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• االشتراك السنوي في لبنان:
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سعر النسخة: 5000 ليرة لبنانية
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مواضيع ساخنة٣٢

»جندي الغد«:
زاوية خاصة بجنود المستقبل



عيد االستقالل
إعداد: الرقيب كرستينا عباس

العرض العسكري الرمزي:
عازمون على مواصلة مسيرة الدفاع عن لبنان

»...وهالصورة ما بتتشّوه!«
رافقت موسيقى الجيش وقائع العرض بمعزوفاتها الوطنية، 
وصولهم.  لحظة  الرسمية  للشخصيات  التشريفات  فقّدمت 
والزمة  العلم  معزوفة  صدحت  الجيش  علم  وصول  وعند 

النشيد الوطني اللبناني.
على شاشة كبيرة مقابل المنصة، ُعرضت أفالم مصّورة من 
وحي  من  وثائقي  فيلم  ُعرض  فقد  التوجيه.  مديرية  إنتاج 

وآخر  لبنان«،  استقالل  عن  دفاًعا  سنة...   76« العيد  شعار 
الداخلية  األزمــات  وفي  المعارك  في  الجيش  إنجازات  صّور 
تحت عنوان »...وهالصورة ما بتتشّوه«. كما ُعرضت مشاهد 
من معارك الجيش في فيديو كليب ألغنيَتي »لبناني« للفنان 

عاصي الحالني و»الحق ما بيموت« للفنان جوزيف عطية.
التوالي رئيس األركان  العروض المصّورة، وصل على  بعد 
عون  العماد جوزاف  الجيش  وقائد  العرم  أمين  الركن  اللواء 

٤

فرضت الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن اقتصار االحتفال بعيد االستقالل على عرٍض رمزي في مبنى وزارة الدفاع في 
اليرزة. لكن ورغم رمزيته كان العرض منظًما وعَلت خالله صيحات »رأس النمر«، »النسور«، »السهام«، »الكتل النارية« 

و»رأس الكبش«...
مواصلة  على  عزمهم  الموقعة  خطواتهم  وعكست  والوقار  الهيبة  عالمات  المشاِركين  العسكريين  وجوه  على  ارتسمت 

مسيرة الدفاع عن استقالل لبنان التي بدأت منذ ٧٦ عاًما.



فُقّدمت لهما التشريفات. ثم وصل وزير الدفاع وأخذ مكانه 
إلى جانب قائد الجيش ورئيس األركان، تبعه رئيس حكومة 
مجلس  رئيس  ثم  الحريري  الدين  سعد  األعمال  تصريف 
بعد  المنصة  على  مكاَنيهما  اّتخذا  اللذان  بري  نبيه  النواب 

تقديم التشريفات لهما.
العماد  الجمهورية  رئيس  وصل  التاسعة،  الساعة  وعند 
والنشيد  التعظيم  لحن  الموسيقى  له  فعزفت  عون  ميشال 

المدفعية  وأطلقت  الوطني 
21 طلقة ترحيًبا. توجه بعدها 
لضريح  التذكاري  النصب  إلى 
وضع  حيث  المجهول  الجندي 
وعزفت  ــزهــر،  ال مــن  إكــلــيــاًل 
تكريم  معزوفة  الموسيقى 
النشيد  والزمـــَتـــي  الــمــوتــى 

الوطني ونشيد الشهداء.
الجيش،  علم  حّيا  أن  بعد 
يرافقه  عــون  الرئيس  صعد 
وزير الدفاع إلى آلية مكشوفة، 
وخلفهما قائد الجيش ورئيس 
األركان مستقلَّين بدورهما آلية 
واستعرضوا  أخــرى،  مكشوفة 
أخذ  ثم  المشاركة،  الوحدات 
كل منهم مكانه على المنصة.

العرض الرمزي
العميد  العرض  استأذن قائد 
رئيس  القبياتي  مارون  الركن 
الــعــرض،  لــبــدء  الجمهورية 
الراجلة  ــوحــدات  ال فتقّدمت 
وكانت على التوالي: موسيقى 
علم  الجيش،  علم  الجيش، 
األمن  لقوى  العامة  المديرية 
الداخلي، علم المديرية العامة 
المديرية  علم  العام،  لألمن 
علم  ــة،  ــدول ال ــن  ألم العامة 
للجمارك،  العامة  المديرية 
فصيلة مشاة راجلة من قوات 
األمم المتحدة المؤقتة العاملة 
الحربية،  الكلية  لبنان،  في 
الجمهوري،  الحرس  لواء  الجوية،  القوات  البحرية،  القوات 
لواء المشاة السادس، فوج التدخل الرابع، فصيلة اإلناث في 
الداخلي،  األمن  لقوى  العامة  المديرية  العسكرية،  الشرطة 
المديرية العامة لألمن العام، المديرية العامة ألمن الدولة، 
المديرية  العسكرية،  الطبابة  للجمارك،  العامة  المديرية 

العامة للدفاع المدني، الصليب األحمر اللبناني.
بعد انتهاء مرور الوحدات الراجلة، تبّدلت الموسيقى لتشق 
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ساحة  في  طريقها  الرياضية  بخطواتها  الخاصة  الوحدات 
العرض مع أصوات رجالها الهادرة. وهي على التوالي: فوج 
المجوقل  الفوج  والتجسس،  اإلرهاب  مكافحة  فرع  المغاوير، 

وفوج مغاوير البحر.
في الختام، تقدم قائد العرض من رئيس الجمهورية معلًنا 
عون  الرئيس  مغادرة  وقبل  التحية.  عرض  مراسم  انتهاء 
والرئيَسين بري والحريري، وّدعهم وزير الدفاع وقائد الجيش 
وكبار الضباط. ثم تقّبل قائد الجيش تهنئة الضباط، قبل أن 

يغادر علم الجيش موقع االحتفال ومن ثم الحضور.

التهنئة
اقتصرت التهنئة بالعيد على برقياٍت تلّقاها رئيس الجمهورية 
وغابت  والغربية،  العربية  الدول  من  عدد  وقادة  ملوك  من 
السنة  الجمهوري هذه  القصر  بالعيد عن  الرسمية  التهنئات 

بسبب الظروف الراهنة.







شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في رسالته 
التي  األخطار  على  االستقالل  عيد  اللبنانيين عشية  إلى 
تواجه الوطن في ظل الصفقات والتسويات في المنطقة. 
وتوقف ملًيا عند األخطار الداخلية والسيما منها الفساد 
طالًبا من اللبنانيين الضغط لتنفيذ القوانين الموجودة 
المنهوبة  األموال  استعادة  أجل  من  يلزم  ما  وتشريع 

ومالحقة الفاسدين.
في ما يلي نص الرسالة:

كلمة الرئيس

رئيس الجمهورية لّلبنانيين عشية االستقالل:
لقد أعطيتم دفًعا للقضاء 

فدعوه يقوم بواجبه

أيتها اللبنانيات،
أيها اللبنانيون،

أتوجه  لالستقالل  والسبعين  السادسة  الذكرى  عشية 
والكالم  الخطب  ــت  وق ليس  أّنــه  علمي  مــع  إليكم، 
واالحتفاالت. إّنه وقت العمل، العمل الجدي الدؤوب، ألّننا 
في سباق مع الزمن فالتحديات كبيرة وخطيرة، وقد فاتنا 

الكثير من الوقت. 
حكومة جديدة ينتظرها لبنان وُتعقد عليها اآلمال، كان 
من المفترض أن تكون قد ُولدت وباشرت عملها. إال أّن 
التناقضات التي تتحكم بالسياسة اللبنانية فرضت التأّني 
لتالفي األخطر، وأيًضا للتوصل إلى حكومة تلّبي ما أمكن 
من  كبير  قدر  على  تكون  وتطّلعاِتكم،  طموحاِتكم  ِمن 
الفعالية واإلنتاجية واالنتظام، ألّن التحديات التي تنتظرها 

ضخمة، واالستحقاقات داهمة.

أيها اللبنانيون،
ستة وسبعون عاًما مرت منذ صار لبنان وطًنا مستقاًل، 

عرف خاللها مراحل قاسية تعّرض فيها استقالله للخطر، 
االستقالل  المحافظة على  أّن  يقيًنا  نزداد  ومع كل محنة 
أصعب من الحصول عليه؛ فاالستقالل هو القرار الوطني 

١٠



١١

الحر والمستقل، غير الخاضع ألي شكل من أشكال الوصاية، 
صريحة كانت أو مقّنعة، وهذا ما نتشبث به اليوم ودائًما، 

بكل ما أوتينا من عزم وقوة، ومهما كان الثمن.
إّن الصفقات والتسويات التي ُتعّد لمنطقتنا، ومحاوالت 
فرضها، تهّدد ليس فقط استقالل الدول المعنية بل أيًضا 

كيانها ووجودها. 
يعني  ال  لبنان  استقالل  على  تأكيدنا  فــإّن  هنا،  من 
خصومة مع أي دولة أو استعداًء ألحد، إنما نحن نسعى 
إلى صداقة صادقة والتعاطي بإيجابية مع من يصادقنا، 
وقبول  للند،  النّد  وعالقة  الحر  قرارنا  انطالًقا من  ولكن، 
ضررًا  يشكل  ما  ورفض  مقترحات،  من  وطننا  يالئم  ما 
رفض  أيًضا  فهي  الممكن،  فن  السياسة  كانت  وإذا  له. 

الالمقبول.
استقرار  يهدد  ما  وحدها  الدولية  التسويات  وليست 
الدول، ففي الداخل اللبناني خطر محدق يتهّدد مجتمعنا 

ومؤسساتنا واقتصادنا هو الفساد. 
ُيستحضر  استهالكًيا  الفساد شعاًرا  لقد أضحت مكافحة 
كلما دعت الحاجة، ال سيما من قبل الغارقين به، ولكن، 
عند أبسط إجراءات التنفيذ، تبدأ الخطوط الحمر المذهبية 

والطائفية بالظهور.
لذلك  المعارك،  أقسى  بل من  ال  قاسية،  هنا  المعركة   
توجهت إليكم، أيها اللبنانيون، طالًبا المساعدة، فال أحد 
غيركم قادر على جعل كل الخطوط متاحة. وال أحد غيركم 
الموجودة،  القوانين  تنفيذ  أجل  من  الضغط  على  قادر 
المنهوبة  األمــوال  استعادة  أجل  من  يلزم  ما  وتشريع 

ومالحقة الفاسدين.
وأكرر هنا ندائي إلى المتظاهرين لالطالع عن كثب على 
الحوار وحده  ألّن  تنفيذها،  لهم وسبل  الفعلية  المطالب 

هو الطريق الصحيح لحّل األزمات.
 لقد كسرت التحركات الشعبية التي حصلت أخيًرا بعض 
المحميات،  ما،  حّد  إلى  وأسقطت،  السابقة  المحرمات 

ودفعت بالقضاء إلى التحرك، وحّفزت السلطة التشريعية 
على إعطاء األولوية لعدٍد من اقتراحات القوانين الخاصة 

بمكافحة الفساد. 
 إّن تسليط الضوء على مكامن الفساد عبر اإلعالم وفي 
المعلومات  تقديم  وكذلك  ومساعد،  صحّي  الساحات، 
والوثائق المتوافرة إلى القضاء. ولكن، أن يتحول اإلعالم 
والشارع والجدل السياسي إلى ُمّدٍع، ومّدٍع عام، وقاٍض، 
وسّجان في آن، فهذا أكثر ما يسيء إلى مسيرة مكافحة 
الفساد، ألّن إطالق االتهامات العشوائية وإصدار األحكام 
المبرمة، والتعميم، قد تجّرم بريًئا، ولكّنها بالتأكيد تجّهل 
بمتابعة  وأيًضا  باإلفالت،  له  وتسمح  الحقيقي  المرتكب 

نشاطه في الفساد.

لقد أعطيتم دفًعا للقضاء، فدعوه يقوم بواجبه... 
منكم  المطلوب  إّن  القضاة؛  أيها  دوركم،  يأتي  وهنا 
»بأمانة«،  بواجبكم  فتقوموا  قَسمكم  تلتزموا  أن  اليوم 
وأن تكونوا »القاضي الشريف الصادق«؛ فمكافحة الفساد، 
فيها  واالنتصار  عندكم،  ختامها  ُحسن  فإّن  بدأت،  أينما 

رهن شجاعتكم ونزاهتكم.
القضاء ما يزيد عن  تباًعا على  أحلُت  العام 2017  منذ 
18 ملًفا تتعلق بقضايا فساد ورشاوى في إدارات الدولة، 
وإلى اليوم لم يصدر أي حكم بأي منها. وإذا كانت العدالة 
المتأخرة ليست بعدالٍة، فإّن التأخر في بّت قضايا الفساد 
هو تشجيع غير مقصود للفساد، ونحن نعّول اليوم على 
القضاء  دور  تفعيل  أجل  من  األخيرة  القضائية  التعيينات 

ُتعّد  الــتــي  والــتــســويــات  الصفقات  إّن 
لمنطقتنا، ومحاوالت فرضها، تهّدد ليس 
أيًضا  بل  المعنية  الــدول  استقالل  فقط 

كيانها ووجودها. 

لقد أضحت مكافحة الفساد شعاًرا استهالكًيا ُيستحضر كلما دعت الحاجة، ال سيما من قبل 
والطائفية  المذهبية  الحمر  الخطوط  تبدأ  التنفيذ،  إجراءات  أبسط  عند  ولكن،  به،  الغارقين 

بالظهور.
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وتحصين استقالليته للوصول إلى سلطة قضائية مستقلة 
وُشجاعة ومنزَّهة، تكون السيف القاطع في معركة القضاء 
ا منيًعا وسقًفا فوالذًيا  على الفساد. وأكّرر أّنني سأكون سدًّ
لحماية القضاء، وأعني بذلك أّنني سأمنع كّل تدخل فيه 

انطالًقا من قسمي المحافظة على الدستور والقوانين.

 أيها اللبنانيون،
ونجد  الكبير،  للبنان  الثانية  المئوّية  أبواب  على  نحن 
ناتجة من سياسات  اقتصادّية حاّدة،  أزمة  أنفسنا رهينة 
اقتصادّية خاطئة ومن فساد وهدر في اإلدارة على مدى 

عقود من الزمن.
فلتكن السنة المقبلة سنة استقالل اقتصادي فعلي، من 
خالل تغيير النمط االقتصادي الريعي إلى اقتصاد منتج عبر 
ليصبح  تحفيزية  سياسات  وتبّني  والصناعة  الزراعة  دعم 
الخارجية. وكذلك تخصيص  إنتاجنا تنافسًيا في األسواق 
كّل االهتمام بالقطاع التكنولوجي واقتصاد المعرفة الذي 

ا فيه. يمكن للبنان أن يكون منافًسا جديًّ
نعم فلنجعل منه عام استقالل اقتصادي فعلي، من خالل 
بدء حفر أّول بئر للنفط في البحر، ومن خالل إقرار قانون 
الصندوق السيادي الذي سوف يدير عائدات البترول على 

أن يلتزم أعلى معايير الشفافية العالمية.
بكّل  التمّسك  عبر  جغرافي  استقالل  عام  منه  فلنجعل 
بالثروات  الغنية  االقتصادية  المنطقة  المياه في  متر من 
الطبيعية، تماًما كما تمّسكنا بكل شبر من أرضنا، وكما 

نسعى لتحرير ما بقي منها تحت االحتالل اإلسرائيلي. 
فلنجعل منه عام استقالل بيئي من خالل تحريج الجبال، 
وخصوًصا ما طالته الحرائق أخيرًا ولنجعل منه أيًضا عام 
استقالل اجتماعي فعلي بدًءا بإقرار قانون الحماية الشاملة 

المعروف بضمان الشيخوخة. 
نزاعاتنا  من  تحّررنا  عبر  فيكون  الناجز  االستقالل  أما 
إلرساء  الالزمة  بالخطوات  والبدء  والمذهبية،  الطائفية 

الدولة المدنية.
إّنه وقت العمل، والحكومة العتيدة سوف تجدني حاضًرا 

لمواكبة عملها، ودافًعا لتحقيق اإلنجازات.

 أيها العسكريون،
ال يمكن لالستقالل أن يمّر من دون التوجه إليكم، فأنتم 
استقالله  وحماة  الوطن،  درع  وستبقون  زلتم  وما  كنتم 

وسياج وحدته.
إّن أصعب المهمات التي قد تواَجه عسكرًيا هي المهمات 
الداخلية كما هو حاصل معكم، إذ عليكم أن تحموا حرية 
المواطن الذي يريد التعبير عن رأيه بالتظاهر واالعتصام، 
أن  يريد  الذي  للمواطن  التنقل  حرية  أيًضا  تحموا  وأن 

يذهب إلى عمله أو إلى منزله.
ثقة  ميزان  هو  الدقيقة  المهمة  هذه  في  ونجاحكم 

المواطنين بكم، والثقة غالية ال تعّوض.

أيها اللبنانيون وأخّص الشباب منكم،
إّن تفّلت الخطاب في الشارع هو من أكبر األخطار التي 
تتهدد الوطن والمجتمع، فال تنسوا أّنكم بعد انتهاء هذه 
المدرسة،  إلى  الحي،  إلى  المنزل،  إلى  ستعودون  األزمة 
فال  مًعا،  للعيش  ستعودون  العمل...  إلى  الجامعة،  إلى 
الهدم  ألّن  والتحريض  الكراهية  خطاب  في  تسترسلوا 
مجتمعنا  أسس  تهدموا  وال  شــاق،  البناء  ولكّن  سهل 
الذي يقوم على احترام اآلخر وعلى حرية المعتقد والرأي 

والتعبير.
وجودهم  على  ليحافظوا  الويالت  أجدادكم  قاسى  لقد 
الحّر وكيانهم المستقّل، وعرف أهلكم كل أنواع المعاناة 
أحالمهم  معظم  على  قضت  مدّمرة  داخلية  حرب  في 

وخطفت زهرة عمرهم.
»األمانة اليوم بين أيديكم، والعبرة لمن اعتبر.

عشتم وعاش لبنان«.

أيها القضاة؛ إّن المطلوب منكم اليوم أن تلتزموا قَسمكم فتقوموا بواجبكم »بأمانة«، وأن 
تكونوا »القاضي الشريف الصادق«؛ فمكافحة الفساد، أينما بدأت، فإّن ُحسن ختامها عندكم، 

واالنتصار فيها رهن شجاعتكم ونزاهتكم.





لفت قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى أّن مسؤولية 
منوًها  الكثيرة  التحديات  تتضاعف في ظل  العسكريين 
بأدائهم في الظروف الدقيقة، ما أثبت للقاصي والداني 
أبناء  لكل  جامعة  مظلة  هي  العسكرية  المؤسسة  أّن 
الوطن، وفّوت الفرصة على كل من يريد االصطياد في 

المياه العكرة.
اليوم«  »أمر  العسكريين  إلى  وّجه  الذي  عون  العماد 
دعاهم  لالستقالل،  والسبعين  السادسة  الذكرى  في 
إلى المحافظة على األمانة مؤكًدا أّن لبنان لن تكسره 

عاصفة.
في ما يلي نص »أمر اليوم«.

 
أّيها العسكريون

يتزامن استقاللنا هذا العام مع أكثر من مناسبة وطنية 
الظروف  رغم  وأبعادها،  ودالالتها  بمعانيها  تستوقفنا 
ترخي  والتي  حالًيا  وطننا  يعيشها  التي  االستثنائية 

بظاللها على مختلف الصعد.
فاالستقالل الذي نحتفل بعامه السادس والسبعين جاء 
المحافظة  جميًعا  ومسؤوليتنا  وتضحيات،  نضال  نتيجة 
عليه وحمايته، وفاًء لمن قّدموا حياتهم وبذلوا أنفسهم 

في سبيل وطننا لبنان.
الكبير،  لبنان  بمئوية  االحتفال  ــواب  أب على  ونحن 
تزداد  الجيش،  لعيد  الماسّي  اليوبيل  مع  تتزامن  والتي 
كثيرة  تحديات  ظل  في  تتضاعف،  بل  ال  مسؤوليتنا، 
مجتمعنا  في  أو  الجغرافي  محيطنا  في  سواء  نعيشها 
والحكمة  اليقظة  من  مزيًدا  مّنا  يتطّلب  ما  الداخلي، 

والجهوزية لمواجهة هذه التحديات.

أّيها العسكريون
عليكم  فرضت  التي  الدقيقة،  الظروف  هذه  ظل  في 
يوًما،  رغبتموه  ما  واقٍع  مع  التعاطي  من  جديًدا  نهًجا 
دين  مزوَّ ووفــاء،  وتضحية  شرف  بكل  بواجبكم  قمتم 
وأثبتُّم  قَسمكم  التزمتم  عائالتكم.  ودعم  قيادتكم  ثقة 

مظّلة  هي  العسكرية  المؤسسة  أّن  والداني  للقاصي 
أو  توجهاتهم  اختلفت  مهما  الوطن،  أبناء  لكل  جامعة 
وجهات نظرهم. نّفذتم باحتراٍف ومسؤولية المهمة التي 
ُأوكلت إليكم، على الرغم من أّن مهمتكم العسكرية هي 
مواجهة العدو اإلسرائيلي الذي ُيمعن بخروقاته اليومية 
واإلرهاب  ومياهنا،  أرضنا  في  أطماعه  مظهًرا  لسيادتنا، 
وإحــداث  األهلي  السلم  لضرب  الفرص  يتحّين  الــذي 
القرار  بتطبيق  الكامل  االلتزام  على  الحرص  مع  الفتن، 
الدولي 1701 ومندرجاته، والتعاون والتنسيق مع قوات 

األمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
مسؤولية  بكل  األزمة  هذه  مع  التعاطي  في  َوعُيكم 

أمر اليوم

»أمر اليوم«: لبنان لن تكسره عاصفة

١٤
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االصطياد  يريد  من  كل  على  الفرصة  فّوت  واحتراف، 
مدى  أثبتا  وانضباطكم  مناقبّيتكم  العكرة.  المياه  في 
والمحافظة على حقوق كل  األهلي  السلم  حرصكم على 

المواطنين.
 

أّيها العسكريون
كل  تنفيذ  في  ــرأٍة  وج عالية،  بمناقبيٍة  تحّليتم  لقد 
مهما  وتضحية  شرٍف  بكل  إليكم،  الموكلة  المهمات 

كانت الصعوبات واألثمان.
أدعوكم لتبقوا أوفياء لقَسمكم، مدركين حجم األخطار 
تواجهون  فقد  األزمــة،  هذه  بانتهاء  تنتهي  لن  التي 
عقبات أخرى مستقباًل. حافظوا على األمانة التي تشّرفتم 

الشائعات  عن  ابتعدوا  الوطن.  وهي  عنها،  بالدفاع 
أداء  عن  تثنيكم  أن  السياسية  للتجاذبات  تسمحوا  وال 

مهماتكم أو أن تؤّثر في معنوياتكم.
باحتفاالٍت  سنوًيا  نتذكرها  مناسبة  االستقالل  ليس 
للقيام  يمينه  أقسمنا  لوعٍد  تجديد  هي  بل  ومعايدات، 
بالواجب كاماًل حفاًظا على علم البالد وذوًدا عن كرامة 
الوطن. هي عهد في الدفاع عن لبنان حاضًرا ومستقباًل، 
الوطن  فلبنان  حادثة.  تزعزعه  ولن  عاصفة  تكسره  لن 

الجامع، رايته ستبقى مرفوعة.

اليرزة في ٢١ /١١ /٢0١٩
العماد عون قائد الجيش
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إحتفاالت االستقالل

أكاليل من الزهر على أضرحة رجاالت االستقالل
أحيا لبنان ذكرى رجاالت االستقالل في احتفاالت وضع خاللها ممثلون عن كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 

ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف األعمال سعد الحريري، أكاليل من الزهر على أضرحة المكّرمين.

في الذكرى السادسة والسبعين لالستقالل، ُأقيم احتفال رمزي في باحة وزارة الدفاع الوطني ترأسه رئيس األركان اللواء 
الركن أمين العرم ممثاًل قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره نّواب رئيس األركان وضباط أجهزة القيادة، والموظفون.

العلم،  رفع  مراسم  إجراء  بعد 
»أمر  العرم  الركن  الــلــواء  تال 
اليوم« الذي وجهه العماد قائد 
في  العسكريين  ــى  إل الجيش 
الوحدات  واستعرض  المناسبة، 
القيادة،  مبنى  في  المتمركزة 
الزهر  إكليل من  ثم جرى وضع 
الجيش  قــائــد  الــعــمــاد  بــاســم 
لشهداء  التذكاري  النصب  على 

الجيش في اليرزة.
كذلك، ُأقيمت احتفاالت رمزية 
العسكرية  المناطق  قيادات  في 
والقطع  الــكــبــرى  والـــوحـــدات 
الذكرى  لمناسبة  المستقلة 
لالستقالل،  والسبعين  السادسة 

اليوم« ووضع أكاليل من  تخللتها تالوة »أمر 
الزهر على األنصاب التذكارية للشهداء.

.. و»أمر اليوم« في اليرزة والمناطق
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يا من صنتم وما زلتم تصونون حرية الوطن واستقالله وحرية أبنائه شكًرا لكم،
الراسخة  ووحدتكم  المنيعة  بقّوتكم  واالنتصارات  بتضحياتكم،  األمجاد  صنعتم  من  يا 

وحرفيتكم المشهود لها، وإصراركم وشجاعتكم غير الموصوفين، فشكًرا لكم.
يا من أثبّتم لكل لبناني بحكمتكم وشهامتكم ومناقبّيتكم العالية، بأّنكم لهم، آباء وأّمهات، 
وإخوة وأخوات، وعلى مسافٍة واحدة منهم جميًعا، على الرغم من صيحات النشاذ التي تصدر 

من هنا وهناك، شكًرا لكم وهنيًئا لنا وللبنان بكم.
أنتم أهلنا وإخوتنا وأوالدنا، أنتم عّزنا وفخرنا وكرامتنا، يا منبع الرجال، بكم نفتخر.

القيم  أوالدنا  ينهل  منها  واالنضباط،  االحترام  في  مدرسة  والوفاء،  العطاء  مدرسة  أنتم 
الوطنية واألخالقية، ألّنكم القدوة والمثال.

االستقالل هو نعمة، هو عطّية من اهلل لنا جميًعا، ونحن علينا أن نحفظ الوديعة ونحافظ على 
هذه العطّية بكّل قوة ومحبة وإخالص.

لذا، نعدكم بأّننا سنبقى أوفياء لوطننا، كما أنتم، وأن نبذل معكم الغالي والنفيس لتبقى هذه 
الجوهرة الثمينة لبنان، والتي أرادها اهلل أن تكون في هذه البقعة من األرض المقدسة، درة 

الشرقين، ومنارة لمن اهتدى.
أنتم من خالل سهركم على حدود الوطن وعلى أمننا وأمنه، ونحن من خالل رسالتنا التربوية 

واإلنسانية والروحية، وطالبنا من خالل درسهم وحبهم لوطنهم ولكل فرٍد من أبنائه.
المشترك، وطن  الرسالة والعيش  لنا، وطن  الوطن  ليبقى  مًعا نحافظ على االستقالل ونبنيه 

الحريات واإلخاء والعلم والحضارة.

وّجه مدير مدرسة مار روكز - األنطونية األب فادي الحاج موسى األنطوني، كتاًبا إلى 
قيادة الجيش في مناسبة عيد االستقالل جاء فيه:

شكًرا لكم







التأكيد  إلى  الحملة  هدفت 
المهمة  ــاألدوار  بـ والتذكير 
بدًءا  الجيش،  يتوالها  التي 
مــن الـــدفـــاع عــن الــوطــن 
والسيادة  والشعب  واألرض 
ــروًرا  ــ ــة، م ــدولـ وســلــطــة الـ
وحفظ  الــدســتــور  بحماية 
األمن واالستقرار، وصواًل إلى 
االستقرار  بتأمين  مساهمته 

والتنمية. االجتماعي 
األســاســي  العنصر  ــف  ــأّل ت
مطبوعة  صورة  من  للحملة 
ــات اإلعــالنــيــة  ــوح ــل عــلــى ال
ــة الــتــي عــرضــت  ــي ــارج ــخ ال
وتنّص:  مكتملة  غير  رسالة 
)إمأل   ______ عن  »دفــاًعــا 
من  طالبة  لبنان«،  الــفــراغ( 
ملء  اللبنانيين  المواطنين 
الفراغ بكلمٍة تعّبر عن آرائهم 
مباشرة  الشخصية  ومطالبهم 
على  اإلعالنية  اللوحات  على 
الطالء  باستخدام  الطرقات 
المرشوش، أو كتابة إجاباتهم 
للصورة  الرقمية  النسخة  على 
على  ومــشــاركــتــهــا  نفسها 

منّصات التواصل االجتماعي.
شخصيات  أربـــع  ساهمت 
إطالق  في  مشهورة  لبنانية 
على  وكان  وإحيائها،  الحملة 
كٍل منهم الصعود على رافعة 
التي  الكلمة  )رش(  لكتابة 
اختارها لتعّبر عن رأيه مباشرة 

حملة
إعداد: باسكال معّوض بومارون

دفاًعا عن ___ لبنان

٢٠

في الذكرى السادسة والسبعين الستقالل لبنان، اختار الجيش اللبناني مخاطبة اللبنانيين بشكٍل مختلف والفت، داعًيا 
إياهم إلى الوحدة والتعاون، عبر حملة فريدة من نوعها عنوانها: »دفاًعا عن ___ لبنان«.
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على اللوحات اإلعالنية.
طوني  التلفزيوني  المقّدم 
بارود اختار »مجد لبنان« ألّن 
لنا  تتغّير  ال  ضمانة  الجيش 
وألوالدنا مستقباًل وهو جامع 
أو  مناطقًيا  يمّيز  ال  الــكــل، 
طائفًيا. نحبه من دون أسئلة 
هذه  في  خصوًصا  شروط  أو 
أساهم  أن  لي  فخر  الظروف.. 

في حملة لعيد االستقالل.
يريد  فرنسيس  نزار  الشاعر 
لبنان«،  »وحــدة  عن  الدفاع 
حصة  نملك  »كّلنا  قال  وقد 
العزيزة  المؤسسة  بــهــذه 
والتي  جميًعا  قلوبنا  على 
بحاجة  وألّننا  الجميع  تحمي 
األيام  للوحدة في هذه  كثيًرا 
نكون  أن  ينبغي  الصعبة، 

واحًدا وراء جيشنا الواحد.
الكابتن روال حطيط، اختارت 
لبنان«،  »أمهات  عن  الدفاع 
ألّن  بالقول:  خيارها  وبــّررت 
وطن  أجمل  بنظري  لبنان 
بشعبه وجيشه وأرضه وبحره 
وجبله. اخترت كلمة »أمهات« 
أٌم يحبها أو يترّحم  فلكٍل مّنا 
الجيش  دافع  ولطالما  عليها، 
يحترق  لئال  مواطن  كل  عن 

قلب األم.
وبدوره اختار الممثل طوني 
»كل  عن  الدفاع  جــوده  أبو 

لبنان«.
تـــفـــاعـــل »هـــاشـــتـــاغ # 
منّصات  على  ــن«  ع ــا  ــاًع دف
فشارك  االجتماعي،  التواصل 
الحملة،  ــي  ف الــمــواطــنــون 
الخاصة  كلماتهم  مضيفين 
ــم فـــي الــبــوســت  ــورهـ وصـ

والقصص. 

من وحي المناسبة كان للشاعر نزار فرنسيس خاطرة شعرية جّسدها في هذه األبيات:
حكاية قديمة بأرضنا صرال زمن        غلطات غيرو بيدفع الجيش التمن

صار الوطن بيموت تيعيش الزعيم        وحدو الجيش بيموت تيعيش الوطن







من المفكرة

٢٤

وزير الدفاع الوطني يستقبل نظيره اإليطالي وسفراء ووفوًدا

في  الوطني  الــدفــاع  ــر  وزي استقبل 
بو  الياس  األعــمــال  تصريف  حكومة 
الـوزارة، نظيـره  صعب في مكتبـه في 
على   Lorenzo Guerini اإليطـالـي 
رأس وفٍد مـن وزارة الدفـاع اإليطاليـة 
في  الــدفــاع  أركـــان  رئيـس  ترأسـه 
الجنرال  اإليطاليـة  المسلَّحة  القوات 
Enzo Vecciarelli، في حضـور السفيـر 

.Massimo Marotti اإليطـالي
الثنائية  العالقات  الجانبان  وبحث 
العسكري،  الــتــعــاون  تعزيز  وســبــل 
باإلضافة إلى األوضاع العامة في لبنان 

والمنطقة.
»مشاكل  أّن  صعب  بو  الوزير  د  وأكَّ
لبنان االقتصادية تفاقمت في السنوات 
األخيرة جراء إيوائه نحو مليون ونصف 
الدعم  يلقى  أن  نازح سوري من دون 
منّوًها  الدولي«،  المجتمع  من  الكافي 
العاملة  اإليطالية  الوحدة  »بجهود 
المؤقتة  المتحدة  األمم  قوات  ضمن 

في لبنان«.

وزير الدفاع اإليطالي على رأس وفٍد من الوزارة في حضور السفير اإليطالي  Lorenzo Guerini وزير الدفاع اإليطالي

سفيرة الواليات المتحدة األميركية

المنسق الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في لبنان



٢٥

سفيرة  صعب  بو  الــوزيــر  واستقبل 
 Elizabeth الواليات المتحدة األميركية
بالدها  دعــم  أّكـــدت  التي   Richard
المنسق  التقى  كما  اللبناني،  للجيش 
المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاص 
في لبنان Jan Kubis، وبحث معه تقرير 
مجلس األمن حول عمل »اليونيفيل« في 
الجنوب والتزام لبنان القرارات الدولية، 
ــى الــوضــع االقــتــصــادي  بــاإلضــافــة إل
والمالي الذي يعانيه لبنان مع التشديد 
الالزمة  ــراءات  اإلج اتِّخاذ  ضــرورة  على 

ي هذه المرحلة. لتخطِّ
كما تطّرق البحث إلى موضوع الحراك 
المسؤول  والدور  لبنان،  يشهده  الذي 
في  اللبناني  الجيش  به  يضطلع  الذي 
ضغوطات،  من  له  يتعّرض  ما  ظــّل 
على  للحفاظ  به  قام  الــذي  وبالعمل 
ضبط  على  عمله  جانب  إلــى  ــن،  األم
على   Kubis السيد  أثنى  وقد  الحدود. 
هذه  في  المميَّز  اللبناني  الجيش  أداء 

المرحلة الحرجة التي تمرُّ فيها البالد.

... ويضع إكلياًل
من الزهر أمام تمثال 

األمير فخر الدين

في مناسبة الذكرى السادسة والسبعين لالستقالل، وّجه الوزير بو صعب كلمة تمّنى فيها »أن يكون لبناننا 
أفضل ودولتنا أقوى وشعبنا مكّرًما... لكن يبقى األمل بجيل واٍع يعمل لنبذ الفتنة والطائفية ويكون مشروعه 
وضباطه  جنوده  ويكّرم  البطل  جيشه  على  يتكل  ودائًما  الفساد،  من  والخالية  والقادرة  المدنية  الدولة  بناء 

ويحميهم من كل سوء، كما يحمي الجيش الوطن ويحافظ على استقراره وسلمه ووحدة أراضيه«.

الوزير بو صعب يهّنئ اللبنانيين 
بذكرى االستقالل

الياس بو صعب  الوطني  الدفاع  في ذكرى االستقالل، وضع وزير 
في حضور عدد من الضباط، إكلياًل من الزهر أمام تمثال األمير فخر 

الدين عند مدخل وزارة الدفاع الوطني – اليرزة.



٢٦

من المفكرة

في  العامة  األوضاع  تناولت  ُأفق  جولة  الجيش  قائد  أجرى 
اللبنانية،  الساحة  على  المستجدات  وآخر  والمنطقة،  لبنان 
باإلضافة إلى العالقات الثنائية مع كل من السيناتور األميركي 
 Elizabeth األميركية  السفيرة  حضور  في   Chris Murphy
Richard على رأس وفٍد مرافق، ووفد بريطاني برئاسة المدير 
 Richard البريطانية  الخارجية  في  السياسية  للشؤون  العام 
Moore يرافقه السفير البريطاني Chris Rampling والملحق 
العسكري المقدم Alex Hilton، ومدير دائرة الشرق األوسط 
 Christof Fernaud الفرنسية  الخارجية  في  أفريقيا  وشمال 

يرافقه السفير الفرنسي Bruno Foucher، والمنّسق الخاص 
.Jan Kubis لألمين العام لألمم المتحدة في لبنان

البابوي في لبنان المونسينيور  العماد عون السفير  والتقى 
اللبناني،  للجيش  تقديره  عن  أعرب  الذي  سبيتاري  جوزف 
الوطن  أمن  على  المحافظة  في  الــدؤوب  بالعمل  وإعجابه 

واستقراره وسالمة مؤسساته.
المساعد  العام  األمين  مع  الجيش  قائد  العماد  بحث  كما 
لجامعة الدول العربية السيد حسام زكي والوفد المرافق في 
شؤون مختلفة، واستعرض عالقات التعاون العسكري مع كل 

قائد الجيش يستقبل شخصيات ووفوًدا عسكرية

السيناتور األميركي في حضور السفيرة األميركية  

مدير دائرة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية   
يرافقه السفير الفرنسي

المدير العام للشؤون السياسية في الخارجية البريطانية يرافقه السفير 
البريطاني والملحق العسكري

المنّسق الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في لبنان



٢٧

 General Enzo Vecciarelli من رئيس أركان الدفاع اإليطالي
يرافقه الملحق العسكري العقيد Massimiliano Sforza على 
األميرال  الهولندي  الدفاع  أركان  ورئيس  مرافق،  وفٍد  رأس 
المقدم  الهولندي  العسكري  الملحق  يرافقه   ،Rob Bauer

Carel Gerritsen على رأس وفٍد مرافق.
فخر  أبو  عالء  الشهيد  عائلة  من  وفد  أيًضا  زواره  ومن 
الذي شكر العماد عون على مواساة العائلة بمصابها األليم، 
متابعة  في  الجيش  قائد  أبداه  الذي  االستثنائي  واالهتمام 

القضية.

األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

رئيس أركان الدفاع الهولندي يرافقه الملحق العسكري

 رئيس أركان الدفاع اإليطالي يرافقه الملحق العسكري

السفير البابوي في لبنان

وفد من عائلة الشهيد عالء أبو فخر



ُعقد اجتماٌع أمني في مكتب قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة، حضره إلى جانبه كٌل من مدير عام األمن العام 
اللواء عباس إبراهيم، مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا ومدير عام قوى األمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
تناول االجتماع ما آلت إليه األوضاع في البالد السّيما في ضوء التطورات األمنية التي تشهدها الساحة اللبنانية.

وأصدر المجتمعون بياًنا أكدوا فيه احترام حرية التظاهر في الساحات العامة وعلى جوانب الطرقات، وبحثوا في اإلجراءات 
الكفيلة بحفظ أمن المتظاهرين وسالمتهم. وجّدد المجتمعون التحذير من مغّبة التعّرض للممتلكات العامة والخاصة وقطع 

الطرقات الذي يقّيد حرية التنقل التي كفلتها المواثيق الدولية.
ودعا البيان الجميع إلى التعاطي بمسؤولية وطنية مع التطّورات وعدم القيام بكل ما من شأنه التعرض لالستقرار والسلم 

المشترك،  والعيش  األهلي 
كما شّدد على أهمية التمسك 
وااللتفاف  الوطنية  بالوحدة 
وباقي  اللبناني  الجيش  حول 
كونها  األمنية  المؤسسات 
لألمن  الــضــمــانــة  تــشــّكــل 

واالستقرار في البالد.

... ويترأس اجتماًعا أمنًيا

ترأس قائد الجيش العماد جوزاف عون اجتماع لجنة اإلشراف 
الذي  البرية  الحدود  لحماية  المساعدات  برنامج  على  العليا 
 Elizabeth األميركية  السفيرة  حضور  في  اليرزة،  في  عقده 
Richard والسفير البريطاني Chris Rampling وسفيرة كندا 
العمل  إلى جانب أعضاء فريق   ،Emmanuelle Lamoureux

المشترك.
تنفيذ  باستكمال  ثقته  االجتماع  خالل  عون  العماد  وأّكــد 
على  والعسكريين  الضباط  قدرة  على  باالعتماد  البرنامج، 
التعامل مع أي عتاد أو سالح جديد بحرفية عالية، والتزام الدول 
الصديقة متابعة تقديم الدعم النوعي للجيش، باإلضافة إلى 
األهداف المشتركة بين الجميع، وفي مقّدمها مواصلة الحرب 

على اإلرهاب.
والبريطانية  األميركية  السلطات  الجيش  قائد  شكر  وقد 
على مواصلة تنفيذ برنامج المساعدات الخاصة بتجهيز أفواج 
الحدود البرية، األمر الذي كان له أثر فاعل في رفع مستوى 

النضمامها  الكندية  السلطات  شكر  كما  القتالية،  جهوزيتها 
إلى هذا المشروع.

بكفاءة   Ramplingو  Richard السفيرين  من  كل  ونــّوه 
الحدود  ضبط  في  المميزة  وبإنجازاته  اللبناني،  الجيش 
اللبنانية ومواجهة التنظيمات اإلرهابية، وأشادا بجهود فريق 
العمل المشترك لتعزيز قدرات األفواج الخاصة بحماية الحدود، 
كما أعربا عن مواصلة بلديهما تقديم الدعم للجيش، دفاًعا 
عن لبنان وحفاًظا على أمنه واستقراره وسالمة أراضيه. من 
وسرورها  فخرها  عن   Lamoureux السفيرة  أعربت  جهتها، 

بالمساهمة في إنجاح هذا المشروع.
ُيذكر أّن هذا االجتماع ُيعقد دورًيا كل ثالثة أشهر ويعرض 
وضبط  مراقبة  مشروع  في  المشاركة  القطع  قــادة  خالله 
الحدود، ما تحقق على صعيد العمل وما ُيعمل على إنجازه في 

المرحلة المقبلة.
على  االجتماع  في  الكندية  السفيرة  مشاركة  جاءت  وقد 
خلفية مشاركة بالدها في دعم المشروع الذي ترعاه الواليات 
المتحدة األميركية وبريطانيا، ويشمل بناء أبراج مراقبة وشبكة 
اتصاالت ومركًزا لتدريب أفواج الحدود البرية في رياق، وهو 
يندرج ضمن إطار تطبيق القرار 1701. ويتمثل الدعم الكندي 
انطالًقا  البارد  المناخ  مع  بالتعامل  خاصة  مساعدات  بتقديم 

من خبرتها في هذا المجال.

٢٨

قائد الجيش يترأس اجتماع 
لجنة اإلشراف العليا على برنامج 

المساعدات األميركية والبريطانية 
والكندية لحماية الحدود البرية

نشاطات القائد



٢٩

ــوزاف  ج العماد  الجيش  قــائــد  ــال  ق
الجيش  أّن  سيشهد  »الــتــاريــخ  عــون 
أّنه  إلى  مشيًرا  لبنان«،  أنقذ  اللبناني 
وباقي  المتظاهرين  أمن  عن  »مسؤول 
غير  أمر  الطريق  فإقفال  المواطنين، 
في  مقدسة  التنقل  وحرية  به  مسموح 
المواثيق الدولية«. كما دعا العماد عون 
إلى »االبتعاد عن الشائعات التي تهدف 
شرخ  وإحــداث  العام  الرأي  تضليل  إلى 
بين المواطنين والمؤسسة العسكرية«، 
الوحدات  تفّقده  خالل  كالمه  جاء  وقد 
وجبل  بيروت  في  المنتشرة  العسكرية 
لبنان، والتي تنّفذ مهمات حفظ األمن 
كل  في  الشعبية  التحّركات  ظل  في 

المناطق اللبنانية.
وشملت الجولة قيادات: فوج المدرعات 
المشاة  ــواء  ل صربا،  ثكنة  في  األول 
الحادي عشر في النقاش، فوج المغاوير 
في روميه، فوج التدخل الثالث في رأس 
المجوقل  الفوج  من  ووحــدة  بيروت، 
في  الجمهوري  القصر  طــريــق  على 
بعبدا والفوج المضاد للدروع في ثكنة 

الفياضية.
»مستوى  على  الجيش  قائد  وأثنى 
العالية  والمناقبية  واالنضباط  االحتراف 
والجرأة التي أظهرها الجيش في تنفيذ 
بكل شرف  إليه،  الموكلة  المهمات  كل 
التحّديات  مواجهة  في  ووفاء  وتضحية 
مهما كانت األثمان، موّجًها التحية إلى 
يضّحون  الذين  العسكريين  عائالت 
ويساندون أبناءهم في هذه المرحلة«.

بالقول:  العسكريين  ــى  إل ــه  وتــوّج
للقاصي  وأثبتم  قَسمكم،  »التزمتم 
هي  العسكرية  المؤسسة  أّن  والداني 
مهما  الوطن،  أبناء  لكل  جامعة  مظلة 

اختلفت توجهاتهم أو وجهات نظرهم. 
كل  المواطنين،  حقوق  على  حافظتم 

المواطنين«.
وأوضح أّن »الجيش، كما كل الجيوش 
التي تتلقى تدريباتها لمواجهة األعداء 
ينّفذ  اللبناني  الجيش  فيما  واألخطار، 
الداخل  في  أمــن  حفظ  مهمة  حالًيا 
أّنه  إلــى  مشيًرا  وأهــلــه«،  شعبه  أمــام 
وباقي  المتظاهرين  أمن  عن  »مسؤول 
غير  أمر  الطريق  فإقفال  المواطنين، 
في  مقدسة  التنقل  وحرية  به  مسموح 

المواثيق الدولية«.
»التوقيفات  أّن  الجيش  قائد  ــد  وأّك
التي حصلت أخيًرا شملت عناصر عملت 
الجيش  وواجهت  شغب،  إحــداث  على 
مهمته  تنفيذ  مــن  منعه  ــت  ــاول وح
من  أشخاًصا  شملت  كما  له،  وتعّرضت 
في  أّن  تبّين  وآخرين  اللبنانيين  غير 
حوزتهم مخدرات«. وعّبر عن بالغ أسفه 
الستشهاد الشاب عالء أبو فخر، مؤكًدا 
أّن »القضية أصبحت بيد القضاء«. وإذ 

لفت إلى أّن »هذه الحادثة هي الوحيدة 
التحركات  من  شهر  خالل  حصلت  التي 
مختلف  الوضع  أّن  إلى  أشار  الشعبية، 
أحداًثا  التي تشهد  الدول  في عدد من 
مماثلة والتي يسقط فيها عدد كبير من 

الضحايا، وهذا ما نعمل على تفاديه«.
عن  »االبتعاد  إلى  الجيش  قائد  ودعا 
الشائعات التي تهدف إلى تضليل الرأي 
المواطنين  بين  شرخ  وإحــداث  العام، 
والمؤسسة العسكرية«، مؤكًدا: »التاريخ 
سيشهد أّن الجيش اللبناني أنقذ لبنان«.
التي  بـ»الجهود  عون  العماد  نّوه  وإذ 
يقوم بها العسكريون خالل هذه الظروف 
في  أظهروه  الذي  والوعي  االستثنائية، 
فّوت  مما  األحداث،  هذه  مع  تعاطيهم 
في  االصطياد  يريد  من  على  الفرصة 
»الجيش  أّن  على  شدد  العكر«،  الماء 
مناسًبا«،  يراه  ما  وفق  ويتصّرف  يعمل 
ودعا إلى »البقاء على الجهوزية وأقصى 
التحديات  مواجهة  في  الوعي  درجــات 

التي يمر بها بلدنا«.

قائد الجيش: المؤسسة العسكرية ِمَظّلة جامعة لكل أبناء الوطن







مواضيع ساخنة
إعداد: تريز منصور

الفساد:  الوحش الذي التهم مقّدراتنا 

الجمهورية  رئيس  أعلن  الواقع  في 
العماد ميشال عون إصراره على مكافحة 
السياق  هذا  وفي  والمفسدين،  الفساد 
عهده  حكومات  أولــى  في  اسُتحدثت 
الفساد. كما أحال عدًدا  وزارة لمكافحة 

كبيًرا من الملفات إلى التحقيق.     
األخيرة  اآلونة  في  عون  الرئيس  أّكد 
البنك  لمجموعة  اإلقليمي  المدير  أمام 
الدولي لشؤون منطقة الشرق األوسط 
أّن  كــومــار  ــاروج  سـ أفريقيا  وشــمــال 
اقترحها  التي  اإلصالحية  »المشاريع 
الفساد،  مكافحة  منظومة  الستكمال 
باتت في عهدة مجلس النواب، وأهمها 
الحصانة  ورفع  المصرفية  السرية  رفع 
األمــوال  واســتــعــادة  المرتكبين  عــن 
الخاصة  المحكمة  وإنشاء  المنهوبة 

بالجرائم المالية«.

وأوضح الرئيس عون أّنه يعمل »على 
معالجة إرث عشرات السنين من الفساد 
من  يتمّكن  كــي  العمل  وســيــواصــل 
اجتثاثه، ووضع حّد للهدر والفوضى في 
إدارات الدولة ومؤسساتها«، كما أّكد أّنه 
لن يترّدد »في طرح أي قانون إصالحي 
يتناغم مع أولوية المرحلة الُمقبلة، علًما 
التحقيق،  على  ُأحيلت  التي  الملفات  أّن 
بالفساد  تتعلق  وهي  بها  السير  سيتّم 
والمحاسبة، وستشمل جميع المتوّرطين 

والمشتركين والمسّهلين«.
رئيس  أحالها  التي  الفساد  ملفات 
الجمهورية إلى التحقيق تضّمنت اآلتي: 
الضمان  صندوق  في  األمــوال  هدر   -

الوطني االجتماعي.
التفتيش  هيئة  إلــى  قضاة  إحالة   -

القضائي.

في  الضباط  التالمذة  تطويع  ملف   -
المدرسة الحربية.

- هدر المال في السوق الحرة في مطار 
بيروت.

- هدر أموال عامة في كازينو لبنان.
- هدر أموال شركة انترا.

- ملف هيئة السير.
.parkmeter ملف الباركميتر -

في  الصحي  الصرف  فيضان  ملف   -
بيروت.

- ملف األدوية وأسعارها المتفاوتة.
فيها  الــبــلــديــات  مــن  عــدد  ملف   -

ارتكابات.
عقود  برفض  المتعلق  أوجيرو  ملف   -

المصالحة.
- ملف المعاينة الميكانيكية.

- ملف سجن مجدليا.
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فهي  اللبنانيين،  قاموس  في  بجديدة  فساد  كلمة  ليست 
كانت حاضرة فيه منذ مطلع االستقالل. وليس الفساد حكًرا 
على دول بعينها غير أّنه ال يستشري بالقوة نفسها في الدول 
كلها. ثّمة أنظمة تتيح نمّوه واجتياحه لمقدرات البالد، وثّمة 

أخرى تملك منظومات متماسكة لمحاربته  والحّد منه.
اليوم  نعيشه  عّما  كبير  حّد  إلى  مسؤول  لبنان  في  والفساد 
من أوضاع متفّجرة ومآٍس. كانت الدعوات إلى مكافحة الفساد 
اللبنانيين  أن  غير  عقود،  طوال  قائمة  العامة  األموال  وهدر 

البالد  مقدرات  نهب  وحش  أمــام  أنفسهم  وجــدوا 
ووضعها أمام كارثة االنهيار، فحصل االنفجار 

الكبير.
»الجيش« ستتابع قضية الفساد 

بدًءا  متالحقة  أعداد  في 
بهذا العدد.



الوزير التويني
الدولة  وزير  أوضح  السياق  هذا  في 
نقوال  الفساد  مكافحة  لشؤون  السابق 
الفساد  مكافحة  بهدف  أّنــه  التويني 
المجتمع  وفي  الدولة  في  الُمستشري 
اللبناني، ُأنشئت وزارة الدولة لمكافحة 
شؤون الفساد في نهاية العام 2017، 
لكن لم يكن لديها أي مالك إداري أو 
موازنة، وكانت مّدة عملها قصيرة جًدا 
ألّن الحكومة جاءت في مرحلة انتقالية 
في  جرت  التي  النيابية  االنتخابات  قبل 
حكومة  تشكيل  وأعقبها   ،2018 العام 

جديدة من دون هذه الوزارة.
تمّكنت  عمرها،  ُقصر  من  الرغم  على 
ــذه الــــوزارة وبــالــتــعــاون مــع أهل  ه
االختصاص من قضاة ومحامين، ولجان 
عّدة مشاريع  إنجاز  والعدل من  اإلدارة 

قوانين، أقّر منها ثالثة وهي:

إلــى  الـــوصـــول  ــة  حــري ــون  ــان ق  -1
العام  نهاية  فــي  )أقـــّر  المعلومـات 

.)2018
2- قانون حماية كاشفي الفساد )أقّر 

في بداية العام 2019(.
3- قانون إنشاء الهيئة العليا لمكافحة 

الفساد )أوائل العام 2019(.
التي  الثالثة  القوانين  مشاريع  أمــا 
ُتقّر  قّدمتها وزارة مكافحة الفساد ولم 

فهي:
1- قانون المناقصات العامة وتصنيف 

المقاولين.
2- تعديل قانون اإلثراء غير المشروع.
الموّحدة  االستراتيجية  ــدار  إص  -3

لمكافحة الفساد.

ا منيًعا  المنظومة القائمة وقفت سدًّ
أمام اإلصالح والمحاسبة 

وأّكد الوزير التويني أّن الوزارة تابعت 
مناقصة  منها:  عامة  مناقصات  عــّدة 
المنطقة  ومناقصة  مجدلّيا«،  »سجن 
وكذلك  ــروت«،  ــي ب مطار  فــي  ــحــّرة  ال
»مناقصة اإلدارة المؤّقتة لمرفأ بيروت« 
ما  األخرى،  المناقصات  من  غيرها  إلى 
أسهم في توفير مبالغ طائلة على الدولة 
ملفات  بعّدة  اّدعت  أّنها  كما  اللبنانية. 
والهدر  الدولة  إدارة  بحسن  متعلقة 
إرساء  بغية  العام،  القطاع  في  القائم 

االستقراَرين االقتصادي واالجتماعي.
الفساد  مكافحة  وزارة  نّظمت  كما 
االتحاد  مع  بالتعاون  دولًيا  مؤتمًرا 
االنتخابات  قوانين  حــول  ــي،  األوروبـ
إلى  الــوصــول  حــق  وقــانــون  النيابية 
منحها  لجهودها،  وتقديًرا  المعلومات. 
االتحاد هبة قدرها 2.650.000 يورو، 
ولكن لم يتّم استخدامها لغاية الساعة، 
الوزراء  مجلس  موافقة  من  الرغم  على 

على ذلك.  
تنفيذ  دون  حالت  التي  العوائق  وعن 
القوانين  وتطبيق  الفساد  محاربة 
المنظومة  أّن  أوضــح  بــه،  المتعّلقة 
القائمة في البلد، والمؤّلفة من الطوائف 
ما  وميليشيات  واألحزاب  والمحسوبيات 
بعد الطائف، وقفت كالسّد المنيع أمام 

أي عملية إصالحية أو محاسبية. 
وعن إمكان استرداد األموال المنهوبة، 
لبنان  بإمكان  أّنه  التويني  الوزير  أّكد 
مستعيًنا  منها،  كبير  قسم  استرجاع 
من  تمّكنت  التي  الدول  بعض  بتجارب 

استرجاع مبالغ كبيرة.   
ولفت أخيًرا إلى أّنه »لو استمّرت هذه 
ومن  الحكومية  التركيبة  في  ــوزارة  ال
الفساد  لمكافحة  العليا  الهيئة  ضمن 
كما جرى في بلدان أخرى، لكانت نتائج 
ملموسة قد تحّققت في مجال مكافحة 

الفساد«.

الرئيس عون يلتقي وفًدا من مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
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عام في مؤسسة

٢٠١٩
لبنان للجيش:

العوافي يا وطن

العسكرية  الطبابة  الجيدة من  األخبار  أتت  العام  بداية  مع 
وتحديثها،  والعيادات  المباني  لتوسيع  ورشة  شهدت  التي 
فضاًل  وفرع  جهاز  من  أكثر  استحداث  عبر  الخدمات  وتعزيز 
الحديثة، وتدريب  المعدات  بمزيد من  أقسام  رفد عدة  عن 
مراقبة  وتفعيل  المهارات،  من  المزيد  وتزويدهم  العاملين 

الخدمات الطبية في المستشفيات المدنية.
أثمرت   ،2019 مطلع  قبـل  بدأت  قد  كانت  التي  الورشـة 

وظهرت نتائجها تباًعا:

الكلى،  غسيل  قسم  في  نوعية  نقلة  للعظم،  جديد  قسم 
في  االتصاالت  لتلقي  وفرع  الداخلية،  األمراض  فرع  توسيع 

جهاز مراقبة الخدمات الطبية...
أفضل  لتأمين  العسكرية  الطبابة  في  الحثيثة  الجهود 
ترجمة  كانت  وعائالتهم،  للعسكريين  الصحية  الخدمات 
يوازي  القتال  أساسًيا من خدمة  جزًءا  الخدمات  العتبار هذه 
بأهميته األعمال القتالية، وفق ما أشار إليه قائد الجيش في 

أكثر من مناسبة.
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استحق جيشنا مجدًدا أن نرفع له القبعة احتراًما وتقديًرا. على مدار أيام العام ٢0١٩ بنهاراته ولياليه كان أداؤه مبهًرا 
في مختلف الميادين واألوضاع. 

من متابعة البناء والتطوير في موازاة السهر على الحدود وحفظ السلم األهلي ومالحقة المطلوبين وأوكار المجرمين، 
لم تغمض عين وال َتِعب زند...

حتى في أصعب الظروف وأكثرها حراجة، ظل جيشنا محافًظا على األداء المتسم بأقصى درجات الوعي والمناقبية. ساحات 
لبنان وشوارعه وأحياء مدنه وبلداته وقراه تشهد وتقول: العوافي يا وطن.



في البلدات والقرى
تنمية  في  باإلسهام  العسكرية  المؤسسة  اهتمام  َتواَصل 
كثيرة  مشاريع  عبر  المناطق  مختلف  في  والقرى  البلدات 
الخدمات  تقديم  تواصل  كما  الملّحة،  للحاجات  استجابت 
والمساعدات للمواطنين. عمل مديرية التعاون العسكري – 
الحكيم  التوظيف  عبر  الفاعل  للعمل  نموذًجا  شّكل  المدني 

لإلمكانات:
بالصناعات  المتصلة  المهارات  لتطويـر  عمـل  ورش 
النحـل  تربيـة  على  التدريـب  اليدويـة،  والحـرف  الغذائيـة 
والدواجـن، تأهيـل طرقـات وإنـارة شـوارع وتجهيـز مدارس 
ومستوصفـات، وسوى ذلك من مشاريـع خدماتيـة نّفذتهـا 
المديرية بالتعـاون مع جهـات أجنبيـة ومحليـة، وعملـت في 
أغطيـة،  )معاطـف،  أساسيـة  حاجات  تأميـن  على  موازاتهـا 
البلدات  عشرات  في  مدرسية...(  ومستلزمـات  حقائـب 

والقرى.

أبنية ومنشآت
كان وضع حجر األساس لمركز تدريب القوات الخاصة في 
المباني  إنشاء  األبرز على صعيد  الحدث  الشيخ طابا – عكار 
الخاصة بالمؤسسة العسكرية وتطويرها، والتي تواكب تطور 
الجيش بعديده وعتاده، وتلبي حاجاته في ما يتعلق بالتدريب 

وإقامة العسكريين وسوى ذلك.
كان  ربيع 2019  في  المؤسسة  الذي شهدته  الحدث  هذا 
تحت أكثر من عنوان: عهد جديد للتدريب في لبنان، اإلسهام 
في تنمية المنطقة التي سيقام فيها المركز، وتقديم نموذج 
لمشاريع صديقة للبيئة. لكن وأبعد من كل ذلك، كان هذا 
ودولًيا.  محلًيا  الجيش  يحوزها  التي  للثقة  تجسيًدا  المشروع 
كما  الضخم  المشروع  تمويل  أتاحت  التي  هي  الثقة  هذه 
أتاحت للجيش الحصول على المساعدات. والكلمة التي ألقاها 
قائد الجيش في المناسبة أشارت بوضوح إلى هذا األمر. وهو 
ذلك  في  لما  جيوشها  في  تستثمر  الدول  أّن  على  شّدد  إذ 
من ضمانة الستقرارها األمني واالقتصادي، أضاف قائاًل: »في 
لبنان حيث عجزت السياسات المالية للحكومات المتعاقبة عن 
منح الجيش الحصة التي يستحق من الموازنة... تبقى إرادتنا 
الصلبة كما إيماننا برسالتنا سالحنا... إرادة تستمد صالبتها 
من محبة اللبنانيين النابعة من اإلنجازات العسكرية واألمنية 
المحققة والمعّمدة  بدماء شهدائنا، مشّكلًة رسالة إلى العالم 

أجمع، ناجحة في انتزاع ثقة الدول«. 
باإلضافة إلى إطالق مشروع مركز تدريب القوات الخاصة، 
شهد العام 2019 افتتاح مستوصف للجيش في بلدة رأس 
بعلبك )مستوصف المالزم أول الشهيد جورج بوصعب(. هذه 
المبادرة كانت تحية وفاء ألبناء منطقة رفدت الجيش بخيرة 
الجيدة  اإلدارة  تفعله  أن  يمكن  لما  تجسيًدا  وكانت  أبنائها، 
لإلمكانات القليلة. فسياسة التقشف المدروس أتاحت مراعاة 

الحاجات من دون أن تؤثر سلًبا على أداء المهمات.
لجيشهم  اللبنانيين  محبة  على  معطوفة  نفسها  السياسة 
أتاحت انطالق مشروع ثكنة نموذجية جديدة للفوج المجوقل 
في غوسطا على قطعة أرض قدمها مواطنون. قائد الجيش 
الذي أطلق المشروع خاطب عسكريي الفوج مستذكًرا عشرات 
يترجمون  اللبنانيين  أّن  ومؤكًدا  قدمهم،  الذين  الشهداء 

حبهم لهم دعًما وسنًدا وتقديًرا.
لسجن  األساس  حجر  عون  العماد  وضع  ذاته  السياق  في 
أّن  الخطوة  بهذه  مؤكًدا  العسكرية  الشرطة  في  نموذجي 
الجيش رغم كل الصعاب والظروف مصّر على التزام المبادئ 
والمعاملة  بالكرامة  اإلنسان  حق  من  النابعة  والقواعد 
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اإلنسانية وإن كان مجرًما ينّفذ عقوبة قضى بها القانون.
في  الشرف  ساحة  أيًضا  الجيش  قائد  افتتح  ذلــك،  إلــى 
ومكتًبا  لشهدائها،  التذكاري  النصب  مدشًنا  الحربية  الكلية 
للضباط المتقاعدين في الطبابة العسكرية، والمبنى الجديد 

لمستوصف شكري غانم في الفياضية.

تدريب ومناورات 
في  المنصرم  العام  خالل  ناشطة  استمرت  التدريب  حركة 
والتمارين  المناورات  وأظهرت  والوحدات،  القطع  مختلف 
التي ُنّفذت وصول عسكريينا إلى مستوى عاٍل من االحتراف 
والمختصين  السفراء  من  العديد  بشهادة  وذلك  والكفاءة 

األجانب.
العسكري جرت مناورة هي األكبر في  العاقورة  ففي مجّمع 
تاريخ الجيش اللبناني نظًرا إلى حجم القوى المشاركة فيها. 
وقائع  كبير  حد  إلى  تشبه  وقائعه  مشترًكا  تمريًنا  وكانت 
الجيش  قائد  جانب  إلى  وقد حضرته  الجرود«،  »فجر  معركة 
الحرس  لبنان وقائد  األميركية في  المتحدة  الواليات  سفيرة 
بالسفيرة  حدا  المشاركة  الوحدات  أداء  القبرصي.  الوطني 
األميركية إلى القول: »نحن فخورون جًدا لرؤية ما يحدث هنا، 
نحن نؤمن بحزم بهذا الجيش، وأتمنى أن يؤمن كل لبناني 

بجيشه«.
مناورة  أيًضا  حضر  الذي  القبرصي  الوطني  الحرس  قائد 
العالية  بالقدرات  وإعجابه  دهشته  أبدى  البحر  مغاوير  لفوج 
التي ظهرت بوضوح في أداء المشاركين، وقال ممازًحا: »قد 
نستعين بكم إن واجهنا أي حادثة«، أما سفيرة بالده السابقة 
في لبنان فلم تكن دهشتها بأقل، وقد عّبرت عن سعادتها 

بالمشاركة في هذا الحدث.
والعشرين  التاسعة  بنسخته  المتأهب«  »األســد  تمرين 
لجيشنا،  العالية  الكفاءة  فيها  ظهرت  مناسبة  أيًضا  كان 
من  كبيرة  وإشــادات  تهنئات  دين  مزوَّ عادوا  فالمشاركون 
العالية نفسها تجّلت  الكفاءة  األردنيين واألجانب.  المدربين 
البرية  الحدود  فوج  نّفذه  الحية  بالذخيرة  تكتي  تمرين  في 

الثالث، كما في تمارين ومناورات أخرى.
في المحصلة، جدية التدريب واستمراريته انعكست بوضوح 

في األداء على األرض.

حدودنا السماء
الجيش  في  المرأة  دور  تفعيل  عــام  كــان   2019 العام 
واضطلعت  طيار،  إلى مستوى ضابط  ارتفعت  فهي  بامتياز، 

بمهمات تقنية حساسة في مجال الطيران، كما توّلت مهمات 
حدودية...

مئات اإلناث أثبتن جدارة عالية في قطاعات متنوعة وتسّلمن 
ألول مرة مهمات حساسة في الجيش بعد أن خضعن لتدريب 

نوعي.

مناسبات ومواقف
على  للحفاظ  قاسية  معارك  يخوض  أن  الجيش  على  كان 
حقوق عسكرييه في ظل إجراءات التقشف في  موازنة 2019. 
والقيادة التي أبدت تفهًما عميًقا لألوضاع الصعبة في لبنان 
إجراءات  واتخذت   2017 العام  منذ  تقشف  سياسة  التزمت 
الخزينة.  إلى  أموال  إعادة  إلى  أدت  المجال،  هذا  في  كثيرة 
استهداف  هو  عنه  السكوت  أو  تحّمله  تستطع  لم  ما  لكن 
الجيش. وفي مواجهة هذا الواقع،  كانت للعماد عون مواقف 
من  ُيعلن  هو  فها  مناسبة.  من  أكثر  خالل  أطلقها  حازمة 
رأس بعلبك: »لن تثنينا اّدعاءات واتهامات.. عن حفظ كرامة 
المساندة  المواقف  أطلق  ممن  ُنحَبَط  لن  وأهلنا...  وطننا 
بحقوق  المساس  عند  وينسحب  ليعود  المعارك،  خالل  لنا 
العسكريين...« ومن متحف الرئيس اللواء فؤاد شهاب أطلق 
قائد الجيش صرخة مدّوية حين قال: »يؤسفنا ويؤلمنا ونحن 
في حضرة مؤسس الجيش... أن نشهد اليوم ما يتعرض له 
جيشنا من حمالت تستهدف بنيته ومعنويات عسكرييه...«، 
مضيًفا: »لم ُيترك للجيش خيار تحديد نفقاته، وباتت أرقام 
موازنته مباحة ومستباحة من قبل القاصي والداني، وُعرضة 
للتحليالت والنقاشات، وكأّن المقصود إقناع الرأي العام بأّن 

الجيش يتحمل سبب المديونية العامة«.
التطويع  لمنع  السلبية  االنعكاسات  ــى  إل تــطــّرق  وإذ 
متعّمد  لسلوك  يؤسس  »ما  ثمة  أّن  اعتبر  والتسريح... 
وضرب  إضعافها  بهدف  العسكرية  المؤسسة  لتطويق 
معنويات ضباطها وجنودها«... مؤكًدا: »عهد ووعد مّنا: لن 

نستكين«.

الدولية  القوانين  التزام  مسيرة  تفعيل  إطــار  في 
الجيش  في  اسُتحدثت  اإلنسان،  وحقوق  اإلنسانية 
وظيفة مستشار في القانون الدولي اإلنساني وحقوق 
حقوق  تراعي  سلوك  مدّونة  أطلقت  كما  اإلنسان، 

اإلنسان.
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على األرض
جوالت القائد الميدانية واكبت جميع النشاطات والتطورات 
وامتدت لتشمل المراكز العسكرية في مختلف المناطق. من 
وبيروت  لبنان  وجبل  الجنوبية  الحدود  إلى  عرسال  جرود 
أوضــاع  فــي  التفاصيل  أدق  على  اطلع  حيث  والــشــمــال، 
والتدريب  المهمات  بتنفيذ  يختص  ما  في  كما  العسكريين 
وإقامة المنشآت وافتتاح الجديد منها. وفي كل الحاالت كان 
قرب رجاله يشّد على أياديهم ويحّفز هممهم على المزيد من 
االلتزام والعطاء. كما كان مبادًرا إلى تكريم من استشهدوا 
منهم، مضيًئا شعلة الوفاء حيث سالت دماؤهم في الجرود. 

بالعلم نحمي
وتطوير  واألمنية  الدفاعية  المهمات  تنفيذ  ــوازاة  م في 
المنشآت والتجهيزات.. استمر رفد مسيرة التعليم بمزيد من 
الفعالية، وذلك من خالل التطوير المستمر للمناهج المعتمدة، 
كما من خالل اعتماد أحدث الطرق في التدريس، كذلك تّم 
بما  العالي  التعليم  ومؤسسات  الجامعات  مع  التعاون  تفعيل 
العاليا وتطوير معارفهم  الدراسات  يتيح للعسكريين متابعة 

بأفضل السبل.

مًعا انتصرنا... مًعا في كل حين
موقع  من  أكثر  في  وأهله  جيشنا  جمع  الشهادة  طريق 
القاع  بلدة  تصل  التي  اإلرهاب«  شهداء  و»طريق  ومعركة. 
بين  للتالحم  نموذًجا  شّكلت  الحدودية،  العسكرية  بالمراكز 

الطريق  هذه  عون  العماد  دّشن  وقد  والمواطنين.  الجيش 
وافتتح »ساحة الجيش« في البلدة مؤكًدا عمق االرتباط بين 
الجيش وأهله، وعمق إصرار القيادة على المساعدة في إنماء 

المناطق النائية.
في المقابل رّد المواطنون على هذه المبادرة وسواها بكثير 
للعماد  مفتاحها  القاع  أهالي  سّلم  وإذ  والتقدير.  الحب  من 
مناسبة  في  والمواطنين  الجيش  بين  اللقاءات  كانت  عون، 
األول من آب ومناسبات أخرى، عامرة بالمحبة والفرح وكل ما 

يدّل إلى أّن الجيش وأهله يقفان مًعا في كل حين.

المظلة الجامعة
وشوارعه  لبنان  ساحات  شهدت  األول  تشرين   17 في 
المناطق.  مختلف  شملت  واسعة  شعبية  احتجاجات  انطالقة 
للمؤسسات  كحاٍم  دوره  من  انطالًقا  الجيش  على  كــان 
الحساسية  بالغة  ينّفذ مهمة  أن  الدستورية وللديموقراطية 
بالتظاهر  المواطنين  حق  يتفهم  جهة  من  فهو  والتعقيد. 
حماية  بمسؤولية  يضطلع  أخــرى  جهة  ومن  واالحتجاج، 
التنقل  في  المواطنين  حق  وحفظ  الدستورية  المؤسسات 

وممارسة أعمالهم.
والشوارع  الساحات  في  طويلة  أياًما  العسكريون  أمضى 
منّفذين المهمة الدقيقة بصبر وطول أناة وانضباط. قدموا 
مثااًل في المناقبية والقدرة على التعامل مع واقع متفّجر قد 
فكان  وجوهها،  بأبشع  الفوضى  متاهة  إلى  بالوطن  يؤدي 

المظلة الجامعة للبنانيين.

خالل العام 2019، انضّم إلى قافلة الشهداء سبعة عسكريين، وهم: النقيب حسن فرحات، المؤهل 
العريف  المجند محمد األشقر،  العريف  الرقيب دياب حلوم،  المعاون بركات خشفة،  الخطيب،  باسم 

المجند إبراهيم صالح والمجند خليل حّمود.
دماء غالية
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المؤسسة العسكرية 

من المؤسسات 
الضامنة لالستقرار 

االقتصادي واالجتماعي
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اعتبر رئيس المجلس االقتصادي االجتماعي شارل عربيد أّن الوضع القائم اليوم هو وضع استثنائي لم يشهد لبنان مثياًل 
منظومة  إسقاط  المؤسسات،  على  المحافظة  هو  اليوم  المطلوب  أّن  ورأى  استثنائية.  مقاربات  ويتطّلب  الماضي،  في  له 
الفساد، وليس إسقاط الجمهورية. وأسف إلى أّن المجلس االقتصادي االجتماعي مغّيب من قبل السلطة، وهي غير مستعدة 
لالستماع إلى مؤسسة صاحبة اختصاص، دورها استشاري غير ُملزم، ولكّنه وازن. وللخروج من األزمة، دعا إلى فتح النقاش 
حول الالمركزية اإلدارية وهي الوسيلة الناجعة لخلق فرص عمل، ولإلنماء واالبتعاد عن مركزية السلطة، ولمصالحة الناس 

مع مبدأ الدولة، وبناء اإلدارة السليمة.
كالم األستاذ شارل عربيد جاء في لقاء مع مجلة »الجيش«.

• كيف تقّيمون األوضاع االقتصادية واالجتماعية في البالد 
حالًيا، وما هي السبل التي تتيح معالجتها بالسرعة الممكنة؟
يشهد  لم  استثنائي  وضع  هو  اليوم  القائم  الوضع  إّن   -
لبنان مثياًل له في الماضي وال حتى في أحلك الظروف التي 
يتطّلب  وهو  اليوم،  ولغاية  العام 1975  بداية  منذ  بها  مّر 
مقاربات استثنائية. أما ما هو الواقع اليوم؟ يمكن القول إّنه 
توّقف كّلي عن التبادل االقتصادي وتوّقف كلي عن الخدمات 
نتيجة  هذا  كل  كلها...  اإلنتاج  مستويات  على  كامل  وشلل 
إلى  تعود  تراكمية  أسبابها  وتاريخية،  كبيرة  اعتراضية  حالة 
من  ضرائب  فرض  واستسهال  االقتصادي  الوضع  تراجع 
االجتماعي.  االنفجار  هذا  إلى  أّدى  ما  السياسية،  القوى  قبل 
أساسها  لكّن  السياسة،  في  مطالب  لالحتجاجات  أّن  صحيح 
اللبناني بطريقٍة  الشعب  عنه  عّبر  اجتماعي  انفجار  إلى  يعود 

بأّن  نعترف  أن  يجب  المقبولة.  الضوابط  وضمن  حضارية 
الناس الذين نزلوا إلى الشارع هم أناس طّيبون ومطالبهم 
محقة. وقد أّدت القوى األمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني 
إلى  اإلشارة  مع  ورعايته.  الَحراك  استيعاب  في  أساسًيا  دوًرا 
أّن المؤسسة العسكرية من المؤسسات الضامنة ليس فقط 
لالستقرار األمني إّنما أيًضا لالستقرار االقتصادي واالجتماعي 

والمجتمعي.
من جهة أخرى، إّن توّقف القطاع المصرفي عن العمل ووضع 
من  االقتصاد  يعرفها  لم  جديدة  وأساليب  وضوابط  صيغ 
اللبناني  أّثر سلًبا على األوضاع. فهل يتحّمل االقتصاد  قبل، 
هذه اإلجراءات؟ إّن المطلوب حالًيا هو إدارة األزمة، وال مجال 
لذلك من دون حكومة مهمتها إعادة بناء الثقة والجسور بين 
كل  أدعو  الحاصلة،  التغيرات  ضـوء  وعلى  والسلطة.  الشعب 

أدعو كل القوى السياسية أن تأخذ ما يحصل ليس فقط من منظار مطلبي، إنما من باب صراع األجيال 
واختالف الرؤية.
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القـوى السياسيـة أن تأخذ ما يحصـل ليـس فقـط مـن منظـار 
مطلبـي، إنما من باب صـراع األجيـال واختـالف الرؤيـة. أيًضا 
يجب أن نعترف أّن الجيل الذي يتظاهر في الطرقات هو الجيل 
الذي تختلف نظرته للمستقبل عن نظرة  الجيل  الرقمي، هو 
القوى السياسية. ال يكفي أن تستمع السلطة السياسية إلى 
مطالبهم، بل عليها أن تتفّهم تركيبة المنظومة الجديدة في 
سلوكياته  في  النظر  ُيعيد  أن  السياسي  التقليد  على  العالم. 
حكومة  تشكيل  وسريًعا  اآلن  المطلوب  إّن  عمله.  وأساليب 
في  األزمة  وتدير  األمــور،  ضبط  على  قادرة  بالثقة،  توحي 
امتصاص  أجل  من   ،Crisis Management الحاضر  الوقت 
وهي  فيها،  نحن  التي  القديمة  للتراكمات  األساسي  الوقع 
المطلوب  إّن  الصحيح.  هو  العكس  بل  الَحراك  نتيجة  ليست 
اليوم هو المحافظة على المؤسسات، إسقاط منظومة الفساد، 
ويتطّلب  طويل  المسار  لــذا،  الجمهورية.  إسقاط  وليس 
لألزمة،  وإدارة  وإنتاًجا،  وتواضًعا،  وثقة،  حكمة،  الجميع  من 
واألهم استخالص الِعَبر من التغيرات. وإاّل، ال سمح اهلل، نحن 
ذاهبون إلى الفوضى واالنفجار االجتماعي، وإلى موجة هجرة 
ال تتحّملها التركيبة المجتمعية قد تؤدي إلى تغيير وجه لبنان 

الديموغرافي.

• ما هو المطلوب لتجنيب لبنان هذا االنفجار؟
بالسياسات  النظر  إعادة  االنتقالية  المرحلة  هذه  تتطّلب   -
سياسة  ووضــع  المّتبعة،  والنقدية  والمالية  االقتصادية 
لها  التي  األمور  إلى  هذا  جديد،  اجتماعي  وميثاق  اجتماعية 
التي  االجتماعي  األمان  شبكات  من  الناس  بحاجات  عالقة 
تطال الحماية االجتماعية، الطبابة، التعليم، السكن، وغيرها. 
كل ما نسمعه اليوم يقتصر على ميزان المدفوعات، الميزان 
األجيال  إلى صراع  نعود  لذا  والنقد...  الصرف  التجاري، سعر 
وقد ظهر جلًيا اليوم. من هنا على القوى السياسية أن ُتجمع 
على خطاب ونمط عمل مختلَفين لمواكبة األجيال الجديدة. 
فقضية محاربة الفساد واسترداد األموال هي مطلب الجميع 
إن في الشارع أو خارجه. وهذا يتطّلب آليات وقرارات وقوانين 
وورشة تشريعية لمواكبة هذه المسألة، وقد شاركنا في إعداد 

دراسات ُتساعد في جزء كبير منها على ذلك.
الفقر  مستويات  محاربة  فهو  اليوم،  األهــم  العنوان  أما 
تغيير وجهه  إلى  تؤدي  وبالتالي  جًدا،  عالية  لبنان وهي  في 

المجتمعي. لذا يجب إعادة بناء الطبقة المتوسطة المفقودة، 
العمل. أهم وسيلة  وهذا يستلزم ظروًفا معينة وسنين من 

لمحاربة الفقر هي من خالل التعليم.

األوضاع  إلصالح  جدية  فرصة  أمام  نحن  هل  برأيكم   •
وقيام دولة الرعاية والعدالة االجتماعية؟

التفكير بمنظومٍة جديدة  إعادة  الجدية هي في  الفرصة   -
مختلفة عن القديمة التي لم تنجح. لنعترف بذلك.

أما قيام دولة الرعاية والعدالة االجتماعية فال تكون بإعادة 
القوى  عن  دائًما  نتكلم  األرباح.  بتوزيع  إّنما  الخسائر  توزيع 
يوجد  لكن  وغيرهم.  العمل  وأصحاب  العّمال  أي  المنتجة 
الفئة  لهذه  يمكن  فماذا  العمل.  عاطلة عن  الناس  فئة من 
لكّن  ومساعدتها،  الدولة  رعاية  إلى  بحاجٍة  هم  تقّدم؟  أن 
النتيجة غير مضمونة أيًضا. فإذا ُوجدت النية أو اإلرادة يمكن 

النهوض ولكن بأسلوٍب مغاير ومقاربة جديدة.

 • هل تشعر أّن الجميع واعون لمستوى األزمة؟
الوعي  إلى  الجميع  أدعو  لذا  متفاوتة.  بِنَسب  ولكن  نعم   -
الوطني، وإلى القراءة في الكتاب نفسه. مع األسف، ما زالت 
القوى السياسية في بعض األحيان، في مرمى تسجيل النقاط 
وإثارة الحساسيات مع إغفال الشق االجتماعي. ال يقتصر لبنان 
على القوى السياسية، وال نفع له من دون المجتمع اللبناني. 
هناك إعادة خلط ألوراٍق كبيرة علينا أن نستخلص الِعَبر منها، 
مع إعادة التأكيد أّن الجيل الحاضر هو الجيل الرقمي الجديد. 
على الجميع أن يستمع إلى صوت الناس، أن يتواضع، ويقرر 
المشاركة طوًعا في الذهاب إلى مرحلة جديدة ستكون صعبة 
السابقة،  السنوات  في  منه  حّذرنا  ما  هذا  ومؤلمة.  وطويلة 

ولكن مع األسف، صار واقًعا اليوم.
الوراء، هو  إلى  العودة  المرحلة بداًل من  ما يفيد في هذه 
وضع سياسات اجتماعية سريعة لحّل موضوع المصارف التي 
الدفع.  عن  التوّقف  إلى  أّدى  ما  االقتصادية  الدورة  عّطلت 
الدورة  إلعــادة  الناس  مطالب  إلى  الفوري  االستماع  يجب 
االقتصادية. هنا أستشهد بما كتبته وقد أصبح شعاًرا: »نحن 
جئنا من زمن الرأي السائد، إلى زمن الرأي العام«. للتوضيح، 
إّن الرأي السائد هو ما يقوله عامة الناس، أما الرأي العام فهو 
الذي يحاسب ويضغط ويدّقق، وهذا ما يجب أن نتعّود عليه.
من  للخروج  فرصة  السلطة  يعطي  ال  الشارع  لكّن   •

المأزق!
الشارع سلبية وهذه  فعل  رّدة  تكون  أن  الطبيعي  - من 

يجب إعادة بناء الطبقة المتوسطة المفقودة، 
وهذا يستلزم ظروًفا معينة وسنين من العمل. 



لذا  العالم،  في  الثورات  أساليب  من 
شخصًيا  أنا  الشارع.  نعقلن  أن  يجب 
الشارع،  يقوله  ما  إلى  بدقٍة  أستمع 

وقد تفاجأت كثيًرا بأداء الشباب والصبايا إلى دور المرأة في 
هذه االنتفاضة والمشهدية التي أظهرتها والتي ال يمكن 
هل  المشهدية:  هذه  في  األهم  السؤال  يبقى  تجاهلها. 
لبنان ما قبل 17 تشرين األول هو نفسه ما بعده؟ الجواب: 

طبًعا كال. من هنا يأتي دور المجلس االقتصادي.

 – االقتصادي  للمجلس  يمكن  ــذي  ال ــدور  ال هو  ما   •
تاريخ  الحرجة من  الفترة  أن يؤّديه في هذه  االجتماعي 
دوره  ممارسة  دون  حالت  التي  العقبات  وما هي  لبنان؟ 

سابًقا؟
من  االجتماعي  االقتصادي  المجلس  إحياء  إعادة  منذ   -
بحكم  السلطة،  قبل  من  مغّيب  وهو  السنتين  حوالى 
التركيبة السياسية الحاكمة وغير المستعدة لالستماع إلى 
مؤسسة صاحبة اختصاص. صحيح أّن دورنا االستشاري غير 

ُملزم، ولكّنه وازن.
تمثيلي،  ميثاقي،  مجلس  هــو  المجلس،  هوية  فــي 
الناس  بين صوت  الوصل  همزة  هو  ومستقل.  استشاري، 
لقد  االجتماعي.  الشق  في  خصوًصا  التنفيذية  والسلطة 
أبدينا الرأي أكثر من مرة حتى ولو لم ُيطلب مّنا ذلك. ال 
حلول،  إيجاد  دون  من  الماضي  توصيف  نواصل  أن  يجوز 

.Le Grand Debat ويجب أن نفتح باب النقاش الكبير
االقتصادي  المجلس  يصبح  أن  هو  الشخصي  هدفي  إّن 
 La Participation Citoyenne المواطنية الشراكة  مجلس 
كما هي الحال في فرنسا. كما أطمح إلى أن يصبح مجلس 
حوالى  من  بدأناه  قد  كّنا  النقاش  هذا  المدني.  المجتمع 
8 أشهر وليس وليد الساعة، ألّن المجلس االقتصادي هو 
المكان الصحيح للمجتمع المدني )َنَفس المواطنة( للتعبير 

عن أفكاره وهواجسه ومشاريعه.

بدء  منذ  المجلس  بها  قام  التي  الخطوات  هي  ما   •  
االنتفاضة؟

- لقد قمت بمبادرٍة شخصية من دون تكليف من أحد، 
وتواصلت مع مجموعة كبيرة من رموز الَحراك الذين أعرفهم 

استبياٍن  وبعد  قبل،  من 
سؤالين  حـــول  ــه  ب قــمــت 
هما: ما هي مطالب الثورة؟ 

الردود  جمعت  العمل؟  آليات  هي  وما 
التي وصلتني وقد نتج عنها مجموعة 

مطالب تتلّخص باآلتي:
أواًل، تشكيل حكومة مستقلة مع صالحيات استثنائية.

ثانًيا، انتخابات نيابية مبّكرة وفق قانون حديث.
ثالًثا، محاربة الفساد واسترداد المال العام وفق القوانين 

التي لها عالقة بهذا الموضوع.
رابًعا، بدء العمل في بناء الدولة المدنية.

خامًسا، إيجاد سياسة اجتماعية ُتضاف إلى شبكات األمان 
التي تحدثنا عنها.

تتم  أن  على  الصحيح  المسار  هي  الخمس  النقاط  هذه 
عبر  تنفيذها  آليات  وتكون  ومعلنة،  واضحة  روزنامة  وفق 

المؤسسات ومن خالل القوانين. 

 • ما هي التدابير واإلجراءات العملية التي يمكن للدولة 
أن تتخذها إلرساء الثقة والمباشرة في إصالحات جذرية؟

أّن  ولو  الناس،  صوت  إلى  أكثر  باإلصغاء  فــوًرا  البدء   -
مجموعة الَحراك ال تمثل كل فئات المجتمع اللبناني، وهم 
تسجيل  عن  واالبتعاد  التواضع  ثم  من  ذلك،  يّدعون  ال 
إنقاذ ما  الحاضر من أجل  الوقت  السياسة في  النقاط في 
االجتماعي  الواقع  رعاية  األصعدة،  كل  على  إنقاذه  يمكن 
من  للخروج  المناسبة  بالصيغة  والتفكير  جــًدا،  الصعب 
كرئيٍس  وليس  الشخصي،  جوابي  الحّل؟  هو  ما  ــة.  األزم
من  فوًرا  الذهاب  هو  االجتماعي،   - االقتصادي  للمجلس 
ي حول الالمركزية  خالل هذه التجربة إلى فتح النقاش الجدِّ
فهي الوسيلة الناجعة لخلق فرص عمل، ولإلنماء واالبتعاد 
عن مركزية السلطة، ولمصالحة الناس مـع مبدأ الدولــة، 

وبناء اإلدارة السليمة.
والواقع  اليوم،  التي نشهدها  الَخّضة  تنعكس  أن  أتمنى 
الذي نعيشه، إيجاًبا على حرية إبداء الرأي وتغيير النمط، 

ولكن األهم أن نسلك طريق الالمركزية.
يبذلون  الذين  المجلس  في  زمـالئي  أحّيي  الختام،  في 
خصوًصـا  وخبرتهم  وقتهـم  من  ويعطون  جبارة  جهوًدا 
على صعيد عمل اللجان. كما أوّد أن أذّكر أّن هيئة المكتب 
بدل  حتى  وال  رواتب  يتقاضون  ال  المجلس  في  واألعضاء 
أّن  إلى  اإلشارة  مع  محض.  تطّوعي  عملهم  إّنما  حضور، 
المؤسسات  من  المجلس 
التي ال تصرف من موازنتها 

إال الثلث.

٤٢

أهم وسيلة لمحاربة الفقر
هي من خالل التعليم

قيام دولة الرعاية والعدالة االجتماعية ال تكون 
بإعادة توزيع الخسائر إّنما بتوزيع األرباح





مقابلة

رئيس جمعية المصارف: 
ودائع المواطنين بخير

٤٤

ومن  المواطنين  لدى  كثيرة  مخاوف  ثمة  لبنان  بها  يمّر  التي  األزمة  ظل  في 
جمعية  رئيس  يجيب  يأتي  ما  في  المصارف.  في  ودائعهم  على  الخوف  أبرزها 

المصارف الدكتور سليم صفير عن اسئلة »الجيش«.

هل  المصارف،  لجمعية  كرئيٍس   •
باإلمكان إلقاء نظرة على وضع القطاع 
المصرفي اللبناني اليوم، وكيف ترون 
مستقبل هذا القطاع في ظّل التحديات 

الكبيرة؟
محرك  هــو  الــمــصــرفــي  الــقــطــاع   -
من  ويعتبر  لبنان  في  الخاص  القطاع 
منذ  اللبناني  االقتصاد  دعائم  أهــم 
بمستقبل  نؤمن  وألّنــنــا  االستقالل. 
لبنان وقدرة الفرد اللبناني على تجاوز 
يبقى  لبنان  مستقبل  فــإّن  التحديات 
هو  االقتصاد  وتعافي  واعًدا،  مستقباًل 
االستقرار  تحقيق  بانتظار  وقت  مسألة 
فــإّن  السابق  فــي  وكما  السياسي. 
تلبي  أن  استطاعت  لبنان  مــصــارف 
حاجات القطاع الخاص في لبنان وأيًضا 
عند  الدولة  مالية  تدعيم  في  أسهمت 
التي  الحالية  الضغوطات  إن  الحاجة. 
الحد  تحقيق  عند  ستتالشى  بها  نمر 
األدنى من االستقرار السياسي وإدخال 
إصالحات أساسية تسهم في استعادة 
النمو، وسيكون للمصارف دور أساسي 

في تسريع عجلة النمو.

في  المصارف  جمعية  دور  هو  ما   •
تجاوز األزمة الراهنة؟

مصالح  ترعى  المصارف  جمعية   -
بــدوره  هو  ــذي  ال المصرفي  القطاع 

المواطنين  ودائع  حماية  عن  مسؤول 
المصرفية  الخدمات  وتأمين  ورعايتها 
بذلك من خالل  تقوم  والجمعية  لهم. 
نتابع  نحن  لبنان.  مع مصرف  التنسيق 
ونسارع  األوضــاع  تطورات  باستمرار 
لحماية  الــالزمــة  التدابير  اتخاذ  إلــى 
العاملين في القطاع، وبالتأكيد مصالح 

المودعين.

إلى  تحويالت  عن  كثير  كالم  ثّمة   •
وحتى  الفترة  هذه  خالل  لبنان  خارج 
في أثناء إقفال المصارف. ماذا تقولون 

في هذا الصدد؟
عصرنا  في  المصرفية  التحويالت   -
عالمية.  معايير  تعتمد  وهي  موثقة، 
القطاع المصرفي في لبنان يلتزم هذه 
المعايير إلى أقصى الحدود. لذلك فإّن 
قانونية  غير  معامالت  أي  عن  الحديث 
لبنان هي  توجيهات مصرف  تلتزم  وال 

مجرد شائعات.

مصرف  تعميم  إلى  تنظرون  كيف   •
لبنان الذي طلب من المصارف زيادة 

رسملتها بنسبة ٢0 في المئة؟
مستمر  تشاور  في  كمصارف  نحن   -
مع حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض 
معرفة  األكثر  الشخص  وهو  سالمه، 
أحب  وهنا  لبنان.  في  المصارف  بواقع 

كان  التي  ــراءات  ــ اإلج ــأّن  ب أذّكـــر  أن 
السابق  في  المركزي  المصرف  يتخذها 
المصرفي  القطاع  حماية  في  أسهمت 
التي  العالمية  المالية  األزمة  أثناء  في 
كبريات  مــن  عــدد  تــهــاوي  إلــى  أدت 
حول  المالية  والمؤسسات  المصارف 

العالم واستطاع لبنان أن ينجو منها.

على  خطر  ال  بأن  تطمينات  ثّمة   •
أموال المودعين تقابلها مخاوف كثيرة. 

كيف يمكنكم طمأنة اللبنانيين؟
- لوال وجود مخاوف وقلق لما كانت 
تلك  وخصوًصا  ضرورية،  التطمينات 
مصرف  عن  تصدر  التي  التطمينات 
المواطنين  أيًضا نطمئن  لبنان. ونحن 

بأن ودائعهم بخير ولن تتبخر.

القسري  اإلقفال  مفاعيل  هي  ما   •
للمصارف؟

- من الطبيعي أن يؤدي اإلقفال إلى 
تراكم المعامالت وخصوًصا أّن النشاط 
كبيًرا  جزًءا  يحتل  لبنان  في  المصرفي 
من نشاط المواطن اليومي. وفي أثناء 
فترة اإلقفال القسري اكتشف المواطن 
عمل  أهمية  المؤسسات  فقط  وليس 

المصارف في تسيير أموره الحياتية.



من  بيروت  بنك  أّن  المعلوم  من   •
اللبناني  للجيش  األساسيين  الداعمين 
المؤمنين  ومن  صعيد  من  أكثر  على 
هي  ما  لبنان؟  إلنقاذ  الكبير  ــدوره  ب
وكيف  المؤسـسة،  لهذه  نظرتكم 
الظروف  اليوم في ظّل  تقرأون دورها 

االقتصادية الصعبة؟
أكثر من أي وقت مضى أثبت الجيش 
الوطن  وحدة  ضامن  هو  أّنه  اللبناني 
مواطن  وكل  األهلي.  والسلم  وأمنه 
أن  الطبيعي  من  لبنان  ويحب  يؤمن 

الجيش  مؤسسة  جانب  ــى  إل يكون 
العماد  رأسها  وعلى  الحكيمة  وقيادتها 
جوزاف عون. ال اقتصاد بال أمن وال أمن 

بال جيش لبنان.

• كلمة أخيرة؟
الوحدة  مشهد  مؤخًرا  لفتني  لقد   -

الوطنية الذي عّبر عنه الشباب اللبناني 
في هذا الحراك من خالل اعتماد العلم 
إلى  الشمال  اللبناني كراية وحيدة من 

الجنوب.
اللبنانيين  إجمـاع  أيًضا  لفتـني  كما 
به  يقـوم  ــذي  ال ــدور  ال احتـرام  على 
فالجيش  وتقديـره.  اللبناني  الجيـش 
بل  لألمـن  ضامًنـا  فقط  ليس  اليوم 
السلمـي،  التعبيـر  لحريـة  حامًيـا  أيًضـا 
في  الشبـاب  ثقـة  سيعزز  أمــر  وهــذا 

جيشهـم الوطني.

مستقبل لبنان يبقى مستقباًل واعًدا، وتعافي االقتصاد هو مسألة 
وقت بانتظار تحقيق االستقرار السياسي.

أكثر من أي وقت مضى أثبت الجيش أّنه هو ضامن وحدة وأمن 
الوطن والسلم األهلي.

٤٥





٢٠١٩ - ٢٠٢٠
إعداد: العميد المتقاعد خليل الحلو

٤٧

لبنان وسط التطورات اإلقليمية والدولية

يشهد لبنان انتفاضة شعبية منذ نحو شهرين وسط وضع اقتصادي – مالي – اجتماعي متدهور لم يسبق له مثيل، وفي 
ظل صراعات دولية إقليمية حادة تعيدنا بالذاكرة إلى عشية الحرب العالمية األولى. العالم العربي يعاني بدوره تفسخات 
وخالفات حادة ومشاكل داخل كل دولة من دوله، فضاًل عن ظهور العبين غير حكوميين في المنطقة مثل تنظيَمي القاعدة 

وداعش والحشد الشعبي في العراق والحوثيين في اليمن وغيرهم.

حّولت هذه العوامل مجتمعة االهتمام عن لبنان على عكس 
االهتمام  اقتصر  فقد  الماضي.  القرن  خالل  يحدث  كان  ما 
العربي على زيارة تفقدية لموفد من جامعة الدول العربية، 
على  الحالية  األزمة  بداية  منذ  فاقتصر  الدولي  االهتمام  أما 
وعلى  وواشنطن،  موسكو  من  كل  في  التصاريح  بعض 
وآخر  فرنسي  أحدهما  لموفَدين  استطالعيتين  زيارتين 
التطورات  تنعكس  أن  يمكن  كيف  هو  والسؤال  بريطاني. 

اإلقليمية والدولية على األزمة في لبنان؟

أولويات الدول العظمى ليست في الشرق األوسط
الكبرى اهتماًما بمنطقة الشرق األوسط  العواصم  ُتبدي  ال 
وال سيما بلبنان كما في السابق ألسباب متعددة، فالواليات 
المتحدة تحولت من بلد مستورد للغاز والنفط إلى بلد مصّدر 
لهما، كما أّنها قررت عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول 
بعد تجربَتي العراق وأفغانستان الفاشلتين، وهي تحتفظ فقط 

محاربة  مهمتهم  وسوريا  العراق  في  جندي   7000 بحوالى 
مقارنة  منخفض  عدد  وهو  المتطرفة،  األصولية  التنظيمات 
بما كانت عليه القوات األميركية في العراق قبل العام 2011 
السياق  في  جندي.  ألف  وثالثين  مئة  إلى  عددها  وصل  إذ 
نفسه وليس بعيًدا عن الشرق األوسط دخلت واشنطن في 
لسحب  تستعد  حيث  أفغانستان  في  الطالبان  مع  مفاوضات 
فإّن  األوروبي  االتحاد  لدول  بالنسبة  أما  هناك.  من  قواتها 
الذي تعتمد عليه  الرئيسي  المصدر  الشرق األوسط لم يعد 
الستيراد النفط والغاز لورودهما إليها من دول أوروبية ومن 

شمالي أفريقيا ومن روسيا وآسيا الوسطى.
أّن  الكبرى، كما  الدول  على صعيد آخر تدور صراعات بين 
بعضها يعاني صعوبات داخلية تشغلها عن منطقتنا. وعلى 
حرًبا  الصينية   - األميركية  العالقات  تشهد  المثال  سبيل 
مجال  في  أخرى  حرب  عن  فضاًل  الطرفين  بين  اقتصادية 
االصطناعي  والذكاء  المتقدمة  المعلوماتية  التكنولوجيا 
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الداخل  صعيد  على  التصعيد.  إلى  مرشحة  الحرب  وهــذه 
الصيني تعاني بكين من تردٍّ في الوضع االقتصادي مما جعل 
السلطات متشددة خاصة في ظل ما يجري من تظاهرات في 
هونغ كونغ والتي ُيخشى من امتدادها إلى الداخل الصيني، 
للنظام  الوضع ال يشكل أي تهديد  أّن هذا  إلى  مع اإلشارة 

في بكين. 
من جهتها، روسيا قلقة جًدا مما يجري على حدودها الغربية 
ودول  وبولندا  وبيالروسيا  أوكرانيا  في  سيما  ال  والجنوبية، 
البلطيق حيث يدور صراع نفوذ مع واشنطن. فهذه األخيرة 
األوكرانية  المسلحة  للقوات  وتدريب  تسليح  برنامج  تتابع 
في  موسكو  تدعمهم  الذين  االنفصاليين  مع  تتواجه  التي 
بولندا  الناتو  البالد، كما تدعم واشنطن ودول حلف  شرقي 
العضو في الحلف والمحاذية لبيالروسيا، بينما تدعم موسكو 
بيالروسيا عسكرًيا. من ناحية أخرى هناك اهتمامات تعتبرها 
موسكو أولويات على حساب الشرق األوسط، ومنها التطوير 
والغاز،  بالنفط  والغني  الواسع  البالد  لشرقي  االقتصادي 
الشرق  ودول  الصين  إلى  لتصديرهما  منه  أنابيب  وتمديد 
على  السيطرة  في  روسيا  رغبة  ذلك  إلى  يضاف  األقصى. 
األراضي  الشمالية حيث  المتجمدة  القارة  النفط في  مخزون 
تطوير  على  موسكو  تعمل  الغاية  ولهذه  أحد.  ملك  ليست 
المناطق  في  والعلمية  والبحرية  والتقنية  العسكرية  قدراتها 
المحور  أصبح  الذي  الهادئ  المحيط  وفي  للبالد  الشمالية 
الداخلي  الصعيد  وعلى  أخيًرا  العالمي.  لالقتصاد  األساسي 
تعاني روسيا مشاكل اجتماعية – اقتصادية – سياسية حادة 
تظاهرة  أكثر من 1440  قيام  اآلن  حتى  ُأحصي  أّنه  لدرجة 
احتجاجية في البالد منذ بداية العام 2019 وقد تم قمعها 

بالقوة مع توقيفات طالت الكثيرين.
محاوالت  هناك  الكبرى،  الدول  بين  الصراع  إلى  وبالعودة 
العسكرية  القوة  لمواجهة  والصين  روسيا  بين  تقارب 
األميركية، وتعيش كل من واشنطن وموسكو وبكين مرحلة 
من سباق تسلح غير مسبوق بينها يشمل األسلحة االستراتيجية 
 Hypersonic Gliding وخاصة الصواريخ المنزلقة الفرطوتية
المدى  الطويلة  الفرطوتية  العابرة  والصواريخ   ،Missiles
البالستية  والصواريخ   ،Hypersonic Cruise Missiles
القدرات  ذات  والمروحيات  والمقاتالت  المدى،  القصيرة 
قواتها  نشر  بكين  تتابع  الصراع  هذا  سياق  في  الشبحية. 
البحرية والجوية في جزر المحيط الهادئ الجنوبي حيث تعلن 
عن  سنوات  منذ  العسكريين  قادتها  لسان  وعلى  صراحة 
إعطاء  إلى  بواشنطن  دفع  مما  منه،  األميركيين  طرد  نيتها 

ورفع  األوسط،  الشرق  على حساب  الموضوع  لهذا  األولوية 
جنوبي  في  السابع  لألسطول  التابعة  البحرية  قطعها  عدد 
وكوريا  اليابان  سيما  وال  حلفائها  وحث  الهادئ،  المحيط 
الجنوبية واستراليا على تطوير قواته البحرية والتنسيق فيما 
الخطوط  على  والسيطرة  التفّوق  على  الحفاظ  بهدف  بينها 
ثلثا  التي يمر عبرها  الهادئ  المحيط  المحورية في  التجارية 

التجارة العالمية.
الهند  مع  التقارب  على  واشنطن  تعمل  نفسه  السياق  في 
نشر  على  وتحثها  مشتركة  بحرية  تدريبات  معها  وُتجري 
الشرق  في  الصين  مع  الــتــوازن  لتحقيق  البحرية  قواتها 
األقصى. في المقابل، يعاني االتحاد التباطؤ االقتصادي من 
جهة وتدفق الالجئين من أفريقيا والشرق األوسط من جهة 
اليمين  وصعود  القومي  الشعور  بتنامي  يسهم  مما  أخرى، 
المتطرف، وهذا ما يزعزع االتحاد داخلًيا بخاصٍة وأّنه يشهد 
خروج بريطانيا منه )البريكسيت( وارتفاع أصوات للخروج في 
مثل  انفصالية  ومحاوالت  وإيطاليا،  اليونان  مثل  أخرى  دول 
دعوات انفصال كاتالونيا عن إسبانيا. على ضوء كل ما ُذكر 
الغربي  والعالم  الكبرى  العواصم  أولويات  أّن  ُيستنتج  أعاله 

هي ليست في الشرق األوسط وحتًما ليست في لبنان. 

االستقرار في الشرق األوسط مفقود على المدى المنظور
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ولمدة خمسين عاًما كانت 
التوازنات في المنطقة مضبوطة من قبل القوتين العظميين 
استقراًرا  حقق  مما  السوفياتي،  واالتحاد  المتحدة  الواليات 
وأعمال  بسرعة،  ضبطها  تم  قصيرة  حروب  تخللته  نسبًيا 
 Low حربية محدودة وصراعات محصورة ذات وتيرة منخفضة
Intensity Conflicts. بعد انهيار االتحاد السوفياتي في مرحلة 
أولى وانخفاض اهتمام واشنطن بالمنطقة في مرحلة الحقة، 
اإلقليمية  القوى  بين  التاريخية  والتباينات  الخالفات  برزت 
مما أدى إلى صراعات مباشرة أو بالواسطة بين هذه القوى 
وليبيا  ولبنان  وسوريا  والعراق  اليمن  مثل  مجاورة  دول  في 
والبحرين وغيرها. أدت هذه الصراعات إلى حالة عدم استقرار 
تستطيع  أن  دون  من   2000 العام  منذ  المنطقة  في  دائم 
واشنطن وموسكو ضبط الوضع بفعالية كما كان يحصل في 
العراق منذ  إّن واشنطن تدخلت مباشرة في  السابق، ال بل 
العام 1990 ثم خرجت منه في العام 2011 وعادت إليه في 
العام 2014 بعدما كادت داعش تجتاح بغداد. أما موسكو 
فتدخلت في سوريا منذ العام 2015 برضى أميركي، والدليل 
قيامهما  رغم  الطرفين  قوات  بين  اشتباك  أي  حصول  عدم 
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بأعمال حربية على المسرح نفسه طوال أربعة أعوام. ويمكن 
سوريا  في  روسيا  انشغال  إلى  مرتاحة  واشنطن  إّن  القول 
مما يعرقل استعمال مواردها العسكرية في أمكنة أخرى من 

العالم تشكل أولوية لواشنطن مثل دول أوروبا الشرقية.
لقد تفاقم عدم االستقرار في كل من العراق وسوريا واليمن 
مثل  إقليمي  حجم  لهم  حكوميين  غير  العبين  بروز  بفعل 
في  موسكو  دور  إلى  وبالعودة  وداعش.  القاعدة  تنظيَمي 
المنطقة، فهي تحاول جاهدة تحقيق استقرار ترعاه هي بين 
األطراف في سوريا، وتحاول لهذه الغاية نسج عالقات جيدة 
مع الدول المتصارعة في المنطقة وال سيما إسرائيل وإيران 
الفراغ  العربية السعودية ومصر وتركيا بغية ملء  والمملكة 
وذلك  ودبلوماسًيا،  عسكرًيا  خلفها  واشنطن  تتركه  الذي 
بموافقة الواليات المتحدة، ومن المؤشرات على ذلك إخالء 
القوات األميركية عدة مواقع لها في شمال سوريا وتسليمها 
كانت  مناطق  إلى  التركي  الدخول  أثر  على  الروسية  للقوات 
تسيطر عليها قوات سوريا الديموقراطية. جهود موسكو هذه 
لجعلها  أيًضا  تهدف  المنطقة  دول  مع  جيدة  عالقات  لنسج 
التنفيذ دبلوماسًيا  الحلول ووضعها موضع  قادرة على طرح 
الدول وال سيما تركيا  وعسكرًيا من دون مواجهة مع هذه 
وإسرائيل وإيران. في السياق نفسه شهدنا مسارات أستانة 
تثمر  لم  لسوريا  حلول  طرح  موسكو  حاولت  حيث  وسوشي 
التركية  القوات  دخول  ومنذ  هدنات هشة.  اآلن سوى  حتى 
الروسية –  الشراكة  انقسامات في  إلى شمالي سوريا برزت 
اإليرانية، فاإليرانيون متهمون مثاًل بتحريض النظام السوري 
على توتير عسكري مع ميليشيات تدعمها تركيا في محافظة 
الحد  على  الحفاظ  تنوي  التي  موسكو  يريح  ال  مما  إدلب، 

األدنى من العالقات الجيدة مع أنقرة. 
إيرانية في سوريا موجهة  استهداف مواقع  إسرائيل  تتابع 
بذلك رسائل إلى موسكو لكبح جماح طهران على األراضي 
بدوره  العراق  األوضــاع.  تعقيدات  من  يزيد  مما  السورية، 
وقد  سوريا  غرار  على  إقليمي   – دولي  لصراع  مسرح  هو 
التوتر  فانخفض  اليمن  في  أما  الفساد.  أزمة  فيه  تفاقمت 
بعدما رعت السعودية هدنة بين الحوثيين المدعومين من 
أدى  مما  اإلمــارات،  من  المدعوم  الجنوبي  والتحالف  إيران 
إلى انخفاض الغارات الجوية السعودية على اليمن وعمليات 
مقارنة   %80 بنسبة  السعودية  مع  الحدود  عبر  الحوثيين 
بالسابق، لكن حرب اليمن لم تنتِه بعد وليس هناك من رابح 
أزمات  انخفاض اهتمام السعودية في  إلى  فيها، وهي أدت 
كل من سوريا والعراق ولبنان. ومع انخفاض وتيرة األعمال 

السعودية  تعيد  أن  المحتمل  من  البلد،  هذا  في  الحربية 
اهتمامها من جديد بكل أزمات المنطقة في حال لم تتفاقم 
السعودية  األراضي  وبقيت  وطهران  واشنطن  بين  األزمة 

بمنأى عن الصواريخ اإليرانية.
أن  بعد  الواجهة  إلى  عاد  األميركي   - اإليراني  الصراع 
النووي  االتفاق  من  ترامب  دونالد  الرئيس  إدارة  انسحبت 
مع إيران في أيار 2018 وفرضت عقوبات قاسية عليها مما 
خّفض الصادرات النفطية اإليرانية بنسبة 75% علًما أّن هذه 
الصادرات تشكل الموارد األساسية للعمالت الصعبة إليران. 
أخرى  قطاعات  طالت  بل  النفط  على  تقتصر  لم  العقوبات 
مثل المعادن والقطاع النووي وغيرهما، فتوّعدت إيران أّنها 
لم  حال  في  كافة  الخليج  دول  من  النفط  تصدير  ستعرقل 
بين  حوادث  عدة  حصلت  وقد  نفطها.  بتصدير  لها  ُيسمح 
الطرفين بسبب نسبة التوتر، وعّززت واشنطن انتشار قواتها 
العسكرية في منطقة الخليج، لم تؤّد محاوالت إيران لتخفيض 
العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها عليها واشنطن إلى أي 
نتيجة مما أدى إلى انهيارات اقتصادية – اجتماعية في الداخل 
اإليراني ُترجمت بتظاهرات وأعمال عنف واسعة النطاق، فضاًل 
والخالصة  المنطقة.  في  حلفائها  على  انعكاسات سلبية  عن 
أّن الصراع األميركي – اإليراني مرشح لالستمرار خالل األشهر 
القادمة مما يزيد من عدم االستقرار في كل دول المنطقة 

بما فيها لبنان. 

كيف يمكن ألزمات المنطقة أن تنعكس على لبنان؟
الوضع اإلقليمي  أّن  الحالية أسباب داخلية، كما  لالنتفاضة 
ينعكس على لبنان وبالتالي فإّن االستقرار فيه هو على خط 
جهة  من  الكبرى  الــدول  مصلحة  بين  ما  جًدا  رفيع  فاصل 
دولية  أولويات  ظل  في  أخرى،  جهة  من  اهتمامها  وعدم 
بعيدة جًدا عن المنطقة وعن لبنان، وصراعات إقليمية حادة 
وأجواء انعدام الثقة بين عواصم المنطقة، وعليه ال أفق على 
المدى المنظور لتسويات في لبنان على غرار تسويَتي الطائف 

والدوحة، وال مؤشرات ألي جهد دولي لحل األزمة.
االنتفاضة  مع  التفاعل  الدستورية  السلطات  على  يبقى 
على  قدرتها  أثبتت  والتي  شهرين  منذ  المستمرة  الشعبية 
لممارسة  والتشريعية  التنفيذية  السلطَتين  أعمال  مراقبة 
المالي  التدهور  ــف  ووق الفساد  محاربة  فــي  واجباتها 
واالقتصادي بعيًدا من مصالح القوى العالمية واإلقليمية، كما 
أثبتت قدرتها على تسهيل وضع السلطة القضائية يدها على 

الملفات الساخنة.







وجهة نظر
بقلم: جورج علم
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ال توّفر الجغرافيا استقراًرا مطلًقا، إّنها مطمح الغزاة والفاتحين، كونها مورد الرزق والثروة. والجغرافيا ال تستّقر حيث 
البراكين المشتعلة. الشمال السوري خير برهان، إاّل أّن الرئيس األميركي دونالد ترامب يهوى المجازفة، ويعشق الذهب 
األسود، وحيث تكون الفريسة تحوم النسور. قال في خطاب القسم إّنه سيجعل منابع الطاقة تحت السيطرة. فعلها في 
االستراتيجّية  تفعيل  األول  هدفه  واألعمال«،  المال  »نادي  من  جاء  أّنه  مناسبة  غير  في  أّكد  الخليج.  في  وقباًل  فنزويال، 
األميركّية المرسومة تجاه الشرق األوسط: »النفط، الممّرات اآلمنة، وأمن إسرائيل«. وأضاف عليها جورج دبليو بوش بند 

»محاربة اإلرهاب«، بعد سقوط البرَجين في نيويورك في ١١ ايلول ٢00١.

كان اإلرهاب »الهواء األصفر« الذي اخترعه العقل المخابراتي 
في  البداية  كانت  الحدود.  ويغّير  السدود،  بأعاصيره  ليقتلع 
أفغانستان، ثم العراق، قبل أن تنتشر العدوى في اإلقليم. لم 
يكن هدف »حملة بوش« اقتالع ديكتاتورية صدام حسين، 
بل السيطرة على آبار كركوك، واألنبار. لم يكن ترامب مفتوًنا 
 2017 األول  تشرين   22 في  قواته  أرسل  بل  الــزور،  بدير 
للسيطرة على حقل »العمر« النفطي، بواسطة »قوات سوريا 
محاربة  من  »تمكينها  شعار  تحت  قسد«،   – الديموقراطية 

داعش«. َمن اخترع »داعش؟!«.
 Exxon شركة  إدارة  في  منهمًكا  تيلرسون  ريكس  كان 
إليه  ُأسندت  للخارجية.  وزيــًرا  ترامب  اختاره  عندما   Mobil
مهمة »تطوير حقول النفط في المناطق التي تموضع فيها 
المصلحي«  »الزواج  يعّمر  لم  سوريا«.  في  األميركي  الجيش 
هادئ،  تيلرسون  سريًعا،  النتائج  يريد  َنِهم،  ترامب  طوياًل. 
ولو  الخسائر،  وبأقل  والمواصفات،  المعايير  بأفضل  يريدها 

استغرق األمر بعض الوقت، فحصل الطالق.

قرار وعودة عنه
بعد سنوات، انهار اإلرهاب، انتهت الحملة األميركية بالقضاء 
في  باالنسحاب  المفاجئ  قراره  ترامب  اّتخذ  »داعش«،  على 
أن  ُيفترض  »كــان  موقفه:  بــّرر   ،2018 األول  كانون   19
كان  يوًما،   30 لمّدة  سوريا  في  المتحدة  الواليات  تكون 
من  معركة  في  وتدّخلنا  بقينا  لكّننا  سنوات،  عدة  قبل  ذلك 
الذي  المكان  في  »سنقاتل  مضيًفا:  األفق«،  في  هدف  دون 

قراره  الفوز«.  أجل  من  فقط  وسنحارب  بمصالحنا،  يتعّلق 
هذا أثار ريبة داخل »الكونغرس«، وبلبلة واسعة في صفوف 
الخارجية.  وزارة  لدى  صدمة  وأحدث  »البنتاغون«،  جنراالت 
استغل »البنتاغون« لغة المصالح التي يحّبذها الرئيس. تروي 
رئيس  ميلي  مارك  الجنرال  »رأى  اآلتي:  تاميز«  »النيويورك 
أركان الجيش ضرورة ثنيه عن هذا القرار مّتبًعا في ذلك نهًجا 
مختلًفا مع رئيس تتغّير آراؤه بين الساعة واألخرى، فعمد إلى 
القوات  التجارية للحيلولة دون سحب  مخاطبة خلفّية ترامب 
المهمة،  هذه  أجل  ومن  أصــدره،  عّما  والتراجع  األميركية 
ذكر له الجنرال األميركي أّن حقول النفط السورية إذا ُتركت 
تنظيم  تحت سيطرة  جديد  تعود من  فقد  حماية  دون  من 
وروسيا«.  كإيران،  لواشنطن  مناوئة  دول  إلى  أو  »داعش«، 
الطّيب  رجب  التركي  الرئيس  استقبل  وعندما  ترامب،  اقتنع 
أردوغان في المكتب البيضاوي )تشرين الثاني( أعلن أمامه 

أّن »البنتاغون أقنعنه بالعودة عن قرار االنسحاب«.

األهداف تتعدى النفط
يرى مركز البحوث Global Research أّن حماية آبار النفط 
ليست الهدف الوحيد، هناك أهداف أخرى لالنتشار األميركي 

في بعض الشمال السوري، بينها:
- استعداد الرئيس األميركي لحملته االنتخابية نهاية العام 
المقبل، انطالًقا من »االنسحاب من الحروب غير المنتهية في 

الشرق األوسط«، لكن مع الحرص على »منابع النفط«.
- البقاء عسكرًيا لمواصلة الحرب ضد خاليا »داعش«.
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- عدم التخّلي بشكٍل كامل عن »الحلفاء األكراد«.
مع  تفاوضية  طاولة  أي  حول  األميركي  الحضور  فرض   -
مستقبل  حول  السياسية  بالعملية  تتصل  وموسكو  دمشق 

سوريا بعدما بدأت اللجنة الدستورية أعمالها.
- مراقبة عملية »نبع السالم« التركية في الشمال السوري، 
األميركي،  المجهر  تحت  سوريا  في  التركي  النشاط  ووضع 
األطلسي  الحلف  عن  االبتعاد  أنقرة  بدأت  بعدما  خصوًصا 

)الناتو(، باتجاه »الشريك« الروسي.
المراقبة من  االستراتيجي تحت  »البو كمال«  - وضع معبر 
قبل قاعدة »التنف« لقطع خّط اإلمداد بين بيروت – دمشق 

– بغداد – طهران.
سوريا،  شرق  عسكرية  لعملياٍت  استخباراتي  دعم  توفير   -

وغرب العراق.

فرنسا.. أوروبا
سياسة  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  يهضم  لم 
الرقص على حبال المصالح التي يجيدها ترامب. هيبة فرنسا 
على المحك، ومصالحها أيًضا، دعا إلى اجتماع طارئ للتحالف 
تشرين  منتصف  واشنطن  استضافته  »داعش«  الدولي ضد 
الثاني الماضي في حضور وزراء خارجية 31 دولة. فّجر ترامب 
في  األميركية  القوات  »ستبقى  مفاجأتين:  انعقاده  عشّية 
جيب شمال شرق سوريا قرب حدود العراق لحماية النفط«، 
و»لن نتدخل في الحروب الطاحنة بين تركيا واألكراد شمال 
قليلة  بأعداٍد  األرض  على  الموجودون  الفرنسيون  سوريا«. 
الرّد من وزير  إلى جانب »المارينز«، طالبوا بضماناٍت، فجاء 
جندي   800 إلى   600 »إّن  إسبر  مــارك  األميركي  الدفاع 
سيبقون في سوريا، لكن األجواء تتغّير، واألحداث على األرض 
تتغّير، يمكن أن نرى مثاًل شركاء وحلفاء أوروبيين ينضّمون 
إلينا. إذا انضموا إلينا على األرض، فقد يسمح لنا ذلك بإعادة 
نشر مزيد من القوات هناك«. لكن ماكرون لم يقتنع، يريد 
العسكرية  المشاركة  زيادة  مردود  حول  موثوقة  ضمانات 
التسوية  »حقول«  في  أو  النفط،  حقول  في  إن  الفرنسية، 

السياسية عندما تنضج المواسم، ويحين موعد القطاف.

الميدان العراقي
السورية،  الساحة  في  لفرنسا  يعّوض  أن  ماكرون  يحاول 
دبليو  جورج  جّرد  عندما  العراقية.  الساحة  في  خسرته  ما 
صّدام  ضد   ،2003 آذار   19 في  العسكرية  حملته  بوش 
شاركت  فيما  بالركب،  اللحاق  عن  فرنسا  تخّلفت  حسين، 

بريطانيا بقوٍة، وكان للغياب الفرنسي عن »التوّرط«، تغييب 
راهًنا  العراق  في  يجري  ما  العراقية.  الساحة  عن  لمصالحه 
»عرس دموي بزّفات كثيرة متنوعة«، يبدأ من مطالب شعبية 
معيشية اجتماعية محّقة، ويتدّرج نحو محاربة الفساد، وإنهاء 
وتحقيق  المنهوبة،  األموال  واستعادة  الفاسدين،  صالحيات 
الرشيد،  والحكم  الحّقة،  والديموقراطية  االجتماعية،  العدالة 
لينتهي إلى تصفية حسابات المحاور المتصارعة في المنطقة 
على الساحة العراقية التي تشكل خط تماس ساخن ما بين 
خضّم  في  الوحيد،  الثابت  ويبقى  وإيران.  المتحدة  الواليات 
هذه الفوضى العارمة أّن إدارة ترامب قد نصبت خيمة آمنة 
مناطق  وعموم  وكركوك،  األنبار،  في  النفط  حقول  فوق 
قاعدة  وعلى  الفوضى،  من  ومستفيدة  مستدركة،  العراق، 

»َفّرق َتُسد؟!«.
              

لبنان
أما لبنان، »فربيعه جاء في عّز تشرين«. تدّلل »الواتساب« 
الشوارع،  واكتّظت  الساحات،  فامتألت  خاطر،  بشوفة  مطالًبا 
وأقفلت الطرقات، وعلت الصيحات المطلبية المحّقة، وانشّلت 
المرافق العامة والخاصة في البالد. إّنه »عرس جماهيري غير 
مسبوق، بألف زّفة وزّفة، على حاّفة منزلق سحيق«. أطّل البابا 
فرنسيس من على شرفة الفاتيكان محّيًيا شباب لبنان، لكّنه 
نصحهم بالحوار. وأطّل وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، 
الموفد  وأطــّل  مبتهًجا...  مشّجًعا،  أيًضا،  شرفته  على  من 
الفرنسي كريستوف فارنو من على شرفة قصر الصنوبر في 
بيروت، يدعو اللبنانيين إلى التعّقل قبل فوات األوان. تزامنت 
»توتال«  شركة  مع  المضروب  الموعد  اقتراب  مع  زيارته 
المياه  في  للنفط  حقل  أول  حفر  ببدء  للمباشرة  الفرنسية 
الموفد  زيارة  األميركية  السفارة  رصدت  اللبنانية.  اإلقليمية 
زمالءها  ذّكرت  طربوشها«،  حتى  »بابوجها  من  الفرنسي 
لبنان،  في  مصالحهم  على  اآلخرين  والغيورين  األوروبيين، 
بأّن خرائط ترسيم الحدود النفطية مع إسرائيل ال تزال في 
عهدة ديفيد شنكر، وقبله ديفيد ساترفيلد، وقبله فريدريك 
هوف. إّنه النفط، وإذا كان من يعمل حًقا على عدم تحويل 
ربيع لبنان إلى خريف داٍم، وساحة مفتوحة لتصفية حسابات 
المحاور، فعليه أن يتقن عملية ترسيم الحدود النفطية وفق 

الخرائط األميركية... قبل فوات األوان.
إدارة ترامب نصبت خيمة آمنة فوق حقول النفط في األنبار، 
وكركوك، وعموم مناطق العراق، مستدركة، ومستفيدة من 

الفوضى، وعلى قاعدة »َفّرق َتُسد؟!«.



تحت الضوء
إعداد: روجينا خليل الشختورة

ما الذي نشهده اليوم
َحراك، انتفاضة أم ثورة؟

٥٤

حين  وفي  المناطق،  مختلف  تشمل  احتجاجية  تحّركات  اليوم  لبنان  يشهد 
كلمة  آخرون  يستخدم  االحتجاجات  هذه  لوصف  حراك  كلمة  البعض  يستخدم 
انتفاضة أو كلمة ثورة. أي من المصطلحات الثالثة ينطبق على واقع ما يجري 
في لبنان؟ وكيف تنشأ الثورات ومتى تنجح ومتى تنزلق نحو الفوضى؟ عن هذه 
األسئلة وسواها تجيبنا االختصاصية في علم النفس السيدة جوليانا كنعان ديب.

االختصاصية في علم النفس 
السيدة جوليانا كنعان ديب

بدايًة، عّرفت السيدة ديب ما يشهده 
من  عليه  تمّر  لم  بسابقة  اليوم  لبنان 
وال  المطلبي  السقف  قبل، ال من حيث 
وال  المناطقية،  وال  الطائفي  التنّوع 
التشارك الحزبي، وال االستمرار الزمني 
ما  فإّن  وبالتالي  العمري...  التنّوع  وال 
و»التظاهرة«  »الَحراك«  تخطى  يحصل 
ما  إلــى  أقــرب  ليصبح  و»االنتفاضة« 

ُيعرف بـ»الثورة« وفق رأيها.
الوضع  هو  الَحراك  أّن  توّضح  وهي 
الذي يشير إلى تحّرك عدد من األفراد 
جماعة  ضمن  نفسها  المطالب  لهم 
األطباء  نقابة  ضمن  كمطلٍب  واحدة، 
األســاتــذة  لنقابة  مطلب  أو  مــثــاًل، 

المتعاقدين...
يتحّول  عندما  فهي  التظاهرة  ــا  أّم
الَحراك إلى مجموعة أكبر لكّنها محّددة 
وقٍت  وفي  محّددة  مطالب  أيًضا  ولها 
الجنسية  منح  المرأة  كطلب  محّدد، 
متشّعب  موضوع  وهو  مثاًل،  ألوالدها 
الفئات  مختلف  من  النساء  فيه  طالبت 
إليه  النظر  أوجه  أّن  غير  والجمعيات، 
إقراره  في  الفشل  كّفة  جعل  ما  كثيرة 
وبالتالي  ذلــك،  في  النجاح  من  أكبر 

انطفاء التظاهرة المطالبة فيه.
االحتجاجات  تشمل  عندما  ولكن 

أعداد  أمام  ونكون  المناطق  مختلف 
أمام  نصبح  موّحدة،  ومطالب  كبيرة 
االنتفاضة  استمّرت  إذا  انتفاضة. 
تحّولت  المطالب  تحقيق  في  ونجحت 
وانطفأت، فهي  إذا فشلت  أّما  »ثورة« 

تصبح مثل أي تظاهرة أخرى.
يملك  يُعد  لم  من  فهو  الثائر  ــا  أّم
وظيفة،  ال  خسارته:  من  ليخاف  شيًئا 
ال  تعليم،  ال  استشفاء،  ال  طبابة،  ال 

كهرباء، ال ماء وال حتى هواء...

العوامل النفسية في الثورات
التغيير  هو  األساسي  الثورة  مضمون 
أّما السبب المؤدي لها فهو  بالذهنية، 
الحكم  كاحتكار  أنواعه  على  االستبداد 
األبناء(،  إلى  اآلباء  من  الحكم  )توارث 
فئة  واستيالء  العدالة  توافر  وعــدم 
يؤدي  ما  البلد  مقدرات  على  محّددة 
إلى إثرائها على حساب الشعب، وغيرها 
باستطاعة  يعود  ال  التي  المظاهر  من 

المواطن السكوت عنها.
وتــوضــح الــســيــدة ديـــب: اإلحــبــاط 
للثورات،  الرئيس  السبب  هو  النفسي 
من  يتحّول  اإلحــبــاط  يشتّد  فعندما 
إلى  يعود  وهــذا  الفعل  إلــى  الالفعل 
فعاًل  اإلنسان  يريده  ما  بين  التناقض 

)إّنه حق لي  الذي يعيشه  الواقع  وبين 
بات  الــذي  والوعي  مسلوب!(  ولكّنه 
وانفتاحه  اليوم  المواطن  به  يتمّتع 
التواصل  مواقع  خالل  من  الخارج  على 
إدارة  بإمكانه  أّن  ويشعره  االجتماعي 
فقد  أساسي.  سبب  أيًضا  هو  الدّفة 
أصبح المواطن واعًيا إلى كيفية تعامل 
المواطنين  مع  باحتراٍم  المسؤولين 
المعاملة  مع  مقارنًة  أخرى  بلداٍن  في 
التي يلقاها في لبنان، وإلى التقديمات 
من  وهــي  لهم  المؤمنة  والخدمات 
نتيجة  إلى  ووصوله  حقوقهم...  أدنى 
زاد  منه  أفضل  بــات  كّله  العالم  أّن 

إحباطه وقلقه.
ولكن ليس اإلحباط والقلق وحدهما 
العقلي  التنافر  أيًضا  هناك  بل  السبب، 
المعرفي الذي يؤدي إلى عدم التوازن 
أّن  يدرك  أّنه  أي  للشخص،  النفسي 
الفرق شاسع بين ما يراه العقل سليًما 
ما  القائم،  الــوضــع  وبين  ومنطقًيا 
يصيبه بالتوّتر بسبب الصراع الذي لم 

يُعد يستطيع العقل تحمله.
حالة  وهي  النفسي  التوّحد  كذلك، 
خاللها  من  يكتسب  الشعورية  نفسية 
الفرد سمات أو مشاعر أشخاص آخرين 
ما  وأّن  بمعاناتهم  شاعًرا  يجعله  ما 



يصيبهم يصيبه. باإلضافة إلى الجمود 
في  ويتمّثل  السلطة  يصيب  ــذي  ال
المطالب  خّص  ما  في  ببطٍء  تصّرفها 

الشعبية.
العوامل  هذه  بين  التراكمي  التفاعل 

مجتمعة يؤدي إلى الثورة.

اآللية التي تسير وفقها االحتجاجات
نجاح  أّن  إلــى  ديــب  السيدة  تشير 
أعمال  من  تخلو  أن  يقتضي  الثورة، 
الحريات  على  والــتــعــديــات  الشغب 
بالسلمية  والتحّلي  المشاكل،  وإحداث 
بعيًدا  والمطالب  الشعارات  وإطــالق 
يؤدي  هنا،  من  الشتائم.  إطالق  من 
الصورة  نقل  في  كبيًرا  دوًرا  اإلعــالم 
المجال  يفسح  الـــذي  المنبر  كــونــه 
صرخاتهم  إلطــالق  المحتجين  ــام  أم
تفريغ  عن  إلبعادهم  غضبهم  وتفريغ 
سلمية.  غير  أخــرى  بــطــرٍق  الغضب 
الراقية  والنشاطات  التعبيرية  الفنون 
الساحات...(  وتنظيف  النفايات  )جمع 
الثورات  نجاح  أسباب  من  أيًضا  هي 

الصحيح،  السلمي  سياقها  في  وبقائها 
على أن يترافق ذلك مع اإلصرار نفسه 

على تحقيق المطالب.

االنزالق إلى الفوضى
تجدر  كلبنان،  ديموقراطي  بلٍد  في 
قانون  أي  األب«  »قانون  إلى  اإلشــارة 
احترام التسلسل الهرمي للدولة والذي 
الجمهورية،  رئيس  بفخامة  يتمّثل 
ورئيَسي مجلس النواب والحكومة الذين 
فالهتافات  لهم.  التعّرض  عدم  يجب 
مثل  نسمعها  والتي  بالنظام  المنّددة 
»الشعب يريد إسقاط النظام« ال تنطبق 
يكون  النظام  إسقاط  ألّن  نظامنا  على 
عبر صناديق االقتراع، وهنا يظهر التأّثر 
وبالتالي،  الخارجية.  بالثورات  المغلوط 
لالبتعاد  الشعارات  هذه  تصويب  يجب 
مثاًل:  الــفــوضــى.  ــى  إل ــزالق  ــ االن عــن 
»الشعب يريد إصالح النظام«، يتناسب 
أكثر مع المطالبة بالمحاسبة واسترداد 
المؤسسات  وإصالح  المنهوبة  األموال 

وتنظيفها من الفساد...

بين األمس واليوم
في قراءة لبعض النشاطات التي قام 
مشهد  ديــب:  تقول  المحتجون  بها 
القديم  للجيل  أعاد  مثاًل،  الـ»بوسطة« 
التي  الرمانة  عين  »بوسطة«  ذاكــرة 
هي  بينما  اللبنانية،  بالحرب  ذّكرته 
عن  حضارة  يقّل  ال  مظهر  الواقع  في 
جنوب  وصلت  التي  البشرية  السلسلة 
لبنان بشماله. غير أّن مشهد السلسلة 
الجيل  لدى  مألوًفا  يكن  لم  البشرية 
الالوعي  فــي  مطبوع  وغير  القديم 
ذاكرة  إلى  يعيدهم  كمشهٍد  لديهم 

الحرب، لذلك كان له صدى جّيد.
عن  القديم  الجيل  ُيعِرب  وأضافت: 
األهلية  للحرب  العودة  من  مخاوفه 
خاللها  وصمد  وعاشها  سَبَق  التي 
يشَف  ولم  ينَسها  لم  لكّنه  وتخطاها، 
األخطاء  األبناء  يعيد  أن  ويخشى  منها 
نفسها. أّما جيل الشباب فال يقبل فكرة 
كان  التي  والخسارة  الربح  أو  الوقت 
الحرب«  »جيل  أباؤهم.  عليها  يراهن 
صبره  ينفذ  أن  قبل  سنة   30 انتظر 
للتغيير والمطالبة بأدنى حقوقه وجيل 
الشباب يلومه على هذا االنتظار، فهو 
هو  إليه  بالنسبة  الوقت  السرعة،  جيل 
جيٌل  إّنه  زر«...  بـ»كبسة  فــوًرا  اآلن، 

مغامر لكّنه واٍع متعّلم.

يجب االبتعاد عن االنفعاالت والعنف واالنسياق خلف الرغبات، 
باإلضافة إلى وضع خارطة طريق للخطوات المقبلة.
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فرنسا  في  الصفر«  »السترات  حركة 
ــام لم  الــتــي بـــدأت منذ أكــثــر مــن ع
 17 في  احتفلوا  المتظاهرون  تتوقف. 
سنة  بمرور  المنصرم  الثاني  تشرين 
على  قدرتهم  مؤكدين  حركتهم  على 
االحتجاجات  الجماهير.  حشد  مواصلة 
آذار  منذ  اندلعت في هونغ كونغ  التي 
األمر  كذلك  بعد.  تخمد  لم  الماضي 
في العراق حيث تعيش بغداد ومناطق 
واسعة في محافظات الجنوب منذ أكثر 
من شهرين على وقع احتجاجات شعبية 
هي األضخم في التاريخ الحديث للبالد.

انــدلــعــت موجة  ــا  ــًض أي ــران  ــ إي ــي  ف
الثاني  تشرين  منتصف  احتجاجات 
أن  لبثت  ما  السلطات  لكّن  المنصرم، 

أعلنت السيطرة عليها بعد أيام.
الشوارع والساحات في روسيا والهند 
عرفت  والــســودان  وإسبانيا  وتشيلي 
الشعبية  والتحركات  التظاهرات  صخب 
الماضية، فما الذي  في األشهر األخيرة 

يجري في العالم؟
يرى عدد من الخبراء االقتصاديين أّن 
المخاوف  يعزز  االقتصادي  النمو  انهيار 
خصوًصا عند الطبقة الوسطى الغاضبة 
ما يؤجج  والفساد،  المساواة  من غياب 
الشباب  يضطلع  االحتجاجية.  الحركات 
التحركات،  هــذه  فــي  أســاســي  بــدور 
وهؤالء يشكلون حالًيا نسبة 41% من 
لم  نسبة  وهــي  العالم،  في  السكان 
من  الشريحة  هذه  بلغتها  أن  يسبق 

السكان سابًقا.
بقيادة  الــشــبــاب  عنصر  اضــطــالع 

االحتجاجات كان من أسباب ما يرافقها 
اإلطارات  وإشعال  للطرقات  إقفال  من 
التكسير  وأعمال  األمن  قوى  ومهاجمة 
والشغب. هذه األعمال لم تكن بالنسبة 
ذاتها في مختلف البلدان، وكذلك األمر 
القوى  تعامل  بطريقة  يتعلق  ما  في 
المتظاهرين  مع  األمن  حفظ  المولجة 
بلدان.  عدة  في  بالعنف  اتصفت  والتي 
نظرة سريعة إلى ما حصل ويحصل من 

حولنا...

العراق
حالًيا،  الناشطة  االحتجاجات  بين  من 
ُتعتبر تلك التي تجري في العراق األكثر 
على  مرور شهرين  فمع  ودموية.  عنًفا 
وفق  االحتجاجات،  هذه  أدت  اندالعها، 
أكثر من  إلى سقوط  مصادر مختلفة،  
آالف جريح فضاًل عن  قتيل و10   400
المخطوفين.  وعشرات  المعتقلين  آالف 
وقد واجهت القوى األمنية المتظاهرين 

الحي،  الــرصــاص  واستخدمت  بعنٍف 
المطاطي  الــرصــاص  ــى  إل باإلضافة 
وقنابل الغاز والقنابل المسيلة للدموع.

حيال  قلقها  عن  دول  عــدة  أعربت 
األوضاع في العراق ونّدد البيت األبيض 
المفرط  باالستخدام  األوروبي  واالتحاد 
للعنف في قمع المتظاهرين، فيما أدانت 
المميتة  القوة  الدولية  العفو  منظمة 

وغير المشروعة لتفريق الحشود.
العراق  في  االحتجاجات  أسباب  تعود 
إلى ترّدي األوضاع االقتصادية وتفّشي 
الفساد والبطالة. وقد طالب المحتجون 
حكومة  وتشكيل  الحكومة  باستقالة 

مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة.
بعد مرور شهرين على بدء االحتجاجات، 
المهدي وصدر  عادل  استقالت حكومة 
الشرطة شنًقا  بإعدام ضابط في  حكم 
إثر إدانته بقتل متظاهرين، بينما صدر 
حكم بسجن ضابط آخر 7 سنوات على 

الخلفية نفسها.

احتجاجات ومطالب

غليان في لبنان وأكثر من مكان...

٥٦

البلدان، في مشهد يذّكر  الكثير من  العالم وكأّنه قدر كبيرة تغلي، فأصداء االحتجاجات والتظاهرات تتردد في  يبدو 
بالغضب الذي اجتاح ساحات العالم خالل ستينيات القرن الماضي.



فرنسا
ــود  ــوق ــاع أســـعـــار ال ــفـ بــســبــب ارتـ
الرئيس  سياسة  على  واالعــتــراض 
المحتجون  اعتبر  التي  ماكرون  مانويل 
فقًرا،  والفقراء  غًنى  األغنياء  تزيد  أّنها 
تشرين   17 في  فرنسا  في  اندلعت 
ارتدى  احتجاجية  حركة   2018 الثاني 
الصفر  السترات  فيهـا  المشاركون 
»السترات  باسم  الحركة  ُعِرَفت  لذلك 

الصفر«. 
تحصل  كانت  التي  االحتجاجات  تخّلل 
شغب  أعمال  أسبوع  كل  نهاية  في 
على  واعتداء  سيارات  وحرق  وتخريب 
محال، وإغالق محطات المترو والعديد 
مختلفة  وأنحاَء  باريس  في  الطرق  من 

في فرنسا.
االحتجاجات،  مــن  أسبوعين  بعد 
وعّلقت  الفرنسية  الحكومة  تراجعت 
 6 لمدة  الوقود  ضرائب  على  الزيادة 
تواصلت.  االحتجاجات  أّن  غير  أشهر، 
وفي نيسان 2019 قّدم ماكرون ملخًصا 
المتظاهرين  إلرضاء  جديدة  لسياسة 
ورفعوا  احتجاجاتهم  واصلوا  الذين 
إلى  ــواًل  وصـ المطالب  مــن  المزيد 

باستقالته. المطالبة 

خالل األيام األولى لالحتجاجات، سقط 
المحتجين  من  جريًحا  و595  قتيل 
باإلضافة إلى 115 من الشرطة. وفي 
عدد  كان   2019 األول  تشرين  أواخر 
القتلى قد وصل إلى 11 والجرحى إلى 
الشرطة،  من   1797 بينهم   4245

وذلك نقاًل عن وسائل إعالم فرنسية.

هونغ كونغ
في  واسعة  احتجاجات  حركة  بــدأت 
خلفية  على   2019 آذار   15 في  البالد 

مشروع قانون اقترحته الحكومة يسمح 
اعتبر  الصين.  مع  المطلوبين  بتبادل 
المحتجون أّن القانون يؤدي إلى تدّخل 
لهونغ  القانوني  النظام  في  الصين 
جزئي،  ذاتي  بحكم  تتمتع  التي  كونغ 
مفاعليه  أّن  من  خشيتهم  عن  وأعربوا 
المسؤولين  تسليم  على  تقتصر  لن 
في  المختبئين  الفاسدين  الصينيين 
الناشطين  ستشمل  وإنما  كونغ  هونغ 

الذين يعارضون سياسة بكين.
في  االحــتــجــاجــات  وتــيــرة  تصاعدت 
حزيران واضطرت الحكومة بسببها إلى 

تأجيل »القراءة الثانية« للقانون.
تظاهرات  تنظيم  إلى  المحتجون  عمد 
المدني  العصيان  وأعلنوا  واعتصامات 
إلى  أدى  ما  الشرطة،  مع  واشتبكوا 
سقوط عدد من القتلى فضاًل عن آالف 

الجرحى ومئات المعتقلين.
سحب  بعد  االحــتــجــاجــات  تواصلت 
أخرى  مطالب  وُرِفَعت  القانون  مشروع 
ديموقراطية  إصالحات  إجــراء  أبرزها 
ممارسة  حول  مستقل  وتحقيق  واسعة 
الشرطة العنف المفرط ضد المحتجين. 
الماضي،  الثاني  تشرين  أواخــر  في 
الصينية  الخارجية  وزارة  استدعت 
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المستوى  رفيع  أميركًيا  دبلوماسًيا 
ضد  انتقامية  بـــإجـــراءات  وهـــددت 
الشيوخ  مجلس  تبّني  بعد  واشنطن 
المتظاهرين  يدعم  قانوًنا  األميركي 
ــنــص عــلــى فـــرض عــقــوبــات ضد  وي
المسؤولين عن انتهاك حقوق اإلنسان 
الغاز  بيعها  ووقــف  كونغ،  هونغ  في 
المطاطي  والرصاص  للدموع  المسيل 
المستخدمة  المعدات  من  ذلك  وسوى 

لقمع االحتجاجات.

إيران
اندلعت في 15 تشرين الثاني الماضي 
حركة احتجاجات عنيفة اجتاحت عشرات 
فّجرت  التي  الشرارة  البالد.  في  المدن 
االحتجاجات كانت زيادة أسعار البنزين، 
علًما أّن الرئيس حسن روحاني أعلن أّن 
الزيادة  هذه  من  سُتجبى  التي  األموال 
سوف توّزع على المواطنين األكثر حاجة 

القوة  السلطات  البالد. واستخدمت  في 
في مواجهة المتظاهرين الذين أحرقوا 
731 مصرًفا و140 مقًرا حكومًيا وفق 

وزارة الداخلية.
استمرت االحتجاجات بضعة أيام أعلن 

تم  أّنه  اإليرانية  الثورة  مرشد  بعدها 
ممارسات  حدث  ما  معتبًرا  العدو  دحر 

أمنية وليست تحركات شعبية.
بينهم 5  القتلى 11 شخًصا  بلغ عدد 
من الحرس الثوري والشرطة حسب ما 

٥٨

لقطات
وبلجيكا  إيطاليا  في  الصفر  السترات  حركة  ظهرت   -

وهولندا وصربيا قبل ظهورها في فرنسا.
اإلنترنت  خدمة  وإيران  العراق  في  السلطات  قطعت   -
في البالد خالل االحتجاجات، وذلك لدور مواقع التواصل 

االجتماعي في حشد المتظاهرين وتنسيق تحركاتهم.
اعتمـاد  عـدم  أّن  أتالنتيك«  »ذا  مجلـة  اعتبـرت   -
بحـد  هـدف  هـو  االحتجاجات  من  العديد  في  قيـادة 
ذاته، فتعيـين قـادة لها يجعل من السهــل اعتقالـهــم 

وتشويـه سمعتهم...



منظمة  أما  الرسمية،  السلطات  أعلنت 
العفـو الدوليـة فقالـت إّن عـدد القتلى 

تخطـى المئتين.

لبنان
قد  كان  السطور  هذه  كتابة  لحظة 
االحتجاجات  بدء  على  يوًما   56 مضى 
في لبنان، وتحت عناوين ال تختلف عن 

تلك التي اتخذتها تظاهرات العراق.
هنا  ويجري  هناك  جرى  ما  بين  لكن 
فرق جوهري. وهذا الفرق يعود بشكل 
ما  اللبناني،  الجيش  أداء  إلى  أساسي 
لجيشنا  مجدًدا  القبعة  رفع  يستوجب 
والساحات  الشوارع  في  ينتشر  الــذي 
والمناقبية.  الجهوزية  درجات  بأقصى 
الغضب  بين  واقًيا  درًعا  يقفون  جنود 
من  الشوارع  يقي غضب  درع  والخطر. 
والفتنة،  العارمة  الفوضى  إلى  االنزالق 
خطر  الدستورية  المؤسسات  ويقي 
االنهيار، ويحافظ في الوقت عينه على 

الحقوق والممتلكات.
اللبناني  الجيش  أّن  »التاريخ سيشهد 
الجيش  قائد  قاله  ما  لبنان« وفق  أنقذ 

شملت  جولة  في  عون  جــوزاف  العماد 
األمن  حفظ  مهمة  تنّفذ  وحدات  عدة 
في هذه الظروف الدقيقة التي يمّر بها 
على  أثنى  الذي  عون  والعماد  الوطن. 
بجهودهم  نّوه  العسكريين،  مناقبية 
المؤسسة  أّن  خاللها  من  أثبتوا  التي 
العسكرية هي »مظلة جامعة لكل أبناء 
أو  توجهاتهم  اختلفت  مهما  الوطن 
وجهات نظرهم« مؤكًدا أّنهم يتحملون 
وباقي  المتظاهرين  أمــن  مسؤولية 

المواطنين.
أهله  وجع  يتفهم  أّنه  الجيش  أثبت 
الوقت  في  لكّنه  مطالبهم،  وأهمية 
الفتنة  وجــه  في  بصالبة  يقف  نفسه 
تلقى  لقد  المقدس.  واجبه  ملتزًما 
وقنابل  الحجارة  رشقات  العسكريون 
ليفصلوا  أو  طريًقا  ليفتحوا  المولوتوف 
آخرين،  ومواطنين  المتظاهرين  بين 
درجـــــات  أعلـى  فـي  أداؤهـــم  ــل  وظ

االنضبـاط والحكمة.
يجدر  كان  ما  دماء  سالت  لقد  نعم، 
وحصلت  االحتجاجات،  خالل  تسيل  أن 
تجاوزات بل أعمال شغب وتخريب، لكن 

خالل  حصل  مما  بكثير  أقل  بقي  ذلك 
بضعة أيام في أماكن أخرى من العالم، 
وأقل بكثير مما يمكن أن يحدث لو كان 
ما  غير  األزمة  هذه  مع  الجيش  تعاطي 
هو عليه، ولو لم يكن لعسكريينا هذه 
القدرة على الصبر واالنضباط والحكمة 

في مواجهة المواقف المتفجرة.
الحرجة  المرحلة  هذه  الجيش  يواجه 
إلى  الــذهــاب  دون  مــن  وإنــمــا  بحزم 
عمليات  حتى  بالحريات.  والمس  القمع 
ينّفذها  الضرورية  واالعتقال  التوقيف 
في إطار القانون، فمعظم المعتقلين لم 
التحقيق،  في  ساعات  من  أكثر  يمضوا 
أما من استمر توقيفهم فألّن في حقهم 
بالغات أو مذكرات توقيف وسوى ذلك 

من أسباب موجبة.
المتنّقلة  اإلشــكــاالت  يواجه  جيشنا 
أو  تهاون  دون  مـن  والحكمة  بالوعي 
أنقــذ  أّنـه  التاريـخ  وسيشهـد  تــراٍخ. 
من  واحدة  مسافة  على  بوقوفه  لبنان 
حرية  للمتظاهرين  واإلتاحة  الجميع، 
إصراره  مع  الرأي،  عن  السلمي  التعبير 

على عدم إقفال الطرقات.
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في الِكتاَبِة شيٌء ِمن اأُلموَمة. شيٌء 
الَحمل  خصاِئِص  كّل  الُخصوَبة.  ِمن 
متواِفَرة في هذه الهاَمِة الَورقيَّة حيَن 
حّتى  الكِلَمة.  ِبَجنين  َبطُنها  ينَتِفُخ 
ِلَتعيش ال يمِكُنَك أن  وَلو كنَت تكُتب 
َتكوَن مرَتَزقا. المرَتَزق في الِكتاَبة مثل 
التاِجر الذي يبيُع الَممنوعات. إقرأ جّيًدا 
طّياِت  بيَن  َتِجَد  وأن  بدَّ  ال  المرَتَزق. 
َعلى  الثوَرة  الّثوَرة.  ِمن  شيًئا  سطوِره 
ما كَتَبه هَو نفسه قبَل سطٍر أو مقَطع 
الّرَضى  َعــَدُم  ساِبَقة.  مقاَلٍة  قبَل  أو 
العاَدة  الكتاَبة. هذه  ِسَمٌة ِمن ِسماِت 
َك  القاِتَلُة التي َتدعوَك إلى ُمراَجَعِة نصِّ
قبَل إرساِله إلى الَعَلن. َكمٌّ ِمن الَخوِف 
تقّرر  حيَنما  يتمّلكانَك  والتوّجس 
أّنه  ُر  ُتَقرِّ حيَن  َكَتبَته.  َعما  االنسالخ 
آَن أواُن ارِتحاِلِه َعن الخاّص والِتحاِقه 
بالعام. َتماًما َكما َتعَتني بالَمظَهر قبل 
ُتجيَب  أن  قبَل  الّناس.  إلى  تخُرَج  أن 
َك هو مرآُة الّذات  ا َعلى سؤال. نصُّ ردًّ
وَقد َخَرَجت ِمن َتالفيِف الروح إلى عاَلم 

األشياِء الَمنظوَرة.
أن  تواِكب.  أن  الِكتاَبة.  مشّقُة  هذه 
أنَت  اليومَية.  الَحياة  َشريًكا في  َتكوَن 
تقّرَر كيَف سيبدُأ الّنهار وَكيَف َسَينَتهي. 
َمنوٌط  الّتشاُؤِم  أو  الّتفاؤِل  َمنسوُب 
الزِّئَبق الذي ُيشيُر إلى  َك هَو  ِبك. نصُّ
مرَّت  َسنٌة  الّتفاؤل.  أو  اليأِس  َحــراَرِة 
اليوم  نراِجُعها  َكتبناها  نصوٍص  َعلى 
َقبل أن ُتلِقي هذه الّسَنة ِبنفِسها في 
ِمن  بشيٍء  نراِجُعها  الّصيروَرة.  بحيَرِة 
الَخوف. َيعَترينا شعوٌر ِبأّننا ننبُش َقبًرا 
أو نتأّمُل في جثمان. َتعَتريَك الّدهَشُة 

َكم أنَّ الّنصوَص الَمكتوَبة َتبَقى َعلى 
إليها حاِماًل إكلياًل.  الَحياة. تذَهُب  قيِد 
َتعوُد ِمنها حاِماًل قبَلة. مَئُة َمقاَلٍة في 
كتبُتها  واالجِتماع  واألَدِب  السياَسِة 
ِمن  خَرجَن  بَصبايا  أشَبُه  الّسَنة  هذه 
الِقراَءِة  بيِت  إلى  واألَرق  الَقلق  َرِحــِم 

الّزوجي.
 هَي ِصناَعُة الّرأي العام. َقد ال يعَتِرَف 
ِصناَعة  َعلى  الِكتاَبِة  بقدَرِة  الَبعُض 
أدواُتها  َصعَبة.  الِحرَفة  هذه  الــرأي. 
الّتلميِع المستِمّر والصياَنة  ِبحاَجٍة إلى 
الِكتاَبة  َمصَنع  ِحماَية  يِجُب  الدوريَّة. 
حيَن  الَقَلم  يتآَكُل  الّصدُأ  الّصدأ.  ِمن 
وَتوبيُخ  الَممجوج  الّتكراُر  َيعَتريِه 
َتبني.  أن  َيِجُب  الّضمير. في كلِّ نصٍّ 
وكلُّ  ناِفَذة  كلَمة  كلُّ  َلِبَنة.  َحرٍف  كلُّ 
ُز  ُتجهِّ كيَف  َر  ُتَفكِّ أْن  شرَفة.  جمَلٍة 
ال  لإلقاَمة  َمكاًنا  القّراِء  من  ِلنزالِئَك 
َمكاًنا لالنِتحار. أن تحثَُّهم َعلى الِحفاظ 
َعلى أناَقِة الَوطن. َعلى أساِسه وأثاِثه. 
وَتلميِعه  تنظيِفه  في  ُيسِهموا  أن 
وإبقاِئه َوَطًنا ِبنواِفذ َلّماَعة ال ِبجدراٍن 
َشمُس  إليِه  تدخُل  ــٌن  وَط َسميَكة. 
فّخاراٌت  َنــواِفــِذِه  من  وتخُرُج  الحريَّة 

تتدلَّى ِمنها زهوٌر بألواٍن ال ُتحَصى.
أسَهُل حشَرَجات الوالَدة عنَدما يوَلُد 
َعن  تكُتُب  »الجيش«.  تسّميه  نــصٌّ 
الجيِش ِبُيسٍر ألّنك غيُر مقيَّد ِبضواِبط 
َك إلى نسخٍة  سياسيَّة. فجأًة يتحّوُل نصُّ
َطبق األصل َعن الَبّزة العسكريَّة. نصٌّ 
تقّرر  حين  عليه  َتحُصل  ما  هو  مرّقٌط 
الجيِش  جنيَن  وأنَّ  َحميٌد  َحمَلَك  أّن 
تالفيِف  ــن  ِم يتغّذى  أحــشــاِئــَك  فــي 

أحشاِئك. يشَرُب ِمن دموِعَك ويتغّذى 
ِعنَدما  َفَقط  الدمويَّة.  دوَرِتــَك  ِمن 
تكتُب َعِن الجيش تخُرُج من السياَسة 
كتبُتُه  نّص  كلُّ  الَوطن.  إلى  وتدخُل 
ِخالل  الجيش  في  دّبجُتها  مقاَلة  أو 
َكريَمتي.  أو  َنجلي  ِبمثاَبة  مسيَرتي 
بإسِتمرار.  َويزوروني  نصوصي  أزوُر 
إصِدقاء  إلى  تتحّول  األخَرى  الكتابات 
النّصوص.  زيَنة  األوالد  ــاِرف.  ــع َوَم
الثلَّة  هذ  مع  األوقات.  زيَنة  األِصدقاء 
وتتعاَظُم  الكاِتُب  يغَتِبُط  األوفياء  من 
َيمشي  َمعها  َشكيَمُته.  وَتقوى  عائَلُته 

َملًكا.
َسنٌة َتغوُر في الذكَريات. ُأخَرى أسَحُب 
رأَسها بَيدي ِمن َرِحم الّدهَشة. الّزمُن 
يسَتوِلُد ذاَتُه ويبُرُم فينا وَمَعنا. نحِمُل 
ونتاِبُع  األناِمل  رؤؤِس  على  نصوَصنا 
مشِمَسة  أياٌم  الَوَطني.  ببيِتنا  االعِتناء 
أّياٌم فيها ِمن  نكُتُب َعنها َعلَّها تأتي. 
َصقيِع األلسكا نعاِلُجها بَحراَرِة اإليمان.. 
الّنصوص.  أزيــاء  ُم  مصمِّ أنا  والِحبر. 
ُف ضفاِئِرها. كّناُس أدراِنها وكلِّ  مصفِّ
الكِلَمة  جسِدها.  َعلى  ِس  المكدَّ الغباِر 

هَي الَمعَبد وكّلنا ِمن أتباِعها!

رأي
بقَلم: روني ألفا

ُم أزياِء الّنصوص مصمِّ

٦١



ميديا
تحقيق: ندين البلعة خيراهلل

بين الشفافية والسبق اإلعالمي
الهواء مفتوح والقلق أيًضا...

٦٢

»نعود مجدًدا إلى نقلنا المباشر في هذا اليوم الطويل، وننتقل إلى زميلنا الموجود في مكان الحدث...« وينهمر على 
الُمشاهد كّم ال محدود من المعلومات المتدفقة. فمع كل أزمة، وما أكثرها في عالم اليوم، وما أدسمها مادًة لوسائل 
ذات  باعتبارها  عفوية  بصورٍة  البعض  يتلقاها  والتقارير.  والتعليقات  والمقابالت،  التحاليل،  تنهال  الجماهيرية،  اإلعالم 
مصداقية تامة، بينما يتلقاها البعض اآلخر بحسٍّ نقدي محاواًل التأكد من مدى صدقيتها. في الحالَتين مسؤولية اإلعالم 

كبيرة جًدا.

الفتنة  سقطت  مثاًل،  الرمانة  عين   - الشياح  منطقة  في 
بين كمٍّ هائل ال محدود من  واحدة شّقت طريقها  برسالٍة 
الشعب  على  فترة  منذ  تنهال  التي  والمقابالت  المراسالت  
رسالة  يعقوب!  نفس  في  لغاياٍت  النفوس  وتحقن  اللبناني 
كارثة  على  الطريق  قطعت  مسؤولة  إعالمية  من  واحــدة 
كانت ستصيب المنطقة... وما أحوجنا اليوم إلى هذا اإلعالم 

المسؤول.
ما هو أثر هذا الدفق اإلعالمي المتواصل على المواطنين، 
يجري،  ما  مع  لبنان  في  التلفزيون  مراسلو  يتعاطى  وكيف 
كيف يواجهون اللحظات الحرجة والمواقف الدقيقة في أثناء 

النقل المباشر؟ 

نقل الوقائع والمنافسة
ألفا  رونــي  السيد  يشرح 
المسائل  في  )المتخّصص 
من  أكثر  مع  اإلعالمية 
في  خـــبـــرة  ــة  ــن س  30
والكتابة  التواصل  مجال 
األزمات  أّن  الصحافية(، 
تفرض وتيرتها على درجة 
فهناك  اإلعــالمــي.  التأهب 
نوع من األزمات يستلزم تأهب 
على  الصحيفة  أو  اإلذاعــة  أو  التلفزيون  في  العمل  فريق 
المباشر  النقل  باعتماد  اإلعالم  وسائل  فتبدأ  الساعة،  مدار 

وباستفتاء آراء الناس في الشوارع.
ال يجب أن يغيب عن بالنا أّنه في حاالت غير قليلة، تعمد 

بعض وسائل اإلعالم إلى اختراع أزمات غير موجودة وذلك 
تحقيًقا لنسبٍة من المشاهدة، فتسهم في تشييع الخوف لدى 

الجماهير، وهذا من أسوأ أنواع التغطية.
• كيف أّثرت ثورة التكنولوجيا والعولمة في سرعة انتشار 

األخبار وصدقيتها؟
- لقد أصبح كل مواطن وسيلة إعالم بحد ذاته، يستطيع 
خالل  ومن  الذكي  هاتفه  خالل  من  المعلومة  إلى  الوصول 
حاسوبه. كما انتهى زمن نشرة الساعة الثامنة التي اعتدناها 
الساعات  مدار  على  األخبار  نشرات  فأصبحت  الماضي  في 
عقولنا  وتشغل  الحميمة  حياتنا  تقتحم  والثواني،  والدقائق 
وقلوبنا في أي وقت من األوقات، وذلك من خالل تقنية الـ

.Push Notification

 األخطاء المهنية
اإلعالم  فيها وسائل  تقع  التي قد  األخطاء  أبرز  ما هي   •

خالل التغطية في األزمات؟
يؤّكـد السيد روني ألفـا أّنه على وسائـل اإلعالم أن ُتحسن 
في  وثقـافـة  بمعرفـٍة  يتمّتعـوا  أن  على  مندوبيـها،  اختيار 
الحقيقـة  إيصال  في  للنجـاح  يعالجونهـا،  التي  المواضيع 
تفّجـرت  التي  المهنيـة  األخطـاء  وتجّنـب  المشاهـديـن  إلى 
وهـي:  لبنان،  عاشهـا  التي  األخيرة  األزمــة  خالل  بكثافـٍة 
واألخبار  بالمونتـاج،  الحوارات  واقتطـاع  اللغوية،  األخطـاء 
وإثارة  األزمة  تعميـق  في  تسهـم  التي  والكاذبـة  المزّورة 

الفتنة...
إلى  الرسالة الصحيحة  كل هذه األخطاء قد تعرقل وصول 

الجمهور.
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»الهواء المفتوح«
إلى  بالولوج  أشبه  هي  المفتوح،  الهواء  لثقافة  بالنسبة 
الناس،  وجع  لنقل  مناسبة  يكون  أن  يمكن  فهو  األدغال. 
وهتك  والشتائم  الموبقات  منها  تخرج  نافذة  أيًضا  وإنما 
النقل  في  والمبالغة  اإلسراف  عدم  يجب  كذلك،  األعراض. 
المباشر، واعتماده فقط في أوقات محددة فال يكون مستمًرا 
حتى ال يتحول إلى نوع من دكتاتورية إعالمية تهدف إلى الـ 

Propaganda أكثر منها إلى اإلعالم الموضوعي.

»حبر على أرق«
ينقذ  الذي  الطبيب  ذاك  أهمية عن  يقل  ال  اإلعالمي  دور 
الجراح  تضميد  في  اختصاًصا  يحمل  بدوره  فهو  األرواح، 
االجتماعية واالقتصادية. يستطيع اإلعالمي أن ينقذ األوطان 
االعتدال  نحو  الجماهير  قيادة  في  كبيرة  مسؤولية  وعليه 
والتسوية من دون أن يهمل رسالته في نشر ثقافة التحرر 
والحرية، ألّن الصحافة من دون حرية تصبح حبًرا على ورق.
حبٌر على أرق بدل الحبر على ورق هو الذي يجب أن يكتب 
به اإلعالمي، على أن يتحلى بالموضوعية والحياد، فاإلعالم 
الفئوي الطائفي المناطقي العرقي والحزبي البحت ال يمكن 

أن يرتقي إلى مستوى اإلعالم الجامع.
في  تصل  قد  نفسية  لتأثيراٍت  تعّرضه  األمــور  هذه  كل 
الوقت  في  فهو  الشديدة.  الصدمة  إلى  المرضية  حاالتها 

نفسه شاهد وضحية للحدث.

انعكاسات تغطية األزمات 
تشرح االختصاصية في علم 
والمرضي  العيادي  النفس 
البستاني  غيالن  السيدة 
ــرات  ــي ــأث ــت أبـــو عــقــل ال
والسلبية  ــيــة  اإليــجــاب
اإلعــالمــيــة  للتغطيات 
ــا  ــوًصـ ــصـ الــــيــــوم وخـ
ــل الــتــواصــل  ــائ عــبــر وس

االجتماعي.

اإليجابيات
عدد  على  وتحديثها  سريع  بشكٍل  المعلومات  تناقل   -

الثواني، مع تقديم الرأي والرأي المعاكس.
- عدم حصر نقل األخبار بالمتخّصصين في اإلعالم، وإنما 

بات كل إنسان قادًرا على نقل الخبر وخلق الحدث من خالل 
هاتف ذكي وصفحة على مواقع التواصل، ما يمنح الكثيرين 

القدرة على التأثير.
 Phénomène جماعة  إلى  باالنتماء  البعض  شعور   -
de groupe، األمر الذي أتاح للمهمشين إسماع صوتهم 

وجعلهم مشاركين فاعلين على المنصة.

السلبيات والعوارض
التواصل  فاعل وغير مجٍد من خالل وسائل  غير  تواصل   -
وهو  الناجح  للحوار  األساسي  العامل  فقدان  مع  االجتماعي 
من  أدنــى  حدٍّ  إلى  باإلضافة  اآلخــر  ــرأي  وال االنتقاد  تقّبل 

الديموقراطية واالحترام في التعامل مع اآلخرين.
التلفاز  أمام  الجلوس لساعاٍت  النوم، بسبب  - مشاكل في 
تزيد  التي  واإلشاعات،  السيئة  لألخبار  والتعرض  واإلنترنت 

من الكآبة واإلحباط.
- الهلع attaque de panique وخصوًصا لدى المراهقين، 
غير المهّيئين للتمييز بين الصح والخطأ ولدى األطفال الذين 

يشهدون على توتر أهلهم، وال يفهمون ماذا يحدث.
- اإلدمان على وسائل التواصل االجتماعي المتمّثل بالحاجة 
على  القدرة  دون  من  المعلومات،  من  مزيد  إلى  الدائمة 

التوقف.
• ولكن ما الذي يحدث اليوم في لبنان؟

- المشكلة حالًيا هي أّن الشعب اللبناني لم يكن مهّيًأ لما 
السلبية  المعلومات  هائاًل من  ا  كمًّ يتلّقى  والمواطن  حصل، 
التي ال يستطيع تحّملها واستيعابها. وهو بات ضحية للحقن 
الكآبة  من  حاالت  انعكس  ما   ،matraquage والمبالغات 

واإلحباط لمسناها بشكٍل ملحوظ في العيادات.

كالجنود في حالة الحرب
يعتقد الناس أّن تأثيرات التغطية اإلعالمية لألزمات تنعكس 
فقط عليهم وعلى عائالتهم، وينسون أحياًنا أّن المراسل هو 

إنسان، ويعاملونه وكأّنه آلة تتنقل في ما بينهم وتسّجل.
كال!

من  الضغوط  يتحّمل  وسيط  هو  المراسل  أو  اإلعالمي 
وتوجهات  الوقت  مع  والسباق  المهنة  الجهات: ضغوط  كل 
المؤسسة التي ينتمي إليها، وضغوطه الشخصية من مخاوف 
ينتمي  التي  والبيئة  الحدث  وقلق وأهل يشاهدونه وطبيعة 
يحمل  والذين  يحاورهم  الذين  األشخاص  وضغوط  إليها، 

كل منهم هّمه ولكٍل منهم أسلوبه في التعبير.



دالل قنديل ياغي - رئيسة 
التحرير في تلفزيون لبنان

اعتاد  مجتمع  فــي  نحن 
مفتوحة  أزمات  في  العيش 
ومتعددة، لذلك فإّن اإلعالم 
فــيــه يــحــتــرف الــتــعــامــل مع 
بدايات  كانت  وقد  ــات...  األزم
الميدانية  التلفزيونية  المراسلة 
الصحفّيين  الزمالء  المواقف مع مجموعة من  مثل هذه  في 
عبـر  تفاعليـة  تجربـة  خلـق  خـالل  مـن  لبنـان،  تلفزيون  في 

الميدانيـة. التقاريـر اإلخباريـة 
ظل  في  الجنوب  أحداث  مع  الحربي  اإلعالم  نعيش  بدأنا 
فكنا  اللبنانية.  األراضي  على  المتكرر  اإلسرائيلي  العدوان 
نشعر أّننا نمارس دوًرا وطنًيا وننتمي إلى وطن يواجه عدًوا 
قانا  تغطية مجزرة  ننسى  وال  اإلعالم سالًحا.  كان  غاشًما... 
1996 التي قمنا ببث صورها مباشرة، األمر الذي كان له أثر 

في قرار وقف العدوان وتفاهم نيسان.
إعالم األزمة تجربة يتداخل فيها الذاتي بالمهني والوعي 
هو  نفسه  الوقت  وفي  العيوب  يكشف  إعالم  هو  السياسي. 
نحتاج  واالجتماعي.  الفكري  مكنونه  اإلنسان  لُيخرج  فرصة 
الساعي  المسؤول  اإلعالم  مفهوم  تكوين  إعادة  إلى  اليوم 

إلى بناء مجتمعاته ال تهديمها.

منى طحيني - المنار
ــة  أزم أي  يــهــّم خـــالل  ــا  م
المعلومة،  هــو  حــدث  أو 
والـــتـــواصـــل مـــع مــصــادر 
الدقيق  الستقاء  المعلومات 

منها.
واألزمات،  األحداث  بعض  في 

استفزاز  مصدر  كإعالميين  نصبح 
أتابع  كنت  حين  المثال،  سبيل  على  وهنا  للهجوم.  وعرضة 
وفي  أهاليهم،  من  لمضايقاٍت  تعّرضت  العمالء،  محاكمات 
انتقاداتهم،  األهالي  األحداث وصّعد  فيها  تطّوَرت  مرة  كل 
من  قريبة  وبقيت  عنهم  بعيد  مكان  إلى  بنفسي  نأيت 
عاٍل  بحسٍّ  اإلعالمي  يتحّلى  أن  هو  األهم  األمنية.  القوى 
المتوافرة وكيفية عرضها،  المعلومات  تجاه  المسؤولية  من 
المشاهدين،  أمام  واختيار ما يجب وما ال يجب ذكره منها 
حتى ال نسهم في تفاقم األزمة تحت عنوان السبق الصحافي.

LBCI - هدى شديد 
مراسلة  كــأقــدم  موقعي 
ــقــصــر  ــي ال ــ ــدة ف ــم ــت ــع م
ــعــام  ــمــهــوري مــنــذ ال ــج ال
كاهلي  على  يلقي   ،1996
نقل  فــي  كبيرة  مسؤولية 
بمعزل  بموضوعية  األحــداث 
ونبض  الشخصية  انفعاالتي  عن 

الرأي العام.
ما نغّطيه هو مرحلة غير عادية، وعلى الرغم من تفاعلي 
خصوًصا  التغطية  في  مشكلة  أواجه  أّنني  إاّل  الثورة  مع 
ضبطه  يصعب  الذي  المفتوح  والهواء  المباشر  البث  في 
أحياًنا ألشخٍاص يشتمون ويهّشمون.  الكالم  يترك  والذي 
أحمل  يوم  ففي  المهنية،  الناحية  من  صعب  تحدٍّ  هذا 
المقر  في  أكون  آخر  وفي  تظاهر،  ساحة  في  الميكروفون 

الرئاسي.
يحاكمنا الناس وكل طرف يريدنا لنفسه ولمواقفه، ونحن 
والصوت  الهواء  أسرى  ونعيش  الشخصية  احتياجاتنا  ننسى 

والصورة.

OTV - نانسي صعب
التغـطـيـة  تــكـــــون  قـــــد 
األزمات من  اإلعالميـة خالل 
صعوبـة  المهمـات  أكثـر 
المسـؤولية  إلـــى  ــًرا  ــظ ن
أن  ُيفترض  التي  الوطنيـة 

تحكم عمل الصحفي قبل أي 
شيء آخر.

من  المطلوب  ــإّن  فـ وبــالــتــالــي 
المراسل أن يلتزم مسّلمات أساسية أولها سّلم األخالقيات 
وتغليب  اليوم،  لألسف  كبير  حدٍّ  إلى  المفقودة  الصحافية، 

الحكمة ونقل الحقيقة.
األزمـات  وأّن  خصوًصـا  كثيرة،  تكـون  ما  عادًة  التحديات 
توّلد شحًنـا في نفـوس المواطـنيـن قد يـؤّدي إلى مواقـف 
الصحافــي  الجســم  وجــه  فــي  تنفجر  ما  عـادًة  متشّنجة 

الميــدان. فــي 
للصحافـة دورها في صناعة رأي عام واٍع ومّطلع ومسؤول، 
وسياسًيا،  قانونًيا،  مثّقفين  صحفيين  إلى  يحتاج  ما  وهو 

وملتزمين وطنًيا قبل أي شيء آخر.
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Al Jadeed - رامز القاضي •
مهارات  هناك  الواقع  في 
يخضع  متخّصص  وتدريب 
لتغطية  ــي  ــف ــصــح ال ــه  لـ
وصياغة  واألزمات،  النزاعات 
الحدث ونقله، وحماية نفسه 

وفريق العمل.
تفاعل  إمكان  من  الرغم  وعلى 
الصحفي أو المراسل مع ما يجري، عليه أن يضبط انفعاالته 
التمييز  المشاهد  فيستطيع  والصورة،  القضية  يخدم  لكي 
حتى  فالمبالغة  المتأّثر.  العادي  والمواطن  المراسل  بين 
من  المراسل  خبرة  تظهر  وهنا  المصداقية.  تفقدنا  بالحق، 
خالل انتقاء المصطلحات وكيفية نقل الصورة، »بتفرق على 

كلمة«!
يدخل  صحفي  وكل  عامة،  عالقات  مهنة  ليست  الصحافة 
ومواجهة  للتضحية  ا  مستعدًّ يكون  أن  يجب  المهنة  هذه 
بين رسالة  أحياًنا  يمّيزون  الناس ال  وأّن  األخطار، خصوًصا 

الصحفي وواجباته، وبين إنسانيته.

MTV - جويس عقيقي •
حالة  نعيش  ــات  األزمـ فــي 
جهوزية  مّنا  تتطّلب  جنونية 
ذهنية وجسدية تامة، وحالة 
يستطيع  ال  هــذه  الجنون 

مهنة  يعشق  من  إاّل  تحّملها 
الصحافة.

سحر أرناؤوط - الحرة
االستثنائية  األحداث  تتطّلب 
فال  للتغطية،  خاصة  شروًطا 
وال  خطر،  ألي  أنفسنا  نعّرض 
نعكس  بل  موقف  أي  نتبّنى 
عن  ونبتعد  والحقيقة  الواقع 
إثارة النعرات الطائفية أو العرقية 

أو غيرها.
مواقف  المباشرة  تغطياته  أثناء  المراسل  يواجه  ما  كثيًرا 
الحذر  من  عالية  درجة  منه  يتطلب  ما  محرجة،  أو  خطيرة 
التغطيات عاماًل مهًما للتوفيق  التمّرس في  والتنّبه، ويبقى 

بين الواجب المهني والعامل اإلنساني.

 جويس الخوري -
العربي التلفزيون 

ــا الــُمــشــاهــد  ــيــن يــنــظــر إل
صالبة  لدينا  كــأشــخــاٍص 
االستثنائية،  التغطيـات  في 

نتحّلـى  عملًيـا  نحـن  بينمـا 
اآلنيـة  اللحظـة  في  بالقـوة 

ألّن واجبنـا يتطّلب مّنا ذلك، ولكّننا 
وحقــد  غضــب  ومشاعــر  تراكمـات  داخلنـا  في  نحمل 
األحــداث  إلــى شريــط  نعــود  عندمــا  نستعيدهـا  وحــزن 

التغطيـة. وذكريـات 
هي  ومصداقيته  جًدا،  كبيرة  مسؤولية  المراسل  يتحّمل 

التي تحميه وتؤّمن له االستمرارية. 
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اللبناني رائًدا في تغطية األزمات وفي تغيير مجريات األحداث لمصلحة الوطن، ولكّننا اليوم   لطالما كان اإلعالم 
نعاني... ولمجتمعنا الحق علينا بإعالم يتعاطى بمسؤوليٍة واحتراف مع الواقع الصعب.

هل شاهدتم تقارير الـCNN والـBBC والـFrance 24؟ هي ال تتخّطى الدقيقة الواحدة وال تحتاج إلى حشد وحقن 
لبلوغ أهدافها، ومع ذلك فهي محط أنظار إعالميي العالم... أال تكفي مقابالتهم الميدانية المقتضبة لنقل الرسالة 

الُمراد إيصالها في أي حدث كان؟
والنقل  والثابتة  الموثوقة  اآلنية  التقارير  من  جماهيرها  ثقة  العالمية  اإلعالمية  المؤسسات  هذه  اكتسبت  لقد 
األخبار  والتأكد من صحة  إيصالها،  الُمبتغى  والرسالة  الهدف  التغطيات مع تحديد  والتنوع في  المدروس،  المباشر 

ومصداقيتها. سئم المشاهدون من المطّوالت والتفاصيل، واكتفوا من »اللتلتات« والمبالغات...
فما الذي ينقصنا اليوم لنؤدي رسالة اإلعالم السامية، أن نجمع ال أن نفّرق، لنزيل عنا غبار االنتماءات والمنافسات 

والـRating، ونقّدم للجمهور المفيد والبّناء ونرتدي من جديد زي الجندي في معركة األزمات؟



مشاكل حياتية
تحقيق: تريز منصور

ليال صقر الفحل

األسعار تقفز 
في المجهول 

فما العمل؟

االقتصاد  وزارة  ــام  ع مــديــر  ــق  وف
ارتفعت  عباس،  عليا  السيدة  والتجارة 
بين  تراوح  بنسب  السلع  بعض  أسعار 
 %25 إلى  االرتفاع  ووصل  و%11،   10
أّن  األكبر  والمشكلة  أخــرى.  سلع  في 
للسلعة  جديًدا  سعًرا  يوم  كل  هناك 
من  يختلف  قد  السعر  أّن  كما  نفسها، 
متجر إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى. 
ترّد عباس السبب إلى أزمة الدوالر وما 
ترافق معها من ارتفاع في سعر صرفه 
الصيارفة(،  )سوق  الموازي  السوق  في 
الـــ3 % على  رســم  ــادة  زي إلــى  إضافة 
)باستثناء  المستوردة  السلع  90 % من 
الوقائية  والرسوم  والمحروقات(  القمح 
على 18 سلعة، مع العلم أن 90% من 

استهالك لبنان يعتمد على االستيراد.
أّن وزارة االقتصاد  إلى  وتشير عباس 
ــوق وفـــق الــصــالحــيــات  ــس ــب ال ــراق ت
وضمن  القانون  إياها  أعطاها  التي 
اإلمكانات المتاحة لها. فمديرية حماية 
بدورها  تقوم  الــوزارة  في  المستهلك 
جميع  في  األسعار  مراقبة  خــالل  من 
سعري  ومقارنة  اللبنانية،  المناطق 
مراقبيها  عدد  لكن  والمبيع،  الشراء 
تستعين  هي  لذلك  المئة،  يتخطى  ال 
 ،2015 العام  منذ  الجامعات  بطالب 
منهم  المزيد  مع  التعاون  طلبت  وقد 
في هذه الفترة الحرجة من تاريخ لبنان.
أصدرت  الثاني 2019  تشرين   6 في 
حول  1/7/أ.ت(  )رقمه  تعميًما  الوزارة 
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لماذا تتغّير أسعار السلع، مع »كل شرقة شمس«؟ شّح السيولة بالدوالر األميركي في اقتصاد »مدولر« استهالكي يستورد 
بقيمة ٢0 مليار دوالر هو السبب األساسي، لكن جشع التجار هو أيًضا سبب مهم في ظّل الفوضى العارمة. فما العمل؟ ما 

اإلجراءات المتخذة لمواجهة هذا الواقع؟

مدير عام وزارة االقتصاد والتجارة 
السيدة عليا عباس



الخدمات  ومزّودي  التجار  التزام  وجوب 
بالليرة  التسعير  اللبنانية  األراضي  على 
البدل،  أو  الثمن  واستيفاء  اللبنانية، 
تحت  وذلــك  بها،  فواتيرهم  ــدار  وإص
الالزمة  القانونية  التدابير  اتخاذ  طائلة 

بحق المخالفين.
للمراقبين  تبّين  إذا  عليه،  وبــنــاًء 
واقعية  غير  األسعار  أّن  جوالتهم  خالل 
المخالفين  بحق  ُتّتخذ  ومضّخمة، 
حق  على  للمحافظة  الالزمة،  اإلجراءات 
والذي  )المواطن(،  النهائي  المستهلك 
المعادلة.  في  األضعف  الحلقة  ُيعتبر 
تعديل  اقترحت  قد  ــوزارة  الـ وكانت 
قانون حماية المستهلك، لناحية فرض 
المخالفين،  على  المباشرة  الغرامة 
وترك  كبيرة،  جدوى  من  ذلك  في  لما 
للقضاء،  واالعتراضات  الجزائية  األمور 
ولكن األخير اعترض على هذا االقتراح، 
علًما أّن األحكام القضائية قد تكون غير 
مجدية في بعض األحيان، نظًرا لسقوط 

مفاعيل الغرامة مع مرور الزمن.
في  الــعــارمــة  الفوضى  وإزاء  لكن 
المحدودة  الصالحيات  وإزاء  األسعار، 
لوزارة االقتصاد، وّجهت الوزارة بتاريخ 
26 تشرين الثاني 2019 كتاًبا إلى وزير 
العدل تطلب فيه إعطاء مديرية حماية 
استثنائية«،  »صالحيات  المستهلك 
تسمح  األزمــة.  فترة  خالل  األقــل  على 
المخالفات  بمنح  الصالحيات  هــذه 
إلى  تحويلها  العجلة« من خالل  »صفة 
المنفرد  القاضي   - المختّص  القضاء 
الجزائي المختّص- سنًدا لقانون أصول 
المادة  وتحديًدا  الجزائية،  المحاكمات 
»يحّق  أّنه  على  تنّص  التي  منه،   39
في  المراقبة  وموظفي  القرى  لنواطير 
األحراج وحماية  الصحة ومراقبي  وزارة 
المختصين  والموظفين  المستهلك 
بالرقابة في الجمارك وإدارة حصر التبغ 
والمطارات  المرافىء  وفي  والتنباك 

الليليين  والحّراس  السياحة  وزارة  وفي 
أن يضبطوا، كل في حدود اختصاصه، 
تطبيقها،  به  المنوط  األنظمة  ووفق 
المخالفات ويثّبتوها في محاضر منّظمة 
المنفرد  القاضي  ويودعوها  ــواًل  أص

المختّص«.
يضفي  أن  االستثناء  هذا  شأن  ومن 
على تلك المخالفات، صفة العجلة، وأن 
سرعة  خــالل  من  »الــردع  صفة  يوفر 

التنفيذ«.
تجاًرا  هناك  أّن  أخيًرا  عباس  وأّكدت 
يمارسون سياسة االحتكار، وثّمة عمل 
وهؤالء  قليل،  المراقبين  وفريق  كثير، 
يعملون أكثر من ست عشرة ساعة في 
إلى  بحاجٍة  فالوزارة  وبالتالي  اليوم، 
حماية  فريق  لمؤازرة  الجامعات  طالب 

المستهلك.

استغالل متوّحش
مستهلك  جمعية  رئيس  أكد  بدوره، 
لبنان الدكتور زهير بّرو أّن مسار ارتفاع 
أن  قبل  حتى  مرتقًبا  كان  السلع  أسعار 
وتحديًدا  الشارع،  في  التحّركات  تبدأ 
التعبئة  بطاقات  أسعار  ارتفاع  بدء  عند 
المسبقة الدفع للخلوي نتيجة تسعيرها 

بـالدوالر.
القائمة  الفوضى  أّنه في ظّل  وأوضح 
السياحية  السلطة  متابعة  وعـــدم 
بين  والليرة  الدوالر  وترك  للموضوع، 
ارتفاع  بدأ  والتجار،  المصارف  أيــادي 
أسعار السلع، مشّدًدا على أّن اللجوء إلى 
رفع األسعار من قبل التجار ليس فقط 
ورأسمالهم  مصالحهم  على  للحفاظ 

وإنما أحياًنا القتناص الفرص.
وأضاف: ارتفاع أسعار السلع والخدمات 
ارتفاع  بحّجة  اللبناني  الــســوق  فــي 
االستغالل  من  نوع  هو  الدوالر،  صرف 
المتوحش من قبل التجار. فالمادة 25 
من قانون حماية المستهلك تنّص على 

ضرورة تسعير السلع والخدمات المحلية 
بالليرة اللبنانية.

وعن ما إذا كانت الجمعية قد أصدرت 
أكد  الفترة  هذه  في  لألسعار  مؤّشًرا 
الدكتور بّرو »أّنه من المستحيل اليوم 
المواد  مــن  األســاســيــات  سّلة  حصر 
أجرت  وقــد  واالستهالكية،  الغذائية 
أيلول  شهري  بين  مقارنة  الجمعية 
ارتفاع  أّن  وتبّين  الثاني،  وتشرين 
األسعار جاء وفق اآلتي: 3% على األجبان 
على   %2 الخضار،  على   %27 واأللبان، 

الفاكهة، و 7 % على اللحوم«.
ولفت إلى أّن الجمعية تستقبل عشرات 
مساعدة  وتحاول  يومًيا  المراجعات 
اتصاالتهم  تلّقي  خالل  من  المواطنين 
على الخط الساخن رقم 01/750650 
ومحاولة  وتشخيصها  المشكلة  لمعرفة 
المختّصة،  الــجــهــات  مــع  معالجتها 
المستهلك  حماية  قانون  إلى  مستندة 
اللبناني  النواب  مجلس  في  ُأقّر  الذي 
عدد  يجهله  والــذي   2005 العام  في 
يعرفون  ال  الذين  الموطنين  من  كبير 

حقوقهم.
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رئيس جمعية مستهلك لبنان 
الدكتور زهير بّرو



ماذا يحصل في السوق؟
ارتفاع جنوني لألسعار... من المسؤول؟

يزداد  ارتفاًعا  تظهر  السوبرماركات  من  عدد  في  الجولة 
يوًما بعد يوم في أسعار السلع االستهالكية، وشكاوى كثيرة 

للمواطنين.
المعلبات، البيض، الزيت، الحبوب، الحليب، األجبان واأللبان، 
زاد  منتجات  كّلها  التنظيف...  أدوات  التبغ،  الدجاج،  اللحوم، 

سعرها.
السوبرماركات  أصحاب  نقيب  فّسره  االرتفاع  هذا  واقع 
الزيادة  انطلقت  قال:  الذي  فهد،  نبيل  الدكتور  لبنان  في 
البالد  شهدتها  التي  الشعبية  االحتجاجات  قبل  األسعار  في 
بعد  وذلك  األول،  تشرين  من  الثاني  النصف  من  اعتباًرا 
النواب زيادة رسم 3% على السلع المستوردة  إقرار مجلس 
بأسعاره  والتالعب  الدوالر  شّح  أزمة  وساعدت  الخارج.  من 
األسعار،  ارتفاع  في  عوامل  أسهمت  كما  الوضع،  تفاقم  في 
ثّم  البضائع، ومن  الطرقات وصعوبة نقل  إقفال  بينها:  من 
إقفال المصارف وعدم قدرة التّجار على تأمين الدوالر بسعر 
الرسمي، باإلضافة إلى تفّشي السوق السوداء، مما  الصرف 
السلع  وليس  حصًرا  )المستوردة  السلع  بعض  أسعار  رفع 
نسبة  وهي   ،%25 عن  يزيد  ما  إلى  اليوم،  حتى  المحلية( 

مرّجحة لالرتفاع.

من يراقب، ومن يحاسب؟
حماية  قانون  من   25 المادة  تحديد  من  الرغم  وعلى 
المستهلك، ضرورة تسعير السلع والخدمات بالليرة اللبنانية 
فهد  بحسب  األمر  أّن  إاّل  القانونية،  المحاسبة  طائلة  تحت 
من  استفادوا  الذين  التّجار  استغالل  أمام  رادًعا  يشكل  لم 

أمام  أنفسهم  السوبرماركات  الراهنة. فوجد أصحاب  األزمة 
عدة خيارات كأن يشتروا الدوالر من الصّرافين مهما ارتفع 
سعره لتأمين السلع حتى ال تفقد بعض الماركات عن رفوفه، 
بضع  اعتمدتها  الصيغة  وهذه  شرائها.  عن  يتوّقفوا  أن  أو 
ال  حتى  بالدوالر  المنتجات  ثمن  دفع  رفضت  سوبرماركات 
لوحات  ورفعت  المستهلكين،  على  أسعارها  رفع  إلى  تضطر 
تعتذر فيها من الزبائن لعدم توافر بعض السلع لديها بسبب 
رفضها الستالمها بضاعة من عدد من التجار رفعوا األسعار 
بصورة غير منطقية. وتحاشًيا لخسارة الزبائن، لجأ عدد من 

أصحاب السوبرماركات إلى شراء ماركات جديدة أقل كلفة.
وأّكد فهد أّن ارتفاع األسعار مرتبط مباشرة بارتفاع قيمة 
ما  كالسابق  تعود  لن  وأّنها  اللبنانية،  الليرة  مقابل  الدوالر 
لم تحّل أزمة الدوالر. ونظًرا إلى أّن سعره يختلف من يوم 
إلى يوم و من أسبوع إلى آخر، نجد أن األسعار تختلف بين 
أو  التجارية  المؤسسة  فيه  اشترت  تاريخ  أي  بحسب  المحال 

السوبرماركات بضاعتها وبحسب سعر الدوالر حينها.
المواطنون بضرورة  األزمة، شعر  بداية  أّنه مع  إلى  ولفت 
تخزين بعض المواد االستهالكية األساسية كالسّكر والطحين 
واستفاد بعض  المجهول،  والفاصوليا... خوًفا من  والعدس 
إلى  وعمدوا  المخاوف،  هذه  من  السوبرماركات  أصحاب 
ما  في  مرتفعة  بأسعار  لُتباع  وخّزنوها  كبيرة  كميات  احتكار 

بعد بحّجة أنه تم شراؤها عندما ارتفع سعر الدوالر.
وعلى الرغم من تسطير وزارة االقتصاد يومًيا لمئات محاضر 
الربح  هامش  تتخطى  التي  والمحال  التجار  على  الضبط 
حقيقًيا  رادًعا  ليست  المحاضر  هذه  قيمة  أّن  إال  المنطقي، 
المخالفة مراًرا وتكراًرا، كما  الكبرى يمنعها من  للمؤسسات 

أّن هذه المحاضر قابلة لالستئناف أيًضا.
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مؤسسات االقتصاد
تؤّمن مؤسسات االقتصاد في الجيش السلع بأقل كلفة ممكنة، وهي تقدم العديد من العروضات. وباإلضافة إلى 

العسكريين يستفيد من خدماتها الموظفون المدنيون في الجيش.





مشاكل حياتية
إعداد: باسكال معّوض بومارون

نقص المستلزمات الطبية يتفاقم
الطبابة العسكرية: 

استدركنا الحاجات مسبًقا

بدايًة يشرح النقيب هارون أّن المشكلة الحالية ذات شّقين: 
التي  المستشفيات  تدفع مستحّقات  لم  الدولة  أّن  األول هو 
)كسر في موازنة  العام 2012  المتراكم منذ  بلغ مجموعها 
تخّطت  الحالي(  العام  موازنة  وكامل  عام  كل  االستشفاء 
األلفي مليار ليرة لبنانية، إضافة إلى مشكلة عدم القدرة على 
تحويل األموال إلى الخارج، وتسعيرة الدوالر المتداولة حالًيا.

التعميم  المركزي  المصرف  أصدر  لقد  قائاًل:  يضيف  وهو 
األموال  التجارية  المصارف  توفير  على  ينّص  الذي   530
التاجر  يؤّمن  بينما  بالمئة،   85 بنسبة  األجنبية  بالعملة 
بالسعر  األدوية  الستيراد  المطلوب،  المبلغ  من  بالمئة   15
حتى  سارًيا  زال  ما  االتفاق  هذا  األميركي.  للدوالر  الرسمي 

اآلن لكـن بصعوبـة.
وأضاف أّنه حتى خالل فترة التظاهرات وأزمة إقفال الطرقات، 
كان موّردو األدوية والمستلزمات الطبية يرسلون موظفيهم 
المستشفيات  طلبيات  يؤمنوا  حتى  المنامة  لهم  فنؤمن 

والصيدليات من دون تأخير.

المتفاقمة المشكلة 
الطبية  المستلزمات  فهي  حالًيا،  المتفاقمة  المشكلة  أما 
والمعدات وقطع الغيار التي يتم استيراد غالبيتها من الخارج، 
والتي لم ُيعَط اإلذن لتغطية كلفتها بالدوالر األميركي من 
المعمول  فاآللية  التجارية؛  المصارف  عبر  لبنان  قبل مصرف 
بأهمية  أّنها  رغــم  تشملها،  لم  لــألدويــة  بالنسبة  بها 
في  ُتستعمل  التي  األدوات  تشمل  فهي  أكثر.  وربما  الدواء 
وصواًل  بالعيادات  مروًرا  العادية  الغرف  من  المستشفيات، 

إلى غرف العمليات.
)بعض  الطبية  والمستلزمات  المعدات  في  شح  هنالك 
القلب،  وروسورات  وصّمامات  العظام  براغي  من  القياسات 
الغازات  فالتر غسيل الكلى وأكياس الدم، كواشف المختبر، 
الطبية، مستلزمات أجهزة التنّفس، باإلضافة إلى عدد كبير 
القطاع  في  أحمر  خط  أمام  ونحن  األجهزة(  غيار  قطع  من 

الصحي في لبنان.
فيما  أسابيع،  بضعة  من  أكثر  يكفي  ال  المتبقي  المخزون 
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أزمة  لبنان  الطبي في  القطاع  يعاني 
المستشفيات  حـــّذرت  إذ  متفاقمة، 
تعّرضها  احــتــمــال  ــن  م اللبنانية 
هو  كما  الوضع  استمّر  ما  إذا  للتوّقف 
العمالت  تتوافر  لم  وإذا  حالًيا،  عليه 
الــدواء  الستيراد  المطلوبة  األجنبية 
الواقع كان  والمستلزمات الطبية. هذا 
من  كٍل  مع  للـ»الجيش«  حديث  محور 
سليمان  الدكتور  المستشفيات  نقيب 
العسكرية  الطبابة  ورئيس  ــارون  ه

العميد الركن جورج يوسفالدكتور سليمان هارونالعميد الركن جورج يوسف...



استحالة استيراد األجهزة والمستلزمات وقطع الغيار، ستؤدي 
إلى عدم التمّكن من تشخيص المرضى ومعالجتهم وإجراء 
تتناقص  المتوافرة  الكميات  الجراحية.  العمليات  العديد من 
الممكنة.  الطرق  بأفضل  المخزون  ندير  أّننا  رغم  تدريًجا 
ُذكر  ما  كل  أّن  إلى  المستشفيات،  أصحاب  نقيب  وينّبه 
سيؤدي إلى فوضى في القطاع االستشفائي لجهة التعرفات، 
خصوًصا وأّنه إذا أرسلت الطلبيات إلى الخارج اليوم، سوف 

يستغرق وصول البضائع حوالى الشهرين أو الثالث.
األدويــة  استعمال  إلــى  المستشفيات  دعــا  الختام  وفــي 
تشّجع  نفسه  الوقت  وفي  عالية،  جودة  ذات  ألّنها  المحلية 

الصناعة الوطنية وتوّفر الدفع بالعمالت األجنبية.

الوضع في الطبابة العسكرية
استدرك  الجيش  أّن  الركن يوسف  العميد  لفت  من جهته 
طلبياته  بتأمين  وقام  بالبلد،  عصف  الذي  الحساس  الوضع 
مع احتياٍط كاٍف من األدوية والمستلزمات الطبية في حال 
العسكرية  المؤسسة  الحالية.  االستثنائية  الظروف  استمرار 
البلد، خصوًصا  في  خّضة  أو  أمني  عمل  ألّي  دوًما  متحّسبة 
وأّن الجيش في المواجهة عرضة للخطر في كل األوقات، لذا 

فإّن الطبابة على جهوزية تامة لتأمين المطلوب.
والمستوصفات  المستشفيات  ــإّن  ف اإلطــار  هــذا  وفــي 

أو  دواء  أي  نقص  الراهنة  األزمة  خالل  تعاِن  لم  العسكرية 
طلبت  قليلة،  حاالت  وفي  نوع.  أي  من  طبية  مستلزمات 
بعض  تأمين  العسكرية  الطبابة  من  مدنية  مستشفيات 
األدوية أو المستلزمات الطبية للمرضى العسكريين لديها، 
النقـص، وذلـك بفضـل  فلّبينا طلباتها وقمنا بتغطيـة هـذا 
سالمـة  علـى  وِحرصنـا  لدينـا  الموجـود  االحتيـاط  مخـزون 

المرضى.
قامت  العسكرية  المؤسسة  أّن  إلى  الطبابة  رئيس  ويشير 
بالمعامالت اإلدارية الالزمة لتلزيم األدوية والمواد واللوازم 
الطبية، وفق االعتمادات التي ُرصدت لهذه الغاية من ِقبل 
في  الملّزمة  الكميات  استالم  سيتم  حيث  المالية،  وزارة 
أوائل العام 2020. وقائد الجيش يولي أهمية كبيرة لهذا 
الموضوع، ويتابع األمور عن كثب، ويبذل جهده للمساعدة 
كطبابة  نتابع  وحالًيا،  الطارئة.  الطبية  المشكالت  حل  على 
التي تبدي بغالبيتها تعاوًنا  الشركات،  عسكرية تواصلنا مع 

وتجاوًبا كبيرين معنا.
المستقبل  في  وضعنا  أّن  يوسف  الركن  العميد  وطمأن 
القريب جيد نوًعا ما، ألّن في مخازننا من األدوية والحاجات 
الطبية ما يكفينا حتى نهاية العام، ولدينا من بعض األنواع 
ما يكفي حتى شباط المقبل. على أمل أن ُتحل األمور حتى 

ذلك الحين، وتسير نحو األفضل.
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الذي  الرقيب الشهيد دياب حلوم  العين  الجيش وأهالي بلدة  شّيعت قيادة 
إثر  العين - بعلبك، متأّثًرا بجروٍح  بتاريخ 2019/10/31 في محلة  استشهد 

تعّرضه إلطالق نار.
حضر مراسم التشييع العميد خالد زيدان ممثاًل وزير الدفاع الوطني الياس 
بو صعب وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وأهل الشهيد ورفاقه وعدد من 

الشخصيات واألهالي.
الهرمل  مستشفى  أمام  الالزمة  التكريم  مراسم  الشهيد  للرقيب  ُأقيمت 
من  العسكري  والتقدير  والجرحى  الحرب  أوسمة  تقليده  وبعد  الحكومي. 
ألقى  العين،  بلدته  الطاهرة في  الصالة عن روحه  وإقامة  البرونزية،  الدرجة 
العميد زيدان كلمة نّوه فيها بمزاياه العسكرية واألخالقية، والتزامه الواجب 

العسكري.
وفي ما يلي نبذة عن حياة الرقيب الشهيد:

• من مواليد 1986/9/11 في العين – بعلبك.
• تطوع في الجيش اعتباًرا من 2008/4/14.

• حائز: 
- وسام الحرب.

- وسام مكافحة اإلرهاب.
- وسام التقدير العسكري.

- تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
- تنويه العماد قائد الجيش سبع مّرات.

- تهنئة العماد قائد الجيش خمس مّرات.
- تهنئة مدير المخابرات مّرتين.

• متأهل وله ثالثة أوالد.

شهداؤنا
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تشييع الرقيب الشهيد دياب حلوم في بلدة العين







في السادس من تشرين الثاني، تّمت 
الحراك  في  للمشاركة  الطالب  دعوة 
التالي  اليوم  في صباح  فخرج  المدني، 
اآلالف منهم إلى الشوارع، ومن بينهم 
وفيما  األساسية.  المرحلة  في  تالمذة 
أمام  احتجاجية  اعتصامات  البعض  نّفذ 
في  اآلخــر  البعض  شــارك  مدارسهم، 
من  عــدد  أمــام  وتظاهرات  مسيرات 

المؤسسات الرسمية والخاصة.
 

األهل والمدارس والمسؤولية...
بمواقف  الطالبية،  االنتفاضة  قوبلت   
المدارس  إدارات  قبل  من  متباينة 
إحدى  في  ســواء.  حدٍّ  على  واألهالي 
طلب  جونيه،  في  الرسمية  المدارس 
ــن مــديــر الــمــدرســة  مــتــظــاهــرون م
معهم.  بالمشاركة  للطالب  السماح 
األهل  لجنة  أجراها مع  وبعد مشاورات 
بااللتحاق  لتالمذته  سمح  والمعلمين 

بالمتظاهرين. 
ــرى في  ــ فــي مــدرســة رســمــيــة أخ
في  الناظرة  فوجئت  نفسها،  المنطقة 

الملعب بالتالمذة ينتهزون فرصة فتح 
الباصات،  الرئيسية ليدخل أحد  البوابة 
يهزجون  وهم  الخارج  إلى  ويندفعون 
والــهــتــافــات.  الصيحات  ويطلقون 
صغار  فالتالمذة  مربًكا  الموقف  كان 
وسالمتهم هي من مسؤولية المدرسة. 
عملت المعلمات على استدراك الموقف 
الذين  التالمذة  الستعادة  الناظرة  مع 
راحوا يفاوضون: »ندخل إلى الصفوف 

شرط أن ال نتعّلم...«.  
أخرى، يؤكد مدير مدرسة  رواية  في 
لطالبه  سمح  أّنه  بيروت،  في  خاصة 
على  بناًء  االعتصامات  في  بالمشاركة 
الذين  األهالي  من  كبير  عــدٍد  رغبة 
والسماح  ــدروس  ــ ال بــوقــف  طــالــبــوا 

للتالمذة بالنزول إلى الشارع.
سمحنا  حين  أّننا  المشكلة  ويضيف: 
التظاهرات،  في  بالمشاركة  للتالمذة 
تلقينا عدًدا هائاًل من الشكاوى من قبل 
احتجوا  الذين  األهالي  من  آخر  قسٍم 
على إيقاف الدروس معتبرين أّن مكان 
التالمذة في الصف وليس في الشارع. 

عندئٍذ، اتخذنا القرار بمتابعة الدروس 
التالمذة،  بشكٍل عادي بمن حضر من 
المدرسة  من  الطالب  خــروج  ومنعنا 

للمشاركة في االعتصامات. 

حل معقول
اإلدارة  اعتمدت  أخرى،  مدارس  في 
للطالب  سمحت  إذ  معتدلة،  صيغة 
مخاوفهم  عن  والتعبير  آرائهم  بإبداء 
مقاعد  بترك  لهم  تسمح  أن  دون  من 
مدير  يروي  اإلطار،  هذا  في  الدراسة. 
تالمذته:  مع  تجربته  المدارس  إحدى 
من  التالمذة  يرضي  حلٍّ  إلى  سعينا 
فدعونا  التعليم،  عملية  يعيق  أن  دون 
والطاقم  الطالب  مع  لقاء  إلى  األهل 
خالل  المدرسة.  باحة  في  التعليمي 
أمام  المجال  في  أفسحنا  اللقاء،  هذا 

حقوق وواجبات
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الدكتور نبيل الخوري

من المظاهر الالفتة في الحراك المدني الذي يشهده لبنان منذ السابع عشر من 
واالعتصامات.  التظاهرات  في  بكثافٍة  المدارس  تالمذة  مشاركة  األول،  تشرين 
وقد كان لخروج الطالب إلى الشارع ردود فعل مختلفة، منها ما شجع هذه الخطوة 
مؤكًدا حق الطالب في إبداء رأيهم تجاه القضايا التي تؤثر في مستقبلهم، ومنها 
ساحة  في  وليس  الدراسة  مقاعد  على  مكانهم  الطالب  أّن  معتبًرا  شجبها  ما 

التظاهرات، خصوًصا عندما يتعلق األمر بالتالمذة الذين ما زالوا صغاًرا.

تحقيق: ريما سليم ضومط

التظاهر حق... لكن ماذا عن الصغار؟



التالمذة للتعبير عن مخاوفهم وقلقهم 
ورؤيتهم لمستقبلهم في وطنهم، ثم 
عقدنا جلسة نقاٍش حول كيفية تحقيق 
الطالب  فيها  ــارك  ش حقيقي  تغيير 
ختامها  في  وعاد  واألساتذة،  واألهل 

الطالب إلى صفوفهم.
 

ماذا يقول الطالب؟
المدارس، سمعناه  ما لم يقله مدراء 
عن  سؤالهم  لدى  الطاّلب  بعض  من 

سبب نزولهم إلى الشارع. 
معلمة  أّن  الثامن(  )الصف  ليا  تؤكد   
تحّث  مدرستها  فــي  العربية  اللغة 
بهدف  اإلدارة  على  للضغط  التالمذة 
للمشاركة  احتجاجية  مسيرات  تنظيم 
في الحراك المدني، »ألّن هذا ما يجب 
أن يفعله كل طالب ال يريد أن يهاجر 
عمٍل  فرص  وجود  عدم  بسبب  وطنه 
المعلمة.  كالم  بحسب  التخّرج«  بعد 
أما رواد )الصف الثانوي األول( فيقول: 
»تأثرت كثيًرا بما شاهدته على شاشة 
التلفزيون، فقد كان الطالب في الشارع 
بكل  ومواقفهم  آرائهم  عن  يعّبرون 
المراسلون  منحهم  وقد  وثقة،  جرأة 
اإلعالميون فرصة إيصال صوتهم إلى 
أمر غير  السلطة، وهو  المسؤولين في 

متاح للطالب في العادة«.
)الصف  ــالرا  ك توضح  جهتها،  مــن 
البداية  في  تكن  لم  أّنها  التاسع( 
غير  الشارع،  إلى  النزول  بفكرة  مهتمة 
شاهدت  حين  بالحماسة  شعرت  أّنها 
وهم  »اإلنستغرام«  على  رفاقها  صور 
كذلك،  االعتصامات.  في  يشاركون 
ا إيجابًيا  فهي تعتبر أّن الحراك خلق جوًّ

مجموعاٍت  عبر  الطالب  فيه  يتواصل 
على »الواتساب« ويلتقون في الساحات 
للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه ما 

يحصل في وطنهم.
وبيا  أحمد  ُيجمع  مماثل،  إطــاٍر  في 
المشاركة  أّن  الثاني(  الثانوي  )الصف 
المدني  الحراك  في  الكثيفة  الشعبية 
الوطنّية،  المشاعر  فيهما  حــّركــت 

ودفعتهما للنزول إلى الشارع.
)الصف  حياة  تشير  أخــرى،  جهة  من 
له  تعرضت  الذي  التنّمر  إلى  التاسع( 
الشارع،  إلــى  النزول  رفضها  بسبب 
المهتمين  بالقول: »لست من  وتوضح 
بعد  أكــّون  لم  أّنني  كما  بالسياسة، 
في  يجري  ما  تجاه  الخاصة  قناعاتي 
الشارع، لذلك لم ُأبِد رغبة في مرافقة 
زمالئي إلى االعتصامات أو التظاهرات. 
يفهموا  لــم  ــهــم  أّن المشكلة  لكن 
موقفي، إذ اعتبروا أّنني ال أملك الحس 
الوطنية،  بالخيانة  واتهموني  الوطني، 
وصاروا يتوجهون إلي بكلماٍت مسيئة 

وجارحة!«.

رأي اختصاصي
المنقسمين  األهــالــي  موقف  بين 
وميولهم  الشخصية  توجهاتهم  وفق 
التي  الــمــدارس  وموقف  السياسية، 
من  التنّصل  منها  كبير  قسم  ــر  آث
ورمــي  الــتــالمــذة،  تجاه  مسؤوليته 
وموقف  األهـــل،  ملعب  فــي  ــكــرة  ال
األصدقاء  لضغوطات  الخاضع  التالمذة 
والتواصل  اإلعالم  ووسائل  والمرّبين 
حول  بديهي  سؤال  ُيطَرح  االجتماعي، 
المدارس  تالمذة  مشاركة  مدى صّحة 

التظاهرات واالعتصامات.  في 
النفس  علم  في  االختصاصي  يشيـر 
إلى  الخوري  نبيل  الدكتور  العيادي 
عليه حقٌّ  التظاهر كما هو متعارف  أّن 
مشروٌع لجميع المواطنيـن ليعّبروا عن 
أو موضوع ما  رأيهم تجاه مشروٍع ما 
يوضح  لكّنه  العامة.  بالمصلحة  يتصل 
المتظاهريـن  أّن  نفسـه  الوقت  في 
الفكـري  بالنضـج  يّتصفوا  أن  يجب 
يتمّكنوا  كي  األفق،  واتساع  والثقافة 
إليها  التي يهـدف  الرسالة  إيصال  من 
الذي  التلميذ  فإّن  هنا،  ومن  التظاهر. 
ما زال في سن الطـفـولة أو المراهقة 
الثقافيـة  بالخلفيـة  ال  يتمتع  ال 
أو  التحليليـة  بالطاقات  وال  المطلوبة 
القـوة اإلدراكية، إذ إّن ثقافتـه مبتورة 
وإدراكه لم يكتمل بعد، وبالتـالي فإّن 
تعدو  ال  تظاهرة  أي  في  مشاركتــه 
جماعي  فولكلور  في  مشاركة  كونها 
لذلك،  خالله.  من  يصل  أين  يعرف  ال 
في  والمراهقيـن  األطفال  إطالق  فإّن 
أكثر من  يعني  التظاهـر قد ال  ساحات 

يوم عطلـة بالنسبة إلى غالبيتهم. 
التي  منهم  القّلة  ــى  إل وبالنسبة 
وقد  فحواها  تفهم  قد  بمطالب  تنادي 
تعدو  ال  مشاركتهـم  فإّن  تفهمه،  ال 
جماعي  مهرجـاٍن  في  مشاركة  كونها 
المألوف  عــن  فيه  يخرجون  خـــاّلب 
وقد  اليومي،  المدرسي  والروتين 
إلثبات  وحافًزا  فرصــة  أيًضا  يشّكل 
الساحات  لهم  تقّدم  حيـث  وجودهـم، 
وجهة  خــاللــه  مــن  يعرضون  منبًرا 
غوغائية  تكون  ما  غالًبا  التي  نظرهم 

وفوضوية.
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مشكلة جديدة  
من  إذ  جديدة،  ُتطرح مشكلة  وهنا   
األسلوب  التالمذة  يعتاد  أن  الممكن 
في  منهم  المطلوب  فيما  الفوضوي، 
التام،  االنضباط  الدراسية  المرحلة 
خالل  من  العلمية  المناقبية  والتزام 
والقيام  المدرسي،  بالدوام  التقّيد 
التي  المدرسية  والنشاطات  بالواجبات 
االمتحانات  في  نجاحهم  إلى  تــؤدي 
هذا  فإّن  اعتقاده،  وبحسب  الدراسية. 
الدين  رجال  من  كبيًرا  عدًدا  حّفز  ما 
بشؤون  ُتعنى  التي  المراجع  ومــن 
التربية على ما ُفهم منه وكأّنه تحييد 

التحّرك. للطالب عن 
الدكتور  ُيــبــدي  ــرى،  أخـ جهة  مــن 
ــخــوري أســفــه تــجــاه مــوقــف بعض  ال
األهالي الذين يؤكدون أّنهم يفّضلون 
أن يخسر ولدهم عاًما دراسيًّا على أن 
هؤالء  يسأل  وهو  كّلها.  حياته  يخسر 
سيخسر  الطالب  إّن  قال  من  بــدوره: 
دروســه  التزامه  حــال  في  مستقبله 
أوليس  وسليمة؟  منتظمة  بطريقٍة 
بنجاحه  محكوم  مستقبله  أّن  األصح 
كفاءات  من  يكتسبه  وما  األكاديمي 

ما  تفّضلون  أّنكم  أم  وإدراك؟  وثقافة 
يكتسبه التلميذ في الشارع من خروٍج 
نابية  بكلماٍت  والتفّوه  االنضباط  عن 
الوزارات  أو  والمدارس  اإلدارات  بحق 
أمور  هذه  سياسية؟  مراجع  حتى  أو 
من غير المستحب أن نسمح بإدخالها 
إلى وعي الشباب والمراهقين تحديًدا.

 
دور أساسي

توجيه  فــي  ــدارس  ــم ال دور  ــن  وع
أّن  الخوري  الدكتور  يوضح  الطالب، 
فكرية  إيديولوجيات  أيًضا  للمدارس 
البديهي  فمن  معينة،  وسياسية 
على  منها  البعض  يعمل  أن  إًذا 
األفكار  هذه  إطار  في  الطالب  توجيه 
دور  أّن  ويضيف  واإليديولوجيات. 
المرحلة،  هذه  في  أساسي  المدارس 
مصلحة  وضع  إداراتها  على  يجب  لذا 
الشخصية،  االعتبارات  فوق  الطالب 
التزام  على  تالمذتها  حّث  وبالتالي 
المدرسية،  وواجباتهم  دروســهــم 
الواجب  يفرضه  ما  بالضبط  هذا  ألّن 
التي  العمرية  المرحلة  خالل  الوطني 

. يعيشونها

 الوقوع في فخ االنفعاالت
للتنّمر  تعرضوا  الذين  الطالب  وعن 
بسبب عدم رغبتهم في المشاركة في 
الخوري:  الدكتور  يقول  االعتصامات، 
المدارس،  في  موجود  أصــاًل  التنّمر 
ــراك أضـــاف مــوضــوًعــا جــديــًدا  ــح وال
المسيئين.  لألشخاص  إضافية  وذريعًة 
فمن كان في السابق ُيطلق على رفيقه 
الناجح تسميات جارحة، هو نفسه الذي 
بالخائن  اليوم  الرأي  يخالفه  يتهم من 
ال  األساس  في  والقضية. وهو  للوطن 
يملك وعًيا أو إدراًكا كافًيا عن القضية 
دور  يبرز  هنا  عنها.  يتحدث  التي 
العلم  المدرسة للتدخل وحماية راغبي 

من راغبي اإلساءة إليهم.
الدكتور  فيؤكد  األهل،  دور  عن  أما 
الخوري أّنهم المثال األعلى ألوالدهم، 
مسؤولية  عليهم  تــقــع  وبــالــتــالــي 
وراء  االنــجــرار  عــدم  حــول  توعيتهم 
الوقوع  وعدم  للحرية،  خاطئ  مفهوم 
التي  الظرفية  االنــفــعــاالت  فــخ  فــي 
واألهم  الفوضويين.  من  جياًل  تخلق 
األخالقي  بالسقف  التقيد  أّن  تحذيرهم 

هو أمر أساسي إلنجاح أي تحرك.









من األسماء التي لمعت مؤّخًرا وحّققت 
الدين  نور  العريفان  رياضية،  إنجازات 
أول  والجندي  عجمي،  ومحمد  حديد 
أحمد أونداش والجندي جيسيكا الحجل.

 »الجيش« زارت المركز العالي للرياضة 
الرياضيين  إلــى  وتعّرفت  العسكرية 

األربعة.
 

أحد أبرز العبي القوى اللبنانيين
أحد  هو  حديد  الدين  نــور  العريف 
اللبنانيين.  القوى  ألعاب  رياضيي  أهم 
من  عـــدًدا  حالًيا  ــعــّداء  ال هــذا  يحمل 
المحلي  الصعيد  على  القياسية  األرقام 
الـ23  آسيا  بطولة  وآخرها  والخارجي، 
قطر،  في  ُأقيمت  التي  القوى  أللعاب 
أللعاب  اإلفرادّية  العامة  لبنان  وبطولة 

القوى للرجال والسيدات.
من  هو  عاًما(   26( حديد  والعريف   
الجمهوري  الــحــرس  لـــواء  عسكريي 
للرياضة  العالي  المركز  إلى  ومفصول 

الجيش  فــريــق  ضمن  العسكرية 
خالل  حّقق  وقد  القوى.  أللعاب 

آسيا  بطولة  في  مشاركته 
رقًما  القوى  أللعاب  ـــ23  ال
الصعيد  على  قياسًيا جديًدا 
الوطني في مسابقة الـ100 
ث   10.41 بتوقيت  متر 

السابق  اللبناني  )التوقيت 
كما  نفسه(.  لاّلعب  ث   10.46

الصعيد  على  جديًدا  قياسًيا  رقًما  حقق 
من  النهائي  ربــع  ــدور  ال في  الوطني 
 20.93 بتوقيت  متر  الـــ200  مسابقة 
 21.11 السابق  اللبناني  التوقيت   ( ث 
الرقم  ث لاّلعب نفسه(، ثم عاد وكسر 
القياسي الجديد في الدور النهائي من 
مسابقة الـ200 متر بتوقيت 20.85 ث 
ث   20.93 السابق  اللبناني  )التوقيت 

لاّلعب نفسه(.
العامة اإلفرادّية  أما في بطولة لبنان 
أللعاب القوى )للرجال والسيدات(، فقد 
مسابقة  في  جديًدا  قياسًيا  رقًما  سّجل 
الرقم  تخطى  إذ  للرجال،  م  الـــ400 

قد  كان  الــذي  السابق 
نايثن  الــالعــب  حّققه 
األبطال،  نادي  نمور من 
ــًدا  ــدي وســـّجـــل رقـــًمـــا ج

باجتيازه المسافة ب 47.36 ث.
 

انطالقة وطموح
ألعاب  مع  حديد  العريف  رحلة  بدأت 
فصله  بعد   2013 العام  في  القوى 
العسكرية  للرياضة  العالي  المركز  إلى 
وانضمامه إلى منتخب الجيش. انتسابه 
إلى  ودفعه  كثيًرا  ساعده  المنتخب  إلى 
مرتين  يتمّرن  وهو  يقول.  كما  األمام 
وبطريقة  بغذائه  كثيًرا  ويهتم  يومًيا 
إلى  للوصول  يطمح  أّنه  مؤكًدا  حياته، 

أبعد مكان في مجاله.
 

فيها  شارك  التي  االستحقاقات  أبرز 
العريف حديد مؤخًرا هي:

التي  القوى  أللعاب  العالم  بطولة   -
 2019/9/24 من  قطر  في  ُأقيمت 

رياضيونا الممّيزون
إعداد: روجينا خليل الشختورة

من صفوف الجيش إلى البطوالت العالمية
عسكريون متأّلقون في الرياضة
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في عهدة الجيش تدّربوا، ومن صفوفه انطلقوا، ليحّققوا األلقاب العالمية، ويحطموا أرقاًما قياسية، خصوًصا في ألعاب 
القوى التي طالما تجّلى فيها العبو الجيش.
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اختاره  فقد   ،2019/10/7 ولغاية 
لبنان  منتخب  إلى  لالنضمام  االتحاد 
التي حقق  البطولة،  المشارك في هذه 
خاللها رقًما قياسًيا جديًدا على الصعيد 
الوطني في مسابقة الـ200 متر بتوقيت 
20.84 ثانية ) التوقيت اللبناني السابق 
20.85 ثانية لاّلعب نفسه حّققه خالل 
مشاركته في بطولة آسيا الـ23 أللعاب 
في  ُأقيمت  التي   2019 للعام  القوى 

قطر أيًضا(. 
لأللعاب  السابعة  العالم  بطولة   -
جمهورية  في  أقيمت  التي  العسكرية 
ولغاية   17 مــن  الشعبية  الصين 
سباقي  في  شارك  إذ   2019/10/27
وتأهل  متر،  والــــ200  متر  ـــ100  الـ
لنهائيات البطولة في كل منهما محرًزا 

المركز السادس.
االتحاد  دور  أّن  حديد  العريف  يؤّكد 
وطني  منتخب  تشكيل  في  جــًدا  مهم 
اللبنانيين  الــالعــبــيــن  نخبة  يــضــم 
ــم  أداءه ــطــّورون  وي مًعا  فيتمّرنون 
والتكامل  االنسجام  إلى  ويتوّصلون 
البدل  سباقات  في  خصوًصا  كفريٍق، 
ويشير  جماعي.  عمل  إلى  تحتاج  التي 
في هذا السياق إلى أهمية المعسكرات 
الخارجية التي تجمع الالعبين اللبنانيين 
من  عـــاٍل  مستوى  على  آخــريــن  مــع 

االحتراف، ما يطّور خبراتهم.

المتدّرب صار مدّرًبا
في  برزت  التي  الرياضية  الوجوه  من 
العريف  األخــيــرة،  ــة  اآلون في  الجيش 
لــواء  مــن  ــا(  عــاًم  29( عجمي  محمد 
العالي  المركز  إلــى  )مفصول  الدعم 
في  تمّيز  الــذي  العسكرية(  للرياضة 
أنواعها)حّرة،  على  السباحة  رياضة 
الرياضة  هذه  والبدل(.  الصدر  فراشة، 
تتطّلب  التي  األلعاب  أصعب  من  هي 
تقنيات وإمكانات وتدريبات عالية، غير 

حّقق  عجمي  العريف  أّن 
نجاحات  سلسلة  فيها 
أوصلته إلى المشاركة في 
التي  التأهيلية  السباقات 

اللبناني  االتحاد  نّظمها 
إلى تصّدره  باإلضافة  للعبة، 

بطوالت الجيش وبطوالت لبنان.
قبل تطّوعه في الجيش، كان يمارس 
إلى  ونظًرا  كهوايٍة،  السباحة  رياضة 
العالي  المركز  إلى  فصله  تّم  قدراته، 
ُأتيح  هناك   .2012 العام  في  للرياضة 
االحترافي،  التدريب  متابعة  مجال  له 
المتقاعد  بإشراف المدّرب المؤهل أول 
على  واظب  المقابل  وفي  زيعور،  علي 
التدريبات الخاصة خارج المركز للحفاظ 

على لياقته البدنية.
كثيًرا  دعمتاه  والمركز  الجيش  قيادتا 
يؤهله  ممّيز  مستوى  إلــى  للوصول 
عسكرية  ــطــوالت  ب ــي  ف للمشاركة 
العالم  بطولة  كانت  وآخرها  خارجية، 
السابعة لأللعاب العسكرية التي ُأقيمت 
في جمهورية الصين الشعبية من 17 
ولغاية 2019/10/27 حيث شارك في 

فراشة  متًرا   50 سباقي 
وأحرز المركز 23 بتوقيت 
والمركز  ثانية،   27.47
متًرا  26 في مسابقة 50 
حرة بتوقيت 26.81 ثانية، 
خبرة  أكسبه  الـــذي  األمـــر 
بأبطال  احتكاكه  بفضل  مهمة 

العالم في هذه اللعبة.
العًبا  كونه  إلــى  باإلضافة  والــيــوم، 
محترًفا في السباحة، بات العريف عجمي 
متابعته  بعد  الجيش،  لفريق  مــدّرًبــا 
عّدة دورات أثبت فيها أّنه »قّد الحمل 

وزيادة«...
 

»المشاغب« البطل
أحد  هو  أونــداش  أحمد  أول  الجندي 
القتالية  الفنون  في  البارزين  الالعبين 
التي أخذت تنتشر في اآلونة األخيرة في 
لبنان على نطاق واسع. لدى هذا الالعب 

ــازات  ــج الــمــحــلــيــة الــعــديــد مــن اإلن
ــة  ــيـ ــدولـ والـ

ــم  ــرغ ــال ب
مـــــــن 
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صغر سنه )26 عاًما(، وهو بدأ مسيرته 
الـ12  عمر  في  المالكمة  رياضة  في 
كأي  نظره  الرياضة  هذه  لفتت  سنة. 
فيها  ألّن  القتالية  األلعاب  يهوى  طفل 

نوًعا من »المشاغبة«.
أول  الجندي  اللبناني  البطل  تطّوع   
العام  في  الجيش  في  أونــداش  أحمد 
باللقب  ج  ُتــوِّ سنوات   4 وبعد   ،2013
القتالية  بيروت  »ليلة  في  العالمي 
الرياضية« التي نظمها نادي »شوغن« 
تاي  للمواي  العالمية  الجمعية  بإشراف 
للمحترفين، واالتحاد اللبناني في فندق 
عن  باللقب  فاز  فقد  بيتش«.  »كــورال 
التايالندي  حساب  على  كلغ،   63 وزن 
قوية  مباراة  في  نامبونتيب  سيالتونغ 
القضاة  بــإجــمــاع  اللبناني  حسمها 
مستوى  مظهًرا  الخمسة،  الدوليين 
بطولة  عرش  على  يترّبع  جعله  مميًزا 
العالم في إنجاٍز جديد للرياضة اللبنانية 

عامًة ولرياضة المواي تاي خاصًة.
أونداش هو أيًضا بطل العرب 2012-

في  للعام 2016  العالم  وبطل   2014
بطولة  أيًضا  حاز  وقد  ران،  بو  المواي 
العالم للمحترفين )2016( وهو مصّنف 
العام  مــن  العــب  كأفضل  لبنان  فــي 
بصدد  هو  حالًيا،  اآلن.  حتى   2010

التحضير لبطولة احتراف في أنطاليا...
سر  أّن  ــداش  أون أول  الجندي  يعتبر 
على  ومواظبته  للعبة،  حبه  هو  تألُّقه 
التمارين من أجل تطوير نفسه وقدراته 
لمرٍة  يومًيا،  أتمرن  يقول:  القتالية. 
ولمرتين  العادية  األحــوال  في  واحــدة 
في فترات التحضير للبطوالت. فأنا أمّثل 
أو  نشاط  كّل  في  ووطني  مؤسستي 
بطولة أشارك فيها، لذلك أحاول دائًما 
أن أكون مثالًيا، وأطمح ألن أكون قدوة 
اللعبة  يحبون هذه  الذين  الصغار  لكل 

ويتمنون ممارستها في المستقبل.
التاي  لعبة  أّن  أونــداش  يرى  أخيًرا،   

بوكسينغ التي تجمع عّدة فنون قتالية 
وتتطّلب جهًدا كبيًرا للوصول إلى درجة 
االحتراف، تسير في خطى تصاعدية في 
لبنان. فعدد األندية الخاصة بها يزداد، 
تطويرها.  إلى  بجديٍة  يسعى  واالتحاد 
وهو يقول: أصبحت مشاركاتنا الخارجية 
رائعة،  نتائج  فيها  نحقق  ونحن  كثيرة 
للبنان  القادم سنقطف  األولمبياد  وفي 

ميدالية طال انتظارها.

 حلمان ال حلم واحد
في عمر الـ8 سنوات، اكتشفت جيسيكا 
التايكواندو  برياضة  شغفها  الحجل 
خاللها.  من  بالمستقبل  تحلم  وبدأت 
آخر:  شغف  أيًضا  لها  كان  الواقع،  في 
أصبحت  الصغيرة  العسكرية.  البزة 

شابة، وها هي تحّقق الحلمين!
في  تدريباتها  تابعت  الصغر،  منذ   
حلمها  معها  وكبر  كبرت  التايكواندو، 
الرياضة.  تعليم  في  التخّصص  فقّررت 

وتدريباتها  تمّرسها  تابعت 
وصــواًل إلــى خــوض عّدة 

المراكز  بطوالت وإحراز 
األولى في عّدة أوزان، 
ونيلها الحزام األسود. 

الحلم  لكّن  األول،  حلمها  حّققت  هكذا 
في  فتطّوعت  عليها،  يلّح  ظّل  الثاني 
التي  الــدورة  تصّدرها  وبعد  الجيش. 
الجمهوري،  الحرس  لواء  في  تابعتها 
التي  الشهادات  على  المعنيين  واّطالع 
تحملها في لعبة التايكواندو، جاء القرار 
المركز  المناسب:  المكان  إلى  بنقلها 
وهناك،  العسكرية.  للرياضة  العالي 
 21( الحجل  جيسيكا  الجندي  أصبحت 
عاًما( ضمن فريق الجيش للتايكواندو.

التدريبات  الحجل  الجندي  تتابع   
اليومية مع المدرَبين: الرقيب أول علي 
رعد والرقيب أول جورج فارس، تحضيًرا 
ودولية  وإقليمية  محلية  لبطوالت 
متابعتها  ــوازاة  م في  وذلــك  مرتقبة، 

عملها اإلداري العسكري.
استعرضـنا في هذه السطـور لمحة عن 
مسيرة أربعة من الرياضيين الممّيـزين 
آخرون  هنـاك  وبالطبع  الجيش،  في 
اسم  عالًيا  رفـع  من  منهـم  ممّيـزون، 
السابق،  في  ولبنان  المؤسسـة 
في  يستمّر  مــن  ومنهم 
ــكــون في  ــي ل ــعــمــل  ال
الدرجة  أبطال  عــداد 

األولى...





في سجل الخلود
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الرقيب أول 
محمد سعدون الحالني

الرقيب 
قاسم حسن منذر

العريف 
بالل ماجد سكرية

أول  الرقيب  الجيش  قيادة  نعت   
توّفي  الذي  الحالني  سعدون  محمد 

بتاريخ 2019/10/21.
في   1989/3/17 مواليد  من   -
الجديدة – بعلبك – محافظة بعلبك 

– الهرمل.
بتاريخ  الفعلية  الخدمة  إلى  ُنقل   -

.2009/12/26
- من عداد القوات الجوية – قاعدة 

رياق الجوية.
- حائز:

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
ثالث  الجيش  قائد  العماد  تنويه   •

مّرات.
أربع  الجيش  قائد  العماد  تهنئة   •

مّرات.
• تهنئة قائد القوات الجوية.

- متأهل وله ولد واحد.

قاسم  الرقيب  الجيش  قيادة  نعت 
بتاريخ  تــوّفــي  الـــذي  مــنــذر  حسن 

.2019/11/1
في   1986/4/28 مواليد  من   -
محافظة   – –بعلبك  الفوقا  تمنين 

بعلبك – الهرمل.
بتاريخ  الفعلية  الخدمة  إلى  ُنقل   -

.2008/12/27
 – الثامن  المشاة  لواء  عداد  من   -

الكتيبة 81.
- حائز:

• وسام مكافحة اإلرهاب.
• وسام التقدير العسكري.

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
أربع  الجيش  قائد  العماد  تنويه   •

مّرات.
• تهنئة العماد قائد الجيش خمس 

مّرات.
الثامن  المشاة  لواء  قائد  تهنئة   •

مّرتين.
- متأهل من دون أوالد. 

بالل  العريف  الجيش  قيادة  نعت 
بتاريخ  توّفي  ــذي  ال سكرية  ماجد 

.2019/10/21
في   1989/9/5 مــوالــيــد  مــن   -
بعلبك  محافظة   – –بعلبك  الفاكهة 

– الهرمل.
اعتباًرا  الفعلية  الخدمة  إلى  ُنقل   -

من2011/5/9.
- من عداد القوات الجوية – قاعدة 

رياق الجوية.
- حائز:

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد الجيش مّرتين.
• تهنئة العماد قائد الجيش خمس 

مّرات.
األركـــان  رئــيــس  نــائــب  تهنئة   •

للعمليات.
• تهنئة قائد القوات الجوية.

الجوية  رياق  قاعدة  قائد  تهنئة   •
ثالث مّرات

- عازب.
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العريف 
أحمد خالد شلحة

العريف 
لؤي عفيف زرقطه

الجندي 
يوسف نبيل قسيس

أحمد  العريف  الجيش  قيادة  نعت 
بتاريخ  تــوّفــي  الـــذي  شلحة  خــالــد 

.2019/10/25
في   1988/12/23 مواليد  من   -
محافظة   – بعلبك  قضاء   – بعلبك 

بعلبك - الهرمل.
بتاريخ  الفعلية  الخدمة  إلى  ُنقل   -

.2013/7/30
- من عداد القوات الجوية – قاعدة 

رياق الجوية.
- حائز:

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد الجيش.

الجيش ثالث  قائد  العماد  تهنئة   •
مّرات.

• تهنئة قائد القوات الجوية.
• تهنئة قائد قاعدة رياق الجوية.

- متأهل من دون أوالد.

لؤي  العريف  الجيش  قيادة  نعت 
بتاريخ  توّفي  ــذي  ال زرقطه  عفيف 

.2019/10/17
في   1993/8/24 مواليد  من   -

حاصبيا – محافظة النبطية.
بتاريخ  الفعلية  الخدمة  إلى  ُنقل   -

.2014/6/20
- من عداد فوج التدخل السادس.

- حائز:
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.

• تنويه العماد قائد الجيش.
الجيش ثالث  قائد  العماد  تهنئة   •

مّرات.
• تهنئة قائد فوج التدخل السادس.

- متأهل من دون أوالد.

يوسف  الجندي  الجيش  قيادة  نعت 
بتاريخ  توّفي  ــذي  ال قسيس  نبيل 

.2019/10/24
في   1993/5/21 مواليد  من   -
الشيخ محمد – عكار - محافظة عكار.
- تــطــّوع فــي الــجــيــش بــتــاريــخ 

.2010/8/31
- من عداد طبابة منطقة الشمال – 

مستوصف حلبا.
- حائز:

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد الجيش مّرتين.
• تهنئة العماد قائد الجيش مّرتين.

- عازب.



إعداد:
فيليب شّماس
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مسابقة الكلمات المتقاطعة تقّدمها 
»الجيش« لقّرائها وتخّصص للفائزين 
فيها جوائز مالية قيمتها أربعمئة ألف 

ليرة لبنانية، توزع بواسطة القرعة على 
أربعة فائزين.

• تستبعد كل مسابقة غير مقتطعة من 
المجلة، ويكتب الحل بخٍط واضح داخل 

المربعات وترسل الصفحة بكاملها مع الحل.
• ترسل الحلول إلى العنوان التالي: قيادة 
الجيش - اليرزة - مديرية التوجيه - مجلة 

»الجيش« - »مسابقة الكلمات المتقاطعة«.
• باستطاعة المشترك تسليم المسابقة باليد 

في ثكنات الجيش في المناطق جميعها.
• آخر موعد لقبول الحلول 20 ك2  2019.

• تعلن النتائج في العدد المقبل. ة
ق

اب
�س

مل
 ا

ط
و

ر
ــ
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الجائزة
400.000 ليرة لبنانية

االسم:.................................................................................................................................................     الهاتف:...........................................................................................

العنوان:..................................................................................................................................................................................................................................................................
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1ـ عاصمة أوروبية، ممثل 
 ،2006 تــوفــي  أمــيــركــي 

عاصمة آسيوية.
ضرَب  يتأّهبون،  راحل،  لبناني  مخرج  2ـ 

بالسوط.
راحل،  فرنسي  ــي  وروائ كاتب  قطَع،  3ـ 

األسم الثاني لمطرب تونسي.
توفي  مصري  لملحن  الثاني  االســم  4ـ 
في  بلدة  بالدراهم،  مشروعه  مدَّ   ،1997

الشوف، ضمير منفصل.
وإسبانيا،  فرنسا  بين  جبال  سلسلة  5ـ 
ممثل  ميسوري،  على  أميركية  مدينة 

ومؤلف لبناني توفي 1986.
حرف  الخبز،  يبس  فرد،  أّمــه،  شقيق  6ـ 

جزم، عين باألجنبية.

االسم  غالم،  وحادثها،  خاطبها  يتبع،  7ـ 
الثاني لرئيس وزراء تونسي توفي 2010

8ـ نَشأتُهم وأّدبتهم، فِرَحت، نحّب.
9ـ نضرب بالسيف، إنصرَمت ومَضت، نهر 

في الهند.
االتحاد  بالرمح،  طعَن  كريم،  حجر  10ـ 
مسحوق  قرميد،  الجوي،  للنقل  الدولي 

للتنظيف.
11ـ يذيعان الخبر، وكالة ابحاث الطيران 

والفضاء األميركية، ذكّيات وفِطنات.
12ـ أبعَدت وبالَغت في االستقصاء، لدَغ، 

وكالة أنباء عربية.
13ـ تخّبَرت لـِ، شركة نفط، أكَل الطعام، 

غطَّ في الماء، فهد.
مؤلف  الشوف،  في  بلدة  ألَجْأَتنا،  14ـ 

موسيقي فرنسي.
غــادَر  مــارتــان،  جــاك  أخرجه  فيلم  15ـ 

ورحل، نظَر، اعجاب واجتذاب.
مصرية،  فنانة  اغريقي،  فيلسوف  16ـ 

لالستدراك، ُيعَرف بالقريشة.
ريق،  جماعة،  الحليب،  مشتقات  من  17ـ 

نتبع أثره ونطارده.
بريطاني،  مرفأ  عــكــار،  فــي  بلدة  18ـ 

للتفسير، نوع من األفاعي.
19ـ ألف كيلو، شاعر وأديب لبناني راحل، 

توّقف وانتظَر لـِ، حالَف وعاقَد.
فيلم  المروج،  تعني  أميركية  مدينة  20ـ 

لفريد األطرش 1954، أنعَم وتكّرَم.

سياج  بَخير،  دمــُتــم  1ـ 
المقدام،  الشجاع  وطننا 

الشجاع المقدام.
للسيدة  أغنية  فيروز،  للسيدة  أغنية  2ـ 

فيروز.
في  مثلت  لبنانية  ممثلة  جزم،  حرف  3ـ 

مسلسل عشرة عبيد زغار 1974، شرائع.
4ـ نعالجه، لالستفهام، تقفز، نعَت.

 ،2011 توفي  مصري  ممثل  بدين،  5ـ 
يخصني.

يبَس  مشيته،  في  يتثاقل  واِضـــح،  6ـ 
عصبه، للنفي، ُمعاِلج الُجلود وُمصِلحها.

7ـ رجاء، مخافة من األمر، قشر الشجرة.
كاِتب  النفط،  مــن  مشَتق  ســائــل  8ـ 

. تلفزيوني لبناني راحل، خاَن وغشَّ
9ـ عاصمة آسيوية، ممثلة إيطالية ولدت 

1933، قلَب االناء على رأسه.
10ـ ملك فرنسي توفي بالطاعون، نشتاق 

الى، أول مولود ألبويه.
مصاحب  موسيقي  نــوع  أمسيات،  11ـ 

لرقصات، الفقر.
القارات،  إحدى  سّنور،  البناء،  أصل  12ـ 

تغّطي، مرَض.
وتباعَد  تجاَفى  غيظا،  منخره  نفَخ  13ـ 

بصره، مرتفع.
14ـ ممثلة كويتية، مدينة في العراق.

الهنود  قبائل  من  خّربها،  ــَد،  أرش 15ـ 
الحمر، هاَج الدم.

توفي  عربي  رئيس  أميركية،  والية  16ـ 
1970

مدينة  على،  وملزم  متحّتم  قسطل،  17ـ 
في شمال إيطاليا.

مسرحية  البعير،  ذنــب  ــى،  إل ــاَل  م 18ـ 
للسيدة فيروز 1977، إنتشَر الخبر.

19ـ عاَد، أميرة بريطانية راحلة، من أهّم 
مواد البناء، زحَف على يديه وبطنه.

20ـ تأتي بعدها، إسم سفينة القيادة في 
اسطول نابوليون، جاُروهم وباروهم.

زعيم  أوروبية،  عاصمة  الفيء،  رجَع  21ـ 
روسي راحل، صَالَح لفترة.

أفقًيا:

عمودًيا:
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• المؤهل أول شربل طوق
نادي الضباط - جونيه.

•  الرقيب أول مهدي البّزال   
فوج مغاوير البحر.

•فاطمة حسن زغيب 
بيروت - حي السلم.

• ريتشارد عبداهلل نعمه 
الشيخ محمد - عكار.

• المؤهل خضر عبد القادر
المجمع العسكري - جونيه.

• الرقيب أول بيار سعيد
القوات البحرية.

• الجندي جعفر الحالق
فوج المدفعية الثاني.

• ريمون طانس
قرنة الحمرا – جبل لبنان.

• الرقيب أول بالل الجمل 
فوج التدخل الثاني.

• الجندي سيلين بدور 
المركز اللبناني لألعمال المتعلقة باأللغام.

• الجندي أورنيال كيوان 
الشرطة العسكرية.

• شذى حيدر
بيروت.

• الـفـائـزون في العدد ٤١٣ •• الـفـائـزون في العدد ٤١٢ •• الـفـائـزون في العدد ٤١٠-٤١١ •



العميد علي قانصو
مدير التوجيه

٩٠

عبارة

يوم العيد
بها  تمّر  واجتماعية  اقتصادية  بأزمة  مثقاًل  أّيامه  آخر  يطوي  العام 2019  هو  ها 

البالد، وترافقها تحّركات مطلبّية شعبّية شملت مختلف أنحاء الوطن.
ال شّك في أّن الظروف استثنائية لجهة التحدّيات التي نواجهها على مختلف الصعد، 
ال سّيما األمني منها. َفَصْوُن االستقرار والسلم األهلي يبقى في جميع األحوال أولوّية 
التصّدي  في  األساسية  مهّمتها  إلى  يضاف  وهو  العسكرية،  المؤسسة  عند  مطلقة 

للعدو اإلسرائيلي واإلرهاب.
لكْن وسط هذه الصعاب، تأتي فترة األعياد لتخلق فسحة من األمل، وتشّكل مناسبة 
تجمع اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم، وتجّسد الروح اللبنانية التي ما زالت نابضة في 
قلوبنا، وترسم صورة لبنان الجميل الذي يدعو أبناءه للقدوم وقضاء إجازة العيد في 

بلدهم األم بين أهلهم ومحّبيهم.
بموازاة ذلك كّله، يستمّر الجيش، مثّبًتا األساس األمني الراسخ الّذي ال غنى عنه في 
المختلفة. مهّمة شاقة بال  االنتاجية  القطاعات  باالقتصاد وتفعيل  النهوض  مسيرة 
ريب، لكّن العسكريين اعتادوا المشّقات، وباتت التضحية المتواصلة خبزهم اليومي. 
يوم  فإّن كل  أيام،  أو عدة  بيوم  زمنية محّددة  بفترة  األعياد محصورة  كانت  وإذا 
تكون فيه أرواح اللبنانيين مصانة هو يوم عيد للعسكريين، الذين نذروا أنفسهم 

وبذلوا الجزء األكبر من أعمارهم ليبقى علُمنا شامًخا أبًيا.
إلى  األبرار، والتوّجه  المجيد من تذّكر شهدائنا  الميالد  لنا في أجواء  بّد  ختاًما، ال 
عائلتهم  تبقى  العسكرّية  المؤسسة  أّن  مؤّكدين  المحّبة،  مشاعر  بأحّر  عائالتهم 

الكبرى التي تحيطهم دوًما بالرعاية واالهتمام.
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