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يعلم الجميع ان البنك الدويل صنف االزمة االقتصادية - املالية التي مير بها لبنان ضمن اشد ثالث ازمات شهدها العامل منذ منتصف 
القرن التاسع عرش. يف املقابل، تجمع علوم االجتامع، النفس، االمن، وكذلك االحصاءات، عىل حقيقة ثابتة مفادها انه حيث ينترش 
الفقر، مع ما يرافقه من تداعيات اجتامعية كالبطالة وسوء التغذية والطبابة وسواهم، تنترش الجرائم وتتصاعد اعدادها برسعة كبرية  

من تداعيات األزمة ازدياد جرائم السرقة بأساليب جديدة
األمن العام يكثف اإلجراءات األمنية وحمالت التوعية

املالية   - االقتصادية  االزمة  استفحال  بدء  منذ 
يف لبنان، اعتبارا من عام 2019، واعداد الجرائم 
عموما السيام تلك التي تهدف اىل الحصول عىل 
املال كالرسقة مثال، تتزايد بشكل تصاعدي الفت. 
املبتكرة  االحتيالية  االساليب  هي  ايضا،  الالفت 

التي يعتمدها املجرمون لاليقاع بضحاياهم. 
ما ابرز انواع الجرائم التي ازدادت بشكل كبري؟ 
اي اساليب احتيالية مبتكرة يعتمدها املجرمون، 
بخاصة يف جرائم الرسقة؟ كيف يعاقب القانون 
االجراءات  ابرز  ما  الجرائم؟  تلك  اللبناين مرتكبو 
االمنية، االجتامعية، التوعوية وسواها  التي تقوم 
لتلك  تصديا  العام  لالمن  العامة  املديرية  بها 

الجرائم وحامية لالمن االجتامعي؟  

ارقام متصاعدة
تبني االحصاءات االمنية ان اكرث انواع الجرائم التي 
زادت اعدادها بشكل الفت خالل الثالث سنوات 
االخرية كانت بشكل خاص تلك التي تتمحور حول 
الحصول عىل املال كجرائم الرسقة، النشل، الخطف 
لطلب فدية، القتل متهيدا للرسقة، الخ. عىل سبيل 
املثال، عام 2019 كان املعدل العام لجرائم الرسقة 
املبلغ عنها يقارب 150 جرمية كل شهر. اما اليوم، 
العام  املعدل  ذاك  ارتفع  فقد   ،2022 عام  خالل 
اىل ما يقارب 650 جرمية شهريا. اي بزيادة 500 
جرمية رسقة كل شهر قياسا مع عام 2019. وهكذا 
دواليك تقريبا يف سائر الجرائم االخرى التي ارشنا 
اليها. واستطرادا، تبني االحصاءات ايضا ان كرثا من 
الذين تعرضوا لرسقة اغراض متوسطة  املواطنني 
سحب  مضخة  او  صغرية  نارية  كدراجة  الثمن، 
يقدموا  مل  املشابهة،  االشياء  من  وسواها  املياه 
لقناعتهم  اما  املختص،  القضاء  اىل  بذلك  شكوى 
بانهم لن يصلوا اىل اي نتيجة جراء الشكوى، واما 
امام  املحاكمة  ومتابعة  محام  توكيل  كلفة  الن 
القضاء تفوق مثن الغرض املرسوق اصال. اي مبعنى 

عرش سنوات،  اذا رافقها ظرف او اكرث من ظروف 
التشديد املنصوص عليها يف القانون، كعىل سبيل 
او اي مركبة برية  اذا وقعت عىل سيارة  املثال  
ذات محرك.او بفعل شخص مقنع أو يحمل سالحا 
العنف  اذا وقعت باستعامل  او  ظاهرا أو خفيا. 

عىل االشخاص...الخ.
رابعا: يعاقب باالشغال الشاقة من ثالث سنوات 
اىل سبع سنوات كل من يرتكب الرسقة يف احدى  

الحاالت االتية:
املقفلة  االماكن  يف  الكرس  او  الخلع  بواسطة   1-

املصانة بالجدران، مأهولة ام غري مأهولة...الخ
-2 يف خالل وقوع اعامل شغب او ثورة او حرب 

او... الخ
-3 بالتهديد بالسالح ان لتهيئة الجرمية ام لتسهيلها 

ام لالستيالء عىل املرسوق ام لتأمني الهرب.

تشديد  ميكن  الثالث  الحاالت  هذه  من  اي  ويف 
اذا  الشاقة املؤبدة وذلك  العقوبة حتى االشغال 

ترافقت الرسقة مع:
ام  الجرمية  لتهيئة  ان  االشخاص  عىل  عنف   1-
لتأمني  ام  املرسوق  عىل  لالستيالء  ام  لتسهيلها 

الهرب.
-2 اذا متت االفعال ليال.

اما اذا قتل السارق انسانا لسبب ذي صلة بالرسقة 
املذكورة فيعاقب باالعدام.

االمن العام يتصدى
منذ اكرث من ست سنوات واملديرية العامة لالمن 
من  وعلنا،  رسا   ، املسؤولة  الجهات  تحذر  العام 
ان واقعي الفساد والتدهور االقتصادي سيكونان 
كارثيني عىل االمن االجتامعي اذا مل تتخذ االجراءات 
االصالحية الالزمة يف شأنهام عاجال. رغم كل ذلك 
اليوم، بكل اسف، اىل واقعنا الحايل الذي  وصلنا 
تتكاثر فيه الجرائم عموما، السيام جرائم الرسقة 
املديرية  فان  الواقع،  هذا  امام  خاص.  بشكل 
لظاهرة  بالتصدي  تكتف  مل  العام  لالمن  العامة 
الجرائم من خالل قدراتها وامكاناتها  تزايد عدد 
كام  حاصل  تحصيل  هي  والتي  فقط،  االمنية 
يقال عىل الطريقة اللبنانية، وامنا ايضا من خالل 
فيها  تعرفهم  للمواطنني  توعية  بحمالت  قيامها 
املجرمون  يبتكرها  التي  االحتيالية  الوسائل  عىل 

ويحتاطوا  اليها  يتنبهوا  يك  ضحاياهم  لرسقة 

اخر، ان عدد الرسقات الفعلية اكرب بكثري من عدد 
ارقام االحصاءات.   

طرق جديدة
من  االكرب  القسم  ان  االمنية  االحصاءات  تبني 
الثالث  السنوات  التي متت خالل  الرسقة  جرائم 
االخرية مل يكن يتم تنفيذه بطرق تقليدية اذا جاز 
التعبري، كمحاولة رسقة سيارة بعد منتصف الليل 
عرب كرس وخلع قفل بابها او كرس زجاجها او سوى 
املجرمون  اصبح  وامنا  املألوفة،  االمثلة  من  ذلك 
يعتمدون طرق احتيالية مبتكرة ترتكز يف معظمها 
اما عىل استدراج الضحية بطرق مرشوعة وقانونية 
اىل مكان غري مأهول يك يسهل االستفراد به، او 
عرب وضع الضحية فجأة امام حالة لها طابع انساين 
ولدى تدخله للمساعدة االنسانية يتم االنقضاض 
املنازل  او عرب دخول املجرمني اىل  عليه لرسقته، 
تحت ستار مهن مرشوعة يك يسهل عليهم مراقبة 
املنازل  تلك  من  واالسهل  واالنسب  محتوياتها 
لرسقته يف وقت الحق. للتوضيح يف هذا السياق، 
سنتوقف عند بعض االمثلة الواقعية عن جرائم 
من  العام  لالمن  العامة  املديرية  متكنت  رسقة 
توقيف مرتكبيها والتحقيق معهم تحت ارشاف 
القضاء املختص. سنوردها دون ذكر اي  اسامء، 

الن القانون يوجب ذلك، كااليت:
•  مواطن كان مير بسيارته عىل طريق عام تربط 
بني بلدتني، حيث حركة السري فيها خفيفة بخاصة 
مبشاهدة  تفاجأ  املحروقات،   اسعار  غالء  جراء 
مراهق يحاول الوقوف عن االرض ويداه ووجهه 
مرضجني بالدماء و اىل جانبه دراجة نارية واقعة 
ارضا وهي ال تزال دائرة. شعوره االنساين دفعه اىل 
التوقف فورا والهروع اىل املراهق ملساعدته. فور 
وصوله اليه تفاجأ بشابني ظهرا فجأة من بستان 
وجهه،  يف  مسدسني  بشهر  وقاما  للطريق  محاذ 
وبعد تهديده رسقا منه، مبعاونة املراهق الذي كان 

ميثل دور الضحية، سيارته وكل ما يحمله من مال 
والدراجة  بالسيارة  وفروا  ثبوتية وسواها  واوراق 

النارية اىل جهة مجهولة.
• شابان استقال سيارة تاكيس من منطقة الدورة 
اىل بلدة بعبدات، كام قالوا للسائق. لدى الوصول 
اىل منتصف اوتوسرتاد الرئيس اميل لحود املعروف 
باوتوسرتاد املنت الرسيع، حيث السري خفيف نوعا 
السائق طالبا  ما، وضع احدهم مسدسا يف راس 
برسقة  قاما  عندها  فتوقف.  فورا،  التوقف  اليه 
اىل  وفرا  وهاتفه  الثبوتية  واوراقه  وماله  سيارته 

جهة مجهولة.  
• شاب قام بربط تنكة حديدية يف اسفل سيارة 
رجل مسن كان يتناول العشاء يف احد املطاعم. 
قويا  صوتا  سمع  بسيارته  الرجل  انطالق  فور 
ومخيفا صادرا من جهة اشبامن السيارة فتوقف 
اىل جانب االوتوسرتاد بعد مئات االمتار من مكان 
انطالقه بهدف معاينة سبب الصوت. عند نزوله 
جانبه  اىل  توقفت  تفحصها  وبدء  السيارة  من 
سيارة فيها شابان وامرأة، سألوه ما اذا كان عنده 
اي مشكلة ملساعدته. بدأ باخبارهم عن الصوت 
فرتجل احد الشابني وراح يعاين السيارة ثم صعد 
مفاجئ  وبشكل  االعطال  اضواء  ليفحص  فيها 
انطلق فيها مرسعا، كام انطلق فورا كل من الشاب 
والفتاة بالسيارة االخرى. وهكذا متت رسقة سيارة 

الرجل املسن. 
"الدش"  تركيب  مجال  يف  يعمل  عريب  شاب   •
كان  السوق.  اسعار  عىل  قياسا  زهيدة  باسعار 
العام  الجو  مراقبة  عىل  يركز  زبونا  قصد  كلام 
للمبنى الذي يسكنه الزبون. يوجد ناطور ام ال. 
توجد كامريات ام ال. الرتكيز عىل محتويات منزله 
كام وبشكل خاص عىل نوعية ومتانة قفل باب 
وسواها  عادة  املنزل  يسكن  من  الرئييس.  املنزل 
من التفاصيل. وكان كلام  وجد ان منزال ما تتوفر 
فيه رشوط امكانية رسقته بشكل سهل وغري خطر 

قضّية

بدخوله  يقوم  ثم  ومن  اليام  مراقبته  اىل  يعمد 
ورسقة كل ما امكنه منه.  اكرث من 12 منزل نجح 

يف رسقة محتويات كثرية منها خالل اشهر قليلة. 
• شاب اجنبي عمل يف احد املطاعم ضمن خدمة 
ومن   .)valet parking( الزبائن  سيارات  ركن 
اخذ  له  تتيح  خاصة  معجونة  يستخدم  راح  ثم 
نسخة مطابقة ملفتاح اي سيارة كان يركنها. ويف 
وقت الحق كان يقوم بصب مفتاح تلك السيارة، 
ومن ثم يستعلم عن عنوان صاحبها عرب برامج 
بطرق  او  السوق  يف  متداولة  خاصة  الكرتونية 
اخرى، ليقوم الحقا بالتعاون مع رشكاء له برسقة 

السيارة املستهدفة بسهولة كربى. 
• كذلك بينت التوقيفات والتحقيقات االمنية، 
يف ارشاف القضاء املختص، ان عددا كبريا من 
التي  املياه خصوصا،  رسقات مضخات سحب 
اشخاص  ينفذها  كان  املباين،  اسفل  يف  توضع 
منهم  العديد  ان  بحيث  الخردة.  يجمعون 
الخردة  جمع  عمل  ميارسون  انهم  اعرتفوا 
لهم  توفر  امثن  اشياء  عن  للبحث  كواجهة 
السهل  من  اماكن  يف  وتكون  اكرب  مدخوال 
واي  الكهرباء،  املياه،  كموتورات  فيها،  الرسقة 

شيئ ميكن حمله بسهولة عموما. 

الرسقة قانونا
تعرف املادة 635 من قانون العقوبات اللبناين 
تاريخ   340 رقم  االشرتاعي  باملرسوم  الصادر 
مال  :"اخذ  بانها  الرسقة  جرمية   1943 اذار   1
ميكن  ما  كل  هو  املنقول  )املال  املنقول  الغري 
نقل موضعه من مكان اىل اخر( خفية او عنوة 
بقصد التملك". وتضيف:"تنزل الطاقات املحرزة 

يف  املنقولة  االشياء  منزلة  مثال..(  )كالكهرباء 
تطبيق النصوص الجزائية". 

السجن  االصل جنحة وعقوبتها  الرسقة يف  ثانيا: 
من شهرين اىل ثالث سنوات والغرامة من 100 
العقوبة املذكورة  الف لرية. ولكن  الف اىل 400 
الغرامة،  الثلث اىل النصف وتضاعف  تشدد من 
اذا ارتكبت الرسقة يف عدة حاالت حددها قانون 

العقوبات، نذكر منها مثال الرسقة:

-1 يف املعابد واالبنية املأهولة.
-2 بنشل املارة ...

-3 بفعل موظف نيط به حفظ االمن او الحراسة 
حتى وان ارتكبت الرسقة يف غري اوقات الدوام.

او  مخدومه  مال  يرسق  مأجور  خادم  بفعل   4-
...الخ. 

-5 بفعل شخصني او اكرث.

ثالثا: ان الرسقة تصبح موصوفة اي جناية، وتصبح 
اىل  سنوات  ثالث  من  الشاقة  االشغال  العقوبة 

اللواء ابراهيم: ال نبحث 
كالبعض عن حجج للتهرب 
من خدمة املواطن بل عن 

حجج لخدمته اكثر فاكثر

املحامي منير الشدياق
mounirchidiac2014@gmail.com
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اكرث من 22  املديرية  منها، وكذلك عرب وضع 
وسيلة اتصال وتواصل يف خدمة املواطنني لالبالغ 
امني  او حدث  او خطر  حالة مشبوهة  اي  عن 
ما يك تتابعه هي وفق االصول القانونية وتحت 

ارشاف القضاء املختص. 
من مجمل تلك االجراءات عموما نذكر عىل سبيل 

املثال ال الحرص ما يأيت: 

امنيا
املديرية  كثفتها  التي  االمنية  االجراءات  بني  من 
العامة لالمن العام منذ بدء االزمة االقتصادية وما 
يرافقها من تداعيات تهدد االمن االجتامعي نذكر 

عىل سبيل املثال ال الحرص ما يأيت:
- رفع نسبة االستنفار والجهوزية االمنية بشكل 

دائم. 
مختلف  يف  االمنية  الدوريات  وتكثيف  زيادة   -

املناطق اللبنانية.
سائر  مع  التنسيق  وترية  وتكثيف  تفعيل   -

املؤسسات العسكرية واالمنية.
العامة  واالدارات  الوزارات  العديد من  مؤازرة   •

يف مهامها.
• تفعيل وتكثيف التنسيق االمني مع البلديات 
واملخاتري،  وتأمني املؤازرة االمنية لهم عند وجود 
اي حالة مشبوهة، خطر، او حدث امني ما الخ... 

جهوزية دامئة
املديرية  اطلقت  سنوات  الست  يقارب  ما  منذ 
العامة لالمن العام اسرتاتيجيا الرشطة املجتمعية 
التعاون والتكامل بني املواطنني  التي ترتكز عىل 
والعسكريني يف خدمة وحامية املجتمع والوطن 
تلك  تضمنتها  التي  االجراءات  بني  من  ككل. 
وسيلة   22 من  اكرث  املديرية   وضع  االسرتاتيجيا 
اتصال وتواصل يف خدمة املواطنني يك يبلغوا عن 
اي شكوى او خطر او ما شابه. منذ ذلك الحني، 
وعقب بدء االزمات بشكل خاص، تحرص املديرية 
عىل تكثيف تعميم ارقام وعناوين وسائل االتصال 
االعالم  وسائل  كافة  عرب  وتكرارا  مرارا  والتواصل 
املواطنني  جانب  اىل  تكون  يك  امامها  املتاحة 
ومساعدتهم وحاميتهم عند مصادفتهم اي حالة 
مشبوهة او تعرضهم الي خطر او ما شابه. من 

تلك الوسائل نذكر مثال: 
- خدمة االتصاالت عىل الرقم 1717.

- الدائرة االمنية: 425610-01.
- شعبة الشكاوى يف دائرة امانة الرس العامة: 01-
398116 و 01-398117 والفاكس :388555-01.  
- تطبيق الهواتف الذكية: وهو يحمل اسم "االمن 
 ." General security" العام اللبناين" او باالجنبية
وهو  العام  باالمن  الخاص  االلكرتوين  املوقع   -

.)general-security.gov.lb(
ويحمل  العام،  باالمن  Twitter خاص  - حساب 

اسم DGSG_Security @ االمن العام اللبناين
- حساب Facebook خاص باالمن العام، يحمل 
او   )Lebanese General Security( اسم 

)املديرية العامة لألمن العام اللبناين(.
- الخ..

توعية عىل االساليب
يف ايار 2019 اطلقت املديرية العامة لالمن العام 
حملة توعية للمواطنني، يف املدارس والجامعات 
وعرب مختلف وسائل االعالم، عىل مخاطر الفضاء 
السرباين تحت شعار "حتى ما تكون ضحية". تلك 
الحملة توقفت جزئيا وقرصا جراء ظروف البالد 
الجائحة  بعد  الحياة  عودة  مع  كورونا.  وجائحة 
به  تسمح  ما  بقدر  لتستكمل  الحملة  عادت 
الظروف العامة، ولتشمل بشكل مستجد واسايس 
االحتياطات  اخذ  كيفية  عىل  املواطنني  توعية 
عموما،  جرمية  اي  ضحية  الوقع  لتاليف  الالزمة 
السيام ضحية الوسائل االحتيالية املتنوعة التي يتم 
اعتامدها يف جرائم الرسقة بشكل خاص. من تلك 

التوصيات نذكر عىل سبيل املثال:
- عدم تخبئة كل االموال او املجوهرات يف مكان 

واحد يف املنزل او مكان العمل، بل تقسيمهم عدة 
وغري  مختلف  مكان  يف  منها  كل  ووضع  اقسام 

تقليدي كخزائن غرف النوم او الخزنة الظاهرة. 
او  االموال  من  كبرية  كمية  حمل  تحايش   -
محمولة  جزادين  او  شنط  يف  املجوهرات 

والتجول بها. 
- تاليف ادخال اي شخص او عامل غري موثوق به 

اىل املنزل او الرشكة الخ.
الداخل  السيارة من  ابواب  - الحرص عىل اقفال 
عىل  مثينة  اشياء  وضع  عدم  اليها.  الصعود  فور 
يف  كامال  النوافذ  فتح  وتاليف  املحازي،  املقعد 

االماكن املكتظة. 
سامع  عند  عام  مكان  يف  فورا  التوقف  تاليف   -
صوت غريب يف السيارة مثال، ومحاولة الدخول 
امام  التوقف  او  سكان  فيه  فرعي  شارع  اىل 

محالت مفتوحة مثال.
- االنتباه عند مشاهدة اي حالة انسانية يف مكان 
يثري الريبة، كطريق شبه نائية ، من ان يكون االمر 
االمنية  بالقوى  فورا  االتصال  خدعة. ويستحسن 

والعمل بتوجيهاتهم. الخ.
العامة  املديرية  به  تقوم  ما  ان كل  القول  يبقى 
وسوى  وتوعويا  وانسانيا  اجتامعيا  العام  لالمن 
ذلك اىل جانب دورها االمني، هو ترجمة للقانون 
اوال، و لحسها الوطني باملسؤولية  ثانيا. وهذا ما 
يعرب عنه دامئا مديرها العام اللواء عباس ابراهيم 
خالل لقاءاته مع العسكريني واالعالميني عرب قوله 
ما مفاده:"  "نحن ال نبحث، كالبعض، عن حجج 
للتهرب من خدمة املواطن، بل بالعكس، نبحث 

عن حجج تتيح لنا خدمته اكرث فاكرث".

مواهب
طفولة قاسية ألهمتها والكتابة غّذت روحها

الرائد بستاني موهبة في كتابة الشعر والنثر
"قطرات الدمع يف مقلتي اشفقت الحجر

                  فعزاين وشكر من خلقه كتلة جامد"

كتبتها  قصيدة  من  املأخوذ  الشعري  البيت  هذا  من 
رئيس مركز امن عام ريفون الرائد ادريانا بستاين، ميكن 
الهمتها  الكتابة  يف  موهوبة  ومشاعر  مسرية  اختصار 
سكون  يف  ونرثية  شعرية  صور  بنسج  قاسية  طفولة 
الليل. يف العام 1994 بدأت الرائد بستاين الكتابة النرثية 
والشعرية. يف الشعر ال تكتب عىل اساس بحور محددة 
بل عىل اساس قافية معينة. يف النرث كام يف الشعر ال 
تنساب  العبارات  ان  بل  تقول،  كام  للكتابة،  تخطط 
يف ذهنها يف لحظة ما وترتجمها عىل الورق.  درست 
الرائد بستاين يف املعهد االنطوين، ثم تابعت دراستها 
الجامعية يف جامعة الحكمة يف اختصاص حقوق، ومل 
تكمل تدرجها كمحامية فالتحقت بدورة  لالمن العام 
ألن طموحها منذ طفولتها ان تكون ضابطا. منذ 16 
عاما وهي يف الخدمة ومل تنقطع عن الكتابة يوما اال 

منذ فرتة وجيزة يف ظل ضغوط الحياة اليومية. 

■ متى اكتشفت موهبة كتابة الشعر وكيف؟
□ بدأت الكتابة منذ صغري، عندما كنت استيقظ يف 
الليل وتخطر يف ذهني الجمل الشعرية، ففي معظم 
االحيان كنت اكتب ليال يف السكون. اغلب املواهب 
فخر  وبكل  وحزينة،  قاسية  طفولة  سببها  العامل  يف 
اقولها عشت طفولة قاسية دفعتني اىل التعبري عنها يف 
كتابايت وهذا ما يبدو جليا يف مضمونها الذي يدل عىل 
حزن دفني. هذه الطفولة التي اتحدث عنها هي التي 

جعلتني ما انا عليه اليوم. 

■ ملاذا لجأت اىل الكتابة للتعبري عن هذه الطفولة؟
□ شعرت بأنه يجب ان اعرّب عن مشاعري بطريقة 
ما. كل انسان يعرّب عن مشاعره بطريقة مختلفة عن 
االخر، الكتابة كانت ملجأي للتعبري عن هذه املشاعر. 
كنت احيانا اتخيل قصة معينة واكتب عنها، او ارى 
قصة حب معينة مثال عاشتها صديقتي وانسج منها 

جمال شعرية او نرثية. 

■ من الذي شجعك عىل الكتابة؟
□ شقيقتي وهي اكرب مني سنا. كانت تقرأ ما اكتبه 
الكتابة وان اقوم بنرش  وتشجعني عىل ان اكمل يف 
كتابايت، اال انني رفضت ذلك انطالقا من قناعتي بأن 
شعري امر شخيص جدا ومن يقرأين اذا نرشت كتابا، 

سيقتبس حتام افكارا عن ماضيي الذي ال اريد االن 
ان يتعرف عليه احد، النني ال اريد ان اظهر الجانب 
اريد  بل  لدي،  نقطة ضعف  مني وال حتى  الحزين 

اظهار قويت. لذلك خبأت كتابايت.

■ امل يكتشفوا يف املدرسة مثال هذه املوهبة؟
الشعر  يف  مباراة  يوما  نظموا  عندما  اكتشفوها   □
والقصة القصرية، وقدمت حينها  شعرا وقصة قصرية 

وحصلت عىل املرتبة االوىل عىل صعيد لبنان.

■ مبن تأثرت من الشعراء واالدباء؟
□ تأثرت كثريا بجربان خليل جربان وبكتاباته العميقة، 

واقرأ ايضا للكاتبة احالم مستغامني. 

بالطبيعة  تأثرك  يالحظ  كتاباتك  بعض  يقرأ  من   ■
بشكل كبري؟

القمر،  السامء،  الشعرية من  الصور  اقتبس  □ نعم، 
الشمس، الليل... كنت قد ذكرت لك ان معظم كتابايت 

يف الليل الذي يحفزين عىل الكتابة. 

■ كيف ساعدتك هذه املوهبة يف عملك؟
□ دفعتني اىل ان اكون عاطفية جدا، علام ان عملنا 
هو  البعض  يعتقده  ما  وعىل عكس  العام  االمن  يف 
الناس،  مع  مبارش  عملنا  القسوة.  عليه  تغلب  عمل 
خصوصا يف ظل هذه االوضاع التي نعيشها، فبقدر ما 
نتفاعل معهم ونساعدهم بانسانية بقدر ما يرتاحون، 

لكن هذا ال يعني ان ال تكون لدينا قسوة ورصامة يف 
تطبيق القوانني. 

امل  نعيشها،  التي  القاسية  االوضاع  عن  تتحدثني   ■
يحفزك هذا االمر عىل الكتابة لوصف هذا الواقع؟

□ عندما يعيش االنسان طفولة قاسية، مهام طرأ عىل 
حياته من صعوبات لن يشعر بقسوة االمور ألن ما 
عاشه يف طفولته قد اعطاه قوة يواجه فيها الصعوبات. 
فقد  الظروف،  كل  من  رغم  عىل  صامدة  اليوم  انا 
منحتني  حيايت  من  كثرية  مراحل  يف  قسوة  واجهت 
اكون  وان  النفس،  عىل  واالعتامد  والصالبة  القوة 
سيدة قراري ومواجهة اي صعوبة بقوة وحزم. هذه 
االوضاع مل تحفزين عىل الكتابة، خصوصا انها اوضاع 
غري شاعرية، فهي اوضاع اقتصادية وسياسية ال تدفع 
اي انسان اىل كتابة الشعر. شعري شعر حب، والحب 

انطفأ يف هذه االيام. 

من  نرثا  او  قصيدة  لك  احد  يقرأ  ان  اردت  اذا   ■
كتاباتك، َمن تختارين؟

□ ال احد، انا افضل قارىء لشعري.

■ كيف تطورين كتاباتك؟
□ كنت سابقا اتخيل قصصا او اكتب عنها او يراودين 
بشخصيات  اتأثر  بدأت  اليوم  عنه،  فاكتب  شعور 

واكتب عنها. 

■ هل هناك َمن ينقح الشعر الذي تكتبينه؟
اعتربه  كتابايت.  نرش  يوما  اقرر  مل  النني  ابدا،  ال   □
امرا شخصيا اريد االحتفاظ به، ومل اعرضه عىل احد 

لينقحه.

■ لديك ابن مباذا تنصحينه اليوم، هل بالتعبري عرب 
الكتابة؟

□ اقول له اذا شعرت بأمر ما اتعبك او افرحك عرّب 
اقرأ  مل  انا  الروح.  تغذي  الكتابة  ألن  بالكتابة،  عنه 
لشعراء وادباء لتقوية لغتي. هي موهبة اعطيت يل، 

والصور الشعرية والعبارات اراها واكتبها.

■ متى تكتبني شعرا ومتى نرثا؟
□ ما اشعر به اكتبه، احيانا تراودين عبارات النرث واحيانا 
اخرى الجمل الشعرية. ارتاح اكرث اىل كتابة الشعر النه 

اصعب، وانا بطبيعتي اختار كل ما هو صعب. 

الرائد ادريانا بستاين.

الشدياق      ميرنا 


