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جوزف عازار، بول سعادة

رفاقـي الطـاب، يعـّز علـّي أن أكتـب هـذه الكلمـات من واشـنطن حيث 
أعيـش مـع عائلتي الصغيرة وأُكمل دراسـاتي العُليا، بعيدًا في الجغرافيا 
عـن الوطـن، بيـد أنـه يبقى نبض القلـب و تبقى معه القضيـة همنا األول 
وشـغلنا الشـاغل. ويعـّز علـي أيًضـا أن أعـود ألكتـب فـي النشـرة التـي 
أسسـتها مـع مجموعـة مـن الرفاق، مترئًسـا دائـرة اإلعام فـي مصلحة 
الطـاب سـنة 2004، فتعـود بـي الذكريـات إلـى أيـام النضـال فـي عز 
سـطوة اإلحتـال وأعوانـه وأجهزتهم. لذا أحييكم رفاقـي، و أحيي معكم 
وعبركـم أجيـال المناضليـن كافـةً، وأنحنـي لتضحياتكـم و نضاالتكـم، 

فكلهـا مداميـك متواصلـة في بنـاء واحد.

 الكثيرالمطلوب:
علـى قاعـدة شـارل مالـك فـي رسـالته الشـهيرة »أُعطـَي لهـم الكثيـر و 
يُطلـب منهـم الكثيـر«، يُطلـب منكم رفاقـي الطاب الكثيـر أيًضا. وطننا 
ال زال يُحكـم بالعقليـات البائـدة والفسـاد والكثيـر مـن اإللتـواء، حيـث 
يتعاطـى ُكثُـر مـن السياسـيين والتيـارات مـع الشـأن العـام و كأنـه شـأن 
خـاص، فينهبـون خيـرات البلد ويسـخّرون الوطن لمصالحهـم الخاصة. 
مـن المهـم أن نعلـم أن قضيتنـا كانـت وال تزال... اإلنسـان. هـذه القضية 
تبـدأ بالـذات، و كل منـا مسـؤول عـن بنـاء ذاتـه بشـكل أفضـل يوًمـا 
بعـد يـوم، كـي نصنـع سـويًا مجتمعًـا أفضـل و نسـتطيع بنـاء الوطـن 
الحلـم الـذي نصبـو إليـه. ال تَدَعـوا ضجيـج بعـض السياسـيين الفاسـدين 

وفجورهم يلهيكم عن الهدف األسـاس، كونوا واثقين أنه إن كان للباطل 
جولـة فللحـق جـوالت، وبـأن قضيتنا ال بـد منتصرة في نهايـة المطاف. 
 ثقـوا بـأن مـا نـراه اليـوم حالـة سياسـية شـاذة مسـتعصية، سـتزول غدًا.
رفاقـي الطـاب، يفـوت البعض أننا نعيش في األلفيـة الثالثة، في عصر 
التواصـل الامحـدود، وبـأن التطور التكنولوجي الُمرتقب في المسـتقبل 
ف أو المتخلفيـن مـكان، إذ  القريـب، و القريـب جـدًا، لـن يتـرك للتخلُـّ
سـيحتّم تغييـر ديناميـة المجتمعات. لذا إعملوا بجدٍّ علـى صقل المعرفة، 
تسـلحوا بالقييـم واألخـاق، واألهـم اإليمان، إذ هو الكنـز الوحيد الباقي. 

كونـوا القـدوة الصالحـة ألنكـم كل الغـد وبكـم ينهض لبنان مـن كبوته.

يحكــى أن »صبيـًـا« تطــرف وتمــرد و»تنمــرد« فــي مدرســته وحكمتــه 
األنانيــة، فمنــع عــن رفاقــه أبســط حقوقهــم وراح »يتســلبط« ويكــرس 
نفســه مســؤواًل عنهــم، راح يســمح لنفســه أن يقــرر عنهــم ويرمــي 
ــارة  ــي ت ــم، ويرم ــا ويبتس ــزاًل كاذبً ــم غ ــارة يغازله ــم، ت ــده عليه بحق

ــم. أخــرى بســهام »غيظــه« عليه
ــة،  ــرام، ال مصداقي ــة، ال إحت ــوة وهمي ــتقواء بق ــل، وإس ــبيح وتهوي تش
وضــع يــد علــى حقــوق فــان وعلتــان، »ســكر« بالــذات وبحــب الــذات 
ووصوليــة موصوفــة. ســكرة »أخينــا« بذاتــه إمتــدت وخطابــه التفريقي 
علــى منابــر تلــك المدرســة خســره الجميــع وليــس رفــاق صفه فحســب، 

فغــدى »مكروًهــا« بــكل المعاييــر.
ــام، كبــر الرفــاق وظــل هــو أثيــر أنانيتــه وحقــده الدفيــن،  ومــرت األي
كبــر رفاقــه بالحكمــة والوعــي واإلدراك وبــات لهــم تأييــد واســع 
ــه  ــه تقوقع ــس يحكم ــر النف ــو صغي ــي ه ــا، وبق ــرف به ــارات معت ومه
وجشــعه، وتوقــع أنــه ســيبقى األقــوى فيمــا تاشــت قوتــه علــى عيــون 

ــع. الجمي

راح طــاب ذلــك الصــف يقتربــون ممــن يمثلهــم فعــًا، ممــن يحترمهــم 
ــو  ــم ومدرســتهم، راح ه ــى مصلحــة صفه ــن عل ــو أشــد الحريصي وه

يخســر فيمــا ربــح رفاقــه أنفســهم واآلخريــن. 
ــه إبنــه فضــرب علــى رأســه وتأســف علــى مــا  ــاه« مــا فعل ورأى »أب

ــاه لســنوات. بن

لبنـان علـى »الطلعـات والنـزالت« ومـا بينهمـا صعوبـة  إعتدنـا فـي 
التشـكيات، إعتدنـا علـى محـاوالت السـيطرة، وإعتـادت »القـوات« 
علـى جملـة محـاوالت للعـزل والتطويـق، ومنهـا ذهبًـا خرجـت كلمـا 

إشـتدت حدتهـا.
أفرزت اإلنتخابات النيابية واقعًا جديدًا وإرادة شـعبية ال يمكن تخطيها، 
فمـن رهـان البعـض أن تكـرس نتائـج اإلنتخابـات آحاديـة مسـيحية الـى 
جانبهـا بعـض القـوى المسـيحية الصغيـرة »العاجزة«، جـاءت المفاجأة 
بـأن أثبـت اإلسـتحقاق الديمقراطـي أن هنـاك قوتـان مسـيحيتان ال يمكن 

تخطـي أي منهمـا، همـا »القـوات« والتيار »الوطنـي الحر«.
مـن شـأن هـذا التغييـر أن يشـكل نهًجـا جديـدًا بالتعاطـي ونمًطـا جديـدًا 
رؤيويًـا للشـراكة الحقيقيـة المبنيـة على أسـس سـليمة بعيدة عـن اإللغاء 
والعـزل والتطويـق، ولكـن ال تـزال األمـور تتـراوح بيـن األخـد والرد. 
ففـي وقـت عاقـة »القـوات« برئيـس الجمهوريـة أي الطـرف الثانـي 
إلتفـاق معـراب ممتـازة، هناك عاقـة متوترة مع الوزير جبران باسـيل 
الـذي ثمـة جملـة عامـات إسـتفهام علـى أدائه مـن مناصـري التيار قبل 

اآلخرين. 
علـى صعيـد آخـر، أشـعل مرسـوم التجنيـس الشـارع اللبنانـي وأثـار 
موجـة غضـب »مبـررة«، فكيـف يمكـن إعطـاء الجنسـية التـي مـا هي 
إال عبـارة عـن كرامتنـا وإنتمائنـا الـى أشـخاص لـم يتـم أساًسـا التحقيـق 
بأسـمائهم ومـا إذا كانـوا مـن المسـتحقين؟ كيف يمكن لجنسـية دُفع ثمنها 
دًمـا وآالفًـا مـن خيـرة شـبابنا أن تعطـى ألسـماء مشـبوهة؟... عجائـب 

وغرائـب ال يمكـن رؤيتهـا إال فـي لبنـان.
هـذا المرسـوم مـا هـو إال مرسـوم »نجـس« مـن شـأنه اإلنتقـاص مـن 
قيمـة الهويـة اللبنانيـة، ونعـم إللغائـه كامـًا وأخذ العبر منـه إذ أنه أضر 
بالعهـد. وكانـت »القـوات« قدمـت طعنًـا بالمرسـوم مـا هـو إال ترجمـة 

لغيرتهـا علـى العهـد وحرصهـا علـى نجاحه.

فـي هـذا اإلطـار، كشـفت مصـادر مطلعـة لمجلـة »آفـاق الشـباب« أن 
المرسـوم شـكل ضربة ونقطة سوداء تتصل بغياب الشفافية والوضوح، 
وخطـوة »القـوات« تصـب فـي مصلحة العهـد الـذي كان اول من طعن 

بالمرسـوم مـن خـال تحويله علـى األمن العـام للتدقيـق بمضمونه. 
 

ولفتـت المصـادر أن هـذا النـوع مـن األخطاء يكلـف غاليًا، مشـيرةً الى 
تغيـر فـي المـزاج الوطنـي بإتجـاه التغييـر والمحاسـبة، وهـذا مـا أثبتتـه 

وكرسـته اإلنتخابـات النيابية.
تباًعـا الن  تسـقط  باسـيل  الوزيـر  بروباغنـدا  أن  المصـادر  تشـدد  وإذ 
الشـمس طالعـة والنـاس قاشـعة، تؤكـد أن »القوات« تسـير على طريق 

ثابتـة وتنـال ثقـة المجتمـع اللبنانـي.

ويبقـى األمـل أن تشـكل المرحلـة القادمـة نهًجـا ونفًسـا جديـدًا بالتعامـل 
والعمـل لمصلحـة النـاس التـي ضاقـت ذرًعـا من السمسـرات والفسـاد، 
مـن المحسـوبية والتبعيـة، مـن بيـع الجنسـية والذميـة وباتت تريـد وطنًا 

بـكل مـا للكلمـة مـن معنى.
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الحدث
جوزف عازار

»تفنغة« التجنيس...

نفط وغاز

نفطنا والغاز... وقائع الكنز المخبئ
قراءة مع عضو تكتل »الجمهورية القوية« النائب جورج عقيص

عنــد كّل اســتحقاق سياســي مصيــري جديــد، »تفنغــة« جديــدة تظهر في 
األفــق. حســنًا، الجميــع يســعى إلــى التغييــر طالمــا الشــعار األساســّي 
المرفــوع هــو بنــاء الدولــة ومحاربــة الفســاد، ولكــن غــّض النظــر عــن 
ــرأي  ــام ال ــة المســؤولين أم ــدد مصداقي ــي ته ــرارات والمراســيم الّت الق
ــذا  ــون ه ــن يك ــة حي ــه. المفارق ــدّ ذات ــوء اإلدارة« بح ــو »س ــام، ه الع
ــاب  ــى حس ــة، أي عل ــية اللبناني ــة والجنس ــاب الهوي ــى حس ــوء عل الس

ــا. ــا وإنتمائن كرامتن

كيــف ال، ومرســوم التجنيــس األخيــر ســلك طريقــه خلســةً نحــو التنفيــذ 
مــن دون أي محاولــة فعليــة لتطبيــق أدنــى مســتوى مــن الشــفافية 
الازمــة. ســواء مــن جهــة التحــري الجــدّي عــن األســماء المدرجــة أو 

ــة اإلقــرار واإلعــان! مــن جهــة آليّ

وللوقــوف أكثــر علــى موقــف حــزب »القــّوات اللّبنانيــة« الّرســمي تجاه 
الموضــوع، كان لمجلــة آفــاق الشــباب حديــث خــاص مــع عضــو تكتـّـل 
»الجمهوريــة القويــة« النائــب جــورج عقيــص الــذي أّكــد أّن الجنســيّة 
اللّبنانيّــة هــي أولــى المقدّســات الوطنيــة الّتــي إذا مــا تــّم التفريــط بهــا، 

يســهل التفريــط بالوطــن.

ويأســف عقيــص إلــى أن قانــون الجنســية الّــذي ال يــزال مرعــّي 
ــذا  ــتقال، وه ــل اإلس ــا قب ــود لم ــون يع ــو قان ــا ه ــى يومن ــراء حت اإلج
يــدّل علــى عــدم اهتمــام مزمــن لــدى دولتنــا بهــذا الموضــوع الوطنــي 

ــة. ــغ األهمي البال
ــي  ــية ه ــح الجنس ــي من ــاب ف ــألة االستنس ــص: »أن مس ــاف عقي وأض
ــا لبيــع الجنســية  أســاس المشــكلة، حيــث يــرى البعــض أنّهــا كانــت بابً

ــتحقيها«. ــر مس لغي

كمــا اســتغرب كيــف أن هنــاك عائــات لبنانيـّـة أبـّـا عــن جــدّ تعيــش فــي 
لبنــان منــذ عقــود وال تحمــل الجنســيّة وتُحــرم منهــا، فــي حيــن تمنــح 
ألشــخاٍص معيّنــٍة وألســباب خفيـّـة وماديـّـة بمعظمهــا، ربمــا لــم يــزوروا 

لبنــان ولــو لمــّرة.

ــس  ــام مجل ــن بالمرســوم أم ــم طع ــّم تقدي ــد أن ت ــث بع ــذا الحدي ــي ه يأت
شــورى الدولــة، قــام بــه حــزب »القــّوات اللّبنانيــة« لوضــع حــدّ لهــذه 
ــا فــي وجــه بنــاء الدولــة المرجــّوة. ــي تقــف ســدًّا منيعً الممارســات الّت

وليكــن الجميــع علــى يقيــن أننــا لــن نســمح بالمزيــد مــن تلــك التصرفات 
ومــن تعزيــز الفســاد المستشــري عوًضــا عن اســتئصاله..

ليــس مــن بــاب مهاجمــة أحــد، بــل للحفــاظ علــى األســس المؤّسســاتية 
الواضحــة للحــول دون الوقــوع فــي الخطيئــة مــرة أخــرى.

ــع  ــول لمناب ــرة للوص ــوى المتناح ــن الق ــم بي ــي العال ــراع ف ــي الص يأت
الوقــود الخــام، الحتــكار مصــادر الطاقــة، للســيطرة علــى حاجــة 
الطبيعيــة  المــوارد  هــذه  وجــود  فعليــه،  المتزايــدة.  المجتمعــات 
هــو  الــدول،  إحــدى  جغرافيــة  نطــاق  داخــل  األرض  باطــن  فــي 
الســنين، وحــان وقــت  كنــز دفيــن، إســتوى علــى مــدى ماييــن 
كانــت. دولــة  ألي  والحــظ  الصدفــة  إنهــا  والحصــاد.   القطــف 
إنهــا الدولــة، أي الســلطة الحاكمــة التــي ســتقوم ببيــع هــذا الكنــز 
ــاً  ــا إقتصادي ــر مجتمعاته ــدف تطوي ــادي به ــردود م ــى م للحصــول عل
واإلزدهــار.  والبحبوحــة  الرخــاء  نحــو  بهــم  دافعــةً  وإجتماعيــاً 
الثــروة. الكنــز وهــذه  الحاكمــة مؤتمنــة علــى هــذا  فالســلطة   إذًا، 
النفــط والغــاز تحــت شــواطئنا، إكتشــاف جديــد وحــدث مســتجد، 
فهــل يكــون نعمــة نقطــع بهــا التملمــل والتقلــص أم ســيكون نقمــة 
ــرة. ــدب والحس ــو الن ــا، نح ــرارة، وإيابً ــو الم ــا، نح ــا ذهابً ــّز رقابن  تح

بالفعــل  تســكن  والغــاز  النفــط  شــركات  أن  أحــد  علــى  يخفــى  ال 
العكــرة.  الميــاه  فــي  وتزدهــر  األحيــان  مــن  كثيــر  فــي  وتعمــل 
ــركات  ــع ش ــل م ــا للعم ــنحتاج دائًم ــا س ــة أنن ــى الحقيق ــك، تبق ــع ذل وم
االســتخراجي  قطاعنــا  تطويــر  أردنــا  إذا  هــذا  والغــاز  النفــط 
الوليــد. إن بنــاء الضمانــات ضمــن نظامنــا التنظيمــي أمــر ال بــد 
 منــه إذا أردنــا االســتفادة مــن هــذه الشــراكة مــع هــذه الشــركات.

  
يحتــاج صانعــو القــرار والمواطنــون اللبنانيــون إلــى معرفــة المزيد عن 
 ســلوك هــذه الشــركات واألداء العــام عندما يتعلق األمر بالفســاد والبيئة.

  
باســتخدام ســتّة معاييــَر للتقييــم ، قامــت مبــادرة النفــط والغــاز اللبنانيــة 
)LOGI( بدراســة خلفيــة هــذه الشــركات التي تــّم تأهيلها مســبقًا. تتعلق 
ــي. ــع البيئ ــر بفســاد الشــركات وســجات وسياســات التتب ــذه المعايي  ه
االستكشــافي  التنقيــب  أن  والميــاه،  الطاقــة  وزارة  وأعلنــت 
و٩   4 الكتلتيــن  داخــل   20١٩ فــي  فعليًــا  ســيبدأ 
التوالــي. علــى  لبنــان  وجنــوب  شــمال  فــي   الواقعتيــن 

موافقــة  بعــد  االستكشــافي  التنقيــب  إعــان  وجــاء 
شــركات  اتحــاد  ترخيــص  علــى  الــوزراء  مجلــس 
ونوفاتيــك. وإينــي  توتــال  شــركات:  ثــاث  يضــم   دولــي 

  

مــن  األولــى  المرحلــة  مرحلتيــن:  علــى  االستكشــاف  ســيجري 
ــة مــن ســنتين  ــة ثاني االستكشــاف لمــدة ثــاث ســنوات ســتتبعها مرحل
ــزم األمــر. وأكــدت الــوزارة أنــه  يمكــن تمديدهــا إلــى ٣ ســنوات إذا ل
ســيتم حفــر بئــر استكشــافي واحــد لــكل مرحلــة فــي كل مربــع. وينطبــق 
هــذا علــى كل مــن المربعيــن 4 و ٩. وبالتالــي ، ســيتم حفــر 4 آبــار فــي 
 غضــون فتــرة ٥-٦ ســنوات. هنــاك أيضــا إمكانيــة حفــر بئــر إضافــي.
فــرص  ســيخلق  والغــاز  النفــط  عــن  التنقيــب  أن  أكــدت  كمــا 
لبنانييــن،  يكونــوا  أن  يجــب  الموظفيــن  مــن   ٪٨0 أن  أي  عمــل 
اللبنانييــن. والمقاوليــن  للمورديــن  أولويــة  يكونــوا   وأن 

  

يتــم تقســيم النفــط والغــاز بيــن أصحــاب الحقــوق والدولــة، علــى النحــو 
اآلتــي: أوالً، يجــب علــى أصحــاب الحقــوق دفــع اإلتــاوات إلــى الدولــة، 
ــن  ــة )بي ــة متفاوت ــبة مئوي ــج، ونس ــاز المنت ــن الغ ــادل 4٪ م ــا يع أي م
ــص نســبة )تحــدد  ــم تخصي ــاً، يت ــج. ثاني ــط المنت ــن النف ٥٪ و ١2٪( م
ــديد  ــوق لتس ــاب الحق ــاز ألصح ــط والغ ــن النف ــة( م ــطة المناقص بواس
تكاليفهــم. وينقســم مــا تبقــى مــن النفــط والغــاز بيــن الدولــة وأصحــاب 
الحقــوق بنســب يحددهــا تقديــم العطــاءات بموجــب معادلــة ترتفــع 
ــوق الســتثماراتهم.  ــة الحق ــد اســترداد حمل ــة بع ــا حصــة الدول بموجبه
ــة. ــب اللبناني ــع الضرائ ــع جمي ــوق دف ــى أصحــاب الحق ــا يجــب عل  كم
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تحقيقنفط وغاز
بول سعادة

الجنسّية... عاللبناني!

  
إن الحــد مــن مخاطــر الفســاد وتعزيــز آليــات الشــفافية والمســاءلة فــي 
ــبة  ــة بالنس ــة األهمي ــور بالغ ــي أم ــان ه ــي لبن ــاز ف ــط والغ ــاع النف قط
ــد . إن الغــرض مــن هــذا التحــرك هــو تشــجيع مســتوى  لمســتقبل البل
المواطنيــن  الصناعــة ومســاعدة  فــي  والنزاهــة  األداء  مــن  أعلــى 
ممكنــة. مراقبــة  هيئــات  لتصبــح  البــاد  فــي  المدنــي   والجانــب 

  
إن حــزب »القــوات اللبنانيــة« واســتنادًا منــه إلــى هــذه الحقائــق 
وعلًمــا منــه بهــذه المعطيــات، وحرًصــا منــه علــى أن يكــون المســتقبل 
ــرة للنهــوض  ــا األخي ــا ورقتن ــا وغازن ــون نفطن ــدًا وأن يك ــًرا واع زاه
ــذا  ــو ه ــة نح ــدين المتربص ــون الفاس ــه بعي ــن، وإدراًكا من ــذا الوط به
الكنــز وأيــادي الحاقديــن والمنافقيــن الرابضيــن منتظريــن اللحظــة 
ــار أن يكــون كالعــادة »الحــارس اللــي  ــه اخت المآتيــة لإلنقضــاض، فإن
ــد الســارق إن  ــذي ســيقطع ي ــد، ال ــى ثــروات هــذا البل مــا بينعــس« عل
حــاول، وأن يكــون »اإليــد اللــي بتعمــر« عبــر تقديــم مشــروع قانــون 
حــول »تعزيــز الشــفافية فــي قطــاع الغــاز والنفــظ فــي لبنــان«، 
واســتضافته للقــاءات عديــدة حواريــة مــع المســؤولين مــن وزراء 
ونــواب تحــت عنــوان »النفــط والغــاز فــي لبنــان: إدارة ســليمة... 
غــد واعــد«، واحتضانــه لمؤتمــر »تعزيــز الشــفافية فــي قطــاع النفــط 
والغــاز فــي لبنــان«، وأيًضــا عملــه الدائــم مــع جمعيــات غيــر حكوميــة 

LOGI . مثــل

معنى كلمة جنسيّة
ــي معجــم اللغــة وقاموســها،  ــس. ف جنســيّة، مصــدر صناعــّي مــن جن
الجنســيّة هــي الّصفــة التــي تلحــق بالّشــخص مــن جهــة انتســابه لشــعب 
أو أّمــة أو وطــٍن مــا. إنهــا تشــكل هويــة وطنيــة أو قوميــة لشــعب مــن 
الشــعوب أو لدولــة مــن الــدول. فــي القانــون، تجســد العاقــة أو الربــاط 
مــا بيــن الفــرد والدولــة التــي ينتمــي إليهــا، مانحــةً لــكل طــرف حقوقــه 
ــل  ــن قب ــة والممنوحــة م ــة المنظم ــا الوثيق ــاً، فإنه ــا عملي ــه. أم وواجبات
الســلطة المحليــة الحاكمــة، وعــادةً مــا تكــون أســباب منحهــا وشــروطها 
ــون  ــي قان ــا ف ــا عليه ــتردادها منصوًص ــى اس ــا وحت ــا وفقدانه وفرضه
المتبعــة  التشــريعات  دولــة ألخــرى حســب  مــن  تختلــف  بحيــث  

ــاة. والمتبن

لمحة تاريخية عن نشأة الجنسيّة
ــي عاشــت  ــى الت ــات األول ــة الجماع ــخ البشــرية زاخــر بحرك إن تاري
لوحدهــا بمعــزل عــن غيرهــا، شــكلت الغــزوات أول أشــكال التاقــي 
ــوب.  ــب ومغل ــة، غال ــة دموي ــوارات عنيف ــت ح ــات. كان ــن الجماع بي
ــة  ــن ناحي ــديد إن م ــز ش ــها كان التميي ــات نفس ــن الجماع ــى ضم وحت
ــة قوامهــا  ــة، إنهــا عاق ــة االجتماعي ــى الطبق الجنــس أو العــرق أو حت

ــيطرة. ــا الس ــوة وعموده الق
حصــل وللمــرة االولــى إختــراق لهــذا المفهــوم الســائد فــي رومــا 
ــه  ــى أصحاب ــن، أعط ــب مواط ــح لق ــث من ــيح، حي ــل المس ــة قب القديم

حقوقــاً وامتيــازات، فــكان للرومانــي مــا ليــس لغيــره. تطــور هــذا الفكر 
علــى مــّر العصــور وخصوصــاً فــي أوروبــا حتــى وصلنــا إلــى القــرن 
ــت  ــة، عرف ــات جغرافي ــوء كيان ــدء نش ــع ب ــر م ــن عش ــابع والثام الس
الحقــاً بالــدول. فأصبــح لــكل دولــة أرض، تحــت ســيطرة ســلطة تمنــح 
الجنســيّة للشــعوب القاطنــة ضمنهــا. بالرغــم مــن هــذا التطــور الهائــل 
ــى  ــوق و حت ــاس مــن دون حق ــر مــن الن ــه ظــل الكثي ــا إلي ــذي وصلن ال
مــن دون هويــة، فأتــى االعــان العالمــي لحقــوق االنســان ليضــع حــدّا 

ــى حــق كل انســان بالجنســيّة. ولينــص عل

أنواع الجنسيّات
الجنســيّة إذا منحــت، عــادةً تكــون جنســيّة فعليــة، أي مســتحقة حســب 
ــة، أي  ــر فعلي ــا أن تكــون جنســيّة غي ــون المرعــي االجــراء، وإم القان
فخريــة وتعطــى مــن قبــل الســلطة المركزيــة ألشــخاص قامــوا بأعمــال 
جبــارة كعربــون تقديــر لهــم. الجنســيّة الفعليــة هــي تلــك المعتــرف بهــا 
علــى الســاحة العالميــة وهــي التــي تســتند عليهــا الــدول فــي حــال نشــوء 
النزاعــات مــن أجــل فــرض الموجبــات واالســتحصال علــى الحقــوق.

شروط إكتساب الجنسيّة
الجنســيّة الفعليــة، أي الجنســيّة المتعــارف عليهــا دوليــاً وعالميــاً، 
تكتســب وفقــاً لقوانيــن صارمــة ومحــددة وواضحــة. المــدارس الفقهيــة 
ــى  ــا البعــض. فالحصــول عل ــف عــن بعضه ــة تختل ــة القانوني واالنظم



It’s The Concert of The Year..
 
Shakira, the worldwide renowned artist, will perform live in 
Lebanon, on the 13th of July at the Cedars International Festival! 
 
Hurry up and benefit from the 20% discount for a 
limited time, when you present your student card. 
 
(Transportation is available)
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تحقيق
بول سعادة

الجنســيّة، قواعــده مختلفــة مــن بلــد آلخــر وهــي علــى الشــكل التالــي: 
إمــا عبــر حــق الــدم )جنســيّة والــده أو والدتــه( أو حــق االقليــم )جنســيّة 

ــس. ــوالدة( أو التجني مــكان ال
إن للتجنيــس أشــكااًل عديــدة وشــروًطا متنوعــة، وفــي بعــض االحيــان 

تكــون شــبه معدومــة. 

أمثلة واقعية 
دول القارتيــن االميركيتيــن تعتمــد بغالبيتهــا مبــدأ حــق االقليــم واالكثــر 
ــة  ــدول االوروبي ــة. ال ــدة االميركي ــات المتح ــي الوالي ــا ه ــهرة بينه ش
بغالبيتهــا تميــل نحــو حــق الــدم باالضافــة الــى بعــض الــدول العربيــة 
ــأس  ــة ال ب ــزواج حص ــي لل ــدول تعط ــض ال ــس. بع ــا تون ــي طليعته ف
بهــا، فلهــذا الربــاط أثــر علــى الجنســية كاألردن وفرنســا. بعضهــا 
يفضــل االلتــزام، فيكــون مكــوث الفــرد لمــدة محــددة مــن دون انقطــاع 
علــى ارضهــا كافيــاً، كبريطانيــا. الكثيــر مــن الــدول تمنــح جنســيّتها إلى 
المســتثمرين أو الفاعليــن لقــاء اســتثمار أموالهــم أو عبــر وضــع وديعــة 

ــدة كروســيا والمجــر. ــة لســنوات عدي مصرفي
أمــا الحــال اللبنانيــة، فــإن حــق الــدم االبــوي هــو المعتمــد، باالضافــة 
ــس  ــى مرســوم التجني ــي، لنصــل إل ــن لبنان ــرأة المتزوجــة م لحــق الم

ــي الدســتور.  ــه ف المنصــوص عن

الخاتمة
ــى  ــاً حت ــر تحفظ ــن األكث ــتعرضناها، م ــي اس ــريعات الت ــن كل التش م
االكثــر رحابــةً، مــن االكثــر عقائديــة لتلــك التجاريــة، شــهدنا أن 
الفروقــات شاســعة لكــن التاقــي موجــود وهــو واحــد أوحــد: الوضــوح، 

ــاواة. ــة، والمس العلني
اذا كان اكتســاب الجنســيّة حســب حــق الــدم، فــكل طفــل مولــود يحصــل 
ــم،  ــه، واذا كان حســب حــق االقلي ــع بهــا أهل ــي يتمت ــى الجنســيّة الت عل
ــاً مــن كان، واذا  ــا كائن ــه الحــق فيه ــم ل ــي هــذا االقلي ــد ف ــكل مــن يول ف
كانــت الجنســية للبيــع فلنعرضهــا علــى الجميــع فــي أنحــاء المعمــورة 
عندهــا رجــال المــال واالعمــال ســيتهافتون ويتوافــدون مغذييــن بذلــك 
خزينــة الدولــة، وإذا كانــت تمنــح عبــر ســلطة استنســابية لرئيــس البــاد 
ــرفية  ــة ش ــيم علني ــح مراس ــذا المن ــان له ــؤولين، ف ــن المس ــره م او غي
ــوج  ــا نســتطيع الول ــا ليتن ــاز، في ــوح االمتي ــام الشــخص الممن ــق بمق تلي

الســمائهم لنعــد لهــم مــن التكريــم والتهليــل مــا يليــق بهــم.
ــة  ــوح وعلين ــن دون وض ــرق، م ــذه الط ــر ه ــية بغي ــح الجنس ــا من أم
ــر  ــدف تغيي ــة به ــات مريب ــة بخلفي ــن فضفاض ــت عناوي ــاواة، تح ومس
ــت أو  ــرة كان ــي، ألعــداد غفي ــي أو طائف ــي أو ثقاف ــي أو ارث ديموغراف
محــدودة فاعلــة، أال وهــو يشــكل منًحــى غريبًــا غيــر معتمــد وظاهــرة 
ــاد الكــون الفســيح  ــى ب ــا وننشــرها عل ــاذا ال نعممه ــا. فلم ــل له ال مثي
كــي يتعلمــوا ويتعظــوا مــن ابداعنــا الفــذّ والخــاق هــذا. وبمــا أن لــكل 
إختــراع حــق ملكيــة فكريــة وإســم، فهلمــوا نتفــق ســوياً علــى تســمية 
ــم  ــا رأيك ــيّة! فم ــاب الجنس ــي اكتس ــة ف ــة اللبناني ــذه الطريق ــدة له جدي

بـ«إقتنصهــا إختلســها إكتســبها« ؟



»القوات« دفعت 
  »LBC« ثمن محطة الـ

دماً

»اتركوهن يتمشوا 
بالشمسات، نحن 

على القليلة بالفّي 
وعم نعمل شغلنا«
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حوار
أبــي اللمــع: حاولوا تطويق وعــزل »القوات« 
ونّصب أحدهم نفســه وصًيــا على العهد

بمجــرد ذكــره، تأتــي مســيرة »القــوات اللبنانيــة« في مختلــف مراحلها 
الــى الذهــن،  كان لــه بصماتــه منــذ عملــه علــى إنطالقــة المؤسســة 
اللبنانيــة لإلرســال وصــوًل الــى يومنــا هــذا، وبــات المناضــل والملتــزم 

»القواتــي« نائبـًـا لألمــة.

ــي  ــق أب ــد إدي فائ ــب ماج ــة« النائ ــة القوي ــل »الجمهوري ــو تكت عض
اللمــع، إســم واكــب »القــوات« فــي زمــن الســلم تماًمــا كمــا فــي زمــن 
الحــرب، عايــش القضيــة وتعايــش معهــا، وكانــت لــه مروحــة واســعة 
مــن الحــراك السياســي إمتــدت مــن عضويــة قرنــة شــهوان فعضويــة 
ــن منســقًا  البريســتول والمانــة العامــة لقــوى 14 آذار، ومــن ثــمَّ ُعيِّ

للمتــن الشــمالي فــي حــزب القــوات اللبنانيــة.

ــق  ــح والمناط ــل المصال ــة عم ــل طويل ــي مراح ــع ف ــي اللم ــب أب واك
ــوم وبعــد فــوزه  ــة. والي ــف األصعــدة الحزبي ــى مختل وكان ناشــًطا عل
فــي اإلنتخابــات، خــّص مجلــة »آفــاق الشــباب« بمقابلــة حصريــة عــن 
ــى أن  ــة واألوضــاع الســائدة، إســتهلها باإلشــارة ال الشــؤون المحلي
ــن  ــتها م ــا وأسس ــة الـــ »LBC«  دم ــن محط ــت ثم ــوات« دفع »الق
»فلــس األرملــة« كمــا يقــال، مشــدًدا أنهــا ل بــد أن تعــود الــى كنــف 

ــوات« مهمــا طــال الزمــن. »الق

تاريخ ونضال

وعــن مســيرته الحزبيــة ودوره بمواكبــة مصلحــة الطــاب، قــال: 
»عندمــا ُحــّل حــزب »القــوات اللبنانيــة«، انكــب الجميــع علــى اعــادة 
ــا وأيضــا المصالــح فيهــا، تحــت  تنظيــم كل المناطــق سياســيًا وتنظيميً
الضغــط وفــي الســّر. وكانــت مصلحــة الطــاب الجســم االكبــر واالكثر 
نشــاطا آنــذاك. فــي  تلــك المرحلــة، وبعــد اســتقالة ســلمان ســماحة، تــم 

ــي أســتاذ  ــا للمصلحــة. وبمــا أنن ــال ســبيرو رئيًس ــق داني انتخــاب الرفي
ــة  ــت مــن معرف ــذي ، تمكن ــة اليســوعية وكان ســبيرو تلمي ــي الجامع ف

ــة أكثــر فأكثــر ومواكبتهــا«. الحركــة الطالبي

وأضــاف: »واكبــت ســبيرو لبعــض الوقــت، كنــا نقيــم محاضــرات فــي 
معــاد – جبيــل، أيــام اآلحــاد فــي ديــر للرهبــان، كنــا نصطحــب الشــبان 
فــي الباصــات لتمضيــة نهــار كامــل يتخلّلــه محاضــرات، و كان إيلــي 
كيــروز مواكبــا ومحاضــرا. وكان الجيــش آنــذاك يعمــل علــى محاصرة 
الموقــع، وكنــا غيــر مباليــن لهــذا الحــدث ونقــول: »اتركوهــن يتمشــوا 
ــة بالفــّي وعــم نعمــل شــغلنا«. كان هــذا  ــى القليل بالشمســات، نحــن عل
الحــدث نوًعــا مــن التخويــف لمحاصرتنــا. و مــرة بعــد مــرة، كان العــدد 
يــزداد وكذلــك حمــاس الشــباب، حتــى أصبحــت معــاد موقعـًـا مميــًزا لــه 

رمزيتــه عندنــا، واعطــى دفعــاً للعمــل الطابــي وكســر الخــوف عنــد 
الشــباب«.

ــا  ــا« وم ــى »تطفئتن ــع عل ــز الجمي ــاس: »عج ــع بحم ــي اللم ــع أب وتاب
كان يزعجهــم هــو أن نتجمــع فــي مــكان معيــن. شــبّهنا غــازي كنعــان 
فــي ذاك الحيــن بـ«الســرطان« بمعنــى التفشــي الســريع الــذي ال يمكــن 

قتلــه«.

ــة،  ــات البلدي ــوات« باالنتخاب ــازت »الق ــي الـــ١٩٩٨، ف ــتطرد: ف وإس
كان ذاك اليــوم أشــبه بعــرس، ألن الدكتــور جعجــع كان فــي االعتقــال 
منــذ  4 ســنوات وكانــت األشــرفية مشــتعلة بالمفرقعــات الناريــة، ولكــن 
ــم نيــأس  ــا ل ــا ندفــع الثمــن، لكنن ــة كن كالعــادة، وبعــد كل خطــوة إيجابي

يوًمــا«.

الحاليات السياسية

أشــار أبــي اللمــع أنــه ال يجــد بــوادر قريبــة لتشــكيل الحكومــة، رغــم 
تصريــح الرئيــس المكلــف ســعد الحريــري الــذي أعلــن فيــه فتــح 

»turbo«، ألن هنــاك عراقيــَل كثيــرة.

وعــن موضــوع عرقلــة »القــوات« تشــكيل الحكومــة، قــال: »إن 
ــاق  ــاك اتف ــي تشــكيل الحكومــة، ولكــن هن ــدة ف ــوات« ليســت العق »الق
ــوات«  ــق »الق ــة تطوي ــة معين ــي مرحل ــوا ف ــض وحاول ــه البع ــل ب أخ
وعزلهــا، كمــا نّصــب أحدهــم نفســه لتأليــف وتشــكيل الحكومــة معتبــًرا 
انــه وصــي علــى العهــد«. وشــدد علــى أن الرئيــس المكلــف غيــر راٍض 
علــى أداء هــذا األخيــر، كمــا وهنــاك عقــد كثيــرة فــي تشــكيل الحكومــة 
وليــس فقــط »القــوات«، قائــًا: »المشــكلة أنــه عندمــا يكثــر الطباخــون 

ــرق الطبخــة«. تحت

ــه  ــل. كّل مــا تطلب ــة تمثي  وأضــاف: »تشــكيل الحكومــة ليــس إال عملي
»القــوات« أن تتمثــل بحســب حجمهــا الفعلــي واحتــرام اتفــاق معــراب 
ــن  ــا«. نح ــن حجمن ــل م ــل بأق ــن نقب ــار« و«ل ــوات« و«التي ــن »الق بي
مؤتمنــون علــى الوكالــة التــي أعطتنــا إياهــا النــاس. ولفــت الــى إصرار 

»القــوات« علــى نيابــة رئاســة الحكومــة.

وعــن مرســوم التجنيــس، قــال: »لــن نتراجــع عــن الطعن في »مرســوم 
التجنيــس«، وقــد وضــع فــي إطــاره الصحيــح، ألنهــم حاولــوا تمريــره 
بطريقــة غيــر مشــروعة وضمــن معاييــر غيــر منطقيــة وفيــه شــوائب 
ــت  ــب، توقي ــا أمــر غري ــرة. عــدم إعطــاء األســماء والكشــف عنه كثي
ــم  ــة، فاألمــور ل ــر أيًضــا غريب ــة التبري ــب أيًضــا، طريق تســريبه غري

تكــن ســليمة علــى المســتوى الدســتوري واإلداري«.

وتابــع: »نتمنــى أال يكــون هنــاك تمريــر للمرســوم لترضيــة جهــة 
معينــة، فالجنســية يجــب أن تمنــح لمســتحقيها، وال نجــد بــوادر تراجــع 
عــن المرســوم، الطــرف اآلخــر يعمــل علــى تجميــل صورتــه لتمريــره، 
ونحــن بانتظــار المجلــس الدســتوري لمعرفــة إذا ســيتم تمريــره أم 

ــه«. إبطال

وفــي موضــوع جــوازات ســفر اإليرانييــن، إن عــدم أخــذ قــرار قاطــع 
ــي  ــدًا آخــر، وبالتال ــان وبل ــي لبن ــه قــرار سياســي يعن أمــر مريــب، ألن

»أصبــح األمــر بعهــدة الــوزراء المعنييــن ».

وعــن تراجــع الوضــع اإلقتصــادي والخــذالن الموجــود لــدى الشــعب 
الــذي ســاهمت  العهــد،  معلقــة علــى  كانــت  التــي  اآلمــال  نتيجــة 
»القــوات« بإيصالــه، قــال: »عندمــا اتخــذ قــرار ترشــيح العمــاد عــون 
ــراغ الرئاســي.  ــلء الف ــدف األساســي م ــة، كان اله لرئاســة الجمهوري
ــى  ــان بالعمــاد عــون سيســاعد عل ــا أن اإلتي مــن جهــة أخــرى، اعتبرن
ــكل  ــيقوم ب ــذي س ــوي« ال ــس »الق ــيكون الرئي ــراغ وس ــذا الف ــلء ه م
ــل ان تأخــذ  ــا نأم ــا زلن ــاد، وم ــا للب ــا فعليً ــه وســيكون رئيًس صاحيات
ــَم الوضــع فــي الحكومــة  األمــور هــذا المنحــى. ولكــن إذا اردنــا ان نقيِّ
علــى مســتوى عملهــا، لــم يحصــل تقــدُم بشــكل معيــن بــل علــى العكس، 
حــاول البعــض وفــي ملفــات شــائكة تمريــر صفقــات مشــبوهة، ولــوال 
وزراء »القــوات« كانــت ســتمّر بــكل ســهولة. أمــا علــى مســتوى 

ــد«. ــي البل ــدّم ف ــوادر تق ــا نجــد ب ــة، ف الســلطة المركزي

وفــي ملــف النازحيــن، اشــار الــى أن هنــاك مناطــق آمنــة فــي ســوريا 
وأخــرى غيــر آمنــة، وقــال: »هنــاك ســوريون يذهبــون إلــى المناطــق 
ــون  ــاك. أمــا الهارب ــوا هن ــي يســيطر عليهــا النظــام الســوري، فليبق الت
ــق  ــى المناط ــم إل ــر بعودته ــا النظ ــه فعلين ــام وإجرام ــش النظ ــن بط م
اآلمنــة. نحــن نطالــب بعــودة آمنــة ســريعة للنازحيــن الســوريين، الن 
ــم تكــون  ــن وعودته ــف للنازحي ــم يعــد يحتمــل الحضــور الكثي ــان ل لبن
بقــرار ســيادي لبنانــي بحــت وبالتنســيق مــع مفوضيــة األمــم المتحــدة 

ــن«. ــا لاجئي العلي

ــون ســيئة  ــأن تك ــل ب ــة وال نقب ــة جدي ــال: »العاق ــة، ق وعــن المفوضي
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أخبارناحوار

نشطات مصلحة الطالب ــان وال يجــب أن  ــيادي للبن ــرار الس ــرام الق ــا احت ــا بدوره ــن عليه ولك
ــه«. ــا أن تواكب ــه وإنم ــف بوجه تق

ــت  ــا ليس ــى أنه ــدد عل ــتراكي«، ش ــوات« – »اإلش ــة »الق ــن عاق وع
موجهــة ضــد أي كان، إنمــا هنــاك تقاطــع بوجهــات النظــر باإلضافــة 
ــال  ــا الكاردين ــي باركه ــة الت ــة التاريخي ــى المصالح ــى الحــرص عل ال

ــر. ــار نصــرهللا بطــرس صفي م

وعــن امكانيــة ترميــم العاقــة مــع »الوطنــي الحــر« قــال: »الممارســة 
السياســية اليوميــة للتيــار معنــا ليســت مبنيــة علــى خــط ثابــت ومتــزن، 
فنشــهد يومــا تصريًحــا جيــدًا وتصريًحــا مختلفـًـا تماًمــا فــي يــوم آخــر«، 
وشــدد علــى إحتــرام »القــوات« األطــر العامــة إلتفــاق معــراب وهــي 

تنتظــر مــن الطــرف الثانــي ان يعاملهــا بالمثــل.

وبالنســبة الــى البطالــة المستشــرية، أوضــح أبــي اللمــع: »هنــاك مشــكلة 
كبيــرة فــي لبنــان. اإلقتصــاد بــكل البــاد يكــون دوريــا غيــر ثابــت، إذ 
ــة  ــت بنيوي ــوم بات ــة. المشــكلة الي ــرة معين ــي فت ــع ف يخــف النمــو ويرتف
ــى مــداواة  ــاج إل ــى إعــادة نظــر بالعمــق وال يحت ــا بحاجــة إل وإقتصادن
موضعيــة علــى طريقــة دعــم الليــرة اللبنانيــة فقــط.  القطاعــات كاملــة 
ــا  ــد. أصبحن ــر جي ــس بأم ــذا لي ــدًّا، وه ــدّنٍ ج ــّوٍ مت ــا بنم ــلولة وبتن مش
بمشــكلة إقتصاديــة بنيويــة. إقتصادنــا كان يعتمــد علــى قطــاع الســياحة 
وهــذه  الصغيــرة  الصناعــات  بعــض  وعلــى  المغتربيــن  وأمــوال 
ــة،  ــن دون موازن ــاك صــرف م ــل، هن ــي المقاب ــت. ف ــات توقف القطاع
ومــن دون قطــع حســاب، ومــن دون حســاب حتــى، لدينــا مليــون ومئتــا 
ــة نظــٍر  ــن وجه ــى معالجــة م ــت المشــكلة بحاجــة إل ــازح وبات ــف ن أل

ــة«. إقتصادي

ــوق  ــل س ــواال داخ ــخ أم ــة أن تض ــلطة المركزي ــى الس ــر أن عل واعتب
العمــل لتفعّــل القطاعــات المنتجــة ال القطاعــات الخاســرة. وأردف: 
»علينــا أن نقــر بــأن المشــكلة بنيويــة القتصادنــا، هــذه الســلطة عليهــا 
التركيــز علــى هــذه النقطــة ومعالجتهــا، ليــس مهمــاً أن نأخــذ قروًضــا 
مــن ســيدر ١ وســيدر 2 لمشــاريع محــددة بــل اســتخدام هــذه القــروض 

ــا. ــٍر بنيــويٍ القتصادن لمصلحــة تغيي

وحــذر أبــي اللمــع مــن أن لبنــان يتجــه نحــو اإلفــاس، قائــًا: »لبنــان 
ليــس بلــدًا فقيــًرا لكــن ســوء اإلدارة يوصلنــا الــى هــذه الظــروف«.

وعــن إلغــاء الدعــم بمؤتمــر باريــس، تســاءل: »2٥ مليــار دوالر 
خســائر علــى مســتوى الكهربــاء علــى مــدى الســنوات الماضيــة، فــأي 
بلــد ســيقبل بإعطائنــا تمويــا لمشــروع نخســر فيــه امــواال طائلــة وهــو 

ــم ؟«. ــر دول العال ــول فــي أفق موضــوع محل

 وعــن مشــاريعه لمنطقــة المتــن، قــال: »أزمــة النفايــات ســتنعكس مــن 
ــول  ــة إيجــاد حل ــى محاول ــا ســنعمل عل ــة ومــن هن ــى المنطق ــد عل جدي
لهــا ألنهــا تفــرض نفســها علينــا، وهنــاك جملــة أمــور أرغــب بتنفيذهــا 
فــي المتــن ولكــن هنــاك أولويــات. مشــكلة الســير علــى مداخــل المتــن 
مثــا غيــر مقبولــة«. وختــم »ســنفاجىء اللبنانييــن والمتنييــن باقتــراح 

مشــاريع جديــدة ندرســها مــع فــرق عمــل متخصصــة«.

مكتب االعام والتواصل:

خلوة المكتب االعامي ومسيرة سيدة ايليج
فــي ديــر ميفــوق، اقــام مكتــب االعــام فــي مصلحــة طــاب »القــوات 
ــران  ــد ٩ و١0 حزي ــبت واألح ــي الس ــنوية يوم ــه الس ــة« خلوت اللبناني

.20١٨

دائرة الجامعات الفرنكوفونيّة:

La Casa Del Primero

 La Casa « ــوان ــهرةً بعن ــة س ــات الفرنكوفوني ــرة الجامع ــت دائ أحي
ــي  ــران 20١٨ ف ــه ١0 حزي ــع في ــوم االحــد الواق Del Primero«، ي

ــروت. ــي بي ــى ARCH ف مله
إذ اجتمــع طــاب وطالبــات مــن كافــة الجامعــات ورفعــوا نخبهــم حتــى 

الصباح.
 DJ JAY-R ، NAREG، وقــد اشــتعلت األجــواء بعــد حضــور

.CYRIL Mو  Jiinio

دائرة البقاع:

ــاع عشــاَءها  ــرة البق ــة«- دائ ــوات اللبناني أقامــت مصلحــةُ طــّاب »الق
الّســنوّي العاِشــر، نَهــار الســبت الواقــع  فيــه ١٦حزيــران 20١٨ تحــت 

عنــوان »دايمــا قــدّا«. 
ــل  ــور ســمير جعجــع عضــو تكت ــل الدكت ــن ُممثّ حضــر العشــاء كلٌّ م
أنطــوان  النّائــب  النائــب جــورج عقيــص،  القويــة«  »الجمهوريــة 
حبشــي، النّائــب الّســابق طونــي أبــو خاطــر، ُمنّســق منطقــة زحلــة فــي 
ــة  ــة زحل ــس بلدي ــوري، رئي ــال التن ــتاذ ميش ــة« االس ــّوات اللبناني »الق

ــب. ــعد زغي ــدس أس ــل المهن ــة وتعناي والمعلق

دائرة الجامعة اللبنانيّة:

القداس السنوي عن نية الشهيد رمزي عيراني في كلية الهندسة
اقامــت خليــة »القــوات اللبنانيــة« فــي كليــة الهندســة - الفــرع الثانــي، 
ــة  ــرة الجامع ــس دائ ــهيد، رئي ــق الش ــة الرفي ــى ني ــنوي عل ــداس الس الق
اللبنانيــة الســابق فــي مصلحــة الطــاب رمــزي عيرانــي، يــوم االربعاء 

ــران 20١٨. ٦ حزي
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المنتخبــات العربيــة فــي كأس العالــم: 
ــي«! ــا ف ــظ »م ــب وح آداء مخي

ــاق  ــل إنط ــدًا قب ــرة ج ــي كبي ــارع العرب ــي الش ــات ف ــت الطموح كان
بطولــة كأس العالــم 20١٨.

4 منتخبــات فــي النهائيــات ســويًا وذلــك للمــرة األولــى فــي التاريــخ، 
مــاذا ســيحصل؟ كــم منتخبـًـا ســيتأهل إلــى الــدور الـــ١٦؟ كيــف ســيكون 
األداء؟ مــاذا ســيفعل نجــم ليفربــول وأفضــل العــب فــي الــدوري 
ــب  ــن المنتخ ــاذا ع ــاح؟ م ــد ص ــرم محم ــم المنص ــزي الموس اإلنكلي
التونســي والمغربــي؟ مــاذا عــن الســعودية التــي حضــرت نفســها جيدًا؟
ــن  ــاح بي ــاراة اإلفتت ــى، مب ــة األول ــر اللحظ ــت تنتظ ــرة كان ــئلةٌ كثي أس
روســيا والســعودية، التــي كانــت تاريخيــة بــكل جوانبهــا. أول منتخــب 
عربــي يلعــب مبــاراة اإلفتتــاح، وأول منتخــب منــذ فتــرة طويلــة جــدًا 

ــاح. ــاراة اإلفتت ــة فــي مب يخســر بخماســية نظيف
ــلبي  ــيناريو س ــن أي س ــوأ م ــة أس ــل. بداي ــرةً بالفع ــة متعث ــت البداي كان
متوقــع. ٥ أهــداف كانــت عنوانًــا لبدايــة كارثيــة ألربعــة منتخبــات 

عربيــة فــي مونديــال روســيا 20١٨.

السعودية حاولت.. ولكن!
ــام المنتخــب  ــو لعــب مجــددًا أم ــد أن المنتخــب الســعودي ل مــن المؤك
الروســي لمــا خســر بخماســية نظيفــة، بــل لربمــا كان قريبًــا مــن حســم 
اللقــاء لصالحــه نظــًرا لــأداء المتميــز الــذي ظهــر عليــه فــي مباراتــه 
الثانيــة مثــًا فــي كأس العالــم أمــام األوروغــواي والتــي خســرها بهــدف 

نظيــف اتــى بســبب خطــأ فــي صــد الكــرة مــن الحــارس الســعودي.
ال شــك ان رهبــة اإلفتتــاح وكل مــا أحــاط بتلــك المبــاراة، اثــرت نفســيًا 
بشــكل ســلبي علــى العبــي المنتخــب الســعودي، فانهــار الفريــق باكملــه 
مــع دخــول مرمــاه الهــدف األول، بطريقــة دراماتيكيــة مفاجئــة للغايــة، 
ــه  ــا مســتوى المنتخــب الروســي وامكانيات ــم تماًم ــا نعل ــا وأنن خصوًص

المتواضعــة الــى حــدٍّ مــا.
وفــي المبــاراة الثانيــة أمــام االوروغــواي، رأينــا فريقـًـا مغايــًرا، يهاجــم 

ويدافــع، يســيطر علــى الكــرة ويهــدد مرمــى الخصــم، لكــن الحــظ لــم 
يُحالفــه كمــا أنّــهُ لــم يُحالــق أي منتخــب عربــي.

ــي  ــرة والت ــة واألخي ــاراة الثالث ــي المب ــوز ف ــن الف ــت م الســعودية تمكن
كانــت هامشــية أمــام المنتخــب المصــري 2-١، لتفتتــح صفحــة جديــدة 
فــي تاريــخ المنتخــب والكــرة الســعودية، عنوانهــا اإلســتمرار فــي 
عمليــة بنــاء الاعــب الســعودي وادخــال ثقافــة االحتــراف فــي حياتــه 

ــة. اليومي

مصر... غاب محمد صاح »فبان الثلج«
عانــت مصــر كثيــًرا لحســم تأهلهــا الــى نهائيــات روســيا 20١٨، ولــوال 
ــب  ــل المنتخ ــا وص ــاح« لم ــد ص ــراز »محم ــن ط ــب م ــود الع وج
الــى هنــا. وبالرغــم مــن كل »الصــراخ«  تأكيــد  بــكل  المصــري 
ابقــى  كوبــر،  هيكتــور  المصــري  المنتخــب  لمــدرب  واالنتقــادات 

ــيا. ــي روس ــة« ف ــادة »الفراعن ــه لقي ــري علي ــاد المص االتح
انتهــت مســيرة مصــر فــي مونديــال روســيا ســريعًا، وقــد اطلــق 
المصريــون علــى هــذه المشــاركة اســم »فضيحــة روســيا«، بعــد 
االداء المخيــب للمنتخــب الــذي افتقــد نجمــه محمــد صــاح فــي مبــاراة 
االفتتــاح بســبب االصابــة التــي تعــرض لهــا فــي نهائــي دوري ابطــال 
ــام  ــدًا ام ــة اب ــه موفق ــن عودت ــم تك ــار الماضــي ول ــي 2٦ اي ــا ف اوروب

ــدف. ــل ه ــة مقاب ــر المنتخــب بثاثي ــث خس ــيا حي روس
بالجملــة، وكانــت  المصــري شــهد »فضائــح«  المنتخــب  معكســر 
ابرزهــا اســتقباله لوفــد مــن الفنانيــن والفنانــات المصرييــن »علــى 
حســاب الشــعب المصــري« فــي وقــت كان علــى المنتخــب المصــري 
التركيــز علــى مبارياتــه بــداًل مــن التركيــز علــى التقــاط الصــور مــع 

ــوم مصــر. نج
ــودة  ــر ع ــجلت مص ــاحر، وس ــى الس ــحر عل ــب الس ــة، انقل ــي النهاي ف

ــام ١٩٩0. ــا ع ــاركة له ــر مش ــد آخ ــال بع ــى الموندي ــة ال كارثي

المغرب قدمت كل شيء...
ــة  ــن وثاث ــرة واثنتي ــل إذا عاكســه الحــظ م ــاذا يمكــن للمــرء أن يفع م
واربعــة؟ ربمــا الذهــاب الــى النــوم افضــل حــل. وهــذا مــا حصــل فعــًا 

مــع المنتخــب المغربــي فــي كأس العالــم 20١٨.
ــاء،  ــوال اللق ــرب ط ــيطر المغ ــران، س ــام اي ــى ام ــه االول ــي مبارات ف
لكنــه تلقــى هدفـًـا قاتــًا فــي الوقــت االضافــي مــن عمــر اللقــاء، ليخســر 

ــة جــدًا. ــاط ثمين بالتالــي كل مجهــوده مــع ثــاث نق
تابــع المغــرب االداء البطولــي لــه، وحاصــر البرتغــال مــن شــمالها الــى 
جنوبهــا مــع نجمهــا كريســتيانو رونالــدو فــي المبــاراة الثانيــة مــن دون 
ان يتمكــن الفريــق بأكملــه مــن اســتغال كل الفــرص التــي اتيحــت لــه 

للتســجيل، لتنتهــي المبــاراة بنتيجــة ١-0 للبرتغــال.
ــرة  ــاراة األخي ــل المب ــميًا قب ــة رس ــن البطول ــه م ــن خروج ــم م وبالرغ
امــام اســبانيا، كاد المنتخــب المغربــي ان يــذل اإلســبان بالفــوز عليهــم، 
قبــل ان يقــف الحكــم الــى جانــب ابطــال عــام 20١0 فــي الكثيــر مــن 
ــي 2-2 ويحــرم  ــادل االيجاب ــى التع ــق عل الكــرات ويســاعد هــذا الفري

المغــرب مــن فــوز ثالــث مســتحق.

تونس الخائبة
الحــظ الســيئ بــدأ مــع تونــس منــذ لحظــة ســحب القرعــة والتــي اوقعتهــا 

الــى جانــب منتخبيــن مــن الطــراز الرفيــع، انكلتــرا وبلجيكا.
حاولــت تونــس فــي مباراتهــا االولــى ان تقــدم صــورة طيبــة عــن 
منتخبهــا امــام انكلتــرا، وبالرغــم مــن تلقيهــا الهــدف االول، لــم تســتلم 
وحاولــت جاهــدة حتــى تســجيل هــدف التعــادل، إاّل أّن الحــظ مــّرة 
اخــرى تدخــل لمصلحــة منتخــب غيــر عربــي، واتــى هــدف فــوز 

ــي. ــت االضاف ــي الوق ــرا ف انكلت
لكــن تونــس لــم تتمكــن مــن تقديــم المســتوى نفســه فــي مباراتهــا الثانيــة، 
فهــي استســلمت امــام المــد الهجومــي »العظيــم« لمنتخــب بلجيــكا بقيادة 
قائــد فريــق تشلســي ايديــن هــازارد، فخســرت بخماســية مقابــل هدفين. 

بحســب النتائــج، تعتبــر المشــاركة العربيــة فــي مونديــال روســيا 
ــل  ــاك أم ــى االرض هن ــن عل ــة، لك ــى الكلم ــكل معن ــة ب 20١٨ كارثي
كبيــر فــي الغــد، أمــل فــي تحســين األداء والمشــاركة بطريقــة أفضــل 
مــع الوعــي الكبيــر الموجــود لــدى المســؤول العربــي خصوًصــا فــي 
الســعودية وتونــس والمغــرب، فــي وقــت نأمــل بــأن تبعــد السياســة عــن 

ــى أمجادهــا بســرعة. ــة لتعــود إل ــدم المصري كــرة الق
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TeChnoLogY
Melissa Charbel

The Reality of Net Neutrality 

For the past couple of years, we have been hearing 
a lot about »Net neutrality« or »The Neutrality of 
Shared Networks«. There has been an on-going open 
debate between nations that are either advocates of 
this concept or refuse it completely.
Nowadays, the Internet became essential for more 
than half of the worlds population, that uses it on a 
daily basis. It caused major upheavals in our societies 
on an economical, social, political, demographical, 
etc... levels. This digital revolution triggered by the 
Internet is due to many factors, and one of them is the 
principle of the neutrality of the net. The Net Neutral-
ity debate grew out of the concerns in the late 1990s 
about possible threats to the end-to-end nature of the 
Internet.
According to Professor Tim Wu, »Network neutrality 
is best defined as a network design principle. The idea 
is that a maximally useful public information network 
aspires to treat all content, sites, and platforms equal-
ly. This allows the network to carry every form of in-
formation and support every kind of application. The 
principle suggests that information networks are often 

more valuable when they are less specialized — when 
they are a platform for multiple uses, present and fu-
ture.«
Basically, network neutrality is the idea that internet 
service providers )ISPs(, including cable companies 
and wireless providers, should treat all internet traffic 
equally. Also, your ISP shouldn’t be allowed to block 
or degrade access to certain websites or services, nor 
should it be allowed to set aside a »fast lane« that al-
lows content favored by the ISP to load more quickly 
than the rest. Thus, everyone could access information 
with non-discriminatory, fair and transparent terms.
One of Network Neutrality›s fundamental concepts is 
the Open Internet )OI( in which information across 
the World Wide Web )WWW( is equally free and 
available without variables that depend on the finan-
cial motives of Internet Service Providers. When it 
comes to Open Internet, applicable concepts include: 
open standards, transparency, lack of Internet censor-
ship, and low barriers to entry. The concept of the OI 
is sometimes expressed as an expectation of decen-
tralized technological power. Some observers see it 

as closely related to open-source software – a type of 
software program whose maker allows users to access 
to the code that runs the program, so that they can 
improve the software or fix bugs.
Supporters of net neutrality see this as an important 
component of an »Open Internet«, since many poli-
cies such as open web standards and the transparent 
and equal treatment of data allow those surfing the 
Internet to not only communicate easily, by also to 
conduct activities without any interference from a 
third party.
On the other hand, a »Closed Internet« refers to the 
opposite situation, wherein established people, cor-
porations, or governments favor certain users, restrict 
access to necessary web standards, artificially degrade 
some services, or even filter out content. Some coun-
tries block certain websites or types of websites, and 

monitor and/or censor Internet use using »Internet 
police« – a specialized type of law enforcement. For 
instance, more than 6,000,000 websites are blocked in 
mainland China under the country›s Internet censor-
ship policy, such as Gmail, Facebook, Twitter, You-
Tube, Instagram, SoundCloud, etc.. The apparatus of 
China›s Internet control is considered more extensive 
and more advanced than in any other country in the 
world. The governmental authorities also monitor the 
Internet access of individuals. These measures have 
attracted the derisive nickname »The Great Firewall 
of China.«
Back in February 2015, The Federal Communications 
Commission )FCC( adopted the principle of Net Neu-
trality and decided that the American Internet should 
be considered »public« and open to every individual, 
just like the telephone network. 
Whereas the European Parliament voted in October 
2015 against Net Neutrality, but without establishing 
clear guidelines to it, which leaves the European reg-
ulators with a considerable margin of maneuver to de-
cide of their own. 
Many questions have been going around ever since 
but remain unanswered until today: What are the laws 
imposed to ensure fair, legal, beneficial management 
for users with a good balance for service providers? 
What are the benefits and economic interests for ser-
vice providers? What strategy to adopt to remain ben-
eficial and meet customer requirements by preserving 
their rights?
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كاريكاتير
شارلي عازار

aNaLysis
ELIE JOE DERGHAM

syrian Chaos
The changing political scene in the Middle East, a 
month can feel like years. Syria is the best example 
that can be found in the Middle East. During a month’s 
time, the political landscape in Syria has changed dra-
matically. At the beginning of May, the Syrian regime 
has consolidated its power in the capital. Damascus is 
now fully under regime›s control. Opposition groups 
have been evacuated to rebel heled territories like Da-
raa and Idlib. This reallocation of the opposition and 
the full control of the capital has raised several ques-
tions. Is the Syrian war over with the regime›s victory 
in Damascus? Will the Syrian regime launch military 
campaigns to control the last remaining rebel held ter-
ritories like Idlib and Daraa? Recently there has been 
a lot of military movement towards the southern front 
in Daraa. the Syrian leader Bashar Al Assad stated last 
month that Daraa should return under the full control 
of the Syrian government. however, regional political 
powers have reacted differently with the current polit-
ical situation in the south. Iran and Russia both sup-

port the Syrian regime position while Israel, Jordan, 
and the US stated that the Syrian regime cannot con-
duct a military campaign in order to retake Daraa. fur-
thermore, Israel has conducted air and missile strikes 
all over Syria over the past month. Israel targeted both 
Iran and Hezbollah›s position all across Syria. These 
strikes show the increased and active role of Israel 
in Syrian conflict. Israel has justified these strikes by 
highlighting the growing and increasing presence of 
the Iranian forces along its border and Golan Heights. 
The next few weeks will be crucial in determining the 
future of Syria. Will the regime conduct a military 
campaign to regain rebel held territories or will they 
reach a political agreement with the rebels? What will 
be the reaction of all concerned regional countries? 
All these questions are still up for discussion and only 
time will give us the right answers.
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