صف �إجازاتهم �إل���ى تركيا ،حيث يتم توفي���ر الكهرباء على
مدار � 24ساعة في اليوم ،و�أ�سعار الفنادق والطعام �أق ّل كلفة.
في �ضوء ذلك ،يتوقع بع�ض �أ�صحاب �شركات ال�سياحة في لبنان
تال�ش���ي انتعا�ش ال�سياح���ة المحلية في المو�سم المقبل .وهذا يعود
�إل���ى ارتفاع الأ�سعار .والم�شكلة �أن المنتجعات قائمة على مبادرات
فردي���ة ،ولن يتمكن �أ�صحابها من خف����ض الأ�سعار ب�سبب التكاليف
الت�شغيلية الباهظة من ت�أمين الكهرباء والمياه والخدمات ،و�أهمها
الطع���ام وال�ش���راب .لذا ،ف����إن غالبية هذه المنتجع���ات في متناول
الأثرياء ،وغير متاحة لذوي الدخل المحدود.
ف���ي هذا ال�سياق ،قالت نادية تيبر ،زوجة مغترب لبناني تق�ضي
كل �صي���ف ف���ي لبنان لـ» الأمن»� ،إن تكلف���ة ق�ضاء �صيف  2022في
لبنان هذا العام تجاوزت كلفة العام ال�سابق .و�أو�ضحت �أن ال�سياحة
ف���ي لبنان خالل ال�سنتين الما�ضيتين تج���اوزت تكلفة ال�سياحة في
بلده���ا الأم ،المغ���رب في الفترة نف�سها .ولك ّنه���ا �أ�شارت الى �أن ما
حب �أوالده���ا لوطنهم ،و�إ�صرارهم الدائم على
يعيده���ا �إلى هنا هو ّ
ق�ضاء العطلة ال�صيفية فيه رغم ك ّل الظروف ال�صعبة.
يبقى القول �أنه ال ارتفاع الأ�سعار ،وال نق�ص الخدمات كالكهرباء
والإنترن���ت وتدهور القطاعات ،يقفان عائ ًق���ا �أمام عودة المغتربين
لأن ح���ب اللبنانيي���ن لق�ضاء ال�صيف مع عائالته���م ،وا�سكت�شاف ما
تختزن���ه بالدهم من طبيعة خالب���ة ،وتجربة مغامرات جديدة ،فوق
كل اعتبار.
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تحقيق

البرتون ب�أبهى ح ّلَة

تقول للزوار�«:أهال بهالطلَّة»
داليدا ال�سكاف
حتما ،هي التي انتف�ضت ب�شدّ ة على كل
تعي�ش مدينة البترون �أيامها الذهبية التي �سيذكرها التاريخ
ً
ما يجري من م�آ�س و�آالم ،ونف�ضت عنها غبار الهدوء و�صمت بحرها “الجميل” ،لتت�ألق ب�أحلى و�أبهى
�صورها ....
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من���ذ �سنوات بد�أت �أ�ص���داء ال�سهر في البترون تنت�شر في
ِ
يكتف
الحد ولم
كل �أنح���اء لبنان ،ول���م تقف الآمال عند هذا
ّ
البتروني���ون به���ذا ال�ص���دى الالفت ،ب���ل د�أب���ت البلدية على
تحويله���ا �إل���ى مدين���ة �سياحية
عريقة ،ن�سب���ة �إلى عراقة ِ
وقدم
كنائ�سه���ا و�سوره���ا الفينيق���ي
و�شواطئه���ا و�أ�سواقها ،وحاراتها
الت���ي تج���ذب �آالف ال�سي���اح كل
يوم.
ور�ش���ة العم���ل التي ل���م تهد�أ
من���ذ �أكث���ر م���ن خم����س �سنوات
ب���د�أت تثم���ر “�سياح���ة “ الفتة
ج���دا” وغي���ر م�سبوق���ة ي�شهد
ًّ
له���ا كل من يزورها .و”العجقة”
اليومية الت���ي ت�شهدها المدينة
ت�ضرب كل �سن���وات الي�أ�س التي
عا�شه���ا اللبنانيون في ال�سنوات
الثالث الأخيرة.
عجق���ة “الغول���ف كار”،
التوك�سي ،الدراج���ات الهوائية،
ال�سي���اح في كل مكان ،الطرقات
لم تعد تت�س���ع لل�سيارات ،و بات
�أهال���ي المدين���ة يتنقل���ون بهذه
الو�سائل الجديدة للتخفيف من
زحمة ال�سير.
�أم���ا ال�شواط���ىء فت�شه���د
ه���ي الأخ���رى زحم���ة كبي���رة ،
والمطاعم الجديدة ووالقديمة،

حدث وال حرج..
“الم�شهدي���ة” في مدينة البترون ف���ي �أدق مرحلة يعي�شها
لبن���ان تدعو الجميع الى التوق���ف عند عناد ال�شعب اللبناني
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جاهدا
الذي لم ي�ست�سلم لأي من ظروفه القا�سية ،وهو يحاول
ً
�إثبات قدرته على المقاومة ال�سليمة ،من خالل القيام بمزيد
م���ن الن�شاطات عل���ى الأ�صعدة كافة ،و�أكب���ر دليل على ذلك
المهرجانات التي تعم كل المناطق اللبنانية.
أي�ضا
و�ساهم���ت مهرجان���ات البت���رون الدولية ال�سنوي���ة � ً
ف���ي �إب���راز معالم المدينة ،حيث ي�أتيه���ا الزوار من كل الدول
العربي���ة والغربية .ويقول رئي�س لجنة المهرجانات المحامي
�ساي���د فيا����ض �إن ه���ذه الن�شاط���ات �ساهم���ت ف���ي الأعوام
الأخي���رة وب�شكل ف ّع���ال في و�ضع البترون ف���ي المركز الأول
مق�صدا �أ�سا�س ًّيا
على خريطة المدن اللبنانية ،وجعلت منها
ً
حد �سواء.
للمقيمين والمغتربين وال�سياح على ّ
وق���د افتتح المهرج���ان لهذا العام ف���ي التا�سع من تموز
الما�ضي بحفلة مو�سيقية فنية مع لوكا�س �صقر وفرقته على
وقدم المهرج���ان العديد من
الم���درج الرومان���ي التاريخ���يّ ،
الن�شاطات ،حيث بات محطة جميلة ينتظرها الجميع بهدف
التمتع بمنتوجات البترون التي باتت معروفة ومنها الم�أكوالت
البحري���ة و�صناعة البيرة والنبيذ الت���ي ذاع �صيتها في لبنان
وفي عدد كبير من الدول ،ال �سيما �أن هذه المنطقة معروفة
بتربتها المنا�سبة والحا�ضنة لإنتاج �أجود �أنواع النبيذ .
�أما المار�شي دو بور الذي بد�أ في  22تموز وا�ستمر حتى
الرابع والع�شرين منه ،فقد ق�صده عدد كبير من الزوار ،وهو

مهرج���ان مخ�ص�ص لدعم المنتوج���ات وال�صناعات والحرف
المحلي���ة ،والذي ي�ؤدي حت ًما �إلى تن�شيط الدورة االقت�صادية
في المدينة وق�ضائه���ا من خالل ت�شجيع �أ�صحاب الم�شاريع
والمه���ن ال�صغي���رة والمتو�سط���ة ،وكذلك �أ�صح���اب الحرف
والم�صممي���ن م���ن كل �أنحاء لبن���ان على عر����ض منتجاتهم.
أي�ضا ا�ستعرا�ض  Batroun Art Fairلكل �أنواع
هن���اك � ً
الريا�ضات البحرية غير الميكانيكية التي تتميز بها المدينة،
وال���ذي يختت���م بحفل بح���ري ي�شع���ل �أجواء خلي���ج البح�صة
وفرحا.
حما�سة
ً
وف���ي الأيام الأربعة الأولى من �شهر �أيلول يقام المهرجان
ال�سنوي Batroun Mediterranean Film Festival
ال���ذي ت���رك ب�صمة فني���ة كبيرة  ،ال �سيما ل���دى ع�شاق الفن
ال�ساب���ع ومبدعيه من لبن���ان ودول البحر الأبي�ض المتو�سط،
في الهواء الطلق داخل حي القلعة – بيت المغترب اللبناني.
هذا المهرجان ي�ش���رف عليه وينظمه د .نيكوال خباز وفريق
عمله ،وي�شارك فيه عدد من المخرجين اللبنانيين والأجانب،
وتتناف�س فيه العديد من الأفالم الق�صيرة �أمام لجنة تحكيم
من مخت�صين في عالم ال�سينما.
البترون باخت�صار بوابة ال�شمال التي تنب�ض ح ًّبا و�إ�شراقاً
ف���ي بلد يحاول النهو�ض با�ستم���رار من الكبوات التي تنتابه،
ف�أهال بهالطلة لكل الزوار.
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إضاءة

ظاهرة تركيب الطاقة ال�شم�س ّيَة يف البيوت:
�إيجاب ّيَات و�سلب ّيَات!

جورج حايك

م��ع ان���ع���دام �آم����ال ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن ب�����أن ي��ن��ع��م��وا ب��ال��ك��ه��رب��اء
في بيوتهم� ،أخ��ذوا يبحثون عن بدائل كي ال يعي�شوا في
الظالم ،لذلك وجد بع�ض المواطنين اًّ
حل م�ستدامً ا وهو
ال��ط��اق��ة ال�شم�سية ال��ت��ي ّ
خ�لا���ص��ا ل��ه��م م��ن تعرفة
�شكلت
ً
المولدات الكهربائية الخيالية ،رغ��م �أنهم تكبدوا �أعباء
�إ�ضافية وبالدوالر الأميركي.
ّ
م��ع ذل��ك ،ف���� ّ َإن ه��ذا الحل ال يُ غني ع��ن ال��م��ول��دات كما
ّ
تحل مكان «الموتيرات»،
يظنّ النا�س� ،إذ �إن هذه الطاقة ال
ويرجع الأمر �إلى عوامل الطق�س خالل ف�صل ال�شتاء في
ّ
ظل العوا�صف� ،إ�ضافة الى الغياب ال�شامل للكهرباء ،ما
ّ
المخزنة بحجم  %50م��ن كامل النظام
ي�ستنفد الطاقة ُ
ّ
المركب.
وال يختلف اثنان على �أن نظام الطاقة ال�شم�سية قد
كمل �إذا كانت التغذية من قبل م�ؤ�س�سة
يكون العن�صر ُ
الم ّ
كهرباء لبنان � 3أو � 4ساعات يوم ًّيا ،ما ي�ؤمّ ن كهرباء بقدرة
� 24/24ساعة .لكن في �أ�شهر كانون الأول والثاني و�شباط قد
ي�صبح االع��ت��م��اد
ع����ل����ي����ه����ا
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خ��ج��ولاً ب�سبب الأو����ض���اع ال��م��ن��اخ��ي��ة وغ��ي��اب ال�شم�س في
الم�ستفيدين
معظم الأوقات� ،إال �أن الو�ضع
يتح�سن لدى ُ
ّ
منها فعل ًّيا ابتداء من �شهر �آذار ،ففي ذلك الوقت �ستبلغ
الم ّ
خزنة مئة في المئة ،وتبقى على هذا الحال
ّ
قوة الطاقة ُ
حتى ت�شرين ال��ث��ان��ي ،حينها ت��ب��د�أ فعالية ���ض��وء ال�شم�س
باالنحدار.
ولمزيد م��ن التو�ضيح ،ت�شبه كمية �ضوء ال�شم�س في
ال�ساعة  12ظه ًرا خالل �أ�شهر كانون الأول والثاني و�شباط
�شم�س ال�صيف ف��ي ال�ساعة الخام�سة ع�����ص�� ًرا ،ففي هذه
ال��ف��ت��رة م��ن ال�����س��ن��ة تنخف�ض ف ّ��ع��ال��ي��ة ال��ن��ظ��ام ال�شم�سي،
ما يعني �أن المو ّلد خيار لي�س احتياط ًّيا فح�سب بل هو
���ض��روري� ،أو يذهب المواطن ال��ى ت�ضخيم حجم النظام
ّ
المخزنة وي�ستغني عن
ال�شم�سي للمحافظة على الطاقة
«الموتير».

ماذا عن التكلفة املالية؟

توليد طاقة �سقفها � 5أمبير ُت ّ
�شغل خدمات محدودة من
وغ�سالة (على
براد عدد  1وتلفزيون عدد  1وم�صابيح ّ Led
البارد مرة �أو مرتين يوم ًّيا) ومو ّلد مياه ،من دون ا�ستخدام
مدف�أة كهرباء ،ويحتاج الم�شروع �إلى ما بين � 3500إلى
ثم ترتفع التكلفة مع ازدياد الحاجة �إلى
ّ ،$4000
ت�شغيل خدمات �أخرى في المنزل.
�إذا �أردن���ا زي���ادة ق��وّ ة الت�شغيل للحاجات
الأ����س���ا����س���ي���ة ف����ي ال���م���ن���زل خ��ل��ال ف�����ص��ل
ال�صيف كالمك ّيفات ،ف��الأم��ر ي�ستدعي
رفع الميزانية �إلى ما بين  5500و6800
دوالر ،ما يمنح البيت امتياز ت�شغيل
مك ّيف (بقدرة تبريد � 9000إلى 12000
 ،)BTUورغ�����م ذل�����ك ،ال ن�ستطيع
ا�ستهالكها طيلة ال��ن��ه��ار ،وهنا يُ �صار
��ص��و���ص��ا
�إل�����ى ت��ر���ش��ي��د ال��ع��م��ل ب��ه��ا وخ��� ً
المك ّيفات� ،أمّ ا في حال ك ّنا نريد ت�أمين
طاقة دائمة تعمل ليلاً نها ًرا ُتالم�س الـ10
�أم��ب��ي��ر �أو ب�لا ق��ي��ود ،ف��ه��ذا يحتاج �إل���ى نظام
بتكلفة تتراوح بين  8000و 12000دوالر.
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�صحيح �أن الطاقة ال�شم�سية مو�ضة اليوم
المقتدرين� ،إلاّ �أن هناك ما
وال �س ّيما بين ُ
تخ�ص�صة بهذا
بين  25و� 35شركة فعلية مُ
ّ
ال��ع��ال��م تعمل على تركيبها ف��ي المنازل
والم�ؤ�س�سات وم�ضى على ن�شاطها �أكثر
من � 10سنواتّ ،
وكل ما عدا ذلك «مُ لحق»
غير ر�سمي.

إيجابيات

للطاقة ال�شم�سية �إي��ج��اب��ي��ات ف��ي م��ا يلي
�أبرزها:
�أولاً  :الطاقة ال�شم�سية طاقة متجددة �أي �أنها
غير قابلة للنفاذ ،كما �أنها من م�صادر الطاقة الطبيعية
التي ت�ساهم ب�شكل كبير ،في توليد مختلف �أ�شكال الطاقة،
ً
بدال من الغاز
فمن الممكن ا�ستخدامها في ت�سخين الماء
ً
بدال من النفط� ،أو حتى
والكهرباء� ،أو في تحريك ال�سيارة
ً
بدال من الكهرباء.
في �إ�ضاءة المنزل
ثان ًيا :توفر على الأفراد تكاليف اال�ستهالك في �شركات
توليد الكهرباء ،فمن الممكن تركيب الأل���واح ال�شم�سية
على �أ�سطح ال��م��ن��ازل ،وتوليد الكهرباء ال�لازم��ة لت�شغيل
الأدوات الكهربائية و�إن��ارة المنزل ،وبالتالي تمكن الأفراد
من الح�صول على الكهرباء من م�صادرهم الخا�صة.
ثال ًثا :ال تطلب الكثير من �أعمال ال�صيانة والتركيب،
وبالتالي توفر على الأف���راد المجهود الع�ضلي المبذول
في ال�صيانة ،حيث �إنه بمجرد تركيب الأحوا�ض �أو الألواح
ال�شم�سية تبد�أ عملها ب�أعلى درجات الكفاءة والإتقان.
راب ً���ع���ا :ت��ح��اف��ظ ع��ل��ى البيئة م��ن ال��ت��ل��وث ال�ضو�ضائي،
وذلك لأن �إنتاج الطاقة الكهربائة القابلة لال�ستخدام في
الأل���واح ال�شم�سية ال ي�صدر �أي �صوت مزعج ،كما �أنها ال
ت�صدر �أي انبعاث �ضار ي�سبب تلوث البيئة.
خام�سا :ت�ستخدم في تدفئة المنازل والمباني ،وذلك
ً
من خالل ا�ستخدام تكنولوجيا خا�صة تعمل على التقاط
الطاقة ال��ح��راري��ة ال�����ص��ادرة م��ن ال�شم�س ،بوا�سطة ما�ص
لأ�شعة ال�شم�س ،وتقوم الحرارة الممت�صة بت�سخين الهواء
الموجود داخ��ل المنازل والأبنية .وتجدر الإ���ش��ارة �إل��ى �أن
ه��ذا ال��ج��ه��از يطلق عليه ا���س��م مجمع ال��ط��اق��ة ال�شم�سية
الحرارية ،وهذا الجهاز من الممكن �أن يكون م�ص ّ َن ًعا من
ال��م��واد البال�ستيكية �أو ال��م��واد ال��زج��اج��ي��ة ،وتعتبر ه��ذه
تعد من �أف�ضل الطرق ،وذلك
الطريقة في تدفئة المنازل ّ
زهد الثمن مقارنة بغيرها من الو�سائل
لما تمتاز به من ِ
الم�ستخدمة في تدفئة الأبنية.

سلبيات

�أما �سلبيات نظام الطاقة ال�شم�سية فتتمثل بم�شكالت
يتعر�ض لها خالل ال�شتاء ،و�أبرزها:
�أولاً  :م�شكلة ف��ي ال��ت��رك��ي��ب ت��ت��م�� ّث��ل ب��ت���أم��ي��ن م�ساحة
منا�سبة ،وب�ضرورة وجود هذه الأل��واح في مكان ت�صل �إليه
ال�شم�س.
ثان ًيا :من الناحية التقن ّية والعمل ّية� ،أولى الم�شكالت
التي قد تواجه م�ستخدمو هذا النظام هي نوع ّية المعدّ ات
والتجهيزات الم�ستخدَ مة من �ألواح
ومحوالت وبطاريات،
ِّ
فهي تعمل جميعها في نظام واحد ،ويكفي �أن تكون واحدة
م��ن ه���ذه ال��م��ع��دّ ات غ��ي��ر م�لائ��م��ة ل��ت��� ّؤث��ر ���س��ل�� ًب��ا ع��ل��ى عمل
النظام ك ّله.
ثال ًثا :الم�شكلة المناخية� ،أي في لبنان حوالي � 60إلى
 65يومً ا في ال�سنة ،ت�شهد عوا�صف و�ضباب ،لكن تتخ ّللها
ال�شم�س �أحيا ًنا ،ما ي�ؤدّي �إلى بع�ض ال�صعوبات ب�سبب عجز
ُ
نظام الطاقة عن الح�صول على طاقة كافية من ال�شم�س
للتخزين في البطاريات .وكذلك ،ي�ستغرق تخزينها وق ًتا
ّ
يخزن الطاقة طالما
�أط��ول ،رغ��م �أن النظام ي�ستطيع �أن
ه��ن��اك ���ض��وء م���ن ال�����ش��م�����س ي�����س��ط��ع ،و�إن ل���م ي��ك��ن ب��ال��ق ّ��وة
المعتادة.
راب ً���ع���ا :كلفة ت��رك��ي��ب ال��ط��اق��ة ال�شم�سية ت��ب��دو مرتفعة
بالن�سبة �إلى معي�شة اللبنانيين ،لكن توفيرها للمال يكون
كبي ًرا ًّ
جدا على المدى البعيد ،فهي ت�ساهم في توليد طاقة
كهربائية خا�صة بالفرد ،وت���ؤدي لتال�شي فواتير الكهرباء
نهائ ًّيا.
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مولِّدات الكهرباء
�رضورة حيات ّيَة...
لكن تل ّ ُوثها خطري !

فوتني مهنا �سعد

املولدات وتلوث الهواء.

ً
وخصوصا املزمنة
تتكاثر في لبنان األمراض
كالسرطان ،والربو ،وضيق التنفس ،واجللطة
الدماغية ،والسكتة القلبية ،إلى ما هنالك من
أمراض كالسكري ،والضغطٌّ ..
وكل يفسر املوضوع
حسب رأيه ،ولكن األسباب باتت معروفة وهي أننا
عالم مليء بالتلوث وال سيما في ظل أزمة
نعيش في
ٍ
الكهرباء وحتوّل املولدات إلى ضرورة حياتية رغم ما
ينجم عنها من أضرار خطيرة.

آراء خبراء
الخبير البيئي طالل �سلّوم علَّق على الواقع البيئي في لبنان
بالقول� :أعي�ش في �أميركا ولكني �آتي لزيارة الأهل مع عائلتي كل
عام ،وهذه الم ّرة جئت بمفردي خو ًفا على �أطفالي من المخاطر،
حيث تفاقمت في ال�سنوات الما�ضية ن�سبة الأمرا�ض .وخالل درا�سة
حاولت القيام بها مع �أ�صدقاء لي في الخارج ظهرت �أمور مخيفة
و�أ�سباب خطيرة ج ًدّا ومعظمها من التلوث الذي ّ ُ
يلف لبنان بكامل
مناطقه ،وال�سبب الأهم و�ضع مولدات الكهرباء الى جانب المنازل،
وهذا �أمر تح ّذر منه المنظمات ال�صح ّية ،فمن الم�س�ؤول عن هذه
أحب توجيه نداء �إلى الم�س�ؤولين ب�أن يرحموا النا�س
الق�ضية؟ هنا � ّ
من هذه الآفة التي تفتك بهم .ف�أنا �س�أغادر مع نهاية الأ�سبوع لكن
�أهلي و�أ�صحابي باقون والخوف من تزايد موجة ت�صيب الأطفال
وخ�صو�صا في الرئة ،وعندها تقع الكوارث .ال�شرح يطول لكني
ً
�أكتفي بكلمات مخت�صرة لع ّل �ضمائر �أ�صحاب المولدات ت�ستيقظ
من �سباتها العميق وترحم ال�شعب.

ّ
يحذر
الطب
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طبيب الأمرا�ض ال�صدر ّية والرئة د .رامي ال�سبع قال:
لبنان �أ�صبح ب�ؤرة تلوث خطر ،و�أوالدنا �سوف يموتون ب�أمرا�ض
ال�سرطان �أو التهاب الرئة �إلى ما هنالك من �أمرا�ض �سببها تلوث
الهواء .لهذا ال�سبب هربت الى الخارج خو ًفا على عائلتي لكن قلبي

في لبنان.
طبيبة الأمرا�ض الداخلية وال�صحة العامة د .ر ّيا حمود قالت:
للأ�سف �أعالج يوم ًيا �إ�صابات ال تخطر ببال� ...أ�سبابها معروفة
وهي التلوث ،و�أنا �س�أعمل في الخارج لكني �أت�أ�سف على م�ستقبل
البلد و�أحمل ه َّم �أهلي و�أ�صحابي .المولدات علّة حلّت على لبنان
ويظهر �أن الأزم��ة �ستطول .وهو �أم��ر مخجل �أن يموت الإن�سان
لأ�سباب تافهة.
طبيب ال�صحة العامة د .جاد ح�سون قال:
�أ�صبت بالتهاب الرئة وعانيتُ الأم َّرين وما زلت ،ذهبت للعالج
في الخارج هر ًبا من تلوث المولدات لكني وقعت في فخ عرو�ض
للعمل و�س�أبقى .يجب معالجة هذا الأمر بال�سرعة الق�صوى لأن
�شعبنا يحت�ضر ب�سببه.

صرخة ألم
منذ �أي���ام ن�شر ال�سفير الياباني ف��ي لبنان تاكي�شي �أوك��وب��و
عبرح�سابه الخا�ص «في�سبوك» �صرخة مدوية مرفقة ب�صورة لمدينة
بيروت مغطاة بال�ضباب �سببها دخان المولدات الكهربائية ومدى
ت�أثيرها على ال�صحة العامة حيث علّق اً
قائل« :هذه ال�صورة لبيروت
من منزلي اليوم .ال�ضباب يغطي المدينة ب�أكملها ك�أنه الغيم ومن
الوا�ضح �أن �سببه المولدات ...ان تلوث الهواء يزداد �سو ًءا».
�صرخة ال�سفير الياباني تركت الأثر في النفو�س ،ف�أ�صدر محافظ
بيروت القا�ضي مروان عبود ً
بالغا �إلى �أ�صحاب المولدات طالبهم
فيه بتزويد «عادم» المولد الكهربائي بنظام ف َّعال لمعالجة الملوثات
الهوائية و�أهراء مخروطي “ ”eye loneلإلتقاط الجزيئات ،والعمل
على �صيانة نظام معالجة الملوثات الهوائية ب�شكل م�ستمر ودائم مع
ال�شركات المخت�صة ،و�إبراز عقد ال�صيانة ذات ال�صلة للإدارة ،وذلك
لت�أمين فعاليته والإحتراق الكامل للم�شتقات النفطية ،على �أن يتم
تو�صيل عادم المولد الكهربائي �إلى �أعلى البناء عند الإمكان ،وذلك
خالل مهلة �شهرين من تاريخه تحت طائلة المالحقة القانونية،
واتخاذ الإجراءات المن�صو�ص عنها في القوانين والأنظمة النافذة،
منها تنظيم محا�ضر �ضبط والختم بال�شمع الأحمر عند الإقت�ضاء.
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معر�ض للطاقة
النظيفة يف بريوت

فرحات :لإلغاء خ�سائر

بـ  4مليارات دوالر �سنويًّا
ليلى الداهوك

تتزايد الحاجة للطاقة ال�شم�سية ف��ي ظ��ل �أزم��ة
ال��ك��ه��رب��اء ال��خ��ان��ق��ة ال���ت���ي ي��ع��ي�����ش��ه��ا ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون،
والإرت����ف����اع ال��ه��ائ��ل ل��ك��ل��ف��ة ا���ش��ت��راك��ات ال���م���و ّل���دات،
ويعاني المواطن في الوقت نف�سه من نق�ص في
ثقافة ال��ط��اق��ة ال��ب��دي��ل��ة ..م��ن هنا ك��ان��ت الحاجة
الما�سة لمعر�ض عن الطاقة المتجددة والنظيفة
ي� ِ ّؤمن اللقاء ما بين المتخ�ص�صين وبين المواطن
على حد �سواء �سيقام من  7ولغاية � 9أيلول المقبل
في مركز بيروت للمعار�ض.
«الأمن» ت�ضيء على �أهمية هذا المعر�ض ون�شاطاته
مع مدير عام «�إديو �سيتي» فرحات فرحات:
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بداي ًة �أكد فرحات �أن م�ؤ�س�سة �إديو �سيتي EDUCITY
المتخ�ص�صة والرائدة في تنظيم معار�ض وم�ؤتمرات تربوية
منذ ت�أ�سي�سها ع��ام  ، 2013وب��ه��دف مواكبة الحاجات
الما�سة الم�ستجدة في لبنان نتيجة الأزم��ات المتتالية،
د�أبت على تنظيم معار�ض لت�شجيع القطاعات الإقت�صادية،
وذل��ك بالتعاون والت�ضامن مع م�ؤ�س�سة معار�ض بيروت.
وقد حر�صت على �إ�ضفاء قيمة م�ضافة في المجتمع ،لذا
أي�ضا ندوات ومحا�ضرات
تت�ضمن المعار�ض المتخ�ص�صة � ً
وم�ؤتمرات توعية وتثقيف.
�أ�ضاف :هذه المعار�ض والم�ؤتمرات ذات �أهمية كبرى ،لذا
�أ�صبحت �صناعة و�سياحة بحد ذاتها تخ�ص�ص لها الدول

الكبرى ميزانيات �ضخمة .وانطال ًقا من كل ما تقدم عملت
م�ؤ�س�ستنا مع م�ؤ�س�سة معار�ض بيروت على تنظيم معر�ض
ال�شرق الأو�سط للطاقة النظيفة لن�شر التوعية والتثقيف
ح��ول الطاقة ،فنحن نعاني في لبنان من �أزم��ة الإنفاق
الهائل على ا�ستيراد الم�شتقات النفطية ،وتق َّدر الخ�سارة
في هذا المجال بـ  4مليار دوالر �سنو ًّيا ،ما ي�ؤدي �إلى عجز
في الموازنة العامة وعجز في الميزان التجاري .لذا،
فهناك �ضرورة لإلقاء ال�ضوء على �أهمية ا�ستخدام الطاقة
ال�شم�سية بكل الم�ستويات في الم�صانع والم�ؤ�س�سات
التجارية والبيوت.

حل  3معضالت

و�أكد فرحات �أن المعر�ض �سيحل ثالث مع�ضالت :ا�ستبدال
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المواد النفطية بالطاقة النظيفة �سي�ؤدي �إلى تخفي�ض ا�ستهالك
الم�شتقات النفطية من جهة ،والتخفيف من ت�أثير المواد
النفطية التي تت�سبب بتلوث الهواء مما ي�ؤ ّثر على ال�صحة العامة
من جهة ثانية ،و� ً
أي�ضا التخفيف ب�شكل كبير من �إنتاج الكهرباء
بمواد غير �صحية من جهة ثالثة .ولهذه النواحي انعكا�سات
�سيئة ج ًّدا على الوطن والمواطن .وهذا الأمر ينت�شر عالم ًّيا
ب�سبب الحاجة الما�سة �إليه� ،إذ �إن الطاقة النظيفة ت�شكل م�س�ألة
حيوية في لبنان والعالم.
من هنا ،فالمعر�ض يلقي ال�ضوء على الطاقة بكل �أ�شكالها
وم�ستوياتها ،ويجمع ما بين العاملين في هذا القطاع وما بين
الم�ستهلكين بهدف تر�شيد ا�ستخدام الطاقة،عندها ي�ستطيع
الم�ستهلك المقارنة بين التكنولوجيات المتعددة� ،إ�ضافة �إلى
ك��ون ه��ذا المعر�ض �سيزيد ثقافة الم�ستهلك في ما يخ�ص

الطاقة المتجددة والنظيفة ،حيث �سي�ؤمن اللقاء في ما بين
المتخ�ص�صين ،وبالتالي بينهم وبين الم�ستهلكين ،ويزيد التوعية
من خالل المحا�ضرات والندوات حول ما يجب اللجوء �إليه من
معدات ل�سد هذه الحاجة.
و�أ�شار مدير عام «�إدي��و �سيتي» �إلى �أن المعر�ض �سيكون �أداة
في يد ال�سلطة اللبنانية ت�ساعدها في البحث عن حلول �أخرى
لإنتاج الكهرباء على م�ستوى الوطن ،كما ي�ش ّكل المعر�ض خيا ًرا
للبلديات ي�ساعدها على و�ضع حلول نظيفة م�ستدامة لإنتاج
الكهرباء ،وبالتالي ت�أمين حياة رغيدة لل�سكان �ضمن منطقة
�سلطتها .وهناك فرق وا�ضح بين الطاقة النظيفة الخالية من �أي
ملوثات للبيئة وبين الطاقة المتجددة .كما هناك حقول مختلفة
من الطاقة مثل الطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح وطاقة المياه
والطاقة النووية ،وكلها �سوف يت�ضمن المعر�ض توعية عنها.
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نقيب الفنانني املحرتفني يف لبنان جورج �شلهوب:

ن�سعى لتوحيد النقابات الفنية
ف�ؤاد رم�ضان
كغيرها من النقابات المهنية ،تواجه نقابة الفنانين
ً
وظروفا �صعبة ومعقدة،
المحترفين في لبنان تحديات
وقد ال تكون التحديات الإقت�صادية الم�ستجدة اكبرها
كونها موجودة �أ�صلاً بفعل غياب عوامل الدعم واقت�صار
الموارد المالية على الإ�شتراكات الرمزية التي ي�سددها
الأع�ضاء .فهناك �إ�شكاليات �أ�صعب تتعلق بطبيعة
المهن التي ت�ضمها النقابة والتي ت�شمل فنو ًنا ذات
طبيعة فكرية و�أدبية وثقافية ،وهي تتعر�ض لمناف�سة
تعتبر غير متوازنة �أو غير عادلة في مكان ما ،بالإ�ضافة
�إلى الم�ضاربات التي تهدر حقوق الفنانين والمنتجين.
هذه الأمور وغيرها طرحتها «الأمن» على نقيب
الفنانين المحترفين في لبنان جورج �شلهوب ،الذي
التقيناه في مكتب النقابة.
ا�ستهل �شلهوب حديثه ب�شرح معايير الإنت�ساب �إلى
النقابة و�أهم �أهدافها ،فقال:
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منذ ت�أ�سي�سها عام  ،1993عكفت النقابة على تح�سين �أو�ضاع
المنت�سبين ،وتنظيم �ش�ؤون المهن المن�ضوية تحتها والتي ت�شمل
التمثيل والإخراج الم�سرحي والتلفزيوني والمو�سيقى بمختلف
اخت�صا�صاتها من عزف وغناء وت�أليف وتلحين ،والفنون الفولكلورية
والم�سرحية وال�سينماتوغرافي ،والكتابة الدرامية وال�شعرية،
بالإ�ضافة �إلى الإخت�صا�صات التقنية المتعلقة بهذه الفئات .الهدف
الأ�سا�س كان جمع الفنانين من مختلف القطاعات تحت مظلة
واحدة راعية ومنظمة لخلق تفاعل في ما بينهم ،و�إيجاد �سبل
للتعاون والدمج والم�شاركة بين الملحن والمخرح والمنتج والممثل.
وقد حاولنا بداية مع الأ�ساتذة� :أنطوان ملتقى و�أنطوان كرباج
وابراهيم مرع�شلي و�سمير �شم�ص وغيرهم� ،إعطاءها الطابع
الأكاديمي ،وكانت يومها �أحدث نقابة ت�أ�س�ست لجمع القطاعات
الفنية والنقابية ،لأن النقابة القديمة التي كنا منت�سبين �إليها والتي
كانت ت�ضم حوالي  ١٧٠٠منت�سب ،لم تتمكن من تحقيق غاية جمع
القطاعات الفنية ب�سبب الفو�ضى التي كانت �سائدة يومذاك،
لكنها اليوم تح�سنت في �شروط قبولها وامتيازاتها وغيرها.

�أ�ضاف :بديهي القول �أن للإنت�ساب النقابي �شروطه  ،فهناك لجنة
تعطي الإجابة والقبول بناء على تو�صية من وزارة الثقافة بما �أننا
مرتبطون بها ـ با�ستثناء �صندوق التعا�ضد الذي ينتمي �إلى وزارة
الزراعة لأنها الم�س�ؤولة عن �صناديق النقابات ،ونحن اليوم نطلب
نقله �إلى وزارة الثقافة  -وهذا ال�صندوق يمثل دور �شركة الت�أمين
وال يبغي الربح ،ويتم الإ�شتراك فيه بمبلغ رمزي �سنوي يدفعه
المنت�سب لت�أمين ما يلزم لم�ساعدته عند الحاجة� .أما المبالغ
المتوفرة فبالكاد ت�ؤمن م�صاريف النقابة وال�سكرتاريا وفواتير
الكهرباء والأمور المكتبية وخالفه.
�شروط الإنت�ساب تبد�أ بالأولوية لمن يملك �شهادة تخ ّرج في
اخت�صا�صه من جامعة معترف بها مثل معهد المو�سيقى �أو معهد
الفنون ،فحامل ال�شهادة يقبل فو ًرا ،يليه حامل �شهادات الخبرة
الموثقة لغير المتخرجين �شرط وجود �أدلة تثبت م�شاركته في
�أعمال معروفة ومنت�شرة وت ّم عر�ضها اً
فعل ،وبالطبع هناك لجنة
تقرر وتعطي ر�أيها ب�أحقية الفنان بالإنت�ساب �إلى النقابة �أو برف�ضها
لعدم توفر ال�شروط ،لكن مع ذلك تبقى �إمكانية ان�ضمامه قائمة
الح ًقا متى عاد و�أت َّم ال�شروط المطلوبة ..بالن�سبة �إلى المطرب
ي�شترط توفر �أعمال غنائية م�سجلة باحتراف �أو فيديو كليبات،
كذلك بالن�سبة �إلى المخرج الذي ي�ستوجب �إظهار �أعمال تحمل
ا�سمه ،و�أن يكون م�ستع ًدّا لاللتزام بقوانين النقابة والم�شاركة في
اجتماعاتها ولقاءاتها الت�شاورية وحين تقت�ضي الحاجة.
وتابع النقيب �شلهوب :على ال�صعيد العملي ،حاولنا �إيجاد و�سائل
وم�شاريع مختلفة لتنمية المهن ولدعم القطاعات الإنتاجية ،وكانت
لي �شخ�ص ًّيا مبادرة فكرية عام  ٢٠٠١حيث �أقترحت يومها خطة
ً
عار�ضا فيها
ت�ساعدنا على الخروج من الو�ضع الفني المتردي
خ�صو�صا �أننا
�إن�شاء ثالث ا�ستوديوهات ع�صرية لن تكلفنا كثي ًرا،
ً
نمتلك الإمكانات والخبرات الالزمة عند جميع الأع�ضاء ون�ستطيع
الإنتاج بتكلفة ب�سيطة وتعزيز عن�صر المناف�سة وتغذية ال�سوق ،لكنه
لم يل َق تجاو ًبا حتى عام  ٢٠٠٥بعدما ا�ستدعاني الأ�ستاذ �إح�سان
�صادق م�ستف�س ًرا عن �سبب تغ ّيبي عن الح�ضور للنقابة ف�أخبرته
ً
عار�ضا فكرة الإ�ستوديوهات و�إال
يومها ب�أنني �أر�سلت مكتو ًبا
الإ�ستقالة في حال الإمتناع عن درا�سة اقتراحي ..ونحن بالفعل
كان لدينا ا�ستوديو بعلبك لكن ب�سبب الأحداث التي انعك�ست علينا
�سل ًبا تو ّقف كل �شيء ،فلماذا ال نعيد اليوم تفعيل هذا الجزء الغني
ال�صغير بجانب الم�شاريع الكبيرة التي يمكننا العمل عليها وهي
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من حق ال�شعب؟ ..بعدها ُعقد اجتماع مع المجل�س تو�صلنا فيه
�إلى �أن غايتنا الأ�سا�سية حماية المنت�سب وخلق فر�ص عمل له..
ولي�س القيام بواجب التعزية والتهنئة والمجامالت.

پ ما هي �سبل قوننة �شروط العمل وطريقة تعزيز
الموقع التناف�سي للفنان اللبناني في مقابل غزو
الوجوه الأجنبية على ال�شا�شات؟

 نحن حال ًّيا نعي�ش في فو�ضى كاملة ،فهناك فريق عمل عربييعمل براحة تامة في لبنان ،وال نعار�ض الأمر بل على العك�س
نحن مع توفير بيئة عمل ت�ستقطب فنانين من كل الجن�سيات
والم�شاهير في الدراما ،فالإمكانات التقنية والفنية في لبنان
عالية ومتقدمة وغير م�ستغلة �أبدًا ،وهنا اللوم يقع على الو�سائل
الإعالمية �أو محطات التلفزة اللبنانية تحديدًا ،التي كانت
تفر�ض مبالغ �إنتاجية معينة على المنتجين �إ�ضافة �إلى ا�ستئثارها
بحقوق الن�سخ والطبع ومو�ضوع الحقوق حول �إعادة العر�ض
 وهذا الأمر انعك�س �سل ًبا على �إنتاجنا ،لذا كانت له تبعاتعدة ت�أثرنا بها جمي ًعا و�أهدرت حقوقنا بفعل الروتين والت�أخير
و�ضغط �شركات الإنتاج على الفنانين لبيع المنتج ولإعادة عر�ضه
ال �سيما الم�سائل المتعلقة بحقوق الملكية.

پ هل من الرقابة الم�سبقة على الأعمال الفنية؟

 هناك �أمور عديدة نعمل عليها ل�ضمان حقوق المنت�سبين،خ�صو�صا ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية و�إعادة البث والعر�ض،
ً
والرقابة على عمل الفنانين الأجانب ،وو�ضع قواعد ومعايير
والتن�سيق مع الجهات المعنية لفر�ض ر�سوم و�ضرائب ت�ضمن وجود
ً
حفاظا على حقوق الفنان ابن البلد� ..أما في
مناف�سة طبيعية
خ�ص الرقابة على الإنتاجات الفنية فنحن نعمل حال ًّيا على
ما ّ
القانون الداخلي الذي �أعطانا حرية الرقابة على المنت�سبين،
وحرية ف�صل الأع�ضاء الذين يتجاوزون القوانين �أو يخالفون
القواعد المو�ضوعة ،وغيرها من التعديالت كتجربة �صناعة �إنتاج
خا�ص بالنقابة ال يكلفنا كثي ًرا من الناحية الإقت�صادية كون النقابة
ت�ضم �أه ّم الطاقات والأع�ضاء القادرين على تقديم الم�ساعدة
من ا�ستوديوهات ولزوم ت�سجيل ومونتاج وتوزيع مو�سيقي وت�أليف
وغيره .ول�ست �أخفي �أن هناك حاالت هجينة �أو ذات م�ستوى ال
يرقى �إلى م�ستوى الفن اللبناني الر�صين ،ونحن غير قادرين على
الت�صرف حيالها كون الجهات المانحة لتراخي�ص العمل ال تخ�ضع
للنقابة ،فمنها ما يخت�ص بالق�ضاء العادي ومحكمة المطبوعات،
ومنها ما يتعلق ب�شروط الأمن العام للعمل في لبنان.

پ يعاد ت�سجيل �أغنيات قديمة من قبل فنانين
معروفين ،من دون قيد �أو �شرط� ،أين حقوق الملحن
وال�شاعر؟

النقيب �شلهوب.

 الأغنيات التي يعاد تجديدها من دون ح�سيب �أو رقيب هيخا�ضعة لقوانين ال�سا�سيم )جمعية الم�ؤلفين والملحنين في العالم(
فهي الجهة التي تمنح �إذن الأداء العلني� ،أو تجيز لأي فنان �إعادة
ت�سجيل �أغنية معروفة �أو قديمة ،وتتقا�ضى منه بدل حقوق الملحن
وال�شاعر بح�سب العمل .هذا الأمر يتعلق بمخالفة ا�ستخدام حق
لفنان �آخر من دون �إذن ،ولي�س من �صالحيات النقابة النظر فيه،
ً
اعترا�ضا �أو نقوم باالدعاء مع الفنان
قد نبدي ر�أينا �أو ن�سجل
المنت�سب الذي تتعر�ض حقوقه لالنتهاك.

پ ما هو دور الجهات المعنية في الدولة في هذا
ال�سياق ،وهل من بوادر �إيجابية؟

 البوادر الإيجابية اليوم �صعبة ج ًدّا حيث ال يمكننا �أن نطلب �أيدعم من الدولة وهي عاجزة عن تلبيه �أب�سط متطلبات المواطن..
نحن نعول على مجل�س النقابة بكل �أع�ضائه ،ونعمل ب�شكل متكاتف
وبتعاون كامل على تح�سين و�ضع النقابة ،وتوفير م�ستلزمات
المنت�سبين للو�صول �إلى ما نطمح �إليه ،ومن �ضمنها جمع النقابات
تحت �سقف واحد ال�ستعادة قوتها وت�أثيرها ،وبالتالي ثقة الفنان
المنت�سب �إليها وبقدرتها على تمثيله وتح�صيل حقوقه وتلبية
متطلباته من جميع النواحي .وبالمنا�سبة ن�شكر دعم الم�ؤ�س�سات
الإعالمية المهتمة ،وفي طليعتها مجلة «الأمن» ،التي تولي
اهتما ًما م�شهودًا في هذا المجال ،وتقوم بت�سليط ال�ضوء على
�ش�ؤون و�شجون النقابات والفن ومختلف القطاعات.
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غادة �سالمة

ف ّنان

املمثل ب�شارة عطااهلل:

من ال يخدم وطنه ال يفهم معنى الإنتماء
بتقم�ص ال�شخ�صيات ،بحرف َيّة و�إتقانَّ ،
وحقق له
تم َيّز ُّ
موقعًا يعد بالكثير في الم�سرح وال�سينما والتلفزيون،
وال يزال يطمح �إلى المزيد من النجاح.
�إنه الممثل ب�شارة عطااهلل �صاحب ال�شخ�صية الحيوية،
والذي كان لـ«الأمن» معه هذا اللقاء:
پ في البداية ،كيف كانت انطالقتك الفنية؟

 در�ست التمثيل في معهد الفنون بالجامعة اللبنانية ،وفيالوقت نف�سه كنت �أهتم بت�صميم مالب�س ال�شخ�صيات التي كان
يتوجب علينا تقديمها على الم�سرح على مدى �أربع �سنوات .وبعد
التخرج بد�أت الم�شاركة في م�سرحيات و�أفالم لبنانية.

پ ما هو �أول عمل �شاركت به؟
 العمل الأول والأب��رز كان فيلم «البو�سطة» للمخرج فيليبعرقتنجي ،وكانت مرحلة تعلمت منها الكثير .لكن بعدها تع ّثرت
الأم��ور ب�سبب الأج���واء ال�سيا�سية المت�أزمة ع��ام  ،2004ثم بعد
�سنتين اندلعت حرب تموز� ،إلى �أن �شاركت بفيلم « تحت الق�صف»
لفيليب عرقتنجي � ً
أي�ضا ،كممثل وم�ساعد مخرج ومدير فني للديكور
والمالب�س وغيرها من م�ستلزمات الت�صوير .وفي عام � 2007شاركت
في �أول م�سرحية للفنان جورج خباز من ت�أليفه و�إخراجه عنوانها
علي
«هلأ وقتها» ...وعلى �أثر ذلك بد�أت العرو�ض التمثيلية تنهال َّ
في الم�سرح وال�سينما والتلفزيون.

پ وهل عملت في مجاالت فن َيّة �أخرى؟
 نعم� ،إ�ضافة �إل��ى ذل��ك ،عملت في مجال الإع�لان��ات ،كما�شاركت في عدد من الكليبات� ،أبرزها مع الفنانات �إلي�سا
ونان�سي عجرم وهيفاء وهبي.

تحد لي لأنه
و�أعتبر هذا الدور بمثابة ٍ ّ
��رو كي ال
أج�سده بدقة وت ٍ ّ
علي �أن � ِ ّ
كان َّ
�أفقد خفة الظل.

ً
بعيدا عن الفن؟
پ ماذا عن حياتك
 ك�أي لبناني ،و�إذا كنت عاز ًبا ف�إنني �أعي�ش �ضمنعائلة تهتم بي و�أهتم بها� .أم��ا �سكني منفردًا فعائد �إلى
�ضرورات العمل الذي يتطلب مني التركيز ،ال �سيما في مجال
ا�ستيحاء الت�صاميم للأدوار التمثيلية.

پ هذا يعني �أنك غير مرتبط� ،ألم يطرق الحب بابك؟
 �أحببت طب ًعا ،والحب �شعور جميل ،ال بل من �أجمل الم�شاعرالإن�سانية.

حب الوطن؟
پ وماذا عن ّ
 لبنان بلد الحب والجمال والفرح ،وفنانوه �أفرحوا العالم بماقدموه من �أعمال فنية .وقد تعلمت حين التحقت بخدمة العلم �أن
الإن�سان الذي ال يخدم وطنه يكون فاقدًا الإنتماء وال يفهم
معناه ،و�أعت ّز ب�أنني كنت طليع ال��دورة حينها و�أدي��ت
أوجه تحية �إكبار
الق�سم .و�أغتنم هذه المنا�سبة ل ّ
للقوى الع�سكرية والأمنية التي تحفظ الأمن
والنظام وتو ّفر الأمان للنا�س في �أحلك
الظروف .وما زلنا ننتظر تعافي
ه���ذا ال��وط��ن م��ن �أزم��ات��ه
المتفاقمة كي ننطلق
ب�شكل �أف�ضل.

پ تم َيّزت بدور ال�ساحر الخفيف الظل
بم�سل�سل «بكير» �إلى جانب كارول الحاج
وعمار �شلق و�سنتيا كرم ،هل �أنت
كذلك في الواقع؟
 ب���������ص����راح����ة،م���ا �أب������رز دوري
م�����ش��ارك��ت��ي �إل���ى
ج��ان��ب ���س��ن��ت��ي��ا ك��رم
ب����أدائ���ه���ا ال��م��ه�����ض��وم،
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تأمالت

راع..
ر�سالة �إىل ٍ
مرجتعة ّ
لتعذر الت�سليم
لإميل كبا
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موالي..
َ
ُ
والءٍ
لرب الحياة،
د
ن�شي
غائي..
ث
ِ�ساط
ب
على
�صباح
ل
ك
جدتي
َ�س
ُ
ّ
ٍ
الوالئم يو ًما� ،أعرف.
كرامة كجيل .ف�أنا ُخ���وا ُن
أب���ي من
ِ
وانحن���اءٌ � ٌّ
َ
و� ُ
مِ
م�ضغ
ل�سوى
عندي
ناب
ال
كما
أعتر�ض،
�
ف
لي
ب
ل
خ
أعرف �أ ْن ال
َ
ٍ
وتكرار.
ويحت�سبُن���ي �صبيانُ���ك في المراع���ي غنيم ًة لنارِ ه���م التي بها
ي�ست�أث���رون ،وقربا ًن���ا قايين ًّي���ا يُ�س َفح في �أَ َودِ دخ���ان ،هو غي ُرهُ في
ّ
خ���ط نقائك نح���و ال�سماء...
ك ّل ح���ال قرب���ا ُن �أولئ���ك الذين في
ويت�صاغرون.
ُ
أديم المتاح،
و�أم�ش���ي مع �أندادي ف���ي القطيع ،عيوننا عل���ى ال ِ
ث���ار وربْقةِ غبار ،وف���و َق جلودنا حجارة ،وف���وق ر�ؤو�سنا
َخ�شي��� َة ِع ٍ
الم�س ِخ على م���دى المكان .في
حج���ارة ،و َك َفرةٌ من ه���ذا الزمان
ْ
تقديرهم �أ َن يو َم ال ّدين نافلة ،و�أنه الوه ُم ال�ساطع ،ث ّم ال يرع ُوون.
ه���ب طلع��� َة كل فج���ر �إل���ى �أعمالنا .وعم��� ُل ال�ضعي���ف �أيُّها
ونَ ُّ
ال�س ّيد ،تعرِ ف ،قلي��� ُل لحم ،ت�ستزيدُه لهم ،فتغ ُز ُر مِ �ساح ُة �س ّكينهم
بي���ن وريدنا والإهاب ،تَرِ ُم الم�ساف��� ُة بين هاماتنا وال ِّنطع ،و ُمح َّرم
عل���ى �أحدنا �أن ي�ستمه َل الآخ َر ُ�س����ؤاالً ُ
و�شكرا ًنا .و�صبيانُك خلف
ِع�ص ِّيه���م� ،أمامه���م تهاويل ُهم وتحتَهم ،ومط���اوي ال ِّريح تدهَ ُمنا ك ّل
طل وبَطر ،اغتذا�ؤها �أبدًا د ُم ُّ
ال�شهداء ودم ُعهم.
لحظة ،وتناني َن بُ ٍ
إح�سا�س �أ�صيل،
فجر لنا منها �
ونم�شيه���ا الحياةَ ،يا موالي ،ك ُّل ٍ
ُ
رطي���ب ال َّريح���ان مطلوالً
والوق���تُ َم���دا ٌر ُمغل���ق ،وال ابت�س���ا َم �إ ّال
ُ
ُ
بالندى ..نلته ُم���ه ،يُ ِ
ال�ضعيف الذي مثلُنا ب� َؤ�سنا .نقوتُه فما
هده ُد
َّ
َ
ُ
َّهاري الفاجر ،داخل فجو ِة
نموت �أ َّما ه ْم� ،صبيانك ،ففي الملإ الن ّ
اجترار
ظ��� ّل متل ُّهون ،وبنا ُ�س َمن���ا ًء مت�ش ّبثون ،وقتَ قطيعن���ا لدِ بق
ٍ
ُ
إعرا�ضنا ع���ن اعترا�ضهم من �ص َميم ف���ي قلوبهم .يُقر�أ
بائ����س ،و�
على �أ ّنه مدائح.
رب الحياة على الكائنات ،و ُر�س ّو
و�أ�س�ألُ���ك ..يا موالي ،ب�سطو ِة ّ
حقائِقِ ���ه
ال�صولة
ٍ
ك�صخور الأمل ،من ُذ متى للعبْ���د الآبق مثل هذه ّ
ّ
ٍ
حكمة �إطال ُق يد من ال يعمل �إال على
ف���ي اختزال الآجال؟ ولأي���ة
ح�ش���ر الأج�س���اد الواهنة في الحظائر ،وتمري���ر الرقاب من �شفا
مِ ق�صل���ة؟ ث ّم ب���� ّأي حق تذ ّك ُرن���ا بمنتهى ال�ساد ّي���ة �أنّ الم�سالخ في
كتب؟
ُ
ُ
نع���رف �أنّ �صو َفن���ا ،نحن الودع���اء ،ومثلُه
نع���رف ،ي���ا �س ّيدي،
ُ
ُ
ح���اف ر� ِ
وغرا�ضي���ف عظاِمنا ،وحتّى نت���وءاتُ �أظالفنا،
ؤو�سنا،
�أ ْق
�أفاني ُن ُحلَل من�سوجة يوماً ،و� ٌ
أقراط و�أم�شاط� .أعرف.
لكن�..أ�ستحل ُف ً
�سليم ٍ
�شاف� :أم���ع الزمن ال�شاكي
���ك ب���ك ّل كريم ٍ

ّ
ٍ
�ص���ف الم�ساكي���ن
ووي�ل�ات� ،إن�سانُك���م �أم ف���ي
ال�س�ل�اح ،براث��� َن
ّ
الذئب م ّرتين :مر ًة
أيفتر�سن���ا
�
العالم؟
هذا
�سائر
م���ن
�شي���ن
م
المه
ُ
َّ
ُ
بالقل���قً والوهم ب���د ًءا ،ثم �شو ًقا الى �أوجاره ،وق���تَ بيا ُن المراعي
لقيلولتهم الرِ َّد ِة على لياليه ُم المواخر؟!
نعم ..يا موالي.
ُ
والءٍ
لرب الحياة،
د
ن�شي
غائي..
ث
ب�ساط
على
�صباح
�سجدتي ك ّل
ُ
ّ
كرامة كجب���ل .فال ِ
ٍ
تق�ص ْر وداعتي على ال ّريحان
ابي من
وانْحن���اءٌ ٌّ
كِ
ماح���ا� .ساوِ ني ،يا
و�س
و
والعف
المغف���رة
تي
ي
طو
���ن
أ�س
َ َ ً
ْ
ا�ستق���وا ًءْ � .
ً
م���والي ،بحجرالبر ّية م�ضا ًء� ،أو ه َّيئني من��� ُذ اللحظةِ ُملت َهما على
الدخان نحو
خوان���ك� .إجعلني ،من���ذ اليوم ،القرب���ا َن الم�ستقي��� َم ّ
�سمائك.
�أ ّما �صبيان���ك ..فليتَهم �إلى الظلمة ال َب ّران َّي���ة ،وبعده ُم الم�أملُ
ممك��� ٌن ب����أنَّ للخ���راف كمثلِهم في بر َّية ه���ذا العالم ،وب����أنّ للغابة
ال ّرح���وم ْ
نف�سها
مطمع���اً� ،إذ تخل���و من �أمثاله���م ،ب�أ ْن ت�صي َر ه���ي ُ
العدالة.
أوابد)
(من مخطوط «ر�سائل ..وطيورٌ � ِ
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جدول تلزيمات م�صلحة الأبنية عن �شهر �آب عام ٢٠٢٢
مت�سل�سل

ا�سم المركز

نوع التلزيم

١

مكاتب وم�ستودعات

�إ�ستدراج

م�صلحة الآليات في

عرو�ض

درجة وفئة
الت�صنيف

�صيانة مختلفة لمعالجة الخمي�س
رابعة

2

مخفر المختارة

�إ�ستدراج عرو�ض

رابعة

3

مبنى مخفر

�إ�ستدراج

الأعمال

بيت �شاما

عرو�ض

الحديدية

مفرزة �سير طرابل�س

�إ�ستدراج

الأعمال

5

6

٢٠٢٢/٨/٤

الأ�ضرار الحا�صلة من

٩.٠٠

١

جراء �إنفجار مرف�أ بيروت

ثكنة محمد نا�صر

4

نوع اال�شغال

اليوم تاريخ ف�ض �ساعة ف�ض عدد مرات
العرو�ض العرو�ض المناق�صة

معالجة الن�ش الحا�صل الخمي�س ٢٠٢٢/٨/٤

١١،٠٠

١

�أ�شغال حديدية مع قرميد لزوم الجمعة

٩،٠٠

١

واجهات الألمنيوم والزجاج
تقديم وتركيب فا�صل حديدي من الخمي�س

في ثكنة القبة

عرو�ض

الحديدية

�ضمنه باب �أمام مدخل المفرزة

مركز حلبا الطبي

�إ�ستدراج

الأعمال

�صيانة الإنارة

في مجمع حلبا

عرو�ض

الكهربائية

مبنى م�صلحة

�إ�ستدراج

الأعمال

اللوازم في ثكنة

عرو�ض

الحديدية

٢٠٢٢/٨/٥
٩،٠٠

١

٢٠٢٢/٨/١١
الخمي�س

١١،٠٠

١

٢٠٢٢/٨/١١
تقديم وتركيب دفاعات الجمعة

٩،٠٠

١

٢٠٢٢/٨/١٢

حديدية

محمد نا�صر
7

8

مبنى ف�صيلة

ا�ستدراج

البداوي

عرو�ض

مكتب الأدوية

�إ�ستدراج

واللوازم الطبية في

عرو�ض

الأعمال الحديدية تركيب �أ�سالك �شائكة على الخمي�س ٢٠٢٢/٨/١٨

٩،٠٠

١

ال�سور العائد للمبنى
خام�سة

معالجة الن�ش

الخمي�س ٢٠٢٢/٨/١٨

١١،٠٠

١

ثكنة محمد نا�صر
9

جوزف �ضاهر

عرو�ض

الحديدية

كون�سرتينا

٢٠٢٢/٨/١٩

10

مخفر �ضهر البيدر �إ�ستدراج عرو�ض

رابعة

1١

مجمع ج�سر بيروت �إ�ستدراج عرو�ض

ثالثة

مختلفة ل�صيانة المبنى الثالثاء ٢٠٢٢/٨/٢٣
الثالثاء ٢٠٢٢/٨/٢٣
�أ�شغال منع ن�ش

١١،٠٠

12

مخفر ر�أ�س المتن

�إ�ستدراج عرو�ض

رابعة

عزل �سطح

الخمي�س ٢٠٢٢/٨/٢٥

٩،٠٠

١

13

مفرزة �سير الو�سط �إ�ستدراج عرو�ض

رابعة

�أ�شغال مختلفة

الخمي�س ٢٠٢٢/٨/٢٥

١١،٠٠

١

�إ�ستدراج عرو�ض الأعمال الحديدية تقديم وتركيب دفاع حديدي الجمعة ٢٠٢٢/٨/٢٦

٩،٠٠

١

14

80

محيط مجمع

�إ�ستدراج

الأعمال

تقديم وتركيب �شريط

الجمعة

٩،٠٠

١

ف�صيلة ع�شقوت

٩،٠٠

١
١
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من غالل البيادر

حاتم الطائي
فردريك نجيم
مليّل كبريا�ؤه كما �أن له دعته ،بيد �أن كبرياءه
�أنفة ال عجرفة� .أما ولعه بال�شعر فلأنه عندما
يح�س �أن في الدنيا ح�سن ًا
يذهب فيه مذهبه
ّ
ي�ضاف �إل��ى ُح�سنه ه��و ف�لا ح�سد ي���أخ��ذه� .إنما
ال��غ��ب��ط��ة ت���ج���ت���ازه اج���ت���ي���از ًا ����س���اح���ر ًا .وال�����ش��م��م
وال�سخاء وال�شجاعة لديه مثل الجوى وال�شوق
والمدامة:
و�إني ُّ
لعف الفقر م�شترك الغنى
وودّك �شكل ال يوافقه �شكلي
و�شكلي �شكل ال يقوم لمثله
من النا�س �إال كل ذي خلق مثلي
ولي نيقة في المجد والبذل لم يكن
ت�أنقها فيما م�ضى �أحد قبلي
ولي مع بذل المال والب�أ�س �صولة
�إذا الحرب �أبدت عن نواجذها الف�ضل
حاتم بن عبد اهلل الطائي ال��ذي �ش ّرق جوده
وغ�� ّرب هو في م�ضرب قومه .قو ُته �شعره .يا �أبا
�سفانة ال يُ �سعد ليلتك مثل القرى ،ف�إن ُحرمته
ا�سعدها ال�شعر .ف�أ�سعد حاتم ًا ما �سمعه وقال:
ال�����ش��ع��ر ي��ق��وت ع��ن��دم��ا ي��ع��وزن��ي ف��ي ال��ق��وت وم��ا
�أ�ضم ّنه هو ّ
جل حياتي:
عطاء واقدام وعزة:
مه ً
ال نوار �آق ّلي اللوم والعذال
وال تقولي ل�شيء فات ما فعال
لمال كنت مهلكه
وال تقولي ٍ
مه ً
ال و�إن كنت �أعطي البحر والجبال
يرى البخيل �سبيل المال واحدة
�إن الجواد يرى في ماله ُ�سب ً
ال
� ّإن البخيل �إذا ما مات يتبعه
�سوء الثناء ويحوي الوارث الإبال
فا�صدق حديثك �إن المرء يتبعه
ما كان يبني �إذا ما نع�شه ُح ِم ً
ال
حاتم الطائي ير�سل ال�شعر �إر���س��ال ال�سجية
التي ير�ضيها �إظهار ما فيها ،وق ّلما حمل �شعر
�شعر ما ُحمّ َل ُه �شعره من معاني الكرم
ما ُحمّ َله ٌ
والبخل وما ين�ش�أ منهما.
ليت البخيل يراه النا�س كلهم
كما يراهم فال يَقرى اذا نزال
ي�سعى الفتى وحمام الموت يدركه

82

وكل يوم يدني للفتى الأج ً
ال
�إني لأعلم �أني �سوف يدركني
يومي و�أ�صبح عن دنياي م�شتغال
 يا �أبا �سفانة ما خبرك مع ماويّة بنت عفرزالجيلة النيلة .فتط ّلق وجه حاتم وقال:
تزاحمنا �أن��ا والنابغة الذبياني وث��ال��ث على
خطبتها ،فرغبت في ان نتفاخر ففعلنا فغمرته
مزاحمي ف�آثرتني ثم تزوجتها بعد موت زوجي
ّ
نوار:
� ّ
أماوي �أن المال غاد ورائح
ويبقى من المال الأحاديث والذكر
�أماوي �إني ال �أقول ل�سائل
�إذا جاء يوم ًاّ :
حل في مالنا النزر
�أماوي ما يغني الثراء عن الفتى
نف�س يوم ًا و�ضاق بها ال�صدر
�إذا ح�شرجت ٌ
و�سكت حاتم عندما ق��ال ما يتردد في عظم
�شعره ولكنه طيّب المنزل»
وقد علم الأقوام لو�أن حاتما
�أراد �شراء المال كان له وفر
 يا �أبا �سفانة هل تختار �أبيات ًا لك في جودك،فحار حاتم بع�ض المحارة ثم قال:
وما ت�شتكي قدري اذا النا�س امحلوا
� ّ
أوثقها طور ًا وطور ًا �أميرها
و�أبرز قدري بالف�ضاء قليلها
يرى غير م�ضنون به وكثيرها
�أ�شاور نف�س الجود حتى تطيعني
و�أترك نف�س البخيل ال �أ�ست�شيرها
ولي�س على ناري حجاب يكنها
لم�ستوب�ص لي ً
ال ولكن �أنيرها
ٍ
تعاظمت �أب��ن��اء ال��ك��رم وال�شجاعة ع��ن حاتم
الطائي حتى زعم االعراب ان �أمه ب�شرت بمولده
�سخي ًا و�أنه ّ
ظل يقري بعد وفاته .وقال عنه ابن
الأعرابي :اذا قائل غلب واذا غنم انهب واذا �سئل
وه��ب واذا ���ض��رب ب��ال��ق��داح ف��از واذا �سابق �سبق
النبي بين
واذا �أ�سر اطلق لما قيدت �سفاتة الى
ّ
ال�سبايا ق��ال :خ�� ّل��وا عنها ف���إن �أب��اه��ا ك��ان يحب
مكارم الأخالق واهلل يحب مكارم الأخالق.
فنف�سك اكرمها ف�إنك ان تهن
عليك فلن ُتلقى لك الدهر مكرما
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مكتبة األمن

پ

«الديني والدنيوي» نقد الو�ساطة والكهنتة»:

«الديني والدنيوي :نقد الو�ساطة والكهنتة» ت�أليف عبد الإله
بلقزيز� ،صدر عن منتدى المعارف/بيروت في �399ص.
ٌ
وجديد
ثاقب في نظرته هادئ في نبرته
كتاب ممي ُّز في طرحه،
ٌ
لقب �أو
في فكرته .لي�ست الكهانة �أو الكهنتة
لبا�س يرتدى �أو ٌ
ٌ
�صفة وال هي مج ّرد ت�أدية طقو�س� ،إنها وظيفة تتمحور بل تكمن
ً
خ�صو�صا في الو�ساطة بين الم�ؤمن واهلل ،وال يخلو منها � ّأي دين.
والحركات الإ�سالمية بمختلف �أنماطها هي التج�سيد المادّي
الن�ص وح�سب .وفي
المعا�صر للكهنوت .والدين في تاريخه ال في
ّ
ّ
تج�سده في �أر�ض
كل دين بون �شا�سعٌ بين ن�صو�صه وتاريخه �أي
ّ
الواقع .وبين “ال رهبانية في الإ�سالم” وبين الواقع التاريخي
ً
� ً
وراهنا اختالف .وال يمكن �أن تقر�أ الدين،
آنفا
دين ،باالكتفاء بالعودة �إلى ن�صو�صه .هذا
�أي ٍ
باخت�صار �أب���رز م��ا يُ �ستخل�ص م��ن ط��روح��ات
بلقزيز في كتابه.
وف�����ي ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل م���هّ ���د ال����م�����ؤ ّل����ف ل��ك��ت��اب��ه
ّ
بمقدمة تك ّثف �أفكاره وطروحاته ،وهي في
ن�ص ت�أ�سي�سي في علوم الأدي��ان
الحقيقة ّ
والأدي����ان المقارنة بالعربية .وم��مّ ��ا نقر�أ
ف��ي��ه��ا (��������ص�« :)9أك����ث����ر ال��م�����ش��ك�لات ال��ت��ي
خا�صة)
وقعت في الأدي��ان (التوحيديّة
ّ
خ�ل�ال ال��ت��اري��خ م���أت��اه��ا م���ن ال��م���أ���س�����س��ة
ال���دي���ن���ي���ة ال��ك��ه��ن��وت��ي��ة ،وب���ال���ت���ال���ي م��ن
الم�أ�س�سة ال�سيا�سية للدين» .ويتابع
لي�ستنبط م��ن ه��ذه الم�أ�س�سة ج��ذور
ظاهرة التكفير ،فيقول« :ه����ؤالء ما
��ا���ص��ة عن
اك��ت��ف��وا بتقديم ���س��رديّ��ة خ ّ
ال����دي����ن ،وف��ر���ض��ه��ا ك����رواي����ة ر���س��م��ي��ة
والطعن على مخالفيها باالبتداع
وال��ه��رط��ق��ة ف��ح�����س��ب ،و�إ ّن���م���ا زادوا
على ذلك ب�أن �سمحوا الحتكارهم
الت�أويل �أن يذهب �إلى حيث ي�ضع
معايير للإيمان والكفر».
وه���ذه ال��ن��زع��ة ال��ت��وت��ال��ي��ت��اري��ة م��و ّل��د دائ���م وم�����س��ت��م�� ّر للعنف
والإره���اب (����ص« :)10وم��ا كانت الكهنتة ،بو�صفها �سلطة دينية
مفرو�ضة ب�شيء �آخر غير الكلاّ نية (التوتاليتارية) الدينية ()...
نوع من التنميط الديني يُ فرَ�ض بدعوى وحدة
وي�ؤدّي ذلك �إلى ٍ
الجماعة الدينية )...( .ولكن �أخطر ما ي�ؤدّي �إليه و�أد االختالف
ومنع التفكير بح ّرية ،وت�سطيح الوعي�...إلخ .لذلك ال غرابة في
�أن تقود الكلاّ نية الدينية �إلى الإرهاب الفكري الم� ّؤ�س�س هو � ً
أي�ضا
للعنف والإرهاب».
وال تكمن هذه الم�شكلة في ن�صو�ص الدين (�ص« :)11هي م�شكلة
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�أ .د .لوي�س �صليبا
ال��دي��ن ال��ت��اري��خ��ي �أي م�شكلة ال��دي��ن ب��ع��د ان��ت��ق��ال��ه م��ن لحظة
الن�صو�ص والتعاليم �إلى لحظة التطبيق التاريخي لها من قبل
ّ
تت�صدر الكالم
وخا�صة من قبل الفئات التي
الجماعة الم�ؤمنة،
ّ
والتقرير في ال�ش�أن الديني داخلها وبا�سمها كجماعة».
ومن هنا دعوة الم�ؤ ّلف �إلى (�ص« :)17تحرير الإ�سالم من المنزع
�إلى احتكار تمثيله والنطق با�سمه .وهو المنزع الذي يكاد يكون
�سمة غالبة على تاريخ تراث الإ�سالم .والم�شكلة �أن ادّعاء التمثيل
ً
فريق واحد و�إ ّنما ي�أتيه من الجميع».
ح�صريا ال ي�أتيه من ٍ
ّ
وهكذا فكل ّ
يدعي عن اهلل وكالة ح�صرية ،ويزعم الكالم با�سمه،
ومن هنا تن�ش�أ النزاعات وال�صراعات.
وير ّكز بلقزيز على �أهمّ ية مقاربة الأديان المقارنة والتي ال يمكن
بمعزل عنها (�ص:)24
فهم الإ�سالم ،بعمقه وبمختلف �أبعاده،
ٍ
ال �سبيل �إل��ى معرفة دقيقة بالإ�سالم
ً
ً
وتراثا وح�ضارة �إال بو�ضعه
دينا
ف��ي �سياق التقليد الإبراهيمي
بما يفر�ضه ذلك من حاجة �إلى
بعقل م��ق��ارن م��ع الأدي���ان
ق��راءت��ه
ٍ
الأخ���رى التي �شاركته الأ�سا�سات
التوحيدية .وه��ذه النظرة واح��دة
من ثمرات المعرفة العلمية التي
ّ
يوفرها لنا علم الأديان المقارن».
وه�����و ي�����رى وج�������وب ال���ت�������ش���دي���د ع��ل��ى
(�������������ص« :)32ال���ت���م���ي���ي���ز ب���ي���ن ال���دي���ن
والتديّن ( )...فالتديّن كفعل �إيماني،
ً
اعتناقا لدين بعينه ،هو تم ّثل
و�إن كان
ب�������ش���ري ل���ل���دي���ن ف����ي �����ش����روط ت��اري��خ��ي��ة
واجتماعية وثقافية ورمزية متمايزة».
وممّ ا ال ريب فيه �أن الم�شكلة تكمن في �أن
وخا�صة ال يميّزون
�أكثر النا�س من عامّ ة
ّ
بين الدين والتديّن.
وم��������ن خ��ل��ا������ص�����ات ال����ب����ح����ث (���������������ص:)261
«الم�سلمون لي�سوا بحاجة �إل��ى و�سيط بعد
النبي بينهم وبين قر�آنهم ،و�إال ك��ان الوحي
خا�صتهم دون عامّ تهم ،ولي�س
��وج��ه ً��ا �إل���ى
ّ
م ّ
ذلك من حقائق الإ�سالم».
ّ
وي�شخ�ص الداء
كتاب يغو�ص �إلى عمق الم�شكلة،
والخال�صة ،فهو ٌ
بجر�أة و�صراحة و�صدق ودون تمويه ،وي�ضع الإ�صبع على كثير
ً
دائبا جاهد ًا وبحذق
من الجروح النازفة في مجتمعاتنا ،وي�سعى
ال�ستنباط ما ينا�سب من حلول .وهو ،بنظرته الفاح�صة ،و�سعة
�أفقه ،وتنوّع م�صادره ،ومقاربته المقارنة والرزينة ،حجر زاوية في
علوم الأديان بالعربية.
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پ «�آفاق علم اليوغا»:

«�آفاق علم اليوغا» �إعداد عمر عارف حمادة ،توزيع معر�ض ال�شوف
الدائم للكتاب� ،صدر في �200ص.
يبدو ه��ذا الم�ص ّنف مجموعة نقول ومباحث م���أخ��وذة عن هذا
ّ
المتوفرة في المكتبة
المرجع �أو ذاك الم�صدر من كتب اليوغا
ً
ال��ع��رب��ي��ة .فالف�صل ال��ث��ان��ي :فل�سفة ال��ي��وغ��ا م��ث�لا (������ص)35-21
م����أخ���وذ ب��رمّ ��ت��ه ع��ن ك��ت��اب ال��ك��ام��ل ف��ي ال��ي��وغ��ا ل�����س��وام��ي ف�شنوا
ديفانندا كما يق ّر مُ ��ع ّ��د الكتاب نف�سه (����ص.)22
والف�صل الخام�س :تمارين اليوغا (�ص)153-75
ّ
ن�ص ًا و�صوَر ًا
وهو �أطول الف�صول،
م�ستل ب�أ�سره ّ
تو�ضيحية عن �سوامي �شيدانندا“ :دليل عملي
لليوغا” ،ترجمة حياة من�صور ،ب��دون �أي ذكر
لذلك .وتبقى لمجموعة النقول هذه فائدة
للقارئ �إذ تتيح له ّ
االطالع على ميّزات اليوغا
وح�����س��ن��ات م��م��ار���س��ت��ه��ا ،وال���ن���ظ���ام ال��غ��ذائ��ي
ال�صحي الذي تن�صح به ،وغير ذلك.
ّ
نقر�أ في تحديد اليوغا ً
نقال عن �شيدانندا
(������ص« :)153ال��ي��وغ��ا لي�ست م��ج�� ّرد تمرين
ل�ساعة �أو �ساع َتين في النهار� .إنها طريقة
ع��ل��م��ي��ة ل��ل��ع��ي�����ش ب��ت��ن��اغ��م م���ع ال��ط��ب��ي��ع��ة
والحقيقة العليا».
وعن ت�أثير و�ضعات اليوغا يرد (�ص:)76
«الظاهرة الفريدة في تمارين اليوغا
ت�����أث����ي����ره����ا ع���ل���ى ع���م���ل ن����ظ����ام ال���غ���دد
��ص��ح��ح ك�سل
وت��ن��ظ��ي��م ن�����ش��اط��ه��ا ،ف��ت��� ّ
الغدد الدرقية والنخامية وغيرها،
وتنمّ ي القوّة الروحية ،وتجعل تيّار
ال��ب��ران��ا (ق���وّة ال��ح��ي��اة) ي��ت ّ
��دف��ق �إل��ى
الداخل».
وع��ن النظام الغذائي الطبيعي لليوغا نقر�أ
(�ص« :)73منذ نحو خم�سين �سنة ،ومنذ �أن �أ�صبحت االختبارات
م�ساهمة في جعل الحياة �سهلة ّ
وكل �شيء في متناول
الكيميائية
ِ
ي��دن��ا �أخ����ذت حياتنا ال��غ��ذائ��ي��ة ب��ال��ت��ده��ور ،وذل���ك ب�سبب تكرير
الأطعمة وحفظها ،وال�سبب الآخر هو �أن �أكثر تلك الكيميائيات
تق�ضي على فيتامينات الج�سم».
وع���ن ال��ط��اق��ة الجن�سية وت��ع��ام��ل ال��ي��وغ��ا م��ع��ه��ا ج���اء (�����ص:)47
«ت��ه��دف اليوغا ف��ي نهاية المطاف �إل���ى رف��ع الطاقة الجن�سية
التي يُ رمز �إليها بالحيّة كونداليني في قاعدة العمود الفقري
�إلى الجمجمة� .إن حيّة �سفر التكوين خبيثة وذكيّة� ،أمّ ا الحيّة
الهندية فتم َّثل نائمة هاجعة .ف���إذا ا�ستفاقت ،ولم ترتفع �أكثر
عندئذ� .أمّ ا �إذا
من مج ّرد �إ�شباع غريزي حيواني ،فهي تم ّثل ال�ش ّر
ٍ
ارتفعت �إلى م�ستوى القلب والر�أ�س ،فهي تعطي معرفة الخير».
الح�سية وتعليم ال��ي��وغ��ا ب�ش�أنها
وي��ذك��ر ال��ك��ت��اب ع��ن ال��رغ��ب��ات
ّ

الح�سية الرغبة في ا�ستمتاع �أكثر .فمن
(�ص« :)163تقوّي الم َتع
ّ
�أجل �إزال��ة هذا النوع من الإزع��اج ،يجب �إزال��ة التوق �إلى الإث��ارة
الح�سية .وعندما َّ
ي�سكن الفكر وير َّكز ،ال يعود يُ كره المرء على
ّ
ّ
وتتوقف النزعات
طلب م َتع �إ�ضافيّة .وعندما ُت�ضبط الحوا�س
التوجه نحو الخارج ال يعود الفكر ّ
ي�شكل �أي عائق �أمام نجاح
عن
ّ
الت�أمّ ل» ولي�س بمقدور المرء �أن ي�ست�أ�صل الرغبات لذا تن�صح
اليوغا �إن في الت�أمّ ل �أو خارجه (�ص« :)163با ّتخاذ موقف ال�شاهد
الحيادي من الرغبات وبتلطيفها فيمكن ا�ستئ�صال طبائع
م���ث���ل الأن����ان����ي����ة وال���غ�������ض���ب وال��ج�����ش��ع
وال�شبق».
وت��ب��ق��ى ال��م�����س���أل��ة ال��ك��ب��رى
ك��ي��ف��ي��ة ت��ع��ام��ل ال���م���رء مع
ف���ك���ره ال���ن ّ
���ط���اط وال�������ذي ال
ي�����ه�����د�أ ،ل������ذا ت����ق����ول ال���ي���وغ���ا
(����ص« :)164الفكر �أ���س��و�أ عد ّو
لذاته وكذلك �أف�ضل �صديق».
وت�������ض���ي���ف ن���ا����ص���ح���ة وم����ح ّ
����ذرة
ب�ش�أن ال��ت���أمّ ��ل« :ب��م��ن��اورة الفكر
وال���ت�ل�اع���ب ع��ل��ي��ه ي�����ص��ي��ر ال��م��رء
ق������ادر ًا ع��ل��ى �إخ�����ض��اع��ه و���ض��ب��ط��ه
و�إجباره على تركيز طاقاته .لكن
في ّ
كل الأحوال ال يجب م�صارعته،
لأن ال�����ص��راع ي��زي��د م��ن ه��ي��ج��ان��ه».
وت��خ��ل�����ص �إل����ى ق��اع��دة �أ���س��ا���س��ي��ة في
الت�أمّ ل (���ص�« :)172س ّر التغ ّلب على
طغيان الفكر هو عدم دخول لعبته.
وبال�ضبط الدائم للتموّجات الفكرية،
وبمراقبتها وعدم التماثل معها ،يمكن
للمرء تخفي�ضها وفي النهاية وقفها».
ولكن ال يمكن �ضبط الفكر في الت�أمّ ل
ب��م��ع��زل ع��ن ال��ح��ي��اة ال��ي��وم��يّ��ة ،والعك�س
�صحيح ،فال ّ
بد من ت�آزر بين الت�أمل و�أدب الحياة ،وفي ذلك تقول
ّ
اليوغا (�ص« :)174لن يتمكن الممار�س من تروي�ض الفكر خالل
جل�سة الت�أمّ ل اليومية الق�صيرة �إذا ما تركه ب��دون �ضبط باقي
الوقت .فك ّلما �أبقى المرء فكره مر ّكز ًا ،ك ّلما �أمكنه تركيز انتباهه
بطريقة �أف�ضل خالل الت�أمّ ل» .وممّ ا تن�صح به ما ي�سمّ ى الم�شي
ّ
والتنف�س ،ك�أن
الت�أمّ لي (�ص« :)174يمكن التوفيق بين الخطوات
يكون ال�شهيق على ثالث خطوات ،والزفير كذلك .وعند قراءة
كتاب افح�ص تركيزك وت ّ
��وق��ف عند �آخ��ر ال�صفحة لترى ما قد
َ
حفظت منه».
ّ
وتبقى قاعدة يوغيّة �أخيرة (�ص« :)174كلما كبر تماهي المرء مع
ا�سمه وج�سمه ك ّلما كبر الخوف».
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رياضة

كرة ال�سلة ..فخر ال�صناعة اللبنانية
جنحت كرة ال�سلة
اللبنانية بحجز
مكانها بقوة يف القارة
الآ�سيوية بعد �إحراز
منتخب الأرز لقب
و�صيف بطولة �آ�سيا
الأخرية �إثر خ�سارة
بطعم الفوز �أمام
ا�سرتاليا  75 – 73يف
املباراة النهائية.
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وت�����أت����ي ه�����ذه ال��ن��ت��ي��ج��ة
امل�����ش��رف��ة م��ب��ا���ش��رة بعد
ت����أل���ق م��ن��ت��خ��ب ل��ب��ن��ان يف
ت�صفيات ك�أ�س العامل وهو
ق��اب قو�سني م��ن الت�أهل
للنهائيات .وبعد فوز لبنان
بلقب ك���أ���س ال��ع��رب لأول
م���رة يف ت��اري��خ البطولة،
منتخب الأرز متو ًَّجا يف املركز الثاين.
بقيادة املدرب جاد احلاج.
و�أظ���ه���ر احل����اج ���ص��اح��ب
ال���ـ  34ع��ا ًم��ا ق����درات ك��ب�يرة يف ق��ي��ادة �سفينة املنتخب
م�ستفيدا م��ن ال��ب��ط��ول��ة ال��ق��وي��ة ه���ذا امل��و���س��م )ال����دوري
ً
اللبناين ل��ك��رة ال�سلة( وال��ت��ي �أف����رزت جن��و ًم��ا م��ن العيار
الثقيل� ،أبرزهم وائل عرقجي الذي يعي�ش �أف�ضل حلظات
م�سريته ،مع لعبه ب�إيجابية كبرية وجماعية �أظهرت تفوق
املجموعة اللبنانية كالعبني على باقي منتخبات �آ�سيا.
و�ساهم عرقجي بو�صول لبنان �إىل نهائي ك�أ�س �آ�سيا ،حيث
حقق ما مل يحققه يف وقت �سابق �أف�ضل العب يف تاريخ لبنان
فادي اخلطيب ،بالتتويج بجائزة �أف�ضل العب يف �آ�سيا ،لكن
ال ّ
�شك يف �أنه حمل راية اخلطيب بكل �أمانة.
وقد �سجل عرقجي ح�ضو ًرا قو ًّيا يف البطولة الآ�سيوية حيث
كان معدل ت�سجيله يف املباراة  22نقطة.
وعلى �صعيد مت�صل �ساهم جوناثان �أرليدج جمن�س منتخب
لبنان بتطور �أداء املنتخب ،ويعترب خيا ًرا �صائ ًبا للجهاز الفني
واالحتاد بعد التخلي عن خدمات �آتر ماجوك.
�أما �سريجيو دروي�ش فكان مفاج�أة البطولة بجدارة ،حيث �ساهم
يف تغيري تكتيك منتخب لبنان يف �أكرث من مباراة ،والتحكم
يف وترية الأداء بتحويله الإيقاع من الهدوء �إىل ال�سرعة وفق

احتياجات الفريق ،وذلك عرب متريراته ونقاطه احلا�سمة.
ولعب هايك غيوقجيان دو ًرا م���ؤث�� ًرا
ج��دا ال �سيما تزايد
ًّ
ان�سجامه مع باقي الالعبني بن�سبة �أكرب ،مما �ساهم يف فوز
لبنان بكل مبارياته حتى على ال�صني العمالقة بامكاناتها
املادية والب�شرية والفنية.
وبعدما ان�ضم �إىل �صفوف منتخب لبنان بعد وعكة �صحية
تعر�ض لها ،كان لعلي حيدر دور كبري يف تعزيز قدرات منتخب
لبنان ،حيث كان �أحد �أبرز جنوم لبنان �أمام �أ�سرتاليا ،واتفق
اجلميع على �أنه رجل املباراة النهائية ،لكن فارق الطول بني
العبي لبنان و�أ�سرتاليا كان ل�صالح الأخري ،و�ساهم ب�شكل
كبري بفوز «الكنغر اال�سرتايل» يف النهاية.
وا�ضحا �أن االحتاد اللبناين لكرة ال�سلة قد و�ضع كل
وبدا
ً
�إمكانياته يف خدمة املنتخب ،وذلك رغم الفوارق الكبرية بني
لبنان وباقي املنتخبات امل�شاركة وما تتمتع به من دعم مادي كبري.
و�أعد الإحتاد اللبناين لكرة ال�سلة بقيادة رئي�سه �أكرم احللبي
خطة متكاملة من �أجل بناء منتخب قوي ،وذلك باالهتمام �أكرث
بقطاع الفئات العمرية ،ومن ثم تطوير الالعبني واحرتافهم
يف البلدان الأوروبية ،وهذا ما ظهر يف منتخب الأرز من خالل
�أكرث من العب حمرتف وم�ؤثر خالل امل�شاركات الأخرية.
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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 .
پ �سناك عاريا الكائن يف جممع عاريا.
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 2022/8/31
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أنس جابر…
تونسية بلغت المجد
في «رياضة األثرياء»
هناء �سنجر
حققت التون�سية �أن�س جابر الم�صنفة الثانية عالم ًّيا في كرة الم�ضرب �إنجازات تاريخية عرب ًّيا و�أفريق ًّيا في هذه
الريا�ضة التي بقي التميز فيها حك ًرا على الأوروبيات والأميركيات �سنوات طويلة.
«�أري��د �أن �أرى المزيد من الالعبين العرب والأف��ارق��ة في البطوالت العالمية� .أح��ب اللعبة و�أري��د �أن �أ�شاركهم
التجربة» .بهذه الكلمات ،عبرت جابر عن فخرها بت�أهل تاريخي لنهائي بطولة كبيرة مثل ويمبلدون .وعن
بلوغ القمة في الريا�ضة التي يعتبرها كثيرون «حك ًرا على الأثرياء» لم يكن �سهلاً البنة مدينة «ق�صر هالل»
ال�ساحلية جنوب العا�صمة تون�س .فقد تطلب الأم��ر منها اللعب ع�شر �سنوات في �صفوف محترفات اللعبة لكي
رقما �صع ًبا في تن�س ال�سيدات «تخ�شى» نجمات اللعبة مواجهتها على حد تعبيرها.
ت�صبح ً
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بداية جابر ،المولودة �سنة  ،1994مع الكرة ال�صفراء
كانت في محافظة �سو�سة ال�ساحلية �شرق البالد ،ثم انتقلت
�إلى ملعب «نادي حمام �سو�سة» في ذات المحافظة.
�أول من تولى تدريب «وزيرة ال�سعادة التون�سية» كان نبيل
مليكة الذي يقول �إنه كان من الوا�ضح منذ البداية امتالكها
موهبة فريدة و�شخ�صية قوية «تحاول �أن تكون المتميزة»
على بقية رفاقها من البنات والأوالد كذلك.
وي�ضيف« :كانت لها ق��درات تحكم كبيرة في الكرة،
حتى �أن مدربين �آخرين حاولوا ا�ستقطابها لكرة اليد،
اً
وفعل فكرت �أن�س بجدية في تغيير اخت�صا�صها ثم تم�سكت
ببقائها في ريا�ضة التن�س».
اً
قائل :كانت �شعلة
ويذكر مليكة بدايات �أن�س جابر
من الحما�سة وكثيرة الحركة تحاول دو ًم��ا �أن تظهر �أنها
الأف�ضل في التحكم في اللعبة ...ت�ضعني دو ًما في �إحراج
مع بقية زمالئها .كنت احتار بين المرور �إلى م�ستوى �أقوى
من التدريب �أو انتظار رفيقاتها كي يلحقن بم�ستواها
وبن�سقها».
انتقلت جابر في �سن الثانية ع�شرة �إلى العا�صمة تون�س
للتدرب في المعهد الريا�ضي بالمنزه )حكومي ي�ضم نخبة
جديدا في حياتها .كان يرافقها
الريا�ضيين( لتبد�أ م�شوا ًرا
ً
�آنذاك عمر العبيدي وهو العب تن�س محترف ويدرب حال ًّيا
في نادي حمام �سو�سة .وي�ؤكد � أنه كان متيقنًا من بلوغها
الم�ستوى العالمي ،م�ضيفًا «�أتذكر �أننا كنا نلقبها روجيه
فيديرر» ،ن�سبة �إلى �أ�سطورة التن�س ال�سوي�سري.
وتابع« :واجهتها خالل التمارين ،فرمت كرة �ساقطة
حاولت اللحاق بها ،لكني �سقطت و ُك�سرت ي��دي» .منذ
ذلك التاريخ «تلقبني بالخبيزة )باللهجة التون�سية تعني
المغلوب(».
قدمت �أن�س نف�سها للعالم للمرة الأولى بفوزها ببطولة
روالن غارو�س العريقة للنا�شئات �سنة  2011في تتويج
جعلها محط �أنظار المهتمين باللعبة �أمال في نحت م�سيرة
كبيرة لالعبة من خ��ارج القارتين الأوروب��ي��ة والأميركية
المهيمنتين على اللعبة.

خيبات سنوات اإلحتراف األولى
في العام التالي ،ب��د�أت �أن�س في اكت�شاف الم�ستوى
العالي باللعب مع المحترفات ،لكنها لم تحقق النجاح
المن�شود ،ولم ت�صل �إل��ى ن��ادي المئة ،ما جعلها ت�شارك
في بع�ض ال��دورات الكبيرة ببطاقة دعوة .وخفت بريقها
ل�سنوات طويلة في بدايتها الإحترافية ،حيث �أن العبات
التن�س ي�صلن في المعتاد �إلى قمة م�ستواهن في �سن مبكرة
بين  18و 22عا ًما ،على غرار ال�سوي�سرية مارتينا هينغيز
والبلجيكية جي�ستين هينان والرو�سية ماريا والأميركية
�سيرينا ويليام�س والم�صنفة �أولى عالم ًّيا حال ًّيا البولندية
�إيغا �شفيونتيك وغيرهن كثيرات.

وتقول �أن�س في �أحد ت�صريحاتها �سابقًا �إنها ملت من
البقاء في مرتبة مت�أخرة في الترتيب العالمي لمحترفات
وح�سنت من
اللعبة .و�ضاعفت من جهدها في التدريب
َّ
لياقتها لتحقق حلمها في دخ��ول ترتيب الع�شر الأوائ��ل
لمحترفات اللعبة في  .2021وبالفعل نجحت �سنة 2017
في دخول نادي �أف�ضل  100العبة في العالم ،وفي بلوغ �أول
نهائي لها في المحترفات بدورة مو�سكو المفتوحة �سنة
.2018

قطف ثمار املثابرة
ثمار عمل �أن�س التي تبلغ اليوم  28ربي ًعا ،ب��د�أت في
الظهور بالتحديد في  2020عندما دخلت ن��ادي �أف�ضل
 50العبة في العالم ببلوغها ربع نهائي بطولة �أ�ستراليا
المفتوحة ك�أول بطولة كبرى ت�صل فيها الى دور الثمانية،
لتبلغ بعدها الدور الرابع في بطولة روالن غارو�س.
وتعتبر �سنة � 2021سنة الإق�ل�اع ف��ي م�سيرة جابر
ببلوغها ربع نهائي ويمبلدون في  2021وفوزها ب�أول لقب
في م�سيرتها في بطولة برمينغهام ذات العام لتبلغ في
النهاية المركز ال�سابع عالم ًّيا ،وهو ما كان طموحها المعلن
في بداية المو�سم.
ول��ع��ل  2022ك��ان��ت �سنة ال�سعد ل���ـ«وزي���رة ال�سعادة
التون�سية» بتوالي النتائج الجيدة التي جعلتها ت�صل �إلى
المرتبة الثانية عالم ًّيا ،حيث فازت ببطولتي مدريد من
فئة  1000نقطة وبرلين من فئة  500نقطة ،وبلغت نهائي
بطولتي روما وويمبلدون.

إلهام الشباب العرب واألفارقة
ت�ؤكد �أن�س �أن طريقها لم تكن معبدة ب��ال��ورود ،حيث
قالت بعد مرورها بربع نهائي ويمبلدون�« :أري��د �أن �أكون
م�صدر �إلهام لالعبات التن�س لي�س في تون�س فح�سب ،بل
أي�ضا .ثقوا في �أنف�سكم �أنا ل�ست
في �أفريقيا والعالم العربي � ً
متحدرة من عائلة ثرية لذلك كفوا عن �إيجاد التبريرات
واذهبوا للعمل وا�ستمتعوا باللعبة».
وبعد بلوغها ن�صف النهائي وقبل ت�أخرها بمجموعة في
مباراة �صعبة� ،أكدت جابر �أن كلمة اال�ست�سالم كلمة لي�ست
جدا من
في قامو�سها «�أحيا ًنا يكون قلب الطاولة �صع ًبا ًّ
خ�صو�صا عندما تواجه العبة ال تجعل
الناحية الذهنية،
ً
الأمور �سهلة عليك في المجموعة الثانية ،لكن �أعتقد �أنه
بخو�ض مباريات كثيرة وتعلم كيفية اللعب بطريقة �أح�سن
أبدا ي�ساعدك �أو ي�ساعدني �شخ�ص ًّيا على
وعدم الإ�ست�سالم � ً
الفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة».
التحدي القادم لأن�س هو الو�صول �إلى المرتبة الأولى
عالم ًّيا ،لتخلد ا�سمها ب�أحرف من ذهب في تاريخ الكرة
ال�صفراء.
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غ�سان �رسكي�س:

�سعيد بتجربتي مع ال�س ّلَة الليب ّيَة

ريا�ض عيتاني
ً
ُّ
وواحدا من �أف�ضل الأ�سماء التدريبية يف تاريخ الوطن
يعد املدرب غ�سان �سركي�س �أحد �أ�شهر املدربني عرب ًيّا يف كرة ال�سلة
العربي .خا�ض جتربة ناجحة يف ليبيا من بوابة الأهلي طرابل�س ،حقق خاللها لقب بطولة الدوري ،بعد �صراع طويل
مع مناف�سيه.
يف هذا احلوار مع �سركي�س ،حتدث عن رحلته ال�صعبة نحو اللقب وك�شف �أ�سباب خ�سارة الك�أ�س.
پ كيف تقيم تجربتك في ليبيا؟

 كنت �سعيدًا بتجربتي مع الأهلي طرابل�س ،حيث قدمنامو�س ًما رائ ًعا ووجدت معاملة طيبة من �أول يوم �إىل �أن غادرت،
عرفت كل نقاط القوة وال�ضعف لكل الفرق ،وهذا �سي�سهل عملي
لو عدت من جديد �إىل ليبيا.

پ وبماذا تف�سر �ضياع لقب الك�أ�س من فريقك؟
 خ�سرنا الك�أ�س لأننا مل نكن الأف�ضل ،والأهلي بنغازي قدممتحم�سا
ريا وا�ستحق الفوز بالك�أ�س واجلمهور كان
�أداء كب ً
ً
اً
عامل حا�س ًما.
و�أعطى للأهلي بنغازي دفعة كبرية ،وكان

پ ما ر�أيك في نظام الدوري الليبي؟

النهائيات التي تحُ �سم يف �أ�سبوعني ال ميكن �أن تطور
من �أداء الالعب الليبي ،ليبيا فيها خامات مميزة من
اً
طويل وعدد
الالعبني ،لكن ال بد من �أن يكون الدوري
مبارياته �أكرث.

پ وما هي �أبرز �إيجابيات كرة ال�سلة الليبية؟
 اجلمهور الكبري املتابع والعا�شق للعبة �سواء يفريا لتطوير
طرابل�س �أم يف بنغازي وهذا يعترب داف ًعا كب ً
اللعبة والإهتمام بها �أكرث و�أكرث.
پ وهل تفكر في العودة للعمل بليبيا مرة �أخرى؟

 مل يت�صل بي �أحد لتدريب منتخب ليبيا ،و�شرف كبريبالن�سبة �إ َّ
يل لو حدث ذلك� ،أما الأندية ف�ستكون الأولوية
لأهلي طرابل�س لأنه الأقرب �إىل قلبي.

پ وما هي �أبرز الفوارق بين ال�سلة في لبنان وليبيا؟

فن ًّيا ال يوجد فرق كبري ،لكن الإختالف يف التنظيم
والآلية .يف لبنان ال�سلة هي اللعبة ال�شعبية الأوىل لكن ما
�شاهدته من �شغف اجلماهري باللعبة يف ليبياّ ِ ،
جدا
مب�شر ًّ
وال بد من �أن يبنى عليه.

پ ما هي �أجمل و�أ�صعب مواقف واجهتك هناك؟
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وكانت بعد �صراعي مع كورونا ،حيث كدت �أفقد حياتي.
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منتدى األمن
أبطىء يا زمان
عد بي �صغيراً يا زماني ،ردّني
ول���داً تالم�س كفه وج��ه القمر
عد بي نقياً كالن�سائم في المدى
ح��راً كطير ي��زدري دنيا الب�شر
تلقي ال�سنين رمادها بقلوبنا
وتحيل ماء العين مر�آة ال�ضجر
وتز ّفنا للغيب نرتقب الأ�سى
نتفاً نحارب بالمنى ناب القدر
		
بدّل م�سارك يا زمان وردني
طف ً
ال يخال الكون عذباً كالمطر
�إني �سئمت المكر في طبع الورى
		
و�سئمت �أك�شففيالمكامنماا�ستتر
والوقت يذري في ال�شدائد ثلّتي
ورقاً ي�ش ّرده الخريف عن ال�شجر
		
�ض ّيق ر�ؤاي لكي �أبدد وحدتي
و�أعيد �صحبي نا�سياً �سوء الأثر
�إني �أخاف الغو�ص في كنه الأنا
	�أخ�شى التغرب دون زاد لل�سفر
ما زال فكري في المعارف قا�صراً
والنف�س تهفو بين ٍّ
�شك �أو حذر
		
�أبطىء م�ض ّيك يا زمان برحلتي
لأ���ص��ي��ر وم�����ض��اً خ��ط ���س��ط��راً وان��دث��ر.

رين �سمير عالمي

صيبي أو خيبي !
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ياما حلمت فيكي وما جيتي
عندي حبر نا�شف عم تبيتي
فرا�شك ورق
ولحافك من وراق
تكايتك ّ
خطت قلم م�شتاق
ب�صابيع توقيتي
الق�ساوة ذاق
ن�شاهلل معي بالحب ما ْ�شقيتي؟
پپپ
بدّي وقت عني الدهر غيبي
ويمكن َم يكفيني لترتيبي
فو�ضى الم�شاعر َع ّمت وبالروح

يا جروح َودّي ويا قطب ِجيبي
ك ّل المعاني ّ
تخطت الم�سموح
وباقي ِب ِ�سجن الو ّد تَ�أديبي
مطرح ما ياخدني القدر َرح روح
حب �أو خيبي!
�صيبي يا �ضربة ّ

�أحمد فار�س

ثقيلة أنفاس النهار
و�أخو�ض في الن�سيان
كبحار ال ي�شفى من الماء
ّ
كلّي على الأر�ض
وكلّي يمتطي البحر !
پپپ
أم�سك ُم ًّرا ب�صدقِ هِ
�إن بدا � ُ
� ِأ�ضف َكذِ با � َ
أبي�ض في يومك
�صبح � ْأ�ش َهى !
يُ ْ
پپپ
ر�سم �شجرة
خنقها بالأوراق
غياب
يا لك من ٍ
م�صاب بفرط التب ّ ُرج !
ٍ
پپپ
ثقيلة �أنفا�س هذا النهار
�شيء ما منعه �أن ي�صرخ
بملء رئتيه !

�سم َيّة تكجي

تفاحة األحالم
في ح�ضرة ِ�سحرك
�أفقد القدرة على الإم�ساك بالواقع
�أقع تحت ت�أثير تعاويذ ال�شغف
...وخرافة المجاز
وحبة الخال على خدك �أخالها نجمة
ياقوتة �سوداء �سقطت من يدِ ِ�إله...
في �سحر ح�ضورك
�أُ َقلم كلماتي كلمة كلمة
و�أ�ضع في كل منها ً
بع�ضا مني
لت�صبح زنابق �شامية باللون الأبي�ض
و�أغ�صان زيتون تدعو عينيك لل�سالم

و�سرعان ما �أعلن هزيمتي
وينزلق الوقت من بين �أ�صابعي
بخفة وده�شة كتفاحة نيوتن
وجاذبية الأر�ض ت�سقط الأحالم.

�أ�شواق ال�صغير بي�ضون

ما أشهى العناق
لو نطقتْ في عيني ِ�ضحكتُها
ُ
وم�ض البريق
وتقاف َز في عتمتِها
لو تلك ال�ضحك ُة ال�صاخبة
تد َّثرتْ ظ َّل الغياب
ل�سع الطريق.
َ�سعَلتْ  ...ت�أ َّوهت من ِ
وخز الأماني
لو �أ َّنها تر َّنحتْ بين ِ
وجوع المعاني
ِ
ع�ص ِم في القيدِ
بين �صهيلِ المِ َ
الغريب بين �أهلهِ ...
وتنهيد ِة
ِ
عين تطاردُها
لو ن َّمتْ على ٍ
وج ّ
ال ٍد يُراقبُها
لو تعلَّقتْ عيناها بعيني
َر َ
لجفني الذي يُغازلها...
م�شتْ َ
النب�ض في قلبي
لو�سمعتْ ندا َء
ِ
وحي ال�س�ؤالِ في عجبي
َ
لو لمحتْ على �شفتي بري ًقا
َّ
وتن�شقتْ عط َر لَ َهفي...
لو ...ولو
أعذب التم ّني
ما � َ
ما �أ�شهى العناق.

محمد علي �سرور

نبض الروح
القلب
عندما يخفق
ُ
ال يُ�سكِ ُن نب�ض ُه �إال الموت
ُ
تنب�ض الرو ُح لروحها
ولكن عندما
حتى الموت يقف عاجزاً
عن �إخماد نب�ضها
�ﻷ ّن الرو ُح ال تفنى وال تزول.
پپپ
جناحاك رائعان
ٍ
ومحبة
بحنو
يحت�ضنان روحك ٍ
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ويحمالنها ِب ٍ
خفة
ٍ
ٍ
ٍ
دافئة
ربيعية
كن�سمة
عالم مختلف
�إلى ٍ
ُك ُل ما فيه جميل..ٌ.ندي ..و�شفاف.
پپپ
وت�ستحي ُل الألوان �شوقاً
طيفك حلماً
َ
ير�س ُم
على �شط�آنِ الروح.

ن�سرين بريطع

تروى يا قلبي
َّ
وحدي �أنا يا ليل �أوعى تنام
وت�س ُرق مِ ن عيوني دَفا الأحال ْم
تعبان قلبي ال تجافيني
ْن �سهِ رت َح ّتى ْل َفجر ما ِبنال ْم
راحوا وتركوا الدَّمع َعم بيهِ ّْل
وقا�سية كانِت هاك الأحكا ْم
َ�س َّكروا َخلفن بواب العمر
وغابوا ورا د ّوامِ ة الأوها ْم
تر َّوى يا قلبي وام�سح دموعك
بكرا َع مهال بتمرق الإ ِّيا ْم.

رندة رفعت �شرارة

عيب عليك تخون
عيب عليك تخون العمر
وتن�سى كل  ...المودة
وهبتك قلبي المتل الجمر
وبالآخر تطلع �ضدّي
ربيتلك �أحلى والد
ور�ستقتن بتياب جداد
عم يقرب عيد الميالد
ّبدي ترجعلي بدّي
پپپ
الجمعة وحب�ش العيد
حلوي َ
و«بابا ـ نويل» الجايي
عم بيغني �شعر ...جديد
وعم بيخبرنا ...حكايي
تن�سينا وقت ال�شدة.

المعاون :طوني اليا�س نجيم

حبك منفى

شو بدك بالغربة

�أنت ذلك الوطن
الذي �أحب �أن �أُنفى اليه
قلب يحت�ضن �شقائي وجنوني
�إلى ٍ
وينير �سمائي عندما ي�أتي الليل
ويحول �ألمي �إلى فرح
ِّ
وحين �أبتعد يقترب
لي�أخذني بين �أح�ضانه
ويبقيني في المنفى.
پپپ
هل �ستتركني �أكمل رحلتي وحدي
�أم �أنك تعتذر؟
�أيعقل بعد �أن ر�سمت خارطة �أيامي الآتية
و�أزلت عنها غبار ال�سنين
�شفتي
وتركتك تدنو من ارتعا�شات
َّ
رئتي
وتتغلغل في َّ
كطفلة عا�شقة تطوف الحياة
ّ
وتتح�ضرلقبلتها الأولى
لتنت�شي منها كخمر الدوالي
وتورق كاليا�سمين
وتت�ساقط في �أح�ضانك كحبات الندى
�أيُعقل؟

الوط���ن ناطر رجوع���ك يا وحيدي
حت���ى نعي���د �أيام���و ال�سعي���دي
ومت���ى م���ا رجع���ت ل�ل��أم الحنوني
�شو ب���دك بع���د بالغرب���ة البعيدي
پپپ
م���ا �ض���ل دم���وع بعيون���ي بع���دك
وب�ست���ان الأم���ل دبل���ت ورودك
تع���ا ي���ا مهجت���ي ت���ا بو����س خدك
و�ساع���د بي���ك بي���وم الح�صي���دي
پپپ
عل���ى فراق���ك �أن���ا و�سع���ت تيابي
���ول وز ّود عذاب���ي
وغياب���ك ط ّ
ب�ل�ادك حولوه���ا ل�شب���ه غاب���ي
انكت���ب اخباره���ا ب���كل الجريدي
پپپ
جم���ال بالدن���ا �صاي���ر ب�شاع���ة
وغني هالحرب �صار عندو جماعة
انق�سمو بين بحبوحة ومجاعة
الق���وي فيهن بي�صط���اد الطريدي
پپپ
ومتى ما رجعت للإم ال�سخية
بتف���رح في���ك هال���دار العل ّي���ة
عل���ي
بر�ض���اي علي���ك ال تط���ول
ّ
الغرب���ة زرع���ت الرجف���ة ب�إي���دي.

ليلى �سمعان

دعساتك
ِ
دع�ساتِك ل َع ال�شط  ،كيف ن�سيتين ؟
عم بق�شعك كلّك فين ...
بتخايلك عن تم�شين ..
دع�سات
مكتوبين ع البحر الطويل
عن جد موزونين!
كل دع�سه قافيه ..
�أطول ق�صيده حافيه
عالقد منحوتين ع الرمل ال َّرخو ...
خايف
�إذا طالت الفتره يف�سخو
محتار بدي خلّين
يفرخو!
يمكن �إذا �سقيتن �شي نقطه ِ ّ

�سيمون ابراهيم

محمد عبد الرحمن دمج

إسمي جمر ع كفوفك
ح ِبك بقلبي عا�ش بطموحي
و�إنتي ِ
بريحة عطر بتفوحي
مبارح كنت موعود تا �شوفِ ك
ِ
ع الدرب حتى ِ
بل�سم جروحي
بعرف حنيني كان ملهوفِ ك
ِ
وع الهجر �صرتي من الجفا تنوحي
تا ي�ضل �إ�سمي جمر ع كفوفِ ك
ال تتركي باب الق�صر مفتوح
�سكري بوابو خلفِ ك وروحي .
ِ

�سامر �أبو �إيليا
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منتدى األمن
ألوان الحب
ياليت �إذا جاء العيد ت�أتينا قافلة الفرح
�أو تراها عين القلب تمر على بالد بعيدة
من دون �أن توقفها الأحجار
تر�سم �ألوان الحب
مثل خيوط ال�شم�س على الطرقات
وم���ن الفرح���ة يرحل قلبي �إل���ى امر�أة من
لبنان
كانت ت�سقيني من عينيها الحب والحنان
وكانت كل �صباح تزرع
في �صحراء القلب زهو ًرا و�أ�شجا ًرا
تثمر امر�أة لأجلها م�شيت بالدًا
وانتظرت �سنين في �إربد
و�سهرت ليالي بال قمر
لعل �سحابة على تطوان تمطر
وي�أتيني منها الورد.

عبد البا�سط ال�صمدي

ذات ليل
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ذات ليل
�س�أجازف�...س�أتخلّى عن كلّي
�س�أطلق روحي في �سمائك
لت ّتحد ب�أرجائك
وت�ستنير بفجرك
پپپ
ذات ليل
�س�أنبذها علّها ت�ستكين
�س�أعتاد العي�ش
على قرع عظام فارغة
يترك ّ
ال�شهيق فيها �صدًى
وتليه �آل ّية ال ّزفير
بروتينها الم�ضجر
پپپ
العيون مفتوحة
لك ّنها عمياء
ت�س ّير الأقدام بال �سبيل
تنقل خطى عجوز
وال ت�سمع الأذنان منها
�إلاّ بطء انتقال الع�صا
و�صفير ت�شرين
پپپ
ذات ليل
�س�أترك القلب معك

و�أرحل عارية الم�شاعر
حافية الأحالم
في ذلك الليل
حب
�س�أعود وحيدة دون ّ
دون �أمل
دون فرح
�س�أكون من دونك
و�أكمل من دوني.

لما ْك ِبرت �ضيعت حلمي بوطن
وطيارتي ال ما بيذكرها حدن
ْم َ�سحت عنها غبرات الزمن
قالت ب�شو بتحلم يا ح�سن
قلت عال�سطح بدي تردِّني.

ح�سن خوندي
عبير عربيد

ً
طريقا ...
أريد
بحر
�أريد طري ًقا ي�ؤدي بي �إلى لجة ٍ
طري ًقا ال �أعرف فيه درب رجوع ..
و�إن كنت قد نثرت عليه فتات الخبز
لأحفظ خط العودة
فلت� ِأت ع�صافير الحكايات وتقتات عليها
فت�ضيع الطريق وت�ضيع المعالم...
هناك في اللجة �أرتاح
�أبكي كما �أ�شاء من دون خوف التعري
فدموعي �ستتماهى مع البحر ....
هناك تنهداتي �ستتحول �إلى �أمواج
تتك�سر على �شواطىء الأمنيات
وال تي�أ�س من معاودة الك ّرة
�أ َولي�ست اللآلئ �أمنيات بين فكي �صدفة؟
هناك �س�أجهر ب�أ�سراري
في�ضعه���ا حاف���ظ الأ�س���رار ف���ي �صناديق
مكنونة
يظ ّنها الغوا�صون كنوز بحار!

�إيمان حلبي

طيارة ورق
خيط وق�صب ووراق ملونة
يحملوا عيوني ت �شوف الدني
�أترك عال�سطح �أحالم الْوالد
و�آخد حلم َم ّنو لْعمر الولدني
ح�س �إيديي وا�صلة لل�شم�س
�إ�سمع �آيات الوحي عم تنزل
�شوف بكرا وحكايتي بالأم�س
التقي ب�أرواح عم ت�س�أل
م�ض ّيعة الطريق ،ما�شية عاللم�س
ترجت لو تعيدا مِ ِن الأول
�شو ّ
ترجع بالعمر عالدني ل ّنو �سنة

أنا والحب
�أنا والحب ق�صيران جداً
لم ن�صل �إلى عين الحب
قتلنا �سواد الكحل !
�أنا والحب جبانان
عندما فتحت
الم�سافة مظالت ال ُغروب
هربنا معاً!
�أنا والحب �أ ُعيننا �صغيرة جداً
حاولنا �أن نلعب مع ال ُموج
فتعثرنا ب�سمكة !
�أنا والحب مري�ضان
كل ما يفهمه �أنه يغ�سل ال ُكلى
و�أنا �أحتاج متبرع !
�أنا والحب خفيفان جدا ُ
ننام على ظهر كلمة واحدة
نطير بكذبة !

عمار العي�سى
َّ

شراع الرحيل
على �شواطئ الرحيل زهو ٌر
باعت للريح عطرها
�شراعا
لت�شتري لأحالمها
ً
***
في يوم ما �ستندم
على انتظارات الوقت
وعلى مرورمراحل العمر
التي لم تع�شها
ّ
جعلتها جميعها زهورا مجففة
في طيات حياتك
وبكامل قواك العقلية جل�ست تنتظر
والحياة من دونك كانت تم�شي
برفقة كل ال�ضحكات ال�ساخرة.

�إكمال �سيف الدين
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في العدد المقبل،
للإ�شتراك بالم�سابقة طبع ال�صفحة
عن الموقع و�إر�سالها مع الأجوبة.
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ت�صميم و�إعداد :جوزف كرباج

وقت للتسلية
� ً
أفقيا:

 ١ـ فري���ق ك���رة قدم ارجنتين���ي ،اال�سم الثاني
لمطرب وممثل م�صري راحل.
 ٢ـ بئ���ر بالأجنبية ،ماركة �سيارات ،ما عرج به
النبي ليلة اال�سراء.
٣ـ مو�سيق���ى ورق�ص���ة يوناني���ة ،اال�س���م الأول
للفنان في )� (١أفقي ،ل�ؤلو.
٤ـ اال�س���م الأول لمطربة لبنانية ،عائلة الفنانة
المذكورة.
٥ـ كثي���ر اللحم ،اال�س���م الثاني لممثل م�صري
راحل ،خا�صتي.
٦ـ خا�صت���ك بالأجنبي���ة ،اال�س���م الأول لراهب
�صب المدافع لأهل البندقية،
�ألماني �أول م���ن ّ
�أب�سطي.
 ٧ـ حركنا ال�شيء ب�شدة ،مرف�أ تون�سي.
 ٨ـ �ض���د �ش���راء ،رافقت طرزان ف���ي الأدغال،
من الأمرا�ض.
٩ـ مرف����أ م�ص���ري عا�صم���ة محافظ���ة �سيناء،
عائلة الراهب في )� (٦أفقي.
 ١٠ـ للنفي ،ت�أخر عن الأمر ،دعت.
١١ـ ق���رداً �صغير الحج���م ،اال�سم الأول ل�شاعر
وكاتب فرن�سي له )الب�ؤ�ساء( و)هرناني(.
 ١٢ـ عائلة ال�شاعر ال�سابق ذكره ،للح�سرة.
 ١٣ـ مرف����أ ف���ي �سوريا عل���ى المتو�سط ،فيلم
عربي لأحمد زكي وح�سين فهمي وناهد ي�سري
واخراج فا�ضل �صالح.
 ١٤ـ �شقيقة والدي ،دولة عربية.
 ١٥ـ اال�س���م الأول لرئي����س اميركي نال جائزة
نوبل  ،١٩٠٦ا�سم ُعرفت به ا�ستانبول.
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الكلمات المتقاطعة
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٣ـ �إله���ي ،حرف مكرر ،مرف�أ نهري
في الأوروغواي.
٤ـ ف�ش���ل ف���ي االمتح���ان ،طع���ام
�أ�سا�س���ي ،ا�شت���د ح��� ّر الي���وم� ،أ ّي���د
ون�صر.
٥ـ ب�ل�اغ ،خوف���ي ،تن���اول ال�ش���يء
١ـ اال�سم الثاني للرئي�س في )� (١٥أفقي ،مدينة وا�ستلمه.
٦ـ نوتة مو�سيقية� ،شيء ثابت دائم
�سوي�سرية ،من ا�سماء اهلل الح�سنى.
في مكانه ،نظر بم�ؤخر عينه تك ّبراً
٢ـ ل���ون الأ�صفر بالأجنبية ،جزيرة بركانية في
�أو غ�ضب���اً ،مادة �س���وداء تُطلى بها
الفيليبين� ،إجمعي و�ض ّمي.
ال�سفن.

ً
عموديا:

الإ�سم :
رقم ومكان القيد :
العنوان :
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�إي�ضاحات
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 ٧ـ ا�ستن���د عل���ى ،ن ّم���ام مف�س���د،
ترحيب بال�ضيف او غيره.
 ٨ـ ت�سعى للو�صول اليه الآن ،يقفز،
ما يقع في القلب خاطر.
 ٩ـ تعب���ر� ،ضد ذ ّمت وهجت ،طاب
العي�ش وات�سع ،عط�ش.
 ١٠ـ اال�س���م الأول للفن���ان ف���ي
ح���ب كالكر�س ّنة ي�ؤكل
)� (٥أفق���ي،
ّ
مطبوخاً ،يدف���ن الميت او يخفى
في التراب وتحت الأر�ض.
١١ـ طع���م الحنظ���ل ،عا�صمة دولة

في �أميركا الجنوبية ،مدار النجوم،
ارتدى الثياب.
١٢ـ حا�ص���ل عل���ى� ،أب���ادا و�أزاال
ال�شيء ،عناء و�إرهاق.
 ١٣ـ نق���ط ع�سل عل���ى الحجارة،
حزن ،طرف من الحديث� ،سقياً.
 ١٤ـ �إم���ارة عربي���ة ،يدوم���ون
ويم�ضون على طريقة واحدة.
 ١٥ـ ن���وع م���ن الع�صافي���ر ،ذهب
مالها ع���ن عجز ،ع�شي���رة وعائلة
و�أقارب.

ق�سيمة اال�شرتاك مل�سابقة الكلمات املتقاطعة العدد 367

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.

ن�سيبات  -فاندام  -ريفولي
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بيروتي  -الوفاق  -براميل
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حل الكلمات المتقاطعة

١ـ ابن المقفع ،فرن�سا.
٢ـ بد ،خوار ،م�ص ّرين.
٣ـ نابل�سي ،ي�ألف ،ح�س.
٤ـ ياب�س ،يتقاذف.
٥ـ ل ل ل ل ،يون�س ،تم.
٦ـ اي ،بروناي ،ربا.
٧ـ مرطبات� ،سردينيا.
 ٨ـ باج ،فحيح ،فو.
٩ـ ا�سبرطة ،بلن�سيا.
 ٠١ـ �سو ،حماه ،لدي.
١١ـ لوليتا ،بيكا�سو.
 ١٢ـ ندلك ،ند.
 ١٣ـ باد �سبن�سر ،ترانيم.
 ١٤ـ ريال ،بنديرا.
 ١٥بانكوك ،باثفاندر.

١ـ ابن جال ،با�س ،ربرب.
٢ـ بدا ،ليما�سول ،ايا.
٣ـ بلل ،رجب ،وردان.
٤ـ �أخل ،لبط ،رطل� ،سلك.
٥ـ لو�سي ،رباط ،ي�سب.
٦ـ ما ،ايوا ،تحت ،نبك.
 ٧ـ قريب ،نتف ،مان�سن.
 ٨ـ �آ�سيا ،حراً ،دردب.
٩ـ عمل ،وي�سي ،هبل ،يا.
 ١٠ـ �صفين ،رحب ،يكترث.
١١ـ فر ،ت�سرد ،الك ،ر�أف.
 ١٢ـ رياق ،بيان� ،أ�أ�أ.
 ١٣ـ ن ن ،اتان� ،سل�س ،نون.
 ١٤ـ حذم ،يفيدوني.
 ١٥ـ ال�سف ،هاواي ،دمار.

حل الكلمات ال�سدا�سية

�أفقي ًا:

عمودي ًا:
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زهراء احل�سيني
ندمي �أنطوان ر ّباط
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�صعب يريد انت�صار الوطن..
بقلم رئي�س التحرير
العقيد الركن �سربل فرام
داء
اأيهذا ال�ساكي وما بك ٌ
كن جميال ت َر الوجود جميال
اإيليا اأبو ما�سي
نف ِّت�س ّ َ
كل يوم عن لحظة جميلة من لحظات البلد الجميل.
نفت�س كل يوم عن الدواء في بلد كان ملجاأ لكل عالج.
في زمن ال�سجيج ال ُت�سمع ال�سكوى.
في زمن الجنون ال ُت�سمع المناجاة.
تتوحد االإرادات وتعمل على الو�سول اإلى ب ّر االأمان.
نعي�س على اأمل اأن
ّ
غد يظ ّلله اال�ستقرار واالزدهار.
الو�سول اإلى ٍ
غد يفوح منه عطر ال�سالم والخال�س.
ٍ
الخطاأ اأن نكون جماعات متفرقة متناحرة تحت �سماء واحدة.
الخطاأ اأن نكون متباعدين ومختلفين على م�سلحة الوطن.
في ّ
كل مرة كانت تنت�سر جماعة اأو تعتقد اأنها انت�سرت ،كان يخ�سر الوطن.
لكننا ناأمل اليوم اأن تتغيّر الرياح الموؤذية.
ناأمل اليوم اأن ينجلي ال�سباب المليء بال�سياع وال�سواد.
الأننا �سعب ال يعرف اال�ست�سالم.
ً
جميال.
الأننا �سعب يرى الوجود دائمً ا
الأننا �سعب يهزم كل م�سيبة وكل داء.
ً
مزيفا.
الأننا �سعب ال يريد انت�سارًا
الأننا �سعب يريد انت�سار الوطن.
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