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Les débats et polémiques qui 
agitent certains pays européens, 
en particulier la France, sur le 
comportement, notamment 
vestimentaire, de certains individus 
issus de l’immigration, qui portent 
des tenues extravagantes et 
nullement prescrites par la religion,  
pose la question du « vivre-
ensemble ».

Le   vivre ensemble  est le fondement de la 
vie sociale, c’est la condition de la cohésion 
d’une société. La Cour européenne des droits 
de l’Homme a fait référence à ce concept dans 
plusieurs arrêts, notamment celui du 1er juillet 
2014 dans l’affaire SAS c. France mettant en 
cause l’application de loi 11 octobre 2010 qui 
dispose notamment que « nul ne peut, dans 
l’espace public, porter une tenue destinée à 
dissimuler son visage ». Dans cette affaire, la 
Cour admet «  que la clôture qu’oppose aux 
autres le voile cachant le visage soit perçue 
par l’État défendeur comme portant atteinte 
au droit d’autrui d’évoluer dans un espace de 
sociabilité facilitant la vie ensemble. » 
La Cour rattache ainsi la conventionalité de la 
loi à la nécessaire prise en considération du 
« vivre ensemble », en tant qu’élément de la 
« protection des droits et libertés d’autrui ».  
On  retrouve fort souvent cette notion comme 
une référence de la pensée politique. Lors des 
vœux des corps constitués pour 2015, Jean-
Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d’État, a 
rappelé le principe d’un État «garant qui répond 
de l’essentiel, le «vivre ensemble» dans notre 
pays, fondement de notre contrat social. »
 Il est clair que le sens que l’on donne à la 
notion de vivre ensemble est en tout point 
capital. Dans un article publié par le quotidien 
québécois Le Devoir, Christian  Rioux a écrit que 
« Ce fameux vivre ensemble ne se caractérise 
pas tant par ce qu’il veut dire que par ce qu’il 
semble refuser de nommer. » Quel est ici le mot 
qu’on ne veut pas nommer ? Ne serait-ce pas 
précisément ce qui permet de vivre ensemble, 
c’est à dire la nation ? 
La nation

On se réfère souvent à la formule de Renan selon 
qui une nation est « le désir de vivre ensemble ». 
Mais cette définition ne doit pas être tronquée 
car il ne faut pas oublier que  Renan précise 
aussi qu’une nation, c’est «la possession en 
commun d’un riche legs de souvenirs » et « la 
volonté  de continuer à faire valoir l’héritage 
qu’on a reçu indivis. » La question fondamentale 
est celle de la transmission de cet héritage et 

la capacité  dans l’avenir d’un «  programme à 
réaliser ». C’est ce qui fait qu’un peuple – une 
communauté de citoyens  vivant sur un territoire 
gouverné par un État souverain - adhère à un 
projet commun en appartenant  à une nation
Vivre ensemble doit donc avoir un sens très 
précis. La condition de la cohésion et de la 
prospérité d’une communauté est qu’il existe un 
être commun et, plus encore, un faire commun. 
C’est la conscience d’être détenteur d’une 
tradition c’est-à-dire d’un capital que l’on 
transmet, la conviction d’appartenir à une 
polis, le sentiment d’une amitié, le goût de 
construire ensemble. En effet, une nation ne 
se définit pas seulement par la citoyenneté 
ou l’occupation d’un même territoire, mais 
aussi par la prise de conscience commune 
d’un destin partagé et d’une identité propre. 
Il s’agit de prendre en compte que la nation 
est une société naturelle qui répond bien à 
une volonté d’être ensemble pour prendre sa 
place dans l’Histoire. Loin de tout sectarisme, 
de toute divagation raciale ou de divagation 
fanatique, la nation est un projet de civilisation. 
La dimension historique est donc essentielle. De 
la planète conçue comme un « village global », 
sous le coup d’une prétendue  « mondialisation 
heureuse », aux revendications exacerbées des 
communautarismes, certains imaginent une 
race nouvelle de « citoyens universels »  sans 
racines et de  séparatistes sectaires enfermés 
dans leurs réduits ethniques, religieux ou autres. 
Pourtant, il ne s’agit pas de vivre côte à côte en 
voisinant comme les manchots sur la banquise. 
Une société humaine n’est pas non plus un 
assemblage de groupes vivant retranchés dans 
de pseudo-identités de substitution, s’excluant 
les uns les autres. Le respect des croyances de 
chacun, celui des diversités, ne signifie pas 
d’additionner des particularismes agressifs 
mais plutôt de rechercher les valeurs partagées, 
en particulier entre croyants et non-croyants 
ou entre croyants de différentes religions. 
Il s’agit aussi de concevoir les hommes comme 
appartenant d’abord à une nation, avant 
tout autre appartenance, par exemple à une 
communauté religieuse – quelle qu’elle soit. 
C’est donc avoir la conviction d’une unité de 
destin pour faire quelque chose ensemble. Cela  
s’appelle l’Histoire. Cela s’organise : pour lier un 
pacte avec l’Histoire, il convient de s’appuyer 
sur des institutions durables. Cela résulte de 
l’action de l’État.
L’État

L’évolution internationale depuis la chute du 
mur de Berlin et la montée en puissance des 
lobbies financiers et économiques, fait la part 
belle aux institutions infra ou supranationales. 
Voici les communautarismes, les particularismes 

les plus inattendus, les 
régionalismes plus ou moins 
ethniques, qui  montent 
à l’assaut de l’État-nation. 
Pour tout aggraver, les 
dirigeants politiques des 
pays occidentaux ont pris 
l’habitude de s’incliner 
systématiquement devant 
les minorités bruyantes. 
Obsédés par des calculs politiciens et les 
échéances électorales, ils encouragent de facto 
l’instauration d’un système où l’exception est 
en passe de devenir la règle pour peu que les 
tentations particularistes, communautaristes, 
ethniques, religieuses ou corporatistes grondent 
suffisamment fort ou se livrent à quelques actes 
de vandalisme. C’est ainsi que s’instaure le 
règne des particularismes égoïstes, des sectes, 
des bandes violentes et des passe-droits. À ce 
compte-là il ne faudra pas attendre longtemps 
pour que le pouvoir soit dans la rue, bafouant 
les règles de droit.. 
En tout cas, du foulard abusivement qualifié 
d’ « islamique », qui est souvent le signe 
d’une affirmation communautariste et un 
refus d’intégration, aux délires ethniques des 
séparatistes, c’est la même logique sectaire et 
parfois fanatique. Derrière les revendications 
particularistes, se profile toujours la haine de 
l’autre. Se profile également, le retour aux tribus 
et à l’état sauvage. En fin de compte, ce qui est 
menacé c’est le modèle d’intégration et de bien 
commun qui circonscrit dans l’espace privé 
tous les particularismes religieux, culturels 
ou liés à un mode de vie distinct. 
Fondé sur l’égalité, le modèle d’intégration 
français a toujours puisé sa force dans l’assimi-
lation de tous dans l’espace public et dans la 
protection qu’offre à tous l’État-nation. L’État 
est, en France et dans bien d’autres pays, le 
socle sur lequel la nation s’est construite. C’est 
pourquoi en cette période de crises et de ten-
sions, le renforcement du rôle de l’État-nation 
est nécessaire. C’est une ardente obligation 
dans la mesure où il s’oppose directement au 
communautarisme de type anglo-saxon qui 
met en exergue n’importe quelle appartenance 
communautaire et considère d’une manière 
dogmatique qu’il y a persécution dès lors qu’il 
n’y a pas de discrimination positive (affirmative 
action), ce qui revient à nier toute notion de 
société et finalement à créer des ghettos et des 
systèmes d’apartheid fondés sur les appartenances 
ethniques ou les comportements religieux, 
culturels, sexuels. De fait, malgré qu’en aient 
les lobbies supranationaux et les féodalités de 
toutes sortes, c’est bien l’État-nation qui est 
particulièrement actuel et seul en mesure de 
relever les grands défis des temps modernes 

en fixant le cap d’un bien commun. 
Le bien commun

Depuis Aristote, prévaut la conviction qu’il existe 
« quelque chose dans, de commun et d’identique 
pour les membres de la communauté. ». Les 
citoyens ont quelque chose d’essentiel, en 
commun, un bien commun qui donne du 
sens au corps social. Quel est désormais notre 
bien commun ? La question est d’importance 
puisqu’une société qui perd le sens du bien 
commun est une société condamnée.
De nos jours, le trouble est profond car il 
conduit le plus grand nombre à perdre de 
vue la notion de bien commun. Aujourd’hui, 
que signifie pour nous d’être citoyen d’une 
nation? Faute de pouvoir répondre à cette  
question, beaucoup de nos contemporains sont 
tentés de  se retrancher dans l’individualisme 
ou dans le communautarisme. Dès lors, il n’est 
pas étonnant que des personnes issues de 
l’immigration aient du mal à s’intégrer dans 
un projet national cohérent alors que la classe 
dirigeante politique, dans sa majorité, n’a cessé 
depuis des lustres de rabaisser le fait national 
et de proposer des produits de substitution 
comme l’Europe qui est une machine à détruire 
les  identités nationales et à niveler les individus. 
La cause du malaise social que l’on ne peut 
que déplorer est due à l’affaiblissement 
programmé des nations qui sont pourtant 
les seuls projets cohérents d’unité de destin 
dans l’universel. La priorité est de restaurer 
l’idée de bien commun qui consolide la 
citoyenneté. Le rôle du politique consiste à 
réaffirmer sans relâche cette traditionnelle 
conception du lien social privilégiant les valeurs 
d’unité et de fraternité qui s’opposent à l’idée 
d’un individu isolé, replié sur lui-même ou 
dans un groupe particulier et sectaire. Le bien 
commun c’est la conviction que la nation est 
une société historique supérieure à la tribu ; 
que le citoyen est préférable au barbare; que 
la loi générale s’impose aux intérêts féodaux 
ou oligarchiques.

Finalement, c’est dans la mesure où chaque 
nation est fermement enracinée dans son 
identité  qu’elle peut participer au grand 
concert de l’humanité. 

Qu’est que vivre ensemble ?

•	 Les Libanais d’origine 
marocaine

•	 Brexit : le Royaume-Uni va 
bien

Dr Charles Saint-Prot, Directeur général de l’OEG
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Brexit : le Royaume-Uni va bien

ECONOMIE- DEVELOPPEMENT11

Alors que les européistes les plus enragés 
prédisaient le pire, le vote des Britanniques en 
faveur de la sortie de l’Union européenne (Brexit), 
le 23 juin 2016, n’a pas  eu de conséquences 
catastrophiques pour le Royaume-Uni et c’est 
plutôt l’Union européenne qui connait une crise 
existentielle que le sommet prévu à Bratislava 
le 16 septembre aura du mal à résoudre.

L’économie britannique est donc en bonne 
santé. Laith Khalaf, analyste chez Hargreaves 
Lansdown, peut constater que  « le vote pour le 
Brexit ne parvient pas à affecter les indicateurs 
économiques officiels. Il est encore tôt, mais il 
est évident qu’une baisse de la confiance n’est 
pas avérée, tant pour les consommateurs que 
pour les entreprises». En tout cas l’analyste 
note que la production industrielle britannique 
connait son plus fort taux de croissance depuis 
six ans. Le tourisme n’a pas faibli et l’activité 
hôtelière est restée forte. Il n’y a pas eu non 
plus de recul économique et l’impact sur les  
sociétés est très réduit. Les financiers n’ont 

pas  déserté la City.

Sur le site du « Figaro », le 22 août, Marie 
Théobald a pu noter que « les dernières 
statistiques officielles sont quasi-unanimes 
à l’image des ventes au détail, publiées jeudi 
18 août, qui ont nettement rebondi de 1,4% en 
juillet, bien plus que prévu par les analystes, 
laissant penser que les consommateurs n’ont 
pas changé leurs habitudes. » 
En outre, le chômage est historiquement bas, 
avec une baisse des allocations chômage, et 
Daniel Vernazza, économiste chez Unicredit, 
remarque que « la confiance des consommateurs 
reste élevée», d’autant que «la plupart des 
personnes qui ont voté pour quitter l’Union 
européenne ne pensaient pas que le résultat 
allait plomber l’économie du Royaume-Uni, 
ils ne devraient donc pas réduire trop leurs 
dépenses à court terme». 

Marie Théobald ajoute que « l’optimisme 
gagne également les investisseurs, puisque 

l’indice vedette de la Bourse 
de Londres a fortement 
accéléré depuis le début 
du mois d’août, il est vrai, 
principalement porté par le 
nouveau dispositif dévoilé 
par la Banque d’Angleterre 
(BoE). La BoE qui a baissé ses 
taux et injecte davantage de 
liquidités dans le système 
financier, pourrait d’ailleurs 
être bientôt épaulée par le 
gouvernement britannique 
qui envisage des mesures 
de relance pour l’automne. »

Certes, le Royaume-Uni n’a pas encore quitté 
l’Union européenne, et on dit que le gouver-
nement de Theresa May n’envisage pas une 
sortie définitive avant 2019, mais il semble 
que l’impulsion souverainiste a plutôt dopé 
le pays qui se mobilise pour faire du Brexit 
une réussite et relever le défi. 

Un succès du Royaume-Uni est d’ailleurs le 
cauchemar des européistes qui craignent une 
fragmentation de l’Union européenne du fait  
des pays qui pourraient être tentés de suivre 
l’exemple britannique et  réclamer  soit une 
sortie de l’union, soit un statut spécifique qui 
réduirait encore plus le pouvoir de nuisance 
de l’eurocratie..

Michel Morès

Les Libanais d’origine marocaine

La relation moderne entre le Liban 
et le Maroc a été forte dès le règne 
du Roi Mohammed V (m. en 1961). 
En effet, le souverain chérifien avait 
effectué une visite à Beyrouth en 
1959 pour demander la main de 
Lamia el Solh au profit de son fils 
cadet le prince Moulay Abdallah. 
Lamia el Solh, qui était la fille 
de l’ancien Premier ministre et 
cofondateur du Liban, Riad el Solh 
assassiné (probablement par les 
Israéliens) en 1951, avait rencontré 
le prince Abdallah à Paris en 1957.

 Le Roi devait revenir au Liban lors d’un grand 
périple au Proche-Orient (Beyrouth, Le Caire, 
La Mecque, Amman, Jéricho en Palestine, 
Bagdad, Koweït). L’accueil des Libanais fut 
particulièrement chaleureux.   

Le directeur du quotidien nationaliste arabe 
« Al Yom », Afif  el Tibi – à l’époque président de 
l’Ordre de la presse du Liban -  salua en termes 
élogieux, «le libérateur de son pays », le « héros 
arabe » et « le Descendant du Prophète de 
l’Islam ». Indiquant  que « les populations de la 
nation arabe  attachent une grande importance 
à la  visite de Sa Majesté le roi du Maroc qui 
pourrait ouvrir une nouvelle page dans l’histoire 
moderne des Arabes », Afif el Tibi analysait dans 
« al Yom » du 5 janvier 1960, les objectifs de 
la visite du souverain marocain au Machrek. 
Selon lui, il s’agissait de « consolider l’unité des 
rangs arabes en  réduisant les obstacles entre 
le Maghreb et le Machrek arabes créés par la 
colonisation ; de marquer l’attachement aux 
préceptes de l’Islam en visitant les Lieux saints 

de La Mecque et de Médine ;  de travailler à 
fonder un politique arabe unifiée et d’examiner 
les conditions d’une renaissance arabe ». Le 
directeur d’al Yom mettait également l’accent 
sur le fait que tous les Arabes avaient le devoir 
de soutenir la politique marocaine visant à  
récupérer toutes ses frontières naturelles,  
notamment  les provinces sahariennes (Rio 
de Oro et Saguiet el Hamra)  encore occupées 
par l’Espagne.

Le Roi Mohammed V étant malheureusement 
décédé en février 961, c’est son fils et successeur 
Hassan II qui présida les cérémonies du mariage 
entre son frère cadet Abdallah et Lamia el 
Solh. Durant tous son règne, notamment 
lorsqu’éclatèrent les événements du Liban 
en 1975, Hassan II manifesta la plus grande 
solidarité à l’égard du pays du cèdre
En réalité,  le lien entre les deux pays est très 
ancien et très fort. Sans remonter aux Phéniciens 
- fondateurs d’Anfa (Casablanca), Lixus (Larache), 
Mogador (Essaouira), Roussadir (Melilla), Salé, 
Sebta, Tanger, etc.- , ce lien est illustré par le 
fait que plusieurs grandes familles libanaises 
sont de descendance marocaine. L’universitaire 
libanais, Hassan  Hallaq explique que la présence 
des Marocains au Liban remonte à plusieurs 
siècles et que les familles marocaines figurent 
parmi les premières qui se sont installées à 
Beyrouth, notant que certaines familles 
marocaines étaient arrivées dans la capitale 
libanaise et dans d’autres régions de Bilad al 
Cham lors de l’époque des Omeyyades et des 
croisades, puis après la chute de l’Andalousie 
au XVe siècle.

Parmi les familles libanaises les plus connues 
d’origine marocaine figurent les Wazzan (Ouazan), 
dont les origines remontent à des Compagnons 
du Prophète, et qui s’installèrent au Maroc où la 

ville d’Ouazzane, dans le nord du Maroc, porte 
leur nom. Les Wazzan qui se sont installés à 
Beyrouth et à Saida ont donné au Liban un 
Premier ministre (de 1980 à 1984), Chafic el 
Wazzan. Il faut également mentionner les Itani, 
grande famille dont fait partie le maire actuel 
de Beyrouth, Jamal Itani. Il est notable que la 
famille Tibi est liée aux Wazzan et apparentée 
aux Itani par la famille Ariss.

Parmi les familles et tribus marocaines installées 
à Beyrouth depuis plusieurs siècles, figurent 
également celles des Idriss, famille chérifienne 
(descendant du Prophète) de Fès, à laquelle 
appartient l’homme de lettres et fondateur de 
la maison d’édition  Dar al Adab, feu Souhail 
Idriss, aimait exprimer sa fierté de ses origines 
marocaines qui remontent à la ville impériale 
de Fès. La famille Sbaï, illustrée par  l’écrivain et 
rédacteur en chef d’ « Al Anwar », Sidi Mohammed 
Sbaï, l’ambassadeur Rabie Sbaï ou Abdelkrim 
Sbaï, ancien président de la municipalité de 
Beyrouth, descend des tribus chérifiennes 
sbaïyines du Maroc. 

Il faut également mentionner les familles el 
Abiyad,  Barghout, Jelloul, Jenoun (Guenoun 
au Maroc, dont descend l’érudit Abdallah 
Guenoune), Soussi, Snou, Majdoub, Maghribi, 
Mnimna ou encore Houwari. 

On a pu noter les nombreuses réalisations 
accomplies par les Marocains au Liban, notam-
ment à travers l’extension, la réhabilitation et 
la construction des mosquées, en particulier à 
Beyrouth, la création des zaouïas islamiques, 
dont la  zaouïa Hamra , la zaouïa de Bâb Msalla  
ou encore la zaouïa Al Maghriba, fondée par 
cheikh Mohamed el Maghribi, une des figures 
religieuses marocaines du Moyen Âge. Les 
Libanais d’origine marocaine ont aussi contribué 

à la construction de tours militaires et des 
portes à Beyrouth, dont l’une portait le nom 
d’une famille beyrouthine d’origine marocaine, 
les Idriss. Ils ont contribué à la création, d’Al 
Hamra, la grande artère de Beyrouth,  au 
développement des marchés commerciaux 
et des zones réservées aux artisans et aux 
différents métiers.

Zeina el Tibi  (avec MAP)
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 يغذي نهر الليطاني العديد من الينابيع الجوفية المتواجدة على ضفافه
مياهه من  ولالستفادة  جانبه  الى  نشأ  وقد  الجنوب،  الى  البقاع   من 
 العديد من المصانع العشوائية والمحال التجارية والمتنزهات، وأبرز ما
 نشأ الى جانبه سد القرعون حيث بحيرة القرعون التي تقع في نهاية
لغاية منبعه  االعلى هو من  الليطاني. والحوض  لنهر  االعلى   الحوض 
 القرعون، والحوض االدنى هو من القرعون الى مصبه في البحر شمال

شرق مدينة صور.

»حرم تسمى  شاسعة  مساحات  الليطاني  لنهر  ان  المزارعون   ويروي 
 النهر«، كانت تتسع لمياهه في موسم االمطار الغزيرة في فصل الشتاء،
عليه، المتعارف  من  أقل  المساحات  هذه  طاولت  التي  التعديات   لكن 
التعديات الى ازالة  الدولة  العام 1995 عمدت  النهر في   وعندما طاف 
 وقطع االشجار المعمرة الى جانب النهر والتي بلغ عمرها حينذاك اكثر
 من مئة عام، وقد جاء هذا التدبير استنسابيا الى حد ما، وما لبثت ان
المجرى، ضيق  مما  النهر  جانب  الى  والمزروعات  المتنزهات   عادت 
 وهذا يهدد مرة اخرى البساتين المجاورة في حال تزايدت االمطار في

االعوام المقبلة.

مياهه وشح  الليطاني  نهر  عن  االخيرة  اآلونة  في  الحديث  كثر   وقد 
 وتلوثها، وهذا االمر يعود الى أسباب عدة أبرزها التعديات القائمة الى
 جانب النهر وكثافة التلوث الصادرة عن المعامل على شتى أنواعها في
النهر، وهذه المتواجدة على ضفاف  السكانية  والكثافة  بعلبك   محافظة 
 المعامل أنشئت منذ عشرات السنين ومرخصة من قبل الدولة اللبنانية

لكنها من دون رقابة حقيقية.

فال الجنوبي،  والبقاع  الجنوب  في  اي  النهر  من  الثاني  الجزء  في   أما 
التي المقاهي والمتنزهات  تأتي من  التلوث  لكن مصادر   كثافة سكانية 
 تفتقد الدنى المواصفات الصحية المعتمدة وهي بدون رقابة، والعديد من
 مشاريع الصرف الصحي في قضاءي صور والنبطية وبنت جبيل تصب

 في مجرى الليطاني عبر االودية ومجاري المياه الطبيعية وهذا االمر يتم
 رغم وجود البلديات وهي السلطة المحلية التي تساهم في ارتفاع نسبة

التلوث بحجة غياب البديل.

 وتعود أسباب شح المياه في مجرى نهر الليطاني، الى اآلبار االرتورازية
التي المحلية  الينابيع  من  عدد  تجفيف  في  ساهمت  والتي   العشوائية 
 كانت تغذي النهر بصورة طبيعية، اضافة الى مشاريع الري العشوائية
المعتمدة من الري  اطار مشاريع  تأتي خارج  والتي  الخاصة   الصغيرة 
 قبل مصالح المياة الرسمية، كما ان نسبة المتساقطات المطرية السنوية

تلعب دورا اساسيا في نسبة المياه في النهر.

الحسيني
 وأشار رئيس اتحاد بلديات قضاء صور عبد المحسن الحسيني الى »أننا
 رفعنا الصوت وأعلنا عن المخاطر التي تتهدد نهر الليطاني، لكن العجب
 ان نبكي النهر في الصيف فقط، ونقف لنتفرج على المياه الدافقة تصب
والبرك البسيطة  السدود  انشاء  باستطاعتنا  ونحن  عام،  كل  البحر   في 
المياه وتجميعها، ولو ان كل بلدة او تجمع  المائية االصطناعية لحفظ 
 سكاني أنشئ بإشراف مصالح المياه بركة زراعية لتجميع المياه، لكنا

ننعم بالمياه التي نتركها تجري الى البحر كل عام«.
الغاصب الصهيوني  للكيان  المباشرة  االطماع  الليطاني من  نهر   يعتبر 
 الن مياهه تشكل الشريان الحيوي لسكان المنطقة وهو أحد أبرز أسباب
 الصمود الوطني لالهالي، والعدو االسرائيلي حين اجتاح لبنان في العام
 1978، اطلق حينها اسما على عدوانه هو »عملية الليطاني« التي أراد
لبنان وعلى حساب مع  الغاصبة  لدولته  مائية   من خاللها رسم حدود 

سكان الجنوب وهذا االمر ال يزال في قاموس االطماع االسرائيلية.

ينقذه للتعديات واالطماع، فمن   الليطاني نهر حيوي مهمل، ويتعرض 
من التلوث والتعديات، ويستفيد من مياهه طيلة أيام السنة.

نهر الليطاني بين أطماع العدو االسرائيلي واالهمال المزمن
   تتمة الصفحة ١
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الفلسطيني التعاطي معها..
القانونيين، التعديلين  عن  نتحدث  اننا  بما  فقط  المثال  سبيل   وعلى 
االعراف وبموجب  قانونيين،  تعديلين  التشريعية  السلطة   اقرت 
 احيلت هذه القوانين الى الهيئات المعنية الصدار المراسم التطبيقية
 لتنفيذها، لكن نظرا لموقف سياسي مسبق من قبل وزير ينتمي الى
 كتلة نيابية له موقف مسبق من حقوق الفلسطينيين في لبنان )كتلة
 التيار الوطني الحر ثم الكتائب(، توقف العمل بهذه القوانين، واالهم
 من ذلك ان ما من هيئة قضائية او اشرافية تابعت هذه المسالة، التي
 هي ليست مخالفة للقانون فقط بل وتجاوز واضح من وزير لسلطة
التعديلين بتطبيق  المعنية  المؤسسات  فان  وبالتالي  النواب.   مجلس 
 القانونيين )وزارة العمل( اصبحت طرفا مباشرا في التجاذبات، ما
 يجعل اصحاب الحقوق مطالبين بالبحث عن اساليب وطرق نضالية

اخرى تسهم في تصحيح العالقات المستقبلية بين الطرفين.
 ان استعراض السياسة اللبنانية واالجراءات المتخذه، تؤكد ان لبنان
 لم يقبل على اقرار التعديلين القانونيين اال نتيجة التحركات الشعبية
دفع ما  الدولي،  المستوى  على  النقد  دائرة  اتساع  وبعد   الضاغطة 
)مجلس الدولية  المطالب  بعض  عند  النزول  محاولة  الى   بلبنان 
 حقوق االنسان( وبما يضمن اقترابه اكثر من المعايير الدولية في

تعامله مع الالجئين الفلسطينيين..

السابقة وإن كانت تشكل خطوة محدودة جداً، القانونية   التعديالت 
 إال أنها تبقى منقوصة وجزئية بعد ان اختصرت الحقوق االنسانية
 بحق العمل فقط وبشكل مجزوء ايضا، وهي تعديالت لم تستجيب
 إلى الحد األدنى من الحقوق اإلنسانية التي طالب وال زال يطالب
شقة تملك  حق  بينها  ومن  لبنان.  في  الفلسطينيون  الالجئون   بها 
الحرة المهن  ممارسة  في  والحق  العمل،  إجازة  والغاء   للسكن، 
العامل وحق  وغيرها(،  والهندسة  والصيدلة  والمحاماة،   )كالطب 
 في اإلفادة من صندوق الضمان االجتماعي أسوة بالعامل للبناني،
 دون أن يمس ذلك حقه في اإلفادة من خدمات األونروا، أو يؤثر

على وضعه القانوني كالجئ.

المعيشية لبنان  في  الفلسطينيين  اوضاع  تحسين  مسألة   ان 
 واالقتصادية لم تعد قضية سياسية وانسانية فقط بل هي مسؤولية
 لبنان وباتت تشكل شرطا اساسيا من شروط الحياة لكنها خضعت،
 كما العادة، لواقع التجاذبات السياسية والطائفية التي كانت السبب
بإقرار المنشودة  النتائج  الى  الوصول  امكانية  في عرقلة   المباشر 

الحقوق االنسانية كرزمة واحدة دون تجزأة.

 لكن السؤال: اذا كان هناك من شكر وتقدير عبرت عنه كل الحالة
لم فلماذا  السابقة،  التعديالت  باقرار  اللبناني  للبرلمان   الفلسطينية 
االصدقاء اكثر  وما  صديقة،  وغير  صديقة  نيابية  كتلة  اي   تبادر 
 باالعالم، عناء السؤال اين اصبحت هذه القوانين.. الم يحن الوقت
 بعد الخراجها من ادراج وزارة العمل، خاصة وان الجميع بالغرف

المغلقة يسلمون بعدالة المطالب الفلسطينية ؟

   تتمة الصفحة ٣

 أين اصبحت حقوق الفلسطينيين في لبنان ؟

المنطقة ولوقف وصول اي للضغط على حكومات هذه   المدني 
تمويل للجماعات االرهابية .

قصار يبذلوا  ان  المنطقة  هذه  حكماء  من  المخلصين   وعلى 
النزاعات، مع في  تجنيد األطفال  الوعي لخطورة  لنشر   جهدهم 
 بذل المؤسسات التعلمية والدينية واالجتماعية واالعالمية ادوار
بين التوعية  ونشر  األسرية  الروابط  تقوية  على  العمل   موازية 
 اآلباء واألمهات بحماية ابنائهن من االضطرار للعمل في ظروف
عبر يجري  الذي  الُعقول  غسِل  من  اطفاهم  وتحصين   مرعبة 
 شبكات التواصل االجتماعي وعبر األلعاب االلكترونية وغيرها

من الوسائل .
 وفي النهاية على كل الدول أن تقوم مؤسساتها الحكومية بتوفير
 مناخ صحي لألطفال من مأكل وملبس ومسكن صحي ومدارس
ووسائلهم اإلرهابيين  ومراقبة  التعليم  مناهج  وتغيير   إجبارية 
 لحماية األطفال من شرورهم، و أخيرا وليس آخرا تعليمهم الدين
الصحيح حتى يكون لديهم الوعي التام للتمييز بين الصح والغلط .
 واألهم من كل هذا أن البداية من المنزل والعائلة، فاالم التي ال
 تعطي أبنائها الكثير من الحب والعاطفة ستخسر هذا الطفل الذي
بها يشعر  لم  أن  المحبة  الطفل  يتعلم  فكيف  قاسيا عنيفا   سيصبح 

من الصغر.

   تتمة الصفحة ٧

 تجنيد األطفال جريمة إنسانية



اإلنسان عن رجل يكتب  أن  السهل  باألمر   ليس 
 بقامة الحاج أمين حجازي ) أبو سليم(هو صفحة
ناصعة البياض من صفحات تاريخ صيدا المجيد.
بلد بحق وحقيق رجولة شهامة نخوة دين  ابن 
 صالح...وزيادة. قل أن يخلو محفل أو موقع أو
 واقعة من ذكره وحضوره الدائم لفض المشاكل

والنزاعات واصالح ذات البين.
الشهيد الحبيب  أخينا  برفقة  مرارا  بيته   دخلنا 
البطل الحقيقي في زمن عز الرجال فيه.. سليم 
والنصح بالمتابعة  المعني  الحنون  األب   فكان 
 واالحتضان لسليم وإخوانه يتفقدهم واحدا واحدا

ويسأل عنهم باهتمام مهما تباعد الزمان.
 بيت حضن الشهداء والمجاهدين والدعاة الى هللا
 وخرج بطال من وزن سليم. وداعية كأبي ساجد
 وأخوات كريمات فاضالت.. كان خلية نحل على
المخلصين لكل  مقصدا  سليم  ابو  الحاج   رأسها 

والمهتمين بصيدا وقضاياها العامة والخاصة.
 جمعتنا به محبة وقرابة وصداقة تجارية للخال
 رحمهما هللا..فكنا عندما نلقاه نستعيد في وجهه
 وابتسامته الزمن الجميل في زمن تغير فيه كل

شيء حتى أنكرتنا قلوبنا.
 الجيرة التي جمعتنا أيضا كانت نعمة جعلتنا نكحل
 عيوننا برؤيته صباح مساء.وفي المسجد مكانه
 محجوز على الدوام مع المصحف الشريف عند
الدخول والخروج فيسألنا  الباب نسلم عليه في 

ويطمئن ونسأله ونرتقي.
زاد بل  القلوب  تبتعد  لم  الدار  بعدت   وعندما 
عبير لنتنشق  يديه  وتقبيل  لرؤيته   الشوق 

الشهادة والشهداء.
 ماذا يمكن أن يقول المرء عن رجل بحجم الحاج

 ابو سليم سنشتاق كثيرا لمحبته وحنوه ونصحه
 وجرأته في كلمة الحق ومقارعته في الدفاع عما

يراه حقا.
وبطاح القطيشية  المساجد  ستشتاقك  سليم   ابا 
 والعمري واألزقة في البلدة القديمة في المصلبية

عند الدكان القديم.
الجدار عند  مميزا  الروضة  في  مكانك   وسيظل 

يشع نورا.
 حقبة حافلة من تاريخ صيدا غادرتنا برحيلك يا

ابا سليم كيف لنا أن نستعيدها؟
 رحمك هللا ابا سليم وتقبلك في الصالحين وأسكنك
األنبياء مع  عليين  في  بك  وجمعنا  النعيم.   جنة 

والشهداء والصديقين..
هلل ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل.

الحبيب واألخ  الكريمة  لألسرة  العزاء   وخالص 
أبوساجد وانا هلل وانا اليه راجعون.

، المستقبلية  والتحديات  الفلسطيني  الشباب   واقع 
 وخاصة الشباب الذي يعاني من التعصب والجهل،
 وفي ظل تجاهل جمعيات المجتمع المدني الذي لم

 تقوم بدورها رغم قدراتها وفاعليتها.
 ونحن نسلط اليوم الضوء على أهمية دور الشباب
 وخاصة الذين بدأو يفقدون اي امل بايجاد فرص
 العمل في ظل الظروف االقتصادية واالجتماعية
، ومعرفياً  فكرياً  تحصينهم  اوال  يتطلب  مما   ، 
من دورهم  إلعادة  الجهود  تجميع  على   والعمل 

خالل الخروج من الواقع المأزوم .
حياة ظل  في  مرير  الشباب  يعيشه  الذي   الواقع 
الفلسطيني  بشروط قاسية كباقي شرائح المجتمع 
االجتماعية الحقوق  من  الحرمان   نتيجة 
والتملك العمل  وحق  والمدنية   واالقتصادية 
االعالن في  عليها  المنصوص  الحقوق   وجميع 
 العالمي لحقوق االنسان،يزيدها غياب المؤسسات
وضعف الفعل  على  القادرة  الشبابية   الفلسطينية 

المرجعية .
صعبا واقعا  يعيش  لبنان  في  الفلسطيني   الشباب 
وعلى الشباب  على  سلبية  نتائجه   ،  ومريرا 
عماد هم  الشباب  أن  رغم  الفلسطيني،   المجتمع 
 المجتمع وحيويته وال يمكن للشباب ان يقدموا شيئا
 ناجحا لمجتمعهم اذا لم تتوفر لهم البيئة والظروف
 المناسبة وخاصة بعد التخرج من الجامعات حيث
 تتصفح بعض مشكالت وهموم الشباب الفلسطيني
 في لبنان، وهنا ال بد ان انوه بكلة االستاذ عباس
الذي المتفوقين  الطالب  تكريم  حفل  في   الجمعة 

سلط الضوء على معاناة الشباب .
ومؤسسات جمعيات  من  اليوم  نحن  نراه  ما   ان 
 المجتمع االهلي وعود ال اكثر وال اقل ، بدال من

نرى  , المنظم  المؤسساتي  العمل  آليات   وضع 
 داخلها مجموعة من أصحاب المصالح المشتركة
 والمنافع المتبادلة , فليس من الغريب بعد ذلك أن
 يفقد ثلث الشباب الفلسطيني ثقتهم بهذه الجمعيات

والمؤسسات .

كا الفلسطيني  المجتمع  ان  للجميع  نقول   لذلك 
ولكن  ، المتعلم  الشباب  من  عالية  بنسبة   يعرف 
لدينا اصبح  العمل،  فرص  ضيق  بسبب   اليوم 
 مشكلة لدى بعض الشباب في اكمال التعليم وفي
الجهود بذل  الى  نتطلع  لهذا  عمل،  فرص   ايجاد 
 الواسعة من قبل كافة المؤسسات ومنظمة التحرير
 واالنروا ،كي يتمكن الشباب الفلسطيني في لبنان
 من تحقيق ما هو يريد وهو ابسط حقوقه ان يعمل

يعيش بكرامة لحين العودة الى فلسطين.

قبل من  المسؤولية  لتحمل  الواجب  الدور   ان 
جمعيات و  الفلسطينية  التحرير  منظمة   الجميع 
اجل حل التعاون من  والبلديات  المدني   المجتمع 
وتحسين العمل  فرص  وايجاد  الشباب   مشاكل 
 الحياة االجتماعية لهم حتى يصلو الى بر األمان.

مقاالت 8

حقبة من تاريخ صيدا.. غادرتنا الشباب.. وتحّديات المستقبل
الشيخ جمال شبيب  سارة رميض
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األرض.
فئة من  االستفادة  في  دوراً  االقتصادي  الجانب   ويلعب 
 األطفال لدى التنظيمات االرهابية، حيث أن أجر الصغار أقل بكثير
في استغالله  يمكن  وحماسهم  انضباطهم  أن  كما  سنا،  األكبر   من 

إقناعهم بالعمليات االنتحارية عبر التأثير على عقولهم.
 والطامة الكبرى ان االطفال ذوي االحتياجات الخاصة لم يسلموا
في اراداتهم   دون  استخدامهم  يتم  حيث  االرهابي،  التجنيد   من 
داعش تنظيم  علق  كما  العراق،  في  المفخخة  السيارات   تفجيرات 
 حين استخدمهم في عملياٍت انتحارية، وجرى تفخيخهم دون علمهم

 او داركهم بما جرى لهم.
غسل العقول

هو االرهابية  المنظمات  لدى  الصغار  تجنيد  وسائل  أشد  ومن    
التقارير رصدت  فقد  التعليمية،  المدارس  عبر  االدمغة   غسيل 
القاعدة لتنظيمات  تابعة  مدرسة  ألف   12 من  أكثر  وجود   الدولية 
لحالة تعرضوا  الصغار  ان هؤالء  يعني  بما  في سوريا،   وداعش 
 مسخ للهويّة بأفكار العنف والقتال، مما يجلعهم قنابل موقوتة تنجي
 وجه مجتمعاتها ووجه المجتمع العالمي بما تشربوه من فكر التكفير

والتفجير.
تجنيد الكتروني

 ووظف تنظيم داعش تكنولوجيا العصر في تجنيد األطفال عبر نشر
 كتيبات على شبكات اإلنترنت تشرح لألمهات كيفية تنشئة أطفالهن
 على الفكر الداعشي، وحثهن على قراءة قصص عن الجهاد عندما
مثل رياضية،  ألعاب  ممارسة  على  وتشجيعهم  للنوم،   يخلدون 

الرماية، من أجل تحسين قدرتهم على التصويب.
 وتشجيع األطفال على اللعب بالمسدسات اللعبة، وتحويل التدريب
إلى االرهابية  المنظمات  لجأت  كما  للصغار،  ومرح  متعة   إلى 
 استغالل التقنية والتكنولوجيا في تجنيد األطفال واألحداث الصغار
معهم وهمية  صداقات  وعمل  اإللكترونية،  األلعاب  خالل   من 
 واستغالل حساباتهم ومعرفة أرقامهم السرية، ثم يجري ترويعهم

وتهديدهم الحقا.
الجريمة، هذه  وقوع  مسؤولية  والمجتمع  األمور  أولياء   ويتحمل 
األلعاب هذه  مثل  يلعبون  حين  أبنائهم  مراقبة  عن  يغفلون   النهم 
 الخطيرة، كما ان المجتمع يتحمل مسئولية عدم قدرته على وضع

ضوابط لهذه االلعاب تقنن استخدامها ومراقبتها.
الجماعات من  لالختراق  معرضة  اإللكترونية  األلعاب   فهذه 
لتهديدات الذين يستخدمونها  ثم يعرضون األطفال   اإلرهابية ومن 
 الدواعش والقاعدة بقتل والديهم أو خطفهم إذا لم ينصاعوا لرغباتهم

وتوجيهاتهم.
نشر الوعي

 وهذه القضية الخطيرة تظل قضية مجتمعية تتطلب تعاون المدرسة
 االليكترونية، واعتقد انه آن االوان لكي نستفيد في عالمنا العربي
األلعاب، هذه  من  تحذر  التي  المتخصصة  العلمية  الدراسات   من 
الدراسات منظمات  احدى  والتنمية،  العدل  لمنظمة  دراسة   ومنها 
العاب انتاج  من  تحذر  من  اول  كانت  التي   االوسط،   بالشرق 
االجازة خالل  األسواق  بمختلف  بيعها  يتم  والتي   الباليستيشن، 
وتاثيرها النفس  بعلم  الوثيق  وارتباطها  لخطورتها  نظرا   الصيفية 
على وصياغتها  افكار  ادخال  عبر  والالوعي  الباطن  العقل   على 
 شكل قصة مثيرة تصل للعقل البشري بشكل رسائل ال وعي تؤثر

على العقل الباطن لالطفال وصغار السن.
 ودللت المنظمة في دراستها وجود عدد كبير من االلعاب تستخدم
التحكم فيها  يتم  بالمخابرات  يرتبط  العقل وهو علم   للسيطرة على 
وتبيح واالخالق  القوانين  من  العقل  وتحرير  بالشخصية   الشامل 

الرذيلة بالمجتمع عبر غرس تلك المفاهيم بعقول األطفال.
لتنفيذ بالعقل  التحكم  استراتيجية  الدولية  المخابرات   واستخدمت 
باختراق الكبرى  الدول  فشلت  التي  الدول  في  االرهابية   العمليات 
 امنها القومي، وعلى رأسها الجزائر والمغرب وتونس والسودان،
ارهابية لعمليات  االلعاب  بتلك  والشيفرات  الرموز  تستخدم   حيث 
 كبرى، اضافة الى دورها في عمليات التحكم بالعقل وتجنيد االف
المتشددة بعد عمليات السيطرة التنظيمات  للقتال بصفوف   الشباب 
في االطفاَل  بها  وجندت  داعش  استخدمها  ولذلك  العقل،   على 

 معسكراٍت يتدربون فيها على القتل والتفجير.
موقف الشريعة السماوية

  األديان السماوية ومنها الدين االسالمي ينهى عن استخدام األطفال
 في الحروب والنزاعات حسب ما يذكر مرصد التكفير التابع لدار
 اإلفتاء المصرية في تقرير له، مؤكدا ان الشريعة اإلسالمية شددت
 على حماية األطفال أثناء الحروب والنزاعات المسلحة ومنعهم من

 االلتحاق بالجيش وخوض غمار الحروب، ألن الطفل ضعيف البنية
 ال يقدر على تحمل ويالتها، كما نهت عن قتل األطفال في الحروب
 وقضت بعدم التعرض لهم، وقد نهى النبي - صلى هللا عليه وسلم
 - نهياً صريحاً عن قتل النساء والصبيان في الحروب، حيث قال
 النبي، صلى هللا عليه وسلم: »ما بال أقوام بلغ بهم القتل إلى أن قتلوا

الذرية؟، أال ال تقتلوا ذرية، أال ال تقتلوا ذرية«.
 ومن أهم هذه المبادئ التي أقرها اإلسالم وحذر المرصد االزهري
أيديولوجية يحمل  قادماً  جيالً  ستروض  النها  األطفال  تجنيد   من 

التنظيمات واإلرهابية.
  وكذلك الدين المسيحي وسيدنا يسوع المسيح الذي حث على حماية
التسامح وتعليمهم  والمحبة  والرعاية  االهتمام  وإعطائهم   األطفال 

والتراحم والمحبة.
تجنيد االطفال والقانون الدولي

أمرا محظورا للقتال   دون 15 سنة   األطفال  تجنيد   تعد عمليات 
 بموجب القانون الدولي اإلنساني وطبقًا للمعاهدات واألعراف، كما
الجنائية المحكمة  جانب  من  بوصفه جريمة حرب  تعريفه   يجري 

الدولية.
 كما يُعلِن قانون حقوق اإلنسان سن 18 سنة بوصفها الحد القانونى
األعمال في  األطفال  والستخدام  للتجنيد  بالنسبة  للعمر   األدنى 
األطفال وتستخِدم  تجنِّد  التي  النزاع  أطراف  وتضاف   الحربية، 

بواسطة األمين العام في قائمة العار التي يصدرها سنويا
عن عاجزة  الطفل  بحقوق  المعنية  اليونسيف  منظمة  تظل   بينما 
 ايقاف هذه الجريمة التي تتسع في الشرق االوسط، وليس بمقدور
 اليونسيف تقديم أية مساعدة لهؤالء االطفال الواقعين تحت سيطرة
يمكن وحينئذ  قبضتها،  من  تحررهم  بعد  اال  االرهابية   التنظيمات 
من تسريحهم  بمجرد  األطفال  هؤالء  دعم  على  العمل   لليونيسف 
الرعاية وتوفير  أسرهم،  إلى  باعادتهم  المسلحة،   المجموعات 
التعليم وتوفير  النفسي،  والدعم  الضروريات،  وتوفير   الصحية، 

واعادة التأهيل االجتماعي
التعاون لغسل العار

 وتبقى عمليات تجنيد االطفال لدى التنظيمات االرهابية في الشرق
مع التعاون  يتطلب  الدولي  المجتمع  جبين  على  عار   االوسط  

المجتمع الحقوقية ومنظمات   المنظمات 
تتمة ص. ٩
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تجنيد األطفال جريمة إنسانية
سارة السهيل 

هو كما  األطفال  تجند  التي  المنظمات  من  بالعديد  تموج   فمنطقتنا 
مثل والسودان،  وافغانستان  واليمن  والعراق  سوريا  في   الحال 

داعش، والقاعدة وبوكو حرام وغيرهما.
للقيام األطفال  يجند  وهو  داعش  تنظيم  على  يتفرج  بات   والعالم 
 باعمال العنف والقتل واإلرهاب والفوضى وتفتيت الدول، ويفرخ
على تربوا  الذين  األطفال  فهوالء  اإلرهابيين،  من  جديدة   أجياالً 
القتل العنف والتفجير والقتل، سينشؤون وهم يعتبرون أن   مشاهد 

جزء من الحياة اليومية.
حقائق مؤلمة

باليمن أيضا يتم  إستغالل األطفال، الدولية، فإنه  التقارير   بحسب 
 اليونسيف اعلنت نسبة األطفال في صفوف المحاربين من الحوثيين
 بثلث جميع المقاتلين في اليمن، حيث أن الجهات المقابلة يتم دعمها

بجيش وأسلحة خارجية، فيقل استغالل األطفال في القتال .
 بينما يجبر مقاتلي تنظيم داعش األطفال اإليزيديين المختطفين على
 أن يصبحون جنوداً وانتحاريين بعد أخذهم لتدريب في المعسكرات

اإلرهابية، وإعدادهم للحرب.
حرام« »بوكو  جماعة   تقوم  الصراع،  يشتد  حيث  نيجيريا   وفي 
 ولجان أمن شعبية مناهضة لها بتجنيد األطفال بـشكل قسري للقيام
الشباب حركة  تقوم  الصومال  وفي  والتجسس،  المساعدة   بأعمال 
 المجاهدين بإجبار أطفال صوماليين على القتال في صفوفها، بعد

 خطفهم من ذويهم ومن المنازل والمدارس  .
وسائل التجنيد

فداعش األطفال،  تجنيد  في  االرهابية  التنظيمات  اساليب   وتتنوع 

 يعتمد سياسة التجويع وإغراء األهالي بإرسال أطفالهم مقابل المال،
داعش لدى  يعمل  فمن  بسوريا،  الرقة  أهالي  مع  الحال  هو   كما 

يتقاضى راتب مقاتل يترواح بين 400 - 1000 دوالر شهريا.
 ومن اساليب التجنيد ايضا، التغرير باألطفال من خالل المخيمات
 الدعوية وتوزيع هدايا عليهم والسماح لهم باستخدام أسلحتهم واللعب
 بها، وقد يخطفون األطفال ويجرى تجنيدهم ودون علم األهالي، كما
 يتم تجنيد أعداد كبيرة من االطفال األيتام أو أطفال الشوارع ومن
 ليس لهم مأوى أو معيل فيتم استدراجهم من خالل تأمين المسكن
يتقاضون ومنتجين  عاملين  أصبحوا  انهم  وإقناعهم  لهم   والمأوى 

رواتب مقابل عملهم
 وبالكفة األخرة يتم تجنيد األطفال الذين ابتعدوا عن بيوتهم لساعات
 طويلة في سوق العمل، هؤالء األطفال فقدوا الجو األسري ودفء
 العائلة، فأصبحوا بفجوة نفسية تسمح ألي متسلل باقتحام معاناتهم
 ونقص العاطفة والرعاية، كما أن هؤالء األطفال معتادون على الكد

والتعب وتحمل المسؤولية والمصاعب .
 ويتم تجنيد أعداد كبيرة من االطفال عن طريق االنترنت والمواقع
األطفال يتواجد  حيث  االجتماعي،  التواصل  ومواقع   اإللكترونية 

للتسلية واالستكشاف والتواصل مع  اآلخرين .
هذه في  وحساباتهم  األطفال  مراقبة  عدم  خطر  يكمن  هنا   ومن 
 المواقع، سواء من الجهات المسؤولة عن مكافحة تجنيد األطفال أو

 من قبل األهالي أنفسهم.
أو المحدود  الدخل  أصحاب  من  المجندين  كل  ليس  أنه  اتضح   و 
يعانون ولكنهم  غنية  أسر  من  أطفال  فهناك  المنعدم،  أو   المتدني 

 الفراغ في الوقت والفراغ في العاطفة والفكر، فيتم غسل ادمغتهم
بالعمل، القائم  هوى  على  تعبئته  يسهل  فارغ  فاي شيء   بسهولة، 
حياة ملىء  األمور  أولياء  يجب على  بأنه  كثيرا  هنا حذرت   ومن 
معهم األفكار  ومناقشة  والنشاطات  والقراءة  بالدراسة   أوالدهم 
وإدخال وتعليمهم  أمامهم،  الهامة  التوعوية  المواضيع   وطرح 

التعاليم األخالقية إلى قلوبهم قبل أن يسبقك أصحاب األجندات.
 كما أن قنوات التلفزيون وما يعرض على شاشاتها من تمهيد لتجنيد
ومباشر، صريح  بشكل  أحيانا  تدس  وأفكار  برامج  من   األطفال 
 وأحيانا أخرى بشكل خفيف وتدريجي ومبسط يعتمد على أسلوب

 التكرار للمعلومات المخففه كما يدس السم في العسل.
الديني والخطاب  التعليم  مناهج  أن  اآلن  يدرك  ال  الذي  ذا   فمن 
القنوات اإلعالمية سواء الموجهة، وايضا  العبادة   في بعض دور 
 المرئية أو المسموعة أو االنترنت، كلها ساهمت وتساهم في خلق
اإلرهاب، ولحد االن لم يتم عمل اي خطوة أو مبادرة لتغيير ذلك.
أن واقترحت  المناهج،  بتغيير  أطالب  اكتر من 7 سنوات  منذ   أنا 

أشارك في اإلعداد لهذا األمر ولكن ال حياة لمن تنادي.
بعد التجنيد

 يتولى التنظيم تعليمهم وتدريبهم على القتال ويجري تخريج دفعات
 جاهزة للقتال ال تتجاوز أعمارهم 16 عاما في مجموعات قتالية،

جواسيس، أو  انتحارية  كعناصر  تجنيدهم  يتم  ما   وغالباً 
التنقل والتخفي ومعرفة الطرق على  بسبب قدرتهم على 

 شكل ظاهرة تجنيد األطفال في منطقة الشرق األوسط كارثة إنسانية بكل المقاييس، بينما يقف المجتمع الدولي بمنظماته
 وهيئاته وقوانينه عاجزاً عن مجابهتها، وإذا كان أطفال منطقة الشرق األوسط وشعوبه يدفعون ثمن هذا التجنيد حاليا
 في قتل البراءة والطفولة وتحويلهم إلى مجرمين يغتالون االخضر واليابس، فان شعوب العالم سيدفعون ثمنا اكبر اذا لم

تجتث هذه الظاهرة، خاصة وان اإلرهاب ينتشر في العالم بسرعة الصاروخ.
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التّسّرب المدرسّي بْين تحّدي الواقع ومرارة التّهجير...
فاطمة مجذوب

 هو معيار حقيقّي للحياة ونورها، طريٌق للتميّز واالبداع، سبيٌل للتَنمية الشاملة والتقدم، قبٌر للجهل والتشرد، يعتبر ركيزة الركائز التي يجب أن تفرض فرًضا على كل أطفالنا
وشبابنا وكل شرائح المجتمع لكي يخرجوا من مأزق التخلف والعار واألمية الى الحياة، إنه »التّعليم«.

 التّعليم الذي بات في يومنا هذا صمام االمان األول لحماية اطفالنا
 وشبابنا من التطرف والضياع واالنحراف والغلو، لذلك يجب أن
التربية والتّعليم جاهدة أن تفرضه فرًضا على كل  تتكاتف وزارة 
 االطفال، لكن لألسف في العديد من الدول والسيّما لبنان ال توجد
 أي سلطة تقوم بفرضه فقد يقابل التعليم بشكل مباشر أكبر المصائب
 والحروب وهي ظاهرة »التسّرب المدرسّي« التي تفشت في الوسط
 التّعليمّي وباتت سببًا رئيًسا للجهل واالنحراف باالضافة الى رغبة
مستويات أدني  ب  يليق  ال  عمل  مقابل  المدرسة  ترك  بـِ   الطالب 
 الحياة االنسانيّة وإيجار ال يتجاوز الخمسة أالف ليرة لبنانية يوميًا.
 أما عن موقف الدولة اللبنانية فهي تعيش حالة من الالمباالة تجاه

هذه الظاهرة وكأنها ال تعنيها أبًدا.
 ولمتابعة هذا الموضوع أكثر توجهنا وأجرينا مقابلة مع مدير ثانوية
تنهض أن  المم  يمكن  »ال  قال  حيث  ُكزبر  كامل  األستاذ   اإليمان 
 دون التّعليم والجهل هو سبب انهيار كل االمم ولذلك كان الخوف
الالجئيين بحق  السيّما  المدرسّي  والتسّرب  الجهل  موضوع   على 
 السوريين وبات همنا األول كيفية وجود فرص تّعليم لكل الطالب
 من كل الفئات والشرائح«، مضيفًا أنهم في مدينة صيدا وتحديًدا في
بلدية صيدا  كان كل المدرسية وفي  الشبكة  االيمان وفي   مدرسة 
 هدفنا تأمين فرص تّعليم للسوريين وبفضل هللا استطعنا تأمين رغم

انه بالفترة االولى كان هناك غياب للدولة بشكل كامل«.
 وتابع ُكزبر أن التسرب المدرسي تتحمل مسؤوليته الدولة اللبنانية
 النها لديها القدرة لمنع هذا الشيء من خالل إلزام الطالب ومعاقبة
أنه مؤكًدا  العمل،  إلى  بالخروج  ألبنائهم  يسمحون  الذين   األهل 

للتسرب سببين وهما:

أواًل: الحاجة الماليّة.
 ثانيًا: الجهل عند األهل وهذا األمر جًدا خطير مما يدل على عدم

تحمل المسؤولية.
 وختم ُكزبر برسالة إلى كل طالب السيّما للطالب السوريين قائاًل
التحدي وانتم تعيشون في تحدي وهذه فرصة  » االبداع يولد من 
 لتبدعون فيها رغم االمكانيات الصعبة كلما كان لديكم تحدي وعزم
 سوف تبدعون، وإياكم ترك التّعليم النه هو المستقبل و روح العلم

عصا ال تُكسر وال مستقبل دون علم«.
من النازحين  للطلبة  التعليمّي  المجال  في  الناشط  لنا  أكد   وبدوره 
لألطفال المدرسّي«  »التسّرب  ان  وني  وسيم  األستاذ   سوريا 
أساسه  ، لبنان  في  سوريا   من  النازحين  والفلسطينين   السوريين 
  أسباب عدة ومنها اختالف المنهاج واللغة التي تشكل تحدي للطالب
النفسية والحالة   ، المواصالت  وتكلفة  الدروس،  إعطاء   وطريقة 
أساسيًا في ترك عدد كبير من الطالب مدارسهم  التي تلعب دوراً 
وقدراتهم، وإمكاناتهم  طاقاتهم  ضمن  عمل  عن  للبحث   والتوجه 
 وحتى القانون اإللزامّي الذي كان يجبر األهل على تدريس أوالدهم

الى مرحلة محددة غاب مع غياب الطالب عن صفوفهم.
العربي أجمع ، الوطن  التسرب موجودة في   مشدًدا وني إن حالة 
 لكنها تفاقمت كثيرا في ظل االزمة السورية  بشكل كبير  وبشكل
 محزن تبًعا للظروف التي يمر بها األهالي من تهجير وطرق عيش
 صعبة  تؤثر في عقل الطالب الذي يتشتت ذهنه وتحول دون إكماله
 دراسته، فيضطر إلى التسّرب بعد أن يكون قد قطع شوطً كبيًرا من
  الدراسة، فيقع الطالب فريسة األوضاع النّفسيّة والماديّة المتردية،
  وتقف الظروف المعيشية الصعبة عائقاً أمام إكمال الطالب تعليمه،

 مما ساهم في تفاقم الوضع االقتصادي والذي يؤثر بدوره في زيادة
القليلون له  هناك  بالنسبة  أنه  المدارس. مؤكًدا  التسرب من    نسبة 
تقودهم أن  إلى  وعملهم،  مدرستهم  بين  التوفيق  يستطيعون   ممن 

الحال الى ترك المدرسة لعدم القدرة على التنظيم .
التي يعاني منها الشعب  وتابع وني قائاًل » في ظل أزمة النزوح 
 السوري وفلسطيني سوريا في لبنان، ال يوجد حل قطعي لمشكلة
على أخذت  التي  صيدا  في  اإليمان  ثانوية  إدارة  ولكن   التسّرب، 
بشكل تتابع  سوريا    وفلسطينو  السوريين  الطلبة  تدريس   عاتقها 
 كامل هذا الموضوع  ، من خالل إخبار األهالي بغياب الطالب ومن
 خالل متابعته حتى خارج أوقات الدوام المدرسّي وهناك العديد من
إرجاع اإليمان  ثانوية  إدارة  خاللها  من  استطاعت  التي   الحاالت 
 الطالب المتسرب من سوق العمل إلى المدرسة، وكما ال ننكر دور
 المؤسسات والجمعيات التي تعالج موضوع التسّرب المدرسّي من
الدراسة عن  المنقطعين  تستهدف  التي  المجانية   الدورات   خالل 
 كجمعية أكاديمية لبنان للتدريب في صيدا، وللمعلم واإلدارة أيًضا
 لهم دور كبير في الحّد من مشكلة التسّرب، وأكثر ما يجذب الطالب
 هو االبتسامة، ومعاملته على أنه شخصية منفردة ومراعاة ظروفه

االجتماعيّة والنّفسيّة«.

 إًذا إن التّسّرب المدرسّي هو السبب األهم في انتشار االمية والجهل
 في واقعنا والخوف األكبر في االيام المقبلة أن يقوم بعض الطالب
المشكلة.... تكمن  وهنا  المدرسة  ترك  على  أقرانهم  باقي   بتشجيع 
 فمن من يتحمل مسؤولية النتائج؟ وهل الدولة اللبنانية سوف تبقى

مهملة لوضع هؤالء وتركهم دون أي حسيبًا ورقيب؟



ملف خاص 4

سياسة الحبس المنزلي ألطفال القدس
وسيم وني » اتحاد الصحافة العربية«

 ما أصعب أن يتحول منزلك الجميل إلى سجن كبير، وأن تكون والدتك وعائلتك سجانين عليك، وأن تفقد تواصلك
مع أصدقائك بالمدرسة ، ومع جيرانك وأقاربك، وشعورك بأن حياتك ال معنى لها«

 سياسة الحبس المنزلي لألطفال المقدسيين :

التي نعرفها الفعلي  السجن  أكبر من  : هو عقوبة  المنزلي   الحبس 
وأهله الطفل  تقيد  سياسة  ألنها  القضبان  خلف  ليست  فهي   جميعاً 
للمحامي يسمح  ال  أنه  حتى  التعليم  في  حقه  من  الطفل  وتحرم   ، 
إال للمدرسة  بالذهاب  للطفل  للسماح  إذن  بطلب  للمحكمة   بالتقدم 
 بعد شهر ونصف من الحبس، وقد يرفض الطلب أيضا نحن نتكلم
اإلنسان حقوق  انتهاكات  في  األولى  الدولة  عن  القارىء   عزيزي 
المنزلي ألطفال  وإلى اآلن ال يوجد إحصاء دقيق لحاالت الحبس 
 القدس، السيما مع حدوثه بصفة شبه يومية ، والتهم الجاهزة هي
 مقاومة االحتالل فقد اتخذ االحتالل من هذا اإلجراء قاعدة أساسية
يمارس عقاب  إلى  بديل  إجراء  من  وتحول  األطفال،  مع   للتعامل 
ألنها كامل،  لعام  تصل  قد  طويلة  لفترات  وأهاليهم  األطفال   ضد 
 سياسة لفرض واقع على المقدسيين ضمن محاوالت »تهجيرهم«
وكسر مقبول  واقع  أنه  على  االحتالل  مع  للتعامل  »تدجينهم«   أو 

صمودهم.

 أنواع الحبس المنزلي

عليه يفرض  أنه  حيث  الطفل:  بيت  في  المنزلي  الحبس   :  أوالُ 
بشكل منه  الخروج  يستطيع  ال  حيث  بيته،  في  المنزلي   الحبس 
 مطلق حتى لو كان للمدرسة أو لتلقى العالج إال في حاالت معينة
 تتطلب بالضرورة الحصول على إذن مسبق للخروج من سلطات
 االحتالل، وفي حال خالف هذا اإلجراء يتعرض إلجراءات عقابية

وغرامات مالية تطال عائلته.

 ثانياً : الحبس في منازل أقارب الطفل: بحيث يكون بعيداً عن منزله

 ومنطقة سكنه أي سلخ الطفل عن محيطه ، وهذا النوع أصعب من
 األول حيث يشتت العائلة ويفرض على الطفل الحياة مع أشخاص لم
 يألف العيش بينهم بشكل مباشر، وهذا يسبب له الكثير من المشاكل
النفسية واالجتماعية، خاصة إذا طالت المدة الزمنية لهذا الحبس .

 أسباب لجوء سلطات االحتالل لهذا النوع من االجراء

القانون يجيز  ال  حيث  عاماً،   14 سن  دون  األطفال  استهداف   - 
الدولية والمؤسسات  »اإلسرائيلي« حبسهم، وخوفا من االنتقادات 

الحقوقية.
يجبر فالقانون  المحاكمة،  مدة  إطالة  إجراءات  ضمن  من  يعد   - 
نهاية حتى  المعتقل  الطفل  محكمة  بإنهاء  الصلة  ذات   األطراف 
يقوم القضائية ضده خالل 6 شهور، إال أن االحتالل   اإلجراءات 
يعني ما  وهو  المحاكمة؛  لحين  المنزلي  بالحبس  قرار   بفرض 
أجهزة فترة ترغب  المحاكم ألطول  أروقة  في  الطفل   إبقاء قضية 

مخابرات االحتالل إبقاءها واستغاللها .
والتحقيق، االعتقال  مراكز  واكتظاظ  االعتقال،  حاالت  كثافة   - 
يجعل ما  المنزلي وهو  بالحبس  أوامر  إلى إصدار  االحتالل   يدفع 

االحتالل يفرض عقوبات على أكبر عدد من األطفال المقدسيين.
العائالت نفوس  الخوف والردع في   - في محاولة لخلق حالة من 
وكذلك االحتالل،  ممارسات  مواجهة  من  أطفالها  لمنع   المقدسية 
الواقع لقبول  لدفعهم  المقدسيين  على  أكثر  التضييق   محاولة 

االحتاللي.

األعراض النفسية التي قد يصاب بها الطفل

 - الخوف العام : على سبيل المثال عندما يرى الطفل سيارة شرطة
قريبة منه أو منزله والخوف الدائم من االعتقال .

 - صدمة في نفسية الطفل : تتعلق بتكرار الحدث في مخيلته وتصبح
كشريط يتكرر لعديد من المرات

 - شعور الطفل ببيته الذي يجب أن يشعر به باألمان يصبح البيت
بالنسبة إلى الطفل كسجن والسجان هو االب واالم .

ال جوانب  في  تستغل  قد   : مهدورة  فراغ  وأوقات  طويل  وقت   - 
تصب في مصلحة الطفل كاإلدمان على االنترنت وغيره .

 - إنحدار في التحصيل العلمي للطفل وتسرب مدرسي : وذلك بمنع
 الطفل من قضاء وقت طويل في المدرسة ورفض سلطات االحتالل
 تمديد وقت المكوث في المدرسة وقد يؤدي ذلك في نهاية األمر إلى

تسرب بعض األطفال من التعليم.
 - ضغوط اجتماعية واقتصادية تلقى على كاهل األهل وخصوصاً
البحث األهل  فيجب على  مكان سكنه  باإلبعاد عن  الحكم  كان   إن 
 عن بيت ألحد األقارب أو األصدقاء الستضافة ابنهم فيه والمشكلة

األكبر إن طالت هذه الفترة

والنتائج النفسية  التداعيات  عن  الحديث  بأن  هذه  مقالتي   وأختم 
 السلبية سواء منها األكاديمية أو االجتماعية والتربوية والمسلكية أو
 حتى العقلية لألطفال الذين حكم عليهم بالحبس المنزلي تأخذ أبعاداً
 كثيرة ومتشعبة، ومع ذلك ال يمكن التقليل من شأن ما يصيب هؤالء
مزمنة نفسية  أمراض  من  بهم  يلحق  وما  منازلهم  داخل   األطفال 

تالحقهم في مسيرة حياتهم .



 في مثل هذه االيام قبل ستة اعوام كان البرلمانيون
التعديالت بعض  نقاش  في  منهمكون   اللبنانيون 
 المطروحة على بعض القوانين التي كانت تحرم
الفلسطينيين من حق العمل وغيرها من الحقوق..
في اللبناني  للبرلمان  العامة  الجلسة   انعقدت 
العام منذ  االولى  المرة  وهي   ،2010/8/17 
للبرلمان رسمية  جلسة  فيها  تناقش  التي   1948 
 اللبناني مسألة حقوق الفلسطينيين في لبنان وهذا
عن خرج  ما  ان  رغم  ايجابية  مسألة  ذاته   بحد 
الجلسة تلك  ان  اال  يساوي شيئا،  يكن  لم   الجلسة 
االنسانية الحقوق  مسار  في  هامة  نقلة   شكلت 
حيث لبنان،  في  المقيمين  الفلسطينيين   لالجئين 
وهي القانونية،  التعديالت  بعض  ادخال   اقرت 
السياسية االطراف  بين  كتسوية   تعديالت جاءت 
على بسيط  تعديل  ادخال  فتم  اللبنانية.   والطائفية 
على آخر  وتعديل  العمل  قانون  من   59  المادة 
االجتماعي، الضمان  قانون  من  التاسعة   المادة 

فيما تم استبعاد بقية الحقوق ومنها حق التملك..
 مسألتان هامتان ومتناقضتان يمكن االشارة اليهما
 سلبية وايجابية: المسألة السلبية هي في ان واقع
 التمييز ظل على حاله، نتيجة االبقاء على اجازة
المهن في  العاملين  حقوق  وتجاهل  اوال   العمل 
البرلمان اقتناع  في  هي  وااليجابية  ثانيا،   الحرة 
اللبناني العام  الراي  من  واسع  وقطاع   اللبناني 
باستحالة والطائفية  السياسية  انتماءاته   بمختلف 
البؤس من  حالها  على  الفسطينيين  اوضاع   ابقاء 
مبدأ تطبيق  االقرار بصعوبة  وبالتالي   والمعاناة. 
الفلسطينيين نظرا بالمثل على الالجئين   المعاملة 
وقد والقانونية،  السياسية  اوضاعهم   لخصوصية 
حق مستوى  على  بالمثل  المعاملة  مبدأ  الغاء   تم 

 العمل لالجراء فقط، وبقي معموال بهذا المبدأ في
جميع القوانين االخرى. .

مقدمة المبدأ  هذا  الغاء  يشكل  ان  يفترض   كان 
 لتحرير حق العمل، لالجراء والمهنيين، من جميع
يعتبر وبما  االجانب  على  المفروضة   الشروط 
االقتصادية االوضاع  تحسين  في  فعليا   اسهاما 
الحالة ابقاء  مجرد  لكن  لالجئين.   واالجتماعية 
 التمييزية سواء لناحية شرط الحصول على اجازة
الفلسطينيين المهنيين  الستبعاد  بالنسبة  او   العمل 
اذ سلبي  مؤشر  فهذا  بحرية،  العمل  حق   من 
عمل مجال  في  مستقبلية  تغييرات  هناك   ليس 

الفلسطينيين..
القانونيين التعديلين  اللبناني  البرلمان  اقر   عندما 
 في آب 2010، طرح سؤال بديهي في حينه عن
، الخطوة  هذه  وراء  الكامنة  الحقيقية   االسباب 
اللبنانيين الساسة  من  العديد  بادر  عندما   خاصة 
االنسانية، بالحقوق  »اقرارا  االمر  هذا   العتبار 
في اللبنانيين  مالقاة  الفلسطينيين  على   وجب 
 منتصف الطريق«. غير ان تقييم خطوة البرلمان
 اللبناني، بعد ستة اعوام على اقرارها، مقارنة مع
 فترة ما قبل العام 2010 تشير الى ان هناك انحدارا
 سلبيا في مسار تعاطي المؤسسات اللبنانية المعنية
االنسانية وحقوقهم  لبنان  في  الفلسطينيين   مع 
التي التحفظات  صحة  يؤكد  ما   واالجتماعية.. 
والشخصيات الفصائل  من  الكثير  عنها   عبرت 

والمؤسسات الحقوقية المعنية..
خطوة لمسار  وموضوعية  واقعية  قراءة   ان 
االنسانية الحقوق  تجاه  اللبناني  النواب   مجلس 
بأن نجزم  تجعلنا  لبنان،  في  الفلسطيني   للشعب 
 هذه الخطوة، ومعها الشعب الفلسطيني في لبنان،

يجعل ما  اللبنانية،  لالنقسامات  ضحية   وقعا 
طبيعة بتقييم  مطالبة  برمتها  الفلسطينية   الحالة 
مؤسساتها بمختلف  اللبنانية  الدولة  مع   عالقتها 
 واستخالص الدروس التي بامكانها رسم عالقات
 مستقبلية جديدة صحيحة وسليمة قائمة على التزام

كل طرف بواجباته واحترام حقوق اآلخر.
النظر اعادة  زاوية  من  ليس  الكالم  هذا   نقول 
الحالة بتحييد  الفلسطيني  االجماعي   بالموقف 
التجاذبات عن  وابعادها  لبنان  في   الفلسطينية 
السياسية اشكالها  بمختلف  واالقليمية   المحلية 
الحالة تقديم  زاوية  من  بل  والحزبية،   والطائفية 
عليه كما  فلسطينيا،  تجمعا  باعتبارها   الفلسطينية 
حقوق ايضا  فله  المضيفة،  الدولة  تجاه   واجبات 
 يجب ان تحترم. وهي حقوق ليست منّة من احد،
مجلس تصوير خطوة  القوى  بعض  حاولت   كما 
 النواب تجاه الفلسطينيين في لبنان، بل هي حقوق

واجبة التنفيذ على الدولة اللبنانية..
عن لبنان  في  الفلسطينية  الحالة  تحييد   ان 
يجب خاصة  المحلية  والصراعات   التجاذبات 
اللبنانية الدولة  قبل  من  اخرى  بسياسة  تقابل   ان 
انحياز عدم  فان  وبالتالي  المختلفة..   بمؤسساتها 
 الفلسطينيين الى تيار سياسي لبناني، يعني حكما
 ان هناك قناة رسمية لبنانية هي المؤسسات المعنية
 )سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية( يجب على
كان الموقف  هذا  معها.  التعاطي   الفلسطينيين 
 خالصة لتقييم الدور الفلسطيني في مراحل سابقة..
اللبنانية الرسمية  المؤسسات  تصبح  عندما   لكن 
 هي ذاتها موضع تجاذب وانقسام، فهذا يعني ان
 المشكلة هي لبنانية باالساس وبالتالي ليس هناك

يستطيع رسمية   جهة 
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إقتصاد 2

مخاطر استمرار الهدر والفساد في اإلدارات العامة في لبنان

األحيان. بعض  في  األفراد  حقوق   ودون ضياع 
 ذلك أن مضارها عديدة على المال العام خصوًصا

على المستويات اآلتية:

عدم إجراء الرقابة المسبقة على النفقة

على المسبقة  الرقابة  إجراء  دون  الحؤول   -1 
المالية عبر مراقبي  النفقة وخاصة رقابة وزارة 

عقد النفقات ورقابة ديوان المحاسبة المسبقة.

النفقة القانونية لتلزيم  اتباع األصول   2- إن عدم 
 وتنفيذ النفقة من قبل الشخص الذي قدمها مباشرة
 لإلدارة يؤدي إلى حرمان اإلدارة من منافع التلزيم
أفضل على  اإلدارة  بحصول  المتمثلة   القانوني 
 عارض وأفضل سعر وأفضل خدمة األمر الذي
تختار اإلدارة  كون  العام  بالمال  ضرًرا   يشكل 
 مباشرة المتعاقد معها الذي قد ال يحوز المؤهالت
 الالزمة كما أنه ال توجد أية ظوابط للسعر الذي

يطالب به.

 تخطي الوزراء االعتمادات المرصده لهم
في الموازنات

 3- إن هذه الطريقة تسمح للوزراء بصورة خاصة
موازنات في  لهم  المرصده  االعتمادات   بتخطي 
 وزاراتهم أو عقد نفقات من دون أن تكون هناك
 اعتمادات مرصدة في األساس لها في الموازنة.
 وهذا يعني وجود إمكانية تخطي لإلجازة المعطاة
المخالفة هذه  بأن  علًما  النواب،  مجلس  في   لهم 

عليها  نص 
المحاسبة  قانون 
 العمومية في مادته
جاء حيث   120 
الوزير إن   فيه: 
مسؤول  المختص 
على  شخصيًا 
الخاصة  أمواله 
نفقة كل   عن 
متجاوًزا  يعقدها 
ت ا د عتما ال  ا

 المفتوحة لوزارته مع علمه بهذا التجاوز، وكذلك
التي النفقات  زيادة  إلى  يؤدي  تدبير  كل   عن 
هذا كان  إذا  المذكورة  االعتمادات  من   تصرف 
 التدبير غير ناتج عن أحكام تشريعية سابقة إال أن
 هذا النص لألسف وكأنه غير موجود وأن تجاوز
 االعتمادات في النفقات تتم تسويتها بموجب عقد
من مسؤولية  أية  الوزراء  تحميل  دون   مصالحة 

أموالهم الخاصة.

 4- إن هذه العقود خاضعة لموافقة هيئة التشريع
تجاوزت إذا  العدل  وزارة  في   واالستشارات 
ّإذا المحاسبة  ديوان  وموافقة  ماليين   10  قيمتها 
الخطير أن  إال  ل.ل  مليون   15 قيمتها   تجاوزت 
تأتي الجهتين  هاتين  موافقات  أن  األمر   في 
أي دون  ومن  توصيات  أو  سؤال  أي  دون   من 
المحاسبة ديوان  في  القضائية  للرقابة   تحريك 
العام المال  إدارة  في  المرتكبة  المخالفات   بشأن 
 من قبل الوزراء المختصين خاصة لجهة تخطي

االعتمادات المرصدة في الموازنة.

عقود إجراء  وسهولة  المساءلة  غياب  إن   -5 
 المصالحة التي هي أسهل بكثير من اتّباع األصول
 القانونية في تنفيذ النفقات أدى إلى تعّود اإلدارات
 العامة على إجراء المخالفات بحيث نجد أن قيمة
 عقود المصالحة قد تصل إلى عشرات المليارات

في السنة الواحدة.

قانون عليها  نّص  المصالحة  عقود  إن   نظريًا 
من  1035 المادة  فوفق  والعقود،   الموجبات 
 القانون المذكور فإن عقد المصالحة هو عقد يحسم
 به الفريقان النزاع القائم بينهما أو يمنعان حصوله
 بالتساهل المتبادل. وقد تم اعتماد هذه العقود بين
 الدولة وبين األفرقاء المتعاملين معها، سواء كانوا
القانون أشخاص  أو  العام  القانون  أشخاص   من 
 الخاص أو حتى موظفين لدفع مستحقات متوجبة
 لهم على اإلدارة. وذلك على سبيل التسوية نظًرا
 لتعذر دفعها عبر اتباع األصول العادية والقانونية
 لتنفيذ النفقة المنصوص عليها في قانون المحاسبة
للقوانين ومخالفة  خلل  وجود  بسبب   العمومية، 
كمرحلة أساسية  بصورة  العقد  عملية   أصابت 

أولى من مراحل تنفيذ النفقة.

المرجع يطلب  عندما  عادة  تتم  المخالفة   وهذه 
الوزير عادة  هو  والذي  النفقة  لعقد   الصالح 
 المختص في كل إدارة من الغير تقديم لوازم أو
األصول اتّباع  قبل  لإلدارة  أشغال  أو   خدمات 
األصول اتّباع  دون  وخاصة  للنفقة   القانونية 
االعتمادات حجز  يتم  أن  وقبل  للتلزيم   القانونية 

الالزمة للنفقة المطلوبة.

 أما عمليًا فإن هذه العقود باب كبير للهدر في المال
بين النزاع  حسم  منافعها  من  كانت  وإن   العام، 
 اإلدارة والمتعاملين معها بحيث تحول دون إثقال
بمستحقاتهم، للمطالبة  الغير  بمراجعات   القضاء 

 هناك العديد من األبواب غير المنظورة لهدر المال العام، غير أن أكثرها بُعًدا عن نظر الرأي العام والجمعيات األهلية العاملة على رصد المخالفات والهدر والفساد في أجهزة
الدولة اللبنانية ومؤسساتها هي عقود المصالحة. ثمة مليارات من الليرات اللبنانية تُهدر سنويًا من الخزينة العامة الواقعة تحت عجز كبير.
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١٠٠٠ ليرة

 مخاطر استمرار الهدر والفساد في اإلدارات
العامة في لبنان

الشباب.. وتحّديات المستقبل

تجنيد األطفال جريمة إنسانية

ملف خاص بالطفل - ص.٤القضية المركزية - ص.٣
سياسة الحبس المنزلي ألطفال القدس

 التّسّرب المدرسّي بْين تحّدي الواقع ومرارة
التّهجير...

 ستة اعوام مضت .. أين اصبحت حقوق
الفلسطينيين في لبنان ؟

نهر الليطاني بين أطماع العدو االسرائيلي واالهمال المزمن
اللبنانية 170 كلم. ينبع الدراسات  يبلغ طوله حسب مصادر  لبنان وأغزرها،  أنهار  الليطاني، أطول    نهر 

 من نبع العليق في بعلبك، لينتهي شمال مدينة صور في محلة القاسمية )برج رحال( حيث يصب في البحر
 االبيض المتوسط. وهو يؤمن مياه الري ل80 بالمئة من االراضي الزراعية في سهل البقاع و20 بالمئة من
 االراضي الزراعية في الجنوب. وعند مجراه العديد من المشاريع المائية، الزراعية والكهربائية، أبرزها سد
 القرعون ومشروع ري القاسمية الذي يروي بساتين الحمضيات والموز الواقعة ما بين بلدة عدلون شماال

وصور جنوبا. ولليطاني روافد عدة تزيد عن 16 رافدا حسب دراسة مصالح المياه في لبنان.
 إضافة الى سد القرعون يوجد مشاريع، مركبا، االولي وجون، سينيق، بحيرة انان، مشاريع ري القاسمية
 ورأس العين وري البقاع الجنوبي. وينفذ اليوم مشروع الطيبة المائي والذي يرفع مياه النهر الى مرتفع

تتمة ص. 800١٠م لتروي مياهه من خالل هذا المشروع مناطق بنت جبيل ومرجعيون.

األلعاب األولمبية ... لمن الفوز هذا العام؟
  ها هو آب  قد طّل علينا بحلٍّة جديدٍة زيّنتها

 األلعاُب األولمبية في البرازيل. ُحلّةٌ وإن كانت
بأنظارنا تشيح  أن  تستطع  لم  زاهيةً   براقةً 
أقطاب على  المهم  الحدث  هذا  تأثير   عن 
عموماً قطاعاته  بكافة  االقتصادي   العالم 
حلّةٌ هي  ها  خاصةً.  البرازيلي   واالقتصاد 
شيئاً طيّاتها  في  حملت  قد  كانت  وإن   براقةٌ 
 من االنتكاساِت والتحدياِت تسعى آملةً أن تنثر
هكذا، المضيف.  الوطن  على  المتألق   بريقها 
 في حدث تسمرت عليه األنظار من الجلي أن
البرازيل في  االقتصادي  الوضع  إلى   نتطرق 
 والعثرات المادية التي تعرض لها وطن كرة
البحث بنا  ويجدر  كما  تحضيراته،  في   القدم 
ريو المدينة  في  األولمبية  األلعاب  تأثير   في 
 على األسواق العالمية ال سيما من بعد تفشي
هذه أهمية  مدى  إلى  لنتوصل  زيكا،   فيروس 

األلعاب لريو والعالم.
 لم يسمح الوضع االقتصادي والسياسي المتقلب
لهذا األلعاب  تمويل  يكون  بأن  البرازيل   في 
 العام مبلغاً خيالياً، فقد اكتفى المنظمون بجزء
بريطانيا خصصته  الذي  المبلغ  من   متجزئ 

التمويل يبقى  بأن  وعد  مع   2012 عام   أللعاب 
 خاصاً، بعيداً عن خزينة الدولة. لكن ليس كل ما
افتتحت طال،  انتظار  فبعد  يدركه  المرء   يتمناه 
احتفالية عروض  ملونة،  أضواء  على   األلعاب 
 ووعد كاذب زيِّن بفشل المنظمين بتمويل الحدث،
 مما دفع الحكومة البرازيلية التدخل بتمويل منقذ
صحيفة أشارت  كما  االحتفال  بدأ  قبيل   ساعات 

بالمبور.
 ولم يكن التمويل العقبة الوحيدة أللعاب العام فإن
تم ولقد  سوءاً.  الوضع  زاد  زيكا  فيروس   تفشي 
 التوضيح أن الفيروس تفشى بسبب البعوض وإن
على كبيراً  خطراً  يشكل  ال  الفيروس  هذا   كان 
الحوامل على  بجعبته خطراً  يحمل  فإنه   البعض 
في البرازيل  إلى  السفر  بعدم  قد نصحن   اللواتي 

 الوقت الحالي.
 أما تأثير األلعاب على األسوق العالمية فإن قطاع
بسبب خساراته التراجع  بعض   االتصاالت شهد 
بسبب المطاعم  وكذلك  اإلعالنات،  عن   الناتجة 
األلعاب لمشاهدة  منازلهم  في  المواطنين   بقاء 
فيروس تفشي  أن  تأمل  ”البيوتيك“  شركات   أما 
 زيكا قد يزيد مبيعاتها. ولقد عددت المحللة للموقع

لورا ستريت“  ”ذا   االلكتروني 
األكثر الشركات  من  عدداً   برمن 
 تأثراً في هذا الحدث أال ونعدد منها:
فياكوم  ،)Comcast(  كومكاست 
flix( نتفليكس    ،)Viacom(-

mond( )Cisco(،وبلموند  سيسكو   ،)Net-
.)Bel 

الرئيسي المؤشر  سجل  األلعاب،  بداية   ومع 
انتعاش وسط  له  مستوى  أعلى  والعملة   لألسهم 
البالد أسواق  في  التحفيز  بأن  وتكهنات   السلع 
أكثر للفوائد  المرتفعة  المعدالت  سيجعل   النائية 
من الرغم  وعلى  األجانب.  للمستثمرين   جاذبية 
كثيراً باأللعاب  مهتمين  غير  المستثمرين   أن 
ونجاح السياسي  الوضع  باستقرار  التأمل   فإن 

 السياسات المالية الجديدة تعد تقدماً إيجابياً.
التواصل مواقع  تَّوَجت  أخرى،  ناحية   من 
أي تحت  لتغطيته  بتعطشها  الحدث   االجتماعي 
العالمية الشركة  سجلت  وبالفعل  كان.   ظرف 
يوم في  مشاركاً  مليون  وخمسين  اثني   فيسبوك 
إيجابياً انعكاساً  والحظت  األلعاب.   انطالق 

كما البرازيل  في  األوضاع  على   لأللعاب 
الموقع على  شفافو  أماندا  المحللة   أوضحت 
ذلك، إلى  إضافة  ستريت“.  ”ذا   االلكتروني 
 حكم رئيس القضاة بإعادة تفعيل تطبيق واتس
األشهر في  الثالثة  للمرة  منعه  تم  أن  بعد   اب 
بعض بتسهيل  ساهم  مما  الماضية   السبع 
 العقبات التي واجهها البلد خالل السبعة عشر
 يوماً قبيل بدأ األلعاب. وأشارت بلومبورغ أن
 ديسكفري دفعت مبلغاً يعادل 1.4 مليار دوالر
 للحق الخاص بتغطية األلعاب في أوروبا لعدد

  من المتابعين يساوي 700 مليون شخص.
 وإن قّل الكالم أم كثرن األلعاب األولمبية لهذا
البالد فيها  تتصارع  لعبة  تبقى  سوف   العام، 
ذلك فاز  إن  لكن  والميداليات.   األلقاب   على 
االقتصادية اللعبة  ألن  سيان  أم خسر   الفريق 

  األكبر تعدت بعض الذهب المصقول.

سارة القطب


