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بأقالمهم  

حكايتي مع املرسوم رقم 1

بقلم
جورج برباري*

بعد تسّلم رئيس الجمهورية اللبنانية الياس رسكيس مهامته الدستورية 
يف 23 ايلول 1976 ودخول ما ُعرف بقوات الردع العربية التي كانت 
واليمنية  واالماراتية  والسعودية  السورية  الجيوش  من  الوية  تضم 
والسودانية اىل لبنان ملساعدته يف ترسيخ األمن وبسط سلطة الدولة 
ووضع حد للحرب التي انفجرت يف 13 نيسان 1975 وُعرفت بحرب 
السنتني، وانقسام اللبنانيني بني "الجبهة اللبنانية"  التي تضم االحزاب 
املسيحية وبني "الحركة الوطنية" التي تنضوي تحت لوائها االحزاب 
االسالمية واملنظامت الفلسطينية، صدر املرسوم رقم 1 الذي يفرض 
الرقابة املسبقة عىل الصحف اللبنانية ابتداء من 1977/1/1، وُكّلفت 
نسخة  ُترسل  الصحف  فكانت  تنفيذه،  العام  لالمن  العامة  املديرية 
عن العدد اىل املديرية العامة لالمن العام التي انتقلت من مركزها 
قرب العدلية يف بريوت اىل قرص شقري يف االرشفية، وكان يتوىل املدير 
العام اَنذاك العقيد انطوان دحداح الرقابة، تساعده ثالث مجموعات 
مديرا  ُعنّي الحقا  الذي  البستاين  زاهي  منهم  اذكر  الضباط  كبار  من 
عاما لالمن العام واييل ضاين وبطرس عون ورؤوف عطاالله وانطوان 
اسطفان، وكنت اَنذاك مكّلفاً من ادارة جريدة "صوت االحرار" اخذ 

نسخة عن الصحيفة اىل الرقابة. 
يف  برزت  مشكلة  ان  اال  طبيعيا،  التحرير  مواد  مرت  االول  اليوم  يف 
بصورة  فاستعنا  املواد  يف  نقصا  واجهنا  حيث  االخرية  قبل  الصفحة 
الصورة؟   بهذه  العقيد دحداح ماذا تقصد  الفراغ، فسألني  لهر لسد 
فأجبته ال يشء... امنا اضطررت اليها بسبب نقص يف املواد، فلم يقتنع 
وطلب مني الغاءها ووضع مواد اخرى مكانها. حاولت اقناعه بأن ال 
مواد لدينا لكنه ارص عىل طلبه، فعدت وطلبت طبع العدد كام هو.

يف اليوم الثاين عاتبني املدير العام لعدم تقيدي بتعليامته وامتد مقص 
ليتناول مقاطع من ترصيح للرئيس كميل شمعون، فرفضت  الرقابة 
اعتربت  ألنني  العدد   يتصدر  والترصيح   الصحيفة  وصدرت  التقيد 
انه اذا كان زعيم يف حجم الرئيس شمعون ُينع من قول رأيه فامذا 
يبقى!  بقينا عىل هذه الحال من املد والجزر نحو شهر اىل ان زار 
العقيد دحداح الرئيس شمعون الذي طلب مني ان اتعاون معه. يف 
العرص انتقد الرئيس شمعون سياسة الحكم والحكومة بعنف فأبرزنا 

ترصيحه يف مانشيت الجريدة.
بزيارته  وابلغني  العام  املدير  استدعاين  املديرية  اىل  وصويل  لدى 
لتحسينها،  الجريدة  عىل  يرشف  أن  مني  وطلب  شمعون  للرئيس 

منها  ويشطب  املانشيت  يقرأ  بدأ  ثم  بزيارته،  ُبّلغت  انني  فأجبته 
بكثافة، ومل يرتك اال نحو النصف،  وطلب مني ان اضع اخبارا أخرى 
مكان الفراغ. عدت اىل املطبعة وطلبت طبع العدد كام هو من دون 

حذف اي كلمة. 
هكذا تتابعت االيام اىل ان ُعنّي االمري فاروق ايب اللمع مديرا عاما بدل 
دحداح. بعد ايام ادىل الرئيس شمعون مبوقف ينتقد فيه بقوة طريقة 
معالجة الحكم للوضع القائم فجرى تشطيب معظم مواقف الترصيح 

وكالعادة مل التزم.
 يف اليوم التايل اصدر االمن العام قرارا يقيض بإقفال جريدة االحرار 
وجريدة الرشق ليوم واحد، ففرحنا بالعطلة غري املنتظرة. لكن عند 
الساعة الخامسة عرصا طلب الرئيس شمعون رؤيتي وبادرين قائال: "مل 

ارك اليوم اال تريد ان تسألني شيئاً؟". 
اجبت: "خليها لبكرا ألن ال جريدة غدا". 

سأل: "ملاذا؟". 
العام  مبنع اصدار جريدة االحرار ملخالفتها  "انه قرار االمن  اجبت: 

قرار الرقابة كوين مل اتقّيد بقرار حذف ترصيح فخامتك يف األمس". 
غضب الرئيس شمعون وطلب من السكرترية االتصال باملري فاروق، 
وعندما اصبح عىل الخط قال له: "يا مري عم يقولويل انو بكرا ما يف 

جريدة احرار ليش؟". 
اجابه ايب اللمع: "بسبب ترصيح فخامتك".  

قال الرئيس شمعون: " شو بّطل الواحد يقدر ينتقد دولتو... اذا هيك 
االحرار بكرا طالعة وشو بيطلع بإيدكم ما تقرّصو". 

واقفل الخط ثم نظر ايل وقال: "منيح هيك روحو اشتغلو".
بعد نحو شهر طرأت احداث القاع واهدن فتوقفت الرقابة، ثم بدأت 

ما عرف بحرب املئة يوم.

امليليشيات  سيطرة  من  بالرغم  العام  االمن  ضباط  اثبت  خالصة، 
اناطة  ورغم  املسؤولية.  قدر  وعىل  الدولة  جنود  انهم  الشارع  عىل 
بتدوير  مبطنة  حنكة  ابدوا  فقد  بهم،  الصحف  عىل  الرقابة  دور 
الزوايا والتوفيق بني مقتضيات املرحلة السابقة من جهة  والحريات 

الصحافية من جهة اخرى.

* صحايف

بقلم
فرحات فرحات*  ضيف العدد

دور املعارض في التنمية
تعترب املعارض واملؤمترات بابا رئيسيا يف سياحة االعامل التي ال ترتبط 
بفصل او موسم. لذا تركز عليها غالبية الحكومات نظرا اىل اهميتها يف 
تحقيق ايرادات دامئة لخزينة الدول. كام ان املعارض تعترب من اهم 
الوسائل التسويقية للرشكات بكلفة متوسطة. اال ان املعارض يف لبنان 
كانت تركز جل اهتاممها عىل نشاط العرض فقط، مبتعدة من هدف 
للجمهور، من خالل حلقات  والتثقيفي  املهنة  الرتبوي الهل  املعارض 
الحوار والنقاش التي يجب ان تكون عىل ارض تلك املعارض للمساهمة 

يف تطوير الحقل االقتصادي املتخصصة به.
املوازاة  يف  معارض  اربعة   FUTURE GATES مع  االنطالقة  كانت 
التدريب  العايل،  التعليم  التوظيف،  )يف  الجامعي  املتخرج  هدفها 
تلعب  التي  والندوات  املحارضات  من  سلسلة  مع  الفردية(  واملبادرة 

دورا رياديا يف توجيه املتخرج اىل حقول واختصاصات متنوعة.
ان الرتبية هي االساس يف بناء النشء وتطوير البالد، ويعاين هذا القطاع 
من اضمحالل نوعي للمعارض املقامة فيه. لذا، بعد اشهر من البحث 
 LEBANON EDUCATION  للرتبية لبنان  واالعداد، كان منتدى 
FORUM الذي بحث اشكالية "هل استطاع التعليم توحيد املجتمع 
بعد 25 عاما من انتهاء الحرب االهلية؟"، حارض فيه 40 متخصصا يف 
ستة ابواب هي: جودة التعليم، كلفة التعليم، تعليم اللغات االجنبية، 
تعليم اللغة العربية، كتاب التاريخ، التعليم الديني يف املدارس، وشارك 
فيه 300 استاذ جامعي من كليات الرتبية. وقد اعتربته وسائل االعالم 

انه اكرب مؤمتر تربوي يحدث يف لبنان.
اذا، من رحم الرتبية كانت االنطالقة للغوص بشكل اقوى يف معارض 
لبنان  وظائف  معرض  تنظيم  وتم  متنوعة،  حقول  يف  ومؤمترات 
LEBANON CAREER EXPO 2015، والهدف منه ان يشارك يف 
مقابلة  بهدف  متنوعة،  حقول  يف  وعربية  لبنانية  مؤسسات  املعرض 
ملتقى  ايجاد  اىل  باالضافة  لبنانية كفية وماهرة،  عاملة  ايد  وتوظيف 
والتوظيف  البرشية  املوارد  اقسام  مدراء  جمع  حيث  البرشية  املوارد 
يف ابرز الرشكات اللبنانية مع عدد من املدربني املتخصصني ليتباحثوا 
عرشات  عرب  وخريجيه  لبنان  شباب  اىل  خرباتهم  من  ويعطوا  سويا، 
حيز  وجود  اىل  باالضافة  مجانا،  وذلك  املتنوعة  والندوات  املحارضات 

سوق  يف  الوظيفية  الفرص  عىل  كثب  عن  للتعرف  الثانويني  للطالب 
العمل، فيأيت اختيارهم الختصاصهم الجامعي مستقبال بناء عىل حاجة 

السوق. 
وهكذا كان حدثا ضخام جامعا، شارك فيه االالف من خريجي لبنان 
وطالبه من مختلف الجامعات والتخصصات. من ايجابياته، االتصاالت 
هذه  عىل  اثنى  الذي  واملغرتب  املقيم  لبنان  شباب  من  وردت  ايل 

املبادرة، ومن رشكات وظفت كادرا برشيا زائرا للمعرض.
اصبح LEBANON CAREER EXPO معرضا متخصصا يف التوظيف 
والتوجيه، يحصل سنويا، اال انه خصص لخريجي الجامعات. حينها، كان 
هناك غياب ملعرض متخصص يف التعليم املهني والتقني، فتم تنظيم 
TECHNIC CAREER EXPO  الذي حدث عام 2016 يف املوازاة 
مع الدورة الثانية من LEBANON CAREER EXPO  كاول معرض 
يف لبنان للتوجيه والتوظيف يف التعليم املهني. كذلك تم تنظيم منتدى 
العامة  الذي جمع ومببادرة من EDUCITY  املديرية  لبنان للعمل 
التجارة  وغرفة  اللبنانيني  الصناعيني  جمعية  والتقني،  املهني  للتعليم 
والصناعة وكان الهدف منه: قيام تعاون بناء بني هؤالء االطراف ودعوة 
خريجي التعليم املهني والتقني اىل القيام بدورات تدريبية يف مختلف 
مصانع لبنان، فتمت املساهمة يف تعرف الطالب عن كثب عىل بيئة 
العمل، رفع مهارة العامل اللبنانيني وزيادة نسبة توظيفهم بالنسبة اىل 

اقرانهم من جنسيات اخرى.
وبعد، اليوم غالبية املعارض لديها حيز للمحارضات والندوات، ونحن 
تابعنا املسرية يف معارض للرتبية، التوظيف، املبادرة الفردية، والعلوم، 
اذ كانت جميعها تشهد محارضات وندوات تفاعلية استفاد منها االالف 
املئات،  توظيف  يف  معارضنا  ساهمت  كام  والزوار،  االختصاصيني  من 

وبحثت مؤمتراتنا اشكاليات مهمة.
بأمل اقوى، وعزم دائم، نتطلع اىل املستقبل حاملني الخربات لتقديم 
ما هو افضل للوطن واملنطقة عىل مستوى املعارض واملؤمترات، ايانا 

باهميتها ودورها الحيوي يف تعزيز وجود لبنان يف املرشق والعامل.

* مؤسس EDUCITY للمعارض واملؤمترات


