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حاكم مصرف لبنان:
ال تهاون في تبييض األموال

وزير الزراعة: 
إستكمال إجراءات جبه تحّديات الشتاء

اللواء عباس ابراهيم
في الذكرى 71:

اإلستقالل 
الذي نستحق



في هذا العدد

بقوة وعالنية  التي ظهرت  تلك  التكفريية، ال سيام  الجامعات  اللبنانيني وعقولهم خوف من  نفوس  يستوطن 
الالاخالقية  مظاهرها  تسويق  يف  كثريون  وساهم  براء،  منها  هو  الذي  الدين  باسم  املاضية  السنوات  خالل 
والالدينية بعدما عاثت تنكيال وقتال وتدمريا وخرابا يف العراق وسوريا. وقد يكون فات اللبنانيني انهم يشكلون 
اقليات يف وطن يتساوون فيه يف العادات والقيم، وان اباءهم واجدادهم دفعوا الكثري الكثري يك يعيشوا فيه 

احرارا مرفوعي الرأس موفوري الكرامة. 
او  لبنانيني  عسكريني  وقتل  عرسال،  يف  الالدينية"  "املجموعات  هذه  وحشية  اثر  ظهرت  التي  التجليات  اما 
خطفهم، انها كادت ان تكشف  شقاقا وعريا يف املجتمعات االهلية املكونة لهذا لبلد، كأنها يف "اطر" دينية 
وسياسية مهمومة. يبحث  كل منها عن طوق نجاة، من دون التبرص يف معنى املواطنة والدولة، ما يوجب عىل 
الجميع التفكري يف كيفية املواجهة سياسيا وثقافيا واعالميا، ملواكبة املؤسسات العسكرية واالمنية يف معركتها 
التي بدأت التصدي لها منذ ظهور هذه "التنظيامت التكفريية والالدينية"، ومحاولتها استغالل بعض االماكن 

بها. للتلطي  الجغرافية 
 ورغم رفض اللبنانيني هذه الظواهر الغريبة عن عاداتهم وقيمهم وتاريخهم وبيئتهم وعيشهم املشرتك، حاول 
البعض التكتل يف "غيتوات مذهبية" تؤسس لواقع ال يرتضيه اي من اللبنانيني مبشاربهم وانتامءاتهم، ليضعوا 

البالد امام  امرين: "التعايش" او "التدافش". 
بعدما عاش  نتدافش سيام  َمن  نتعايش، ومع  َمن  الوضعية؟ مع  بهذه  نقبل   ُيطرح: هل  الذي  السؤال  لكن 
اللبنانيون حروبا رشسة هّدمت كياناتهم وهّجرت ابناءهم، ثم ما لبثوا ان عادوا اىل رشدهم وقرروا العيش 
الصالحة  املواطنية  قاعدة  عىل  املستطري  الخطر  السقاط  واملواجهة  التصدي  ارادة  التزام  ذلك  يحتم  معا؟ 

واملسؤولة.   
اسقاطه عىل وطننا،  الخارج  الذي يحاول  املرير  الواقع  التي تلف محيطنا، وامام  الداهمة  التطورات  يف ظل 
والقبائل  الطوائف  لعقلية  عابر  واجتامعي  سيايس  اطار  اي  دائرة  خارج  يعيشون  كأنهم  اللبنانيني  واظهار 
اللبناين، وجب علينا جميعا رفع شعار  املجتمع  املقيتة بني سائر مكونات  الكراهية  والعشائر، ويف حال من  
التحدي والوحدة وامتالك الجرأة يف نقد الذات بازاء ما يحصل وتفكيكه، وتجاوز "الذات" االنانية اىل رحاب 

الوطنية. املصلحة 
ان ما ظهر عندنا منذ اكرث من شهرين يدل عىل يشء واحد: الغرائز اوال. كأن ما انقىض منذ اقرار وثيقة الوفاق 
الوطني مجرد وهم، مل نتعلم منه شيئا يحمينا يف اوقات املحن والشدائد. عىل هذا املنوال، فان جل ما نجنيه 

هو السقوط يف لعبة خداع انفسنا ما يؤبد استطالة الكراهية لكل ما هو آخر.
امام  البلد وَمن فيه  بأن  الوطن بهام، يشيان  البعض تهديد  اللذان يحاول  املتنامي  الداخيل  الخطر والتصّدع 
الثاين  اللبنانيون ملرة واحدة ونهائية. اما  البقاء او الزوال. االول شديد الصلة والحساسية مبا يقرره  خيارين: 

فمرتبط باستمرار السلوك الكيدي املتبادل بني الجامعات املختلفة ما يفيض اىل تآكلها القاتل.
اىل  الحاسم  االنتامء  قاعدة  عىل  النهاية،  حتى  بالقتال  معنيون  كلبنانيني،  اننا،  ندرك  ان  علينا  هذه،  والحال 

الدولة القوية العادلة والقادرة، الن االرض ارضنا والتاريخ تاريخنا. والن االمر ميسنا يف الدين والدنيا معا.

"االمن العام"

التآكل القاتل

INDEVCO
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االفتتاحّية
املدير العام

اللواء عباس ابراهيم

تطل  العام"،  "االمن  مجلة  من  العدد  هذا  صدور  مع 
ويرفع  الصعاب  يغالب  ولبنان  االستقالل،  ذكرى  علينا 
اال  التوقف،  لها  ُيكتب  لن  موصولة  معاناة  يف  التحدي 
يف  الهوية  وتثبيت  الوجود  معركة  يف  املحتم  بانتصاره 
مواجهة االرهاب املنظم الذي يسعى اىل العودة به اىل 
انتاج  اعادة  خالل  من  كيانه  مقومات  ورضب  الوراء، 
املؤسسة  باستهداف  اهلية  لحرب  والتأسيس  الفتنة، 
للسلم  الضامنة  االمنية  االجهزة  وسائر  العسكرية 
منذ  قواعدهام  ُأرسيت  اللذين  الداخليني  واالستقرار 
الحفاظ  مثن  الن  البتة  يهتز  لن  وهو  الطائف.  اتفاق 
عسكريي  دم  من  وُسّدد  غاليا،  كان  اليوم  حتى  عليه 
الداخيل  االمن  وقوى  الجيش  من  املسلحة،  القوى  كل 
واالمن العام. عدا االبرياء من ابنائه الذين اّدوا قسطهم 

من الشهادة يف مسلسل الفنت والتفجريات االرهابية. 
بأية  يف كل مرة نحتفل باالستقالل، مثة َمن يقول: عيد 
التشاؤمية  النربة  لهذه  يكون  وقد  عيد؟  يا  عدت  حال 
اليوم  اسوأ من  يبدو  لبنان  ما يربرها. كل يوم مير عىل 
الذي عرب. لكن هل كل اجزاء الصورة واقسامها سوداء، 

وتدفع اىل اليأس؟

ليس من االنصاف يف يشء انكار ما استطاعت ان تحققه 
ما  ان  االستقالل.  منذ  لبنان  عىل  تعاقبت  التي  العهود 
انجز ليس قليال. يكفي ان والدة االستقالل تالزمت مع 
العريب.  العامل  يف  برملاين  دميوقراطي  نظام  اول  والدة 
نظام ال يزال قامئا منذ ما قبل عام 1943، عىل رغم ما 

يعرتيه من ثغر ويصيبه من هنات، مل تتمكن االحداث 
شّكل  وهو  اسقاطه.  من  بلبنان  عصفت  التي  العصيبة 
االرضية الصالحة لنمو االقتصاد وشيوع مناخات الحرية 
االعالمية  القطاعات  يف  سيام  وال  املجاالت،  كل  يف 

واالقتصادية. والرتبوية 

اصبح  رسمية  مؤسسات  انشأت  االستقالل  ودولة 
واحدة  واستمرارها  الدولة  هذه  لقيام  مالزما  وجودها 
الداخيل،  االمن  اللبناين،  الجيش  مقدمها:  ويف  موحدة، 
االمن العام، أمن الدولة. وهي مؤسسات رائدة وماثلة 
يف حياتنا الوطنية، ومصدر طأمنينة للمواطنني اللبنانيني 

عىل انتامءاتهم املختلفة وتوّزع والءاتهم. 

من  املمتلئ  النصف  اىل  النظر  اىل  دامئا  مدعوون  نحن 
الكوب، واضاءة شمعة تغنينا عن لعن الظالم.

صحيح ان هناك ادارة تحتاج اىل تحديث وتطوير، وروحا 
مذهبية متفشية عىل نحو غري مسبوق، وفسادا معشعشا 
املسائل  من  يبقى  كله  ذلك  لكن  الدولة.  مفاصل  يف 
الوطنية  االرادة  توافرت  اذا  ـ  خطورته  رغم  ـ  الثانوية 
عىل  املواطنة  حس  تقديم  يف  املخلصة  والنية  الجامعة 
اي اعتبار آخر، والعمل بكل تجرد وتفان. ان غنى لبنان 
ومصدر قوته هام يف هذا التنوع الديني والحضاري، وما 
يعكسه من ثراء ثقايف، وان تنظيم هذا التنوع وتذويب 
نقاط الخالف يف الحالة اللبنانية الشاملة، ينتجان صيغة 

متامسكة ومحصنة بعوامل الثبات كلها.

حتى  يزاالن  ال  خطرين  مثة  ان  مجددا  نؤكد  ان  جيد 
لبنان وهو يحشد قواه ملواجهتهام بكل  اليوم يتهددان 

الوسائل املتاحة، هام:
• الخطر االرسائييل.

• خطر االرهاب التكفريي.

ان التصدي لهذين الخطرين ممكن، رشط رفض االرتباط 
يف  لها  مرتهنا  البعض  تجعل  "اجندات"  من  يطرح  مبا 
قصد.  غري  او  قصد  عن  مبارشة،  غري  او  مبارشة  صورة 
املؤسسات  جميعا.  اللبنانيني  مسؤولية  لبنان  حامية 
خط  وعىل  املتقدمة  الصفوف  يف  واالمنية  العسكرية 
النار، وهي يف حاجة اىل ظهري وحاضنة. هنا يكمن دور 
املواطن تحت عنوان "كل مواطن خفري". فحامة الوطن 
هم ايضا يف حاجة اىل حصانة معنوية تعينهم يف االزمنة 
وحامسة  بالتزام  الوطني  واجبهم  اداء  عىل  الصعبة 
واندفاع. فالتالزم بني الجيش والشعب يولد دينامية ال 

بد من توافرها يف االستحقاقات الكربى.

التي  الهوج  الرياح  عىل  تقَو  ومل  تستمر،  مل  عدة  دول 
ومن  داخل  من  اطاحتها  التي  واملخططات  رضبتها، 
فلسطني  نكبة  وما  مواجهة.  كل  تاليش  اىل  ادت  خارج، 

اال مثال، واكرب من درس وعربة.

من حيث  يتساويان  التكفريي  واالرهاب  الصهيونية  ان 
االهداف، وكل طرف  يتامثالن من حيث  بل  الخطورة، 

والضمنية  العلنية  العالقة  تعد  ومل  اآلخر،  موقع  يعزز 
بينهام رسا عىل احد. 

حاال  لبنان  به  يضطلع  ما  اهمية  فهم  ميكن  هنا  من 
يف مواجهة هذين الخطرين. عىل ان اللبنانيني جميعا 
التي  الحياة  ثقافة  وان  واعتدال،  تعايش  اهل  هم 
ومشاربهم،  طوائفهم  تنوع  عىل  بينهم  ما  يف  ربطت 
امدتهم بلقاح وطني حصنهم تجاه كل محاولة ترمي 
يف  مجددا  والوقوع  الفتنة،  رشاك  يف  بهم  االيقاع  اىل 
اكتسب  اللبناين  فالجسم  االهيل.  االحرتاب  فخاخ 
ومنعها  صونها  عىل  الدائم  السهر  علينا  يتعنّي  مناعة 
من الهالك، خصوصا وان الجيش اللبناين وقوى االمن 
قوافل من  قدموا  الدولة  وأمن  العام  واالمن  الداخيل 
الشهداء بسخاء من اجل الحفاظ عىل الوطن والدولة، 
االهيل.  السلم  والدفاع عن  الوطنية،  الوحدة  وحامية 
واالتجاهات،  واملناطق  الطوائف  كل  من  شهداء 
الوطن،  هذا  برتاب  واختلطت  دماؤهم  امتزجت 

مسطرة اروع مالحم البطولة. 

مالحم تعيل مداميك لبنان وتدعم اساساته مبا ترفده من 
عنارص قوة، مبنية عىل االميان بأن هذا الوطن سيبعث 
مجددا مثل طائر الفينيق. وامل الشعب اللبناين يف ان 
يكون له بعد هذا  املخاض دولة حديثة متطورة، تصوغ 
معنى متقدما لالستقالل الذي نستحق من كل الجوانب 
ومستوى  واالجتامعية  واالقتصادية  والبيئية  السياسية 

عيش كريم.

اإلستقالل الذي نستحق
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مواطنية صالحة وطن أفضل



89
عدد 14 - تشرين الثاني 2014عدد 14 - تشرين الثاني 2014

تحقيق
جاد إبراهيم

ماذا بقي من استقالل 1943 وما سبيل الحفاظ عليه؟

الذكرى الـ71 من دون رئيس

ايامنا  يف  منه  بقي  ماذا  عاما؟   71 بعد  لبنان  استقالل  اضحى  اين 
العصيبة هذه: ارسائيل وقيادتها السياسية والعسكرية ال تنفك ليل 
نهار عن التفكري يف سبل االيقاع بني اللبنانيني واغراقهم يف مستنقع 
النريان املذهبية  مذهبي، ازداد رخاوة اكرث يف االعوام االخرية بفعل 

املستعرة يف املنطقة؟  اين اصبح هذا االستقالل وهل تالىش؟ 
ايام  من  لبنان  يف  تغري  الذي  الكثري  ما  منقوص؟  ام  مهدد  هو  هل 
الرئيس بشارة الخوري اىل عهد " السيد فراغ" الذي يرتبع اخطبوطه 

فوق جدران قرص بعبدا؟

ان  املمكن  »من  رزق:  شارل  الدكتور  يقول 
يكون لدينا رئيس وان ال يكون لدينا استقالل. 
سبق ان حصل هذا االمر. من الثامنينات اىل 
اليوم كان مثة رؤساء جمهورية مل يستطيعوا 
تأمني االستقالل، وكان البلد يتبع حاال اخرى 
السباب معروفة. انا اقول اننا مسؤولون عن 
هذه التبعية، الننا نحن ـ اللبنانيني ـ مل نعرف 
بناء دولة وال االستقالل. يعود ذلك اىل جذور 
قدمية عند اعالن »لبنان الكبري« عام 1920. 
الطوائف  من  آنذاك  الكبري«  »لبنان  كان 
اللبنانية الـ18 التي قررت العيش ضمن بوتقة 

رزق: الحفاظ على لبنان 
بكتل سياسية عابرة للطوائف

االنتداب  ايام  يف  اللبنانية.  الدولة  يف  واحدة 
االستقالل  عىل  وحصلنا  االوضاع  تطورت 
دولة.  مرشوع  البداية  يف  كان   .1943 عام 
الذي  السؤال  املطلق.  يف  كامال  استقالل  ال 
يجب ان يطرح: هل طبقنا بناء دولة آنذاك؟ 
االستقالل  عهد  يف  بالتأكيد.  بدأنا  الجواب: 
الطوائف  كل  عند  وطنية  حامسة  حصلت 
حيال هذا املوضوع، لكن لسوء الحظ تالشت 
الفكرة وهبطت. الحق يقع هنا عىل الحكم 
للشيخ  التمديد  فضيحة  بعد  الفرتة  تلك  يف 
بشارة الخوري الذي كان يريد برملانا مواليا له. 

تحل الذكرى الـ71 الستقالل لبنان، في 22 تشرين الثاني، والبالد من دون رأس، في ظل عدم تمكن الكتل 
النيابية والقوى السياسية من انتخاب رئيس للجمهورية، كأن شيئا لم يحدث. اال ان حدث االستقالل، 
الوطني  واالنقسام  السياسية  الخالفات  تصاعد  وطأة  تحت  اللبنانيين  اذهان  في  ماثال  يبقى  كذكراه، 

والتهديد االرهابي واالضطرابات االمنية. 
أي استقالل يتبقى تحت وطأة ذلك كله؟

 حملت "االمن العام" اسئلة عما تبقى من الذكرى بانقضاء عقود، وهل ال يزال ثمة استقالل، الى صاحبي 
تجربتين تشابه اقترانهما بأنهما عرفا دولة االستقالل ودولة ما بعد اتفاق الطائف، وعبرا فيهما هما الوزير 
السابق للعدل الدكتور شارل رزق احد قدامى التجربة الشهابية، واالستاذ الجامعي والباحث الدكتور رغيد 
الصلح الطويل الباع في دراساته عن العالقة ما بين الدولتين، متحدرا من عائلة كانت الشريك الرئيسي 

في يوم 22 تشرين الثاني.

حصلت انتخابات 25 ايار 1947، وهو تاريخ 
اسود يف لبنان ويف تزوير االنتخابات عىل نحو 
فاضح. مل يستطع الشيخ بشارة اكامل عهده 
 .1952 عام  االرضابات  من  موجة  ووقعت 
ال بد من القول ان محاولة الرئيس الخوري 
كانت جيدة وايجابية، وهو مل ينب يف البداية 
نظاما وسياسة لبنانية جيدة فحسب، بل اىت 
عمال ممتازا عندما اقام الثنائية السياسية من 
خالل حزبني هام الكتلة الدستورية والكتلة 
الوطنية، ويف كل منهام تتمثل كل الطوائف، 
من  اليوم  موجود  هو  ما  غرار  عىل  وليس 

الحظ،  لسوء  ومسيحية.  وشيعية  سنية  كتل 
هذه  استغالل  يحسن  مل  بشارة  الشيخ  فان 

الفرصة«.
ماذا فعل الرؤساء الذين حلوا بعده؟

الرئيس  ان  ننكر  ان  رزق: »ال ميكننا  يجيب 
كميل شمعون كان شخصية فذة ، لكنه وقع 
تفرض  كانت  التي  الخارجية  االطامع  ضحية 
عىل لبنان االنتامء اىل حلف بغداد، ومل يستطع 
الحرب  يف  فوقعنا  املأزق،  هذا  من  الخروج 
االهلية املعروفة. جاء من بعده الرئيس فؤاد 
شهاب، وهو حقيقة الرئيس الكبري وصاحب 
التجربة الكبرية واستاذ الجميع. عىل كل َمن 
يطمح اىل العمل السيايس، ان يقرأ كتاب هذه 
القامة والتأثر بتجربته وفهمها جيدا. يف عهده 
متت العودة اىل الثنائية السياسية التي بدأها 
الشيخ بشارة، لكنه اعطاها ابعادا جديدة اكرث 

من الخوري«.
هل كان الرئيس شهاب اكرث الرؤساء محافظة 

عىل االستقالل؟
يجيب: »بالتأكيد. كان مثاليا ليس يف متسكه 
البلد  عليها  يقوم  ان  يجب  التي  باملبادىء 
فحسب، بل من خالل سريته الشخصية ايضا. 
مالية ال  ثروة  او اسس  زّور  انه  يقل عنه  مل 
سمح الله باعرتاف خصومه. كان خصمه االكرب 

رميون اده الذي اعرتف بنزاهة شهاب. نعود 
اىل الثنائية الحزبية التي اقامها شهاب وطورها 
"النهج" من جهة و"الحلف الثاليث" من جهة 
الطوائف. كان  اخرى، وهام يضامن من كل 
والرئيس  السني  كرامي  رشيد  الرئيس  معه 
صربي حامدة الشيعي وكامل جنبالط الدرزي. 
يف "الحلف" كان كميل شمعون وبيار الجميل 
السني  اده وحليفاهام صائب سالم  ورميون 
كانت  الثنائية  الشيعي. هذه  االسعد  وكامل 
وال تزال الرشط االسايس لقيام دولة يف لبنان. 
الشيخ  بتجربة  نتعظ  مل  الحظ  لسوء  لكن 
نتعظ  مل  منقوصة.  كانت  وان  حتى  بشارة 
بتجربة شهاب ايضا. ثم حل التعصب الطائفي 
الرئيس  عهد  يف  البلد.  عىل  سلبا  وانعكس 
استمرار  امل كبري يف  كان هناك  شارل حلو، 

الرئيس شهاب، لكنه اصطدم بازمة مل  نهج  
يعرف ابعادها ومعالجتها، وهي االشتباك مع 
عىل  اجربه  ما  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
الذي جرى  وتوقيعه  القاهرة  باتفاق  القبول 
الحدود مع  ارضنا عىل  فيه تسليم جزء من 
ارسائيل اىل سلطة تعمل خارج سلطة الدولة 
لتنفيذ حرب عصابات ضد ارسائيل. اعتقد جزء 
من اللبنانيني ان يف االمكان تحرير فلسطني 

برضبات من الكاتيوشا من الجنوب«.
بالسيادة  التفريط  مسؤولية  يتحمل  َمن 

الوطنية؟
ع  يقول رزق: »يتحمل املسؤولية كل من وقَّ
اتفاق القاهرة، والرئيس حلو ليس وحده، بل 
كل َمن وافق عليه، اي جميع النواب ماعدا 
واحدا هو رميون اده. االنىك انهم وافقوا عليه 
عليه.  يطلعوا  او  يقرأوه  ان  آنذاك من دون 
االتفاق  هذا  فرنجيه  سليامن  الرئيس  ورث 
وكان القنبلة املوقوتة التي عجلت يف تفجري 
الحرب اللبنانية االهلية. حاول الرئيس الياس 
رسكيس، تلميذ الرئيس شهاب، ان يعيد شيئا 
اريد  يقدر.  مل  لكنه  الدولة،  من  تبقى  مام 
التوقف عند هذا التاريخ الن البلد اصبح مذ 
لبنانية. صار رئيس  ذاك خاضعا لسلطة غري 
الجمهورية والحكومة والربملان اىل حد ما يف 
من  الذكرى  اليوم  نحيي  نحن  خارجية.  ايد 
غياب  اوجه  احد  وهذا  للبالد،  رئيس  دون 

الدولة«.
ما هو السبيل االمثل اىل استعادة االستقالل؟

االقتناعات  استعادة  يف  »يتمثل  رزق:  يقول 
تكون  وان  الربملاين،  النظام  يف  والبديهيات 
ال  وان  تعارض،  واقلية  تحكم  اكرثية  هناك 
تكون االكرثية طائفية. ال توجد عندنا يف لبنان 
املثال  سبيل  عىل  اخذنا  اذا  طائفية.  اكرثية 
االكرثية،  ميلكون  ال  الشيعة  ان  نرى  اليوم، 
عىل  استمررنا  اذا  املوارنة.  وال  السنة،  وال 
هذا الوضع  من خالل كتلتني شيعية وسنية 
وجود  عدم  يعني  فهذا  مسيحيتني،  وكتلتني 
حكم عندنا. بالعودة اىل ذكرى استقالل لبنان، 
فان ما نادى به الرئيس شهاب ال يزال يصلح 
الخوري،  الرئيس  قاله  ما  وكذلك  اليوم،  اىل 
تتجاوز  انتامءات حزبية  ان تكون هناك  اي 

الطائفية«.

الوزير السابق الدكتور شارل رزق.

لم يعرف اللبنانيون
بناء دولة والحفاظ

على استقاللهم
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مراجعتي  »بعد  الصلح:  رغيد  الدكتور  يقول 
التي  والوقائع  باالستقالل  تتعلق  التي  الوثائق 
توصلت اليها من خالل اطالعي عىل االحداث 
التي ادت اىل االستقالل، يتبني انه حدث مهم 
ليس يف تاريخ لبنان فحسب، بل املنطقة ايضا 
لبنان حصل عىل استقالله  الثالث، الن  والعامل 
مهمة.  اخرى  وبلدان  واندونيسيا  الهند  قبل 
مرتبط  وغري  وناجز  تام  استقالل  عىل  حصل 
بأي معاهدة كالتي متت بني العراق وانكلرتا. يف 
البداية كان طموح االستقالليني العرب الحصول 
عىل توقيع معاهدة بني بلدانهم وانكلرتا وفرنسا.

غري  استقالال  اخذ  فقد  لبنان  اىل  بالنسبة  اما 
وجود ضغط  مع  فرنسا،  مع  مبعاهدة  مرتبط 
للحصول عىل هذا النوع من املعاهدات التي 
رفضها  وقد  داخلية  تعقيدات  عادة  تخلق 
االستقالل،  بهذا  يستخف  َمن  مثة  اللبنانيون. 
وان عالقة بلدنا بقيت مستمرة مع فرنسا، وهذا 
الكبري  بالحدث  االستخفاف  مشاعر  من  جزء 
الكيان االرسائييل  لبنان قبل قيام  الذي حققه 
انتهاء  قبل  وسوريا  لبنان  استقل   .1948 عام 
الحرب العاملية الثانية، يف وقت كان الفرنسيون 
واالنكليز يسعون اىل اقالة اكرث االتفاقات اىل ما 
بعد الحرب ليتفرغوا اكرث اىل بلداننا يف املنطقة. 
اىل  الرصاع  ملا وصل  مذكراته:  ذكر ترششل يف 
ذروته يف معركة العلمني عىل الحدود املرصية 
علينا،  حالهام  وسوريا  لبنان  فرض  الليبية،  ـ 

فاضطررنا اىل اسرتضاء العرب باي وسيلة«.
هل يعتقد بان االستقالل بدأ بالتهاوي مبكرا؟

االستقالل  نسبة  ان  نرى  ما  حد  »اىل  يجيب: 
بدأت يف التنازل عام 1956 بفعل وقوع اهتزاز 
يف الداخل. كانت حرب السويس محطة مهمة 

الصلح: لبنان لن ينهار 
ويملك قابلية للنهوض مرة أخرى

وانعقاد ثاين قمة عربية بعد الحرب يف لبنان 
يف تلك السنة دعا اليها لبنان، وكان موضوعها 
املوقف من العدوان عىل مرص. بدأت املنطقة 
العربية تنقسم بني عروبة الرئيس جامل عبد 
يف  سبقته.  التي  الهاشمية  والعروبة  النارص 
هذه الفرتة كان الرئيس كميل شمعون عروبيا 
راديكاليا يؤيد العروبة الهاشمية ويعترب نفسه 
انكلرتا تدعمه.  حليفا للعراق واالردن، وكانت 
اللبناين  الداخيل  الجسم  يف  رشخ  هنا  حصل 
اليايف  عبدالله  واستقال  البلد،  عىل  وانعكس 
مع  يتامشيا  يك  الحكومة  من  سالم  وصائب 

العروبة الجديدة«.
هل سارا مع عروبة عبد النارص وفق اقتناعات 

لديهام بالرجل أم بضغط من الشارع؟
يعلق الصلح: »بفعل العاملني. كان سالم شابا 
االعجاب  جو  وكان  االيام.  تلك  يف  متحمسا 
يطغى حيال عبد النارص ونال اعجاب عدد من 
االمراء السعوديني. عام 1958 نستطيع القول ان 
امريكا ومرص اختارتا رئيس لبنان، وهام مل تخرتعا 
فؤاد شهاب بل تم تفاهم عليه بني البلدين. ال 
بد من االشارة اىل معركة االستقالل يف البداية 
ان مثة ضباطا انحازوا يف البداية اىل البقاء مع 
الفرنسيني، لكن شهاب كان ضدهم  اىل جانب 
كان  لحود.  اميل  الرئيس  والد  لحود  جميل 
مرحلته  يف  الديغولية.  بالتجربة  متأثرا  شهاب 
جمهورية  رئيس  وكان  استقالله،  لبنان  عزز 
جديا. يعمل ليل نهار عىل مرشوع بناء الدولة 
واملؤسسات. اهتم باالطراف جيدا وخفف من 
سياسة  رسم  عىل  وعمل  عليها.  الخارج  تأثري 
امنائية والتخفيف من الفوارق بني الطبقات. يف 
عهد الرئيس شارل حلو بدأت التجربة الشهابية 

يف الرتاجع، ومر يف مرحلة انتقالية«.
متى بدأ الهبوط الرسيع الستقالل البلد؟

يقول الصلح: »هنا اصبح النظام السيايس والبنية 
االجتامعية مكشوفة امام التدخالت الخارجية، 
ودخلت القضية الفلسطينية عىل يومياتنا بدعم 
من الحركة الوطنية، وانا كنت ادعمها. مثة َمن 
بدأ يشعر باننا منارس استقاللنا اكرث من خالل 
تحدينا ارسائيل. واصبح الباب مفتوحا اكرث امام 

التدخالت الخارجية«.
ماذا بقي من هذا االستقالل يف ظل الظروف 

التي يعيشها اللبنانيون؟
بلد  لبنان  ان  يقول  شعور  »هناك  يجيب: 
انه  اال  التحديات،  قوي جدا رغم كل مظاهر 
اثبت قدرته يف الحفاظ عىل مقومات صموده 
للصعود  قابلية  وميلك  ينهر،  ومل  االمكان  قدر 
والنهوض مرة اخرى. اعتقد يف املعيار االستقاليل 
اللبنانيون  يشعر  ان  ما  مريح  غري  الوضع  ان 
استقاللنا  ان  اقول  ال  املبادرة.  فقدوا  بأنهم 
مفقود اىل درجة ان نكون فيها مسلويب االرادة 
وغري قادرين عىل الوصول اىل تفاهم بني القادة 
السياسيني. هذا التفاهم يساعدهم عىل حفظ 
انفسهم اوال، واملطلوب منهم ان ميارسوا درجة 
اعىل قليال من الالانانية حرصا عىل مصالحهم«.

يساعد عىل  السياسية  الطبقة  تفاهم  ان  هل 
توفري السيادة يف البلد؟

ان  االستقالل  هذا  يف  »يقال  الصلح:  يعقب 
نحرص عليه ونعمل عىل تعزيزه وانهاضه. املؤمل 
اليوم ان البلد من دون رأس. مثة تقصري حيال 
الجيش وعدم دعمه، واالخطر كان الغاء خدمة 
العلم، وانا ال افهم هذا االمر عىل االطالق. هذه 
جرمية. املدخل االسايس هو االتفاق عىل الوضع 
من  وليس  اسرتاتيجيا مشرتكة،  وبلورة  الراهن 
الرضوري ان نتفق عىل كل يشء. علينا ان نتفق 
من  االخرين  اىل  ندفعه  قد  الذي  الثمن  عىل 

اجل الحفاظ عىل لبنان«.

الباحث الدكتور رغيد الصلح.

على السياسيني ان 
يمارسوا درجة اعلى 

قليال من الالانانية
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جورج شاهني

يفرتق السفري السابق يف واشنطن الدكتور رياض طبارة والعميد 
املتقاعد الدكتور امني حطيط يف قراءتهام مسار الحرب الدولية 
عىل الدولة االسالمية يف العراق والشام )داعش(، ويلتقيان عىل 
عدم توقع نتائج وشيكة لها تفيض اىل تدمري التنظيم االرهايب. 

يلتقيان كذلك عىل استبعاد اخراج لبنان من تداعيات ما يجري 
بني  الدويل  التحالف  تحديد وظيفة  ويختلفان عىل  من حوله، 
االبعد  الهدف  بأن  وقائل  داعش  تقويض  اىل  يرمي  بأنه  قائل 

هو سوريا.  

■ كيف تنظر اىل حرب التحالف الدويل يف 
سوريا اليوم؟ حرب شاملة ام عابرة؟

يف  داعش  ضد  للحرب  املعلن  الهدف   □
القتالية،  قدراته  اضعاف  وسوريا  العراق 
ومن ثم القضاء عليه. هذا ما اعلنه الرئيس 
انها حرب  املفروض  من  لذا،  اوباما.  باراك 
تقديرات  ان  ولو  لها مهمة محددة،  عابرة 
االمريكيني للمدة التي تتطلبها هذه املهمة 
متتد اىل سنوات عدة. لكنني اعتقد ان مثة 
مشاورات  االقل  عىل  او  مفاوضات،  بداية 
بني امريكا وروسيا، ولرمبا ايران، بالنسبة اىل 
فيه  يرغب  الذي  سوريا  يف  السيايس  الحل 
"جنيف  اجتامع  اتفاق  نسق  عىل  الطرفان 

2" يف كانون الثاين 2014. 

متويل  مصادر  تجفيف  شعار  تجد  هل   ■
داعش والقضاء عليه كافيا الستعادة االمن 

الدوليني؟ واالستقرار 

طبارة: اوباما رفض التحرك املبكر
والغرب ال يتحرك بال قيادة اميركية

البيت  من  اعلنها  التي  اوباما  خطة   □
ويف  داعش،  الضعاف  ايلول   10 يف  االبيض 
النهاية تدمريه، احتوت عىل اربع نقاط: اوال 
مساندة  ثانيا  معاقله،  عىل  جوية  رضبات 
ثالثا  االرض،  عىل  تحاربه  التي  القوى 
محاربة  يف  الكبرية  امريكا  قدرة  استعامل 
من  داعش  متكن  دون  والحؤول  االرهاب 
املدنيني  مساعدة  رابعا  بهجامت،  القيام 
الثالثة  النقطة  هجرّهم.  الذين  االبرياء 
تحتوي عىل مهمة تجفيف مصادر التمويل 
"مبساعدة رشكائنا" كام قال. تعترب امريكا ان 
نفسه،  التنظيم  منها  عدة  التمويل  مصادر 
املمولني  ملعرفة  واسعة  حملة  بدأت  وقد 
ال  قسام  ان  تعترب  ايضا  لكنها  وايقافهم. 
الخليج،  بأس به يأيت من مواطنني يف دول 
وغريها  الدول  هذه  تحض  اليوم  وهي 
اىل  االموال  تحويل  مراقبة  التشدد يف  عىل 
تقوم  باجراءات  نسمع  بدأنا  وقد  الخارج. 

املسؤوليني  كبار  من  وغريهام  بانيتا  ليون 
بالتحرك  الرئيس  نصحوا  حينه،  يف  االمنيني 
ال  الغرب  ان  علمت  رفض.  لكنه  املبكر 
ملاذا  اما  امريكية.  قيادة  دون  من  يتحرك 

تحرك اليوم فثمة اسباب عدة: 
اوال ـ وصل تنظيم داعش اىل منابع برتول 
العراق، وامريكا مضطرة لحامية  رئيسية يف 
املهمة  هذه  اوروبا  سلمتها  بعدما  البرتول 

يف خمسينات القرن املايض. 
ثانيا ـ تأخرت امريكا يف التعاطي الفاعل مع 
الثورة السورية حتى اصبحت ثورة مسلحة 
منها  وتفرع  سوريا،  اىل  القاعدة  ودخلت 
الخراسان  مجموعة  تفرعت  كام  داعش 
هدفها  الن  االخطر  امريكا  تعتربها  التي 
حول  ومصالحه  الغرب  مهاجمة  االوحد 

العامل، وكذلك روسيا ومصالحها. 
ثالثا ـ رمبا االهم بالنسبة اىل االمريكيني ان 
بلدان  من  يأتون  املتطرفني  املقاتلني  االف 
امكانهم  ويف  نفسها،  امريكا  ومن  اوروبية 
البلدان  هذه  اىل  جديد  من  الدخول 
بسهولة والقيام باعامل ارهابية فيها. اضف 
كثريا  ويتأثر  طبيعته  يف  املرتدد  اوباما  ان 
العام  الرأي  ان  وجد  االستطالعات،  بنتائج 
االمرييك انقلب فجأة ـ بعد ذبح الصحافيني 

تدمير داعش هو الخيار 
الوحيد الميركا واملجتمع 

الدولي بعدما تأخرا كثيرا 
في معالجة االزمة السورية

georgestchahine@gmail.com

الحرب الدولية على داعش: 
هل يبقى لبنان في اإلستقرار غير املستقر؟

سيستمر التحالف الدولي ضد الدولة االسالمية في العراق والشام )داعش( في شكله واهدافه خاضعا 
لجدل مستفيض، دونما االتفاق على تصور جازم لما سيؤول اليه. ال خريطة طريق واضحة تظهر جديا ان 
الغارات الجوية ستحسم الحرب. لكن، اين لبنان مما يجري من حوله، وهو اليوم واحدا من االهداف التي 

يتوخاها التنظيم االرهابي؟

بها هذه البلدان يف هذا االتجاه. اذا، هذا 
لذلك  اوسع.  خطة  من  قسم  هو  الخيار 
للقضاء  ذاته  يف  يكفي  ان  املنتظر  غري  من 
واالستقرار يف  االمن  واستعادة  داعش  عىل 
الخطة  ستوصل  هو: هل  السؤال  املنطقة. 
الهدف؟ هل هي  اىل هذا  الشاملة الوباما 
الوحيد  الخيار  انها  اعتقد  االمثل؟  الخيار 
كثريا  تأخرا  بعدما  الدويل  واملجتمع  المريكا 
خطة  وهي  السورية.  االزمة  معالجة  يف 
نتائجها  معرفة  الصعب  من  االمد،  طويلة 

النهائية يف الوقت الحارض.

بات  ان  اىل  الدويل  التحالف  يتحرك  مل   ■
ومواطنيه  الغرب  يهدد  داعش  تنظيم 
يف  االقليات  له  تعرضت  ما  تجاهل  بعدما 

الرشق؟
وزيرة  فيهم  مبَن  اوباما  مساعدي  كبار   □
الدفاع  ووزير  كلينتون  هيالري  الخارجية 

سوتلوف  وستيفن  فويل  جاميس  االمريكيني 
هذا  ضد  للتدخل  معارضة  غالبية  من  ـ 
التنظيم يف العراق وسوريا اىل غالبية مهمة 

تساند التدخل وان من الجو. 

■ هل صحيح ان مثة صمتا روسيا وايرانيا 
حيال ما يحصل؟ كيف تفرس املوقفني؟ 

التخلص من داعش  وايران  تريد روسيا   □
العراق  يف  االخرين.  واملتطرفني  والخراسان 
بضعة  اىل  املناطق  بعض  يف  داعش  وصل 
وهناك  االيرانية،  الحدود  من  كيلومرتات 
مجموعات معارضة يف ايران تتعاطف معه 
وقد تدعمه. اما الروس فيعلمون ان قسام ال 
بأس به من مقاتليه هم من الشيشان، وقد 

عودتهم  لدى  الشيشانية  املقاومة  يحيون 
اىل بالدهم. لذلك ال اعرتاض للدولتني عىل 
استثنيا  وان  حتى  داعش  االئتالف  محاربة 
او  لالئتالف،  املعلن  الهدف  دام  ما  منه، 
يقودونه،  الذين  لالمريكيني  االقل  عىل 
التكفريية.  املجموعة  هذه  عىل  القضاء 
لكن املشكلة بالنسبة اليهام هي: ماذا بعد 
داعش؟ يف العراق الجواب هو عراق مقسم 
وشيعية.  وسنية  كردية  مناطق،  ثالث  اىل 
الكردية،  البشمركة  جيشها:  منها  لكل 
والحرس الوطني الذي هو يف طور االنشاء 
يف االنبار وضواحيها السنية، وما تبقى من  
الغالبية  ذي  الجنوب  يف  العراقي  الجيش 
الشيعية. كل ذلك لرمبا يف اطار من الحكم 
الفيديرايل او ما شابه يؤمن مصالح االفرقاء 
الكربى هي يف سوريا ألن  املشكلة  الثالثة. 
اليها  التي ارشت  املشاورات  او  املفاوضات 
الكل مصالح  ال تزال يف بداياتها. هنا لدى 
يبقي  نظام  اىل  الوصول  يف  ايران  مهددة: 
لها نفوذها يف الحكم السوري، روسيا التي 
البحر  محيط  يف  حليف  من  لها  يعد  مل 
قدم  موطئ  تريد  سوريا  سوى  املتوسط 
ثابتا فيها مبا يف ذلك الحفاظ عىل قاعدتها 
سوريا  تريد  امريكا  طرطوس،  يف  البحرية 
االقل حدودا هادئة  تؤمن عىل  لها  موالية 
النظام  مع  الحال  كانت  كام  ارسائيل  مع 
الحل  سيكون  كيف   .1973 منذ  السوري 
ما  كل  اعلم.  الله  االحجية؟  لهذه  النهايئ 

اعلمه انها ستستغرق وقتا طويال.

يجري؟  ما  يف  ودوره  لبنان  موقع  اين    ■
كيف ميكن ان يستفيد؟

تحت  سنوات  بضع  منذ  موضوع  لبنان   □
مظلة امنية اقليمية دولية الن ال احد من 
القوى الفاعلة يريد تفلت االوضاع ليصبح 
ايران  ال  عليها.  السيطرة  الصعب  من 
لكل  روسيا.  وال  السعودية  وال  امريكا  وال 
لبنان  تساعد  الدول  هذه  الخاصة.  اسبابه 
ومساهامتها  املخابرايت  تعاونها  خالل  من 
يف  الديبلوماسية.  ومساندتها  العسكرية 

الدويل  املجتمع  يقدر  نفسه،  الوقت 

السفري الدكتور رياض طبارة.

تحقيق
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لبنان، ولذلك يسمح  السيايس يف  الواقع 
يف  متضاربة  مواقف  باتخاذ  البلد  لهذا 
مسائل معينة. وافق لبنان يف مجلس االمن 
يف  اعلن  ثم  ومن  رئايس،  اعالن  عىل  مثال 
كثريا  عليه.  يوافق  ال  انه  نفسها  الجلسة 
اجتامع  يف  موقفا  الخارجية  وزير  يعلن  ما 
او  الجمهورية  رئيس  بعدها  يقوم  رسمي 

رئيس الوزراء بالنأي بنفسه عنه.

مسؤولية  واستقراره  لبنان  أمن  أليس    ■
هذا التحالف الدويل؟ 

هذا  ان  لبنان  اىل  بالنسبة  املشكلة   □
االفرقاء  كل  يشمل  ال  الدويل  الغطاء 
جبهة  وخصوصا  االرض،  عىل  الفاعلني 

املجموعات  وداعش وغريهام من  النرصة 
املتطرفة التي هي حاليا يف حرب مفتوحة 
مع حزب الله. لذلك، فالغطاء االمني يتم 
املتطرفني  من  االحيان  بعض  يف  اخرتاقه 

معارك  او  او هناك،  تفجري هنا  نحو  عىل 
وخصوصا  والزمان،  املكان  يف  محدودة 
اللبنانية - السورية. السؤال  عىل الحدود 
الدول  مصلحة  ستبقي  هل  هو:  الكبري 
مظلة الهدوء االمني يف لبنان ام ان احدها 
او بعضها ستتغري مصالحه يف هذا املجال؟ 
الحدود  عىل  املناوشات  ستسخن  هل 
فيتدخل  عليها،  السيطرة  نفقد  حد  اىل 
وتتفلت  وغاراته  بطائراته  التحالف 
االوضاع؟ اعتقد ان الجواب مييل اىل النفي 
ان  واملنتظر  خطر،  الوضع  ان  رغم  حاليا 
حال  يف  املنظور  املستقبل  يف  لبنان  يبقى 
من "االستقرار غري املستقر" الذي نشهده 

حاليا منذ مدة.

هل  سوريا،  يف  الدويل  التحالف  حرب   ■
تراها شاملة ام عابرة؟

امريكية  بقيادة  الدويل  التحالف  يخوض   □
املنطقة  يف  استنزاف  حرب  عريب  ومتويل 
لجأ اليها بعدما فشلت املحاوالت االمريكية 
السابقة يف حسم املواجهة، واسقاط سوريا 
من موقعها االسرتاتيجي يف محور املقاومة. 
الحرب  لهذه  الحقيقي  الهدف  ان  نرى 
يختلف عام يشاع  بانها حرب ضد ارهاب 
داعش وجبهة النرصة. هي حرب يراد منها 
التغلغل التدريجي االجنبي يف امليدان ملنع 
سوريا يف مرحلة اوىل من استثامر انجازاتها 
امليدانية والحسم، ثم انتاج بيئة متآلفة مع 
الوجود العسكري االجنبي يف املنطقة خارج 
قرارات الرشعية الدولية، ويف مرحلة الحقة 
االنتقال اىل املواجهة املبارشة مع الحكومة 
بشار  الرئيس  بقيادة  وجيشها  السورية 
االسد بعدما تكون قد دمرت معظم بنيتها 
التحتية. ال اعتقد ان لهذا املخطط مقومات 

كافية للنجاح.

حطيط: حرب التحالف الدولي ضد داعش 
لم تمّسه ولم يتألم بعد

■ وضع التحالف الدويل احد عناوين حربه 
مصادر  تجفيف  املتطرف  التنظيم  عىل 
خطة  تنجح  هل  تدمريه.  ثم  ومن  متويله 

كهذه؟
التي  االجراءات  يف  النظر  امعنا  لو   □
داعش،  ضد  الدويل  التحالف  اتخذها 
منها مل ميسه  ايا  ان  بكل وضوح  الستنتجنا 
مل  انه  اذ  قدراته.  يؤثر عىل  ومل  العمق،  يف 

يشعر بأمل الحصار ومل يأبه للغارات الجوية، 
حساب  عىل  سوريا  يف  التوسع  يف  واستمر 
رغم  السنة  مناطق  يف  العراق  ويف  االكراد، 
كلفته يف  بلغت  استهدافه  ان  من  يقال  ما 
الشهر االول 1.3 مليار دوالر، لكنه مل يقتل 
اكرث من 150 من االرهابيني. لذلك نرى ان 
الحرب الحقيقية التي تقود اىل القضاء عىل 

داعش ينبغي ان تقوم عىل امرين:
الربي.  بالعمل  يتمثل  مبارش  ميداين  االول، 
والقوات  السوري  العريب  الجيش  نجد  هنا 
اذا  خصوصا  للمهمة،  جدا  مالمئة  الرديفة 
محكم  بتنسيق  الجوي  االسناد  لها  قدم 

معها.
بتجفيف  يتمثل  لوجستي  اداري  الثاين، 
او  بالرجال  تعزيزها  ملنع  القوة  مصادر 
اغراقها   او  والتجهيزات  السالح  تزويدها 

باملال. 
اذا حصل ذلك يقىض عىل داعش يف اقل من 
وتكتفي  ذلك،  تريد  ال  امريكا  لكن  شهرين. 
برضبات جوية ال تغري شيئا اساسيا، وتغض 

الخليجية  والدول  تركيا  قيام  عن  النظر 
باحتضانه و متويله .

املواجهة  يف  الدويل  التحالف  يتأخر  أمل   ■
الغرب  يهدد  املتطرف  التنظيم  بات  ان  اىل 

ومواطنيه.
الغرب  ارادة  من  بعيدا  داعش  ينشأ  مل   □
وقراره. فهو احدى االدوات التي استخدمت 
للنيل من سوريا. عندما قررت امريكا العودة 
الرشق  يف  امليدان  اىل  املبارشة  العسكرية 
االوسط اتخذت منه قناعا يربر هذه العودة، 
وزعمت انه بات يشكل تهديدا له وللمصالح 
الغربية. تاليا ال نرى ان الغرب تأخر يف اعالن 
العمق  يف  يخىش  انه  او  داعش  عىل  الحرب 
بالحرب  اليه وتظاهر  لجأ  بل  تهديداته،  من 
عليه عندما اتخذ القرار بادارة حرب استنزاف 
يف املنطقة. اما عن دور التنظيم يف العدوان 
النه  الغرب  يريده  عمل  فهو  االقليات،  عىل 
يصب يف املصلحة االرسائيلية املبارشة. عملت 
من  الرشق  افراغ  عىل  تزال  وال  ارسائيل 
املسيحيني، ودفع االقليات االخرى اىل الهجرة 
او التقوقع، مع اظهار املسلمني امة ال تقبل 
دينية  دويالت  اقامة  هو  الحل  وان  االخر، 
مذهبية تربر قيام ارسائيل عىل اساس ديني 
واعتبارها دولة الشعب اليهودي يف كل العامل. 

روسيا  صمتا  مثة  ان  القول  صحيح  هل   ■
وايرانيا حيال ما يحصل؟ 

□ الحرب ليست انفعاال وانزالقا اىل ما يريده 
العدو. الكل بات عىل علم بأن الحرب التي 
استنزاف  حرب  املنطقة  يف  امريكا  اطلقتها 
الحسم  حرب  يف  اخفاقها  بعد  اليها  لجأت 
وكام  االسد.  بشار  السقاط  شاءتها  التي 
موقعها  من  كل  وايران،  روسيا  ساهمت 
ومن زاوية نظر معينة يف الدفاع عن سوريا، 
بالسالح  االمداد  عرب  االن  تساهامن  فانهام 
وعرب  ومتطورة  جديدة  بانواع  والذخرية 
اي  املعلنة واملحذرة من  السياسية  املواقف 
مبا  السوري،  الجيش  مس  او  بري  تدخل 

يقلب الطاولة يف املنطقة ويغري من طبيعة 
حرب االستزاف اىل امر آخر ال تحتمله امريكا 
وحلفاؤها. بالتايل موقف ايران وروسيا صارم 
الدفاعي  املوقف  يف  سوريا  يحفظ  وعاقل 
او  االمر اي صمت  الذي ال ميس، وليس يف 

تساهل. 

■ اين تضع لبنان عىل خريطة كهذه؟ هل 
تراه عىل الئحة املترضرين سلفا؟

احتاجت  امريكا  ان  يبدو  لالسف،  ويا   □
لحرب  العام  املرسح  اىل  لضمه  لبنان  اىل 
االستنزاف. ولهذا اعلن داعش عند انطالق 
حرب االستنزاف ان لبنان جزء من خريطة 
اليوم  مهددا  لبنان  بات  املزعومة.  دولته 
اكرث من اي يوم مىض يف امنه واستقراره، 
املحاولة  االرهابيون  بدأ  بعدما  وخصوصا 
عرسال،  جرود  من  اوال  القتحامه  الجدية 
يتحرضون  وهم  بريتال،  جرود  من  وثانيا 
 - الجوالن  محور  لتحريك  ارسائييل  بدعم 
حاصبيا - شبعا يف اتجاه الجنوب. نرى ان 
تضافر  يفرض  كبري  تحد  امام  بات  لبنان 
لدفع  والشعبية  الرسمية  كلها  الطاقات 
تطبيق  يكون  قد  وتاليا  عنه،  االخطار 
معادلة الشعب والجيش واملقاومة للدفاع 
ما  خيار،  واحسن  رد  افضل  لبنان  عن 
لتسليح  الالزم  املال  عن  ُيفرج  ان  يفرض 

الجيش اللبناين.

الحدود  عىل  التطورات  ستنعكس  كيف   ■
لبنان  أمن  أليس  السورية؟   – اللبنانية 

واستقراره مسؤولية هذا التحالف الدويل؟ 
أمن  لحامية  الدويل  التحالف  ينشأ  مل    □
احد يف العراق او سوريا او لبنان. للتحالف 
االمر.  هذا  عن  بعيدة  ومهامت  وظائف 
التعويل عىل  لبنان  لذلك ليس من مصلحة 
بل  ال  واستقراره،  بأمنه  يعبأ  لن  تحالف 
االوسط  الرشق  ملف  يف  كورقة  اليه  ينظر 
املتفجر وامللتهب يف حرب استنزاف شاءتها 
الغربية  املساعدة  ان  نرى  لذلك  امريكا. 
الحقيقية والناجعة للبنان تكون عرب تزويد 
الجيش السالح والذخرية وتجفيف مصادر 

االرهابيني املتوجهني اليه.

القضاء على داعش ميداني 
مباشر بالعمل البري من خالل 

الجيش السوري والقوات 
الرديفة، ولوجستي 

بتجفيف مصادر قوته 
بالرجال والسالح واملال 

املساعدة الغربية 
الحقيقية والناجعة 

للبنان عبر تزويد الجيش 
السالح والذخيرة وتجفيف 

مصادر االرهابيني 
املتوجهني اليه

لبنان منذ بضع سنوات تحت 
مظلة امنية اقليمية دولية 
الن ال احد من القوى الفاعلة 

يريد تفلت االوضاع فيه

العميد املتقاعد امني حطيط.
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مقابلة
داود رمال

aborami20@hotmail.com

اتخذت وزارة الزراعة سلسلة تدابري احرتازية، 
كل  واستنفرت  الالزمة،  التوجيهات  وعممت 
االقىص  الحد  ضمن  من  ودوائرها  مصالحها 
مبارش  متاس  عىل  كونها  املتوافرة  لالمكانات 
مع ما هو غري متوقع يف فصل الخري وتقلبات 
الزراعية.  املواسم  ترضر  اىل  وصوال  الطقس، 
هذا ما تحدث عنه وزير الزراعة اكرم شهيب 

لـ"االمن العام"، عارضا تحضريات الوزارة.

■ مع اقرتاب فصل الشتاء، هل بدأت الحكومة 
التي يفرضها عىل  التحديات  االعداد ملواجهة 

الصعد املختلفة؟
□ جبه تحديات فصل الشتاء مرتبط باكرث من 
وزارة كوزارة االشغال العامة والنقل ووزارة 
واملياه.  الطاقة  ووزارة  والبلديات  الداخلية 
املالحظ ان تنظيف اقنية ترصيف مياه االمطار 
ان  املفروض  ومن  االوىل،  الشتوة  قبل  بدأ 
يكون تنظيف مجاري االنهر بدأ، وكذلك فتح 
الطرق  االمطار عىل  مياه  العّبارات ومسارب 

العامة والداخلية يف املدن والبلدات والقرى.

وفق  وزارة  كل  املهامت عىل  ُوّزعت  هل   ■
نطاق صالحيتها؟

□ كل وزارة تدرك مسؤولياتها ومهامتها، وال 
تحتاج اىل َمن يكلفها اياها.

 
االجراءات  هي  ما  للزراعة،  كوزارة   ■

أسواق دولية جديدة لتصريف اإلنتاج الزراعي 

شهيب: إستكمال إجراءات جبه تحّديات الشتاء
التغيير  ظل  في  الشتاء  لفصل  بالتحضير  واالدارات  الوزارات  تنشغل 
بتأثيرات  عملهم  قطاعات  في  المواطنون  يفاجأ  ان  واحتمال  المناخي 
االخيرة  االعوام  شهدت  وعيشهم.  رزقهم  مصادر  تطاول  سلبية 
حاالت استثنائية وضعت المعنيين امام تحد حقيقي، نجم عن هطول 
كميات كبيرة من المتساقطات ساحال وجبال. ناهيك بموجات صقيع 

تضرر منها المزارعون

االحرتازية التي تتخذونها تحسبا لفصل الشتاء؟
"خدمة  عرب  الوزارة  تطلب  آب  شهر  منذ   □
االنذار املبكر" من املعنيني واملزارعني جميعا 
الزراعية  والخنادق  واالنهر  املجاري  تنظيف 
وتتوىل  والسيول.  االمطار  مياه  رصف  لتأمني 
تزويد  الزراعية  العلمية  االبحاث  مصلحة 
القطاعات الزراعية والرسمية ووسائل االعالم، 
االحوال  عن  معلومات  خليوية،  رسائل  عرب 
الجوية واالرشادات الالزمة ملواجهة مفاعيلها، 
وتشمل االرشادات املزارعني وصيادي االسامك 
وتويل  املعنية.  االدارات  وكل  واملواطنني 
عرب  الطقس  بتقلبات  خاصا  اهتامما  الوزارة 
شبكة االرصاد يف مصلحة االبحاث التي تضم 
80 محطة، عىل ان تتوسع لتصبح 100 محطة 
املناخ  كبري يف رصد  دور  الشبكة  لهذه  قريبا. 
االرشاد  واستخالص  املناخي  التغري  ودرس 

الالزم للعاملني يف القطاع الزراعي.

واالشجار  الزراعية  املحاصيل  اىل  بالنسبة   ■
لحامية  متخذة  اجراءات  من  هل  املثمرة، 

املزارع؟
□ استباقا لالثار السلبية للقوارض، ومنها فرئان 
املراكز  تتوىل  املثمرة،  االشجار  عىل  الحقل، 
مصلحة  مراكز  وكذلك  املناطق،  يف  الزراعية 
االبحاث العلمية الزراعية، توزيع سموم الفرئان 
تخفيف  يف  يساهم  ما  املزارعني،  عىل  مجانا 
فصل  خالل  الحقل  فرئان  عن  الناجم  الرضر 

الشتاء حيث تقتات قشور االشجار والبصيالت 
واالدوية  االسمدة  توزيع  ذلك،  اىل  الزراعية. 
التي تساهم  النحل  الشتوية وادوية  الزراعية 
النحل  قفران  وحامية  الزراعات  تقوية  يف 
مناخه.  وتقلبات  الشتاء  مقاومة  تستطيع  يك 
كذلك توزع الوزارة قبل فصل الشتاء االعالف 

للامشية يك تساهم يف تغذيتها شتاء.

عىل  الوزارة  تعممها  ارشادات  من  هل   ■
هذا  يف  التباعها  املعنية  والجهات  املزارعني 

الفصل؟
□ بات واضحا عرب العالقة بني وزارة الزراعة 
يعتمد  ان  الزراعي،  القطاع  يف  والعاملني 
الزراعية  املراكز  ارشادات  عىل  املزارعون 
الحراثة  توقيت  ملعرفة  االبحاث  ومصلحة 
والتشحيل  واالدوية  االسمدة  ورش  والزرع 
الزراعي،  باالنتاج  يتعلق  ما  وكل  والقطاف، 
ذلك  اىل  يضاف  الجوية.  االحوال  وفق  وذلك 
ان مريب الدواجن، عىل سبيل املثال ال الحرص، 
االبحاث  مصلحة  ارشادات  عىل  يعتمدون 
وموجات  الطقس  وتقلبات  باملناخ  املتعلقة 
لتوفري سالمة  املواجهة  تدابري  التخاذ  الصقيع 
اصحاب  ذلك  يف  شأنهم  واالنتاج،  الدواجن 
بيوت البالستيك وصيادي االسامك، ومزارعي 
والزيتون  والكرمة  املثمرة  واالشجار  التفاح 
الذين تزودهم املراكز الزراعية ومراكز مصلحة 
والثلوج  الرياح  لجبه  االرشادات  االبحاث 
املناخية  والعوامل  والفيضانات  والصقيع 

القاسية.

الفصل  هذا  تتأثر يف  زراعية  قطاعات  مثة   ■
هو  ما  والطيور.  والدواجن  النحل  مريب  مثل 

دور الوزارة يف ارشادهم ومساعدتهم؟
خاصة  اهمية  مراكزها  عرب  الوزارة  تويل   □

مريب  ارشاد  عرب  العسل  وانتاج  النحل  لقطاع 
النحل وتزويدهم مستلزمات مواجهة االخطار 
النحل  لحامية  الالزمة  واالدوية  وتقنياتها 
وتأمني مقاومته شتاء. االمر عينه بالنسبة اىل 
مريب الدواجن والطيور الذين يستفيدون من 
ارشادات املراكز الزراعية والوحدات املتخصصة 
يف الوزارة، كذلك من ارشادات مراكز مصلحة 
االبحاث العلمية الزراعية املتعلقة باالحرتاس  
والوقاية من مفاعيل التقلبات املناخية خصوصا 

يف فصل الشتاء.

الفصل  هذا  يف  املساعدة  الخطوات  من   ■
ترصيف االنتاج، السيام زيت الزيتون والتفاح 
اسواق  فتح  اىل  سعي  مثة  هل  والحمضيات. 

جديدة؟
جديدة  اسواق  لفتح  تنقطع  ال  املساعي   □
زيت  خصوصا  اللبناين،  الزراعي  لالنتاج 
الطلب عليه يف  لتميزه وتزايد  البكر  الزيتون 
والوزارة  العامل.  يف  اللبناين  االنتشار  مواقع 
تنسق مع الجاليات ووزارة الخارجية لتسويق 
جودة  مبواصفات  يتمتع  الذي  الزيت  هذا 
وآخرها  الوزارة  مختربات  تؤكدها  مضمونة، 
مخترب فحص زيت الزيتون الحديث الذي تم 
افتتاحه الصيف املايض. كذلك تسعى الوزارة، 
بالتعاون مع وزارة الخارجية واملغرتبني وغرف 
الزراعة والتجارة، اىل تسويق االنتاج الزراعي 
السالمة  ملواصفات  الضامن  النوعي  اللبناين 

عليها  تؤكد  والتي  عامليا،  املعتمدة  الغذائية 
هنا  نسجل  للتصدير.  اسايس  كرشط  الوزارة 
تجاوبا واضحا من املزارعني للتقيد باملواصفات 

ومعايري الجودة والسالمة.

استعدادها السترياد  ابداء روسيا  ماذا عن   ■
االنتاج اللبناين، والسيام التفاح؟

االقتصادي  نقله  روسيا  من  عرضا  تلقينا   □
والصناعة  التجارة  جاك رصاف ورئيس غرفة 
فيه  تبدي  شقري،  محمد  بريوت  يف  والزراعة 
والبندورة والبطاطا  التفاح  استرياد  رغبتها يف 
للتعاون  استعداد  كل  وابدينا  لبنان،  من 
والسعي اىل تلبية الطلب مع تأكيد املواصفات 
ومعايري السالمة. املسألة تتابع ونأمل خريا يف 
فتح ابواب اسواق روسيا امام االنتاج الزراعي 

االسواق  يف  قبوال  يالقي  بات  الذي  اللبناين 
املطلوبة  االنواع  مطابقة  اىل  نظرا  االوروبية، 

للمواصفات واملعايري الدولية.

■ هل من آلية تنسيق وتعاون بني الوزارات 
لتدارك اي تأثريات سلبية؟ هل من خط ساخن 

مع املواطن؟ 
عرب  او  ثنائيا  قائم  الوزارات  بني  التعاون   □
مجلس الوزراء، والتنسيق مستمر بني الوزارة 
العامة  االشغال  ووزارة  االبحاث  ومصلحة 
والنقل يف ما يتعلق باحوال الطقس والتوقعات، 

وكذلك مع وزارة الداخلية والبلديات.

شديد  ذاته  الوقت  ويف  للزراعة  كوزير   ■
يف  املشتغلني  تنصح  مباذا  بالبيئة،  االهتامم 

القطاع الزراعي عىل انواعه؟
االرض  اىل  بالعودة  الشباب  انصح  اوال   □
من  مستفيدين  فيها،  واالنتاج  بها  والتشبث 
ومن  الزراعي،  ـ  العلمي  االهتامم  تنامي 
تنامي الطلب عىل االنتاج اللبناين. ثانيا انصح 
املزارعني باالستفادة من االرشاد الزراعي الذي 
املنترشة  مراكزها  عرب  الزراعة  وزارة  تتواله 
مراكز مصلحة  اللبنانية، وعرب  املناطق  يف كل 
انواع  لتحديد  الزراعية  العلمية  االبحاث 
وندرة  املناخ  وتغري  للرتبة  املالمئة  الزراعات 
املياه من خالل دراسات مجانية مسبقة. بذلك 
اضيف  واذا  ومعرفة،  علم  عىل  املزارع  يبني 
انتاجا  يؤمن  فإنه  املوروثة،  التجربة  اىل  ذلك 
التعاوين  بالعمل  املزارعني  انصح  ثالثا،  مالمئا. 
الجدي عىل ان يشمل التعاون الزرع والعناية 
والتطوير والتحديث وصوال اىل االنتاج النوعي، 
بجودة  الزراعي  انتاجنا  فيه  يتميز  وقت  يف 
نوعية يؤمنها تنوع بيئي ميتاز به لبنان بفصوله 
االربعة، وتنوع مناخه، وامكان االستثامر فيه 
بزراعات متوسطية وشبه استوائية وصحراوية 
يف آن واحد، والتأكيد عىل االنتاج النوعي وعىل 
ورشوطها،  االنتاج  يف  السالمة  معايري  احرتام 
لبنان ما  بيئة  التي تؤمنها  الجودة  مضافة اىل 
الذي  الزراعي  النتاجنا  تفاضلية  ميزة  يوفر 
تثبيت  عامل  ليشكل  فيه  التوسع  اىل  نسعى 

لشبابنا يف ارضهم واالنتاج فيها. 

وزير الزراعة اكرم شهيب.

منذ آب طلبت وزارة الزراعة 
عبر "خدمة االنذار املبكر" 

من كل املعنيني واملزارعني 
تنظيف املجاري واالنهر 

والخنادق الزراعية لتأمني 
صرف مياه االمطار والسيول
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اوباما حائر بني تركيا 
الشريكة في الناتو وايران 

النافذة في املنطقة

تباينات داخل ادارة الرئيس 
االميركي حيال سوريا 

والتعاطي معها

حرب التحالف ضد داعش طويلة ومعقدة:
إلتباس في العراق ومأزق في سوريا

ضد  االقليمي  ـ  الدولي  التحالف  حرب  انطالقة  على  شهرين  بعد 
الجوية  الضربات  هل  قليلة:  واجوبة  كثيرة  اسئلة  وداعش،  االرهاب 
كافية للقضاء على تنظيم الدولة االسالمية؟ اذا كان االمر يحتاج الى 
وسوريا؟  العراق  الى  الرسالها  المستعدة  الدول  هي  َمن  برية،  قوات 
لماذا  سوريا؟  دون  العراق  في  الجوي  تدخلهم  االوروبيون  يحصر  لماذا 
تحصر تركيا اهتمامها بسوريا دون العراق؟ لماذا تظهر على السياسة 
العراق ومالمح مأزق في سوريا؟  ارتباك في  بوادر  االميركية  والخطط 
ايران  عن  معزل  في  سوريا  في  يتقدما  ان  وحرب  لتحالف  يمكن  هل 
شقها  في  التحالف  حرب  من  الخراجهما  احراجهما  تم  لماذا  وروسيا؟ 
السوري؟ هل يمارس االتراك سياسة ابتزاز في مقابل سياسة توريط 

يمارسها االميركيون؟

تعّرض الرئيس االمرييك باراك اوباما النتقادات 
كثرية بعد سيطرة داعش قبل ثالثة اشهر عىل 
يف  االوراق  وخلط  العراق  من  واسعة  انحاء 
تحميل  اىل حد  االنتقادات  املنطقة، ووصلت 

ال  املنطقة.  ازمات  ملعالجة  اسرتاتيجية  رؤية 
تزال السياسة مبنية عىل ردود فعل، كام هي 
الحال مع مامرسات داعش اخريا ومع غريه يف 
اوقات ومراحل سابقة. بدال من اعتبار ظاهرة 
التي  واالزمات  للنزاعات  نتيجة  التنظيم 
تعيشها املنطقة منذ عقود، ويف اكرث من مكان 
ان  املقاربة عىل  تقوم  من صعيد،  اكرث  وعىل 
داعش لب املشكلة والقضاء عليه يعيد االمن 

واالستقرار اىل املنطقة.

2- عدم توصل واشنطن اىل قرارات وتوجهات 
داعش.  ضد  الحرب  خص  ما  يف  نهائية 
موجودة  والتباينات  مستمرة  فالنقاشات 
هناك  ومتطلباتها.  الحرب  هذه  حجم  حول 
خالف اسايس حول كيفية التعاطي مع الجناح 
السوري لداعش، اي مع قوات الدولة االسالمية 
الكونغرس  داخل  معارضة  مثة  سوريا.  يف 
ملوضوع انفاق نصف مليار دوالر عىل تسليح 
املعارضة السورية املعتدلة وتدريبها، والتي ال 
وجود لها فعليا عىل االرض املسيطر عليها من 
داعش وجبهة النرصة، خصوصا وان املعارضة 
املعتدلة لن تكون جاهزة للقتال اال بعد اشهر. 
مثة اتجاهات مختلفة داخل ادارة اوباما: َمن 
ضد  سوريا  يف  مزدوجة  رضبات  اىل  يدعو 
داعش والنظام، وَمن يدعو اىل اولوية رضبات 

التنظيم  تعاظم  مسؤولية  االمريكية  السياسة 
حل  يف  التلكؤ  بسبب  وتوسعه  املتطرف 
االزمة السورية، واالحجام عن دعم املعارضة 

املعتدلة. 

اوباما  يتعرض  الدويل  التحالف  انطالق  بعد 
اتهامه  حد  اىل  تصل  مجددا  النتقادات 
باالفتقاد اىل نهج متامسك ملحاربة الجامعات 
املتطرفة وانتهاج سياسة التدخل عن بعد من 
يقول  اسرتاتيجيا  يف  متباطئ  وبإيقاع  الجو، 
االنهيارات يف  بينام  تتطلب وقتا وجهدا،  انها 

املنطقة تجري بوترية متسارعة.
االستنفار  درجات  اقىص  يف  املتحدة  الواليات 
فرضت  ان  منذ  والعسكري  الديبلومايس 
االوسط.  الرشق  يف  واجندتها  ايقاعها  داعش 
رد فعل املسؤولني االمريكيني يعرّب عن "نقزة" 
جلل،  حدث  بعد  عميق  نوم  من  اوقظ  كَمن 
االدارة  تتاملك  ان  قبل  ومفاجأة  ارتباك  وعن 
اعصابها وتعيد االمساك بزمام املبادرة، وتطلق 
اسرتاتيجيا القضاء عىل دولة الخالفة االسالمية 
جرى  فضفاض  اقليمي  ـ  دويل  تحالف  عرب 
رسعة  االمريكيون  اثبت  عجل.  عىل  انشاؤه 
ليست  واسرتاتيجيتهم  خططهم  لكن  تحرك، 
فجوات  من  تعاين  وامنا  وواضحة،  مكتملة 

ونقاط ضعف وحلقات مفقودة، ابرزها:

1- داعش منظمة غري تقليدية والحرب ضدها 
عسكرية  ثكنة  مجرد  ليست  تقليدية.  غري 
يف  هي  عليها.  والقضاء  تدمريها  االمكان  يف 
وافراز  وثقافية  سياسية  حال  االمر  حقيقة 
معالجتها  توترات مذهبية وطائفية، ال ميكن 
الجوية.  الغارات  ووضع حد لها بسلسلة من 
شاخصة  تزال  ال  افغانستان  تجربة  هي  ها 
باكستان. يضاف  تجربة  امام واشنطن ومعها 
ازمات  مقاربة  يف  االمرييك  االمعان  ذلك  اىل 
ال  مرتابطة.  غري  باعتبارها  ومشاكلها  املنطقة 
كل  معالجة  الحالية مرصة عىل  االدارة  تزال 
عالقة  ال  ان  من  منطلقة  حدة،  عىل  مشكلة 
او  سياسة  ال  آخر  بكالم  اخرى.  مبشاكل  لها 

شوقي عشقوتي
lionbars@hotmail.com

وفق  التحالف  يف  االنخراط  ناحية  او  فاعلة، 
الرشوط والتصورات االمريكية: مرص منكفئة 
بحرب  وتطالب  العسكري،  التدخل  عن 
السعودية  االرهاب.  انواع  كل  ضد  شاملة 
سوريا  تجاه  امريكيا  اسرتاتيجيا  تغيريا  تريد 
من  والتخلص  املعتدلة،  املعارضة  دعم  عرب 
اعطى  الذي  السوري  النظام  ومن  داعش 
ايران قاعدة متقدمة يف املنطقة. تركيا لديها 
اال  املشاركة  وترفض  ومصالحها  اجندتها 
تنظيم  من  االوىل  املترضرة  ايران  برشوطها. 
الدولة االسالمية تعارض الرضبة العسكرية يف 
لرضب  خدعة  تكون  ان  من  وتخىش  سوريا، 
االيراين،  النفوذ  واضعاف  السوري  النظام 
جدية  الدولية  التحركات  تظهر  ال  وقت  يف 
تشمل  متكاملة  شاملة  واجراءات  حرب  يف 
داعش  عن  واملايل  العسكري  التمويل  قطع 
عىل  قيود  وفرض  االرهابية،  والجامعات 
االعالم  وسائل  واحتواء  واعضائها،  قادتها 

املتطرفة الداعمة.

اوكرانيا  ازمتي  بني  املوجود  الرتابط   -4
املتحدة  الواليات  بني  اشتباك  وسوريا يف ظل 
بازاء  حقيقية  مخاوف  تراودها  التي  وروسيا 
تعتقد  الذي  الجديد  الدويل  التحالف  هذا 
االزمة  مستغال  النهاية،  يف  سيستهدفها  انه 
من  عدد  يف  املتأزمة  واالوضاع  االوكرانية 
يف  الدائرة  االسالمية  والجمهوريات  الدول 
ايران  مثل  روسيا  ان  ويبدو  الرويس.  الفلك 
تعتقد ان الحديث هو عن داعش، وان الهدف 
طهران  خالله  ومن  دمشق  نظام  هو  الفعيل 

وموسكو.
عىل  واشنطن  يف  املسؤولني  تعرتي  الواقع  يف 
من  حال  والعسكري  السيايس  املستويني 
داعش  مثل  تنظيم  مع  اليقني.  وعدم  الشك 
تبدو  مختلفة،  تهديدات  لثالثة  مصدرا  ُيعد 
االسرتاتيجيا االمريكية غري كافية للقضاء عليه:

اىل  وسوريا  العراق  يتجاوز  االول  التهديد   •
دول اخرى يف املنطقة، مثل لبنان واالردن.

يف  التنظيم  بنجاح  يتعلق  الثاين  التهديد   •
الدول  من  اجنبي  مقاتل  الف   12 جذب 
الغربية، يستطيعون العودة اىل بالدهم وشن 

هجامت ارهابية.

تقرير

عىل  حرب  شن  ميكن  ال  حيث  داعش  ضد 
طرفني وهدفني يف آن. هناك َمن يرى االولوية 
وَمن  اضعافه،  او  السوري  النظام  السقاط 
التنظيم يف سوريا  الرتيث يف رضب  اىل  يدعو 
برضورة  وموسكو  طهران  اقناع  اجل  من 
"عقدة  لحل  جذري  سيايس  تحّول  احداث 
يف  املاليك"  "عقدة  حل  جرى  مثلام  االسد"، 
العراق. من دون حل هذه، ملا كان يف االمكان 
حشد التحالف والرشاكة من دول الخليج ويف 

مقدمها السعودية.

الرشق  يف  واالصدقاء  الحلفاء  تردد   -3
عسكرية  بادوار  االضطالع  لناحية  االوسط 

تركيا الرقم الصعب يف التحالف.

قيادة مرتبكة لتحالف مثقوب.
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• التهديد الثالث هو ما اثاره التنظيم من 
مخاوف لدى الرأي العام االمرييك من امكان 
واملنشآت  االمريكيني،  عىل  هجوم  تنفيذ 
الواليات  وداخل  الخارج  يف  االمريكية 

املتحدة ايضا.
وادارته  الوباما  االسرتاتيجية  الخطة 
تتمحور حول نقاط اساسية هي: العمليات 
االرهاب/  محاربة  املبارشة/  العسكرية 
العمل ضد املقاتلني االجانب/ وقف التمويل 
االعالمي  التحرك  االنسانية/  واملساعدات 
تدريب  املتشددين/  عن  الرشعية  لنزع 

القوات العراقية واملعارضة السورية/... 
فهو  االسرتاتيجيا،  يف  االسايس  املحور  اما 
حشد تحالف دويل واقليمي لتضييق الخناق 
عليه  تحصل  الذي  اللوجستي  الدعم  عىل 
الجامعات الجهادية يف العراق وسوريا. واما 
االمريكية واكرثها  الخطة  املراحل يف  اعنف 
تدمري  مرحلة  فهي  السيايس،  للجدل  اثارة 

داعش داخل سوريا.
الحرب  ان  تعني  كهذه  اسرتاتيجيا  لكن 
شهور  اىل  سيمتد  امدها  وان  ستطول، 
وسنوات. بالتأكيد ليس مقدرا لها ان تنتهي 

قبل نهاية والية اوباما.
وضوحا،  اكرث  العراق  يف  الوضع  يكون  قد 
مثة  لالحتواء.  قابلية  اكرث  هناك  واملشكلة 
تصور امرييك بأن الحكومة العراقية الجديدة 
تشكل رشيكا ميكن العمل معه عىل مواجهة 
الحرس  وبأن  االسالمية،  الخالفة  دولة 

وترشيعه  انشاؤه  املنوي  العراقي  الوطني 
سيقوم مبهمة ملء مواقع وفراغات داعش 
وسيمثل  العراقية.  االرايض  يف  تقهقره  فور 
الوجود  الوطني  الحرس  مع  الجيش 
قوات  انخراط  مع  االرض  عىل  العسكري 
اساسية  مشاركتها  ستكون  التي  البيشمركة 
العالقة  العراق، بعد حل املشاكل  يف شامل 

بني بغداد واربيل، واولها النفط.
اال ان الوضع العراقي مفخخ بعبوات سياسية 
الجديدة  الحكومة  تكتمل خطة  مل  وامنية. 
وان تعيني  العبادي، خصوصاً  برئاسة حيدر 
وزيري الدفاع والداخلية استنفد الكثري من 
يف  يفلحوا  مل  واالمريكيون  والجهد،  الوقت 
التفاهم مع العشائر السنية التي تشكو من 
امليليشيات الشيعية الجديدة "قوات الحشد 
تغيري  اىل  وسعيها  ومامرساتها  الشعبي" 
وفكرة  دميوغرافيا.  املناطق  بعض  معامل 
تزال  ال  محافظة  لكل  الحرس  قوات  انشاء 
قيد الدرس، فيام داعش يتقدم عىل االرض 
التوسع، ورمبا تكون  اىل مزيد من  ويسعى 

كركوك. نحو  التقدم  الجديدة   مفاجأته 
بعدما اشاع التغيري السيايس مع ازاحة املاليك 
عن رئاسة الحكومة آماال وتوقعات متفائلة، 
يبدو ان قطار حكومة العبادي توقف بفعل 
ما يعرتي التحالف الدويل وتركيبته وخططه 
وادوار مكّوناته، مع غياب خريطة الطريق 
راسخ  اقتناع  ظل  ويف  الواحدة،  واالهداف 
الوحيد  الحل  ليست  الحرب  هذه  بأن 
لذلك  االرهاب.  عىل  للقضاء  االسايس  او 
حرب  الجوية  الغارات  سقف  تحت  تدور 
يف  وترتفع  وسوريا،  العراق  يف  االرض  عىل 
املرشق  يف  املذهبي  الرصاع  وترية  املنطقة 
باتساع رقعة  الجزيرة، وتنذر  العريب وشبه 

املواجهة االقليمية بني ايران وخصومها.
ويحتمل  ملتبسا  العراق  يف  الوضع  كان  اذا 
سوريا  يف  الوضع  فإن  واالجتهاد،  التأويل 
يف  الجميع  يتساوى  حيث  وغامض،  مقفل 
وجود  ال  بأن  يعرتفون  االمريكيون  املأزق. 
فعليا لقوات املعارضة املعتدلة عىل االرض، 
تستلزم  والتأهيل  التدريب  خطط  وان 
شهورا وسنوات، وان خمسة آالف مقاتل يف 
االمريكيون  يعرف  كافيا.  ليس  االوىل  السنة 
ان الرضبات الجوية من بعيد ال تؤدي اال اىل 
افادة النظام واضعاف املعارضة، وان الحرب 
الربية عىل االرض للتحالف غري ممكنة وغري 
ناجحة من دون تركيا التي لديها جيش كبري 
سوريا  اىل  جغرافيا  االقرب  وهي  وقوي، 
الوضع  مبستقبل  غريها  من  اكرث  واملعنية 

واملعادلة فيها.
اقامة  للتدخل، وهي  لرتكيا رشوطها  ان  بيد 
منطقة عازلة عىل الحدود من الجهة السورية 
املعارضة  قوات  تجميع  قاعدة  مثابة  تكون 
وانطالقها،  وتدريبها  املعتدلة  السورية 
العامل  ارشاك حزب  وعدم  االكراد  واحتواء 
االتحاد  الكردستاين وفرعه يف سوريا )حزب 
وربط  التحالف،  يف  الكردي(  الدميوقراطي 
الحرب ضد داعش بخطة عسكرية او سياسية 
للتخلص من النظام السوري ورحيل الرئيس 
يف  الحرب  ستؤدي  ذلك  سوى  االسد.  بشار 
الرئيس  نظام  قدرات  تعزيز  اىل  انقرة  نظر 
االسد وفرصه، وكذلك نفوذ ايران يف املنطقة. 
ما تريده هو تحديد االفق السيايس للحرب 

ضد داعش يف سوريا، ومعرفة ما اذا كان ما 
جرى يف العراق من ازاحة املاليك والحد من 
غياب  يف  سوريا.  عىل  ينسحب  ايران  نفوذ 
اسرتاتيجيا واضحة للتحالف، ال ترغب تركيا 
يف ان تزج بنفسها وحيدة يف االتون السوري، 
وال ان تجازف باجتياز الحدود مع سوريا من 

دون غطاء دويل.
ويتطابق مع موقف  يلتقي  ال  لكن موقفها 
تحديد  تتفادى  التي  املتحدة  الواليات 
عسكريا  الحرب  لهذه  النهائية  االهداف 
السورية.  الساحة  يف  خصوصا  وسياسيا، 
راغبة وغري  فان واشنطن غري  االرجح،  عىل 
االسد،  الرئيس  تطيح  لحرب  متحمسة 
رهانها  اطاحة  اىل  تؤدي  ان  من  وتخىش 
مع  واتفاق  سياسية  تسوية  عىل  الرئييس 
وايضا  النووي،  برنامجها  شأن  يف  ايران 
التطورات  تدفع  ان  عىل  "الفرعي"  رهانها 
اىل  وروسيا  ايران  السورية  الساحة  عىل 
املوافقة عىل تسوية سياسية لالزمة السورية 

واستعجالها.
مع  لالتفاق  تزال  ال  اوباما  لدى  االولوية 

ايران حول ملفها النووي، والرئيس االمرييك 
اذا مل يحصل هذا  انه  اعتقاده  يزال عند  ال 
االتفاق، فإن االوضاع اىل مزيد من التعقيد 
يف العراق وسوريا، فيام االتفاق يساعد عىل 
ايجاد حل يف سوريا وحلحلة التوتر االمرييك 

ـ الرويس.
الحرية  عن  ناجم  سوريا  يف  االمرييك  املأزق 

بني تركيا الحليفة والرشيكة يف اطار الناتو، 
لكن  املنطقة.  يف  واملؤثرة  النافذة  وايران 
حسابات  يعيق  َمن  وحدها  ايران  ليست 
آخر  عامل  مثة  ويحركها.  وتوجهاته  اوباما 
االمريكية  االنتخابات  يف  يتمثل  داخيل 
آخر  يدل  حيث  الشهر،  هذا  النصفية 
االمريكيني  غالبية  ان  عىل  االستطالعات 
الجمهوري  الحزب  دعم  اىل  يتجهون 
االرهاب  نحو  تشددا  االكرث  بأنه  املشهور 
للفوز يف االنتخابات. وهذا ما يجعل الحزب 
بها  يتمتع  التي  الغالبية  يفقد  الدميوقراطي 
السياسة  يف  يقرر  الذي  الشيوخ  مجلس  يف 
الجمهوريون  اذا اصبح  الخارجية االمريكية. 
والشيوخ،  النواب  مجليس  عىل  مسيطرين 
والخارجية  الداخلية  اوباما  اجندة  كل  فإن 
تجاه  واشنطن  سياسة  وتعود  ستتجمد، 
سابقا.  عليه  كانت  ما  اىل  االوسط  الرشق 
وهي سياسة مبنية عىل مكافحة االرهاب يف 
الدرجة االوىل، خصوصا بعدما طغت مسألة 
داعش وتصدرت املشهد االقليمي واالهتامم 
الدويل عىل ما عداها من قضايا وتهديدات.

ليست داعش مجرد ثكنة 
عسكرية يمكن وضع حد 

لها بالغارات الجوية

الجيش والبيشمركة 
والحرس الوطني يمألون 

فراغات تنظيم الدولة 
االسالمية في العراق

واشنطن غير متحمسة 
الطاحة الرئيس السوري 

حتى ال تطيح مشروع 
االتفاق مع ايران

ايران جزء من املشكلة ام من الحل؟

تنظيم داعش يف العراق وسوريا: متى تحرض القوات الربية؟
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األمن العام يعبر تنازع حكومتي 1989 بال إنقسام
غ��داة انته��اء والية الرئيس امني الجميل منتصف ليل 22 ايلول 1988، وتعذر انتخاب خلف له، نش��أت ازمة دس��تورية 
تحولت للفور اش��تباكا سياس��يا متثل بانقس��ام وطني حاد هو نزاع الحكومتني. بني حكومة ترأس��ها قائد الجيش العامد 
ميش��ال عون وقع رئيس الجمهورية قبيل مغادرته الحكم مراس��يمها، واخرى ترأس��ها الرئيس سليم الحص كانت ال تزال 
مستمرة منذ اغتيال رئيسها االصيل رشيد كرامي عام 1987. عّمم الخالف عىل رشعية كل من الحكومتني االنقسام، وطاول 
مؤسسات الدولة اللبنانية كلها تقريبا. حينذاك متكن االمن العام، للمرة الثانية بعد "حرب السنتني" عامي 1975 و1976، 

من جبه تحدي انقسامه عىل نفسه، محافظا عىل متاسكه.
يروي العميد املتقاعد اسعد الطقش املرحلة تلك، وقد وضعه النزاع السيايس والوطني يف صلبه بتعيينه مديرا عاما لالمن 
الع��ام بالتكليف يف املناطق الخاضعة لس��لطة حكوم��ة الرئيس الحص يف 13 ترشي��ن االول 1988، ردا عىل تعيني رئيس 
الحكوم��ة العس��كرية يف 11 ترشين االول العميد نديم لطيف مديرا عاما لالم��ن العام، فاقترصت صالحياته عىل ما كان 
يع��رف ب�"املنطقة الرشقية". رمى قرار الدكتور عبدالله الرايس، وزير الداخلية يف حكومة الرئيس الحص، اىل تكليف احد 
املفوضني هو العقيد الطقش مهامت املديرية العامة. تبادلت الحكومتان الطعن يف قانونية تعيني العميد لطيف والعقيد 
الطق��ش، اال ان الضابطني لزم��ا منصبيهام، وجنبا املديرية بتعاونهام انقس��اما حقيقيا كاد يعرضه��ا للتفكك. لزم العقيد 

الطقش منصبه حتى 24 كانون الثاين 1991، تاريخ تسلم رميون روفايل املديرية العامة لالمن العام. 

سيطرة العامد عون، وبعد اصداري جواز 
 ،1990 حزيران   11 يف  الجديد  السفر 
 11 الوزراء يف  قرار مجلس  وبعد صدور 
الضباط  التحاق  اىل  الداعي   1990 متوز 
الجيش  بقائد  فورا  جميعا  والعسكريني 
مغادرة  بعد  واخريا  لحود،  اميل  العامد 
وسفر  الجمهوري  القرص  عون  العامد 
خارج  اىل  اسبوع  بعد  لطيف  اللواء 
البالد. كنت امارس عميل يف ارشاف وزير 
ثقة  نالت  حكومة  امرة  يف  الداخلية، 
ملزمة،  استشارات  بعد  النيايب  املجلس 
ويف ظّل رئيس للجمهورية منتخب وفقا 

للدستور.

شيئا  املك  مل  الصفر.  من  العمل  بارشت 
من مقومات االدارة. لكن مبعاونة زماليئ 
الدكتور  الرئيس  من  وبدعم  الضباط، 
ونبيه  الرايس  الدكتور  والوزراء  الحص 
تأمني  من  متكنت  جنبالط  ووليد  بري 
االعالم  وزاريت  مبنى  يف  املناسبة  االمكنة 
واستئجار  الحمراء،  شارع  يف  والسياحة 
مبنى المن عام بريوت يف محلة املصيطبة. 
وبفضل سلفة مالية مقدراها 350 مليون 
من  العام  االمن  حاجات  تأمنت  لرية 
اللوازم واملطبوعات والقرطاسية ووسائل 
عىل  اما  واالتصاالت.  واملحروقات  النقل 
العقيد  زماليئ  فاستمر  املعامالت،  صعيد 
حافظ شحاده يف تجديد جوازات السفر 
يف  املطار.  دائرة  محفوظات  اىل  مستندا 
العقيد  زمييل  عمد  باالجانب  يتعلق  ما 
حسن السبع اىل منح االجنبي اقامة ملدة 
ستة اشهر يصري اىل تجديدها ستة اشهر 
فرتة  بعد  االجانب.  بقانون  عمال  اخرى 
تّم طبع بطاقات االقامة وجوازات السفر 
لبنان  يف  الالجئني  للفلسطينيني  واملرور 
وثائق  اىل  الدرس،  قيد  بطاقات  وحاميل 

السفر الخاصة بالحّجاج.

ضعيفا  االمني  العمل  كان  املقابل،  يف 
يف  نشارك  كنا  املعلومات.  مجال  يف 
االمن  ملجلس  الدورية  االجتامعات 

ذات  بالتحقيقات  نكتفي  املركزي. 
الطابع االداري. مل تكن لدينا نظارة. كان 
وابعادهم  العنارص  ضبط  االسايس  هديف 
القوى  وسائر  واالحزاب  امليليشيات  عن 
السياق،  هذا  يف  االرض.  عىل  النافذة 
فسخت عقود تطوع اكرث من 50 مفتشا 
ومن  اعاملهم.  مبراكز  التحاقهم  لعدم 
واملداخالت  االمنية  العقيات  تذليل  اجل 
املناقالت،  مجال  يف  خاصة  السياسية، 
الفاعلة.  السياسية  القوى  مع  تواصلت 
وحسني  فرنجيه  سليامن  الرؤساء  زرت 
نبيه  والوزراء  كرامي،  وعمر  الحسيني 
كنت  البزري.  ونزيه  جنبالط  ووليد  بري 
مع  هاتفيا  او  شخصيا  دائم  اتصال  عىل 
دامئا  الحريص  الحص،  الدكتور  الرئيس 
مني  طلب  بحيث  القانون  تطبيق  عىل 
ايلَّ  صادر  امر  او  طلب  كل  يف  مراجعته 
يف  او  ملعالجته  للقوانني  مخالفة  فيه 

مجلس الوزراء.

السلطة.  وانا،  لطيف  اللواء  نتنازع،  مل 
مصلحة  فيه  ملا  الخدمة  يف  نتنافس  كنا 
القضايا  يف  ننسق  كنا  واملجتمع.  الوطن 
املرجعيات  اختالف  متجاوزين  املهمة 
السياسية. اذكر جيدا انه اتصل يب هاتفيا 
يف ساعة متأخرة من الليل للحؤول دون 
أثر  من  لها  ملا  الشخصيات  احدى  سفر 
يسء عىل الوضع املايل يف البلد. بناء عىل 
طلبه اتصلت فورا بالرئيس الحص حيث 
لبنان  مرصف  حاكم  مع  املعالجة  جرت 
عالقتي  تنقطع  مل  نعيم.  ادمون  الدكتور 

عىل  حصلُت  عندما  الضباط.  زماليئ  مع 
الشؤون  ضابط  كّلف  املالية،  السلفة 
االتصال  املوسوي  عيل  املقدم  االدارية 
جداول  العداد  الرشقي  الشق  يف  بزميله 
ارسالها  اجل  من  املرضية  املساعدات 
وتوقيعها بغية رصف قيمتها، شعورا مني 
العام  االمن  موظفي  عن  مسؤول  بأنني 

جميعا، خاصة يف قضاياهم املعيشية.
تأمني  عىل  االوىل  املرتبة  يف  عملنا  طبعا 
عسكريي  طلبات  ثم  الناس،  حاجات 
العمل عىل  تأّمن  العام.  االمن  وموظفي 
نحو طبيعي يف دوائر الجوازات واالجانب 
الحصول  بعد  خاصة  وسواها،  والحدود 
السفر  ووثائق  االقامة  بطاقات  عىل 
مليون  طبع  وبعد  لالجانب،  واملرور 
الجديد  االمنوذج  من  لبناين  سفر  جواز 
ذي الحجم الصغري، تتصّدره االرزة ضمن 
الضباط  ترقيات  واجراء  لبنان،  خريطة 
الصحية  البطاقة  املوازنة واصدار  واعداد 
تاريخ  يف  االوىل  للمرة  التعهد،  واعتامد 
او  املستشفيات  لدخول  العام،  االمن 

اجراء الفحوص املخربية.

يف  جدا  جميلة  اليوم  العام  االمن  صورة 
النجاحات  بعد  خاصة  املواطن،  وجدان 
الباهرة يف االمن الوقايئ الذي انقذ ارواح 
وبعد  الضحايا،  مئات  بل  ال  العرشات، 
العام  املدير  به  قام  الذي  الرائع  الدور 
إبراهيم يف تحرير مخطويف  اللواء عباس 
جثث  واستعادة  معلوال  وراهبات  اعزاز 
الرهائن،  عرشات  واطالق  تلكلخ  قتىل 
املعامالت  انجاز  تسهيل  ذلك  اىل  يضاف 
العاملني  بشؤون  واالهتامم  للمواطنني 
وعنارص.  ضباطا  العام  االمن  يف  جميعا 
عاما   40 منذ  احمله  هاّم  لدّي  ان  غري 
العام  لالمن  جديد  قانون  اصدار  هو 
بحيث  بها،  املعمول  الهيكلية  يقونن 
كام  التبديل.  او  للتغيري  عرضة  تعود  ال 
امتنى اعتامد الالمركزية االدارية يف االمن 
العام ملا لها من حسنات كثرية للمواطن 

واالدارة.

كل  رشعية  يف  النظر  وجهات  اختلفت 
قانونية  وكذلك  الحكومتني  هاتني  من 
الواقع  لكن  املنصب.  هذا  يف  تعيينهام 
املدير  هو  لطيف  نديم  اللواء  ان  اثبت 
عون،  ميشال  العامد  حكومة  يف  العام 
العام  املدير  هو  الطقش  اسعد  والعقيد 
سليم  الدكتور  حكومة  يف  بالتكليف 
السلطة  عىل  التنازع  يحل  مل  الحص. 
آثار  دون  الحكومتني  بني  ما  االجرائية 
العام  االمن  عىل  وخطرية  كبرية  سلبية 
واملواطنني. مل تعرتف حكومة عون، وتاليا 
عن  الصادرة  باالعامل  لطيف،  اللواء 
يف  العاملني  الضباط  او  الطقش  العقيد 
امرته، والعكس صحيح ايضا. اصدر وزير 
الداخلية الدكتور عبدالله الرايس تعميام 
واىل  ودوائره،  العام  االمن  مراكز  كل  اىل 
قبول  بعدم  قىض  االجنبية،  البعثات 
العامة  املديرية  عن  صادرة  معاملة  اي 
اللواء  توقيع  حاملة  تكون  العام  لالمن 
التوقيع منه،  املكلفني  الضباط  او  لطيف 

الصادرة  التواقيع  واعتامد  تنفيذها،  او 
من  كل  يف  االصيلني  الدوائر  رؤساء  عن 
منذ  واملطبوعات.  واالجانب  الجوازات 
خطورة  الضباط  معظم  ادرك  البداية، 
العام،  االمن  قيادة  يف  االنقسام  هذا 
وعملوا عىل تفاديه. متنى العقداء اسعد 
شحاده  وحافظ  السبع  وحسن  الطقش 
اثناء  يف  الرايس  الوزير  عىل  وآخرون 
اجتامعهم به يف 12 ترشين االول 1988 
تتعرض  ال  حتى  عام،  مدير  تعيني  عدم 
ويفقد  عموما،  للخطر  الناس  مصالح 

جواز السفر قيمته خصوصا. 

اجتمعت  التكليف،  قرار  صدور  بعد 
لطيف  اللواء  اىل  الضباط  من  وفد  مع 
عليه  واقرتحنا  الخيل،  سباق  ميدان  يف 
الحضور  يف  الضباط  جميع  يستمر  ان 
كاملعتاد،  اعاملهم  ومامرسة  مكاتبهم  اىل 
جاءنا  الربيد.  توقيع  عن  هو  وامتناعه 
عون  العامد  ارص  اذ  بالرفض،  الجواب 

صالحياته  لطيف  اللواء  مامرسة  عىل 
كاملة، ال سيام منها توقيع جواز السفر.

وتحّملت  صالحيايت،  مارست  لذلك  تبعا 
املناطق  يف  عام  كمدير  مسؤوليايت 
الحص  الرئيس  لسلطة حكومة  الخاضعة 
يف  الغربية"،  بـ"املنطقة  تعرف  وكانت 
ميارس  لطيف  اللواء  كان  الذي  الوقت 
يف  مسؤولياته  ويتحّمل  صالحياته  ايضا 
املناطق الخاضعة لسلطة حكومة العامد 
بـ"املنطقة الرشقية".  عون وكانت ُتعرف 
يف البدء، مل تتجاوز سلطته ثلث مساحة 
عديد  ربع  يقارب  بعديد  الجمهورية 
االمن العام. اخذت تلك السلطة تتضاءل 
ضعف  بسبب  وعديدا  مساحة  تدريجيا 
انتخاب  من  بدءا  عون،  حكومة  سلطة 
 5 يف  للجمهورية  رئيسا  معوض  رينه 
ترشين الثاين 1989، ثم الياس هراوي يف 
املناطق  خروج  وبعد  الثاين،  ترشين   24
عن  اللبنانية  القوات  لنفوذ  الخاضعة 

 لم نتنازع، اللواء لطيف وانا، 
السلطة. كنا نتنافس في 
الخدمة ملا فيه مصلحة 

الوطن واملجتمع

املتقاعد  العميد 
أسعد الطقش

إستعادة
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دائرة أمن عام البقاع الثانية:
ضبط شبكات إرهابية وعصابات خطف 

ومالحقة تّجار مخّدرات

تحقيق

■ كيف انعكست االزمة السورية واالعداد 
الكبرية من الوافدين عىل عمل الدائرة؟

نواح  من  كبرية  انعكاسات  لها  كانت   □
املعامالت  عدد  ارتفع  جهة  من  عدة. 
الدائرة مبعدل  املنجزة يوميا يف كل مراكز 
عام  اضعاف  وعرشة  خمسة  بني  يرتاوح 
كانت عليه قبل االحداث السورية. كذلك 
ارتفع  الجرائم  عدد  ان  االحصاءات  بينت 
عىل نحو ملحوظ، السيام تلك املتأتية من 
خلسة  اللبنانية  االرايض  دخلوا  اشخاص 
جرائم  عن  فضال  االقامة،  نظام  مخالفني 
هنالك.  ما  واىل  والقتل  كالرسقة  اخرى 
من  باشارة  دائرتنا،  امام  املوقوفني  معدل 
موقوف  مئة  حدود  يف  املختص،  القضاء 
اللبنانيني  غري  باالفراد  ناهيك  شهريا، 
الذين توقفهم االجهزة العسكرية واالمنية 
الرسمية االخرى. امام هذا الواقع املستجد، 
القصوى.  الحدود  اىل  الجهوزية  رفعنا 
الرسمي  العمل  دوام  متديد  لناحية  اداريا 
انجاز  بهدف  املراكز  كل  يف  الحاجة  عند 
املطلوبة،  بالرسعة  املواطنني  معامالت 
واالداري  العديل  التدقيق  اجراء  بعد 
الالزم. وامنيا لناحية تسيري دوريات سّيارة 
واالستقصاء عن الجرائم بانواعها املختلفة، 
القضاء  عىل  واحالتهم  مرتكبيها  وتوقيف 

املختص.

امن  دائرة  انقسمت  سنتني  منذ حواىل   ■
السبب  ما  اثنتني،  اىل  اداريا  البقاع  عام 

والغاية؟
اللواء  تسلم  مع  انه  الجميع  يعلم   □
اطلق  املديرية،  يف  مهامته  ابراهيم  عباس 
خطة تطوير االمن العام وتحديثه من كل 
النواحي. من ضمن تلك الخطة استحداث 
املحافظات،  معظم  يف  اضافية  دوائر 
ومركزها  البقاع  يف  الثانية  الدائرة  فكانت 
يف بعلبك اىل جانب الدائرة االوىل ومركزها 
انجاز  فتسهيل  الغاية  اما  زحلة.  يف 
وتوفري  واستعجالها،  املواطنني  معامالت 
الوقت ونفقات انتقالهم من اماكن بعيدة 

حيث  الشتاء  فصل  يف  خصوصا  نسبيا، 

البقاع  عام  امن  دائرة  مهامت  تغطي 
جنوبا  رياق  من  املمتدة  املناطق  الثانية 
بعلبك  جرود  ومن  شامال،  الهرمل  حتى 
وعرسال رشقا حتى السلسلة الغربية لجهة 
وبلدة   قرية   42 تشمل  غربا.  البقاع  سهل 
بني  جغرافيا  االكرب  هي  مساحة  عىل  متتد 
لبنان، ويقطنها نحو  العام يف  االمن  دوائر 
الف  ومئتي  لبناين  مواطن  الف  اربعمئة 

من التابعية السورية.
الرائد  الدائرة  رئيس  بدأ  املعطيات  بهذه   
"االمن  اىل   حديثه  القرصيفي  حسنني 

■ ما ابرز مسؤوليات الدائرة؟
ترعاها  التي  واملهامت  االعامل  تتوىل   □

قوانني االمن العام وانظمته، ومنها:
املعامالت  وامتام  السفر  جوازات  منح   •
يف  ابدالها  او  كتجديدها  الصلة،  ذات 
صور  عىل  واملصادقة  محددة  حاالت 
املرور  جوازات  انجاز  قبول  صفحاتها، 
وثائق  الدرس،  قيد  وفئة  القيد  ملكتومي 
الكفالة،  نقل  طلبات  الفلسطينية،  السفر 
اىل  سياحية  من  السامت  تحويل  طلبات 
املصادقة  عمل يف حاالت محددة، طلبات 
طلبات  اللبنانية،  السفر  جوازات  عىل 
اضافة مهنة عىل جواز السفر، وغريها من 

املهامت.
كاالقامات  تجديدها،  او  االقامة  منح   •
والدراسة.  واملجاملة  والدامئة  السنوية 
استكامل  بعد  املعامالت  هذه  وتنجز 

االجراءات االدارية والعدلية.
واالجانب  العرب  الرعايا  اوضاع  متابعة   •
والوقوف  االقامة  نظام  التزامهم  ومدى 
يف  التحقيق  وطلباتهم،  مراجعاتهم  عىل 
تلفها  او  السفر  جوازات  فقدان  طلبات 
او رسقتها، طلبات قيد مواليد، تصحيح يف 
اثبات وفاة، واي طلبات  الهوية،  وقوعات 
او  املختص  القضاء  من  ترد  اخرى  رسمية 

من االدارات الرسمية املعنية.
• مكافحة اعامل التخريب ومالحقة دعاة 
االرهابية،  واالعامل  واالضطرابات  الفوىض 

وكل ما ميس السلم االهيل.
العام  باالمن  املنوطة  باملهامت  القيام   •
كضابطة عدلية ذات اختصاص نوعي عام، 
يشمل مالحقة كل انواع الجرائم وتوقيف 

املجرمني يف ارشاف القضاء املختص.

بسبب االحداث السورية 
واالعداد الكثيرة من 

الوافدين، زادت اعداد 
املعامالت بني 5 و10 اضعاف

االدارية:  هيكليتها  اوال  عارضا  العام"، 
شعب  اربع  رئاستها،  اىل  الدائرة  "تضم 
واالستقصاء  والتحقيق  الرس  امانة  هي 
مراكز  واربعة  واملوقوفني،  والحامية 
اقليمية يف بعلبك وشمسطار ودير االحمر 
يربط  القاع  هو  حدوديا  ومركزا  والهرمل، 
ال  جوسية.  منطقة  عرب  وسوريا  لبنان  بني 
بد من االشارة اىل ان حركة عبور املواطنني 
آب   6 منذ  توقفت  املركز  هذا  خالل  من 
يف  الدائرة  االمنية  االحداث  بسبب   2012

سوريا".

الشدياق منير 
mounirchidiac2014@gmail.com

جرائم خطف،  القبض على  عصابات  الى  ارهابية،  من توقيف شبكات 
الى مالحقة  تجار مخدرات ومروجيها، انجازات امنية حققتها دائرة امن 
في  جديد  مركز  واستحداث  االدارية  مهماتها  الى  الثانية  البقاع  عام 
لمبنى  التحضير  باجراءات  ناهيك  اثنين،  آلخرين  والتحضير  االحمر،  دير 

مستقل للدائرة في مدينة بعلبك

القى  وقد  الطرق.  فتقفل  الثلوج  تتكدس 
يف  القاطنني  املواطنني  ترحيب  القرار  هذا 
املنطقة التي تتبع جغرافيا واداريا للدائرة 

وثناءهم.

قصرية  مدة  منذ  مستحدثة  الدائرة   ■
نسبيا. هل يعني ذلك عدم امكان التحدث 

عن انجازات تطويرية؟

نتوقف  مل  الدائرة،  انشاء  حداثة  رغم   □
والتطوير  التحديث  اىل  السعي  عن  لحظة 
اللواء  اطلقها  التي  الخطة  مع  متاشيا 
عدة،  امنية  انجازات  حققنا  وقد  ابراهيم، 
وقمنا بتحديث اداري ولوجستي نذكر منه:

1- استحداث مركز اقليمي جديد يف بلدة 
لتسهيل  يلزم  ما  بكل  مجهز  االحمر،  دير 
انجاز معامالت املواطنني واستعجالها وفقا 

الحدث معايري الخدمة العامة.
وتطوير  الكومبيوتر  اجهزة  تحديث   -2
التابعة  واملراكز  الدائرة  يف  العمل  برامج 

لها، متاشيا مع التقنيات الجديدة.
3- اعتامد برامج التواصل االلكرتوين وتقنياته 
ما  للمديرية،  املركزية  واالدارة  الدائرة  بني 
اتاح تعقب املعاملة ملعرفة مكان وجودها 
يف اي مكتب او دائرة، ومتى تنجز، وكذلك 
والصادرة،  الواردة  املعامالت  تسجيل 

وسواها من االمور يف وقت قصري نسبيا. 

رئيس دائرة أمن عام البقاع الثانية الرائد حسنني القرصيفي.

نطاق عمل دائرة امن عام البقاع الثانية.
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امتام  يف  ورسعة  سهولة  ذلك  وانعكس 
معامالت املواطنني وارتياحا لديهم.

4- تعزيز الدائرة واملراكز بعنارص اضافية من 
العسكريني بنسبة راوحت  بني 10 و20 % .

5- زيادة عدد االليات يف مراكز الدائرة ما 
سمح بزيادة عدد الدوريات السّيارة التي 
ننفذها  ليال ونهارا ضمن النطاق الجغرايف 

للدائرة للمحافظة عىل االمن.
 

اما عىل املستوى االمني فنذكر:
لتزوير  اختاما  متتلك  شبكات  توقيف   -1
يحوزون  اشخاص  وتوقيف  املستندات، 
مزورة  واقامات  للحدود  عبور  قسائم 
التحقيق  وتم  بها.  االتجار  او  الستعاملها 

معهم  يف ارشاف القضاء املختص.
كان  وتعقبها،  ارهابية  شبكات  رصد   -2
جرى   عدة.  لتفجريات  يتحرضون  افرادها 
ارشاف  يف  معهم  والتحقيق  توقيفهم 

العامة املختصة. النيابة 
وتوقيفهم  عصابات  من  افراد  مالحقة   -3
مواطنني  خطف  جرائم  ارتكبوا  كانوا 
القضاء  عىل  واحالتهم  وسوريني،  لبنانيني 

املختص بعد التحقيق معهم.  
دائرتنا  من  وعسكريني  ضباط  مشاركة   -4

عملية  تنفيذ  أمنت  التي  املجموعة  ضمن 
اطالق راهبات معلوال.

مخدرات  وترويج  تجارة  شبكات  رصد   -5
وتوقيفها يف ارشاف القضاء املختص.

■ هل من مشاريع مستقبلية؟
انجاز  بدء  منها  عدة،  مشاريع   □

مستقل  مبنى  النشاء  الالزمة  التحضريات 
للدائرة ومركز بعلبك االقليمي ضمن عقار 
قدمته مشكورة بلدية بعلبك لهذه الغاية. 
جديدين  مركزين  استحداث  ندرس  كام 
ضمن نطاق الدائرة يف الفرتة املقبلة متاشيا 
اطلقها  التي  والتحديث  تطوير  خطة  مع 

ابراهيم. اللواء 

نحّضر النشاء مبنى
 جديد للدائرة في بعلبك 

واستحداث مركزين جديدين 
ضمن نطاق الدائرة 

في املرحلة املقبلة

تمكنا من توقيف 
شبكات ارهابية كانت 
تحّضر لتفجيرات عدة

انتظام يف تقديم املعامالت.

والتدقيق فيها.
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دائرة أمن عام الجنوب الثانية:
ضبط شبكات تجّسس للعدو اإلسرائيلي

تحقيق

ومالحقتهم، ودعاة الفوىض واالضطرابات 
واالعامل االرهابية ومس السلم االهيل.

العام  باالمن  املنوطة  باملهامت  القيام   •
كضابطة عدلية ذات اختصاص نوعي عام، 
يشمل مالحقة كل انواع الجرائم وتوقيف 

املجرمني يف ارشاف القضاء املختص.

■ هل كان لالعداد الكثيفة من الوافدين 
السوريني انعكاس عىل عمل الدائرة؟

□ بالطبع، من نواح عدة. فاالعداد الهائلة 
االحداث  جراء  السوريني  الوافدين  من 
غري  نحو  عىل  زادت  بالدهم،  يف  الدائرة 
املعامالت  اعداد  جدا  وكبري  مسبوق 
املنجزة يف كل دوائر االمن العام املنترشة 
دائرتنا.  ومنها  اللبنانية،  االرايض  عىل 
اضعاف.  ثالثة  من  اكرث  املعامالت  زادت 
يوميا  ننجز  السابق   يف  كنا  حني  ففي 
مواطنني  اقامة  تجديد  معاملة   150 نحو 
سوريني، بتنا ننجز اكرث من 600  معاملة. 
نسبة  ملحوظ،  نحو  عىل  ايضا،  زادت 
املرتبطة  تلك  السيام  عموما  الجرائم 
الشخصية  والوثائق  املستندات  بتزوير 
ارتفعت  كام  وغريها.  واالقامات  الرسمية 
بني  واملستندات  الوثائق  فقدان  حاالت 
تنظيم  السوريني، وهذا يستتبع  الوافدين 
محارض تحقيق تهدف اىل معرفة االسباب 
هذه  تلك.  املستندات  لفقدان  الحقيقية 
من  جملة  اتخاذ  استدعت  املستجدات 
بنسبة  العديد  التدابري االستثنائية كزيادة 
الدائرة،  مراكز  يف   % و20   10 بني  تراوح 
االستمرار  لناحية  فيها  العمل  وتفعيل 
داموا  ما  املواطنني  معامالت  استقبال  يف 
يستمر  بحيث  املركز،  يف  موجودين 
فضال  الرسمي.  الدوام  بعد  ما  اىل  العمل 
حتى  اربعاء  كل  العمل  دوام  متديد  عن 
نسلم  اننا  علام  الظهر،  بعد  الخامسة 
املواطنني معامالتهم املنجزة حتى الثامنة 

مساء طيلة ايام االسبوع.

تحققت  تطويرية  انجازات  من  هل   ■
عىل صعيد الدائرة ومراكزها؟ تحضري املعامالت.رئيس دائرة امن عام الجنوب الثانية النقيب عيل حالوي.

الجنوب  عام  امن  دائرة  تسمية  تبدلت 
دائرة  اسم  سابقا  تحمل  وكانت  الثانية، 
االدارية  الهيكلية  مع  متاشيا  النبطية 
يف  اعتمدت  التي  الجديدة  والتنظيمية 
سياق  يف  العام،  لالمن  العامة  املديرية 
اطلقها  التي  والتطوير  التحديث  خطة 

املدير العام اللواء عباس ابراهيم.
رئيس  مع  بداية  العام"  "االمن  تناولت   
هيكليتها  حالوي  عيل  النقيب  الدائرة 
شعب  رئاستها  اىل  تضم  التي  االدارية 
وثالثة  والتحقيق،  واالستقصاء  الرس  امانة 

■ ما هو النطاق الجغرايف واالداري لعمل 
الدائرة؟

والقرى  والبلدات  املناطق  يشمل   □
املمتدة بني بلدة شبعا رشقا حيث الحدود 
انصار  بلدة  حتى  السورية،  ـ  اللبنانية 
زفتا شامال، وصوال حتى  بلدة  غربا، ومن 
حيث  جنوبا  ورميش  الشعب  عيتا  بلديت 

الحدود اللبنانية مع فلسطني املحتلة.

■ ما هي ابرز مهامتها؟
توليها  التي  واملهامت  االعامل  تتوىل   □
القوانني واالنظمة النافذة للمديرية العامة 

لالمن العام، ومنها عىل سبيل املثال: 
السفر  جوازات  منح  طلبات  قبول   •
تجديد  انجاز  قبول  وتجديدها،  اللبنانية 
وفئة  القيد  ملكتومي  املرور  جوازات 
الفلسطينية،  السفر  وثائق  الدرس،  قيد 
العرب  للرعايا  السنوية  االقامات 
االقامة  املجاملة،  اقامات  واالجانب، 
طلبات  الكفالة،  نقل  طلبات  السنوية، 
عمل،  اىل  سياحية  من  السامت  تحويل 
جوازات  صور  عىل  املصادقة  طلبات 

السفر اللبنانية، وسواها من املعامالت. 
واالجانب  العرب  اوضاع  متابعة   •
االقامة،  لنظام  املخالفني  وخصوصا 
التحقيق يف طلبات فقدان جوازات السفر 
العرب  العامل  فرار  رسقتها،  او  تلفها  او 
تصحيح  مواليد،  قيد  طلبات  واالجانب، 
تثبت  ارث،  حرص  الهوية،  وقوعات  يف 
من صحة زواج، اثبات وفاة، واي طلبات 
املختص،  القضاء  من  تردنا  اخرى  رسمية 
مثل  املعنية  الرسمية  االدارات  من  او 

دوائر االحوال الشخصية وغريها.
ومكافحة  سّيارة  امنية  دوريات  اجراء   •
به  املخلني  مراقبة  عرب  االمن  ميس  ما 

قبضنا على شبكة تزوير 
عمالت في حوزتها اكثر 

من مليون و200 الف 
دوالر مزورة

نعمل على ربط عمل الدائرة 
واملراكز باملديرية مباشرة 

عبر تقنيات االتصال

وبنت  وجباع  النبطية  يف  اقليمية  مراكز 
اثنان  حدودية  مراكز  ثالثة  اىل  جبيل، 
املحتلة  فلسطني  مع  الحدود  عند  منها 
حاصبيا  يف  وثالث  ومرجعيون،  تبنني  يف 
عند الحدود مع الجوالن السوري املحتل 

ومزارع شبعا اللبنانية وتالل كفرشوبا. 
عىل  الحدودية  املراكز  عمل  يقترص 
دون  من  فقط  املواطنني  معامالت  انجاز 
مع  الحدود  اقفال  بسبب  العبور،  وثائق 
من  املحتلني  السوري  والجوالن  فلسطني 

العدو االرسائييل.

الشدياق منير 
mounirchidiac2014@gmail.com

حققت دائرة امن عام الجنوب الثانية انجازات الفتة بتوقيفها شبكات 
تجسس تعمل للعدو االسرائيلي، والقائها القبض على شبكات تزييف 
امنية،  انجازات  موازاة  في  ووثائق.  مستندات  لتزوير  واخرى  الذهب 
الى  الى مركز جديد سيصير  تعكف على تحديث مراكزها وتطويرها، 

افتتاحه قريبا

نتوقف  مل  املستجدة  الضغوط  رغم   □
التحديث متاشيا مع  اىل  السعي  يوما عن 
خطة التطوير التي اطلقها اللواء ابراهيم، 
الصعد  عىل  عدة  انجازات  لنا  فكانت 

اللوجستية واالمنية واالدارية، منها:  
1- انهاء كل التحضريات الستحداث مركز 
سيتم  شبعا،  بلدة  يف  جديد  حدودي 

قريبا. افتتاحه 
عام   امن  مركز  نقل  انجزنا  بعدما   -  2
آخر  اىل  القديم  موقعه  من  جبيل  بنت 

مركز  وهو  جبيل،  بنت  رسايا  يف  جديد 
الشهرين  خالل  سنقوم  بالحداثة،  يتميز 
موقعه  من  جباع  مركز  بنقل  املقبلني 
جديد  آخر  اىل  مستأجر  مبنى  يف  الحايل 
لبلدية جباع، ونحن االن يف صدد تجهيزه 
معايري  الحدث  وفقا  العمل  سري  لحسن 

العامة. الخدمة 
استحداث  عرب  الدائرة  مبنى  توسيع   -  3
املحافظ  مع  بالتنسيق  اضافية  غرف 
النبطية   - الشقيف  بلديات  واتحاد 
انجاز  تسهيل  يف  ساهم  ما  مشكورين، 

املعامالت وترسيعها.
من  ينقصها  كان  ما  املراكز  تزويد   -  4
الشبكات  وتحديث  كومبيوتر،  اجهزة 
ترسيع  متطلبات  مع  يتالءم  مبا  والربامج 
ملعايري  وفقا   املواطنني  معامالت  انجاز 
اصبح  بذلك  الحديث.  االداري  العمل 

العمل اكرث سهولة ورسعة وفاعلية.
اللوجستية  اللوازم  املراكز  تزويد   -  5
وسواها،  طباعة  واالت  ومكيفات  مكاتب 
يف  ويعجل  العسكريني  عمل  يسهل  مبا 

انجاز املعامالت.
6 -  بدء استخدام برنامج مكننة خاص 
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السوريني، ما يسهل  املواطنني  باقامات 
عملية التواصل معهم عند الحاجة.

تجسس  شبكات  رصد  من  التمكن   -  7
تعمل ملصلحة العدو االرسائييل وتوقيفها، 
التي تحتوي عىل  احيلت مع املضبوطات 
القضاء  عىل  ومتطورة،  حديثة  اجهزة 

املختص.
8 - توقيف شبكات متلك معدات واختاما 
اشخاص  وتوقيف  املستندات،  لتزوير 
مزورة  واقامة  سفر  وثائق  يحوزون 
التحقيق  تم  بها.  االتجار  او  الستعاملها 
االجراءات  حقهم  يف  واتخذت  معهم 

الالزمة. القانونية 
9 - رصد شبكات دعارة وتعقبها، وشبكات 
لها  الرتويج  يتم  كان  باملخدرات  اتجار 
يف  والشابات  الشبان  من  املراهقني  بني 
عىل  القبض  والقاء  والجامعات،  املدارس 
شبكات تزييف الذهب وتزوير العمالت، 
عمالت  حوزتها  يف  شبكة  ضبط  وآخرها 
دوالر.  الف  و200  مبليون  قدرت  مزيفة 
بعد اجراء التحقيقات الالزمة مع افرادها 
عىل  احيلت  العامة  النيابة  ارشاف  يف 

املختص. القضاء 
يف  وعسكريينا  ضباطنا  مشاركة   -10
تقنيات  مجال  يف  متخصصة  دورات 
مكافحة االتجار بالبرش وتجارة املخدرات 
وقوانينها، اىل سواها من الدورات الهادفة 
مجال  يف  ومهاراتهم  معارفهم  تعزيز  اىل 

املنظمة. الجرائم  مكافحة 
الدائرة  مبنى  امام  كبرية  خيمة  نصب   -11
ومركز النبطية تقي النساء واالطفال والشيوخ 
معامالتهم  انجاز  ينتظرون  الذين  السوريني 

من حرارة الشمس وامطار الشتاء. 
تعزيز  اىل  تهدف  اخرى  انجازات  مثة 
االمن والسالمة، وتسهيل انجاز املعامالت 
وترسيعها، وضامن احرتام حقوق االنسان 

التي تالزم مهامت املديرية.

■ هل من مشاريع مستقبلية؟
لتنفيذها،  التحضري  يتم  عدة  مشاريع   □
ربط  مرشوع  تحقيق  عىل  العمل  منها: 
باملديرية  مبارشة  واملراكز  الدائرة  عمل 

الشهر عام 2013 عام 2014

11887 8898 كانون الثاين

15523 10801 شباط

17068 14930 اذار

15035 15478  نيسان

15473 13044 ايار

13641 14780 حزيران

14309 12414 متوز

18182 14586  اب

15620 ايلول

13548 ترشين االول

14194 ترشين الثاين

12074 كانون االول

121118 160367 املجموع العام

جدول يبنّي عدد املعامالت االدارية املنجزة يف دائرة أمن عام الجنوب الثانية 
خالل عامي 2013 و2014

االتصال  تقنيات  استخدام  عرب  العامة 
انجاز  ترسيع  بهدف  الحديثة  والتواصل 
ابراهيم،  اللواء  وبتوجيهات  املعامالت. 

النبطية بهدف  بلدية  ننسق ونتعاون مع 
مبنى مستقل  مناسب النشاء  توفري عقار 

لالمن العام يف املدينة.

مراجعتها.
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َمن يمر في محيط معهد قوى االمن الداخلي في الوروار يسمع اصواتا تنبض بالحيوية وروح الشباب. تصدر 
من حناجر مئات من  المفتشين المتمرنين )درجة ثانية( ذكورا واناثا تطوعوا في المديرية العامة لالمن العام، 
كي ينفحوا فيها روحا متجددة. ال يهدأ هؤالء طوال اليوم، وهم ينتظرون موعد تخرجهم كي ينخرطوا في 
بعد  حلوا  اينما  مؤسستهم  اسم  يرفعون  والمناطق.  بيروت  في  المديرية  مراكز  في  الوطنية  المسؤولية 
انضمامهم الى زمالء سبقوهم كي يخدموا بلدهم معا، ويتجسموا اعباء ووظائف ادارية وامنية يختلط فيها 
التفاني بالتضحية حتى الشهادة. يفاخرون بما اضحوا عليه امام عائالتهم وفي محيطهم االجتماعي. يبقى 

االهم في  مسيرتهم الذود عن الوطن

تحقيق

ال تغيب عن ذهن  كل مفتش 
ان حياته رهن فداء وطنه 

شأن شهادة املفتش عبد 
الكريم حدرج

جاد إبراهيم

متمرن،  ثان  مفتش  دورة  عن  االعالن  عند 
وخضعوا  للتطوع،  الشباب  االف  تسابق 
المتحانات رياضية وصحية  وخطية. من نخبة 
الجيل املتعلم الذي يأمل يف االنضامم اىل عائلة 
يبقى  الذي   الرشف  هذا  ونيل  العام،  االمن 

العسكرية  الحياة  مع  و“التعايش”  املدربني، 
قواعد  اقىص  تطبيق  تتطلب  التي  الجادة 
وفق  والعمل  الوقت،  واحرتام  االنضباط 
املتدرب  من  املطلوبة  الواجبات  امتام  قاعدة 

اسابيع  بعد  ثانيا متمرنا  الذي سيصبح مفتشا 
ليتحمل املسؤوليات املطلوبة منه.

برفقة  املتمرنني  املفتشني  غرف  اىل  دخلنا 
كانوا  بركات.  حسان  العام  االمن  يف  املالزم 

مفتشون متمّرنون تخّرجوا في جامعات
به  تتمتع  ما  اىل  نظرا  الكثريين  طموح  محط 
املؤسسة من قيم اجتامعية ووطنية، وما تحتله 
من مكانة عند اللبنانيني بفضل جهود قيادتها 
مديرها  وتوجيهات  وعسكرييها،  وضباطها 
املتواصل  وسهره  ابراهيم  عباس  اللواء  العام 

عىل سري عملها، وتطوير الخدمات التي تقدمها 
من توفري سلسلة من االعامل واملهامت االدارية 
التي يحتاج اليها املواطنون يف حياتهم اليومية، 
وال تنتهي عند حدود حامية البلد والدفاع عنه 
عندما يدعو الواجب اىل جانب زمالء اشداء يف 

االجهزة االمنية االخرى.
يف  نجحوا  الذين  املتقدمني  ان  قوله  جدير 
املتميزين،  الجامعيني  الطالب  من   الدورة  
منهم  االكرب  العدد  انهى  العمر.  مقتبل  يف 
الهندسة  اختصاصات  يف  الجامعية  دراسته 
والحقوق وادارة االعامل وبرمجة الكومبيوتر 

واالتصاالت  ويتقنون لغات اجنبية.
حصول  رضورة  هو  رشطا  املديرية  وضعت 
املتقدم عىل معدل 20/12 يف الشهادة الثانوية 
مع  الحربية  الكلية  تطبقه  ما  غرار  عىل 
تهدف  وهي  الضباط.  تالمذة  اىل  املتقدمني 
العلمي  املستوى  رفع  اىل  االجراء  هذا  من 
التقني  التطور  مواكبة  ليستطيعوا  للمفتشني 

واالمني واالداري.
َمن يتقدم اىل رتبة مفتش يعرف جيدا املهامت 
التي تنتظره من بذل تضحيات وعرق يف سبيل 
املكاتب  يف  وخصوصا  بلده،  اسم  لواء  رفع 
الجوية  الحدودية  واملعابر  واملراكز  والدوائر 
الضيوف  استقبالهم  عند  والبحرية،  والربية 
ال  لبنان.  يقصدون  الذين  واالجانب  العرب 
حياته  ان  ايضا  مفتش  كل  ذهن  عن  تغيب 
ما  شأن  اهله،  عن  والدفاع  وطنه  فداء  رهن 
اقدم عليه املفتش الشهيد عبد الكريم حدرج  
اواخر حزيران الفائت، عندما تصدى النتحاري 
سيارة  تفجري  عىل  اقدامه  دون  وحال  ارهايب 
وحسه  الطري  بجسده  الطيونة.  يف  مفخخة 
فكانت  املواطنني،  من  عرشات  انقذ  االمني 
السنة  عىل  اسمه  يتحول  يك  القربان  شهادته 
اللبنانيني مثاال  يف املديرية وكل َمن يطمح اىل 

االنضامم اليها.  
االمن  قوى  معهد  العام”  “االمن  تفقدت 
اكادمييا  يشكل  وهو  الوروار،  يف  الداخيل 
املفتشون  يتلقى  فيها  متطورة.  عسكرية 
والقانون  االدارة  الجدد  دروسا يف  املتدربون 
التامرين  عن  فضال  العسكرية،  والتنشئة 
الرياضية وتطبيق النظام املرصوص. االمر الذي  
االمن  مبراكز  االلتحاق  تخرجهم  بعد  يخولهم 
العام وتسيري شؤون املواطنني وامتام معامالتهم 
عىل النحو املطلوب، واتقان اصول التعاون مع 

االجهزة الرسمية والقضائية املعنية.
يف هذه الدورة 83  شابا ال تنقصهم الحامسة 
تعليامت  وتنفيذ  واستيعابها،  العلوم  تلقي  يف 

يسرتخون عىل ارّستهم يف ساعة االسرتاحة بعد 
الضابط،  صوت  سامعهم  بعد  الغداء.  تناول 
عىل  متأهبني  وهّبوا  ايديهم  يف  ما  كل  تركوا 

الفور لتنفيذ ما يطلبه منهم. 
لكل متدرب رسيره، ورقمه مسجل مع اسمه 
وثيابه.  الشخصية  اغراضه  تحوي  خزانة  عىل 
ال  املختلفة  واملناطق  بريوت  من  حرضوا 

يفرقهم مذهب او دين. رسعان ما انخرطوا 

دروس يف النظام املرصوص.

املفتشون املتمرّنون. وقوفا.
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وراية  لبنان  علم  تحت  واحدة  بوتقة  يف 
االمن العام. 

يف ساعة االسرتاحة يرسقون الدقائق بعد يوم 
الرياضة  يف  فجرا  الخامسة  يف  يبدأونه  طويل 
يتلقون  ثم  الفطور،  تناول  يتبعها  الصباحية، 
والدروس  وقانونية،  ادارية  النظرية  الدروس 
استعامل  عىل  والتدرب  والعسكرية،  القتالية 
والقتال  املناورة  وفنون  واملواجهة،  السالح 
يتابعون كذلك دروسهم  النفس.  والدفاع عن 
النظرية يف قاعات حديثة مجهزة بالكومبيوتر 

الشبان  عن  حامسة  الفتيات  تقل  ال 
العام  االمن  عىل  واالقبال  التطوع  يف 
يف  متطابقة  بل  موازية،  مهامت  يف 
الوطن  خدمة  يف  مشرتك:  هدف  سبيل 
متطوعة   167 اقبلن  هكذا  واملواطنني. 
للتدريب  يخضعن  ثانية،  مفتشة  لرتبة 
واحد.  لربنامج  لكن  منفصلة،  اماكن  يف 
شأن املفتشني، ال مكان للخطأ والتساهل 

معهن.
كّن يصطففن يف باحة قبالة احد مداخل 
عالمات  اجسامهن  عىل  بدت  غرفهن. 
بفعل  اوزانهن  يف  والنقص  التبدل 
االول  اليوم  منذ  الرياضة  مامرستهن 
تعرضن  متدربات  مثة  الدورة.  لبدء 
بسبب  وايديهن  اقدامهن  يف  الصابات 

ويخضعون  الحديثة،  االتصال  ووسائل 
المتحانات عملية وخطية. يتنافسون للحصول 
منهم  املتفوقني  تساعد  عالية  عالمات  عىل 
ترتيب  يف  متقدمة  مواقع  ضمن  الحلول  عىل 

الدورة.
بالدورة،  التحاقهم  عىل  االول  االسبوع  منذ 
اعتاد املتمرنون عىل مامرسة طقوس يطبقونها 
الضباط  من  نخبة  ارشاف  يف  بحذافريها 
العام  التدريب من االمن  املتمرسني يف اعامل 
الدورة  آمر  ارشاف  يف  الداخيل  االمن  وقوى 
النقيب يف قوى االمن الداخيل حليم الجردي، 
تتطلبه   ما  كل  تنفيذ  عىل  يحرصون  وهم 

الدورة من تحديات.
وقد عدنا من زيارتهم بالشهادات االتية:

• عيل تالوي: “قررت البقاء يف بلدي ورفضت 
الدورة رضورة  هذه  يف  الهجرة. ملست  خيار 
واالتكال  الوقت،  واحرتام  املسؤولية  تحمل 
عىل نفيس واملواظبة عىل االجتهاد والتحدي”.

بعد  حلمي   “حققت  نرصالله:  الياس   •
نجاحي يف هذه الدورة، بعدما حظيت  بهذه 
املطلوب  بالواجب  وسأقوم  الوطنية،  املهمة 
رغم  الدورة  يف  مرتاح  انا  بلدي.  حيال  مني 
مستعدون  نحن  تعرتضنا.  التي   الصعوبات 
ارشادات  من  والتعلم  واالستفادة  ملواجهتها 

الضباط املدربني وتعليامتهم”.
• حسام املبرش: “شعرت يف هذه الدورة بانني 
انسان مسؤول بسبب ما اتلقاه واتعلمه فيها. 
ومامرسة  االنضباط  عىل  معا  نواظب  نحن 
الرياضة وعدم التهاون يف كل يطلبه املدربون 
االحرتام  قواعد  عىل  معهم  عالقتنا  تقوم  منا. 
التامرين  وتنفيذ  العسكرية  والروح  والتعاون 

املطلوبة”.
الدورة، وننفذ  “تأقلمنا يف  الخوري:  انطوين   •
منا.  املطلوبة  والدروس  العسكرية  التدريبات 
تحقيق  اىل  اسعى  الشخيص  املستوى  عىل 

مستقبيل وتأسيس عائلة يف بلدي”.
رياضية  لتامرين  “نخضع  عيتاين:  رغيد   •
بناء  عىل  ونعمل  عسكرية،  وتدريبات 
شخصياتنا وفق القواعد املطلوبة التي رسمها 
املرشفون عىل الدورة لننضم بعد تخرجنا اىل 
املؤسسة  هذه  دوائر  يف  ونعمل  العام،  االمن 

التي نعتز بها”.

... و167 متطوعة ُيشاركن في املسؤولية الوطنية

وضعت املديرية شرطا هو 
ضرورة حصول املتقدم على  
معدل  20/12 في الشهادة 

الثانوية على غرار الكلية 
الحربية، لرفع املستوى 

العلمي للمفتشني 

 انضباطهن يف صف واحد.

ويف صفني. غرفة املنامة.

التفرّق رياضيا.
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وفق  “تسري  الدورة  ان  الجردي  حليم  النقيب  الدورة  آمر  يؤكد 
بني  مفتوح  تعاون  مثة  الياء.  اىل  االلف  من  املوضوع   الربنامج 
ويتابع  العام.  االمن  من  وزمالء  الداخيل  االمن  قوى  من  ضباط 
ويومياتها.  الدورة  سري  الحجار  احمد  العميد  املعهد   قائد 
ينفذ املتمرنون كل ما يطلب منهم ذكورا واناثا بغية تخريج نخبة 

من املفتشني  ليقوموا باملهامت املطلوبة منهم بعد تخرجهم”.
ويشدد عىل التعاون القائم بني االمن الداخيل واالمن العام، ويقول: 
“مثة تقارير تتناول مسار الدورة ترفع اىل القيادتني اللتني تحرصان عىل  
تطوير هذا التنسيق القائم، وتخريج عسكريني منوذجيني  يساهمون 

يف خدمة املواطنني”.

آمر الدورة: نطّبق البرنامج التدريبي من االلف الى الياء

تأهب.

املفتشات املتدربات تتقدمهن املالزم يف االمن العام بيالر واكيم.

إىل اإلسرتاحة بعد تناول الغداء.

 يزحفن يف اثناء التمرين.

عىل  والزحف  بالركض  قيامهن 
متابعة  عىل  مصمامت  لكنهن  االتربة، 
الدورة وتنفيذ كل ما  يتطلبه برنامجها 
والتدرب  ورياضية،  دراسية  من حصص 
عىل استعامل السالح والرماية باملسدس 

والبندقية.
كن  لهن،  العام”  “االمن  زيارة  اثناء  يف 
من  وجادة  حازمة  تعليامت  يتلقني 
واكيم،  بيالر  العام  االمن  يف  املالزم 
مبساعدة مجموعة من املفتشات اللوايت 
يتقن فنون التدريب وكيفية التعامل مع 
يواجهن حياة جديدة  اللوايت  املتمرنات 
“الدلع”،  تعرف  ال  عسكرية  دورة  يف 
املفتشات  من  دفعة  تخريج  بهدف 
بالواجبات  القيام  عىل  القادرات 
املطلوبة منهن يف املطار واملراىفء، وعىل 
املعابر الحدودية وسائر املراكز، يقدمن 
الناجحة  التجربة  عن  الناصعة  الصورة 

للمرأة اللبنانية يف هذا السلك.
تحدثت “االمن العام” اىل خمس منهن، 

وعادت بهذه االجابات:
جامعة  يف  متخرجة  الخوري  اميانويل   •
“تقدمت  الكسليك:  يف  القدس  الروح 
العام،  االمن  يف  للتطوع  الثانية  للمرة 
هذه  اىل  االنضامم  عىل  مصممة  وكنت 
املديرية التي نعتز بها. اعرف مسبقا ان 

تدريبنا  عىل  يعملون  النهم  والجدية 
بعد  اليه  نحتاج  ما  كل  وتعليمنا 

تخرجنا”.
ينتظرنا  ما  جيدا  “نعرف  ملحم:  ليال   •
من مهامت يف عملنا يف املستقبل. اردت 
تأمني  العام  االمن  من خالل تطوعي يف 
مستقبيل، والبقاء يف بلدي وخدمته من 
املوقع  تنتظرين يف  التي  الواجبات  خالل 

الذي سأخدم فيه”.
الحياة  “اعشق  الخالق:  عبد  روان   •

اليوم  وحققت  صغري،  منذ  العسكرية 
دراستي  اثناء  يف  رافقني  الذي  الحلم 
كل  نطبق  نحن  والجامعة.  املدرسة  يف 
يف  لنتخرج  الدورة  هذه  منا  تتطلبه  ما 
زمالء  مع  ونساهم  املطلوب،  املستوى 
بصفوف  االلتحاق  اىل  سبقونا  وزميالت 
والقيام  رايته  رفع  يف  العام،  االمن 

بالواجبات املطلوبة منها”.
مرسورة  “انا  الجردي:  روز  ماري   •
جدا  ملشاركتي يف هذه الدورة التخرج  
التي  العام  االمن  مديرية  يف  واعمل 
انا  سنواظب  اليها.  االنضامم  احببت 
املطلوب،  الربنامج  امتام   عىل  وزمياليت 
حياتنا  يف  اليه  نحتاج  ما  كل  وتعلم 

العملية”.

املتدربات يزحفن 
ويمارسن الرياضة، 

ومستعدات الستعمال
 السالح واطالق  النار

يقدمن الصورة 
الناصعة عن التجربة 

الناجحة للمرأة اللبنانية 
في هذا السلك

الحياة العسكرية ليست سهلة، وال شك 
وانا  تبدلت يف حيايت،  امورا عدة  ان  يف 
برنامج  مني  يتطلبه  ما  لكل  مستعدة 

هذه الدورة اىل حني موعد التخرج”.
• رنا ايب خليل مجازة يف االدب االيطايل، 
كانت تقيم يف روما وفضلت العودة اىل 
“اكرث  هنا:  طريقها  مشوار  وشق  بلدها 
االن  حتى  الدورة  هذه  يف  تعلمته  ما 
واالنظمة.  القوانني  واحرتام  االنضباط 
بالثقة  فتتميز  املدربني  مع  العالقة  اما 
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250 مأمورًا متحّمسون لمهمات األمن العام
مواظبة على الدروس والتدريب وال تساهل في الرياضة

في معهد  قوى االمن الداخلي في الوروار 250 مأمورا متمرنا نجحوا في 
مع  انسجاما  العام،  لالمن  العامة  المديرية  في  االخيرة  التطوع  دورة 

حرص القيادة على التزود دما جديدا وطاقات شابة ال تهاب التحدي

تحقيق
جاد إبراهيم

بخطوات  املتمرّنون  املأمورون  يتنقل 
قوى  معهد  حرم  باحات  احدى  يف  ثابتة 
درجت  وقد  الوروار،  يف  الداخيل  االمن 
عىل مالمسة اقدام رجال تغلبهم الحامسة 
حياة  يف  رسيعا  انخرطوا  الوطنية.  والروح 
ارتدوا  بعدما  قبال،  يعرفوها  مل  جديدة 
لدورتهم  االوىل  االيام  منذ  املرقطة.  البزة 
التي  العسكرية  االجواء  مع  التأقلم  عرفوا 
القيام  عن  والتغايض  التهاون  تعرف  ال 
وما  املأمور،  تتطلبها مسرية  التي  باملهامت 
التي  واملواقع  والدوائر  الشارع  يف  ينتظره 
والتزام  وانضباط  بشجاعة  فيها  سيخدم 

والقانون. النظام 
من بني الذين نجحوا يف رتبة مأمور متمّرن 
االجازات  حملة  من  بها  بأس  ال  اعداد 
يواصلون  الذين  الجامعات  وطالب 
تعليمهم يف الجامعة، علام ان املطلوب ان 
يكون املتقدم حاصال عىل شهادة الربفيه. مل 
يتقدم املجازون من هؤالء اىل رتبة مفتش 
معدل  الثانوية  الشهادة  يف  نيلهم  لعدم 

.20/12
الخوري  روين  النقيب  الدورة  آمر  يحرص 
قوى  من  الزايك،  فؤاد  النقيب  ومساعده 
من  دفعة  تخريج  عىل  الداخيل،  االمن 
املأمورين وفق الربنامج املوضوع بحذافريه 
والعسكرية  النظرية  الدروس  وتطبيق 
وعدم  الرياضة  ومامرسة  والقتالية، 
املخصصة  والساعات  يف حصصها  التساهل 
املدير  اىل   ترفع  دورية  تقارير  مثة  لها. 
ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام 
اللواء  الداخيل  االمن  لقوى  العام  واملدير 
ابراهيم بصبوص عن سري الدورة، وتجاوب 
يحتاجون  ما  كل  وتوفري  معها،  املتمرنني 

اليه.
مراكز  عىل  العام”  “االمن  جولة  يف 
الزائر  امام  تظهر  املنامة،  وغرف  التدريب 

عىل  والحرص  االنضباط  عالمات  فورا 
النظافة،  بقواعد  والتقيد  النظام،  تطبيق 
ما  عكس  عىل  نفسه  عىل  الشاب  واتكال 
يبقى  ارسته.  مع  منزله  يف  يعيشه  كان 
الهدف من كل ذلك غرس روح املسؤولية 
التي  املهامت  خالل  املتمّرن  شخصية  يف 
ستلقى عىل عاتقه يف يومياته العسكرية. 

وحيوية،  نشاط  بكل  يومهم  يبدأون 
اىل  استيقاظهم  لحظة  عند  ويعمدون 
الرياضية  االلبسة  وارتداء  ذقونهم  حالقة 

من دون تلكؤ.
عىل  املتمرّنني  املأمورين  شهادات  دلت 
التي  الوطنية  والروح  الطيبة  االجواء 
والسعي  الدورة،  هذه  يف  يوميا  يعيشونها 

اىل تطويرها بني رفاق السالح.
حقل  يف  دراسته  يتابع  جعفر  محمد   •
يف  جدا  “مرتاح  والكهرباء:  االلكرتونيك 
انا  ينتظرين.  ملا  جيدا  وتحرضت  الدورة، 
االمن  يف  عسكريا  اصبحت  النني  سعيد 
الدورة  مشقات  بالطبع  وسأتحمل  العام، 

وما سيواجهني”.
العسكرية  الحياة  “اعشق  ذبيان:  بشار   •
بصفوف  بالتحاقي  اعتز  ومرها.  بحلوها 
هذه  يف  نفيس  وجدت  فقد  العام،  االمن 

الوطنية”. املؤسسة 
عىل  الدورة  يف  “نتدرب  الطيار:  اييل   •
تحّمل املسؤولية وعدم التهاون يف املهامت 
املكان  هذا  يف  مرسور  انا  منا.  املطلوبة 
الين تعرفت اىل زمالء من املناطق اللبنانية 
املختلفة، وسنكون معا تحت راية علمنا”.

• ابراهيم الخطيب مجاز يف ادارة االعامل 
ان  يف  ويأمل  العربية،  بريوت  جامعة  من 
محل  العسكرية  “الحياة  ضابطا:  يصبح 
حقل  يف  العمل  عليها  فضلت  طموحي. 

اختصايص يف املصارف والرشكات”.
املسؤولية  هنا  “نتحّمل  خليل:  الياس   •
ما  كل  عن  واالبتعاد  العمل  يف  والثبات 
ييسء اىل شخصيتنا والصورة التي سنقدمها 
عنرص  اىل  ينظرون  الجميع  مجتمعنا.  اىل 
باالعجاب  مليئة  نظرة  العام  االمن 
املستوى  يف  نكون  ان  وينبغي  والتقدير، 

املطلوب”.

بها ومراقبتها و“عدم  الخوري عىل  متابعة كل ما يتعلق  النقيب روين  الدورة  يرص آمر 
التهاون او الوقوع يف الخطأ لتخريج عنارص متمرنني يتمتعون بكل الرشوط التي يجب ان 
يحوزوها. يتلقى املتدربون  الحصص الدراسية املطلوبة منهم  ويستوعبونها  عىل نحو جيد 
ومدروس، وفق الربنامج املوضوع ليطبقوها يف حياتهم العملية بعد تخرجهم واحتكاكهم 

باملواطنني. ويجري اخضاعهم الفضل اسس التدريب والتقيد بالقوانني والنظام”.

آمر الدورة: ال تهاون والخطأ ممنوع

تحضريا للرياضة.اداء التحية.

غرفة املنامة.مترين القرفصاء.
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حركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب 
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إحصاءات الشهر
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محافظ بيروت من القضاء إلى اإلدارة:
ست أولويات تعيد الوجه اإلنمائي إلى العاصمة 

حكومة  عّينت  خلت  الشهر 
خمسة  سالم  تمام  الرئيس 
محافظين في خطوة رمت الى ملء 
المحافظات،  رأس  على  الشغور 
معظمها كان بالوكالة ما تسّبب 
ـ الى الخالفات السياسية وعدم 
بمشكالت  ـ  االمني  االستقرار 
افتقارها  من  ومعاناتها  اضافية 
تجبه  وادارة  انمائية  خطط  الى 

الحاجات وتستجيب المتطلبات

ليس القضاء وحده اىت به اىل منصبه، بل ايضا 
والؤه للدولة والقانون وانفتاحه عىل االفرقاء 
جميعا، وتأكيد وقوفه عىل مسافة واحدة يف 
بذلك  العاصمة.  خدمة  هو  واحد  هّم  سبيل 
زياد  القايض  لبريوت  الجديد  املحافظ  قارب 
شبيب، يف حوار مع "االمن العام"، موقعه يف 

االدارة.

بتعيينك  احاط  سياسيا  اجامعا  ان  شاع   ■
باركه املطران الياس عودة. ما صحة ذلك؟

□ انا قاض ال اتعاطى يف السياسة ومل انتسب 
بل  او حزب،  فريق  اي  اىل  او رسا  علنا  يوما 
اعلن دوما انتاميئ اىل الدولة، واعمل وفقا لهذا 
االساس. الوالء الوحيد عندي هو للقانون. اما 
فاعتقد  التعيني،  عىل  حصل  الذي  االجامع 
بان سببه ان مهاميت يف مجلس شورى الدولة 
وكمستشار قضايئ يف مؤسسات ووزارات ويف 
لتبادل  عدة  مناسبات  شكلت  نيابية،  لجان 
االراء القانونية والوطنية مع االفرقاء جميعا. 
من  هام  للقانون  والوالء  الحياد  يكون  قد 
صاحب  إياها  منحني  التي  الربكة  اسباب 
ثم  ومن  عودة،  الياس  املرتوبوليت  السيادة 
االجامع السيايس عىل تسميتي، وتبني مجلس 

وجه

الثقة وذاك االجامع امتنى  الوزراء ذلك. تلك 
مدينة  محافظة  يف  عميل  يف  اترجمهام  ان 
الجميع  من  واحدة  مسافة  عىل  وانا  بريوت، 
التي  العظيمة  املدينة  سكان  حياة  لتسهيل 

يرشفني ان اكون محافظها. 

■ كيف يعّرف محافظ مدينة بريوت القانون، 
بوزير  عالقته  وطبيعة  مهامته  ويحدد 

الداخلية؟
يف  االوىل  الفئة  من  موظف  املحافظ   □
وزارة  تنظيامت  من  جزء  واملحافظة  الدولة، 
نهاد  الوزير  ومعايل  والبلديات.  الداخلية 

من  فريدا  مزيجا  شخصه  يف  يجمع  املشنوق 
الطويلة،  السياسية  والخربة  الواسعة  الثقافة 
الحسم واتخاذ  الشخصية والقدرة عىل  وقوة 
االخالق.  ودماثة  التعامل  يف  واللياقة  القرار، 
العمل معه يشكل فرصة كبرية ملن يرغب يف 

النجاح وتحقيق االنجازات.
ومحافظ مدينة بريوت، اىل مهامته كمحافظ، 
هو رئيس السلطة التنفيذية يف بلدية بريوت 
وفق  عليها  واالرشاف  دوائرها  ادارة  يتوىل 
املجلس  مع  بالتعاون  القوانني  عليه  تنص  ما 
البلدي فيها. اما يف ما خص مهامت املحافظ 
قانونية عدة  واسعة يف نصوص  فهي  عموما، 

كقانون التنظيم االداري.

كيف  اشهر،  قبل  مهامتك  تسلمك  مع   ■
محافظة  يف  واملايل  االداري  الواقعني  وجدت 

بريوت وبلديتها؟
بريوت  بلدية  تتمتع  املايل  الصعيد  عىل   □
اطار مشاريع  ينبغي وضعها يف  مبوارد مهمة 
االداري  الصعيد  عىل  اما  العاصمة.  تخدم 
الطبيعي  ومن  املالك،  يف  كبري  شغور  فهنالك 
انعكاسات سلبية عىل  النقص  لهذا  تكون  ان 
عىل  العمل  املعنيني  مع  بدأت  وقد  االداء. 

متوسطة،  قريبة،  االبعاد،  ثالثية  خطة  وضع 
اتخذت  كام  البعيد.  للمدى  واسرتاتيجة 
االجراءات العاجلة التي انعكست ايجابا عىل 
اخريا  انجزت  املواطنني.  ومعامالت  االدارة 
التشكيالت  ملف  املشنوق  الوزير  معايل  مع 
شكلت  بحيث  بريوت،  بلدية  يف  االدارية 
خطوات  ستتبعها  الصحيح  االتجاه  يف  خطوة 
اخرى عىل طريق تأمني الخدمات للمواطنني 
والرسعة  الشفافية  درجات  اعىل  وفق 
بريوت  بلدية  يف  االدارة  تضم  والحياد. 
كفايات عالية واشخاصا مخلصني ورشفاء يتم 
الذي يطمح  النموذج  بناء  العمل معهم عىل 
العامة،  االدارة  يف  تحقيقه  اىل  اللبنانيون 
وستكون لكثريين منهم ادوار مهمة ومناسبة 
لكفاياتهم ومصلحة االدارة يف املرحلة املقبلة 

البعيدة. غري 

تسببت  االدارية  التشكيالت  ان  يقال   ■
بقطيعة مع رئيس املجلس البلدي؟

مصالح  يعني  الذي  املؤسسايت  العمل  يف   □
الناس، ال مكان للقطيعة او الزعل او سواها 
واخرا  اوال  هو  املكان  وامنا  املشاعر،  من 
القانون.  سقف  تحت  العامة  للمصلحة 
هل  يطرح:  ان  يجب  الذي  االسايس  السؤال 
الهدف  العامة الهل بريوت هي  ان املصلحة 
افضل  هي  حصلت  التي  التشكيالت  ال؟  ام 
املمكن، وقد وافق عليها وزير الداخلية نهاد 
املشنوق الذي ال يستطيع احد ان يزايد عىل 
من  ومسقطه.  مدينته  مصلحة  عىل  غريته 
املجلس  رئيس  ملوقع  تقديري  اؤكد  جهتي 
البلدي  املجلس  اعضاء  وكذلك  البلدي، 
جميعا، ونحن نشكل معا فريق عمل واحدا 
املدينة  مصلحة  تحقيق  هو  وحيد  هدف  له 
يحرتمه  ان  يجب  الذي  القانون  تحت سقف 

الجميع.

■ أي مشاكل كربى تعاين منها العاصمة؟
وعدم  السري  زحمة  مشكلة  ابرزها  كثرية،   □
ونقص  للسيارات  كافية  مواقف  وجود 
املساحات الخرض وتراجع عدد االماكن الثقافية 
والرتاثية وسواها مام يجب العمل عىل ايجاد 
الحلول املناسبة لها من ضمن خطة متكاملة، 

االسرتاتيجية  الرؤية  االعتبار  يف  تأخذ 

في العمل املؤسساتي 
الذي يعني مصالح الناس 

ال مكان للقطيعة او الزعل، 
وانما  للمصلحة العامة 

تحت سقف القانون

مقال

أي دور وصالحيات للمحافظني؟
مع تعيني مجلس الوزراء خمسة محافظني جدد يف جلسته يف 2 ايار املايض من اصل 
اللبنانية، عاد الدور الذي يضطلع به املحافظ اىل واجهة  مثانية يديرون املحافظات 
جهة،  من  القوانني  اياها  توليه  التي  الواسعة  الصالحيات  اىل  نظرا  اللبنانية  االدارة 
ومتطلبات الناس ومعامالتهم املتنوعة وامللحة التي تنتظر قراره عادة من جهة اخرى.

بني الصالحيات واملتطلبات سؤال: ما هو دور املحافظ وصالحياته القانونية يف نطاق 
محافظته؟

بحسب قانون التنظيم االداري الصادر باملرسوم االشرتاعي رقم 116 يف 12 حزيران 
1959، يدير شؤون املحافظة محافظ يعني مبرسوم يتخذ يف مجلس الوزراء من بني 
حملة االجازة يف الحقوق او ما يعادلها. موظف من الفئة االوىل يف الدولة، يتقدم 
يف محافظته جميع املوظفني ايا تكن رتبتهم او السلك الذي ينتمون اليه. من ابرز 

الصالحيات التي يتمتع بها:
-1 ميثل جميع وزارات الدولة باستثناء وزاريت العدل والدفاع الوطني.

-2 يدير اجهزة الوزارات يف املحافظة، وله بهذه الصفة ان يفتش الدوائر ويراقب 
وفقا  التأديبية  العقوبات  ويفرض  والصحية،  االدارية  االجازات  ومينحهم  املوظفني 
الوطني،  والدفاع  العدل  وزاريت  يتعلق مبوظفي  ما  اما يف  املوظفني.  نظام  الحكام 
اجهزة  بني  املخابرات  تجري  مؤاخذة.  كل  عن  املختصة  الوزارة  يطلع  ان  فعليه 

الوزارات والدوائر املركزية بواسطته.
ويعترب  املحافظة،  يف  العامة  والتعليامت  واالنظمة  القوانني  تنفيذ  عىل  يسهر   3-

مسؤوال عن حسن تطبيقها.
-4 يتوىل حفظ النظام واالمن وصون الحرية الشخصية وحرمة امللكية الخاصة.

-5 توضع قوى االمن الداخيل يف املحافظة يف ترصفه الستعاملها يف تأدية املهامت 
املنوطة به.

-6 يستطلع رأيه  يف كل التبدالت التي يراد اجراؤها يف املحافظة بني رؤساء الدوائر 
املحلية باستثناء القضاء والجيش.

-7 يحق له ان يفاوض النيابة العامة يف املحافظة يف كل املسائل التي تهم الحكومة 
اداء  القضائية يف  السلطات  العام. وعليه ان يؤازر  والسيام ما يتعلق منها باالمن 

املهامت والواجبات املفروضة عليه بالقانون.
-8 يشرتك يف اعداد موازنة صندوق التجهيز البلدي، ويعرض مرشوع التوزيع عىل 

وزارة الداخلية مقرونا مبطالعته الخطية.
-9 يستطلع رأيه يف انشاء املدارس الرسمية عىل انواعها يف منطقته او الغائها.

العامة.  الصحية  القواعد  لتطبيق  رضورية  يراها  التي  االجراءات  كل  يتخذ   10-
ويرخص انشاء املحال املصنفة من الفئتني االوىل والثانية.

11- يؤمن ادخال املرىض املعوزين اىل املستشفيات الحكومية يف املحافظة بأوامر 
يصدرها اىل مدير املستشفى، وفقا المكانات هذه املؤسسات. 

اىل صالحيات سواها...
املعامالت  تسهيل  يف  املحافظني  من  الناس  يأمل  الصالحيات  قدر  عىل  اخريا، 

واستعجالها وتحقيق االنجازات.
 هل ستتطابق االعامل مع االمال.

املحامي منري الشدياق
mounirchidiac2014@gmail.com

محافظ مدينة بريوت القايض زياد شبيب.
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والرتاثية  والثقافية  والسياحية  االقتصادية 
مدينة  بها  تتميز  ان  يجب  التي  والطبيعية 

بريوت العريقة والحديثة يف آن.

■ خالل االشهر القليلة لتسلمك مسؤولياتك، 
اي مشاريع تم تفعيلها او بورش العمل بها؟

□ رغم كثافة املعامالت اليومية التي تتطلب 
التدقيق وترتاوح بني 120 و400 معاملة ترد 
البلدية،  االدارة  عرب  او  مبارشة  املواطنني  من 
التي  التطوير والتحديث  وباالضافة اىل خطة 
كالتشكيالت  االجراءات  من  بسلسلة  بدأناها 
قدما  الدفع  تم  واملحاسبة،  االداء  وتفعيل 
حيوية  عدة  مشاريع  انجاز  ترسيع  نحو 
لن  السباب  متوقفا  كان  بعضها  ومتنوعة، 
العام  التصور  االن.  تفاصيلها  يف  ادخل 
اعدادها  بدانا  التي  والدراسات  والخطط 
مقاربة  اىل  تهدف  املعنيني  مع  تنفيذها  او 
وضع  عىل  والعمل  للناس،  اليومية  الهموم 
منها  تعاين  التي  للمشاكل  اسرتاتيجية  حلول 
التي نضعها من ضمن  املشاريع  املدينة. من 

نذكر:  اولوياتنا 
اوال، مرشوع حل ازمة زحمة السري من جهة 
وتحويالت  استحداث طرق وجسور  اوىل عرب 
الرئيسية  الطرقات  شبكة  وتأهيل  جديدة 
والفرعية وتوسيعها. هنا نشري اىل بدء تحسني 
املدخل الشاميل ملدينة بريوت عرب انشاء جرس 
الجميل  بيار  ببولفار  البحرية  الطريق  يربط 
لحود  اميل  واوتوسرتاد  بريوت  نهر  فوق 
بهدف تسهيل حركة املرور عند مدخل بريوت 
اعادة  خالل  من  ثانية  جهة  ومن  الشاميل، 
تعزيز مرشوع النقل املشرتك وتطويره ليكون 

حديثا ومنظام كام يف ارقى مدن العامل. 
ثانيا، مرشوع  حل ازمة مواقف السيارات عرب 
املعطيات  مع  تتالئم  متنوعة  حلول  اعتامد 
الجغرافية يف كل منطقة. وقد يكون من بينها 
الساحات  تحت  للسيارات  مواقف  انشاء 

العامة واالرايض البلدية يف املدينة. 
الطبية  املستوصفات  تفعيل  مرشوع  ثالثا، 
افضل  لتأمني  وتطويرها  للبلدية  التابعة 
املواطنني.  من  نسبة  الكرب  الصحية  الخدمات 
هنا نشري اىل اننا، بالتعاون مع جمعية اطباء 
قريبا  سنتسلم  بلجيكا(،  )فرع  حدود  بال 

حديثة  اسعاف  سيارة  عن  عبارة  هي  هبة 
العاجلة  الطبية  العمليات  بانجاز  تسمح 
مدينة  سكان  لخدمة  وستخصص  ضمنها 
يف  وهم  والفقراء،  املعوزين  بخاصة  بريوت، 
صلب اولويات اهتاممايت اليوم ويف املشاريع 

املقبلة. 
يف  الخرض  املساحات  زيادة  مرشوع  رابعا، 
هو  ما  بتأهيل  االهتامم  خالل  من  املدينة 
منها بخاصة حرج بريوت واستحداث حدائق 
املشاريع  بعض  تنفيذ  استعجال  كام  جديدة، 

التي كانت شبه متوقفة كتأهيل ساحة املفتي 
حسن خالد، وحديقة املطران الياس عودة. 

الذاكرة  تعزيز  اىل  تهدف  مشاريع  خامسا، 
عرب  والفني  الثقايف  وتراثها  لبريوت  التاريخية 
ودعمها،  واملسارح  العامة  املكتبات  انشاء 
اىل  نسعى  كام  الوطني.  املتحف  وتأهيل 
املعايري  تراعي  بريوت  يف  لالوبرا  دار  انشاء 
عاشت  الذي  املنزل  تحويل  وبدأنا  العاملية. 

فيه السيدة فريوز متحفا فنيا وطنيا. 
مستوى  رفع  اىل  تهدف  مشاريع  سادسا، 
اصبح  وبعضها  التحتية،  والبنى  الخدمات 
املزرعة،  يف  االوزاعي  كشارع  التنفيذ  قيد 
يف  واصبح  قانونا  منجز  شبه  االخر  وبعضها 
تنفيذها  مبارشة  امر  املقاول  اعطاء  مرحلة 
منها مرشوع ساحة ساسني يف االرشفية وعدد 
وشارعي  واالرشفية  الرميل  يف  الشوارع  من 
الصوراطي والبعلبيك يف رأس بريوت، وسواها 
من املشاريع  التي هي  قيد املتابعة والتنفيذ 
شارع   - السوديكو  وصلة  تخطيط  كمرشوع 
محيط  يف  تخطيطات  ومرشوع  االستقالل 
يصل  تخطيط  ومرشوع  االسالمية  االيتام  دار 
اللجى  حي  يف  والضناوي  االستقالل  شارعي 
ومرشوع تنفيذ امتداد جرس نهر بريوت فوق 

تقاطع بولفار بيار الجميل مع شارع النهر. 
م. ش

انا على مسافة واحدة 
من الجميع لتسهيل حياة 

سكان بيروت

ابرز مشكالت بيروت 
زحمة السير وعدم وجود 

مواقف كافية للسيارات 
ونقص املساحات الخضر 

وتراجع عدد االماكن 
الثقافية والتراثية

loto sms 21-28 AR.indd   1 5/14/13   11:06 AM

بدأنا تحويل املنزل الذي عاشت فيه فريوز متحفا فنيا وطنيا.
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مقابلة
داود رمال

المدير العام للدفاع المدني:
جهوزية قصوى ملواجهة كل الحوادث

باتت املديرية العامة للدفاع املدين يف حجم 
تنترش عىل مساحته. تشهد تطويرا  الوطن، 
واملستجدات  املتطلبات  ملواكبة  مستمرا 
التي تفرض نفسها. لذلك رشع املدير العام 
مهامته،  تسلم  مذ  خطار،  رميون  العميد 
يتصل  ما  كل  تطاول  شاملة  عمل  ورشة  يف 
وهيكليا  اداريا  لوضعها  متهيدا  باملؤسسة 

aborami20@hotmail.com

االجراءات االدارية طريقها اىل التنفيذ؟
الدفاع  يف  للعاملني  الحقوق  اقرار  جاء   □
املدين من ضمن القانون رقم 298 /2014 
عدل  الذي   2014 نيسان   30 يف  الصادر 
 50 رقم  االشرتاعي  املرسوم  مواد  بعض 
اذ  املدين(.  الدفاع  وتنظيم  )نظام   67/
اثره  عىل  والبلديات  الداخلية  وزير  شكل 
التطبيقية  املراسيم  مشاريع  لتحضري  لجانا 
هذه  رئاسة  كلفت  وقد  القانون.  لهذا 
انهت وضع مسودة مشاريع  التي  اللجان 
املتعلق  املرسوم  منها  سيام  وال  املراسيم، 
املدين. وهو  للدفاع  العامة  املديرية  مبالك 
قيد الدرس واالستكامل من املراجع املعنية 
تكون  بالتايل  القانون.  مبوجب  املحددة 

بعد  حتى  ومستقبال،  وحاضرا  سابقا  بامتياز  التطوعي  العمل  مديرية 
التطوع سمتها االساسية،  ان  بما  المنتظر لمالكها.  المرسوم  اقرار 
ال يغادرها االستنفار والزخم الدائمان. عند كل حادث او كارثة او ازمة 
يندفع متطوعوها الى الميدان لبلسمة الجراح واعانة المصاب وانقاذ 
الطبيعة. الئحة طويلة من المهمات كي تبقى العيون شاخصة اليها 

في التحديات الصعبة

حرائق الغابات: 2003 � 2013.املدير العام للدفاع املدين العميد رميون خطار. 

طريقها  سلكت  قد  االدارية  االجراءات 
الصحيح اىل التنفيذ.

■ ماذا عن االجراءات الداخلية لجهة االبقاء 
املرحلة  متطلبات  ومواكبة  الجهوزية  عىل 
الراهنة يف ظل االخطار عىل اكرث من صعيد؟

دامئا  املدين  للدفاع  العامة  املديرية   □
ملواجهة  استعدادا  القصوى  جهوزيتها  يف 
من  الصعد،  كل  عىل  الحوادث  احتامالت 
املتاحة،  واالمكانات  الصالحيات  ضمن 
من  يحد  الذي  العاجل  التدخل  عرب  وذلك 
واملمتلكات،  االرواح  يف  االرضار  فداحة 
نكون  اذ  الشتاء.  فصل  حلول  مع  خصوصا 
ما  لدرء  واالستعداد  الجهوزية  اهبة  عىل 
والفيضانات،  الثلجية  العواصف  عن  ينجم 
الدورية  الصيانة  عرب  وخسائر  كوارث  ومن 

وتجهيز االليات باملعدات الالزمة.

وتحديث.  لتطوير  دامئا  املديرية  تخضع   ■
اىل اي مدى وصلتم يف هذا املجال؟

استخدام  قدرات  تعزيز  صعيد  عىل   □
املديرية  قامت  الحديثة،  االتصال  تقنيات 
موقعها  الطالق  كامل  بتجهيز  العامة 
االجراءات  استكامل  ينتظر  الذي  االلكرتوين 
مختلفة  مواضيع  ويتناول  الالزمة،  االدارية 
مجريات  عىل  االطالع  من  املواطنني  متكن 
والصورة  بالخرب  يعرض  حينها.  يف  االحداث 
متكني  شأنها  من  التي  التفاصيل  اهم 
احداث  عىل  فورا  االطالع  من  املواطنني 
االطالع  االعالميني من  وتاليا متكني  الساعة، 
بالعمليات  املتعلقة  البيانات  اهم  عىل 
اليومية وجداول االحصاءات، اىل االرشادات 
االخطار  لتدارك  االستعداد  وسبل  املوسمية 
وغريها من املواضيع الخاصة بالدفاع املدين. 
غرفة  قدرات  تطوير  عىل  حاليا  نعمل 
العمليات  مكننة  عرب  املركزية  العمليات 
عىل  ايجابا  ينعكس  ما  وادارتها،  اليومية 
الرسعة  توفري  لناحية  العمل  سري  وجهة 
للمواطن.  الئقة  خدمة  وتقديم  املطلوبة، 
الغرفة  قدرات  تعزيز  مرشوع  انجاز  بعد 

بهذه  املتعلقة  التفاصيل  عرض  يتم  سوف 
يف  منها  املواطن  استفادة  وكيفية  التقنيات 
مرشوع  يتخلل  حينه.  يف  عنه  نعلن  موعد 
التواصل  وسائل  تحديث  القدرات  تعزيز 
الهواتف  االجتامعي عرب تطبيق يعمل عىل 
منه  ويستفيد  املختلفة،  بانواعها  الذكية 
املواطنون جميعا مجانا بحيث ميكنهم من 
املديرية  عمليات  بغرفة  االتصال  خالله 
وقوع  عن  لالبالغ  املدين  للدفاع  العامة 
اختيار  امكان  ميزاته:  اهم  من  حادث.  اي 
تحديد  انكليزي(،  او  فرنيس  )عريب،  اللغة 
عرب  التواصل  امكان  املتصل،  وجود  نطاق 
الخدمة  يف  املشرتكني  اىل  ارشادات  ارسال 

دراسات  وضع  حاليا  يجري  اللزوم.  عند 

يحد التدخل العاجل من 
فداحة االضرار في االرواح 

واملمتلكات، خصوصا مع 
حلول فصل الشتاء

نعمل على تطوير قدرات 
غرفة العمليات املركزية 

عبر مكننة العمليات 
اليومية وادارتها

 

عىل السكة الصحيحة.
يف  خطار  العميد  حاورت  العام"  "االمن 
تحديث  ورش  من  املديرية  تشهده  ما  كل 

وتطوير.

الدفاع  يف  للعاملني  الحقوق  اقرار  بعد   ■
سلكت  هل  املتطوعون،  فيهم  مبَن  املدين 
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املطابقة  واالليات  املعدات  رشاء  تتناول 
تساعد  العاملية  الجودة  مواصفات  ألعىل 
وتفعيله.  امليداين  العمل  اليات  تطوير  عىل 
االعداد  مناهج  تحديث  عىل  كذلك  نعمل 
مع  يتناسب  مبا  وتطويرها  والتدريب 
مجموعات  لتأهيل  مستدامة،  عمل  خطة 
العنارص التي سوف يتم استيعابها بعد امتام 

الخطوات املتعلقة بآلية التوظيف.

■ متى يصبح لديكم امكانات اساسية مثل 
الطوافات الخامد الحرائق، او نقل الجرحى 

والحاالت الطارئة عرب طوافات مجهزة؟
الجيش  بطوافات  االستعانة  حاليا  تتم   □
الطارئة،  الحاالت  كل  يف  للتدخل  اللبناين 
عن  البحث  وعمليات  الغابات  كحرائق 
مفقودين يف مناطق يصعب ادراكها بسبب 
وعورة املسالك. يف الوقت الحارض ال تتوافر 
لدى املديرية العامة للدفاع املدين امكانات 

تقنية وبرشية الدارة هذا امللف.

■ هل مثة تعاون وتنسيق مع اجهزة الدفاع 
املدين يف دول شقيقة وصديقة؟

وزارة  خالل  من  اللبنانية  الدولة  ابرمت   □
املديرية  ملصلحة  والبلديات  الداخلية 
العامة للدفاع املدين اتفاقي تعاون مع كل 

املجموع اسعافاطفاء

69515582253كانون الثاين

69715222219شباط

56715142081اذار

82517012526نيسان

127818033081ايار

218716563843حزيران

283918294668متوز

238320714454اب

190613353241ايلول

133771498928366املجموع

للدفاع املدني على 
االراضي اللبنانية 209

 مراكز فرعية و20 
مركزا اقليميا

نتحضر الطالق املوقع 
االلكتروني للدفاع
 املدني بعدما تم 

تجهيزه كامال

إحصاء مهامت سنة 2014
من اداريت الدفاع املدين يف االردن وسويرسا 
الكوارث  حاالت  يف  املساعدة  لتقديم 
الكربى. اضافة اىل برامج تعاون وتدريب مع 
االورويب،  االتحاد  دول  من  عدد  حكومات 
التعاون  فرنسا وايطاليا واسبانيا، اىل جانب 

مع الدول املجاورة وابرزها قربص.

ماذا عن  الشتاء.  فصل  ابواب  نحن عىل   ■
هذا  يف  اتخذت  التي  االستباقية  االجراءات 

املجال؟
استحقاق  قبيل  تام  استعداد  عىل  نحن   □
تنجم  التي  الفيضانات  لجبه  الشتاء  موسم 
واخطار  الغزيرة،  االمطار  هطول  عن 
القارس، وخصوصا  الثلجية والربد  العواصف 

يف الجبال التي يصل ارتفاعها حتى 3000 مرت 
عرب التدابري اآلتية: صيانة الجرافات واالليات 
اطارات  تجهيز  الثلوج،  لجرف  املخصصة 
معدنية،  بسالسل  والجرافات  السيارات 
لتدابري  التمركز واالنتشار وفقا  وضع خطط 
العنارص،  جهوزية  رفع  الطارئة،  الحاالت 

تعميم االرشادات املتعلقة بفصل الشتاء.

كل  يف  الفصل  هذا  يسبق  استنفار  مثة   ■
يتم  كيف  املعنية.  واالدارات  الوزارات 

التنسيق بني املديرية واالجهزة االخرى؟
وقوى  اللبناين  الجيش  مع  التنسيق  يتم   □
والبلديات  االشغال  ووزاريت  الداخيل  االمن 
االرايض  كل  عىل  انتشارها  ملواقع  وفقا 
اللبنانية، وذلك من اجل زيادة رسعة انجاز 
وفاعليتها.  الطارئة  الحاالت  يف  املهامت 
املدين  الدفاع  بني  التنسيق  اىل  بالنسبة  اما 
واالجهزة االمنية االخرى، فال ميكن تصنيفه 
متطلبات  مع  دامئا  يتالءم  كونه  باملمتاز  اال 
الحدث ونوعه. علام ان مثة تعاونا مع كل 

االجهزة وفقا للحاجة.

■ ماذا عن انتشار مراكز الدفاع املدين عىل 
مساحة لبنان، وهل من خريطة محددة؟

□ طبعا لدينا خريطة تظهر بوضوح املراكز 
تبلغ  كلها.  اللبنانية  االرايض  عىل  املنترشة 

209 مراكز فرعية، و20 مركزا اقليميا.

■ كيف تنظر اىل مستقبل الدفاع املدين يف 
لبنان؟

الذي يشمل  القانون  □ نحن يف صدد تطبيق 
تثبيت العاملني الحاليني، مبن فيهم املتطوعون، 
املرسوم  يف  املحددة  الجديدة  للهيكلية  وفقا 
يف  يجري  ان  عىل  اصداره.  املزمع  التطبيقي 
املستقبل تطويع عنارص الدفاع املدين وفقا لنص 
الداخيل(.  االمن  )قانون قوى  القانون رقم 17 
مع  تتناسب  عالية  جهوزية  يؤمن  الذي  االمر 
ومتطلباتها،  عاتقنا  امللقاة عىل  املهامت  حجم 
رشائها  عىل  يعمل  التي  التجهيزات  اىل  اضافة 
تحديث  مجاالت  يف  النوعية  النقلة  اىل  حاليا، 
وسائل التكنولوجيا وتطبيقها يف العمل امليداين.

واخرى للتحوط من العواصف الثلجية.اجراءات ينصح بها الدفاع املدين عند قيادة السيارة.
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المدير العام للتعليم المهني والتقني: 
نحتاج إلى تغيير جذري في ثقافة املجتمع 

ساهمت ثقافة المجتمع اللبناني في ارساء مفهوم خاطئ عن االختصاص 
في  المقصرين  او  للفاشلين  انه  لو  كما  للشباب،  والتقني  المهني 
دروسهم فقط. االمر الذي كان يشجع هؤالء الشباب على االنصراف 
عن هذا التعليم، فيما البلدان المتقدمة علميا وثقافيا تعطي االولوية 

في برامجها االقتصادية لهذا النوع من االختصاصات 

تربية
املقال

اذا اردنا تغيري ثقافة خاطئة سائدة يف املجتمع، من اين نبدأ؟ 
العامة  السياسة  عىل  والقيمني  املسؤولني  اىل  ونتوجه  تحديدا،  العقل  من  نبدأ 
للبالد، وندعوهم  اىل االهتامم مبا يعني جيل الشباب الذي هو صانع املستقبل، 

وتفعيل الحوافز لديه. خالف ذلك فان صورة الغد ستظل غامضة. 
من هنا يبدأ العالج الجذري للثقافة املتخلفة يف مجتمعنا، التي تجعل الطالب 
يف التعليم املهني مثال يخجل من نفسه، او يشعر بأنه فاشل، يف حني ان  الدول 
املهنية  االختصاصات  نحو  التوجه  عىل  شبابها  تشجع  وحضاريا  علميا  املتقدمة 
يفوق  ما  عىل  اقتصادها  يف  تعتمد  التي  املانيا  ابرزها  ومن  مستقبلهم،  لضامن 

%75 من املهنيني والتقنيني.       
الثقافة  هذه  تعزيز  يف  لبنان  يف  عموما  واملجتمع  االهل  يساهم  لالسف،  ويا 
الخاطئة، وخصوصا لدى الطالب انفسهم. بل يف قتل الرغبة لديهم  يف التوجه 
وسوق  اللبناين  االقتصاد  اليها  يحتاج  التي  والتقنية  املهنية  االختصاصات  نحو 
العمل يف شتى مجاالته. حل هذه املعضلة يحتاج اىل توجيه ثقايف منظم ومربمج 
النهاية  اىل  لكنه حتام سيصل  يكون  مساره طويال،  رمبا  املستويات.  اعىل  عىل 
التي تؤمن ما  الدرب  العقول والنفوس برضورة شق هذه  اقتنعت  اذا  املرتجاة 

يكفي، بل ما يفيض، من فرص العمل لالجيال الجديدة. 
الخاصة، وتاليا هم غائبون عن  السياسة غارقون يف همومهم  اهل  ان  اذا صح 
هذا الشأن، يف استطاعة االعالم ملء هذا الفراغ او تعويض هذا التقصري الفاضح. 
للمفاهيم  التصدي  هي  عامة  صورة  يف  الجديد  الجيل  مسؤولية  ان  الحقيقة 
والثقافات الخاطئة واملتخلفة، واملوروثة عن اجيال سابقة. لذا ينبغي تغيريها من 

اجل االستمرار يف الحياة ومواكبة التقدم. 
املعنيون بالتعليم املهني والتقني يف لبنان، يؤكدون انهم يواكبون التطور الحاصل 
منذ  الغرض  لهذا  االورويب  االتحاد  باالنفتاح عىل  قاموا  وقد  الصعيد،  هذا  عىل 
اعوام. وهم يسعون اىل تغيري املناهج التعليمية، ويعملون عىل تدريب االساتذة، 
ويرسمون خططا مستقبلية لتفعيل القطاع املهني والتقني. بيد ان االمر يتطلب 
تساعد  جدية  ومبادرات  تحفيزية،  خطوات  والقرار  السلطة  اهل  مستوى  عىل 
ما  جراء  من  العيون  عن  الغشاوة  تزيل  صائبة  رؤية  اىل  الوصول  عىل  الطالب 

توارثوه عن اجيال وازمان سابقة. 
يف مطلق االحوال، ان تفعيل القطاع املهني والتقني رضورة وطنية ملحة. فسوق 
الطراز، واىل سواعد شباب يبتكر  العمل تحتاج اىل اختصاصات مهنية من هذا 
ويبدع يف شتى الحقول. واذا كانت هذه الخطوة هي اشبه بحلم، فان الرضورة 

تقيض به يف زمن بطالة الجامعيني. 
   دنيز مشنتف 
denise.mechantaf@gmail.com

حلم الضرورة 
في زمن بطالة الجامعيني

خصوصا  بطالة،  ازمة  لبنان  يف  الشباب  يعاين 
سوق  فيام  الجامعيني،  الطالب  مستوى  عىل 
وتقنية  مهنية  عاملة  يد  عن  تبحث  العمل 
قلام تجدها. حتى الرتكيبة االقتصادية يف لبنان 
اصبحت تعتمد اكرث فاكرث عىل حاميل الشهادة 

املهنية. 
او  الرتبوي  القطاع  هذا  مشاكل  هي  ما 
التعليمي؟ ملاذا ال يلقى الحامسة الالزمة لدى 
قد  انجازات  مثة  ان  اذا صح  اللبناين؟  الشباب 
حصلت مع االتحاد االورويب فام هي؟ هل من 
الحالية ضمن  الدراسية  للسنة  خطة مدروسة 
القطاع  هذا  تعزيز  عىل  يساعد  عام  توجه 
للثقافة  جذري  تغيري  نحو  ويدفع  الرتبوي، 

الخاطئة يف املجتمع والسائدة منذ سنني؟ 
والتقني  املهني  للتعليم  العام  املدير  يسعى 

التي  هذا التخصص العلمي يف لبنان االولوية 
تعكس من خاللها الرؤية الوطنية.

ما الذي تم تحقيقه من اجل احداث هذا   ■
التغيري الجذري والجوهري؟ 

للتعليم  العام  املدير  منصب  تسلمي  قبل   □
لكل  يجوز  كان   ،2008 عام  والتقني  املهني 
راسب يف امتحانات الربفيه الدخول اىل املعهد 
ترشحه  اوراق  ابراز  مبجرد  والتقني  املهني 
لالمتحان. هذا الوضع كان سائدا منذ عام 1990 
ذلك  يف  الرتبية  وزراء  احد  اتخذه  قرار  بعد 
الحني، واستمر حتى عام 2012. من اجل تغيري 
شهادة  ينشئ  مرسوما  استصدرنا  الحال  هذه 
اطلقنا عليها اسم “التأهيلية الفنية التحضريية” 
التي تفرض عىل كل راسب يف امتحانات الربفيه 
الخضوع لربنامج تعليمي جديد يضم اربع مواد 
اضافية بدءا بالسنة االوىل، ويعترب النجاح فيها 
يجوز  ال  اذ  الثانية.  السنة  اىل  لالنتقال  اساسيا 
اعادة  دون  من  وناجح  راسب  بني  املساواة 
خالل  يف  تطبيقه  بدأنا  الربنامج  هذا  تأهيله. 
العام الدرايس 2013 ـ 2014. لكن ويا لالسف 
تشجيع  بهدف  االمتحانات.  تصحيح  يتم  مل 
الشباب يف لبنان عىل التوجه نحو االختصاصات 
الصناعية، استصدرنا مرسوما يجيز اعطاء منح 
لكل  شهريا  لرية  الف   200 قيمتها  دراسية 
طالب يحمل شهادة الربفيه او الثانوية العامة 
لكن   .20 عىل   12 اىل  وصل  نجاحه  ومعدل 
العامة  املديرية  تحددها  اختصاصات  ضمن 
الحاجة  وبحسب  والتقني،  املهني  للتعليم 
اللبنانية. مثل عىل ذلك  التي تتطلبها املناطق 
السياحة  يف  لالختصاص  الدراسية  املنح  نقدم 
لطالب يقطنون يف مناطق سياحية. تتم هذه 
الخيارات نتيجة دراسات واتصاالت ومراسالت 
والصناعة  التجارة  وغرفة  العمل  ارباب  مع 
وجمعية الصناعيني ملعرفة حاجة سوق العمل. 
ثالث  لفرتة  تعطى  سنوية  منحة   2000 هناك 
الطالب  امام  املسار  فتحنا  ذلك،  اىل  سنوات. 
املهنيني والتقنيني للتوجه اىل التعليم العايل اذا 
ان  رشط  الجامعية،  دراستهم  اكامل  يف  رغبوا 
يكون معدل النجاح يف االمتحانات 12 عىل 20، 
ويتم تعديل 50 يف املئة من املواد يف املرحلة 
الجامعية. كام يحق لكل طالب مهني او تقني 

الدخول اىل اي كلية، والتخصص يف اي مادة 

املدير العام للتعليم املهني والتقني احمد دياب.

كان  ما  اىل كرس   2008 عام  منذ  دياب  احمد 
التخصص  حول  خاطئة  مفاهيم  من  سائدا 
بنرش  يطالب  وهو  لبنان.  يف  والتقني  املهني 
لهذه  االولوية  تويل  املجتمع  يف  جديدة  ثقافة 

اولياء  قبل  املسؤولني  بحض  االختصاصات، 
راسخ  اقتناع  اىل  التوصل  عىل رضورة  الطالب 
لبنان  يف  الرتبوي  القطاع  هذا  تبني  اىل  يؤدي 
والدفاع عنه. افصح باسهاب عن هذا الجانب 

يف حديثه اىل “االمن العام”. 

والتقني  املهني  التعليم  واقع  عىل  االضاءة   ■
الحارض  الوقت  يف  ملحة  رضورة  لبنان  يف 
خريجي  مستوى  عىل  البطالة  مشكلة  امام 
وسوق  االقتصادي  الوضع  بسبب  الجامعات، 
العمل التي تحتاج اىل مهنيني اكرث من حاميل 
شهادات عليا. ما هي اسباب عدم رغبة الشباب 

اللبناين يف هذا التوجه؟
□ يعود االمر اىل الثقافة الخاطئة يف املجتمع 
الفاشلني  واملفهوم السائد منذ سنني، وهو ان 
اىل  يلجأون  دروسهم  يف  فقط  واملقرصين 
االهل  يساهم  والتقنية.  املهنية  االختصاصات 
تصبح  بحيث  الخاطئ  املفهوم  هذا  تعزيز  يف 
التعليم دونية  يتجه نحو هذا  َمن  اىل  النظرة 
نفسه  من  بالخجل  االحساس  درجة  اىل  تصل 
يف  هذا  القرى.  يف  خصوصا  ييئته،  ضمن  من 
الوقت الذي نرى الدول املتقدمة علميا تعطي 
له  فرتصد  التعليم،  من  النوع  لهذا  االولوية 
وسائل  بدعم  ويحظى  الخاصة،  املوازنات 
املانيا  يف  والبلديات.  املدين  واملجتمع  االعالم 
املهنية  العلوم  يف  التخصص  نسبة  تصل  مثال 
كل  ان  بل  املئة.  يف   75 فوق  ما  اىل  والتقنية 
الدول املتقدمة تعتمد اساسا عىل هذا النوع 
الثقافة  هذه  تعميم  اىل  فلجأت  التعليم،  من 
وترسيخها مع التدليل عىل ان هذا النوع من 
املفهوم  ان  الشباب.  مستقبل  يؤمن  املهن 
اىل  ادى  الذي  مجتمعنا  يف  والسائد  الخاطئ 
ما  هو  والتقني  املهني  بالتعليم  االستخفاف 
يحتاج اىل تغيري جذري. ونعلم جيدا ان تغيري 
جهد  اىل  يحتاج  لالنسان  االجتامعي  السلوك 
املادي  التغيري  اما  وقتا طويال.  ويتطلب  كبري، 
اعطاء  الرضوري  من  لذا  فسهل.  الخارجي  او 

على املسؤولني في لبنان 
قبل اولياء الطالب االقتناع 
باهمية التعليم املهني 

والتقني، الن االقتناع يؤدي 
الى تبنيه
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هذا  الن  الحقوق،  مادة  عدا  ما  مهنية  غري 
بواسطة  تم  به  قمنا  ما  قرار.  اىل  يحتاج  االمر 
مرسوم. هذه الخطوة مل يعرفها تاريخ التعليم 

املهني يف لبنان من قبل. 

■ تم االنفتاح عىل االتحاد االورويب يف السنوات 
بينكام،  التنسيق  كان  صعد  اي  عىل  االخرية. 

وماذا كانت الحصيلة؟
بدأ  االملانية  الوكالة  مع  اتفاق  لدينا  كان   □
قبل 18 عاما، لكنه انتهى يف 30 ايلول املايض. 
للشعب االملاين خربة عريقة يف التعليم املهني 
ما  التعليمية  برامجهم  يف  ويطبقون  والتقني 
العلوم  يتضمن  الذي  املزدوج  النظام  يسمى 
الربنامج  هذا  يفرض  معا.  والتطبيقية  النظرية 
اوقاتهم  توزيع  والتقنيني  املهنيني  الطالب  عىل 
هذه  اكتسبنا  والرشكات.  املعهد  بني  الدراسية 
التجهيزات  االملانية  الوكالة  لنا  الخربة وقدمت 
القيام  عىل  لبنان  يف  الطالب  ملساعدة  الالزمة 
الدراسية.  مرحلتهم  يف  التطبيقية  باالعامل 
هذا  بتنفيذ  يقومون  طالب   2000 اآلن  لدينا 
النظام يف 12 اختصاصا، واالكرث نشاطا ميكانيك 

السيارات.

■ بعد انتهاء االتفاق مع الوكالة االملانية، هل 
هناك تعاون جديد مع دول االتحاد االورويب؟ 
دول  اي  ومع  اساس  اي  وعىل  سيتم  كيف 

بالتحديد؟ 
اتفاق مع دول يف  اىل  التوصل  املتوقع  □ من 
االتحاد االورويب يف خالل االشهر الثالثة املقبلة، 
واملشاورات  االن،  حتى  واضحا  يشء  ال  لكن 
 5 قيمتها  هبة  عىل  حصلنا  وقد  مستمرة. 
للمعهد  االورويب  االتحاد  من  أورو  ماليني 
الفني للصناعة الغذائية يف قب الياس. سنعقد 
للتنمية”  االورويب  “املعهد  مع  اتفاقات  قريبا 
هذه  هدف  للتنمية”.  الفرنسية  و”الوكالة 

والغاية  الخارجية،  املشاريع  متويل  االتفاقات 
والتقني  املهني  التعليم  خريجي  ربط  منها 
الوطنية  املؤسسة  كانت  التي  العمل  بسوق 

لالستخدام تتوىل هذه املهمة.

■ كم يبلغ عدد االختصاصات املهنية يف لبنان، 
واي منها هي املرغوبة لدى الشباب؟ واىل اي 
اختصاصات تتجه الشابات يف القطاع املهني؟ 

ـ لدينا 157 اختصاصا، ويتجه الشباب اللبناين نحو 
املحاسبة والفندقية والتمريض، ويبتعدون نوعا 
الوقت  ما عام هو ميكانييك وصناعي. نقوم يف 
وقد  السياحة،  يف  االختصاص  بتفعيل  الحارض 
الغرض،  لهذا  الالزمة  التجهيزات  استحصلنا عىل 
مخصصة  اعالنات  بنرش  الخطوة  هذه  وواكبنا 
االختصاصات  نسبة  اما  االتجاه.  هذا  يف  تصب 

الصناعية لدى الشابات فقليلة جدا.

■ كم يبلغ عدد الطالب املهنيني يف القطاعني 
الرسمي والخاص؟

□ يف القطاع الرسمي يصل عدد الطالب اىل 38 
الفا. اما يف القطاع الخاص فيصل العدد تقريبا 

اىل 48 الفا.

■ عىل رغم االنفتاح عىل االتحاد االورويب مثة 
مشكالت ال تزال تعرتض قطاع التعليم املهني 

والتقني يف لبنان. ما هي؟ 
اللبناين  املجتمع  يف  اوال  تكمن  املشكلة   □
التي  التعليم  من  النوع  هذا  اىل  ونظرته 
يجب تغيريها، والوضع كام هو االن يتطلب 
هذا  عىل  البدايات  يف  نزال  ال  كبريا.  جهدا 
الصعيد. املطلوب يف الدرجة االوىل ان يقتنع 
الطالب،  اولياء  قبل  لبنان،  يف  املسؤولون 
االقتناع  املهني والتقني، الن  التعليم  باهمية 
بامر  االنسان  يقتنع  تبنيه، وعندما  اىل  يؤدي 
بعد  ثانيا،  العالج.  يبدأ  هنا  من  عنه.  يدافع 
للتعليم  العامة  املديرية  اعطاء  االقتناع  هذا 
بغية  املوازنة  يف  االولوية  والتقني  املهني 
اليها  تأمني تجهيزات يتطلبها املعهد ويحتاج 
“قوننة  قانون  مرشوع  اعداد  ثالثا،  الطالب. 
اىل  اللبناين  املجتمع  تحويل  بهدف  املهن” 
اال الصحاب  مجتمع مهني، بحيث ال يسمح 
الشهادات مامرسة هذا النوع من املهن. من 
االساتذة  تثبيت  منها  نعاين  التي  املشكالت 

استاذ،   1700 عندنا  املالك  يضم  املتعاقدين. 
ماليني  خمسة  مع  متعاقد  الف   12 ولدينا 
استقرارا  يؤمن  ال  الوضع  هذا  تعاقد.  ساعة 
التعليمية  املناهج  بتغيري  نطالب  لالساتذة. 
وتدريب االساتذة. لدينا ايضا مشكلة اساسية 
متمثلة  لبنان  يف  الرتبوية  القطاعات  كسائر 
باغالق دار املعلمني التي كانت مهمتها اعداد 
مدارس  يؤسسون  بدورهم  الذين  االساتذة 
منوذجية. كان لدينا يف التعليم املهني والتقني 
معهد يشابه دار املعلمني، هو “املعهد الفني 

الرتبوي” الذي تم اغالقه عام 2005، واطالب 
االن بإحيائه. 

■ التوجه العام الذي سيتبع يف العام الدرايس 
الجديد، عىل ماذا يتضمن؟ 

التعليمية  املناهج  يف  نظر  باعادة  سنقوم   □
كلها بهدف تحديثها. هناك مئات اللجان تعمل 
نسعى  املوضوع.  هذا  عىل  اشهر  مثانية  منذ 
موحد  منهج  اعداد  مهمتها  لجان  تأليف  اىل 
لكل الطالب املهنيني والتقنيني يف كل املناطق 
الدرايس  للعام  الجديدة  الخطة  من  اللبنانية. 
)كولوكيوم(  االسئلة”  “بنك  انجاز  الحايل 
 200 حواىل  فيه  يوضع  الرسمية  لالمتحانات 
فاذا  االمتحانات،  قبل  للطالب  سؤال   300 او 
استطاعوا االجابة عنها كلها يكون حسنا. لكن 
امنيتي انجاز كتاب موحد لكل املعاهد املهنية 
انشاء  ايضا  يتم  ان  عىل  لبنان،  يف  والتقنية 
معاهد مستقلة لكل اختصاص يف كل قضاء، ال 

ان تتوزع االختصاصات يف كل املعاهد.
د. م

في القطاع الرسمي 
يصل عدد الطالب الى 38 

الفا، وفي القطاع الخاص 
الى 48 الفا

من الخطة الجديدة للعام 
الدراسي الحالي انجاز »بنك 

االسئلة« )كولوكيوم( 
لالمتحانات الرسمية

تتوىل املديرية العامة للتعليم املهني والتقني تدريب طالبها يف خالل فرتة دراستهم 
يف مختربات ومصانع متخصصة لتطبيق ما يتعلمونه نظريا بدءا من السنة االوىل. 
ال يحق الي معهد يعتمد يف برنامجه التعليمي االختصاصات الصناعية، مزاولة 
مهامته من دون انشاء مختربات ومصانع لكل اختصاص: ميكانيك سيارات، 
 ميكانيك صناعي، ميكانيك طائرات، تدفئة وتربيد، متديدات صحية، نجارة، تلحيم، 

كهرباء مربمجة، الهندسة املدنية واملساحة، الفندقية، التمريض.
وقد بادرت الدولة اللبنانية اىل تأمني التجهيزات الالزمة للمختربات واملصانع يف 
املعهد الفني والتقني منذ انشائه يف الصنائع، وانتقاله اىل الدكوانة عام 1963. 
وتلقت املديرية العامة للتعليم املهني والتقني مساعدات من املانيا عىل هذا 

الصعيد، ومثة محادثات مع فرنسا لتأمني تجهيزات جديدة.    

 مختبرات ومصانع لتدريب الطالب

مشغل صيانة الطائرات.

والكهرباء. 

محرّك طائرة برسم الصيانة.

واملكّيفات.

مشغل ميكانيك السيارات.

"عّدة" الشغل. 

املديرية العامة للتعليم املهني والتقني يف الصنائع.
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لغة
شرح ألفية ابن مالك في القواعد العربية

الفعل والفاعل

المدير العام السابق لالمن العام 
المتقاعد  الركن  العميد 

السفير انطوان دحداح

شرح الفية ابن مالك
أنواع الفاعل 
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الطبعة الثانية

في المكتبات

بأقالم حرّة

الحقد والنكاية ليسا قاعدة التعامل 

الياس عون *

ما لنا يف هياج االخذ والرد، واملد والجزر، والعذاب والقهر.
العاهرة  الطويلة  السنني  هذه  خالل  مرة  عدنا  لو  لنا  ما 
ابائنا  التاريخي، اىل عادات  القاهرة، لو عدنا مرة اىل واقعنا 
الواضح  االنساين  السلوك  اىل  عدنا  لو  وتقاليدهم،  واجدادنا 
الرصيح؟ لو عدنا اىل العقل السليم والفكر النرّي الذي يسبق 
هذا  واالهوال.  واملهالك  األخطار  ويحاذر  واالحداث  الزمن 
االنسان  صفة  بضياعه  واضعنا  اضعناه،  الذي  الفكر  هو 
الحقيقي عىل هذه االرض. صفة االنسان الذي يضمر الخيه 
الهناء والخري والسعادة، صفة االنسان املتفوق علام وفلسفة، 
واذالل شعبه  وطنه  يعمل عىل هدم  ان  ابدا  منه  ينتظر  ال 
وتخريب ما بناه السلف من بيوت وحقول وعامر وتدمريها. 
بلد  اجمل  يف  نحن  فعلناه  عام  واضحة صارخة  هذه صورة 

ارضا وسامء وشعبا.
ونتحاىك،  نحيك  ونتباىك،  نبيك  ونحن  سنة  عرشة  اربع  منذ 
وذاك  هذا  اىل  نرتاكض  ونتفارق،  نتجامع  ونتصارح،  نصارح 
متسولني مرددين، انقذونا يا اهل االرض من الغرق، انتشلونا 
لألسف  ويا  االن  والعذاب. حتى  والقهر  الضياع  من جحيم 
مظلم،  واد  يف  ونحن  يطلع  كيف  الصباح.  علينا  يطلع  مل 
الفكر،  وعمى  الحقد  اال  ترى  ال  غشامء  مطبقة  عيون  ويف 
والنزاهة  الحكمة  وضياع  العقل،  وشلل  الوعي،  وغيبوبة 

والجرأة.
هي  جارة  لنا  ان  لها،  ويتنكر  احد  ينكرها  ال  التي  الحقيقة 
لها  التاريخية  الرتاثية  الشقيقة  هذه  وان  خصوصا  االقرب، 
القرىب واملصاهرة، ومنبتها  اوارص  لبنان  بني عائالتها وعائالت 
االسايس املحبة والوئام واالخاء بني الشعبني اللبناين والسوري. 
اقول برصاحة ارجو ان يتقبلها اهل الحل والربط عندنا. اقول 
يف  الحرب  وقف  يف  الطاقات  هذه  كل  فشلت  ملاذا  برصاحة 
لبنان؟ ويف ازالة االزمة ومحو آثار هذه املآزق التي تنحر نحرا 

يف متزيق شمل رجاالتنا وقادتنا ومفكرينا وناسنا؟
ملاذا ال يقف زعامؤنا موقف القايض العادل يف ان يكونوا مع 
آذان  يف  تدوي  التي  االستغاثة  رصخات  مع  املتأمل،  الشعب 

الدول، ويف صدور رجاالت العرب. 

لبنان ال يريد ان يظل من دون رئيس للجمهورية، من دون 
لبنان ال يريد ان  رئيس للمجلس، من دون حكومة موحدة. 
زعامات  يريد  ال  لبنان  واملنازعات،  الرش  الهواء  مطية  يكون 
عىل  مصلوبا  يظل  ان  يريد  ال  لبنان  يوضاس،  بفلس  تبيعه 
خشبة حكومة االربعة وعرشين وزيرا، وعىل خشبة املقاطعة 
لبنان ال يريد ان يظل مصلوبا عىل  خشبة هذا  الدستورية، 
وذاك من االصدقاء والغيارى، لبنان ال يريد ان يظل مصلوبا 
ان  يريد  ال  لبنان  الدول،  ورؤساء  االمم  مائدة  خشبة  عىل 
يظل مصلوبا عىل خشبة الشفقة والرحمة. يريد ان يتجاوب 
ان  قبل  وحقوقه  ومتطلباته  امنياته  مع  املهمون  االطراف 

يتجاوب اي واحد آخر من الدول. 
لنتمثل بعمر بن الخطاب، لنتمثل بعظامء االنسانية وعظامء 
التاريخ، عظامء محبي السالم. ان لبنان يف شعبه، يف عائالته، يف 
عالقاته التاريخية االصيلة، ال يريد يف طبيعته ان يتجرجر زاحفا 
استقبال  اىل  االمم ودهاليزها، وال  اىل هنا وهناك يف مكاتب 
واملستطلعني  والناصحني  واملرشدين  املنظرين  هذا وذاك من 
واصحاب املصالح، بل يريد يف هذا الجحيم الذي يتخبط فيه 
تاريخيا  ـ موقفا  ان اسميها  اريد  ـ وال  الدول  ان تقف بعض 

صادقا مع وعودها وترصيحات رجاالتها.
ما اجمل ان يسجل التاريخ ان لبنان قد عاد اىل حريته وكرامته 
بني  املحب  املشرتك  والعيش  ونظامه  واىل وحدته  واستقالله، 

ابنائه. 
الينابيع،  هلّموا جميعا اىل بساطة الوضع والواقع واىل صفاء 
وال نظل طعمة الهياج الغوغايئ، وال سلعة السياسات التافهة 

التي تكاد تودي بلبنان. 
الواقع  وفلسفة  السياسة،  وتواضع  االمور  بساطة  اىل  عودوا 
ما  بتحقيق  الكفيلة  وحدها  وهي  االرض.  وطبيعة  والتاريخ، 

يصبو اليه شعب لبنان. 
 ايها القوم، ان الحقد والنكاية ليسا قاعدة التعامل بني الدول 

والشعوب.

* نقيب محرري الصحافة اللبنانية.
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بعدما أضحت جريمة منظمة تمثل 8 % من حجم التجارة العالمية

حاكم مصرف لبنان: 
ال تهاون في مكافحة تبييض األموال

منذ عام 2002 انخرط لبنان وال يزال في معركة مواجهة عمليات تبييض 
جهودا  تفشيها  استدعى  التي  االرهاب  تمويل  ومكافحة  االموال 
فيها  شاركت  »الجريمة«،  هذه  لمكافحة  ومنظمة  منسقة  دولية 
كما  العامة،  والمؤسسات  والتنظيمات  الدول  من  متزايدة  اعداد 

الخاصة في انحاء العالم

الدولية  الجهات  تزداد كفاية  عاما بعد عام 
عملها  اداء  ويف  االموال،  تبييض  مواجهة  يف 
اليوم  وتطوير اساليبه ومناهجه اىل ان نشأ 
ما يسمى »مجموعة العمل املايل الدولية«، 
او »FATF”، فرضت قواعد ومعايري محددة 

عىل  واوجبت  االموال،  تبييض  ملكافحة 
غري  الدول  وضع  طائلة  تحت  تبنيها  الدول 
امللتزمة هذه املعايري عىل الئحة الدول غري 
املتعاونة. مع ما يعنيه ذلك من سوء سمعة 
جهازها  سمعة  وسوء  تلك،  او  الدولة  هذه 

املايل واملرصيف.
تبييض  مكافحة  قانون  شكل  لبنان،  يف 
وتم   ،2001 عام  الصادر   318 رقم  االموال 
مبوجبه انشاء هيئة التحقيق الخاصة كوحدة 
لبدء  االساس  الحجر  اللبنانية،  املايل  اإلخبار 
االرهاب  ومتويل  االموال  تبييض  مكافحة 
انطلقت  ممنهج.  نحو  وعىل  جديا  لبنان  يف 
معروفة  غري  مؤسسة  بانشاء  املسرية  هذه 
عىل الصعيدين املحيل والدويل، تضم بضعة 
موظفني يعملون يف مكتب متواضع. تشغل 
احدث  مزودا  بها،  خاصا  مقرا  حاليا  الهيئة 
حرم  داخل  االمان  ومستلزمات  التجهيزات 
خالل  حجمها  تضاعف  وقد  لبنان.  مرصف 
السنوات املاضية اىل حد كبري. ها هي اليوم 
لبنان  الرائدة يف  املؤسسات  تصّنف من بني 
واملنطقة، وتحظى مبكانة مميزة يف الخارج.

مل  اليوم  الهيئة  تحتّلها  التي  املكانة  ان  اال 
التي  الجهود  مثرة  بل  املنال.  سهلة  تكن 
السنوات  خالل  االداري  جهازها  بذلها 
منها  عدة،  انجازات  تحقيق  تم  املاضية. 
بناء وحدة إخبار مايل فاعلة ونظام متكامل 
االرهاب،  ومتويل  االموال  تبييض  ملكافحة 
البلدان  الئحة  من  لبنان  اسم  وشطب 
االقاليم غري املتعاونة، واالنضامم اىل هيئات 
“اغمونت”  مجموعة  مثل  ودولية  اقليمية 
يف  واسايس  ريادي  بدور  والقيام   ،)EG(
توىل  التي  “املينافاتف”  مجموعة  انشاء 
لبنان رئاستها يف السنة االوىل بعد تأسيسها. 
تم ذلك كله بفضل قيادة ملتزمة ومصممة 

وفريق عمل متفان يف عمله.
قيادة  تؤمن  تلك،  االنجازات  بعد  اليوم،  اما 
الهيئة بأن هناك املزيد من العمل مستقبال. 
املنظمة  بالجرمية  املتمثل  املتفاقم،  الخطر 
ومتويل  االموال  تبييض  تقنيات  وتطور 

العامل،  اقتصادات  يزال يهدد  االرهاب، ال 

طراز آخر من الجرمية املنظمة.

مقال
»اإلستثمار بالنازحني« 

خط أحمر
تشكل  تاليا  وباتت  الحمر،  الخطوط  كل  لبنان  اىل  السوري  النزوح  ازمة  تخطت 
االقتصادي  االمن  اىل  والدميوغرايف وصوال  الجيوسيايس  املستويني  كيانية عىل  ازمة 

واالجتامعي.
اىل  السوري  النزوح  عمليات  بدأت   ،2011 عام  السورية  االحداث  بداية  منذ 
الرقابة  غياب  يف  التاريخ،  ذلك  منذ  الرشعية.  غري  املعابر  وعرب  عشوائيا،  لبنان 
واملراقبة الرسمية اللبنانية، تتفاقم هذه االزمة وتكرب وتتدحرج ككرة الثلج، اىل 

ان تحولت معضلة كربى وتهديداً حقيقياً للمجتمع والكيان اللبناين.
وتعميق  االزمة  تأجيج  يف  اللبنانية  السياسية  واالنقسامات  التجاذبات  ساهمت 
وعىل  املقاييس  بكل  وطني  امن  مسألة  امللف  هذا  اضحى  ان  اىل  جذورها، 

كلها. املستويات 
يتحّمل اهل السياسة يف لبنان نتائج ازمة النزوح والتداعيات التي بدأنا نتلمسها 
يف االمن والسياسة واالقتصاد، كام يتحّمل املجتمع الدويل مسؤولية مامثلة كونه 
اغفل عن تقديم الدعم العيني واملايل والغني ملساعدة لبنان عىل معالجة هذه 
االزمة، وذلك عىل غرار ما حصل يف دول اخرى شهدت نزوحا سوريا يف اتجاهها 
كاالردن وتركيا، حيث متت معالجة هذا النزوح منذ بداياته مبوجب آليات حمت 

الداخل االردين كام الداخل الرتيك.
االساس  انسانية، وهي يف  لبنان مسألة  اىل  السوريني  النازحني  اذا كانت مشكلة 
كذلك. اال ان »تلطي« البعض حول هذا املفهوم يدفع الوضع يف اتجاه »االستثامر« 
يف هذا امللف لتحقيق مكاسب سياسية لفريق عىل حساب آخر، جرمية وخيانة 

وطنية وتجاوز لكل الخطوط الحمر.
آن األوان لعمل جدي - وطني مللف النزوح السوري. كام آن األوان لتحرك جدّي 
امللف،  هذا  تداعيات  معالجة  عىل  لبنان  ملساعدة  الدويل  املجتمع  من  وفاعل 
الجانب  املقابل  يف  يغفل  وال  وامكاناته،  لبنان  خصوصية  اوال  االعتبار  يف  يأخذ 

االنساين ملسألة اضحت قضية اخالقية وسياسية بامتياز.
الحاصل يف  العمودي  السيايس  واالنقسام  للبنان  الدميوغرافية  الرتكيبة  تحتمل  ال 
امللفات  لولوج  السوري  النزوح  مسألة  امام  االبواب  ترشيع  االطالق  عىل  البالد 
ألننا  ذاك،  او  الفريق،  هذا  ملصلحة  فيها  والتأثري  والتدخل  املأزومة،  اللبنانية 
بسامحنا بذلك عن قصد، او عن سوء تقدير، او عن حسن نية، نكون قد ساهمنا 
من  تبقى  ما  اىل  قاضية  رضبة  ووجهنا  واالمني،  السيايس  استقرارنا  زعزعة  يف 

مكامن قوة يف االقتصاد اللبناين املنهك واملأزوم بفعل االزمة السورية.
ان املسؤولية الوطنية واالخالقية تفرض علينا الرتفع عن املعالجات الخاصة، الفئوية 
السوري، والعمل رسيعا عىل وضع  النزوح  واملصلحية، مللف مهم وخطري، كملف 
حد لهذه املعضلة بتوافق وطني جامع، ألن السقوط يف فخ املامحكات وتسجيل 

النقاط بني االطراف السياسيني سقوط للجميع. وقبل ذلك كله سقوط للوطن.

إبراهيم عواضة
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ما يتطلب من الهيئة تكثيف املشاركة يف 
انشطة الهيئات االقليمية والدولية لالضطالع 
الجديدة  التحديات  وجه  يف  مبسؤولياتها 

املتزايدة. 
الهيئة  تؤمن  املرتاكمة،  خربتها  عىل  بناء 
التغريات  مع  املستمر  التكيف  برضورة 
الرسيعة التي يشهدها عامل الجرمية، كرشط 
اسايس ملالحقة كل َمن يخالف القانون. كام 
ان الطريقة املثىل ملكافحة الجرمية املنظمة 
عابران  نشاطان  وكالهام  ـ  اليوم  واالرهاب 
للحدود ـ تتطلب تعزيز التعاون الدويل. يف 
هذا الشأن يبقى التدريب املتواصل رضوريا 
بهدف زيادة الوعي وصقل مهارات موظفي 

السلطات املعنية االخرى وخرباتهم.
كبريا  اهتامما  الهيئة  توىل   اخرى،  من جهة 
لتقرير التقييم املشرتك الخاص بلبنان الذي 
تعالج  بالتايل  وهي  “املينافاتف”،  اعدته 
بالتنسيق  فيه  الواردة  والخطط  املالحظات 
نقاط  لتجاوز  االخرى،  املعنية  االجهزة  مع 
شاملة  وطنية  اسرتاتيجيا  عرب  الضعف 

من  املايل  القطاع  حامية  يف  الحيوي  دورها 
اخطار االموال غري املرشوعة. وتشمل مهامتها 
مشبوهة  بعمليات  املتعلقة  البالغات  تلقي 
وتحليلها، والحسابات، واحالتها عىل السلطات 
القضائية املختصة. اىل ذلك تتبادل املعلومات 
مع  والتنسيق  النظرية  االجنبية  الجهات  مع 
بانفاذ  املعنية  االجنبية   / املحلية  السلطات 
تقرتح  كام  املساعدة،  طلبات  حول  القانون 
مبكافحة  متصلة  جديدة  موجبات  ادخال 
من  والتأكد  االرهاب،  ومتويل  االموال  تبييض 
امللزمة  املؤسسات  من  وغريها  املصارف  ان 

االبالغ تتقيد باملوجبات املطلوبة.
وساهمت الهيئة التي يرأسها حاكم مرصف 
تنظيف  يف  سالمة  رياض  الدكتور  لبنان 
القطاع املرصيف من عمليات تبييض االموال 
)املوكل  العاملية  “غايف”  منظمة  بشهادة 
وجهت  بعدما  املصارف(  اداء  مراقبة  اليها 
واىل  اللبنانية  الحكومة  اىل  اشادة  من  اكرث 
قطاعا  اصبح  الذي  اللبناين  املرصيف  القطاع 

“نظيفا” يحظى بثقة دولية.
حاكم  الخاصة،  التحقيق  هيئة  رئيس  يقول 
مرصف  ان  العام”  لـ”االمن  لبنان،  مرصف 
لبنان “ملتزم مكافحة عمليات غسل االموال 
وعدم تهاونه يف هذا املوضوع، والعمل عىل 
املالية  املؤسسات  اضافية عىل  فرض رشوط 

لرقابته”.  الخاضعة 
مرصف  ان  عليه  التأكيد  يهمنا  “ما  يضيف: 
تبييض  مكافحة  ملتزمان  والهيئة  لبنان 
وقطاعه  لبنان  سمعة  عىل  حفاظا  االموال 
املرصيف، واننا عىل قدر الجهوزية العتامد ما 
ملواكبة  حديثة  وتقنيات  اساليب  من  يلزم 
تبييض  مكافحة  مجال  يف  التطورات  آخر 
االموال ومتويل االرهاب. اصبح لبنان مشاركا 
“غايف”،  بشهادة  التبييض  مكافحة  يف  عامليا 
متابعة  محط  اللبنانية  التجربة  واصبحت 
مع  التعاون  بفضل  اثبتنا  الدول.  من  لكثري 
اليوم  وبتنا  والشفافية،  القدرة  املصارف 
قدوة يحتذى بها يف مجال مكافحة الجرمية 
السنوات  لبنان خالل  ما حققه  وان  املالية، 
االخرية يف هذا املجال يعترب انجازا قياسيا”.

نعمل  ممتازة  ترشيعات  “وضعنا  ويختم: 

مفهوم »التبييض«
»تبييض« االموال هو العملية التي من خاللها تسعى املنظامت االجرامية اىل اخفاء نشاطها 

واالموال الناتجة من تجارتها غري املرشوعة، واىل تأمني غطاء قانوين لها.  
تعرّفه املادة الثانية من قانون مكافحة تبييض االموال اللبناين رقم 318 الصادر عام 2001 بأنه 
»كل عمل يقصد منه اخفاء املصدر الحقيقي لالموال غري املرشوعة، او اعطاء تربير كاذب لهذا 
املصدر بأي وسيلة كانت، او تحويل االموال او استبدالها. مع العلم بانها اموال غري مرشوعة 
لغرض اخفاء مصدرها او متويه او مساعدة شخص ضالع يف ارتكاب الجرم عىل االفالت من 
املسؤولية، او متلك االموال غري املرشوعة او حيازتها او استخدامها او توظيفها لرشاء اموال 

منقولة او غري منقولة، او القيام بعمليات مالية مع العلم بانها اموال غري مرشوعة«.

طربية: اضحى قطاعنا 
املصرفي حصنا منيعا امام 
تسلل اي اموال غير شرعية

تأتي صناعة تبييض 
االموال في املرتبة الثالثة 

عامليا من حيث الحجم، 
بعد تداول العمالت 

وتصنيع السيارات

الخاص  اللبناين  القانون  تطوير  اىل  تهدف 
االرهاب  ومتويل  االموال  تبييض  مبكافحة 
الصلة،  الوثيقة  واالنظمة  والترشيعات 
وتطبيق كل منها وفق املعايري الدولية. كام 
تبذل قصارى جهدها من اجل تعزيز الرقابة 
مكافحة  اجراءات  من  للتحقق  امليدانية 
وتحسني  االرهاب،  ومتويل  االموال  تبييض 

املهامت  من  وغريها  املالية  التحقيقات 
السنوات  تتّوج  ان  امل  عىل  الرئيسية، 

املقبلة بنجاحات مامثلة.
مرصف  لدى  الخاصة  التحقيق  هيئة  وتعترب 
لبنان اليوم، املحور االسايس يف نظام مكافحة 
لبنان،  يف  االرهاب  ومتويل  االموال  تبييض 
ولها  املجال،  هذا  يف  الدويل  للتعاون  وركيزة 

ملس  ولقد  المتناهية،  بدقة  تطبيقها  عىل 
جدا  املتطور  العمل  “غايف”  يف  املسؤولون 
افضل  اىل مستوى  يرقى  انه  فأكدوا  للهيئة، 

االجهزة الحكومية يف العامل”.
للمرصفيني  الدويل  االتحاد  رئيس  بدوره 
مصارف  لجمعية  السابق  الرئيس  العرب، 
لبنان  “قطع  يقول:  طربيه  جوزيف  لبنان 
مكافحة  مجال  يف  ورائدا  متقدما  شوطا 
االرهاب،  ومتويل  االموال  تبييض  عمليات 
حصنا  املرصيف  قطاعنا  اضحى  حتى 
رشعية”. غري  اموال  اي  تسلل  امام   منيعا 

ملنع  عملية  بإجراءات  لبنان  “قام  يضيف: 
داخل  قذرة  الموال  تبييض  عمليات  اي 
انشأ  الدولية، حيث  البلد مصدرها االسواق 
هذه  ملكافحة  عليا  تحقيق  هيئة  القانون 
العمليات وتم الغاء قانون مصارف “االوف 
الداخلية  االحرتازية  بالتدابري  ناهيك  شور”، 
املناسبة  النظامية  والضوابط  للمصارف 
للتأكد من هوية االشخاص ونظافة اموالهم 
الفاعل  التنسيق  عن  فضال  لديها،  املودعة 
بني هيئة التحقيق والسلطة القضائية وقوى 
من  النوع  هذا  مكافحة  يف  الداخيل  االمن 
الجرائم. ان حجم االموال “املغسولة” سنويا 
اجاميل  املئة من  5 يف  يقل عن  ال  مبا  يقّدر 
الناتج العاملي، و8 يف املئة من حجم التجارة 
دوالر  تريليونات   3 يقارب  ومبا  الدولية، 
سنويا، بحيث تأيت صناعة تبييض االموال يف 
بعد  الحجم  حيث  من  عامليا  الثالثة  املرتبة 

تداول العمالت وتصنيع السيارات.
إ.ع.

سالمة: اصبح لبنان 
مشاركا عامليا في 

مكافحة التبييض بشهادة 
“غافي”، واصبحت التجربة 

اللبنانية محط متابعة
 لكثير من الدول

رئيس هيئة التحقيق الخاصة مبكافحة تبييض االموال حاكم مرصف لبنان الدكتور رياض سالمة.

رئيس االتحاد الدويل للمرصفيني العرب الرئيس السابق لجمعية مصارف لبنان جوزيف طربيه.
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سوق العقارات في سبات الفراغين السياسي واألمني

العرض أكثر من الطلب واألسعار تراجعت 20 %
الفراغ  مع  بالتزامن  لبنان،  في  العقارية  السوق  على  الجمود  يسيطر 
السياسي الذي طغى على البالد بفعل تعذر انتخاب رئيس للجمهورية 
معطل،  شبه  نواب  بمجلس  ناهيك  النيابية،  االنتخابات  اجراء  وعدم 
اكثر  اقتصادي  بتدهور  العوامل  هذه  تنذر  مقلقا.  امنيا  وضعا  اضف 

فاكثر. االمر الذي حذر منه الخبراء االقتصاديون

تحوط  التي  القامتة  االجواء  من  بعيدا  ليس 
واالنقسامات  واالمني  السيايس  الواقعني 
الداخلية، ظهرت حال اجتامعية سيطرت متاما 
واالدارية  والرتبوية  املعيشية  االوضاع  عىل 
يف  والرواتب  الرتب  سلسلة  هي  والعاملية، 
القطاع العام، وشد الحبال يف شأنها بني هذا 
الفريق السيايس وذاك السباب باتت معروفة. 
السلسلة يف مجلس  ان عدم بت  ال شك يف 
االول،  ترشين  من  االول  جلسة  يف  النواب 
عىل  سلبا  انعكس  فيها،  الجدال  واستمرار 

املستويات كلها.
من املفيد التذكري بأن القطاع العقاري كغريه 
من القطاعات االقتصادية، يتأثر مبارشة بهذه 
العوامل ويتفاعل معها سلبا وايجابا. اذا كانت 
جيدة انتعش، وإال ساء وتراجع اداؤه ودخل 

مرحلة السبات.
لرشكة  العام  املدير  قال  السياق  هذا  يف 
السياسية  االزمة  ان  مكارم  رجا  “رامكو” 
املستثمرين، وتاليا  واالمنية “عززت مخاوف 
بات الجمود يف القطاع العقاري ينتظر الفرج 
توقع  او  التكهن  يستطيع  احد  ال  املوعود. 
نسبة النمو للعقارات يف ظل االزمة السياسية 
القامئة والوضع االمني املتأزم”. ولفت اىل ان 
اىل  تراجعا وصل  “لكن مثة  تتغري  االسعار مل 
%20 يف بعض االحيان، وخصوصا الشقق التي 

ال تزال اسعارها غري عادلة”.
همدت  العمرانية  الفورة  ان  رأى  آخر  خبري 

وتراجعت، وابَرَز مظاهر هذا الرتاجع كااليت:
اخذت  العقارات  اسعار  ارتفاع  فورة  ـ   1

ابراهيم عواضة

النعدام   %  25 نسبته  مبا  والهبوط  بالرتاجع 
اىل  نظرا  وايضا  االرايض،  رشاء  عىل  الطلب 
بريوت  ضواحي  يف  يظهر  ما  وهذا  ندرتها. 
كان  بعدما   .  )... الريزة   - الحازمية   - )بعبدا 
من املحتمل ان يرتفع سعر مرت االرض فيها 
من 500 اىل 600 دوالر وما يزيد، تدىن تلقائيا 

بشكل الفت اىل 450 دوالرا. 
2 ـ عىل الصعيد السكني انخفضت االسعار 
ايضا ما بني 10 و 15 وحتى 20 %. بعدما كان 
مثن مرت البناء يصل اىل 1200 )شقق شعبية( 
ما يختص  اىل 1000 دوالر. يف  قيمته  تدنت 
من  ايضا  اسعاره  انخفضت  السوبر،  بالبناء 
2500 اىل 2200 وحتى اىل 2000 دوالر للمرت 
الواحد. بالنسبة اىل الشقق الفخمة والضخمة، 
جّمد الكساد حركتها نظرا اىل غياب اصحاب 
ومغرتبني  خليجيني  من  الكبرية  الرثوات 

لبنانيني، بفعل ما مير فيه لبنان من ازمات.
3ـ  تأثرت املناطق البعيدة من بريوت )مسافة 

كلم(  و40   30 اىل  لتصل  فوق  وما  كلم   5
بيع  حركة  شهدت  قد  كانت  وان  مبارشة، 
املاضية.  باالعوام  قياسا   2014 عام  خجولة 
ويعود بطء الحركة اىل االسعار التي مل ترتاجع 
عملية  وفق  تتحرك  بقيت  انها  اال  مبارشة، 
كام  والزبون  املرشوع  صاحب  بني  التفاوض 

يقول احد املستثمرين. 
الالفت ان اصحاب املشاريع خارج العاصمة 
ال يساومون عىل اسعار الشقق فحسب، بل 
يقدمون تسهيالت يف عملية البيع )التقسيط 
مثال...(، بينام عملية التقسيط يف البيع ضمن 
العاصمة ال تتجاوز حدود االتفاق بني الطرفني، 

اي ال تتخطى مدة سنة فقط. 
الطلب يف  ان  القطاع  الواضح بحسب خرباء 
باللبنانيني  اليوم  محصور  العقارية  السوق 
رشاء  عمليات  انحسار  مع   %  99 بنسبة 
املستثمرين غري اللبنانيني، وخصوصا النازحني 
يف  اثر  لهم  يكن  مل  الذين  االغنياء  السوريني 
عملية بيع الشقق السكنية ورشائها، واقترصت 

حركتهم عىل استئجارها.
نسبة عدد  ان  “رامكو”  بينت دراسة لرشكة 
 ،2013 عام  املباعة  غري  املكتملة،  الشقق 

تخطى مثال بنسبة 27 % االعوام السابقة.
واكد خرباء ان هذا العامل اثر عموما يف اسعار 
الشقق التي دخلت منذ عام 2013 حتى اليوم 
االرتفاع  من  اعوام  بعد  تصحيحية  مرحلة 
املتكرر. وراوحت اسعار الشقق عىل ما يقال 
يف بريوت ما بني 2000  و7500 دوالر للمرت 
الواحد يف الطبقات االوىل ووفقا ملوقع البناء 

واملنطقة التي يكون فيها. 
ان  اىل  يشوعي  اييل  االقتصادي  الخبري  واشار 
العقارية،  حال االنكامش تسيطر عىل السوق 
وهو ما يعرب عنه معدل النمو املنخفض الذي 
ال يتخطى 5،1 %، الفتا اىل ان حال االنكامش 
ترسي عىل الطلب االستهاليك واالستثامري ايضا. 

يشرتيها  اليوم  شقة  يشرتي  َمن  ان  واوضح 
بغرض السكن او متهيدا ملرشوع زواج وليس 
العقاري  القطاع  يبقى  ان  وتوقع  لالستثامر. 
والوضع االقتصادي عىل ما هام عليه، ما دام 
الوضع الداخيل هشا وال يدعو اىل االطمئنان 
سياسيا او امنيا. زد عىل ذلك االزمة السورية 

املرشحة لالستمرار وتأثرياتها عىل لبنان. 
ولفت الخبري يف القطاع العقاري سليامن ايب 
حيدر اىل ان الوضع، منذ نحو سنة تقريبا، مير 
بأسوأ حاالته، فـ“الطلب شبه متوقف نتيجة 
العوامل السياسية واالمنية، يضاف اليها جمود 
االسعار املرتفعة إن حيال الشقق السكنية او 
يف  االرض  مرت  سعر  ان  اىل  مشريا  االرايض”، 
للمرت  دوالر   200 اىل  وصل  الجبلية  املناطق 

الواحد.
هي  ما  عىل  االسعار  حال  تراوح  ان  وتوقع 
يف  الواحد  املربع  املرت  سعر  وصل  اذ  عليه، 

بعض احياء بريوت اىل 30 الف دوالر.
ومنشئيها  البناء  تجار  جمعية  رئيس  لكن 
مثة  ان  نفسه  السياق  يف  اعترب  صوما،  اييل 
“جمودا يف مبيع الشقق السكنية التي تتأثر 

ان  اىل  الفتا  واالمنية”،  السياسية  باالوضاع 
الصغرية.  الشقق  عىل  يرتكز  اليوم  الطلب 
شهدت  الشقق  بعض  اسعار  ان  ورأى 
انه  معتربا   ،% و25   15 بني  راوح  انخفاضا 
كل  عىل  االنخفاض  هذا  تعميم  ميكن  ال 

مستويات الشقق.
فيها  مير  التي  االقتصادية  الضائقة  ورغم 
“تعرث  مثة  يكون  ان  صوما  نفى  اللبنانيون، 
يف تسديد القروض السكنية، واذا حصل فال 
يتعدى 1 %”، الفتا اىل ان االزمة التي وقعت 
العامة  واملؤسسة  التجارية  املصارف  بني 

لالسكان حول تسديد فوارق الفوائد املرتتبة 
عىل املؤسسة “اثر عىل نحو طفيف يف عملية 
القروض”، آمال يف ان تحل وزارة املال املوضوع 
“ملا فيه مصلحة كل االطراف، مصارف وتجارا 

ومواطنني”. 
بريوت  املهندسني يف  نقابة  وتبعا الحصاءات 
 ،2014 سنة  من  االول  للنصف  وطرابلس 
ازدادت مساحات البناء املرخصة بنسبة 2,7% 
لتبلغ نحو 7,3 ماليني مرت مربع، مقارنة بـ 7,1 
العام  من  نفسها  الفرتة  يف  مربع  مرت  ماليني 

املايض.
يف املقابل، ارتفع عدد عمليات البيع العقارية 
عمليات   34،109 اىل  ليصل   6,8% بنسبة 
مقارنة   ،2014 عام  من  االول  النصف   يف 
بـ 31،943 عملية يف النصف االول من العام 

املايض. 
ما مييز الحركة يف السوق العقارية انها تتأثر 
تعود  ان  واالمل يف  السيايس،  بالوضع  اساسا 
االحوال االمنية والسياسية اىل استقرارها، فاما 
نقلع او نبقى كام نحن. كل ذلك يتوقف عىل 

ارادة السياسيني يف انهاض البلد او انهياره.

عقارات تنتظر االنفراج.

مساحات البناء املرخصة 
ازدادت 2,7 % لتبلغ نحو 7,3 

ماليني متر مربع، مقارنة 
بـ 7,1 ماليني في الفترة 

نفسها من العام املاضي

جّمد الكساد حركة الشقق 
الفخمة بسبب غياب اصحاب 

الثروات الكبيرة، خليجيني 
ومغتربني، بفعل ما يمر 

فيه لبنان من ازمات
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الرويس اىل شقري ووزراء الصناعة حسني الحاج 
اآلن  واالقتصاد  شهيب  اكرم  والزراعة  حسن 
حكيم، واعقب ذلك اجتامع موسع يف مقر غرفة 
التجارة والصناعة يف بريوت وجبل لبنان حرضه 
الوزراء الثالثة والسفري الرويس وعدد كبري من 
املصدرين اللبنانيني، خرج بجملة من القرارات 
انسياب  عملية  ترسيع  اىل  الهادفة  العمالنية 
اىل  اللبنانية  والزراعية  الصناعية  الصادرات 

السوق الروسية. 

من هذه القرارات:
يعنى  بريوت  غرفة  مقر  يف  مكتب  انشاء   -1
مبوضوع التصدير اىل روسيا مع التجار والصناعيني 
الذين يرغبون يف دخول االسواق الدولية، عىل 
املكتب  مع  بالتنسيق  املكتب  هذا  يعمل  ان 

التجاري واالقتصادي يف السفارة الروسية.
2- التحضري لزيارة وفد صناعي لبناين اىل روسيا 
ملتابعة عملية تصدير الخرض والفواكه واللحوم 

وااللبان واالجبان وبعض املنتجات الغذائية.
3- اقامة معرض لبناين يف العاصمة الروسية موسكو 

يعرّف باملنتجات الصناعية والزراعية اللبنانية.
4-التشجيع عىل اقامة رشاكات عمل بني القطاع 

الخاص اللبناين والقطاع الخاص الرويس.
اطلعت "االمن العام" من شقري عىل نتائج الحراك 
الحاصل يف اتجاه السوق الروسية، فقال: "ننظر 
الصناعية  صادراتنا  دخول  امكانات  اىل  بتفاؤل 
والزراعية اىل السوق الروسية الكبرية )اكرث من 
150 مليون مستهلك(، وهو امر يساهم حصوله 
يف توفري دعم كبري لصادراتنا الصناعية والزراعية 
التي تراجعت اخريا بفعل االحداث الجارية يف 
املنشود،  الهدف  استعجال  اجل  ومن  املنطقة. 
التجارة  انشاء مكتب دائم يف مقر غرفة  قررنا 
التصدير.  مبوضوع  يعنى  بريوت  يف  والصناعة 
لهذه  روسيا  اىل  اقتصاديا  وفدا  سرنسل  كذلك 
اللبنانية  للصناعات  معرض  تنظيم  اىل  الغاية، 
هذا  ننجز  ان  يف  ونأمل  االتحادية،  روسيا  يف 

االستحقاق املهم يف اقرب وقت ممكن".

بدوره قال رصاف لـ"االمن العام": "قطعنا شوطا 
ال بأس به يف اتجاه اتاحة الفرصة امام الصادرات 
السوق  دخول  والزراعية  الصناعية  اللبنانية 

نفسه عىل رضورة  الوقت  يف  مشددا  الروسية، 
االستفادة من الفرص الجديدة املتاحة، ال سيام 
عىل مستوى تصدير املنتجات الزراعية والغذائية 
اىل االسواق الروسية. وابدى استعداده للقيام بكل 
ما يلزم، واملساعدة عىل تحقيق املسائل املطلوبة 
روسيا،  اىل  اللبنانية  املنتجات  ادخال  لتسهيل 
وجبل  بريوت  غرفة  يف  املكتب  بانشاء  مرحبا 
لبنان ملتابعة املوضوع. واظهر الرغبة املشرتكة يف 
تطوير التعاون االقتصادي بني البلدين وتنميته، 
العملية  الخطوات  تحديد  رضورة  عىل  مشددا 

لترسيع عملية التصدير اىل روسيا.
ويف انتظار استكامل هذا امللف املهم لالقتصاد 
والزراعة  الصناعة  وقطاعي  عموما،  اللبناين 
التبادل  خصوصا، من املفيد االضاءة عىل واقع 

التجاري الراهن بني لبنان وروسيا االتحادية:
اللبنانية اىل االتحاد  1- بلغت قيمة الصادرات 
ماليني   7،1 نحو   2013 عام  نهاية  يف  الرويس 
دوالر، مقارنة بـ7،2 ماليني دوالر عام 2012، مبا 

يوازي 0،1 % من اجاميل الصادرات اللبنانية.
2- بلغت قيمة املستوردات اللبنانية من روسيا 

االتحادية 900،7 مليون دوالر.
عجز  حال  يف  البلدين  بني  التجاري  امليزان   -3

ملصلحة االتحاد الرويس منذ عام 1994.

رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقري.رئيس جمعية رجال االعامل اللبنانية � الروسية جاك رصاف.

في األقتصاد

بعد خسارة أسواقها التقليدية في محيطها اإلقليمي المشتعل

الصادرات اللبنانية "تغازل" السوق الدولية

بتأثير  اللبناني عام 2014 االداء االسوأ منذ عام 2005  شهد االقتصاد 
واالقليمية  المحلية  واالمنية  السياسية  الملفات  زحمة  من  مباشر 
المتفجرة. واذا كان القطاع السياحي نال النصيب االكبر من الضرر الذي 
حصة  والزراعي  الصناعي  للقطاعين  كانت   ،2014 عام  باالقتصاد  لحق 

وازنة من الضرر االجمالي الذي اصاب قطاعات االقتصاد الحقيقي

تبني االرقام واالحصاءات املنشورة واملعلنة عن 
قطاع  كام  اللبنانية،  الصناعة  قطاع  اداء  نتائج 
الزراعة، ان صادرات هذين القطاعني تراجعت 
 2014 عام  من  االوىل  الثامنية  االشهر  خالل 
بنسبة تعدت 22 %، وبلغت 2219 مليون دوالر 
مقارنة مع 2870 مليونا يف الفرتة نفسها من عام 

.2013
القطاعني  صادرات  تراجع  السباب  تحليل  يف 
الزراعي والصناعي، يظهر اوال انها باتت مكشوفة 

بقوة عىل اخطار املنطقة، ما تسبب يف خسارتها 
اسواقها التقليدية يف االقليم الذي يشهد حروبا 
دموية يف سوريا والعراق وليبيا واليمن، يف حني 
ان اتساع السوق الداخلية مل يعوض كثريا خسارة 

االسواق الخارجية.
امام االخطار الحقيقية التي بدأت تهدد الصناعة 
)اقفال  اقتصادية  مبضاعفات  وتنذر  اللبنانية، 
العامل  مئات  )رصف  واجتامعية  مؤسسات(، 
االقتصادية  الهيئات  تحركت  واملستخدمني(، 
جاك  اللبنانيني  الصناعيني  عميد  رأسها  وعىل 
رصاف ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقري 
عن  البحث  الخيار  وكان  االزمة،  هذه  ملعالجة 
والزراعية  الصناعية  للصادرات  جديدة  اسواق 

اللبنانية، وتحديدا يف اسواق روسيا االتحادية.

ملاذا روسيا؟

منذ اندالع االزمة االوكرانية والعالقات السياسية 
من  االتحادية  روسيا  بني  وتحديدا  الدولية، 
واملجموعة  االمريكية  املتحدة  والواليات  جهة 
االوروبية من جهة اخرى، مأزومة وغري مستقرة 
االقتصادية  الحرب  حدود  اخريا  بلغت  حتى 
بني املعسكرين املتخاصمني. فرضت املجموعة 
روسيا  عىل  اقتصادية  عقوبات  االوروبية 
الرويس  الرئيس  اتخذ  املقابل  يف  االتحادية. 
فالدميري بوتني قرارا منع مبوجبه استرياد املنتجات 

الزراعية واملواد االولية.
انقاذا ملا اقرته الهيئات االقتصادية، سارع رئيس 
جمعية رجال االعامل اللبنانية ـ الروسية جاك 
لبنان  يف  الرويس  بالسفري  االجتامع  اىل  رصاف 
الكسندر زاسبيكني، وعرض معه خيار الهيئات 
املوضوع عىل  بعرض  االخري  فوعد  االقتصادية، 

السلطات الروسية، وجاء الرد رسيعا باملوافقة.
بالسفري  اجتامعه  نتائج  الحقا  رصاف  نقل 

ابراهيم عواضة

الروسية، مبا يف ذلك اسواق كازاخستان وروسيا 
البيضاء، وتوافقنا مع وزير الزراعة عىل تحديد 
السلع التي ميكن تصديرها بكميات وفرية، رشط 
ان تكون مواصفاتها مطابقة ملواصفات النوعية 
املطلوبة لالستهالك الرويس، باالضافة اىل طرق 
نقلها وتأمينها. وهذه النقطة ستكون مدار بحث 

يف وقت الحق".
حسن،  الحاج  حسني  الصناعة  وزير  ويعمل 
اللبنانيني، عىل  الصناعيني  بالتعاون مع جمعية 
للتصدير،  القابلة  الغذائية  الصناعات  تحديد 
اضافة اىل سلع صناعية اخرى ميكن ان تستهلكها 
الرويس  السفري  ابدى  كذلك  الروسية.  السوق 
حاليا  متاحة  الفرصة  ان  ورأى  كبريا،  اهتامما 
لتنمية التعاون بني الرشكات اللبنانية ونظرياتها 

شقير: ننظر بتفاؤل الى 
دخول صادراتنا الصناعية 

والزراعية الى السوق 
الروسية الكبيرة

صراف: السفير الروسي 
رأى الفرصة متاحة لتنمية 

تعاون الشركات اللبنانية 
ونظيراتها الروسية
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الرّواد يروون قصة المسرح اللبناني )3(
أنطوان ملتقى: املسرح أصبح منسيًا ضّيعُت حياتي فيه
لطيفة ملتقى: عشنا املسرح بكّل قوتنا ولست نادمة 

□ انطوان: هذا صحيح. مل اكن افكر يف اي يشء 
اخر. كنت غارقا يف قراءة "السنكسار" كوين اتقن 
اللغة الرسيانية. فور االنتهاء من هذه القراءة 
شعرت بصمت رهيب يف الكنيسة فيام الكاهن 
ينظر ايل، ورأيت الدموع تنهمر من عيون النسوة 
الكاهن وهو يقول:  املشهد. دنا مني  ففاجأين 
امامك مستقبل مهم يف التمثيل النك استطعت 
التأثري عىل الجمهور املوجود يف الكنيسة. كل ما 
اذكره انني دخلت اىل روح النص. هذه الواقعة 

حصلت وانا يف الخامسة عرشة من عمري. 
يبحث  ابودبس  منري  املخرج  كان  لطيفة:   □
وقد  "ماكبث"،  ليدي  بدور  تقوم  ممثلة  عن 
وزوجي  هو  وفيام  يزورنا.  كان  انه  صدف 
انطوان يتحدثان وينظران ايل، كنت غارقة يف 
التفكري يف الالئحة التي سأقدمها اىل املحكمة، 
اذ كنت امارس مهنة املحاماة يف ذلك الوقت. 
فوجئت بهام يوجهان ايل السؤال عام اذا كنت 
اوافق عىل تأدية الدور، وانا ال اعرف شيئا عن 
املرسح وال َمن تكون ليدي "ماكبث". قاال يل 
انه دور جميل جدا ويناسبك النك متلكني وجها 
مبالمح قاسية، وتتمتعني بشخصية قوية، وهذا 
الضحك.  رد فعيل  كان  الدور. هنا  يتطلبه  ما 
لكنهام، يف النهاية، اقنعاين بذلك. قرأت النص 
وكيفية  التمثيل  عىل  تدريبي  زوجي  وتوىل 
الواقعة  هذه  تزامنت  املطلوب.  الدور  تأدية 
من  االنتهاء  بعد  لبنان.  تلفزيون  اطاللة  مع 
التدريب قصدت االستديو القوم بأول تجربة 

الدحداح. نالت هذه املرسحية الجائزة االوىل 
يف مدرسة الحكمة ما بني عامي 1930ـ  1931. 
هنا طلب مني التعاون، وابلغ ايل انه جاء من 
فرنسا ليبدأ العمل يف تلفزيون لبنان، فاقرتحت 
عليه تقديم مرسحية "ماكبث" رغم ان معرفتي 
بشكسبري حديثة جدا، لكنني كنت شغوفا به 
تقديم  عليه  اقرتحت  االمر  استهجن  ملا  جدا. 
ان منررها  املشاهد االهم من املرسحية، عىل 
عرب ستارة. فكان هذا االبتكار عمال فنيا جميال. 
حيال تأمني املمثلني، كان االمر يتم عرب دعوات 
نوجهها اىل االصدقاء والراغبني يف التمثيل. لكن 
تلفزيون  شاشة  عىل  "ماكبث"  قدمنا  عندما 
لبنان شاركت انا وزوجتي لطيفة وشقيق منري 

ابودبس. 

■ اليست مفارقة ان تكون التجربة املرسحية 
التأسيسية للمرسح اللبناين تلفزيونية؟

ال  العريب  االدب  لكن يف  اعرف.  ال  انطوان:   □
ال  حتى  العربية  الحضارة  ويف  مرسح،  يوجد 
وجود له، وال للقصة النها بدأت عىل الشعر. كام 
اعتقد ان لهذا املوضوع عالقة بالدين االسالمي 
لصنع  مشابها  ويعتربه  التشخيص  مينع  الذي 
التامثيل. لهذا السبب مل يكتب العرب مرسحا، 
فرتجموا  اليونانية،  االعامل  برتجمة  قاموا  بل 
اليونانيني  املرسحيني  ان  علام  فقط،  الفلسفة 
بعدما  مختلفا  كان  لبنان  يف  الوضع  لكن  كرث. 
املرسح  عام 1848  النقاش  مارون  عليه  ادخل 
متاثرا برحالته اىل الخارج وخصوصا اىل ايطاليا. 
انشأ مرسحا يف حديقة منزله. لكنه كتب مرة 
يقول "ان استمرار هذا الفن يف بالدنا رضب من 
املحال". اذكر هنا ان شقيق مارون النقاش كان 
ابن  ارساء املرسح يف مرص، وكذلك  االساس يف 

شقيقه وغريهام من اللبنانيني. 

■ افهم انه عندما بدأمتا التمثيل واالخراج كان 
عملكام عمل هواة، ومل تكن هناك ايضا حركة 
مرسحية باملعنى الصحيح يف بريوت، فانطلقتام 
من الصفر تقريبا. عىل ماذا ارتكزمتا ومبَن تأثرمتا 

يف البداية؟
□ لطيفة: اجتمعنا ثلة تضم مثانية اشخاص من 
املثقفني واساتذة يف الفلسفة من بينهم النحات 
قبل  اللقاء  هذا  كان  بصبوص.  ميشال  الراحل 

ال  ملاذا  انفسنا:  فسألنا  راشانا،  مرسح  بدء 

انطوان ملتقى : لو لم يحصل 
العراك بيني ومنير ابودبس 

ملا كان هناك مسرح في لبنان

لطيفة ملتقى: غرقت في 
االخراج والتمثيل الى درجة 
العشق. في االخراج اكون 

في كل االدوار، اما في 
التمثيل فأكون في دوري 

فقط، لكن لكل منهما لذته

متّيز املمثالن واملخرجان انطوان ولطيفة ملتقى 
بتقديم مرسح مختلف عام كان سائدا يف حقبة 
النهضة الفنيةـ  املرسحية التي شهدها لبنان قبل 
اعتمدا عىل بحوث ودراسات كشفت  الحرب. 
والغريب  اللبناين  الجمهورين  بني  االختالف 
الواقع.  الداخيل ونظرته اىل  من حيث تكوينه 
يعرتف انطوان ملتقى بأنه لوال "عراك الديوك" 

مسرح

مع املخرج منري ابودبس ملا كان هناك مرسح يف 
لبنان. لكن خالصته الشخصية يف نهاية املطاف 
يولد يك ميوت".  لبنان مل  "ان املرسح يف  تقول 
اما لطيفة ملتقى التي خلعت ثوب املحاماة يك 
تكون ممثلة، فعاشت تجربتها املرسحية حتى 

العشق وليستـ  كزوجهاـ  نادمة ابدا.
قصدتهام "االمن العام" يف حوار شامل تناول 
التي  االستثنائية  التجربة  اىل  البدايات وصوال 
اللبناين الول مرة من خاللهام:  عرفها املرسح 
املرسح  "حلقة  بعد  االختباري"  "املرسح 
اللبناين". خالفا للمرسح التقليدي حيث الناس 
تحت واملمثلون فوق، قلب هذان الكبريان يف 
املرسح اللبناين املواقع: الناس فوق واملمثلون 

تحت.

فلسفة  طالب  يهيئ  ملموس  مثة  يكن  مل   ■
طبعا  املرسح،  عامل  لدخول  الحقوق  وخريجة 
باستثناء تجارب هاوية خاضها انطوان ملتقى 
يف قريته وادي شحرور وابرزها اقتباس "الزير" 
لفولتري عام 1950. ما هي تلك التجارب وكيف 

تطورت؟ 
اىل  مبيل  اشعر  وانا  صغري  منذ  انطوان:   □
وادي  قريتي  يف  بدأت  انني  صحيح  التمثيل. 
تقديم مرسحية  عام 1950 من خالل  شحرور 
"الزير" لفولتري مع اصدقاء يل من شباب القرية، 

وقد ظهرت هذه املوهبة، بداية، يف الكنيسة. 

■ تحديدا من خالل قراءة "السنكسار" )مرجع 
انك  تقول  اذ  العظيمة،  الجمعة  يوم  الهويت( 
الكتابات  من  النوع  هذا  قراءة  خالل  من 
غرقت يف ذاتك حتى االعامق، وادركت حينها 
طريقة تأثريك عىل االخرين وكيفية الدخول اىل 

اعامقهم؟ 

دنيز مشنتف 
denise.mechantaf@gmail.com

يل شعرت يف خاللها بغليان يف داخيل وفرح ال 
يوصف، بل عشت يف اعامقي احساسا بالنشوة 

مل اعرفه من قبل.

■ كانت مرسحية "ماكبث"، او باالحرى مقاطع 
ابودبس،  منري  مع  التأسيسية  الخطوة  منها، 
وتم تصويرها للتلفزيون. كيف كان ذلك وبأي 

امكانات، ومن اين اتيتام  باملمثلني؟ 
□ انطوان: قدمنا مع املخرج ابودبس مقاطع 
مل  باسلوب  لبنان  تلفزيون  يف  املرسحية  من 
من  عائدا  ابودبس  كان  احد.  اليه  يسبقنا 
فرنسا، وكنا زميلني يف مدرسة الحكمة. التقينا 
افعل،  عام  وسألني  الربج  ساحة  يف  مصادفة 
قلت انني مهتم بعض اليشء باملرسح، وكنت 
اليسوعية.  الجامعة  يف  قدمت مرسحيتني  قد 
االوىل "ماكبث" والثانية "مظامل الحياة" للشيخ 

وسبعيناته  الماضي  القرن  ستينات  في  الوسطى  الطبقة  ساهمت 
تلك  في  المسرح  لرواد  كان  لبنان.  في  الثقافية  الحياة  انعاش  في 
لوال  التي  االجتماعية  الطبقة  هذه  من  الخاصة  هم  جمهور  الحقبة 
العالم  البلد. في غيابها وصل هذا  وجودها لما كان المسرح في هذا 
مهمة  مسائل  ثمة  ان  بوعي  آنذاك  الشباب  جيل  تميز  التدهور.  الى 
في الذات يريد التعبير عنها. نسأل: هل ان َمن صنع مسرحا نتحدث 
عنه االن ونغرق في تفاصيله وتاريخ انشائه من العدم، ال يزال مؤمنا 
بخياراته، وانه اصاب ام اضاع حياته على خشبة تركها وراءه ليسدل 

الستارة نهائيا، ويترك لنا حلما كنا نتمنى ان نراه؟

لطيفة ملتقى.انطوان ملتقى.
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عمل آخر يف مكان آخر، حتى ليصح القول ان 
االثنني  نحن  كالديوك.  كنا  الننا  وجد  املرسح 
صنعنا مرسحا يف لبنان. لست انا وحدي وال هو 

وحده. 

وراء  كان  وابودبس  بينكام  االنفصال  هذا   ■
الستينات  يف  اللبناين"  املرسح  "حلقة  تاسيس 
التي انضم اليها النحات الراحل ميشال بصبوص 
التي  املرحلة  تلك  املثقفني. يف  وعدد كبري من 
بدءا   اللبناين  املرسح  يف  جديد  ملنهج  اسست 
الجوال"،  و"املرسح  الطلق"   "الهواء  مبرسح  
حتى  بعد  ما  يف  االرشفية"  "مرسح  وافتتاح 
ارساء "املرسح االختباري"، ماذا ترويان عن تلك 

الحقبة؟
انضم  ابودبس  عن  انفصالنا  بعد  انطوان:   □
الراغبني  اىل  دعوة  ووجهنا  جبارة،  رميون  الينا 
يف التمثيل. هكذا كانت البداية وانشأنا "حلقة 
املرسح اللبناين" التي تألفت يف منزلنا يف حضور 
البستاين  امني  وادوار  بصبوص  ميشال  النحات 
وفرنسوا خوري وناظم جربان وجوزف بوشاهني 
ابن عمة ميشال بصبوص ولطيفة ملتقى. كلمة 
حلقة استوحاها الراحل ادوار امني البستاين من 
حول  ونتناقش  بها  نتحاور  كنا  التي  الطريقة 
انشاء مرسح خاص بنا. كانت الجلسة عىل شكل 
املرسح  "حلقة  تسمية  انطلقت  هكذا  حلقة. 

اللبناين".
كان  لنا  جديد  مرسح  اطالق  بعد  لطيفة:   □
الحصول  االمر  فتطلب   رسميا،  العمل  علينا 
عىل رخصة اي علم وخرب، وكان كامل جنبالط 
وزيرا للداخلية فقصدته لهذه الغاية. ادهشني 
استقباله الحار وتشجيعه لنا. قال بعد اعطائنا 
الرتخيص: "ما تقومان به مهم جدا اذ ال وجود 
مع  العمل  بدأنا  العريب".  العامل  يف  للمرسح 
ونقوم  والجسد  الصوت  اساتذة متخصصني يف 
بالتدريبات يف شقة مجاورة ملنزلنا استأجرناها 

لهذه الغاية، واصبح لدينا نحو 50 شابا وشابة.
انطوان  لنا  قال  املرحلة  هذه  بعد  انطوان:   □
بصبوص"حلمي اقامة مهرجان يف قريتي راشانا"، 
وهي قرية صغرية تضم نحو 15 منزال وال كهرباء 
فيها. فكرة مرسح "الهواء الطلق" انطلقت من 
عدم وجود مرسح ثابت لنا، واملكان موجود هو 
مرسحا.  تحويلها  واملطلوب  ساحة،  عن  كناية 
جئنا مبولدات للكهرباء من زحلة، واقمنا مرسحنا 

يف الهواء الطلق، وكنا ننام يف الخيم عىل سطوح 
املنازل والكنيسة. كانت تلك الفرتة اجمل االيام. 
اللبنانية  والبلدات  القرى  قصدنا  راشانا  بعد 
والبقاع  الجنوب  اقىص  اىل  الشامل  اقىص  من 
من  الجوال"  "املرسح  فكرة  انطلقت  ايضا. 
خالل الزيارات اىل املناطق تلك لعرض اعاملنا 
الطريقة  هذه  وفق  العمل  واصلنا  املرسحية. 
حتى عام 1965 بعدما تلقينا دعوة للمشاركة 
حيث  فرنسا  يف  الجامعي  نانيس  مهرجان  يف 
قدمنا مرسحية "االزميل" النطوان معلوف. وقد 
الثقافة الفرنيس السابق جاك النغ  دعانا وزير 
الذي كان مرشفا عىل املهرجان والذي يضم فرقا 

مرسحية من كل دول العامل.  

الجوال"  "املرسح  تجربة  من  االنتهاء  بعد   ■
عام 1965 واغالق "مرسح االرشفية" عام 1967 
بسبب الطوفان الذي غرقت فيه بريوت انذاك 
االرشفية"  "مرسح  ممتلكات  كل  وخسارتك 
واصابتك بانهيار عصبي شديد، عمدت اىل انشاء 
مرسح جديد كان ما يسمى "املرسح االختباري" 
يف زقاق البالط. ماذا عن هذه التجربة املميزة؟ 
االرشفية"  "مرسح  خساريت  بعد  انطوان:   □
قررت البدء من جديد بناء عىل نصيحة طبيبي 
الخاص، فاتصلت باملمثل سعد الدين مخلاليت، 
عالقة صداقة  به  وتربطني  تالمذيت  احد  وكان 
ومودة، وكلفته البحث عن مكان مالئم لتحقيق 

رغبتي يف تغيري النمط املرسحي الذي نقلد فيه 
الغرب، عىل ان نتبع اسلوبا جديدا يكون نابعا 
من اعامقنا ويشبهنا. عرث عىل منزل يف منطقة 
الشيخ  لبنان  شهداء  احد  يخص  البالط  زقاق 
به،  دهشت  املنزل  شاهدت  ملا  طبارة.  احمد 
وقلت لسعد الدين:"هذا ما كنت ابحث عنه". 
اما بالنسبة اىل الدراسة النفسية والفلسفية التي 
اعتمدت عليها يف تأسيس "املرسح االختباري" 
يف  متخصص  االساس  يف  فانا  دائري(،  )مرسح 
الفلسفة وكنت اعرف مسبقا ان مثة فارقا بني 
الفيلسوف العريب الغزايل والفيلسوف الفرنيس 
الغرب،  الثاين فيمثل  اما  ديكارت. االول ميثلنا، 
ديكارت  نفسه.  الحلم  لديهام  االثنني  ان  رغم 

الغزايل  لكن  موجود"،  انا  اذا  افكر  "انا  يقول 
بنور  الشك  عن  "وعدت  رآه  حلم  بعد  قال 
قذفه  "نور  يعني  ماذا  الصدر".  يف  الله  قذفه 
الغريب  االنسان  الحدس.  انه  الصدر"؟  يف  الله 
يرى االشياء من خالل فكره، اما الرشقي فرياها 
بحدسه وكل كيانه. انطالقا من هذه الحقيقة 
يستطيع  مرسحا  نجد  ان  يجب  لنفيس:  قلت 
والشعور  املمثل  مشاركة  خالله  من  املتفرج 
بأنه قريب منه، فام هي الطريقة؟ كان االختبار 
من  واملتفرجني  الوسط  املمثل يف  االول: وضع 
الجهتني. علام ان ال وجود للديكور يف "املرسح 
االختباري"، وعىل املمثل ايصال كل االبعاد من 
كل االتجاهات، والتأثري ال يكون فقط من الوجه 
بل من خالل كيانه كله. هذه االمور تحتاج اىل 
تدريبات خاصة تنطلق من اليوغا. بعد االنتهاء 
من العرض املرسحي كنا نقدم النبيذ والبطاطا 
املقلية، ونطلق نقاشا مع الجمهور للوقوف عىل 
اوراقا  ونوزع  املرسح،  من  النوع  هذا  يف  رأيه 
لكتابة ما يريدون قوله. اذا،"املرسح االختباري" 
قدم فرصة التفاعل بني املمثل واملتفرج، ومل تعد 
كام  االمامية  الصفوف  عىل  مقترصة  املشاركة 

كان سائدا من قبل. 

 ، منفصلة  وقفة  تستحق  "كاليغوال"  تجربة   ■
الذي  والدور  فيها  املرسحي  االبداع  لجهة  اوال 

لعبه انطوان ويقال انه دخل حال انخطاف 

يبنى  كيف  يخصنا؟  لبنان  يف  مرسح  يوجد 
ببحوث،  وزوجي  انا  قمنا  اساس؟  اي  وعىل 
ونحن يف االساس ننشد هذا العمل ونحبه، فتبني 
لنا ان اب املرسح هو املمثل واملخرج الرويس 
فيه  يرشح  كتابا  وضع  وقد  ستانسالفسيك، 
القاعدة االساس العداد املمثل. بعد التمعن يف 
ما كتبه وجدناه شخصا مهام جدا. تبني لنا انه 
كان يبحث يف روسيا عن اليشء الذي نبحث عنه 
يف لبنان، فبدأنا تطبيق القواعد التي اعتمدها 
يف مرسحياتنا، وافتتحنا يف ما بعد معهد الفنون 
الجميلة يف الجامعة اللبنانية الذي كان زوجي 
الجامعة  رئيس  مبساعدة  انشائه  وراء  انطوان 
انذاك فؤاد افرام البستاين. قمنا بتطبيق القواعد 
الربامج  اىل  اضافة  التي وضعها ستانسالفسيك، 
انطوان  بها  استعان  التي  اوروبا  يف  املوجودة 

وعمل عىل تطبيقها يف لبنان.
ادخال  يف  الفرنسيني  سبقنا  نحن  انطوان:  ـ 
ـ   1965 عامي  بني  ما  الجامعات  اىل  املرسح 
1966. بدأناه يف الجامعة اللبنانية، فيام ادخاله 
عام 1969،  اال  يتم  مل  فرنسا  الجامعات يف  اىل 

وهذ امر ال يعرفه احد. 

■ يف تلك الفرتة، مطلع الستينات تحديدا، افتتح 
الحديث".  املرسح  "مدرسة  ابودبس  املخرج 
تجربة  منذ  به  ربطتكام  التي  العالقة  هي  ما 

"ماكبث"؟ 
□ انطوان: مل تكن مدرسة بل نوعا من محرتف. 
لبنان،  يف  احدا  يعرف  ال  ابودبس  املخرج  كان 
رأسهم  وعىل  املمثلني  من  عدد  بجمع  فقمت 
عىل  وكنت  جبارة،  رميون  واملخرج  املمثل 
كرباج،  انطوان  واملمثل  للمرسح،  بحبه  علم 
واملمثلتان الراحلتان رىض خوري ومادونا غازي، 
وزوجتي لطيفة. علمت لجنة مهرجانات بعلبك 
فيها،  ابودبس عضوا  وكان  باملرسح،  باهتاممنا 
فقدمت لنا مكانا يف راس بريوت لتقديم اعاملنا 
ابودبس  املخرج  من  اللجنة  طلبت  املرسحية. 
املشاركة يف مهرجان مراكش بعدما تعذر عليها 
الكلفة  بسبب  لبنانية  فولكلورية  فرقة  تأمني 
الباهظة، كأن نكون نحن البديل من هذه الفرقة 
او من هذه املشاركة. ذهبنا اىل مراكش وقدمنا 
ليلة اغريقية ضمت "اوديب ملكا" و"انتيغونا" 
التي قمت برتجمتها، وكان سبق ان قدمنا هاتني 
املرسحيتني عىل شاشة تلفزيون لبنان. يف رحلتنا 

اىل مراكش شعرت بان رؤية ابودبس اىل املرسح 
مختلفة عن رؤيتي.

بينك وبينه يعود اىل نظرته  لعل االختالف   ■
منفذا  يعتربه  الذي  املمثل  دور  اىل  الخاصة 
هذه  ان  ترى  انت  بينام  املخرج،  لتعليامت 
النظرة اىل املمثل تحول دون حقه يف ان يعطي 
هو  هذا  هل  كفنان.  مبدعا  ويكون  ذاته  من 

سبب االنفصال عن منري ابودبس ام ماذا؟
□ انطوان: املمثل بالنسبة اىل ابودبس صورة، 
وعليه ان ينفذ ما يطلبه املخرج. اما بالنسبة ايل، 
فاملرسح كله هو املمثل بل هو اساس املرسح. 
مثة امور ال استطيع التحدث عنها كانت سببا 

يف افرتاقنا. 

الرشعية"  "االبوة  حول  الخناقات  عن  ماذا   ■
او  ابودبس  منري  الحديث:  اللبناين  للمرسح 

انطوان ملتقى؟ 
منري  عن  كمجموعة  افرتاقنا  بعد  انطوان:   □
ابودبس، بقي معه املمثل انطوان كرباج، وكان 
اللبناين"  ال يزال فتيا، وقررنا يف "حلقة املرسح 
التي انشأناها بعد هذا االفرتاق تقديم مرسحية 
"ماكبث" كأول عمل يف راشانا ـ بداية "املرسح 
الطلق" ـ فعمد ابودبس اىل تقديم  املرسحية 
ذاتها يف جبيل مع  انطوان كرباج، وكان العراك 
بيني وبينه، وبدأت الصحف تتناول املوضوع. 
بعضها معي وبعضها اآلخر ضدي. اقول هنا: لو 
مل يحصل هذا العراك بيني وبينه ملا كان هناك 
اوجدته  التي  املنافسة  لبنان، وهذه  مرسح يف 
بعدما وقفنا بعضنا يف وجه بعض كالديوك. اذا 
قدمت انا عمال يف مكان ما، سارع هو اىل تقديم 

انطوان ملتقى: سبقنا 
الفرنسيني في ادخال 

املسرح الى الجامعات عامي 
1965 ـ 1966. بدأناه في 

الجامعة اللبنانية، فيما 
ادخاله الى جامعات فرنسا

 لم يتم اال عام 1969

لطيفة ملتقى: في 
"عشرة عبيد زغار"

لم نحصل على اجر مادي 
كما كان االتفاق مسبقا 

في مقابل شروط 
وضعناها لتنفيذ العمل 

على طريقتنا الخاصة

)تصوير املأمور املتمرن عدنان عبيد(.  ال نعلن موت املرسح اللبناين النه مل يولد عىل نحو صحيح يك ميوت، بل ولد عىل عكاز ثم توقف     
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او ما يسمى الغيبوبة املرسحية، وان الفنان 
الراحل بول غرياغوسيان الذي كان حارضا رسم 
وجه انطوان يف لوحة شهرية قضت عليها قذائف 
الحرب، فاعتربت خسارتها  رضبة من رضبات 

القدر. 
□ انطوان: "كاليغوال" من اهم املرسحيات التي 
لعبتها يف حيايت. عندما كنت اقدمها عىل مرسح 
مهرجانات  لجنة  لنا  قدمته  الذي  القنطاري 
بعلبك، كنت خارجا من املرسح فيام انا ال ازال 
يف حال االنخطاف والغيبوبة املرسحية. رآين بول 
الفحم  من  بقلم  واخذ  فاوقفني  غرياغوسيان 

وورقة ورسمني.

الدرجة  يف  ممثالن  ملتقى  ولطيفة  انطوان   ■
االوىل ام مخرجان ام االثنان معا؟

واالخراج عىل  التمثيل  معا.  االثنان  لطيفة:   □
درجة  اىل  فيهام  غرقت  بينهام،  االختالف  رغم 

العشق. يف االخراج اكون يف كل االدوار، اما يف 
التمثيل فأكون يف دوري فقط ، لكن لكل منهام 

لذته.
□ انطوان: انا ممثل ومخرج يف آن واحد، ودور 
املخرج هو اعادة كتابة املرسحية ليصبح كأنه 
الكاتب. عندما احرّض عمال مرسحيا ال استطيع 
ان اكون فيه املمثل واملخرج يف الوقت عينه، لذا 

احتاج اىل نظرة املخرج اىل جانبي عندما اكون 
يف دور املمثل. هذا ما حصل عندما قمت بدور 
"كاليغوال"، فانا من اعد التصميم العام لالخراج 
الدور كانت املخرجة لطيفة  لكنني وانا اؤدي 
ملتقى هي العني التي تراقبني وتقودين. زوجتي 
املمثلة  هي  تكون  عندما  االدوار،  نتبادل  وانا 

اكون انا املخرج والعكس صحيح.  

هي  مساركام  يف  حدة  عىل  تجربة  هناك   ■
الذاكرة  يف  مطبوع  شهري  تلفزيوين  مسلسل 
الغاتا  زغار"  عبيد  "عرشة  بعنوان  الجامعية 
بتقنيات  العمل  هذا  حققتام  كريستي. 
مسلسل  قالب  يف  امنا  مرسحية  وجامليات 
تلفزيوين، وقد استعيدت هذه التجربة اخريا يف 
املوسم الرمضاين املايض لكنها مل تكن يف مستوى 
العمل االصيل. ملاذا مل تتكرر هذه التجربة عىل 

رغم نجاحها الشعبي؟ 
□ لطيفة: بعد نجاح مسلسل "عرشة عبيد زغار" 
التجربة،  تكرار  لبنان يف  تلفزيون  ادارة  رغبت 
لكن الكلفة املادية كانت باهظة واالمكانات غري 
متوافرة. نحن يف عملنا ذاك مل نحصل عىل اجر 
مادي كام كان االتفاق مسبقا يف مقابل رشوط 
الخاصة  العمل عىل طريقتنا  لتنفيذ  وضعناها 
بهدف توفري النجاح الذي كنا نرتجيه. علام انني 
كررت التجربة التلفزيونية يف مسلسل "جرمية 

يف القلعة".

■ اذا عشتام يف هذه املرحلة حال حنني اىل اين  
تعودان عىل الصعيدين الشخيص واملرسحي؟ 

شحرور  وادي  قريتي  اىل  اعود  انطوان:   □
التي  التي تربيت فيها، واىل مغارة عيد امليالد 
يف  وكانت  والديت،  املرحومة  تصنعها  كانت 

نظري اجمل مغارة ميالد يف القرية. 
يوم  اىل  وتحديدا  الفصح،  عيد  اىل  حنني  لدي 
واىل  االحراج،  يف  وامليش  العظيمة،  الجمعة 
كنيسة مار يوحنا املعمدان القدمية التي كنت 
ال  الذكريات  هذه  كل  "السنكسار".  فيها  اقرأ 
شيئا  اصبح  فقد  املرسح  اما  نسيانها.  استطيع 
شعرت  وقت  اىل  وصلت  ايل.  بالنسبة  منسيا 
ان  اعرف  كنت  فيه.  حيايت  ضيعت  انني  فيه 
سياسة  يف  يؤثرون  العامل  يف  والفالسفة  االدباء 
بالدهم ويساهمون يف تحول االمم، لكن نحن 
مل نستطع منع الحرب يف لبنان. صحيح ان دورا 

مثل "كاليغوال" من غري املعقول ان يخرج مني 
النه اهم دور لعبته يف حيايت، لكنني اتفقت انا 
وزوجتي لطيفة عىل اننا مل نستطع القيام بيشء 

وخصوصا منع الحرب.
□ لطيفة: ال حنني لدي اىل القرية، فانا عشت يف 
مدرسة داخلية. اما بالنسبة اىل ما قاله  انطوان 
العكس.  اقول  فانا  املرسح  وقته يف  اضاع  بانه 

لقد عشناه بكل قوتنا وكان غنى للنفس. لست 
نادمة عىل يشء، ولدي ذكريات جميلة، واقول 
شكرا ريب، وال اريد اكرث من ذلك. لدي حنني كبري 
اىل اعامل اخراجية افخر بها كمرسحيتي "وصية 

كلب" و"يوم تاريخي للعامل الكبري يو". 

واجياله  اللبناين  املرسح  راهن  عن   ماذا   ■

هذه  مستقبل  يف  تفاؤل  هناك  هل  الجديدة. 
موت  يعلنون  الذين  عداد  يف  انكام  ام  الرتكة 

املرسح اللبناين؟
وال  مرسحا،  نشاهد  ان  نريد  ال  انطوان:   □
تسأليني عنه. لسنا متفائلني عىل االطالق، وال 
نعلن موت املرسح اللبناين النه مل يولد عىل نحو 

صحيح يك ميوت، بل ولد عىل عكاز ثم توقف.

• "ماكبث" ـ  تلفزيون لبنان )1959(. 
• "انتيغون" و"اوديب" ـ تلفزيون لبنان )1960(.

• "ماكبث" ـ راشانا ) 1962(. 
• "الذباب" )1963(. 

• "الجرمية والعقاب" ـ راشانا ) 1963(. 
• "ريتشارد الثالث" ـ كازينو لبنان )1964(.

• "عرس الدم"ـ مهرجان اهدن ـ تلفزيون لبنان )1964(. 
• "االخطاء" ـ راشانا )1964(. 

• "ضاعت الطاسة" ـ راشانا، "مرسح االرشفية" )1965(، "مرسح مارون 
النقاش" )1983(. 

• "سوء تفاهم"ـ الرب كامو )1965(. 
• "االزميل" ـ مهرجان نانيس )1965(.

• "ارتورو اّوي" ـ "مرسح االرشفية" )1966(.
• "سمسم" ـ "مرسح االرشفية" )1966(. 

• "كاليغوال" ـ مرسح بعلبك )1968(، مرسح بعلبك ومهرجان دمشق 
.)1970(

• "الرسالة الضائعة" ـ )1969(. 
• "يوم تاريخي للعامل الكبري يو" ـ "املرسح االختباري" )1972(، مهرجان 

الجزائر ودير القمر )1971(. 
• "وصية كلب" ـ "املرسح االختباري" )1972(. 

• "هم او االستيالء عىل السلطة" ـ "املرسح االختباري" )1973(. 
• "عرشة عبيد زغار" ـ "املرسح االختباري" )1974(. 

• "عرشة عبيد زغار" ـ تلفزيون لبنان )1974(. 
• "نقطة ع السطر" )1980(. 
• "جرمية يف القلعة" )1982(.

• "زيارة السيدة العجوز" ـ "مرسح مارون النقاش" )1987(. 
• "مهاجر بريسبان" ـ مهرجان ليموج )1990(، 

"مرسح انطلياس" )1999(.
• "حرب يف الطابق الثالث" )1993(.

• "البزاقة" )1993(.
• "من برسومة" )1998(. 
• "ابنة املعلم" )2004(.  

أعمالهما

انطوان ملتقى: زوجتي 
وانا نتبادل االدوار، عندما 

تكون هي املمثلة اكون انا 
املخرج والعكس صحيح

التوأمان انطوان ولطيفة ملتقى يف عرسهام.

"كاليغوال": 1968.ضاعت الطاسة": 1965."الجرمية والعقاب": 1963.

"زيارة السيدة العجوز": 1987. "املرسح االختباري": 1972.
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على الشاشة

 )1974( لبكي  نادين  تربط  التي  الكيمياء  تلك  توصيف  يصعب 
بالجمهور عموما. فيلماها "سكر بنات" )2007(، و"وهأل لوين؟" )2011( 
حققا رقما كاسحا في شباك التذاكر، وجاال مهرجانات العالم حاصدين 
االختزالية  النظرة  نقاد  عليها  يأخذ  المقابل،  في  والتصفيق.  الحفاوة 
الى الواقع اللبناني المرّكب والرومانسية في مقاربته، والكليشيهات 
في  خصوصا  الواحد،  والمصير  المشترك  العيش  عن  الفولكلورية 

شريطها "وهأل لوين"

مع السينمائية التي طرقت باب العالمية
نادين لبكي: أنا رومانسية حتى في السياسة

مجتمع محكوم  املرأة يف  عامل  قاربت  بعدما 
الحرب  ثم  الذكورية،  والعادات  بالتقاليد 
هي  ها  لوين؟"،  "وهأل  يف  اللبنانية  االهلية 
مختلفة  مبغامرة  تلتحق  اللبنانية  املخرجة 
متاما. فيلم "ريو احبك" الذي طرح يف الصاالت 

االسابيع  يف  الضوء  دائرة  اىل  بقوة  عدت   ■
بعنوان  مغريب  فيلم  يف  ممثلة  املاضية، 
فيلم  يف  ثم  مراكيش  لليىل  تهتز"  "القصبة 
برازييل بعنوان "ريو احبك"  يعرض حاليا يف 
ممثلة  فيه  ساهمت  وقد  اللبنانية،  الصاالت 
ومخرجة الحد اجزائه. ماذا عن هذه العودة؟ 
"وهأل  منذ  غيابك  يف  الساحة  تغريت  هل 

لوين"؟
انه  اشعر  بل  تغرّيت،  الساحة  ان  اعترب  □ ال 
مناسبا  الوقت  وكان  تتغري،  ان  يجب  كان 
لتغرّيها. كان قد مر وقت طويل بعد الحرب 
التوقيت  اللبنانية، مل يكن هناك سينام. كان 
نفسها  تحرض  الساحة  وكانت  مناسبا، 
اناس  هناك  السينامئية.  االنتاجات  لتحتضن 
كثريون كانوا يشعرون بهذه الحاجة. اتيت انا 
التي  االمور  فيه عن  تحدثت  فيلام  وصنعت 
تخصنا والحساسة )فيلم "سكر بنات"(، ورمبا 
متيزت بنوع من تواصل رسي بيني وبني الناس 
رمبا النني اعرف االمور التي تحركنا، ورمبا الن 
هواجيس هي هواجس الناس ايضا. انا اشعر 
مبسؤوليتي كانسان يف هذا العامل الذي اعيش 
اطرحها  التي  التساؤالت  بان  واشعر  فيه، 
اناس  تساؤالت  بل  الخاصة،  تساؤاليت  ليست 

كثريين. 

فيلم  من  اكرث  يف  كممثلة  اخريا  شاركت   ■
 Rock The يف  دورك  آخرها  وعريب،  اجنبي 
هل  التجارب؟  هذه  عن  ماذا   .Casbah

تجدين نفسك اكرث ممثلة منك مخرجة؟ 
□ انا اصال مخرجة، والتمثيل بالنسبة ايل نوع 
من عالج وهواية. التمثيل هو املكان الوحيد 
شخصيايت  اخترب  ان  رمبا  يل  يسمح  الذي 
املختلفة. يف العامل العريب، هناك نظرة املجتمع 
اننا  كام  العربية.  املرأة  اىل  والثقيلة  القاسية 
جزءا  صارت  حتى  العيب  فكرة  مع  تربينا 
من شخصيتنا، وصارت الرقابة الذاتية طبيعة 
ثانية يف شخصيتي الننا تربينا بهذه الطريقة. 
الذي  الوحيد  املكان  هو  التمثيل  يكون  رمبا 
اختبارها  عىل  اتجرأ  ال  امور  اختبار  يل  يتيح 
ان  الحياة  يف  استطيع  ال  الواقعية.  الحياة  يف 

واترصف  يوم،  كل  جديدا  شخصا  اكون 

اللبنانية، مجموعة افالم قصرية )8 دقائق كل 
رشيط( انجزها عرشة مخرجني معروفني حول 
سارنتينو،  باولو  االيطايل  بينهم  من  العامل، 
تتمحور مواضيعها واحداثها ومشاهدها حول 
اخرجته  الذي  الجزء  جانريو.  ريو دي  مدينة 

لبيك يف الفيلم حمل عنوان "املعجزة" حيث 
كيتل  هاريف  املشهور  االمرييك  املمثل  نرى 
املدينة  يف  قطار  محطة  يف  لبيك  ونادين 
ينتظر  طفل  اىل  يتعرفان  حيث  الربازيلية 
لنا  تكشف  طريف  جزء  الله!   ... من  اتصاال 
املخرجة بانه حصد حفاوة كبرية لدى عرضه 
يف  متثيال  لبيك  شاركت  ذلك،  قبل  ريو.  يف 
عدد من االفالم آخرها رشيط "القصبة تهتز" 
للمخرجة املغربية ليىل املراكيش عرض اخريا 

يف بريوت. 
السينام  عن  تحيك  الشابة  املخرجة  مع  لقاء 
والفن والحياة ولبنان، وآخر مشاريعها الذي 

يكون جاهزا يف الصيف املقبل.

نادين لبيك

بيروت عاصمة عاملية للثقافة، ولكن…
الحياة الثقافية يف بريوت اغزر واغنى من نيويورك ولندن وباريس. غالبا ما يرتدد هذا الكالم يف 
الصالونات واملحافل الثقافية واالدبية، او تقرأه هنا او هناك يف الصحافة، او تسمعه من الجمهور 

واملبدعني عىل حد سواء. 
بالفعل، قد ال تكون وجهة النظر هذه عارية عن الصحة. قد ال يكون ذلك االقتناع السائد لدى 
كثريين من املعنيني من باب مديح الذات، او االعتداد بالنفس، او الرنجسية، او الشوفينية. ذلك ان 
الزحمة التي تشهدها املفكرة الثقافية اللبنانية ��� وذلك عىل مدار العام ال يف موسم محدد دون سواه 
��� مدهشة حقا يف بلد يعاين ما يعاين منه من االزمات والتحديات، من املخاوف واملخاطر. لكن، 
أليس دور الثقافة تحديدا مواجهة االزمة وتأمني اللحمة الجامعية، واعادة االعتبار اىل العقل والذوق 

واملخيلة وحب املعرفة، والدفاع عن االستقرار واالختالف والحوار والسلم االهيل؟
اوبرا  تتابع فيها مبارشة عروض  امكانك ان  التي يف  الوحيدة  العربية  صحيح. بريوت هي املدينة 
»مرتوبوليتان« يف نيويورك، بأهم االصوات وأهم قادة االوركسرتا، يف صاالت مجهزة تقنيا لتأمني افضل 
ظروف االستمتاع. صحيح. يكاد ال مير اسبوع من دون ان نسمع عن مرسحية جديدة، ومعرض 
تشكييل رفيع املستوى، وامسيات موسيقية وادبية مختلفة، وعروض برصية ومشهدية عىل اختالفها، 
املثال  املنرصم، عىل سبيل  االول  او متخصصة. خالل ترشين  ولقاءات وندوات ومحارضات عامة 
والحرص، احتضنت بريوت تظاهرتني دوليتني متمحورتني حول الفن السابع: »مهرجان بريوت الدويل 
 ”ARTE ابراج )كوليت نوفل(، ويف »مرتوبوليس امبري صوفيل« كان »اسبوع للسينام« يف سينام 
الخاص باالفالم العاملية التي انتجتها املحطة الفرنسية - االملانية املعروفة خالل العام املايض )هانية 
مرّوة(. “فرقة زقاق” املرسحية نظمت “ارصفة زقاق” حول تيمة املرسح السيايس )ندوات وعروض( 
مبشاركة مبدعني ونقاد واداريني من الوطن العريب والعامل. ويف مبادرة هي االوىل من نوعها، التقى 
املعارص” )عمر راجح/ ميا حبيس( و”ارتجال”  للرقص  مهرجانان معروفان هام “مهرجان بريوت 
)الخاص باملوسيقى الحرة املرتجلة، مازن كرباج/ رشيف الصحناوي( ليطلقا تظاهرة جديدة احتضنت 

عروضا عاملية تجمع بني الرقص التجريبي واملوسيقى الطليعية. 
هل نواصل؟ 

الندوات ال يتسع لها السياق. لكن نشري اىل السلسلة التي تنظمها كلية العلوم الدينية التابعة لجامعة 
القديس يوسف تحت عنوان راهن “االديان: السالم والعنف”، وقد افتتحها املفكر واالقتصادي والوزير 
السابق جورج قرم. كل هذه املناسبات والكثري غريها اقيمت يف صاالت محتشدة بالحضور. اي ان يف 

لبنان جمهورا حقيقيا للثقافة، يقبل عىل االبداع ويشارك يف مواعيد الفكر.
حتى هذه النقطة، تصّح مقولة تفّوق بريوت عىل العواصم الغربية املعروفة بحياتها الثقافية الكثيفة. 
فقياسا بعدد سكان لبنان واوضاعه االجتامعية والسياسية واالقتصادية واالمنية، وعدم استثامر الدولة 
والقطاع الخاص يف دعم الثقافة اال بالحد االدىن، تكون بريوت فعال متفّوقة عمليا عىل مدن غربية 
متطورة باتت فيها الثقافة قطاعا اقتصاديا منتجا له بناه التحتية، ويقوم عىل آليات تسويق وترويج 

وقطاعات مهنية متخصصة. 
لكن، هناك معطيات كثرية تغفلها هذه النظرية. اذ ان ازدهار الحياة الثقافية يف بلد ما، يقاس ايضا 
بقدرته عىل االنتشار والنفاذ اىل مناطق ورشائح وطبقات واوساط واسعة من الشعب، عىل قاعدة 
“الثقافة للجميع”. اما يف لبنان، فيقترص االقبال عىل جمهور محصور بالنخب االجتامعية والثقافية، 
يتناوب عىل كل النشاطات ويؤمن دميوتها. اي ان الثقافة مل تكرس دائرة عزلتها النخبوية اىل الجمهور 

الواسع. مل تخرج من غيتو العاصمة اىل املناطق واالطراف. 
اذا شئنا فعال ان نرّسخ الدور الريادي لبريوت كعاصمة ثقافية، عىل املؤسسات املعنية ان تشتغل 
معا عىل تحويل هذه النشاطات املتفرقة اىل قطاع انتاجي يدر االرباح ويخلق فرص العمل ايضا. 
هناك دور حيوي اىل جانب اصحاب املبادرة الثقافية، لقطاعات الرتبية واالعالم والسياحة واالقتصاد 

)جمعيات املصارف وغرف التجارة واملدارس والجامعات مثال(. 
والتنظيمية، واستقطاب  املالية  والتسهيالت  والرتويج  االعداد  الثقافية يكون من خالل  الحركة  ان دعم 
الجمهور عرب اعالمه وترغيبه وتثقيفه. وال بد من تحفيز الرشكات عىل الرعاية ورشاء بطاقات ملوظفيها الخ… 
يف اختصار، مطلوب من القطاعني العام والخاص ان يتعاونا عىل توسيع القاعدة الجامهريية 

للثقافة. بعدها نقول ان بريوت هي عاصمة عاملية للثقافة!

سمري مراد 

نقطة على السطر
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ومع املمثل االمرييك املشهور هاريف كيتل الذي ادارته وشاركته التمثيل يف "املعجزة" ضمن فيلم "ريو احبِك".

بطريقة مختلفة، فقد يتهمونني بالجنون. 
التمثيل هو متنفيس الوحيد. اما يف االخراج، 
فاكون انا مسيطرة عىل املرشوع كله وبالتايل 
اكتفي  التمثيل حيث  وليس كام يف  النتيجة، 
بلعب دوري من دون ضامن النتيجة النهائية 

للمرشوع ككل. 

■ ماذا اضاف اليك فيلم ليىل املراكيش، وهو 
عربية  جنسيات  من  ممثالت  ضم  مغريب 

مختلفة؟
عىل  ايل  اضاف  الفيلم  هذا  الحقيقة،  يف   □
ان  املهنية.  مسرييت  عىل  ال  االنساين  الصعيد 
اجتمع بنجوم كبار احبهم امثال عمر الرشيف 
العلوي  ومرجانة  عباس  وهيام  ازبال  ولبنى 
طوال شهر يف الفندق يف املغرب، امر اغناين 
انسانيا. كام انني رصت اعرف اكرث عن املمثل 
وكيف يفكر، وماذا يتوقع املخرج واملمثل من 
يكون  املخرج  وان  خصوصا  بعضا،  بعضهام 
ذاته  يف  ويشكك  التصوير،  خالل  جدا  هشا 
قد  املمثل  من  مالحظة  وادىن  الوقت،  طوال 

تزعزع ثقته كلها. 

■ وصفت تجربتك يف "ريو احبك" باالستثنائية 
خالل العرض االول الطالق الفيلم يف بريوت. 
جانب  اىل  فيه  شاركت  أألنك  قصدت؟  ماذا 
هل  العامل؟  انحاء  من  مميزين  سينامئيني 

والرشوط  التقنية  االمكانات  توافر  بسبب 
ريو  مبدينة  لقاؤك  هو  هل  املثالية؟  املهنية 
دي جانريو والربازيل؟ هل هي ادارتك ملمثل 

اسطوري هو هاريف كيتل؟
فاملرشوع  مجتمعة،  االمور  هذه  كل  انها   □
فيه.  املشاركني  املخرجني  كل  واحب  غريب 
كام انني احب اللغة الربتغالية. حني زرنا ريو 
وبناسها  بها  اغرمنا  االمر،  اول  دي جانريو يف 
التعاطي.  البسطاء والطيبني. لديهم دفء يف 
هذا  بلقاء  حلمي  حققت  انني  االهم  لكن 
خصوصا  معه،  والتصوير  العمالق  املمثل 
عسرية  محاوالت  بعد  املفضل.  ممثيل  انه 
كيتل،  إىل  للوصول  هوليوود  يف  الوكالء  مع 
عرقلوا املوضوع مبا انه صغري من دون موازنة 
صديق  مع  تواصلت  االيام،  احد  يف  ضخمة. 
عيّل  اقرتح  كان"  "مهرجان  خالل  من  اعرفه 
ان يرشك هاريف كيتل، فصدمت. ارسلت اليه 
السيناريو، واتصل يب رسيعا ليقول يل ان كيتل 

احب السيناريو كثريا، وسيشارك يف املرشوع. 
الخمسينات  يف  لبنان  زار  كيتل  ان  علام 
فيه.  الجميلة  ذكرياته  عن  طويال  وحدثني 
يف  ممثل  ادارة  يف  املصاعب  خصوص  يف  اما 
وزن كيتل، فكانت االشكالية هي التوفيق بني 
الرشيك  ادارة  وبني  وخربته  ممثل يف حجمه 
مثاين  يتخطى  ال  الفيلم وهو طفل  بطولة  يف 
تحديا صعبا  كان  قبل.  من  ميثل  ومل  سنوات 
يجلس يف  ال  الطفل  هذا  وان  جدا، خصوصا 
املسؤولية  رشكايئ  القى  وقد  لحظة.  مكانه 
جلبوا  الصبي.  هذا  عىل  ارصرت  النني  عيّل 
مل  حال  يف  التصوير  يوم  آخر  طفال  معهم 
االمر. لكن ما الحظته من خالل ذلك  ينجح 
النه  الفوىض  من  جّو  يف  العمل  احب  انني 
القواعد والنص  بالخروج عن  للممثل  يسمح 
الفوىض  اكرث.  العفوية  اىل  ويذهب  املوضوع 
السينام  بان  اؤمن  وانا  الحقيقة،  لحظة  هي 

قادرة عىل التغيري.

نادين  الفنية.  مسريتك  قليال  لنستعد   ■
لجهة  اللبنانية  السينام  يف  خاصة  حالة  لبيك 
ولجهة  لبنان،  تتجاوز  التي  والشعبية  الرواج 
ومعالجتك  واملواضيع  واالسلوب  الجامليات 
يف  الشخيص  حضورك  ولجهة  لها،  الخاصة 
الروائية  السينام  اىل  اخذك  الذي  ما  افالمك. 

الطويلة؟
بانني  احلم  كنت  صغرية  كنت  ان  منذ   □
ساصبح سينامئية، ثم تخصصت يف هذا املجال 
يف املعهد العايل للفنون السمعية البرصية يف 
اليسوعيني.  لآلباء  يوسف  القديس  جامعة 
بعد التخرج، ونظرا اىل وضع هذه الصناعة يف 
لبنان وظروف الحرب، كان طبيعيا ان يذهب 
خريجو االخراج اىل املنافذ االخرى. لذا دخلت 
تجربة الكليبات التي كانت قريبة من السينام 
ر بكامريا 36 ملم. يف الكليبات  النها كانت تصوَّ
ورويها  قصة  تأليف  عىل  قدرايت  اختربت 
بسالسة. مع الوقت اخرجت 70 اعالنا. لكن 
يف احدى اللحظات شعرت باين لست سعيدة. 
السينام  كنا يف صالة  االيام  احد  انه يف  حتى 
شعرت  االنوار  أطفأوا  حني  فيلام.  نشاهد 
صودف  يومها  عيني.  من  تنهمر  بالدموع 

الفوضى هي لحظة 
الحقيقة، وانا اؤمن بان 

السينما قادرة على التغيير

الثقافية املفكرة 

■ عام 1961 كتب الناقد واملؤرخ الفني الفرنيس ميشال راغون يف 
مجلة "سيميز": "شفيق عبود هو افضل رسام لبناين معارص. ومن 
دون شك افضل رسام لبناين بلغ كامل التعبري يف تقنية الرسم 
التجريدي  بالطبيعي  الغريب. عبود رسام ميكننا وصفه  بالزيت 
الساخنة  والصفر  الحمر  بالوانها  التشكيلية  تكويناته  اىل  نظرا 

كقرية مشبعة بالشمس". 
التشكييل اللبناين الراحل )1926 - 2004( الذي استقر يف باريس 
عام 1947، يعود طيفه اىل لبنان من خالل معرض "عراة" الذي 

تقيمه "غالريي اجيال" )الحمرا( حتى منتصف الشهر الحايل.

■ "عودة الست مليا" عنوان ملفت لعمل تؤدي بطولته النجمة 
اللبنانية رىل حامدة. املرسحية التي انطلقت عروضها عىل خشبة 
"مرسح الجميزة" بتوقيع املخرج جريار افيديسيان، تحيك قصة 
مليا املرأة االربعينية التي تجد نفسها وحيدة يف احدى ضواحي 
مونرتيال بعدما هاجرت مع عائلتها خالل الحرب.  بعدما كرب 
اوالدها وغادرا بيت العائلة واستقلوا بحياتهم، فيام زوجها يعيش 
بها تستسلم الفكارها وهواجسها  اذا  فقاعته منقطعا عنها،  يف 
تذّكر  محاولة  شابة،  كانت  حني  املايض  اىل  رحلة  يف  وتنخرط 
احالمها االوىل، وكيف انتهى بها االمر اىل هذه الحال. عند هذه 
النقطة، فإن غضب الست مليا سيحررها ويساعدها عىل العثور مجددا عىل املرأة املختبئة 

داخلها.

■ سيرشف مرسيل خليفة عىل "معهد مارسيل خليفة للموسيقى 
بالتعاون مع رشكاء مغاربة ومحافظة  والفن" يف مدينة طنجة 
املدينة املغربية. هذا ما تقوله آخر االخبار اآلتية من هناك. وعىل 
اللبناين لن يستقر  الفنان  عكس ما رّوج له بعض املواقع، فإن 
وتعليمهم  الطالب  تثقيف  يف  سيساهم  بل  املغرب،  يف  نهائيا 
كام  العريب.  املوسيقي  الرتاث  حول  البحوث  مشاريع  وادارة 
سيتوىل االرشاف عىل املؤسسة واكتشاف مواهب فنية صاعدة، 

فضال عن توثيق املوسيقى املغربية. 

■ ملحبي الباليه واالوبرا، موعد مهم يرضبه لهم "مهرجان البستان" 
يف 28 ترشين الثاين و29 منه. انها "كّسارة البندق" التي يقدمها 
"مرسح موسكو لالوبرا والباليه" يف "اوديتوريم اميل بستاين" يف 
بيت مري. احدى روائع املؤلف املوسيقي تشايكوفسيك التي بدأ 
تأليفها عام 1891 وانهاها السنة التالية. علام انها مأخوذة عن 
قصة للكاتب الفرنيس الكسندر دوما االب الذي اقتبسها عن قصة 

"كّسارة البندق وملك الفرئان" الرنست هوفامن. 
العمل يعد االكرث ارتباطا بالشتاء، وتحديدا اجواء عيد امليالد. وقد 
تحّول منذ تقدميه يف كانون االول عام 1892 اىل رمز موسيقي 
عن حق. يف ليلة عيد امليالد، تتلقى سارة هدية كناية عن دمية عىل شكل كّسارة بندق. خالل 
الليل تبدأ رحلة سحرية: يف الصالون تنبعث الحياة يف الدمى وتتحّول كسارة البندق اىل امري. 

ايضا ان اجتمعت مبنتجة فيلمي االول "سكر 
تراودين،  التي  العمل  بفكرة  اخربتها  بنات". 
فنصحتني بالخروج من عاملي والتقّدم القامة 
اىل  الفيلم  مبقرتح  تقّدمت  له.  للتفرغ  فنية 
لـ"مهرجان  التابعة   cinefondation لجنة 
كان السيناميئ الدويل"، وُقبلت. انكببت عىل 
العمل  هذا  يف  الفنية.  االقامة  ضمن  كتابته 
اللبنانية  املرأة  عن  تساؤاليت  كل  وضعت 
واملجتمع الذكوري ونظرة اآلخر والتابوهات، 
وتخّيلُت منوذج املرأة الحرة. كان نجاحه حقا 
اخرتعت  يومها  من  بالسحر.  اشبه  صادما 
بالرضورة  وليست  يب  خاصة  اخراج  طريقة 
ان  وهي  معي  ناجعة  لكنها  الصحيحة،  هي 
املحرتفني.  وغري  املحرتفني  املمثلني  بني  امزج 
هذا ما فعلته منذ اول اعاميل وصوال اىل "ريو 
التي  االحرتافية  املدرسة  اجمع  احبك" حيث 
واملدرسة  كيتل  هاريف  حجم  يف  ممثل  ميثلها 

االرتجالية التي يعكسها الطفل الربازييل.

■ ما ردك عىل النقاد الذين يتهمونك بتقديم 
صورة رومانسية مرسفة يف جامليتها عن الواقع؟ 
مبعنى  وساذجة  رومانسية  كنت  رمبا   □
من  جزء  الطيبة  طيبة.  انني  االهم  متفائلة. 
عن  التحدث  اردت  بساطة  بكل  شخصيتي. 
كلنا  بحق.  عبثي  واقع  هو  لبنان.  يف  الواقع 
يرتكون  الواحدة  البناية  الجريان يف  ان  نعرف 
تربط  قوية  عالقة  وهناك  مفتوحة،  ابوابهم 
بعضهم بعضا. هناك عادات الجرية واملعرش. 
لكن يف لحظة واحدة، ميكن ان يقتلوا بعضهم 
بعضا النهم يرفضون االختالف، وهم ينتمون 
اىل فريق سيايس او ديني او غريهام اكرث من 
خاصية  ليس  االمر  هذا  لبنان.  اىل  انتامئهم 
الناس  ترى  مثال  فرنسا  يف  فقط.  لبنانية 
خائفني من بعضهم بعضا يف املرتو او الباص. 
ان  لوين"  لـ"وهأل  ممكنا  كان  يتحادثون.  ال 
ليس  وهو  العامل،  يف  مكان  اي  يف  يحدث 

محصورا يف منطقة معينة.

هناك دامئا يف افالمك احاالت عىل اعامل   ■
بها.  مبارشة  وتأثرات  العاملية  السينام  من 

كيف نقرأ ذلك؟ 
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من  احاالت  هناك  كانت  ان  اعرف  ال   □
ليس  االمر  ان  االكيد  لكن  اخرى،  اعامل 
اكتشف ذلك من خالل  انني  مقصودا، حتى 
ويخربونني  العمل،  يشاهدون  الذين  الناس 
كل  من  خليط  انا  طبعا  االحاالت.  بهذه 
االفالم التي شاهدتها يف حيايت، واالشياء التي 
سمعتها، وطبعا هناك تأثرات، لكن ال استطيع 
يف  التأثر  عدم  من  مفّر  وال  اين،  اقول  ان 
النهاية. االكيد انه ال يوجد تعّمد يف ما افعله. 
لكن هناك احيانا سوء نية من بعضهم. هم 
يشاهدون فيلمي مثال ويبدأون بإلقاء التهم. 
مثال يف فيلم "وهأل لوين" شنوا هجوما عيّل 
بسبب احد املشاهد حيث تقال )املمثلة كلود 
باز مصوبع( تصيل للعذراء، وصاروا يتهمونني 
هندي حيث  لفيلم  مشهد  من  بانني رسقته 
املمثل يصيل لبوذا. هناك سوء نية، وهذا ما 

اعتربه حربا شخصية عيّل.

■ ما احساسك تجاه شعبيتك الواسعة اليوم؟ 
ال  بالحب.  واألهم  بالفخر،  اشعر  رصاحة   □
يتقّربون  الناس  بأن  اشعر كام يشعر آخرون 
بالحب،  اشعر  كال  مثال.  الفضول  بدافع  مني 

وهذا امر يسعدين اكرث من اي يشء آخر.

■ ما هي التجارب العاملية االقرب اىل عاملك 
الفني والشخيص؟

امثال  االيرانيني  السينامئيني  كثريا  اعشق   □
محسن مخملباف وعباس كياروستامي واصغر 
الذكاء  هذا  اعشق  غوبادي.  وبهامن  فرهادي 
املجتمع  عن  والتعبري  املمثل  ادارة  يف  الخارق 
خالل  ومن  مبطنة،  بطريقة  بالكامل  االيراين 
قصص بسيطة وعادية. احيانا اذهل من التمثيل 

حتى انني اشكك يف ان البطل ميّثل حقا. 

الروايئ  فيلمك  عىل  العمل  بدأت  هل   ■
الطويل الثالث؟

االمور،  من  الكثري  كشف  ميكنني  ال  اجل.   □
والعنف  والظلم  االطفال  حول  سيتمحور  لكنه 
الذي يتعرّضون له. يفرتض ان انتهي من كتابته 
التصوير. طبعا  نبدأ  ان  املقبل، عىل  الصيف  يف 
مواضيع  عن  مختلفا  سيكون  النه  خوف  هناك 
افالمي السابقة، لكن تظل روح نادين لبيك فيه.
س.م.

في االخراج اكون
مسيطرة على املشروع 

كله وبالتالي النتيجة، 
وليس كما في التمثيل 

حيث اكتفي بلعب دوري

يف فيلمها الروايئ الثاين "وهأل لوين".
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بيروت تعيد إكتشاف صانَعْي األناشيد
األخوان فليفل سيرة حلم وأوطان 

استعادت بيروت هذه االيام رمزين وطنيين من صروح الذاكرة الجماعية والشخصية الوطنية والقومية. 
االخوان محمد واحمد فليفل اللذان ألفا اناشيد تعيش في وجداننا المشترك، وقد تناقلناها جيال بعد آخر. 
العربية من خالل مؤلفاتهما  اللبنانية والهوية  الفريدان شاركا في صوغ الشخصية  هذان الموسيقيان 

التي رددتها بيروت والشام وبغداد والقاهرة، وصوال الى المغرب االقصى

ذاكرة

عام 1926 اختارت لجنة 
وضع النشيد الوطني 

وديع صبرا بدال من االخوين 
النه استاذهما ومتقدم 

في العمر

صار نشيد "موطني" نشيد 
االمة العربية بعدما تبنته 

معظم االقطار العربية

سمير مراد

عليها  عمل  مكتملة  غري  لنوتات  صور 
اسطوانات:  اربع  الكتاب  ترافق  االخوان. 
خانة  يف  تندرج  نشيدا   14 تحوي  االوىل 
)ابراهيم  كـ"موطني"  الوطنية  االناشيد 
لنا"  )جورج غرّيب(،  لبنان  طوقان(، و"إن 
و"نحن الشباب" )بشارة عبدالله الخوري(، 
اما  املالط(.  )شبيل  االستقالل"  و"نشيد 
االناشيد  تجمع  نشيدا   16 فتضم  الثانية 
)سليامن  النارص"  عبد  "لبيك  منها  العربية 
طوقان(،  )ابراهيم  و"الفدايئ"  العيىس(، 
وخصصت  عقل(.  )سعيد  العرب"  و"نسور 
والديني  الرتبوي  للون  الثالثة  االسطوانة 
ناقتي  و"يا  عقل(،  )سعيد  لبنان"  انا  كـ"ها 
)مجهول(،  عيىس"  طفل  وجه  والح  سريي 
تحوي  اخريا  والرياضة".  "الشباب  ولحن 
التي  الكثرية  االغنيات  الرابعة  االسطوانة 
عيون"،  يا  كنا  كـ"وقديش  لالطفال  ألفاها 
و"مني  شوقي،  احمد  للشاعر  و"جديت" 
وسط  يف  جزرة  و"زرعنا  الباب"،  بدق  اليل 

البستان، و"دو دو دم دم يا عصفوري"....
من  يسريا  جزءا  وان  لبنان  اعاد  هكذا 
وقع  الذي  الظلم  من  بعضا  وازاح  الفضل، 
اللبنة  وضعا  اللذين  االخوين  هذين  عىل 
وليس  العريب،  العامل  يف  لالناشيد  االوىل 
لبنان فحسب. االخوان اللذان ولدا يف حي 
الوطنية  االناشيد  معظم  لحنا  االرشفية، 
اليها،  وادت  االستقالل  لحقبة  مّهدت  التي 
ابان  التحرر  حركات  زخم  عىل  محمولني 

مرحلة االنتداب.
سهلة  كانت  انها  اناشيدهام  يف  املميز 
حامسية  قدرة  ذات  وبسيطة،  الحفظ 
نبالغ  ال  االعامل.  من  النوع  لهذا  مطلوبة 
اذا قلنا ان اكرثية االناشيد التي كانت تتىل 
يف املدارس والتظاهرات املناهضة لالنتداب 
االخوين  تلحني  من  كانت  املرحلة،  تلك  يف 

فليفل.
خالل طفولتهام، تأثر االخوان بجّدهام الذي 
الكبري،  العمري  املسجد  مؤذين  كبري  كان 
وسامع  االنشاد  حفالت  يحرضان  وكانا 
اىل  يأخذهام  والدهام  كان  كام  القصائد. 
التي  املوسيقية  العسكرية  الفرق  حفالت 
كانت تأيت اىل العاصمة اللبنانية. ضمن هذا 

ونضج  الشقيقني  موهبة  تفتحت  املناخ، 
والعزف  املوسيقى  بتعّلم  فبدآ  وعيهام، 
االوىل  العاملية  الحرب  خالل  اآلالت.  عىل 
الجندية وألحق  اىل  فليفل  استدعي محمد 
اسطنبول،  يف  االحتياط  ضباط  مبدرسة 
فاغتنم الفرصة ليتابع دروسه املوسيقية يف 

دار الفنون.
معاهدة  اثر  العربية  الدول  تقسيم  مع 
عام  لبنان  فرنسا  واحتالل  بيكو  ـ  سايكس 
تلك  شهدت  وطنه.  اىل  محمد  عاد   ،1919
سيد  اطالق  مرص،  يف  لكن  ايضا،  السنة 
واكب  الذي  بالدي"  "بالدي  نشيد  درويش 
الثورة املرصية. يف هذا الوقت، كان محمد 
فرقة  تأسيس  عىل  يعمالن  احمد  واخوه 
الرتكية.  بالفرق  شبيهة  موسيقية  عسكرية 

نشيد  هو  لهام  نشيد  اول  لحنا  يومذاك 
اسسا   1923 عام  املجد".  ذات  يا  "سوريا 
التي  الوطنية"  االفراح  "موسيقى  فرقة 
يف  يكن  مل  وقت  يف  عازفا،   30 من  تألفت 
الفرقة  هذه  لعبت  حقيقية.  فرقة  لبنان 
لبنان،  يف  الفن  تنشيط  يف  مهام  دورا 
الرسمية  واالحتفاالت  االفراح  يف  فشاركت 
يف  املطربني  وحفالت  والشعبية  والوطنية 
تتقدم  ايضا  الفرقة  كانت  الحقبة.  تلك 
باالستقالل،  املنادية  الشبابية  التظاهرات 
اول  وكانت  فليفل،  االخوين  اناشيد  عازفة 

َمن يتلقى رضبات العسكري الفرنيس.
كان التحول عام 1924 حني التقى االخوان 
ابراهيم  الفلسطيني  الشاعر  مصادفة 
الجامعة  يف  طالبا  يومها  كان  الذي  طوقان 
اللقاء  هذا  من  فولد  بريوت،  يف  االمريكية 
هذا  صار  رسيعا  "موطني".  الرائع  النشيد 
تبنته  بعدما  العربية  االمة  نشيد  العمل 
"موطني"  انترش  العربية.  االقطار  معظم 
حظ  لكن  لغة.  من  باكرث  وغني  العامل  يف 
مل  اللبناين  الوطني  النشيد  مع  االخوين 
اعلنت   1926 عام  النجاح.  بهذا  يكن 
نشيد  وضع  نيتها  عن  اللبنانية  الدولة 
القصيدة،  الختيار  لجانا  فشكلت  وطني، 
وديع  لكن  املوسيقى.  الختيار  واخرى 
االوىل،  املرتبة  احتل  االخوين  معّلم  صربا 
يف  بالدنا"  يف  "الفخر  نشيدهام  جاء  فيام 
املرتبة الثانية. يومها قيل ان الرئيس بشارة 

قائال  محمد  كتف  عىل  ربت  الخوري 

والبحث،  الجهد  من  سنوات  ثالث  حواىل 
لالخوين  القدمية  االعامل  نبش  خصوصا 
الذي  الكتاب  كانت  النتيجة  وتسجيلها. 
والكاتب  الباحث  وتأليفه  كتابته  يف  شارك 
واملؤلف  كرّيم،  محمد  املرسحي  واملخرج 
املتقاعد  العميد  األوركسرتا  وقائد  واملوّزع 
يستعيد  الذي  الكتاب  حّرو.  جورج 
وخلفيتهام  الطفولة،  منذ  االخوين  سرية 
جزئه  يف  ايضا  يضم  وتأثراتهام،  املوسيقية 
كل  فيها  يوثق  حرو  للعميد  دراسة  الثاين 
واملضمون،  اللون  وفق  االخوين  اعامل 
ويضعها تحت مجهر البحث والنقد، ويعّدد 
مع  معهام،  تعاونوا  الذين  الشعراء  اسامء 

االخوين  بريوت  استعادت  املايض  الشهر 
 1906( واحمد   )1986 ـ   1899( محمد 
من  احتفاء  موضع  وكانا   ،)1995 ـ 
"قرص  يف  اقيمت  موسيقية  امسية  خالل 
جورج  املتقاعد  العميد  بقيادة  االونيسكو" 
حرو، مع صدور كتاب توثيقي عن سريتهام 
واعاملهام املوسيقية بعنوان "اللحن الثائر". 
الراحلني  عائلة  اوال  هم  املبادرة  اصحاب 
رئيس  قاسم  باسل  مع  اجتمعت  التي 
الرتاث  بحفظ  تعنى  التي  "ِعرب"  جمعية 

العربيني.  واالرشيف املوسيقيني 
بدأ  "آفاق"،  من صندوق  متويال  ناال  بعدما 
استغرق  الذي  املرشوع  هذا  عىل  العمل 

افراح  يف  ننشده  لكننا  رّسه،  يعرف  احد  ال 
من  يتكرر  سمعناه  ايضا.  واتراحه  الوطن 
طوقان  ابراهيم  الفلسطيني  الشاعر  تأليف 
كثرياً مع تشييع سوريا شهداءها املدنيني يف 
منذ ثالث سنوات، ودموع  املشتعل  االتون 

النسوة املمزوجة بنفحة اباء وعزة: 

مـوطني موطني 
الجـالل والجامُل
والبهاُء والسـناء 
يف رباك يف رباْك

والنـجاُة  والحـياة 
والرجـاُء والهـناء 

يف هـواك يف هـواك
هـل اراك هـل اراْك

ُمـنَّـعام سـاملا 
وغامنا مكرَّما

هـل اراك فـي عالْك
السـاَمْك تبـلـغ  ـمـاك  السِّ تبُلـغ 

مــوطــنــي  مــوطــنــي 

ال نعرف رّس هذا النشيد بالذات الذي اتخذه 
العراق نشيدا رسميا له، وفلسطني نشيدا غري 
الحفاظ  مع  كثرية  لغات  اىل  وترجم  رسمي، 
عىل لحنه، وُبثَّ خالل مراسم تشييع ملحنه 
الخاصة.  وصيته  عىل  بناء  فليفل  محمد 
خّلد  الذي  الوحيد  ليس  "موطني"  نشيد 
اسم االخوين محمد واحمد فليفل. يف رصيد 
هذين الرائدين حواىل 718  عمال بني اناشيد 
واغنيات  العسكري  "املارش"  وموسيقى 
تربوية وتثقيفية ووطنية واغنيات لالطفال. 

االخوان محمد واحمد فليفل.

يعمالن عىل تأليف لحن عام 1925.
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محمد فليفل يتقدم الفرقة املوسيقية ويؤدي التحية للرئيس رياض الصلح.

... ويقلده الرئيس عبدالله اليايف وساما.

الثقافية املفكرة 

اللجنة  لكن  اجمل،  بل  رائع  نشيدهام  ان 
اختارت وديع صربا النه "استاذهام ومتقدم 
االخوين سيضعان الحقا  ان  اال  العمر".  يف 
النشيد  يعّد  الذي  السوري  الوطني  النشيد 
الوطني  النشيد  استثنينا  اذا  ـ  الوحيد 
من  مبارشة  موافقة  نال  الذي  ـ  الفرنيس 
للشاعر  الديار"  "حامة  نشيد  انه  الشعب. 
يف  السوري  الشعب  راح  بك،  مردم  خليل 
اضطرت  حتى  يردده  واالماكن  املحافظات 
الدولة السورية التخاذه نشيدا رسميا لها. 
التثقيفية  الرتبوية  واالغنيات  االناشيد  اىل 
فليفل  لالخوين  ُيحسب  باالطفال،  الخاصة 
)فريوز(.  حداد  نهاد  مكتشفي  كانا  انهام 
االوىل  االناث  مدرسة  اىل  اتيا   1936 عام 
الشجرة".  "نشيد  لتأدية  مواهب  الكتشاف 
واخذاها  بصوتها  اعجبا  فريوز  اكتشفا  حني 
السولفيج  وعلامها  الكونرسفاتوار  اىل 
بعد سنوات  يقدمانها.  كانا  التي  واالغنيات 
وقّدماها  اللبنانية  االذاعة  اىل  اخذاها 
الرومي  حليم  امثال  هناك  املسؤولني  اىل 
رحلة  بدأت  هنا  من  املوسيقى.  مسؤول 

سفريتنا اىل النجوم.
دون  من  االخوين  عن  الحديث  يكتمل  ال 
النارص.  عبد  جامل  لقائهام  عند  التوقف 
سعى  السورية،  ـ  املرصية  بالوحدة  تأثرا 
عام  النارص.  عبد  لقاء  اىل  فليفل  االخوان 
1959 توجها اىل القاهرة وتم اللقاء يف قرص 

ُيعزى الى االخوين فليفل 
اكتشاف فيروز وتدريبها 

على الغناء قبل تقديمها 
الى حليم الرومي

"لبيك  القبة. قدما له نشيدين خاصني هام 
عبد النارص" للشاعر سليامن العيىس ونشيد 
الفلسطيني  للشاعر  وطيد"  عزمنا  "راسخ 
عبد  ان  يومذاك  يحىك  الخطيب.  يوسف 
النارص دمعت عيناه تأثرا وهو يستمع  اىل 
الشعب  نشيد  سيكون  انه  وقال  النشيد، 
"صوت  اذاعة  اثري  عىل  وسيذاع  العريب، 

العرب".
 هكذا، يخترص االخوان فليفل مرحلة مهمة 
عنوانها صعود  كان  العريب،  العامل  تاريخ  يف 

القومية العربية والحس الوطني. مع اندالع 
اصيبا   ،1975 عام  اللبنانية  االهلية  الحرب 
نتاجهام،  عىل  انعكست  كبرية  امل  بخيبة 
فانقطعا عن التلحني. مل يخرجهام  من هذه 
للشاعر  املقاومة"  "نشيد  تلحني  اال  الكبوة 
تويف   .1983 عام  حمود  يوسف  محمد 
نشيد  وقع  عىل  وشيع   1986 عام  محمد 
لحقه  بينام  "موطني" كام كتب يف وصيته، 
احمد بعد تسع سنوات بعد مرحلة طويلة 

من االهامل لهام.

■  ما الذي جعل االمور تسوء اىل هذه الدرجة؟ 
سؤال اسايس يقع يف قلب الراهن العريب املتفّجر 
 The Independent اليوم يطرحه مراسل صحيفة
الصحايف  كوكبرين.  باتريك  االوسط  الرشق  يف 
الربيطاين يجيب بنفسه عن هذا السؤال يف كتابه 
"داعش - عودة الجهاديني" الذي صدرت نسخته 

العربية اخريا عن "دار الساقي". 
يف هذا الكتاب يحلل املراسل الشهري االحداث التي 
ادت اىل استيالء االرهابيني عىل مناطق يف العراق 
وسوريا، ويرى انه رغم قدرتها عىل شن اعتداءات مرعبة مثل احداث 11 ايلول، 
اال ان التنظيامت االرهابية باتت تشكل اليوم قوة مذهلة عىل االرض. ويحلل 
االسباب التي جعلت هذه التنظيامت تتعاظم قوة، من بينها استغالل االخطاء 
التي ارتكبها الغرب يف افغانستان والعراق وليبيا، اىل التقديرات الخاطئة يف ما 

يتعلق بسوريا وثورات "الربيع العريب".

■  ترعرع راوي حاج )1964( يف بريوت قبل ان 
تجربه الحرب االهلية عىل الهجرة كجزء كبري من 
اللبنانيني، فانتهى به املطاف مقيام يف مونرتيال يف 
كندا. اال ان املكان االول واشباحه ستطبع مسريته 
االبداعية عىل نحو كامل، وتجعله يحصد الجوائز 
واالعرتافات تلو االخرى. هذا ما رأيناه يف باكورته 
الحقت  التي   )2006( نريو"  دي  "لعبة  الروائية 
عالقة صداقة بني بسام وجورج يف بريوت الحرب 
اتخذه كل  اللذين  املختلفني  واملسارين  االهلية، 
الغارق يف دم  لبنان  ببسام مغرتبا، وبجورج قتيال يف  فانتهى املطاف  منهام، 
ابنائه. روايته الثالثة "كرنفال" )2012( انتقلت اخريا اىل لغة الضاد عن "رشكة 
اىل  الكاتب  ريتا بستاين(. هنا، يذهب  )ترجمة  للتوزيع والنرش"  املطبوعات 
عامل الفقراء الذين يعيشون عىل الهامش من خالل رصد يوميات سائق تاكيس 

واحاديثه مع الركاب.

■  عندما سقط الجنود االنكليز واالتراك جنبا اىل 
جنب يف ساحات القتال يف شبه جزيرة القرم، مل 
تكن تلك املرة االوىل تسيل فيها دماء مسيحيني 
ومسلمني ومتتزج يف قتال ضد عدو مشرتك.  يكرث 
يف  لكن  الحضارات".  "رصاع  عن  اليوم  الحديث 
صدر  الذي  واحدة"  راية  تحت  "ديانتان  كتاب 
عام 2011، ُيظهر إيان املوند انه لطاملا املسلمون 
واملسيحيون يف اوروبا رفاق سالح، وتحالفوا تكرارا 
آخرين.  ومسيحيني  مسلمني  ضد  حروب  لشن 
الكتاب انتقل اخريا اىل املكتبة العربية عن "الدار 
العربية للعلوم نارشون"، حيث ُيظهر املؤلف ان فكرة وجود تعارض قديم 
بني "اوروبا املسيحية" و"الالاوروبا املسلمة" تشّوه وقائع تاريخ غني ومعقد 
الذاتية  واملصالح  املتغرّية  الديبلوماسيات  ان  ويرى  يشء.  اي  قبل  ومشرتك 
الرباغامتية والسياسة الواقعية هي التي أملت تلك التحالفات بني الديانتني، ال 
الجهاد او الحرب الدينية. لهذه الرؤية انعكاسات عميقة عىل فهمنا للسياسة 

العاملية والشؤون الحالية، فضال عن التاريخ الديني والشكل املستقبيل الوروبا. 
يذكر ان إيان املوند استاذ مشارك ُيدرّس "األدب ما بعد االستعامري" يف جامعة 

والية جورجيا يف اتالنتا، واشتهر بكتاباته عن االسالم. 

الواسعة  الشهرة  مستغامني  أحالم  عرفت    ■
التي  الجسد" )1993(  "ذاكرة  من خالل روايتها 
تناولت عالقة حب عىل خلفية النضال التاريخي 
االستعامر  من  للتخلص  الجزائري  للشعب 
بوصفها  التاريخ  الرواية  هذه  دخلت  الفرنيس. 
االكرث اثارة للجدل، وظلت لسنوات االكرث مبيعا 
وفق احصاءات معارض الكتاب العربية يف بريوت 
هذه  غطت  والشارقة.  وتونس  ودمشق  وعاّمن 
قبل  الصغرية  الشاشة  اىل  انتقلت  التي  الرواية 
سنوات، االنتاجات املختلفة للكاتبة الجزائرية. انطالقا من هذا الواقع، ارادت 
"دار هاشيت انطوان" تذكرينا باالعامل االخرى ملستغامني، فأعادت طبع كتابها 
"قلوبهم معنا وقنابلهم علينا" الذي صدر عام 2009 موثِّقاً وجعها عن العراق. 
الكتاب كناية عن مجموعة مقاالت ساخرة وموجعة، واظبت عىل نرشها منذ 
احتالل بالد الرافدين عىل مدى 10 سنوات، ووّثقت فيها احداثا تدور يف الغالب 

حول امريكا والعراق والرئيسني جورج بوش وصدام حسني.

العربية"، صدر  الوحدة  دراسات  "مركز  ■  عن 
الحادي  القرن  يف  االنسانية  "التنمية  كتاب 
والعرشين: اولوية التمكني" )اعداد بهجت قرين 
اي وقت  اكرث من  راهن  العمل  وتحريره(. هذا 
مىض النه يقّدم الحلول ملجموعة من املشكالت 
يعاين  التي  والسياسية  واالقتصادية  االجتامعية 
منها العامل العريب. حلول تقتيض عمال مستداما 
االنسانية  التنمية  موضوع  احتل  االمد.  طويل 
العربية حيزا واسعا من اهتامم املنظامت الدولية 
ذات الصلة، خصوصا برنامج االمم املتحدة االمنايئ الذي دأب يف العقد االخري 
التنمية االنسانية يف الوطن العريب.  عىل اصدار تقارير متتالية حول اوضاع 
وبعد عرش سنوات عىل صدور التقرير االول للتنمية االنسانية العربية، كان 
ُيفرتض ان يصدر تقرير يف الذكرى العارشة لتقييم االنجازات التي تحققت يف 
قضايا التنمية االنسانية العربية يف العقد املايض. لكن االحداث االحتجاجية 
التي عصفت ببعض البلدان العربية فرضت مقاربة مغايرة، فلم يعد يقترص 
التقرير عىل تقييم مسرية عقد من التنمية االنسانية يف املنطقة العربية. هذا 
العمل الذي انجزه فريق من الباحثني والخرباء العرب، يبحث يف اهمية حكم 
رضورة  ويف  القانون،  دولة  اىل  الدولة  قانون  من  االنتقال  ورضورة  القانون 
الصورة  من  املرأة  وتحرير  التمكني،  اىل  التلقني  من  وانتقاله  االعالم  ترشيد 
النمطية التي تحدد دورها يف املجتمع. كام يبحث يف موضوع الفساد ورضورة 
مكافحته كرشط اسايس لتحقيق التنمية. ويتطرق اىل قضايا الفقر والتعليم 
والنزاعات واملشكالت البيئية املختلفة. ويتناول اخريا مخاض املرحلة االنتقالية 
اهمية  مؤكدا  العريب،  الوطن  يف  والتمكني  الدميوقراطي  التحول  واشكالية 
التغيري املتزايدة يف مجتمع تسوده  املساواة االجتامعية والتكيف مع وترية 

غالبية شبابية.

واجهة املكتبات
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كتاب الشهر

كم واحدا منا شعر مرة بأن الحياة التي يعيشها ال تشبه تلك التي حلَم 
بها حين كان مراهقا؟ كم واحدا أحّس بغياب الدافع من يومياته التي 
متعة  غياب  مع  واجتماعية  عائلية  لواجبات  ملء  مجرد  كلها  صارت 
العيش حقا؟ االختصاصية النفسية اللبنانية اصدرت النسخة العربية 
وسهل  عملي  دليل  بوينت"(.  "تورنينغ  )دار  انطلق"  "هيا،  كتابها  من 

لتنمية القدرات الذاتية واستعادة الدافع للحياة

أنيتا باباس: كن واقعيًا... إطلب المستحيل
"هيا، انطلق" دليٌل لتنمية القدرات الذاتية

السيطرة عىل حياتهم، فبدوا كأنهم ميررون 
ايامهم من دون اختبار فعيل ملتعة العيش، 
بل تصبح كل االمور واجبات بالنسبة اليهم، 
االبد.  اىل  اختفت  وخططهم  احالمهم  كأن 
اال ان باباس تنهي املوضوع بجملة واحدة: 
"انها حياتك، فعشها كام هي". تشري اىل انه 
املخاطرة،  بحس  يتمتع  ان  منا  لكل  ينبغي 
التي  ذاتها  الحدود  داخل  بقيت  فـ"اذا 
تنمو  ان  ميكنك  ال  عليها،  معتادا  اصبحت 
وتتغرّي". وتضيف: "اي نوع من الوجود هو 
يف  العبور  من  السلبي،  الوجود  من  افضل 
ال  كأن  احد،  يالحظك  ان  دون  من  الحياة 
دور  لك  يكن  مل  كأنه  رأي.  وال  لك  موقف 

تلعبه يف الحياة". 
طبعا، املخاطرة تتطلب جرأة. هنا تستعرض 
عيادتها،  يف  زارتها  محددة  حاالت  باباس 
كفيلة  ألنها  معّمق  نحو  عىل  عليها  وتيضء 
جيفري  عن  نقرأ  هكذا،  القارئ.  مبساعدة 
ح من عمله بعدما كرّس  الخمسيني الذي رُسِّ
ستدفع  الكبرية  االمل  خيبة  عمره.  جّل  له 
اصدقائه  مع  والقطع  االنعزال  اىل  جيفري 
عن  مبتعدا  وحدته  يف  والتقوقع  القدامى 
عائلته. يف جلساته مع باباس، توغل االثنان 
يف احالم جيفري التي نسيها بسبب واجباته 
االقتصادية،  والضغوط  والزوجية  العائلية 
هو الذي كان حلمه بناء مزرعة يف مسقط 
السيطرة  اعادة  عىل  باباس  ساعدته  رأسه. 
يحلم  التي  املزرعة  بنى  حتى  حياته،  عىل 
كان  ترسيحه  بأن  لها  قال  انه  حتى  بها، 

افضل ما حصل له يف الحياة. 

يف  املفتاح  الكلمة  عىل  باباس  تشدد  هنا 
مآزقنا  مع  بايجابية  التعاطي  القصة:  هذه 
ألنها تنري دربنا رغم كل يشء. وترّص عىل ان 
االوان مل يفت الي شخص العادة السيطرة 
للمشاعر  االستسالم  من  بدال  حياته،  عىل 
االستسالم  اىل  حتام  تقود  التي  السلبية 

واليأس. 
املحّفز  ان  عىل  تشدد  الثاين  الفصل  يف 
يكون  ان  يجب  االنسان،  حياة  يف  االكرب 
هو نفسه، النه االدرى مبشاعره واحاسيسه 

االنسان  احالم  الكتشاف  العملية  الحلول 
الئحة  "وضع  مثل  تحقيقها  وكيفية  الدفينة 
بالقرارات واالهداف، والحقا شطب االشياء 
والتفوق  والكامل   )...( حققناها  التي 
يف  واالبتكار   )...( العمل  تنفيذ  يف  والتفاين 
صنعه". يف فصل آخر، تتوقف عند مقاومة 
مستشهدة  منه،  وخوفه  للتغيري  االنسان 
برغسون:  هرني  الفرنيس  الفيلسوف  بقول 
النضوج،  هو  والتغيري  التغيري،  هو  "الوجود 
اىل  نفسك  خلق  تواصل  ان  هو  والنضوج 
الفشل  نهاية"، فيام تفرد للخوف من  ما ال 
رغم  الكثري  منها  نتعّلم  تجربة  فهو  فصال. 
الضعف  لنا كشف مكامن  كل يشء، ويتيح 
او الخلل يف االداء الذي ادى إىل هذا الفشل. 
الربيطانية  الكاتبة  بقصة  هنا  وتستشهد 
رولينغ صاحب سلسلة كتب  الشهرية ج ك 
"جامعة  خريجة  الشهرية.  بوتر"  "هاري 
هارفرد" عام 2008 التي استأثرت باالضواء، 
كانت قد عانت انواعا مختلفة من الفشل: 
الفشل الزوجي، رفض من اهلها، فقر وصل 
االخفاقات  هذه  كل  لكن  الترشد.  حد  اىل 
بعدما  بالكتابة.  حلمها  مطاردة  اىل  قادتها 
رفض 12 نارشا مخطوطتها، نجحت يف اقناع 
مل  ما  وحصل  سنة،  بعد  بها  النارشين  احد 

يكن متوقعا.
بقصص  االستشهاد  باباس  تواصل  هكذا، 
عانوا  وادباء  وفنانني  ملشاهري  حقيقية 
االمّرين يف حياتهم قبل ان يحققوا احالمهم، 
عىل  تسّهل  بسيطة  تطبيقية  نصائح  مع 
وتتخطى  وتنميتها،  قدراته  اكتشاف  املرء 

محيطه للتوكيد عىل فرادته. 

البرش  ان  اىل  باباس  تشري  الخامتة،  يف 
"متشابهون اكرث مام نحن مختلفون، بالرغم 
والثقافية  والعرقية  الدينية  االختالفات  من 
واحالمنا  وتعبنا  فاحباطاتنا  والجغرافية". 
وطموحاتنا والعقبات التي تصادفنا واحدة، 
واملبدعني  والفنانني  الفالسفة  يف  لنا  لكن 
واالشخاص العاديني حتى، الذين نقرأ عنهم 
انهم حققوا ما حققوه رغم كل  الكتب  يف 
يف  التي  القوة  ان  عىل  دليل  خري  املعاناة، 

داخلنا اكرب مام كنا نتصور.

فلديك  سيئة،  حياتك  بأن  تشعر  كنت  "اذا 
يشء  وفعل  النهوض  او  التذمر،  خياران: 
التعصب  خضم  و"يف  االمر"،  هذا  حيال 
نعيشه،  الذي  الالتسامح  ومناخ  والتوتر، 
والتقاليد  االديان  يف  التنوع  بأن  اقول 
عىل  نكهة  يضفي  الذي  هو  والعادات 

حياتنا. فهيا، نحتفي باختالفنا". 
واالختالف  التسامح  عن  كثرية  جمل 
تطالعك  بايجابية،  الحياة  مع  والتعاطي 
الفايسبوك.  عىل  باباس  انيتا  صفحة  عىل 
الكثرية  مؤلفاتها  من  بعناية  مختارة  جمل 
التي تدور يف فلك تنمية القدرات النفسية 
فاعال  يكون  ان  اىل  املرء  ودفع  واملعنوية، 
الفرد  فيه هذا  ينسحق  حياته، يف عرص  يف 
تحت وطأة الواقع والضغوط التي تفرضها 
الظروف االقتصادية واالجتامعية والسياسية 
االختصاصية  بأن  القول  ميكن  ال  عليه. 
تعد  التي  العيادي  النفس  علم  اللبنانية يف 
مؤلفاتها من بني االكرث مبيعا، تقّدم جديدا 
يف هذا املضامر. مع ذلك، يشعر املرء بأنه 
يف حاجة اىل هذا الصوت الذي يذكره دوما 
بأنه كائن فريد من شكله الفيزيولوجي اىل 

شخصيته االجتامعية والنفسية والخاصة. 

وتستقبل  متلكها  التي  العيادة  جانب  اىل 
االيجايب  الحس  تنمية  يف  الراغبني  فيها 
الشخيص،  والنمو  الحياة  مع  التعاطي  يف 

عدة  كتبا  االختصاصية  هذه  اصدرت 
عالجت فيها آفات عرصنا وانعكاسها املبارش 
عىل الفرد الذي يستسلم لـ"قدره" يف غالب 
االحيان، وينصاع لـ"الواجبات" التي تفرضها 
عليه الظروف، فيغتال احالمه كل يوم، حتى 
الدافع  ويفقد  الضباب  هذا  وسط  يضيع 
بني  كعابر  ويعيش  والجدوى،  واملعنى 

الذي  العابرين. مثال، كتابها "أنت االيجايب" 
ينتقل  ان  قبل   2009 باالنكليزية عام  صدر 
اىل لغة الضاد عام 2011 عن "دار تورنينغ 
اىل  للقارئ  بدليل  اشبه  لبنان،  يف  بوينت" 
كام  واستخدامها،  قوته  مكامن  اكتشاف 
همومه  اىل  معها،  والتعامل  ضعفه  نقاط 

وخيباته وعالقاته مع اآلخرين. 

فلك  يف  تدور  اخرى  مؤلفات  سلسلة  بعد 
هي  ها  للفرد،  الذاتية  القدرات  تنمية 
"هيا،  اباباس  انيتا  لكتاب  العربية  الرتجمة 
الدار  عن  اخريا  تصدر   )2012( انطلق" 

نفسها.
تقارب  فصول  عرشة  اىل  الكتاب  يقسم 
ان  امللفت  عدة.  تيامت  االختصاصية  فيها 
عناوين هذه الفصول تأيت عىل شكل اسئلة 
حياتك؟"،  عىل  مسيطر  انت  "هل  مثل: 
ان  يكفي  "هل  دوافعك؟"،  تجد  "اين 
او  الفشل؟"،  من  "خائف  ايجابيا؟"،  تكون 

التغيري؟"...  "مقاومة 
باباس  تقتبس  حيث  مبقدمة  العمل  يبدأ 
كل  بان  قال  الذي  الينشتاين  جملة 
ما  لكن  معينة،  نواح  يف  عبقري  انسان 
قادر  بأنه  الفرد  اميان  هو  الفارق  يحدث 
املعوقات  تكن  ايا  احالمه  تحقيق  عىل 
االجتامعية واالقتصادية والسياسية. بعدها، 
الفصل االول )هل انت مسيطرة عىل  يبدأ 
كوكو  املوضة  اليقونة  بعبارة  حياتك؟( 
شانيل التي قالت: "حيايت مل ترضني، لذلك 
االختصاصية  ان  هنا  املفيد  حيايت".  خلقُت 
عيادتها  يف  صادفتها  حاالت  من  تنطلق 
اليها  لجأوا  تائهون  افراد  حيث  الخاصة، 
حياتهم". هم  السيطرة عىل  "فقدوا  بعدما 
ذهبوا يف اتجاهات مل يريدوها اصال، وبعد 
فرتة وجدوا انفسهم يف حال تشّوش فاقدين 

بعدم  وتنصح  ايضا.  ومصلحته  وطموحاته 
يوجهها  التي  السلبية  باملالحظات  التأثر 
اآلخرون. خامتة: "كن أنت الذي ال يهزم، ال 
تتخل عن احالمك او اقتناعاتك. كن القائد 

لطموحاتك، فأنت سيد حياتك". 
ان  اىل  الثالث  الفصل  يف  تنّبه  انها  االهم 
يكون  ال  الكبرية  واالحالم  السعادة  حسبان 
بل  عليا،  وظيفية  مناصب  إىل  الوصول  يف 
ان "النجاح والسعادة ميكن قياسهام مبا اذا 
أم  تلعبه  الذي  الدور  بلعب  راضيا  كنت 
التي  الحياة  بنوع  مقتنعا  كنت  اذا  مبا  ال. 
تعيشها، مبا اذا كنت تجد معنى يف املهامت 
سيسودان  واملرارة  االستياء  تؤديها.  التي 
القيام  عىل  مجرب  بانه  شعر  اذا  املرء  حياة 

بأمر ضد اقتناعاته". 
اىل  باباس  تذهب  الرابع،  الفصل  من  بدءا 

املحّفز االكبر في حياة 
االنسان يجب ان يكون 

هو نفسه، النه االدرى 
بمشاعره واحاسيسه 

وطموحاته ومصلحته

البشر متشابهون اكثر 
مما نحن مختلفون، 

بالرغم من االختالفات 
الدينية والعرقية 

والثقافية والجغرافية

غالف الكتاب.

املؤلفة انيتا باباس
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كيف نتفادى 
األمراض القلبية؟

اعداد دائرة املعاينات والعالج

 ”homocysteine“ تساعد عىل تفكيك مادة
يف  الرضر  ُتسّبب  بأنها  املعروفة  الجسم  يف 
الرشايني وتؤدي اىل امراض  القلب، ونسبتها 
والسكتة  القلب  بأمراض  مرتبطة  املرتفعة 
الدماغية. لكن حتى اليوم مل تعرتف اي دراسة 

بهذا الرابط.
االحامض  من  هو   :”Arginine“ االرجنني 
النباتية  الربوتينات  يف  املوجودة  االمينية 
والعدس،  املكرّسات  يف  وتحديدا  والحيوانية، 
ويساعد عىل حامية جدران االوعية الدموية 
وتحسني الدورة الدموية، والدراسات ال تزال 

جارية لتأكيد هذا املوضوع.

االلياف: ان املأكوالت الغنية بااللياف مثل خبز 
القمحة الكاملة والخرض والفاكهة واملكرّسات 
النّية، ُتساعد عىل خفض الكوليستريول الضار 
ويف  الدم  يف  السكر  نسبة  وتعديل   )LDL(

خفض الوزن.
يحاول مصّنعو املأكوالت اضافة “االوميغا 3” 
واملواد املضادة لالكسدة يف االطعمة املصنعة 

لزيادة نسبة االفادة ضد امراض القلب.
الغذائية  الحمية  ان  اىل  ايضا  االشارة  تجدر 

من  بل  واحد،  نوع  عىل  تقترص  ال  ان  يجب 
االستفادة  تتم  ليك  منّوعة  تكون  ان  املفيد 
منها، ليس لتفادي الكوليستريول والدهنيات 
لتفادي  ايضا  بل  فحسب،  القلب  وامراض 

امراض اخرى.
تحقيق  يتطلب  الحياة:  منط  يف  •تغيريات 
تناول  مجرّد  من  اكرث  للرشايني  املثىل  املناعة 
هناك  صحي.  نحو  وعىل  بانتظام  الطعام 
تعديالت يجب اجراؤها يف منط الحياة، وهي: 

• االقالع عن التدخني. 
• الحصول عىل قسط كاف من النوم.

• زيادة النشاط البدين.

 6 من  اقل  النوم  ان  عدة  دراسات  اثبتت 
الذين  لدى  خصوصا  التهابات،  ينتج  ساعات 
يعانون من ضغط الدم املرتفع ما يرفع نسبة 
االصابة بالنوبة القلبية. اذا ينصح بالنوم الكرث 
الرياضة  مامرسة  بدورها  ساعات.  و8   7 من 
الجسم،  يف  الكوليستريول  معدل  تخفض 

وترفع من نسبة الكوليستريول الجيد.
سليم  حياة  بني منط  املزج  علينا  النتيجة،  يف 

ونظام غذايئ صحي لتفادي امراض القلب. 

على  تحتوي  التي  المأكوالت  من  الكثير  تناول  ان  البعض  يعتقد 
االمر يحتاج  بنوبات قلبية. لكن هذا  الكوليستيرول يسّبب االصابة 
الى تبيان بعض  الحقائق المتعلقة به لتوضيح االلتباس الموجود عند 

كثيرين من الناس

تغذية
للنوبات  التعرض   من  ويحمينا  يقينا  صحي 

القلبية، او التسبب بأمراض اخرى حتى.

ان للنظام الغذايئ الصحي انعكاسات مفيدة 
ومؤثرة عىل القلب وكل اعضاء الجسم. نذكر 

منها عىل سبيل املثال ال الحرص:
من  الرشايني  غالف  حامية  يف  قوية  اداة  هو 
التلف، يعّدل نسبة السكر يف الدم وعدم تالعب 
تسّبب  التي  العوامل  من  يحّد  كام  الضغط، 

“االكسدة” للحفاظ عىل االوعية الدموية.
هو نظام متكامل يقدم ملَن يعتمده  ما  يجب 
املكّونات  عىل  تركز  مأكوالت  من  يتناوله  ان 
الرشايني،  عىل  ايجابا  تؤثر  التي  الغذائية 
التي   املواد  مثل  املرضة  تلك  من  ويحذره 
تحتوي عىل الدهون املشّبعة والكوليستريول 

والصوديوم والسكريات املضافة.  

يف هذا االطار، اكدت الدراسات اآليت:
ان بعض املواد التي تحتوي عىل  الدهون غري 
املشّبعة تساعد عىل خفض الكوليستريول الضار 
عندما يتم تناولها بانتظام واعتدال. ونجد هذه 
والرتويت،  كالسلمون  االسامك  يف  الدهون 
النباتية  والزيوت  النّية  واملكرّسات  واالفوكادو، 

كزيت الزيتون وزيت دّوار الشمس. 
وبذور  االسامك  يف  املوجود   :”3 “األوميغا 

الكّتان يقوي وينّمي بطانة االوعية الدموية.
بكثافة  توجد  وهي  لالكسدة،  املضادة  املواد 
اكسدة  خفض  عىل  وتساعد  النباتات  يف 
عىل  وايضا  وااللتهابات،  الضار  الكوليستريول 

تفادي تكّون الطبقات الضارة يف الرشايني. 
من ابرز هذه املواد املضادة لالكسدة :

الكاكاو  يف  املوجودة   :”Flavonoïdes“  •
بارتفاع  تتسّبب  وهي  االحمر،  والنبيذ 
خفض  عىل  وتساعد  الجيد،  الكوليستريول 
ابعاد  يف  نسبيا  يساهم  مام  الدم  ضغط 

العوامل التي تؤدي اىل انسداد الرشايني.
لالكسدة  مضادة  مادة   :”C“ الفيتامني   •
تتحّول يف الجسم اىل “كوالجني” يحافظ عىل 

مرونة جدران االوعية الدموية. 
الدورة  تنظيم  عىل  يساعد   :”E“ الفيتامني   •

الدموية عىل نحو صحي.
 B9و B12 و B6 الفيتامينات :”B“ الفيتامني •

يف  املتأتية  القلبية  النوبات  تفادي  اجل  من 
معظم االحيان من انسداد الرشايني، ال بد من 
االشارة اىل بعض العوامل التي تساهم يف هذا 

الرضر. ابرزها: 
• التدخني الذي يسّمم غشاء الرشايني فتتكّون 

جراء ذلك طبقة ضارة فيها.
• الكوليستريول الضاّر )LDL( يتسبب بتكّون 
يساعد  بينام  الرشايني،  يف  الضارة  الطبقات 
حامية  عىل   )HDL( الجيد  الكوليستريول 
الرشايني من االلتهابات ومن تكوين الطبقات 

الضارة.
• إرتفاع ضغط الدم السباب مختلفة.

• االلتهابات.
• ارتفاع نسبة السكر والدهنيات يف الدم.

تأثري  تخفيف  عىل  العمل  من  بد  ال  اذا، 
رشايني  عىل  ذكرناها  التي  السلبية  العوامل 
غذايئ  منط  اعتامد  خالل  من  وذلك  القلب، 

 % 50 ان  اىل  واالحصاءات  الدراسات  تشري 
لديهم  القلبية  النوبات  ضحايا  من  فقط 
يعني  وهذا  مرتفع.  كوليستريول  معّدل 
االصابة  يف  تساهم  اخرى   اسبابا  مثة  ان 

القواعد  علينا  تفرض  قلبية، يف وقت  بنوبة 
الصحية  اعتامد نظام غذايئ صحي يساهم 
الدموية  الدورة  سالمة  عىل  املحافظة  يف 

وتنظيمها. 
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األمن العام يشاركفريق األمن العام بالكرة الطائرة يكّثف تحضيراته
في األلعاب القتالية

مشاركة ممّيزة لحكام األمن العام 
في بطولة لبنان بالسالح األبيض

الطائرة  بالكرة  العام  االمن  فريق  يواصل 
لنوادي  لبنان  بطولة  يف  للمشاركة  تحضرياته 
»مجمع  ملعب  عىل  للرجال  االوىل  تكثيف الدرجة  القتالية  للرياضة  العام  االمن  فريق  يواصل 

والرمي  الرياضة  شعبة  رئيس  ارشاف  يف  تدريباته 
املدرب املالزم أول دميرتي صقر استعدادا لالستحقاقات 

املقبلة.
نظريه  مع  مشرتكة  بتدريبات  املالكمة  فريق  ويقوم 
يف  للرياضة  العايل  يف املعهد  اللبناين  الجيش  فريق 
مار  يف  العسكري  الريايض  لحود  اميل  الرئيس  مجّمع 

روكز - الدكوانة.

القتالية،  للرياضات  العام  االمن  فريق  بها  يقوم  التي  الرياضية  النشاطات  اطار   يف 
الجردي،  عبري  اول  واملفتش  الصالح،  حسن  اول  املؤهل  املفتش  من  كل   شارك 
رودريغ  ثالث  واملفتش  فواز،  ابراهيم  ثاين  واملفتش  يوسف،  اسطفان  اول  واملفتش 
للسالح  االتحاد اللبناين  من  بدعوة  االبيض  السالح  لرياضة  تحكيم  دورة  يف  ابراهيم 
االبيض وجمعية »غولدن بادي« واالتحاد العريب للرياضات التقليدية الشعبية برئاسة 

مارون خليل. 
لبنان  بطولة  تحكيم  للمشاركة يف  الدورة  التي حققوها يف  املميزة  النتائج  اهلتهم  وقد 
لقوى  العامتني  املديريتني  من  حكام  مبشاركة  ادما،  يف  »بودا«  نادي  يف  االبيض  للسالح 

االمن الداخيل وامن الدولة.

فريق االمن العام لاللعاب القتالية.

املفتش اول عبري الجردي يف اثناء تحكيم احد املباريات كحكم وسط.حكام االمن العام بعد حصولهم عىل شهاداتهم يف الدورة التدريبية.

املفتش ثالث رودريك ابراهيم يف اثناء تحكيم البطولة.

رياضة

بقيادة  الجديدة،  يف  الريايض«  املر  ميشال 
رئيس  وارشاف  يوسف  اميل   املؤهل  املدرب 
شعبة الرياضة والرمي املالزم اول دميرتي صقر.

يف  خاص  تدريبي  لربنامج  الفريق  ويخضع 
معدل حصتني يوميا، صباحا ومساء، بالتزامن 
مع استمرار شعبة الرياضة والرمي يف تدعيم 
جانب  اىل  فتية  بعنارص  الفريق  تشكيلة 

العنارص املخرضمة من اصحاب الخربة. 
بعض  والرمي  الرياضة  وتراقب شعبة 
العنارص العسكريني من اصحاب املوهبة يف 
لعبة الكرة الطائرة من الذين تم تطويعهم 
حديثا ويخضعون لدورات تنشئة عسكرية، 
متهيدا الختيار اصحاب الكفاية منهم لضمهم 

اىل تشكيلة الفريق.
يضم الفريق: املؤهل رمزي سمعان، املؤهل 
املفتش  سلوم،  ميشال  املؤهل  حاوي،  فادي 
ثاين  املفتش  شحاده،  الحاج  فريد  اول 
ثاين سامر حريقة،  املفتش  يوسف،  اسطفان 
املفتش ثالث جوزف بوجريش، املفتش ثالث 
الكابنت  الشدياق،  املأمور سيزار  حنا سعاده، 

اميل يوسف. فريق االمن العام بالكرة الطائرة.

فريق األمن العام بكرة الصاالت
يف سياق تطوير الرياضة يف املديرية العامة لالمن 
املدير  من  مبارشين  ودعم  وبتوجيهات  العام، 
املديرية  انشأت  ابراهيم،  عباس  اللواء  العام 
فريقا بكرة القدم للصاالت )FUTSAL( الذي 
يواصل تدريباته واستعداداته اليومية واملكثفة 
للمشاركة يف بطولة لبنان لنوادي الدرجة الثانية 
من ضمن روزنامة االتحاد اللبناين لكرة القدم.

صقر  دميرتي  اول  املالزم  من  الفريق  يتألف 
للرس،  امينا  الصالح  حسني  واملؤهل  رئيسا، 
واملؤهل اول رميون نجم مدربا وقائدا للفريق، 

واملؤهل حمزه نارص مساعدا للمدرب. 
واستعدادا للمباريات الرسمية، خاض الفريق 
حارة  يف  الحلوسية  فريق  مع  ودية  مباراة 

فريق االمن العام بكرة القدم للصاالت.صيدا.



8889
عدد 14 - تشرين الثاني 2014عدد 14 - تشرين الثاني 2014

مقالرياضة
امليدالية صناعة... 
وزمن الهواية ولّى

يف  الياس  ناصيف  الالعب  احرزها  التي  الفضية  امليدالية  سلطت 
مدينة  استضافتها  التي  ال�17  االسيوية  االلعاب  يف  الجودو  مسابقة 
الهواية  بني  الواسعة  الهوة  عىل  الضوء  الجنوبية،  الكورية  انشيون 

واالحرتاف.
يف  وتأسس  الربازيل،  يف  طويلة  اعوام  منذ  مغرتب  الياس  ان  صحيح 
نواد برازيلية يف ارشاف مدربني برازيليني، لكنه اثبت مبا ال يدع للشك 
بارزة  نتائج  تحقق  ان  ميكنها  طاقة  ميلك  اللبناين  الالعب  ان  مجاال 
وشاركت  تدريبية،  ملعسكرات  جيدة، وخضعت  برعاية  متى حظيت 

يف دورات قارية ودولية.
يحمل انتصار الياس رسالة واضحة، مفادها ان الرياضة مل تعد هواية 
وان  اىل غري رجعة،  وىّل  الهواية  زمن  وان  واحرتافا،  باتت صناعة  بل 
القدرات املالية يف حال مل توظف يف مكانها الصحيح لن تعطي نتائج 
مرضية، بدليل ان دوال عريقة يف آسيا مل تحقق النتائج املرجوة رغم 

الهائلة.  قدراتها املالية 
عىل  لزاما  بات  كام  الرياضية.  القوانني  يف  النظر  العادة  الوقت  حان 
الدولة رفع موازنة وزارة الشباب والرياضة، وتاليا مخصصات اللجنة 
القيام  من  االخرية  تتمكن  حتى  اللبنانية،  االوملبية  للجنة  التنفيذية 

بدورها يف رعاية االتحادات الرياضية وتحضري الالعبني.
ان الفرصة متاحة الكرث من العب مثل الياس لبلوغ االلعاب االوملبية 
يف الربازيل. لكن هذه الفرص تحتاج اىل موازنة كبرية لتغطية نفقات 
والبطوالت  واملسابقات  التحضريية،  واملعسكرات  التدريبية،  الحصص 
القارية والدولية التي تقود اىل االلعاب االوملبية. فاملبادرات الفردية 
ال ميكن ان تحل مكان الدولة. كام ال ميكن الدولة ان تبقى متجاهلة 
عىل  تضعه  قانونية  »نفضة«  اىل  يحتاج  بات  الذي  الريايض  الواقع 

الصحيحة.  السكة 
ليلة  بني  يتحقق  ان  ميكن  ال  اوملبية  او  قارية  ميدالية  احراز  ان 
او  بايام  او املسابقة  البطولة  او يف معسكر تدريبي يسبق  وضحاها، 
لتحقيق  الفرص  كل  لديه  تكون  ان  املميز  الريايض  من حق  اسابيع. 
كل  املميزين  للرياضيني  توفر  ان  الدولة  واجب  ومن  جيدة.  نتائج 

السبل العتالء منصات التتويج.
فهل تصبح الرياضة ثقافة وطنية، ام تبقى مجرد حاالت فردية تربز 

حينا وتخفت احيانا اخرى؟ 

نجيب نصر

لم  الماراثون،  سباق  تنظيم  فكرة   2003 عام  الخليل  مي  اطلقت  يوم 
النوع  هذا  في  ثقافة  البعض  لدى  تكن  لم  االشارة.  كثيرون  يلتقط 
النور ـ لن تحظى  الرياضة، واعتبر البعض االخر انها ـ وان ابصرت  من 
بالقدرة على االستمرار، مقارنة بتجارب ومبادرات لم تدم طويال. لكن 

الخليل خالفت التوقعات 

تواكب  برامج  عادة  الجمعية  تنظم   ■
املاراثون. ما جديدها هذا املوسم؟

موعد  اعالن  منذ  انطلقت  العمل  ورشة   □
السباق واستمرت عىل مدار الساعة. الكثري 
متابعة،  اىل  حاجة  يف  كانت  التفاصيل  من 
التعبئة  اجل  من  تقام  مناسبات  اىل  اضافة 
 ”PRE“ ليوم السباق، اهمها مرشوع مجسم
االيجابية. وهو  الركض  يرمز اىل طاقة  الذي 
من  عدد  كبريا وضع  29 مجسام  عن  عبارة 
لجهة  عليها  بصامتهم  املبدعني  الفنانني 
الربط بني مفهوم السالم والرياضة والعالقة 
صغريا  مجسام  و29  الثقايف،  الجانب  مع 
ترصف  يف  ووضعت  املدارس  عىل  وزعت 
الرياضة.  مزاولة  عىل  لتحفيزهم  الطالب 
مسار  عىل  املجسامت  هذه  توزيع  وسيتم 
الربنامج  مرشوع  لدينا  كذلك  السباق. 
التدريبي 42/5 انطالقا من السعي اىل زيادة 
عدد املشاركني يف سباق املاراثون ملسافة 42 
اوكلت  مبدربني  االستعانة  متت  حيث  كلم، 
وتحضريهم  للعدائني  التدريب  مهمة  اليهم 

ونفسيا. بدنيا 

■ بعد التصنيف الربونزي عام 2010، هل 
باتت الجمعية جاهزة للتصنيف الفيض؟

الرشوط  السنة  هذه  ملتزمة  الجمعية   □
والقواعد التنظيمية املطلوبة للحصول عىل 
التصنيف الفيض سنة 2015، بعد التصنيف 
الربونزي الذي حققته 2010، وتم تأكيده يف 
السنوات التالية من االتحاد الدويل اللعاب 
عدائني  مشاركة  الرشوط  هذه  من  القوى. 
التصنيف حيث سيكون  محرتفني من ذوي 
التصنيف  من  عداؤون  السنة  هذه  معنا 
عدائني(.   8( والفيض  عدائني(   7( الذهبي 
من  املالية  الجوائز  قيمة  رفع   تم  كذلك 
ستة  ومثة  الفا،   250 اىل  دوالر  الف   100
فحوص للمنشطات تتم يف ارشاف املنظمة 

.)AIMS( الدولية لسباقات الطرق

مثة حركة ناشطة للجمعيات الخريية يف   ■
السباق. ما هو دورها الحقيقي؟

بلغ سباق املاراثون هذه السنة عامه الـ12، 
لسباق  التحضريات  انجاز  مع  بالتزامن 
ماراثون”  بريوت  لبنان  “مرصف   2014
االحد 9 ترشين الثاين، حامال شعار “محبة، 

سالم،  ركض”. 
بفعل  التحديات  حارصته  انطالقه  منذ   
رئيسة  وتؤكد  واالمنية.  السياسية  االحداث 
انه  الخليل  مي  ماراثون”  بريوت  “جمعية 
الجمعية  ازدادت  التحديات  اشتدت  “كلام 
حتى  انجازه،  عىل  وتصميام  وارصارا  ارادة 
باتت تتفاعل مع االحداث وتطوعها بفعل 
مكونات  من  واالحاطة  والدعم  االلتفاف 

املجتمع اللبناين جميعها، ومن كل املناطق 
والرشكاء والرعاة والداعمني، ومن مؤسسات 
عامة  وادارات  ووزارات  وامنية  عسكرية 
واجتامعية  واقتصادية  تربوية  وقطاعات 

ومجالس بلدية وهيئات رياضية”. 
الجمعية،  رئيسة  العام”  “االمن  التقت 

واجرت معها هذا الحوار:

■ هل ميكننا ان نعترب ان الجمعية ساهمت 
يف التغيري عىل صعيد ثقافة الركض؟

عىل  الثقافة  هذه  تعميم  يف  نجحت   □
ها  الرشائح.  كل  ولدى  الوطن  مساحة 
سباقات  تنظيم  مجال  يف  النشاطات  هي 
السنة،  مدار  عىل  وتقام  تتواىل  الركض 
والعداءات  العدائني  من  جيل  لدينا  وبات 
الذين يحتاجون اىل مواكبة وصقل قدراتهم 
ليكونوا مشاريع ابطال ونجوم مستقبليني.

سباق  يف  ستقدمه  التي  الجديد  ما   ■
هل  صعيد؟  من  اكرث  عىل  السنة  هذه 
الصعيد  عىل  عليه  ادخلت  تعديالت  من 

اللوجستي؟
من  اكرث  عىل  جديد  مثة  سنة  كل  يف   □
استمدينا  الذي  الشعار  من  بدءا  صعيد، 
مضمونه ومعناه من السالم يف فرتة عصيبة 
املجاورة،  والدول  لبنان  فيها  مير  وحرجة 
املاضية  االعوام  يف  السباقات  كل  ان  علام 
وظروفنا،  بواقعنا  ارتبطت  عناوين  حملت 
وتنوعت عىل اكرث من صعيد. عىل الصعيد 
اللوجستي ادخلنا تعديال عىل مسار السباق 
جعل  منه  القصد  وكان  كلم،   42 ملسافة 
يساعدهم  مبا  للعدائني  مالءمة  اكرث  املسار 
هذا  جرى  متقدمة.  اوقات  تسجيل  عىل 
الفرنيس  الدويل  الخبري  ارشاف  يف  التعديل 
جان ماري غرال الذي ميثل املنظمة الدولية 
لسباقات الطرق )AIMS(، وقد اعرب عن 
اعجابه بالعمل التنظيمي، مؤكدا ان سباق 
الناحية  لبنان ال يقل شأنا من  املاراثون يف 

العاملية. السباقات  التنظيمية عن 

بتنا نتفاعل مع االحداث 
ونطّوعها بفضل دعم 

مكونات املجتمع اللبناني

»محبة، سالم، ركض« شعار »مصرف لبنان بيروت ماراثون«

الخليل: كلما اشتدت التحّديات إزددنا إصرارا

رئيسة “جمعية بريوت ماراثون” مي الخليل.
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رياضة
نظاما  السنة  هذه  الجمعية  طبقت   □
التسجيل  لجهة  الخريية  بالجمعيات  خاصا 
ورشة  وعقدت  الين(،  )اون  االلكرتوين 
ممثيل  من  عددا  ضمت  الغاية  لهذه  عمل 
عىل  واطلعوا  استمعوا  الذين  الجمعيات 
و”ذومال”  “احجز”  مؤسستي  من  مندوبني 
سبل  عن  افكارا  الخريية  للجمعيات  قدما 
نشاطاتها  لتنفيذ  املالية  ايراداتها  زيادة 

امليدانية.

■ ماذا عن الرشاكة مع مرصف لبنان؟
كانت  ما  ماراثون”  بريوت  “جمعية   □
لتبقى وتستمر يف اداء رسالتها لوال رشكاء يف 
ورعايتهم  وتعاونهم  لبنان  مرصف  مقدمهم 
ودعمهم. هنا اشكر الحاكم رياض سالمة عىل 
ثقته ودعمه، كذلك وزارة الشباب والرياضة 
وقيادات  بريوت  وبلدية  بريوت  ومحافظة 
وامن  العام  واالمن  الداخيل  واالمن  الجيش 
الوزارات  من  وعددا  والجامرك،  الدولة 
والخاصة  العامة  واملؤسسات  واالدارات 

وهيئات املجتمع املدين عىل التزامهم.

■ وقعت الجمعية عقود تعاون مع نقابات 
وجامعات. ماذا تتضمن؟

يعزز  وتربوية  نقابية  مؤسسات  انضامم   □
مفهوم الرشاكة والتعاون مع جمعيتنا. وهذا 
ما حصل اخريا مع نقابة املحامني يف بريوت 
وجامعة سيدة اللويزة )NDU(، لريتفع عدد 
جامعة.   18 اىل  معنا  الرشيكة  الجامعات 
جورج  النقيب  بتجاوب  التنويه  من  بد  ال 
الجامعة  ورئيس  النقابة  ومجلس  جريج 
االب وليد موىس واقدامهم، نظرا اىل اهمية 
هذه االتفاقات يف اعالء شأن قضية االنسان 
االهداف  تحقيق  يف  والتعاون  لبنان،  يف 

الوطنية.
 

مشاهري  اىل  دعوة  الجمعية  توجه  عادة،   ■

للمشاركة يف السباق. َمن هم ابرز املدعوين 
هذه السنة؟

السابق  العداء االثيويب  الدعوة اىل  □ وجهنا 
السباق.  ضيف  ليكون  جربيساليس  هاييل 
ادوار  الدكتور  املجال مع  تعاون يف هذا  مثة 
علم من جامعة اللويزة، اىل شخصيات اخرى 
من مجاالت مختلفة مثل االمرية غيدا طالل 
رئيسة مجلس ادارة “مؤسسة الحسني ملرىض 
كل  ترّشفنا  التي  االردن  يف  الدماغ”  رسطان 
اىل  لطيفة،  والفنانة  معنا،  بوجودها  سنة 
رياضية  مؤسسات  متثل  اجنبية  شخصيات 
تهتم بسباقات املاراثون. علام اننا كنا ننتظر 
لكنهم  واملشاهري،  الشخصيات  من  عددا 
قد  لدواع خاصة  االخرية  اللحظة  اعتذروا يف 
تعود اىل االوضاع االمنية يف لبنان واملنطقة.

 
■ كلمة اخرية؟

والعريب  اللبناين  لالعالم  الشكر  كل   □
واالجنبي املواكب لنشاطات الجمعية. اشكر 
من  اطل  التي  العام”  “االمن  مجلة  ايضا 
باملؤسسة  واالعتزاز  الفخر  بشعور  خاللها 
ومديرها العام اللواء عباس ابراهيم وقيادته 

والرشيدة. الحكيمة 
ن.ن.

الجمعية ملتزمة الشروط 
والقواعد التنظيمية 

للحصول على التصنيف 
الفضي هذا املوسم

“ماراثون بريوت 2013”.

شاكيرا تتحكم بمصير جيرارد بيكيه!

جهاز طبي لبرشلونة بمليوني أورو

برشلونة  فريق  مدافع  صديقة  شاكريا،  الكولومبية  املطربة  رفضت 
االسباين الدويل جريارد بيكيه، فكرة االبتعاد عن مدينة برشلونة، يف 
السابق مانشسرت  اىل فريقه  تنبأت بعودته  التي  التقارير  اىل  اشارة 

يونايتد االنكليزي يف فرتة االنتقاالت الشتوية.
وكشفت صحيفة »داييل ميل« الربيطانية يف تقرير خاص ان شاكريا 
تفضل البقاء مع بيكيه يف برشلونة وعدم االنتقال اىل مانشسرت، ما 

قد يعرقل امكان حصول الصفقة بحسب التقرير.
ويعيش بيكيه حاال من عدم االستقرار الفني يف برشلونة، اذ ال يعتمد 
عليه املدير الفني للفريق الكتالوين لويس انرييك عىل نحو اسايس، وهو 

ما جعل الصحف تتكهن بعودته اىل ناديه السابق مانشسرت يونايتد.
ووفق التقرير، فان شاكريا قضت عىل احتامل عودة املدافع الدويل 
او  يرضيها،  الذي  املناسب  البديل  ايجاد  عليه  يحتم  ما  يونايتد،  اىل 

“القتال” الستعادة موقعه االسايس يف تشكيلة برشلونة.

تعترب اصابة العضالت من بني االصابات التي 
طوال  دوريا  القدم  كرة  العبو  لها  يتعرض 
املوسم. وللحد من هذه املشكلة، وجد نادي 
برشلونة  االسباين الحل يف جهاز طبي جديد 

جريارد بيكيه وشاكريا.

آلة “كرو بالنكا”.

هذا  من  الالعبني  تعايف  ترسيع  يف  يساهم 
النوع من االصابات. 

صحيفة “سبورت” الكتالونية كشفت انه باتت 
لنادي برشلونة احدث التقنيات يف الرنني الطبي، 

ويقدر سعره  بالنكا”  “كرو  وهو جهاز يسمى 
بزهاء مليوين اورو. وقال طبيب الفريق االول 
يف النادي االسباين ريكارد برونا يف محارضة عن 
امراض العضالت والعظام، ان التعايف من اصابة 
يف العضالت يعتمد قبل كل يشء عىل “الوقت 
البيولوجي”، مؤكدا ان “هذه اآللة هي افضل 

خيار لحل مشكالت العضالت”.
برشلونة  العبي  ان  اىل  الصحيفة  واشارت 
لتحديد  بالنكا”  “كرو  جهاز  يستخدمون 
خطورة االصابة، كام حصل قبل عامني عندما 
يف  اصابات  من  الالعبني  من  كبري  عدد  عاىن 
العضالت، وتم تقييم حجم االصابة وخطورتها 
من خالل آلة “كرو بالنكا” الدقيقة، كام حصل 
اخريا مع الالعبني جريارد بيكيه ونيامر دا سيلفا 
 اللذين تم تشخيص اصابتهام عرب اآللة نفسها.

يف  مييس  ليونيل  االرجنتيني  مع  تكرر  االمر 
الطبي  الجهاز  حدد  حني  املايض،  املوسم 
كان  التي  املشكلة  بدقة  الكتالوين  للفريق 

يعاين منها هذا الالعب.
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رياضة
أفضل 7 هّدافني في تاريخ التصفيات 

املؤهلة لنهائيات األمم األوروبية
2،75 مليار دوالر الدخل السنوي 

ألغلى 100 رياضي

وجاءت الئحة ابرز الهدافني يف التصفيات كاآليت:

1- الدامناريك جون دال توماسون يحتل صدارة القامئة برصيد 19 هدفا 
خالل 24 مباراة شارك فيها مع منتخب بالده يف التصفيات االوروبية من 

عام 1998 اىل عام 2007 .

2- الرتيك هاكان شوكور ابرز العب تريك عىل مر التاريخ، استطاع تسجيل 
19 هدفا خالل 31 مباراة لعبها مع املنتخب الرتيك يف التصفيات من عام 

1994 اىل عام 2007 .

3- راوول غونزاليس النجم التاريخي ملنتخب اسبانيا وفريق ريال مدريد، 
يحمل الرقم القيايس يف عدد االهداف املسجلة يف دوري ابطال اوروبا 
)71 هدفا(. ومتكن من تسجيل 18 هدفا خالل 20 مباراة شارك فيها مع 
املنتخب االسباين يف التصفيات االوروبية من عام 1998 اىل عام 2006، قبل 

استبعاده عن املنتخب بقرار من املدير يف حينه لويس اراغونيس .

4- املهاجم التشييك يان كولر احد نجوم البطولة االوروبية 2000 و2004، 
متكن من تسجيل 18 هدفا خالل 25 مباراة شارك فيها مع منتخب بالده 

يف التصفيات االوروبية من عام 1999 اىل عام  2007 .

5- االيرلندي رويب كني الذي يعترب والربتغايل كريستيانو رونالدو املرشحني 
الوحيدين لتحطيم رقم االهداف املسجلة يف التصفيات حيث ال يزاالن 
يلعبان مع منتخبيهام .كني متكن من تسجيل 18 هدفا خالل 36 مباراة 

شارك فيها مع منتخب ايرلندا يف التصفيات  منذ عام 1998 حتى اآلن.

التاريخي  الهداف  6- االملاين مريوسالف كلوزه العب “التسيو” االيطايل 
لبطوالت كاس العامل، سجل 16 هدفا يف التصفيات االوروبية خالل 23 
مباراة من عام 2004 اىل عام 2012، قبل ان يعتزل دوليا بعد احرازه لقب 

مونديال الربازيل  2014 .

7- كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد االسباين ومنتخب الربتغال، 
واحد الالعبني املرشحني العتالء الصدارة رغم انه ال يزال يف املركز السابع 
من  املزيد  الحراز  كبرية  فرصة  امامه  مباراة.   21 من  هدفا   15 برصيد 

االهداف خالل مشوار منتخب بالده يف التصفيات الحالية .

وجاء ترتيب الرياضيني العرشة االوائل كااليت:

الراتب  1- املالكم فلويد مايويذر: املدخول السنوي 105 ماليني دوالر. 
واالرباح 105 ماليني دوالر. 

2- العب فريق ريال مدريد االسباين الربتغايل كريستيانو رونالدو: املدخول 
السنوي 80 مليونا، الراتب 52 مليونا.

3- العب كرة السلة ليربون جيمس: املدخول السنوي 72،3 مليونا، الراتب 
19،3 مليونا. 

املدخول  مييس:  ليونيل  االرجنتيني  االسباين  برشلونة  فريق  العب   -4
السنوي 64،7 مليونا، الراتب 41،7 مليونا. 

5- العب كرة السلة االمرييك كويب براينت: الدخل السنوي 61،5 مليونا، 
الراتب 30،5 مليونا. 

6- العب الغولف تايغر وودز: الدخل السنوي 61،2 مليونا، الراتب 6،2 
ماليني. 

7- العب التنس روجيه فيديرر: الدخل السنوي 56،2 مليونا، الراتب 4،2 
ماليني. 

8- العب الغولف فيل ميكلسون: الدخل السنوي 53،2 مليونا، الراتب 
5،2 ماليني. 

9- العب التنس رافاييل نادال: الدخل السنوي 44،5 مليونا، الراتب 14،5 
مليونا. 

10- العب كرة القدم االمريكية مات ريان: الدخل السنوي 43،8 مليونا، 
الراتب: 42 مليونا.

فلويد مايويذر.جون دال توماسون.

ليربون جيمس.رويب كني.

مات ريان.راوول غونزاليس. 

رافاييل نادال.هاكان شوكور.

يحافظ رئيس االتحاد االورويب لكرة القدم »UFA« الفرنيس ميشال بالتيني 
عىل لقب الهداف التاريخي لبطولة االمم االوروبية، برصيد 9 اهداف سجلها 
خالل مباريات املنتخب الفرنيس يف طريقه اىل التتويج بلقب البطولة عام 
يحتل صدارة  توماسون  دال  الدامناريك جون  يزال  ال  التصفيات  ويف   .1984
الهدافني برصيد 19 اصابة، فيام يتنافس اكرث من العب لتحطيم هذا الرقم 

ابرزهم الربتغايل كريستيانو رونالدو وااليرلندي رويب كني.

اعوام،  ثالثة  يف  الثانية  للمرة  مايويذر،  فلويد  املالكمة  العب  تصّدر 
للدخل   2014 لسنة  السنوية  »فوربس«  مجلة  لقامئة  االوىل  املرتبة 
خالل  دوالر  ماليني   105 ربح  اذ  العامل،  حول  ريايض  لـ100  االعىل 
املالكمة. حلبة  داخل  العمل  من  دقيقة   72 مقابل  يف  شهرا   12 
تاله العب نادي ريال مدريد االسباين واملنتخب الربتغايل كريستيانو رونالدو 
االعىل دخال بني العبي كرة القدم الذين شملتهم القامئة من انحاء العامل بقيمة 
80 مليون دوالر بدعم من اتفاقات الرعاية مع رشكات مثل طريان االمارات 

وسامسونغ والكرتونيكس وتويوتا موتورز التي منحته 28 مليون دوالر. 
وبلغ مجموع دخل الرياضيني الـ100 الذين شملتهم دراسة مجلة »فوربس« 
خالل 12 شهرا، 2،75 مليار دوالر بزيادة بلغت نسبتها 5 % عن العام املايض، 

وشملت الدراسة الرواتب والعقود واتفاقات الرعاية.
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عموديًاأفقيًا
-1 مطرب فرنيس شهري من جذور 

ارمنية – اداة من جلد ُيرضب بها او 
كرباج -2 من اهم املعارك عىل الساحة 

االوروبية بقيادة نابليون – آلة هندسية 
ذات ساقني لرسم الدوائر -3 مرتفع من 

االرض – رمز العدل – مدينة امريكية 
يف والية كانساس -4 اكرب بحرية مالحة 
يف تركيا – مدينة سعودية عىل ساحل 
البحر االحمر – مدينة يف اليمن قرب 

باب املندب -5 شّيْدت البيت – خاصتي 
ومليك – اوالد الطائر – من االزهار 
-6 آلة طرب شعبية ذات وتر واحد 

– خالف معلوم – مدينة فرنسية عىل 
ساحل البحر االبيض املتوسط -7 يا أمي 

بلغة اهل الشام – ميتنع عن الطعام 
والرشاب خالل ازمنة معينة – قذف 
الربكان الحمم واملواد املنصهرة من 

باطنه -8 ملك الهون اشتهر بغزواته 

الرببرية – مهنة انسانية – ناظر 
الخارجية االمريكية صاحب التصميم 
املعروف باسمه ملساعدة اوروبا بعد 

الحرب العاملية الثانية -9 عاصفة بحرية 
– من قرى قضاء زغرتا يف محافظة 

الشامل – هاج الدم -10 جرذ باالجنبية 
– حرف جر – احد اقاليم اليونان فيه 

العاصمة اثينا -11 عاصمة توغو – خداع 
وترصف بحيلة – نّهاب -12 من االمثال 
اللبنانية الشعبية – تقّدم يف السن -13 

سقف باالجنبية – بىك وعّدد محاسن 
امليت – عائلة سيايس ايطايل راحل 

كان صهر موسوليني ووزير خارجيته 
اعدمه الحزب الفايش ملعارضته مواصلة 

الحرب -14 امتد اليشء – رقدت يف 
الفراش – مداد االقالم -15 من عجائب 
الدنيا السبع الجديدة وأحد اهم مواقع 

الرتاث العاملي 

-1 اديب فرنيس من زعامء 
الرومنطيقية اشتهر بغنى مخيلته 

وتصاويره وطالوة انشائه من مؤلفاته 
"مذكرات ما وراء القرب" – آلة حديدية 

لفتح القفل -2 عاصمة منغوليا – 
عاصمة اوروبية -3 حفر البرئ – عاصمة 

افريقية – املرتكب واملذنب -4 رمى 
الرجل بالسهم – من االطباق اللبنانية 
الشعبية واملشهورة – للندبة – اغلق 
الباب -5 عبري االزهار – نقد ُيتعامل 

به يف البيع والرشاء داخل البالد -6 هزة 
ارضية قوية تنشأ تحت سطح االرض – 
جامعة الكالب – فك العقدة -7 مخرج 

مرصي راحل مات مقتوال عام 1986 
ومل ُيعرث عىل قاتله او يحل اللغز حتى 
اآلن – وزن مقداره الف كيلوغرام -8 

بركان مشتعل يف ايطاليا تغطي الثلوج 
قمته معظم السنة – احد احياء دمشق 

العريقة – ماء ُمشبع باالمالح -9 وثب 
بلغة العامة – ندرك االمر – مدينة 

بولونية يف جبال تاترا ومركز سياحي 
مشهور -10 خصب – اله النور عند 

الفرس – اسم موصول -11 شهر هجري 
– مكان ُيزرع فيه بزر شجر لُيقلع بعد 

نبته وُيزرع يف مكان آخر -12 يكرس 
رأسه – نهر ينبع يف ارمينيا الرتكية عرفه 

العرب باسم الرس -13 آلة ذات نصل 
لقطع اللحم والخرض – ننرث املاء يف كل 
اتجاه – من كبار امئة االدب يف العرص 

العبايس -14 مهندس اسكتلندي ادخل 
تحسينات عىل اآللة البخارية – حرف 

جر – والد – من أهم كتب االديب 
اللبناين الراحل جربان خليل جربان -15 

عاصمة عربية – انتفاخ يف الجلد من 
جراء صدمة  

متقاطعة كلمات 
إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com

مثل في الدائرة

اللعبة  شروط 
هذه اللعبة مكّونة من كرة 

يف داخلها حروف مكررة 
واملطلوب شطب كل حرف 

مكرر ثالث مرات يف كل من 
الخانات ليتبقى لنا يف كل خانة 

أحرف غري مشطوبة تشكل 
الكلامت املطلوبة للوصول اىل 

املثل املأثور من األمثال اللبنانية 
الشعبية

 ثل في الدائرةم
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اللعبة  شروط 
  إبحث عن الكلامت املدّونة 

أدناه واشطبها يف كل اإلتجاهات. 
أما الحروف املتبقّية بانتظام دون 

تشطيب فسوف تشكل الكلمة 
الضائعة  

الكلمة الضائعة مكونة من 6 
حروف: اعىل جبال لبنان

ام الكامكم – النبي شعيب – 
العوينات – الكنيسة – االجرد 

– الحديد – النوبة – بو عريف – 
تسوكا – جالبية – خشم الكلب – 
رام – زم – سيدي عيش – سنجار 
– شيليا – شبام – صنني – صغرو 

– صقر – ضهر البيدر – عيون 
السيامن – علبة – عسكر – عري – 

عر – غرغيز – قاسيون – قمة – 
قط – كوروكو – ملويس – مسار 

– نيبو – نجد – هندرين 

الضائعة الكلمة 
 الكلوح الضائعح

 
 

 ع ى ر ا ج ى ش ج د ي د ح ل ا
 ى ي ي ظ ى ي ى ش ب و ع ر ي ف
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 ب ب ل ى د م ز ى ا ع ر ي ھ ا
 و و ش م ا ى ق ك ش م ل ر ظ ل
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 م م د ب و ج ا ي م ر ط ع ي ى
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 على جثال لثٌاىا: حروف 6الكلوح الضائعح هكىًح هي 
 

 –تسىكا  –تى عرٌف  –الٌىتح  –الحدٌد  –االجرد  –الكٌٍسح  –العىٌٌاخ  –الٌثً ضعٍة  –ام الكواكن         
صقر  –صغرو  –صٌٍي  –ضثام  –ضٍلٍا  –سٌجار  –سٍدي عٍص  –زم  –رام  –خطن الكلة  –جالتٍح 

 –قظ  –قوح  –قاسٍىى  –غرغٍس  –عر  –عٍر  –عسكر  –علثح  –عٍىى السٍواى  –ضهر الثٍدر  –
 ھٌدرٌي  –ًجد  –ًٍثى  –هسار  –هلىسً  –كىروكى 

                                                                          
                                          

 الكلمات المتقاطعة 

                                                           

            
            
            

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افقٌا

ٌُضرب بها او كر –من جذور ارمنٌة مطرب فرنسً شهٌر ـ 1 من اهم المعارك  -2باج اداة من جلد 
 –مرتفع من االرض  -3آلة هندسٌة ذات ساقٌن لرسم الدوائر  –على الساحة االوروبٌة بقٌادة نابلٌون 

مدٌنة سعودٌة على  –اكبر بحٌرة مالحة فً تركٌا  -4مدٌنة امٌركٌة فً والٌة كانساس  –رمز العدل 
ٌ   -5مدٌنة فً الٌمن قرب باب المندب  –ساحل البحر االحمر  اوالد  –خاصتً وملكً  –ت البٌت د  ش

مدٌنة فرنسٌة على ساحل  –خالف معلوم  –آلة طرب شعبٌة ذات وتر واحد  -6من االزهار  –الطائر 
 –ٌمتنع عن الطعام والشراب خالل ازمنة معٌنة  –ٌا أمً بلغة اهل الشام  -7البحر االبٌض المتوسط 

مهنة انسانٌة  –ملك الهون اشتهر بغزواته البربرٌة  -8ه قذف البركان الحمم والمواد المنصهرة من باطن
صاحب التصمٌم المعروف باسمه لمساعدة اوروبا بعد الحرب العالمٌة ناظر الخارجٌة االمٌركٌة  –

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
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 SU DO KU متفرقات

حدث يف مثل هذا الشهر 
معركة  وقوع   :1853 الثاين  ترشين 
االمرباطورية  بني  البحرية  سينوب 
انتهت                                  العثامنية  والدولة  الروسية 

بتحطيم االسطول العثامين.  

ترشين الثاين 1869: الخديوي اسامعيل 
يفتتح قناة السويس يف احتفال مهيب 

يف حضور ملوك اوروبا وامرائها. 

الفيزياء  عامل   :1908 الثاين  ترشين 
كمية  نظرية  عن  يعلن  اينشتاين 
تطوير  عىل  ساعدت  التي  الضوء 

تكنولوجيا الليزر.

الحرب  انتهاء   :1918 الثاين  ترشين 
العاملية االوىل بعد توقيع الهدنة بني 

املانيا والحلفاء.

معلومات عامة
عيار  بأنه  الصايف  الذهب  يوصف 
حاله  يف  جدا  لني  وهو  قرياطا،   24
مقياس  هو  والقرياط  الطبيعية. 
وتعني  الذهب،  نقاوة  درجة 
الكلمة باليونانية مثرة الخروب ألن 
بذور الخروب كانت قدميا ُتستعمل 
واالشياء  الذهب  كتل  لقياس 

الثمينة.

طرائف
كان احد النحويني راكبا يف سفينة، 

فسأل احد البحارة: هل تعرف 
النحو؟ 

اجابه البحار: ال.
قال النحوي: قد ذهب نصف عمرك. 

بعد ايام هبت عاصفة وشارفت 
السفينة عىل الغرق، فجاء البحار اىل 
النحوي وسأله: هل تعرف السباحة؟ 

اجابه النحوي: ال. 
قال له البحار: قد ذهب كل عمرك.

أقوال مأثورة
يف  سيحاربون  سالح  بأي  اعلم  "ال 
سالح  لكن  الثالثة،  العاملية  الحرب 

الرابعة سيكون العيص والحجارة".
)اينشتاين(

س ع ة دف ر ش ش ا ض د م ة ي ك و ك ر ب ن

=36

و ا ن ب ا ر دت ا ج ر ي م اك ج و ا ن ا رك ك د ن ر

=37

ل ع ق ة اب ا و ي ر مي م س ت دم ا و ة ي ن س

=34

م ل ة ن ا م نح ص ف ة يل بھ و ن ا ا ن ش ر ت ي

=29
װװװװ

28374130

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16

ٌُشد بها العضو المجروح خرقة 
صندوق فً المٌثولوجٌا االغرٌقٌة ٌتضمن كل شرور البشرٌة من جشع وغرور وابتزاز وكذب وحسد ورجاء 

شخص بارع فً االلعاب التً تتطلب التوازن والخفة، كالمشً على الحبل 
مالءة ُتبسط فوق الفراش لتقٌه من االوساخ 

ٌُعرف بوحٌد القرن. حٌوان عظٌم الجثة ٌكاد ٌكون خالٌا من الوبر على رأسه قرن واحد، 

ٌُجعل على السرٌر وقاٌة من البعوض نسٌج رقٌق 
ھو الٌوم فندق من الدرجة االولى . قصر عثمانً قدٌم فً اسطنبول تركٌا

امرار الكف بشدة على الجسم تلٌٌنا للعضالت او اذابة للدھن المتجمع فٌه 

قطعة من البلور او من مادة شفافة اخرى، تدخل فً صنع اآلالت الفوتوغرافٌة والمجاھر 

كاتب ودٌبلوماسً وخطٌب الثورة الفرنسٌة 

ٌُعد من اقدم المتاحف والمعارض الفنٌة والبشرٌة والتارٌخ والثقافة فً العالم  متحف روسً 
رقاق صغٌرة من العجٌن ٌوضع علٌها توابل من اللحم وُتخبز 

ثار على الفاطمٌٌن فً مدٌنة صور، وصك نقودا باسمه. من شخصٌات التارٌخ اللبنانً

              حروف مبعثرة                   

اكبر مدٌنة فً والٌة االسكا االمٌركٌة
الزخرفة والنقش بخطوط وصور او فن التصوٌر الدقٌق

فلكً بولونً برھن عن دوران الكرة االرضٌة على ذاتها وحول الشمس

حروف مبعثرة

1- اكرب مدينة يف والية االسكا االمريكية 
2- الزخرفة والنقش بخطوط وصور او 

فن التصوير الدقيق   
3- فليك بولوين برهن عن دوران الكرة 

االرضية عىل ذاتها وحول الشمس 
الرسير  عىل  ُيجعل  رقيق  نسيج   -4

وقاية من البعوض  
اسطنبول  يف  قديم  عثامين  قرص   -5
الدرجة  من  فندق  اليوم  هو  تركيا. 

االوىل    
مادة  من  او  البلور  من  قطعة   -6
اآلالت  صنع  يف  تدخل  اخرى،  شفافة 

الفوتوغرافية واملجاهر  
اقدم  من  ُيعد  رويس  متحف   -7
والبرشية  الفنية  واملعارض  املتاحف 

والتاريخ والثقافة يف العامل   
يوضع  العجني  من  صغرية  رقاق   -8

عليها توابل من اللحم وُتخبز  
9- من شخصيات التاريخ اللبناين. ثار 

عىل الفاطميني يف مدينة صور، وصك 
نقودا باسمه  

الجسم  عىل  بشدة  الكف  امرار   -10
للدهن  اذابة  او  للعضالت  تليينا 

املتجمع فيه   
وخطيب  وديبلومايس  كاتب   -11

الثورة الفرنسية   
12- خرقة ُيشد بها العضو املجروح 

13- صندوق يف امليثولوجيا االغريقية 
يتضمن كل رشور البرشية من جشع 

وغرور وابتزاز وكذب وحسد ورجاء  
التي  االلعاب  يف  بارع  شخص   -14
عىل  كامليش  والخفة،  التوازن  تتطلب 

الحبل    
15- مالءة ُتبسط فوق الفراش لتقيه 

من االوساخ    
يكون  يكاد  الجثة  عظيم  حيوان   -16
خاليا من الوبر. عىل رأسه قرن واحد، 

ُيعرف بوحيد القرن 

اللعبة  شروط 
هذه اللعبة مكّونة من 
16 مستطياًل. فوق كل 

مستطيل تتبعرث حروف 
عند انتظامها تشكل جواباً 

لألسئلة الواردة أدناه. 
عند معرفة أحد األسئلة 

نضع الجواب داخل 
املستطيل مع رقم السؤال 

وهكذا دواليك. ملعرفة 
صحة األجوبة نجمع 

األرقام املوجودة داخل 
املستطيالت ليك تتطابق 
مع األرقام املوجودة يف 

أسفل ويسار الشبكة.

أسماء من التاريخ
19 513 210 614 311 715 412 816

شاعر مرصي )1880-1937( عاش يف طنطا. 
ينتمي اىل مدرسة املحافظني، وهي مدرسة 

شعرية كالسيكية. لقّب مبعجزة االدب 
العريب. من مؤلفاته "حديث القمر".

8+4+7+15+16 =  خالف هجومي
10+11+1+8+5 =  الغاية واملنتهى

2+12+13+3 =  طريق وسبيل
9+14+6 =  سْجن الطائر

 SU DO KU

9 1 8 6
4

7 5 9
7 6 5

8 2 5
3

3 5
9 6 1

4 2 6 8

Sudoku مستوى صعب 

2 7 3 5
7 8 9 6 2

3 9 6
4 3 7 6

8 6 2 5
4 5 7 8

2 7 5 4
1 4 5 9 8
8 1 9

Sudoku مستوى سهل

4 6 5
6 7 2
4 1 9 3

5 9 6
2 3
1 8 9

2 3 4 7
9 2 4
8 6 5

Sudoku مستوى وسط

مستوى وسطمستوى صعب

 افقيا
-1 آرثر وين – تسامنيا -2 دير الزور – داريوس -3 مايكوب 
قناديد   – فا   – متالق   5- حج   – كابول   4- حك   �� يبايل   –
-6 ود – ومض – لورد – اجر -7 مرجل – بر – رع – تلمذ 
-8 اينشتاين – ويف – لو -9 سدد – ابن سينا – مها -10 بنت 
يال –  – وطن – را – مل -11 دب – رست – مسلخ -12 
اسمرا – كم – فر -13 رساج – له – بوردو -14 وي – اوساكا 

– ما – يب -15 نسيب املتني – دبلن 

حلول العدد 13
8 5 2 6 1 4 9 7 3
7 1 4 3 5 9 6 2 8
3 6 9 8 7 2 4 5 1
5 2 7 9 6 3 8 1 4
1 4 3 5 2 8 7 6 9
6 9 8 7 4 1 2 3 5
2 8 5 1 9 7 3 4 6
4 3 1 2 8 6 5 9 7
9 7 6 4 3 5 1 8 2

Sudoku حل مستوى صعب 
6 1 4 3 7 9 2 5 8
7 8 9 6 5 2 4 1 3
3 2 5 4 8 1 7 6 9
2 3 6 5 4 8 9 7 1
5 9 8 1 2 7 3 4 6
4 7 1 9 6 3 8 2 5
1 6 3 7 9 4 5 8 2
9 4 2 8 1 5 6 3 7
8 5 7 2 3 6 1 9 4

Sudoku حل مستوى وسط
2 5 1 9 4 8 6 3 7
3 8 4 1 6 7 5 9 2
9 7 6 5 2 3 8 4 1
4 2 5 7 9 6 1 8 3
8 1 7 2 3 5 9 6 4
6 3 9 4 8 1 7 2 5
5 9 3 8 7 2 4 1 6
7 4 2 6 1 9 3 5 8
1 6 8 3 5 4 2 7 9

Sudoku حل مستوى سهل
 SU DO KU حل

مستوى سهلمستوى وسطمستوى صعب

عموديا
-1 آدم – توماس اديسون -2 ريال مدريد – باريس -3 ثري – 
جندب – ال -4 راكيل ولش – نس – جاب -5 ولو – قم – تاترا 
– وا -6 يزبك – ضباب – تسلسل -7 نو – اف – رينو – مهام 
-8 ريبال – نسطور – كت -9 بو – ور – ين – ابان -10 سد 
القرعون -11 مال – ند – فارس كرم -12 اريحا – يت – املداد 
-13 ين – جدال -14 يوح – يجملهم – بل -15 اسكندر ذو 

القرنني 

حل كلمات متقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
-1 حورية -2 الربادو -3 تعبئة 

-4 االزرق -5 رياش -6 ميكونوس 
-7 عنقاء -8 ميكادو -9 موركس 

-10 كرسته -11 بوصلة -12 صينية 
-13 حرصم -14 فيزوف -15 خطابة 

-16 فرجيل

يوهان سباستيان باخ

حساب بالحقيل وال خناق عالبيدر

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
النبطية 

مستوى سهل

اللعبة  شروط 
هذه الشبكة أو الشبكات مكّونة من 9 مربعات كبرية 

وكل مربع كبري مقّسم اىل 9 خانات صغرية. 
ضمن   9 اىل   1 من  األرقام  وضع  اللعبة  رشوط  من 
الرقم يف كل مربع كبري ويف  الخانات بحيث ال يتكرر 

كل خط أفقي أو عمودي.  
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منذ اربعة عقود ونيف من اصل ستة عربت عليه، 
التحديات  فيام  االستقالل  بعيد  لبنان  يحتفل 
تحيط  والعسكرية  االمنية  واالخطار  السياسية 
قد  القدر  يكون  قد  وصوب.  حدب  كل  من  به 
كرثت  التي  العامل  من  املنطقة  هذه  يف  وضعنا 
فيها القالقل وازدادت التناقضات نتيجة وجودها 
كل  ورغم  والدولية.  االقليمية  الزالزل  خط  عىل 
توافر  يوجبان  والرضوري  الثابت  فإن  املتغريات، 
مستقبلهم  لبناء  اللبنانيني  عند  واالدارة  االرادة 
االنطواء  ال  اليه،  الطريق  ينري  ما  عىل  باالنفتاح 

عىل ذواتهم.
يتابع اللبنانيون - مسؤولني ومواطنني - االستعراض 
وتشارك  الجيش،  قيادة  تنظمه  الذي  العسكري 
املجتمع  ومؤسسات  كلها  االمنية  االجهزة  فيه 
بعقولهم  يواكبون  الوطنية،  والهيئات  املدين 
الهامات  اصحاب  من  مرتاصة  صفوفا  وقلوبهم 
الشامخة الذين يعيشون عن حق طعم االستقالل 
كفعل اميان يرددونه مع كل ارشاقة شمس لحامية 
الوطن وتعزيز منعته يف وجه االخطار. وينتظرون 
يك  رفاقهم  احتجاز  يفك  ان  القدير  الخالق  من 

يعودوا اليهم احرارا من ايدي خاطفيهم.
عابرة،  مناسبة  مجرد  االستقالل  ذكرى  تبقى  لئال 
متجدد،  اميان  فعل  اىل  تحويله  علينا  وجب 
القوانني  تحكمه  وطن  يف  بالعيش  الفرح  ميلؤه 
يهيمن  وال  العبودية،  فيه  تسود  وال  واالنظمة، 
يفرض  االستقالل  صون  فإن  لذا  محتل.  عليه 
بالقرار  واالمنية  العسكرية  قوانا  نظلل  ان  علينا 
يحرتم منطق  رؤية عقالنية،  املبني عىل  السيايس 
املبني  االقتصادي  النظام  ويعتمد  الدميوقراطية 
الحاجات  بني  املتبادل  التفاعل  تحكم  اسس  عىل 
واملوارد، ويحرص عىل السلم االجتامعي والحرية 
املسؤولة، والوقوف صفا واحدا يف وجه محاوالت 
الرامية  التكفريي  واالرهاب  االرسائييل  العدو 

العيش  وتخريب  الوطني،  الوفاق  تدمري  اىل 
املشرتك الذي من دونه ال معنى لوجود لبنان وال 

لالستقالل.
االستقالل "عيد" وليس مجرد "ذكرى". محطة فرح 
حقيقي يتفاعل معه اللبنانيون التواقون دامئا اىل 
ان  قاعدة  عىل  وطنهم،  ارض  عىل  كاملة  سيادة 
وانهم  خصوصا  ابنائه،  لجميع  نهايئ  وطن  لبنان 
من  املاضية  الحروب  عليهم  ارتدت  ما  ينسوا  مل 
ودميوغرافية   واجتامعية  وامنية  سياسية  ويالت 

كلفتنا امثانا باهظة.
من  واستقالله  الوطن  بناة  اياه  استْوَدَعنا  ما 
من  باكاليل  تكرميهم  يلزمنا  ال  الكبار،  الرجاالت 
الزهر توضع حيث يرقدون فحسب، بل التمسك 
البلد عيص  ان هذا  اكدت  التي  والثوابت  بالقيم 
مصادرة  يف  والرغبة  والهيمنة  االحتالالت  عىل 
قرار بنيه. يف هذا السياق يصح ما قاله العمالق 
بدروس  عريقة  دولة  "لبنان  ان  شيحا  ميشال 
املايض، ولبنانيو اليوم هم ذاتهم لبنانيو االمس". 
مهمتنا االوىل صون الوجه النبيل ملا يف بالدنا من 
الوطنية  الوحدة  الن  وتسامح،  وروحانية  حرية 
او  املناسبات،  يف  تكرارها  يتم  مفردات  ليست 
حقيقية  رؤية  هي  بل  الصالونات،  يف  استثامرها 
الحقيقي  النضال  من  مسرية  نتيجة  متجذرة 
اىل  تطلعوا  بلدنا،  من  كبار  قادها  واملخلص 
الرتياد  اللبنانيون  يشاؤه  كام  زاهر  مستقبل 
املقبل من االيام يكون فيها عيد االستقالل ناجزا 
عني  يف  البلد  يضع  ما  كل  من  بعيدا  وحقيقيا 

العاصفة.

اإلستقالل فعُل إيمان وفرح

بقلم رئيس التحرير المسؤول
العميد م. منير عقيقي

إلى العدد المقبل
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