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سياسة

سياسة
ّ
في الواجهة هذه المرة قد ال ُيعثر بالسهولة المتوقعة ًعلى إطفائي يجند نفسه إلجراء مصالحة بين وليد جنبالط
وحزب الله .االثنان في قطيعة تشبه التي ّ
مرا فيها قبال ما خال سبب افتتاحها :معمل ترابة ال أكثر وال أقل

مقال

«توقيت غير بريء» النفجار األزمات المالية واالقتصادية

جنبالط  -حزب الله

هيام القصيفي

معمل ترابة يساوي قطيعة؟

منذ  2008تجمع
جنبالط بحزب الله
عالقة ملتبسة،
سطحها غير
باطنها (مروان
طحطح)

نقوال ناصيف
إب ــان الـخــوض فــي مـفــاوضــات الخط
األزرق بني لبنان واألمم املتحدة عام
 ،2000تلقى القاضي جوزف شاوول،
وزيـ ـ ــر الـ ـع ــدل ف ــي ح ـك ــوم ــة الــرئ ـيــس
س ـل ـيــم الـ ـح ــص ،م ـكــاملــة هــات ـف ـيــة من
النائب السابق عثمان الدنا يخبره،
أيام كان قاضيًا في صيدا عام 1948
مكلفًا فــي الــوقــت نفسه فــي العطلة
ال ـق ـضــائ ـيــة م ـه ـمــة ق ــاض ــي تـحـقـيــق،
ً
بواقعة من شأنها أن تضيف دليال
ج ــديـ ـدًا إلـ ــى لـبـنــانـيــة مـ ـ ــزارع شبعا
التي اتسع الجدل من حولها آنــذاك.
فحوى الواقعة جريمة ارتكبها رعاة
لـبـنــانـيــون فــي شـبـعــا ،سـ ّـبـبــت مقتل
كاهن أرثوذكسي ُيدعى حبيب خشة
ف ــي  16تـ ـم ــوز  .1948ب ـع ــدم ــا ع ـ ّـرف
ع ــن ن ـف ـســه بـصـفـتــه هـ ــذه هــاج ـمــوه،
إذ اتـهـمــوه بــأنــه ي ـه ــودي ،وضــربــوه
ب ــال ـح ـج ــارة ح ـت ــى امل ـ ـ ــوت .ي ــوم ــذاك،
تــولــى الــدنــا التحقيق فــي الجريمة،
قبل أن تصدر حكومة الرئيس رياض
الصلح ،في  20تموز ،مرسومًا قضى
ب ــإح ــال ـت ـه ــا ع ـل ــى امل ـج ـل ــس ال ـع ــدل ــي،

ّ
وقـعــه وزيــر الـعــدل أحمد الحسيني.
ُعزيت اإلحالة على املحكمة الجزائية
األعلى إلــى أن الحادثة كــادت تؤدي
إلى «اقتتال طائفي».
في حصيلة املحاكمة ،اصدر املجلس
ال ـعــدلــي ف ــي  28آب أح ـكــامــا طــاولــت
ع ـ ــددًا مـ ــن األش ـ ـخـ ــاص فـ ــي املـنـطـقــة
"بـجــرم سلب وقتل بــداعــي الطائفية
وإخفاء الجريمة» ،من بينها اإلعدام.
بحث شاوول في محفوظات وزارته
عـ ــن خ ــاص ــة الـ ـحـ ـك ــم ،إلـ ـ ــى أن عـثــر
عليه ،فتولت حكومة الـحــص ّ
ضمه
إل ـ ــى ح ـج ـج ـهــا ف ــي املـ ـف ــاوض ــات مــع
األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة ك ــي ت ــؤك ــد لـبـنــانـيــة
مـ ــزارع شـبـعــا :ل ــو ل ــم تـكــن ك ــذل ــك ،ملا
أم ـك ــن ال ـق ـض ــاء ال ـل ـب ـنــانــي الـتـحـقـيــق
ُ
فـ ــي ج ــريـ ـم ــة ارت ـ ـك ـ ـبـ ــت فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
ن ـف ـس ـه ــا وأص ـ ـ ـ ــدر حـ ـكـ ـم ــه .مـ ــن دون
سـ ـي ــادة الـ ــدولـ ــة ع ـل ــى أراضـ ـيـ ـه ــا ،ال
يسع السلطات القضائية التحقيق
ومـمــارســة صالحياتها وإصــدارهــا
أحكامها على هذه األراضي.
يثير الكالم املستجد عن مزارع شبعا
ً
ت ـســاؤال عــن توقيت اسـتــرجــاع جدل
في ملف افترض أفرقاء كثيرون أنه

نائم اآلن في األدراج .ذلــك مغزى ما
يقال عن الخالف الجديد بني النائب
الـســابــق ولـيــد جنبالط وح ــزب الله.
منذ اتفاق الدوحة على األقل ،لم ُي َ
ؤت
ّ
على ذكر املزارع ،وحل محله لبعض
ال ــوق ــت سـ ــاح حـ ــزب ال ـل ــه والـ ـح ــوار

استعادة السجال على مزارع
شبعا توقيت سياسي أكثر
منه حجة قانونية
مــن حــولــه ،ثــم أت ــت مـشــاركــة الـحــزب
فــي ال ـحــرب الـســوريــة كــي تـتـقـ ّـدم في
ال ـس ـجــال ب ــن ال ـح ــزب وح ـل ـفــائــه من
جهة ،وتـيــار املستقبل وحلفائه من
جـهــة أخـ ــرى .مـ ّنــذ ان ـت ـخــاب الــرئـيــس
ميشال عون خف تمامًا الخوض في
امللفات األربعة تلك دفعة واحدة ،إلى
أن أعــاد جنبالط إحـيــاء البند األول
فــي االش ـت ـبــاك ،فــي وق ــت اسـتـمــر فيه
ت ـيــار املـسـتـقـبــل بـتـجــاهـلــه ،ب ـم ــوازاة
تجاهل حزب الله ما يدور في أروقة

َ َ
املحكمة الدولية ّواتهاماتها .تفاه َم
الفريقان على غــض النظر عن بنود
شتى لخالفاتهما العميقة بدعوى
املحافظة على االستقرار ،وإدارتهما
معًا ماكينة الحكم .بيد أن أيًا منهما
َّ
لــم يتخل عــن حمالته العنيفة على
املرجعية اإلقليمية لآلخر.
م ـ ــذ تـ ـ ـح ـ ـ ّـدث جـ ـنـ ـب ــاط إل ـ ـ ــى م ـح ـطــة
«روسـ ـي ــا الـ ـي ــوم» ( 25ن ـي ـس ــان) عن
مــزارع شبعا ،نافيًا لبنانيتها ،نشأ
جــدل جديد من حولها لم يكن تيار
املستقبل فــي صلبه ،وال بــدا معنيًا
ب ـم ــا سـ ـم ــع .اق ـت ـص ــر الـ ـسـ ـج ــال عـلــى
جنبالط وحزب الله ،وكالهما قارب
انـفـجــار املــوقــف على نحو مختلف،
متناقض إلى حد بعيد.
عند الزعيم ال ــدرزي يرتبط الخالف
املستجد بذريعة مـحــدودة ،في رأيه
مفتعلة ،هــي معمل الـتــرابــة فــي عني
دارة .ما سمعه بعض القريبني منه
ّ
قبل سـفــره إلــى بــاريــس أن املعمل ال
ي ـس ـت ـحــق ت ـق ــوي ــض ع ــاق ـت ــه ب ـحــزب
الله ،من غير أن يبرئه من الحمالت
املتالحقة عليه مــن حلفائه ،كما لو
أن املقصود محاصرته .لم يتردد في

القول إن تطويقه «تـ ّـم بأمر عمليات
من علي اململوك بــالــذات» .بعض ما
قــالــه أن ل ـيــس ل ـحــزب ال ـلــه االع ـت ـقــاد
ب ــأن «كــرام ـتــه ُم ـ ّـس ــت» مل ـجــرد رفـضــه
ً
مـعـمــا لـلـتــرابــة ف ــي ال ـج ـبــل .سخطه
ُ
على الرئيس سعد الحريري ال يحد،
ويـغـضـبــه اسـتـســامــه «ع ـلــى البطن
ح ـت ــى» ل ـلــوزيــر ج ـب ــران بــاس ـيــل .في
املقابلُ ،يراد دفعه دفعًا إلى التصالح
مع النائب طالل أرســان من دون أن
ّ
ويتحمل عبء ضغوط رئيس
يرغب،
الجمهورية عليه للوصول إلــى هذا
الـ ـه ــدف .امل ــرح ـل ــة ال ـتــال ـيــة ل ــذل ــك كله
أوصلته إلــى انقطاع التواصل بينه
وحزب الله بعد قرار وزيره وائل أبو
فــاعــور مـنــع إقــامــة معمل عــن دارة،
م ـت ـجــاوزًا ق ــرار سلفه حـســن الـحــاج
حـســن ب ــاإلذن بــإنـشــاء املـعـمــل .ذروة
انـقـطــاع الـتــواصــل ،مـنــع ن ــواب حــزب
الـ ـل ــه مـ ــن االت ـ ـصـ ــال بـ ـن ــواب ــه ب ـعــدمــا
أخ ـطــره الـنــائــب فيصل الـصــايــغ أنــه
ل ــم يـتـمـكــن م ــن االج ـت ـم ــاع بــالـنــائــب
أم ـ ــن ش ـ ــري إال فـ ــي م ـك ـت ــب مــوصــد
األبــواب في البرملان ،لئال يبصرهما
أحد .ثالث مرات طلب أبو فاعور من

5

محاوريه فــي الـحــزب االجتماع بهم
للبحث فــي مصير املـعـمــل ،مستبقًا
ق ــراره .فــي امل ــرات الـثــاث استمهلوه
أسبوعني ،من غير أن يلقى
أكثر من
ُ
ّ
جــوابــا ،إلــى أن نـقــل إلــى جنبالط أن
األمـ ــن ال ـع ــام ل ـل ـحــزب ال ـس ـيــد حسن
نـصــر الـلــه هــو «ال ــذي ال يـ ــأذن» .بلغ
مسامعه أيضًا أن قرار الحاج حسن
بإقامة املعمل «أكبر من قرار وزير»،
إل ــى حــد االع ـت ـقــاد أن ال ـق ــرار املـضــاد
«أساء» إلى نصر الله شخصيًا.
ي ـ ـخ ـ ـلـ ــص سـ ــام ـ ـعـ ــو ج ـ ـن ـ ـبـ ــاط إلـ ــى
االس ـت ـن ـتــاج ،بـحـســب م ــا أوحـ ــى ،أنــه
ط ـ ــرق ال ـ ـبـ ــاب األك ـ ـثـ ــر إقـ ــاقـ ــا ل ـحــزب
الـلــه فــي ه ــذه املــرح ـلــة ،وه ــو الـعــودة
إل ــى الـتـشـكـيــك م ـج ــددًا ف ــي لـبـنــانـيــة
مـ ــزارع شـبـعــا ك ــي ي ـنــزع ع ــن الـحــزب
ً
أي ح ـج ــة ل ـت ـم ـس ـكــه ب ـس ــاح ــه أوال،
ول ـت ـبــديــد ن ـبــرتــه ال ـعــال ـيــة ف ــي وجــه
الـتـهــويــل اإلســرائـيـلــي فــي األســابـيــع
األخـيــرة بحرب وشيكة على لبنان.
كـ ـ ــان ي ـن ـق ــص أن ي ـض ـي ــف ج ـن ـبــاط
إلى «روسيا اليوم» عبارة أن األسد
ً
«أكبر كاذب» كي يضع بنفسه أقفاال
على األبواب املوصدة.
على طــرف نقيض منه ،ينظر حزب
الـلــه إلــى توقيت املــوقــف األخـيــر  -ال
إل ــى مـضـمــونــه وه ــو مــا أع ــاد تأكيد
ن ـص ــر ال ـل ــه م ـس ــاء ال ـخ ـم ـيــس  -عـلــى
أن ــه ج ــزء ال يـتـجــزأ مــن حملة غربية
تستهدف حــزب الله اعـتــاد جنبالط
أن ي ـ ـكـ ــون جـ ـ ـ ــزءًا ال يـ ـتـ ـج ــزأ م ـن ـه ــا.
ال ـب ـع ــض ال ــوثـ ـي ــق ال ـص ـل ــة بــال ـحــزب
يتحدث عن فكرتني :أولى أن املواقف
األخيرة لجنبالط تستعيد مناخات
عـشـيــة ع ــام  2008حـيـنـمــا ب ــدا حــزب
الـلــه مـحــاصـرًا فــي الــداخــل والـخــارج
وه ــو ف ـحــوى ال ـع ـقــوبــات األمـيــركـيــة،
وث ــان ـي ــة أن ال إط ـف ــائ ــي ج ــاهـ ـزًا فــي
الـ ــوقـ ــت الـ ـح ــاض ــر إلع ـ ـ ـ ــادة ربـ ـ ــط مــا
انقطع بني فريقني اعتادا منذ أحداث
 7أيار  2008أن يرسيا عالقة ملتبسة
غــامـضــة ،بــل غير مفهومة ،ال يظهر
منها إلــى السطح ســوى الــرغـبــة في
ع ــدم االش ـت ـب ــاك ،وكــاه ـمــا ل ــم يـنـ َـس
الـكـلـفــة ال ـت ــي ت ـب ــاداله ــا ف ــي ال ـشــوف
وعــالـيــه فــي عــز ال ـنــزاع املسلح فــي 7
أي ـ ــار .بـعــد ان ـ ــدالع ال ـح ــرب الـســوريــة
أضـحــى تناقضهما أكـثــر وضــوحــا.
ثم أتت تسوية انتخاب عون ،برعاية
م ـب ــاش ــرة م ــن حـ ــزب الـ ـل ــه ،ك ــي يـفـقــد
جـنـبــاط حـلـيـفــه ال ـحــريــري م ــن غير
ً
أن ي ـجــد حـلـيـفــا ب ــدي ــا م ـنــه كسمير
جـعـجــع .أض ــف ان ـت ـقــال ال ـن ــزاع بينه
وبـ ــن رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،وتــال ـيــا
ب ـي ـن ــه وبـ ـ ــن صـ ـه ــر ال ــرئـ ـي ــس وزيـ ــر
الخارجية إلى أرض الشوف بالذات
منذ انتخابات .2018
ً
استكماال لعالقة مضطربة برئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة وح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،ل ـل ـمــرة
األولـ ـ ــى ي ـجــد ج ـن ـب ــاط ن ـف ـســه أم ــام
وقـ ــائـ ــع لـ ــم ي ـخ ـت ـب ــره ــا م ـن ــذ ع ـب ــاء ة
وال ــده عــام  :1977األول فــي طائفته
ولـيــس الــوح ـيــد .بــا ظـهـيــر إقليمي
قــوي كسوريا سبق أن أهدته حرب
الجبل عــام  ،1983ومـكــاســب الحكم
والسلطة ّ فــي عقد التسعينيات .ال
حليف سنيًا له يشبه الرئيس رفيق
الـ ـح ــري ــري إن ل ــم ي ـق ــل إن ـ ــه يـحـســب
نجله الرئيس الحالي للحكومة في
املقلب اآلخر منه.

في مقابل االستقرار األمني ،تشهد الساحة الداخلية
انفجارًا للمشكالت االقتصادية واملالية واالجتماعية.
ال يمكن مرجعًا أمنيًا أن يغض النظر عن توقيت هذا
ّ
االنفجار ،والغاية منه في الوقت الراهن ،نظرًا إلى تداعياته
على التهدئة السياسية واألمنية .فحتى اآلن ّ
حيد لبنان
نفسه عن العاصفة اإلقليمية بالحد األدنى من ارتدادها
عليه ،لناحية األعمال اإلرهابية واملجموعات املسلحة،
وتمكن من قمع الكثير من محاوالت إقحامه في دهاليز
ّ
التوتر اإلقليمي .كان يفترض تبعًا لذلك ،أن يدخل لبنان
فترة هدوء تسمح للسلطة القائمة باستعادة أنفاسها،
بعد االنتخابات النيابية وتشكيل الحكومة ،وترتيب
األوض ــاع الداخلية االقتصادية واالجتماعية .لكن ما
حصل أن لبنان أدخــل نفسه فــي أزم ــة ،كــان فــي غنى
عنها ،ليس لجهة نوعية املـلـفــات املـطــروحــة ،بــل لجهة
طريقة مقاربتها وأسلوب الضغط الذي يمارس يوميًا
إعالميا وسياسيًا ،ما يضاعف عوامل القلق الشعبي
وتوتره .وهذا في حد ذاته ال يبشر بالخير.
في استعادة روزنامة األحداث وتطوراتها ،جاءت ملفات
املــوازنــة والــرواتــب والـكــام عن وضــع الليرة ،ومكافحة
الفساد والهدر ،لتضع لبنان أمام ٍّ
تحد صعب ،داخلي
وخــارجــي عـلــى ال ـس ــواء .داخ ـل ـيــا ،أي تعثر فــي تقديم
مــوازنــة مــدروســة وعملية وتــرضــي الـطـبـقــات الفقيرة
واملتوسطة ،من خالل معالجة مكامن الهدر الحقيقية،
وعــدم املـ ّـس عشوائيًا بــرواتــب ومخصصات املوظفني
ورواتـبـهــم مــن دون األخ ــذ بــاقـتــراحــات اختصاصيني،
يعني أن الحالة الشعبية ستكون على موعد مع تفاقم
تــوتــرهــا وامـتـعــاضـهــا مــن أداء الـطـبـقــة الـحــاكـمــة .وأي
مــوازنــة غير متقشفة ،ومعالجة للملفات االقتصادية
واملــالـيــة ستكون على مشرحة املجتمع الــدولــي ،الــذي
يـعــايــن لـبـنــان انـطــاقــا مــن مطالبة األخـيــر بمساعدته

الدائمة اقتصاديًا وماليًا عبر املؤتمرات الدولية ،في حني
أنــه يعد مــوازنــة ال تـتــاءم مــع متطلبات التقشف على
مستويات الدولة كلها ،وليس قطاعات محددة فيها.
بني هاتني النقطتني ،تكمن أهمية مللمة الوضع الداخلي،
خشية تفاقمه ،ألن ثمة إشــارات غير مطمئنة ،توحي
وكأن هناك رغبة في تجييش الشارع وزيــادة الضغط
فيه .ولبنان ليس فرنسا ،وتظاهرات السترات الصفر
لــن تـكــون شبيهة بــأي تصعيد فــي ال ـشــارع اللبناني،
حيث تكثر العناصر املساهمة في تأجيج التحركات
املطلبية ،وتحويلها توتيرًا أمنيًا .وهذا يضاعف من ريبة
األمنيني ،في أن يكون ثمة محاوالت لسحب الشارع إلى
حركة اعتراضية واسعة في توقيت مريب ،وال سيما أن
التلويح بتخفيضات باتت تشمل كثيرًا من القطاعات
الحيوية ،وشحن بعضها ضد البعض اآلخر ،من خالل
كشف أرقام ورواتب ومخصصات وإظهار فروقات في
أوضاعها ،ما يضاعف عوامل الهزات الداخلية .وهذا
كله يأتي في مرحلة هادئة أمنية ،لكن مليئة بعوامل
إقليمية مقلقة تزيد من الضغط على لبنان.
يقول أحد السياسيني إنه بقدر رغبة بعض املسؤولني
في معالجة الفساد وقمع الهدر ،وقد بدأ حزب الله في
فتح هــذا املـلــف مـبـكـرًا ،إال أنــه يخشى أيـضــا أن يكون
إدخ ـ ــال امل ـل ـفــات املـعـيـشـيــة عـلــى خ ــط امل ــواج ـه ــة ،ج ــزءًا
من اسـتــدراج لبنان إلــى أزمــة غير مسبوقة ،ألن الــدول
الـتــي تـســاعــده ع ــادة منصرفة عنه حــالـيــا .وقــد تكون
هناك أيضًا محاوالت لوضع لبنان ،في خــال مرحلة
العقوبات األميركية على حزب الله ،أمــام ٍّ
تحد ال قدرة
لديه على تجاوزه .فحزب الله أصبح شريكًا أساسيًا
ف ــي ال ـح ـيــاة الـسـيــاسـيــة واملــال ـيــة عـلــى ح ــد سـ ــواء ،وأي
تضييق عـلـيــه ،وان ـج ــرار لـبـنــان إل ــى مــواجـهــات محلية
وخارجية في امللفات األساسية الحيوية ،يعني أن ثمة
خطرًا حقيقيًا ،يفترض التحسب لــه .فواشنطن على
سبل املـثــال ،الـتــي تـقــول إنـهــا ال تــريــد امل ـ ّـس باستقرار

لبنان ،لن تركض بالضرورة إلى مساعدته إذا دخل في
أزمة اقتصادية مالية.
وهـنــا يكمن الـتـحــدي الحقيقي أم ــام الطبقة الحاكمة،
ألن أي انـهـيــار اقـتـصــادي لــن يـكــون أي ط ــرف بمنأى
عنه .فخالل مرحلة تأليف الحكومة ،كان هناك بعض
املنظرين حول الرئيس سعد الحريري ممن يعتبرون
أن وج ــوده فــي مــرحـلــة تـصــريــف األع ـم ــال ،يعفيه من
مسؤولية التدهور االقتصادي والنقدي .لكن الوضع
اليوم مختلف ،ألن العهد والحكومة وحزب الله والرئيس
نبيه ب ــري كلهم فــي خـنــدق واح ــد ،وال ـحــريــري رئيس
حكومة ستنتج موازنة ،مهما كان من أعدها وإلــى أي
فريق انتمى ،وستكون مــوازنــة حكومته ،كما موازنة
العهد ،ولن يقدر على التبرؤ منها والتصرف وكأنها ال
تعنيه .وهذا يجعل إنقاذ الوضع الحالي من مسؤولية
الـجـمـيــع ،بـمــن فـيـهــم م ـصــرف ل ـب ـنــان ،ألن املــاحـظــات
التي أدلــى بها الــوزيــر منصور بطيش ،ليست منعزلة
عن توجه سياسي يعدد سلسلة مالحظات إضافية
على أداء املـصــرف وتقييده حركة الـســوق .لكن حتى
اآلن ال يبدو التوجه إلى معالجة الثغر الحقيقية ،على
ق ــدر ال ـت ـخــوف م ــن ان ـع ـكــاســات م ــا سـيـحـصــل عمليًا،
خـصــوصــا ف ــي ض ــوء ال ـت ـجــاذب ال ـحــاصــل ب ــن الـقــوى
السياسية لتسجيل النقاط ،وليس لتقديم مقترحات
عملية واضحة ،حتى إن التباينات داخل الفريق الواحد
ُأضيفت إلى املؤشرات السلبية التي تجعل من التوتر
ـا إضــافـيــا لـغـلـيــان ال ـش ــارع .عـلـمــا أن
الـسـيــاســي عــامـ ً
مقترحات جدية ُوضعت على مشرحة الطبقة الحاكمة
في األيام األخيرة ،ومنها استعادة اقتراحات تقدم بها
اختصاصيون ووزراء مال سابقون وخبراء محنكون،
لكن املشكلة أن غبار الحسابات السياسية الخاصة
يطغى على أي اعتبار .وهذا تمامًا ما يرصده املجتمع
الــدولــي ،االقتصادي تحديدًا ،والــذي لديه عيون كثيرة
تراقب ما يجري في لبنان.

تقرير

التوعية على أخطار الفضاء السيبراني:
حماية لبنان
األخ ـط ــار الـنــاجـمــة ع ــن «اإلن ـت ــرن ــت»،
تـ ـتـ ـك ــاث ــر .يـ ـب ــدأ األمـ ـ ـ ــر مـ ــن االب ـ ـتـ ــزاز
ال ـج ـن ـس ــي ،وال ي ـن ـت ـهــي ب ـم ـح ــاوالت
ـراد
ت ـج ـن ـيــد عـ ـم ــاء أو اس ـت ـم ــال ــة أفـ ـ ـ ٍ
ـال إرهــابـيــة .كــانــت هذه
للقيام بــأعـمـ ٍ
املخاطر ،حاضرة أمس ،خالل إطالق
املدير العام لألمن العام اللواء عباس
ابراهيم حملة «التوعية على أخطار
ال ـ ـف ـ ـضـ ــاء ال ـ ـس ـ ـي ـ ـبـ ــرانـ ــي» ،ب ـح ـض ــور
الوزيرة ّ
ريا الحسن وممثلني للقوى
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة واألمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،وعـ ـ ـ ــدد مــن
املهتمني باملوضوع.
وأش ـ ــار اب ــراه ـي ــم إل ــى وجـ ــود هــدفــن
إلط ـ ـ ــاق امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرة« :األول ت ــوع ــوي
 تـ ــربـ ــوي ،والـ ـث ــان ــي أمـ ـن ــي ،بـحـيــثيتقاطع الهدفان عند ثالث رئيسي،
هو حماية ّلبنان من هذه األخطار».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ـ ـ ــه سـ ـيـ ـل ــي ل ـ ـقـ ــاء أم ـ ــس،
ت ـن ـظ ـي ــم «مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرات يـ ـت ــاق ــى فـيـهــا

يجري العمل على
وضع استراتيجية
وطنية لألمن السيبراني
في الشهر الحالي

قـطــاع الـتــربـيــة واملـجـتـمــع املــدنــي مع
مؤسسة األم ــن الـعــام ،ملتابعة حملة
التوعية واإلرشــاد على سبل حماية
األن ـظ ـم ــة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة وخ ــوادم ـه ــا
والـشـبـكــات مــن الـهـجـمــات املـنـظـمــة».
ّ
وألن من االستحالة القطع مع العالم
ال ـس ـي ـبــرانــي ،ف ـقــد دع ــا اب ــراه ـي ــم إلــى
«وض ـ ـ ِـع م ـعــاي ـيــر ف ــي إط ـ ــار تـحــديــث
امل ـن ــاه ــج ال ـت ــرب ــوي ــة ب ـح ـيــث يـنـخــرط
فيه اللبنانيون جميعًا ،بما يحقق
الغوص علميًا في هذا العالم لتعزيز
مواردنا وحضورنا في هذا الفضاء،
وتــوف ـيــر ال ـح ـمــايــة وال ـح ـي ـلــولــة دون
اس ـت ـب ــاح ــة خ ـص ــوص ـي ــات ـن ــا فـ ــي كــل
املجاالت».
ّ
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،اعـ ـتـ ـب ــرت الـ ـحـ ـس ــن أن
أهمية الحملة تكمن في أنها تتعلق
باألطفال« ،األضعف واألكثر هشاشة
أمام الشاشة» ،وأحد عناصر الحماية
يـكــون فــي «نـشــر ثـقــافــة الـتــوعـيــة في
املجتمع على األخطار السيبرانية».
ّ
وق ــال ــت الـحـســن إن ال ـفــريــق الــوطـنــي
لـ ــأمـ ــن الـ ـسـ ـيـ ـب ــران ــي «يـ ـعـ ـم ــل ع ـلــى
وضـ ــع اس ـتــرات ـي ـج ـيــة وط ـن ـيــة لــأمــن
ال ـس ـي ـبــرانــي وإنـ ـش ــاء ه ـي ـئــة وطـنـيــة
تعنى بــاألمــرُ .يفترض إنـجــازهــا في
أي ـ ــار ال ـح ــال ــي ،وت ـت ـض ـمــن مـجـمــوعــة
بنود ،من أبرزها تعزيز دور األجهزة
األم ـن ـي ــة واالس ـت ـخ ـب ــاري ــة ،وتــوسـيــع
التنسيق فيما بينها ومأسسة العمل
املركزي ألمن املعلومات وأمانها من
طريق استحداث مؤسسة عامة».

