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هم وهّن
الربيع  بداية  أيامه، ويجعل  الثامن من  العالمي في  بيومها  أكثر من مناسبة، فهو يحتفل  المرأة في  آذار  يكّرم شهر 
موعًدا لالحتفال بأمومتها. »الجيش« تشارك في هذا التكريم من خالل ملف خاص هو باختصار: تحية لنضاالت المرأة 

ونجاحاتها وأيًضا لمعاناتها، في مختلف المجاالت، ومن مواقعها المتعددة كشريكة في الخلق والبناء والصمود.
لقد شهد المجتمع اللبناني في تاريخه الحديث تجارب كثيرة لنساء رائدات كسرن القوالب النمطية السائدة ولمعن إلى 
جانب الرجل في مجاالت القانون والطب واألدب والتربية والثقافة واالقتصاد والفن وسوى ذلك، من دون أن يتخّلفن 

عن الدور األساسي الذي خّصهّن به الخالق.
ورفاقها  وإخوتها  أوالدها  وأمام  دربها،  رفيق  جانب  إلى  حقيقية  كمناضلة  المرأة  برزت  الطويلة  الحرب  فترة  وخالل 
وخلفهم أيًضا. ناضلت من أجل لقمة العيش وتوفير الملجأ وبناء المستقبل، صبرت على آالم كثيرة وقّدمت التضحيات 

من أجل الوطن.
بعد الحرب واصلت نضالها، واستفادت من تجارب وخبرات راكمتها، ومن نجاحات حققتها، لتخرج إلى ميادين الحياة 
شريًكا حقيقًيا، مع ذلك ظل التمييز في حقها قائًما على المستويين القانوني واالجتماعي. فبسبب تقاليد وأعراف بالية 
ظلت نساء كثيرات ضحية الظلم والقهر من دون أن يوفر القانون الحماية لهّن. وعلى صعيد العمل واألحوال الشخصية 
ما زال الطريق طوياًل لتحقيق المساواة. وفي ما خال حاالت قليلة ظلت المرأة بعيدة من مواقع صنع القرار، فالباب الذي 

تمّر منه إلى هذه المواقع ظل ضيًقا وبالكاد مفتوًحا.
اليوم نحن أمام تجربة جديدة: حكومة ثلثها من النساء تنبري لمهمة شبه مستحيلة، إنقاذ وطن منهك بفعل األزمات 
التي  االعتبارات  بعيًدا من  المسؤولية  لتوّلي  بالجدارة كمعيار  اإلقرار  تاريخي على صعيد  أمام تحّول  العميقة. هل نحن 
أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه، ومن بينها ما يتصل بالجندرة؟ هل وصل مجتمعنا إلى مرحلة االقتناع بالشراكة الكاملة بين 
الرجل والمرأة كضرورة أساسية للنهوض؟ كيف يخدم وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار مسألة المساواة في الحقوق؟ 

وإلى أي حد يسهم في مكافحة الفساد؟
بري،  نبيه  النواب  رئيس مجلس  دولة  عون،  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  فخامة  يناقش كل من:  الملف  في هذا 
دولة رئيس مجلس الوزراء حّسان دياب، وقائد الجيش العماد جوزاف عون مسألة وجود المرأة اللبنانية في مواقع القرار 
المتقدمة. وتتحدث دولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر في مقابلة أجريناها معها بعد فترة 
من توليها مسؤولياتها الوزارية. كما تتحدث الوزيرات الباقيات في الحكومة الحالية، باإلضافة إلى عشرات من النساء 

اللواتي تركت كل منهّن بصمة مشرقة في مجالها أو من خالل موقعها، أو واجهت بشجاعة األلم والظروف الصعبة.
وفي جانب آخر من الملف تجارب وأسماء نساء من محيطنا العربي ومن العالم.

في النهاية، يتضمن هذا الملف عينة من النساء اللواتي من خاللهّن نوّجه التحية إلى مثيالتهّن، فالمجال مهما اتسع 
التجارب في وطننا وفي  أمامها باحترام، وما أكثر هذه  الوقوف  يظل أضيق بكثير من احتواء تجارب ونضاالت تستحق 

العالم، غير أّنه كان ال بد من اإلكتفاء بعّينة هي جزء من كل.
 

التحرير 
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رئيس الجمهورية: 
على المرأة أن تثبت أّن بإمكانها إصالح 

ما دّمره الرجل

بعمق األبوة الحقة ووضوح الرؤية المسؤولة وقوة الثقة المناضلة، يتحدث فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
إلى »الجيش« عن دور المرأة في الحياة السياسية في لبنان، فيضع النقاط على الحروف في ما خص المساواة كحق كفله 
الدستور للبنانيين، مؤكًدا أّن نضال المرأة التاريخي من أجل حقوقها هو الذي أسهم في تطوير أوضاعها، ومشّدًدا على أّن 

إيمانه بقدرات المرأة نابع بشكل أساسي من خبرته مع عائلته.
في ما يأتي نص الحوار مع فخامة رئيس الجمهورية.



سياسية  مناصب  لبنان  في  المرأة  تولي  كان  لطالما   •
مهمة خجواًل. اليوم وفي ظل أزمة لم يشهد الوطن مثياًل 
لها، تشّكل السيدات تقريًبا ثلث الحكومة. كيف تنظرون إلى 

هذا األمر؟
في  تكون  اليوم،  اللبنانية  المرأة  إليه  تصل  منصب  أي   -
موقعها الطبيعي. أظن أّن الزمن الذي كان يسود فيه االعتقاد 
محددة،  وأعمال  ومناصب  لوظائف  فقط  تصلح  المرأة  بأّن 
قد وّلى. صحيح أّن لديها خبرة أقل من الرجل في االنخراط 
في  والنقص  بالِمراس،  تأتي  الخبرة  لكن  العام،  الشأن  في 
اإلمكانات.  أو  الكفاءة  أو  القدرة  في  ضعًفا  يعني  ال  الخبرة 
كان هناك انكفاء وإبعاد للمرأة عن العمل السياسي لظروف 

األوان  آن  وقــد  شتى،  وأســبــاب 
وجوه  في  بفعالية  المرأة  لتشارك 
كافة.  العام  الشأن  ومؤسسات 
تفعيل  في  مسؤولية  طبًعا  عليها 
ــا، ومــن واجــب  ــوده دورهـــا ووج
اإليمان  أيًضا  السياسي  المجتمع 

بقدراتها.

الثقة واألمل
في  المسبوق  غير  المرأة  وجود 

الحكومة الحالية ُيشعرني شخصًيا بالثقة واألمل. أثق تماًما أّن 
هذا الوجود سيفعِّل ديناميكية جديدة في العمل الحكومي، 
مع تشّنجات أقل في األجواء، وإنتاجية أكبر. وفي ظل األزمة 
ومجابهة  اإلنقاذ  في  فاعاًل  شريًكا  المرأة  ستكون  الحالية، 

التحديات.
• ثمة مقولة مفادها أّن النساء أكثر جدية وتفانًيا وإخالًصا 

لمسؤولياتهّن وأقل فساًدا من الرجال. ما رأيكم؟
- هناك جانب من الدقة في هذه الخالصة. تفاني المرأة في 
عملها يعود بشكل أساسي إلى ما وهبها اهلل من قدرة على 
البذل واالهتمام من دون مقابل، وهذا هو جوهر أمومتها. 
وقد تكون هذه القدرة سالًحا فعااًل في يدها لتحقيق النجاح 
العلم  وتزّود  الفرصة،  لها  تتاح  حين  المسؤولية  تحّمل  في 

من  أيًضا  نابعة  المرأة  عمل  جدية  أّن  إلى  إضافة  الكافي. 
رغبتها في إثبات ذاتها إزاء محيط يشّكك في قدراتها.

الرجل،  أقل فساًدا من  المرأة  أن تكون  أيًضا  الالفت  ومن 
خالل  من  بسهولة  إليه  الوصول  يمكن  االستنتاج  وهــذا 
ما  غالًبا  والتي  كافة،  العالم  أنحاء  في  الفساد  ِسَير  استعادة 
في  يدفعنا  أن  يجب  ما  وهذا  الرجال.  من  أصحابها  يكون 
أمام  وسعها  على  السياسي  العمل  أبــواب  فتح  إلى  لبنان 
المرأة، للمساهمة في تخفيف حدة الفساد في مفاصل الدولة 

ومؤسساتها.
 • في نظرة إجمالية، كيف تصفون أداء السيدات اللواتي 
توّلين مراكز مهمة في الشأن العام في لبنان، وخصوًصا في 

الحكومة والمجلس النيابي؟
لدينا  ليس  أّنه  المؤسف  من   -
تراكم كاٍف من التقييم ألداء المرأة 
والمجلس  الحكومة  في  اللبنانية 
وجودها  ضعف  بسبب  النيابي، 
التشريعية  المؤسستين  ــي  ف
تجربة  وباستثناء  والتنفيذية. 
التي  والحكومة  الحالية  الحكومة 
غائبة  شبه  المرأة  كانت  سبقتها، 
وليس  المؤسستين.  هاتين  عن 
عامة  مناصب  توّلين  اللواتي  القليالت  النساء  بأّن  لدّي شك 
في السنوات األخيرة، عملن جاهدات إلحداث فرق في األداء، 
لكّن ظروف البالد المعقدة، والتناحر السياسي الذي كان قائًما 
والذي عّطل بشكل كبير اإلنتاجية واإلصالح، طمست بصمات 

هؤالء النساء في الشأن العام.
 

اإليمان بالقدرات
والعشرين  الواحد  القرن  في  ونحن  مستغرًبا  يبدو  قد   •
بمثابة  السياسة  في  مهمة  لمراكز  المرأة  توّلي  يظل  أن 
إشكالية. برأيكم إلى أي حد ما زالت هذه اإلشكالية مطروحة 

في لبنان؟
- إذا أردنا توخي الدقة في الحديث عن هذه اإلشكالية، عليَّ 
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من الالفت أن تكون المرأة أقل فساًدا من الرجل، وهذا االستنتاج يمكن الوصول إليه بسهولة 
من خالل استعادة ِسَير الفساد في أنحاء العالم كافة، والتي غالًبا ما يكون أصحابها من الرجال.

كان هناك انكفاء وإبعاد للمرأة 
لظروف  السياسي  العمل  عن 
األوان  آن  وقد  شتى،  وأسباب 
لتشارك المرأة بفعالية في وجوه 

الشأن العام ومؤسساته كافة.



أن أشير أواًل إلى أّن المرأة أسهمت في إقصاء نفسها عن 
العمل السياسي. فلو أجرينا إحصاء عن نسب وجود المرأة 
في األحزاب اللبنانية مقارنة بالرجل، لوجدنا بالتأكيد أّن 
الكّفة تميل للرجل. بالطبع هناك تاريخ من اإلقصاء مارسه 
الرجل بحق المرأة، قد يكون أسهم في انكفائها الطوعي 

عن العمل السياسي، ولكّن الظروف اليوم تغيرت.
المرأة باتت أكثر علًما وثقافة مما كانت عليه قبل قرن أو 
نصف القرن. وتمّدد وجودها إلى ميادين العمل كافة، وتعّززت 
إمكاناتها وأسلحتها للنجاح وتحّمل المسؤوليات. وهي باتت 
من  العامة،  الحياة  في  الفعلية  المشاركة  على  قادرة  اليوم 
دون أن يكون وجودها مستهجًنا أو مرفوًضا. عليها أن تؤمن 
القوانين  كل  تعديل  على  تعمل  أن  الدولة  وعلى  بقدراتها، 

تمييز  أي  إلزالة  بحقها،  المجحفة 
من  القوانين.  هذه  من  جندري 
جهتي، أسهمت عندما كنت رئيًسا 
لتكتل التغيير واإلصالح، ثم بعدما 
أصبحت رئيًسا للجمهورية بتحقيق 
من  والمرأة  الرجل  بين  المساواة 
خالل سلسلة قوانين باتت نافذة.

كذلك، كانت تجربة ضّم الفتيات 
التي  العسكرية  المؤسسة  إلــى 
للجيش  قائًدا  كنت  يوم  بدأتها 
قبل  اعُتمدت  وقد  ناجحة،  تجربة 
والمؤسسات  الجيش  في  أعــوام 

األمنية على نطاق واسع.
 • برأيكم، إلى أي حد يسهم توّلي المرأة مناصب سياسية 

في إرساء المساواة بين اللبنانيين، وفق ما يقّره الدستور؟
- المساواة بين اللبنانيين ال يجب أن تكون مرتبطة بمدى 
الدستور،  المساواة حق كفله  المرأة مناصب سياسية.  توّلي 
ويجب أن يكون هذا الحق موجوًدا ومطّبًقا بمعزل عن التركيبة 
السياسية أو الجندرية للحكومات أو الندوة البرلمانية. هذا هو 
وجود  لتمدد  يمكن  بالطبع  الواقع،  حيث  من  ولكن  المبدأ. 
السياسي، أن ُيصلح أي خلل متعلق بعدم  العمل  المرأة في 
تطبيق الدستور لجهة تحقيق المساواة بين اللبنانيين بمعزل 
عن الجنس والدين. فتاريخًيا، نضال المرأة من أجل حقوقها 
وتعزيز  أوضاعها،  تطوير  في  أسهم  الذي  هو  العالم،  عبر 
بهذا  فعاًل  آمنوا  رجال  الدوام  على  وإن كان هناك  حقوقها، 

النضال، وكانوا مساندين له إلى أقصى الحدود.

تأكيد ورسالة
• لفخامتكم مسيرة استثنائية حافلة بالمخاطر والصعوبات. 
هذه  في  وبناتكم  ــى  األول السيدة  من  كل  دور  كان  ما 

المسيرة؟
وبنات  وداعمة،  وصبورة  متفهمة  بزوجة  محاط  كرجل   -
عشن معي كل الصعوبات والظروف والتحديات، وصواًل إلى 
القاسية، يمكنني أن أؤكد من دون أي شعور  النفي  مرحلة 
استمّديت  لطالما  أّنني  بالترّدد، 
هؤالء  من  االستمرار  على  القوة 
كانت  عائلتي  حياتي.  في  النساء 
هي الحاضن األول واألساسي لي، 
للحفاظ  فيها  سعيت  مسيرة  في 
ورسالته،  وطــنــي،  كــرامــة  على 
العريقة.  وحضارته  وتعدديته، 
بقدرات  شرًسا  مؤمًنا  كنت  وإذا 
الالمحدودة،  وطاقاتها  الــمــرأة 
من  أساسي  بشكل  نابع  فذلك 
لمسته  وما  عائلتي،  مع  خبرتي 
تحّمل  على  قدرة  من  بناتي  في 

المسؤوليات وجبه التحديات.
 • ما هي الرسالة التي توجهونها للمرأة اللبنانية؟

بقدراتها  اإليمان  إلى  وأخيًرا  أواًل  اللبنانية  المرأة  أدعو   -
ومواصلة نضالها في سبيل تحقيق مساواة ناجزة في المجتمع 
وكرئيس  ثالث  لبنات  كأب  لها،  القلبية  ودعوتي  والقانون. 
للجمهورية، أن تقتحم العمل السياسي من كل أبوابه، ألّن 
واإلنتاجية  األداء  في  فرًقا  سُيحدث  العام،  الشأن  تعاطيها 
النهوض  مرحلة  المشاركة في  اليوم  واجبها  واإلصالح. من 
لنفسها  فُتظهر  نعيشها،  التي  القاسية  الكبوة  هذه  من 

ولمجتمعها أّن ما دّمره الرجل بإمكان المرأة إصالحه.
الالحق  اإلجحاف  إزالة  األولى على طريق  الخطوة  أّن  يبقى 
بالمرأة والوصول إلى مساواة فعلية بينها وبين الرجل، تبدأ 
كل  يحترم  الشخصية  لألحوال  موحد  قانون  إقرار  خالل  من 

المواد التي نّصت عليها شرعة حقوق اإلنسان.
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إزالة  طريق  على  األولى  الخطوة 
اإلجحاف الالحق بالمرأة والوصول 
وبين  بينها  فعلية  مساواة  إلى 
الرجل، تبدأ من خالل إقرار قانون 
يحترم  الشخصية  لألحوال  موحد 
عليها  نّصت  التي  الــمــواد  كــل 

شرعة حقوق اإلنسان. 





يتوّقف دولة رئيس مجلس النواب نبيه بّري عند محّطتين 
في شهر آذار هما يوم المرأة العالمي وعيد األم، لُيحّيي من 
وخصوًصا  لبنان،  وأمهات  اللبنانية،  المرأة  »الجيش«  خالل 
أمهات الشهداء، أّما في ما يتعّلق بمشاركة المرأة اللبنانية 

في الحياة السياسية فله كالم واضح.

يقول الرئيس بّري: بدايًة، ونحن ما زلنا في رحاب شهر آذار 
الذي يتضمن محّطَتين تمجدان دور المرأة واألم وهما يوم 
المرأة العالمي في الثامن من آذار وعيد األم، فمن خالل منبر 
األم  مؤسسة  لدور  التي هي صنّو  اللبناني  الجيش  مؤسسة 
في التضحية والعطاء والبذل، أتوجه للمرأة اللبنانية وألمهات 
اللبناني وشهداء  الجيش  لبنان بشكل عام وألمهات شهداء 
متمّنًيا  واألمنيات  التهنئات  بأسمى  خاص،  بشكل  المقاومة 

لهّن دوام الصحة والتقدم واالستقرار.
في  المرأة  مشاركة  بحجم  المتعلق  السؤال  إلى  وبالعودة 
الحكومات السابقة، وفي الحكومة الحالية، »أرى أّن الوزيرات 
اللبنانية، هّن  للمرأة  تمثيلهّن  الحكومة من موقع  في هذه 
أمام امتحان تحويل التحدي إلى فرصة وترسيخ القناعة بأّن 
مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل هي ضرورة وليس 

ترًفا، وأعتقد أنهّن قادرات على النجاح في هذا االمتحان«.
 • إًذا، السبب الذي دفعكم إلسناد حقيبة وزارية للدكتورة 

عناية عز الدين كان فعل إيمان، أو هناك أسباب أخرى؟
- لكفاءتها أكثر من أي شيء آخر.

 • ثمة مقولة مفادها أّن النساء أكثر جدية وتفانًيا وإخالًصا 
لمسؤولياتهّن وأقل فساًدا من الرجال، ما رأيكم؟

- الفساد آفة اجتماعية ومكافحته يجب أن تكون فعاًل ونهًجا 
يومًيا في كل ما يّتصل بحياة اإلنسان في السياسة واالقتصاد 
والرجل على حدٍّ  المرأة  والتربية، وهذه مسؤولية  والمجتمع 

سواء في كل المساحات التي يتحركون فيها.
 • قد يبدو مستغرًبا في القرن الواحد والعشرين أن يظل 

إشكالية،  بمثابة  السياسة  في  مهمة  لمراكز  المرأة  توّلي 
برأيكم إلى أي حد مازالت هذه اإلشكالية مطروحة في لبنان؟
- إّن الفجوة الكبرى في لبنان هي في كل األطر المنتَخبة في 
المجلس النيابي وفي المجالس البلدية، لذلك اقترحت وأقترح 
دائًما ضرورة اعتماد الكوتا النسائية وصواًل إلى المساواة كما 

في تونس.
• برأيكم، إلى أي حدٍّ يسهم توّلي المرأة مناصب سياسية 
الدستور،  يقّره  اللبنانيين وفق ما  بين  المساواة  إرساء  في 
وكيف تصفون أداء المرأة في الحكومة وفي المجلس النيابي؟
- المساواة ليست خياًرا، إّنها قدٌر، ففي القرآن الكريم ُذكرت 
كلمة رجل 24 مرة وكلمة امرأة 24 مرة، فالوطن الذي ُيهمل 
دور  يغّيب  الذي  والمجتمع  ُيهمل نصف طاقاته.  المرأة  دور 
المرأة مجتمع يتنفس ِبرئة واحدة ويرى بعين واحدة ويسمع 
األداء  تقييم  في  أما  واحدة.  قدم  على  ويسير  واحدة  بأذن 
مع  قياًسا  والحكومة  النيابي  المجلس  في  اللبنانية  للمرأة 

الرجل، فالمرأة هي الرابحة.
 • ما هي الرسالة التي توّجهونها إلى المرأة اللبنانية؟

- أن تؤمن بنفسها أكثر.
 • ُيقال وراء كل رجل عظيم امرأة، هل ينطبق هذا المثل 

على دولتكم؟
- ليست ورائي بل إلى جانبي.
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رئيس مجلس النواب: 
امتحان تحويل 

التحّدي إلى فرصة
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يبدو دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حّسان دياب في 
مواجهة األزمة اللبنانية بمختلف وجوهها وتداعياتها كجبل 
حكومة  مع  متواصل  وعمل  وثقة  عزم  العواصف.  تهزه  ال 
جاء تشكيلها سابقة في تاريخ الحكومات اللبنانية، خصوًصا 
لناحية نسبة النساء فيها ونوعية الحقائب التي أسندها لهّن. 
في  ثانية  كل  توظيف  على  المثابر  الكالم  القليل  الرجل 

العمل، يجيب في ما يأتي عن أسئلة »الجيش«.

مناصب  لبنان  في  اللبنانية  المرأة  توّلي  كان  لطالما   •
يشهد  لم  أزمــة  ظل  وفي  اليوم  خجواًل،  مهمة  سياسية 
الحكومة.  ثلث  تقريًبا  السيدات  تشّكل  لها،  مثياًل  الوطن 

كيف تنظرون إلى هذا األمر؟ وما الذي دفعكم إلى تضمين 
حكومتكم هذا العدد من الوزيرات؟

العام  الشأن  النساء في  إعطاء  تأخرنا في  إنّنا  باعتقادي،   -
التمثيل وعلى هذا األمر أن يصبح قاعدة وأاّل  حّصتهّن من 
الوطن  بناء  في  شريكة  فالمرأة  اليوم.  بعد  استثناًء  يشّكل 

وهي عموده الفقري.
• ثمة مقولة مفادها أّن النساء أكثر جدية وتفانًيا وإخالًصا 

لمسؤولياتهّن وأقل فساًدا من الرجال. ما رأيكم؟
- لكل إنسان دوره والمسألة مرتبطة بالشخص. فالمسؤول 
يكون جدًيا ومخلًصا وغير فاسد، وليس لألمر صلة بالجندرية. 

المرأة المسؤولة كالرجل المسؤول، يعمالن بضمير.
اللواتي  • في نظرة إجمالية، كيف تصفون أداء السيدات 
توّلين مراكز مهمة في الشأن العام في لبنان، وخصوًصا في 

الحكومة والمجلس النيابي؟
وعلينا  وصوت.  دور  العام  الشأن  توّلت  امرأة  لكل  كان   -

تمكين هذا الصوت لتترّدد أصداؤه في كل مكان.
والعشرين  الواحد  القرن  في  ونحن  مستغرًبا  يبدو  قد   •
بمثابة  السياسة  في  مهمة  لمراكز  المرأة  توّلي  يظل  أن 
إشكالية. برأيكم إلى أي حد ما زالت هذه اإلشكالية مطروحة 

في لبنان؟
- حصل تغيير كبير في حكومتنا مع هذه النظرة، خصوًصا 
بالنسبة لنوعّية الحقائب وعددها، وقد لمسنا تجاوًبا الفًتا مع 

هذا التحّول.
• برأيكم، إلى أي حد يسهم توّلي المرأة مناصب سياسية 

في إرساء المساواة بين اللبنانيين وفق ما يّقره الدستور؟
بل  فحسب،  القوانين  وضع  خالل  من  المساواة  تتّم  ال   -
هذه  تطبيق  إلى  وسنسعى  وممارستها.  تطبيقها  من خالل 

القوانين إلرساء مبدأ المساواة بين اللبنانيين.
• ما هي الرسالة التي توّجهونها إلى المرأة اللبنانية؟

البلد  هذا  أســاس  أنت  اللبنانية:  المرأة  إلى  رسالتي   -
ومجتمعه، وأنت صاحبة قرار. ومخطئ من يظّن أّن وراء كل 
رجل عظيم امرأة، فالمرأة بحد ذاتها عظيمة ومكانها ليس 

وراء الرجل بل إلى جانبه.

رئيس مجلس الوزراء: 
علينا تمكين صوت المرأة

تحية لها





جامعية وصاحبة خبرة في المجال اإلداري، عملت زينة عكر 
مع  استمرارها  في  تأمل  نجاحات  فراكمت  العام  الشأن  في 
وكوزيرة  الوزراء  مجلس  لرئيس  كنائب  منصبيها  تسّلمها 
التي  الوزيرة عكر  للدفاع، وهي أول امرأة عربية تتواّلهما. 
والمنّظمات  اإلدارة  شؤون  في  خبرتها  تمنحها  أن  تأمل 
غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة هامًشا واسًعا يمكن 
استثماره في خدمة المؤسسة العسكرية وتطّورها وتأمين 
حاجاتها، خصوًصا في ظل األزمة التي تعانيها البالد، أجابت 

برحابة صدر عن أسئلة »الجيش« في هذه المقابلة.

• كيف تقّدمين لنا زينة عكر في كلمات؟
- جامعية، مهنية، عصامية وعاملة في خدمة لبنان. صاحبة 
فكانت  العام  الشأن  في  عملت  اإلداري  المجال  في  خبرة 
نجاحاتها، التي تأمل في استمرارها مع دخولها وزارة الدفاع 

كأول امرأة تتوّلى هذا المنصب.
خبراتها  وضع  تستطيع  أّنها  الوزيرة  معالي  ترى  كيف   •

العلمية والمهنية في خدمة وزارة الدفاع؟
الحكومية  غير  والمنظمات  اإلدارة  في شؤون  خبرتي  إّن   -
يمكن  واسًعا  هامًشا  ستمنحني  المتحدة  األمــم  ــاالت  ووك
وتأمين  وتطورها  العسكرية  المؤسسة  خدمة  في  استثماره 

حاجاتها، خصوًصا في ظل األزمة التي تعاني منها البالد. 
• أول امرأة تشغل منصب وزيرة دفاع في المنطقة العربية. 

ماذا يعني لك ذلك؟
- ال شك في أّنها تجربة مميزة ومثيرة لالهتمام كونها تحدث 

نقلة نوعية في ذهنية التفكير في مجتمعنا الشرقي، علًما أّن 
دخول المرأة في لبنان المعترك الحكومي ليس بجديد ويعود 
الدفاع  وزارة  تجربتي في  تكون  أن  وآمل  إلى سنوات خلت. 

فاتحة لدور ريادي للمرأة اللبنانية في منطقتنا العربية.
وتسمية  معايير  وفق  الوزراء  اختيار  على  العادة  درجت   •

أطراف سياسية. هل تنطبق تلك القاعدة اليوم؟
في  الحكومات  تشكيل  أساس  القاعدة  تلك  تكون  قد   -
السنوات السابقة، إال أّنه في هذه المرة جاء تشكيل الحكومة 
خالًفا لكل األعراف التي خبرها اللبنانيون، إذ ال يجب أن يفوتنا 
كسرت  شعبية  إرادة  من  انبثقت  دياب  الرئيس  حكومة  أّن 
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نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر: 

إنقاذ لبنان يجمعنا

نجاحي في مهمتي يفترض التكامل مع قيادة الجيش عبر إدارة جيدة للملفات على صعيد الوزارة 
وهو ما أتمنى تحقيقه لما في ذلك من مصلحة للجيش اللبناني.
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عند  نزواًل  االختصاص،  ذوي  وأوصلت  السياسية  المحّرمات 
رغبة وإرادة الشارع الذي انتفض أماًل في التغيير. 

• لماذا تّم اختيار زينة عكر تحديًدا لهذه الحقيبة؟
التي  التجارب  أّن  على  التأكيد  المجال  هذا  في  يهّمني   -
شهدتها الدول األوروبية والتي أوصلت نساء إلى هذه الوزارة 

لم تكّن من خلفية عسكرية.
• ما هو تصّورك لدورك في وزارة الدفاع؟ وكيف ستعملين 

على تطبيق ذلك عملًيا؟
- التركيز على أّن بناء المؤسسات هو األساس والعمل مع 
العماد جوزاف عون لرفع شأن المؤسسة. فنجاحي في مهمتي 
للملفات  إدارة جيدة  عبر  الجيش  قيادة  التكامل مع  يفترض 
لما في ذلك من  أتمنى تحقيقه  ما  الوزارة وهو  على صعيد 

مصلحة للجيش اللبناني.
• هل لنا أن نعرف ماذا تمّثل 

لك المؤسسة العسكرية؟
أفتخر  لبنانية  بوصفي   -
التي  العسكرية  بالمؤسسة 
تمّثل الشرف والتضحية والوفاء 
شعارها،  عليه  يؤكد  ما  على 
فهي التي تحمي لبنان وتصون 

وحدته وتضمن استقراره.
• كيف تفهمين العالقة بين 
وقيادة  والجيش  الدفاع  وزير 

الجيش؟ وكيف ستترجمين ذلك؟
أن  بد  واإلدارة ال  العسكر  بين  الثنائية  أّن  - سبق وذكرت 
ُتترَجم من خالل العمل بروحية الفريق الواحد المتكامل، الذي 
يجمع بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش، ضماًنا لتأمين مصالح 
المؤسسة وكي تكون وزيرة الدفاع صوت العسكريين وحاملة 

مطالبهم، أمام السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ملف  مع  التعاطي  لجهة  الجيش  تجربة  تقّيمين  كيف   •

الحراك وما رافق ذلك من جدل؟
الجيش  انتقد  البعض  نظر،  وجهات  عدة  دائًما  هناك   -
بالجيش  أشاد  اآلخر  والبعض  المفرطة  القوة  الستخدامه 

لحمايته المتظاهرين. في مطلق األحوال، يجب عدم استخدام 
المتبعة  المعايير  وتطبيق  السلميين  المتظاهرين  مع  العنف 
وفق قوانين ونظم حماية حقوق اإلنسان والملكيات الخاصة.
في  تؤديه  أن  الدفاع  لوزيرة  يمكن  الذي  الدور  هو  ما   •
المرحلة المقبلة وسط التوقعات بزيادة التحديات التي قد 

يواجهها الجيش؟
- لعل أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة اليوم تتمثل في 
اللبنانيين  مع  تتقاسمه  الذي  واالقتصادي  االجتماعي  الهّم 
وتأثيره  ضغطه  من  التخفيف  على  سأعمل  ما  وهو  جميًعا، 
على أداء المؤسسة، مع تأمين الغطاء الكامل للقيادة للقيام 
الحدود  على  أم  الداخل  في  سواء  كافة  التحديات  بمواجهة 
الجنوبية أم في المواجهة مع اإلرهاب. ففي المرحلة المقبلة 
االجتماعي  األمن  صعيد  على  أساسي  دور  للجيش  سيكون 
وهو ما نأمل النجاح به كما نجحنا في 

تحرير األرض من اإلرهاب. 
الجيش  صــورة  ستنقلين  كيف   •
ودوره إلى الخارج؟ وما هي الرسالة 

التي قد تحملينها؟
فدول  واضحة.  للخارج  رسالتي   -
أنجزته  بما  وتقّر  جيًدا  تعرف  العالم 
اللبنانية  العسكرية  المؤسسة 
ونجاحها في حربها على اإلرهاب رغم 
ضآلة اإلمكانات والقدرات التسليحية 
المتواضعة. لذلك، سيكون التركيز في المرحلة المقبلة على 
للجيش  والتسليحي  اللوجستي  الدعم  تأمين  في  االستمرار 
ما  وهو  وثرواته  أرضه  للدفاع عن  تأميًنا  قيادته  وفق خطة 
هامش  على  الدوليين  المسؤولين  مع  لقاءاتي  في  طرحُته 

مؤتمر ميونيخ لألمن. 
الجيش  بها  يقوم  التي  المهمة  خصوصية  من  انطالًقا   •
على صعيد حفظ األمن الداخلي، كيف ستوّفقين بين هذه 
الخصوصية ودورك السياسي؟ في حال حصول تباين بينك 

وبين قيادة الجيش كيف ستتصرفين؟
على  أقف  واللبنانيين،  لبنان  لكل  دفاع  وزيــرة  اآلن  أنا   -

بوصفي لبنانية أفتخر بالمؤسسة 
الشرف  تمّثل  التي  العسكرية 
يؤكد  ما  على  والوفاء  والتضحية 
تحمي  التي  فهي  شعارها،  عليه 
وتضمن  وحدته  تصون  لبنان، 

استقراره.

الثنائية بين العسكر واإلدارة ال بد أن ُتترَجم من خالل العمل بروحية الفريق الواحد المتكامل، 
الذي يجمع بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش.



مسافة واحدة من جميع األطراف السياسية التي أحافظ على 
أما في  عالقات موّدة واحترام مع كل أحزابها وشخصياتها. 
حال حصول تباين مع قيادة الجيش، فإّنه أمر وارد وطبيعي 
النيات  أّن  فطالما  قضية،  للوّد  ذلك  ُيفسد  أن  دون  من 
صافية والحوار والنقاش مفتوح بالتأكيد ستكون هناك نقاط 
مشتركة تسمح بحل أي إشكال أو تباين، فهّمنا جميًعا خدمة 

لبنان والمصلحة العامة.
مقابل  موازنته،  في  اقتطاع  إلى  مؤخًرا  الجيش  تعّرض   •
الموضوع  هذا  إثــارة  إلى  ستسعين  هل  األعباء.  ارتفاع 

والمطالبة مجدًدا برفع موازنته؟
الجميع  على  يفرض  جــًدا  خطير  مالي  وضع  في  نحن   -
للقيام  وجهوزيتها  المؤسسة  دور  مراعاة  مع  التضحية، 
بمهماتها. ففي النهاية الجيش هو جزء من الشعب يصيبه 
ما يصيب المجتمع اللبناني، على أمل أن تنجح الحكومة في 
بحياة  اللبناني  الشعب  مطالب  لتحقيق  اإلنقاذية  مهمتها 

كريمة والئقة.
• معروف أّن عمليات التطويع في الجيش على المستويات 
كافة متوقفة. هل لنا أن نعرف خطتك لسد العجز على هذا 

الصعيد وتأمين البديل؟
ثالثي  بتوافق  إال  حلها  يمكن  ال  المعقدة  المسألة  تلك   -
بين قيادة الجيش ووزير الدفاع ومجلس الوزراء، يأخذ بعين 

االعتبار إمكانات الدولة وحاجات الجيش البشرية.
الدولة ستكون له ارتداداته  فأي تحسن على صعيد مالية 

في هذا الموضوع على المؤسسة العسكرية. 
• كيف تقّيمين تجربة اإلناث في الجيش؟

العام 1989  في  عون  ميشال  العماد  الرئيس  اّتخذ  لقد   -

خطوة جريئة كسرت احتكار الرجل للرسالة العسكرية، فكان 
تطويع اإلناث حينها فاتحة لعملية تراكمية أوصلت، في العام 
دور  أن يصبح  إلى  العماد جوزاف عون،  قيادة  تحت   2018
العسكرية  والقطع  الوحدات  كل  في  وفاعاًل  أساسًيا  المرأة 

واإلدارية ومن الرتب كافة. 
جانب  إلى  الحكومة  رئيس  نائب  مهمة  حالًيا  تتوّلين   •
عملك  وبين  االثنين،  بين  ستوّفقين  كيف  الدفاع.  وزارة 

وحياتك العائلية؟
- بالتأكيد، هذه ليست تجربتي العملية األولى، فكما نجحت 
طوال الفترة السابقة في التوفيق بين واجبات العمل وحقوق 
العائلة آمل أن أنجح اليوم، مع فارق المسؤولية التي أصبحت 

أكبر وأشمل.
• ماذا تربح المرأة من دخولها ميدان السياسة، وما الذي 

تخسره؟
بات  لبنان  في  والرجل  المرأة  بين  المساواة  ظل  في   -
وبخاصة  العام  الشأن  في  عملها  بين  الفصل  الصعب  من 
الوطن ال  الرجل، فخدمة  السياسي، وبين عمل  الميدان  في 
العام  الخير  مصلحة  في  يصب  جهد  وكل  بالجنس،  ترتبط 

مطلوب ومبارك.
• تتوّلى ست سيدات مسؤوليات وزارية في ظل أزمة غير 
مسبوقة في لبنان، ما الذي ينتظرهّن، وما هي حظوظهّن 

بالنجاح؟
- إّن المسؤوليات الملقاة على عاتق الوزيرات الست ال تقّل 
عن تلك الملقاة على عاتق باقي الوزراء. فكلنا في المسؤولية 
دياب  فالرئيس  نشغلها.  التي  الحقائب  اختلفت  مهما  واحد 
عن  بعيًدا  واحد  كفريق  للعمل  اختصاصيين  مجموعة  اختار 
أي تصنيف من أي نوع كان، فما يجمعنا هو إنقاذ لبنان من 

األزمة التي يمر بها. 
الذي  المنصب  في  معك  الرجال  تعاون  تقّيمين  كيف   •

تشغلينه؟
- ال شك في أّن نجاحي في حقيبة الدفاع يقوم في الدرجة 
في  أساسيين  بوصفهم  معي  الجميع  تعاون  على  األولــى 
درجة  الساعة  حتى  لمست  وقد  للوزارة،  التابعة  المؤسسات 
عالية من الحرفية واالحترام والرغبة في التعاون إلى أقصى 

الحدود بعيًدا عن ممارسة أي ذكورية. 
• ما هي المعايير التي ستّتبعينها في اختيار فريق عملك؟
اختيار  بأي معايير طائفية في  أخذي  - معروف عني عدم 
فريق العمل، فما يهمني هو الجدارة والكفاءة بعيًدا عن أي 

محسوبيات من أي نوع كانت.
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نحن في وضع مالي خطير جًدا يفرض على 
الجميع التضحية، مع مراعاة دور المؤسسة 
وجهوزيتها للقيام بمهماتها. ففي النهاية 
الجيش هو جزء من الشعب يصيبه ما يصيب 

المجتمع اللبناني.

العام  الخير  مصلحة  في  يصب  جهد  كل 
مطلوب ومبارك.





عون  ــوزاف  ج العماد  تسّلم  منذ   
من  كان  الجيش،  قيادة  مسؤولية 
دور  تفعيل  على  إصـــراره  الــواضــح 
العسكرية،  المؤسسة  في  الــمــرأة 
خدمة  فرصة  إعطاءها  بأّن  وإيمانه 
المؤسسة  هــذه  خــالل  من  وطنها 
سيؤدي إلى تمكينها وإعطائها مزيًدا 
اليوم  يقّيم  كيف  التطّور.  فرص  من 
لتشمل  اتسعت  التي  التجربة  هذه 
الكلية الحربية؟ وإلى أي حد هو ُمصّر 
على المضي قدًما فيها؟ هذا جزء من 
األسئلة التي أجاب عنها العماد عون 
الحديث  اللبناني  الجيش  أّن  مؤكًدا 
قد يشهد يوًما ما وجود سيدة على 

رأس هرميته.

• ما الذي دفعكم إلى اإلصرار على 
المؤسسة  في  الــمــرأة  دور  تفعيل 

العسكرية؟
- منذ تسّلمي قيادة الجيش، وضعت 
في  نوعية  نقلة  إلحداث  كاملة  خّطة 

أحد  األنثوي  العنصر  تعزيز دور  العسكرية، شّكل  المؤّسسة 
للجيش أن  التي كان سبق  للتجربة  أضلعها األساسية نظًرا 
بها  خرجت  التي  واالستنتاجات   1989 العام  منذ  بها  مّر 
في  المرأة  خدمة  حسنات  لجهة  المتعاقبة  الجيش  قيادات 
الجيش اللبناني وسّيئاتها، فكانت خّطتي تقضي برفع نسبة 
اإلناث في الجيش وإدخالهّن في مجاالت كانت ال تزال حتى 

اليوم بعيدة عنها.
مجاالت  على  مقتصرة  بقيت  السابقة  التجربة  أّن  صحيح 
اإلدارة والطبابة والشؤون اللوجستية، إلى أن كانت معركة 

تّمت  الحاجة،  ونتيجة  عرسال،  بعدها  ومن  البارد  نهر 
ألداء  العسكرية  الشرطة  من  إناث  بعسكريين  االستعانة 
دور أساسي على خطوط الجبهة. تجربة أثبتت نجاحها بكل 
العسكريين  إلدخال  إضافًيا  حافًزا  القيادة  وأعطت  المعايير 

اإلناث إلى القطع القتالية.
أنثى  خمسين  بتطويع  األخيرة  الخطوة  كانت  هنا،  من 
لدورة  ليخضعن  الحربية  الكلية  في  ضابط  تلميذ  بصفة 
يتابعه  الــذي  نفسه  المنهاج  وفــق  سنوات  ثــالث  مدتها 

الذكور. العسكريون 

قائد الجيش: 
وصول المرأة إلى رأس الهرم العسكري 

رهن باستمرار نجاحها
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تحية لها
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• نسبة اإلناث في الجيش اللبناني لم تعد ضئيلة، وهّن 
يحملن مختلف الرتب ويشغلن وظائف مختلفة أيًضا. كيف 
إيجابياتها  تترّكز  وأين  باإلجمال؟  التجربة  هذه  تقّيمون 

وسلبياتها؟
في  مختلفة  مراكز  اإلنــاث  احتلت  وذكرنا،  سبق  كما   -
المؤّسسة العسكرية، وتدّرجن حتى وصلن إلى أعلى الرتب. 
النوعية  النقلة  كانت  واللوجستية  اإلدارية  الوظائف  فمن 
صفوف  في  تضّم  باتت  التي  الجوّية  القوات  صعيد  على 
طّياريها ضابطتين أنثيين، من دون أن ننسى أّن رفع نسبة 
أهمية  تقّل  ال  أخرى  خطوة  مع  َترافق  الجيش  في  اإلناث 
رفًعا  انعكس  ما  به،  يتمّتعن  الذي  العلمي  المستوى  وهي 
الجيش، وهو ما سمح بتعويض مسألة  العمل في  أداء  في 
التقاعد.  على  ُأحيلوا  الذين  العسكريين  إلى  بالنسبة  الخبرة 
من هنا يبدو جلًيا أّن إيجابيات تلك الخطوة أكثر بكثير من 
أي سلبيات قد يكون أضاء عليها البعض من خالل تصويبه 

على المؤّسسة ألسباب ال تخفى على أحد.
• بناء على ما بّينته تجربة انخراط اإلناث في الجيش، هل 

أنتم عازمون على المضّي قدًما في هذا المجال؟
- مّما ال شّك فيه أّن الخطوة الحالية التي أقدمنا عليها في 
الكّلية الحربية، ستشّكل منعطًفا أساسًيا وتحّدًيا كبيًرا ُيبنى 
عليه للمرحلة المقبلة، فنجاح اإلناث الخمسين في امتحانات 
الدخول للكلية الحربية سيكون له الدور األساس في تطوير 
المجاالت التي ستشغلها المرأة على صعيد وحدات الجيش، 
بمعنى أّن نجاح هذه الخطوة سيكون مفصلًيا لجهة دخول 
الخاصة واأللوية  األفواج  أّن  المقاتلة. علًما  الوحدات  المرأة 
المقاتلة بدأت باستيعاب عدد من العسكريين اإلناث اللواتي 
حّققن نتائج باهرة في دورات القتال العسكري التي تابعنها.

• ما هي المراكز أو الوظائف التي تعتقدون أّنه ينبغي أن 
تظل حكًرا على الرجال في الجيش؟

- حتى يومنا هذا، لم تستلم المرأة أي وظيفة قتالية في 
الجهوزية  خارج  زال  ما  النسائي  العنصر  أّن  بمعنى  الجيش 

القتالية للوحدات العسكرية على كل مستوياتها.
أن نكون، بعد ثالث سنوات، قد نجحنا في  نأمل  أّننا  غير 
كسر الواقع القائم اليوم مع تسّلم الدفعة األولى من ضباط 
القتالية  الوحدات  في  وظائفهّن  اإلناث  من  الحربية  الكلية 
إلى  الرجال وصواًل  رفاقهّن من  جانب  إلى  حيث سيتدّرجن 
عدد  حالًيا  لدينا  أّنه  إلى  اإلشارة  مع  القيادي.  الهرم  رأس 
أصحاب  من  وإّنما  وعميد،  عقيد  برتبة  اإلناث  الضباط  من 

االختصاصات اإلدارية والطبية والهندسية.

• في أيٍّ من المواقع نجحت األنثى أكثر؟
كافًة  المهمات  في  اإلناث  نجاح  التجربة  أظهرت  لقد   -
المستوى  على  القيادة  وحدات  صعيد  على  بها  ُكّلفّن  التي 
في  نجحن  حيث  واللوجستية  الطبية  الوحدات  وفي  اإلداري 
رفع مستوى األداء اإلداري وأسهمن في تطويره من خالل 
ُأدخلت  التي  الحديثة  التقنية  للوسائل  السريع  استيعابهّن 
إلى الجيش، وذلك بفضل المستوى العلمي الذي يتمّتعن به 
الخبرات  راكموا  الذي  العسكريين  ما جعلهّن بمستوى  وهو 
العنصر  حّققه  ما  هو  مثال  أبــرز  ولعّل  طويلة.  لسنوات 
األنثوي في القوات الجوية سواء كطّيارين أو فّنّيي طيران، 
إذ شاركن بفاعلية في مشروع إعادة طّوافات AB212 إلى 
وقد  السوبرتوكانو  لطائرات  تعّهدهّن  عن  فضاًل  الخدمة، 

أثبتن مساواتهّن مع زمالئهّن العسكريين.
على  الجيش  في  ــاث  اإلن انضواء  آثــار  رصــد  تــّم  هل   •

معنويات العسكريين بشكل عام؟
إلى  النساء  دخول  تجربة  خوض  السهل  من  يكن  لم   -
والتي  مجتمعنا  تحكم  التي  الشرقية  للعقلية  نظًرا  الجيش 
ما  وهو  الجيش،  »ذكورية«  في  الطبيعي  انعكاسها  تجد 
إثبات  أّن  إال  خطوة،  هكذا  لنجاح  أساسًيا  تحّدًيا  شّكل 
بكسر  كبير  بشكل  أسهم  لوجودهّن،  اإلناث  العسكريين 
الرجل  »ذكورية«  بتخّطي  كذلك  االجتماعية،  النمطية  هذه 
في الجيش لناحية تقّبل العسكريين رفاقهم من العسكريين 
اإلناث اللواتي تابعن دورات وتدريبات مشتركة على صعيد 
مواكبة الشخصيات وحمايتهم، وخبراء متفّجرات والمشاركة 
في مناورات بالذخيرة الحّية، ما أّدى إلى زيادة نسبة الثقة 
توكل  قد  التي  المهمات  أداء  في  وكفاءتها  المرأة  بقدرة 

إليها.
عندما  االنضباط  على مستوى  تواجهون صعوبات  • هل 

تتولى األنثى اإلمرة على الرجال؟
نجاح  أّن  إال  صعبة،  كانت  البداية  أّن  وذكرنا  سبق   -
العنصر األنثوي في إثبات ذاته فرض نفسه على األداء العام 
عن  الصادرة  األوامــر  وتنفيذ  االنصباط  لجهة  للمؤّسسة 
الرؤساء النساء سواء كضباط أم رتباء. وقد أظهرت التجربة 
ضباط  توّلتها  التي  والمكاتب  والنوادي  المستوصفات  في 
التعليمات واألوامر  تنفيذ  الجنود  التزم  إذ  إناث صّحة ذلك، 

الصادرة بكل دقة و»رحابة صدر«.
األحيان على  المرأة ساعد في كثير من  وقد يكون وجود 
حّث العسكريين على تنفيذ أوامر قد يمتعض البعض منها، 

في حال صدورها عن ضباط رجال.



على  خاصة  إجــراءات  يفرض  اإلناث  وجود  أن  معلوم   •
صعيد المنامة والخدمة وأمور أخرى، إلى أي حد كانت هذه 

اإلجراءات صعبة؟
- صحيح أّن المشكلة األساسية التي تعاني منها المؤّسسة 
والخدمة  المنامة  بموضوع  الخاصة  اإلجــراءات  صعيد  على 
وبعض األمور األخرى على صعيد وجود اإلناث في المؤّسسة، 
المالية  الموارد  نقص  هو  ذلك  وراء  الرئيسي  والسبب 
وعماًل  القيادة  أّن  إال  المستلزمات،  تلك  لتأمين  المطلوبة 
نجحنا  وقد  ذلك،  في  تدريًجا  البحث  بدأت  المساواة،  بمبدأ 
والحرس  العسكرية  كالشرطة  الوحدات  بعض  صعيد  على 
درجة  إلى  نصل  أن  أمل  على  الحربية،  والكلية  الجمهوري 

جهوزية كاملة في هذا المجال.
في  يقع  الشهداء  بعائالت  االهتمام  أّن  الواضح  من   •
الشهداء  ألمهات  رسالتكم  هي  ما  أولوياتكم،  طليعة 

وزوجاتهم وأوالدهم؟
- كمؤّسسة عسكرية، نعتبر أّن أّمهات الشهداء وزوجاتهم 
أعناق  في  أمانة  فهم  الجيش،  من  يتجّزأ  ال  جزء  وأوالدهم 
فالشهادة  واجب.  عليه  يعلو  ال  تجاههم  وواجبنا  المؤّسسة 
هو  الجيش  في  تطّوع  عسكري  كّل  خياًرا.  وليست  قدر  هي 
يقّدم  إنسان  من  وأقدس  أهّم  أمر  من  ما  شهيد.  مشروع 
إلى  رسالتي  مقابل.  دون  من  الوطن  مذبح  على  حياته 
أّمهاتهم وزوجاتهم: افتخرن أّن أزواجكّن وأبناءكّن ارتفعوا 

إلى رتبة الشهادة، ذكراهم باقية في قلوب عناصر المؤّسسة 
وعقولهم وأسماؤهم محفورة في سجل الخلود.

• انطالًقا من تجربتكم الخاصة، كيف تدعم زوجة القائد 
مسيرة زوجها؟

- لم يختلف األمر منذ اليوم األول لزواجنا وحتى اليوم من 
حيث دعم زوجتي لي بكل المواقع والمراكز التي استلمتها. 
ما تغّير هو مستوى المسؤولية الذي كان يكبر كّلما تقّدمُت 
في الرتبة والموقع وصواًل إلى تسّلمي قيادة الجيش. كانت 
تربية  لجهة  وبخاصة  غيابي  في  والرجل  المرأة  هي  دوًما 
األوالد متحّملة المسؤوليات والصعوبات الكبيرة. لوال زوجات 
كان  لما  لرجالهّن،  يؤّمّنه  الــذي  واالستقرار  العسكريين 

بإمكانهم القيام بواجباتهم الوطنية تجاه عائلتهم األكبر. 
إلى  ما  يوًما  المرأة  أن تصل  الممكن  من  برأيكم هل   •

قيادة الجيش؟ 
- بدأت كالمي بالحديث عن خّطتي لدور المرأة في الجيش 
اللبناني الحديث، الذي بالتأكيد قد يشهد في يوم من األيام 
وصول سيدة ٍإلى قيادته في حال استمّر نجاح اإلناث في ما 
فإثباتهّن  العسكرية.  المؤّسسة  في  مهّمات  من  به  يقمن 
لوجودهّن في الوحدات القتالية بعد نجاحهّن على المستوى 
تلك  لتحقيق  والــضــروري  األساسي  المفتاح  هو  اإلداري 
القرار  أصحاب  ووحدهّن  المسؤولية  تقع  فعليهّن  الخطوة، 

في ذلك. 
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دخولها  من  تخسره  وما  المرأة  تربحه  لما  مقاربة  في 
التي  »المرأة  أّن  شريم  الوزيرة  ترى  السياسة،  ميدان 
ُتعتبر  تحقيقها،  تنشد  التي  واألهداف  تريد  ماذا  تدرك 
دائًما رابحة، سواء كان ذلك داخل المعترك السياسي أم 
أكثر  االنخراط  لها  يتيح  السياسي  المجال  خارجه... لكن 
في الشأن العام ومواكبته والوقوف عند حاجاته، ويسمح 
الحاجات، خصوًصا إذا  لها بتوظيف طاقاتها لتلبية هذه 
مع  والتفاعل  المجتمع  في  االنخراط  محّبي  من  كانت 

قضاياه«. 
اعتبارها  يمكن  »ال  فبرأيها  الخسارة،  إلى  بالنسبة  أما 
تراكم  هي  ما  بقدر  للكلمة  الحقيقي  بالمعنى  خسارة 
المجال  في  كانت  سواء  العاملة  فالمرأة  للمسؤوليات. 
السياسي أو غيره، قد تواجه بعض التحّديات في التوفيق 
من  الكثير  منها  يتطّلب  وهذا  وعملها،  عائلتها  بين 
التنظيم والتنسيق بين االثنين. كمـا أّنـه ال يمكن إغفال 

خصوًصـا  مضمونهـا،  مـن  تفـرغ  الشخصيـة  حياتها  أّن 
العـام مّمـا يحـّد مـن حرّيتها  الـرأي  وأّنهـا تثير فضـول 

أو حريـة تحّركهـا إلـى حـّد ما«. 
 يشّكل توّلي السيدات مناصب وزارية ونيابية من دون 
ُتسّجل  جّيدة  خطوًة  الوراثة،  من  نوًعا  األمر  يكون  أن 
للحكومة الحالّية وفق رأي الوزيرة شريم، خصوًصا وأّن 
»الوزراء كّلهم، رجااًل ونساًء لم يأتوا من بيوت سياسية. 

لكّن  أكاديمية،  خلفّية  من  الحكومي  العمل  إلى  أتت 
مجرد  شّكال  الجامعّيين  واإلدارة  التدريس  في  عملها 
وقضايا  الصحافة  ليشمل  امتّد  الذي  نشاطها  من  جزء 
البيئة والمرأة والمشاكل االجتماعية. فوزيرة المهّجرين 
الدكتورة غادة شريم سعت بقّوة إلى تفعيل دور المرأة 
تحفيزها  على  عملت  كما  العام  الشأن  في  ومشاركتها 
لدخول المعترك السياسي والمشاركة الفعلّية في نهضة 

المجتمع.



وقد جاء اختيار الوزيرات مبنيًّا على الكفاءة، وللتأكد من 
ذلك، يكفي االطالع على سَيرهن الذاتية المشّرفة«.

ثقة بالقدرة على اإلنجاز
 األزمة غير المسبوقة التي يشهدها لبنان، ال تحّد من 
إنجازه،  الوزيرات  تستطيع  بما  المهّجرين  وزيرة  ثقة 

فهي تقول: 
أمــام  أّن  فــي  شــّك  »ال 
تحّديات  الحكومة  هذه 
تحت  وهــــي  كـــبـــيـــرة، 
داخلي  مجهر  من  أكثر 
وخارجي. ولكّننا على ثقة 
جهد  أي  نوّفر  لن  بأّننا 
المهمة  إنجاح  أجل  من 

التي ُأوكلت إلينا بكل حكمة ودراية، وبما يليق بمستوى 
المسؤوليات الملقاة على عاتقنا«. 

 وتعقيًبا على سؤال حول مدى تعاون الرجال معها في 
المنصب الذي تشغله، تقول: 

وأنا  منصب،  أو  عمل  أي  نجاح  أساس  هو  »التعاون 
أؤمن أّن أي فرد مهما عال شأنه أو في أي منصب كان 
من  الهدف  إلى  الوصول  أو  النجاح  تحقيق  يمكنه  ال 
في  اليوم  ونحـن  وصـادق،  متعـاون  عمـل  فريق  دون 
لبنان نمّر بظـروف استثنـائيـة تحّتم علينـا رجـااًل ونسـاًء 

التعاضـد«. 

خطوة على طريق المساواة
مسؤولية  أي  المرأة  توّلي  أّن  شريم  الوزيرة  ترى   
في  المساواة  طريق  على  الخطوات  إحدى  هو  سياسية 
أمــوًرا  هناك  أّن  علًما  الرجل،  مع  والواجبات  الحقوق 
أخرى ال تقّل أهمية يجب العمل عليها لتأمين المساواة 

الشاملة وعلى المستويات كافة. 
الذي  الهدف  عن  مــاذا 
في  تحقيقه  إلــى  تسعى 
تؤّكد  المهّجرين؟  وزارة 
أّن هدفها  الوزيرة شريم 
ــزدوج،  ــ ــي الـــــوزارة م ف
من  أسعى  »أنا  وتوضح: 
ملّف  ــال  ــف إق إلــى  جهة 
صفحة  لطّي  المهجرين 
أسعى  أخرى  جهة  ومن  نهائًيا،  المؤلمة  األهلية  الحرب 
ُتعنى  الوزارة لتصبح وزارة إنماء ريفي  إلى تغيير وجهة 
وهو  اليوم،  لغاية  مهماًل  زال  ما  الذي  الريف  بشؤون 
يستحق العناية، خصوًصا في مجاالت اإلنماء االقتصادي 

الذي يرّسخ الناس في أرضهم وقراهم«. 
وللشباب  ــا  ألوالده رسالة  توّجه  أخيرة  كلمة  وفي   
وبقدرتكم  بأنفسكم  »ثقوا  تقول:  عموًما،  لبنان  في 
إيجابّييـن  كونــوا  األفضــل،  نحــو  التغييـر  على 
وموضوعّييــن... احلمــوا، اعملــوا، ثابــروا وستنجحــون 

األفضــل«. ألّنكــم 
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لن نوّفر أي جهد من أجل إنجاح المهمة 
ودرايـة،  حكمـة  بكل  إلينا  ُأوكلت  التي 
وبمـا يليـق بمستوى المسؤوليات الملقاة 

على عاتقنا.
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وزيرة العدل ماري كلود نجم: 
اللبنانيات طليعة النضال

وتحقيق  القانون  سلطة  بإعالء  المطالبة  زمن  في 
استقاللية القضاء كمدخل إلزامي إلنقاذ لبنان ومعالجة 
ماري  البروفسور  امرأة.  العدل  حقيبة  تتسّلم  أزماته، 
الطويلة  وخبرتها  علمها  الوزارة  إلى  تحمل  نجم  كلود 
في مجال القانون، كما تحمل إصرارها على كسب أحد 

أصعب الرهانات.

في نظر وزيرة العدل، »تربح المرأة من خالل دخولها 
القرار،  صنع  في  المشاركة  إمكانية  السياسة  ميدان 
النهوض  أجــل  من  المصيرية  الــقــرارات  في  فتسهم 
بالبالد، وتحديث القوانين وتحقيق العدالة في المجتمع. 
وهذا ما يؤّثر بشكل أكيد على مكانة المرأة في المجتمع 
جّراء  بها  يلحق  الذي  الغبن  ورفع  فيه،  دورها  وتعزيز 
القوانين المجحفة بحقها والذهنية الذكورية السائدة«.

العمل  في  المرأة  انخراط  أّن  ترى  ال  هي  المقابل  في 
السياسي يرتب أي خسارة، »فدورها الطبيعي أن تشارك 
في  الدول  من  العديد  سبقتنا  وقد  العامة،  الحياة  في 
بروح  السياسة  ممارسة  أّن  إلى  تشير  لكّنها  ذلــك«. 
الصعبة،  األوقات  هذه  في  خصوًصا  وبتأٍن  المسؤولية 
تتطّلب الكثير من التضحية على صعيد الحياة الشخصية، 

وهذا ما ينطبق على النساء والرجال مًعا. 

تحية
وقفة  وقفن  اللواتي  لبنان  نساء  العدل  وزيرة  تحّيي 
اللبنانيين  بحقوق  للمطالبة  الفساد  بوجه  األبطال 
رأينا  »لقد  وتقول:  كرامتهم.  واستعادة  واللبنانيات 
النساء في الصفوف األمامية للحراكات الشعبية منذ أزمة 
وبذلك  الماضي،  تشرين   17 بعد  وخصوًصا  النفايات 

بد  ال  وكان  العريض.  بابها  من  العامة  الحياة  دخلن 
فُيتاح  الحكم،  مراكز  على  التغيير  هذا  ينعكس  أن  من 
للنساء وكذلك للشباب توّلي المناصب العامة وذلك من 
الوراثة كما  والمسؤولية وليس عن طريق  الكفاءة  باب 

اعتدنا سابًقا. 
على  أصّر  الذي  الحكومة  رئيس  أشكر  أن  أّود  وهنا 
بعض  وتسليمهن  الحكومة  فــي  نساء  ســت  ــود  وج
وباقي  الجمهورية  رئيس  وكذلك  السيادية،  الــوزارات 

الفرقاء الذين أّيدوا هذا التوّجه«.
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ما الذي ينتظر الوزيرات؟
عماًل  بانتظارنا  أّن  في  شّك  »ال  العدل:  وزيــرة  تؤكد 
شاًقا، هذا ما أدركناه منذ اليوم األول لتوّلينا مسؤولياتنا. 
ولكّنني أؤمن بالجهد وبالعمل الجاد، ونحن جميًعا نعمل 
إليها  يطمح  التي  اإلصالحات  إنجاز  بغية  بمسؤولية، 

الشعب اللبناني«.
 في الحكومة كما داخل الوزارة، ثمة عالقة تعاون بين 
والتقدير.  المتبادل  االحترام  على  تقوم  والنساء  الرجال 
»نوّحد جهودنا ونعمل من أجل إنقاذ لبنان وتحقيق آمال 

اللبنانيين واللبنانيات«.
مسؤوليات  المرأة  توّلي  العدل،  وزيــرة  إلى  بالنسبة 

مسألة  يخدم  سياسية 
الحقوق  فــي  الــمــســاواة 
والواجبات بين اللبنانيين.

عنصر  هــي  ــرأة  ــم ــال »ف
أساس في مجتمعنا وهي 
أيًضا العنصر الذي تعّرض 
لظلم  عــرضــة  زال  ومــا 
العربي  مجتمعنا  في  كبير 
تناضل  وهي  لبنان،  وفي 

سياسية  مسؤوليات  وتوليها  حقوقها.  على  للحصول 
اللبنانيين  بين  للمساواة  قوًيا  وسنًدا  ضمانة  يشكل 
خالل  من  وذلك  وواجباتهم،  حقوقهم  في  واللبنانيات 
تحقيق  شأنها  من  جديدة  قوانين  إقرار  في  المشاركة 

العدالة والمساواة«. 

ورشة في الوزارة
مبادئ  على  تقوم  عمل  خطة  نجم  الــوزيــرة  تعتمد 
وتنطلق  القرارات،  في  والمشاركة  والفعالية  الشفافية 
فعاليته  وتعزيز  القضاء  استقاللية  تحقيق  وجــوب  من 
ثقة  واستعادة  الفساد  مكافحة  من  لتمكينه  وشفافيته، 
الناس به. وهي توضح أّن »العمل لتحقيق ذلك يتّم على 
الصعيَدين التشريعي واللوجستي. فمن ناحية أولى، هناك 
حالًيا ورشة إصالحية واسعة وشاملة، تطال القوانين التي 
القضاء  فقط  ليس  والمقصود  القضائي.  التنظيم  ترعى 

في  دوًرا  يؤدي  الذي  اإلداري  القضاء  أيًضا  بل  العدلي، 
غاية األهمية في العالقة بين الدولة والمواطن«.

وتضيف: »نعمل أيًضا على تحديث القوانين التي تؤّمن 
في  يسهم  ما  والمحاسبة،  المساءلة  وتعّزز  الشفافية 
مكافحة الفساد والتهّرب الضريبي، وتشمل هذه القوانين 
رفع السّرية المصرفية ومكافحة الفساد واسترداد األموال 
القوانين  تحديث  يتّم  كما  وغيرها.  المشروعة،  غير 
بتنظيم  المتعلق  كالقانون  اإلنسان  بحقوق  المتعلقة 
التعذيب. ويجري ذلك كله من خالل  السجون ومكافحة 
التداول مع فعاليات المجتمع المدني والجمعيات األهلية 
في  إشراكهم  يتّم  إذ  المشاريع،  هذه  على  عملت  التي 

ورش العمل.
نعمل  آخر،  وعلى صعيد 
القضاء  دور  تعزيز  على 
مع  بالتعاون  وتفعيله 
األعلى  القضاء  مجلس 
الدولة.  شــورى  ومجلس 
هيئة  مــع  نتواصل  كما 
الــتــفــتــيــش الــقــضــائــي، 
لكونها  دورهـــا  لتفعيل 
تشرف على مراقبة حسن سير عمل القضاء وعمل القضاة، 
الــدروس  معهد  دور  تعزيز  على  أيًضا  نعمل  وســوف 

القضائية. 
النيابات  مع  ومتواصل  إيجابي  بشكل  نتعاون  كذلك، 
العامة، من أجل تفعيل دورها بما يؤمن حماية الحريات 
الناس  أمن  على  والمحافظة  األساسية  والحقوق  العامة 

وأمالكهم«.

ال يموت حق وراءه ُمطالب
ولشباب  لها  رسالتها  وحيدة،  ابنة  نجم  الوزيرة  لدى 
سـالح  هو  فالعلـم  »تعلمـوا،  العلم.  هي  وشاباته  لبنان 

كـل مرء.
وتسّلحوا  للتغيير،  كلها  طاقتكم  استثمروا  تيأسوا،  ال 
بالعلم والرجاء، القرار بين أيديكم، ال تستسلموا، واصلوا 

النضال سلمًيا وحضارًيا، ال يموت حّق وراءه ُمطالب«. 

كلها  طاقتكم  استثمروا  تيأسوا،  ال 
القرار  والرجاء،  بالعلم  وتسّلحوا  للتغيير، 
واصلوا  تستسلموا،  ال  أيديكم،  بين 
حّق  يموت  ال  وحضارًيا،  سلمًيا  النضال 

وراءه ُمطالب.
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المواقع  على  والحفاظ  المعمارية  الهندسة  بين 
التاريخية وحمايتها والتعليم الجامعي، كان للمهندسة 
حالًيا، ومن  والنجاح.  بالنشاط  حافل  يّمين طريق  لميا 
إنجازات  تحقيق  إلى  تسعى  للعمل،  كوزيرة  موقعها 
تسهم في نهضة المرأة والوطن. وهي ترى أّن تمكين 
على  التنمية  لتحقيق  األهم  التحدي  يشكل  بات  المرأة 

أساس المشاركة والفرص المتساوية.

العمل  في  المرأة  »وجود  أّن  يّمين  لميا  الوزيرة  ترى 
وجود  هو  بل  والخسارة،  بالربح  ُيقاس  ال  السياسي 
ضروري، فدور المرأة لم يعد مقتصًرا على العمل اإلداري 
أن  يحّتم  المجتمع  في  تؤديه  الذي  والدور  التجاري،  أو 
يكون لها وجود فاعل وقوي في المجال السياسي، وعلى 

صعيد المشاركة في صنع القرار.
المعترك  في  وجودها  خالل  المرأة  تخسره  ما  أما   
السياسي فال ُيعد خسارة جوهرية، والمسألة تقتصر على 
قادرة  غير  المرأة  يجعل  ربما  السياسي  فالعمل  الوقت. 
المحيطين  أو  أسرتها  تجاه  بواجباتها كاملة  القيام  على 
تنجح  عندما  ُتعوض  ما  الخسارة سرعان  لكن هذه  بها، 
الذي هي فيه، فتكون قدوة ومدعاة  الموقع  المرأة في 

لعائلتها«. فخر 

حجر أساس
مسؤوليات  المرأة  تولي  »يشّكل  يّمين  الوزيرة  برأي 
بين  المساواة  معادلة  ترسيخ  في  أساس  حجر  سياسية 
الجنسين في الحقوق والواجبات«، وهي تعتقد أّن لبنان 
قطع شوًطا كبيًرا على صعيد إفساح المجال أمام المرأة 
وجود  إلى  تشير  لكّنها  المجتمع،  في  دورها  لممارسة 

الكثير من القوانين والمشاريع التي من شأنها أن تعزز 
مسألة المساواة، قيد الدرس.

وبناء  الشاملة  التنمية  يحقق  أن  للمجتمع  يمكن  »وال 
مجتمع جديد إذا لم يكن للمرأة دور في صياغة القرارات 
المتعلقة بحياتها الخاصة والعامة، وإذا لم تأخذ حصتها 
لم  وإذا  واالقتصادية،  واإلداريــة  المهنية  األعمال  من 
القرار  صنع  ومؤسسات  السلطة  مؤسسات  في  تشارك 
يشكل  بات  المرأة  فتمكين  المستويات.  مختلف  وعلى 
المشاركة  أساس  على  التنمية  لتحقيق  األهم  التحدي 
التصديق  في  ذلك  يتبدى  كما  المتساوية،  والفرص 
العمل  منظمة  في  الرئيسيين  الصكين  على  الشامل 
في  المساواة  إتفاقية  أي  الميدان،  هذا  في  الدولية 
األجور )رقم 100( التي أقرت في العام 1951، وإتفاقية 
أقرت  101( وهي  )رقم  والمهنة  االستخدام  في  التمييز 

سنة 1958.
إن تمثيل المرأة ليس مجرد قضية عدالة، فالتنوع بين 
الرشيد،  الحكم  مبدأ  مع  يتماشى  القيادة  في  الجنسين 
النساء لقوانين دعم الطفل  حيث ترتفع احتماالت تأييد 

والمرأة والرعاية االجتماعية عن الرجال«.
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في سياق أخر تؤكد يّمين أّن »توّلي المرأة أي منصب 
السياسية،  الوراثة  سياسي ال يجوز أن يأتي على خلفية 
المكان  في  المناسب  الشخص  تكون:  أن  يجب  القاعدة 
وهي  األوطــان«.  تبنى  المعادلة  هذه  بمثل  المناسب، 
تؤكد أّننا بحاجة ملحة للتغيير في العديد من المفاهيم 
التغيير  »هذا  القرار.  صنع  في  المرأة  مشاركة  لتعزيز 
الديموقراطي  التحول  بعملية  وثيًقا  ارتباًطا  يرتبط 
واحترام حقوق االنسان والمفهوم الصحيح للمواطنة. إّن 
أكثر  انتخابية  قوانين  إقرار  يقتضي  الحالي  الواقع  تغيير 
األساسية  الوسائل  »إحدى  وبرأيها،  تحيًزا«.  وأقل  عداًل 
لتحقيق هذه الغاية هي الكوتا، فتطبيق الكوتا ُيعد إحدى 
في  يّمين  وتشير  السياسية«.  اللعبة  قواعد  تغيير  آليات 
جاٍر  العمل  أّن  إلى  والقوانين  بالتشريعات  متصل  سياق 

العمل  قــانــون  لتحديث 
التمييز  عــدم  يكفل  بما 

بين الرجل والمرأة.

سابقة يجب التأسيس 
عليها

سيدات  ست  توّلي  »إن 
مسؤوليات وزارية يعطي لمجلس الوزراء نكهة خاصة« 
برأي الوزيرة يّمين التي تؤكد أّن »ما جرى في الحكومة 

الحالية سابقة يجب التأسيس عليها«. 
أما لجهة حظوظ الوزيرات بالنجاح في ظل األزمة غير 
المسبوقة في لبنان فهي تقول: »النجاح حتمي ألّن لدى 
الكفاءات  جميعهّن  الحكومة  في  الموجودات  الوزيرات 
لما  للعمل  الكامل  االستعداد  أبديّن  وقد  المطلوبة، 
أو  اعتبار طائفي  بأي  األخذ  البلد من دون  فيه مصلحة 
الوزيرات  زميالتي  أّن  أعتقد  لذلك،  حزبي.  أو  سياسي 
سينجحن في عملهّن، وما هو ظاهر حتى اآلن يؤكد هذا 

األمر«.
ال شك في أّن النجاح يقتضي التعاون، وتؤكد الوزيرة 
في  زمالئها  من  والدعم  التعاون  كل  تلقى  أّنها  يّمين 
الحكومة ومن العاملين معها في الوزارة، فضاًل عن دعم 

محيطها، وهذا بحد ذاته ُيعطيها دفًعا للعمل أكثر. 

خطة العمل
منذ اليوم األول الذي توّلت فيه مسؤولية وزارة العمل، 
الــوزارة  في  فريق  مع  بالتعاون  يّمين  الوزيرة  باشرت 
على  الحفاظ  واألخير  األول  منطلقها  عمل  خطة  وضع 
اليد العاملة اللبنانية، وكذلك حماية حقوق األجانب من 

االستغالل.
مكننة  من خالل  الفساد  مكافحة  أيًضا  الخطة  تتضمن 
وتفعيل  هيكلتها،  إعادة  إلى  باإلضافة  بالكامل،  الوزارة 
ومن  معاييرها.  وتحديد  التحكيمية  العمل  مجالس 
المواضيع المهمة التي تعمل عليها، إعداد مشروع قانون 
ُيحدد معايير إمكانية الصرف وشروطها في ظل االوضاع 
االقتصادية الراهنة، وتحديث قانون العمل بالتعاون مع 
منظمة العمل الدولية ومناقشته مع الهيئات االقتصادية 
العام  العمالي  واالتحاد 
إلى  تحويله  قبل  وخبراء، 
لدرسه  الـــوزراء  مجلس 
إرساله  ثم  ومن  وإقــراره 

إلى مجلس النواب.
العمل  وزارة  وكـــون 
على  وصاية  وزارة  هي 
الخطة  فــإّن  االجتماعي،  للضمان  الوطني  الصندوق 
تتضمن أيًضا إطالق مسار إعادة تسمية مجلس اإلدارة 
المنتهية صالحيته، وملء الشواغر من خالل مباريات في 
الفنية  اللجنة  إشكالية  وحسم  المدنية،  الخدمة  مجلس 

واستكمال تعيينها كاملة.
وقد نظمت الوزارة في اآلونة األخيرة، جلسة مشاورات 
وطنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية من أجل وضع 
وهناك  المنازل،  في  العاملين  لحماية  موحد  عمل  عقد 
فيه  لما  وإطالقها  بلورتها  على  ُيعمل  متعددة  إجراءات 

مصلحة اللبنانيين عموًما والعمال على وجه الخصوص.
في ختام حديثها ُتوّجه الوزيرة يّمين رسالة واحدة إلى 

أوالدها وإلى شباب لبنان، فتقول:
فكرة  أذهانكم  من  وانتزعوا  بلدكم،  على  »حافظوا 
واعد،  مستقبل  هو  اهلل  بإذن  لبنان  فمستقبل  الهجرة، 
وسيكون للشباب دور كبير في إعادة نهوضه وإعماره«.

إقرار  يقتضـي  الحالـي  الواقـع  تغييـر  إّن 
قوانيـن انتخابيـة أكثر عداًل وأقـل تحيًزا.



العليا  دراساتها  تابعت  حقوقية،  ــاس  األس في  هي 
دولة  دكتوراه  ونالت  باريس   - السوربون  جامعة  في 
األولى  الشرف  مرتبة  مع  ممتاز  بتقدير  القانون  في 
لبنان،  في  الضريبي  النظام  تفعيل  حول  أطروحتها  عن 
العام 1٩٩٧ عدة مواقع مهمة في  اعتباًرا من  وشغلت 

وزارة المال.
تطل  التي  اإلعالم  وزيرة  الصمد  عبد  منال  الدكتورة 
على اللبنانيين بوجه يفيض حيوية لتعلن مقررات مجلس 
الوزراء وتجيب بثقة ووضوح عن األسئلة، تعمل كما سائر 
كبيَرين  وجهد  بإصرار  الحكومة  في  وزمالئها  زميالتها 

الحتواء األزمات المتالحقة، وابتكار الحلول لها.

برأيها، »إّن الربح أو النجاح الذي تحققه المرأة للمجتمع 
الذي  الربح  من  أكبر  هو  السياسة  في  عملها  خالل  من 
لكّن  كبيرة،  وطنية  مسؤولية  أمام  فهي  لذاتها.  تحققه 

هذه المسؤولية ال تقل شأًنا عن مسؤوليتها في 
تكون  الحالتين،  كلتا  وفــي  عائلتها.  ــؤون  ش إدارة 

مسؤوليتها تشاركية وهادفة لبناء مجتمع أفضل«.

الوراثة السياسية لم تقتصر على النساء
ترى الوزيرة عبد الصمد »أّن المرأة اللبنانية أثبتت نفسها 

وقدرتها على إدارة المهمات المتعددة بجدارة وكفاءة«.
مناصب  الماضي  في  المرأة  توّلي  خص  ما  في  أمــا 
أّن »ظاهرة  إلى  تلفت  التوريث، فهي  سياسية من خالل 

مع  بدأت  إنما  النساء،  على  تقتصر  ال  السياسية  الوراثة 
الرجال وصارت نموذًجا ُيّتبع ليس في لبنان فقط، وإنما 
تكون  وعندما  أيًضا.  والغربية  العربية  الدول  مختلف  في 
تنتفي  الجميع،  بين  المساواة  وتحقق  عادلة  القوانين 

اإلشكالية المطروحة نتيجة لمسألة التوريث السياسي«. 

وزيرة اإلعالم منال عبد الصمد: 
نبذل جهوًدا جّبارة

28

تحية لها



جّدية ومسؤولية
تعمل الحكومة الحالية وفي عدادها ست وزيرات لمعالجة 
أزمة غير مسبوقة في تاريخ لبنان، تقليدًيا كان ُيقال إّن 
المراحل الصعبة تحتاج إلى رجال ال يلينون أمام الصعاب، 
يراهّن  حد  أي  وإلى  للوزيرات؟  بالنسبة  الوضع  هو  فما 
تعّلق  وثقة  باختصار  الشاقة؟  المهمات  في  النجاح  على 
التي تواجهها  التحديات  الوزيرة عبد الصمد على مسألة 

مع زميالتها، فتقول:
الوزيرات  وزميالتي  »أنا 
ــارة  ــّب ــذل جـــهـــوًدا ج ــب ن
ونعمل بجدّية ومسؤولية، 
تطبيق  على  الحرص  مع 
شفافية  بكل  القوانين 
سيما  وال  وموضوعية، 
الصعبة  الظروف  ظل  في 
التي يمّر بها بلدنا، والتي 

جاء فيروس كورونا ليضاعف أعباءها وصعوباتها«. وهي 
تؤكد أّن الزمالء الرجال يتعاونون مع النساء الوزيرات بكل 
إيجابية ومحبة وانفتاح، بل إّنهم يشّجعون أيًضا على مزيد 
ا  من اإلنجازات والعطاء... وهذا مؤشر واعد للنهوض سويًّ

بمؤسساتنا وبلدنا، ودافع للتغيير والتقدم نحو األفضل.

التغيير من الداخل
مسؤوليات  المرأة  توّلي  بين  العالقة  خص  ما  في 

سياسية وتحقيق المساواة بين اللبنانيين تقول الوزيرة 
سياسية،  مسؤوليات  المرأة  توّلي  »مع  الصمد:  عبد 
تتكّرس المساواة في الحقوق والواجبات بين اللبنانيين 
احتّلت  قد  تكون  نظرًيا وتطبيقًيا... فهي  كبير،  إلى حد 
موقًعا لها في قلب المعادلة، فتطّلع على ما يحصل عن 
كثب، وهذا ما يسهم في التغيير التدريجي من الداخل 

العدالة والمساواة«. لمبادئ  تحقيًقا 
وزارة  صعيد  »وعــلــى 
خّطة  ــاك  هــن اإلعــــالم، 
ــة  ورؤي متكاملة  عمل 
وأفكار  لمشاريع  شاملة 
عليها  ــعــمــل  ال ــري  ــج ي
تباًعا،  نتائجها  وستظهر 
عمل  تطوير  صعيد  على 
الــــــوزارة بــمــا يــواكــب 
التكنولوجية  التطورات 
عبد  الوزيرة  تقول  ما  وفق  الحديث«،  الرقمي  واإلعالم 

الصمد.
توّجهها  التي  بالرسالة  يتعّلق  وفي سياق سؤال  أخيًرا 
أن  لهم  »رسالتي  اإلعــالم:  وزيرة  تقول  الشباب،  إلى 
وأن  موقعه.  من  كل  التغيير،  على  بقدراتهم  يؤمنوا 
ويتركوا  عليه،  ُيقدمون  عمل  كل  في  قــدوة  يكونوا 
أبنائه  إلى كل فرد من  بحاجة  فالوطن  إيجابية.  بصمة 

التغيير نحو األفضل«.  للمشاركة في 
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هناك خّطة عمل متكاملة ورؤية شاملة 
عليها  العمل  يجري  وأفــكــار  لمشاريع 
لتطوير عمل الوزارة بما يواكب التطورات 

التكنولوجية واإلعالم الرقمي.



وزيرة الشباب والرياضة 
فارتينيه أوهانيان:

معركة المرأة 
ُمربحة للجميع
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أسند الرئيس حّسان دياب وزارة الشباب والرياضة إلى 
الخبرة  صاحبة  أوهانيان  فارتينيه  حيوية.  تفيض  شابة 
على  تراهن  االجتماعي،  واإلرشاد  المعّوقين  رعاية  في 
حضور فاعل للمرأة في مواقع القرار ألّنها نصف المجتمع 

إْن لم يكن أكثر...

ُتذّكر أوهانيان بأّن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي 
ُعقد في بكين في العام 1995 أقر بضرورة مشاركة المرأة 
في صنع القرار وتوّلي المناصب السياسية، وُتشير إلى أّن 
وضعتها  التي   2030 للعام  المستدامة  التنمية  أهداف 
الجنسين  المساواة بين  المتحدة تضّمنت »تحقيق  األمم 
وتمكين كّل النساء والفتيات«، وصواًل إلى »كفالة مشاركة 
المرأة مشاركة كاملة وفّعالة، وتكافؤ الفرص المتاحة لها 
للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات 

ُصنع القرار، في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة«.

اإليمان بالنفس
تستند أوهانيان إلى ما تقدم لتستنتج أّن »المرأة ال تخسر 
شيًئا، عندما تدخل معترك السياسة بل على العكس تماًما 
فمعركتها ُمربحة للجميع، وهي تمنحها شرف المشاركة في 
صنع القرار، والنجاح في تحقيق المساواة بين الجنسين، 
وأداء دور حقيقي في تمكين كل مثيالتها. كما أّنها تربح 
حضوًرا كاماًل في المجتمع ودوًرا فّعااًل في خدمته، وتعّزز 
تكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع 
الرجل. ولكّن ذلك ال يكفي برأي وزيرة الشباب والرياضة، 
فالمرأة نصف المجتمع إذا لم يكن أكثر، ويتوّجب العمل 
التي  والقانونية  واالجتماعية  الثقافية  العوائق  إزالة  على 
مواقع  في  ومتوازًنا  كاماًل  شريًكا  تكون  أن  من  تمنعها 

القرار والسلطة. في المقابل على المرأة أن تؤمن بنفسها، 
فال تكتفي بما ُيمنح لها، بل تكون بذاتها مهتّمة ومؤهلة 
ومستعدة لالنخراط في العمل السياسي والعام وتشكيل 
الرأي العام، ولها دورها في العمل النيابي والوزاري وفي 

النضال على مستوى مختلف قضايا المجتمع«.

منظار مختلف
ترفض الوزيرة أوهانيان مقاربة موضوع وصول المرأة 

بالوراثة إلى مواقع سياسية وتقول: 
المقبول  غير  أو  المقبول  مناقشة  معرض  في  »لست 
في الوراثة السياسية، أو مناقشة الخلفية التي أتت منها 
السيدات اللواتي توّلين مناصب سياسية في تاريخ لبنان، 
مدى  وهو  مختلف،  منظار  من  الموضوع  أرى  إّنني  إذ 
االجتماعية  الخدمة  مجال  في  وإمكاناته  اإلنسان  كفاءة 
الذي  البيت  النظر عن  امرأًة، وبغّض  أو  أكان رجاًل  سواًء 
في  الوزيرات  اختيار  في  الجديدة  المعادلة  أما  منه.  أتى 
الحكومة الحالية، فهي ذات نكهة متميزة، إذ إّنها وّسعت 
امرأة  كل  أمام  مفتوحة  الطريق  وباتت  المشاركة،  بيكار 
ذات كفاءة أو شهادات أو خبرات في مجالها، كي تخدم 
بلدها في أعلى سلطة تنفيذية. وهذا ما يشّجع المرأة على 
وقوة  بشجاعة  السياسية  الحياة  واقتحام  بذاتها  اإليمان 
يدفعها  سوف  بل  مقبلة،  نيابية  انتخابات  أول  في  أكبر 
السياسية  األحزاب  في  القرار  مطبخ  في  دورها  أداء  إلى 

في لبنان«.
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حظوظنا بالنجاح وافرة
عّما  التساؤل  فكرة  والرياضة  الشباب  وزيرة  تتقّبل  ال 
لبنان،  في  مسبوقة  غير  أزمة  ظل  في  الوزيرات  ينتظر 
واألصح  تصنيًفا،  تتضمن  ذاتها  حد  في  الصيغة  فهذه 
برأيها هو »ماذا ينتظر الحكومة في ظل أزمة غير مسبوقة 
في لبنان؟«، وتقول: »أعتقد أّنه ينتظرها عموًما وينتظرنا 
ونهاًرا  لياًل  الدؤوب  والعمل  الجهد  من  الكثير  كسّيدات، 
في سبيل الخروج ما أمكن من األزمة. وأعتقد أّن حظوظ 
السّيدات السّت من النجاح وافرة، ألّن أسبابهّن مضاعفة، 
إلثبات  وساعيات  بالمطلق،  النجاح  إلى  ساعيات  فهّن 
الذات وتظهير صورة إيجابية عن قدرة المرأة على العطاء 

وخدمة الوطن بأفضل ما 
أمكن«.

يتعّلق  سؤال  على  ا  وردًّ
ــرجــال  ــاون ال ــع بــمــدى ت
ــوزارة،  ــ ــ ــي الـ مــعــهــا فـ
تسّلمت  منذ  أّنها  تؤّكد 
مدى  لمست  مهماتها 
في  ككل  اإلدارة  تجاوب 
والرياضة  الشباب  وزارة 
مديرها  وباألخص  معها، 
وهو  خيامي،  زيــد  العام 
في  تجربة طويلة  صاحب 
الرياضي  اإلداري  العمل 

المصالح  جميع  تعاون  لمست  كما  والكشفي،  والشبابي 
والدوائر والموظفين، علًما أّن اإلناث حاضرات بقوة بين 

موظفي الوزارة.

الدستور يتوّخى المساواة بين اللبنانّيين 
مسؤوليات  المرأة  »توّلي  أّن  أوهانيان  الوزيرة  ترى 
بين  والواجبات  الحقوق  في  المساواة  يعّزز  سياسية 

اللبنانيين. 
الحقوق  في  المساواة  يتوّخى  اللبناني  فالدستور 
والواجبات بين الرجل والمرأة في الحياة األسرية والثقافية 
يتوّخى  كما  والسياسية،  واالقتصادية  واالجتماعية 
المساواة بين اللبنانيين، وعندما تنتهج الحكومات سياسة 
الموارد  من  االستفادة  بمعنى  المجتمع  في  المساواة 
فإّن  الجنس،  النظر عن  كافة بغض  الموجودة  والخبرات 
في  وُتضيف  وديموقراطية«.  عداًل  أكثر  يصبح  المجتمع 

هذا السياق »أّن أهم أهداف المساواة هو أْن يتمّتع النساء 
والرجال بالحقوق نفسها وبالفرص للمشاركة في المجتمع 
المرأة  تصبح  ذلك،  يتحّقق  وحين  السياسة،  في  والتأثير 
شريًكا كاماًل، ويصبح توّليها لمسؤوليات سياسية مدخاًل 
لتحّول الحديث إلى تحصيل حاصل في ما يتعلق بالمرأة 

والرجل لجهة الحقوق والواجبات«.

إحياء السياسة الشبابية 
جلسات  عدة  أوهانيان  عقدت  بوزارتها،  يتعّلق  ما  في 
عمل مع المدير العام وعدد من أركان قطاعات الرياضة 
والشباب والكشافة في لبنان، وكّونت فكرة أولية تحتاج 
هذه  تقوم  تتبلور.  ألن 
ــرورة  ــرة عــلــى ضـ ــك ــف ال
وبشكل  الــنــظــر  ــادة  ــ إع
الـــوزارة  بقانون  ــذري  ج
ومرسومها  وهيكليتها 
واستراتيجيتها،  التنظيمي 
وإحياء السياسة الشبابية، 
ــوص  ــص ــن وتـــطـــويـــر ال
الحركة  لعمل  الناظمة 
والشبابية  الــريــاضــيــة 
كي  لبنان  في  والكشفية 
تالئم العصر. وكذلك ملء 
غياب  عن  الناتج  الفراغ 
نصوص قانونية في عّدة مجاالت كالتحكيم الرياضي مثاًل، 
وإعادة تنظيم العالقة مع الجهات ذات الصلة من مختلف 
النواحي، وإجراء ما يلزم لدعم القطاعات المنضوية تحت 
قيد  هي  أخرى  خيارات  إلى  باإلضافة  الــوزارة،  مسؤولية 

الدرس حالًيا. 
منذ  حصل  ما  أّن  والرياضة  الشباب  وزيرة  ترى  أخيًرا، 
العالية  القيمة  أظهر  األول  تشرين  من  عشر  السابع 
الشباب  وسيؤّديه  أّداه  الذي  للدور  بمعظمها  واإليجابية 
دوره  خالل  من  وتحسينه،  اللبناني  المجتمع  تطوير  في 
الطاقة  أّنهم  الشباب  »أثبت  وتقول:  وشجاعته.  القيادي 
أن  وآمل  المجتمع،  في  واألفعل  األقوى  والعنصر  الهائلة 
العمل  على  الشعبي  الرقابي  العنصر  الدوام  على  يمثلوا 
واآلليات  والنصوص  القوانين  وضع  يتّم  وأن  السياسي، 
والعملية  العامة  الحياة  في  إشراكهم  تضمن  التي 

والسياسية، فهذه أدنى حقوقهم«.

الهائلة  الطاقة  أّنهم  الشباب  أثبت 
المجتمع،  في  واألفعل  األقوى  والعنصر 
العنصر  ــدوام  ال على  يمثلوا  أن  وآمــل 
السياسي،  العمل  على  الشعبي  الرقابي 
والنصوص  القوانين  وضــع  يتّم  وأن 
واآلليات التي تضمن إشراكهم في الحياة 

العامة والعملية والسياسية. 
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مسار واحد يجمعني 

بدولة الرئيس
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تحية لها

يتوزع حضور السيدة رندة بري الوازن على عدة ميادين، 
فمن اهتمامها بشؤون المرأة والعمل االجتماعي ورعاية 

المعوقين، إلى العمل في مجاالت الثقافة والتراث...
زوجة الرئيس نبيه بري نشأت في كنف بيت التزم قضايا 
العروبة والعدالة والمساواة والهوية... وسارت إلى جنب 
رفيق دربها مؤمنة بالشراكة الحقيقية بين الرجل والمرأة 

في مواقع القرار كافة.

في  زلنا  ما  ونحن  »الجيش«  مجلة  خالل صفحات  »من 
في  أتوجه  األم،  عيد  وعشية  العالمي  المرأة  يوم  رحاب 
ورتباء  وضباًطا  قيادة  اللبناني  للجيش  بالتحية  البداية 
وأفراًدا، فهذه المؤسسة بما يختزل شعارها من عناوين 
من  بعًضا  أيًضا  تمّثل  والــوفــاء«  والتضحية  »الشرف 
العناوين التي تجسدها المرأة واألم في أدوارها اإلنسانية 
واالجتماعية والوطنية«. بهذه الكلمات أحبت السيدة رندة 

بري أن تبدأ مشاركتها في هذا الملف، لتضيف:
»من خاللكم أسمى التحايا للمرأة اللبنانية المناضلة في 
والهرمل،  والبقاع  الجنوب وعكار  أقاصي  التبغ في  حقول 
اللواتي  واألمهات  النساء  لكل  موصولة  أيًضا  والتحية 
على  الصعبة  الظروف  هذه  في  إليهن  اليأس  يتسّلل  لم 
أجل  من  النضال  مسيرة  ويواصلن  المستويات،  مختلف 
كل  في  شريكات  يكنَّ  بأن  وذواتهن،  أحالمهن  تحقيق 
الوطن..  وحياة  المجتمع  وحياة  اإلنسان  حياة  يصنع  ما 
اللبناني  الجيش  شهداء  الشهداء،  ألمهات  أيًضا  والتحية 
يمثلن  زلن  وما  دائًما  كّن  اللواتي  المقاومة،  وشهداء 
القدوة الصالحة لمتابعة مسيرة الصمود وإكمال مسيرة 
النهوض بواقع المرأة وواقع اإلنسان من أجل حفظ لبنان 

وطًنا نهائًيا لجميع أبنائه«.
الرعاية  ميادين  في  عملها  ــع  دواف إلــى  التحية  من 

االجتماعية، إذ تقول:

شرف  لي  كان  التي  الجمعيات  عدد  عن  النظر  »بغّض 
الظروف واألسباب  إلى  النظر  ينبغي  تأسيسها ورئاستها، 
أواًل  الجمعيات،  تلك  أن نؤسس ونطلق  علينا  أملت  التي 
الجمعية  من  بدًءا  الجمعيات(  )أي  فهي  الظروف،  لجهة 
اللبنانية لرعاية المعوقين وجمعية أمواج البيئة والمحافظة 
مهرجانات صور  ولجنة  اللبناني  الجنوب  وتراث  آثار  على 
ولجنة تخليد شهداء المجازر اإلسرائيلية وملتقى الفينيق 
واالتحاد اللبناني لرياضة المعوقين )لوى( وغيرها.. كلها 
جاءت في مرحلة انعدام أي وجود لمؤسسات الدولة الراعية 
والحاضنة والمسؤولة عن كل ما يتصل بحياة اإلنسان في 
الطبابة والرعاية وتأمين لقمة عيشه وفي استكمال معركة 

الصمود في مواجهة االحتالل.
إًذا كّنا أمام خيارين، إما أن نستسلم للواقع ونواجه القدر 
من دون مقاومة له، أو أن نحاول ملء الفراغ ليس كبديل 
للدولة ومؤسساتها، إنما كعامل مساعد ومحّفز لها ريثما 
مسؤولية  نتحمل  أن  الخيار  فكان  عودتها.  فرصة  تحين 
ملء الفراغ، وهي مسؤولية أخالقية وشرعية وإنسانية قبل 
أن تكون وطنية، وهي فعل تكامل في األدوار بين جميع 
العاملين، وجّلهم من المتطوعين الذين عملوا معنا في 
ظروف أمنية غير مسبوقة وبخاصة خالل الحروب العدوانية 

اإلسرائيلية على الجنوب«.

تكامل األدوار والثوابت
السيدة بري أن من نعم اهلل عليها »نشأتها في  تؤكد 
كنف بيت ملتزم قضايا العروبة وعدالة اإلنسان والنضال 
من أجل المساواة وعدم التفريط بالثقافة والهوية العربية، 
بيت كان على تماس يومي مع النخب الفكرية واألدبية في 
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عالمنا العربي من خالل العمل إلى جانب والدي المرحوم 
الحاج حسين عاصي مؤسس دار األندلس للطباعة والنشر 

وصاحبها«. وهي تضيف:
النعمة نعمة أخرى أن أكون رفيقة  زاد على هذه  »وما 
قبل  بري  نبيه  األستاذ  المحامي  أمل  حركة  لرئيس  درب 
وإلى  معه  النيابي.  للمجلس  رئيًسا  أو  وزيــًرا  يكون  أن 
جانبه عايشت حقبة الطلقات األولى في مقاومة االحتالل 
اإلسرائيلي في خلده وبيروت، معه ومع إخوانه المقاومين 
واكبت مراحل إخراج لبنان من مقولة قوة لبنان في ضعفه 
من  يحملها  التي  األمانة  ومن  ومنه  العربي.  العصر  إلى 
سماحة اإلمام السيد موسى الصدر أيقنت كم هي عظيمة 
األفكار والمبادئ التي يحملها ويدافع عنها وال يساوم عليها 
وأخيًرا  وأواًل  أبنائه،  وتعايش  لبنان  وحدة  مقدمها  وفي 
محاربته للطائفية والمذهبية واعتباره أّن الطوائف نعمة 
اإلنسان  بري  نبيه  بالرئيس  فارتباطي   . نقمة  والطائفية 
الرسالي الوطني العروبي المقاوم المؤمن بنهائية لبنان، 
يفرض علّي انطالًقا من القناعة الراسخة التي نشأت عليها 
التي أضطلع  واألدوار  والمهمات  المسؤوليات  بأن تكون 
تحقيقها  أجل  يعمل من  التي  للثوابت  مكّملة  كافة،  بها 

دولة الرئيس نبيه بري«.

رفعنا الصوت
من  العديد  في  اللبنانية  المرأة  بري  السيدة  مّثلت 
المؤتمرات ومن بينها الدورة الـ35 للجنة المرأة العربية 
في جامعة الدول العربية التي انعقدت تحت عنوان: »نحن 
امرأة واحدة«، وهي تقول في هذا الصدد: »لقد شاركت 
المتصلة  الفعاليات  مختلف  في  اللبنانية  المرأة  ومثلت 
بالمرأة العربية وبالمنتديات كافة التي استضافتها الجامعة 
العربية وكنت مع المؤسسين لمنظمة المرأة العربية، وفي 
والثالثين  الخامسة  الدورة  بأّن  سًرا  أخفي  ال  اإلطار  هذا 
للجنة المرأة العربية التي التأمت في مبنى جامعة الدول 
جاءت  ألّنها  أهمية،  المؤتمرات  أكثر  من  كانت  العربية 
بعد جملة من المتغيرات التي شهدها العالم العربي تحت 
المؤتمر حينها عنوان  العربي«. وحمل  »الربيع  ما يسمى 
»نحن امرأة واحدة«، في ذلك المؤتمر رفعنا الصوت باسم 
لبنان والمرأة اللبنانية محذرين من تداعيات تفاقم أزمة 
النزوح واللجوء وحذرنا من تهويد فلسطين ومن التدمير 
المنظم  واالستهداف  والهوية  والتراث  للثقافة  الممنهج 
اإلرهاب  عبر  ومصر،  وسوريا  لبنان  في  العربية  للجيوش 

المرأة وأهمية شراكتها في  التكفيري. وشّددنا على دور 
واإلنمائي.  واالقتصادي  والثقافي  السياسي  القرار  مواقع 
رفع  الرغم من  وعلى  وبعد مضي خمس سنوات  واليوم 
األمم المتحدة لهذا العام شعار »أنا جيل المساواة« إعمااًل 
لحقوق المرأة... أرى ولألسف أّن هموم المرأة العربية هي 
باستثناء  التهميش،  في  واحد  وظلمها  ومعاناتها  واحدة 
الكوتا  إقرار  لجهة  تونس  خطتها  التي  الرائدة  الخطوات 
ونحن  »آمل  وأضافت:  النيابي«.  المجلس  في  النسائية 
مع الحكومة الجديدة التي تمثل النساء فيها نسبة الثلث 
حقيقية  شراكة  نحو  نوعية  قفزة  ذلك  يشكل  أن  تقريًبا 
للمرأة في مواقع القرار كافة، وألف باء هذه الشراكة إقرار 

مبدأ الكوتا النسائية في المجالس المنتخبة«.
انطالًقا من تجربتها الطويلة والعميقة، تتحدث السيدة 
خصوًصا،  والجنوبية  عموًما  اللبنانية  المرأة  عن  بري 
وميادين  العامة  الحياة  في  وحضورها  دورهــا  لناحيَتي 

العمل، وصالبتها في مواجهة الصعوبات، فتقول:
االحتالل  مقاومة  على  القدرة  فعل  المرأة  امتالك  »إّن 
سواء بالبندقية أو من خالل الصمود في األرض وإصرارها 
إلى جانب أسرتها على خوض تحدي التحرير والنجاح بهذا 
التحدي، ناهيك عن األدوار التي خاضتها في مجال اإلدارة 
والتعليم والقضاء، كلها مؤشرات أبدت فيها المرأة نجاًحا 
وإقناع  النضال  عليه، الستكمال مسيرة  البناء  باهًرا يجب 
اآلخر بأّن اإلمعان بتجاهل دور المرأة هو ليس ظلًما لها 
أزماته  الخروج من  أراد  ، وإذا ما  للبنان  إنما ظلم  فقط، 

فالمطلوب إشراك كل الطاقات بعملية اإلنقاذ«.
هذه  تنطبق  هل  امرأة،  عظيم  رجل  كل  وراء  إّن  يقال 

المقولة على الثنائي بري؟ تجيب عن هذا السؤال قائلة:
بياني  امرأة« مصطلح  رجل عظيم  »وراء كل  »مصطلح 
ولغوي جميل أن يتّم التداول به، لكّنه يجب أن ال يكون 
ما  في  خصوًصا  والمرأة  الرجل  بين  العالقة  في  معياًرا 
يتعّلق بالقضايا المتصلة بالمساواة والعدالة في الحقوق 

والواجبات.
بقضية  والرسالي  اإلنساني  التزامي  موقع  ومن  وعليه، 
به  يؤمن  الذي  نفسه  االلتزام  وهو  والمساواة  العدالة 
موقعه  خالل  من  بري  نبيه  الرئيس  أجله  من  ويعمل 
كرئيس للمجلس النيابي وكزوج وأب، أرى أّن معيار النجاح 
للرجل أو للمرأة هو أن يكونا جنًبا إلى جنب في مسار واحد 
نحو تحقيق األهداف والتطلعات التي عنوانها اإلنسان أواًل. 

هذا هو عنوان الثنائي بري«.
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الدكتورة 
نوار المولوي دياب: 

ال حدود لعمل 
المرأة وجدارتها

»جميعنا يد واحدة ونشّكل شبكة دعم لبعضنا البعض 
وللرئيس دياب«، تختصر هذه الكلمات القليلة للدكتورة 
لبنان  إليه  يحتاج  الذي  الموقف  دياب  المولوي  نوار 
في  واالنطالق  الحالي  الواقع  لتخطي  أبنائه  جميع  من 
مسيرة النهوض. الدكتورة المولوي دياب التي تعتبر أّن 
المرحلة التي نمّر فيها تتطلب جهود الجميع ودعمهم، 

تؤكد أن ال حدود لعمل المرأة وجدارتها.

الوضع  مــن  الـــوزراء  مجلس  رئيس  عقيلة  تنطلق 
لبنان،  تاريخ  في  األصعب  هي  المرحلة  »هذه  القائم: 

الجميع  وبالتالي تتطّلب جهود 
ودعمهم. وال يختلف هذا األمر 
داخل البيت. فجميعنا يد واحدة 
لبعضنا  دعــم  شبكة  ونشّكل 

البعض وللرئيس دياب«.
نحاول أن نستطلع دورها في 
المتعلق  ديــاب  الرئيس  قــرار 
في  للنساء  الفاعل  بالحضور 
دور  أي  تنفي  لكّنها  حكومته، 

أي  القرار  هذا  يتطلب  »لم  وتؤكد:  المجال  هذا  في  لها 
تدخل من قبلي إذ إّن الرئيس دياب شخص مؤمن بدور 
المرأة الفّعال في المجتمع وفي الشأن العام، وكان ذلك 

أحد شروطه األساسية لتشكيل الحكومة«.
وعن مدى ثقتها بقدرة الوزيرات الحاليات على مجابهة 
تحديات المرحلة الصعبة تجيب بشكل حاسم: »ال يوجد 
فكل سيدة  الحاليات.  الوزيرات  قدرات  في  أي شك  لدي 
أّنهن  أكيدة  وأنا  المهنية  مسيرتها  في  كفاءتها  أثبتت 

الرغم  على  الجديد  منصبها  في  كّل  جدارتهن  سيثبتن 
من كل الصعوبات«.

اللغة مفتاح
رًدا على سؤال يتعلق بإمكان توظيفها لخبرتها الجامعية 
السؤال  تصّحح  العام،  الشأن  خدمة  في  الترجمة  في 

وتقول:
االنكليزية  اللغة  وتعليم  األلسنة  علم  في  دكتورة  »أنا 
في  الترجمة.  في  ماجستير  ولــدّي  بها،  الناطقين  لغير 
مطلق األحوال، الترجمة ليست عماًل آلًيا. الترجمة مفهوم 
يفتح  مفتاح  فاللغة  وثقافة. 
الحضارات،  جميع  على  األبواب 
يكتسب  لغة  يكتسب  ــن  وم
وقــــدرة على  ثــقــافــة شــعــب 
اللغات  والتفاهم.  التواصل 
العالم  بــالد  نحو  عبور  جسر 
في  توظيفها  الممكن  ومــن 
تفكيره  ولطريقة  لآلخر  فهمنا 

ولعاداته وتقاليده«.

من اآلن فصاعًدا...
تؤكد  المجتمع،  في  المرأة  دور  أخيرة حول  كلمة  وفي 
المرأة  لعمل  حــدود  »ال  أن  ديــاب  المولوي  الدكتورة 
وجدارتها وال يجب أن يكون هناك من قيود أيًضا. ليس 
وأنا  المرأة،  على  وال طموح مستحيل  منصب  من  هناك 
جميع  في  أكبر  بشكل  بــارًزا  سيكون  دورها  أّن  مؤمنة 

المجاالت من اآلن فصاعًدا«.

بالد  نحو  عبور  جسر  اللغات 
العالم ومن الممكن توظيفها 
ولطريقة  لآلخر  فهمنا  فــي 

تفكيره ولعاداته وتقاليده.
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وزيرة سابقة، نائب في البرلمان اللبناني ترأست أكثر 
من لجنة فيه. وجه من أبرز الوجوه السياسية في لبنان، 
كبيرة  مهمات  تولت  وعالمي  إقليمي  حضور  وصاحبة 
في عدة مجاالت. لكن ومع ذلك كله، ربما كان أول ما 
يخطر في بال اللبنانيين عند ذكر اسمها هو أّن دمعتها 

أسقطت حكومة. 
الشهيد  الرئيس  شقيقة  الحريري،  بهية  النائب  إّنها 
رفيق الحريري التي إضافة إلى ما تركته من بصمات في 
في  أثــر مهم  زالــت صانعــة  ومــا  كانــت  السياســة، 

مسيــرة المــرأة اللبنانيــة نحــو النهــوض والتطــور.

التساؤل  هو  إليها  التوّجه  عند  البال  في  يخطر  ما  أول 
الحريري  رفيق  الشهيد  الرئيس  شقيقها  مسيرة  أثر  عن 

في رسم خياراتها، وهي تجيب بالقول: 
ابتكار  إلى  تحتاج  بناء  وإعادة  نهوض  عملية  كل  »إّن 
ونحن  وتحّدياته،  الواقع  مع  تتالءم  ومعايير  قواعد 
نتحّدث عن مسيرة إنمائية جاءت بعد عقدين من النزاع 
والخروج على الدولة ومؤسساتها، مما أحدث خلاًل كبيًرا 
التي  المجتمعي  واالنسياب  العام  االنتظام  عملية  في 
عقود  مدى  على  اللبنانية  الوطنية  التجربة  بها  تمّيزت 
طوال. لقد كان تأسيس مدرسة بيروت للبنات في العام 
من  اللبنانية  المجتمعية  المسيرة  مّيزت  عالمة   1830
ومن  المجتمع  قواعد  إحدى  البنات  تعليم  اعتبار  خالل 
معايير االنتظام العام. ومنذ مدة قريبة تشّرفت بتكريم 
رائدات من اللواتي تعاقبن على إدارة جمعية للمرأة في 
صيدا منذ العام 1930. لكّن تطّور دور المرأة اللبنانية 

إجحاف  قابله  األجيال  عبر  الوطني  النهوض  مسيرة  في 
كبير بحّق المرأة اللبنانية«.

قواعد ومعايير
إّن  تقول  أن  المقدمة  هذه  من  أرادت  أّنها  وتوضح 
القواعد والمعايير التي وضعها رفيق الحريري في تأسيس 
وبخاصة  المستدامة،  البشرية  للتنمية  الحريري  مؤسسة 
أساسها  كان  التعليمية،  والمنح  البعثات  موضوع  في 
أراد  »لقد  وتضيف:  والشباب.  الشابات  بين  المناصفة 
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أن أكون مسؤولة عن توّجهاته في إدارة هذه التجربة، 
بوطنه  حلمه  أمام  دائم،  امتحان  حالة  في  وضعني  ما 

وبأجياله المنفتحة على كل حديث وجديد«. 
كرئيسة للجنة التربية النيابية كيف تصف بهية الحريري 
أّن  »أعتقد  السياق:  تقول في هذا  الزمالء معها؟  تعاون 
تشريع  منذ  السياسية  الحياة  في  اللبنانية  المرأة  حضور 
حّقها في االنتخاب والّترشح منذ العام 1953، ومشاركتها 
جميع  وفي  والنيابية،  البلدية  االنتخابات  في  الواسعة 
الممّيز  وحضورها  والِحرف،  والمهن  األعمال  مجاالت 

النقابية،  القطاعات  في 
حّد  إلى  سّهل  ذلك  كل 
كنائب  مهمتي  بعيد 
جانب  إلى  البرلمان  في 
ــالء«.  ــزم الــعــديــد مــن ال
هو  الالفت  أّن  ترى  وهي 
تراجع نسبة تمثيل المرأة 
وليس  ــمــان  ــرل ــب ال فــي 
المرأة  مع  الرجل  سلوك 
إلى  مشيرة  البرلمانية، 

أّنه ليس في ذاكرتها البرلمانية منذ العام 1992وحتى 
اآلن أي موقف أو تعامل يجعلها تتوقف عنده، وخصوًصا 
أّن لجنة التربية النيابية مسؤولة عن الرقابة والتشريعات 

الخاصة ببناتنا وأبنائنا على مستوى لبنان كله.

المرأة تضاعف جهودها
تنظر النائب بهية الحريري باهتمام كبير إلى المشاركة 
البرلمانات  في  اللبنانية  للمرأة  والمميزة  الواسعة 
المتعاقبة والحكومة، مؤكدة أّن وجود ست وزيرات في 
عن  معربة  توّقعاتنا،  من  نرفع  يجعلنا  الحالية  الحكومة 
يقينها بأّن المرأة في مركز القرار تعطي جهوًدا مضاعفة، 
إذ تكون تحت الرقابة الشديدة للمؤّيدين والمعترضين.
وبالنسبة لها فإّن لديها كّل الثقة بقدرة المرأة اللبنانية 

على الشراكة الكاملة في صناعة القرار.

اللبنانيون يستحقون حياة أفضل
مسألة  سياسية  مسؤوليات  المرأة  توّلي  يخدم  كيف 
ترد  اللبنانيين؟  بين  والواجبات  الحقوق  في  المساواة 
نتحدث  »عندما  بالقول:  السؤال  على  الحريري  النائب 
حول  حديثنا  بداية  إلى  نعود  والواجبات،  الحقوق  عن 
القواعد والمعايير التي هي أصل كّل تقّدم وكل استقرار 
وكل ازدهار. وإّن كل ظلم أو تهميش أو حرمان يصيب 
تصّدع  إلى  يؤّدي  لبنان،  من  منطقة  أو  شريحة  أو  فئة 
الّتماسك الوطني، ويأخذنا مجدًدا إلى ما ال نريد العودة 
الّتفكك  ــام  أي مــن  إليه 
من  ــّد  ب وال  ــاع.  والــضــي
اللبنانيات  بأّن  االعتراف 
واللبنانيين على حّد سواء 
أفضل  حياة  يستحقون 
وفرص  أفضل  وتعليًما 
ويستحقون  أفضل،  عمل 
ــان  ــاألم ب ــروا  ــع ــش ي أن 
في  والعدالة  واالستقرار 

وطنهم الحبيب لبنان. 
يوم  بمناسبة  واحترام  تقدير  تحية  أوجه  أن  هنا  وأوّد 
المرأة العالمي وعيد األم للبنانيات الرائدات في الجيش 
والرتباء  الضباط  العام،  واألمن  الداخلي  األمن  وقوى 
إطالق  في  بمشاركتهن  يتشرفن  واللواتي  ــراد،  واألف
لبنانيات 2020 من على درج قصر الصنوبر حيث أعلن 

الكبير«. لبنان 
تختصر  أن  تستطيع  ال  قد  كأم  تتحدث  الختام  وفي 
وتقول:  والبديهي،  الدائم  وقلقها  األمومة  هواجس 
ألمهات  سنوات  قبل  آذار   21 في  معايشتي  أستحضر 
لبنان حين أطلقت احتفالية تحت شعار: »ألمي ولوطني 
األيام  هذه  في  لبنان  أمهات  أّن  أعتقد  وإّنني  األم«. 
حبهّن  بين  يمّيزن  أن  يستطعن  ال  األيام  كل  في  كما 
األبناء  على  قلقهّن  وبين  األم،  ولوطنهّن  ألبنائهّن 

والوطن مًعا.

إّن كّل ظلم أو تهميش أو حرمان يصيب 
فئة أو شريحة أو منطقة من لبنان، يؤّدي 
ويأخذنا  الوطني،  الّتماسك  تصّدع  إلى 
من  إليه  العودة  نريد  ال  ما  إلى  مجدًدا 

أيام الّتفكك والضياع.
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وعلوم  المخبري  الطب  األميركية  الجامعة  في  درست 
لندن  جامعات  في  تدريبية  دورات  وتابعت  األمــراض، 
والواليات المتحدة األميركية، لكّنها لم تكن بعيدة عن 
الحزبي وهي  العمل  في  انخرطت  فقد  السياسي،  العمل 
كانت  الدين  عز  عناية  الدكتورة  الدراسة.  مقاعد  على 
المرأة الوحيدة في الحكومة الثالثينية التي أّلفها الرئيس 
فيها  تسلمت  والتي   ،٢01٦ العام  في  الحريري  سعد 
لتنتقل  اإلداريــة،  التنمية  لشؤون  الدولة  وزيرة  منصب 
في ما بعد إلى المجلس النيابي. فماذا تقول في موضوع 

دخول المرأة معترك السياسة؟

السياسة  المرأة في  أّن »مشاركة  الدين  النائب عز  ترى 
هي ربح للمجتمع الذي ال تستوي أموره وتنتظم إال من 
خالل مشاركة كل مكّوناته في المجاالت كافة، بما فيها 
تترسخ  قناعة  وجود  إلى  تلفت  وهي  السياسي«.  المجال 
بين  العدالة  أو  »المساواة  بأّن  العالم،  آخر في  بعد  يوًما 
عدم  وأّن  والنمو،  التنمية  لتحقيق  ضرورية  الجنسين 
تكافؤ الفرص بين النساء والرجال يؤدي إلى خسائر كبيرة 

اجتماعًيا وثقافًيا واقتصادًيا«.
وهي تؤكد أّن »المشاركة السياسية للنساء وصواًل إلى 
الحضور في مواقع القرار تسهم في صياغة سياسات أكثر 
قوانين  إرساء  في  كافة، وتسهم  المستويات  على  توازًنا 
العمل  وتثري  عدالة،  أكثر  عامة  وسياسات  وتشريعات 
السياسي بأفكـار ومهـارات ومقاربـات جديـدة ومختلفـة«.

في  آخــر  بعد  يوًما  تترسخ  قناعة  ثمة 
بين  العدالة  أو  المساواة  بأّن  العالم، 

الجنسين ضرورية لتحقيق التنمية.



مراعاة  أّن  الدين  عز  الدكتورة  تعتقد  ذلك  من  أكثر 
التنوع بين الرجل والمرأة في مراكز القرار يعّزز صدقية 

والبرلمانات. الحكومات 
ممارستها  من  الــمــرأة  تربحه  ما  ــإّن  »ف وبالتالي، 
وإنصاًفا  توازًنا  أكثر  مجتمع  قيام  في  يتمثل  السياسية، 
إمكاناتها  تعزيز قدراتها واستثمار  فيه  وعدالة تستطيع 

في مختلف المجاالت«.

مكاسب وطنية 
ينشدها  التي  المواطنة  دولة  »فإّن  معلوم  هو  وكما 
والعدالة  الفرص  وتكافؤ  القانون  دولة  هي  اللبنانيون 
االجتماعية. وتوّلي النساء للمواقع السياسية سيؤدي إلى 
مكاسب وطنية كبيرة قد تفوق ما نتوقعه، وبخاصة على 
مختلف  بين  والواجبات  الحقوق  منظومة  إرساء  مستوى 
المكونات الوطنية. وأنا على قناعة بأّن تقدم المجتمعات 
النساء  بتمكين  مرهون  فيها  التنمية  وتحقيق  ونموها 

على مختلف المستويات وبخاصة المستوى السياسي«.
الدين  عز  النائب  تشير  سؤال  على  الرّد  معرض  في   
زال، ظاهرة  »لبنان عرف منذ عقود طويلة وما  أّن  إلى 
واألخوات،  للزوجات  وأيًضا  لألبناء  السياسي  التوريث 
مواقع  إلى  النساء  وصول  فكرة  إلى  أساء  األمر  وهذا 
القرار. ولكن في ما يتعلق بها كان وصولها إلى الموقع 
في  طويلة  لمسيرة  تتويًجا  النيابي  ثم  ومن  الــوزاري 
أّننا  ترى  وهي  طالبة.  كانت  منذ  بدأت  الحزبي  العمل 

للوزراء  جديدة  حالة  الحالية  الحكومة  مع  اليوم  نشهد 
بحكومة  يعرف  ما  وهــو  ــواء،  س حد  على  ــرات  ــوزي وال
أن  وعلينا  لبنان،  في  جديدة  تجربة  وهذه  التكنوقراط، 

لتقييمها«. ننتظر 
الزمالء  معها  تعامل  كيف  الحكومة  في  وحيدة  كامرأة 
راقًيا  كان  التعاطي  أّن  يقال  الحق  قائلة:  ترد  الرجال؟ 
وقد  ثالثينية  حكومة  في  الوحيدة  الوزيرة  كنت  والئًقا. 
بعيًدا  والتقدير  االحترام  كل  الزمالء  الوزراء  من  القيت 

من أي نوع من أنواع التمييز.

وحيدة في حكومة ثالثينية
أصبحت  بعدما  الدين  عز  عناية  مع  الحزبي  التعاطي 
وزيرة لم يتغّير، وهي تقول في هذا اإلطار: »أنا أنتمي 
المرأة  احترام  قيم  مبادئه  في  يحمل  إلى حزب سياسي 
وتمكينها. هذه األفكار نادى بها سماحة اإلمام المغّيب 
دولة  أّن  كما  طويلة،  عقود  قبل  الصدر  موسى  السيد 
النواب األستاذ نبيه بري كان سّباًقا بين  رئيس مجلس 
رؤساء األحزاب في تشجيع النساء على العمل السياسي. 
عدد  بفوز  البلدية  االنتخابات  في  األمر  هذا  ُترجم  وقد 
وبوجود  أمل،  حركة  إلى  المنتسبات  النساء  من  كبير 
عدد من النساء في المكتب السياسي للحركة، وثم من 
خالل وفاء الرئيس بري بوعده بتوزير امرأة، وبعد ذلك 

النيابية.  لالنتخابات  بترشيحي 
ال  وهو  يتغير،  لم  معي  الحزبي  التعاطي  فإّن  لذلك، 

ينفصل عن رؤية حركة أمل للدور النسائي«.
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في  والمرأة  الرجل  بين  التنوع  مراعاة 
الحكومات  صدقية  يعّزز  القرار  مراكز 

والبرلمانات.

في  يحمل  سياسي  حزب  إلى  أنتمي  أنا 
مبادئه قيم احترام المرأة وتمكينها.



وزيرة الداخلية والبلديات السابقة رّيا الحّفار الحسن: 
المضايقات أكسبتني قّوة
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هي أول امرأة تتسّلم وزارة الداخلية في لبنان. عاشت 
البالد خالل توّليها هذه المسؤولية فترًة دقيقًة وصعبة. 
أن  إلى  وسعت  تحّدًيا،  تتسّلم  أّنها  البداية  منذ  أعلنت 
بامتياز،  الخاصة في وزارة خدماتية  لها بصمتها  تكون 

فضاًل عن طابعها األمني. 

ترّكز سعيها على جعل الوزارة التي تحّملت مسؤولّيتها 
الوزيرة  وتوضح  المواطن.  وخدمة  القانون  تنفيذ  وزارة 
الحسن: »من هذا المنطلق، رفعت عّدة عناوين للملفات 
التي رغبت في تنفيذها والتي تهّم المواطن باألساس، ومن 
شأنها أن تؤّمن راحته وأمنه وأن تحّسن حياته. واألهم 
من ذلك، كله أن تعمل على إعادة ترميم الثقة المفقودة 
أجل  انصّبت كل جهودي من  الدولة. وعليه،  وبين  بينه 
بلوغ هذه األهداف وتنفيذ مشاريع إصالحية، وتمّكنت، مع 
فريق عملي وكل العاملين في الوزارة، من تحقيق إنجازات 
عديدة كان يمكن لو اسُتكملت إلى نهايتها، أن تشّكل 
فارًقا كبيًرا في عمل المؤسسات التابعة للوزارة«. وتذّكر 
في هذا السياق بملف السالمة المرورية، وتحسين وضع 
السجون، وتعزيز اإلجراءات األمنية في مطار رفيق الحريري 
الدولي، كي تتماشى مع المعايير الدولية المطلوبة، واتخاذ 
العديد من الخطوات والتدابير في ملف األحوال الشخصية 
التي من شأنها أن تسهل عمل المواطن، ووقف كل أنواع 
التلوث والتعدي على الموارد الطبيعية من خالل التشّدد 
في تنفيذ القرارات المّتخذة وغير المنّفذة، وسوى ذلك. هنا 
تنّوه الوزيرة الحسن بالعالقة التي تّم تعزيزها مع المجتمع 
ا من عمل الوزارة.  المدني وأثمرت تعاوًنا شّكل جزًءا مهمًّ
مع  حصلت  التي  السياسية  »التطّورات  قائلًة:  وتتابع 
ا على التظاهرات  استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري ردًّ
ا للتنفيذ الكامل  التي جابت المناطق اللبنانية، وضعت حدًّ
للخطط واألولويات، إذ تحّول هّمي إلى حماية المتظاهرين 
السلميين ذوي المطالب المحقة رغم ضغوط تعرضُت لها 

منذ البداية في محاولة لقمع الثورة. 

ال شّك في أّن تجربتي في وزارة الداخلية كانت مختلفة 
عن تلك التي كانت لي في وزارة المالية قبل عشر سنوات. 
إعالميًّا.  السّيما  مــّرة،  ألول  األضــواء  تحت  كنت  يومها، 
انتمائي  بسبب  المضايقات  من  العديد  إلى  وتعّرضت 
السياسي، لكّنها رغم ذلك أكسبتني قوة في التعاطي مع 

الملفات كافًة وفي مواجهة االنتقادات«. 

تجربتي في وزارة الداخلية كانت مختلفة 
عن تلك التي كانت لي في وزارة المالية 

قبل عشر سنوات. 
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صنع  في  المرأة  مشاركة  عدم  أّن  الحسن  الوزيرة  ترى 
لن  المشاركة،  هذه  دون  فمن  للمجتمع،  خسارة  القرار 
تتمّكن أّي دولة من تحقيق سالم مستدام، ولن تتمكن 

من الوصول إلى تنمية مستدامة. 
اقتحام  من  تمّكنت  لبنان،  في  »المرأة  أّن  إلى  وتشير 
ميادين عديدة، رغم أّن تمثيلها ما زال متدنًيا. لكّن نسبة 
قبولها بالمشاركة في الحياة السياسية باتت أكبر، بحيث 
كنا أربع وزيرات في حكومة الرئيس سعد الحريري ليرتفع 
ما  للدفاع،  وزيرة  بينهن  وزيرات  ست  إلى  اليوم  العدد 
يمثل تعزيًزا أكبر لدور المرأة في الملفات األمنية وعالقتها 

باألجهزة األمنية والعسكرية«.
أهمية  يلغي  ال  الُمحَرز  التقدم  »هذا  موضحًة:  وتضيف 
إقرار مبدأ نظام الكوتا النسائية، وأنا شخصًيا من الداعمين 
العتمادها من أجل تأمين وصول المرأة إلى مراكز صنع 
اقترحتها  التي  التعديالت  في  إليه  ما سعيت  وهو  القرار. 
على قانون البلديات بهدف تأمين مشاركة أوسع للمرأة 

في المجالس البلدية«.

المرأة ألغت فكرة ضعفها
عاتق  على  ملقاة  عديدة  مسؤوليات  »هناك  وتقول: 
المرأة. وأنا، في هذه المناسبة، أدعوها إلى أن تعّزز ثقتها 
بنفسها، وأْن تتأّكد من قدرتها على اإلنجاز، ألّن الكفاءة 

هي التي ستكون طريقها إلى النجاح«.
وتتابع الحسن قائلًة:

مجال  في  تقّدًما   2019 العام  في  لبنان  سّجل  »لقد 
من  وذلك  السياسي،  الشأن  في  سيما  ال  المرأة  تمكين 
خالل تعيين 4 وزيرات في حكومة الرئيس الحريري. وهنا 
ال بّد لي من القول إّن تعييني لتوّلي حقيبة الداخلية شّكل 
مفاجأة للجميع، وهذا كان نتيجة إيمان الرئيس الحريري 

بدور المرأة. 
عندما تسلمت حقيبة الداخلية، أدركت أّن تقّبل اآلخرين 

السنوات  إيجاًبا خالل  امرأة حقيبة أساسية تبّدل  لتسّلم 
المالية، إذ حصلت على  التي أعقبت توّلّي لوزارة  العشر 
تأييد واسع ال سيما من الجمعيات النسائية التي دعمتني 
بشكل كامل، وعلى تقّبل نسبة كبيرة من الرجال لمنصبي. 
وهذا األمر ينطبق على الوزيرات األخريات اللواتي حّققن 
الكثير في وزاراتهن في وقت قصير، ما يعني أّن المرأة 
نجحت في إلغاء فكرة ضعفها وعدم قدرتها على تسّلم 
مسؤوليات كانت حكًرا على الرجال لتصبح مناِفسًة لهم 
بامتياز، ال بل رائدة في إيصال المشاريع إلى خواتيمها 

في التنفيذ«. 
مع  أعلى  كمسؤول  التعامل  في  تجربتها  خّص  ما  في 
السابقة:  الداخلية  وزيرة  قالت  وعسكرية،  أمنية  أجهزة 
التنسيق بين  إنني نجحت في تعزيز  القول هنا  »يمكنني 
الداخلية.  بوزارة  ترتبط  التي  المختلفة  األمنية  األجهزة 
العام  واألمن  الداخلي  األمن  مديري  مع  تعاملي  وكان 
على مستوى عاٍل من التنسيق شبه اليومي بهدف ضمان 
هي  األمنية  فالقوى  البلد.  في  األمني  االستقرار  استمرار 
القانون  لدولة  وضمانة  والمواطن،  للوطن  أمان  صّمام 

والمؤسسات.
هذا من جهة االرتباط بمديرّيات الوزارة، أّما من جهة 
الجيش، فقد كان التنسيق مع قائده العماد جوزاف عون 
بشكل دوري السّيما في فترة التظاهرات. كما أّن التعاون 
إطار  ضمن  من  يتّم  كان  الجيش  مع  األمني  والتنسيق 
مجلس األمن المركزي وقد انعقد مرات كثيرة خالل فترة 

توليَّ وزارة الداخلية«. 
سياسًيا  منصًبا  المرأة  »توّلي  أّن  الحسن  رأت  أخيًرا، 
تولي  كونها  اللبنانيين  بين  المساواة  إرساء  في  يساعد 
ويجدر  خاصة.  أهمية  بها  المرتبطة  والمواضيع  الملفات 
بنا االعتراف هنا بأّن الرجل اللبناني بات يؤمن أكثر فأكثر 
بضرورة تكافؤ الفرص والتساوي بالحقوق والواجبات مع 
لتحقيق  التكامل  طريق  على  ا  جدًّ مهّم  أمر  وهو  المرأة، 

النمّو المستدام في مجتمعنا«.

وأْن  بنفسها،  ثقتها  تعّزز  أن  إلى  المرأة  أدعو 
تتأّكد من قدرتها على اإلنجاز، ألّن الكفاءة هي 

التي ستكون طريقها إلى النجاح.

القرار  صنع  في  المرأة  مشاركة  عــدم 
هذه  دون  فمن  للمجتمع،  خسارة  هي 
من  ــة  دول أّي  تتمّكن  لن  المشاركة، 
تحقيق سالم مستدام، ولن تتمكن من 

الوصول إلى تنمية مستدامة. 
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تروي السيدة البستاني أّنها حين خلفت والدها في 
المجلس،  في  الوحيدة  المرأة  كانت  النواب،  مجلس 
النّواب.  زمالئها  قبل  من  آذان صاغية  لها  كان  وقد 
آراءهــا  ويطلبون  كنائب  وجودها  يحترمون  كانوا 
والتعليم  بالتربية  المتعلقة  المسائل  في  وخصوًصا 
والشباب، ومن هنا شاركت في لجنة التربية والتعليم 

وكان وجودها فاعاًل فيها. 

إمبراطورية األعمال والفن
اختارت  المجلس،  في  نجاحها  من  الرغم  على 
السياسة  عن  االبتعاد  بعد  ما  في  البستاني  السيدة 
عن  ورثتها  التي  األعمال  إمبراطورية  إلدارة  والتفّرغ 
جهودها  تكريس  عن  ُيثِنها  لم  ذلك  أّن  إاّل  والدها، 
لعالم الثقافة والموسيقى األحب إلى قلبها، هي التي 
ثم  ليون،  جامعة  في  الفنون  كلية  من  نالت شهادة 
نظمت حفالت موسيقية للجمعية اللبنانية البريطانية، 
للعازفين المنفردين اللبنانيين في لندن. وقد أقنعها 
الموسيقيين  نخبة  اجتذاب  قادر على  لبنان  بأّن  ذلك 
أّسست  العام 1994،  الحرب. وفي  الكالسيكيين بعد 

مهرجان البستان، فكان من أبرز إنجازاتها وأهّمها.
حصلت على عدة جوائز لبنانية وعالمية تقديًرا لنشاطها الثقافي واالجتماعي، من بينها: وسام روسيا الفخري 
األوروبية(،  الجمعية  )من  الكبرى  أوروبا  جائزة  اللبنانية(،  الدولة  )من  األرز  وسام  الروسية(،  السفارة  )من 

واالستحقاق الثقافي )من وزارة الفنون من الجمهورية البولندية(. 

هي أول امرأة انضّمت إلى مجلس النواب اللبناني، وقد حّلت محل والدها إميل البستاني بعد وفاته المفاجئة 
في العام 1٩٦٣ غير أّن عطاءها لم ينحصر في المجال السياسي. فالسّيدة الطموحة كانت ناجحة في غير 
مجال: من إدارة العمليات التجارية المعّقدة، إلى تأسيس فندق البستان، ومن ثم إطالق مهرجان البستان 
الفني السنوي، الذي لم ُيغِن الحياة الثقافية في لبنان فحسب، بل وضعه أيًضا على الئحة المراكز العالمية 

للفنون األدائية.

ميرنا البستاني: 
أول نائب إمرأة في لبنان
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تريسي شمعون: 
إرث الماضي حاضر لكن المسألة 

في شخصية المرأة وكفاءتها
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تريسي شمعون سفيرة لبنان في األردن. الدبلوماسية 
اآلتية من بيت سياسي عريق تمتلك إلى حيوية الكاريزما، 
حب  األساسية  ركيزتها  مسيرة  صنع  على  اإلصرار  قوة 
إرث  عن  اإلنــســان.  وكرامة  الوطن  أجــل  من  العطاء 
يجري في دمها وعناوين اختارتها لعملها في السياسة 

والدبلوماسية، هذه السطور.

تعيينها كسفير في المملكة األردنية الهاشمية هو أول 
منصب دبلوماسي لها. بدأ جدها الرئيس كميل شمعون 
المتحدة  األمم  لدى  للبنان  كسفير  الدبلوماسية  مسيرته 
وبريطانيا ال تعرف ما إذا كان يمكن القول إّن الدبلوماسية 
تجري في الدم، لكّنها تؤكد أّن انتقالها من العمل السياسي 

إلى العمل الدبلوماسي كان أمًرا طبيعًيا. 
تستمتع بعملها كدبلوماسية وكسفيرة في األردن بشكل 
خاص، ألّنه متشعب المجاالت، يشمل التجارة واالقتصاد 
واألمن والجيش والتعليم والثقافة. من جهة أخرى لبنان 
واألردن يمران بالظروف الصعبة نفسها، بما فيها مكافحة 
اإلرهاب وعبء الالجئين السوريين والفلسطينيين والوضع 

االقتصادي الصعب والدين العام المرهق.
في  طاغية  السياسة  ستبقى  ــك،  ذل من  الرغم  على 
داخلها، وهي تشرح ذلك بالقول: »هذه هي طبيعتي لكن 
العامة  الخدمة  نحو  موجهة  تفكيري  طريقة  النهاية  في 

لمصلحة بلدي لبنان، أًيا يكن شكل هذه الخدمة«.
ال تحبذ تريسي شمعون فكرة التمييز بين الرجل والمرأة. 

تعتقد أّن شخصية اإلنسان هي العامل الحاسم في نجاحه 
الماضي  في  مجال.  أي  وفي  إمــرأة،  أم  رجاًل  كان  سواء 
شهدنا الكثير من التمييز ضد المرأة القادرة على الوصول 
إلى المناصب العليا في السياسة والدبلوماسية. لقد تغير 
هذا الوضع وأصبحت مشاركة النساء في أي عملية صنع 
قرار أمًرا جيًدا ألّن النساء يدّققن أكثر في تفاصيل عملهّن، 
بيئة  خلق  على  قدرة  ولديهن  إدارًيا  رائدات  أّنهّن  كما 
تكاملية في أي مسار مهني على نقيض الممارسات التي 

تميل نحو التحكم والحصرية.



بصمة الجد وشخصية الحفيدة
حّملها  فهل  عريق،  ووطني  سياسي  بيت  من  هي 
اإلطار:  هذا  في  تقول  إضافية؟  ومسؤوليات  أعباء  ذلك 
استثنائي  رجل  رأسها  على  سياسية،  عائلة  في  »ولدت 
وشغف  برؤية  يتمتع  كان  الــذي  شمعون،  كميل  هو 
مؤثــرة  بصمــة  بالتأكيــد  تــرك  للبنــان،  استثنائيين 

في شخصيتــي.
تمّيز كميل شمعون بكاريزما فريدة، إذ كان باستطاعته 
شيء  كل  وقبل  يريده،  موضوع  بأي  شخص  أي  إقناع 
قبل  بغيره  يفكر  اآلخرين.  باتجاه  ينحو  دائًما  قلبه  كان 
نفسه وبالخير الذي يمكن أن يجلبه للعامة ولبالده. وهو 
بذلك شّكل قدوة لي، فبّت أفكر دائًما: ما هو أفضل ما 

يمكنني أن أقدمه للبنان؟
هــذا التفانــي من أجــل رفاهيــة اآلخريــن، والسعــي 
البيئــة،  علــى  والحفــاظ  لهــم،  أفضــل  لتأمين حيــاة 
وصون كرامة اإلنســان، أمــور باتــت جزًءا ال يتجًزأ من 
معتقداتــي الخاصــة. ما كنت ألتبّنــى هــذه المبــادئ 
الجرأة  مثال  جسد  كميل  جــدي  بجّدي.  أتأثر  لم  لو 
والشجاعة والنزاهة، وجدتي زلفا مثال اللطف والتعاطف 

والتضحية«.

درسان لمواجهة الصعوبات 
حياتها،  في  جدها  إرث  حضور  حول  حديثها  تتابع 

فتقول:
من  تعّلمتهما  للغاية  مهمين  درَسين  أضيف  أن  »أود 
معدتك  تستطيع  ال  شيء  يوجد  ال  السياسة  في  جدي: 
هضمه« و»السياسة مثل ركوب المصعد، يجب أن تكون 
هذين  أقّدر  المستويات«.  كل  على  الخروج  على  قادًرا 
القولين واستعنت بهما مرات عديدة في حياتي للتكّيف 

مع صعوبات العمل السياسي«.
أخيًرا، تتحدث عن عملها كامرأة في الحقل الدبلوماسي 
فتؤكد أّن عملها كدبلوماسية، ال يمكن النظر إليه كميزة 
الشأن  في  نوعية  قفزات  المرأة  حّققت  فقد  عائق.  أو 
 12 نحن  اليوم،  األردن  »في  وتضيف:  الدبلوماسي. 
سفيرة يمثل بعضنا بعًضا في أكثر الدول نفوًذا وقوة في 
بين  السفراء.  من   ٪21 النساء  تمثل  لبنان،  في  العالم. 
السفراء العرب في األردن، أنا حالًيا المرأة الوحيدة، لكن 
تمييز،  دون  من  تقبله  وتّم  عائًقا  يشكل  لم  األمر  هذا 
ولياقة.  بنّدية  معي  يتعاملون  العرب  السفراء  وزمالئي 
كما قلت هي ليست مسألة جندرية إنما المسألة تتعلق 

بشخصية وكفاءة المرأة في مركزها«.
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شخصية اإلنسان هي العامل الحاسم في 
نجاحه سواء كان رجاًل أم امرأة.

والشجاعة  الــجــرأة  مثال  كميل  جــدي 
اللطف  مثال  زلفا  وجدتي  والــنــزاهــة، 

والتعاطف والتضحية.



السيدة نعمت عون
عن تجربة العمر: 

مسؤولية وشراكة
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تقول السيدة عون في بداية حديثها: »يخّط لنا القدر 
صعوبات  من  يحمله  قد  ما  رغم  معه  نتكّيف  مساًرا 
لن  حياتنا  أّن  أدركت  بزوجي  ارتباطي  منذ  وتحديات. 
آخرين.  أزواج  حياة  فيها  تسير  التي  بالسهولة  تكون 
بزوجة  ارتباطه  بمثابة  كان  العسكرية  الحياة  فاختياره 
أخرى، ال بل أولى بالنسبة إليه. كان يرّدد على مسامعي 
بأّنني الزوجة الثانية، وعليه اخترت طوًعا التأقلم مع هذا 
النمط من الحياة لمعرفتي بمدى حماسته لخدمة وطنه 
تعويض  على  بقدرتي  يثق  كان  له.  حياته  وتكريس 
غيابه المتكّرر عن المنزل بسبب ظروف الخدمة وتقّدمه 
التي  والحروب  األمنية  األوضاع  بسبب  كما  الرتب،  في 
عاشها وطننا، والتي تسّببت في إصابته أكثر من مّرة«. 

شراكة التضحية والدعم المتبادل
زوجة  كــأي  والــخــوف  القلق  »عشت  قائلة:  وتضيف 
كنت  ألّنني  بالقّوة  أتحّلى  أن  علّي  كان  ولكن  ضابط، 
وهما  وابنتي  ابني  مع  والوالدة  الوالد  مسؤولية  أتحّمل 
الوطن،  أجل  من  التضحية  زوجي  اختار  زواجنا.  ثمرة 
كثيًرا  ساعده  ما  وهو  جانبه،  إلى  التضحية  اخترت  وأنا 
قيادة  إلى تسّلمه  العسكرية وصواًل  في معظم مسيرته 

الجيش«.
هل حرمتها مسؤولياتها العائلية في ظل غياب العماد 

من ممارسة حياة المرأة العادية؟ 

أمام  عائًقا  تقف  لم  ومسؤولياتها  أمومتها  أّن  تؤكد 
العالقات  ممارسة عمل أحّبته وخبرت كل تفاصيله وهو 
البروتوكول  قسم  تــرّؤس  إلــى  أوصلها  ما  العامة، 
 LAUاألميركية اللبنانية  الجامعة  في  العامة  والعالقات 
هذه  أّن  اإلطار  هذا  في  وتوضح  عاًما.  وعشرين  ثالثة 
تحقيق  من  تمّكنت  ولكّنها  سهلة،  تكن  لم  الفترة 
وبين  أحياًنا،  وكأب  كأم  العائلية  واجباتها  بين  التوازن 
عملها. وتؤكد: »ال شّك في أّن زوجي كان سنًدا قوًيا لي 
في هذه المرحلة. في مطلق األحوال، الزواج هو شراكة 
ودعم متبادل، ال يمكن ألي شريك أن يحّقق النجاح في 

عمله من دون دعم شريكه اآلخر«. 

في البداية ترهقنا المسؤولية ولكن...
وفي سياق متصل تشير السيدة عون إلى أّن »الظروف 
ينعكس  ما  مستقرة،  يوًما  تكن  لم  وطننا  عاشها  التي 
على حياة العسكري بشكل عام غياًبا متكّرًرا عن المنزل، 
بها  تقوم  كبيرة  مسؤوليات  الزوجة  فعلى  وبالتالي 

عندما ترتبط امرأة بضابط في بلد كلبنان قد تنتظر أن تواجهها صعوبات، وقد ال تفكر في األمر مطلًقا وتترك 
للقدر أن ينبئ بما يحمله لهما، لكّنها في الحالتين سُتمضي أياًما وليالي على جمر الخوف والقلق. وستقضي العمر 
كله وهي تتحمل العبء المزدوج: األمومة والكثير من مسؤوليات األبّوة. فكيف تكون أحوالها إذا أصبحت زوجة قائد 

الجيش؟ السيدة نعمت عون تتحدث بدفء وشفافية عن تجربة عمر ومسؤولية وشراكة...

القلق والخوف كأي زوجة ضابط،  عشت 
ولكن كان علّي أن أتحّلى بالقّوة.
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لنبل  تقديرها  تؤكد  إذ  وهي  الغياب«.  هذا  لتعويض 
وخصوصيتها،  العسكري  الزوج  يؤّديها  التي  الرسالة 
تشّدد على ضرورة تحّلي الزوجة بالقّوة واإلرادة الصلبة 
والصبر والنضج. وتقول: »ترهقنا المسؤولية في البداية 
ونحترف  أسرع،  بوقت  ننضج  األيام.  مع  نعتادها  ولكّننا 
على  بها  تتفّوق  مؤّهالت  تملك  فالمرأة  الوقت  لعبة 
الرجال في كيفية استغالل الوقت للقيام بعّدة مهّمات«. 
المرأة  تكون  أن  كبيرة  لمسؤولية  »إّنها  رأيها،  وفق 
المخاطر  يواجه  بلد  في  خصوًصا  للجيش  قائد  زوجة 
كل  إلى  ُتضاف  أعباًء  تتحّمل  القائد  فزوجة  باستمرار، 
المسؤوليات التي تحملها. القلق الذي تعيشه على زوجها 
الذي يحمل مسؤولية وطن بأكمله، يوازي بحجمه جبااًل. 
تستمر  وأن  وتسانده،  جانبه  إلى  تقف  أن  عليها  ولكن، 
لمسؤولياته  هو  ليتفّرغ  العائلة،  مسؤولية  توّلي  في 

الكبرى«.
وتتابع قائلة: »أًيا كانت ظروف الزوجين، عليهما دوًما 
وتوفير  الزواج  نجاح  لضمان  الكافي  بالوعي  يتحّليا  أن 
الزوجية  الحياة  تختلف  قد  األوالد.  لتربية  صّحية  ظروف 
إذا كانت المرأة مرتبطة بعسكري، فكيف إذا كان قائًدا 
وتزداد  والمسؤوليات،  التحّديات  حينها  تكبر  للجيش، 
الزوجة  الجانبين. تتحّمل  الوعي والصبر من  إلى  الحاجة 
العام  بالوضع  اهتمامها  ويزداد  أكثر،  العائلة  مسؤولية 
كثيرة،  أمور  وتتعالى عن  ودعمه.  زوجها  لمواكبة عمل 
مهنة  لخصوصية  احتراًما  أكثر،  بأمور  للتضحية  فتضطر 
باقي  عن  تختلف  سامية  رسالة  من  تحمله  وما  زوجها 
المهن والوظائف، ويبقى محور اهتمامها توفير جو من 

الراحة واالستقرار في المنزل العائلي«. 

تجربة الجد والجدة
في عائلة العماد عون جوزيف صغير فماذا غّير الحفيد في 

حياة القائد وزوجته؟
تقول السيدة نعمت: »والدة جوزيف الصغير غّيرت حياتي 
إال  الولد  أعز من  »ما  فمقولة  كبير.  زوجي بشكل  وحياة 
ولد الولد« تفّسر العالقة الوطيدة والممّيزة التي تنشأ بين 
األجداد واألحفاد والتي تتغّلب على عالقة األبناء بآبائهم. 
يعيش الجد والجّدة مع األحفاد األبّوة واألمومة المتأّخرة، 
إذ إّن عواطفهما تصبح مفعمة بالحنّو والرعاية مع التّقدم 
التربوية  نزعتهم  تغلب  الذين  ــاء  اآلب بعكس  بالعمر، 
مع  أكثر  القساوة  استعمال  إلــى  فيلجأون  عاطفتهم، 
وهكذا  الفرح،  االستمرارية ومصدر  األحفاد هم  أبنائهم. 
هو حفيدنا، ُيشعرنا بأّن للحياة نكهة مختلفة. َأسعُد برؤية 
فرًحا وأماًل عندما يحمله بين ذراعيه  تلمعان  عيَنْي جّده 
وكأّنه يحادثه. أرى فيه مجّدًدا الصفات التي طالما خبرتها 
زال  ما  وهو  وشفافيته،  وعاطفته  إنسانيته  وهي  عنده، 

يتمّتع بها رغم توّليه مسؤولية قيادة الجيش«.
 وتضيف قائلة: »يجّسد جوزيف الصغير فسحة األمل التي 
نعيشها،  التي  الصعبة  الظروف  هذه  ظل  في  بها  نشعر 
وجّل ما أتمّناه أن ينعم صغيرنا كما أطفال لبنان كلهم 
بمستقبل أفضل وبوطن يعيشون فيه بسالم وطمأنينة«. 

افتخرن
الشهداء،  وأمهات  العسكريين  زوجات  إلى  رسالة  في 
تكّرر السيدة عون ما قاله القائد في إحدى كلماته ألمهات 
الشهداء وزوجاتهم: »أنتّن رمز العطاء الذي يتخّطى كّل 
عطاء والتضحية التي تفوق كل تضحية«. وتضيف: مهما 
من  تضحيات  عظمة  أمام  خجاًل  ينحني  الكالم  فإّن  قلنا، 
بذلوا دماءهم فداًء عّنا جميًعا. شهادة أزواجكّن وأبنائكّن 
قلوبنا، كما  لنا، ووسام شرف نحمله في  هي لحظة فخر 
تحمله مؤّسستهم األم وتحييه يومًيا. افتخرن أنكّن أمهات 
وغرستّن  ودعًما،  سنًدا  يوًما  لهم  كنتّن  أبطال  وزوجات 

فيهم شرف التضحية والعطاء«.

الوطن،  أجل  من  التضحية  زوجي  اختار 
وانا اخترت التضحية إلى جانبه. 

التـي  الصعبـة  الظـروف  هذه  في ظل  بهـا  نشعـر  التـي  األمـل  فسحـة  الصغيـر  جوزيـف  يجّسـد 
نعيشهـا.



المسؤوليات الملقاة على عاتق القاضي على 
مستوى إحقاق الحق أو مالحقة أو محاسبة 
جساٌم  مسؤوليات  هي  إّنما  المرتكبين 

والتصّدي لها ليس باألمر الهّين. 

القاضية مايا كنعان: مًعا وسوًيا ننهض
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في العام ٢01٧ تّم تعيينها مفوض حكومة لدى المحكمة 
قاضيتين يجري  أول  زميالتها  إحدى  فكانت مع  العسكرية، 
تعيينهما في مثل هذا المركز، وكان هذا األمر سابقة هي 
األولى في تاريخ القضاء اللبناني. القاضية مايا كنعان التي 
امرأة،  كونها  بسبب  مهني  تحّد  أي  تواجه  لم  أّنها  تؤكد 
في  للحكم  الرجل  من  أكثر  مؤهلة  المرأة  أّن  أيًضا  تؤكد 

بعض القضايا. 

ما  وفق  تطّلًبا،  المهمات  ألكثر  في عصرنا  المرأة  تتصّدى 
تقول القاضية كنعان التي ترى أّن المرأة اللبنانية ليست أقل 
قدرًة أو شأًنا أو جرأًة من نظيراتها في المجتمعات األخرى 
العام،  الحقل  المراكز في  أرفع  تبّوأت عن جدارة  المعاصرة. 
أيًضا في مضمار  ولمعت  العامة،  واإلدارة  والنيابة  كالوزارة 
دخلت  كما  والمحاماة،  والهندسة  كالطب  الحّرة  المهن 
معترك القضاء واستلمت أرفع المسؤوليات فيه، من عضوية 
مجلس القضاء األعلى إلى رئاسة غرف لدى المحكمة العليا 
مجلس  لدى  الحكومة  مفوضية  إلى  التمييز،  محكمة  أي 
شورى الدولة ورئاسة غرٍف لدى محكمة االستئناف والنيابة 
مثل  تولي  على  قدرتها  أّن  أثبتت  وقد  االستئنافية.  العامة 
هذه المسؤوليات ال تقل أبًدا عن قدرة نظرائها من القضاة 

الرجال. 
في ما خّصها شخصًيا، جرى تعيينها في العام 2010 كمحاٍم 
عام استئنافي في بيروت. عن تجربتها في هذا المركز تقول: 
خطيرة،  جنائية  قضايا  واجهت  الوظيفة  لهذه  أدائي  »خالل 
منها جرائم قتل استدعت انتقالي الفوري إلى مسرح الجريمة، 
الضابطة  إلى  والتوجيهات  اإلشارات  إعطاء  على  واظبت  كما 
العدلية بمعرض قيامها تحت إشرافي بالتحقيق في القضايا 



من  وجه،  أكمل  على  بواجباتي  قمت  أّنني  وأعتقد  الجرمية، 
دون أن يواجهني أي تحدٍّ ناتٍج عن كوني امرأة«.

في المحكمة العسكرية
مفّوض  ُعّينت   2017 العام  »في  كنعان:  القاضية  وتتابع 
أنا وزميلتي  العسكرية، وكنت  المحكمة  لدى  حكومة معاون 
مثل  في  تعيينهما  يجري  قاضيتين  أول  حنقير  منى  القاضية 
هذا المركز، في سابقة هي األولى في تاريخ القضاء اللبناني. 
أعمال  على  اإلشراف  عاتقنا  على  يقع  الوظيفة  هذه  بموجب 
الضابطة العدلية، ومنها الشرطة العسكرية، في جميع الجرائم 
الداخلة ضمن صالحيات القضاء العسكري ومن بينها قضايا 
اإلرهاب والتجّسس وغيرها من الجرائم الخطيرة ذات الطابع 
األمني. ونحن نؤّدي دورنا على أكمل وجه كسائر زمالئنا من 

القضاة الذكور الذين يتولون المركز عينه«.

متابعة قضايا العنف األسري
تشير القاضية كنعان إلى أّن المرأة في القضاء مؤّهلة أكثر 
التي لها  القضايا  التعامل مع بعض  الرجل في  من نظيرها 
بعد عائلي واجتماعي، وعلى هذا األساس جرى تكليفها في 
العام 2014 بمتابعة جميع قضايا العنف األسري ضمن نطاق 

محافظة بيروت، باإلضافة إلى وظيفتها األصلية كمحاٍم عاٍم 
استئنافي فيها. وبعد تعيينها في المحكمة العسكرية، ُكلفت 
أيًضا بمتابعة قضايا العنف األسري المتصلة بالجرائم الداخلة 
في اختصاص المحكمة العسكرية، علًما بأّن صالحيتها تشمل 

جميع األراضي اللبنانية.
مستوى  على  القاضي  عاتق  على  الملقاة  المسؤوليات  إّن   
هي  إّنما  المرتكبين  محاسبة  أو  مالحقة  أو  الحق  إحقاق 
ما  الهّين وفق  باألمر  ليس  لها  والتصّدي  مسؤوليات جساٌم 
تؤكد القاضية كنعان التي تشّدد على أهمية الجّدية والصرامة 
الدور  أداء  من  القاضية  المرأة  يمّكن  ما  التصرف،  وحسن 
الملقى على عاتقها بنجاح تام، يكاد في بعض الحاالت يتجاوز 

نجاح زمالء لها من بين الرجال.

دور ُمنتَظر
المجتمع اللبناني كأي مجتمع حديث ومعاصر لم يعد يمّيز 
بين المحامي االمرأة والمحامي الرجل، أو بين القاضي االمرأة 
أو القاضي الرجل، فهي أضحت صنًوا له في هذين المجالين 
وفي سائر مجاالت العمل. وُينتظر من المرأة اللبنانية أن تؤدي 
واجبها على أكمل وجه لكي تنهض وزميلها الرجل مًعا وسوًيا 
امرأة  كل  مثل  ذلك  في  لتكون  والقضاء،  المحاماة  برسالَتي 
دخلت المعتركات المهنية وأثبتت بجدّيتها وعلمها واحترامها 
تقّدم  أن  تستطيع  أّنها  دورهــا،  ألهمية  ووعيها  لواجباتها 

لمجتمعها ما يستطيع أن يقّدمه الرجل بل أكثر.

ُينتظر من المرأة اللبنانية أن تؤدي واجبها 
على أكمل وجه لكي تنهض وزميلها الرجل 

مًعا وسوًيا برسالَتي المحاماة والقضاء.

49

ُعيّنت مفّوض حكومة معاون لدى المحكمة 
العسكرية، وكنت أنا وزميلتي القاضية منى 
في  تعيينهما  يجري  قاضيتين  أول  حنقير 
مثل هذا المركز، في سابقة هي األولى في 

تاريخ القضاء اللبناني.
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رئيسة  العربية.  المرأة  لمنظمة  األعلى  المجلس  رئيسة 
مجال  في  ناشطة  اللبنانية  المرأة  لشؤون  الوطنية  الهيئة 
حماية حقوق المرأة ومحو كل أشكال التمييز ضدها. مناضلة 

بيئية ورائدة في مجال األعمال.
ابنة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وزوجة النائب 
أوالد.  لخمسة  وأم  روكز  شامل  المتقاعد  الركن  العميد 
السيدة كلودين عون روكز تتحدث عن تجربتها في أدوارها 
على  وخوفها  الطفلة  قلق  على  أضاء  حوار  في  المختلفة 
والدها، وعلى وقوف المرأة القوية إلى جانب أبيها وزوجها، 
معنى  الحياة  مراحل  من  مرحلة  كل  إعطاء  على  وإصرارها 

يستحق النضال ألجله.

تقّر السيدة عون »أنه ليس باألمر السهل أن تكون المرأة 
وزوجة  سياسي  ابنة  وكذلك  ضابط،  وزوجــة  ضابط  ابنة 
لحظات  وتستعيد  الحروب«.  وقت  في  وخصوًصا  سياسي، 
كبيًرا  خوًفا  »عشت  فتقول:  واجهته،  طالما  الــذي  الخوف 
ومستمًرا على والدي في طفولتي خالل المعارك، وعشت هذا 
الخوف مجدًدا على زوجي في الحروب التي خاضها. وأعيش 
الجمهورية  رئيس  ابنة  كوني  مختلفة  تحديات  يوم،  كّل 

وزوجة نائب«.
وهي تؤكد ضرورة حرص المرأة على أن تكون لديها هوية 
خاصة وشخصية متميزة، فتحديد اإلنسان ووصفه يجب أن 
صفة  على  وليس  ومسيرته  وأخالقه  شخصيته  على  يعتمد 
القربى التي تربطه باآلخرين، ابنة َمن أو أخت َمن أو زوجة 
وتجد  مهنتها  تختار  وأن  حّرة  المرأة  تكون  أن  المهم  َمن. 
أو  زوجها  عن  النظر  بغّض  قرارها«  »طريقها  ألّن  طريقها، 

والدها. 

ُحرمنا العيش كمراهقات
شخصيتها  في  وأثــره  والدها  جانب  إلى  حضورها  وعن   
تقول: »خّيمت الحرب على طفولتي ونشأُت مع شعور الخوف 
الدائم على والدي بسبب تعّلقي العاطفي الكبير به، مما طبع 
على  التغلب  استطعت  لكّنني  الدائم،  القلق  بشعور  طفولتي 
هذا الشعور مع الوقت. عانيت مع شقيقَتّي عدم االستقرار في 
مختلفة بسبب  ومنازل  مناطق  بين  تنقلنا  واحد، حيث  منزل 

مركز والدي في الجيش اللبناني.
للجيش  قائًدا  ــدي  وال كان  حين  المراهقة،  مرحلة  وفي 
اللبناني، ُحِرمنا من العيش بطريقة طبيعية كباقي المراهقات، 
إذ كنا نالزم المنزل في معظم األحيان بسبب الظروف األمنية 

وخوًفا على سالمتنا. 
حين  العامين 1990-1989  خالل  معه  مسيرتي  وتتابعت 
قررت أن ألتزم قضية تحرير لبنان وأن أكون ناشطة وفعالة 
بداًل من االستسالم للمعاناة، فتطوعُت في مركز األرشيف في 
قصر بعبدا. وتعّمقت في كتابات والدي وحفظت أقواله، وتابعت 
توثيق كّل ما يتعلق به حتى انتخابه رئيًسا للجمهورية. كّل 
المرحلة طبعت شخصيتي وأّثرت بي بشكل كبير. وفي  تلك 
مرحلة المنفى، كنت من منظمي أول مؤتمر وطني في العام 

كلودين عون روكز: طريق المرأة قرارها

تحية لها
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المؤتمر  نظمت  التي  الضيقة  المجموعة  في  وكنت   ،1994
التأسيسي للتيار الوطني الحر في العام 1996. وبعد زواجي 
وعودتي إلى لبنان، أكملت مسيرتي معه في مكتبه في الرابية 
حين كان نائًبا، ما أكسبني خبرة كبيرة في مجال العمل في 
الشأن العام وزادني رغبة في الخدمة العامة، فالتزمت العمل 
من أجل إقرار عدة قوانين تخّص المرأة، منها قانون حماية 

النساء وسائر أفراد األسرة، من العنف األسري«. 

تجربة خاصة
الوطنية  الهيئة  حققتها  التي  المشاريع  أبرز  عن  لمحة  في 
تعديل  على  العمل  إلى  عون  تشير  اللبنانية  المرأة  لشؤون 
شأنها  من  قوانين  وإقــرار  المرأة،  بحق  المجحفة  القوانين 
في  االجتماعي  النوع  منظور  وتعميم  وتنصفها،  تحميها  أن 

االستراتيجيات وفي خطط العمل.
المرأة  لشؤون  الوطنية  الهيئة  إنجازات  »من  أّنه  وتوضح 
اللبنانية، إعداد خطة عمل وطنية لتطبيق قرار مجلس األمن 
1325، والتي شكلت تجربة ناجحة من خالل النهج التشاركي 
الذي اتُّبع مع الوزارات واإلدارات العامة في إعدادها، وبعد أن 

أقرها مجلس الوزراء، باشرت الهيئة تنفيذها.
وتقوم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بدوٍر تنسيقي مهم مع 
منظمات المجتمع المدني، إذ أطلقت بالتعاون معها حمالت 

توعوية هادفة متعددة خالل السنوات الماضية.
الدولي  للتعاون  األلمانية  الوكالة  مع  الهيئة  نّفذت  كما 
GIZ برنامج تعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستويين 
شاركت  وقد  بلديات.  عدة  في  لبنان  في  والوطني  المحلي 
النساء العضوات والموظفات في المجالس البلدية في تدريبات 
مهاراتهّن  وتطوير  والتغيير  والقيادة  المشاريع  إدارة  حول 
وقدراتهّن، بهدف إعداد وتنفيذ مشاريع تراعي المساواة بين 

الجنسين وتستجيب للحاجات األساسية لبلداتهّن«.
وأضافت عون »نعمل مع مؤسسة هيفوس الدولية لتمكين 
المرأة للقيادة، وفي هذا اإلطار، شّكلنا مع شركائنا ومنظمات 
المجتمع المدني قوة دفع على مدار السنوات الماضية، أدت 
ست  أعضائها  بين  من  ضّمت  جديدة  حكومة  تشكيل  إلى 
نسائية  مشاركة  لبنان  في  مرة  ألول  بذلك  محققين  نساء، 
بنسبة 30 ٪ في الحكومة، باإلضافة إلى توّلي سيدة منصب 

نائب رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع«. 
البنك  اللبنانية مع  المرأة  الوطنية لشؤون  الهيئة  وتتعاون 
التمكين  حــول  »المشرق«  عمل  خطة  إطــار  في  الــدولــي، 
للنساء  المتاحة  العمل  فرص  لزيادة  للمرأة،  االقتصادي 

رعاية  تأمين  خالل  من  العمل،  بسوق  التحاقهّن  ولتسهيل 
المراكز  إلى  النساء  أطفالهّن، وكذلك دعم وصول  وحضانة 

العليا في المؤسسات االقتصادية في القطاع الخاص.
»ونعمل على إقرار قانون يجّرم التحرش الجنسي الذي يؤّثر 
سلًبا على مشاركة النساء في سوق العمل، ونهدف إلى إزالة 
مختلف العوائق التي تمنع المرأة من أن تكون منتجة وفعالة 

اقتصادًيا« على حد قولها.

تعزيز المساواة ودعم الحقوق
صندوق  ومع  األوروبــي  االتحاد  مع  التعاون  إلى  وأشــارت 
األمم المتحدة للسكان لتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم 
الحقوق االجتماعية واالقتصادية والسياسية للمرأة في لبنان.

ومع وزارة التربية لتغيير الثقافة التقليدية من خالل تعديل 
ومع  االجتماعي،  النوع  منظور  لتراعي  الدراسية  المناهج 
بهدف  فيها،  والتواصل  اإلعالم  كليات  وخصوًصا  الجامعات، 
تقارير  ذلك  إلى  ويضاف  للمرأة.  النمطية  الصورة  تغيير 
لبنان الدورية الرسمية حول التقدم المحَرز في وضع المرأة 

وتقديمها إلى الجهات الدولية المعنية. 

خطة لتطبيق القرار 1٣٢5
 لخطة العمل الوطنية المتعلقة بتطبيق قرار مجلس 

األمن خمسة أهداف: 
تطالها  التي  العنف  أعمال  من  المرأة  حماية  أوًل: 

بشكل عام والتي تتفاقم في حاالت نشوب النزاعات.
ثانًيا: تمكين النساء وتأهيلهّن للمشاركة في الحؤول 

دون نشوب النزاعات.
الحياة  في  النساء  مشاركة  مستوى  رفــع  ثالًثا: 
لخوض  مؤهالت  يكّن  كي  واالقتصادية،  السياسية 
والوساطة  التفاوض  أعمال  في  المشاركة  مجاالت 

وحفظ السالم، عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.
النساء  تمكين  وضمان  المساعدات  توفير  رابًعا: 
يواجهن  عندما  مــجــدًدا،  النهوض  من  والفتيات 
والنزاعات  الطبيعية  الكوارث  عن  الناتجة  المصاعب 

المسلحة.
المرأة  حقوق  تحفظ  تشريعية  بيئة  توفير  خامًسا: 
والفتاة وتحميهنَّ من جميع أشكال العنف واالستغالل 

والتمييز السلبي.



أما بالنسبة لواقع المرأة اللبنانية، فقالت: »مما ال شك فيه 
أّن وضع المرأة اللبنانية اجتماعًيا هو متقدم بشكل كبير حيث 
والمحاماة  كالقضاء  الحرة،  المهن  في  عالية  بنسب  تنخرط 
من  كثير  في  مشاركتها  نسبة  وتصل  الجامعي،  والتعليم 
األحيان إلى 50 في المئة، و25٪ من الِجسم الطبي، و٪70 
سفراء  بين  السيدات  ونسبة  النساء،  من  هّن  الصيادلة  من 

لبنان من الفئة األولى هي 30 في المئة.
وتجدر اإلشارة أيًضا، إلى أّنه خالل السنوات األخيرة، زادت 
بشكل  األمنية  والقوى  الجيش  صفوف  في  ــاث  اإِلن أعــداد 

ملحوظ، وفي مختلف الميادين اإلدارية والميدانية.
مع  مقارنة  األخيرة  المراتب  في  لبنان  يندرج  لألسف  لكن   
النساء  تحمي  التي  التشريعات  خّص  ما  في  العربية،  الدول 
تدابير،  واتخذت  قوانين  الدول  معظم  أقّرت  إذ  وتنصفهّن، 
لمنع تزويج األطفال وتجريم التحرش الجنسي وإعطاء المرأة 
القوانين  تبقى  حين  في  أطفالها،  إلى  جنسيتها  بنقل  الحق 

اللبنانية جامدة وقديمة ال تراعي تطور مجتمعنا«. 

تشريعات ضرورية
كلما تقّلصت الفجوة في المساواة بين النساء والرجال في 
االقتصادي  النمو  على  إيجاًبا  ذلك  انعكس  كلما  ما،  مجتمع 
كبير  بجهد  »نعمل  تؤكد:  التي  عون  رأي  وفق  واالجتماعي 
على تعديل القوانين المجحفة بحق المرأة وإقرار قوانين من 
شأنها أن تحميها وتنصفها، منها تضمين قانون االنتخابات 
للنساء  أكبر  نسائية لضمان مشاركة  والمحلية كوتا  النيابية 
في مراكز صنع القرار السياسي، تعديل قانون العمل وقانون 
الضمان االجتماعي لتوفير حماية أكبر للّنساء، تعديل قانون 
إقرار  األسري،  العنف  من  األسرة  أفراد  وسائر  النساء  حماية 
واألماكن  العمل  مكان  في  الجنسي  التحرش  يجّرم  قانون 
للزواج،  أدنى  سًنا   18 الـ  سن  يحّدد  قانون  اعتماد  العامة، 
تعديل قانون اإلتجار بالبشر، وتعديل قانون الجنسية إلعطاء 
المرأة اللبنانية حقوًقا متساوية مع الرجل في نقل جنسيتها 

إلى أطفالها.
وبالنسبة إلينا، إّن تعديل قانون الجنسية هو من األولويات، 
إذ إّنه القانون األساسي الذي تثبت من خالله مواطنة المرأة 

الكاملة، وشراكتها في بناء الوطن.
تحديد كوتا نسائية في مجلس النواب والوزراء يعّزز مسيرة 
التقليدية السائدة ما زالت  العام، فالثقافة  المرأة في الشأن 
في  دور  أي  من  بعيًدا  عائلي  نمطي  دور  في  النساء  تحصر 
مجال الشأن العام. وهذه الثقافة لم تعد مناسبة اليوم بعد 

تطور مجتمعنا على مختلف األصعدة«.
المرأة في  لذا، تضيف عون: »بسبب ضعف نسبة مشاركة 
مواقع صنع القرار السياسي، تعتمد الدول أساليب أكثر فعالية 
لتحسين تمثيل النساء في السلطتين التشريعية والتنفيذية. 
التي  اآلليات  هذه  من  واحدة  معينة،  لمرحلة  الكوتا  وتمثل 
الكوتا  فاعتماد  المرجو.  الهدف  إلى  الوصول  في  تسهم 
النساء  بين  الفرص  تكافؤ  إلى  للوصول  المعبر  النسائية هو 
والرجال، وخطوة إيجابية لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين 
في مواقع صنع القرار، لبناء مجتمع متوازن ومنتج ومزدهر من 

خالل جهود جميع بناته وأبنائه«. 

ماذا تقّدم ألوالدها؟
في  الناشطة  المرأة  تقدمه  بما  يتعلق  على سؤال  رٍد  وفي 
الحقل العام ألوالدها وما ُتحرم من تقديمه، اعتبرت عون أّن 
»عمل المرأة أو الرجل في مجال الحقل العام هو من األعمال 
الصعبة التي تتطلب وقًتا ومجهوًدا كبيرين، إذ ال وجود لدوام 
عمل ثابت ومحدد، وعلى الناشط في الشأن العام أن يبقى 
العائلة  أحياًنا بخصوصية  األوقات، مما يمس  متاًحا في كل 
التشنج  جًوا من  راحتهم، ويضفي  واألطفال تحديًدا، ويقلق 
الوحيد  السبيل  »يبقى  تضيف:  وهي  المنزل«.  في  والتعب 
خصوًصا،  العام  الشأن  في  والناشطة  عموًما  العاملة  للمرأة 
في  والنجاح  جهة،  من  عائلتها  تجاه  بمسؤولياتها  للقيام 
حياتها المهنية أو العامة من جهة أخرى، هو تنظيم األوقات 
وترتيب األولويات في سبيل تأمين راحة األوالد وخصوصيتهم 
وإعطائهم االهتمام الالزم. يضاف إلى ذلك، ضرورة تقاسم 
المسؤوليات العائلية مع الرجل والتحّرر من الثقافة التقليدية 
التي كانت تحصر دور المرأة في رعاية األوالد وتحرم الرجل 
من هذه المهمة، مما يسّهل عليها التوفيق بين المهمتين 
في  الناشطات  السيدات  »أّن  تؤكد  وهي  إليها«.  الموكلتين 
ويشكلن   ، ألوالدهــنّ الصالح  المثل  يعطين  العام  الشأن 
في  لعملهّن  بأمهاتهّن  األوالد  فيفتخر  به،  ُيحتذى  نموذًجا 
وصون  المواطن  حقوق  لتأمين  وسعيهّن  اإلنسان  خدمة 
مواطن  كّل  النهاية  »في  تقول:  أخيرة  كلمة  وفي  كرامته«. 
هو مسؤول، وعلينا جميًعا، كّل من موقعه، أن نقوم بواجباتنا 
مبالين  غير  نكون  وأاّل  مجتمعنا،  وتجاه  اإلنسان  أخينا  تجاه 
لما يجري من حولنا. بذلك يتعلم األوالد، فتيات وفتيان، من 
بدورهم  يتحملوا  أن  العام،  الشأن  في  الناشطات  أمهاتهم 
ويقوموا  أوقاتهم  ينظموا  وأن  كمواطنين،  مسؤوليتهم 

بواجباتهم الوطنية«.

52





نظرة األمم المتحدة إلى مسألة انخراط النساء في القوات 
إلى  باإلضافة  العربية،  الجيوش  في  وحضورها  المسلحة، 
عنها  تحدثت  مواضيع  وإيجابياته،  الحضور  هذا  إشكاليات 
الممثلة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا في مكتب 

األمم المتحدة لحقوق اإلنسان رويدا الحاج.

والية  أنشأ  األمن  مجلس  أّن  الحاج  رويدا  السيدة  توضح 
المرأة والسالم واألمن التي ُتلزم جميع الدول األعضاء، وذلك 
تشرين   31 في  أصدره  الذي   1325 رقم  القرار  خالل  من 

األول من العام 2000.
ويمّثل القرار المرة األولى التي يتصدى فيها مجلس األمن 
ويبرز  النساء،  على  المسلح  للنزاع  والمحّدد  المفرط  للتأثير 
كامل  وبشكل  المساواة  قدم  على  المرأة  مشاركة  أهمية 
وما  النزاع  حاالت  في  المستويات  على جميع  للتغيير  كعامل 

رويدا الحاج: وجود المرأة في الجيش 
يعّزز القدرة الدفاعية

بعد الصراع، كما يثبت الحاجة الحتضان منظور جنساني في 
عمليات ما بعد الصراع. على سبيل المثال تعمل األمم المتحدة 
خالل  السالم  حفظ  عمليات  في  النساء  عدد  مضاعفة  على 
العالم  في  بلدان  عدة  بذلت  كما  المقبلة.  القليلة  السنوات 
العربي جهوًدا كبيرة لالعتراف بالتساوي وتكافؤ الفرص بين 
ومع  المسلحة.  قواتها  في  العمل  فيها  بما  والنساء  الرجال 
ذلك، ما زال دمج النساء في الجيوش العربية غير مكتمل، فال 
يتّم إشراكهّن بشكل كامل في الجيوش وال يتّم استبعادهّن 
بالكامل. وسيكون الطريق إلى المساواة الكاملة طريًقا طوياًل 
ووعًرا ألّن النساء ما زلن يواجهن تحجيًما كبيًرا وتنميًطا في 

أنواع األدوار التي يلعبنها داخل المؤسسات األمنية.

اندماج محدود
قلب  إلى  انتقلت  العربية  المرأة  أّن  »صحيح  الحاج:  وتقول 
الحياة العسكرية، وأّن أعدادها ضمنها ارتفعت تدريًجا، لكّن 
اندماجها في الجيوش العربية محدود. كمثال على ذلك، في 
تونس، وهي دولة في طليعة حقوق المرأة في العالم العربي، 
يقتصر  لم  الجيش.  المئة من  في   7 أقل من  اإلناث  تشكل 
النساء منخفًضا نسبًيا فحسب، بل كان  األمر على بقاء عدد 
وصولهّن إلى المناصب العليا في القوات المسلحة أمًرا صعًبا، 
أهمّية  أي  ُيعطى  ال  أمًرا  القرار  صنع  مواقع  إلى  ووصولهّن 
أو انتباه. على العموم، وعلى الرغم من بعض االستثناءات، 
تقليدية  أدواًرا  ُتعطى  العربية  الجيوش  في  النساء  زالت  ما 
وراسمات  وممرضات،  ومترجمات،  سّر،  كأمينات  ونمطية، 
خرائط، وما إلى ذلك. باإلضافة إلى أّنه تّم استبعاد النساء 
بشكل منهجي من مواقع القتال وال ُيمكنهّن قيادة العمليات 
العسكرية. وقد جعل ذلك من الصعب ترقيتهّن إلى صفوف 
لها.  األساسية  المتطلبات  من  القتالية  الخبرة  ُتعتبر  معينة 
تكون  وربما  للرجال،  منّمطة  العسكرية  المؤسسة  زالت  ما 
القوات  في  الكامل  المرأة  انخراط  أمــام  عقبة  أهم  هذه 
المسلحة العربية. ومع ذلك، فإّن االنخراط ال يعني ببساطة 
فجوة  هناك  المسلحة.  القوات  في  النساء  من  المزيد  إدراج 
المؤسسات  في  المرأة  وواقع  المساواة  خطاب  بين  واضحة 

تحية لها
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على  يتعين  الفجوة،  هذه  على  للتغلب  العربية.  العسكرية 
القيادة العسكرية أن تبدأ بالنظر إلى النساء كونهّن جندّيات 

كامالت األهلية للعمل العسكري«.

وجود المرأة في الجيش يعزز القدرات الدفاعية
وعن اإلشكالّيات التي يطرحها وجود المرأة في الجيوش، 
الدفاعية  القدرة  يعّزز  الجيوش  في  المرأة  وجود  إّن  قالت: 
المجتمع،  داخل  المختلفة  األمنية  االحتياجات  تلبية  على 
المرأة  بوجود  مرتبطة  إشكالّيات  أي  نرى  ال  نحن  وبالتالي 
في الجيوش. إّن اإلشكالية الحقيقية هي في التنميط الذي 
ُينَظر لدورها  إذ  العسكرية،  المؤسسة  النساء في  له  تخضع 
داخل هذه المؤسسة كانعكاس لدورها الرعائي في المجتمع. 
فرصة  خسارتها  إلى  يؤدي  إذ  أواًل،  بالمؤسسة  يضر  وهذا 
من  العملياتية  المهمات  في  النساء  من  أكفاء  أفراد  عمل 
خالل حصر عملهّن في وظائف مكتبية وخدماتية. ومن جهة 
أخرى فإّن هؤالء النساء يفقدن الحافز والدافع للتطور المهني 
أّن ليس لديهّن فرص متساوية مع  إّنهن يعلمن جيًدا  إذ 
سياسات  بغياب  أّنه  كما  الرجال.  من  العمل  في  زمالئهّن 
مراعية للنوع االجتماعي، فمن الطبيعي أن تواجه الجندّية، 
المتمثلة  الصعوبة  بلداننا  في  عاملة  امرأة  أي  مثل  مثلها 
العسكرية  الحياة  وأّن  خصوًصا  واألمومي،  العائلي  بالوضع 

يقل  بالتأكيد  المفاجآت.  من  والعديد  المسؤولية  تفرض 
إدماج  سياسات  الجيوش  تبّني  مع  اإلشكاليات  هذه  تأثير 
الحمائية  بالمهمات  للقيام  كفاءتها  من  واالستفادة  المرأة 
على أعلى مستوى، وباالستناد إلى نهج قائم على المراعاة 
تضع  البلدان  من  العديد  وهناك  اإلنسان.  لحقوق  الكاملة 
إدارة  على  بقدراتهّن  إيماًنا  نساء  الدفاع  وزارة  رأس  على 

المؤسسة العسكرية على أكمل وجه. 

مصدر قّيم للمعلومات
في ما يتعّلق بإيجابيات دخول المرأة إلى القوات المسّلحة 
على صعيد حقوق المرأة كفرد كما على صعيد حقوقها في 
في  للمرأة  الكامل  »اإلدماج  أّن  الحاج  رأت  عامًة،  المجتمع 
بدوره  للقيام  الجيش  قدرات  من  يعّظم  المسّلحة  القوات 
الدفاع  ذلك  في  بما  الديموقراطية،  المجتمعات  حماية  في 
يمكن  كما  والمساواة.  المواطنة  مثل  األساسية  القيم  عن 
فاعلية  من  المسلحة  القوات  في  المرأة  مشاركة  تزيد  أن 
الجيوش في تلبية االحتياجات المختلفة لجميع أفراد المجتمع 
والجنس  العمر  حسب  وتتنوع  االحتياجات  تلك  تختلف  إذ 
والعرق والقدرات البدنية وحالة المواطنة والهوية الجنسية 
المجتمع. مثاًل هناك  أفراد  اختالفات بين  إلى ذلك من  وما 
األفراد  ضمن  النسائي  العنصر  وجود  إلى  ضرورية  حاجة 
في  للنساء  الجسدي  التفتيش  عمليات  لتأدية  العسكريين 
كما  ذلك.  وغير  والمطارات  الطرقات  على  التفتيش  نقاط 
رؤية  عند  والتقارب  باالرتياح  عام  بشكل  المدنيون  يشعر 
عسكريين  وجود  من  أكثر  العسكريين  من  نساء  مجّندات 
رجال فقط. ويساعد وجود العنصر النسائي في الجيش على 
إمكان الحصول بسهولة على معلومات من النساء المحلّيات، 
ما يوّفر مصدًرا قّيًما للمخابرات. كما أّن األخذ بزمام المبادرة 
عملية  في  االجتماعي  بالدور  المتعّلقة  المسائل  إلدخــال 
إصالح قطاع الدفاع ليس مسألة فاعلية تنفيذية فحسب، بل 
والمعايير  والمواثيق  للقوانين  لالنصياع  ضروري  أيًضا  إّنه 
الدولية واإلقليمية المتعّلقة باألمن والنوع االجتماعي. ومن 
المواثيق الرئيسية: مؤتمر وخطة عمل بكين )1995( وقرار 

كبيًرا  تحجيًما  يواجهن  زلــن  ما  النساء 
يلعبنها  التي  األدوار  أنــواع  في  وتنميًطا 

داخل المؤسسات األمنية.

عدد  مضاعفة  على  المتحدة  األمم  تعمل 
النساء في عمليات حفظ السالم.



مجلس األمن رقم 1325 )2000(. ونحن نعّول على دور 
صورة  إلظهار  خاص،  بشكل  اإلعالم  ودور  المنشور،  هذا 
المرأة داخل قوات الدفاع بشكل يبرز قيمتها المضافة في 

هذا القطاع ويغّير نظرة المجتمع إلى مؤسسات الدفاع«. 

تقّدم يستحق الثناء
كامرأة وكخبيرة في مجال حقوق اإلنسان، تعّلق الحاج على 
تفعيل دور المرأة في الجيش اللبناني في السنوات األخيرة، 
حجم  يبقى  الثناء،  التقّدم  هذا  كل  يستحق  »بينما  فتقول: 

الدفاع،  وزارة  قرارات  رهن  ونطاقه  الجيش  في  المرأة  دور 
مجلس  عن  صادرة  مراسيم  أو  قوانين  بموجب  د  ُيحدَّ وال 
القائمة  القرارات  أّن  هنا  بالذكر  جدير  والبرلمان.  الــوزراء 
أي  يلغيها  أن  يمكن  ثالثة عقود،  قبل  ُوضعت  والتي  حالًيا، 
وزير أو وزيرة في المستقبل من دون الحصول على موافقة 
مجلس الوزراء. لذا، يتعّين على الحكومة والبرلمان اللبناني 
في  المرأة  انخراط  ترعى  رسمية  مراسيم  أو  قوانين  إقرار 
الجيش، ما من شأنه أن يعّزز المكاسب التي تحققت أساًسا. 
العسكرية  القيادة  تمتلك  فال  التنظيمي،  المستوى  على  أما 
تهدف  الجنسين،  من  بكلٍّ  خاصة  إدارية  وهياكل  سياسات 
الجنديات ومساعدتهّن على تحقيق  احتياجات  استيعاب  إلى 

إمكاناتهّن المهنية«.

أول وزيرة دفاع في العالم العربي
تثني الحاج على تعيين السّيدة زينة عكر عدرا وزيرة للدفاع. 
وتقول: »نحن نتمّنى أن ال ندع االعتبارات السياسية تطمس 
إنجاًزا إيجابًيا كبيًرا في البالد، أال وهو تشكيل حكومة ثلثها 
ونائبة  للدفاع  وزيرة  موقع  في  امرأة  وتنصيب  النساء  من 
نعّول  ونحن  العربي.  العالم  في  سابقة  هي  الوزراء  لرئيس 
تلبية  نحو  الحكومة  عمل  توجيه  في  الوزيرات  هؤالء  على 

تطلعات واحتياجات الناس، حتى يحدثن فرًقا حقيقًيا.
اللبنانية  األهلية  الحرب  قبل  ما  منذ  اللبنانية  المرأة  إّن 
والتطور  العلم  مجال  في  رائــدة  تكون  أن  استطاعت 
واالقتصاد. ووصول سّت نساء إلى الحكومة اللبنانية ُيشكل 
من  اللحظة  هذه  حتى  تناضل  زالت  ما  التي  للمرأة  نصًرا 
أجل الحصول على أبسط حقوقها اإلنسانية في لبنان، لذلك 

فاألمل في أن ُتنَصف المرأة بات مضاعًفا اليوم بوجود نساء 
تعزيز  العمل على  قيادية يستطعن من خاللها  في مناصب 

المرأة وتمكينها في المجاالت كافة«.
أخيًرا عّلقت الحاج على أداء الجيش اللبناني خالل االحتجاجات 
الشعبية مؤكدة أّن »مفّوضّية األمم المتحدة السامية لحقوق 
الجيش  أداه  الذي  المسؤول  بالدور  مراًرا  أشادت  اإلنسان 
السالم  على  الحفاظ  في  اللبنانية  األمن  وقــوات  اللبناني 
والمتظاهرات  المتظاهرين  حقوق  على  الحفاظ  مع  واألمن، 
في التجمع السلمي، بما يّتفق مع واجبات لبنان ضمن إطار 

القانون الدولي لحقوق اإلنسان«. 
انضمام  تشجيع  على  العربية  الجيوش  تواظب  أن  وتمّنت 
توسيع  على  العمل  مع  العسكرية،  المؤسسة  إلى  النساء 
القتالية،  بالوحدات  االلتحاق  لتشمل  المرأة  وظائف  نطاق 
إذ يتعّين عليها أن تؤّدي دوًرا محورًيا في عمليات مكافحة 
وأشارت  البالد.  المساهمة في حماية  لها  يتيح  ما  اإلرهاب، 
في  النساء  دمج  عبر  تستطيع  العربية  »المنطقة  أّن  إلى 
القوات المسلحة، المساهمة في الدفع باتجاه ثقافة عسكرية 
إعادة  في  المساهمة  عبر  المرأة،  فبإمكان  جــًدا.  مختلفة 
صياغة العالقات المدنية العسكرية، ردم الفجوة بين الجيش 

والمجتمع«.
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اإلدماج الكامل للمرأة في القوات المسّلحة 
يعّظم من قدرات الجيش للقيام بدوره في 

حماية المجتمعات الديمقراطية.

على الرغم من بعض االستثناءات، ما زالت 
أدواًرا  ُتعطى  العربية  الجيوش  في  النساء 
تقليدية ونمطية، كأمينات سّر، ومترجمات، 
وممرضات، وراسمات خرائط، وما إلى ذلك.





58

لينا مكرزل: 
العالم أصبح مكاًنا أفضل للمرأة

من  مكرزل  لينا  السيدة  العربية  المرأة  مجلس  رئيسة 
إرساء  إلى  المرأة وصواًل  تعزيز حقوق  الناشطات في مجال 
تتحدث  يأتي  ما  في  الجنسين.  أمام  الفرص  تكافؤ  مبدأ 
العوامل  وتتناول  عموًما،  العربية  المرأة  وضع  عن  مكرزل 

التي ما زالت تحول دون حصولها على حقوقها كاملة.

في  تاريخًيا  كفاًحا  خاضت  المرأة  أّن  مكرزل  السيدة  ترى 
مختلف دول العالم في سبيل مساواتها بالرجل، وقد توصلت 
المرأة العربية في مطلع القرن العشرين إلى المطالبة بحقها 
وفي  دخــاًل،  لها  يؤمن  عمل  على  والحصول  التعليم  في 
نهاية  حّلت  أن  وما  لها.  والترشح  االنتخابات  في  التصويت 
هذا القرن حتى كانت قد حظيت باالعتراف بتلك الحقوق في 
للعمل  وأحقّيتها  قدرتها  وأثبتت  المجتمعات،  ومعظم  لبنان 

فتبّوأت مراكز متقدمة في مجاالت متعددة. 

تكافؤ الفرص
في  المساواة  حق  للمرأة  القانون  كفل  أن  »بعد  وتضيف: 
بتفعيل  اآلن  نطالب  فإّننا  الرجل،  مع  والواجبات  الحقوق 
مبدأ تكافؤ الفرص ال سيما للكفاءات من كال الجنسين، ألّن 
النهوض باألوطان يتّم من خالل مشاركة فّعالة للوصول إلى 
وعبر  وإنسانًيا،  وسياسًيا  واقتصادًيا  اجتماعًيا  أفضل  مجتمع 
التي  السبع عشرة  المستدامة 2030  التنمية  تحقيق أهداف 

دعت إليها األمم المتحدة«.
وتؤكد مكرزل أّن »مجلس المرأة العربية انطالًقا من أهدافه 
المتضمنة تمكين المرأة العربية والتوعية بقضاياها وحقوقها 
الكرامة  توفير  وأهمية  التنمية  المتمثلة في عملية  وغاياتها 
الحياة  في  الفعالة  والمشاركة  والحرية  والعدالة  اإلنسانية 
العامة، يعقد المؤتمرات وينّفذ األنشطة التي تتناول قضايا 
التنموية  مصالحها  وتحقيق  المرأة  قدرات  لتعزيز  مختلفة 

وإرساء حقوقها«.

نظرة المرأة إلى نفسها
المرأة  التي ما زالت تحول دون حصول  العوامل  أبرز  حول 
هذا  في  تتحملها  التي  والمسؤولية  حقوقها،  على  العربية 

المجال، تقول مكرزل:
تواجه  النساء  فئات  بعض  ــت  زال ما  هــذا  يومنا  »حتى 
االجتماعية  منها  عوامل،  عدة  بسبب  معقدة  تمييز  أشكال 
الجنسين  بين  المساواة  أّن  علًما  والثقافية،  واالقتصادية 
هي في صميم حقوق اإلنسان، وتقع على عاتق جميع الدول 
فّعال  نحو  على  وتعزيزها  المرأة  حقوق  حماية  مسؤولية 
يتطلب فهًما شاماًل للهياكل االجتماعية وعالقات القوة التي 
ال تحدد إطار القوانين والسياسة فحسب، ولكّنها تحدد أيًضا 
إطار االقتصاد واألعمال والحياة األسرية والمجتمعية التي من 

شأنها أن تحقق تمكين المجتمعات وتطويرها.
المرأة  نظرة  تشمل  التحديات  أّن  نذكر  أن  بنا  يجدر  وهنا 
لنفسها، والتي عليها أن تثق بنفسها وتعي حقوقها وحجم 
إلى  وتدعو  مكتسباتها  على  فتحافظ  وطموحها،  إمكاناتها 
واألنظمة،  الدساتير  في  الواردة  السياسية  حقوقها  ممارسة 

تحية لها
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وتسعى إلى بناء خطط عمل في هذا الشأن. وللوصول إلى 
الرسمي  المستويين  على  الجهود  تضامن  من  بد  ال  ذلك، 
إلى  الوصول  على  قــادرة  اتصال  قنوات  وإيجاد  والشعبي 
المجتمع ومخاطبته بصورة تدفعه للوقوف إلى جانب المرأة 

ودعمها.
لكن، رغم كل شيء فالعالم أصبح مكاًنا أفضل للمرأة عما 
عظيمة  إنجازات  تحقيق  من  تمكنت  إذ  قبل،  من  عليه  كان 
في مختلف أنحاء العالم خالل القرن الماضي. فقد ارتفع عدد 
النساء اللواتي يحصلن على التعليم العالي، ومع ارتفاع درجة 
المرأة، زادت أيًضا فرص حصولها على عمل أفضل.  تأهيل 
والمرأة  وقيادية،  مهمة  مراكز  يتسّلمن  أصبحن  والنساء 
جاهزة للمنافسة في كل الميادين وقادرة على إثبات جدارتها 

وكفاءتها«.

الحياة العسكرية ليست حكًرا على الرجال
في ما يتعلق بمدى إسهام انخراط اإلناث في الجيش في 
أّن  مكرزل  ترى  المجتمع،  في  المساواة  وتحقيق  تمكينهّن 
»حق الشراكة والكفاءة والمقدرة شّكل حافًزا إلفساح المجال 
للمرأة لالنخراط في صفوف الجيش لتتحمل مسؤولية الدفاع 
عن وطنها مع الرجل. فقد خاضت المرأة هذه التجربة التي 
المشاركة  على  مقدرتها  تثبت  وجعلتها  لها  تحدًيا  شّكلت 
الفاعلة في تحمل المسؤولية، ورسمت صورة إيجابية للجيش 
لدى المجتمع، كما برهنت أّن ميادين الحياة العسكرية ليست 

حكًرا على الرجال فقط.
بالجديد  العسكري  السلك  في  المرأة  عمل  وصف  ويمكن 
وغير التقليدي ألّنه فتح لها آفاًقا جديدة وواسعة لتخرج من 
أكثر  لدور  إنجاز  وهو  التقليدية،  والمهمات  الوظائف  حيز 
فاعلية للمرأة يتماشى مع التطورات والمستجدات في العالم. 
وقد خطت المرأة في الجيش خطوات طموحة محققة الكثير 
من النجاحات في تحقيق المساواة مع الرجل ألّنها تؤمن بأّن 

الكثير من قدراتها وإمكاناتها يجب أن ُيسخر لمصلحة وطنها 
وجيشه، يضاف إلى ذلك طموحها ورغبتها األكيدة في العمل 

والعطاء.
إّن أهمية الدور الذي تقوم به المرأة في عملها العسكري 
وسعيها الدؤوب الستكمال الدور الريادي الذي تسعى لتحقيقه 
في  أسهمت  عوامل  العمل،  في  ومشاركتها  حقها  وضمان 
تصويب بعض المفاهيم والصور النمطية العالقة في أذهان 
والثقافية  االجتماعيـة  النظـم  عن  والناشئة  وشاباتنا  شبابنا 

السائدة«.

حقوق المرأة مسؤولية مشتركة
وفي معرض حديثها عن أهمية عمل الجمعيات األهلية في 

ما يتعلق بقضايا المرأة، تقول مكرزل:
في  الوعي  نشر  في  المرأة  دور  تفعيل  أهمية  »تكمن 
المجتمع لتعرف النساء حقوقهّن، وهذه مهمة مشتركة بين 
المجتمع المدني والدولة، ألّن تحسين وضع المرأة يستدعي 
المجتمع،  هذا  في  الفاعلين  مختلف  بين  والتنسيق  التواصل 
وحقوق المرأة هي حقوق اإلنسان، وهذه مسؤولية مشتركة 
يتطلب تحقيقها دعًما صريًحا لمشاركة المرأة، خصوًصا في 

صنع القرار.
الذي يكون في بعض  الجمعيات األهلية  وهنا يدخل عمل 
األحيان قادًرا على تحقيق التغيير في ما يتعلق بقضايا المرأة، 
الشاملة  المشاركة  من  والمزيد  المجتمع  تمكين  أجل  من 
وتنمية القدرات، أي تطوير قدرات األفراد والمجتمعات وحل 

المشكالت ووضع األهداف البّناءة وتحقيقها«.
مؤسسات  بين  والتعاون  التشبيك  مبدأ  مكرزل  وتدعم 
المرأة وتمكينها وتحفيزها  المدني لتحسين قضايا  المجتمع 
للعمل واإلبداع واالبتكار وإحقاق حقها في المجاالت كافة، ما 

يؤدي حتًما إلى مجتمع أفضل، أكثر ثقافة وإنتاجية وتطوًرا.
العربية بحاجة للدفع قدًما في إحقاق  المرأة  أّن  وهي ترى 
التوازن وتكافؤ الفرص إذ إّن نسب تبّوئها مراكز القيادة في 
المرأة  مجلس  أّن  إلى  وتلفت  متواضعة،  الرسمية  اإلدارات 
العربية يتعاون مع عدة جمعيات أهلية لدعم صاحبات الكفاءة 

إليصالهّن إلى هذه المراكز.
اإليجابي  اللبناني  الجيش  دور  مكرزل  ثّمنت  الختام،  في 
المرأة  أرًضا وشعًبا، وأكدت حرص مجلس  لبنان  في حماية 
العربية وسعيه إلى االرتقاء بأوضاع المرأة العربية من خالل 
مشاركة فعالة مع الرجل، للوصول إلى مجتمع أفضل اجتماعًيا 

واقتصادًيا وسياسًيا وإنسانًيا. 

وهذه  اإلنسان،  حقوق  هي  المرأة  حقوق 
دعًما  تحقيقها  يتطلب  مشتركة  مسؤولية 
المرأة، خصوًصا في صنع  صريًحا لمشاركة 
قدًما  للدفع  بحاجة  العربية  فالمرأة  القرار، 

في إحقاق التوازن وتكافؤ الفرص.
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ماجدة الرومي: 
اإلنسان بكّل آالمه جزء من صوتي

أبعاد  حمل  بإمكانه  سامية  رسالة  إليها  بالنسبة  الفّن 
لبنان  كان  التي  الرومي  ماجدة  السّيدة  ووطنية.  إنسانية 
قلبها  في  حملت  أّنها  تؤّكد  حنجرتها،  غّنته  لحن  أول 
ال  آالمه جزء  بكّل  اإلنسان  وأّن  والناس جميًعا،  اللبنانّيين 
يتجّزأ من صوتها. ماجدة الرومي تتحدث كفنانة وكسفيرة 

للـ»فاو« وكأم تسترجع أجمل لحظات العمر.

سفيرة األمم المتحدة للسالم تشعر وكأّنها عاشت أكثر من 
أشياء  حدثت  الفنّية  مسيرتي  »خالل  السبب:  وتوضح  حياة، 

كثيرة في الوقت نفسه، نحن غّنينا في فترة الحرب اللبنانية 
عنها.  ويكتب  ُيحكى  أن  يجب  وحدها  التجربة  وهذه  كّلها، 
ومن  علينا  تتساقط  والقذائف  غّنينا  وكيف  استمّرينا  كيف 
والتصميم.  اإلرادة  يملك  لمن  فقط  كان  االستمرار  حولنا، 
سامية  رسالة  لي  الفّن  كان  البداية  منذ  شخصيًّا  وتضيف: 
بإمكانه حمل أبعاد إنسانية ووطنية كبيرة وبإمكانه التأثير 
الحفاظ  المنطلق كان هدفي دائًما  النفوس، ومن هذا  في 
لبنان وحّريته واستقالله، وكانت هذه األرضية  على سيادة 
الوحيدة التي وقفت عليها... لم يكن عندي أي أبعاد سياسية 
السياسي،  رسالة  فوق  هي  الفّنان  رسالة  أّن  مؤمنة  ألّنني 

وحيث تفّرق السياسة مهّمة الفّنان أن يجمع.
كان وعدي لنفسي أن أحمل بقلبي اإلنسان الموجوع في 
الظروف الصعبة التي أفرزتها الحرب طوال سنوات منذ العام 
والناس  اللبنانيين  قلبي  في  حملت  اليوم،  وحتى   1975
األهمية  في  غاية  لي  عمل  موضوع  هذا  وكــان  جميًعا، 
أدافع عن  الكون... كنت مصّرة أن  ويحّقق عبوري في هذا 
سيادة لبنان وحرّيته وأن أشهد لهذا األمر، وكّل الباقي كان 

تفاصيل بالنسبة إلّي.
تعّلمته  ما  لنفسي، وهذا  أردته  ما  كان دوري جامًعا. هذا 
الذي  الرومي  حليم  الكبير  الفنان  بيت  في  أهلي،  بيت  في 
الفّن رسالة سامية وأّن اإلنسان بكّل آالمه جزء  أّن  عّلمني 

ال يتجّزأ من صوتي«.
ماذا يعني لماجدة الرومي تعيينها من قبل األمم المتحدة 
سفيرة للـ»فاو«؟ تقول في هذا السياق: »هذا شرف ووسام 

تحية لها

كان وعدي لنفسي أن أحمل بقلبي اإلنسان 
الموجوع في الظروف الصعبة.
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الناجح  اإلنسان  لي  بالنسبة  النهاية  في  على صدري.  ُعّلق 
إنسان  أنجح  إنسان«،  »أحسن  يكون  أن  بالضرورة  ليس 
الـ»فاو« بتعييني  هو الذي اكتملت إنسانّيته. وأن تثق بي 
تفكيري  إلى طريقة  نظًرا  الكثير  لي  يعني  كان  لها  سفيرة 
وال  بماله  وال  بوظيفته   يكبر   ال  فاإلنسان  الحياة،  في 
بمركزه، بل بإنسانّيته. ومن هذا المنطلق كنت معهم في 

أّننا  يؤلمني هو  كان  ما  لكن  كبير.  وبفرح  اجتماعاتهم  كّل 
الـ»فاو«  لدى  أّن  أكثر مما فعلناه، مع  أن نفعل  لم نستطع 

ا في أرجاء العالم«. سفراء مهّمين جدًّ

الفّن واألمومة
مثل كّل أّم تعمل، هناك جزء من يومها مخّصص لعملها، 
فكان  الّظهر،  بعد  أّما  والتمارين،  لألغاني  مخّصص  وجزء 
مخّصًصا البنتيها، تتوّلى تدريسهما وتعتني حتى بشؤونهما 
ابنتيها  أّن  تؤّكد  حكاية.  لهما  تروي  الّنوم  وقبل  الصغيرة، 
لم ترسبا ولو شهًرا واحًدا في المدرسة، وأّنهما لم تستيقظا 
أحّبت  معهما.  مستيقظة  وكانت  إال  إليها  للّذهاب  يوًما 
السبت  بيوم  استمتعت  كما  به،  واستمتعت  كأم،  دورهــا 
تمضيه في الّلعب معهما. وتروي عن تلك اللحظات الجميلة 
ألريهما  »الحقلة«  إلى  نذهب  »كّنا  الدافئة:  والتفاصيل 
أن  حرصت  الجميلة،  كفرشيما  في  رأيتها  مثلما  الطبيعة 
ألّنني  األرض،  في  الّزهور  وألوان  و»البّزْيقة«  الفراشة  تريا 
يتجّزأ  ال  جزء  هي  اهلل  خلقها  التي  الجماالت  كل  أّن  أعتبر 
أكون  أن  استطعت  أّنني  اهلل  وأشكر  نفَسْيهما.  رقّي  من 
عيًنا مفتوحة عليهما من ناحية وعيًنا مفتوحة على فّني من 
ناحية أخرى، إّنما كان هناك من يساعدني في البيت، أمي - 
رحمها اهلل - وأختي - اهلل يطــّول عمرهــا - لوال وجودهمــا 
واحتضانهمــا البنَتــي لمــا استطعــت أن أحيــي أي حفلــة 

مــن حفالتــي«.
عن  بعيًدا  البقاء  هي  البنتيها  والفّنانة  األم  ماجدة  وصّية 
تترّفعا  وأن  شباط،  شهر  كما  تتغّير  فالسياسة  السياسة، 
أراد أن  عن ذلك، وأن تكونا شهادة هلل في األرض، ومن 
وحرّيته  وطنه  لسيادة  يشهد  أاّل  يستطيع  ال  كذلك  يكون 
التي  البلد  وظروف  الصعوبات  عن  النظر  بغّض  واستقالله 
سياسي  أي  ُيحسد  »ال  تؤكد:  وهي  شمااًل.  أو  يميًنا  تأخذه 
منذ  لبنان  يعيشها  التي  الصعبة  الظروف  في  مركزه  على 
العام 1975 ولغاية اليوم، فقط أقول إّن مهمة الفّنان أعلى 

المكان  في  يجمع  أن  الفّنان  ووظيفة  السياسي.  من مهمة 
الذي تفّرق فيه السياسة. عليه واجب تجاه ضميره ورّبه بأن 
يشهد لسيادة وطنه وحّريته واستقالله، وهذا ما نقلته إلى 

ابنتّي وهما أيًضا مؤمنتان به«.
بامتياز،  نجحت  أّنها  ترى  اللبنانية  المرأة  إلى  نظرة  في 
واستطاعت أن تقوم بوظائف كثيرة في آن مًعا، فهي تساند 
وتصطحبهم  بأوالدها  وتهتّم  عملها،  إلى  وتذهب  زوجها، 
إلى نشاطاتهم، وتطبخ وتهتّم بكل الّتفاصيل حتى الصغيرة 
إعجابها  عن  الرومي  ماجدة  وتعّبر  بامتياز.  وتنجح  منها، 
إنجازه.  استطعن  وبما  بهّن  معجبة  »أنا  قائلة:  باللبنانيات 

ا للقيادة والرئاسة«. وبرأيها، هّن مؤهالت جدًّ

المرأة بحاجة إلى الفرصة فقط
األوطان  »مستوى  أّن  الرومي  ماجدة  ترى  ذلك،  أكثر من 
هو من مستوى فكر المرأة بالدرجة األولى فهي التي تتدخل 
األهّم.  هو  دورها  لهذا  الوقت،  كل  الطفل  حياة  بتفاصيل 
شخصية  تحّدد  عوامل  الثقافي  ومستواها  ورقّيها  أخالقها 
أوالدها. وغالًبا هم يشبهونها، لهذا يجب أن تتعّلم وتتّثقف، 
الحياة  في  يحدث  صالًحا.  كان  وإن  الرجل  على  تّتكل  وأاّل 
أن تضطّر المرأة للّتصّدي ألمور الحياة، لذا يجب أن تصنع 
من  وليس  المستقّل،  موقعها  من  زوجها  وتساند  عالمها 
خلقها  واهلل  بشري  كيان  هي  اآلخر.  في  يذوب  الذي  موقع 
ا لذا يجب  ا... اإلنسان ُوِلد حرًّ حّرة تماًما كما خلق الرجل حرًّ
تمّكنه من مواصلة  التي  المؤّهالت  أن تجتمع في يده كل 

طريقه لينجح مهما اعترضه من صعوبات«.
النجاح  من  المزيد  اللبنانية  للمرأة  الرومي  تمّنت  وأخيًرا، 
تحظى  أن  لها  تمّنت  العربي  العالم  مستوى  وعلى  والتأّلق، 
بفرصتها وبالمزيد من العلم والمراكز المهمة، وأعربت عن 
ثقتها الكاملة بأّن اختيار السّيدة المناسبة للمركز المناسب 
إلى  فقط  بحاجة  فهي  عملها،  في  اإلبــداع  إلى  سيقودها 

فرصة إلثبات ذاتها.

مستوى األوطان هو من مستوى فكر المرأة 
بالدرجة األولى.



بدياًل  اإلنصاف  نور سلمان كلمة  الدكتورة  األديبة  تطرح 
من كلمة المساواة عندما تتحدث عن حقوق المرأة. وهي 
إذ تعتبر األنوثة الحقيقية جزًءا من حقيقة الحياة، تؤكد أّن 

حدس المرأة يمنحها وعًيا فريًدا.

تقول سلمان بدايًة: »ُأفّضل كلمة اإلنصاف بداًل من كلمة 
الرجل  بين  مطلقة  مساواة  من  هناك  ليس  إذ  المساواة، 

والمرأة، وأنا ُأقّر بهذا االختالف لكّنني ال ُأقّر بعدم اإلنصاف، 
وأتمنى أاّل تخسر المرأة صفاتها المميزة.

ال ُتعَتبر األنوثة الحقيقية ضعًفا وال تخّلًفا بل إّنها جزء من 
حقيقة الحياة، فالحنان والرقة ورهافة الحس والتضحية تجّمل 
الحياة، وتخّفف الكثير من قسوتها، وال تحرم المرأة أبًدا من 
حاجات مجتمعها  تلبية  في  والمشاركة  المساهمة  في  حقها 

ووطنها«.

مسافة تتخطاها المرأة القديرة
حقوق  إرساء  إلى  الوصول  عن  تفصلنا  التي  المسافة  أما 
للمرأة ذات طابع مؤسساتي يدعمها القانون وتقّرها األعراف 
وُمدركة.  وواعية  قديرة  امرأة  كل  فتتخطاها  والسلوكيات، 
هي  المرأة،  حقوق  لتثبيت  تكفي  ال  القانونية  فالنصوص 
نساء  تفّوق  أبرز  الذي  والتاريخ  كافية،  غير  لكّنها  أساسية 

كثيرات يؤكد ذلك.
تعاطي  لجهة  واألدب  الصحافة  حقول  في  تجربتها  وعن 

الرجال معها سواء كانوا زمالء وأصدقاء وسوى ذلك، تقول:
»أنا، وبكل تواضع، فرضت على من تعاطيت معهم أسلوب 
تعاطيهم معي وآمنت بحدود هذا التعاطي من غير أن أتخلى 
رغم  هؤالء،  مع  والتعاون  والصداقة  واالحترام  المودة  عن 
إّنني  المواقع. وأقول بكل تواضع  اختالف األساليب باختالف 

لم أفشل في ذلك«.

الحدس أهم من المنطق
الرؤية،  حاَد  حدًسا  أكسبني  امرأة  كوني  نعم،  نعم،  نعم، 

فاستعنت بهذا الحدس في مسيرتي غير السهلة.
حول  ســؤال  عن  سلمان  األدبية  تجيب  الحماسة  بهذه 

نور سلمان: 
حدس المرأة يصنع العجائب
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المهنية. وهي  إمرأة في حياتها  لكونها  اإليجابي  االنعكاس 
تضيف: »إّن حدس المرأة يمنحها وعًيا فريًدا من نوعه، فهو 
المرأة  حدس  والمرئي.  الملموس  المنطق  من  بكثير  أهم 
يصنع العجائب، وكثيًرا ما ُيحّصنها بتفوق ُمشرق. إّن حدس 

المرأة يستقوي على المنطق العقلي بإدراك غير محدود.
المرأة  معاناة  تختصر  التي  القضايا  طليعة  في  هو  الجهل 
اللبنانية والعربية عموًما وفق رأي سلمان، فهو يظلم المرأة، 
وكثيًرا ما يظلمها جهل الرجل لها، فيواجهها بأساليب ال تليق 
المجتمع،  وتخّلف  الضّيق  والتزّمت  كالعنف  تناسبها،  وال  بها 

وأنا أرى أّن المرأة هي الضحية األولى لهذا التخّلف«.

أفتخر بالمرأة اللبنانية
سلمان:  تقول  المعاصرة،  اللبنانية  المرأة  إلى  نظرتها  عن 
»ليس هناك من رسم واحد، وال ُيعقل وال يجوز أن يكون لها 
بروفايل واحد، وأنا أفتخر بالمرأة اللبنانية وأعتّز بها، وأرى أّن 
القيادة في مختلف الميادين تليُق بها وتزيدها جمااًل. واهلل 
وإطاللتها  وكالمها  وفكرها  بقلبها  جميلة  تكون  أن  أرادها 
في  وبحّقها  كان،  أينما  بالحق  الرائع  وتمّسكها  وتضحياتها 
رفع شأن كل مظاهر الواقع. فالمرأة ليست أم الطفل وحده 

بل إّنها أم الرجل وأم الوطن«.
تتوقف سلمان عند تجربة تطويع اإلناث في الجيش اللبناني 

الدوام حصًنا  التحية متمّنيًة أن يكون على  إليه  الذي توّجه 
لهذا الوطن المعّذب.

وهي ترى أّنه من حق المرأة أن يكون لها وجود وحضور 
التي  العضالت  قوة  تملك  ال  كانت  وإن  الجيش  في صفوف 
تميز جسد الرجل. ودورها في الجيش محفوظ وموجود وإذا 
وتوضح: »هذا  وتوِجده.  تبدعه  أن  فعليها  غير موجود  كان 
ليس في الصراع والقتال وحدهما بل في جمع الصفوف أيًضا 

وفـي تنظيمهـا وفـي تجّنـب مخاطـر القتـال علـى أنواعـه.
إّن المرأة مخلوق متميز وقد أراده اهلل متميًزا، وال أنسى أّن 
اهلل صانًعا  أراده  الذي  الحب  أميرة  أينما حضرت هي  المرأة 
كثيًرا،  يعنيني  الذي  المجال  هذا  في  أطيل  ولن  للعجائب. 
لكّنني ال أفصل بطولة المرأة الزوجة واألم واألخت عن قلب 

الوطن«.
توقفت سلمان  والطفل،  األم  آذار هو شهر  أّن شهر  وبما 
مفهوم  بكثيٍر  برأيها  يتخطى  الذي  األمومة  مفهوم  عند 
»نضال  أّن  واعتبرت  اليومية،  المدنية  الحقوق  في  المساواة 
تنال  حياتها.  جوانب  كل  في  الفريد  وجودها  يكّرس  المرأة 
أن  ويجب  دعم،  إلى  تحتاج  لكنها  بنفسها  حقوقها  األمومة 
المساواة.  ُأطر  يتعدى  والزوجة  األم  المرأة  وإنصاف  تناله، 
التضحية  هي  ثابتة،  أخالقية  مبادئ  تكّرس  المرأة  وأمومة 

والمحبة المخلصة«.
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أم  إّنها  بل  وحده  الطفل  أم  ليست  المرأة 
الرجل وُأم الوطن.

نضال المرأة يكّرس وجودها الفريد في كل 
جوانب حياتها.



ترى علوية صبح أّن المسافة التي تفصلنا عن الوصول إلى 
القانون  يدعمه  مؤسساتي  طابع  ذات  للمرأة  حقوق  إرساء 
وتقّره األعراف والسلوكيات، هي المسافة ذاتها التي تفصلنا 
عن بناء نظم وقوانين مدنية، ألّنه ال يمكن فصل ما يتعّلق 
بالمرأة عن سائر القوانين االجتماعية للفرد سواء كان رجاًل 
أم امرأة. لكّن واقع المرأة أصعب بكثير من واقع الرجل على 

مستوى ما تتطلبه هذه القوانين. ففي الظاهر، تبدو المرأة 
أن  أّنها تستطيع  أي  والمظهر،  الشكل  في  متحّررة  اللبنانية 
زالت  ما  المضمون  في  لكّنها  الثياب،  من  شاءت  ما  ترتدي 
لفظي،  )جسدي،  كافة،  أشكاله  في  والقمع  للعنف  تتعّرض 
»شخصًيا  تقول:  وهي  كافة.  المستويات  وعلى  نفسي...( 
غالبية  أّن  وكيف  العنف،  هذا  كشف  رواياتي  في  حاولت 
على  مسؤولية  المرأة  تتحمل  للتقاليد«.  يرضخن  النساء 
صعيد تغيير هذا الواقع وفق صبح. »فعليها أن تحّقق وعيها 
من  وتناضل  الحقوق  بهذه  تطالب  وأن  ولحقوقها،  لذاتها 
أجلها، وتكسر جدران الخوف التي تكّبلها وتقّيدها«. برأيها، 
التقاليد واألعراف  تتناقض كلًيا مع  »الدساتير والقوانين قد 
تتوافق  أن  بالضرورة  فليس  المرأة.  تخيف  التي  السائدة 
التقاليد مع ما هو مطلوب على مستوى قيام الدولة المدنية 
التي تضمن وحدها حقوق المرأة. وإن لم نفصل الدين عن 

الدولة فال يمكن أن تنال المرأة حقوقها«.
من  الخوف  وعدم  التعبير  بحرية  تمّسكت  وكاتبة،  كامرأة 
بحّد  الحرية  هي  هذه  سالًحا،  عنه  مسكوت  هو  بما  المس 
ذاتها وفق رأيها. »لذلك كشفت المستور بكّل ثقة«، تقول. 
المرأة  تؤمن  عندما  أساسية:  خالصة  إلى  أفضت  تجربتها 
المجتمع باحترام طبًعا، والمقصود هنا  إليها  بحريتها، ينظر 

هو الحرية المسؤولة.
تقول صبح: »أنا شخصًيا، لم أتعّرض ألّي مّس على مستوى 
بيننا.  ما  في  متبادل  فاالحترام  والزمالء،  باألصدقاء  العالقة 
العربي،  العالم  في  الوصولية  األقالم  بعض  لمستني  رّبما 
على  ومعدوًدا.  محدوًدا  الهجوم  كان  وإّنما  أعمالي  هاجمت 
من  أكبر  بالبوح  المليء  ألدبي  القارئ  تقّبل  كان  العكس، 

علوية صبح: 
سالحي حرية التعبير وكشف المستور

في »مريم الحكايا« وروايتها األخرى التي ُترجمت إلى عدة لغات، تتحدث المرأة بلغتها، تكشف المستور والمسكوت عنه، 
وتكسر الخطاب السائد. عبر األدب كما الصحافة، خاض قلم علوية صبح معارك ضارية في مواجهة قمع المرأة وتعنيفها 

منتصًرا لحقوقها وكرامتها اإلنسانية. وكروائية وأديبة غاصت في عمق واقع مجتمعها محافظًة على أمانتها لألدب.

تحية لها
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روايات  غرام«...  »إسمه  »دنيا«،  الحكايا«،  »مريم  الرفض. 
فتحُت فيها للمرأة مجال التعبير عن »المرأة« بلغتها«.

كونها امرأة، ُألقيْت على كاهلها مسؤولية مضاعفة مهنًيا، 
لألدب  أمينة  نفسه  الوقت  في  تكون  بأن  قضت  مسؤولية 
المرأة  بواقع  وخصوًصا  مجتمعها،  بواقع  أكثر  وملتصقة 

أمام  وللوقوف  بصدق،  للتعبير 
ُمعاش  هو  ما  تعكس  تحديات 
توعية  في  ساعدها  وهذا  حًقا. 
ــرأة لــواقــعــهــا، وهــو أمر  ــم ال
وقد  إليها،  بالنسبة  مقّدس 
رواياتها  انتشار  فــي  أسهم 
عالمًيا بعد أن ُترجمت إلى لغاٍت 
هناك  »أّن  صبح  تؤكد  كثيرة. 
معاناة  تختصر  قضايا  ــّدة  ع
واالســتــبــداد  كالقمع  ــمــرأة  ال
وبأنها  بالدونية  وإحساسها 

عاجزة، معاناتها تشمل مختلف المستويات. إّنها تعاني بسبب 
القوانين واألعراف والسلطة الذكورية، فهي معّنفة من األب 

واألخ والزوج واإلبن...
لديها  المعاصرة  اللبنانية  المرأة  أّن  يعني  ال  هذا  لكن 
النساء  فمن  األشكال.  متعّددة  هي  بل  واحد،  »بروفايل« 
من هّن ضحايا المظهر واالستهالك والترويج لصورة معّينة 
ذاته  بحّد  وهذا  المرأة،  عليه  تكون  أن  يجب  لما  أو  للجمال 

شكل من أشكال التعنيف يجعلها تتعاطى مع نفسها كسلعة. 
وهناك طبًعا شابات َبَدون أكثر وعًيا إلحساسهّن بوجودهّن 
المجال،  هذا  في  المجتمع.  في  ذواتهّن  وتحقيق  ودورهــّن 
المهّم أن تتخّلص  اللبنانية سّباقة في بعض األمور،  المرأة 
من الصورة التي يرسمها لها المجتمع الذكوري، فهي نصف 
أن  عليها  لذلك  المجتمع 
كالرجـل  فــاعـــــاًل  تكـون 

وليسـت مفعـواًل به«.
على  صبح  علوية  تعّلق 
للمرأة  متقدمة  خــطــوة 
تطويع  خالل  من  اللبنانية 
اإلناث في الجيش اللبناني، 
حيال  سعادتها  عن  وتعرب 
ــدة  ــؤّك ــخــطــوة م ــذه ال هـ
اللبنانية  للفتاة  شرف  أّنها 
للشرف  هو  الذي  وللجيش 
عنوان. إّنها خطوة مباركة، فقدرة المرأة ليست في عضالتها، 
بل في قوتها وأمانتها الوطنية. وانخراطها في الجيش يبرز 
الوطن  الدفاع عن  مزيًدا من مواهبها ويجعلها شريكة في 

كما يسهم في إحقاق حقوقها.
شاّبة  كأّم،  امــرأة،  كل  أحّيي  أنا  تقول:  أخيرة  كلمة  وفي 
وجندية وكاتبة وعاملة في أنواع المهن كافة أو كرّبة منزل... 

تكافح وتناضل لتعيش بكرامة وتدافع عن حقوقها.

هناك عّدة قضايا تختصر معاناة المرأة 
كالقمع واالستبداد وإحساسها بالدونية 
وبأّنها عاجزة، معاناتها تشمل مختلف 
المستويات. إّنها تعاني بسبب القوانين 
فهي  الذكورية،  والسلطة  واألعـــراف 

معّنفة من األب واألخ والزوج واإلبن...

المرأة. فليس  التي تخيف  السائدة  التقاليد واألعراف  تتناقض كلًيا مع  الدساتير والقوانين قد 
بالضرورة أن تتوافق التقاليد مع ما هو مطلوب على مستوى قيام الدولة المدنية التي تضمن 

وحدها حقوق المرأة.
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إلهام فريحة: 
تأخذ الصحافة العمر، 

ال نصفه وال ثالثة أرباعه

وآثارها،  بويالتها   ،1٩٧5 العام  في  الحرب  انطالقة 
إدارة  تسّلمت  التالي،  العام  ففي  لها.  تحدٍّ  مجال  كانت 
»دار الصياد« وسط ظروف صعبة اضطرت شقيَقها عصام 
الضروري  الدعم  لتأمين  الخارج  في  البقاء  إلى  وبسام 
للعمل. خاضت إلهام فريحة مغامرة البقاء في لبنان الدامي 
تكون  أن  على  حرصت  النجاح.  على  بتصميم  الدار  وإدارة 
للجميع حولها أخًتا وصديقة وفّية، في عالقة عمل هي أبرز 
إلهام  تجربة  السلم.  ومتطلبات  الحرب  تحّدي  مواجهات 
بلبنان،  آمنوا  ورجال  نساء  نضاالت  أسفار  من  فريحة سفر 
فلنقرأ معها في محطات هذه  المعاصر.  تاريخنا  وجزء من 

التجربة.
من  وأهوالها،  الحروب  أنــواع  بجميع  السنوات  »تتالت 
طبقة  تسلم  لم  وتدمير.  وحريق  وتهجير  قصف  إلى  قنص 
في »دار الصياد« من دمار أو حريق. في العام 1984 بدأنا 
إنشاء مبنى العصامية، وسرعان ما انتقلنا إليه وسط لهيب 
المعارك، مع أّنه لم يسلم من الويالت أيًضا. وحين لم يكتِف 

الدمار بقصف الدار، كان يتحول إلى منزلي ليكمل التدمير.
الملجأ  بين  أتنقل  وأنا  لبنان،  على  الرؤساء  عهود  توالت 
عقباٌت  مهمتي  تعرقل  ولم  بمسؤوليتي.  للقيام  والمكتب 
كان  القديم.  الدار  مبنى  على  الجيوش  تناوب  أقلها  ليس 
الصحف  وظلت  البحرية،  المنافذ  إقفال  رغم  يصل  الــورق 
تشحن إلى الخارج رغم إقفال المطار، وكان مبنى الدار يرمم 

من القصف قبل صدور »األنوار« كل صباح.
أمٌر أساسي وحيد كنُت استلهمه في تلك المرحلة الصعبة: 
روح والدي اإلنسانية وعالقته بمعاونيه، ما جمع حولي رفاًقا 
الصياد«  »دار  من  مًعا  واّتخذنا  وأحببتهم،  أحبوني  وزمالء 
بيًتا وعائلة، ُتحّفزنا جميًعا روح المغامرة والتحدي والصمود. 
تراث  تدمير  حّق  ألحد  ليس  واحــدة:  بفكرة  متشبثة  كنت 
وال  حزب،  وال  فئة،  وال  دولة،  ال  وعصاميته.  فريحة  سعيد 
شخص. وكنت على استعداد لمواجهة أي كان للحفاظ على 

هذا اإلرث الغالي«.

العذاب والقهر واالنتصار
العذاب  ذقت  تلك،  التحدي  سنوات  »طوال  قائلة:  تتابع 
بعض  وكان  لبنان.  وبقاء  باالنتصار  الفرح  وحالوة  والقهر، 
الخبز  )بينها  والحياة  العمل  متطلبات  تأمين  العذاب  ذاك 
منطقتي  وأبناء  والزمالء  الرفاق  ألوالد  والطعام  والحليب 
الحازمية(، ما ضاعف عزيمتي على الصمود وأدخل إلى قلبي 

الفرح، ومّدني بالصبر والقوة على تسيير عمل المؤسسة.
وهكذا عشت ثالًثا وثالثين سنة وسط التحدي والمسؤولية. 

تحية لها
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واليوم، بعد تلك السنين من معايشتي الحرب والسلم، أراني 
أعطيت مظهًرا يغاير طبعي وطبيعتي: ُصِبغُت بألوان القسوة 
والحّدة نتيجة ظروف العمل وعنف التحديات، مع أنني عكس 

ذلك تماًما. لكن لكل ظرف أحكامه.
وبعدما توقفت منشورات »دار الصياد« عن الصدور، أفّكر 
في مجمل تجربة العمل الصحافي التي تمر بها كل الصحف 
والمجالت والمؤسسات اإلعالمية في لبنان، إذ لنا في المهنة 
معيشة  تستمّر  ومعهم  ليستمروا  ويعاندون  يعانون  زمالء 
وتقنيين،  صحافيين  من  القطاع،  هذا  في  العاملين  مئات 
المرحوم  المؤسس،  أضاءها  التي  الشعلة  أمانة  وتستمّر 

سعيد فريحة، وكبار ذلك الجيل«.
الوطن،  لبنان  بها  يمّر  التي  الكبرى  التحّوالت  زمن  في 
ومجمل الشرق األوسط، تراهن إلهام فريحة على أّن الجيل 
والمنتفض  جديد،  بوطن  والحالم  المثقف  الواعي  الجديد، 
من أجل القَيم والمبادئ ودولة الحّق والعدالة والمؤسسات، 
سيتمكن من تحقيق أحالمه، وبفضل إرادته سيتجاوز المحنة 

القاسية التي نمّر بها.  
    

الرحيل ورحلة التحدي
ليس من السهل أن يحمل اإلنسان إرًثا بحجم إرث سعيد 
حملت  كيف  صحافة.  للبنان  ُولدت  جعبته  من  الذي  فريحه 

إلهام فريحة مع شقيَقيها هذا اإلرث؟
في  الوالد  رحيل  يوم  التحدي  قمة  إلى  رحلتها  بدأت  لقد 
11 آذار 1978. كان في دمشق إلجراء اتصاالت يحاول بها 
تطويق مضاعفات حادث الفّياضية بين عناصر من الجيَشين 
في  والدها  بأّن  ُيبلغها  من  جاء  يومها  والسوري.  اللبناني 
مستشفى »المؤاساة« على أثر أزمة قلبية، وهو قبل دخوله 
يوًما مفصلًيا في  كان  يرسلوا في طلبها.  بأن  ألّح  الغيبوبة 

حياتها وفي مسيرة العائلة والدار.
يوم  إلى  أشهر،  ستة  أبكي  »بقيُت  الرحلة:  تلك  تتذكر 
وأدبه  اسمه  يبقى  وأن  مرتين،  والــدي  يموت  أاّل  قــّررت 
وتراثه وإنسانيته وكرمه وشهامته رأس عنايتي واهتمامي 
كنت  رحيله،  على  32 سنة مضت  وهكذا، طوال  الشخصي. 
أعيش على أساس أّنه لم يمت. وكنُت ُأضفي، على كل من 
روحه  مجتمعي،  في  أو  العمل  في  أو  المنزل  في  حولي  هو 
والرفاق  والناس  العمل  وحبه  وشهامته  وكرمه  وإنسانيته 
األخيرة،  للمرة  عيَنيها  أمي  أغمضت  ويوم  الجمال.  وخاصة 
لها  كتب  يوم  والدي  وتذكرت  أمامي  فضلها  وميض  لمع 

وعنها: »لوالِك لكنت كل شيء إال صاحب الجعبة«.

بعد غيابه، شعرت بضرورة البقاء معه – كما كنت في حياته 
– على تواصل عبر الكلمة والحرف وحب الظرف والجمال. ما 
لكل  أسبوعًيا  »الجعبة« كان تسجياًل  فريحه في  كتبه سعيد 
ما مّر به وعاشه وفّكر فيه. فقد ذهب سعيد فريحه وبقيت 
»الجعبة« وبقي ينبض بالحياة من خالل كتاباته، بقلبه وعقله 
وفكره وحبه الجمال. ومع اعترافي بأّنني بعيدة من التشّبه 
وخبرته  عظمته  من  ضئيل  قدر  على  أكون  أن  من  أو  به، 
وموهبته وطاقته وأسلوبه الذي يجرح وال ُيدمي، شعرت بأن 

علّي إكمال مسيرته، ولو بالمحاولة، ولمرة واحدة.
وتوأم  القريب  وهو  األدب،  باب  قرع  في  أتــردد  لم  لذا 
منذ  فأنا  بحرها.  في  وأغوص  أعشقها  التي  الصحافة  باب 
صغري أحببت »مهنة البحث عن المتاعب«، وعايشت متاعب 
الصياد«  »دار  في  مسؤوليتي  أّن  ومع  ووهجها.  الصحافة 
عن  التنقيب  حقل  من  بعيدة  يوًما  أكن  لم  أساًسا،  إدارية 
األخبار، والركض وراء الكبيرة من قضايا وخفايا ُتحدث هزة 
أّنني كنت  أنكر  العام. وال  والرأي  السياسة  أجواء  ا في  ودويًّ
أهوى تلك المالحقات وأمضي أياًما في متابعتها، مع اهتمام 
وبالمخفي  الصفقات،  من  وبالمستتر  منها،  بالمدّوي  خاص 

من األسرار.
ورضى  ارتياًحا  لي  جلب  الصحافي  الهوى  هذا  أّن  صحيٌح 
لي  وأثار  لي خصوًما  خلق  أّنه  أيًضا  الصحيح  لكن  شخصًيا، 
مشاكل وحّرك مؤيدين وحشد صداقات. كان »العدو« يظهر 
حين أكشف قضية أو فضيحة، وكان »الصديق« الحر يظهر 
حيًنا، وحيًنا ال يظهر لكن صداقته تبقى في سياق التجانس 

والتالقي الروحي.
في  والدي  لمفهوم  وفّية  أكون  أن  حاولت  أّنني  المهم 
ألقاها  محاضرة  في  عنه  فريحة  عبَّر سعيد  والذي  الصحافة، 
الكبرى  االجتماعات  قاعة  الثاني 1973 في  يوم 19 كانون 
الصناعة  بين  »الصحافة  بعنوان  األميركية،  الجامعة  في 
وااللتزام«، وقال فيها: ال أشك لحظة في أّن أوالدي وإخواني 
نفسه  الطريق  سالكون  الصّياد«  »دار  في  بالروح  وأبنائي 
الذي أرسيته، مطمئنون إلى أّنه طريقهم األمثل إلى خدمة 

الصحافة ومن خاللها لبنان والعروبة«.

من غرفة إلى داَرين
وتتابع: »أثبتت التجربة أّن النجاح متوافر على الطريق الذي 
واحدة  غرفة  من  سيرها  في  متنقلة  الصّياد،  عليه  سارت 
إلى غرفَتين ومن دار شامخة إلى داَرين. وكانت »الصّياد« 
واحدة وحيدة، فصار لها شقيقات، يقوم على خدمتها جميًعا 



أربعمئة وخمسون عاماًل ومحرًرا وموظًفا، كلهم شباب. هذه 
هي الصحافة، تعطي الكثير وتأخذ الكثير، وهي في عطائها 
بائع  تحسد  قد  ولكّنها  مجد،  على  أحًدا  تحسد  ال  وأخذها 

فالفل على النعمَتين: ثمرة الجهد وراحة البال.
أكثر ما تأخذه الصحافة من جهودها هو العمر، ال نصفه، 
وال ثالثة أرباعه، بل كله من غير هدنة وال تقاعد. وتهون 
صحافة  صنع  سبيل  في  والــعــرق  الجهد  ومعها  األعــمــار 
ُيطلب  فكما  والفساد!  الظلم  مع  تتهاون  ال  متطورة  جيدة 
وحيتان  واألشرار  الطغاة  على  حرًبا  تكون  أن  الصحافة  من 
المال واالحتكار، كذلك ُيطلب منها أن تكون عوًنا للطبقات 
والنضال  والحرية  للحق  ومنبًرا  للتوعية  ومصدًرا  المظلومة، 
أّن  أي  االبتسام،  وإشاعة  للترفيه  وسيلة  وأحياًنا  الوطني، 
رسالتها متعددة الجوانب والمسؤوليات، ال يستطيع أن يقوم 

بها على الوجه األكمل، إال المالئكة وأنصاف القديسين.
نحن  نستطيع،  ولكّننا  العصمة،  نّدعي  ال  أنّنا  هذا  ومعنى 
اللبنانية أن نؤكد حقيقة متواضعة،  القّيمون على الصحافة 
واألفضل.  األحسن  إلى  لصحافتنا  الطريق  شققنا  أنّنا  وهي 
في  العطاء  وأجمل  عندنا.  الحرية  مناخ  إلى  الفضل  ويرجع 
هو  األخطاء،  وتصحيح  النقد  مجال  في  وبخاصة  الصحافة 
األسلوب الذي يزدان بالكلمة التي توجع وال ُتسيل الدماء«.

ما الذي يمّيز قلم المرأة عن قلم الرجل؟
ذات  الــمــرأة  وهــي  جعلتها،  الصحافة  ــأّن  ب فريحة  ُتقّر 
القسوة  مواجهة  إلى  األساس، مضطرًة  في  الرقيقة  الطباع 
ل من الخصائص  والتحديات بمثلها. وترى أّن الصحافة تبدِّ
األساسية للمرأة التي ُيجِمع الناس على أّنها طباٌع وخصائص 
األمر  وهذا  والديبلوماسية.  والليونة  كالرّقة  حصًرا،  أنثوية 
تعيشه المرأة في الصحافة في عصرنا هذا، كما في العديد 
والكفاح  التحّدي  هي  العصر  فسمة  والقطاعات.  المهن  من 

إلثبات الحضور، والحياة لألقوى.
الكاتبات  الزميالت،  على  ُأثني  أن  إال  يمكنني  »ال  وتضيف: 
والمراسالت والمحررات، اللواتي رافقن مسيرة »دار الصياد« 
والروائيات  الشاعرات  بينهّن  وظهرت  عقود،  مدى  على 
التي  الرأي  ومقاالت  الوجداني  أو  السياسي  المقال  وكاتبات 
غيَّرت في مجتمعنا وأسهمت في زرع أفكار الحرية والمساواة 

بين الرجل والمرأة.
فالكاتبة في الدار كانت »أخت الرجال« بكل ما في الكلمة 
شقيقة  أّنها  وبمعنى  »قوية«  أّنها  بمعنى  أي  معنى.  من 
الحقوق  للرجل في  أّنها مساوية  ومناضلة حقيقية، وبمعنى 

للدار،  إدارتي  ر. وفي ظّل  م والتطوُّ التقدُّ والواجبات وفرص 
م كل الزميالت وأن يكون التعاطي  أنا المرأة، جهدُت ألتفهَّ
معهّن من منطلق الزمالة في المهنة والمشاركة في المشاعر 

والهواجس والتطلعات«.    
 

الصحافة وخدمة قضايا المرأة
هي  كانت  »فيروز«،  مجلة  الصياد«  »دار  أصدرت  عندما 
تكريًما  وكانت  العربي.  العالم  في  الثانية  النسائية  المجلة 
وتوضح  لغيابه.  األولى  السنوية  الذكرى  في  فريحة  لسعيد 
سعيد  مسيرة  تبقى  أن  بّسام  شقيقي  »َأحبَّ  فريحة:  إلهام 
بإدارة  اأَلْولــى  نفسي  ووجــدُت  فأكثر،  أكثر  متوّثبة  فريحة 
»فيروز« لكوني امرأة وأمينة على الرسالة مع شقيقّي. أطلقنا 
وقد   .1981 العام  في  مولدي  عيد  لمناسبة  األول  العدد 
توّليُت تبويبها وتجهيز أفكارها لتكون مجلة مميزة. وكانت 
مساحات  بتوفيره  لبنان  خارج  من  حيوية  مساهمة  لبّسام 
فالعدد  بقوة.  االنطالق  لنا  يؤّمن  ما  اإلعالنات،  من  هائلة 
األول، المصقول بأفخر أنواع الورق واأللوان واإلخراج الممّيز، 
تضّمن خمسين صفحة إعالن. وبقيت المجلة ركيزة أساسية 

للدار وتوّلت ابنتي منى إدارتها لسنوات.
المرأة  أّن  إلى  نظرتنا  منطلق  من  أّننا،  إلى  أشير  ولكن، 
والرجل شريكان متساويان في المجتمع، أصدرنا أيًضا مجلة 
وقد  الرجال.  لعالم  »فيروز«  صنو  كانت  التي  »الفارس« 
اعتباًرا من آب 1985 مرة كل شهرين  البداية  صدرت في 
مستقلة  شهرية  مجلة  إلى  لتتحول  فيروز«،  »فارس  باسم 

باسم »الفارس« اعتباًرا من أيار 1991.
تقديم  في  »فــيــروز«،  مجلة  خالل  من  الشرف،  لنا  كان 
حريصة  كنُت  فقد  العربية.  المرأة  إلــى  مضيء  نموذج 
يتعلق  وما  العالم،  في  المرأة  يهّم  ما  كل  أستقي  أن  على 
ذلك  في  بما  وهواجسها،  وحقوقها  وأحالمها  بطموحاتها 
وكنت  المراجع.  أرقــى  عن  الــصــادرة  والمقاالت  األبحاث 
بعد  العربية،  المرأة  إلى  منها  يناسب  ما  تقديم  على  أعمل 
مجتمعاتنا  في  متخصصين  وباحثين  مفكرين  مع  التشاور 
العربية. وأعتقد أّننا استطعنا أن نخدم هذا المجتمع بإعطاء 
المرأة  حرّية  عن  نفسه  الوقت  في  وطموحة  واقعية  صورة 
واإلبن  واألخ  األب  بالرجل،  وعالقتها  الفكرية  وتطلعاتها 
مقاعد  على  والرفيق  العمل  في  والزميل  والصديق  والزوج 
الدراسة وسوى ذلك. وهذا هو الدور الذي كان ُملقى على 
عاتقنا، والذي به عملنا لنرضي ضميرنا ونحفظ المبادئ التي 

أرساها الوالد المؤسس سعيد فريحة«.
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لودي الحاج: 
اإلرث وطريق الوفاء
فقدت لودي الحاج بطاًل كان مصدر فخر لعائلته ولجيشه 
ولوطنه. فقدت جباًل كانت تحتمي بصالبته، وزوًجا يفيض 

حناًنا وأبّوة.
حصل ذلك منذ 1٣ عاًما، لكّن الوجع ما زال مقيًما يرفض 
مقرونة  الشجاعة  فــإّن  ذلك  مع  والبيت.  القلب  مغادرة 

باإليمان، تؤدي دورها لتحفظ إرث البطل.

في جنبات البيت،  بيت اللواء الركن الشهيد فرنسوا الحاج، 
حفرت الذكريات أماكنها إلى األبد، تماًما كما حفرت تفاصيلها 

في القلوب والضلوع.
المشؤوم، يوم 12 كانون األول 2007  اليوم  صباح ذلك 
العمليات في  زلزال: استشهاد مدير  اللبنانيون على  استفاق 
الجيش اللبناني العميد الركن فرنسوا الحاج الذي ارتقى إلى 
كبار  من  كبطل  رتبته  بالدم  ومهر  الجيش،  في  لواء  رتبة 

أبطال الوطن.
خاض المغوار الشهيد الكثير من المعارك، حمل دمه على 
كّفه وصارع الخطر في أصعب المواضع دفاًعا عن لبنان. في 
البيت كان هناك امرأة تحتضن أوالدها، تخّفف عنهم وتؤكد 
لهم أّنه سيعود سالًما، أما الخوف والقلق فيظالن في قلبها 

بركاًنا مشتعاًل ال يخمده سوى خبر يقول إّنه بخير.

الليالي الطويلة
كانت  آِخر،  دون  من  لها  بدت  التي  الطويلة  الليالي  في 
الزواج من  أّنها بصدد  أخبرته  عندما  لشقيقها  كالًما  تتذّكر 
المالزم األول فرنسوا الحاج. حّذرها من الطريق الصعب الذي 

ينتظرها، وطلب منها أن تفّكر ملًيا.
لم يستقر هذا الكالم في عقلها، وال حتى في أذنيها. كان 
لقلبها، وكانت قصة حبهما أقوى من أي دافع إلعادة  األمر 

النظر في قرار اُتخذ.
البيت  العامر بالمحبة تزّين بأوالد كبروا وكبرت معهم قيم 
كان  األبوي  حضوره  مًعا.  واألب  األم  رعاية  زرعتها  ومبادئ 
ساطًعا حتى في غيابه. منذ بداية طريقهما أعلن أّن الجيش 
وكانت  خياره  في  فمشت  أمرها  حزمت  األولــى،  عائلته  هو 

امتداًدا لحضوره في البيت حين تقسو الظروف ويطول غيابه.
والوجع  للخوف  مرصودة  كانت  ولياليها  البارد  نهر  أيام 
األيام  تلك  آثار  من  الكثير  محا  االنتصار  لكّن  واالنتظار، 
مدير  منزل  يفارق  لم  الشهداء  فِظّل  قائًما.  الوجع  وإن ظل 
مالزًما  هًما  كان  بالعسكر  يتعّلق  ما  فكل  وعائلته.  العمليات 

للضابط القائد، وبالتالي لزوجته وأوالده.

تمر األيام والوجع باٍق
تبوح لودي الحاج بأّن ألم خسارة زوجها ما زال هو نفسه، 
تؤكد أّن األيام تمر والوجع يبقى. ما يسمح للحياة بأن تستمر 
هو كيفية تعاطينا مع مشاعر الحزن. بالنسبة إليها ثمة نافذة 
مشّرعة على فرح الحياة، إّنها عيون األحفاد الصغار وقد صار 
ولو  األلم  دائرة  من  ُيخرجنا  آخر  طريق  ثمة  ستة.  عددهم 
لوقت مستقطع، إّنه الطريق الذي يأخذنا إلى عائالت الشهداء 
وإياهم  نتشارك  الحاج.  فرنسوا  مؤسسة  خالل  من  اآلخرين 
أعباء خسارة األحباء. نشرح لهم ما الذي ينتظرهم، نمّدهم 
بالدعم ونستمد منهم القوة. هناك إرث لفرنسوا الحاج يجب 

أن يستمر ومؤسسته تحمل األمانة.

الوفاء
هذا اإلرث هو في أساس قدرتنا على االستمرار في الحياة 
لودي  تقول  باستشهاده،  عائلتنا  أصاب  الذي  الزلزال  بعد 
الحاج. لقد رسم طريقه وحّدد خياراته، ونحن ال نملك خياًرا 
الوفاء  وطريقنا  خيارنا  له.  وفًيا  هو  كان  لما  الوفاء  سوى 

للجيش وشهدائه، الوفاء للوطن.
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حياة أرسالن: 
أداوي الجراح من دون شهادة طب

المرأة  دور  تفعيل  هيئة  رئيسة  أرســالن،  حياة  األميرة 
العمل  بقّوة في مجاالت  الناشطات  الوطني، من  القرار  في 
األمير  زوجة  تكن  لم  لو  واإلنساني.  والثقافي  االجتماعي 
فيصل أرسالن لكانت طبيبة بتشجيع من والدها الذي كان 

ا على تعليم »البنت تماًما كالصبي«.  منفتًحا، ال بل مصرًّ

المفارقة أّن والدها كان هو نفسه من شجعها على االرتباط 
الطب  ناسًيا موضوع  النصيب«  عندما »هجم  فيصل  باألمير 
أرى نفسي  المقاربة فأنا  وفق ما تخبرنا مؤكدًة: »إذا جازت 
التفاوت  سّببها  جراًحا  الطب،  في  شهادة  دون  من  أداوي 
في  النقص  وفاقمها  الثقافية  النخبوية  وعّمقتها  االجتماعي 

التعاطف اإلنساني«.
والثقافي  االجتماعي  العمل  مجاالت  أرسالن  حياة  خاضت 
أّن عمل  واإلنساني وتركت في كل منها بصمة مشرقة مع 
المرأة في الشأن العام في لبنان كان دونه عقبات اجتماعية 
القناعات  تصطدم  إذ  االندفاعة،  تعرقل  تقليدية  وموروثات 
التغيير  يقاوم  مجتمع  بين  المواجهة  وتحصل  بالممارسات، 
والتطوير، وبين من يؤمن باالنفتاح ويواكب التطور العالمي. 
قوًيا  أرسالن داعًما  األمير فيصل  لكن في حالتها كان اسم 
في  للعمل  »استعداداتي  اإلطار:  هذا  في  تقول  الندفاعتها. 
الشأن العام ولدت معي، لكن تسهيل المهمات التي اخترت 
وفتح  أسلكها،  كنت  التي  الطرقات  وتعبيد  بها  االضطالع 
اسم  أحمل  أكن  لم  لو  ليحصل  كان  ما  الموصدة،  األبواب 
األمير فيصل أرسالن. التشجيع غير المحدود الذي مّدني به 
والمتابعة،  العمل  درجات  أقصى  إلى  دفعني  فيصل  األمير 
االجتماعي  الشأن  في  للعمل  كثيرات  تجنيد  من  ومّكنني 

والثقافي واإلنساني«.
 

اللقب ومسؤولياته
إياها كونها  التي حّملها  المسؤوليات  المقابل، ما هي  في 
األميرة حياة أرسالن؟ ترّد على السؤال بقولها: »عندما يحمل 
المرء لقًبا يجب أن يفي بمتطّلباته. لقب األميرة الذي اكتسبته 
بالزواج، عزيز على قلبي، ألّنه نتيجة ارتباط برفيق عمر فقدته 
أو  قيود  دون  من  مسؤوليات  حتًما  هو  اللقب  هذا  باكًرا. 
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حدود. القيود التي لم ألتزمها والتي كانت تفرضها األلقاب، 
تالشت وذهبت إلى غير رجعة. في عصر التنكنولوجيا والعلوم 
والمواكبة.  واالستيعاب  المهارة  في  تكمن  اإلمارة  والتطور 
في  الممكنة  الجهود  كل  وكّرست  فتخّطيتها  الحدود  أما 
اللقب مهامات  علّي  أملى  والمجتمع والوطن.  العائلة  خدمة 
رغبت في القيام بها، ال بل فرضُتها على نفسي. فمثاًل عندما 
ُهّجرنا إلى قبرص في العام 1984 إّبان أحداث لبنان والجبل 
بالتحديد، كنت أعود شهرًيا ألتفّقد أهلنا الذين صمدوا في 
ظروف صعبة للغاية. ظّلوا على والئهم للمبادئ والقيم التي 
آمن بها األمير فيصل وأهّمها رفض الحرب بين أبناء الوطن. 
اغتيال  وحتى  واضطهادهم  أذيتهم  في  ذلك  تسبب  وقد 
بعضهم. المعارضة السياسية في عهد الميليشيات كانت ذنًبا 
ال ُيغتفر. كانت تلك الفترة من أصعب األوقات عانيت خاللها 

ضغوًطا جسيمة«.

رسالة إلى المرأة اللبنانية
كناشطة في العديد من مجاالت الشأن العام توّجه أرسالن 
من  الصعبة  المرحلة  هذه  في  اللبنانيات  النساء  إلى  رسالة 

تاريخ لبنان، وتخاطب كّل امرأة قائلًة:
- قومي بالدور الذي خّصك به الخالق. كّلفك الخالق بالخلق 

فأعطاك من نعمه وأغدق عليـك من صفاتـه، فأنِت قيمـة.
العدل  انشري  أمومتك،  في  والمساواة  العدالة  مارسي   -

والمساواة في العالم.
في  والمحبة  التعاطف  لتنشري  والمحبة،  بالعاطفة  تحّلي   -

العالم.
العائلة  إلى  لينتقل  الصغيرة  عائلتك  في  األمان  حّققي   -

األكبر، إلى الوطن والعالم.
- ثقي بنفسك وعّززي قدراتك وانطلقي ألّن فضاءِك واسع.

- حّلقي فالتحليق يليق بك... ال تبعية وال خضوع. فرضِت 
تستحقين  الساحات  في  ومؤخًرا  والعمل،  العلم  في  نفسك 

التهنئة.

فعل إيمان
تفعيل  هيئة  رأس  على  وجودها  إلى  أرســالن  حياة  تنظر 
يومًيا  تمارسه  إيمان  كفعل  الوطني  القرار  في  المرأة  دور 
ويفرضه واجب مقاومة التهميش الالحق بالمرأة، وهو دور 
متوازيين.  ين  خطَّ على  الجندرية،  العدالة  لتحقيق  تؤّديه 
أحدهما يتوّجه إلى المرأة في المناطق النائية لتوعيتها على 
المجتمع،  الدور في بناء األجيال وتوازن  دورها وأهمية هذا 
وإلى المرأة المتعّلمة والمثّقفة لحّضها على ممارسة دورها 
تعيش  التي  المتمكنة  غير  المرأة  أختها  بيد  واألخذ  القيادي 
ظروًفا صعبة. أّما الخط اآلخر فيتوّجه إلى الرجل لطمأنته إلى 
بل  منه،  بدياًل  أو  لدوره  مناقًضا  يكون  لن  المرأة  دور  أّن 

مكّماًل له ومتماهًيا معه ويصّب في الخير العام.

العلم والعمل، ومؤخًرا في  حّلقي فالتحليق يليق بك... ال تبعية وال خضوع. فرضِت نفسك في 
الساحات، تستحقين التهنئة. ثقي بنفسك وعّززي قدراتك وانطلقي ألّن فضاءِك واسع.

التشجيع غير المحدود الذي مّدني به األمير فيصل دفعني إلى أقصى درجات العمل والمتابعة، 
ومّكنني من تجنيد كثيرات للعمل في الشأن اإلجتماعي والثقافي واإلنساني.



باإلصرار واإلرادة والمثابرة والشغف تغّلبت السيدة هيام 
صقر على صعوبات كثيرة واجهت مسيرتها وأحالمها، لكن 
الدؤوب.  والعمل  الكبيرة  الجهود  بفضل  تحققت  األحالم 
المسيرة التي بدأت بتأسيس سلسلة مراكز لتعليم اللغات، 
توصلت إلى بناء صرح جامعي يرفد األجيال بالعلم والقدرات 
والكفاءات. كيف تصف مراحل مسيرتها؟ وما الدروس التي 

يمكن استخالصها من هذه المسيرة؟

مراكز  سلسلة  بتأسيس  والعملية  المهنية  مسيرتها  بدأت 
اسم  تحت  اللبنانية  المناطق  مختلف  في  اللغات  لتعليم 
أنشأت  ثم   .American Lebanese Language Center

سلسلة من المدارس المهنية في مختلف المحافظات اللبنانية 
تحت اسم American Universal College( AUC( وطّورتها 
بمواد جامعية حصلت على ترخيص لها من مؤسسات جامعية 
على  عملت  بعدها  مستقاًل.  جامعًيا  معهًدا  فباتت  أميركية، 
إلى أن أصبح جامعة مستقلة تمنح  الجامعي  المعهد  تطوير 
شهادات البكالوريوس والماجستير باسم الجامعة األميركية 
 American University of Science والتكنولوجيا  للعلوم 
and Technology AUST وحازت ترخيًصا كاماًل للمؤسسة 
من  المؤسسة  أصبحت  اليوم   .2000 العام  في  الجامعية 
الجامعات المعروفة في لبنان وذات سمعة أكاديمية ممتازة. 
تطّلب الوصول إلى هذه النتيجة عماًل دؤوًبا، استمر لسنوات 
مع فريق عمل وكفاءات إدارية وعلمية ذات مستوى عاٍل. كان 
همنا األول بناء المواطن الصالح، تقول السيدة صقر مشيرة 
جامعات  عشر  أفضل  من  كواحدة  اختيرت   AUSTالـ أّن  ًإلى 
بحسب   2019 للعام  عربية(  جامعة  مئة  بين  )من  لبنانية 
لجامعات  العالمي  سيموندز«  »كواكاريلي  أس  كيو  تصنيف 

.)QS Regional Ranking( 2019 الدول العربية

إرادة االنتصار
في ما خص الصعوبات التي واجهتها، تؤكد السيدة صقر 
أّنها كانت كثيرة بالنسبة لسيدة تؤسس صرًحا أكاديمًيا في 
مجتمعنا، ولكّنها انتصرت عليها باإلصرار واإلرادة والمثابرة 
والعمل  ُبذلت  التي  الكبيرة  الجهود  وبفضل  والشغف، 
الدؤوب والمتواصل لتحقيق حلم ببناء أجيال متحّصنة بالعلم 
وفكر  إشعاع  منارة  يبقى  أن  يستحق  وطن  في  والثقافة، 
أيًضا  الصعوبات  على  التغلب  »استطعنا  وتضيف:  ومعرفة. 
باالنفتاح على التطور األكاديمي العالمي ومواكبته، وربط الـ 
AUST بما يزيد على 40 جامعة عالمية من خالل اتفاقيات 
تعاون وبرامج تبادل وشهادات مشتركة في أميركا وأوروبا 

هيام صقر: 
من يطلب يجد ومن يحلم يصل
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وآسيا، وإرسال عشرات الطالب الستكمال تعليمهم العالي في 
الخارج. وكذلك، بإقامة توأمة مع جامعة  الجامعات في  أهم 
 State University of New York. .SUNY Empire State
العربية،  الجامعات  اتحاد  إلى   AUST وانضمام   ،College

وتوسيع فروعها وتحديثها«.
تواجهها  كانت  سلوكيات  عن  نماذج  صقر  السيدة  تعطي 
كسيدة، فتقول: »في إدارات الدولة كنت أواَجه بعدم االكتراث 
وبالقليل من االهتمام وكأّنهم يقولون: هل يمكن المرأة أن 
تكون لديها أسباب وجيهة للحضور إلى دوائر الدولة؟ ولماذا 
لم ترسل لنا رجاًل بداًل منها ؟ ولكن األمور تغيرت كثيًرا اليوم، 
وفي وقت قصير نسبًيا حسب رأيي، فالتغيير االجتماعي يتطلب 
والمرأة  التكنولوجي.  التغيير  يتطّلبه  الذي  من  أطول  وقًتا 
اليوم مقبولة ومحترمة في دوائر الدولة، فالكثير من الصعاب 

التي واجهتها قد زالت من أمام المرأة القديرة اليوم«.

اإلحاطة والحّب والجهد
والكبيرة،  المتعددة  المرأة  بقدرات  صقر  السيدة  تؤمن 
المناطة  األدوار  تؤدي كل  أن  باستطاعتها  أّن  أثبتت  »فهي 
التاريخ  في  تحصى  ال  أمثلة  ولدينا  وجــه،  أكمل  على  بها 
والحاضر حول دور المرأة الكبير في المجاالت كافة. وبصرف 
النظر عن الجندرية، على المرأة انطالًقا من دورها كإنسان 
في البداية، التوفيق بين كل ما ُأعطي لها لتستطيع النجاح 
قررت  المنطلق،  هذا  من  إليها.  الموكلة  المهمات  كل  في 
مهمة  كل  بتخصيص  وذلك  به،  تقوم  ما  كل  في  تبرع  أن 
في  التقصير  دون  من  وجهد  وحب  إحاطة  من  يلزمها  بما 
األخرى، وإن كان الثمن مزيًدا من التعب«. فمن يطلب يجد، 
ومن يحلم يصل إلى تحقيق حلمه، ولكن بالرؤية والتنظيم 
والمسؤولية والجدية، تقول صقر التي تضيف: »كنُت الزوجة 
من  المجتمع،  وسيدة  والمربية  والصديقة  والرئيسة  واألم 
دون أن أشعر بالتعددية، قمت باحتواء هذه األدوار وأدائها 

بمحبة وبذل وعطاء. وزوجي كان سنًدا كبيًرا لي، بل إّنه كان 
في بعض األحيان مؤمًنا بقدرتي أكثر من إيماني بها«.

نؤمن بالمساواة ونسعى إلى تحقيقها
نسبة الحضور األنثوي بين اإلداريين والهيئة التعليمية في 
جامعة AUST مرتفعة وتصل إلى 40 في المئة، وعنها تقول 
السيدة صقر: »ألّننا ال نميز بين الجنسين ونؤمن بالمساواة 
اإلنسان  حقوق  نضع  أّننا  كما  تحقيقها  إلى  دائًما  ونسعى 
حضور  ألّن  وثانًيا  اهتماماتن،  أولوية  في  عامًة  والكفاءة 
المرأة في القطاعات كافة بات كبيًرا نسبًيا في لبنان. وليس 
ما  في  إال  والمرأة،  الرجل  بين  األداء  في  اختالف  أي  هناك 
يخص شخصية المرأة التي تتمّيز بلمسة أنثوية تترك أثرها 
في أي مجال تعمل فيه. كما أّن حضورها المحّبب، وعطاءها 
مختلفة  يجعلها  الفطرية،  وأمومتها  واحتضانها  الالمتناهي 

دائًما«.
 

ليس وراءه وال أمامه
»ثقي بنفسك وناضلي للمساواة الكاملة فهذه مسؤوليتك 
لبناء مستقبل واعد ألبنائك ولألجيال القادمة«. هذه النصيحة 
توّجهها صقر إلى الطالبة الجامعية، مضيفة: كوني معه جنًبا 
إلى جنب... ليس وراءه وال أمامه... أنتما رفيقا الدرب. ثابري 
واعلمي أّنه ال بد من عثرات على سلم النجاح. تقّبلي العثرات 
وتحّلي  بقدرتك  آمني  النجاح.  درب  على  دروس  أّنها  على 
على  حافظي  األيام  قست  ومهما  الطويل،  والنفس  بالصبر 

بسمتك وعلى الروح الحلوة في التعاطي مـع اآلخرين«.
أما نصيحتها األخيرة للمرأة فكانت: »احرصي على أاّل يكون 
حياتك  حساب  على  والعملية  العلمية  مسيرتك  في  نجاحك 

العائلية، فأنت زوجة وأم وأخت قبل كل شيء«.

احرصي على أاّل يكون نجاحك في مسيرتك 
حياتك  حساب  على  والعملية  العلمية 
كل  قبل  وأخت  وأم  زوجة  فأنت  العائلية، 

شيء.

أّنها دروس على درب  العثرات على  تقّبلي 
النجاح.
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الدكتورة دينا المولى: 
للنجاح في الحياة ثمن

في طفولتها كان والدها مثااًل لها وقدوة. منه استمدت 
َبَنت  الحياة.  في  واالنــطــالق  الصعاب  لمواجهة  القوة 
نجاحاتها الباهرة بالجّدية والجهد والمثابرة، وانتقلت من 
أوروبا،  لبنان وفي  تقدًما في  أكثر  آخر  إلى  موقع  متقدم 

لتتّوج تجربتها برئاسة الجامعة اإلسالمية في لبنان.

التي  العلمية  مسيرتها  عن  المولى  الدكتورة  تتحدث   
قادتها إلى أرفع المناصب األكاديمية فتقول:

القوة  منه  أستمّد  والدي  جانب  إلى  وقفت  صغري  »منذ 
وحّول  عليها  انتصر  أن  بعد  الحياة  في  الصعاب  لمواجهة 

طفولته الصعبة إلى نجاح باهر في مجال القضاء.
األهلية  الحرب  خالل  وسالمتها  العائلة  حياة  على  وحرًصا 

وهكذا  وخارجه،  لبنان  في  أخرى  إلى  منطقة  من  بنا  انتقل 
تلّقيت علومي بين لبنان ومصر وفرنسا. حصلت على شهادة 
بالجامعة  والتحقت  لبنان  إلى  القانون وعدت  في  الدكتوراه 
أن دخلت  إلى  اللبنانية كأستاذة متعاقدة ومن ثم متفّرغة 
المالك وتسّلمت إدارة الفرع الفرنسي في كلية الحقوق في 
الجامعة اللبنانية، وإدارة مركز األبحاث والتعاون األكاديمي. 
العديد من األبحاث ونشرتها في عدة  وخالل عملي قّدمت 
جامعات  في  محاضرات  وألقيت  محّكمة،  مجالت  وفي  دول 
لجان  من  العديد  في  وشاركت  وباريس،  ورين  مونبيلييه 
لبنان  في  الفرنسية  باللغة  واألطاريح  للرسائل  المناقشات 
تنمو  الفرنسية  بالسفارة  عالقتي  جعل  ما  وهذا  وفرنسا. 
وتتطور، فتّمت دعوتي إللقاء محاضرة في البرلمان الفرنسي 
عن حقوق المرأة في اإلسالم. كما انُتدبت من قبل الجامعة 
الوساطة  حول  برلمانية  لجان  عدة  في  للمشاركة  اللبنانية 
الهيئة  منها  هيئات،  عدة  في  وشاركت  المريض،  وحقوق 

الجامعية لعلم األحياء في الجامعة اللبنانية«.
 

السعفة الذهبية األكاديمية الفرنسية
تضيف الدكتورة المولى: »تراكمت هذه الخبرات وكان لها 
الفرنسية  الحكومة  دفع  ما  األوروبــي،  الصعيد  على  صدى 
لمنحي وسام السعفة الذهبية األكاديمية الذي تسّلمته في 

المركز الثقافي الفرنسي في بيروت في احتفال رسمي.
مني  جعلت  حققتها  التي  والنجاحات  المتراكمة  الخبرات 
لبنان،  في  اإلسالمية  الجامعة  على  القّيمين  أنظار  محط 
اقترح  الذي  بري  نبيه  األستاذ  الرئيس  دولة  عناية  وموضع 
الجامعة. وهذه  رئاسة  أتولى  أن  اإلمام قبالن  على سماحة 
الخطوة كانت قفزة نوعية في توّجه المجلس لتعيين سيدة 
المغّيب  اإلمام  قيادي وريادي لمؤسسة حلم بها  في موقع 
ويطّورها  الدين،  شمس  الراحل  اإلمــام  ونّفذها  الصدر، 
المؤسسة  وهذه  ثقته.  على  قبالن مشكوًرا  اإلمام  ويرعاها 
لكّل  »جامعة  لها  شعاًرا  رفعت  لبنان،  في  عليها  يعّول  التي 
الوطن« من دون أي تمييز على صعيد طالبها أو إدارتها أو 

التعليمية«.  هيئاتها 

تحية لها
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النجاح ليس حصرًيا
عن الصعوبات التي واجهتها وانتصارها عليها تقول: »لم 
أو حكر على جنس  أّنه حصري  النجاح على  إلى  يوًما  أتطّلع 
التشريعات  تماًما  وأعرف  حقوقية  سيدة  فأنا  واحد.  بشري 
الوطنية والدولة التي ترعى حقوق اإلنسان من دون تمييز 
بأهلية  نادى  قد  اإلسالم  أّن  أعلم  والمرأة، كما  الرجل  بين 
الجدارة  إثبات  أّن  على  وشــّددت  السلطة.  لتوّلي  المرأة 
ولتنزع  طموحها،  إلى  لتصل  للمرأة  تحدٍّ  أهم  هو  العلمية 
فالمرأة  الرجل.  على  حكر  هي  المواقع  أّن  فكرة  عقلها  من 
أصبحت قائدة ورئيسة دولة ورئيسة مجلس وزراء ووزيرة 
ونائًبا، وخاضت المجاالت المهنية كلها. وقد أبدعت وتمّيزت 
بالجدارة  ذلك  وكّل  إليها  وصلت  التي  المواقع  جميع  في 

والعلم«.
مع  أتعامل  للجامعة  كرئيسة  عملي  موقع  »من  وتضيف: 
حرًجا  أجد  وال  الطالب،  وآالف  واإلداريين  األساتذة  مئات 
قيادي  موقع  ومن  مسؤول،  كإنسان  معهم  أتعاطى  ألّنني 
ومن دون أن أفكر أبًدا بالتمييز بين رجل وامرأة. لذلك ال 
أجد صعوبة في عملي وبخاصة ألّنني انُتدبت وتّم اختياري 

من أعلى سلطتين مدنية ودينية منحتاني شرف القيادة«.
 

توازن وتكامل
تتطلب كل مسيرة ناجحة الكثير من الجهد والتعب، كزوجة 
المولى  الدكتورة  استطاعت  ناجحة،  مسيرة  وصاحبة  وأم 
بين  والتكامل  التوازن  معتمدة  المختلفة،  أدوارها  ممارسة 
المهنية  نجاحاتها  فإّن  ذلك،  من  أكثر  المتعددة  األدوار 
هم  من  بالرعاية  لتشمل  تمتد  وأمومُتها  أسرَتها،  تدعم 
إّنه من خالل  اإلطار  تقول في هذا  في مجال عملها. وهي 
على  مرت  التي  التاريخية  والتجارب  بها  الخاصة  المسيرة 
للنجاح  أّن  تدرك  واحد،  آن  األم في  والمرأة  القائدة  المرأة 
أو  كأم،  وتفشل  كقائدة  المرأة  تنجح  فقد  ثمًنا.  الحياة  في 
»لقد  وتضيف:  ولعائلتها.  الوحيدة  مملكتها  لمنزلها  تتفرغ 

في  النجاح  على  وصّممت  الكثيرة  التجارب  من  استفدت 
أن  فاستطعت  اآلخر،  أحدهما  يغلب  أن  دون  من  المجالين 
التوازن  أخلق  وأن  متعلمة  كامرأة  وشخصيتي  نفسي  أبني 
ورّبة  وزوجة  وكأم  قيادية  كامرأة  المتعددة  مواقعي  بين 
منزل وعائلة، وأن أوّظف خبرتي ونتاج مسيرتي في أسرتي. 
مع  عالقاتي  في  أتميز  جعلني  أًما  كوني  إّن  المقابل،  في 
يجعلهم  ما  وهــذا  ألوالدي  كحبي  للطالب  حبي  الجميع، 
في  احتضانهم  لحظات  في  الثانية  األم  لقب  علّي  يطلقون 

حفالت التخّرج، أما الزمالء فهم لي بمنزلة اإلخوة«.
 تؤكد الدكتورة المولى أّن الجامعة اإلسالمية في لبنان ال 
الذاتية  العلمية واألكاديمية أو السيرة  تتعاطى مع الملفات 
المرأة  فبإمكان  الجندرية.  الهوية  من  انطالًقا  أستاذ  ألي 
إليها. وتشير في هذا  الرجل  لم يصل  مواقع  إلى  أن تصل 
امرأة  كّل  أمام  الذاتية  سيرتها  وضعت  أّنها  إلى  السياق 

لتحفيزها على الوصول.
في  الفرنكوفونيـة  الجامعـات  رئاسـة  تسّلمت  أّنها  وبما 
الشرق األوسط والمكتب التنفيـذي التحاد الجامعات العربية 
وزارة  في  العالي  التعليم  مجلس  إلى  دخلت   ،51 للدورة 
التربية والتعليم العالي، فهي تتعاطى مع ملفـات األساتـذة 
والعلمي  األكاديمي  المستوى  من  انطالًقا  الجامعة  في 
بات  اإلناث  األساتذة  عدد  أّن  إلى  تلفـت  وهي  والبحثي. 

تقريًبا مساوًيا لعدد األساتذة الرجال، وهو على ازدياد.
 

 ماذا تقول لهّن؟
على  فتحّثهن  الطالبات  إلى  المولى  الدكتورة  تتوّجه   
إلى  والوصول  األحالم،  كل  لتحقيق  أساًسا  كونها  المثابرة 
يعد  لم  والمجتمع  تغّيرت  »فاألوضاع  الواعد.  المستقبل 
الــوزارة  وال  الرئاسة  في  ال  موقع،  أي  في  المرأة  يرفض 
األمر  وكذلك  العسكرية،  األجهزة  في  حتى  وال  النيابة،  وال 
بقطاعاته  العمل  وسوق  األكاديمية  المواقع  إلى  بالنسبة 

المختلفة«.
عون  جوزاف  العماد  إلى  الجزيل  بالشكر  تتوجه  وختاًما 
اإلسالمية  بالجامعة  واهتماماته  عنايته  على  الجيش  قائد 
الجيش  قيادة  المعقودة مع  باالتفاقية  تنّوه  لبنان، كما  في 
التحصيل  وعائالتهم  ــراده  وأف ضباطه  لمتابعة  تسهياًل 
العلمي، معتبرًة هذا األمر من أقدس الواجبات تجاه الجيش، 
التي  قطاعاته  مع  المشتركة  التعاون  بمشاريع  مشيدًة 
الجامعة كل  بموجبها وضعت من خالل موقعها في رئاسة 

الخبرات بتصرف العماد جوزاف عون.

منذ صغري وقفت إلى جانب والدي أستمّد 
منه القوة لمواجهة الصعاب في الحياة بعد 
أن انتصر عليها وحّول طفولته الصعبة إلى 

نجاح باهر في مجال القضاء.
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ميشكا مجبر موراني: 
كنت أصغر 

مديرة مدرسة

إلى  تعود  أن  قبل  أستراليا   – سيدني  جامعة  في  درست 
بيروت وتنضّم إلى الجامعة األميركية فيها. حازت شهادتي 
في  بدبلوم  وأتبعتهما  اإلنكليزي،  األدب  في   MAو  BA

التعليمية. اإلدارة 
التي  العملية  حياتها  بدأت  الدراسة،  مقاعد  تترك  أن  قبل 

امتدت عقوًدا من العطاء.

إعداد المعلمين
وكمستشارة  لألساتذة  كمدّربة   IC مدرسة  في  عملت 
والثانوية  والمتوسطة  االبتدائية  للصفوف  ومديرة  تربوية 
قبل تعيينها نائب رئيس أول للمدرسة. ومن المهمات التي 
عمل  ورشات  وإدارة  المهني  التطور  على  اإلشراف  توّلتها 
للمدّرسين في القطاَعين الخاص والعام في كل أرجاء لبنان.

التربوية، قّدمت مناهج وبرامج  الموارد  كمستشارة لمركز 
ولبنان  والكويت  البحرين  ظبي،  أبو  في  لمدارس  تدريب 

وسوريا  السعودية  العربية  والمملكة  ونيجيريا  وعمان 
المناهج  مجال  في  عمل  ورشــات  ونظمت  )اليونيسيف(. 
والقيادة، كما خططت وطّبقت مراحل متعّددة من مشاريع 
إضافة  عمل  طواقم  تدريب  على  وعملت  مدارس،  تأسيس 

إلى اإلشراف على الموظفين وتقييم أدائهم.
عملت أيًضا في مجال الدراسات الثقافية ودورات اإلشراف 
وفي  بيروت  في  األميركية  الجامعة  في  التربوية  والقيادات 
تقييم  على  عملت  كما  اللبنانية،   – األميركية  الجامعة 
األردن  في  الدولية  الباكالوريا  تقّدم  مــدارس  وترخيص 

وقطر.
إسهام في إصالح النظام التعليمي

الحرب  نهاية  »في  تقول:  مسيرتها  عن  موجزة  لمحة  في 

مسيرتها  خالل  موراني  مجّبر  ميشكا  السيدة  واجهت 
بعمرها،  تتعلق  تحديات  والتربية  التعليم  في  الطويلة 
بديمومة  تتعلق  أخرى  تحديات  عن  فضاًل  امرأة،  وبكونها 
اللبنانية.  الحرب  سنوات  أسوأ  خالل  التعليمية  المؤسسة 
لكّنها نجحت في التغلب على التحديات وتجاوزها، وانتقلت 
من منصب إلى آخر ومن موقع إلى آخر تاركة بصمتها في 

مشاريع اإلصالح التربوي وإعداد المعلمين وسواها.

تحية لها



والكتب  الدورات  تنسيق  لجان  في  عضًوا  أصبحت  اللبنانية 
التربوي  لإلصالح  الوطني  المشروع  في  وعضًوا  المدرسية 
اللبنانية  الجمهورية  في  واإلنماء  للبحوث  التربوي  والمركز 
و  UNESCO بين  مشترك  مشروع  في  عضًوا  كانت  كما 
UNDP وCERD ضّم لجنة متابعة إصالح النظام التعليمي 

اللبناني من أجل تقييم البرامج التربوية الجديدة.
في  عمل  ورش  وأدارت  البرامج  تطوير  في  أيًضا  شاركت 
الجندرة والقيادة في مجاالت شراكة النساء للتعّلم وللحقوق 
األوسط  الشرق  ومنطقة  واشنطن  في  والسالم  والتنمية 

حاضــرت  أفريقيــا.  وشمال 
والتعليـم  التربيـة  حـــــول 
والجنــدرة  المدنيــة  والتربيـة 
في  عقــدت  مؤتمــرات  في 
والجامعــة  األميركية  الجامعــة 
في  األميركيــة   – اللبنانيــة 
وفــي   UNESCOو بــيــروت 
جامعَتي هارفرد وجون هوبكنز 

وفي األونيسكو«. وتضيف:
حبها  وقادها  المتخصصة،  المقاالت  من  عــدًدا  »نشرت 

لألدب إلى كتابة قصص ومذكرات وقصائد.
معرفتها الموسوعية ترتبط على األرجح بامتالكها المذهل 
تعرف  األم(،  )لغتها  اإلنكليزية  إتقانها  إلى  فهي  للغات، 
الفرنسية والعربية واليونانية ولديها خبرة باللغة اإليطالية 

بحكم عملها«.
وسـام  الفرنسية  الحكومة  قّلدتها   2018 العام  في 

.Palmes Académiques
حتى  أتوقف  ولم  مراهقة  كنت  منذ  أعمل  »بدأُت  تقول: 
اآلن. أعمل حالًيا كمستشارة كما أّنني عضو في مجلس إدارة 
برمانا هاي سكول ومدرسة األهلية. عملُت طوال 25 سنة 
أيًضا كعضو في مجلس إدارة مدرسة البشارة األرثوذكسية.
التحديات التي واجهتها تتعلق بعمري وجنسي إضافة إلى 
أسوأ  خالل  التعليمية  المؤسسة  بديمومة  المرتبطة  تلك 

سنوات الحرب اللبنانية.
امرأة  ثانوية، وأصغر  عّلمت في مدرسة  امرأة  كنت أصغر 
نائب  وأول  مدرسة  أدارت 
 ،IC لمدرسة  أول  رئيس 
اضــطــررت  حياتي  طـــوال 
مضاعف  بشكٍل  العمل  إلى 
ولطالما  الرجال  مع  مقارنًة 

كانت معاييري عالية.
حين  ــك،  ــذلـ لـ نــتــيــجــة 
تستلزم  مهمات  تسّلمت 
ــا مـــن الــمــســؤولــيــة  ــًس ح
وعلى  واإلناث  الذكور  لدى  المواهب  اكتشاف  على  حِرصت 

تدريب األساتذة الملتزمين واليافعين من أجل أن ينموا«.
أوقاًتا  يواجه  التعليمي  نظامنا  أّن  موراني  السيدة  ترى 
صعبة، وتعتبر أّن المشروع اإلصالحي الذي التزمه لبنان في 
نهاية الحرب اللبنانية وتعاون فيه القطاعان العام والخاص 
إلعادة إحياء النظام التعليمي وبّث الحياة فيه، كان من أكثر 

المشاريع التي شاركت فيها تشويًقا. 
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المشروع اإلصالحي الذي التزمه لبنان في نهاية الحرب اللبنانية وتعاون فيه القطاعان العام 
والخاص إلعادة إحياء النظام التعليمي وبّث الحياة فيه، كان من أكثر المشاريع التي شاركت 

فيها تشويًقا. 

تتعلق بعمري  التي واجهتها  التحديات 
المرتبطة  تلك  إلــى  إضافة  وجنسي 
خالل  التعليمية  المؤسسة  بديمومة 

أسوأ سنوات الحرب اللبنانية.
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هي في األساس عّداءة شاركت في سباقات ماراثون عالمية، 
شاء القدر أن تتعّرض لحادث مؤسف، وشاءت العناية اإللهية 
أن ُتكتب لها الحياة من جديد، فكان أن حملت نذًرا ورسمت 
حلًما. والنتيجة، »ماراثون بيروت« الذي حجز مساحة ممّيزة 
حاماًل  والعالمية،  المحلية  الرياضية  النشاطات  خارطة  على 

راية قضايا وطنية وإنسانية واجتماعية...
السّيدة مي الخليل تتوّقف عند محّطات في مسيرة رافقها 

خاللها دعم الشركاء والعائلة. 

أّن »خلف ما حّققه ماراثون بيروت من نجاح  الخليل  تؤّكد 
مثالّيين  أطــراف  مع  وشراكات  واعتبارات  عوامل  مجموعة 
آمنوا برسالته اإلنسانية وأهدافه المتعددة وطنًيا واقتصادًيا 
من  ذلك  وسوى  وثقافًيا،  وخيرًيا  وبيئًيا  وسياحًيا  ورياضًيا 
األهداف التي نلتقي بها مع هؤالء األطراف الذين يتشاركون 
معنا النجاحات التي تحققت«. وتقول: »لقد شّجعني على إطالق 
هذه المسيرة كوني في األساس عّداءة رياضية ومشاركة في 
دور من  له  كان  القدر  وحتى  العالم،  في  الماراثون  سباقات 
خالل حادثة الدهس التي تعّرضت لها في أثناء حصة تدريبية 
تحضيًرا لمشاركة ماراثونية في الخارج. تدّخلت العناية اإللهية 
نطلق  أن  والحلم  النذر  وكان  جديد،  من  الحياة  لي  وكتبت 
ماراثون بيروت. وهذا ما كان عندما انطلقت الجمعية في العام 
وبالحلو من  وبالخبرة،  بالتحّديات  ُطبعت  2003 في مسيرة 
أبرزها  والقاهرة، وكان  الصعبة  الظروف  والمّر من  النجاحات 
إلغاء سباق بلوم بنك بيروت ماراثون للعام 2019 وهي المرة 

األولى التي ُيلغى فيها السباق منذ انطالقه«.

منصة لدعم قضايا المرأة
الداعمين  الرعاة  المشّجعين  قائمة  إلى  الخليل  تضيف 
والوزارات واإلدارات والمؤسسات العامة والقطاعات العسكرية 
والصحية  واألهلية  الخيرية  والجمعيات  والنقابية  واألمنية 
أّن  وتوضح  قنواته،  بكل  واإلعالم  المدني  المجتمع  وهيئات 
هناك  كان  لكن  مشروعها،  نجاح  في  أسهم  امــرأة  كونها 

الذي  ماراثون  بيروت  عمل  فريق  وجود  منها  أخرى،  عوامل 
تجربة  »نجاح  أّن  الخليل  وتــرى  االحترافية.  السمة  امتلك 
»جمعية بيروت ماراثون« جاء ليؤّكد مرة جديدة قدرة المرأة 
في الموقع القيادي والمسؤول، علًما أّن الجمعية انطالًقا من 
واألهلية  القطاعات،  كل  في  وحضورها  المرأة  بدور  إيمانها 
التي تملكها لتكون بطلة تليق بها الميدالية، اعتمدت برنامًجا 
أيًضا  شّكال  والسباق  البرنامج  للسيدات.  وسباًقا  للتدريب 
منصة لدعم حقوق المرأة اللبنانية وقضاياها المحّقة، ودائًما 
المهتمة  وتلك  النسائية  والجمعيات  الهيئات  مع  بالتعاون 

بقضايا المرأة«.
عائلتها كانت سنًدا لها، زوجها وأوالدها هم نبض حركتها 
ودورها في تنظيم السباقات وإقامة النشاطات المرافقة، في 
ترتكز  أوالدها  نفوس  زرعتها في  التي  الرسالة  فإّن  المقابل 
تجاه  والتضحية  العطاء  لجهة  السليمة  المواطنة  مبدأ  على 
الدولية، وتعزيز  الخارطة  إثبات دوره وحضوره على  الوطن، 
االستقرار  ترسيخ  في  والمساهمة  واألرض  الشعب  وحدة 

والسلم األهلي.

َأقِدمي وال تترّددي
وحول ماهّية رسالة الماراثون للمرأة اللبنانية، تعتبر الخليل 
أّن »رسالة الماراثون للمرأة اللبنانية هي الدعوة لتكون صاحبة 
المبادرة الخاّلقة على كل الصعد وفي كل المجاالت، وتتجاوز 
الحواجز والصعاب االجتماعية والصحية والنفسية، وتكون لها 
اإلدارية  مهماتها  عبر  رياضًيا  المتقّدمة  المواقع  في  الريادة 
والتحكيمية والتدريبية واعتالء منصات التتويج كعّداءة بطلة«.
ختاًما، توّجه الخليل تحّية إكبار وتقدير للمؤسسة العسكرية 
للمرأة  وتتمّنى  الوطن،  ألجل  والتضحيات  العطاءات  على 
لها  وتقول  كافة،  المشروعة  على حقوقها  الحصول  اللبنانية 

»طريقك قرارك« َأقدمي وال تترّددي.

مي الخليل: 
َأقِدمي وال تترّددي

تحية لها
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زينة قاسم مثال للشجاعة المنتصرة على األلم الكاسر بقوة 
إثر  اليف«  فور  »رودز  جمعية  أسست  فقد  والرجاء.  العطاء 
الحادث المفجع الذي أودى بحياة ابنها، وحّولت المأساة إلى 

مسيرة عطاء من أجل اآلخرين. كيف استطاعت ذلك؟ 

تقول زينة: »كنت أمام خيارين بعد المأساة التي قلبت حياتي 
البكاء،  رأًسا على عقب. أن أنزوي وأقضي معظم حياتي في 
أو أن أحاول تجنيب األمهات البكاء. اخترت الحل الثاني ألّنني 
أعرف حجم الوجع الكبير الذي تعانيه األم حين تفقد جزًءا من 
قلبها إلى األبد. لقد ولدت »رودز فور اليف« من الموت لكّنها 
حّولته إلى حياة. بالطبع هذا لن يعيد طالل إلى أحضاني إّنما 
تلّقوا  ما  إذا  أمهاتهم  أحضان  إلى  مثل طالل  اآلالف  سيعيد 
العناية الطبية واإلنقاذية الالزمة في الفترة الذهبية التي تلي 

وقوع الحادث.
أتتني من  بل  أنا مصدرها  أكن  لم  لي  ُأعطيت  التي  القوة 
طالل، وهي التي تعطيني كل يوم دافًعا لتوسيع رقعة مهمة 
المدنيين  من  واسعة  شرائح  اإلنقاذ  يطال  حتى  الجمعية 

والعسكريين على حٍد سواء«.

أوقف النزيف وبرامج أخرى
باألمل  الجمعية  هذه  خالل  من  العمل  يرفدها  حد  أي  إلى 
والفرح؟ وما الذي حققته الجمعية بشكل عام؟ تجيب عن هذا 
السؤال مؤكدة أّنه »ليس هناك من عمل اجتماعي ال ترافقه 
األمل  لكن  آخر.  إلى  حين  من  اإلحباط  يشوبه  وال  الخيبة 
المؤسسة  المطاف.  نهاية  في  على سواهما  يتغلبان  والفرح 
العسكرية مثاًل كان تجاوبها سريًعا وقد حققنا معها برعاية 
برنامجين  عون  جــوزاف  العماد  الجيش  قائد  من  مشكورة 
إنقاذيين، أحدهما متخصص في إنقاذ ذوي اإلصابات البليغة 
إّبان المعارك والحروب، واآلخر ُمَعّد ألطباء الطوارئ وطواقم 

بدورات  مؤخًرا  باشرنا  ثم  الجيش.  في  واإلسعاف  التمريض 
جديدة على برنامج دولي هو »أوقف النزيف« وعممناه على 
المجتمَعين المدني والعسكري، كما عملنا على توفير حقائب 
خالل  وأنفسهم  رفاقهم  إنقاذ  عليهم  تسّهل  للجنود  إنقاذ 

المعارك والحروب.
ثقافة  في  ثغرة  سّد  هو  الجمعية  حققته  ما  إّن  باختصار، 

اإلنقاذ في لبنان«.

أكثر من رسالة
تتوّجه زينة قاسم بأكثر من رسالة إلى أمهات عاَنيَن ظروًفا 

قاسية كتلك التي مّرت بها، فنقول:
والرجاء  للتأمل  ووقت  للعزاء  ووقت  للبكاء  وقت  »هناك 
والعمل. الجروح ال تلتئم وهي تترك ندوبها طوال العمر. أن 
تنظر األمهات إلى هذه الندوب ال بأس. لكن أن تغرز فيها 
اهلل.  عنه  يرضى  ال  عذاٌب  فهذا  جديد  من  لتفتحها  السكين 
أفّكر بأمهات الشهداء وخصوًصا العسكريين منهم وأدعو اهلل 
عّز وجل أن يثلج قلوبهّن، والعزاء األكبر لهّن هو أّن استشهاد 
نموت من  عندما  والقيمة.  والمغزى  بالمعنى  مليء  أبنائهّن 

أجل الوطن يصبح الموت معبًرا من معابر الخلود«.
أما الشباب الذين يقودون سياراتهم بسرعة جنونية فُتوّجه 
الدولة.  إلى  أواًل  بخصوصهم رسالة، وتقول: »أوّجه رسالتي 
تطبيق  لتفرض  جيل  إلى  جيل  من  ننتظرها  زلنا  ما  دولــٌة 
القانون، خصوًصا قانون السير الجديد الذي تعبنا نحن وغيرنا 
من أجل إقراره في المجلس النيابي منذ ثماني سنوات. القانون 
هو هيبٌة أواًل قبل أن يكون أي شيء آخر. عندما يشعر سائق 
المركبة أّن عقابه حتمي في حال المخالفة سيرتدع حتًما. أما 
إذا اعتبر السائق أّنه فوق القانون وثّمة من يساعده بالواسطة 
والرشوة والتحايل على القانون فسيستمر في القيادة الرعناء 
وسيعّرض  واألنظمة،  القوانين  كل  الحائط  عرض  ضارًبا 

المزيد من الناس وخاصة الشباب للموت أو اإلعاقة«.

زينة قاسم: 
العطاء يحّول الموت 

إلى حياة
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عفيفة الديراني 
أرسانيوس:

 SOS أشكر أطفال
على كل لحظة ونظرة

كانت  إّنما  التطوعي،  العمل  في  االنخراط  اختارت  حين 
إنسانيتها  إتمام  إلى  يدعوها  داخلي  لصوٍت  تستجيب 
مثمرة  إنسانية  خبرٍة  وبعد  الضعيف.  مساندة  خالل  من 
لقرى  الوطنية  الجمعية  كرئيسة  موقعها  بفعل  اكتسبتها 
األطفال SOS، ازدادت السيدة عفيفة الديراني أرسانيوس 

النهوض بوطننا. التطوع من أجل  قناعة بأهمية 

لكّن  الكثيرون،  يخشاها  كبيرة  مسؤولية  األطفال  رعاية 
تؤكد  فهي  مختلف،  منظار  من  تراها  أرسانيوس  السيدة 
أّن »رعاية األطفال فاقدي السند األسري مسؤولية إنسانية 
»هل  تتساءل:  وهي  مقدسة«.  تكون  تكاد  كبرى  ووطنية 
أهلهم؟  رعاية  من  المحرومين  لألطفال  نقّدمه  ما  يكفي 
هذه مسؤولية الدول، ولكن هل هذا يعفينا من مسؤوليتنا 
هذا  لنا  يقدم  ماذا  دائًما  نسأل  أن  تعّودنا  كمواطنين؟ 

الوطن وال نتساءل ماذا نقدم نحن لوطننا«.
األطفال،  قضية  التزام  إلى  دفعها  الــذي  السبب  وعن 
عن  يعبر  ألّنه  حصره  أو  تحديده  الصعب  »من  أّنه  توضح 
إلى  شخصًيا  انجذاًبا  يكون  فقد  تحليل.  أو  تبرير  بال  ذاته 
أيًضا  ولعله  الضعيف.  جانب  إلى  والوقوف  الحق  مناصرة 
بهذا  تشعرنا  إضافية  درجة  بإنسانيتنا  لالرتقاء  محاولة 

الرضى عن الذات. وفي جميع األحوال تعتبر أرسانيوس أّن 
انحيازها إلى األطفال تلقائي، فكم بالحري إذا لم يكن لهم 

معيل له وال سند؟«.

فريد نموذج 
قرى  في  تجربتها  عن  أرسانيوس  السيدة  وتتحدث 
المجتمع،  في  فريًدا  نموذًجا  تشّكل  التي   SOS األطفال 
بمرور  الماضي  العام  في  االحتفال  تّم  أّنــه  إلى  مشيرة 
إلى  بانتمائها  افتخارها  تأسيسها ومؤكدة  على  قرن  نصف 
البدايات. وتضيف:  القرى منذ  الرعيل الذي رافق نمو هذه 
رائًعا  األطفال تمثل نموذًجا  زالت قرى  »خمسون سنة وما 
لرعاية األطفال الذين فقدوا أسرهم نتيجة اليتم أو التخلي 

تحية لها
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يواجهها  شتى  ألسباب  أو  األسري،  التفكك  أو  واإلهمال، 
بديلة  وأًما  دافًئا  بيًتا  لهم  تؤمن  لبنان، فهي  في  األطفال 
كل  وقبل  لنموهم.  الصالحة  البيئة  تشكل  حاضنة  وقرية 
بلوغهم  حتى  وترافقهم  التعليم  لهم  توفر  هي  شيء 
الرعاية  من  الرائد  النموذج  هذا  الكاملة.  االستقاللية 
األسرة  إلى  يمكن  ما  أقرب  ُيعتبر  األمد،  طويلة  البديلة 
من  مدعوًما  بكونه  يتميز  قد  أّنه  غير  السليمة.  الطبيعية 
من  الطفل  مرافقة  بإمكانه  مدرب  ورعائي  تربوي  طاقم 
واثًقا  ويصبح  التحديات  يتخطى  أن  وإلى  واحد  يوم  عمر 

الحياة«. وقادًرا على مجابهة 

رائد  برنامج 
لبنان  مناطق  منتشرة في  قرى  أربع  إلى وجود  وإذ تشير 
معايير  عليهم  تنطبق  الذين  األطفال  كل  تستقبل  كافة، 
مناطقهم،  أو  طوائفهم  عن  النظر  بصرف  البديلة  الرعاية 
توضح أيًضا أّن »هناك برنامًجا رديًفا ومكماًل للرعاية ضمن 
الرعاية  يقدم  الذي  األسرة«  تمكين  »برنامج  هو  القرية 
بسبب  أرامل  نساء  تعيلها  التي  لألسر  الشاملة  األسرية 
فقدان األب أو مرضه أو غيابه، فتصبح عرضة للتخلي عن 
 SOS الـ البرنامج الذي وضعته  أطفالها«. وهي تعتبر هذا 
في لبنان سنة 1986، برنامًجا رائًدا كنموذج للرعاية، وقد 
ضمن  األطفال  يرعى  مميز  كنموذج  الدولي  االتحاد  تبّناه 
أسرهم البيولوجية من دون فصلهم عن بيئتهم الفضلى، 
أملها  عن  أرسانيوس  وأعربت  الطبيعية.  العائلة  وهي  أال 
هذا  لبنان  في  االجتماعية  الشؤون  وزارة  تتبنى  أن  في 
أدنى بكثير من  أّن كلفته  البرنامج وتدعمه وتعّممه، علًما 

البديلة ومردوده أفضل بكثير. الرعاية  كلفة 
االجتماعي  الصعيد  على  لنجاحها  كان  إذا  عّما  سؤال  في 
أّنها  أرسانيوس  السيدة  الخاصة، توضح  حياتها  على  تأثير 
التطوع،  بسبب  اجتماعًيا  ناجحة  كامرأة  نفسها  تصّنف  ال 
ويلتزمها  بها  يؤمن  لقضية  يتطوع  الذي  اإلنسان  ألّن 
مكافأة.  أو  بداًل  أو  اجتماعًيا  موقًعا  المقابل  في  ينتظر  ال 

نستجيب  إّنما  طوعي،  عمل  في  االنخراط  نختار  إذ  »فنحن 
نحو  السعي  هي  داخلنا  في  ذاتية شخصية  رغبة  أو  لحاجة 
إتمام إنسانيتنا. وما علينا إال أن نشكر من يتيح لنا فرصة 
تؤكد  فهي  المنطلق،  هذا  ومن  الحاجة.  هذه  لتحقيق 
في  ترعرعوا  الذين  األطفال  وبخاصة   SOS للـ  شكرها 
بإنسانيتنا  أشعرتنا  لحظة وكل نظرة منهم  قراها على كل 

وبمعنى وجودنا في حياتهم«.

الداخلي النداء 
الراغبات  للنساء  تقدمها  التي  النصيحة  إلى  بالنسبة  أما 
المرأة  »إّن  تقول  فهي  واإلنساني،  االجتماعي  العمل  في 
الراغبة في العمل اإلنساني ال تنتظر نصيحة من أحد. عليها 
أن تنصت إلى النداء الداخلي في نفسها وأن ال تتوانى عن 
حالًيا  الحاجة  بأمّس  ووطننا  مجتمعنا  إّن  تردد.  بال  تلبيته 
إلى المزيد من التطوع والعمل في المجاالت كافة من أجل 
أتمنى  فإّنني  النصح،  من  بد  ال  كان  إذا  أما  به.  النهوض 
العطاء  ثقافة  ترويج  إلى  أطفالهّن  مع  األمهات  تسعى  أن 
وأن  ألطفالها  القدوة  تكون  أن  أم  كل  فعلى  مقابل.  بال 
الصغر  منذ  نفوسهم  في  لتترسخ  تطّوعها  في  تشركهم 
نعمة  يتذّوقوا  ولكي  والمساندة،  والتعاضد  التطوع  ثقافة 
باب  من  يأتي  ال  والتطوع  التغيير.  في  والمساهمة  العطاء 
عمل الخير بمعناه الضيق، إنما هو شكل من أشكال العمل 
بالخبرة  والمقرون  الجدي  االلتزام  عن  الصادر  التنموي 

واالحترافية. والمعرفة 
كمادة  التطوع  إلزامية  التربية  وزارة  تضع  أن  أتمنى 
تطبيقه  مع  تتعامل  وأن  الدراسي،  المنهج  في  أساسية 
بجدية تشبه التعامل مع المواد األساسية األخرى، كما هو 

الحال في بالد العالم النامي والراقي«.
األمل  هي  ورجااًل  نساًء  الشابة  »األجيال  بالقول:  وختمت 
الوحيد الباقي لنا. هؤالء هم أدوات التغيير. إنّنا نعّول على 
هذا  الوطن،  لهذا  وانتمائهم  بالمواطنية  شعورهم  زخم 

إذا وّفرنا لهم أبسط الظروف كي ال يهجروا لبنان«.
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حياتها،  مسيرة  به  ورسمت  الصغر،  منذ  التطوع  عرفت 
فتغلغل في كل تفاصيل قراراتها. تجربتها األولى في التطوع 
الدكتورة  بدأت  بعدها  ومن  اللبناني،  الكشاف  في  كانت 
لتنطلق  اللبناني  األحمر  الصليب  في  تجربتها  غندور  مريم 
ومسارها،  وجهتها  الطب  كان  أكاديمًيا  العطاء.  رحاب  في 
إال أّن زواجها غّير هذا التوجه إلى اختصاص آخر هو اإلرشاد 
والتوجيه النفسي، ومن خالله كان لها دور مهم في توجيه 

الجيل الناشئ نحو مسار مثمر عملًيا وإنسانًيا.

تعود الدكتورة غندور إلى تاريخ المرأة اللبنانية وأدائها في 
الصليب  في  سيما  وال  والتطوعي،  اإلنساني  العمل  مجاالت 
في  وخصوًصا  ونجاحاتها  إبداعاتها  فتؤكد  اللبناني،  األحمر 
أهّم  على  الحصول  من  وتمّكنت  اإلنساني،  العمل  مجال 
وأولئك  المغتربات  السيدات  يخّص  ما  في  وذلك  المواقع 
مثال  خير  أّن  إلى  وتشير  المحلية.  الساحة  على  الموجودات 
على مساهمة المرأة اللبنانية في العمل اإلنساني هو فكرة 
عن  انبثقت  التي  اللبناني  األحمر  الصليب  جمعية  تأسيس 
سعي حثيث وجهود جّبارة لسيدات لبنانيات بفضلهّن صدر 
لجنة  أول  وتشكلت   1945 العام  في  التأسيسي  المرسوم 
األحمر  الصليب  وضع  في  البارز  الدور  لهّن  وكان  مركزية، 

اللبناني على خارطة المنظمات العالمية للمؤازرة والمساعدة 
اإلنسانية. وتشير إلى أّن للمرأة دوًرا بارًزا في نشر مفاهيم 
والجمعيات  شيء.  أي  قبل  األّم  فهي  وتعاليمها،  اإلنسانية 
الرائدات  السيدات  من  عالية  نسًبا  تضّم  لبنان  في  األهلية 

المنخرطات في مجاالت إنسانية ومجتمعية عّدة.

مسيرة غنية
تقول:  اللبناني  األحمر  الصليب  في  الخاصة  تجربتها  عن 
داخلي  في  أحمل  كنت   1980 العام  منذ  بدأت  »مسيرتي 

الدكتورة مريم غندور: 
العمل اإلنساني 

تجربة ممتعة

تحية لها
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ســواء.  حد  على  واإلنــســان  الجمعية  تخدم  مشاريع  عــدة 
أسهمت في السنوات األولى بإنجاز منهاج دراسي للتدريب 
توجيهًيا  توعوًيا  برنامًجا  وضعت  كما  األولي،  اإلسعاف  على 
تجربتي  المخدرات.  آفة  مواجهة  هدفه  والشابات  للشباب 
ما  بكّل  إنسانية  متعة  كانت  اللبناني  األحمر  الصليب  في 
للكلمة من معنى، ما دفعني خالل وجودي في نيويورك لنيل 
مع  التطوعي  العمل  في  االنخراط  إلى  الدكتوراه،  شهادة 
الصليب األحمر األميركي، الذي اكتسبت في صفوفه خبرات 
مهمة على مدى أربع سنوات«. حملت خبراتها وأفكارها إلى 
الصليب األحمر اللبناني في مشاريع أدت إلى تحديث العديد 
من أدوات العمل وآلياته، وتّم اعتمادها على مدى السنوات 

السبع األخيرة وخالل توّليها منصب نائب الرئيس.
التأسيسية  اللجنة  رئيسة  ترأست منصب  ذلك،  إلى  إضافة 
لفرع بيروت الذي أبصر النور في العام 1996، وما زالت حتى 

تاريخه عضًوا ممثاًل لهذا الفرع في الحاكمية المركزية.

روح الجماعة
هذه  من  اكتسبته  ما  أهم  أّن  إلى  غندور  الدكتورة  تشير 
التجربة هو روح الجماعة التي نفتقدها في وطننا. »فالعمل 
مبادئ  من  ينطلق  عندما  السّيما  للنجاح  أساسي  الجماعي 
أّنها  اعتبار«. وتضيف  اإلنسان فوق كل  سامية تضع خدمة 
تعّلمت أيًضا الوقوف على مسافة واحدة من الجميع والتزام 

الحياد وسط التنّوع في المجتمع اللبناني.
المرأة ومساعدتها  مناصرة  تتواَن عن  لم  طوال مسيرتها 
في فتح اآلفاق أمامها لتكون في صلب الحاكمية المركزية، 
كما  االقتصادية.  باالستقاللية  ولتحظى  القرار،  ومراكز صنع 
الميادين،  السليم في مختلف  الجندري  التوّزع  سعت إلرساء 
وذلك من خالل األبحاث العلمية التي قامت بها ومشاركتها 
في العديد من الجمعيات واللجان التي ُتعنى بشؤون المرأة 

المحلية  وتمكينها، إضافة إلى عدد من السلطات والهيئات 
الرسمية.

الجهد والثمن
ما الثمن الذي دفعته في مقابل هذا القدر من الجهد الذي 
يبقى  ثمن  أي  أّن  تؤكد  األحمر؟  الصليب  خدمة  في  ُوضع 

خجواًل أمام ما تّم تحقيقه على المستوى اإلنساني.
إلى جانب دورها في الصليب األحمر اللبناني، كان للدكتورة 
غندور تجربة ممّيزة في الجامعة األميركية في بيروت، وهي 
مساري  في  تحّكمت  أساسية  فكرة  من  »انطلقت  تقول: 
األساس  هذا  على  وتنميته.  اإلنسان  بناء  وهي  األكاديمي، 
المدماك  وهم  والشابات  الشباب  نحو  اهتمامي  وّجهت 
فقد عملت  زاهر ووطن معافى.  أي مستقبل  لبناء  األساسي 
في مجال التوجيه المهني ورّكزت على توجيه طاقات الشباب 
الفعلي.  النمو  نحو  اللبناني  االقتصاد  دفع  في  للمساهمة 
الطالب  هــؤالء  من  العديد  تسّلم  التوجيه،  هذا  وبفضل 

مناصب في أعلى المستويات في لبنان وبالد االنتشار«.
في  تبّوأتها  التي  المناصب  أّن  توضح  اإلطــار،  هذا  وفي 
من  األكبر  الجزء  بتحقيق  لها  سمحت  األميركية  الجامعة 
هذا الهدف، فعملها كأستاذة في اإلرشاد والتوجيه والعمل 
منطقة  في  مركز  أول  تأسيس  إلى  أدى  للطالب  العيادي 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا لإلرشاد والتوجيه والتوظيف 

للطالب، وهو ما كان له دور أساسي في مستقبلهم.
من  به  قامت  ما  كل  أّن  غندور  الدكتورة  تؤكد  أخيًرا، 
حياة  رسالة  إليها  بالنسبة  كان  المجاالت شتى  في  إنجازات 
كفاءة  من  لديها  ما  كل  مستثمرة  لتحقيقها  اندفعت  وتحدٍّ 
بصمة  لتترك  الضمير،  راحة  سوى  مقابل  دون  من  وخبرة 
إيجابية في مسار اإلنسان وتضع حجر أساس في بناء مجتمع 

أفضل.





هي واحدة من الضباط اإلناث اللواتي ارتقين إلى أعلى 
رتبة في الجيش، ما الذي يعنيه لها هذا األمر؟ وهل كانت 
تعيد التجربة لو عاد الزمن إلى الوراء؟ في ما يأتي تتحدث 
العميد اإلداري فاديا صقر عن تجربتها بما اكتسبته منها، 

وما واجهته من مصاعب.

عالية  رتبة  إلى  الوصول  أّن  صقر  العميد  أكدت  بدايًة، 
تحّمل  في  المتواصل  العمل  بعد  السنين  مّر  على  يأتي 
المسؤوليات وبذل الجهد والمثابرة في العطاء، والمحافظة 
المراكز  تولي  في  والجدارة  الكفاءة  وإثبات  االنضباط  على 
األنظمة  من  تعتبر  تكن  أًيا  الرتبة  أّن  ترى  وهي  القيادية. 
الرؤساء  بين  المتبادلة  العالقات  لتحديد  ابُتكرت  التي 
والمرؤوسين. والعميد هو السند المعتمد عليه في المواقف 
واألمور والحاجات كافة، والقيادة هي جزء مهم من اإلدارة. 
وكل قائد يتطلع إلى النجاح يجب أن تتوافر لديه المهارات 
معه  والعاملين  العمل  لتوجيه  القيادية  والسمات  والقدرات 

إلى تحقيق الهدف المطلوب.

المرأة في الجيش متمّكنة
لها ذلك،  أتيح  لو  ما  التجربة في  استعدادها إلعادة  وعن 

تقول: 
يمّكنها  لمن  بحاجة  ليست  الجيش  في  المرأة  ألّن  »أكيد، 
فهي متمّكنة، وهذه التجربة أثبتت نجاحها، وكان لها مردود 
إيجابي على الوحدات العسكرية، كما أّنها ساعدت في تعزيز 
التفاعل المهني واإلنساني وتحسين األداء الوظيفي ما شجع 

قيادة الجيش على تطويع المزيد من اإلناث«.
الجيش  في  خدمتها  خالل  من  أّنها  صقر  العميد  وتؤكد 
»تطوعي  تضيف:  وهــي  ومحبتهم  الناس  ثقة  اكتسبت 

مختلف  في  المرأة  لدور  الوعي  مستوى  رفع  في  ساعدني 
المجاالت، خصوًصا تلك التي يحتاج خوضها إلى الكثير من 
التصميم والمثابرة والثبات. وال شك أن ثقة قيادة الجيش 
هذه  دخولها  في  أساسي  دور  لها  كان  المرأة  بقدرات 
المجاالت، فنجاحها في السلك العسكري يؤكد قدرتها على 

النجاح في أي مجال آخر.
أما مسيرتي المهنية ففتحت لي مجااًل للمشاركة في تحّمل 
دون  من  التزمه  بواجب  والقيام  بلدي  تجاه  المسؤولية 
تردد، كما أّنها علمتني أّن التفهم التام آلراء اآلخرين يدفع 

العاملين معك لزيادة اإلنتاج«.
 

فّن التعامل مع المرؤوسين
تخوض  كامرأة  صعوبات  من  واجهته  بما  يتعلق  ما  في 

مجااًل لطالما كان مقتصًرا على الرجال، قالت:
القيادة  ألّن  الخدمة  سنوات  خالل  صعوبات  أواجــه  »لم 
في  التأثير  على  والقدرة  المرؤوسين،  مع  التعامل  فن  هي 
سلوك اآلخرين. والقائد الناجح هو الذي يؤثر في عسكرييه 
إلى  بحاجة  العسكر  األفضل.  إلى  فيدفعهم  سلوكهم  وفي 
قائد، وتحديًدا إلى القائد الناضج. وهناك صفات تمّيز قائًدا 
المشاكل والصعاب، وأبرزها  عن غيره فتساعده في تخطي 
الذكاء والثقافة والخيال والتكّيف مع المتغيرات وقوة اإلرادة 
ورباطة  اإليجابي  والتفاعل  بالنفس  والثقة  بالصبر  والتحلي 

الجأش«.
في  المتطّوعات  إلى  نصيحة  صقر  العميد  ُتوّجه  أخيًرا 

الجيش حديًثا فتقول:
»كل عمل بال متابعة وإشراف جيد على التطبيق هو ضياع 
للوقت والجهد. لذلك، عليكّن بعدم التهّرب من المسؤولية 

وعدم تحميل أخطائكّن لآلخرين«.

العميد اإلداري 
فاديا صقر: 

لو عاد الزمن 
الستعدت التجربة
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وكيف  اليونيفيل  في  اإلناث  الجنود  عدد  إلى  تشير  بداية 
29 شباط  »لغاية  فتقول:  إلى جنسياتهم،  يتوزعون نسبة 
يعملن  امرأة   575 تضم  اليونيفيل  قوات  كانت   2020
)المياه  وبحًرا  لبنان(  )جنوب  بًرا  السالم  حفظ  مجال  في 
ضمن  يعملن  ــرأة  ام  26 وهناك  اللبنانية(،  اإلقليمية 
معظم  ويمضين  لليونيفيل  التابعة  البحرية  القوة  عديد 
اليونيفيل  ضمن  اإلناث  الجنود  تتوزع  البحر.  في  أوقاتهّن 
تبلغ مساحتها  التي  لبنان  عملياتها في جنوب  منطقة  على 
مقر  ضمن  يعملن  اإلناث  الجنود  مربًعا.  كيلومتًرا   1060
القطاعات  قيادات  مقرات  إلى  إضافة  الناقورة  في  القيادة 
لجهة  مساهمة  األكثر  البلد  هي  غانا  اليونيفيل.  ومواقع 
 118 يبلغ  وهو  اليونيفيل  قوة  في  اإلناث  جنودها  عدد 
مع  فرنسا  ثم  ومن  امرأة   67 مع  إندونيسيا  تليها  امرأة، 

63 امرأة«. 
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نساء السالم: 
الواجبات نفسها والحقوق نفسها

ضمن قوات األمم المتحدة المؤقتة في لبنان مئات من النساء اللواتي تركن بالدهّن ليشاركن في عملية حفظ السالم 
في جنوب لبنان، وهي عملية تتجاوز البعدين العسكري واألمني لتشمل مهمات على صلة مباشرة بتحسين ظروف معيشة 

السكان وتمكين المرأة بما أسهم في جعلها شريًكا أساسًيا في تنمية مجتمعها.
عن »نساء السالم« ومهماتهّن والقطاعات التي يعملن فيها تتحدث الرائد هيلدا مايندرتسما )المستشارة في القضايا 

الجندرية ضمن اليونيفيل(، إلى »الجيش«.

تحية لها

عدد  لجهة  مساهمة  األكثر  البلد  هي  غانا 
جنودها اإلناث في قوة اليونيفيل وهو يبلغ 

11٨ امرأة.



العامالت  النساء  »جميع  أّن  مايندرتسما  الرائد  وتؤكد 
ويتمّتعن  نفسها  الفرص  على  يحصلن  اليونيفيل  ضمن 
ما  وفــي  الــذكــور«.  الجنود  غــرار  على  نفسها  بالحقوق 
اليونيفيل  النساء ضمن  فيها  تخدم  التي  بالمجاالت  يتعلق 
الجنود  اإلناث.  الجنود  لعمل  محدد  مجال  من  »ما  تقول: 
لدينا  اليونيفيل.  ضمن  كلها  المواقع  في  يخدمن  اإلناث 
التي  المجتمعات  أبناء  مع  مسيرات  في  يشاركن  نساء 
الراجلة  الدوريات  في  يشاركن  كما  فيها  مواقعنا  تنتشر 
العسكري  التعاون  مشاريع  إلى  إضافة  المؤللة،  والدوريات 
للمجتمعات  الطبية  المساعدة  وتقديم   CIMIC المدني 
مقر  في  يخدمن  إناث  رتباء  أيًضا  لدينا  تحتضننا.  التي 
جنود  لدينا  كذلك،  القطاعات.  ومقرات  اليونيفيل  قيادة 
تقديم  في  العامالت  من  وغيرهن  كطبيبات  يعملن  إناث 
تديرها  عدة مستشفيات  في  يعملن  وهّن  الصحية  الرعاية 
أيًضا  يشاركن  اإلناث  الجنود  لبنان.  جنوب  في  اليونيفيل 
الخاصة  العسكرية  الشرطة  وفي  اللوجستية  األعمال  في 
باليونيفيل. وتجدر اإلشارة إلى أّن اليونيفيل شّكلت فرقــة 
والزي  العسكري  بالــزي  اإلنــاث  الجنــود  من  مؤلفــة 
المدنــي  التعــاون  مشاريع  ضمن  يعملن  اللواتي  المدني 

العمليــات. منطقــة  في  العسكــري 
تحمل  والتي   2016 آب  في  تأسست  التي  الفرقة  هذه 
 FAST أو  والتحليل  للتقييم  اإلنــاث  الجنود  فرقة  اسم 
األلوية  على  يكون  حين  نسائي  عنصر  تأمين  تضمن 
من  نساء  مــع  التفاعل  اليونيفيل  ضمن  المشاركة 
تلقت  الفرقة  هذه  من  عنصر  كل  المضيفة.  المجتمعات 
للمشاركة  نداء  أي  لتلبية  مستعدة  وهي  خاصة  تدريبات 

يتوافر  ال  وبخاصة حين  الحاجة  تدعو  عندما  عملية  أي  في 
عنصر نسائي في اللواء المشارك في مهمة ما«.

جنوب  في  النساء  تمكين  في  اليونيفيل  أنشطة  إسهام 
فتوضح:  مايندرتسما  الرائد  عنده  تتوقف  موضوع  لبنان، 
مهمتها  سالم  حفظ  قوة  األســاس  في  هي  »اليونيفيل 
على  ترّكز  المهمة  أنشطة  كل  أّن  حين  وفي  جًدا.  واضحة 
األمن  مجلس  قــرار  ينص  كما  األساسية  مهمتها  أداء 
1701 إال أّن جنود حفظ السالم ضمن اليونيفيل ينّفذون 
باستمرار العديد من المهمات التي تقع ضمن إطار التعاون 
على  وبناًء  المضيفة  للمجتمعات  دعًما  العسكري  المدني 
التعاون هذه  أنشطة  المجتمعات. وقد أسهمت  طلب هذه 
الهدوء  على  الحفاظ  في  العمالنية  األنشطة  إلى  باإلضافة 
في منطقة العمليات طوال 13 سنة. تّم تنظيم بعض تلك 
أحد  لبنان.  جنوب  في  النساء  تمكين  أجل  من  األنشطة 
نساء في  تتسّلمها  التي  التعاونيات  األمثلة على ذلك دعم 
معارض  استضافة  عبر  الجمعيات  ودعم  النائية،  المناطق 
اليونيفيل. للنساء عرض منتجاتهن في قواعد  حيث يمكن 
من  العديد  اليونيفيل  نّفذت  فقد  سبق  ما  إلى  إضافة 
تحسين  بهدف  السريع  األثــر  ذات  التنموية  المشاريع 
يهدف  المشاريع  هذه  بعض  للنساء.  االقتصادية  األوضاع 
لتأمين مورد  النساء  إليها  التي تحتاج  المهارات  تعليم  إلى 
ودورات  الطهو  تعليم  دورات  المثال  سبيل  على  رزق. 

اللغات وندوات حول مهارات االتصاالت، إلخ...«.
قوات  في  اإلناث  الجنود  »إّن  قالت:  حديثها  ختام  وفي 
المجتمعات  إلى  بالنسبة  به  يحتذى  مثااًل  يشّكلن  الونيفيل 
على  قــادرة  المرأة  أّن  للمجتمع  يظهرن  هّن  المحلية. 
تقليـدًيا  كان  دور  وهو  عسكرية  قوة  ضمن  دورها  أداء 

للرجـال«. 
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جنود حفظ السالم ضمن اليونيفيل ينّفذون 
تقع  التي  المهمات  من  العديد  باستمرار 
ضمن إطار التعاون المدني العسكري دعًما 
للمجتمعات المضيفة وبناًء على طلب هذه 

المجتمعات.

المشاريع  من  العديد  اليونيفيل  نّفذت 
تحسين  بهدف  األثرالسريع  ذات  التنموية 

األوضاع االقتصادية للنساء.



عن  مختلف  مكان  إلى  الصدفة  أخذتها 
تخّطت  التي  مسيرتها  وبــدأت  تخطيطها، 
الـ25 عاًما في شركة طيران الشرق األوسط 
! غادرت بلدتها الجنوبية الدوير  MEA بتحدٍّ
بيروت  في  األميركية  بالجامعة  والتحقت 
اختصاص  في  العلمي  تحصيلها  لتتابع 
مستقبلها  مسار  تغّير  ولكن...  الرياضيات، 
حاجة  إعـــالن  مــن  لها  زمــيــل  سخر  حين 
وإناث،  ذكور  طّيارين  إلى  إيست«  »الميدل 
ُيجدن  فتيات وهنَّ أصاًل ال  قائاًل: »يطلبون 

قيادة السيارات«!

التحدي
ما.  يوًما  التحدي  خوض  وقررت  واجهته 
أنا  و»ها  لالمتحان،  ذاته  ورفيقها  خضعت 

اليوم بعد 25 سنة أقود طائرة وهو ال«.
أهلها  مــعــارضــة  كــانــت  ــى  األولـ العقبة 
إلى  دخولها  فكان  التجربة،  هذه  لخوضها 
عالم الطيران أشبه بمهّمة مستحيلة. ولكّن 
الدراسة  مقاعد  بترك  وتهديدها  إصرارها 
دفعهم إلى القبول باألمر الواقع واالستسالم 

لرغبتها.
نسألها: هل أنِت سعيدة بمهنتك؟ فتجيب 
بال ترّدد: »هي المهنة األجمل على اإلطالق، 

ولو عادت بي األيام لما اخترت إاّل أن أكون قبطان طيران«. 
وتتابع حديثها بشغٍف عن مهنتها وكأّنها نعمة أغدقها اهلل 
عليها: »ُيقال إّن من يحّبه اهلل يريه دنياه، فكيف الحال إذا 
كنت أرى دنيا رّبي وفوق كل ذلك أحصل على راتب مقابل 

هذا العمل؟«.

حسنات وسيئات
وسيئاتها.  حسناتها  أخرى  مهنة  ألي  كما  الطيران  لمهنة 
سلبًيا  ــًرا  أم تشّكل  التي  بالوحدة  روال  تنعم  جهتها  من 
بالنسبة لمعظم الناس، فتجلس مع نفسها في غرفة صغيرة 
شروق  وروائعها،  السماء  أمامها  القيادة(،  معزولة)مقصورة 
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الكابتن روال حطيط:
كما على األرض كذلك في الجّو!

وذكائها  الواثقة  بابتسامتها  بلدانها،  بين  وتتنقل  األرضية  الكرة  تجوب  عالًيا،  السماء  في  تحّلق  حين  هي  جميلة 
وصالبتها. هي أنثى وهي زوجة وأم تطهو وتدّرس وُتنشئ أبناًء متفّوقين... وهي امرأة سّباقة وطليعية تقود طائرة! 

إّنها الكابتن روال حطيط التي لمع اسمها في عالم الطيران لتصبح المرأة األولى والوحيدة في لبنان التي تقود طائرة.

تحية لها
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تستمتع  والطبيعة...  األرض  وتحتها  وغروبها،  الشمس 
الخالق وكل ما لم يشّوهه اإلنسان، فتنعم  بمشاهدة لوحة 
السفر  بروعة  أيًضا  وتستمتع  والتأمل.  الذهني  بالصفاء 
عن  فضاًل  جديدة،  وثقافات  وحضارات  بلدان  إلى  والتعّرف 
مستًوى  تحّتم  كونها  الوظيفة  لهذه  الجيد  المادي  المردود 

عالًيا من المخاطر.
في مقابل حسنات هذه الوظيفة، تشتاق روال إلى دفء بيتها 
وعائلتها، إلى تحديد روتين أيامها والشعور باالستقرار، وهو 
أمر ال تؤّمنه وظيفتها. »ال نعرف آحاًدا وال أعياًدا، وال لياًل وال 
نهاًرا... قد تمّر أعياد أبنائي من دون أن أكون موجودة إلى 
جانبهم فأحتفل معهم باتصال هاتفي أو فيديو، وربما هذا 

األمر هو ما يجعلهم غير راغبين في خوض هذه التجربة«.

راهنوا على استسالمي!
هل واجهتك صعوبات خالل سعيك إلى ممارسة عملك؟

فيه  الحياة  في  اإلنسان  به  يقوم  ما  »كــل  روال:  تجيب 
ينتظر   Prototype عينة  أكون  حين  الحال  فكيف  صعوبات، 
الجميع نجاحها أو فشلها؟ لذا بالطبع تكون الصعوبات للفتاة 
الشاب، وأكبر  التي يواجهها  أكبر من تلك  المهنة  في هذه 
دليل على ذلك هو الفرق في امتحانات الترقية التي خضعنا 
بعد  ما  في  اكتشفت  فقد  نفسه.  الوقت  في  وزوجي  أنا  لها 
أمام  جًدا  بسيطة  عليه  يطرحونها  كانوا  التي  المسائل  أّن 
والتي  الطائرة  على  تحصل  قد  التي  والمشاكل  الفرضيات 
كانت ُتطرح علّي. كانوا يراهنون على استسالمي كامرأة أو 
شعوري بالضعف واالنهيار أمام الصعوبات والمشاكل، وهذا 

ما لم يحصل«.
تحديًدا،  مهنتها  في  تواجهها  التي  الصعوبات  عن  أّمــا 
فتفّندها ضمن ثالثة أنواع: الطقس وهو أمر تتخّطاه بالخبرة 
التقنية  األعطال  أو  والمشاكل  لذلك،  المخصصة  والمعدات 
التي  التأهيلية الدورية  وتواجهها أيًضا بالخبرة واالمتحانات 
يخضع لها كل طيار )كل 6 أشهر( والتي تحّضره ألي نوع من 

األعطال التي قد تطرأ على متن الطائرة.
فيتمثل  إليها،  بالنسبة  األصعب  وهو  األخير،  النوع  أما 

هذا  شجار...(.  صحي،  )عارض  بالركاب  المتعلقة  بالمشاكل 
مع  العالقات  بناء  يتطلب  ألّنه  يقلقها  المشاكل  من  النوع 
وليس  أفعالهم،  وردود  شخصياتهم  تختلف  الذين  الناس 

هناك معايير محددة للتعامل معهم.
في مقابل ذلك، »أصعب ما يمكن أن يواجهه اإلنسان في 
الحياة هو كسب ثقة َمن حوله«، وهو ما عملت روال جاهدًة 
لبلوغه مع زمالئها في العمل منذ بدأت كمساعدة طيار وحتى 
احتاللها منصب قائد طيارة. وفي هذا اإلطار، واجهت أيًضا 
ردود فعل الركاب كونها امرأة تقود طائرة. في البداية كان 
معظمهم يرتعب ويترّدد في الصعود على متن الطائرة، »يا 
ما سمعت اهلل يستر القبطان امرأة«، وكثيرون نزلوا عن متن 
القيادة، يصعب  على  وبعد 10 سنوات  اليوم  لكن  الطائرة. 
التعبير عن مدى فخري حين يعّبر الكثيرون من الركاب إّنهم 

يثقون بي: »طالمـا أنـِت القبطـان فنحـن مرتاحون«.
ربما بدأ المجتمع اليوم يتقّبل أكثر فكرة دخول المرأة في 
استطاعت  »فقد  روال،  تضيف  الذكورية،  المهن  معتركات 
واألكيد  كافة«.  المجاالت  في  النجاح  على  قدرتها  تظهر  أن 
نساء  تشّجع  حين  سيتبلور  نجاحها  أّن  هو  إليها  بالنسبة 
أخريات على خوض هذه التجربة، وليس من خالل أن تكون 
المرأة  توّسع  أن  هو  األهم  تخوضها.  التي  الوحيدة  المرأة 
آفاقها وتكون جاهزة القتناص الفرص، فتسعى وراء أحالمها 

لتحقيقها.

تجربة الجيش
بقيادة  لإلناث  المجال  بإفساحه  الجيش  تجربة 
حطيط  روال  القبطان  تعتبرها  الحربية،  الطوافات 
خطوة إيجابية جًدا، مبنية على الوعي واالنفتاح وتقّبل 
وجود العنصر النسائي في مجال الطيران الحربي، هنَّ 
. أن يعطي جيشنا الفرص لكل  اللواتي أثبتَن أنفسهنَّ
مشّجع  أمر  هو  وإناًثا،  ذكوًرا  اللبناني  المجتمع  فئات 

ا برأيها. جدًّ
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رلى حمادة: 
لن تحصل المرأة على حقوقها 

إال إذا...
مّثلت دور المرأة القوية القادرة، كما جّسدت في الكثير من أدوارها معاناة المرأة وانسحاقها أمام الظلم والقهر. كيف 

تنظر الممثلة القديرة رلى حماده إلى مسألة حقوق المرأة؟

المرأة  أّن  حمادة  رلى  ترى 
على  تحصل  لــن  اللبنانية 
التمييز  يتوقف  ولن  حقوقها 
تتغّير  عندما  إال  تجاهها، 
الشخصية  األحــوال  قوانين 
فقط  عندها  تمسها.  التي 
يضمن لها القانون المساواة 
ــي الــمــجــتــمــع كــشــريــك  فـ
ــوضــح:  ــي ت ــ حــقــيــقــي. وه
إال  ذلك،  يحصل  لن  »برأيي 
في ظل قانون مدني يشمل 
المواطنين اللبنانيين جميًعا، 

وال يفّرق بين ذكر وأنثى«.
هو  إليها  بالنسبة  الفن 
يحّدده  ال  واإلبــداع  ــداع،  إب
ــك تــقــول:  ــس، مــع ذلـ ــن ج
العالم،  كل  في  كما  »طبًعا 
اللبنانية  الفنانة  تــواجــه 

تلك  عن  تختلف  صعوبات 
الفنان  الرجل  يواجهها  التي 
مثاًل  منها  اعتبارات،  لعدة 
أولوية  الممثلة  ُتعطى  أن 
لجمالها قبل موهبتها، لذلك 
ال  حقيقية  مــواهــب  هــنــاك 

تحظى بالفرص«.
الخاصة  الفنية  تجربتها  أما 
فتختصرها بالقول: »مشواري 
كله  الفني هو مشوار جميل 

فرح«.
ــهــّم األكــبــر هــو فصل  وال
األحوال  قوانين  عن  الدين 
قوانيـن  فلدينـا  الشخصيـة، 
كان  إن  المرأة  بحق  جائـرة 
إعطـاء  أو  الحضانـة  لجهة 
الجنسيـة أو اإلرث أو جرائـم 

الشـرف....الخ

تحية لها



زينب عبد الرؤوف سالم: 
ال شيء مستحيل ونقطة على السطر

في  التحدي  كبَر  الصغر،  منذ  حلمها  كان  الجبال  تسلُّق 
داخلها وقادها من تسّلق جبال لبنان الصخرية إلى تسّلق 
جبال الهماليا الجليدية. الرياضية زينب عبد الرؤوف سالم 
مغامرتهـا  في  ومضـت  الجيش  وعلـم  لبنـان  علـم  حملـت 

إلـى القمة.

محفوفة  مغامرة  الهماليا  تسّلق  كثيًرا،  ترّددت  البداية  في 
فالجبال  وتدريبية،  مادية  كبيرة  تحديات  فيها  بالمخاطر، 
المحّلي  التدريب  يكن  لم  وبالتالي  فقط،  صخرية  اللبنانية 
ُمتاًحا. وفق ما تشرح زينب. غير أّن الحلم ظّل يلّح عليها فقّررت 
تخّطي التحديات ومواجهة الصعاب مدعومة بتشجيع رئيس 
الجمهورية العماد ميشال عون وقائد الجيش العماد جوزاف 
الجرود« ومضيُت،  لبنان والجيش و»فجر  أعالم  عون. حملُت 

تقول زينب.

اإليمان والعزم سالًحا
كانت زينب اللبنانية الوحيدة ضمن مجموعة من 40 شخًصا 
جاؤوا من دول مختلفة للمشاركة في مغامرة تسّلق قمة على 
قائلًة:  التجربة  هذه  عن  تتحّدث  وهي  متًرا،   6189 ارتفاع 
المتابعة والوصول إلى  انتابني الخوف من عدم القدرة على 
أتخّيل  كنُت  والعزم،  باإليمان  تسّلحت  أّني  إاّل  مــراًرا،  القمة 
معنوياتي  فترتفع  األمانة،  سأزرع  حيث  إلى  الوصول  لحظة 
بالدي  أعالم  ورفعت  حقيقة  الحلم  أصبح  وهكذا  جديد.  من 
والجيش و»فجر الجرود« على قمة جبل »آيالند بيك« في إنجاز 

غير مسبوق«.

شغف ال حدود له
في  موظفة  وهي  المخبرية،  العلوم  في  إجازة  زينب  تحمل 
المختبرات التابعة للمستشفى العسكري المركزي ومسعفة في 
الصليب األحمر اللبناني، لكن ذلك ال يحّد من شغفها الرياضي 
بما يتطلبه من تدريب، فهي تواظب على ممارسة النشاطات 
عن  فضاًل  طويلة  مسافات  واجتياز  كالتخييم  يتطلبها  التي 
اختبار مغامرات جديدة. هي فتاة بدأت تمارس هوايتها فعلًيا 
بتسّلق الجبال اللبنانية في عمر الـ15 سنة، تعشق المغامرات 
وتحّب ملء وقتها بالنشاطات، الراحة في ساعات النوم فقط...

ماذا عّلمتها هذه التجربة؟ عّلمتها أن ال شيء مستحيل عندما 
»أن  تؤّكد:  وهي  هدفه.  إلى  السعي  على  اإلنسان  يواظب 
ا كانت  تكوني أنثى ال يعني أن تعجزي عن تحقيق حلمك أيًّ

الصعوبات، ونقطة عالسطر«.
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أعالم  ورفعت  والعزم،  باإليمان  تسّلحت 
قمة  على  الجرود«  و»فجر  والجيش  بالدي 

جبل »آيالند بيك«



ــا عــلــى حــب الــوطــن  ــ ــت أوالده رّبـ
كانت  صغاًرا  كانوا  وحين  والجيش، 
التلفزيون  تجلس وإياهم أمام شاشة 
االستقالل  ــرض  ع مــًعــا  يــشــاهــدون 
األول  في  الضباط  تخريج  واحتفال 
أوالدها  لتفّوت على  لم تكن  آب.  من 
هاتين  خــالل  العسكر  ــة  رؤي فرصة 
تــزرع  هــي  فبرأيها  المناسبتين، 
بهذه  الوطنية  ــروح  ال قلوبهم  في 
والدة  كردي  أمل  السيدة  الطريقة. 
مصطفى  حسن  علي  الشهيد  العريف 
تحكي حكاية ابنها الذي كُبر، فتطّوع، 

واستشهد...

الذي  علي  أوالد،  ثالثة  لي  ــان  »ك
رّبيت  الــتــوأم،  وشقيقتاه  استشهد 
والجيش،  الوطن  حــّب  على  أوالدي 
كان  علي  ــزاب،  ــ األح عــن  واالبــتــعــاد 

صغره  منذ  متحّمًسا 
صفوف  فــي  للتطّوع 
العسكرية،  المؤسـسة 
التدخل  تطّوع في فوج 
من  الرغم  على  األول 
العائلة.  في  وحيد  أّنه 
 2018 ــار  آيـ  23 فــي 
خدمته  أثـــنـــاء  ــي  وفـ
حصل إشكال في ساحة 
للجيش  دوريــة  بين  النور)طرابلس( 
وعناصر من مكتب أحد نواب المنطقة. 

استشهد ابني«.

بين دمعة وأخرى
بين دمعة ُتمسح وأخرى تسيل، تتابع 
والدة الشهيد حكايتها: »تعيش والدة 
الخوف  وسط  أيامها  معظم  العسكري 
حالتي  كانت  ابنها، وهذه  على  والقلق 
الحماسة،  شديد  كــان  أّنــه  خصوًصا 
وكان يرّدد باستمرار » سأكون شهيًدا 

للوطن«.

وتضيف: »لم أتوّقع استشهاده بهذه 
الطريقة، نتيجة إشكال، لقد شارك في 
معركة الجيش ضّد اإلرهاب في منطقة 
لكانت  يومها  استشهد  لو  عرسال. 

شهادته دفاًعا عن الوطن وكيانه.

البزة ما زالت في بيتنا
مع استشهاده توّقفت الحياة بالنسبة 
إلينا. والدتي توفيت بسبب حزنها. وأنا 
وما  حصل،  ما  أتقبل  لم  اليوم،  لغاية 
زلت أحسبه موجوًدا في المنزل يشاركنا 
كل تفاصيل حياتنا. ما يعّزيني قلياًل هو 
أّن ابنتي ريان ترتدي بزة الجيش، وهي 
تطّوعت في فوج التدخل األول أيًضأ«.  

العسكري  أم  ــتــاب  ــن »ي وخــتــمــت: 
ابنها منذ  والخوف على  بالقلق  الشعور 
بعد  الشعور حتى  تطّوعه ويستمر هذا 
ال  القاتل.  باأللم  ويمتزج  االستشهاد، 
كنت  ولكن  اهلل،  حكم  على  اعتراض 
شهادة  شهادته  تكون  أن  أتمنى 
األبطال في معركة الشرف. الرب يحمي 
الصبر  الشهداء  أمهات  ويمنح  الجيش 
والقوة للنضال واالستمرارية في وادي 

الدموع«.

هناء كليب:
أّم تعّد األّيام والساعات...
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السيدة أمل كردي
بين دمعة وأخرى... 

حكاية شهيد

تحية لها

تدعو األّم ألبنائها أن يحميهم اهلل من كّل مكروه. دعواتها وصلواتها ترافقهم 
أّنى اتجهوا. وحين يغيبون عن ناظَريها تصبح حياتها مضبوطة على إيقاع واحد: 
في  وبات  ابنها  عنها  ُسلخ  أّم  معاناة  لوصف  الكلمات  تّتسع  فهل  اللقاء.  لحظة 

مكاٍن َقِفر ال ُيعرف إن كان سيعود منه حيًّا أم ال؟



ماري خوري:
أخت شجاعة تتسّلح باألمل

بكيت  بحروف.  أشهر وحبسها  وأربعة  معاناة سنة  اختصار  يمكنني  »ال 
الكلمات عّبرت ماري شقيقة  النهاية«. بهذه  أبكاني فرًحا في  ألًما واهلل 
العام  في  النصرة«  »جبهة  جماعة  اختطفته  الذي  خوري  جورج  الرقيب 

٢014، عن األيام الثقيلة التي رافقت فترة اختطاف شقيقها.

األخت التي صارعت الخوف لتحافظ على األمل بعودة شقيقها المخطوف 
عانت األمّرين، فمن حولها أّم مفجوعة ُسرق ضلع من ضلوعها، وأطفال 
آلبائهم  األطفال  صور  حملت  الصغيرة  األخت  والدهم.  عودة  ينتظرون 
المحتجزين في جبال ممتلئة شياطين بال رحمة وال رأفة. وجاهدت لتظّل 
العسكرّيين  من  إلثنين  المجرمين  إعدام  بعد  خصوًصا  المحنة  في  قوّية 

المخطوفين.  
 2015 العام  في  حصل  ما  وهذا  شقيقها  بعودة  أملها  ماري  تخسر  لم 
عندما عاد مع عدد من رفاقه إلى األراضي اللبنانية رافًعا علم بالده عالًيا. 
لكّنها أيقنت حينها أّن الحكاية لم تنتِه بعد، فالوضع النفسي لجورج كان 

الغاية، شعرت  لهذه  واختصاصيين،  أطباء  بتعيين  الجيش  قيادة  قامت  بعدما  منزلي وطبي.  واحتضان  متابعة  إلى  بحاجة 
تقول:  حينها.  في  الغريبة  جورج  تصرفات  أسرتها الحتواء  ألفراد  الوضع  مهّمة شرح  عاتقها  على  وأخذت  بطمأنينة  ماري 
»سهرنا ليالي ونحن نستمع إليه يروي أهوال تلك األّيام العصيبة. بذلك كّنا نشاركه ألمه فنخّفف وطأة معاناته. وفي نهاية 

كل أسبوع كنت ُأصّر على خروجه من المنزل لّلهو والترفيه، وهكذا أعدنا إليه حب الحياة«.
تحّلت ماري باإليمان والثقة بأّن شقيقها سيعود حتًما. وفي فترة االختطاف، كانت عائالت األسرى جميعها عائلة واحدة. 
اقتسموا الحزن والخوف والدموع والشوق عّل ذلك يخّفف من وطأة المصيبة عليهم. وهي تقول في كلمة أخيرة: »سهرت 
ليالي طويلة كان إيماني سندي، وَأعُين أوالد أخي الباحثة عن أبيهــم في كل زاويــة في المنــزل كانــت أملــي إلى أْن 

حّل الفرج«.
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السيدة هناء كليب والدة الرقيب ريان سالم الذي اختطفته »جبهة النصرة« في الثاني من آب سنة 2014، عاشت المحنة 
طوال 16 شهًرا كانت خاللها تعّد األّيام والساعات، زاُدها اإليمان وسالحها الصالة، تقول: »كنت أصّلي وأرجو اهلل أن ُيفرج 

عنه سالًما. كان إيماني باهلل قوًيا اّتكلت عليه، فوحده كان قادًرا أن يحمي ابني ويخّفف عّنا جميًعا هذه المحنة«.
انتظرت لحظة اإلفراج عن ولدها الذي أسرته جماعة ال تعرف الشفقة، قتلت اثنين من رفاقه بوحشية. الصبر مفتاح الفرج: 
أمانيها، ما كنت  أّنها حّققت جّل  المخطوفين اآلخرين عوًنا لها. عندما عاد معافى شعرت  صبرت وكانت مساندة عائالت 

ألطلب شيًئا غير ذلك، تقول: »المهم أّنه نجا أّما وضعه النفسي آنذاك فأمر أمكن تخّطيه«.
كان في قلبها أمل كبير بأّنها لن تكون خائبة وأّن عذابها سينتهي عاجاًل أم آجاًل. عند احتضانها فلذة كبدها بين ذراعيها 

صرخت الشكر لك يا رّب، وعادت إلى وجهها االبتسامة وإلى قلبها الراحة والطمأنينة.
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الحدودية  المواقع  تتمّيز  خصوصيته،  عسكري  موقع  لكل 
وخصوًصا في الجنوب بروح الصمود والمقاومة التي تطبع 
العسكريين وأداءهم. لكن هل من مكان للعسكري األنثى 

على الحدود؟ 

المشاة  لواء  في  الخاصة  تجربتها  خريش  إستيل  للجندي 
الجنوب،  في  المنتشرة  المقاتلة  الوحدات  من  وهو  الخامس 
حّس  لديها  ظّهرت  تجربة  اإلسرائيلي.  العدو  بمواجهة 
االندفاع وروح المسؤولية، فجعلتها تحمل سالًحا وتقف على 
الحدود من دون خوف، وتستمد من البزة التي ترتديها القوة 

واإلصرار.
بالوظائف  الفتاة  يحّد  كان  الذي  الواقع  لألمر  تستسلم  لم 
اإلدارية، بل طمحت وواجهت رفض أهلها ومجتمعها ساعيًة 
لتوَكل إليها مهمات ميدانية، فُتبرز طاقاتها وقدراتها وُتثبت 
تخدم  التي  للقطعة  ُمضافة  قيمة  حًقا  هو  وجودهــا  أّن 

لمصلحتها خصوًصـا وللمؤسسة العسكرية عموًما.

تحديات كثيرة تواجهها كأنثى في وحدة مقاتلة، انطالًقا من 
إلى جانب زمالئها  عاتقها خصوًصا  الُملقاة على  المسؤولية 
المنّفذة  المهمات  طبيعة  تشّكل  الحال،  وبطبيعة  الذكور. 
ولكن  إضافًيا.  تحّدًيا  فيها  تخدم  التي  الحدودية  والمنطقة 
المسؤولين  وبمساعدة  المستمّر  بالتدريب  ُيذّلل  كله  ذلك 
األنثــى  بدور  يؤمنون  باتوا  الذين  رفاقها  وبدعم  عنها، 
ويحترمـون قدراتهــا وبدأوا يتقّبلــون وجودهــا في الجيش.

بين  توّفقين  كيف  الشهير:  السؤال  عليها  ُيطرح  وحين 
أنوثتك ومهماتك العمالنية والقتالية، تبتسم إستيل وكأّنها 
تسخر من هذه الفكرة، وتقول: »أنوثتي ال أفقدها في مركز 
اهتماًما  أولي  لمظاهرها.  أهتم  أعود  ال  فقط  وإنما  عملي، 
للمهمة التي أنّفذها والتي تحّتم علّي مسؤولية كبيرة، وألتزم 
تعليمات القيادة بالنسبة للشكل والهندام. وحين أعود إلى 
واهتمامي  ولباسي  طبيعتي  إلى  أرجع  واجتماعياتي،  منزلي 
للذات،  وإثبات  مثابرة  قوة،  األنوثة  إّن  الخارجي.  بالمظهر 

وهذا ما عّلمني الجيش أن أؤمن به وأسعى إلى إثباته«.

الجندي 
إستيل خريش
أنثى على الحدود

تحية لها
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داليا فريفر: 
مسيرة التحدي 

واإليمان

الواثقة خاضت داليا فريفر  الثاقبة وابتسامتها  ببصيرتها 
سلسلة تحديات وربحت الرهان.

في  المتميزة  واإلعالمية  والمرّنمة  والفنانة  المرأة  هي 
أدائها وجمال صوتها، ما جعلها تحقق الكثير من اإلنجازات 
من  المرأة  في  تقول  فماذا  الجوائز.  من  العديد  وتحصد 

ذوات اإلرادة الصلبة؟ وما هي رسالتها لها؟

التحّدي هو الشعار الذي اتخذته بعد إصابتها بفقدان البصر، 
فهل ربحت التحّدي مع نفسها واآلخرين؟ 

من  مجموعة  هي  إليها  بالنسبة  الحياة  أّن  داليا  تكشف 
التحديات، وعلى كل إنسان أن يواجه الصعوبات والمشاكل 

التي قد تعترضه في أّي لحظة بعزم وثقة.

ربحت الرهان
شعار  رفعت  عشرة،  الثامنة  عمر  في  البصر  فقدت  أن  بعد 
التحدي عنواًنا للمرحلة الجديدة في حياتها، فقررت أن تتحّدى 
تؤكد  وهي  الحياة.  وحب  واإلرادة  باألمل  واإلعاقة،  الظلمة 
أّنه لوال اّتكالها المطلق على اهلل وإيمانها الراسخ به لكانت 
اجتماعي  واقع  مع  كانت  »البداية  وتضيف:  شاقة.  مسيرتها 
يرفض أحياًنا ذوي اإلرادة الصلبة، وأحياًنا أخرى ينظر إليهم 
يبتسم  الغد  أّن  من  متأّكدة  كنت  والشفقة.  العطف  بعين 
مجال  في  مغامرات  وخضت  واإلرادة  باإليمان  فتسّلحُت  لي، 
اإلعالم والفن وحققت الكثير من اإلنجازات وحصدت العديد 

من الجوائز، وغيرها من الجوالت.
نفسي،  على  وضعته  الذي  الرهان  ربحت  قد  أّنني  أظن 

والشكر هلل«.

كل إنسان مسؤول عن طريقه
حول الصعوبات التي قد تواجهها بشكل خاص امرأة تعاني 

إعاقة ما تقول:
الميادين  الكثير من  اليوم جدارتها في  المرأة  أثبتت  »لقد 
والقطاعات. فرسمت أهداًفا لطموحاتها وحققت تقّدًما مميًزا 
والفًتا. لم يخُل ذلك من بعض الصعوبات، لكّنها لم تتوقف 
الصعوبات  مواجهة  ذاتها.  وتحقق  مسيرتها  لتتابع  عندها 
واردة لدى كل امرأة، لكن اإلعاقة الجسدية تتطّلب مجهوًدا 
ال  حافًزا  تصبح  وعندها  اجتماعًيا،  ودعًما  جّباًرا  ونضااًل  أكبر 
شيء  فال  موجودتان  وباهلل  بالذات  الثقة  وطالما  حاجًزا، 
أّن لكل امرأة قضيتها أو رسالتها في  مستحيل. وتلفت إلى 
إلى  للوصول  النساء  جميع  تتضامن  أن  المهم  إّنما  الحياة، 

هدفهّن، ففي االتحاد قوة«.

تحية خاصة
هو  ــرأة،  ام أو  رجــاًل  أكــان  إنسان  »كل  فريفر  داليا  بنظر 
مشاكله  الرغم من  على  هويته  يحّدد  أو  يرسم طريقه  من 
استسلم  أو  حزن  أو  خاف  فإذا  تعترضه.  التي  والصعوبات 

سيخسر، وإذا تحّدى وابتسم سيربح الكثير«. 
لها  امرأة متمنيًة  إلى كّل  بالمعايدة  توّجهت  الختام،  وفي 
المزيد من التألق والنجاح لتبقى رسالة فرح وحب وأمل أينما 
الجيش  مؤسسة  في  مناضلة  كل  بالتحية  وخّصت  ُوجدت. 

اللبناني.



تحقيق: الرقيب كرستينا عباس
تصوير: العريف جاك البيطار

طوت 130 عاًما: 
رين تتذّكر وتتمّنى عميدة المعمِّ
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هي امرأة قوية، بكل ما للكلمة من 
معنى تمتلك قوة الجسد الذي ما زال 
صامًدا مع أّنها في العام الثالثين بعد 
المئة. وقوة اإلرادة التي بواسطتها 
ذّللت الكثير من الصعاب خالل حياة 
وقوة  قاسية.  العادي  بنمطها  هي 
الذكاء الذي أتاح لها التغّلب على 
أيام  العثماني  »العسكر« 
ميمونة  بــرلــك...  سفر 
عايشت  الــتــي  أمــيــن 
والتحوالت  الحروب 
ــت  ــا زال الــكــثــيــرة م
ــروي...  ــ تــتــذكــر وتـ
في  رة  معمِّ أكبر  إّنها 
ولــعــل هذه  الــعــالــم، 
مقدمة  ستكون  السطور 
غينيس  موسوعة  لدخولها 

لألرقام القياسية.

تحية لها



99

حين كانت صبية أحبت رجاًل، عارض 
بالخطيفة،  الحل  فكان  زواجهما  أهلها 
لكن العروس هي التي أخذت المبادرة 
ظّلت  القوة  معادلة  العريس.  وخطفت 
تحمل  كانت  لمصلحتها،  راجحة  دائًما 
في  تعب  كلما  أكتافها  على  زوجها 
الطريق إلى بلدة الدبابية - عكار حيث 
صاحبة  الــيــوم.  إلــى  تسكن  ــت  زال ما 
فنيدق  في  المولودة  الطويل  العمر 
الحروب  العام 1890، شهدت من  في 
واألحداث الكبرى ما يلزم اإلنسان أكثر 

لمعايشته.  عمر  مــن 
والحزن  الفرح  عرفت 
ولكن  ــي،  ــآس ــم وال
كما  تستمر«  »الحياة 
تقول. تِعبت كثيًرا في 

مختلف مراحل حياتها، وعلى الرغم من 
ربها،  زالت تشكر  وما  كانت  المشقات، 

فعبارة »الحمد هلل« ال تفارق شفتيها.
الخضراء،  المساحات  في بلدٍة تملؤها 
المحافظة  وعّلمتها  عائلتها  أمين  رّبت 
طبيعتهم.  وحماية  األجداد  مهنة  على 
البلدة  أراضــي  تُكن  لم  الماضي،  في 
زراعية فمعظمها كان مغًطى باألشجار 
منازل   4 فيها  وكان  والصخور،  البرية 
على  اليوم  حتى  البلدة  تحافظ  فقط. 
الخضراء،  المساحات  من  كبيرة  نسبة 
زراعية  أراٍض  ضمنها  مــن 
طبقتين  من  منازلها  واسعة. 
محاطة  وكّلها  األكثر  على 

باألشجار والمزروعات.

رين عميدة المعمِّ

رة في العالم  في العام 2015 توفيت اليابانية ميساوا أوكاوا التي اعتبرت يومها أكبر معمِّ

بحسب موسوعة غينيس لألرقام القياسية وكان عمرها 117 عاًما.

وفي 25 تشرين األول 2019 توفيت الروسية تنزيال بسمبييفا عن عمر يناهز 124 عاًما.

حالًيا تعتبر غينيس اليابانية كين تاناكا البالغة من العمر 117 عاًما أكبر معمرة في العالم.

رين  اليوم بات على الموسوعة العالمية أن تعيد النظر لتجعل ميمونة أمين عميدة المعمِّ
في العالم.



ذكريات سفر برلك
ــر بـــرلـــك«، وصــل  ــف ــام »س ــ فــي أي
وراح  بلدتها  إلــى  العثماني  العسكر 
العسكرية  الخدمة  إلى  الشبان  يسوق 
نسائية  ثياًبا  والدها  ألبست  والسخرة. 
أمين  تتذكر  بالتبن.  وخّبأته  وحجاًبا 
وتــقــول:  بتفاصيلها  الــحــادثــة  ــذه  ه
»أخذوا من البلدة اثني عشر شاًبا ونجا 
أبي منهم. لكّنهم أخذوا أحد الجمَلين 

االثنين اللذين كنا نملكهما«.
فالسيدة  أبــًدا.  الحروب  تكسرها  لم 
ميمونة كانت تخبئ الحنطة في رزمات 
الجوع.  لمحاربة  األرض  في  تضعها 
أهل  تنَس  لم  الصعبة  األيام  تلك  في 
بلدتها، كانت تطبخ يومًيا وتأخذ الغداء 
النهر.  قرب  المختبئين  البلدة  ألهل 
على  بالطعام  المليء  »الدست«  تحمل 
على  التنور  خبز  سلة  وتربط  رأسها، 
خصرها وتسير إلى النهر، ثم تعود إلى 
إلى  الطعام  جديد  من  لتحمل  بيتها 
حمله  بوسعها  يكن  لم  إذ  الجائعين 

للجميع دفعة واحدة.

حياة قاسية بكل المقاييس
عائلة  فــي  ميمونة  السيدة  كبرت 
ورعي  الزراعة  تعيش من  كانت  قروية 
الماشية والصيد، تماًما كما أعالت هي 
أهل  كما  العائلة  كانت  عائلتها.  أيًضا 
على  النهر  من  المياه  ينقلون  البلدة 
المياه  تكن  لم  إذ  الحيوانات  ظهور 
هناك  تكن  ولم  البلدة  في  متوافرة 
قنوات لجّرها. في الصيف، كان األهالي 
النهر.  من  بالقرب  أكواخ  في  يسكنون 
من  الكثير  فيها  قروية  حياة  عاشت 
تغرق  أرجلنا  »كانت  تقول:  المشقات، 
ونتابع  نسحبها  نكترث،  وال  الثلج  في 
نكن  لم  أّننا  من  الرغم  على  المسير، 

نرتدي الِنعال«.
ورعــي  الــزراعــة  ــي  ف أمــيــن  عِملت 

الماشية. طوال 50 سنة، كانت تقطف 
وتقيم  الكورة،  في  الزيتون  مواسم 
هناك طوال الوقت فال تعود إلى البيت 
إال بعد انتهاء الموسم. عملت أيًضا في 
الشمالية،  قناة  بلدة  في  التبغ  زراعــة 
يتدخل  هنا  طويلة.  لمدة  ليس  ولكن 
إلى  ليشير  الحديث  في  أحفادها  أحد 
لتنجز  فنيدق  إلى  تذهب  كانت  أّنها 
األعمال الزراعية ثم تعود لتنهي أعمال 
المنزل قبل أن يكون النهار قد انتهى. 
ويضيف: »عندما كنا نعمل مًعا، لم أكن 
سرعتها  بسبب  بها  اللحاق  أستطيع 

وقّوتها. دائًما تسبقنا«.
على الرغم من عملها في الزراعة خارج 
الماشية  فتحرس  تعود  كانت  البلدة، 
وترعاها وال تتذمر. في موسم الفستق، 
الباكر  الصباح  منذ  التقاطه  تبدأ  كانت 

حتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

من خيرات الطبيعة
في  السليم  »العقل  المثل  يقول 
على  ينطبق  ما  وهو  السليم«،  الجسم 
ورغم  اليوم،  فهي  ميمونة.  السيدة 
تعاني  ال  جيًدا،  تسمع  وال  ترى  ال  أّنها 
والضغط  كالسكري  مزمنة  أمراض  أي 
ما  فهي  سليم  وعقلها  ســواهــا.  أو 

وذاكرتها.  وعيها  على  محافظة  زالت 
تتذكر أحفادها جميعهم وتمّيزهم عن 
بعضهم، كما تتذكر األحداث التي مّرت 
تأكل  لم  الدقيقة.  بتفاصيلها  عليها 
مشتراة  أو  معّلبة  مادة  أي  حياتها  في 
خيرات  من  كله  طعامها  السوق،  من 

الطبيعة ومن منتجات المواشي.
إطعامها. وهم  أحفادها  يتولى  حالًيا، 
العادات  ويّتبعون  البلدة  في  يسكنون 
المجال  في  ويعملون  نفسها  الغذائية 
ُتوّفوا  فقد  أوالدها  أما  أيًضا،  الزراعي 

جميًعا.

اللـه يوفقكن
كان للسيدة ميمونة في ختام حديثها 
إذ  خــاص،  تمٍن  »الجيش«  مجلة  مع 
هو  العسكري  خضر  »حفيدي  قالت: 
تقّربوا  أن  منكم  أرجو  بي،  يهتم  من 
مكان خدمته. فهو يسكن بالقرب مني 
إن  التنقل.  في  ويساعدني  ويعيلني 
قّربتوه  ما  وإن  يوّفقكن  اللـه  قّربتوه 
قربولي  بس  يوّفقكن،  اللـه  كمان 
بدموع  ضحكتها  اختلطت  وهنا  ياه!«، 

عزيزة.
»اللـه  صوتها:  يرافقنا  البيت  غادرنا 

معكن توصلوا بالسالمة«.
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ُرزقت السيدة ميمونة بخمسة أوالد: 4 فتيات وصبي، ومات آخرون فور 
ابني  وتضيف:  تقول.  عّدن«  فيي  »ما  ُكُثر:  وأحفادهم  أحفادها  والدتهم. 
وحده أنجب 4 صبيان و6 فتيات، ولديه العديد من األحفاد، وألخواته أوالد 

وأحفاد كثيرون.

أبناء وأحفاد





لم تشأ رنا حايك العمل في مجال ميكانيك السيارات بسبب 
ضائقة مادية، أو لكونها مهنة عائلية موروثة. أرادت القيام 
اختصاًصا  لتتابع  الصعوبات  تحّدت  أحّبته.  ألّنها  العمل  بهذا 
من النادر أن تفّكر به اإلناث. فكيف أصبحت مهندسة ميكانيك 

وكهرباء سيارات؟

القصة
تخبرنا رنا قّصتها: »كنت أرافق أبي كلما أراد إصالح عطل 
في السيارة ألّنني كنت أحب االطالع على كل ما يوجد فيها. 
الميكانيك  في  العمل  يكون  أن  على  أصّريت  بعد،  ما  في 
مهنتي. أخذني أبي للتدّرب في كاراج رفيق له حين كنت في 
سن السابعة عشرة، كان يعتقد أّنني سأبّدل رأيي حين أجد 
الزيوت والشحوم على ثيابي وتحت أظافري بسبب العمل. خاب 
واليوم أصبحت  أكثر.  المهنة  التجربة عشقت  فبعد  أبي  ظن 

مهندسة ميكانيك وكهرباء سيارات«.
القوة البدنية شرط لمزاولة العمل الذي اختارته، لكّن هذا 
الشرط لم يقف يوًما عائًقا في درب طموحها وحّبها للمهنة. 
بـ  ُيعرف  التكنولوجيا قّدم حلواًل ووسائل مساعدة، ما  تطّور 
Special Tools يساعد في حّل البراغي وتركيبها مثاًل. وتضيف 
رنا في هذا السياق: »ال أخجل أبًدا من طلب المساعدة، إذا 
كان أحد البراغي مشدوًدا أكثر مما يلزم، فالذي عّلمني المهنة 

كان رجاًل وال داعي للخجل«.

خالًفا للمتوّقع
لم يقبل المجتمع الذكوري رنا كمهندسة ميكانيك بسهولة، 
الصعيد، وتخبرنا: »كنت كلما  إذ واجهتها مشّقات على هذا 
أرسلت سيرتي الذاتية إلى كاراج، وذهبت إلجراء المقابلة أالحظ 
الدهشة على وجوه المعنّيين. كانوا يتفاجأون عند رؤيتي إذ 
كانوا يتوقعون فتاة »مسترجلة«. وبعضهم كان يعتقد بأّنني 
الجئة من دولة أخرى. مع ذلك، ثّمة الكثير من األشخاص كان 

تحية لها
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يمارسن بكفاءة أعمااًل ُمهرت بطابع الذكورية. بعضهّن أتين إلى هذا العالم بدافع الشغف، وبعضهّن اآلخر قادتهّن إليه 
صدفة أو أجبرهّن ظرف قاٍس على عمل لم يخطر لهّن يوًما خوض غماره. في ما يأتي شهادات لشابَتين في مجال ميكانيك 
التي  الصعوبات  التغّلب على  إرادتهّن ونجحن في  السيارات، ولسّيدَتين في مجال آخر، األربعة اخترن مهًنا قاسية بملء 

اعترضتهّن. 

أّنني سأبّدل رأيي حين أجد  كان أبي يعتقد 
أظافري  وتحت  ثيابي  على  والشحوم  الزيوت 

بسبب العمل.



موقفهم مغايًرا. الشبان الذين يحّبون السيارات مثاًل يسّرهم 
التعّرف إلى فتاة تشاركهم الحديث الذي يهتّمون ألمره«.

من ناحية الصعوبات الجسدية، لفتت رنا إلى أّنها في البداية 
كانت تؤذي نفسها فحماستها كانت تدفعها إلى حمل القطع 
المناسبة  الوضعية  إلى  التنّبه  دون  من  بها  والسير  بسرعةٍٍ 
لذلك، لكّنها بعد الخبرة والدراسة باتت تقوم بعملها بإتقاٍن 

وتستخدم بنيتها كما ينبغي كي ال تتأذى.
رنا حايك اليوم لم تعد تأبه لمن ال يعجبه أّن تصلح سيارته 
بنفسها  واثقة  هي  بل  منها.  سيارته  على  يخاف  أو  فتاة، 
كقدوٍة  ويقّدمونها  بها  يثقون  باتوا  وزبائنها  وقدراتها، 

ِلبناتهم. 

 قصة أخرى
اّتجهت  »أحببُت عالم السيارات والسرعة منذ الصغر، لذلك 
إلى العمل في مجال الميكانيك. جّربت العمل وأحببته وأردت 
المثابرة وتحقيق النجاح فيه«. بهذه الكلمات تعّبر إلسي أبو 
وتضيف:  السيارات.  ميكانيك  مهنة  اختيارها  سبب  عن  زيد 
بين  تربيت  إنــاث،  فقط  مّنا   3 ولــًدا   11 نحن  عائلتي  »في 
الشبان، ورفاقي أيًضا من الذكور. هذا الجّو قد يكون سبًبا في 
نمو حشرّيتي إلى اكتشاف ما في داخل السيارات، فاكتشفت 

وتعلقت بالمهنة«.
كأنثى، في مجال ُعرف بكونه عماًل للرجال، لم تعاِن مشكالت 
يعانيها  قد  مشكلة  الجسدية  القوة  امتالك  فعدم  جسدية، 
العمل  إنجاز  في  تساعد  الحديثة  ــاألدوات  ف أيًضا،  الرجال 

بمجهوٍد أقل، وهذا ما يستفيد منه العاملون في الميكانيك.

كيف أعّلم المهنة لفتاة؟
برحابة على  تقّبلها  البعض  إليها؟  المجتمع  ماذا عن نظرة 
لم  مثاًل  الكاراج  في  العاملون  الشّبان  آخرين.  من  العكس 
يرّحبوا بها أول األمر وكانوا يتساءلون: »كيف يمكن أن نعّلم 
فتاة؟ لكّنهم تقّبلوها في ما بعد. مع مرور الوقت بَنت صداقات 
مع معارف وزمالء في المهنة. من جهتهم رّحب أهلها بالفكرة 

ودعموها، فهم يعرفون أّن هذا العمل يشبه شخصيتها إلى 
حّد كبير. ولكّنهم كانوا حذرين نوًعا ما لجهة الصعوبات التي 
َمّدتها  البعض  من  السلبية  التعليقات  تواجهها.  أن  يمكن 

بمزيٍد من الشجاعة والرغبة في إثبات الذات أكثر«.
تطّورت إلسي في عملها خطوة بعد أخرى وأثبتت نجاحها، 
السيارات  غيار  قطع  بْيع  مجال  في  العمل  إلى  انتقلت  وحالًيا 
التي  المهنة  في  وتعمل  حلمها  تحقق  بأّنها  سعيدة  وهي 

أرادتها دوًما.
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بها  يرّحبوا  لم  الكاراج  في  العاملون  الشّبان 
أول األمر وكانوا يتساءلون: »كيف يمكن أن 

نعّلم فتاة؟ لكّنهم تقّبلوها في ما بعد.

كمهندسة  رنا  الذكوري  المجتمع  يقبل  لم 
إذ واجهتها مشّقات على  ميكانيك بسهولة، 

هذا الصعيد.



ومنع  المجارير  فتح  بأعمال  ُتعنى  شركة  شقيقتان  أّسست 
موضع  أضحت  لكّنها  تعّجب  موضع  كانت  المبادرة  النّش. 
أبي  بيطار  أمل  لزوج  الشركة  تأسيس  فكرة  كانت  إعجاب. 

له  عماًل  يؤسس  أن  ويريد  طياًرا  يعمل  كان  الذي  خليل 
تفتتح  أن  زوجها  على  أمل  اقترحت  التقاعد.  بعد  يتابعه 
في  رفض  تقاعده.  حين  إلى  الشركة  وفاء  وشقيقتها  هي 
صعبة  عمل  وظروف  كثيرة  أوساًخا  العمل  في  ألّن  البداية 
في الشتاء والصيف. لكّنه عاد واقتنع بالفكرة خصوًصا وأّن 
الحفرّيــات إلصــالح  عن  تغنــي  تقنّيــات  اعتمــدت  الشركة 

األعطــال.
أراقب  كنت  زغير«،  »فان  على  العمل  »بدأنا  وفاء:  تروي 
العمال عن كثب وأحّلل ما يقومون به وأتعّلم حتى استوعبت 
المصلحة وتعّرفت إلى عمل كل آلة من اآلالت، وألّي حاالت 
آخر.  فريًقا  وأنا  فريًقا  أختي  واستلمت  عملنا  نما  ُتستعمل. 
عانينا  المضمار.  هذا  في  وانطلقنا  »الفان«  قيادة  تعلمت 
لساعات طوال وسط  نعمل  كّنا  إذ  بالطبع،  الجسدي  التعب 
لكّن  العائمة.  األماكن  في  المجاري  فتح  أثناء  في  األوساخ 

ثقة الزبائن بنا كانت تدفعنا إلى االستمرار«.

لمسة خاصة
أضافت الشقيقتان لمسًة خاّصة إلى عملهما، وّحدتا مالبس 
من  مظهرهم،  في  والترتيب  النظافة  على  وشّددتا  العّمال 
وضع القّفازات والحالقة اليومية إلى قّص الشعر وسوى ذلك 

من متطلبات الهندام المرتب.
وتضيف وفاء: »يستقبلوننا بنظرة تعجب ويوّدعوننا بنظرة 
إعجاب، اكتسبنا ثقة زبائننا، واشتركنا بعدة مسابقات خاصة 

النساء. بتمّيز 
منذ 6 سنوات تعبت أختي قلياًل فانتقلُت إلى اإلدارة. لدينا 
حاليًّا 3 فرق عمل منّظمة ومدربة، تنّفذ العمل على األرض 

ونحن نتابع عبر الهاتف«.
هدف  إلى  الوصول  في  رغبَن  إن  أّنهن  النساء  برهنت 
التي  الصعوبات  كل  وتخطي  فيه  النجاح  يستطعَن  معين 
يمكن أن تعترضهّن. فأمل ووفاء شقيقتان استطاعتا كسر 
الحواجز والنجاح في عمٍل صعب، كان وما زال خاًصا بالرجال 
أنثوية  لمسة  المهنة  هذه  إلى  أضافتا  ولكّنهما  باإلجمال، 

ساهمت في نجاحهما.
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بنظرة  ويوّدعوننا  تعجب  بنظرة  يستقبلوننا 
إعجاب.

كل  وتخطي  فيه  النجاح  يستطعَن  معين  هدف  إلى  الوصول  في  رغبَن  إن  أّنهن  النساء  برهنت 
الصعوبات التي يمكن أن تعترضهّن.





تحية لها
إعداد: ندين البلعة خيراهلل

المرأة في الجيوش العربية: 
حضور متفاوت بين دولة وأخرى

في  العسكري  السلك  إلى  باالنضمام  للمرأة  السماح  رغم 
بعض الدول، بقيت ترقيتها في الرتب ومشاركتها في الجبهات 
الساخنة مقّيدة، في حين لم تنتظر أخريات السماح لهنَّ في 
القتال واالنضمام إلى صفوف الجيش، إذ أدين دوًرا بارًزا في 
، السيما المرأة الجزائرية والفلسطينية، ومؤخًرا  تحرير بالدهنَّ
ويحملَن  يحاربن  والسوريات  والعراقية  الكرديات  شاهدنا 

. السالح دفاًعا عن بالدهّن أو قناعاتهنَّ
هنا لمحة عن دخول المرأة إلى صفوف الجيوش العربية:

العام  منذ  األردنية  القوات  في  المرأة  تشارك  األردن:   -
التعليم والتمريض واإلدارة  اقتصر دورها على  1950، وقد 
القوة  في   2010 العام  في  شاركت  أن  إلى  سنوات،  طوال 
القوات  وّقعت   2019 تموز  وفي  أفغانستان.  في  األردنية 

المسلحة األردنية وهيئة األمم المتحدة للمرأة مذكرة تفاهم 
تقضي بالمساواة بين الجنَسين، وتمكين المرأة ومشاركتها 

الفاعلة في قطاع األمن وعمليات حفظ السالم.
المرأة اإلماراتية في  الحديث عن مشاركة  - اإلمارات: عند 
العمل العسكري، ال بد من ذكر مريم المنصوري وهي رائد 
طيار وقائد سرب، وأول إماراتية تقود طائرات حربية مقاتلة، 
وقد شاركت في الضربات الجوية ضد داعش في سوريا. سمح 
شهًرا   12 لمدة  لإلناث  الطوعي  بالتجنيد  اإلماراتي  القانون 
في العام 2016، شرط موافقة أولياء أمورهن. وقد أسهمت 
مدرسة خولة بنت األزور العسكرية بشكٍل ملحوظ في انخراط 

المرأة اإلماراتية في العمل العسكري منذ العام 1990.
- البحرين: فتحت قوة دفاع البحرين قبل أكثر من 30 عاًما 
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استطاعت المرأة أن تكسر الصورة النمطية عنها، صورة صاغتها لعقود وأجيال تحفظات وموروثات اجتماعية. دخلت مختلف 
المجاالت ولم تعيقها الصعوبات حتى في الميادين التي توصف بأّنها احتكار للرجل، ومنها السلك العسكري المعروف بأّنه 

مؤسسة ذكورية. ُتسّمى »القوة الناعمة«، باتت تؤّدي أدواًرا احتكرها الرجال تاريخًيا.



باب العمل للمرأة في المجاالت العسكرية واإلدارية والطبية 
كافة وغيرها، فنالت الرتب العسكرية العليا. في العام 2009، 
امرأتان  حصلت  البحرين  دفاع  قوة  تاريخ  في  مرة  وألول 
الملكية  الكلية  من  بتخرجهما  »ركن«  لقب  على  بحرينيتان 

للقيادة واألركان.
- تونس: لطالما كان للمرأة دور بارز في الجيش التونسي 
للبواخر  قائدة  و40  الحربي،  الطيران  في  قائدات  الذي ضّم 
في  أخريات  عمل  عن  فضاًل  سواحل،  وخفيرات  الحربية، 
وتسعى  وغيرها.  الشرعية،  غير  والهجرة  اإلرهــاب  مكافحة 
تأدية  في  الجنَسين  بين  المساواة  مبدأ  تعزيز  إلى  تونس 

الخدمة العسكرية اإلجبارية، وهو مشروع لم ُيقّر بعد.
- الجزائر: بدأت رحلة المرأة الجزائرية في الجيش في العام 
تجنيد  تعليق  تّم   1986 العام  وفي  ضابط.  بصفة   1978
اإلناث ليعود وُيستأنف في العام 2001. وفي العام 2017، 
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية ترقية العميد فاطمة بودواني 

كأول  لواء  رتبة  إلى  الجزائري،  الجو  سالح  من 
امرأة في تاريخ الجزائر.

- السعودية: فتح المجال للمرة األولى 
كانون  في  السعودية  المرأة  بتجنيد 

شاغرة  وظائف  في   2018 الثاني 
للجوازات  العامة  المديرية  في 
السعودية وفي المطارات والمنافذ 

البحرية.
- سلطنة عمان: نلحظ أن المرأة 

المسلحة،  الــقــوات  في  مــوجــودة 
حيث تحتل نسبــة ال بأس بهــا في 

شرطــة عمان.
- السودان: سارت النساء في السودان طريًقا طوياًل لكسب 
المناصب  أعلى  تبّوء  إلى  حقوقهن، وقدَن ثورات أوصلتهنَّ 
في األحزاب السياسية، وكمستشارات، وصانعات سياسات. أّما 
في القوات المسلحة السودانية، فكانت الدكتورة سعاد عبد 
الخدمات  مجال  في  لواء  رتبة  تحمل  امرأة  أول  الكارب  اللـه 

الطبية.
في  العسكري  السلك  إلى  المرأة  دخــول  كان  سوريا:   -
سوريا ألول مرة في العام 1920، عندما منح الملك فيصل 
في  في سوريا  الحرب  اندالع  ومع  نقيب.  رتبة  العابد  لنازك 
الحرس  في  األولى  المغاوير  كتيبة  إنشاء  تّم   ،2011 العام 
هذه  في  صعوبة  األكثر  الجبهة  إليها  وأوكلت  الجمهوري، 
الحرب. وهذه الكتيبة النسائية هي الوحيدة في سوريا وتعد 

800 عنصًرا.
والعلوم  الطب  العام 1977 عملت طالبات  العراق: في   -
المسّلحة  القوات  في  والتمريض بصفة ضابط 
العراقية، ولكن مع بداية الحرب العراقية- 
اإليرانية )1980( صدر قرار بإيقاف منح 
واالكتفاء  للنساء  العسكرية  الرتب 
مدنية.  بصفٍة  المتعاقدات  بتعيين 
النساء  ُدعيت   2005 العام  وفي 
المسلحة  الــقــوات  فــي  للتطوع 

العراقية من جديد.
أصدر   2018 العام  في  قطر:   -
أمير قطر قانوًنا يتيح للنساء مّمن 
بلغَن 18 عاًما وما فوق، للمرة األولى 
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االلتحاق  الــبــالد،  تاريخ  في 
النساء  من  عدد  ويخدم  اختيارًيا.  العسكرية  بالخدمة 

حالًيا في الجيش ويشغلن مهمات إدارية.
- الكويت: أول دورة في الشرطة النسائية في الكويت كانت 
في العام 2008 وتأّلفت من 40 منتسبة. وفي العام 2016 
باشرت أول خمس نساء )ضباط( من شرطيات مجلس األّمة 
الجيش،  إلى  المرأة  إلى دخول  يؤدِّ  لم  ولكن ذلك   . عملهنَّ
فقد اسُتبعدت كلًيا من التجنيد أو الخدمة في القانون الحالي 

للخدمة العسكرية.
أكاديمية عسكرية جديدة  بدأت  العام 1978  ليبيا: في   -
في ليبيا بتدريب النساء، وفي الثمانينيات تم إنشاء »راهبات 
الثورة« كقوة شرطة. وفي العام 1984 صدر قانون يفرض 
التجنيد على اإلناث، وبدأ إنشاء األكاديميات لهنَّ مع الطلب 
من الطال جميًعا في المرحلة الثانوية وما فوق المشاركة في 

التدريب العسكري.
مصر،  في  الجيش  إلى  بالدخول  للمرأة  ُيسمح  ال  مصر:   -
وقد رفع مواطن مصري في العام 2010 دعوى إللزام الدولة 
الدعوى  ولكن  بالذكور.  مساواًة  إلزامًيا  اإلناث  تجنيد  بإقرار 
ُرفضت، وفي العام 2014 أطلقت طالبات في جامعة القاهرة 

بفتح  للمطالبة  مصرية«  »مجندة  حملة 
باب التجنيد االختياري للفتيات.

المغربية  الــمــرأة  دخلت  المغرب:   -
 1963 العام  في  األولـــى  للمرة  الجيش 

فيه،  وممرضة  طبيبة  حينها  وكانت 
في  تقنية  بمهمات  أيــًضــا  وقــامــت 

الالسلكي،  واالتصال  الجوية  القوات 
العمليات  في  مشاركتها  عن  فضاًل 
يبلغ  الخارجية.  الدولية  اإلنسانية 

مجموع العامالت في الجيش المغربي 
يتوّزعَن على مختلف  آالف  حوالى 6 
مع  االجتماعية،  المصالح  في  الرتب 
في  حربية«  لمقاتلة  »ربانة  ضابط 

القوات الجوية، وأخرى »ربانة لطائرة 

حمل للعتاد والفيالق«.
للمجتمع  المحافظ  الطابع  رغم  موريتانيا:   -

الموريتاني، دخلت المرأة الموريتانية عالم التجنيد في بداية 
العام 2005 حين أعلنت قيادة الجيش عن مسابقة الختيار 
صـف  كضابطـات  الشهـادات  حامـالت  من  فتاة  خمسين 
متدربـات. بعدهــا، استطاعـت المرأة الموريتانيـة أن تشغـل 

مراكــز صنــع القرار جميــعها.
العام 1991 خدمة  القانون في  اليمن حّدد  اليمن: في   -
الصحية  المجاالت  في  تطّوًعا،  المسلحة،  القوات  في  المرأة 

والتربوية واإلدارية.
 

المرأة في الجيش اللبناني
بتاريخ  ــرأة  الم تطّوع  عقد  أّول  الجيش  سجالت  تحفظ 
كافة  بالموجبات  جهتها  من  قبواًل  ويتضّمن   1990/9/1
لقانون  وخضوًعا  اإلجــراء  المرعية  القوانين  تفرضها  التي 
لتكّر  اللوجستي،  اللواء  لمصلحة  تطويعها  تّم  وقد  الجيش. 
امرأة.  مئة  نحو  بدخول   1991 العام  في  السبحة  بعدها 
تفاوتًا  الالحقة شهدت  السنوات  ولكن 
في  بقي  الذي  اإلقبال  نسبة  في 
حضور  فكان  خجواًل،  مجمله 
طيلة  الجيش  في  المرأة 
الماضية  الثالثة  العقود 
تسلُّم  حين  إلى  رمزًيا، 
العماد  الجيش  قــائــد 
ــوزاف عـــون الــقــيــادة  ــ ج
 ،2017 العام  آذار  في 
ــرار رفــع عدد  ــاذه ق ــخ واّت
باب  فتح  عبر  الجيش  في  اإلناث 
أكثر من  تّم تطويع  التطّوع، وقد 
الفترة،  هذه  في  أنثى  آالف  ثالثة 
إلى  الحالي  اإلجمالي  العدد  ليصل 

أكثر من أربعة آالف بقليل.
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الحداثة  نحو  متسارعة  خطوات  اللبناني  الجيش  يخطو 
يضعها  التي  االستراتيجية  الخطط  جانب  فإلى  والتطّور، 
القيادة برفع  العسكرية والبشرية، يأتي قرار  لتطوير قدراته 
في  الزيادة  هذه  التوّجه.  لهذا  إضافًيا  دعًما  اإلناث  نسبة 
عنها  استراتيجية صّرح  خطة  إطار  في  جاءت  النساء  انخراط 
العماد عون سعًيا إلى تعزيز دور المرأة وصواًل إلى إشراكها 

في القتال.
أداء  على  كبير  إيجابي  مردود  الجيش  في  المرأة  لوجود 
وقوة  غنى  مصدر  تشّكل  أّنها  السيما  العسكرية،  الوحدات 
 ، وتنّوع وشريك كامل في حماية الوطن. فقد تّم توزيعهنَّ
بعد المشاركة في الدورات العسكرية المناسبة، على مختلف 
للفترة  خالًفا  وذلك  منها،  المقاتلة  حتى  واأللوية  الوحدات 
الماضية اذ اقتصر وجودهّن وعملهّن في مجال اإلدارة )طبابة 

- معاهد ومدارس - وحدات لوجستية - قطع ثابتة(. أما اليوم 
جنودهّن،  الخاصة  والوحدات  المقاتلة  لأللوية  أصبح  فقد 
كالشرطة  العمالنية  الوحدات  في  وجودهّن  عن  فضاًل  هذا 
العسكرية وأفواج الحدود ووحدات الدعم والمساندة والطبابة 
وكل أجهزة القيادة. كذلك انضّم إلى لواء الحرس الجمهوري 
قاٍس  عسكري  لتدريٍب  خضعن  اإلناث  من  به  بأس  ال  عدد 
بإشراف مدّربين أجانب، ليكّن على قدر المسؤولية في تسّلم 

المهمة األمنية الخاصة المتعّلقة بالرئاسة.
دورات  اإلناث  العسكريون  يتابع  العمالني،  الصعيد  على 
أم  الجيش  مستوى  على  سواء   ، بزمالئهنَّ أسوة  عسكرية 
األلوية، من بينها دورات مشتركة مع عناصر »القبعات الزرق« 
الصحة  وقطاع  واللوجستية  اإلدارة  مجاَلي  في  الجنوب  في 
وغيرها... كما أّن الجيش فتح المجال أمامهّن لمتابعة دورات 

109

# سوا منضّحي
تحّية من القيادة للمرأة في يومها العالمي

العالمي،  يومها  في  المناضلة  للمرأة  ممّيزة  تحية  في 
نشرت قيادة الجيش على حساباتها على وسائل التواصل 
صادفت  إذ  منضّحي.  #سوا  بعنوان  فيديو  االجتماعي 
المناسبة التحاق عسكريين إناث وللمرة األولى في تاريخ 
ضمن  وليس  عادية  دورة  في  الحربية  بالكلية  الجيش، 
غنية إلظهار  مادًة  الذي شّكل  األمر  االختصاص،  دورات 
خالل  من  العسكرية  المؤسسة  في  المرأة  دور  تطّور 

مواكبة دخولهنَّ إلى الكلية.
مشاهد  تضّمن  الــذي  الفيلم،  بهذا  القيادة  أصابت 
وتسّلم  األهل  ووداع  بالكلية  لاللتحاق  األول  اليوم  من 
العتاد، باإلضافة إلى بعض النشاطات التدريبية، هدَفين 
أساسيَّين: األول تجاه المجتمع اللبناني، وهو إثبات قدرة 

المرأة ودورها الذي ال يقّل شأًنا عن الرجل بالتضحية التي 
هي جزء من شعار الجيش. والثاني تجاه المجتمع الدولي، 
الجيوش كأحد  المرأة في  إلى نسبة مشاركة  الذي ينظر 

معايير تطّورها.
فقائد الجيش العماد جوزاف عون، ومنذ توّليه القيادة، 
سعى من ضمن أهدافه إلى تعزيز دور المرأة في الجيش، 
وها هو اليوم يحقق تجربًة فريدًة من نوعها يتابع خاللها 
سنوات  ثالث  مدى  على  تمتّد  دورة  اإلناث  العسكريون 
ضباًطا  بعدها  من  ليتخّرجَن  الشباب،  برفاقهنَّ  أســوًة 
فعليين ميدانيين، ويكون لهنَّ أدوار فاعلة في الوحدات 

القتالية وربما مراكز عليا.
ترك الفيديو أصداء إيجابية كثيرة، خصوًصا حيال حديث 
أعينهنَّ تشّع حماسًة  واللواتي كانت  اإلناث،  العسكريين 
وفخًرا، وهّن يؤّكدَن أنهنَّ لن يستسلمَن ولن ينسحبَن! 
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تقديًرا لجهودكنَّ
وأوراقها،  بأفكارها  منهمكة  مكتبها،  في  هي  بينما 
ُدّق الباب ودخل عسكري من القوات الجوية حاماًل إليها 
هدية رمزية في مناسبة يوم المرأة العالمي. هدية على 
لوهلٍة،  تعبها  تنسى  بالتقدير،  تشعر  جعلتها  بساطتها 
بين  بمحبة«  »المصنوعة  التحفة  هذه  وتتأمل  تبتسم 
ًرا  مصوِّ باسمها،  معايدة  لها  ينقل  ممّيز  كوب  يَديها: 

واصًفا  الجيش،  قلب  في  المرأة 
.»Lady«إياها بـ

الجوية  القوات  آمنت  لطالما 

بأهمية دور المرأة في المجتمع وفي المؤسسة العسكرية 
الجيش وبين  السّباقة على صعيد  بشكٍل خاص، فكانت 
عدد من الدول المجاورة بتكليف إناث بوظائف ومهمات 
اإلذاعة  هيئة  بّثته  الذي  التقرير  يذكر  فكلنا  عمالنية. 
البريطانية BBC عن امرأتين من القوات الجوية اللبنانية 
تتدّربان على قيادة طوافات للمرة األولى في لبنان. وقد 
دأبت القوات الجوية على تفعيل دور المرأة في صفوفها 
بينهّن من  وفّنيين من  إناًثا كمراقبين جويين  فطّوعت 
تسلمن وظيفة صيانة طائرات االستطالع وتشغيلها... 
في  االختصاص  في  دورات  معظمهنَّ  تابعت  وقد 

لبنان وخارجه.
قدرتها  الجوية  القوات  في  المرأة  أثبتت  لقد 
اإلنتاجية العالية ومثابرتها وإصرارها على التفوق في 
كانت  سواء  إليها،  الموكلة  والوظائف  المهمات  مختلف 
رمزية  هدية  تتلّقى  اليوم  هي  وها  إدارية،  أو  عمالنية 
اإلناث  واألفراد  والرتباء  للضباط  الجوية  القوات  قّدمتها 
ومساهمتهنَّ  لجهودهنَّ  تقديًرا  فيها،  العامالت  جميًعا 

الفاعلة في نجاحها وتقّدمها.
ضمن  تضّم  الجوية  فالقوات  بقالئل،  َلسَن  وهــؤالء 

عديدها 180 أنثى بين ضابط ورتيب وفرد.

في الخارج أيًضا بحسب اختصاصهّن.
أوصلت  لإلناث  الجيش  قيادة  منحتها  التي  الثقة  هذه 
لتكونا ضمن  الجّوية  بالقوات  االلتحاق  إلى  أنثيين  ضابَطين 
فريق طّياريها بعد أن اجتازتا سلسلة اختبارات قاسية، أثبتتا 
خاللها أّن المرأة ال يقف أمامها أي عائق، وقادرة على إثبات 
قدراتها. كما انضم أيًضا عدد من العسكريين اإلناث إلى فرق 
الصيانة في القوات الجوية، مظهرات كفاءة عالية في إعادة 

تجهيز الطوافات وتصليحها.
كذلك، برزت هذه الثقة مؤخًرا في تسليم عدد من الضباط 
اإلناث مراكز إدارية مهّمة. مع اإلشارة الــى أّنــه في الجيــش 
اللبنانــي حالًيــا 58 ضابًطــا أنثــى بينهــّن ثــالث ضبــاط 

إناث برتبــة عميــد والباقــي موّزع علــى الرتــب األخــرى.
وهي  إناث،  اللبناني  الجيش  عديد  من   ٪5 المحّصلة  في 
نسبة قابلة لالرتفاع بحسب المقتضيات والحاجة، واستراتيجية 
شأنها  من  التي  الفاعلة  المشاركة  هذه  لتعزيز  القيادة 
بالمؤسسة وعصرنتها من ضمن سّلــة متكاملــة  النهوض 

يتــم العمــل عليها.
الحربية،  الكلية  إلى  األنظار  تتجه  واليوم 

بصفة  الذكور  رفاقهم  جانب  إلى  فتاة   48 استقبلت  التي 
تلميذ ضابط في السنة األولى، ليتابعَن في تجربٍة هي األولى 
من نوعها في تاريخ الجيش اللبناني، دورة تمتد على ثالث 
سنوات يتخّرجَن في نهايتها بصفة ضابط برتبة مالزم. ثقة 
التجربة  نجاح هذه  تعتمد في  القيادة بهنَّ كبيرة، وعليهنَّ 

والبناء عليها للمستقبل!
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ملكات وأميرات
فراعنة  آخر  م(...   ٦٩  -  ٣0( كليوبترا   •

مصر:
تسع  أتقنت  ــاء  ــذك ال فائقة  سياسية 
بالدها  مكانة  تحسين  على  عملت  لغات، 
الذين  الفراعنة  آخــر  وهــي  واقتصادها، 

حكموا مصر البطلمية.
التي  المرأة   ...)٢٧4  -  ٢40( زنوبيا   •

تحّدت روما:
هكذا  وجميلة،  وطموحة  وقوية  جريئة 
زنوبيا  المقاتلة  العربية  الملكة  ُوصفت 
العربية  والــمــرأة  السورية،  تدُمر  ملكة 
بوجه  الوقوف  من  تمّكنت  التي  المحاربة 

اإلمبراطورية الرومانية واالنتصار عليها.
 ...)1٩01 -  1٨1٩ ( فيكتوريا  الملكة   •

قائدة التغييرات:
تاريخ  فترة حكم في  أطول  ثاني  صاحبة 
المملكة المتحدة )36 عاًما(، أنهت العبودية 
وقادت  البريطانية،  المستعمرات  أنحاء  في 
تغييرات ثقافية وسياسية وعسكرية مهمة.
 ...)1٩٢٦( الثانية  إليزابيث  الملكة   •

رة: الملكة الُمعمِّ
وحكًما  عمًرا  بريطانيا  ملوك  أطول  هي 
األعمال  فــي  ناشطة  ــا(.  ــاًم ع  68 ــوق  )ف
على  حافظت  بالشباب.  وتؤمن  الخيرية، 

األمان والسالم في بريطانيا وحّثت شعبها 
حيث  »الممّر«  استحدثت  كما  األمل،  على 
كانت تلتقي السكان المحليين أينما ذهبت.

سياسيات
• إميلين بانكيرست )1٨5٨ - 1٩٢٨(... 

رائدة ثورة المرأة:
مجال  وفي  بريطانية  سياسية  ناشطة 
النساء  ــورة  ث رائــدة  النسائية،  الحقوق 
اإلنكليزيات ومؤسسة إحدى أهم الحركات 
في  الــنــســاء  بحق  للمطالبة  النسائية 

التصويت.
• أنديرا غاندي )1٩1٧ - 1٩٨4(... امرأة 

الهند الحديدية:
الفقر  كافحت  للهند،  وزراء  رئيسة  أول 
وكّرست حياتها للقيام بإصالحاٍت اجتماعية 
بالدها من  وإخراج  واقتصادية ودستورية 
المولدة  االجتماعية  واالنقسامات  التقاليد 

للعنف.
 ...)٢01٣  -  1٩٢5( تاتشر  مارغريت   •

أسطورة بريطانيا:
والنجاح،  والقوة  بالقيم  النساء  ملهمة 
وملقبة  لبريطانيا  إمرأة  وزراء  رئيسة  أول 
في  جرأتها  بسبب  الحديدية«  بـ»المرأة 
الكبرى  واإلصالحات  االقتصادية  السياسة 

هي الملكة واألميرة... هي الناشطة السياسية، والحقوقية واألدبية... هي العالمة... هي المرأة التي سارت بخطواٍت ثابتة 
، وعلى  أثًرا في مجتمعاتهنَّ فيتركَن  بإنجازاتها،  للنساء، يهتديَن بها ويتمّثلَن  البشرية فشّكلت منارًة  تاريخ  وقوية عبر 

البشرية جمعاء.
بادرت األمم المتحدة إلى االحتفال بيوم المرأة العالمي في ٨ آذار من كل عام، لالعتراف بإنجازاتها في مختلف الميادين 
وتقديًرا لنضالها. وتختلف طريقة االحتفال بحسب كل مجتمع، فتحصل النساء في الصين وروسيا على إجازة رسمية، وترتدي 
المغربيات جالليب ُكتب عليها عبارات تنّدد بالتحرش الجنسي. بدوره ينّظم متحف اللوفر في باريس يوًما يبرز أعمال المرأة 
الفرنسية الرسامة والنحاتة، وفي لندن تحمل النساء في الشوارع الفتات تطالب بالمساواة مع الرجل. وفي دول أخرى مثل 

أميركا واإلمارات وغيرها، تنّظم الجمعيات النسائية ندوات ثقافية لتعزيز فرصها وتمكينها.
، نستعرض بعض هذه األسماء. الجميع في العالم يحتفي بنساء لمعت أسماؤهنَّ وتركَن بصمتهنَّ
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التي قامت بها.

ناشطات إنسانيات
• األم تريزا )1٩10 - 1٩٩٧(... قديسة 

السالم:
راهبة ألبانية- هندية، قديسة العفة والفقر 
الفقراء،  ألفقر  المجانية  والخدمة  والطاعة 
التي  الخيرية  المبشرين  منظمة  أّسست 
والُمحتضرين،  المرضى  لمساعدة  عملت 

وأنشأت مطابخ ودور أيتام ومدارس.
فاعل  أعظم   ...)1٩54( وينفري  أوبرا   •

خير:
إعالمية وأغنى امرأة أفريقية - أميركية في 
القرن العشرين، دافعت عن المرأة وقضايا 
تاريخ  في  خير  فاعل  أعظم  وهي  األســرة، 
مدارس  لبناء  ثروتها  استخدمت  إذ  أميركا 

مجانية لأليتام ولمساعدة المشردين. 
• مالال يوسفزاي )1٩٩٧(... أصغر حائزة 

نوبل:
ناشطة باكستانية، حازت على جائزة نوبل 
الفتيات  تعليم  أجل  من  لنضالها  للسالم 
سفيرة  كأصغر  ُعينت  األطــفــال،  وحقوق 
وكالة  وأطلقت  المتحدة  األمم  في  للسالم 

نازا اسمها على أحد الكويكبات.

عالمات
• آدا لوفاليس )1٨15 - 1٨5٢(... رائدة 

برمجة الحواسيب:
حاسوب  مبرمجة  وأول  رياضيات  عالمة 
بشكلها  الحواسيب  قبل ظهور  التاريخ  في 
األساسية  القواعد  وضعت  وقد  الحديث، 
بإطالق  وُكرمت  الحديثة  البرمجة  للغات 

اسمها على لغة »آدا«.

• ماري كوري )1٨٦٧ - 1٩٣4(... أعظم 
عالمة كيمياء:

محاربة  لبحوث  مــركــًزا  أّسست  عالمة 
حتى  المجال  هــذا  في  الــرائــد  السرطان 
يومنا هذا. هي أول من حاز جائزَتي نوبل 
الدم  سرطان  بسبب  وتوفيت  مختلفَتين. 
خالل  لإلشعاع  المستمر  تعرضها  نتيجة 

أبحاثها.
 ...)1٩٣٧  -  1٨٩٧( إيرهارت  أميليا   •

ملكة الطيران:
تاريخ  فــي  الــطــائــرة  تقود  سيدة  أول 
اإلنجازات  من  العديد  حققت  الطيران. 
فحصلت على صليب الطيران الفخري. وفي 
رحلتها للدوران حول العالم اختفت طائرتها 

وسط المحيط الهادئ.

أديبات
امرأة   ...)1٩41  -  1٨٨٦( زيادة  مي   •

النهضة الفكرية:
لبنانيـة،   - فلسطينيـة  وكاتبـة  أديبـة 
لم  وقت  في  والشعر  األدب  عالم  اخترقت 
يكن للنساء دور في هذا الميدان، اشتهرت 
ودعت  بالحريات  نادت  األدبي،  بصالونها 
وكرامــة  االجتماعيــة  اليقظــة  إلــى 

المــرأة.
هاري  مؤلفة   ...)1٩٦5( رولينج  جوان   •

بوتر:
على  تغّلبت  بريطانيا،  كتاب  أفضل  من 
الفقر والعنف الذي تعرضت له من زوجها، 
بوتر  هــاري  وأفــالم  كتب  سلسلة  وأّلفت 
ولكنها  العالم،  نساء  أغنى  من  لتصبح 
لألعمال  ثروتها  من  كبير  بقسٍم  تبّرعت 

الخيرية.

تطول الئحة أسماء النساء المتمّيزات اللواتي أّثرَن عبر العصور وال تنتهي. كلُّ واحدٍة منهنَّ برعت في مجال تخّصصها، 
وساهمت في تطوير مجتمعها أواًل والمجتمع العالمي أيًضا، فتركت بصمتها وخّلد التاريخ اسمها. من بين األلوف اخترنا 
عينة بسيطة لفتتنا خالل بحثنا هذا... عّلهنَّ يرشدَن نساء هذا الجيل فيقتفيَن أثرهنَّ ويخططَن بدورهنَّ التاريخ الحديث.
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الوطني  الدفاع  وزيرة  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  عقدت 
السيدة زينة عكر لقاءات مع وفود دبلوماسية أجنبية، تناولت 
خاللهـا العالقات الثنائيـة وتفعيـل برامـج الدعـم في مختلـف 
 Bruno Foucher المجـاالت. شملـت اللقـاءات سفـراء: فرنـسا
 ،Fabrice Chapelle العقيـد  العسكـري  المـلحـق  يرافقـه 

العسكري  الملحق  يرافقه   Chris Rampling وبريطانيا 
المقدم Alex Hilton، وأستراليا Rebekah Grindlay يرافقها 
العسكري  والملحق   Kathleen Bell البعثة  رئيسة  نائب 
 Jose Maria وإسبانيا   ،Doug Griffiths البحري  العقيد 
 Khorhe واألوروغواي   ،Hobert Koroman وبلجيكا   ،Ferre

وزيرة الدفاع الوطني تستقبل وفوًدا دبلوماسية أجنبية

سفير بريطانياسفير فرنسا

سفير إسبانياسفيرة أستراليا

سفير األوروغوايسفير بلجيكا

سفيرات 
كندا والنروج وسويسرا
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سفير كوريا

سفير روسيا سفير اليابان

سفيرة فنلندا 

سفير قطرسفير الصين

سفير 
تركيا

والنروج   ،Emmanulle Lamoureux وكندا   ،Fagondez
 ،Monika Shmotz Kirkoz وسويسرا   ،Leni Stenseth
 ،Tarja Fernandez وفنلندا   ،Young Dae Kwon وكوريا 
العقيد  العسكري  الملحق  يرافقه   Takeshi Okubo واليابان 
Takaki Hidishima، وروسيا Alexander Zasypkin يرافقه 

ومساعده   Alexander Milovidov العسكري العقيد  الملحق 
والسيد محمد نصر الدين وكيل شركة روسوبورن الروسية 
الملحق  يرافقه  جيان   Wang Kejian والصين  لبنان،  في 
العسكري الصيني، وقطر محمد حسن الجابر، وتركيا هاكان 

تشاكيل يرافقه الملحق العسكري ومساعده.
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كما التقت الوزيرة عكر السفيرة السابقة للواليات المتحدة 
لمناسبة  وداعية  زيارة  في   Elizabeth Richard األميركية 
انتهاء مهماتها في لبنان، وسفير االتحاد األوروبي في لبنان 

رالف طّراف.
الدفاع  وزارة  مستشاري  كبير  عكر  الــوزيــرة  واستقبلت 

 ،John Lorimer الفريق  األوسط  الشرق  البريطانية لشؤون 
والملحق   Chris Rampling البريطاني  السفير  يرافقه 
مشاريع  في  البحث  وجرى   .Alex Hilton المقدم  العسكري 
األبــراج  مشروع  ومنها  الجانبين،  بين  القائمة  التعاون 

الحدودية الخاص بتأمين الحدود مع سوريا.

سفير االتحاد األوروبي في لبنانالسفيرة السابقة للواليات المتحدة األميركية

كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق األوسط مع وفد

منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية قائد قوات األمم المتحدة المؤقتة في لبنان 
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الوزارية  اللجنة  اجتماع  الوطني  الدفاع  وزارة  في  ُعقد 
فيروس  لمواجهة  الوقائية  واإلجــراءات  التدابير  لمتابعة 
عكر،  زينة  الوطني  الدفاع  وزراء:  من  كاّل  ضّم  كورونا، 
محمد  والداخلية  حّتي،  ناصيف  والمغتربين  والخارجية 
مشرفية،  رمزي  والسياحة  االجتماعية  والشؤون  فهمي، 
فارتينيه  والرياضة  والشباب  حسن،  علي  حمد  والصحة 
أوهانيان، وأمين عام المجلس األعلى للدفاع اللواء الركن 

محمود األسمر.
االقتصاد  لتطوير  الوزارية  للجنة  اجتماع  ُعقد  كذلك، 
الوزيرة عكر وزراء: االقتصاد  اإلنتاجي، حضره إلى جانب 
الشؤون  اهلل،  حّب  عماد  الصناعة  نعمة،  راوول  والتجارة 
علي  حمد  الصحة  مشرفية،  رمزي  والسياحة  االجتماعية 
الخطوط  وضع  وتــّم  مرتضى،  عباس  والــزراعــة  حسن 

العريضة لعمل هذه اللجنة. 

كورونا وتطوير االقتصاد اإلنتاجي في اجتماعات اليرزة

لبنان  في  المؤقتة  المتحدة  األمم  قوات  قائد  زّوارها  ومن 
في  اإلنسانية  للشؤون  ومنّسقها   ،Stefano Del Col اللواء 
األمم  منظمة  من  وفد  إلى   ،Philippe Lazzarini لبنان 
المتحدة برئاسة األمين العام المساعد للشرق األوسط وآسيا 
والمحيط الهادئ في إدارَتي الشؤون السياسية وبناء السالم 

.Del Col وعمليات السالم السيد خالد الخياري يرافقه اللواء
كما التقت وفًدا مشترًكا من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
برئاسة السيدة Celine Moyroud واالتحاد األوروبي السيد 
بين  التعاون  مشاريع  في  التداول  وتــمَّ   ،Rein Nieland

الجانبين.

وفد مشترك من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واالتحاد األوروبيوفد من منظمة األمم المتحدة 



من المفكرة

118

سفير بريطانيا

سفير الهند

سفير تركيا

سفير اليابان

سفيرة شؤون المرأة والسالم واألمن مع وفد

استعرض قائد الجيش العماد جوزاف عون التطورات الراهنة 
في لبنان والمنطقة، باإلضافة إلى العالقات الثنائية والتعاون 
وبريطانيا  ،Takeshi Okubo اليابان  سفراء:  مع  العسكري 

الملحق  يرافقه   Hakan Çakil وتركيا   ،Chris Rampling
الدكتور  والهند   ،Bayram Büyan العقيد التركي  العسكري 
 Surya يرافقه الملحق العسكري العقيد Suhel Ajaz Khan

.Pratap Singh Rawat
السيدة  واألمن  والسالم  المرأة  شؤون  سفيرة  التقى  كما 
الكندية  السفيرة  حضور  فــي   ،Jacqueline O’Neill

قائد الجيش يستعرض التطورات 
وعالقات التعاون مع سفراء وشخصيات
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الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في لبنان

وفد من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة

كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق األوسط مع وفد

وفد من لجنة الخدمات المسّلحة في مجلس الشيوخ األميركي مع وفد

السيد محمد خالد الخياري مع وفد

Emmanuelle Lamoureux والملحق العسكري الكندي في 
.David Jones لبنان المقدم

وفًدا  مختلفة،  أوقــاٍت  في  الجيش،  قائد  العماد  واستقبل 
األميركي  الشيوخ  مجلس  في  المسّلحة  الخدمات  لجنة  من 
األميركية  السفيرة  ترافقه   Jonathan Lord السيد  برئاسة 
السابقة Elizabeth Richard، وكبير مستشاري وزارة الدفاع 
 John Lorimer الفريق  األوسط  الشرق  لشؤون  البريطانية 
 ،Alex Hilton المقدم  البريطاني  العسكري  الملحق  يرافقه 
وجرى البحث في األوضاع العامة وعالقات التعاون العسكري.



من المفكرة
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زارت وزيرة الدفاع الوطني السّيدة زينة 
عون  جــوزاف  العماد  الجيش  قائد  عكر 
في  معه  وبحثت  اليرزة،  في  مكتبه  في 
حضور مدير المخابرات التحديات األمنية 
وإجراءات  المختلفة،  البالد وحاجاتها  في 
الجيش لضبط األمن واالستقرار في ظّل 
التحركات المطلبية التي يشهدها لبنان، 
تنفذها  التي  المهمات  إلــى  باإلضافة 
الحدود  طول  على  المنتشرة  الوحدات 

وفي الداخل.

العماد عون يبحث شؤوًنا عسكرية مع وزيرة الدفاع الوطني

كذلك، التقى العماد عون الممثل الخاص لألمين العام لألمم 
المتحدة في لبنان Jan Kubis، وأمينها العام المساعد للشرق 
األوسط وآسيا والمحيط الهادئ في إدارَتي الشؤون السياسية 
وبناء السالم وعمليات السالم السيد محمد خالد الخياري مع 
الهجرة  سياسات  لتطوير  الدولي  المركز  من  وفد  إلى  وفد، 
منظمة  من  وآخر   ،Julien Simon السيد  برئاسة   ICMPD
فرسان مالطا في لبنان برئاسة السّيد مروان صحناوي، وأمين 

عام المجلس األعلى السوري - اللبناني األستاذ نصري خوري، 
ورئيس عام الرهبانية الباسيلية الحلبية األرشمندريت الياس 
الملكيين  للروم  فنزويال  إكسرخوسية  أسقف  يرافقه  خضري 
في  الفردوس  سيدة  ألبرشية  الرسولي  والمدبر  الكاثوليك 

المكسيك المطران جوزف خوام. 

وفد من منظمة فرسان مالطا في لبنان

رئيس عام الرهبانية الباسيلية الحلبية األرشمندريت الياس خضري مع وفد  أمين عام المجلس األعلى السوري - اللبناني األستاذ نصري خوري

يتقاعد العسكري من الجيش لكن بزته المرقطة ال تبتعد عن جلده في معظم األحيان، ال بل أّنها تصبح هي جلده 
الذي ال يتغير إلى آخر العمر. فال الهمة يصيبها الخمود وال نذر الشرف والوفاء تبدده أيام. لذلك نرى المتقاعدين وفي 

طليعتهم الضباط إلى جانب مؤسستهم كلما دعت الحاجة واشتدت األزمات.
اليوم كما باألمس أثبت الضباط المتقاعدون أّنهم جزء حي من مؤسستهم، ففي مبادرة نبيلة جمعوا التبرعات في 

ما بينهم وحملوها إلى قيادة الجيش دعًما للطبابة العسكرية وتحية لجهودها في مواجهة وباء كورونا.



أولوية  أّن  العرم  أمين  الركن  اللواء  األركان  رئيس  أّكد 
هي  الراهنة،  والظروف  القائمة  التحديات  ظّل  في  الجيش 
العمل على ترسيخ األمن في مختلف المناطق اللبنانية، مثنًيا 
على تضحيات المؤسسة العسكرية التي تشّكل درع الوطن 

وسيف الحق الذي ال يلين.
قيادة  إلى  بها  قام  زيارة  خالل  جاء  األركان  رئيس  كالم 
جال  حيث  بيروت،   - المنارة  محلة  في  الثالث  التدخل  فوج 
ينّفذها  التي  المهمات  حول  إيجاز  إلى  واستمع  مراكزه  في 

في قطاع مسؤوليته وحاجاته المختلفة.
بـ»أداء  العرم  الركن  اللواء  نّوه  للعسكريين،  كلمته  وفي 
بيروت  العاصمة  األمن في  الفوج وجهود عسكرييه لضبط 
أرواح  على  والحفاظ  والخاصة،  العامة  المؤسسات  وحماية 

في  الجيش  أولوية  »أّن  مؤّكًدا  وممتلكاتهم«،  المواطنين 
على  العمل  هي  الراهنة،  والظروف  القائمة  التحديات  ظّل 
من  ألّنــه  اللبنانية،  المناطق  مختلف  في  األمــن  ترسيخ 
المقّدسات الوطنية ويشّكل األساس المتين النطالق ورشة 

النهوض بالوطن على الصعد كافة«.
أقصى  على  الحفاظ  »ضــرورة  إلى  األركــان  رئيس  وأشار 
اإلسرائيلي  العدّوين  مخططات  لمواجهة  الجهوزية  درجات 
من  مزيد  »على  العرم  الركن  اللواء  شّدد  كما  واإلرهابي«. 
المستجـد،  كورونـا  فيـروس  للوقايـة من  والحيطـة  اليقظة 
تصدر  التـي  الطبّيـة  بالتعليمـات  الكّلـي  االلتـزام  وضرورة 
وعدم  العسكرية  والطبابة  العامـة  الصحـة  وزارة  عـن 

االستخفـاف بسبـل الوقايـة منـه«.

رئيس األركان يتفقد قيادة فوج التدخل الثالث

121



جيشنا

122

تعاون بين وزارة الدفاع الوطني و»اليونيفيل«

... وبين الطبابة العسكرية 
وفرسان مالطا

جرى في ثكنة سعيد الخطيب - حمانا، توقيع رسمي لمذكرة تفاهم بين وزارة 
التي  المساعدة  حول  لبنان،  في  المؤقتة  المتحدة  األمم  وقوات  الوطني  الدفاع 
تقّدمها هذه القوات في مجال األنشطة المتعلقة بإزالة األلغام لألغراض اإلنسانية.
العميد  باأللغام  المتعلقة  لألعمال  اللبناني  المركز  رئيس  االتفاقية كل من  وّقع 
قوات  وقائد  عون،  جوزاف  العماد  الجيش  قائد  ممثاًل  البشعالني  جهاد  الركن 
األمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Stefano Del Col، في حضور سفراء من 
عدة دول، ورؤساء الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال إزالة األلغام والقنابل 
العنقودية، وممثلين عن الجمعيات التابعة لألمم المتحدة في لبنان، باإلضافة إلى 

شخصيات رسمية وعدد من الضباط.

كذلك، تم توقيع بروتوكول تعاون بين الطبابة 
العسكرية ومنظمة فرسان مالطا، يتضّمن دعم 
من  تمكينها  بغية  العسكرية،  المستوصفات 
بشكل  للمستفيدين  الصحية  الرعاية  تأمين 
المؤسسة  وّقع عن جانب  فعالية.  وأكثر  أفضل 
العسكرية عضو المجلس العسكري اللواء الركن 
الياس الشاميه ممثاًل العماد قائد الجيش وعن 

المنظمة رئيسها السيد مروان صحناوي.

إعداد: نينا عقل خليل
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الجيش يتسّلم عتاًدا وآليات
في إطار دعم المجتمع الدولي للجيش اللبناني، تسّلم اللواء اللوجستي 51 آلية نوع DAF مقّدمة من السلطات 
الهولندية، و51 آلية نوع »الند روفر« هبة من السلطات األسترالية، في احتفالين ُأقيما في قيادة اللواء - ثكنة 

يوسف األسطا.
كذلك، تسّلم الجيش عتاًدا هندسًيا من السلطات الفرنسية لمصلحة فوج الهندسة – لواء الدعم، بينما تعهدت 

السلطات الفنلندية بترميم مبنى وقّدمت موّلًدا كهربائًيا.

ممثاًل  عبود  إبراهيم  الركن  العميد  اللوجستي  اللواء  قائد 
المقدم  الهولندي  العسكري  والملحق  الجيش،  قائد  العماد 

Carel Gerritsen

ممثل العماد قائد الجيش العميد الركن زياد نصر والمستشارة 
.Salina Grenet - Catalano األولى للسفير الفرنسي السيدة

يسّلم  للتجهيز  األركان  رئيس  نائب  نصر  زياد  الركن  العميد 
األسترالية  السفيرة  إلــى  الجيش  قائد  باسم  شكر  كتاب 

.Rebekah Grindlay

الركن روجيه حلو  العميد  السابق  الليطاني  قائد قطاع جنوب 
»اليونيفيل«  في  الفنلندية  الوحدة  وقائد  الجيش،  قائد  ممثاًل 

.Simo Erik Peso المقدم





مًعا للوطن
إعداد: ندين البلعة خيراهلل
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سوا منضّحي
هو حلم طفلة تسّمرت عيناها على الشاشة في األول من آب من كل سنة، وسحرتها الهامات الممتشقة ولمعة السيوف، 
راودها سؤال لم تجد يوًما من يجيبها عليه: لماذا ال يحق للفتاة االلتحاق بالكلية الحربية؟ وَنَمت الطفلة لتصبح في ريعان 

الشباب وتقطف حلًما تحّول حقيقة، قّدمتها لها قيادة الجيش هدية في يوم المرأة العالمي.
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تلميًذا  لـ128  عون  جوزاف  العماد  الجيش  قائد  زّفه  خبر 
ضابًطا ناجًحا )إناث وذكور(: »افتخروا بهذا النجاح، ألّنه ليس 
وتخّطيتم  ودرستم  تعبتم  أنفسكم.  إاّل  عليكم  فضل  ألحٍد 
الحربية«. ُأعطي كل ذي  إلى  االمتحانات بجدارتكم ودخلتم 
الدفاع  الوزراء وزيرة  حقٍّ حّقه، ووّقعت نائب رئيس مجلس 
التي أجرتها قيادة  الوطني زينة عكر عدرا نتائج االمتحانات 
ضمن  من  ضباط  تالمذة  لتطويع  األولى،  وللمرة  الجيش، 

السلكين العسكري واألمني.
هذا القرار كان مبنًيا على قناعة مشتركة بين وزيرة الدفاع 
وقائد الجيش حول أهمية استمرارية المؤسسة ومصلحتها، 

ممهوًرا بالشفافية التي طبعت نتائج االمتحانات.

مثال التجربة الناجحة
َأولت وزيرة الدفاع هذه التجربة الفريدة أهميًة عّبرت عنها 
خالل زيارتها التفقدية برفقة العماد قائد الجيش إلى الكلية 
الحربية، بعد التحاق هذه الدفعة الجديدة: »إّنكم تحافظون 
مكّوناته  بكل  لبنان  على  الجديد  موقعه  من  واحــد  كل 
العسكرية وتلبية حاجاتها، لكن  المؤسسة  وعلى استمرارية 

االمتحان الحقيقي يبدأ من هذه اللحظة وهو بحجم وطن.
أوصيكم من موقعي أن تكون بوصلتكم هي ضميركم.

شعبكم  احمـوا  وضغـوطاتهـا،  السيـاسـة  عن  ابتعـدوا 

فبدونه ال وطن«.
والعالم  لبنان  في  دفاع  وزيــرة  كأول  فخرها  عن  وعّبرت 
الحضور  »هذا  الدورة.  هذه  في  األنثوي   بالحضور  العربي، 
أثبتت  خالله  ومن  الماضية،  السنوات  في  يتعّزز  بدأ  الذي 
والعمالني  اإلداري  العمل  في  ومهنيتها  جدارتها  المرأة 

والميداني.
.» أنتنَّ مثال التجربة الناجحة ومن خاللكنَّ تتشّجع زميالتكنَّ
ويعتمد  بهم،  يفتخر  الذي  الوطن  مسؤولية  وأودعتهم 

عليهم ذكوًرا وإناًثا.



مشروع تحدٍّ
جهود التالمذة الجدد وكّدهم وجدارتهم، لم تكن مصدر 
فخٍر لهم وألهاليهم فحسب، بل قّدرها العماد قائد الجيش 
للنجاح  أّهلتهم  التي  كفاءتهم  على  وأثنى  هّنأهم  الذي 

ودخول الحربية.
العيش  نمط  مستذكًرا  الحربية  يوميات  القائد  واستعاد 
فيها: »انتقلتم اليوم إلى نمط عيش مختلف في المؤسسة، 
اآلن  ما،  حدٍّ  إلى  الخدمة  في  مرتاحين  قطعكم  في  كنتم 
في  واحٍد  ليوٍم  المأذونية  فستكون  جديًدا،  نمًطا  سترون 
ستستيقظون  يوًما...  الستين  مرحلة  اجتياز  بعد  األسبوع 
وعسكرية،  مدنية  ودروس  لتدريٍب  وتخضعون  باكًرا 

اإلرادة  يملك  من  كبيًرا.  سيكون  والتحدي 
الصلبة يتخطى كل الصعوبات«.

الجدد  التالمذة  مشّجًعا  القائد  وأضاف 
تعرفوا  أن  »يجب  المثابرة:  على 
كان  للحربية  دخولكم  مشروع  أّن 
أن كان هناك  بعد  لنا  تحدٍّ  مشروع 
تعيين  ومع  التطويع.  بعدم  قــرار 
حكومة جديدة، وّقعت نائب رئيس 

زينة  الدفاع  وزيــرة  ــوزراء  ال مجلس 
عكر على قرار التحاقكم«.

عون:  العماد  قال  اإلناث،  الضباط  التالمذة  تجربة  وعن 
»تجربتكّن هي األولى من نوعها في المؤسسة العسكرية، 
سنوات،  ثالث  لمدة  الشباب  كرفاقكنَّ  التدريبات  يَن  ستتلقَّ
الرجل  بين  المساواة  من  انطالًقا  القرار  هذا  أخذنا  وقد 
وحرفيتها  مهنيتها  أثبتت  التي  المرأة  ودور  والــمــرأة، 
القوات  في  وخصوًصا  الميادين،  مختلف  في  وجدارتها 
إيماننا  على  وبناًء  العسكرية...  والشرطة  والبحرية  الجوية 
قرار  أخذنا  القطع،  في  معكنَّ  الناجحة  وتجربتنا  األمر  بهذا 
إلحاقكنَّ بالكّلية الحربية، وسنبني على هذه التجربة الرائدة 

للمستقبل«.
ودعا القائد ضباط المستقبل ألن يكونوا سفراء للمؤسسة 
»فالنجمة  ومجتمعهم،  وبيئتهم  عائالتهم  في 
وتجاه  أنفسكم  تــجــاه  مسؤولية  هــي 
ووطنكم.  شعبكم  وتجاه  مرؤوسيكم 
عاتقكم،  على  المسؤولية  زادت 
فكونوا قلًبا واحًدا من دون أي فرق 
بعضكم،  ساعدوا  وفتاة،  بين شاب 
ستتعّلمونها  التي  بالقيم  تمّسكوا 
في الكلية، ألّن المؤسسة تنتظركم 
الشرف  مسؤولية  معها  لتحملوا 

والتضحية والوفاء«.
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إلى ميدان الشجاعة
التحقوا  الذين  الجدد  القائد ألبنائه  أودعها  الكلمات  هذه 

الحربية. بالكلية 
أبوابها  الرجال األولى، تفتح  الحرب األشم، مدرسة  معهد 
من جديد، ولكن هذه المرة ال الستقبال دفعة جديدة من 
تقديم  اخترَن  إناث  أيًضا  جانبهم  إلى  بل  فحسب،  الشباب 
الذات بذاًل وعطاء على مذبح الوطن، مندفعات إلى ميدان 
التفرقة والتمييز،  بإرادٍة صلبة يرفضَن  الشجاعة 
وقدراتهنَّ  جدارتهنَّ  إثبات  هّمهنَّ 
والنفسية،  الجسدية  كما  الذهنية 
ثالث  بعد  اإلمــرة  فيستحققَن 

سنوات من التدريب.
 : لسانهنَّ على  واحدة  كلمة 
منحتنا  التي  للقيادة  شكًرا 
حلم  لنا  وحققت  الفرصة  هذه 
بهذه  خطوة  خــالل  من  الطفولة 
الجرأة... نعرف أّن ما ينتظرنا ليس سهاًل 
»قّدا  سنكون  نتراجع،  ولن  ننسحب  لن  ولكّننا 
وقدود« مهما استلزم األمر، فمنذ لحظة ارتدائنا البّزة بتنا 

جاهزات ألي مهمة.
األنوثة بالنسبة لهنَّ ال تقتصر على المظهر أو ارتداء التنورة 
استقالليتها،  للفتاة  تكون  أن  هي  األنوثة  العالي،  والكعب 
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أرقام
المتحانات  العامة  اللجنة  تلّقته  طلًبا   2122  •

الدخول إلى الكلية الحربية.
• 55,4% منهم ذكور و44,6% إناث.

اللجنة بعد  المثول أمام  إلى  944 مرشًحا  • وصل 
اجتياز االختبارات الصحية والرياضية والنفسية.

إلى  دخلوا  ضابًطا  تلميًذا   128 هؤالء  من  نجح   •
في  الخطي  لالمتحان  خضوعهم  بعد  األولى،  السنة 

المواضيع العامة.
• 61% منهم ذكور و39% إناث.

• 58% منهم ُمجاز و42% يحملون 
الشهادة الثانوية.

• 100 تلميذ منهم تابع للجيش، 
لقوى   14 الداخلي،  األمن  لقوى   8

األمن العام، و6 لقوى أمن الدولة.

أن  حالها«،  »قّد  وتكون 
نفقدها  وال  مّنا  جزء  األنوثة  ذاتها.  تؤّكد 

االختبارات،  اجتزنا  ألّننا  بنا  تستخّفوا  ال  البّزة...  ارتدينا  إن 
والتحّدي األكبر اآلن هو اكتساب كل المهارات الالزمة التي 
تؤهلنا لمشاركة رفاقنا الشباب في مسؤوليات حماية وطننا 
وأهلنا وخدمتهم. ال ينقصنا شيء، وال يمّيزنا عن اإلناث في 
االندفاع  فينا من روح  العظمى شيء، ال بل  الدول  جيوش 
التي  المسؤولية  هذه  لتحّمل  ويزيد  يكفي  ما  والوطنية 
هذا  الوطن.  خدمة  إلى  والحاجة  بالعز  الشعور  على  تحّثنا 
االندفاع يرافقه شعور كبير بالرهبة والمسؤولية: نتمّنى أن 
نكون قدوًة تمّهد الطريق وتشّجع القيادة على تكرار هذه 

التجربة.

مشاركة بالطموح والمسؤولية
الكتف،  إلى  الكتف  رفيقاتهم،  جانب  إلى  يقفون  الشباب 
بالنسبة لهم  الطموح والمسؤولية. ال فـرق  الجميع شركاء 
بالمساواة  نؤمن  اليوم  جيل  فنحـن  وفتاة،  شاب  بيـن 
لألفكـار  وخالًفـا  نفسـه.  يثبت  والشاطـر  ــقــدرات،  وال
الفتاة  بأّن  يؤمنون  هم  مجتمعنا،  في  السـائدة  التقليديـة 
الهدف  ويبقى  جّدي،  معها  والتحّدي  قدرًة،  تفوقهم  قد 
أي  قبل  العامة  والمصلحة  الوطن  خدمة  واحًدا:  األسمى 

مصلحة شخصية.



الزيارة األولى
اللتحاق  األول  األســبــوع  نهاية  في 
بالكلية،  الجدد  الضباط  التالمذة  دفعة 
التي تسبق مرحلة  كانت زيارة األهالي 
فرحة  مختلطة،  مشاعر  يوًما.  الستين 
غريب  شعور  واشتياق،  ودمــوع  وفخر 
يبيت  التي  األولــى  للمرة  يختبرونه 
فيها أوالدهم، وخصوًصا بناتهم خارج 

كنفهم.
عم  تاكلي؟  عم  إمي؟  يا  عاملي  »شو 
تنامي؟ تعباني؟« قلق األهل على فلذات 
أكبادهم طبيعي، ولكن »فدا الوطن«، 
الوطنية  بالمسؤولية  فشعورهم 
أكبر،  العسكرية  للمؤسسة  وتقديرهم 
أوالدهـــم  لتسليم  دفعهم  مــا  ــو  وه
هم  والوطن.  للمؤسسة  ومستقبلهم 
ومنبع  المستقبل،  لقادة  الداعم  السند 

القيم التي دفعت أوالدهم الختيار هذا الطريق والتزام هذه 
الرسالة السامية، رسالة »الشرف والتضحية والوفاء«.

الدنيا«،  تساعهم  »ال  يوَصف،  ال  األهالي  هــؤالء  شعور 
يشكرون القيادة الحكيمة ألّنها اّتخذت معيار الكفاءة »وهذا 
بأوالدهم  إيمانهم  فخًرا  يزيدهم  وطننا«.  في  به  نحلم  ما 
خصوًصا  المسؤولية،  تحّمل  على  قــادرون  بأّنهم  وثقتهم 
بكفاءتهم  المرحلة  هــذه  ليبلغوا  وسهروا  تعبوا  وأّنهم 

في  يحذوا حذوهم  بأن  يترّددوا  لن  وإخوتهم  واجتهادهم. 
خشبة  هو  الجيش  أّن  هي  الوحيدة  فقناعتهم  المستقبل، 

الخالص الوحيدة للوطن ومن دونه لن يبقى وطًنا.
من بين األهالي من كان ابن المؤسسة، ومنهم من قّدم 
المزيد  لبذل  مستعّدون  وجميعهم  للوطن،  فداًء  ابنه  دماء 
ومستقبلهم  وبناتهم  أبنائهم  مصير  وتسليم  التضحية  من 

للمؤسسة األشرف في لبنان.
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للمرة األولى
السلك  ضمن  مــن  ضباط  تــالمــذة  تطويع  يتّم  أن 
العسكري حصًرا، هو خيار تقوم به القيادة للمرة األولى، 
لمدة  التوظيف  وقف  لقرار  انعكاسات  ألي  تفادًيا  وذلك 
ثالث سنوات الذي أقّرته موازنة 2019، قد تصيب هرمية 

المؤسسة وهيكليتها.
أصابت القيادة بهذه الخطوة جملة أهداف، أبرزها:

- استمرارية المؤسسة العسكرية والحفاظ على هرميتها 
فالتوقف  الضباط،  للتالمذة  السنوي  التطويع  خالل  من 
عن التطويع لمدة ثالث سنوات له انعكاسات سلبية على 

الهيكلية العسكرية.

فيها  يتّم  التي  الجيش  تاريخ  في  األولى  المرة  هي   -
لالختبارات  خضعَن  اإلنــاث،  من  ضباط  تالمذة  تطويع 

نفسها التي كان ُيعمل بها سابًقا.
الخزينة  يكّبد  ال  الضباط  التالمذة  هؤالء  تطويع  إّن   -
واألمني  العسكري  السلك  من  كونهم  إضافية،  أعباء  أي 
عند  وبالتالي  فــوق،  ومــا  رتيب  رتبة  من  ومعظمهم 

دخولهم تالمذة في الكلية الحربية سيتدّنى الراتب.
أيًضا  السلك  داخل  تطويع ضباط من  إيجابيات  من   -
أّنهم على دراية بكل التفاصيل العسكرية واألمنية، وغالًبا 
ما ُتسند إليهم وظائف تحتاج إلى خبرات راكموها نتيجة 

خدمتهم السابقة.



المرأة قادرة
العميد  الحربية  الكلية  قائد  نظر  اإلناث  حماس  لفت 
األول  اليوم  منذ  رافقهّن  الذي  الحايك،  جورج  الركن 
لتقديم الطلبات، ويختصر نجاح تجربة اإلناث في الجيش 
الدورة  طليعة  بأّن  بها،  يتحلَّين  التي  القدرة  وإثباتهّن 

أنثى.
أن  وأنتظر  األولى،  المراكز  اإلناث  تحصد  أن  »أتوّقع 
أراهنَّ آمرات فصائل مدفعية، إشارة، لوجستية، مشاة...  
فالمرأة تبرع في كل ما يستلزم عماًل جدًيا ودماًغا، كما 
أّنها تستطيع أن تكون بشكٍل ناجح في وحدات المشاة 

والقتال عند الحاجة.
بل هي حرب  ليست حرب حصان وسيف،  حالًيا  الحرب 
تملك  المجتمع،  نصف  تشّكل  التي  والمرأة  أدمغة، 
يستلزم  اختصاص  أي  في  جاهزة  لتكون  المؤهالت 
استخدام الدماغ، وبالتالي فإّن وجود المرأة في الجيش 

اللبناني أمر وصل متأخًرا قلياًل ولكّنه ضروري«.
فصيلة  أمرة  الفتاة  استالم  فكرة  أليست  ونسأله:   •

غريبة على المجتمع اللبناني والجيش؟
فيرّد قائاًل: »هل المرأة في الجيش األميركي أو فرنسا 
أو بلجيكا أو األردن أو مصر مختلفة عن المرأة في لبنان؟

كان  الحربية،  الكلية  تزور  الطالبية  الوفود  كانت  حين 
ُيطرح سؤال لم أكن أعرف إجابته »لماذا ال تدخل األنثى 
الكلية الحربية؟«. لكن قيادة الجيش قامت بعدة تجارب 
من تطويع إناث كضباط اختصاص ورتباء وعسكريين، 

وبالتالي ليس األمر غريًبا على الجيش.
التجارب  أثبتت  أن  بعد  لتستمّر  ُوجدت  التجربة  هذه 
السابقة قدرة اإلناث على بلوغ أعلى المستويات الفكرية 

والنفسية«. والجسدية 
العسكريين  الستقبال  خاصة  منشآت  طّورتم  هل   •

اإلناث لمدة ثالث سنوات؟
كل  تحّدد  التي  الجيش  قيادة  تعليمات  طّبقنا  »لقد 
اإلناث  لسَن  هنَّ  للكلية  وبالنسبة  الصلة،  ذات  التدابير 
األوائل اللواتي سينمَن فيها، إذ لدينا إناث ضمن عديدنا 
اإلناث  مبنى  في  خّصصنا  الخاصة.  منشآتهنَّ  ولديهنَّ 
النوم  وللتذكير،  اإلناث.  الضباط  للتالمذة  كاماًل  طابًقا 
الرياضة  النشاطات من  باقي  أما  منفصاًل  فقط سيكون 

إلى تمارين السير والتعليم والتدريب فهي مشتركة مع 
الشباب«.

تحّدًيا جديًدا في  الكلية  المدّربون في  • هل سيواجه 
تدريب هؤالء؟

إناث  أّنه سبق أن دّربنا ضباط اختصاص  »كما ذكرنا 
الدورية  التدريبات  إلى  باإلضافة  أشهر،  ستة  لفترة 
وبالتالي  الكلية،  عديد  ضمن  يندرجَن  اللواتي  لإلناث 
للمدربين ومن بينهم ضباط  بالنسبة  األمر ليس غريًبا 
األنثى  بتمييز  تعليمات  ُتعَط  لم  ورتباء.  إناث ومؤهلون 
عن الذكر في التدريبات، وبالتالي لن يختلفَن ال من حيث 
الرياضة  أو  الطعام  أو  المعموديات  أو  التعب  أو  الحجز 

والتدريب والتعليم، فالتعليمات نفسها للجميع«.
يتوّجه العميد الركن الحايك إلى أهالي هؤالء التالمذة 
الزيارة  التي يقوم بها خالل  الجدد كما في كل جوالته 
»حالًيا  قائاًل:  يطمئنهم  الكلية،  في  ألوالدهــم  األولى 
وننشئهم  سنرّبيهم  المؤسسة،  أوالد  أصبحوا  أوالدكم 
التي  والمهارات  المؤهالت  تخّرجهم  عند  يمتلكوا  لكي 
المهمات  وتنفيذ  العسكريين  مع  التعامل  تخّولهم 
مغّلفة  عسكرية  بطريقة  نعاملهم  إّننا  إليهم.  الموكلة 
للموت  وليس  للحياة  نعّدهم  أّننا  على  وأشّدد  باألبوة، 
هو  وهذا  ولهم،  وللجيش  للبنان  أفضل  لحياة  وبالتالي 

المهم«.
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لبنان ومحيطه
بقلم: جورج علم

على  واتكلوا  الخليج،  إلى  المكّيفات  اللبنانّيون  سبق  لقد 
وانخرطوا  وخبرتهم،  وثقافتهم،  جبينهم،  وعرق  سواعدهم، 
الفّذة،  إرادتهم  على  واعتمدوا  المتاحة،  العمل  مجاالت  في 
في  االستثمار  مجاالت  ــّوروا  وطـ المشرقطة،  وأفكارهم 
والهندسة  الحديثة،  التحتية  والبنى  اإلنمائية،  المشاريع 
المعمارية، وبرعوا في عالم المقاوالت، واستحداث المطارات، 
الخاصة،  الشركات  تأسيس  إلى  وانصرفوا  الطرقات،  وشق 
فنجحوا في توثيق عرى الصداقة والتعاون مع شعوب الدول 
الحديثة  النهضة  شرايين  في  أمان  شبكات  ومّد  المضيفة، 

التي يشهدها الخليج في الحقول والمجاالت شتى.
ما خص  في  عليها،  التعويل  يمكن  مدّققة  أرقام  توجد  ال 
وجود اللبنانيين في دول الخليج، ويعود السبب إلى اإلشكالية 
الناتجة عن وجود مقيمين ثابتين في هذه الدولة، أو تلك، 
ووجود آخرين من رجال األعمال المتنقلين بين الدول الست 
يتابعون أعمالهم، ويشرفون على نشاطات شركاتهم، فضاًل 
لبنان،  في  ويعيشون  الخليج،  في  يستثمرون  الذين  عن 
ويقومون بزيارات تفقدية لمشاريعهم ال تتجاوز أسابيع قليلة. 
لكن المتداول وفق تقديرات وزارة الخارجية والمغتربين يفيد 
بأّن ما يقارب الـ500 ألف لبناني ينتشرون في دول مجلس 
التعاون من رجال أعمال، وأرباب عمل، وعّمال يغّطون حاجات 
سوق العمل، ويتبّوؤون مناصب إدارية في الشركات الخليجية 
بينهم نحو 250 إلى 300 ألف في السعودية، وحوالى 150 
ألف لبناني في دولة اإلمارات، و40 إلى 50 ألًفا في الكويت، 
المصارف  إلى  تحويالتهم  وتقّدر  قطر،  في  نفسه  والعدد 
اللبنانيين  تحويالت  إجمالي  من  بالمئة   25 بنحو  اللبنانية 

حول العالم، والمقّدرة بـ6.7 مليار دوالر.

عّمر يا معّلم العمار...
وصلها  التي  الكويت،  دولة  من  الطويل  المشوار  ويبدأ 
 1915 العام  في  الشلبي  مصطفى  محمود  منيب  اللبناني 
إّبان الحرب العالمية، فامتهن تصليح الساعات، ومكث هناك 
يونس،  قسطا  و»المعمرجي«  العام 1968.  في  وفاته  حتى 
وراح  الماضي،  القرن  خمسينيات  مطلع  الكويت  قصد  الذي 
يبني المنازل، ويبرع في الهندسات والتصاميم التي تحاكي 
الذوق الكويتي، وتنسجم مع الحضارة الخليجية، فذاع صيته، 
في  الناجحين  من  وكانوا  بعده،  من  أوالده  المهمة  وأكمل 

عالم »البزنس«.

لقاءات وتجّمعات... 
الخمسينيات نحو  الكويت، منتصف  اللبنانيين في  بلغ عدد 
1000 شخص. وكان بإمكان اللبناني أن يدخل ويخرج من 
ألًفا،   45 إلى  العدد  ارتفع  الثمانينيات  وفي  تأشيرة.  دون 
ووصل في الـ2017 إلى 50 ألًفا، وفق سجالت وزارة الخارجية 
والمغتربين. شّكل هؤالء منعطًفا مهًما في الدورة االقتصادية 
بداية  شؤونهم،  تنظيم  على  وتضامنوا  وتكاتفوا  الكويتية، 
الصحافيين  يجمع  لقاء  فكان  وتجّمعات،  لقاءات  طريق  عن 
العاملين  اللبنانيين  الكويت، وتجّمع  العاملين في  اللبنانيين 
في القطاع المصرفي الكويتي، ولقاء يجمع القطاع الطبي في 

الكويت، وتجّمع رجال األعمال اللبنانيين، وهكذا دواليك... 

المجلس االقتصادي اللبناني - الكويتي
في العام 2018 تنادى كبار رجال األعمال لتأسيس »المجلس 
االقتصادي الكويتي – اللبناني لرجال األعمال« تلبية لدعوة 
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بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي الست، المملكة العربية السعودية، ودولة اإلمارات العربية المتحدة، والكويت، 
أوجه  الزمن في  أخوة وتعاون عميقة وجدت ترجمتها خالل عقود من  البحرين، وسلطنة عمان، وقطر، عالقات  ومملكة 

عديدة ومتنّوعة.
وجود الجالية اللبنانية في السعودية وما لها من إسهامات على صعيد دعم االقتصاد اللبناني هو أحد هذه األوجه، وكذلك 
األمر في الكويت وسائر دول مجلس التعاون الخليجي. »الجيش« التي زارت الكويت مؤخًرا، التقت العديد من رجال األعمال 
اللبنانيين، واطلعت على مختلف أوجه نشاطاتهم في المصارف، والشركات، والمقاوالت، واالستشفاء، والتعليم، والصحافة، 
وسائر المهن الحّرة، عادت بانطباعات تعكس المكانة التي يحتّلونها في بناء النهضة العمرانية – االقتصادية في الدول 

الست، والتي كان لها دور في تعميق عالقات األخوة بين لبنان وهذه الدول.

 لبنانيو الكويت.. من العمارة إلى الصدارة 
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إطار  في  وذلك  الصّباح،  الجابر  األحمد  صباح  الشيخ  األمير 
»للرؤية  تنفيًذا  المنطقة«  في  ماليًّا  »مركًزا  الكويت  جعل 
االقتصادية« التي كانت قد أطلقتها الحكومة الكويتية وتمتد 
لسنوات خمس. واستضاف هذا المجلس شخصيات مصرفية 
وكانت  قطاعاتها،  في  ناجحة  لبنانية  اقتصادية   – مالية   –
ندوات، ومحاضرات وتأسيس فروع مصارف، وتحريك عجلة 

االستثمارات بنجاح مّطرد انعكس رفاًها اجتماعًيا ومعيشًيا.

مجلس األعمال اللبناني
بادر القائم بأعمال السفارة اللبنانية السفير جان معكرون، 
بالتنسيق والتعاون مع وجهاء الجالية، إلى تأسيس »مجلس 
كبار  من  نخًبا  ضّم  الــذي  الكويت«  في  اللبناني  األعمال 
المستثمرين ورجال األعمال والمديرين التنفيذيين وأصحاب 
التأسيسي  النظام  وحــّدد  المنتجة.  والقطاعات  الشركات 
بين  التواصل  شبكات  وتعزيز  »تطوير  أهدافه:  للمجلس 
األعمال  ومجتمع  الكويت،  في  اللبناني  األعمال  مجتمع 
الكويتي، والهيئات الحكومية. وتنمية العالقات التجارية بين 
اللبنانية.  والشركات  والخدمات  للمنتجات  والترويج  البلدين. 
السياحة  أوجه  مختلف  وتشجيع  للبنان،  السياحي  والترويج 
وتعزيزها،  وبيئية  وتعليمية،  وطبية،  ترفيهية،  من  فيه 
وتنظيم أعمال، إضافة إلى جذب فرص االستثمار في مختلف 
القطاعات االقتصادية اللبنانية، ودعم الفعاليات الثقافية التي 
اللبنانية  الجالية  ومساعدة  اللبناني،  التراث  إبراز  في  تسهم 

في الكويت بكل الوسائل الممكنة«.

عالقة الكويتّيين بلبنان
لم يبخل الكويتّيون بعاطفتهم تجاه لبنان واللبنانّيين، هناك 
وشائج قربى، ومصاهرات، ومسار تاريخي حافل بالخصائص 
الحرية،  إلى  وتوق  والشعبين،  البلدين،  بين  ما  المشتركة 
الثقافة  إلى  إلى مستقبل أفضل، وانحياز  واالنفتاح، والسعي 
البّناءة  الديموقراطية  اعتناق  في  وشغف  والعلم،  والمعرفة 
التي تحفظ حرية الفرد والمجتمع، وتمنع االنزالق نحو التهّور 
المبدعة  المتقنة،  الحّرة،  للصحافة  وكان  الحادة.  والعصبية 
المعرفية،  ميوله  وصقل  المجتمع،  تنوير  في  البّناء  دورها 
بناء  في  ريــادي  دور  لّلبنانيين  وكان  اإلنسانية،  وثقافته 
الصروح اإلعالمية الكويتية المقروءة، والسمعية، والبصرية، 
المؤسسات  من  العديد  على  تمحى  ال  بصمات  تركوا  وقد 

واإلصدارات.
الماضي،  القرن  عشرينيات  منذ  لبنان،  الكويتيون  وقصد 

الكويتّيين  الطلبة  من  عدد  بالتحاق  المعرفة  وترّسخت 
بالجامعات، والمعاهد، والمدارس. ومطلع األربعينيات أخذت 
لالستجمام  لبنان  إلى  تتوجه  الكويتّيين  من  كبيرة  أعداد 
واالستشفاء. وفي منتصف الخمسينيات، بدأت رحالت طيران 
المصالح  تشابك  مدى  على  كدليل  يومية  شبه  منتظمة، 

المشتركة، والحياة المجتمعية المتآلفة. 

العالقات الرسمية
األواصر  هذه  صقل  في  الدبلوماسية  العالقات  أسهمت 
وتنظيمها وانتظامها، وسّجل السادس من حزيران 1962، 
ذلك  ففي  البلدين.  بين  الدبلوماسي  للتمثيل  تبادل  أول 
مهمات  لتسّلم  المضيف  مهلهل  بيروت  إلى  وصل  اليوم 
األولى  العربية  الدولة  لبنان  وكان  باألعمال.  كقائم  منصبه 
المتحدة  المملكة  عن  الكويت  باستقالل  مهنئة  أبرقت  التي 
إلى  اللبنانية  الحكومة  بادرت  وقد   ،1961 حزيران   19 في 
إصدار مرسوم يقضي بإنشاء سفارة، في الكويت انتدب لها 
قائًما باألعمال حسيب العبداهلل الذي تسّلم مهماته يوم 17 
بيروت  إلى  وصل   1963 العام  وفي   .1962 األول  كانون 
السفير محمد أحمد الغانم، وقّدم أوراق اعتماده إلى الرئيس 
اللواء فؤاد شهاب، ليكون أول سفير  اللبناني األسبق األمير 

لدولة الكويت في لبنان.
إستناًدا إلى هذه األسس المجتمعية واإلنسانية واالقتصادية 
والدبلوماسية الصلبة، ارتفع صرح العالقات وترّسخ. لم تبخل 
إلى جانبه في  لبنان، ووقفت دائًما  الكويت يوًما على  دولة 
كّل المحطات والملمات. كما لم يبخل لبنان يوًما في ساحات 
إلى  وبثبات  دائًما،  وقف  فقد  بالجميل.  والعرفان  المروءة 
جانب الحق الكويتي، وكان أول من أدان الغزو العراقي لدولة 
القيادة  ثّمنته  الذي  األمر  وهو   ،1990 العام  في  الكويت 
الكويتية عالًيا. ولم يكتِف بذلك بل وقف إلى جانب الكويت 
أراضيها،  على  لسيادتها  نصرة  الدبلوماسية  المحافل  في 
الملوك  قّمة  مستوى  على  العربية  الجامعة  في  ذلك  حصل 
والرؤساء واألمراء العرب، وأيًضا في األمم المتحدة ومجلس 
من  الغازية  القّوة  بانسحاب  يطالب  قرار  الستصدار  األمن 

أراضي الكويت الشقيق.
والعنف  المتفلتة،  والعصبيات  اإلرهــاب،  طفرات  زمن  في 
العربية  والبلدان  األوطــان،  من  الكثير  زوايــا  في  العاصف 
واإلقليمية، تبقى العالقات اللبنانية – الكويتية مثااًل يحتذى 
في  اللبنانيون  ويبقى  المتبادل،  واالحترام  الحّقة،  لألخّوة 

الكويت خير ممثل لوطنهم وخير داعم له.
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أسماُؤُكم في ِحباِلنا الّصوتّية
معجزات.  دون  ِمن  قّديسين.  نرسمكم 

من دون دعوى تطويب. من دون ذخائر 
مضّرجٌة  ذخائُركم  مزارات.  دون  ومن 
بالدموع ومخّيطٌة بدبابيس الشهادة. 
تكفي لتلبَس الجنَُّة كنزًة سماوية. كم 
قّديسين.  األمهاُت  ُتنِجَب  أن  جميٌل 
بعطٍر  وق.  الشَّ ِمن  بُقبٍل  ُتعانقونُهنَّ 

من تراب لبنان. 
نمشي  أن  األحياُء  نحن  علينا  سيكون 

وترشُح  بّخوِركم  من  تعبُق  أرٍض  على 
كالَبَرَكة  َتضوعوَن  الشهادة.  حتى  عشًقا 

وَتنتشِرون َكالَبراِعم في آذار. كلُّ بقعٍة من لبنان 
فيها مزاٌر لكم. أسماؤكم في ِحباِلنا الصوتّية. ما زلتم بيننا 

الحالكة.  العتمِة  في  نارّيٍة  نياِزَك  مثل  تشّعون  بعيد.  وألمٍد 
َصعِب  وطٍن  في  الصعبة  ُخطانا  تسّدُد  فضّيٌة  أقماٌر  لياليُكم 

المراس وشفاٍف كماَسٍة نادرة. 
في  الذهب  احتياطات  كلِّ  من  النفط.  من  أغلى  دُمكم 
قيام  للبنان ورجاؤنا في  استراتيجيٌّ  العالم. مخزوٌن  مصارف 
جيش  األشهاد.  رؤوس  على  نحبُّكم  الدولة.  دولُة  الدولة. 
لبنان. يا له من مرّقط. فيه كلُّ قوة الحب وكلُّ شرف الحرب. 
من  وطًنا  أعرف  لم  للوطن.  جبيٌن  بالدي  شرفاء  يا  موُتكم 

دون جبين.. من دوِنكم أنتم.
تزورنا أضرحُتكم في أياِمنا الرتيبة. تعيُننا في حياتنا الصعبة. 
جريدة.  في  وفاٍة  خبر  وال  أربعين  ذكرى  لستم  نعيًّا.  لسُتم 
حشرجاِت  من  كاملة.  والدٌة  وأضرحُتكم  أعــراٌس  جنائزكم 
حكاياِت  تسرُد  كرامة.  أمهاُتكم  تستمدُّ  األخيرة  لحظاتكم 
قرب  مصمودٌة  العسكرّية  أحذيُتكم  الصغار.  لألحفاِد  النوم 
أسرَِّتكم. ُتَقبَُّل كلَّ صباح. ُتسَتفَقُد قبل النوم. َتسقيها جداِوُل 
الّدموع فُتزِهُر في البيت. لم تكبروا في عيوِن األمهات. بقيتم 
ُر األمهاُت أصابَعُهنَّ في خصالِت شعِركم وتفاصيِل  أطفااًل تمرِّ
وجِهكم البهي. ُتغّني لكم قبل أن تناموا. ِبُكم نحيا. َأعتقتمونا 

من الخوف والبرد والتشرد في عواصِم العالم. 
َتنا كلَّ يوم. أنتم ِتالُل جبِل الحرّية. ِبجراِحكم  تصنعون حريَّ
العتمة  اقتحمُتم  دماَءنا.  حقنتم  بدماِئكم  جراَحنا.  دُتم  ضمَّ

ثالثيُة  النجوم.  إلــى  شاخصة  وعيوُنكم 
جديٌد  نشيٌد  والوفاء  والشرِف  التضحيِة 
ولحِن  نخلة  رشيد  قصيدِة  إلى  ُيضاف 
لم  التي  ــالم  األع ــلِّ  وك صبرا  وديــع 
يتدثَُّر  ِبكاِمِله  شعب  تنكيًسا.  تعرف 

بِلباِسُكم.
الَحرام.  للَذبِح  ِسّكيَنه  الجاّلُد   شحذ 
غرَز مسماَره  أمَضى.  أجساُدكم  كانت 
من  أقــوى  ــدُم  الـ المسمار.  فالتوى 
ال  األحــقــاد.  من  أقــوى  الحبُّ  السكين. 
يرتوي الغوُل من الدماء. يشرُبه ليغرَق فيه. 

يا أجمَل الشهداء. أبهى غفوٍة غفَوُتكم. يحوُم 
فِمه جوُع  الجثامين. يطوُف وفي  الموت حول مأدبة  ذباُب 
إلى  الباردة  شفاُهكم  تتحوُل  طهاَرتكم  يؤمَّ  أن  ما  المقابر. 
إلى  الذباُب  يتحّوُل  َرحيق.  ِمن  ُحَفٍر  إلى  وأعُيُنُكم  نحٍل  خلّيِة 
وتنهُل شمًسا  ُقَبل  ِمن  بأجنحٍة  عليكم  تغطُّ  لطيفة.  جنّياٍت 
وعساًل. من رموِشكم تحوُك مليون علٍم ومليون بزة عسكرية.
أطفاِلكم  أمهاِتكم،  أرمالِتكم،  جماِجَمُكم،  للباري  ِبعُتم 
ونحن نصّلي َلكم. ِمن مسَبحِة اإلمام إلى َمسبحِة الَورديَّة. 
الكلُّ يسبِّح. لن نبيَع دموَع اليتامى، سنشتري بأثمانها وطًنا. 
لن نبيَع عرَق جباهكم، نفّجرها في األنهار والسواقي. َلن َنبيَع 
َدَمُكم، كلُّ جوريٍَّة في كلِّ َحديَقة ستتلّوُن ِبه. ِمن أصابِعكم 
نصنُع طوًقا يزّنُر خصر لبنان. كلماُتكم األخيرة قبل أن ُتَسلِّموا 
كلِّ  في  الهّللويا  دستوِرنا. ستكونون  على  الروح سنضيُفها 
أرُجُلكم  َطلبة. ستكون  وكلِّ  تضّرٍع  في كل  والفاِتَحة  صالٍة 
المشبوكُة  نا  أكفُّ أياديُكم  األمان.  نحو  وَدرًبا  مسَتقيًما  ا  خطًّ

وقلوُبكم نبُض الوطن اآلتي.
إلهي إلهي َلما َشبقَتني! َلن ُتتَركوا. َلن ُتهَجروا. لن يطاَلكم 
نسياٌن أو يباٌس أو كساُد ذاكرة. فجُركم أشرق على الفجور 
الترابية.  سمائكم  أمام  ينَحِنيَن  أمهاِتكم  أراهم  فأعماه. 
ِبُرَكٍب خاشعٍة وكرامٍة متراميِة األطراف. يرفعَن أنظاَرهنَّ إلى 
المطَلِق الساكِن فيكم. يا له من أبٍد استحققتموه عن جدارة. 
تسكنون من اآلن وصاعًدا في براويَز ال تصدأ. على جدراٍن 

تحكي بطوالِتكم مع كل انبالِج فجٍر. مع كل هبوِط مساء.



عندما يوكل إلى أي لواء أو فوج أو كتيبة أو دورية مهمة 
ال  قد  أّنهم  حسبانهم  وفي  ينطلقون  عديدها  فإّن  أمنية، 
وتجربتهم  حدسهم  إنما  قدمين،  على  سائرين  يعودون 
تقودهم إلى الخيار األنقى واألعلى في السمو والفداء، فالتقدير 
األخير  مثواهم  إلى  األكف  على  مرفوعين  يعودوا  أن  األعلى 
أو على حّماالت إلى مستشفيات العالج. ونبع المجد المتدفق 
منذ سنوات طوال يمتد نهًرا مديًدا يلّف لبنان بشالالت من 
التي  المقدسة،  واألرواح  الزكية  واألنفس  الطاهرة  الدماء 
جعلت من لبنان وطًنا عصًيا على االضمحالل أو التحلل. وطن 
ازداد صالبة وقوة في مواجهة األعاصير وعواصف الشر التي 

حاولت وما زالت، العبث بالكيان كما اإلنسان.

موعد مع الشهادة
في كل جهات الوطن انتشروا وسهروا وصانوا األمانة وأوفوا 
باألنفس  والبذل  العطاء  مع  موعًدا جديًدا  بالقسم، وضربوا 
واألرواح. وفي التاسع من شباط 2020، عند الساعة الثانية 
المغيب،  جهة  إلى  تميل  الشمس  بدأت  حين  الظهر  بعد 
وفي مدينة الهرمل – محلة المعلقة – العاصي، وأثناء قيام 
دورية من فرع مخابرات البقاع في الجيش اللبناني بمطاردة 
لوحتها  رقم  أحمر،  لون  هيونداي  نوع  من  مسروقة  سيارة 
والدته  دندش،  مهدي  علي  المدعو  يقودها   ،B/590739
عواطف، مواليد 1987، حاول األخير الفرار من أمام الدورية، 

فتّم توقيفه وتبّين أّنه أصيب بكسر في رجله اليمنى.

المدعو  طريقها  اعترض  المكان  الدورية  مغادرة  أثناء  في 
خضر ابراهيم دندش، والدته بدرية، مواليد 1954، والمدعو 
جعفر شفيق الحاج حسن، والدته صبحية، مواليد 1988 يقود 
سيارة جيب نوع غراند شيروكي لون كحلي، من دون لوحات 
مطلوب بموجب عدة وثائق  لحيازته أسلحة حربية واّدعائه 
مجهولو  أشخاص  وبرفقتهما  شخًصا،  وخطفه  أمنية  صفة 
الهوية. أقدم المذكورون على إطالق النار من أسلحة حربية 
على  للرد  الدورية  عناصر  اضطر  ما  والعيار،  النوع  مجهولة 
مصادر النيران، وأدى إلى استشهاد الرقيب أول علي اسماعيل، 
والرقيب أحمد حيدر أحمد، والجندي حسن عز الدين )نشرت 
»الجيش« خبر استشهادهم ونبذة عن كٍل منهم في عددها 
السابق(، وإصابة كل من الرقيب باسل جعفر بطلق ناري في 
صدره والجندي ضياء ياسين بطلق ناري بقدمه اليمنى. في 
رأسه  في  ناري  بطلق  دندش  خضر  المدعو  ُأصيب  المقابل 
الهرمل  مستشفى  إلى  ونقل  الفور،  على  مقتله  إلى  أدى  ما 
 ، نارية  طلقات  بعدة  الدورية  آليات  أصيبت  كما  الحكومي. 
وُسّلم المدعو علي مهدي دندش إلى شرطة منطقة البقاع – 
فصيلة رأس بعلبك، وُنقل إلى مستشفى اليونيفرسال ومن 

بعدها إلى مستشفى تمنين للمعالجة.

عرس األبطال
العاشرة صباًحا كان  الساعة  العاشر من شباط 2020  في 
البتول  مستشفى  ففي  الشهداء.  األبطال  عرس  مع  الموعد 

ذكراهم خالدة
إعداد: داود رمال

سجل الخلود ُيفتح 
مجّدًدا ألربعة شهداء

الوزيرة عكر: 
الشهادة فخر كبير
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منذ أن رفع الجيش اللبناني شعار »الشرف والتضحية والوفاء«، فهو ارتضى عن سابق تصور وتصميم أن يضرب موعًدا 
دائًما مع االستشهاد، إعالًء للحق والعدالة وذوًدا عن الوطن لبنان. ولم يتقاعس جيشنا يوًما في أداء الواجب بكل حماسة 
وعنفوان، حتى تكاد ال تخلو ساحة من ساحات الوطن ومدنه وبلداته وقراه ودساكره من شهداء وجرحى رّطبوا األرض 

بدمائهم الزكية.



أحمد  حيدر  أحمد  الشهيد  أول  الرقيب  جثامين  ُسّلمت 
والجندي الشهيد حسن عز الدين لذويهم بعد إجراء مراسم 
التكريم، وفي التاريخ نفسه، الساعة العاشرة والنصف صباًحا 
أول  الرقيب  جثمان  ُسّلم  الجامعي  األمل  دار  مستشفى  في 
الشهيد علي اسماعيل إلى ذويه بعد إجراء مراسم التكريم. 
وتّم دفن الجثامين في جّبانات الهرمل وعرسال وبريتال، في 
حضور حشد من األهالي ورفاق السالح، وممثلين عن نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر وقائد 
عرس  في  كلمات  ألقوا  الذين  عون،  جوزاف  العماد  الجيش 
الغدر،  يد  طعنتهم  الذين  األبطال  مسيرة  تناولت  الشهادة 
وهم يؤدون واجبهم العسكري بكل تفاٍن وإخالص وشجاعة، 

متحّدين األخطار والصعاب. 
الجسام،  التضحيات  يبذلوا  أن  العسكريين،  قدر  هو  ذلك 
في  ذكراهم  حاملين  رفاقهم  ويبقى  مضى  من  فيمضي 
والقيام  المسيرة،  في  االستمرار  على  عازمين  وجدانهم، 
الوطن  تــراب  عن  دفاًعا  تــردد،  دون  كاماًلمن   بالواجب 
وإقدامهم  جرأتهم  الشهداء  أثبت  لقد  أبنائه.  وسالمة 
باذلين  وإخوتهم،  وطنهم  حماية  سبيل  في  وبطولتهم 
العسكري، مصّرين على مبادئ  أرواحهم، ملتزمين قسمهم 
الشرف والتضحية والوفاء حتى الرمق األخير. مرة جديدة تدفع 

المؤسسة العسكرية ضريبة الدم الغالي، وتزّف شهداءها 
وسالمة  وطنهم  مصلحة  على  الغيورين  المقدامين 
إخوتهم وأهلهم. لقد ظّن القتلة المجرمون أّنهم بمثل 

ترهيب  يستطيعون  الغادر  العمل  هذا 
الجيش وجنوده، لمواصلة جرائمهم 

السلب  أعمال  من  المنظمة، 
لكن  بالممنوعات،  والتجارة 
الجيش لن يتهاون على اإلطالق 

األبرياء وهم سيلقون  على  والمعتدين  باألمن  العابثين  مع 
بال شك جزاءهم العادل.

الحضور المسؤول
ر بثمن،  وألّن دماء الشهداء ال ُتعوَّض، وتضحياتهم ال ُتقدَّ
وبطولتهم مصدر فخر واعتزاز، حرص كل من نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر وقائد الجيش 
لتقديم  الشهداء  عائالت  زيــارة  على  عون  جــوزاف  العماد 
واجب العزاء والمواساة بأبنائهم الذين قّدموا األمثولة على 

التضحية والفداء.
وأشادت الوزيرة عكر بتضحيات الشهداء والتزامهم المطلق 
مبادئ الشرف والتضحية والوفاء، وقالت »الشهادة هي فخر 
كبير وإّن ما جرى جريمة مرّوعة، وقد عاهدناكم على تحمل 
المسؤولية وسنعمل مع قيادة الجيش إلحضار المجرمين إلى 

العدالة«.
الشهداء  بمناقبية  نّوه  فقد  عون  العماد  أما 
واجبهم  أداء  فــي  وتفانيهم  وبطوالتهم 
العسكري، معاهًدا أّن »دماءهم لن تذهب هدًرا 
وأّن العمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين 
وتسليمهم إلى القضاء«، مؤكًدا أّنه »على 
على  والخارجين  المجرمين  ــؤالء  ه
القانون تسليم أنفسهم، وإال فإّن 
ويسّلمهم  سيالحقهم  الجيش 

137

العماد عون: 
الجيش ال ينتقم 

إّنما يطبق القانون
يد العدالة ستطال المجرمين ال محالة 
يقتّص  حتى  يستكين  لن  والجيش 

منهم أمام القانون
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إلى القضاء المختص. والجيش ال ينتقم 
وقفة  نقّدر  ونحن  القانون،  يطّبق  إّنما 
إلى  احتكامهم  وعدم  الشجاعة  أهلنا 
وكما  ذلك،  من  انطالًقا  الثأر.  منطق 
لكل  وعدي  أجّدد  السابق،  في  وعدت 
عائالت الشهداء بأّن دماءهم لن تذهب 

هدًرا«.
مسؤولين  أعلى  من  المواساة  هذه 
في وزارة الدفاع والمؤسسة العسكرية 
تبّرد القلوب وتعمل على بلسمة الجراح، 
يتيًما،  واجــًبــا  ليست  أنــّهــا  خصوًصا 
العطف  بعين  تنظر  الجيش  فقيادة 
الشهداء،  عائالت  أفراد  إلى  والتضامن 
المؤسسة  أوالد  ــم  ــ أوالده وتعتبر 
مفتوحة  أبوابها  وستظل  العسكرية، 
أمامهم إلحاطتهم بأفضل سبل الرعاية 
فعله  يمكن  ما  أقل  وذلك  واالهتمام، 

من واجب أخالقي وإنساني تجاههم.

ذلك هو قدر 
العسكريين أن يبذلوا 

التضحيات الجسام 
دفاًعا عن تراب الوطن 

وسالمة أبنائه.



وإخوتهم،  الوطن  حماية  سبيل  في  وبطولتهم  وإقدامهم  جرأتهم  الشهداء  أثبت 
وبذلوا أرواحهم.

بطل آخر إلى القافلة
ألّن نبع الشهادة ال ينضب، كانت المؤسسة العسكرية بعد 
قيام  أثناء  ففي  التضحية،  مع  جديد  موعد  على  أسبوَعين 
العريف أيمن مهدي المحمد بزيارة ألحد أصدقائه في الهرمل، 
إلى استشهاده.  نار أدى  تعّرض لكمين مسلح تخلله إطالق 
ُشّيع الشهيد في بلدته الرامة – وادي خالد – عكار في حضور 
نائب  من  كل  وممثل  السالح  ورفاق  المواطنين  من  حشد 
رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر وقائد 
الجيش العماد جوزاف عون. وفي تأبينه الشهيد الذي طعنته 
يد الغدر، قال ممثل وزارة الدفاع وقيادة الجيش: ترك جرًحا 
عميًقا في قلوبنا وقلوب أهله وأصدقائه وأبناء بلدته، لكّنه 
سيبقى حيًّا في ضمائرنا، وهو الذي نذر حياته لرسالة الجندية، 
الجزء األكبر من وقته وطاقته لخدمة الوطن وحماية  كّرس 
أّن  أثبتت  التجربة  لكن  عميق،  وألمنا  كبيرة  خسارتنا  شعبه. 
دائم  حافز  تضحياتهم  وأّن  تنضب،  ال  قوة  مصدر  شهداءنا 
يدفعنا قدًما بال ضعف وال تردد، وهذا عهدنا الذي ال نحيد عنه 
قيد أنملة. وليعلم أولئك الجبناء الذين اقترفوا هذه الجريمة، 
أّن يد العدالة ستطالهم ال محالة، وأّن الجيش لن يستكين 
حتى يقتّص منهم أمام القانون في أسرع وقت ممكن، مهما 
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مـــوالـــيـــد  مـــــن   -
.1982/7/16

الجيش  فــي  تــطــوع   -
من  اعتباًرا  مجّند  بصفة 

.2002/1/3
- من عداد لواء المشاة 

الشهيد أيمن مهدي المحمد

الخامس- الكتيبة 53.
- حائز:

مــكــافــحــة  وســـــام   •
اإلرهاب.

الداخلية  وزير  تهنئة   •
والبلديات.

قائد  العماد  تنويه   •
الجيش أربع مّرات.

قائد  العماد  تهنئة   •
الجيش أربع مّرات.

• تهنئة قائد الكتيبة.
• تهنئة قائد اللواء.

بــتــاريــخ  اســتــشــهــد   -
.2020/2/29

الجيش لن يتهاون على اإلطالق مع 
العابثين باألمن والمعتدين على 

األبرياء.

حاولوا الهرب واالختباء.
رقدوا في الثرى، وكما نحن في الربيع يزهر باأللوان ويسطع 
بالبهاء ويتعّطر بالشذى العابق في األرجاء، تراهم يستبشرون 
والقتل  للغدر  فيها  مكان  ال  وطمأنينة  سالم  من  بفصول 
بالفرح،  ليبشروا  شمس  طلوع  كل  مع  ويشرقون  والدماء، 

ويخلدون إلى النوم مع كل مغيب على رجاء القيامة.



تحت الضوء
إعداد: لمياء المبّيض بساط 

رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي - عضو لجنة خبراء األمم المتحدة للخدمة العامة

الميزان التجاري على الميزان
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اللبنانية  التجارية  المبادالت  شهدت 
مع الخارج تحّوالت كان لها تأثير عميق 
على هيكلية التجارة وعلى مستوى عجز 
وميزان  التجاري  الميزان  الميزانين: 
التحّول  هــذا  ــدأ  ب وقــد  المدفوعات. 
يظهر بشّدة منذ بداية الحرب السورية 
وتداعياتها، باإلضافة إلى تأثيرات أخرى 

على األسواق اللبنانية.

مؤثرات وتقلبات وكلفة إقليمية
أّدت عّدة عوامل اقتصادية وسياسية 
هيكلية  تدهور  إلى  وإقليمية  ومالية 
المدفوعات  وميزان  التجاري  الميزان 
في لبنان. فقد تقّلبت أسعار المشتقات 
 23 بين  حصتها  ُتــراوح  التي  النفطية 
ويراوح  االستيراد،  مجمل  من   % و32 
و52   50 بين  النفطية  الوحدة  سعر 
دوالًرا أميركًيا. أي أّن الفاتورة النفطية 
من  دوالر  مليار   6 إلى   5 بحدود  هي 
ضمنها حاجات كهرباء لبنان. أما هيكلية 
االستيراد فتأثرت باألزمة السورية ابتداًء 
من العام 2011. وقد أّثرت الزيادة في 

عدد النازحين على االستيراد لجهة:
التي  األولية  االستهالكية  المواد   •
سنوًيا   %7 إلى   6 بنسبة  حجمها  ازداد 
رغم تردي النمو في االقتصاد اللبناني. 

تتركز  االستيراد  ــادة  زي أّن  وُيالحظ 
في  األساسية  االستهالكية  المواد  على 
حين يتراجع استيراد المنتجات الفاخرة. 
استيراد  مؤشر  ــك  ذل على  والدليل 
قيمة  تراجعت  التي  الخاصة  السيارات 
سنة  دوالر  مليار   2 من  استيرادها 
2010 إلى 1.5 مليار دوالر سنة 2014 
العام  نهاية  حتى  تدريًجا  وتدهورت 

المنصرم.
الــســوريــة عبر  األســـواق  • حــاجــات 
تنامى  التي  اللبنانية  والحدود  المرافئ 
حظر  ــرض  ف بعد  خصوًصا  حجمها، 
للكثير  سوريا  إلى  المباشر  االستيراد 
والوسيطة  االستهالكية  السلع  من 
الضرورية للصناعات السورية. وبالتالي 
مخصص  لبناني  استيراد  هناك  بات 
تؤمن  التي  الداخلية  السورية  للسوق 
مشترياتها عبر المرافئ اللبنانية. وذلك 
تنقل  صعوبة  مع  لوجستية  ألسباب 
أو  السورية،  األراضي  داخل  الشاحنات 
المجتمع  فرضها  التي  العقوبات  بسبب 

الدولي على التصدير إلى سوريا.

تقّلبات أسعار الصرف العالمية
فقط  ــراد  ــي االســت ــورة  ــات ف تتأثر  ال 
بالطلب بل أيًضا بأسعار صرف العمالت 

الدوالر  صرف  سعر  ن  وتحسُّ األجنبية. 
فاتورة  في  تراجًعا  انعكس  األميركي 
تراجعت  المثال  سبيل  على  االستيراد. 
قيمة االستيراد في الفترة الممتدة من 
من  األول  تشرين  حتى  الثاني  كانون 
بالفترة  بنسبة 3% مقارنة  سنة 2019 
ازداد  فيما  السابقة،  للسنة  نفسها 

حجمها بنسبة %25.

التباطؤ االقتصادي الداخلي وفي 
بلدان االستيراد

االقتصادي  النمو  انخفض  بشكل عام 
في لبنان تدريًجا من 10.5% في العام 
العام  في   %0.9 حوالى  إلــى   2008
2011 ليقارب الـ 0% في العام 2019، 
ومن المتوقع أن يكون سلبًيا في العام 

.2020
فــضــاًل عــن ذلـــك، عـــادت مــؤشــرات 
التضّخم إلى االرتفاع منذ العام 2018، 
بداية  مع   %9 نحو  إلى  وصلت  وهي 
النفط  أسعار  ــادت  وع  ،2020 العام 
العالمية إلى منحاها التصاعدي وكذلك 
أسعار صرف العمالت األجنبية، وهذا ما 
على  كما  االستيراد  كلفة  على  ينعكس 

األسعار في السوق الداخلي.

االستيراد والتصدير
تاريخ  حتى  االستيراد  إجمالي  سّجل 
وقــدره  مبلًغا   2019 الثاني  تشرين 
المالية،  )وزارة  د.أ.  مليون   17.894
2019(. يستورد لبنان جميع احتياجاته 
تقريًبا بما في ذلك االحتياجات الرئيسية. 
احتياجات  بين  االستيراد  باقي  ويتوّزع 
)منتجات  التغذية  مثل  أخرى  ومنتجات 
وغيرها،  والطحين  والنشاء  األلــبــان 

مالحظة: المعّدل لعامي 2019 و2020 هو معّدل تقديري
المرجع: بيانات صندوق النقد الدولي، 2020

معّدل التضّخم الوسطي – نسبة مئوية )%(



واألثاث  والحديد  واأللومنيوم  والزيوت 
ومنتجات  الطبية  واألجــهــزة  والـــورق 

السيراميك واألخشاب(.
فيشّكل  التصدير،  إلى  بالنسبة  أّمــا 
ــب واأللـــمـــاس الــمــصــنــوع من  ــّذه ال
نسبة  أكبر  والمعادن  الكريمة  األحجار 
مثل  سلع  يتبعها  لبنان.  صــادرات  من 
واآلالت  والحّراقات  الطائرات  محركات 

والمعدات  الميكانيكية  ــزة  ــه واألج
الكهربائية والبالستيك وغيرها.

صــادرات  معظم  أن  ذكــره  والجدير 
على:  األولى  الدرجة  في  تتوّزع  لبنان 
العربية  اإلمـــارات   ،)%28( سويسرا 
العربية  المملكة   ،)%12( المّتحدة 
والعراق   )%5( سوريا   ،)%7( السعودية 

.)%4(

تراجع التصدير في لبنان
بشكل  ــادرات  ــص ال قيمة  تراجعت 
ملحوظ في السنوات األخيرة. فبعد أن 
في  د.أ.  مليار   4.5 حوالى  إلى  وصلت 
 3.3 إلى  لتتراجع  عادت   2012 العام 
 2.9 وإلى   2014 العام  في  د.أ.  مليار 

مليار د.أ. في العام 2019.
أسباب  عّدة  إلى  الّتراجع  هذا  يعود 
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توّزع االستيراد حسب السلع )دوالر أميركي(

توّزع التصدير حسب السلع )دوالر أميركي(

المرجع: وزارة المالية في لبنان

المرجع: وزارة المالية في لبنان
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في  السورية  الحرب  انــدالع  أبــرزهــا 
في  األمني  الوضع  وتــدهــور   2011
مّما  لبنان،  لتجارة  حيوية  مناطق 
نحو  البرية  المعابر  إقفال  إلــى  أّدى 
الشاحنات  وجــه  في  والــعــراق  األردن 
العربية  األسواق  نحو  العابرة  اللبنانية 
ُتعتبر  التي  الخليج  دول  وبــخــاصــٍة 
اللبنانية.  للصادرات  الرئيسية  األسواق 
اللبنانية  الــدولــة  حاولت  بالمقابل، 
بحًرا لكن هذه  النقل  تأمين قسم من 
وتتطلب  الكلفة  عالية  تعتبر  المسارات 
االنتظام  وتفتقد  للنقل  طويلة  فترات 
من  الزبائن  من  كبيًرا  عدًدا  يمنع  مما 

تبني هذا الخيار.
وقد أّدى تراجع أسعار النفط وتباطؤ 
االقتصاد في دول الخليج نتيجة األزمات 
األمنية وحروب اليمن وسوريا والعراق 
اإلنفاق  وارتفاع  البحرين،  أقل  وبدرجة 
العسكري للعمليات الحربية، إلى تراجع 
أو  اللبنانية  المنتجات  على  الطلب 
المستوردة من لبنان في بلدان الخليج.

التي  االستثمارات  ذلك  إلى  نضيف 
التقنية  التطورات  مع  التأقلم  يطلبها 
المتسارعة وهي ضعيفة معطوفة على 
المقيمين  اللبنانيين  استثمارات  تدّني 
والمغتربين االقتصادية في الداخل، ما 

أّدى إلى تراجع القدرة التنافسية للسلع 
للسلع  المضافة  والقيمة  اللبنانية 
تتأقلم  لم  التي  والخفيفة  التقليدية 
مع مواصفات الجودة الحديثة. وإذا ما 
االستثمار  ضعف  االعتبار  بعين  أخذنا 
والتكنولوجية،  التقنية  التطّورات  في 
حاّدة  منافسة  يواجه  ال  لبنان  فاليوم 
اآلسيوية  الــبــلــدان  مــع  الــتــجــارة  فــي 
الخليج  دول  مع  منافسة   بل  فحسب، 
قدراتها  تحسين  من  تمّكنت  التي 
الدعم  مــن  واستفادتها  اإلنتاجية 
أّن  كما  المحليين.  للمنتجين  المقّدم 
الرتفاع أسعار كلفة السلع نتيجة تردي 
البنى التحتية أيًضا دور مهم في تدني 

الصادرات اللبنانية.
المستوردين  رغبة  تراجعت  أخيًرا، 
الشركات  مع  االرتباط  عن  الخارجين 
على  قدرتها  عدم  من  خوًفا  اللبنانية 
منتظم  بشكل  السلع  وصــول  تأمين 
المخاوف  تقتصر هذه  وغير مكلف. وال 
إلى  تتعداها  بل  العربية  األسواق  على 

األسواق األخرى.

اختالالت الميزان التجاري
التجاري  الميزان  في  العجز  توّسع 
اللبناني في السنوات األخيرة مع ارتفاع 

الصادرات  وضعف  االستيراد  وتيرة 
نسبة  تغّطي  تعد  لم  التي  اللبنانية، 
حين  في  االستيراد  مجموع  من   %16
 %23 تتخطى  النسبة  ــذه  ه كــانــت 
التجاري  العجز  ــان  ك  .2007 سنة 
الماضية  العشر  السنوات  مدى  على 
 %20 بين  يــراوح   )2019  –  2010(
سنة  دوالر  مليار   14.5 وبلغ  و%25 
وبخاصة  مقلق  المستوى  هذا   .2019
العميق  االقتصادي  الركود  ظل  في 
التدفقات  وغياب  االستثمارات  وتراجع 
في  خاص  بشكٍل  مقلق  هو  السياحية. 
ظل انحسار التحويالت الخارجية  إذ إّن 
قدره  ما  يتخّط  لم  التحويالت  صافي 
أي   2019 سنة  في  د.أ.  مليار   1.5
والتي  القائم  المحلي  الناتج  من   %2.6
الميزان  عجز  لتغطية  كافية  تعد  لم 
التجاري. باإلضافة إلى ما تقّدم، يسجل 
ميزان المدفوعات عجوزات متتالية منذ 
العام 2011 وقد وصل هذا العجز إلى 

4 مليار دوالر سنة 2019.

 إعادة التوازن للميزان التجاري
اعتمادها  يمكن  سبل  ــّدة  ع هناك 
منها  التجاري،  للميزان  التوازن  إلعادة 
والطاقة،  النفط  بقطاع  مرتبط  هو  ما 

المرجع: المؤسسة العامة لتشجيع اإلستثمارات في لبنان إيدال، 2019

أبرز البلدان المستوردة للّسلع اللبنانية



اإلنتاج  دعم  خالل  من  يتّم  ما  ومنها 
المحلي.

بخفض  تبدأ  الــتــوازن  إعــادة  أواًل، 
الفاتورة النفطية اللبنانية وهذه ترتبط 
بقدرة شركة كهرباء لبنان على تحسين 
أو  السائل  الغاز  استعمال  أو  إنتاجها 
األساسية   اإلنتاج  معامل  في  الطبيعي 
من  للطاقة  توفيًرا  أكثر  ُتعتبر  التي 
على  العاملة  الكهربائية  المصادر 
الثقيلة.  المشتقات  على  أو  المازوت 
إنتاج الطاقة من المعامل،  لذلك، فإّن 
المستدامة،  الطاقة  إنتاج  إلى  إضافة 
من  ــاج  ــت اإلن مــحــّل  يــحــّل  أن  يمكن 
المولدات الصغيرة الخاصة التي تعمل 
كميات  تستهلك  والتي  المازوت  على 

كبيرة منه.
للبالد  اإلنتاجية  الطاقة  إطالق  ثانًيا، 
الغذائية  المواد  مجال  في  وبخاصة 
إصالحات  يقتضي  وهذا  والمشروبات، 
والتزاًما  وقًتا  تتطلب  هيكلية  جوهرية 
األجــل،  طويلة  إلــى  متوسطة  ــا  ورؤي
األعمال  ــام  أم العوائق  إزالــة  منها: 
الحوكمة  تحسين  أكالفها،  وتخفيض 

في  االستثمار  الحكومية،  اإلدارات  في 
الطرقات  مثل  الميسرة  التحتية  البنى 

ودعم التدريب المهني.
االستفادة  تشمل  ــرى  األخ التدابير 
الــخــارج  فــي  اللبناني  االنــتــشــار  مــن 

والخدمات  السلع  على  الطلب  لتقوية 
االنتشار  دول  في  وخصوًصا  اللبنانية 
والجزائر  والمغرب  العراق  مثل  الجديد 
الخدمات  نحو  والتوّجه  والــســودان، 
الثقافية،  والمنتجات  والفكرية  التقنية 

143

ميزان المدفوعات للعام 2018

المرجع: صندوق النقد الدولي، 2019

تجربة اليونان
العامين  الجاري بين  الحساب  اليونان ما كان يمثل عجًزا كبيًرا في  ألغت 
مستدامة  آلية  على  النتيجة  هذه  ترتكز  لم  ذلك،  رغم   .2016 و   2007
لحل هذه األزمة االقتصادية. والسبب هو أّن العجز تّم تخفيضه من خالل 
 ، وزيادته  التصدير  دعم  وليس من خالل  اليونان،  في  االستيراد  تقليص 
ُتعتمد هذه  عادًة  اإلجمالي.  المحلي  الناتج  في  كبير  انخفاض  إلى  أدى  ما 
اآللية، أي تخفيض االستيراد، لتخفيض العجز التجاري عندما يعكس ارتفاع 

االستيراد ازدهاًرا اقتصادًيا غير مستدام.
على  بناًء   2007 العام  في   %8.9 اليونان  في  اإلنتاج  في  الفجوة  بلغت 
 .)OECD( أحدث البيانات الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
من الناحية المثالية، كانت اليونان قد خّفضت االستيراد في هذه العملية  
وخّففت فجوة اإلنتاج إلى 0%. بداًل من ذلك، انهار اإلنتاج االقتصادي إلى 

مستوى أقل بكثير، ووصلت الفجوة إلى 11.8% في العام 2016.

المرجع: معهد بيترسون لالقتصاد الدولي )2017(
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كبيرة  تنافسية  بطاقات  يتمّتع  فلبنان 
بنائها  في  تساعد  ممّيزة  وبعالقات 
حيث  االنتشار  بلدان  في  الجاليات 

تتمّتع بسمعة جيدة وتفرض نفسها.
تدبير آخر يرتكز على تطوير الشروط 
القطاعات  هــذه  لتطوير  الداخلية 
محّفز  ــار  إط تأمين  ومنها  الــواعــدة 
لالستثمار وإعادة اإلنتاجية للمؤسسات 
العامة والخاصة كافة، مما يؤمن أداء 
ويسّهل  أفضل  ومؤسساتًيا  سياسًيا 
آليات التصدير ومساربه. وأخيًرا، يجب 
تحسين األطر القانونية وحكم القانون 
بما يسّهل تطوير األعمال والصناعات، 
الديبلوماسية  ــن  م واالســتــفــادة 
الملحقين  مع  والتواصل  االقتصادية 
الخارج،  في  اللبنانيين  االقتصاديين 
أســواق  استكشاف  مهماتهم  فمن 
والتواصل  اللبنانية  للمنتجات  جديدة 

شارك في إعداد اإلحصاءات فريق عمل معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي مشكوًرا.مع الجهات المعنية في لبنان.

تجربة فنزويال
مدفوعات  وجعلت   %70 بنسبة  استيرادها  الفنزويلية  الحكومة  خّفضت 
المنتجات.  في  المزمن  النقص  من  الرغم  على  أولوية  الخارجية  ديونها 
ورغم انخفاض عائدات النفط، تمّكنت فنزويال من دفع 17 مليار دوالر من 
الديون الخارجية وبناء 360 ألف منزل جديد في مشروع اإلسكان الحكومي 

في العام 2016 وذلك بسبب تخفيض نفقاتها المخصصة لالستيراد.
لكن فنزويال التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة تعاني نقًصا في جميع 
وغيرها  واألدوية  األساسية  الغذائية  المواد  أّن  كما  السوق،  في  المنتجات 
الحكومة  تقوم  وبالتالي  التدبير.  هذا  بسبب  نقًصا  تعاني  المنتجات  من 
بتخصيص عمالت أجنبية للواردات لتحرير الموارد التي تسمح لها بمواصلة 

التزاماتها الخارجية )ديونها الخارجية( مع تجاهل احتياجات السوق.
استخدامها  بسبب  ينخفض  فنزويال  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  زال  ما 
للعمالت األجنبية المخصصة لالستيراد لسداد دينها الخارجي، لكن التدابير 

تلك لم تنجح ألنّ  االقتصاد الفنزويلي في حالة ركود منذ العام 2014.

Moody's Analytics, 2018 - Brookings, 2018 :المرجع





والتي  المتنوعة  األمنية  بالحوادث  المرتبطة  األرقام  ُتظهر 
على  ينّفذها  التي  المهمات  نتيجة  اللبناني  الجيش  يسجلها 
مساحة لبنان، حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسة 
االخطار  لــدرء  الساعة  مــدار  على  المستنفرة  العسكرية 

المحدقة بالوطن والمواطن.
اإلحصـاءات  وفـق  األمنيـة  الــحــوادث  وتيـرة  تسّجـل 
ناجم  هو  ما  صعيد  على  وذلك  ملحوًظا،  ارتفاًعا  الشهريـة 
هو  وما  اإلسرائيلي،  العـدو  وتحديًدا  خارجي،  عامل  عن 
اللبنـاني  العنصر  فيهـا  يتقاطـع  داخليـة  معطيات  نتيجـة 
المقيـم مـع العنصـر األجنبي الوافد، وهذا ما يثبتـه التقـرير 
على  المسجلة  األمنية  الحوادث  إحصاءات  حول  المفّصل 

امتداد شهر شباط الفائت.
وتكفي قراءة األرقام لتبيان تعاظم حجم التحدي، بما يعني 
أّن ما هو مبذول على هذا الصعيد عسكرًيا وأمنًيا، استثنائي 
ومحدودية  التحديات  وتعدد  المهمات  تنوع  إلى  قياًسا 
يعمل  فالجيش  المتاحة.  والبشرية  اللوجستية  القدرات 
على فرض األمن وسيادة القانون، في ظل ظرف استثنائي 
واالقتصادية،  والنقدية  المالية  األزمة  نتيجة  لبنان،  يعيشه 
بعبئها  تلقي  اجتماعية   – معيشية  أزمة  إلى  تتحول  والتي 

الثقيل على كاهل المواطن اللبناني.
شباط  شهر  في  األمنية  الحوادث  إحصاءات  خالل  ومن 

2020 يمكن تسجيل اآلتي:

أرقام ودالالت
إعداد: داود رمال
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شباطكانون الثانيالخرق / الشهر
3067خرق جوي

5478خرق المياه اإلقليمية
121194خرق بري
205339المجموع

الجدول رقم 1: خروقات العدو اإلسرائيلي

الحوادث األمنية خالل شهر شباط:                      
أرقام مخيفة وجهود استثنائية



خروقات العدو اإلسرائيلي
ُيظهر جدول مقارنة لخروقات العدو اإلسرائيلي بين شهري 
كانون الثاني وشباط 2020، ازدياد وتيرة هذه الخروقات جًوا 
وبحًرا وبًرا، وهذا تطور الفت ينّم عن إمعان العدو اإلسرائيلي 
في خرق القرار الدولي 1701 والمضي في انتهاك السيادة 

اللبنانية وممارسة االستفزاز المتعّمد.

اعتداء على قوى أمنية
المحافظات  في  األمنية  القوى  على  االعــتــداءات  توّزعت 
والتي  المنفذة  المهمات  حجم  إلى  يؤشر  نحو  على  الثماني 
ما  واعتداء، وهذا  األحيان محاوالت صد  كثير من  تلقى في 

يوضحه الجدول رقم 2.

خطف وفقدان أشخاص
األشخاص  وفقدان  الخطف  عمليات  تزايد  األرقــام  ُتظهر 
لت على  ألسباب متنوعة يتقدمها الخطف مقابل فدية، وُسجِّ

صعيد المحافظات األرقام التي ترد في الجدول رقم 3.

العثور على جثة وانتحار
لت األرقام المحققة المتصلة بالعثور على جثث ألشخاص  سجَّ
متوفين بظروف مختلفة وحصول عمليات انتحار النسبة األعلى 
في محافظة جبل لبنان، وذلك كونها تضم العدد األكبر من 
اللبنانيين والوافدين، إال أّن الالفت هو ارتفاع عدد عمليات 
االنتحار والتي ُتظهر التحقيقات ارتباطها باألزمة االجتماعية 

المتفاقمة.

إطالق نار
عمليات  في  ملحوًظا  ارتفاًعظا  شبظاط  شهر  عّداد  سّجل 
إطالق النار والخالفات والطعن وشهر السالح والقتل بإطالق 
النار واإلصابة بطلق ناري، وذلك وفق ما يظهر من الجدول 

رقم 5.

حوادث السير
يبدو أّن حوادث السير حافظت على وتيرة ارتفاعها، وكذلك 
ل  عدد الضحايا الذين يسقطون نتيجة هذه الحوادث. وُسجِّ
في المحافظات اآلتي: البقاع )حادثان ووفاة(، بعلبك الهرمل 

 19( الشمال  وفاة(،  وحالتا  حوادث   5( عكار  ووفاة(،  )حادث 
 7( الجنوب  ووفاة(،  )4 حوادث  النبطية  وفاة(،  حادث وصفر 
حوادث وحالتا وفاة(، بيروت )حادث وصفر وفاة(، وجبل لبنان 
وحاالت   82 الحوادث  مجموع  وبلغ  وفاة(.  و13  حادًثا   43(
السكانية  بالكثافة  المرتبطة  نفسها  ولألسباب   .20 الوفاة 
كانت النسب األعلى في محافظة جبل لبنان. أما على صعيد 
 24 وقوع  ُسجل  فقد  المحافظات  كل  في  الصدم  حــوادث 

حادًثا، و4 حاالت وفاة.
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المجموعجبل لبنانبيروتالنبطيةالجنوبعكاربعلبك - الهرملالبقاعالمحافظة
1213صفر1صفر34العدد

الجدول رقم 2: اإلعتداء على قوى أمنية )شباط 2020( 

المجموعجبل لبنانبيروتالنبطيةالجنوبالشمالعكاربعلبك - الهرملالبقاعالمحافظة
31034صفر16374العدد

الجدول رقم 3: حوادث خطف وفقدان أشخاص )شباط 2020(

المجموعجبل لبنانبيروتالنبطيةالجنوبالشمالعكاربعلبك - الهرملالبقاعالمحافظة
21542541صفر31عثور على جثة

11913صفر2صفرصفرصفرانتحار
الجدول رقم 4: العثور على جثة وحوادث انتحار )شباط 2020(

عند الخط االزرق



مهمات الجيش
أمكنة  بمداهمة  المرتبطة  مهماته  اللبناني  الجيش  واصل 
ل في المحافظات اآلتي:  مشبوهة وأماكن إقامة أجانب، ُوسجِّ
أجانب   15( الهرمل  بعلبك  مكاًنا(،  و22  أجانب   18( البقاع 
و13 مكاًنا(، عكار )أجنبي واحد و3 أمكنة(، الشمال )3 أجانب 
و15 مكاًنا(، النبطية )صفر أجانب وصفر مكان(، الجنوب )صفر 
أجانب و3 أمكنة(، بيروت )صفر أجانب ومكانان(، وجبل لبنان 
)3 أجانب و20 مكاًنا(. وبلغ المجموع 40 مداهمة أجانب و78 
أّن الجيش نفذ في خالل 29 يوًما 118  مداهمة مكان. أي 

مهمة في هذا االطار فقط من دون احتساب المهمات األخرى 
التي ُتّعد بالمئات.

السرقات والنشل
السلب،  لجهة  السطو  بعمليات  المرتبطة  الحوادث  تنوعت 
وسرقة  آلية،  وسلب  وسرقة  والنشل،  السالح،  بقوة  والسلب 
دراجات نارية، وسرقة منزل، وسرقة من داخل آلية، وسرقة 
معدات وأموال عامة، وسرقة معدات وأموال خاصة، وسرقة 
أماكن  وسرقة  خاصة،  مؤسسة  وسرقة  حكومية،  مؤسسة 
عبادة، وسرقة لوحة سيارة، وسرقة دواجن، وسرقة ماشية، 
وسرقة ثمار، والعثور على آلية مسروقة. وسجل اآلتي: البقاع 
)40(، بعلبك الهرمل )46(، عكار )40(، الشمال )78(، النبطية 
وبلغ   .)109( لبنان  وجبل   )42( بيروت   ،)39( الجنوب   ،)7(
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37105176420820106إطالق نار

3316صفر1243صفرخالف وطعن
1815صفر31صفر12خالف وشهر سالح

713صفرصفرصفر1صفر5صفرقتل بإطالق نار
510197161435إصابة بطلق ناري

الجدول رقم 5: إطالق نار وشهر سالح

عمليات دهم ينّفذها الجيش اللبناني

بلغت التوقيفات المهمة المرتبطة باالنتماء 
أو االرتباط بمجموعات إرهابية ومخدرات 
وإطالق نار وافتعال مشاكل وسرقة 580 

موقوًفا.



المجموع )389( عملية سرقة ونشل، وأيًضا هذا الرقم يؤشر 
إلى حجم األزمة في لبنان.

شؤون فلسطينية
غالًبا ما تتوجه األنظار إلى مخيمات الالجئين الفلسطينيين 
في ما يتعلق بالوضع األمني، كون هذه المخيمات منتشرة على 
مساحة لبنان. وبالنسبة لحوادث إطالق نار، وخالف وإطالق 
فقد  يدوية،  رمانة  وإلقاء  ناري،  بطلق  وإصابة  وانتحار،  نار، 
سجل اآلتي: عين الحلوة )18(، المية ومية )2(، الرشيدية )6(، 
البداوي )10(، برج البراجنة )6(، صبرا )8(، شاتيال )9( ومنطقة 
تراجع  السياق  هذا  في  الالفت   )61( والمجموع   .)2( بيروت 

الحوادث األمنية نتيجة اإلجراءات المتخذة لبنانًيا وفلسطينًيا.

التوقيفات
ل ارتفاع عدد الموقوفين من لبنانيين وجنسيات مختلفة  ُسجِّ
السوريين  الموقوفين  عدد  بلغ  إذ  المحافظات،  جميع  في 
 ،)524( واللبنانيين   ،)116( والفلسطينيين   ،)1184( منهم 
العام  والمجموع   ،)91( أخــرى  جنسيات  من  والموقوفين 
استهدفت  التي  تلك  التوقيفات،  في  األهم  أّن  إال   .)1915(
وجرائم  إرهابية  بمجموعات  والمرتبطين  المنتمين  توقيف 
مخدرات وإطالق نار وافتعال مشاكل وسرقة وغيرها، إذ بلغت 
التحقيق  األمنية لدى فرع  التوقيفات  بلغت  )580(، في حين 

)82( موقوًفا.
وتعاطي  وحيازة  وتهريب  بترويج  المرتبطة  التوقيفات  أّما 
ل في اآلتي: البقاع )17(، بعلبك الهرمل )16(،  المخدر فقد ُسجِّ
عكار )5(، الشمال )45(، النبطية )صفر(، الجنوب )25(، بيروت 
وُتظهر  موقوًفا.   )146( والمجموع   ،)34( لبنان  وجبل   )4(
وتهريبها  المخدرات  ترويج  بجرم  التوقيف  لعمليات  المقارنة 
ُأوقف  إذ  ملحوًظا،  تراجًعا  الثاني وشباط  كانون  بين شهري 
في كانون الثاني 51 شخًصا مقابل 30 في شباط، األمر الذي 
يعكس فعالية اإلجراءات األمنية المتخذة، بينما ارتفعت نسبة 
المخدرات وتعاطيها إذ سجلت  التوقيف بجرم حيازة  عمليات 

في كانون الثاني )78( موقوًفا، وفي شباط )116( موقوًفا.

استنادا إلى كل األرقام والمعطيات المسّجلة، يمكن القول 
إّن التحديات والمهمات التي يواجهها الجيش اللبناني تكبر 
يوًما بعد آخر. وكل هذه اإلنجازات هي نتيجة جهد استثنائي 
على  الجيش  يركز  وكما  عالية.  وجهوزية  دائــم  واستنفار 
التحدي األمني من خالل الحفاظ على السلم األهلي واألمن 
واالستقرار، فإّنه أيًضا يؤدي دوًرا محورًيا في تكريس األمن 
االجتماعي من خالل الحد من الجريمة على أنواعها، ال سيما 
الجيل  تستهدف  ما  غالًبا  والتي  بالمخدرات  المرتبطة  تلك 

الصاعد والفئات العمرية المتدنية.
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تقع يومًيا حوادث سير ينتج عنها سقوط 
ضحايا وجرحى، وبلغ عدد ضحايا شهر 

شباط عشرين قتياًل. 

82 موقوًفا لدى فرع التحقيق لجرائم ذات 
طابع أمني، أما المجموع العام للتوقيفات 

فبلغ 1915 موقوًفا.

سرقة سيارات

عصابة ترويج وتعاطي مخدرات



ينطلق مهّنا بدايًة من البيان الوزاري 
التي  اإلنقاذية  الخّطة  مالمح  لقراءة 
االقتصادية  األزمة  لمواجهة  سُتعتمد 
والنقدية والمالية الحاّدة، فيرى أّن هذا 
البيان لم يأِت على المستوى المطلوب 
في هذه المرحلة ولم يتضمن خطوات 
في  الخلل  مكامن  أظهر  فقد  جريئة. 
والقانونية  المالية  المجاالت  مختلف 
دون  من  والصناعية...  واالجتماعية 

تحديد آليات إلصالح هذا الخلل.
موازنة  إلى  البيان  »استند  ويضيف: 
2020، التي جاءت خجولة كسابقاتها، 
الحالي، ولم تتضمن  وال تليق بالظرف 
أّي إصالحات، بل ارتكزت في مقّرراتها 
على الذهنية الحسابية )حجم اإليرادات 

الذهنية  على  وليس  النفقات(  وحجم 
التي  الموزانة،  أضعف  ما  االقتصادية، 
الحكومة،  عمل  طريق  خارطة  ُتعَتبر 
منها  تنطلق  التي  األساسية  والركيزة 

أي خّطة بنيوية«.

معضلة األرقام
من  الموازنة  »َخَلت  قائاًل:  ويوضح 
الُمنتجة  للقطاعات  اقتصادية  خّطة  أّي 
اقتصادية  مناطق  وإنشاء  الــواعــدة، 
غير  الفرضيات  عن  فضاًل  بها،  خاصة 
األرقــام.  لناحية  والخاطئة  الدقيقة 
جاءت  العام  الدين  خدمة  إلى  وإضافة 
العام  للقطاع  واألجــور  الرواتب  أرقــام 
فاتورة  في  العجز  ــام  أرق أّمــا  ضخمة، 

الموازنة.  ــارج  خ فُوِضعت  الكهرباء 
بـ89  المحلي  الناتج  نسبة  ُقّدرت  كما 
 ،%1.2 نمو  بمعدل  تقريًبا  ليرة  مليار 
نمو  معدالت  في  أّننا  الــواقــع  ولكن 
التضّخم  نسبة  وانكماشية.  سلبية 
في  صحيح  غير  وهذا  بــ%2.2،  ُقّدرت 
السلع  أسعار  في  الحاصل  الفلتان  ظل 
الكهرباء  فواتير  كلفة  وبلغت  الغذائية. 
نحو  العامة  اإلدارات  في  واالتصاالت 

أيام ُمثقلة بالقلق على المصير، الحكومة تتلّمس خطواتها باتجاه خطة إنقاذية 
وسط تحّديات وصعوبات هائلة.

»الجيش« تقرأ مع الخبير المالي واالقتصادي البروفسور روك - أنطوان مهّنا، 
المالية  المؤسـسات  من  لعدد  ومستشار  فرنسا  جامعات  في  وأستاذ  )عميد 
الدولية(، في مفاصل األزمة االقتصادية والمالية التي يعيشها لبنان، وتستطلع 

إمكانات التعامل معها.

إقتصاد ومال
إعداد: تريز منصور

كيف يمكن التعامل مع األزمة القائمة؟
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33.8 مليار ليرة، وقد اقترحت الموازنة 
في مجال االتصاالت على سبيل المثال 
 Avaya داخلي  اتصاالت  نظام  تركيب 
اإلسهام  شأنه  من  اإلدارات،  هذه  في 
المدَيين  على  الفاتورة  تخفيض  في 
رأينا  فــي  لكن  والبعيد.  المتوسط 
في  االستهالك  خفض  هو  المطلوب 
استعمال الهواتف، وحصرها بالمعنيين 
اإلدارات  جمع  أو  الطارئة،  وبالحاالت 
مركزية،  حكومية  مباٍن  في  الرسمية 

للتخفيض من كلفة الفواتير«.
موازنة  إلى  نحتاج  أّننا  مهّنا  ورأى 
تقّشفية وطارئة، تتضمن حلواًل جذرية 
ترشيد  سياسة  منها  واستثنائية، 
)نفقات  الــهــدر  مــن  والــحــّد  اإلنــفــاق 
دبلوماسية،  بعثات  المؤتمرات،  النقل، 
تجهيزات  مكتبية،  مفروشات  صيانة، 
بالرسميين،  خاصة  وسيارات  إداريــة 
ومخّصصات  المرافقين  الــهــواتــف، 
إقفال  إلى  نحتاج  وكذلك  السفر...(، 
واإلدارات  والصناديق  للمجالس  فوري 
القطاع  إصــالح  إلى  إضافة  الرديفة، 
يشّكل  إّنه  إذ  هيكلته،  وإعــادة  العام 
العام  القطاع  حجم  أضــعــاف  ثــالثــة 
الحجم  )لناحية  للبنان  المماثلة  للدول 
أو تركيبة االقتصاد(. وال بّد برأيه من 
على  الموظفين  من  الفائض  توزيع 
اإلدارات،  بعض  في  الشاغرة  المراكز 
اإلنتاجية  وزيــادة  المحاسبة،  وتفعيل 
وأشار  وتشجيعها.  الكفاءات  وتقدير 
هو  »لبنان  أّن  إلى  السياق  هذا  في 
ولكّن  البشرية،  والكفاءت  للعلم  منارة 
والمحاَصصات  الطائفية  المحسوبيات 
العامة  اإلدارة  أفــســدت  السياسية، 

وأثقلت كاهل الموازنة«.
في المقابل اعتبر مهّنا أّن من إيجابيات 
باتت  فاإليرادات  شمولّيتها،  الموازنة 
الخزينة  صندوق  في  جميعها  تصّب 
الموّحد، بعد أن كانت تصّب في اللجان 

المؤقتة للمرافىء أو لالتصاالت...

 شروط التحّول إلى اإلنتاج
يتعّلق  سؤال  على  رّده  معرض  وفي 
من  اللبناني  االقتصاد  تحويل  بإمكان 

ريعي إلى منتج، يقول:
»يتطّلب األمر إصالًحا جذرًيا في قطاع 
وكذلك  أكالفها،  من  والحّد  الكهرباء 
التحفيزات  عن  فضاًل  اإلنترنت،  أكالف 
واإلعفاءات الخاصة وتوفير بيئة مناسبة 
في  وأشــار  بسهولة«.  العمل  لمزاولة 
الدولي  للبنك  دراسة  إلى  اإلطار  هذا 
أظهرت حجم التعقيدات واألكالف التي 
في  جديدة  شركات  تأسيس  تواجه 
لبنان، مؤكًدا أّن الخّطة اإلنقاذية، يجب 
أن تتضمن تقديم سّلة من التحفيزات 
األطــر  ضمن  الضريبية  ــاءات  ــف واإلع
القانونية، والبدء بخطة إصالح حقيقي 
الميزة  معرفة  خالل  من  النمّو  تحّفز 
وتحديد  للبنان،  والتنافسية  التفاضلية 
في  وحّدد  الواعدة.  الُمنتجة  القطاعات 
كالنبيذ،  الزراعات  بعض  السياق  هذا 

والورد،  والعسل،  والزيتون،  والتفاح، 
الفطر  مزارع  البرّية،  الطبّية  واألعشاب 
أهمية  إلى  أشار  كما  البزاق،  ومــزارع 
بإنتاج  ترتبط  كونها  الكرمة  ــة  زراع
النبيذ، منّوًها بضرورة تشجيع الصناعات 
الرقمي  االقتصاد  وتفعيل  المستدامة 

من خالل تحرير قطاع االتصاالت«.
وسط  اليوم  لبنان  أّن  مهّنا  واعتبر 
تعاني  ــة  ــدول وال الــشــامــل،  االنــهــيــار 
واإلدارة  والمرافق  المزمن،  االهتراء 
العامة ُتسّير بذهنية قديمة بالية. ومع 
غياب الحكومة اإللكترونية والتشريعات 
واإلرادة  الفساد،  بمكافحة  المتعّلقة 
ُتترك  والمساءلة،  للمحاسبة  السياسية 
على  مشّرعة  والهدر  الفساد  ــواب  أب

مصراعيها.

مفترق أساسي ومفصلي
االنهيار؟  لوقف  عمله  يمكن  الذي  ما 
على  أّن  السياق  هــذا  في  مهّنا  يــرى 
االقتصادي  للشقَّين  التفّرغ  الحكومة 
االستراتيجية  ــرك  وت فقط،  والمالي 
السياسية وجدلّياتها إلى مرحلة الحقة، 
وإلى حكومة أخرى. واعتبر أّن األولوية 
المالي  الوضَعين  معالجة  لكيفية  هي 
ــوارىء  والــنــقــدي، مــن خــالل خطة ط
إنقاذية، تتضمن اإلصالحات الضرورية 
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استحقاقات قادمة
قيمة  فمثاًل   .2037 العام  في  تنتهي  متتالية  استحقاقات  لبنان  يواجه 
العام 2021  الحالي هي 4.5 مليار دوالر، وفي  الُمسَتحقة للعام  السندات 

تبلغ 3.7 مليار دوالر، وفي العام 2022 تصل إلى 3،1 مليار دوالر.

الضريبية  واإلعفاءات  التحفيزات  من  سّلة  تقديم  تتضمن  أن  يجب  اإلنقاذية  الخّطة 
ضمن األطر القانونية.
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في جميع القطاعات.
بوند  اليورو  بسندات  يتعّلق  ما  في 
أكد أّنه كان على لبنان أن يبدأ عملية 
الثاني  تشرين  منذ  حولها  التفاوض 
لتأمين  فاألولوية  اآلن  أما  الماضي، 
المرتفعة،  االســتــيــراد  فــاتــورة  كلفة 
السلع  من  واسعة  مروحة  تضّم  والتي 
األساسية )القمح، المحروقات، األدوية، 
الغذائية،  المواد  الطبّية،  المعّدات 

المواد األولّية(.
وأشار إلى أّنه بإمكان الحكومة إجراء 
الدين  على   Swap ــواب  س عمليات 
الداخلي، علًما أّنه لم يكن يشّكل عقبة 
أمام الدولة، لكّن بيع بعض المصارف 
اللبنانية لمعظم سنداتها إلى مؤســسة 
الدولية وغيرها من   Ashmore أشمور 
األمور،  عّقد  االستثمارية،  الصناديق 
الدين  من  الكبرى  النسبة  تحّولت  فقد 
دين  إلى  آذار  استحقاق  في  الداخلي 

خارجي.
لبنان  اعتماد  وخطورة  صعوبة  وعن 
الدولي  النقد  صندوق  يقدمها  لخطة 
البرفسور مهّنا  أكّد  أزمته،  للخروج من 
في  كــان  الــدولــي  النقد  صندوق  أّن 
بـالوصفة  ُيسمى  ما  يحمل  الماضي 
إلى   Consus Washington المشتركة 
الدول التي تحتاج إلى المساعدة المالية 
)يحّق للبنان بنحو 9 مليارات دوالر وفق 

عن  مليارات   3 بمعدّل  وُتقّسم  الكوتا، 
من  سلسلة  إليها  ويوعز  سنة(،  كل 

اإلصالحات أهمها:
تطبيق  أو  المرافق  بعض  خصخصة 
الشراكة معها وفق PPP، زيادة تعرفة 
صفيحة  على  زيــادة  فرض  الكهرباء، 
والضرائب  الــرســوم  ــادة  زي البنزين، 
 ،TVA خصوًصا ضريبة القيمة المضافة
رواتب  وتخفيض  الصرف  سعر  تحرير 
األخير  العام وحجمه... واإلجراء  القطاع 
نحو  اقتطاع  تّم  إذ  اليونان،  في  ُطّبق 
في  تطبيقه  ولكّن  الرواتب،  من   %33
لبنان صعب جًدا نظًرا لتركيبته الطائفية 

والسياسية.
يراعي  الصندوق  بات  فقد  اليوم،  أّما 
على  وبالتالي  ــة،  دول كل  خصوصية 
ووضع  نفسها  تحضير  اللبنانية  الدولة 

خارطة طريق اقتصادية ومالية.
الخصخصة  إلى  اللجوء  الضروري  من 
ما  دولة  العالم  في  فليس  مهّنا،  وفق 
قيمة  ولكن  مثاًل،  مطارها  تدير  زالت 
اليوم،  منخفضة  العامة  المرافق  هذه 
األوضاع  تستقيم  حتى  االنتظار  وعلينا 
التي  الخصخصة  قبل  البلد  في  المالية 
يمكن تطبيقها ولكن من باب الشراكة 

.PPP بين القطاَعين العام والخاص
وهنا أشار إلى نقطة بالغة األهمية، إذ 
ذّكر بأّن لبنان غني جًدا بموجوداته من 
عقارات ومرافق عامة )المطار، الكازينو، 
الكهرباء...(،  االتــصــاالت،  الجمارك، 
الشراكة  عملية  بتنفيذ  البدء  وعند 
إتاحة  المهم  من  الخاص،  القطاع  مع 
األفراد  اللبنانيين  أمام  االكتتاب  فرصة 
بنسبة 60 %، وخصوًصا في القطاعات 
)الغذاء،  القومي  باألمن  ترتبط  التي 
الكهرباء، المياه، المطار(، كي ال ننتقل 

من احتكار عام إلى احتكار خاص.
وقال مهّنا: »من المهم هنا استكمال 
عمليات الضّم والفرز للعقارات المملوكة 

على  المغتربين  وتشجيع  الدولة،  من 
سنوات  ثــالث  لمدة  فيها  االستثمار 
مثاًل، من خالل حوافز معّينة، أّما األهّم 
فهو تطبيق اإلصالحات وإغالق مكامن 
القوانين  من  سلسلة  وإقــرار  الفساد، 
غير  اإلثراء  القضاء،  استقاللية  أبرزها: 
المنهوبة،  األموال  استرداد  المشروع، 
استكمال  اإللكترونية،  الحكومة  تطبيق 
لقانون  والتنفيذية  التنظيمية  اآلليات 

حق الوصول إلى المعلومات«.

ماذا عن المصارف؟
التصنيفات  وصدور  األزمة  بداية  إثر 
اللبنانية،  للدولة  المنخفضة  االئتمانية 
تعميًما  لبنان  مصرف  حاكم  ــدر  أص
يهدف إلى رفع رسملة المصارف بنسبة 
20 %، ولكن معظم المصارف لم تلتزم 
طلبت  أيًضا  الحكومة  التعميم.  بهذا 
من المصارف في بيانها الوزاري زيادة 
إلى  ُيِشر  لم  البيان  ولكّن  رأسمالها، 

الكلمة الذهبية، »من الخارج«.
ــادة  زي تتّم  أن  الــيــوم  والمطلوب 
لجنة  بــإشــراف  الــخــارج  من  الرسملة 
الرقابة على المصارف وفق عّدة نقاط:

- َضّخ المساهمين المال من أموالهم 
في  يتلكأ  معظمهم  أّن  )علًما  الخاصة 

ذلك(.
صناديق  مــن  اســتــثــمــارات  بيع   -
استثماراتها  أو من  الخارجية  المصارف 
العمليات  بيع  أو  مختلفة،  أصــول  في 

الخاصة في الخارج.
الــفــروع  ــن  م كبير  عـــدد  ــال  ــف إق  -
فرًعا  نحو 1045  لبنان  )في  المصرفية 

موّزعة على 65 مصرًفا(.
بأحد  القيام  بنك  أي  على  تعّذر  وإذا 
اللجوء  الضروري  من  اإلجــراءات،  هذه 
الدمج  عمليات  أّن  علًما  الدمج،  إلى 
صرف  لناحية  جــًدا  مكلفة  ستكون 
عدم  حال  وفي  ضّمهم.  أو  الموظفين 

من القطاعات المنتجة 
الواعدة في لبنان: 

التفاح، الزيتون العسل، 
الورد، األعشاب الطبّية، 

مزارع الفطر والبزاق، 
وصناعة النبيذ.



اتخاذ  يمكن  العمليات،  هــذه  نجاح 
البنك  التي قام بها  المماثلة  اإلجراءات 
المالية  األزمة  إثر  األميركي  الفيدرالي 
شراء  أي   ،2008 العام  في  العالمية 
المصرف  من  أسهًما  المركزي  البنك 

المتعّثر كأحد الشركاء، ولفترة مؤقتة.
للفوائد  إضافًيا  تخفيًضا  مهّنا  واقترح 
 %2 الـــ  دون  ما  إلــى  وصلت  لو  حتى 
بغية تخفيض كلفة عمل  الدوالر،  على 
المصارف، مؤكًدا أهمية تشريع عمليات 
 Capital Control كونترول  الـكابيتال 
األموال  هروب  من  للحّد  الودائع،  على 

إلى الخارج.

... والودائع
هل ودائع اللبنانيين في خطر، ولماذا 
النقدية والسياسة  ال تصارح السلطات 

اللبنانيين بحقيقة الواقع؟
من  السيولة،  فــي  الــشــّح  ــع  واق مــع 
الهلع  مــن  حالة  تنشأ  أن  الطبيعي 
ودائعهم  على  والخوف  اللبنانيين  بين 
من  »كــان  يضيف:  ــذي  ال مهنا  وفــق 
المفترض عند بداية األزمة وضع خّطة 
طوارىء تطمئن من خاللها السلطتان 
العام  ــرأي  الـ والــنــقــديــة  السياسية 
عن  وتعلن  األمور،  واقع  حول  اللبناني 
المتخذة،  المصرفية  اإلجراءات  حقيقة 
والمعاملة  الشفافية  معايير  التزام  مع 

بالمثل لجميع الزبائن.
ذلــك،  عكس  كــان  حصل  مــا  ولكن 
والفوضى،  الهلع  من  حالة  فسادت 
بين  للثقة  مطلق  فــقــدان  يرافقها 
إلى  إضافة  والمودعين،  المصارف 
التي  للزبائن،  الفردية  السحوبات 

أسهمت في أزمة السيولة«.
مع  التأقلم  جميًعا  »علينا  مهّنا:  وأكد 
حصلت  لتجارب  المماثلة  التجربة  هذه 
البرازيل،  كاليونان،  دول  ــّدة  ع في 
العمل  والمهّم  واألرجنتين...  جامايكا 
وبسرعة على ترميم الثقة بين اللبناني 
السيولة  ضــّخ  خــالل  مــن  ومــصــرفــه، 
دولية  مؤسـسات  من  دعم  بواسطة 
خارجية أو ما شابه، ومن خالل إصالحات 
أمواله  اللبناني  يودع  عندها  بنيوية. 
مجّدًدا في المصارف، وتعود األمور إلى 

نصابها الصحيح وبشكل تدريجي.
ومن الضروري القيام بإجراءات سريعة 
وحكيمة، للحّد من التدهور، ألّن عامل 
الوقت يسير ضّد مصلحة لبنان، وكذلك 
كـالـحديث  الشائعات  لوقف  السعي 
 Forced Convergenو  Haircut عن 
)تحويل الودائع من الدوالر إلى الليرة( 

وغير ذلك...«.
في  العارمة  الفوضى  قضية  وعــن 
)الــســوداء( لسوق  ــوازي  ــم ال الــســوق 
من  شبكة  ثّمة  ــه  أّن ــّد  أك الصيارفة 

الظرف  من  تستفيد  وغيرهم  الصيارفة 
الظاهرة  هــذه  مــن  وللحّد  ــراهــن.  ال
البدء  يجب  الصيارفة  عمل  وضبط 
باعتماد  الصرف،  سعر  هامش  بتوسيع 
غير  نقدي  )نظام   Crawling Band

مثّبت وغير محّرر(.

عّل الفينيق يحّلق مجدًدا؟
إلى  اليوم  نحتاج  أّننا  أخيًرا  واعتبر 
لجذب  حاسم  استراتيجي  سياسي  قرار 
المساعدات المالية من الدول الخليجية 
جّدي  إصــالح  أو  المثال،  سبيل  على 
صندوق  من  معنوًيا  مدعوم  بنيوي 
القيام  ُيمكننا  المقابل  وفــي  النقد. 
دولًيا  عليها  مواَفق  فردية  بإصالحات 

إلنقاذ الوضع المالي.
وأبـــرز هــذه اإلصــالحــات فــي قطاع 
مــوّلــدات  إطــفــاء  يجب  إذ  الكهرباء، 
بغية  سنة،  لمّدة  الكهرباء  مؤسسة 
على  واالعتماد  دوالر،  ملياري  توفير 
البلديات  بإشراف  الخاصة  الموّلدات 
واعتماد  الــعــّدادات،  لضبط  وإدارتها 
المحلية،  للمنتجات  حمائية  تــجــارة 
وضبط المعابر غير الشرعية والمرافىء، 
ــراء  وإج االســتــيــراد،  فــاتــورة  وخفض 
والعيش  العام،  للقطاع  شامل  إصالح 
الفينيق  طائر  عّل  وتقّشف،  بانضباط 

يحّلق مجّدًدا...

بات صندوق النقد 
الدولي يراعي 

خصوصية كل دولة، 
وعلى الدولة اللبنانية 

وضع خارطة طريق 
اقتصادية ومالية.
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اإلعالم األمني
إعداد: داود رمال

المؤسسة العسكرية تفي بوعد 
االقتصاص من اإلرهابيين
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»لن ننساهم أبًدا« عبارة يرّددها العسكريون من كل الرتب عند ذكر شهداء الجيش الذين ارتقوا في ساحات الشرف، 
وهي تختزن عهًدا ووعًدا بحفظ الدماء التي ما افتدت إال الوطن، ومتابعة مسيرة الشرف والتضحية والوفاء، مع التأكيد 
على حتمية القصاص العادل والرادع لمن تجرأ على المّس بهيبة المؤسسة العسكرية وقدسيتها وكان سبًبا في إزهاق 

األرواح الطاهرة.



الجيش  أبطال  خاضها  التي  الجرود«  »فجر  معركة  إثر 
إلى  وانتهت  النظير،  منقطع  وإقدام  وجرأة  ببسالة  اللبناني 
انتصار واضح وحاسم على اإلرهاب وتطهير األرض اللبنانية 
من شروره، ربما ظّن اإلرهابيون جماعات وفرادى متربصين 
لهم  تسنح  حين  إلى  أوكارهم  في  ومختبئين  بالوطن  شًرا 
والصفحة  انتهت  المعركة  أّن  إجرامهم،  بمعاودة  الظروف 
إلى  ُخّيل  وربما  ممكًنا.  بات  العقاب  من  واإلفــالت  ُطويت 
قائد  نفسه  على  قطعهما  اللذين  والعهد  الوعد  أّن  هؤالء 
لن  العسكرية  والمؤسسة  بأّنه  عون  جوزاف  العماد  الجيش 
يهدأا أو يستكينا حتى االقتصاص من كل الذين اعتدوا على 
الجيش ومارسوا اإلجرام غير المسبوق بحق الضباط والرتباء 
غير  للتحقق.  قابلة  غير  شعارات  إال  هي  ما  والعسكريين، 
انتصر في هذه  بعدما  الجيش  أّن  أثبت  التطورات  أّن مسار 
إلى  انتقل  والعدو،  والصديق  الشقيق  أبهرت  التي  المعركة 
اإلرهابية  »الجرذان  إخراج  في  والمتمثلة  األصعب  المعركة 
إلى  وإحالتها  عليها  القبض  وإلقاء  وسباتها«،  أوكارها  من 

القضاء المختص لتنال القصاص الذي تستحقه.
من يومها لم يغمض للجيش جفن، أبقى العيون مفتوحة 
على مدار الساعة، مستخدًما كل الوسائل المتاحة في عملية 
رصد وتتبع دؤوبة، فبدأت المجموعات اإلرهابية النائمة كما 
الوحدات  قبضة  في  وتسقط  تتهاوى  المنفردة«  »الذئاب 
وأخذ  الجيش،  في  المخابرات  مديرية  في  والخاصة  النوعية 
وبدأت  متتالية،  إنجازات  يتراكم  باالقتصاص  والعهد  الوعد 
عمليات َسوق اإلرهابيين الذين اعتدوا على الجيش وشاركوا 
آخر.  بعد  يوًما  تتصاعد  الدماء،  وسفكوا  ضده  القتال  في 
فمهمات الجيش المتعددة في الداخل لحفظ األمن واالستقرار 
وصون الحريات، وعلى الحدود في مواجهة العدو اإلسرائيلي 
وخالياه االستخباراتية، لم تشغله عن االستمرار في مواجهة 

العدو اإلرهابي وتنظيف الوطن من خالياه وأفراده.
 

إنجاز جديد
في جديد عمليات اقتالع اإلرهاب من لبنان، حققت مديرية 
خالل  من  الصعيد،  هذا  على  إنجاًزا  الجيش  في  المخابرات 
اإليقاع بأحد االرهابيين المشاركين في االعتداء على الجيش 

اللبناني. وفي التفاصيل التي تتفّرد »الجيش« بنشرها، تبين 
أّنه بتاريخ 4 شباط 2020 أوقفت دورية من فرع مخابرات 
لالشتباه  رحمة  أكرم  محمود  السوري  الجيش،  في  البقاع 
بانتمائه إلى التنظيمات اإلرهابية، وبالتحقيق معه لدى الفرع 
المذكور أفاد عن عدد من السوريين، كاشًفا مدى تورطهم 
من  توقيفهم  فتّم  اإلرهابية،  بالتنظيمات  مرتبطة  بجرائم 
قبل الفرع المذكور وُسّلموا إلى مديرية المخابرات في اليرزة 

للتوسع معهم بالتحقيق.

بطاقة إرهابي
من  إّنه  رحمة؟  أكرم  محمود  السوري  اإلرهابي  هو  من 
القصير،   ،166 قيده  ورقم  القصير،   ،1998 العام  مواليد 
والدته رابعة. بين العام 2013 ومنتصف العام 2014 انتمى 
بـ»الجيش  ُيسّمى  لما  تابعة  مجموعات  عدة  إلى  في سوريا 
السوري  اإلرهابي  مجموعة  إلى  انتمى  كما  الحر«،  السوري 
لما  تابعة  كانت  التي  ميرا،  جرد  في  التويني«  علي  »ابو 
يسمى عماد جمعة »لواء فجر اإلسالم« والتي بايعت تنظيم 

»داعش« اإلرهابي.
أخطر اعترافات اإلرهابي رحمة مشاركته إلى جانب مجموعته 
في معركة عرسال بالهجوم على حاجز المصيدة، وتنفيذ حاجز 
اللبناني. وبعد معركة عرسال،  الجيش  إلعاقة تقّدم وحدات 
وبتكليف من اإلرهابي التويني، أقدم برفقة عدد من عناصر 
مجموعته على خطف شخص من بلدة عرسال يعمل لمصلحة 
األجهزة األمنية، فاقتادوه إلى الجرود وتّم التحقيق معه من 

قبل اإلرهابي التويني ثم أخلي سبيله.
وخالل  الكبتاغون،  حبوب  بتعاطيه  أيًضا  رحمة  اعترف 
التحقيق معه لدى فرع مخابرات البقاع زّود المحققين أسماء 

سوريين متورطين بأعمال إرهابية ومشبوهة وفق اآلتي:
القاعود،  حسن  السوري  من  رحمة  عِلم  القاعود:  فادي   -
في  اإلرهابية  المجموعات  إحدى  إلى  معه  ينتمي  كان  وهو 
والذخائر  األسلحة  أّن شقيقه فادي يعمل في تجارة  سوريا، 

الحربية.
- مصطفى الزهوري: التحق بعد أسبوع من معركة عرسال 

ولفترة قصيرة بمجموعة اإلرهابي التويني.

اعترف اإلرهابي محمود أكرم رحمة بمشاركته في معركة عرسال والهجوم على حاجز المصيدة.
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رحمة  اعترف  عمار:  عمر   -
عرسال  في  يشاهده  كان  بأّنه 
نافًيا  حربي  مسدس  وبحوزته 
معرفته إذا كان المذكور يعمل 
ينتمي  أو  األسلحة  تجارة  في 

إلى أي مجموعة.
عناصر  من  الهبال:  ناصر   -
رحمة  ــابـــي  اإلرهـ مــجــمــوعــة 
»داعش«  تنظيم  بايعت  التي 
اإلرهابي، وشارك بعملية خطف 
شخص من داخل بلدة عرسال.

شرطي  الصليبي:  خــالــد   -
الدين  شمس  حلمو  اإلرهابي  مجموعة  إلى  انتمى  منشّق، 

التابعة لما ُيسّمى بـ»الجيش الحر« في يبرود.
 

االعترافات أدت إلى توقيفات
في  رحمة  اإلرهابي  بها  أدلى  التي  االعترافات  إلى  استناًدا 
الفرع  نّفذ  البقاع،  مخابرات  فرع  لدى  معه  التحقيق  أثناء 
المذكور عمليات أمنية متعددة وتمّكن من توقيف جميع من 

أتى على ذكرهم، وهم:
• السوري فادي قاسم القاعود، والدته رجاء، مواليد العام 

1984، القصير ورقم القيد 22، القصير.
• السوري مصطفى محمد الزهوري، والدته أديبة، مواليد 

1991، القصير، رقم القيد 12، القصير.
• السوري عمر حافظ عمار، والدته خديجة، مواليد 1989، 
يحوز  كان  بأّنه  اعترف  القصير.   ،201 القيد  رقم  القصير، 
مسدًسا خّلبًيا اشتراه من السوري غسان عامر، وكان يحمله 
على  أقدم  السنة  حوالى  ومنذ  التباهي،  بهدف  به  ويتجول 

رميه على طريق البابين في عرسال خوًفا من توقيفه.
العلي،  صبحية  والدته  الهبال،  فــواز  ناصر  السوري   •
اعترف  القيد 214، صبيخان.  رقم  مواليد 1991، صبيخان، 
إلى  أشهر  ثالثة  ولمدة  ميرا  وادي  منطقة  في  بانتمائه 
مجموعة اإلرهابي أبو علي التويني التابعة لما ُيسّمى بـ»لواء 

اإلرهابي،  »داعــش«  تنظيم  بايعت  والتي  اإلســالم«،  فجر 
عدة  وبعد  عرسال،  ومعركة  الحراسة،  بأعمال  وبمشاركته 
أيام من المعركة وبتكليف من اإلرهابي التويني، شارك مع 
آخرين بخطف شخص من عرسال ونقله إلى الجرود التهامه 

بـ»العمالة« للدولة اللبنانية.
• السوري خالد محمد ديب الصليبي، والدته فاطمة، مواليد 
العام 1989، بابا عمرو، رقم القيد 381، بابا عمرو. اعترف 
انشقاقه  وبعد  السورية،  الدولة  عن  منشّق  شرطي  بأّنه 
اإلرهابي  مجموعة  إلى  شهر  لمدة  انتمى   2013 العام  في 
بـ»الجيش  ُيسّمى  لما  التابعة  الدين  شمس  حلمو  السوري 
المشاركة  دون  من  ريما،  مزارع  في  مركزهم  وكان  الحر«، 

بأي معركة.
أورد  من  واعترافات  رحمة  اإلرهابي  اعترافات  على  وبناًء 
العسكري  القضاء  إلى  الملف  مع  الجميع  ُأحيل  أسماءهم، 

المختص.

المزيد من الوقائع
في  رحمة  أكرم  محمود  اإلرهابي  مع  التحقيق  أثناء  في 
مديرية المخابرات، فرع التحقيق في اليرزة، تبّين أّنه يمتلك 
قتال  في  شاركوا  خطيرين  إرهابيين  عن  مهمة  معلومات 
الجيش، إذ ُعِرض أمامه الفيديو الذي انتشر سابًقا على مواقع 
أحمد جمعة  اإلرهابي عماد  االجتماعي عن مبايعة  التواصل 
وما ُيسّمى »لواء فجر اإلسالم«، تنظيم »داعش« اإلرهابي، 

فتعّرف على عدد من إرهابيي اللواء المذكور.
ُتظهر هذه العينة الموجزة من التوقيفات والتحقيقات، حجم 
الجهد المبذول من قبل فروع مديرية المخابرات ومكاتبها، 
اإلمكانات  استثمار  اإلرهابيين، من خالل  لبنان من  لتنظيف 
المديرية بأضعاف  المتوافرة، وعمل هذه  المادية والبشرية 
مضاعفة لما يمكن أن تؤديه جيوش وأجهزة أمنية رسمية 
عالمية، وهي مستمرة في هذا الجهد بال كلل وال ملل، حاملة 
إلى  والوعد، وصواًل  والعهد  القسم  الشهداء وملتزمة  أمانة 
وطن آمن يركن فيه المقيم والوافد إلى مؤسسة عسكرية 

وطنية تحميه من كل شر وسوء. 
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اإلرهابي السوري 
محمود أكرم رحمة

أدلى باعترافات عن سوريين متورطين بأعمال إرهابية، وتعّرف عبر فيديو إلى كل الحاضرين في 
أثناء مبايعة اإلرهابي عماد أحمد جمعة لـ»داعش«.





ورشة عمل
تحقيق: ندين البلعة خيراهلل

شو قّصتنا؟
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»ال يهّم أي جيش يربح بل أي قصة تربح«... تغّيرت موازين القوى وتبّدل معها مفهوم الحرب والصراع على السلطة، 
اليوم من تحديات ضخمة  لبنان  يواجهه  ما  الدول. ومع  أقوى  تتحّكم بمصير حتى  التي  اإلعالمية هي  العمليات  وباتت 
الرسالة المتمحورة  المعلومات، وإلى نشر  الحاجة إلى تواصل فاعل عبر  العام، برزت  الرأي  وأزمات عديدة تنعكس على 
حول ما يفعله الجيش اللبناني وبالتالي اعتماد سردية استراتيجية مقنعة، فاألهم ليس ما نقوم به، بل ما هي القصة التي 

نرويها عن أنفسنا ونقّدمها للعالم.

التقدم  ظل  في  المعلومات  ــورة  ث أهمية  من  انطالًقا 
التكنولوجي السريع، وما لها من انعكاسات على صورة الدول 
والجيوش، ُأقيمت في كلية فؤاد شهاب للقيادة واألركان ورشة 
 Information  - المتقدمة«  اإلعالمية  »العمليات  حول  عمل 
تابعها   Operations And Media Practitioners Course

ضباط من مختلف الوحدات العسكرية ومدنيون ذوو صلة.
»إّن سمعتكم تتحدث عن نفسها، والمقاربة المحترفة التي 
واالحتجاجات  الطرقات  أشهر من قطع  اعتمدتموها خالل 4 
تعزيز  إلى  أيًضا  ستحتاجون  العالم...  حول  اإلعجاب  لقيت 
السفير  عّبر  الكلمات  بهذه  والصور«،  بالكالم  وسائلكم 
ورشة  أهمية  عن   Chris Rampling لبنان  في  البريطاني 

حول  حيوية  نقاشات  المشاركون  خاللها  خاض  التي  العمل 
الناس خالل  حماية  في  الجيش  لدور  االستراتيجية  السردية 
السردية  هذه  البريطاني،  السفير  وفق  االضطرابات.  فترات 

االستراتيجية ستسمح بتحديد أهداف التواصل األساسية.
ممثل قائد الجيش، قائد كلية فؤاد شهاب للقيادة واألركان 
هذه  »أهمية  على  بدوره  أّكد  جوني،  حسن  الركن  العميد 
عدة  في  حالًيا  اإلعــالم  وسائل  تأثير  من  انطالًقا  الورشة 
مجاالت، وهذا ما يستلزم منا كعسكريين إتقان التعامل مع 

هذه المنّصة الفعالة«.
بمقاربة  عملية،  وتمارين  وأمثلة  عروًضا  الورشة  تضّمنت 
قّدمها فريق تدريب مختص مؤلف من 4 ضباط  بريطانية 
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 Dominicو  ،Adam Warland، David Carey الرّواد  هم: 
وقد   .Thomas Pinfold أول  والمالزم   ،Simonis- Law
عّبروا عن فائق االحترام والتقدير لضباط الجيش اللبناني إذ 
وثقافة  واحترافية  تصميم  من  به  يتحّلون  ما  إعجابهم  أثار 
ونظرة استراتيجية، فضاًل عن كفاءة عالية في مجال التخطيط 
عملية  عليها  تعتمد  التي  للمبادئ  واضح  وفهم  العمالني 

إيصال الرسائل.
أهمية  خاللها  من  برزت  العالم  من  أمثلة  الورشة  تخّلل 
تطبيقية  تمارين  المتدّربون  نّفذ  كما  اإلعالمي،  التواصل 
التي  واألدوات  والمهارات  التقنيات  كل  فيها  استعملوا 

اكتسبوها، وطّبقوها على أمثلة محلية.

عملية المعلومات والتواصل
اختبارها  وبعد  السنين،  مّر  على  المتحدة  المملكة  تمّكنت 
حول  مهماتها  في  واألزمــات  الصعبة  المواقف  من  الكثير 
العالم، من تطوير تقنيات وأدوات فاعلة تبني االستراتيجية 
التواصلية الُمثلى، وتمّكن الدول من التعاطي مع المعلومات 
بالطرق المناسبة. وقد نظمت بريطانيا دورة تخطيط لعملية 
التواصل تحّتم بدايًة فهم بيئة المعلومات قبل وضع الخطة 

وتأثيرها  الخطة  نجاح  مدى  تقييم  إلى  وصواًل  وتطبيقها، 
على سلوكيات الجمهور الُمستهدف، مع األخذ بعين االعتبار 
التحديات والصعوبات التي يمكن أن تواجه الخطة األساسية 

وبالتالي وضع خطط طوارئ.
وفي إطار مرحلة الفهم األساسية لبيئة المعلومات، ولنجاح 
أو  الجمهور  بالدرجة األولى تحديد  أي عملية تواصل، يجب 
الفئات الُمستهدفة وتقسيمها، ما يساعدنا في التأثير عليها 

وبلوغ هدفنا المنشود.
في المقابل، لفت المدّربون إلى »أّننا نحاول دائًما دحض 
رسالة العدو ونّتخذ الموقف الدفاعي، في حين علينا النظر إلى 
قيم العدو والطرق التي يعتمدها الجتذاب المؤيدين والتعامل 
استراتيجية  إبعاد  أهمية  هنا  من  المناسبة.  بالوسائل  معها 
الخصم وتعزيز سرديتنا من خالل بناء خطة تواصل مدعومة 
والنتائج  الواضحة  األهداف  ضمنها  تندرج  إعالمي  بتخطيط 

المتوخاة« .
يحّتم  سؤااًل  أذهانهم  في  حاملين  الــدورة  الجميع  أنهى 
باتت  التي  المعلومات  من  انطالًقا  كبرى  مسؤوليات  عليهم 
وبناء  التواصل  الستراتيجيات  أسس  وضع  عن  بحوزتهم 

السرديات االستراتيجية الخاصة بالجيش اللبناني.

السفير البريطاني في لبنان
Chris Rampling

قائد كلية فؤاد شهاب للقيادة واألركان 
العميد الركن حسن جوني

االستراتيجي  والخبير  المؤلف  يقول 
كتابه  فــي   Dr. David Kilcullen
 The Accidental Guerilla الشهير 
لشرح  المعلومات  نستخدم  عادًة  »إّننا 
حين  في  األرض،  على  به  نقوم  ما 
ما هو  يقّرر  بالعكس،  يقوم  العدو  أّن 
إرسالها،  يريد  التي  والرسالة  الهدف 
المناسبة  العملية  يصّمم  وبعدها 

إلرسال هذه الرسالة«.



 ،Col. Hilton أشار الملحق العسكري
احتفال  هامش  على  له  حديث  في 
اللبناني  »الجيش  أّن  إلى  التخريج، 
لديه قصة مذهلة يمكن أن يرويها. 
التمرين  هذا  مثل  أّن  أعتقد  لذلك 
يمنح المشاركين المهارة والثقة لنشر 
يفعله  ما  حول  المتمحورة  الرسالة 
ويتّم  البالد،  لحماية  اللبناني  الجيش 
وليس  اللبناني  الجيش  لكل  تقديمه 

األساس  سيكون  أّنه  أعتقد  ولذلك  فقط،  للقيادة 
إلحراز تقدم فعلي في المستقبل.

الجيش  مع  بالعمل  فخره  عن  الملحق  عّبر  كذلك 
ظل  في  وخاصة  الماضيين  العامين  خالل  اللبناني 
هذه الظروف الصعبة بعد بدء االحتجاجات. الناس من 
اللبناني  الجيش  يفعله  ما  يتابعون  العالم  أرجاء  كل 
ويبدون إعجابهم بسلوك عناصره متسّلحين بمعايير 
بل في  المجال  ليس فقط في هذا  واحترافية،  عالية 
في  حالًيا  الحدود  عن  يدافعون  فهم  المجاالت.  كل 
سوريا،  في  النزاع  من  العائدين  المتطرفين  وجه 
ينّفذونها  التي  اإلرهاب  مكافحة  مهمات  خالل  ومن 
في أرجاء البالد. نحن فخورون جًدا ألّننا نعمل معكم 
وألّنه لدينا شريك محترف وفعال في خضم كل هذه 

المشكالت.

ــق بــالــمــشــاريــع  ــي مـــا يــتــعــّل ــ وف
»سنكمل   Hilton يؤكد  المستقبلية 
كل المشاريع التي بدأناها. سنواصل 
أن  ونأمل  الحدود،  أمن  على  التركيز 
من  إضافي  عدد  تأمين  من  نتمكن 
الدوريات  أجل  من  الخاصة  اآلليات 
الحدود  أفواج  لمصلحة  الحدود  على 
الثغرات.  بسّد  لها  يسمح  ما  البرية 
مع  يومي  بشكل  أيًضا  نعمل  نحن 
العديد من وحدات مكافحة اإلرهاب وسنواصل القيام 
بذلك لتطوير العالقة. وقد بدأنا مؤّخًرا بتطوير عالقة 
عدًدا  نتشارك  ألّننا  الجوية  القوات  مع  بكثير  أقوى 
بشأن  الخبرات  نتبادل  فنحن  ولذلك  المروحيات،  من 
المعلومات  تبادل  بتطوير  وسنبدأ   Puma مروحيات 

في ما يتعلق بمروحيات Gazelles أيًضا.
كذلك، نأمل أن يتواصل التعاون في مجال العمليات 

اإلعالمية ومكافحة الفساد«.
وما هي رسالتكم إلى الشعب البريطاني انطالًقا من 

تجربتكم في لبنان؟
دعم  في  االستمرار  إلى  البريطاني  الشعب  »ندعو 
المتحدة.  للمملكة  جًدا  مهم  شريك  هو  الذي  لبنان 
التحديات  لمواجهة  جنب  إلى  جنًبا  الوقوف  بنا  يجدر 

التي تواجهونها«.

الملحق العسكري

»فما هي هذه السردية االستراتيجية التي ُتَعنون أي نشاط 
للجيش؟«.

والواجب  الرسالة  ترجمة  حًقا في  التفكير  على  يحّثنا  سؤال 

الذي لطالما التزمه الجيش، بقصة مكتوبة ومصّورة، ُتظهر 
بوضوح أفعاله التي ال تتحكم بها إاّل مصلحة الشعب والوطن 

وأمنهما.
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 ،Chris Rampling البريطاني السفير  باحتفال تخريج وتسليم شهادات، حضره  الورشة  اخُتتمت 
وقائد كلية فؤاد شهاب العميد الركن حسن جوني ممثاًل العماد قائد الجيش، والملحق العسكري 

البريطاني Col. Alex Hilton، وفريق التدريب والمتخرجون.





مهمة  الكندي  الفريق  إلى  ُأوكلت 
مجاَلي  في  اللبناني  الجيش  مساعدة 
والتدريب  المعدات  إدارة  تحسين 
يضّم  اللوجستي.  اللواء  في  التقني 
فرًعا  اللوجستية  القدرات  تعزيز  فريق 
برئاسة  التقنية  للمدرسة  مكّرًسا 
 Julie النقيب  اللوجستي  الضابط 
برامج  تطوير  وضــابــط   Helferty
 Michael Haslet النقيب  التدريب 
 Oliver أول  المؤهل  األسلحة  وتقني 

.Descheneaux
عند وصول الفريق الكندي قّدمت له 
وضعها  حول  إيجاًزا  التقنية  المدرسة 
والتحديات  األخيرة  اإلنجازات  تضمن 
فريق  في  والنقص  تواجهها،  التي 
كافية  مساحات  توافر  وعدم  العمل 
الكنديون  أدرك  الدراسية.  للقاعات 
التقنية  المدرسة  في  العمل  فريق  أّن 
وجنود  محترفين  أشخاص  من  مؤلف 

مدرستهم. تطوير  يلتزمون  متفانين 
واللبنانيون  الكنديون  الجنود  عمل 
وأنشأوا  التقنية  المدرسة  لتطوير  مًعا 
هــذه  عــلــى  ــراف  ــإلش ل خــاصــة  لجنة 
إطالع  اللجنة  هذه  تواصل  العملية. 
لقد  المستجدات.  على  المعنيين 
والفنيين  الميكانيكيين  تدريب  ُأدرج 

اآلخرين في طليعة األولويات.
االحتياجات  حول  المزيد  ولمعرفة 

اللبناني  بالجيش  الخاصة  التدريبية 
الفني  للعمل  الجنود  إعداد  أجل  من 
الكندي  الفريق  قــام  المشاغل،  في 
في  األشــغــال  مديرية  على  بجولة 
العديد  مع  وتحدث  اللوجستي  اللواء 

واضًحا  وبدا  والعّمال.  المشرفين  من 
التقنية  المدرسة  بإمكان  كان  إذا  أّنه 
أي  األســاســيــة،  المسؤولية  اســتــالم 
المشاغل،  كــّل  في  الفني  التدريب 
من  الــمــزيــد  تركيز  حينها  يمكن 

تعاون وصداقة
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لفريق  تابعة  الكندية،  المسلحة  القوات  من  عناصر   8 من  مؤلفة  مجموعة  بدأت   2019 العام  من  الثاني  تشرين  في 
تعزيز القدرات اللوجستية الكندية، بالعمل في مقر قيادة الجيش اللبناني واللواء اللوجستي، وذلك ضمن فرق التدريب 

والمساعدة الكندي – اللبناني.

فريق كندي عن تجربته مع الجيش اللبناني:
على قدر التحدي



أوضح  وقد  المعدات.  لصيانة  الجهود 
المهارات  في  النقص  أّن  المشرفون 
في  بما  والمعارف،  األساسية  الفنية 
ــن واألســاســي  ذلــك االســتــخــدام اآلم
وقت  في  هدر  إلى  يــؤدي  للمعدات، 
مكان  في  بإصابات  ويتسبب  اإلنتاج 

العمل.
يخضع الجنود الجدد في كندا لدورة 
الرئيسية  المهارات  لتعليم  مشتركة 
دورة  إلى  انضمامهم  قبل  والمعارف 
األولى.  الدرجة  من  الفني  التخصص 
ربما يحتاج الجيش اللبناني إلى إنشاء 

دورة مشابهة! 
كنديين  جنود  من  عمل  فريق  وّزع 
لمديرية  اســتــبــيــانــات  ولبنانيين 
 74 مــن  إجــابــات  وتلّقى  المشاغل 
تنسيقي  اجتماع  ُعِقد  ثم  عسكرًيا، 
الكندي  التدريب  تطوير  فريق  ضم 
على  ومشرفين  التقنية  والمدرسة 
توفير  ضرورة  على  للتأكيد  المشاغل 

المشاغل. لجميع  التدريبات  هذه 
تطوير  الثانية  الــخــطــوة  اقتضت 
الدورة، وفي 20 كانون الثاني 2020 
بدأت لجنة من الجيش اللبناني مؤلفة 
مديرية  مــن  وعــمــال  مشرفين  مــن 
عمل  فــريــق  ــى  إل إضــافــة  المشاغل 
لقاءات  بإجراء  التقنية،  المدرسة  من 
إلطالق  أسبوعين  مدى  على  يومية 
والتحليل  ــدورة  الـ تطويـر  عمليـة 
دورة  استحداث  أجــل  من  الوظيفي 
بعد  الــمــشــاغــل.  فــي  العمل  ــس  أس
من  الكثير  يبقى  الدورة  هذه  تطوير 
المساحات  تحديد  يجب  إذ  العمل 
المشاغل  ضمن  للتدريب  المخصصة 
إضافة  التدريبية،  المعدات  وتزويدها 
التعليمية  الخطط  تطوير  ضرورة  إلى 
مع الحاجة إلى تعيين أساتذة للتعليم.

أركان  قّدمته  الذي  الدعم  خالل  من 
اللبناني  الجيش  في  للعديد  الجيش 

جدًدا  عناصر  التقنية  المدرسة  تلّقت 
الدراسية.  المواد  يعملون على تطوير 
على  الجدد  العناصر  هــؤالء  ويتعرف 
لبرنامج  والعملي  النظري  الطابعين 
بأن  لهم  يسمح  ما  المعّدل  التدريب 
إمكان تطبيقه خالل  بأنفسهم  يجّربوا 
المدرسة  في  األولى  التجريبية  الفترة 

التقنية.
ضّم  هو  التدريب  هذا  من  الهدف 
NATO/ وعملية  الوظيفي  التحليل 

CAF إلى المنهاج من أجل ردم الهّوة 
العمل.  ومستلزمات  التدريب  بين 
وفي جيش مثل الجيش اللبناني الذي 
للتحليل  يمكن  متنوعة  معدات  يمتلك 
احتياجات  استيعاب  الفّعال  الوظيفي 
األمور  وتأمين  المتعددة،  الصيانة 

إّن  محّسنة.  تدريبية  لبنية  األساسية 
أن  يمكن  الخطوة  هذه  مثل  إضافة 
وبهذه  عقب،  على  رأًسا  األمور  تقلب 
التقنية  المدرسة  ستمتلك  الطريقة 
كثيرة  أمــور  ثمة  المطلوبة.  الخبرة 
الواضح  من  ولكن  تطوير  إلى  تحتاج 
أّن المدرسة التقنية على قدر التحدي.

الكندي  الفريق  يبقى  ذلك،  كل  رغم 
نجاحات  على  وُمثنًيا  للعمل  متحّمًسا 
االحترافي  وعمله  اللبناني  الجيش 

وُمَرّكًزا على تقديم األفضل في مجال 
التدريب.

Julie Helferty النقيب
ضابط في فريق تعزيز القدرات 
الكندية اللوجستية 

163



في ثكناتنا
إعداد: باسكال معّوض بو مارون

ألّنهم في البال دوًما...
نعلم أّننا في بالك دوًما... لعل هذه العبارة للسيدة نينا مفلح زوجة الرائد الشهيد ميشال مفلح، خير تعبير عن مشاعر 
أهالي الشهداء وذوي االحتياجات الخاصة حيال إنشاء المكتب الخاص بهم في الطبابة العسكرية، بإيعاز ومتابعة مباشرة 

من قائد الجيش العماد جوزاف عون.
في الواقع، إنشاء هذا المكتب كان في سياق ورشة شهدتها الطبابة العسكرية منذ فترٍة انطالًقا من تأكيد قيادة الجيش 
أهمية هذه القطعة، وضرورة توفير أفضل الخدمات للعسكريين وعائالتهم كما لعائالت الشهداء، وِحرص الطبابة على 

االرتقاء بأدائها وتطويره لمواكبة المستجدات في عالم الخدمات الطبية، وهذا ما حّتم إنجاز عدة مشاريع.

فعلية  »نفضة«  كان  األخيرة  المشاريع  أهم 
في نظام جهاز التأليل المعمول به في الطبابة 
العميد  رئيسها  يخبرنا  ما  وفق  العسكرية 
بين  النظام  هذا  يربط  يوسف.  جورج  الركن 
مستوصف  آخر  حتى  العسكرية  الطبابات  كل 
العصب  ليصبح  اللبنانية،  ــي  األراضـ على 
في  الطبي  للقطاع  داخلية  لشبكة  األساسي 

العسكرية. المؤسسة 
العظام، وُأعيد  كما تّم تحديث قسم جراحة 
بأحدث  وتجهيزه  وتحديثه  المختبر  تأهيل 
أهم  من  واحًدا  جعلته  التي  المتطّورة  اآلالت 
المستشفى  ُزّود  لبنان. كذلك،  المختبرات في 
بأحدث  مجّهزة  إسعاف  سيارات  العسكري 

المعدات الطبية المتطورة.

المركز
وذوي  الشهداء  عائالت  مكتب  خّص  ما  في 
الخاصــة،  االحتياجــات 
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المخّصص  المكتب  إقامة  »بعد  أّنه  الطبابة  رئيس  يوضح 
حوالى  منذ  العسكرية  الطبابة  في  المتقاعدين  للضباط 
الشهداء  لعائالت  مماثل  مركز  إقامة  تقّرر  أشهر،  الثمانية 

وذوي االحتياجات الخاصة«.
منه  للمستفيدين  يسّهل  أّنه  في  المركز  أهمية  تكمن 
العسكري،  المستشفى  في  الطبية  الخدمات  على  الحصول 
القيادة تقضي بأن تكون لهؤالء  فرغم وجود تعليمات من 
األولوية في الطبابة، كانوا يضطرون إلى انتظار دورهم في 
المركز  استحداث هذا  المستفيدين،  المكان نفسه مع سائر 

الخاص بهم حّل المشكلة.
ولفت العميد الركن يوسف إلى أّنه »تّم اختيار موقع المكتب 
في الطابق األرضي لمراعاة أوضاع ذوي االحتياجات الخاصة 
الذين اسُتحدثت لهم مواقف للسيارات لتسهيل تحركاتهم. 
يضم المكتب قاعة انتظار كبيرة فخمة، وعيادتين مجّهزتين، 
وحمامات لذوي االحتياجات الخاصة. وبشكٍل عام تّم تنفيذ 

المشروع وفق أحدث المعايير والمواصفات.
في ما يتعّلق بالخدمات، تقضي اإلجراءات المعتمدة بتوّجه 
المستفيد المريض إلى عيادة خاصة تضم طبيب صحة عامة 
المشكلة.  ومعالجة  المعاينة  تتّم  حيث  متخّصصة،  وعناصر 
المعامالت،  ُتجرى  أكبر،  عناية  تتطّلب  الحالة  كانت  وإذا 
إلى  يرشدهم  خاصة  بطاقة  مزّود  عنصر  المرضى  ويرافق 

المناسبة«. العيادة 
»ذوي  بطاقة  حاملو  هم  المركز  هذا  من  المستفيدون 
وكل  الجيش،  لجان  عن  الصادرة  الخاصة«  االحتياجات 
أصحاب البطاقات العسكرية من ذوي الشهداء. وقد ُعّممت 
على أقسام الطبابة كافًة تعليمات بضرورة تسهيل أمورهم 

ومنحهم األولوية في المعاينة والطبابة.

يًدا بيد
 Joe Rahal قّدم السيد جو رّحال صاحب جمعية غير حكومية
الخاصة  االحتياجات  ذوي  بشؤون  ُتعنى  التي   Foundation
هبات عينية للمكتب الجديد. فهو يعتبر أّن عائالت الشهداء 
وذوي االحتياجات الخاصة يشّكلون الفئة األساس التي تمّد 

الجيش بالقوة والصالبة بفضل تضحياتهم.
إيجابية  مفاعيل  الخطوة  »لهذه  أّن  المقابل  في  يرى  رّحال 
اإلداري والنظرة نحو  التطّور  كثيرة، وخصوًصا على صعيَدي 
العطاء، فضاًل  قمة  بلغوا  لمن  بالجميل  والعرفان  المستقبل، 
تكامل  فهناك  سبقونا.  من  وبين  بيننا  التالحم  تعزيز  عن 
»مّنا  وطنية  كمؤسسة  الجيش  وبين  المجتمع  بين  المتناٍه 

وفينا«، والبزة التي تحمينا هي شرفنا وكرامتنا«.
ذوي  حيال  الجيش  قيادة  مبادرة  تثمينه  معرض  وفــي 
في  مرة  وألول  بأّنه  رّحال  السيد  يذّكر  الخاصة،  االحتياجات 
للواء  قائًدا  متحّرك  كرسي  على  ضابط  ُيعيَّن  الجيش  تاريخ 
في الجيش. وهذا برأيه يدّل على مدى إيمان قيادة الجيش 
بعزيمة وصالبة وإمكانات هؤالء األشخاص الذين لم ُتثِنهم 

إعاقتهم عن مواصلة العمل العسكري لخدمة وطنهم.
التي ال  المؤسسة  أكثر من هذه  المساعدة  ال أحد يستحق 
تفّرق بين اللبنانيين في منطقة أو دين أو طائفة وفق رّحال 
الذي يضيف: »عندما نعطي المؤسسة العسكرية فإّننا نعطي 

كل لبنان بالتساوي«.
وختم بالقول إّن »أصحاب اإلرادة 

الصلبة« صفة ُتعطى لكل األفراد 
في الجيش، ألّنهم يدافعون عن 
كي  صلبة  إرادٍة  بكل  الوطن 

نبقى متجّذرين في أرضه.
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الكرسي مش كارثة
أّسس جو رّحال جمعية Joe Rahal Foundation منذ نحو 3 سنوات نتيجة تجربته 
الشخصية ومعاناته الخاصة في المجتمع وكفاحه للوصول إلى ما هو عليه اليوم. 

الخاصة، وقد  الجمعية تهتم بذوي االحتياجات  شعارها »الكرسي مش كارثة«، 
كانت لها خطوات كبيرة في هذا المجال. ومن خالل تجربته يريد رحال أن 

يبرهن أّن ذوي االحتياجات الخاصة هم أفراد كاملون يحق لهم االنخراط 
في المجتمع والتمّتع بجميع الحقوق.
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نعلم أّننا »في بالك دائًما«
مفلح،  نينا  السيدة  إلى  بالنسبة 
الشهداء  لعائالت  مكتب  تخصيص 
مبادرة  الخاصة  االحتياجات  وذوي 
أّنه  إلــى  تلفت  وهــي  ــًدا،  ج مهمة 
معنا  المعاملة  كــانــت  »لطالما 
حللنا  أينما  ممتازة  شهداء  كأهالي 
لكّن  العسكرية،  المؤسسة  فــي 
هذا المكتب هو قمة الخدمات المميزة طبًيا، والمكان فخم 

ومرتب«.
عالية،  بمعنوياٍت  تمّدنا  المبادرة  »هذه  مفلح:  وتضيف 
تفكر  الشهداء بل  المؤسسة ال تنسى عائالت  بأّن  وُتشعرنا 
بالقول:  الجيش  قائد  إلى  وتوّجهت  ــات.  األوق كل  في  بنا 
نحن نعلم أّننا »في بالك دائًما«، ونشكرك على هذه اللفتة 
وتساعدنا  دائًما  جانبنا  إلى  تقف  وألّنك  والمعّبرة،  الجميلة 
الشهداء  ذوو  أصبح  بفضلك  الحاجة.  استدعت  كلما  بلهفٍة 

أولوية أينما حّلوا«.

خطوة ممتازة
حسين والد العريف الشهيد محمد 
على  مشّدًدا  بالفكرة  رّحب  يوسف 
لكثافة  نظًرا  وضرورتها  أهميتها 
أعداد طالبي الخدمات االستشفائية 
هذه  العسكري،  المستشفى  في 
كل  كما  وإيجابية  ممتازة  الخطوة 
قرارات قائد الجيش التي تصب أواًل 

ودائًما في مصلحة ذوي الشهداء.
وأثنى يوسف على المعاملة الخاصة التي لمسها في أثناء 

مجروحة،  »شهادتي  وقال:  العسكري،  للمستشفى  زيارته 
أشعر أّن القائد يمّيزنا عن باقي العسكريين ولطالما كان 
تعاطيه مع ذوي الشهداء راقًيا جًدا. وختم بتوجيه تحية 

إلى الجيش وعسكرييه«.

معاٍن وأبعاد
حين  المغاوير  فوج  عداد  في  الحصروتي  بشاره  كان 

ُبترت ساَقاه إثر إصابته في العام 1990، لكّنه حتى 
وهو  ونخوته.  المغوار  اندفاع  يحمل  زال  ما  اليوم 
ذوي  نحو  الجيش  قائد  االلتفاتة من  »أّن هذه  يرى 
إنسانية  وأبعاًدا  معاني  تحمل  الخاصة  االحتياجات 

المكتب  هذا  لنا  »يؤّمن  قائاًل:  الحصروتي  ويضيف  كثيرة. 
الخدمات الطبية من دون الحاجة لالنتظار والتنّقل من مكان 
سهلة  تكن  لم  الطبابة  فزيارة  كثيًرا  يهّمنا  وهذا  آخر،  إلى 

علينا، واالنتظار بالصف كان يستنزف قوانا الخائرة أصاًل.
شخصًيا  الــقــائــد  أشــكــر 
وتفكيره  مبادرته  على 
وأتمّنى  بنا،  المتواصل 
التجربة  هــذه  تعميم 
طبابات  مختلف  على 

المناطق«.
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»الهجرة اللبنانية إلى األرجنتين 1868-1975« هو عنوان 
الكتاب الجديد الذي وّقعه العميد الركن المتقاعد دريد زهر 
الركن  العقيد  اليرزه، في حضور  الدين في نادي الضباط - 
وعدد  عون،  جوزاف  العماد  الجيش  قائد  ممثاًل  صبرا  علي 
كبير من الفعاليات الدبلوماسية والبلدية والثقافية واألدبية 

واالجتماعية، إلى رفاق السالح.
لبنان  بتاريخ  اقترنت  التي  المسائل  إحدى  الكتاب  عالج 
األرجنتين،  إلى  الهجرة  وتحديًدا  الهجرة،  وهي  ومجتمعه، 
فقّدم شرًحا موضوعًيا مفصاًل ووافًيا لهذه الظاهرة، إلى حّد 
يمكن معه اعتبار الكتاب مرجًعا تاريخًيا اجتماعًيا، يوّثق جانًبا 

أساسًيا من انطالقة اللبنانيين 
ثقافة  ونشرهم  المهجر،  نحو 

وطننا وتقاليده حول العالم.
على  الــضــوء  الكتاب  يلقي 
ــي واجــهــهــا  ــت الــمــصــاعــب ال
المغتربون ابتداء من المراحل 
مرحلة  وبدء  للهجرة،  األولــى 
مواكًبا  الهوية،  عن  البحث 
لدى  المواطنة  والءات  تقّلب 

المزدوجة،  المواطنة  »بورصة«  في  اللبنانيين  المهاجرين 
رصد  محاولة  أو  أرجنتينيين  أو  لبنانيين  كونهم  بين  ما 
الجوانب التي دعت بالدفعات المهاجرة األولى إلى االنقطاع 
اآلباء  بوطن  ارتباطهم  على  المحافظة  إلى  أو  الوطن،  عن 

واألجداد.

إصدارات
إعداد: جان دارك أبي ياغي

»الهجرة اللبنانية إلى األرجنتين« 
للعميد الركن دريد زهر الدين

»حقوق بين الخطوط« 
للعميد الركن المتقاعد أنطون مراد

الركن  للعميد  حديًثا  صــدر 
كتاب  ــراد  م أنطون  المتقاعد 
الخطوط«  بين  »حقوق  بعنوان 
الجنوبية  اللبنانية  الحدود  حول 
وإشكاليات  تاريخية  تحوالت   –

حدودية.
ــكــتــاب عن  ــذا ال يــتــحــّدث هـ
الحدود  بها  مّرت  التي  المراحل 
اللبنانية الجنوبية منذ إعالن دولة 
بوليه  بمرحلة  مروًرا  األزرق  الخط  إلى  وصواًل  الكبير  لبنان 
العام  في  الهدنة  واتفاقية   1923 العام  في  كومب  نيو   -
1949، مع تحديد اإلنجازات التي تحققت واإلشكاليات التي 

رافقت كل مرحلة.
سنة  عشرين  حوالى  عمرها  خبرة  ثمرة  هو  الكتاب  هذا 

الجنوبية  الحدود  على  الميدانية  المهمات  مئات  عن  ناتجة 
لمتابعة  والثالثية  الثنائية  االجتماعات  جميع  في  والمشاركة 
الدراسات  العديد من  إلى  البرية والبحرية،  الحدود  موضوع 

واألبحاث حول هذا الموضوع.
تكمن أهمية هذا الكتاب في كونه يتضمن معلومات دقيقة 
تقني  بشكل  صفحاته  على  ُسِكَبت  الجنوبية،  الحدود  عن 
مرجًعا  يعتبر  وهو  والعواطف.  المزايدات  عن  بعيًدا  وعلمي 
الحدود،  موضوع  وفي  العام  الشأن  في  للمعنيين  موثوًقا 
مثّقف  ولكل  والجغرافيا،  التاريخ  مجال  في  للباحثين  وكذلك 

عنده شغف التعّرف إلى حدود بالده.
العميد مراد وّقع كتابه الجديد في احتفال ُأقيم برعاية قائد 
الجيش العماد جوزاف عون ممثَّاًل بالعقيد الركن جوزف نهرا، 

في قاعة بلدية الجديدة – البوشريه - السد.
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إجازة في العلوم السياسية 
واإلدارية

للمالزم أول 
عمر مصطفى علي

جيش العلم والثقافة

المقدم اإلداري جان مطر  حاز 
لإلدارة  العامة  المديرية  من 

دكتوراه في إدارة األعمال، من المعهد 
واإلدارية  السياسية  والعلوم  الحقوق  في  للدكتوراه  العالي 
المقدم  ناقش  وقد  اللبنانية.  الجامعة  في  واالقتصادية 
 Analyse des variables« :اإلداري مطر أطروحته بعنوان
 affectant la performance de la gestion de crise
 dans le secteur de l'aviation civile au Liban: Défits

et développements« ونال تقدير اللجنة بدرجة جيد. 

حاز المالزم أول هادي جود عبود من 
في  جامعية  إجازة  الثاني،  المشاة  لواء 
والعلوم  اآلداب  كّلية  من  النفس  علم 

اإلنسانية في الجامعة اللبنانية.

فوج  من  عّلو  كريم  أول  المالزم  نال 
المدرعات األول إجازة جامعية في علوم 
الحياة الكيميائية، من كلية العلوم في 

الجامعة اللبنانية.

حاز النقيب الطبيب علي أسعد الحلباوي شهادة اختصاص 
الجامعة  في  الطب  كلية  من  الوالدة،  حديثي  طب  في 

اللبنانية.

شهادة في طب حديثي الوالدة
للنقيب الطبيب علي الحلباوي

إجازة في علوم الحياة 
الكيميائية
للمالزم أول
كريم عّلو

علي  مصطفى  عمر  أول  المالزم  نال 
من لواء الدعم – فوج المضاد للدروع، 
السياسية  العلوم  في  جامعية  إجازة 
والعلوم  الحقوق  كّلية  من  واإلدارية 
الجامعة  في  واإلدارية  السياسية 

اللبنانية.

إجازة 
في علم النفس
للمالزم أول 

هادي جود عبود

دكتوراه
في إدارة األعمال

للمقدم اإلداري
جان مطر







تربية وطفولة
إعداد: ماري األشقر - اختصاصية في علم النفس

لفك  وجهده  به،  يحيط  ما  الكتشاف  الطفل  محاوالت  إّن 
رموز كل ما يراه ويتحّسسه بيديه، هو معايشة للخطر، وهو 
الخطر الذي يجب إبعاده عنه. هذا ال يعني التشّدد في المراقبة 
والحماية، كما ال يعني الّلين والاّلمباالة تجاه تصرفات الصغار، 
فهناك أوالد َخِطرون وهناك لحظات وظروف وأماكن وأدوات 

خطرة.
ُتبّين الدراسات أّن ما بين 55 و60 في المئة من الحوادث 

الذكور،  واألوالد  األطفال  نصيب  من  هي  وغيرها،  المنزلية 
وذلك بسبب تصرفهم الحشري والخيالي والمحّرض. وأقسام 
الطوارئ في المستشفيات تعّج بحاالت حوادث األطفال خالل 
اإلجازات نتيجة تعدد األمور التي على األهل أن يهتموا بها. 
كذلك، فإّن االنتقال من منزل إلى آخر، أو المشاكل الزوجية، 
أو فترات الحداد واألحزان، هي من العوامل التي تدفع بالطفل 
إلى حافة الخطر والعبث المؤذي. لكن مهما تعّددت األسباب 
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فضول الطفل طريق للخطر

مما ال شك فيه أّن الطفولة مرحلة رائعة، حيث كل شيء 
هو اكتشاف وانبهار، هو انفتاح على المحيط القريب ومن 
ثم على العالم، إّنها مرحلة الجديد بكل ما فيه من دهشة، 
لذا يحمل كل يوم معه نصيًبا من المعرفة، لكّنه يحمل أيًضا 

مخاطر كثيرة.



والدوافع، فالنتيجة واحدة ومؤثرة: يبلغ عدد وفيات األطفال 
المثال 700  المنزلية في فرنسا على سبيل  الحوادث  بسبب 

حالة سنوًيا.
 

المنزل ومخاطره
إذ  الخطرة،  األماكن  الئحة  على  األول  المكان  هو  المطبخ 
ُتمضي فيه العائلة معظم أوقاتها، وتحصل فيه نسبة واحد 
على أربعة من الحوادث، وهي تقع غالًبا ألطفاٍل دون السنة 

الرابعة من العمر.
 

مسّببات األذى
وهو  وجوانبه  الفرن  حافة  لمسهم  لدى  األوالد  يحترق 
المكواة  منه.  اقترابهم  من  االحتراس  يجب  لذا  ساخن، 
الساخنة الموضوعة في غير مكانها لالنشغال بأمر طارئ، 
هي أيًضا مصدر خطر، وكذلك مقابض الطناجر وما شابه 

وهي ساخنة. 
يضع  فقد  بالكهرباء  الصعق  هناك  االحــتــراق،  بعد 
الكهربائية.  المفاتيح  في  الصغيرة  أصابعهم  األطفال 
الطليعة  وفي  حاد  هو  ما  بكل  أنفسهم  يجرحون  وقد 
مكانها.  في  وليست  الطاولة  على  المرمية  السكاكين 
نتابع التفصيل لنصل إلى أعلى درجة من حشريتهم، 
والقاضية بفتح الخزائن واستطالع ما فيها، وتذّوق ما 

ُرّتب على رفوفها من مواد وسوائل تنظيف، فيختارون أحدها 
على أّنه عصير طّيب المذاق وهنا الكارثة... وقد يقعون من 
على كراسيهم العالية بعد أن جلسوا أو ُأجلسوا عليها دونما 
النشطة،  حركتهم  وبسبب  دائمة.  حركة  في  وهم  تثبيت 
للطاولة ويمكنكم تصّور  الحادة  باألطراف  رأسهم  يضربون 
النتيجة. وحتى أّنهم »يختنقون« بأنواع المأكوالت والحبوب 

الُمَعّدة لمن هم أكبر سًنا منهم.

مخاطر جديدة
تشّكل مساحيق الغسيل الحديثة خطًرا على األوالد إذ يعبثون 
بها ثم يلعقون ما تبقى منها على أصابعهم أو ينثرونها على 
ل اختيار أنواع  أجسامهم الندّية، فتسبب »حروًقا«، لذلك ُيفضَّ

ُمحَكمة اإلغالق.
أفران »الميكرو وايف« أتت لتسّهل حياة العديد من األمهات، 
أّن كثيرات منهّن يجهلَن كيفية عمل هذه اآللة بصورة  إال 
دقيقة، فهي تقوم بتسخين المحتوى الغذائي من دون التأثير 
الحليب  الباقي من  األم  الوعاء. وعندما تسّخن  الحراري على 

ــي زجــاجــة  ف
الرضاعة أو بعض البطاطا 

المهروسة، كوجبة تقدمها لطفلها، عليها االنتباه 
لدرجة سخونة المأكوالت من دون االعتماد على حرارة الوعاء 
داخل  الموجود  الحليب  حرارة  بين  فالفرق شاسع  الخارجية، 

زجاجة الرضاعة وبين حرارة الزجاجة الخارجية. 
الحروق  أنــواع  لبعض  الطفل  يتعّرض  قد  المرحاض  في 
الماء.  من  قليلة  كمية  في  ولو  للغرق  وبالتأكيد  وللتسمم، 
حرارة  من  التأكد  يجب  المغطس،  في  وضعه  قبل  لذلك، 
التنظيف  ومواد  األدوية  التأكد من وجود  يجب  كما  المياه. 

والتعقيم والعطور في خزائن مغلقة.
نسبة الحوادث في المغطس أقّل من سواها لكّنها واردة. 
وفضاًل عن الجروح التي تنجم عن التزحلق أو االصطدام، فإّن 
سنتيمتًرا  ثالثون  الطفل  يكفي  إذ  وثابت،  قائم  الغرق  خطر 

من الماء كي يغرق.
المقّصات وآالت الحالقة ومجّفف الشعر أيًضا يجب إبعادها 
عن متناول األطفال ووضعها داخل خزانة مغلقة. كما يجب 
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إزاحة أكياس النايلون من أمام الصغار 
رؤوسهم  حشر  يعشقون  ألّنهم 

االختناق.  إلى  يؤدي  قد  ما  فيها 
ذات  األبواب  آخًرا،  وليس  أخيًرا 
مــرة واحــدة  األقــفــال... تكفي 
ليتعلم الصغير كيفية إغالقها، 
وإذا فعل، سجن نفسه، فهو ال 

يعرف كيف يفتحها.

صعود من دون نزول
منذ شهره الخامس يضع الطفل 

فمه،  فــي  ــده  ي ــى  إل يصل  مــا  كــل 
الخضراء  النباتات  »االختناق«.  والنتيجة 

المباشرة  المسؤولة  هي  المنزل  في  الموزعة 
االضطرابات  بعض  وعن  الحساسية  أنــواع  بعض  عن 

القلبية  الدموية  األوعية  في  تحصل  التي  وتلك  الهضمية، 
هذه  أوراق  من  قلياًل  الصغير  مضغ  إّن  العصبية.  وأيًضا 
النباتات، يؤدي إلى نتائج سيئة كما لو أّنه تناول قلياًل من 

أي مرّكب حمضي.
»الدبدبة« في الشهر العاشر والقدرة على الوقوف الطفل، 
أنواعها  والخزائن على  الكهرباء،  باكتشاف مفاتيح  يسمحان 
وأخطرها تلك التي تقع بسهولة. عندما يتعلم الطفل المشي 
والزالت.  الصدمات  كبير من  لعدد  نتحّضر  أن  يجب  والقفز، 
إلى  بالطفل  يؤدي  اآلخر  والبعض  عابًرا  يّمر  منها  العديد 
المستشفى بسبب ارتجاج في الدماغ أو كسور. ويجب االنتباه 
أو  والكرسي  الكنبة  على  من  للوقوع  قابل  الطفل  أّن  إلى 
طاولة منخفضة وسّلم داخلي، فهو في عمر السنة والنصف 
َشغوف بالصعود، لكّنه ال يعرف أصول النزول والعودة سالًما 

إلى األرض الصلبة.

ال ُيترك وحيًدا
وأحياًنا  الثامنة  يتجاوز  لم  ولد  ترك  إطالًقا  بنا  يجدر  ال 
المنزل، كما يجب  لوحده في  الولد(  العاشرة )حسب نضوج 
أاّل يغيب عن أنظارنا وال سيما في غرفة فيها نافذة مفتوحة. 
علينا تفادي وضع أثاث ما تحت النافذة، فقد يستغله الطفل 
كدرجة يصعد عليها، وتؤدي به أحياًنا إلى الجانب اآلخر من 
مخاطر  من  الوقائية  سقوط«.الخطوات  »رحلة  في  المبنى 
النوافذ تتلخص في وضع شبك عليها، أو اتباع طرق حماية  

تمنع الطفل من فتحها بقوته الذاتية.

إّن حوادث وقوع الطفل )من عمر 15 
النوافذ  من  سنوات(   7 حتى  شهًرا 
ومن على الشرفات تكثر نسبتها 
تحديًدا في حاالت الطقس الجيد 
والحار، إذ ُتفتح الشبابيك على 
بإشراقها  وتجذب  مصراعيها، 
أهله.  عيني  عن  بعيًدا  طفاًل، 
فائقة  الــحــوادث  هــذه  نتيجة 
من  المئة  في   25 الخطورة: 
الحاالت تؤدي إلى موت مباشر. 
التسّمم بالرصاص خطر كان قد 
زال نهائًيا، إال أّنه عاد وبنسب عالية 
الكبرى وضمن  المدن  جًدا، تحديًدا في 
اقتصادية-اجتماعية  أوضاًعا  تعاني  عائالت 
ضمن  األطفال  عند  غالًبا  يحصل  التسمم  هذا  متردية. 
مساحات  دون  من  مغلقة  أماكن  في  تعيش  كبيرة  عائالت 
للعب والمرح، فهم يتسّلون بنزع الدهان عن الجدران وعن 
الشرفات. إّن ابتالع قشور الدهان عدة مرات، وهي تحتوي 
قد  تسمًما  ُيحدث  الرصاص،  أمالح  من  المئة  في   38 على 
بسبب  الحالة  تشخيص  لصعوبة  البداية،  في  جلًيا  يبدو  ال 

العوارض الغامضة والبطيئة لهذا النوع من التسمم.
من  لحمايته  األنسب  المكان  هي  الطفل  غرفة  مبدئًيا، 
الخطر، ومع هذا فإّنها تتضمن مخاطر يجب تفاديها، كوقوع 
الرضيع من على الطاولة المخصصة لتغيير ثيابه، إذ يجب أن 
ال يغيب عن نظر األم ولو لثواٍن معدودة. األسّرة المرّكبة، 
هي فرح لألطفال، لكّن احتمال السقوط عنها كبير، ويؤدي 

في حال حدوثه إلى ارتجاج في الدماغ أو بعض الكسور.
خيوط  بواسطة  المعّلقة  الدمى  أنواع  إلى  االنتباه  ويجب 
صحيًحا  تثبيتها  يكن  لم  فإن  الطفل،  سرير  جوانب  على 
األغطية  إلى  أيًضا  التنبُّه  يجب  كما  خنقه،  إلى  تؤدي  قد 
من  وتمنعه  حركته  الصغير  على  تضّيق  التي  والشراشف 

اإلفالت منها بسهولة.
هذه الجولة على أرجاء المنزل قد تجعلنا نشعر بالغّم وبأّن 
خطًرا كبيًرا يهّدد طفلنا أينما اتجه، فتزداد مخاوفنا ونشعر 
بالتعب لما يجب فعله وما يجب تفاديه. لكن ما تّمت اإلشارة 
بسهولة،  تجنبها  نستطيع  ألمور  وتنبيه  تذكير  هو  إليه، 
من  لألوالد  العادية  بالمراقبة  تفاديها،  نستطيع  ولحوادث 
خالل عين ساهرة ُمِحبة يقظة، وهذا ما ُيبعد عنهم مخاطر 

الحوادث.
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العميد المتقاعد
فارس زيادي

العميد المتقاعد
ميشال يوسف

العميد  التوجيه  مديرية   - الجيش  قيادة  نعت 
بتاريخ  ــي  ــوّف ت الـــذي  زيـــادي  فـــارس  المتقاعد 

.2020/2/25
- من مواليد 1950/3/24 في أبلح - زحلة.

بتاريخ  تلميذ ضابط  بصفة  الجيش  في  تطّوع   -
رتبة عميد  الترقية حتى  تدّرج في  1969/9/15، ثم 

اعتباًرا من 1999/1/1.
- حائز:

• وسام الجرحى. 
• وسام الحرب.

• وسام الوحدة الوطنية.
• وسام فجر الجنوب.

• وسام االستحقاق اللبناني من الدرجات: األولى، 
الثانية والثالثة.

• وسام األرز الوطني من رتبَتي ضابط وفارس.
• وسام التقدير العسكري من الدرجة الفّضية.

• تنويه العماد قائد الجيش أربع مّرات.
• تهنئة العماد قائد الجيش 13 مّرة.

• تهنئة قائد قطعة مّرتين.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله ولد واحد. 

نعت قيادة الجيش العميد المتقاعد ميشال يوسف 
الذي توّفي بتاريخ 2020/2/1.

- من مواليد 1954/7/1 في الحازمية - بعبدا.
بتاريخ  تلميذ ضابط  بصفة  الجيش  في  تطّوع   -
رتبة عميد  الترقية حتى  ثّم تدّرج في   ،1978/12/6

اعتباًرا من 2010/6/25.
- حائز:

• وسام الجرحى.
• وسام الوحدة الوطنية.

• وسام فجر الجنوب.
• وسام االستحقاق اللبناني من الدرجتين الثانية 

والثالثة.
• وسام األرز الوطني من رتبَتي ضابط وفارس.
• وسام التقدير العسكري من الدرجة الفّضية.

• وسام الفخر العسكري من الدرجة الفّضية.
• الميدالية التذكارية للمؤتمرات للعام 2002.

• وسام مكافحة اإلرهاب.
• تنويه العماد قائد الجيش سّت مّرات.

• تهنئة العماد قائد الجيش 20 مّرة.
• تهنئة قائد القطعة سّت مّرات.

- تابع عّدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.
- متأهل وله أربعة أوالد.



المؤهل أول
أحمد علي 

الشّياح

الرقيب أول
جيمي 

ضوميط هيفا

الجيش  قيادة  نعت 
أحمد  أول  المؤهل 
الــذي  الــشــّيــاح  علي 

توفي بتاريخ 2020/3/5. 
- من مواليد 1978/10/25 في بعلبك – محافظة 

بعلبك - الهرمل.
- جّند في الجيش اعتباًرا من 2000/2/2.

- تطّوع في الجيش بتاريخ 2001/2/4.
- من عداد لواء المشاة الثامن – الكتيبة 81.

- حائز:
• وسام مكافحة اإلرهاب.

• وسام التقدير العسكري.
• ميدالية المؤتمرات للعام 2002.

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

• تهنئة العماد قائد الجيش ثماني مّرات.
• تهنئة نائب رئيس األركان للعمليات.

• تهنئة قائد الكتيبة  ثالث مّرات.
• تهنئة قائد اللواء مّرتين.

• تهنئة قائد المعسكر.
- متأهل وله ثالثة أوالد.

ــادة الــجــيــش الــعــريــف جــان  ــي نــعــت ق
بتاريخ  توّفي  ــذي  ال خــوزيــان  بوغوص 

.2019/12/11
برج  في   1985/2/20 مواليد  من   -
حمود – المتن – قضاء المتن - محافظة 

جبل لبنان.

- تطّوع في الجيش بتاريخ 2015/8/14.
- من عداد المديرية العامة لإلدارة.

- حائز:
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.

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

• تهنئة قائد المنطقة.
- متأهل من دون أوالد.

الجيش  قيادة  نعت 
جيمي  أول  الرقيب 
الذي  هيفا  ضوميط 

توفي بتاريخ 2020/2/4. 
محافظة   - الجديدة  في   1979/7/2 مواليد  من   -

عكار.
- تطّوع في الجيش بتاريخ 8/14/ 1997

- من عداد لواء الحرس الجمهوري- سرّية القيادة.
- حائز:

• وسام مكافحة اإلرهاب.
• وسام التقدير العسكري.

• ميدالية المؤتمرات للعام 2002.
الرابعة  الدرجة  من  اللبناني  االستحقاق  وسام   •

)البرونزي(.
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.

• تنويه العماد قائد الجيش سّت مّرات.
• تهنئة العماد قائد الجيش أربعة عشر مّرة.

• تهنئة نائب رئيس األركان للعمليات.
• تهنئة قائد اللواء أربع مّرات.

- متأهل وله ولدان.
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الجندي أول 
محمد 
حسن

الجيش  قيادة  نعت 
محمد  أول  الجندي 
توّفي  الــذي  حسن 

بتاريخ 2020/1/25.
- من مواليد 1989/3/5 في أكروم – قضاء عكار.

من  اعتباًرا  جندي  بصفة  الجيش  في  تطّوع   -
.2014/5/8

- من عداد لواء المشاة الثاني عشر.
- حائز:

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

• تهنئة قائد اللواء مّرتين.
- متأهل وله ولدان.

نعت قيادة الجيش الجندي عالء حسن عواد الذي توّفي بتاريخ 2019/12/18.
- من مواليد 1999/8/15 في وادي الكرم – الهرمل – محافظة بعلبك – الهرمل.

بتاريخ  الفعلية  الخدمة  إلى  وُنقل   ،2017/8/9 من  اعتباًرا  خدماته  ــددت  ُم  -
.2018/11/28

- من عداد مدرسة القوات الخاصة.
- حائز تهنئة العماد قائد الجيش.

- عازب.

الجندي عالء حسن عواد

العريف 
أوسامة 
شومان

الجيش  قيادة  نعت 
ــف أوســامــة  ــري ــع ال
توّفي  الــذي  شومان 

بتاريخ 2019/12/22.
- من مواليد 1979/9/10 في سرعين الفوقا بعلبك 

–محافظة بعلبك - الهرمل.
- ُنقل إلى الخدمة الفعلية اعتباًرا من 2007/8/10.

- من عداد موسيقى الجيش.
- حائز:

• وسام مكافحة اإلرهاب.
• وسام التقدير العسكري.

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

• تهنئة العماد قائد الجيش خمس مّرات.
• تهنئة رئيس الطبابة العسكرية.

• تهنئة قائد اللواء.
• تهنئة قائد مقر عام الجيش.

- متأهل وله ولد واحد.



رياضة
إعداد: روجينا خليل الشختورة

لواء الحرس الجمهوري
نمر متحّفز وشعار األرز الذهبي يزّين رايته

178

الجمهوري  الحرس  لواء  ويظّل  السنوات،  تتوالى 
محافًظا على مركزه في طليعة القطع والوحدات 

في  وكما  السنة  هــذه  رياضًيا.  العسكرية 
السنوات السابقة، خطف اللواء تمثال »النمر 
المتحفز« وشعار األرز الذهبي، فيما نال فوج 
مغاوير البحر درع المركز الثاني وشعار األرز 
الفضي، واللواء اللوجستي درع المركز الثالث 

وشعار األرز البرونزي.

 2019 للعام  الرياضي  الموسم  في  المجّلون  تسّلم 
لحود  إميل  العماد  الرئيس  مجمع  في  احتفال  في  جوائزهم 
عون  جوزاف  العماد  الجيش  قائد  رعاه  العسكري  الرياضي 
ممثاًل بقائد المركز العالي للرياضة العسكرية العميد جورج 

الهد.
وقادة  األمنية  األجهزة  قادة  عن  ممثلون  االحتفال  حضر 

األلوية واألفواج وأمين عام اللجنة األولمبية اللبنانية العميد 
المتقاعد حسان رستم ورؤساء االتحادات الرياضية اللبنانية.
الهّد  العميد  شّدد  المناسبة،  في  ألقاها  التي  الكلمة  في 
أنواعها نهج حياة، مشيًرا  الرياضة على اختالف  اعتبار  على 
إلى كون األلعاب الرياضية فرصة للتالقي والتواصل، وتنمية 
روح الفريق، وتعزيز عقلية العمل الجماعي المنتج، إضافة إلى 



المنافسة الشريفة المبنية على الكفاءة واالجتهاد والتحضير 
الجيد. وأّكد أّن هذا األمر غدا أكثر أهمية في عصرنا الحالي، 
واللهو  الراحة  وسائل  وانتشار  التكنولوجي  التطور  أدى  إذ 
التواصل  وإهمال  الركود  نحو  البشر  ميل  إلى  اإللكترونية 

المباشر مع اآلخرين.
العسكرية،  الحياة  في  الرياضة  أهمية  إلى  تطّرق  كما 
واالتحادات  العسكرية  الوحدات  حّققته  الذي  بالنجاح  منوًها 
إلى  وداعًيا   ،2019 العام  في  الوطنية  الرياضية  واألندية 
الرياضة  اإلنجازات في محافل  لمزيد من  العزائم سعًيا  شّد 

المحلية واإلقليمية والدولية خالل العام القادم.
الجيش  بطوالت  في  للفائزين  الميداليات  ُسّلمت  بعدها، 
ببطوالت  الفائزة  للقطع  والكؤوس  اإلفــراديــة  باأللعاب 
بينما  والعسكرية،  والرياضية  اإلجمالية  األلعاب  في  الجيش 

نالت القطع المصّنفة في المراكز الثالث األولى دروًعا.

 
كيف يحافظون على الصدارة؟

على هامش االحتفال، كان للـ»الجيش« حديث مع ضابط 
أول  المالزم  الجمهوري  الحرس  لواء  في  والرمي  الرياضة 
يتابعها  التي  التدريبات  عن  تحّدث  الذي  صياح  أوساما 
اللواء  مالعب  في  السنة،  مدار  على  يومًيا  اللواء  عسكريو 
في  موقعهم  على  ليحافظوا  المدربين،  أفضل  مع  وخارجه 

طليعة رياضيي الجيش.
وأوضح أّن لواء الحرس الجمهوري يضّم نخبة ممّيزة من 
رياضية،  بموهبة  تتمّتع  التي  الفتية  والعناصر  العسكريين 
البرامـج  يتابعـون  الذين  الرياضييـن  مجموعة  إلى  ُتضّم 
مستوى  إلى  االرتقاء  لهم  تتيح  التي  التدريبيـة  والجـداول 

عاٍل من اللياقة البدنية.
الكامل،  بعديدها  تتميز  اللواء  في  الرياضة  أّن  إلى  وأشار 
وتستفيد من مالعبه المختلفة )كرة قدم - يد - طائرة -  
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التي تصنف  الوحدة  به  تفوز  البرونز  تمثال من  هو 
للعام«  الجيش  »بطل  وتسمى  األولــى،  المرتبة  في 
التمثال  على  توضع  رياضي.  عام  لمدة  به  وتحتفظ 
الفائزة في بطولة  الوحدة  لوحة صغيرة تبين سنوًيا 
الجيش، وُتمَنح الوحدة التي تفوز بهذه البطولة ثالث 
البرونز  من  مماثاًل  نمًرا  متقطعة(  أو  )متتالية  مرات 

لمرة واحدة فقط تحتفظ به بصورة دائمة.

النمر المتحّفز
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شعار األرز
عند الفوز للمرة الثالثة ببطولة الجيش للرياضة العسكرية ُيطّرز شعار األرز )كلمة األرز باللون الذهبي وخلفية خضراء( 
على الراية الكبرى للوحدة على شكل قوس بطول 12 سنتم وبعرض 4 سنتم، وعلى بيارق القطعة التابعة لها بطول 
9 سنتم وبعرض 3 سنتم مع نجمة ذهبية مطّرزة في أسفل الشعار. ويضاف بعدها نجمة أخرى بجانبها وبشكل دائري 

حول الشعار عند الفوز في كل بطولة جيش.
مطرًزا  األرز  الرياضي( شعار  العام  )خالل  األولى  بالمرتبة  العسكرية  للرياضة  الجيش  ببطولة  الفائزة  الوحدة  تضع 
باللون الذهبي فوق شعار الوحدة على الزند األيمن للعسكريين، فيما تضع الوحدة الفائزة بالمركز الثاني الشعار مطرًزا 

باللون الفضي، والفائزة بالمركز الثالث باللون البرونزي.

سلة - كرة قدم للصاالت ومضمار ركض...(.
للرياضي  الجيش  قيادة  تقّدمه  الذي  الحافز  عن  ناهيك 
الكؤوس  إلى  باإلضافة  مادية،  ومكافأة  خطية  تهنئة  من 
الجيش،  صعيد  على  األولــى  الثالث  للمراكز  والميداليات 
وبذل  المثابرة  على  رياضّيينا  تشّجع  كّلها  العوامل  وهذه 

الجهود للبقاء في الطليعة.
سهل  القمة  إلى  الوصول  صياح:  أول  المالزم  ويضيف 
مسؤولية  عاتقنا  على  صعب.  الصدارة  على  الحفاظ  لكن 

كبيرة، لذلك نسعى للمحافظة على شعار األرز الذهبي الذي 
يضعه عسكريونا بفخر الكتف األيمن كمكافأة على الجهود 
الرياضية خالل العام الرياضي. أما النمر المتحفز فهو عبارة 
عن مكافأة معنوية يفوز بها بطل الجيش تقديًرا للشجاعة 

والنشاط والذكاء والروح القتالية.
علم  يحمل  الجمهوري  الحرس  لواء  أّن  إلى  أخيًرا  وأشار 
ُصّنف  والجيش كونه  االستقالل  الجيش ويحرسه في عيَدي 

في المركز األول، وهذا فخر يتمّسك به بقوة.
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CISM مباريات في الذكرى السنوية لتأسيس

العالي  المركز  بقائد  ممثاًل  الجيش  قائد  العماد  برعاية 
الهّد وحضور ممثلين عن  العميد جورج  العسكرية  للرياضة 
قادة األجهزة األمنية وعدد من الشخصيات الرياضية، ُأقيمت 
العسكري  الرياضي  لحود  إميل  العماد  الرئيس  مجمع  في 
السنوية  الذكرى  مناسبة  في  مختلفة  رياضية  نشاطات 

لتأسيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية.

المصارعة،  التايكواندو،  في  مباريات  النشاطات  تضّمنت 
الجودو، المالكمة والمبارزة. وشارك فيها العبون من أندية: 
تيتانيوم صيدا )مالكمة(، لين )جودو(، والعبون من جامعة 
بيروت العربية والمديرية العامة ألمن الدولة ونادي أسامة 

)مصارعة(، ونادي التعاضد )مبارزة(.
وقد جاءت نتائج فرق الجيش على النحو اآلتي:

مصارعة
التصنيفالقطعةالرتبةاالسم والشهرةالوزن

األولفوج التدخل الثانيمجند )م.خ(حمزة العشي57 كلغ
األوللواء المشاة الحادي عشرعريفعباس األحمر64 كلغ
األوللواء المشاة الثامنعريفجهاد عثمان65 كلغ
األولالمركز العالي للرياضة العسكريةجندي أولعلي نظام65 كلغ
األوللواء المشاة السادسجنديعبد اللطيف أمين65 كلغ
األوللواء الدعممجند )م.خ(خضر خضر74 كلغ
األوللواء المشاة الثامنجنديوائل زيتون74 كلغ
األوللواء المشاة الثانيعريف أولحسن ترحيني97 كلغ

األوللواء المشاة الحادي عشرعريف أولحسن حمية130 كلغ
الثانيلواء المشاة الثانيرقيبالهادي حميه130 كلغ
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تايكواندو
التصنيفالقطعةالرتبةاالسم والشهرةالفئة والوزن

سيدات 53 كلغ
األولمديرية المخابراترقيبغايل حبيقة

الثانيالمركز العالي للرياضة العسكريةجنديجيسيكا الحجل

رجال 84 كلغ
األوللواء المشاة الثالثعريفحسن عيد
الثانيلواء المشاة العاشرعريفعماد جابر

رجال 87 كلغ
األولالشرطة العسكريةجنديمروان فارس
الثانيلواء المشاة السادسجنديمحمد البرجي
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مالكمة
التصنيفالقطعةالرتبةاالسم والشهرةالوزن

األولفوج الحدود البرية الثانيمجند ) م.خ (فراس الحسين57 كلغ
الثانيفوج المدفعية الثانيرقيبأدهم حسن69 كلغ
األوللواء المشاة العاشرجنديوسام عيسى81 كلغ

جودو
التصنيفالقطعةالرتبةاالسم والشهرةالفئة والوزن

األولالمركز العالي للرياضة العسكريةجنديلورا باسيليسيدات 57 كلغ

سيدات 63 كلغ
األولالمركز العالي للرياضة العسكريةجنديكريستينا باسيلي

الثانيلواء الدعمجنديرنا الصايغ
الثالثمعهد تدريب األفرادجنديفيرتشيو فارس

سيدات 70 كلغ
األولأمانة األركانرقيبميشال شرفان

الثانيالطبابة العسكريةجنديسيليستي أغناطيوس
الثالثالفوج المجوقلجنديجويل صوما

األولالقوات البحريةرقيبطالل العريضيرجال 60 كلغ
األولفوج التدخل األولرقيبرشاد العيناتيرجال 66 كلغ

رجال 73 كلغ
األوللواء المشاة الحادي عشررقيبرضا سعد

الثالثكتيبة الحراسة والمدافعة عن مطار رفيق الحريري الدوليجندي أولوسيم المواس

رجال 81 كلغ
األوللواء المشاة السادسجنديأحمد نعمان

الثانيفوج المغاويرجنديأنطوني الحصاراتي
األوللواء المشاة الحادي عشرجنديحسين دقورجال 90 كلغ

رجال 100 كلغ
األولالفوج المجوقلرقيبمحمد الحالني
الثانيلواء المشاة السادسجنديعلي رمضان

رجال وزن مفتوح
األولمنطقة جبل لبنان – فرع المخابراترقيبشربل غطاس
الثانيكتيبة الحراسة والمدافعة عن مطار رفيق الحريري الدوليجنديإيلي دحدوح

الثالثلواء المشاة الثانيعريفخالد دقو

سيف المبارزة
التصنيفالقطعةالرتبةاالسم والشهرة
األوللواء المشاة الثانيعريفدريد القاقون
الثالثالمركز العالي للرياضة العسكريةعريفرودي إسبر
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إعداد:
فيليب شّماس



كلثوم  ألم  أغــنــيــة  1ـ 
حمدي،  بليغ  ألــحــان  مــن 
مشهورة  فرنسية  مدينة  موسيقية،  نوتة 

بمهرجانها السينمائي.
في  للحملة  تهّيأ  سويسرية،  مدينة  2ـ 

الحرب، معجم في اللغة إلبن منظور.
فيلم  البقاع،  في  بلدة  الفتق،  أصلَح  3ـ 

للمخرج ألفرد هيتشكوك.
4ـ ثاِبت، يستعمل للكتابة عليه، تَعب.

الذاكرة،  بالحَسن  لّقَب  فارسي  ملك  5ـ 
حرف عطف، خَبر.

يسرا،  بطولة  من  فيلم  متشابهان،  6ـ 
رياضية  صحيفة  جبيل،  قضاء  في  بلدة 

إسبانية.

7ـ أداة شرط، ممثل ويلزي راحل.
المنطق  في  مؤلفات  له  مصري  عالم  8ـ 

والبالغة، مدينة فلسطينية، نهر أوروبي.
دولة  متشابهان،  ــرْع،  أس يخصني،  9ـ 

افريقية، نظير وِمثل.
َبيانها وقّوة  10ـ نهر في إيطاليا، ُحسن 

تأثيرها، جبال أوروبية، ُمقِبل، ال ُيباح به.
نفتقر  على،  تشرف  ويكانف،  يعاضد  11ـ 

إلى، شجر باسق.
قطَع  راحل،  إنكليزي  ومخرج  ممثل  12ـ 

الحبل، ضَرَبت باليد.
تلفزيونية،  محطة  المكان،  قصَدت  13ـ 

أصلح الصدع.

بذي  لّقَب  أندلسي  ومــؤرخ  أديــب  14ـ 
الوزارتين، نوتة موسيقية.

ممثل  المشي،  فــي  ــرَع  أسـ جــاع،  15ـ 
ومصارع فرنسي إيطالي راحل.

الهنود  قبائل  من  فرنسية،  مدينة  16ـ 
الحمر، ضمير متصل، عَبَر النهر.

17ـ غنّي، أصّب الماء، يرشد، جلَست، من 
أعضاء الجسم.

الثوب  نسجت  ألماني،  فيلسوف  18ـ 
سخيًفا، مسرحية لفيروز.

19ـ مالئكة، أديب فرنسي راحل، نهر في 
أميركا الجنوبية.

دولة  أفريقية،  دولة  آسيوية،  دولة  20ـ 
أوروبية.

رمز  المجتمع،  نصف  1ـ 
الــعــطــف والــحــنــان، رمــز 

الُحسن والَجمال.
2- عاصفة بحرية، لعبة رياضية، بلدة في 

البقاع، سكَب.
االتحاد  يده،  بسَط  عكار،  في  بلدة  3ـ 
على  ُيعّلق  وســام  الجوي،  للنقل  الدولي 

الصدر.
نلمس،  فــرَح،  راحلة،  مصرية  ممثلة  4ـ 

وكالة أنباء عربية.
5ـ يشفق ويحّن قلبه، أذى وفساد، دولة 

آسيوية، دولة آسيوية.
افَزعني  الشيء،  يبَس  متشابهان،  6ـ 

األمر، أول من اخترَع أزرار المالبس.
راحلة،  أميركية  لممثلة  الثاني  االسم  7ـ 

لفظة هجاء أجنبية، أرّض الَحّب، مّرنته.
الساعد  بين  ما  المفصل  الفيء،  رجَع  8ـ 

والكف، عَسل.
9ـ ُيعَرف بالقريشة، أصل البناء، يستقيم 

ويستقّر األمر، فّزَع.
المطر  نزل  وبطنه،  يديه  على  زحَف  10ـ 

متتابًعا، فائدة غير مشروعة.
مصري  لممثل  الثاني  االسم  أَســد،  11ـ 

راحل من أصل فلسطيني، متشابهان.
أفريقية،  عاصمة  بالسيف،  ضــرَب  12ـ 

عاصمة آسيوية.
13ـ يسمنون غاية الِسمن، دولة آسيوية، 

رّقَق وحّسَن الشعر.
14ـ رقَد، فيلم لمحمد عبد الوهاب، شكل 

ا. وهيئة، صار طريًّ

نفصل  أجنبية،  هجاء  لفظة  نجاوب،  15ـ 
في األمر، عدم نجاحهم وخيبة ظّنهم.

16ـ ماركة صابون، عاصمة مالطا، إسم 
تحمله عدة صحف عربية، فيلم من بطولة 

سميرة توفيق.
ويلتهب،  يشتعل  أعثر،  المتتابع،  17ـ 

إنحرَف عن.
من  أميركي  مصارع  واصَلت،  عيب،  18ـ 

أصل هندي، تتمادى معه في الخصومة.
الطاولة،  للعبة  إسم  القول،  رّدَد  19ـ 

غّطى، عبودية، ُدّر.
20ـ حكيم وشاعر جاهلي، ٍغَنى، مجموعة 

ُسفن.
21ـ يقنط، التالل، حَسبوها.

أفقًيا:

عمودًيا:

185

ل س ا ب ل ا ش ي ج ل ا ل ب ا ت س غ ا
ب ل د ا ب ر س و ي ت ا م ي ا ر ي م

ك ل م ه ن و ب ر د ي ل م م ل و ن
ا ن ا ب ق ل ي ي س ن و ت ل ا م ر ي ب
ف ي ف ح ا و ن د م ا ن و ن ن ا
ل و ل م ب ن ي ك س ف ي ر ي د ا ب
ا م و ر ا ي ك ر ت ب ل ي ي
م ط ب ت ا ك ر و ي و ي ن ل ا س

ا ن ي ن ا
م ع ي ر و خ ل ا م ي ه ا ر ب ا ج ر و ج
ي م ي ر ا ر ق و ت ا ك ي ر و ب ب
ن ر ا م ر ي ن ا ن س ر ا ت ب ي ا ي
ا ي س ا د ر ل ا و م س ل ا ا ع ب ل
ل ل ي د ث ل ل ا ي ل ا ت ا ن
ر ن ي ن ا د ع ي ل ا و ش ي ل ا م
ي ل د ا ز ع ل م ع ا ا ل ا
ح ل ص ل ا ن ي د ل ا ي ق ت ا ه ي و ر ن
ا ي ن ا ف ل س ن ب ت ا ر ا ر ا ل و د
ن ا د ب ا و ي ن ر ب ك ي ز ع م ي
ي ل ي ص ا ن م د و ل ا ك ي م ر ي ل

ي د ه ل ا ج و ر ن ل ا ب ج ر س ا

الـفـائـزون يف العدد 416الـفـائـزون يف العدد 416

• المؤهل أول بالل فحص
- موسيقى الجيش.

•  الرقيب باميال السبعلي   
- نادي الضباط جونيه.

• العريف يوسف علوش 
- فوج المدرعات األول.

• هنري يوسف بدران 
دلبتا.



العميد علي قانصو
مدير التوجيه
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عبارة

إلى  وصواًل  الصحة  من  القطاعات،  مختلف  طالت  عنيفة  هزة  إلى  مؤخًرا  العالم  تعّرض 
االقتصاد والسياحة والنقل والتجارة، وهي انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي امتد في 
إغالق مدن  إلى  وأدى  آخرين،  آالًفا  البشر وحصد  اآلالف من  مئة دولٍة، وأصاب  أكثر من 

بأكملها.
وفي الوقت الحالي، تعكف المختبرات والمؤسسات الصحية واألجهزة المختصة في البلدان 
التجارب  انتشاره، وإجراء  للحّد من  والتوعية  الفيروس،  التحذير من مخاطر  الموبوءة على 
القاعدة،  هذه  عن  استثناًء  بلدنا  يكن  لم  الناجع.  اللقاح  إليجاد  حثيث  في سعٍي  المخبرية 
بنا  وحريٌّ  الالزمة،  اإلرشادات  وتعميم  الوقائية  التدابير  اتخاذ  في  الصحة  وزارة  تجهد  إذ 
بدأ  وقد  المسؤولية،  يتحمل  من  أول  نكون  أن  الوطن،  عن  الدفاع  موكلين  كعسكريين 

الجيش منذ اللحظة األولى بمواكبة إجراءات وزارة الصحة في مختلف وحداته.
الفردي،  الصعيد  على  المالئم  التصرف  خالل  من  اإلجــراءات  تلك  استكمال  من  بد  وال 
بدًءا من النظافة الشخصية، وعدم االختالط باألشخاص الذين ُتحتمل إصابتهم، وتوعية 
ويحّتم  العدوى،  لنقل  معّرٌض  فالجميع  المعّممة.  للتدابير  وفًقا  ذلك  وغير  العائلة،  أفراد 
الصحي  بالوعي  والتحّلي  الخطوات  هذه  اّتباع  واألمني  واإلنساني  األخالقي  الواجب  علينا 
منا  لكلٍّ  وينبغي  العبثي.  والخوف  الهلع  نشر  وعدم  التعّقل  على  الحرص  مع  واالجتماعي، 
العيب  إنما  التكّتم،  يستوجب  عيًبا  ليست  نفسها  اإلصابة  أّن  نفسه،  الوقت  في  يدرك  أن 
إخفاؤها واالستهتار بسالمة الغير والتسّبب عن قصد أو غير قصد في نقلها إلى أشخاص 
وبالتالي  للمجتمع،  الصحي  األمن  تهديد  وكذلك  والخطر،  للمرض  وتعريضهم  آخرين، 
عند  الضرورية  الطبية  الفحوصات  وإجراء  التراتبيين  الرؤساء  إفادة  إلى  المسارعة  يتوجب 

أدنى شك بإمكانية التقاط العدوى.
الكورونا تهديٌد خفي سريع االنتقال، والواجب أن نحمي أنفسنا وأهلنا منه، وذلك ال يتّم 
وإاّل  التنبيهات،  احترام  في  المطلقة  والجدّية  والمؤّسساتّية،  الفردّية  الجهود  بتضافر  إال 

وقعنا جميعًا في محاذير وتداعيات متفاقمة يصعب تداركها.
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