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في هذا العدد

وتبقى الهيئات الرقابية ـ مهام شابها من خلل واشتدت عليها الضغوط ـ الضامن لعمل مؤسسات الدولة واداراتها 
ومصالحها يف كل الوزارات، والضابط لها والناظم الدائها.

هذه الهيئات املوجودة داخل املؤسسات العامة والخاصة، املعتمدة يف الدول الدميوقراطية التي تتوخى الشفافية 
تطبيق  عىل  السهر  بها  واملنوط  والرشوة،  واملحسوبية  الفساد  مخرز  تقاوم  التي  العني  هي  باملساءلة،  وتؤمن 
القوانني وحسن سري العمل. ما قامت به اخريا اجهزة التفتيش يف وزارة الصحة فاجأ الرأي العام الذي اعتاد أن 

يرى االنتهاكات بأم العني، ورفع الصوت من دون ان يلمس استجابة او معالجات جادة.
مشكورة كل وزارة او مؤسسة عامة تقوم  مبا متليه عليها القوانني والتعليامت. وهذا واجب يتعني عىل املعنيني 

جميعا، يف اي موقع كانوا، ان يبارشوا عمله. وقد سجلت وزارة الصحة خطوة متقدمة يف حامية املواطن.
استثنائية  باجراءات  االكتفاء  او  واجباتها،  تأدية  يف   دورها  عن  تتنازل  ال  ان  التفتيش  او  الرقابة  بهيئات  يجدر 
محدودة تثري الكثري من الضجة، ثم ال تلبث ان تنحرس بسبب انقطاع املتابعة وانعدام املساءلة، او تحت ضغوط 

معينة.
"شهية" عدد من  يفتح  تدبري  ـ النه  اختلفت  او  االراء يف شأنه  تعددت  ـ مهام  مهم  بعمل  الصحة  وزارة  قامت 
الطبيعي،  اعادة االمور اىل مجراها  لبدء ورشة عمل مامثلة يف نطاق صالحياتها واختصاصها، من اجل  الوزارات 

وتسيري شؤون الناس، وضامن ان يأخذ كل صاحب حق حقه.
ال تكون عملية االصالح مجتزأة، بل متكاملة. تبدأ بالقطاع العام وال تستثني القطاع الخاص، تتناول ابسط معاملة 
ادارية يف دوائر الدولة، والسلعة االستهالكية وال سيام الغذائية. بالتايل، فان هذا االصالح ليس وليد الساعة، امنا 

هو عملية مستدامة تتجدد باستمرار مع تعاظم التحديات التي يواجهها الوطن واملجتمع.
لها  للتصدي  االمنية  القوى  وسائر  الجيش  واستبسال  االرهابية،  النزعة  وتنامي  محيطنا،  يف  الحرائق  نشوب  ان 
االدارات  الرقابية عىل  الهيئات  ان ال تحجب مسؤولية  ينبغي   ، بها  التي يضطلعون  النوعية  العمليات  من خالل 
واملؤسسات والوزارات. يف االزمنة الصعبة يربز التحدي. والتحدي يتمثل يف القدرة عىل اشعار املواطن بان حاميته 
االجتامعية ال تقل شأنا عن الحامية االمنية. فالعاملون يف الهيئات الرقابية، هم الجنود املدنيون للمواطن والدولة 

وحامة استمرار اجهزتها. وُيعّول عليهم الكثري يف مسرية اصالح االدارة وتقويم اعوجاجها.
املؤسسات واالدارات والكشف عن مواطن  اقتحام دهاليز  الرقابة والتفتيش  املواطن ويرتقب من هيئات  ينتظر 
الفساد واملفسدين، وكل ما يؤذي االنسان ويرض البيئة، واتخاذ االجراءات املناسبة لضامن حقوق الدولة والناس.
قدميا، كان يقال عندما تبدأ املعالجة الصحيحة لقضية معقدة وصعبة: انها الخطوة االوىل يف رحلة االلف ميل. اما 
عندنا، لكرثة املشكالت وتشعبها وتداخلها، يصح القول: عند بدء الحملة ضد الفساد عىل انواعه، ومنتهيك صحة 

املواطن ومزوري دوائه، وملويث بيئته، انها رحلة العرشة اآلف ميل.
عىس ان تبلغ البداية التي انطلقت من وزارة الصحة الخواتيم التي تريض الرأي العام اللبناين وتطمئنه اىل غده، 

وتكون عربة ومثاال لآلخرين، وليس محطة يتعطل قطار االصالح عندها قبل انطالقه.
"االمن العام"

رحلة العشرة اآلف ميل

صفحة  الجديدة  والسنة  املجيد  امليالد  يف  جميعا  للبنانيني  العام"  "االمن  تتمنى 
مآلى باألمل والطأمنينة واالمان، تغمر لبنان وتفتح عليه آفاق السالم، وترّسخ فيه 

استقراره، وتعيد اىل مؤسساته استمرارها ودوام وحدة الجميع من حولها.
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االفتتاحّية
املدير العام

اللواء عباس ابراهيم

باالنرصام   2014 عام  ُيؤذن  االول،  كانون  نهاية  مع 
التي  واملعوقات  والدم  االمل  من  الكثري  معه  حامال 
توصد  كادت  حتى  الوراء،  اىل  سنوات  لبنان  شدت 

ابواب االمل. 
لبنان  ان  اىل  االشارة  من  بد  ال  الصدد،  هذا  يف 
ال  شجاعة  ارادة  ينتظر  املعذب،  الجناح،  املهيض 
يك  ابنائه  من  بل  فحسب،  وسياسييه  مسؤوليه  من 
رحمة  واالستمرار  الحياة  يف  وطنهم  حق  يؤكدوا 
يدها سوى جواز  التي ال تحمل يف  الشابة  باالجيال 
ذويهم  بعرق  مبتلة  عليا  وشهادة  والحقيبة،  السفر، 
ودموعهم حيث يذهبون بعيدا، مسّخرين مواهبهم 

يف خدمة اآلخرين.

علمتنا التجارب إن قرأناها جيدا انه:
والنار  بالحديد  لالرهاب  نتصدى  ان  يكفي  ال   •
النامئة  الخاليا  بتفكيك  وال  االستباقية،  والرضبات 
ثقافة وطنية  اىل  ان نسعى جميعا  بل  واملستيقظة. 
العقول  من  االرهاب  جذور  تستأصل  حقيقية 
يف  ـ  الوطن  كل  ـ  للوطن  الوالء  وتضع  والنفوس، 

مقّدم االولويات. 

جساما  مسؤوليات  اجهزتها  بكل  الدولة  عىل  ان   •
االستقرار،  دعائم  وتوطيد  االهيل  السلم  حامية  يف 
وتوفري الطأمنينة للمواطنني. لكن هذا االمر ال يكفي 
اذا مل تكن هناك استجابة من اللبنانيني وتفّهم لدور 

الدولة كراعية وحاضنة ابنائها جميعهم، رغم وجود 
الدول  اعرق  منها  تخلو  ال  التي  الثغر  من  الكثري 
وال  مشرتكة،  اذا  املسؤولية  العامل.  يف  دميوقراطية 
ميكن اال ان تكون كذلك، الن الدولة محصلة تفاعل 
تاليا  ميكن  ال  ومهمتها.  دورها  مع  الشعبية  االرادة 

تربير اي متييز او حاجز يحول دون تكاملها.

• عىل اللبنانيني بفئاتهم كلها، قبل الدولة، ان يعلموا 
تتالطمه  بحر  ووسط  واحد  مركب  يف  جميعا  انهم 
االمواج، وعليهم التامسك والتعاون ليعربوا العاصفة 
جميعا  مصريهم  كان  واال  اآلمنة،  املرايس  ويبلغوا 
االوطان  ينقذ  ما  ليس  املسلامت  يف  املحتم.  الغرق 

اال وحدة ابنائها. 

القريب  املايض  يف  التجارب  عليه  دلت  ما  هذا 
والبعيد. فهال اتعظنا جميعنا وادركنا عظم املسؤولية 

امللقاة عىل عاتقنا؟
ال تستطيع الدولة القيام بكل يشء اذا مل تكن محّصنة 
والتفافه من حولها. فهي تستمد منه  الشعب  بثقة 
اليه من تقّدم  القوة والعزمية عىل تحقيق ما يصبو 
وتطّور. واالمن العام من اكرث االجهزة تواصال وتفاعال 
مع الرأي العام. يتحسس معاناته ويعرف مشكالته، 
االمر  هذا  عن  الحديث  نكرث  وال  نرّصح  ال  كنا  وان 
نشاطر  لكننا  واملسؤولية.  املهمة  طبيعة  اىل  نظرا 
كرضورة  متعددة  موضوعات  يف  آرائنا  يف  الكثريين 

العدالة  وتوفري  االساسية  الخدمات  وتقديم  االصالح 
ورضب الفساد والحد من املظامل.

بارزا  دورا  العام  لالمن  العامة  املديرية  تؤدي 
الوضع  ايالء  يف  الرسمية  املؤسسات  منظومة  ضمن 
لدى  اهمية،  من  يستحق  ما  للمواطنني  االجتامعي 
غري  يف  تطورات  من  يدور  ما  جذور  عن  البحث 
منطقة من لبنان. اال ان هذا االقرار ال يعني تسويغ 
املغاالة لرضب الدولة وصوال اىل هدمها. فالدولة هي 
اساس الوطن. من دونها ال حياة لشعب او مجتمع.

ربح  ان  يعلموا  وان  يستفيقوا،  ان  للبنانيني  آن  أما   
وسقوط  انفسهم،  خسارة  يساوي  ال  كله  العامل 
هذه  فلتكن  والتفكك.  الفوىض  براثن  يف  لبنانهم 
انفسنا  اىل  نخلو  عندما  اذهاننا  يف  ماثلة  االفكار 
ونقوم مبراجعة كل ما شهده لبنان طوال هذا العام 
عىس نعترب، فنفتح بعقولنا وايدينا ابواب امل جديد 

لوطن االرز.

يف الوقت الذي نقف عىل عتبة وداع عام واستقبال 
كبرية  تحديات  وامامنا   2015 عام  اىل  ندخل  آخر، 
تبقى  ان  يهمني  ما  وخارجها.  املديرية  داخل  يف 
بكل  للدفع  القوة،  مناذج  من  منوذجا  مؤسستنا 
مؤسسات الدولة اىل املزيد من املنعة والقدرة عىل 
نبقي  ان  منا  املطلوب  مواطنوها.  يريده  ما  توفري 
التي تواجهنا  التامة ملواجهة االخطار  عىل جهوزيتنا 

عىل املستويات كلها، سواء االمني منها كام االداري. 
هذا االمر ال يكون متوفرا اال بتفعيل العمل وتطوير 

قدراتنا.

يف  نتساهل  مل  كام  ـ  اننا  جميعنا  نعرف  ان  علينا 
َمن  مالحقة  يف  غدا  وال  اليوم  نتساهل  لن  ـ  املايض 
تكن  ايا  التعليامت  عن  يخرج  او  القوانني  يخالف 
نبقي  ان  واجباتنا  من  الن  ومعاقبته،  ومركزه  رتبته 
وكلنا  عملها،  يف  وشفافة  ناصعة  املؤسسة  هذه 
مسؤولون عن متابعة هذا االمر واظهاره منوذجا غري 
قيامهم  مثن  العنارص  بعض  دفع  وقد  للجدل.  قابل 
الن  معيب  امر  وهذا  االصول،  عن  خارجة  باعامل 
عندما  اداه  الذي  بالقسم  التحصن  العسكري  عىل 
والتضحية  الرشف  ميزات  طياته  يف  ويحمل  تطوع، 
والخدمة والوفاء. هذه الرباعية يجب ان يعمل كل 
الوطن  التزام خدمة  مدى  تعكس  النها  بوحيها،  منا 

عليه. واملحافظة 

ان ميزة ثقافة االخالق والضمري يف ما يقوم به ضباط 
يف  تبقى  ان  يجب  وافراده،  ومفتشوه  العام  االمن 
كثرية  اعامل  املديرية  لدى  عملهم.  اولويات  سلم 
وتحديثها،  لتطويرها  الجديد  العام  كبرية يف  وخطط 
واملطلوب التعاون عىل انجازها بكل تفاٍن واخالص، 
وملَن  لرفاقهم  الصالحة  القدوة  يبقى عسكريوها  يك 

سيأيت من بعدهم.

قدوة الوالء
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رئيس التحرير املسؤول
العميد م. منري عقيقي

مجلة شهرية 
تصدر عن املديرية العامة لألمن العام

مثن النسخة  3000 ل. ل.
االشرتاك السنوي  لألفراد  50،000 ل.ل.

للمؤسسات 150،000 ل.ل. 

رئيس شعبة مجلة االمن العام
املالزم االداري سمري الخطيب

majallasection@gmail.com الربيد االلكرتوين

التحرير
العنوان:املديرية العامة لالمن العام,
املبنى رقم 3، قرب املتحف، بريوت

هاتف: 01/382642  فاكس: 01/381629

االدارة
العنوان:املديرية العامة لالمن العام,

املبنى رقم 1، قبالة قرص العدل، بريوت
هاتف: 01/425303

 01/425777 ext:1599 :فاكس

موقع املديرية العامة لألمن العام
www.general-security.gov.lb

twitter@DGSG_Security

تنفيذ وإخراج
 برنار كامل

تصوير 
املأمور املتمرن عدنان عبيد

الطباعة: مطبعة زيدان – املنصورية 
 هاتف: 401764/ 04
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احصاءات الشهر

محافظ بعلبك ـ الهرمل: نتوق
 الى حضور الدولة

حملة وزير الصحة في اصداء 
سياسيني واقتصاديني

رئيس جمعية الصناعيني: 
قادرون على تجاوز االزمات

برج فازليان:
الفن اعطاني قوة الحياة

جردة ابداعية على العام 2014

تغذية

وزير البيئة:
ال موسم صيد هذه السنة

تسلية

الى العدد املقبل

افتتاحية اللواء عباس ابراهيم: 
قدوة الوالء

حياة ارسالن: نريد كوتا مقاعد 
وليس حق الترشح فقط

بعد 7 اشهر على شغور الرئاسة 
االولى

ملف العسكريني املخطوفني 
تركة العام 2014

 الشرق االوسط من عواصف الربيع 
الى حروب االرهاب

تخريج 500 مفتش ومأمور 
في االمن العام

معهد الوروار تعاون مفتوح 
بني قوى االمن واالمن العام

مركزا امن عام مرفأي صيدا-
الزهراني وصور

مواطنية صالحة وطن أفضل
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جورج شاهني
georgestchahine@gmail.com

الغالف

سّجل طويل من تضحيات األسالك العسكرية ضد اإلرهاب

"شخصية العام": األمن سّر البقاء
قبل ان ُيسقط عام 2014 االوراق االخرية من يومياته، يبدأ البحث عن شخصية العام يف لبنان كام هي العادة يف معظم 
دول العامل. تقرر مجموعة اعالمية او احصائية او معنية بحركة املجتمع املدين ترشيح اشخاص او اختيارهم لهذا االمتياز، 
كانوا قد اضطلعوا بادوار مهمة يف اوطانهم ولدى شعوبهم وقيمها. اال انها تبقى محفورة يف ذاكرة السنة، ومن ثم يف 

صفحات التاريخ، وتكون استحقاقا لصاحبها

شهيد لالمن العام في 
الطيونة حال دون مجزرة، 
وعمل امني استباقي في 

فندق منع هجمات ارهابية
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يف بريوت، 23 آذار، طّوقت وحدات من الجيش 
بني  الرياضية  املدينة  محيط  يف  املسلح  االشتباك 
من  وسلفيني  الربجاوي  شاكر  يقودهم  مسلحني 
ابناء املنطقة، واعادت الوضع اىل طبيعته، من غري 
ان يهدأ البقاع باستهداف مركز للجيش مرة اخرى 
انتحاري عىل  بسيارة مفخخة يف 29 آذار، باقدام 
تفجري نفسه عند وصوله اىل حاجز للجيش يف وادي 
و4  اىل سقوط 3 شهداء  ادى  ما  عرسال،  عطا يف 

جرحى يف صفوف الحاجز. 
املشددة  االمنية  االجراءات  اىل  االرتياح  غمرة  يف 
قلصت  قد  كانت  االمنية،  واالسالك  للجيش 
الجنوبية،  الضاحية  يف  االنتحارية  العمليات 
يك  حزيران  ليل 22  منتصف  قبيل  االرهاب  اطل 
يستهدف حاجزا للجيش عند احد مداخل الضاحية 
الجنوبية بني الطيونة وشاتيال، لكن العناية االلهية 
التفجري  وان  خصوصا  مجزرة،  وقوع  دون  حالت 
وقع عىل بعد 25 مرتا من تجمع لعرشات شبان 
كانوا يتابعون يف احد املقاهي مباريات "مونديال 
االمن  عنارص  احد  دفع  الهجوم  هذا  يف   ."2014
مثنا  الكريم حدرج حياته  عبد  اول  املفتش  العام 
لتصديه للسيارة املفخخة واصيب رفيق له، بعدما 
ارتابا بالسيارة وترجل سائقها منها وتركها يف وسط 
الشارع. سارع حدرج اىل شهر مسدسه عىل السائق 
فاستشهد  السيارة،  تفجري  اىل  للفور  عمد  الذي 

املفتش اول واصيب رفيقه بجروح.
تزامنا مع ما كان يشهده لبنان من احداث امنية، 
ظهر االرهاب يف احد فنادق بريوت عندما تصدت 

وحدات النخبة يف االمن العام، يف عملية استباقية 
من  ملجموعة  العسكريون،  الخرباء  لها  شهد 
االرهابيني تحصنت يف فندق "دو روي" يف الروشة 
يف 25 حزيران، يخططون العامل ارهابية يف مناطق 
من العاصمة، فاضطر احدهم هو السعودي عبد 
الرحمن الحميقي اىل تفجري نفسه بوصول القوة 
الفندق،  من  الثالثة  الطبقة  يف  غرفته  اىل  االمنية 
فقتل واعتقل الثاين احمد عبد الرحمن السويني 
بعد اصابته بحروق. اعلنت املديرية العامة لالمن 
العام يومذاك يف بيان رسمي ان عمليات االستقصاء 
املعلومات  شؤون  مكتب  بها  قام  التي  واملتابعة 
اسفرت عن رصد شخصني موجودين يف فندق "دو 
روي" يشتبه يف تحضريهام العامل تفجري ارهابية، 
ولفتت اىل انها ـ بالتنسيق مع االجهزة العسكرية 
ولن  االرهابيني،  تتهاون يف مالحقة  لن  ـ  واالمنية 
تدخر جهدا ملنعهم من تنفيذ مخططاتهم يف رضب 
استقرار لبنان وجره اىل الفتنة، ايا تكن التحديات 

والتضحيات.
وارتفاع  املفخخة  السيارات  مالحقة  موازاة  يف 

انفجار  هز  االمنيني،  للقادة  التهديدات  منسوب 
انتحاري حاجزا لقوى االمن الداخيل يف ضهر البيدر 
هو  االمن  لقوى  شهيد  فسقط  حزيران،   20 يف 
املؤهل اول محمود جامل الدين ونحو 34 جريحا 
بينهم 6 عنارص من قوى االمن واربعة عسكريني 
من الجيش صودف وجودهم يف املكان. اتت اآللية 
القوى  تطاردها  البقاع  اىل  طريقها  يف  حامنا  من 
البيدر،  ضهر  حاجز  من  اقرتبت  وعندما  االمنية، 
فّجرها سائقها. تبنّي الحقا ان االنفجار وقع خالل 
مرور موكب املدير العام لالمن العام اللواء عباس 
ابراهيم، لكنه مل يصب باذى بعد انفجار السيارة 
عىل بعد 200 مرت من موكبه املتوجه اىل البقاع، يف 
زيارة تفقدية ملركز املصنع الحدودي ودائرة امن 

عام البقاع االوىل يف زحلة.
عىل وقع تالحق التطورات االمنية هذه واالعتداءات 
االرهابية ضد املؤسسات العسكرية واالمنية، تحت 
وطأة نجاح االسالك يف اعامل استباقية، وغداة عيد 
الجيش، انفجر الوضع يف عرسال يف 2 آب عىل اثر 
توقيف الجيش عند احد حواجزه يف الجرود، سوريا 
اىل  بانتامئه  اعرتف  الذي  احمد جمعه  هو عامد 
جبهة النرصة. فاذا املسلحون يعمدون اىل مهاجمة 
املدينة وخطف  االنتشار يف  بعد  مراكز عسكرية 
مياه.  مرور صهريج  اثناء  يف  الجيش  من  جنديني 
االمر الذي دفع بالجيش للرد عىل مصادر النريان 
اماكن  واستهداف  الثقيلة،  االسلحة  باستخدام 
تجمع املسلحني االرهابيني الذي عملوا عىل ترهيب 
نتيجة  الجيش  متكن  البلدة.  سكان  من  املدنيني 

عملياته من تحرير الجنديني املخطوفني. استمرت 
املعارك يف حني شنت املجموعات املسلحة االرهابية 
هجوما عىل عدد من مراكز الجيش املتقدمة، ما 
عليها،  الكاملة  سيطرته  واحكم  اسرتدها  ان  لبث 
واعاد تعزيز مواقعه االمامية باالمدادات العسكرية 
مستخدما االسلحة الثقيلة. اذ ذاك عمد االرهابيون 
البعض  وتصفية  العزّل  املدنيني  عىل  االعتداء  اىل 
منهم ممن مل ميتثلوا الوامرهم. متكن الجيش بعد 
اشتباكات عنيفة من ايقاع عرشات القتىل والجرحى 
الباقون  يف صفوف االرهابيني املهاجمني، فيام الذ 
منهم بالفرار. سقط عدد من الضباط والعسكريني 
من  الوطن  حامية  سبيل  يف  وجرحى  شهداء 
ان  تبني  حتى  املعارك  انجلت  ان  ما  االرهاب. 
انسحبوا وخطفوا معهم مجموعة من  االرهابيني 
العسكريني من جيش وقوى امن داخيل اىل جرود 

املنطقة. 
اىل  يوم  من  املتنقلة  العسكرية  العمليات  عز  يف 
آخر، استشهد اربعة عسكريني من الجيش وقوى 
االمن الداخيل من املختطفني ذبحا وبالرصاص عىل 
اعدم  مناصفة.  النرصة  وجبهة  داعش  تنظيم  يد 
داعش الشهيد يف الجيش عباس مدلج يف 29 آب 
االول  السيد يف  الشهيد عيل  اول  الرقيب  ورفيقه 
من ايلول، من ثم اعدمت جبهة النرصة بالرصاص 
ايلول وآخر  الشهيد محمد حمية يف 20  الجندي 
البزال  عيل  الشهيد  الدريك  كان  الشهداء   عنقود 

برصاصة يف الرأس يف 6 كانون االول.
عرث  عندما  تغيل  وعرسال  مناطق طرابلس  كانت 

عىل كميات من االسلحة والذخائر واملواد املتفجرة 
يف محيط كوثرية السياد، مسقط املدير العام لالمن 
االول  ترشين   18 يف  ابراهيم،  عباس  اللواء  العام 
بعد توقيف مجموعة مشبوهة كانت تحرض لعمل 
كانت  ابراهيم.  اللواء  يستهدف  البلدة  يف  ارهايب 
دورية تابعة ملكتب شؤون املعلومات يف املديرية 
خراج  من  االسلحة  جمعت  العام  لالمن  العامة 
بلديت مزرعة الصفور والخرطوم املجاورتني لكوثرية 
السياد، عرث عليها يف امكنة مختلفة موضبة يف اكياس 
من النايلون ملنع وصول املياه اليها، او ما يؤدي اىل 
اتالفها. بناء عىل محرضالرشطة العسكرية كشف 
انها تضمنت: مواد متفجرة من نوع tnt، رمانات 
يدوية هجومية ودفاعية، رمانات بندقية مختلفة 
ضد االشخاص، حشوات دافعة، جهاز توقيت عدد 
2، لوحات الكرتونية وكمية من الذخائر عائدة اىل 

أسلحة خفيفة ومتوسطة.
يف 23 ترشين الثاين اندلعت اشتباكات يف طرابلس، 
ارهابية،  ومجموعات  الجيش  بني  مواجهات  يف 
يف  امنية  عملية  املخابرات  مديرية  نفذت  بعدما 

الضنية ادت إىل توقيف االرهايب احمد سليم ميقايت 
فيام اصيب احد العسكريني بجروح طفيفة، وقتل 
بايب  ملقب  ميقايت  املوقوف  املسلحني.  من  ثالثة 
بكر وايب الهدى، ينتمي اىل تنظيم داعش ومن اهم 
كوادره يف الشامل، وكان يخطط لعمل ارهايب كبري 
الذي  بايب هريرة  امللقب  ابنه عمر  بالتنسيق مع 
وابن  عرسال  جرود  يف  داعش  تنظيم  مع  يقاتل 
شقيقه بالل عمر ميقايت، امللقب بايب عمر ميقايت 
السيد.  الشهيد عيل  اول  الرقيب  ذبح  املتورط يف 
ارتبط اسمه كذلك بتفجري مطاعم املاكدونالدز عام 
2003، وسبق ان شارك يف معارك الضنية اواخر عام 
1999 ضد الجيش، وكان منتميا حينذاك اىل جامعة 
التكفري والهجرة، وفّر بعد انتهاء املعارك اىل مخيم 

عني الحلوة. 
يف 25 ترشين االول عمدت قوى ارهابية اىل نرش 
فتدخل  طرابلس،  يف  الزاهرية  يف  مسلحة  عنارص 
الجيش املنترش يف املنطقة واشتبك معهم، وعمل 
عىل تطويقهم داخل االسواق العتيقة ومتكن من 
االسلحة  من  كمية  وضبط  منهم  عدد  توقيف 
والذخائر واالعتدة العسكرية. نتج من االشتباكات 
اصابة 8 عسكريني بينهم ضابط وعدد من املدنيني. 
مع  الجيش  اشتبك  عكار  يف  املحّمرة  محلة  يف 
االشتباكات  خالل  له  سقط  والحقهم،  مسلحني 
شهيدان وعدد من الجرحى. استهدف املسلحون 
بقذيفة صاروخية آلية للجيش يف املنية بالقرب من 
جامع هارون ما ادى اىل استشهاد ضابط واصابة 
عسكريني اثنني. يف 26 ترشين االول تعرضت قوة 
املحّمرة  ضهور  يف  انتشارها  اثناء  يف  الجيش  من 
فاشتبكت  ارهابية،  مجموعة  من  مسلح  ملكمن 
صفوفها،  يف  االصابات  من  عددا  واوقعت  معها 
بينهم  عسكريني  اربعة  االشتباك  واستشهد خالل 
يف  الجيش  اشتبك  االول  ترشين   27 يف  ضابطان. 
بحنني مع مسلحني ما ادى اىل اصابة ضابط بجروح. 
الشهداء  من  عدد  للجيش  سقط  التايل  اليوم  يف 
والجرحى نتيجة عمليات عسكرية نفذها يف املنية 
وبرك عني السمك وصوال اىل احراج العتيقة واكروم 

والنبي يوشع.
االمن  قوى  دفعت  احداث طرابلس  مع  تزامنا 
استهدف  عندما  اضافية  رضيبة  الداخيل 
هو  عنارصها  احد  يقودها  سيارة  مسلحون  
بطرس البايع، اصيب برأسه واستشهد عىل الفور 
سيارته فسقطت يف  السيطرة عىل  فقد  بعدما 

مجرى نهر ابو عيل.
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مجلس النواب أقفل 2014 على تمديد ثاٍن يستكمل الوالية
قانون اإلنتخاب: فيتوات متبادلة فحسب

تقيض  خامتة سعيدة،  دون  من  السنة  نهاية  يف  اجتامعاتها  االنتخاب  قانون  درس  املكلفة  النيابية  التواصل  لجنة  طوت 
باالتفاق عىل مسودة قانون يلتقي عليها االفرقاء املمثلون فيها. مل تنجز جدول اعاملها، وال توافقت عىل اي من االقرتاحات، 

فذهبت اعاملها هباء 

 مذ مدد مجلس النواب للمرة الثانية واليته يف ترشين الثاين املنرصم، 
الظروف  بررتها  التي  الخطوة  تعويض  عىل  بري  نبيه  رئيسه  عمل 
النيابية مجددا يك تبحث  التواصل  االستثنائية، بتحريك اعامل لجنة 
يف قانون جديد لالنتخاب، اىل حني انتخاب رئيس الجمهورية، ُيحرّض 
يف  مرارا  اللجنة  اجتمعت  جديدة.  نيابية  النتخابات  الحقا  بدوره 
بعد  اعاملها  الشهر ملهمتها، وعلقت فجأة  االول، وهي مهلة  كانون 
انسحاب القوات اللبنانية. تعرث االتفاق عىل اقرتاح القانون املختلط 
وعادت  اعاملها،  جدول  يف  وحيدا  بندا  املجلس  رئيس  ادرجه  الذي 
اللجنة ـ كام االفرقاء جميعا ـ اىل النقطة الصفر. متسك تيار املستقبل 

والقوات اللبنانية والحزب التقدمي االشرتايك بصيغة مختلفة القرتاح 
القانون املختلط، بينام ارص تكتل التغيري واالصالح عىل اقرتاح اللقاء 
يف  تبديدها  اىل  ساعيا  هواجسه،  عن  منهم  كل  دافع  االرثوذكيس. 
هواجس  امام  الجميع  فاذا  االنتخاب.  لقانون  يرتئيها  التي  الصيغة 
اآلخر.  مخاوف  تربير  منهم  اي  وسع  يف  يكون  ان  غري  من  الجميع، 

بذلك اختفى االتفاق متاما.
"االمن  حملت  االنتخاب،  لقانون  املتداولة  االقرتاحات  تباين  بازاء 
والنائبني  الفرزيل  اييل  سابقا  النواب  مجلس  رئيس  نائب  اىل  العام" 

ياسني جابر وانطوان زهرا اسئلتها.

اييل  سابقا  النواب  مجلس  رئيس  نائب  يقول 
اربعة،  او  مشاريع  ثالثة  امام  "لسنا  الفرزيل: 
اغتصاب  ان  الجواب عن سؤال. هل  امام  نحن 
يف  املسيحيني  للمواطنني  الدستورية  الحقوق 
عىل  اليد  وضع  ان  هل  ال؟   ام  سيستمر  لبنان 
هذه الحقوق ومصادرتها  سيستمر ام ال؟  هل 
مثة رشكاء يف البلد ام ال رشكاء؟ هل  ان دستور 
الطائف الذي  صادقنا عليه ونتمسك به سيؤدي 
اىل قانون انتخاب يتالءم مع مضمونه ونصه ام 
ال؟ الثابت حتى تاريخه ان ارادة سلب الحقوق 
املسيحية ال تزال مستفحلة. تقييمنا الي مرشوع 
السؤال  هذا  عن  الجواب  تأمني  مدى  يف  هو 
وفق ما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني التي 
املكونات  كل  متثيل  يف  النواب،  عليها  صّوت 
املادة  تتحدث  التمثيل.  هذا  وفاعلية  اللبنانية 
24 عن املناصفة، وتعني املناصفة الفعلية وليس 

يعزو عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسني 
التواصل  لجنة  املجلس من  جابر شكوى رئيس 
و"الدخول  نفسها  املشكالت  اىل  العودة  اىل 
حصول  توقعنا  وقد  بيزنطي،  جدل  يف  مجددا 
العامة، يف  الهيئة  البحث يف  ذلك. عندما جرى 
سيعطي  انه  بري  الرئيس  قال  التمديد،  جلسة 
املهمة  تنجز  علها  للجنة  اخرية  فرصة  مجددا 
املراد تحقيقها، وهي التوصل اىل مرشوع قانون 
جديد لالنتخاب. ينبغي عدم الدوران يف دائرة 

الفرزلي: االقتراح االرثوذكسي
قدر محتوم

للمختلط   اقتراحنا  جابر: 
يعطي املسيحيني اختيار نوابهم

الشكلية. رأينا ان اقرتاح اللقاء االرثوذكيس يعرب 
االمر  امثل. هذا  نحو  النص عىل  فعال عن هذا 
ذلك.  سوى  يقول  ان  يستطيع  احد  وال  واضح، 
لكننا استطردنا وقلنا االف املرات ان اي قانون 
يلبي  فكرة او ثقافة، ويضع  حدا لعملية رسقة 
معه  ونتعاطى  به  نسري  الدستورية  الحقوق 
الرئيس  دولة  اىل مرشوع  بالنسبة  اما  بايجابية. 
رمزية  اوال  يسقط  االيت:  يؤمن  فهو  بري،  نبيه 
قانون  يقتل  املسيحيني،  حقوق  عىل  االعتداء 

حال  يف  الثانية  الخطوة  كانت  لذلك  مفرغة. 
فشل عمل اللجنة وانجاز اي تقدم، اتباع  العالج 
العامة  الهيئة  اىل  والتوجه  اليك،  وهو  االخري 
وما  التصويت،  واجراء  القوانني  مشاريع  لطرح 
قانونا.  يصبح  املجلس  يف  االكرثية  عليه  تتفق 
هذه  يف  االستمرار  املقبول  غري  من  ان  رأينا 
الحلقة من الفراغ. لُتناقش املشاريع مادة مادة، 
سوى  مخرج  ال  قانونا.  يصبح  عليه  نتفق  وما 
تكونت  البلد  يف  اكرثية  ان  الواضح  من  ذلك. 

الستني، يدخل  ثقافة النسبية بهدوء اىل املجتمع 
يتطور  ان  ميكن  ال  البلد  مستقبل  الن   اللبناين 
اال استنادا اىل النسبية. والن هذا القانون يجمع 
التصويتني االكرثي والنسبي، فهو قابل للتطور يف 
الهادئة.  التجربة  االتجاهات عرب  املستقبل بكل 
يحّسن ايضا من ظروف متثيل االقليات املنتهكة 
املستوى  عىل  السيايس  التمثيل  يف  حقوقها 
ُيسقط  املسيحيني.  وخصوصا  اللبناين،  الوطني 
يف  النواب  استيالد  ثقافة  بري  الرئيس  مرشوع 

كنف الكيانات املذهبية االخرى".

■ اي مالحظات عليه، ولَِم ال تسريون به؟
□ من قال اننا لن نسري به؟ سيبقى موضوع نقاش. 
من حيث املبدأ، يف ظل هذا املعطى والروحية، 
االقرتاح  الهداف  املوجبة  االسباب  يلبي  نراه 

االرثوذكيس، ونعتربه قابال للنقاش االيجايب.

الدخال النسبية اىل قانون االنتخاب، ونعترب هذه 
الخطوة متقدمة عىل ان تكون املقاعد مناصفة 
النسبي وفق  التصويت االكرثي والتصويت  بني 
املرشوع الذي قدمناه. استقبلنا بارتياح بالطبع 
موقف النائب وليد جنبالط الذي يشكل بيضة 
قبول  واعالنه   املحطات،  من  الكثري  يف  القبان 
اصبح  انه  قوله  بعد  سيام  وال  بالنسبية،  السري 
االقرتاعني  بني  املناصفة  اىل  اكرث  ومياال  مقتنعا 

قواعد  مرشوعنا  قّدم  والنسبي.  االكرثي 

■ هل ما تعلنونه يدخل يف باب مسايرة رئيس 
املجلس؟

□ نحن نقول كالما جديا، وال استطيع اللعب 

وحقوق.  عام  رأي  مثة  املوضوع.  هذا  يف 
والقوات  املستقبل  تيار  اىل مرشوع  بالنسبة 
اللبنانية، فقد حاوال ان يبيعا تفصيال للحزب 

انه غري  يعلم جيدا  الذي  االشرتايك  التقدمي 
الدوائر  االقرتاح  هذا  يعتمد  للتنفيذ.  قابل  
قلب  اىل   الجنوبية  الضاحية  وضم  الست، 
يف  تهدف  عملية  وهذه  املسيحية،  املنطقة 
تخطيط بعيد املدى اىل تحويل الشيعة عبئا 
معهم.  حرب  يف  وادخالهم  املسيحيني،  عىل 
بعد اول انتخابات تحصل وفق هذا االقرتاح، 
املسيحي  وهو  الخارس  الفريق  سيتضايق 
املناطق  يف  شيعي  صوت  الف   50 من 
كرسوان  يف  اي   الجبل،  قلب  يف  املسيحية 
املسيحيون  يشعر  وحني  وجبيل.  واملنت 
االقضية  امتداد  عىل  سيقفون  الوزن   بهذا 
الثالثة ويقولون: خلصونا من هذا االستعامر 
الشيعي،  وبالتايل الوصول اىل مرشوع حرب 
عالقة  عىل  تآمر  هذا  مسيحية.   - شيعية 
بامتياز  وهو  بعض،  مع  بعضها  املكونات 
القوات  مرشوع  يف  املشكلة  شبهة.  محل 
برشي  يف  هي  املستقبل  وتيار  اللبنانية 
ليؤمنا  النسبية  فيهام  يضعا  لن   وصيدا. 
نوابهام يف هاتني الدائرتني. مثة محاوالت من 
الطرفني لعدم وصول نواب ال يرتاحان اليهم 

يف بعض املناطق.

■ هل تعترب االقرتاح االرثوذكيس مات؟
□ هذا اقرتاح ال ميوت. اي محاولة لتعطيل 
قانون جديد سرتون االقرتاح االرثوذكيس طفا 
عىل السطح، واصبح قدرا محتوما للبنانيني.

نائب رئيس مجلس النواب سابقا اييل الفرزيل.

نتمسك باملناصفة الفعلية 
وليس الشكلية

من  طائفة  لكل  املحددين  النواب  انتخاب  "يتم   االرثوذكيس:  اللقاء  اقرتاح  مواد  يف  جاء 
الناخبني التابعني لها عىل اساس النظام النسبي، ويعترب لبنان دائرة انتخابية واحدة. يقرتع 
طوائف  اىل  ينتمون  الذين  املسيحيون  الناخبون  فقط.  طائفتهم  من  ملرشحني  الناخبون 
طوائف  اىل  ينتمون  الذين  املسلمون  الناخبون  اما  االقليات.  ملرشحي  يقرتعون  االقليات 
االقليات غري املخصص لها اي مقعد يف مجلس النواب، فيكون لكل منهم الحق يف االقرتاع 

ملن يختارونهم من املرشحني املسلمني اىل اي طائفة انتموا".

االقتراح االرثوذكسي: اقتراع الناخبني ملرشحي 
طوائفهم فقط
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الدوائر، وعندما نصل به اىل  لتقسيم  عادلة 
الهيئة العامة نناقش نقطتني او ثالثا هي محور 
املناسب  من  ان  االكرثية  تجد  وقد  الخالف. 
اىل  النسبية  ثقافة  ادخال  املهم  يبقى  تعديلها. 
ان  نيابية  ككتلة  طموحنا  النيابية.  االنتخابات 
يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة، مع  تطبيق 
النسبية بغية التوصل اىل تغيري حقيقي، وخلق 
يف  اخذنا  الطوائف.  كل  من  فريقني  او  كتلتني 
ما  اكرثية  اىل  للوصول  االفرقاء  اراء  االعتبار 
االمر،  لهذا  وتسهيال  االنتخاب.  قانون  حيال 
ان  يعتقدون  كثريون  ناخبون  نسّوق مرشوعنا. 
اصواتهم ال تحدث تغيريا، لذلك ال يتوجهون اىل 
صناديق االقرتاع. يعيشون يف حال احباط. لكن 
يف انتخابات تقوم عىل اساس النسبية، اذا تبنيُت 
مرشحا وان مل  يكن مدعوما من حزب اكرثي، 
يستطيع النجاح اذا حصد التفافا من حوله، ما 
يضخ دما جديدا يف الحياة السياسية. نتمنى ان 

نصل اىل خامتة جيدة يف هذا املوضوع".
النقاش،  جوهر  مرشوعنا  ان  "نعتقد  اضاف: 
والقوات  املستقبل  تيار  مرشوع  اىل  اضافة 
اكرثية  يوفرا  ان  يستطيعان  وهام   اللبنانية، 
االرثوذكيس  االقرتاح  عكس  عىل  املجلس  يف 

النائب ياسني جابر.

النائب انطوان زهرا.           )عيل فواز(

له  حظ  ال  لكن  معارضة،  اكرثية  يؤمن  الذي 
وهو  علميا،  االكرث  مرشوعنا  يبقى  الوصول.  يف 
بري  الرئيس  وبحسب  بطريقة جيدة،  مدروس 
يك  املسيحيني  من  كثريين  امام  املجال  يفتح 
يختاروا نوابهم. ال نرى متييزا بني نائب ينتخب 
النسبي،  بالتصويت  وآخر  االكرثي  بالتصويت 

اىل  زهرا  انطوان  اللبنانية  القوات  نائب  يشري 
انطلق  االنتخاب  قانون  درس  لجنة  عمل  ان 
نوع  "اساس  عىل  النواب  ملجلس  التمديد  بعد 
الجلسة  املشاركني يف  كل  االديب من  االلتزام  من 
للتجاوب مع ما طرحه الرئيس بري، وهو احياء 
عمل اللجنة مع مهلة شهر من اجل الجوجلة. يف 

زهرا: القانون املختلط
من املسلمات واملخرج الوحيد

حال مل تصل اىل اتفاق كامل، يعود اىل طرح كل 
مشاريع القوانني واالقرتاحات امام الهيئة العامة 
بالغالبية  يجظى  الذي  القانون  عىل  والتصويت 
بري  الرئيس  فضل  نفسه،  الوقت  يف  املطلوبة. 
االنطالق من مرشوع القانون املختلط الذي قدمته  
كتلة التنمية والتحرير. نرى لدى غالبية مكونات 

اللجنة ان القانون املختلط اصبح من املسلامت 
االطراف  الحر.  الوطني  التيار  موقف  باستثناء 
جميعا باستثنائه يرون يف هذا القانون الذي يدمج 
املخرج  االكرثي  بالتصويت  النسبي  التصويت 
الوحيد النتاج قانون انتخاب جديد، مع تأكيد كل 
املعنيني عىل تصحيح  التمثيل وانهاء حال االحباط 

االقتراح االرثوذكسي صار 
خارج النقاش ويعيدنا 

الى الوراء

عند البعض، واالحساس  باالنكفاء والحرمان عند 
آخرين. كل طرف يراه من زاويته. كمسيحيني ال 
ميكن معالجة املشكلة اال بقانون انتخاب جديد 
يؤمن صحة التمثيل اىل ابعد مدى. اذا ذهبنا اىل 
االقرتاح االرثوذكيس، فذلك يعني العودة اىل الوراء 
بدال من التقدم اىل االمام يف حياتنا السياسية. صار 
من املتعارف عليه ان القانون املختلط هو الحل. 
مع  بالتفاهم  اللبنانية،  القوات  يف  الينا  بالنسبة 
تيار املستقبل والحزب التقدمي االشرتايك، قدمنا 
اقرتاحا توافقت عليه ايضا مجموعة من املستقلني 

يف قوى 14 اذار".

■ اين تقفون من مرشوع الرئيس بري؟
الذي  املرشوع  مختلطان.  مرشوعان  مثة   □
الرئيس بري. االقرتاح  تقدمنا به نحن، ومرشوع 
االرثوذكيس صار خارج النقاش. كان بالنسبة الينا 
وسيلة بغية الوصول اىل قانون منصف، ومل يكن 
هدفا يف ذاته. ما تم االتفاق عليه يف اللجنة نعتربه 
ان تستكمل جديا يف  نأمل يف  االمام  اىل  خطوة 
اتخاذ املرشوعني املختلطني والوصول اىل القواسم 
املشرتكة بينهام، وهي كثرية مثل اعتامد  املحافظة  
لالقرتاع النسبي والقضاء لالقرتاع االكرثي، وتبقى 
موضوع  يف  نبحث  ثم  ومن  املحافظات،  حدود 
جبل لبنان. بكل رصاحة قلنا ان ال بد من مراعاة 

الخصوصية الدرزية يف هذه املحافظة.

■ هناك َمن يتهمكم مبحاولة نقل الكتلة الشيعية 
اخرى  دوائر  اىل   مرشوعكم  يف  بعبدا  قضاء  يف 
النائب وليد جنبالط  يف جبل لبنان، بغية اراحة 

فيقف اىل جانب مرشوعكم؟
من  التخلص  اىل  املسيحيون  يسعى  عندما   □
غريهم  ايقاع  اجل  من  ليس  والبعبع،  املحادل 
انتخابية آنية  الحسابات ليست  النهاية  فيها. يف 
دورة  يستمر  ثابت  قانون  اىل  نسعى  كنا  اذا 
واثنتني واربعا، ويريض اللبنانيني جميعا. يجب ان 
ننىس االسامء هنا، وسنكون نحن ووليد جنبالط 
يف دنيا الحق عندما  نصل اىل مستقبل لبنان بعد 
20 او 30 سنة، وتكون ضامئرنا مرتاحة الننا وفرنا 
لبلدنا قانونا عادال لالجيال املقبلة، معتمدا عىل 

النسبية.

■ مل يحسم الحزب التقدمي االشرتايك نهائيا سريه 
يف مرشوعكم حتى االن؟

□ ما سمعناه من الحزب سابقا، وما نسمعه 
مروان  النائب  اللجنة  يف  ممثله  من  حاليا 
نحن  املرشوع.   هذا  التزامه  هو  حامدة 
االشرتايك  التقدمي  والحزب  املستقبل  وتيار 
التيار  باستثناء  اللجنة  يف  املشاركني  وكل 

الوطني الحر. يبدو ان حزب الكتائب مرتدد 
قليال. الجميع يقول نحدد ما هو املشرتك يف 
املرشوعني ونضعه جانبا،  وننرصف اىل مناقشة 
نقاط الخالف. حسمنا موقفنا من االبقاء عىل 
ونتمسك  مرشوعنا،  يف  وردت  كام  املقاعد 
بهذا التوزيع اال اذا اقتنعنا بصيغة اخرى. يف 
حساباتنا ان املناصفة يف املقاعد بني التصويتني 
وفق اقرتاح الرئيس بري غري واقعية. توزيعنا 
املقاعد 68 ـ 60 يريح املسيحيني يف الخيارات 
الدروز عىل نحو مواز ايضا، وال  اكرث، ويريح 
يتأذى الشيعة. يف النهاية لن نستسلم، وعند 
موعد االنتخابات سنسري بالقانون النافذ وان 

كان قانون الدوحة املنبثق من قانون 1960.

ثمة اكثرية في البلد تسعى 
الى ادخال النسبية في 

قانون االنتخاب

يف  االردن.  يف  التجربة  هذه  اعتامد  جرى  فقد 
يف  املقاعد  نصف  عىل  النسبية  اعتامد  حال 
املرحلة االوىل، يتجه طموحنا اىل انتخاب النواب 
وان  املستقبل،  يف  النسبية  اساس  عىل  الـ128 
نزرع بذرتها يف الرتبة اللبنانية الحداث تغيري يف 

الحياة السياسية".

عىل  النواب  انتخاب  عىل  بري  نبيه  الرئيس  برئاسة  والتحرير  التنمية  كتلة  اقرتاح  يقوم   
اساس 64 مقعدا بالتصويت االكرثي، و64 مقعدا بالتصويت النسبي، وعىل اساس االقضية 
الـ26 املعمول بها تاريخيا مع فصل مرجعيون عن حاصبيا. يأيت االقرتاع النسبي عىل اساس 

املحافظات الخمس، مع تقسيم جبل لبنان اىل شاميل وجنويب.

يزاوج  اقرتاح تيار املستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي االشرتايك للقانون املختلط 
بني النظامني االكرثي والنسبي )26 دائرة اكرثية وست دوائر نسبية(، ويقوم عىل انتخاب 68 
نائبا وفق التصويت االكرثي، و60 نائبا وفق التصويت النسبي. وورد يف مادته 89 ان "لكل 
ناخب الحق يف ان يقرتع يف الدائرة الخاضعة للنظام االكرثي لعدد من املرشحني يساوي عدد 
املقاعد فيها وفقا للتوزيع الطائفي العائد اليها. ويحق لكل ناخب يف ان يقرتع يف الدائرة 
ترتيب  اجل  من  املتنافسة.  اللوائح  بني  مقفلة من  واحدة  النسبي الئحة  للنظام  الخاضعة 
املرشحني، يكون  للناخب الحق يف صوت تفضييل ملرشح واحد من ضمن الالئحة التي يكون 

قد اختارها، بوضع اشارة يف املربع الفارغ يف مقابل اسم املرشح".

القانون املختلط: املقاعد مناصفة 
بني االكثري والنسبي

... والقانون املختلط الثالثي: 60 ـ 68 
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georgestchahine@gmail.com

بهيج طبارة: ساذٌج َمن يعتقد 
أن القوى السياسية تطرح قانونًا مثاليًا 

■ دخل مجلس النواب يف والية جديدة ممددة 
رأيك  ما  واحدة.  والية  الستكامل  الثانية  للمرة 
التمديد دستوريا وسياسيا بعدما قال  قانون  يف 

املجلس الدستوري كلمته؟
الصادر  النواب،  ملجلس  الثاين  التمديد   □
كام   ،2014 الثاين  ترشين   11 يف  وحيدة  مبادة 
الكرث  للدستور  مخالف  رأيي  يف  االول،  التمديد 
قرار  حيثيات  اىل  الرجوع  يكفي  سبب.  من 
املجلس الدستوري يف مراجعة الطعن ضد قانون 
لة وبليغة عن  التمديد، وهي تعربرِّ يف صورة مفصَّ

االسباب، ومنها:  
• ان دورية االنتخاب مبدأ دستوري يرتبط مببدأ 
مدة  متديد  وان  الشعب،  من  السلطة  انبثاق 
الوكالة النيابية بقرار من مجلس النواب وحرمان 
يؤدي  خياراته،  تحديد  يف  حقه  من  الشعب 
الفرتة  يف  النواب  مجلس  رشعية  يف  الطعن  اىل 

املمددة، ويف رشعية كل ما يصدر عنه.
• متديد والية مجلس النواب بقرار منه يتعارض 
االخالل  اىل  ويؤدي  النيابية،  الوكالة  مفهوم  مع 

بالتوازن الذي تقوم عليه هذه الوكالة.
يفرتض  االستثنائية  الظروف  نظرية  تطبيق   •
احداثا خطرية جدا غري متوقعة تحول دون تأمني 
االنتظام العام، واجراء االنتخابات النيابية دوريا 
هو من اركان االنتظام العام، وال يجوز التفريط 

به بحجة الظروف االستثنائية.
توافر  حال  يف  حتى   – االستثنائية  الظروف   •
االنتخابات  تأجيل  تربر  ان  ميكن   – رشوطها 

مقابلة

يجزم الوزير السابق للعدل الدكتور بهيج طبارة بان متديدي والية مجلس النواب 
مخالفان للدستور، مستعينا بحيثيات القرار االخري للمجلس الدستوري يف مراجعة 
االبطال. اال انه يشكك يف الوقت نفسه يف استعداد االفرقاء السياسيني لوضع قانون 
انتخاب تطبعه املثالية والنزاهة والعدالة. كان له باع طويلة يف وضع املعايري املالمئة 
لقانون االنتخاب، ويتطلع اىل دور مامثل للمثقفني وهيئات املجتمع املدين املعنية 

برسم خياراته  

الظروف  تزول  ريثام  محدودة  مدة  النيابية 
مجلس  والية  متديد  تربر  ال  انها  اال  االستثنائية، 

النواب سنتني وسبعة اشهر.
تحفظ،  دون  من  االسباب  هذه  شخصيا  اتبنى 
خطري  قرار  اتخاذ  اجل  من   - انه  اليها  واضيف 
كتأجيل االنتخابات النيابية وحرمان الشعب وان 
 - ممثليه  اختيار  يف  الدستوري  حقه  من  موقتا 
بسبب الظروف اإلستثنائية، ال بد من ان تتوافر 
ان  اي  القاهرة.  القوة  رشوط  الظروف  هذه  يف 
تكون مثة احداث غري متوقعة، خارجة عن ارادة 
يف  االنتخابات  اجراء  استحالة  اىل  ادت  املشرتع، 
مواعيدها. لذلك فان املجالس النيابية يف العامل مل 
تعمد اىل متديد واليتها اال عندما كانت مضطرة اىل 
ذلك، بسبب ظروف الحرب التي يستحيل معها 
بد  ال  كمخرج  التمديد  فيأيت  االنتخابات.  اجراء 
منه منعا للفراغ. اال انه يبدو ان القوى السياسية 
اىل  مرتاحة  النواب،  املمثلة يف مجلس  لبنان،  يف 
التوازنات القامئة يف ما بينها، وانها تخىش ما قد 
يخبئه االنتخاب من مفاجآت. وهي لذلك تفّضل 
االبقاء عىل الوضع كام هو، لوالية جديدة ممددة.  
هذا هو، يف رأيي، التفسري السيايس للتمديد. اذ 
ان الوضع االمني يف البالد ال ميكن ان يربر عدم 
اجراء االنتخابات، السيام ان ترصيحات املسؤولني 
تتواىل منذ قرار التمديد، مطمئنة الخارج والداخل 
ان  ايضا  السيام  البالد،  يف  عموما  االوضاع  عن 
احد  وفاة  بعد  جزين،  يف  الفرعية  االنتخابات 

نوابها، سوف تجري يف موعدها.

■ ربط قانون التمديد يف اسبابه املوجبة الوالية 
الطويلة املمددة باعتبارين. اول انتخاب الرئيس 
قانون  اىل  التوصل  وثان  للجمهورية  العتيد 
هذه  بني  الربط  يجوز  هل  لالنتخاب.  جديد 

االستحقاقات؟ 
□ نرش قانون التمديد االخري يف الجريدة الرسمية 
من دون اسباب موجبة، يف حني ان اقرتاح قانون 
ارفق  فتوش  نقوال  النائب  من  املقدم  التمديد 
بـ25 صفحة من االسباب املوجبة التي تتحدث 
عن املخاطر التي تتهدد لبنان، وما هو مخطط له 
واالحداث االمنية املنتظرة التي هي اخطر بكثري 
وجود  عدم  اىل  وبالنظر  القامئة.  االحداث  من 
اضطر  التمديد،  لقانون  معلنة  موجبة  اسباب 
مداوالت  اىل  الرجوع  اىل  الدستوري  املجلس 
النواب يف جلسة اقرار التمديد التي ورد فيها ان 
من مربرات التمديد التوافق عىل قانون انتخاب 
جديد. حسم املجلس الدستوري املوضوع بقوله، 
يف حيثيات قراره، ان متديد والية مجلس النواب 
ال يجوز ان يربر بشغور سدة رئاسة الجمهورية 
يف  جديد.  انتخاب  قانون  عىل  بالتوافق  وال 
العودة اىل قرار املجلس الدستوري، فان حيثياته 
كان يجب ان تقوده، يف صورة طبيعية، اىل ابطال 
قانون التمديد. اال انه مل يفعل، النه عندما اصدر 
قراره يف 2014/11/28 كانت مدة والية مجلس 
النواب انتهت، وان ابطال قانون التمديد يؤدي 
اىل فراغ عىل صعيد املؤسسة الدستورية األم اي 
: هل كان يف وسع  السؤال هو  النواب.  مجلس 
الراسخ  اقتناعه  بني  التوفيق  الدستوري  املجلس 
التمديد  بأن  قراره  حيثيات  يف  عنه  عربَّ  الذي 
مخالف للدستور، وبني حرصه عىل عدم حصول 
يتبني  تقدمت، كام  االبطال  ان مراجعة  الفراغ؟ 
اسبوع  قبل  ذاته،  الدستوري  املجلس  قرار  من 
الذي  النواب. فام  انتهاء مدة والية مجلس  من 
التي  الجلسة  يف  الدستوري  املجلس  مينع  كان 
قرار  اتخاذ  الطعن  مراجعة  تقديم  يوم  عقدها 

بقانون  العمل  بوقف  صالحيته  ضمن  من  هو 
مينع  كان  الذي  ما  تنفيذه؟  وتعليق  التمديد 
املراجعة  تقديم  يوم  امللتئم  الدستوري  املجلس 
انقطاع اىل حني  االستمرار يف االنعقاد من دون 
بت املراجعة، متجاوزا بعض االجراءات الشكلية 
دام  ما  الدستورية،  املخالفة  فداحة  اىل  بالنظر 
قانون  ان  اعضائه  آراء  باجامع  املجلس  اقتناع 
التمديد مخالف البسط املبادىء الدستورية؟ ان 
مأخذنا عىل املجلس الدستوري انه عقد جلسة 
ورد  كام   – سببا  ير  ومل  املراجعة،  تقديم  يوم 
العمل  وقف  طلب  الستجابة   – ذاته  القرار  يف 
بقانون التمديد. مأخذنا عليه انه ترك الوقت مير 
الثاين  ترشين  اواخر  اال  قراره  يلتئم الصدار  ومل 
النواب  مجلس  مدة  كانت  بعدما  اي   ،2014
قرار  ابطال  لعدم  سبب  لديه  واصبح  انتهت 
التمديد ميكن ان ُيجمع االعضاء عليه، هو تفادي 
حدوث الفراغ يف املؤسسات الدستورية. لو بادر 
املجلس الدستوري اىل االلتئام فور ورود مراجعة 
الصدار  انقطاع  دون  من  ملتئام  وبقي  الطعن، 
قراره، لكان انسجم مع ما عربَّ عنه من اقتناعات 
ورمى الكرة يف ملعب مجلس النواب، تاركا له ان 
يتخذ قرارا جديدا بالتمديد للمدة الالزمة فقط 
حيثيات  بقيت  ملا  فعل  لو  االنتخابات.  الجراء 
تصلح  ورق  عىل  حربا  الحال،  هي  كام  قراره، 

مناسبة  يف  الحقوق.  كلية  يف  ملحارضة  عناوين 
فّخ  يف  الدستوري  املجلس  االول سقط  التمديد 
النصاب الذي مل يتوافر بسبب عدم حضور مثانية 
من اعضائه. ووَقع هذه املرة يف فّخ الحرص عىل 

اصدار قرار يقرتن باجامع االعضاء.

االنتخاب  قانون  ان  بري  نبيه  الرئيس  يقول   ■
شكله  يف  بنَّاء  غموضا  يحمل  الذي  هو  املثايل 
ومضمونه، وال ينبىء بنتائج االنتخابات مسبقا؟

□ مشاريع  قوانني االنتخاب املتداولة هي، عىل 
اصحابها،  قياس  عىل  لة  مفصَّ مشاريع  العموم، 
االنتخابية،  الدوائر  تقسيم  اىل  بالنسبة  سواء 
او  املعتمد،  االنتخايب  النظام  اىل  بالنسبة  او 

هذه  رين  تذكرِّ القانون.  من  الباقية  االحكام 
الذي  امريكا  واليات  احدى  بحاكم  املشاريع 
تحقق  انتخابية  دائرة  برسم  قرنني  منذ  اشتهر 
يشبه  غريب  عجيب  نحو  عىل  لحزبه  الفوز 
بعض الحيوانات املنقرضة.  هذه املبادرة ال تزال 
بلفظة  عنها  ُيعربَّ  اليوم  حتى  االذهان  يف  ماثلة 
اسمي  من  ة  املشتقَّ  )Gerrymandering(
الحاكم والحيوان املنقرض، للتدليل عىل التالعب 
هذا  يف  املهارة  عليه  تنطوي  ان  ميكن  الذي 
قانون  يف  ذلك  الصارخ عىل  املثال  نجد  املجال. 
االنتخاب الذي توافق عليه املؤمِترون يف الدوحة 
عام 2008، اي قانون يعتمد القضاء طبقا لقانون 
1960 كام جاء حرفيا يف نص االتفاق، مع بعض 
التعديالت يف تقسيم الدوائر االنتخابية، بعكس 
توجهات اتفاق الطائف. يومئذ اشتد التنازع بني 
بريوت،  الثانية يف  الدائرة  السياسية عىل  القوى 
اليوم  يف  الصادرة  الصحف  احدى  ان  درجة  اىل 
عنونت صفحتها  الدوحة،  مؤمتر  ايام  من  الثاين 
تقرر  بريوت  الثانية يف  "الدائرة  يأيت:  االوىل كام 
القانون  اساس  عىل  واللبنانيني".  لبنان  مصائر 
، فان اكرث من  ض عنه اتفاق الدوحة  الذي متخَّ
مئة مقعد من اصل 128 ُحسمت نتائجها قبل 
 2009 انتخابات  وان  الدوحة،  ومنذ  االنتخاب 

جرت عمليا يف سبع دوائر فقط من اصل 28 

ما دام قانوننا االنتخابي غير 
قادر على تأمني الحقوق 
وردع املخالفات، ال يمكن 

القول ان االنتخابات في لبنان 
تتوافر فيها مقومات 

الشمولية والحرية والنزاهة

الوزير السابق الدكتور بهيج طبارة.
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دائرة انتخابية. ان دعوة الرئيس نبيه بري اىل 
االنتخابات  بنتائج  ينبىء مسبقا  قانون ال  وضع 
هي ـ كام افهمها ـ دعوة اؤيدها بقوة اىل وضع 
قانون منصف وعادل يسمح للناخب بأن يتحرر 
نتيجة  تعكس  بحيث  واملؤثرات،  الضغوط  من 

االنتخابات حقيقة الواقع السيايس يف املجتمع.

لقانون  والدستوري  القانوين  االطار  هو  ما   ■
االنتخاب املثايل او املمكن يف الحد االدىن؟ كيف 
تحدده؟ أنت َمن كلف بصفتك وزيرا للعدل عام 
1996 وضع معايري مثل هذا القانون؟ ما هي؟ 

هل ال تزال صالحة؟
بعد  العدل،  وزارة  يف  طرحنا   1996 عام   □
يف  افكارا  القانون،  اهل  من  نخبة  مع  التشاور 
للمساهمة يف  الوزراء  اىل مجلس  رفعناه  تقرير 
اعداد قانون حديث لإلنتخاب. من هذه االفكار 
ما يصح لكل زمان ومكان كخفض سن االقرتاع اىل 
الذي  العسكريني حق االقرتاع  18 سنة، واعطاء 
حرُموا من مامرسته منذ عقود.  منها ايضا وضع 
قوال،  ال  فعال  تحول،  القانون  يف  رادعة  احكام 
دون تأثري املال عىل ارادة الناخب وتساوي بني 
املرشحني يف الظهور االعالمي. تلك امور بديهية 
الدميوقراطية.  الدول  يف  نقاش  موضع  تعد  مل 
ان  نظام دميوقراطي،  اي  ، يف  اليوم  ليس جائزا 
اموال  من  االنتخابية  الحمالت  بتمويل  ُيسمح 
اموال  ُتنفق  ان  جائزا  ليس  الخارج.   من  تأيت 
الدوالرات كام يف  طائلة تزيد عن مئات ماليني 
احد  ُيالحق  ان  دون  من   ،2009 عام  انتخابات 
مسموحا  ليس  احد.  نيابة  تبطل  ان  دون  ومن 
وسائل  استخدام  ونزيهة  حرة  انتخابات  يف 
ملصلحة  منها،  املرئية  سيام  ال  الخاصة،  االعالم 
املرشح الذي ينتمي اليها وُيحرم منها املرشحون 
يف  متخلفة  تزال  ال  االنتخابية  قوانيننا  الباقون. 
هذه املجاالت. ليس ادل عىل ذلك مام ورد يف 
تقرير الهيئة الرسمية التي ارشفت عىل انتخابات 
2009 بأن مبالغ ضخمة انفقت، ما اوجد خلال 
بني فئات املرشحني وفقا لقدرتهم املالية، وبالتايل 
بان  الهيئة  تعرتف  الناخبني.  ارادة  عىل  تأثريهم 
كذلك  رقابتها.  اطار  خارج  بقي  االنفاق  هذا 
واملسموع  املريئ  االعالم  وسائل  اىل  بالنسبة 
استسلمت  الوسائل  ان هذه  الهيئة  وقد ذكرت 
من  وتفلتت  الطائفية،  او  السياسية  النتامءاتها 
خالل  االعالمي  املسار  ضبط  يف  الهيئة  مشاركة 

من  معني،  ظرف  يف  هو  كام  السيايس،  الواقع 
اآلخر.  البعض  تحجيم  او  البعض  تضخيم  دون 
يساهم، يف هذه املرحلة بالذات، يف اخراج لبنان 
بري  الرئيس  مرشوع  القامئة.  االصطفافات  من 
اال  اإلنتخاب،  قانون  اىل  النسبي  النظام  ُيدخل 
انه يحرصه بنصف املقاعد فقط ويبقي النصف 
اآلخر خاضعا للنظام االكرثي. يف رأيي اذا سلَّمنا 
يجب  وجدواه،  النسبي  النظام  اعتامد  برضورة 
باستثناء  االنتخابية  الدوائر  كل  يف  نعتمده  ان 
الحاالت التي يتعذر تطبيقه مع النظام الطائفي. 
نائب  سوى  معينة  لطائفة  يكون  ال  عندما  اي 
الكبار  الدستوريني  بعض  نبَّه  وقد  مثال.  واحد 
تأليف  رشعية  عىل  املختلط  النظام  خطورة  اىل 
املجالس املنبثقة منه، النه يخرق قاعدة املساواة 
معينة،  باكرثية  بعضهم  يفوز  اذ  املرشحني.  بني 
ويصبح  مختلفة،  باكرثية  اآلخر  البعض  ويفوز 

لديك نوعان من النواب يف مجلس واحد.

والسياسية  املذهبية  االنقسامات  ظل  يف   ■
سنشهد  اننا  تتصور  هل  اللبنانيني،  بني  الحادة 

والدة قانون جديد لالنتخاب؟
□ ساذج َمن يعتقد ان القوى السياسية املهيمنة 
عىل اوضاع البلد ميكن ان تطرح من تلقاء نفسها 
اىل  يؤدي  ذكرت  التي  باملعايري  لالنتخاب  قانونا 
تقليص نفوذها. اال انه يجب ان ال نستخف او 
نقلل من اهمية الضغط الذي ميكن ان ميارسه 
املثقفون وهيئات املجتمع املدين متى تضافرت 
جهودهم الدخال االصالحات املطلوبة عىل قانون 
االنتخاب، وان عىل مراحل.  لوال هذه الضغوط 
ملا كان موضوع النسبية مطروحا بالجدية التي 
نشهدها اليوم. قانون االنتخاب عصب كل نظام 
متابعة  موضع  يكون  ان  ويجب  دميوقراطي، 
اهل الفكر واالختصاص، الحريصني عىل مستقبل 
بلدهم، رشحا للرأي العام عن اهميته، وتعليقا 
وتحريكا  وحشدا  املتداولة،  املشاريع  عىل 
بالحد  عادل  قانون  اجل  من  الصامتة  لالكرثية 
ان  عىل  العدالة.  معايري  من  االقل  عىل  االدىن 
ـ  فيها  مبا  مفتوحة  االخرى  الخيارات  كل  تبقى 
اذا تعذر الوصول اىل مثل هذا القانون ـ تنظيم 
االقرتاع  اىل  االنتخاب،  يوم  تدعو،  شاملة  حملة 
قوة  اقوى  مجموعها  يف  تشكل  بيض  باوراق 
ناخبة، تعبريا عن غضب املواطنني واستنكارهم، 

ومتسكا بالقيم الدميوقراطية االصيلة.

قادر  غري  االنتخايب  قانوننا  دام  ما  االنتخابات. 
عىل تأمني مثل هذه الحقوق، او عىل ردع مثل 
االنتخابات  ان  القول  ميكن  ال  املخالفات،  هذه 
يف لبنان تتوافر فيها مقومات الشمولية والحرية 

والنزاهة.

االنتخاب  قانون  حول  مجددا  النقاش  فتح   ■
الجديد انطالقا من القانون املختلط للرئيس بري 
وفق  نائبا  و64  االكرثي  النظام  وفق  نائبا   64(
النظام النسبي(. اي قانون يصلح لهذه املرحلة: 
املختلط ام االكرثي ام النسبي ام قانون الدائرة 

الفردية؟
يف  متقدمة  خطوة  بري  الرئيس  مرشوع   □
االنتخابية  لالنظمة  ان  ذلك  الصحيح.  اإلتجاه 
االتجاهات  تصوير  تتعدى  وظائف  العامل  يف 
ظرف  يف  هي  كام  القامئة  السياسية  واالوضاع 
الدولة  توجه  باختالف  تختلف  وظائف  معني. 
يف  اليوم  الشكوى  تتوخاها.  التي  واالهداف 
لبنان هي من الرشخ العمودي القائم بني القوى 
السياسية الذي انعكس شلال مخيفا يف مؤسسات 
قانون  يساهم  ان  ميكن  كيف  املختلفة.  الدولة 
اعتامد  ان  الشكوى؟  االنتخاب يف معالجة هذه 
من  بديال  االنتخاب  قانون  يف  النسبي  النظام 
السياسية  القوى  لكل  يسمح  االكرثي  النظام 
يف  تتمثل  ان   – معينا  حجام  بلغت  متى   –
خالفا  ـ  فهو  حجمها.  بنسبة  النواب  مجلس 
اكرب  االكرثية حجام  ُيعطي  ال   - االكرثي  للنظام 
يكن حجمها،  ايا  االقلية،  يحرم  وال  من حجمها 
تسمح  السيايس.  القرار  املشاركة يف صناعة  من 
ومذهب.  طائفة  كل  داخل  بالتعددية  النسبية 
معها يصبح مجلس النواب مرآة تعكس حقيقة 

يجب ان ال نستخف بالضغط 
الذي يمكن ان يمارسه 

املثقفون وهيئات 
املجتمع املدني متى 

تضافرت جهودهم الدخال 
االصالحات املطلوبة على 

قانون االنتخاب

Untitled-1   1 11/26/14   4:14 PM
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مقابلة
غالب نصار

حياة أرسالن: 
نريد كوتا مقاعد وليس حّق الترّشح فقط

رئيسة "هيئة تفعيل دور املرأة يف القرار الوطني" حياة ارسالن.

عشريته او طائفته او حزبه. لذا، يجب ان 
يكون قانون االنتخاب عادال يك مينحنا حقنا 
الشعب  ان  الواقع  ميثلنا.  َمن  اختيار  يف 
لكنه  به،  نطالب  مبا  يطالب  كله  اللبناين 
اسبابه  ولديه  منزله  يف  قابع  لالسف  ويا 
رمبا. لذا بدأنا التحرك عىل االرض، ووجدنا 
عرب  بحقوقنا  املطالبة  اجل  من  افعل  ذلك 
ما  نسوا  املسؤولني  الن  الراقية،  الكلمة 

يريده الشعب.

■ اي قانون انتخاب يريده املجتمع املدين؟ 
جميع  يفي  عادال  انتخاب  قانون  نريد   □
التمثيل،  صحة  لجهة  حقوقهم  املواطنني 
الفئات  من  النها  املرأة  حق  يف  عادال 
املهمشة، ويف حق الشباب الذين يجب ان 
يكون لهم صوتهم يف انتخاب ممثليهم، ويف 
حق املغرتبني والجيش ايضا وان كان يتبع 

مؤسسة رسمية.

■ انتم اول َمن طالب بالكوتا النسائية، مع 
املرأة  باعطاء  ويطالب  يرفضها  البعض  ان 

الحق يف الرتشح من دون نسبة معينة؟
موقت  كتدبري  النسائية  الكوتا  مع  انا   □
الذكورية  العقلية  تعتاد  يك  ومرحيل، 
الحياة  يف  املرأة  وجود  عىل  واملجتمع 
املشاركة  حق  لها  وان  والعامة،  السياسية 
يف اتخاذ القرار وصنعه. وجودها يف مراكز 
ان  عىل  القدرة  ولها  للوطن،  غنى  القرار 
تعمل يف الشأن العام. بعد اجراء دورتني او 
ثالث دورات انتخابية وفق الكوتا النسائية 
تلغى هذه، وترتشح املرأة وفقا للكفاية. يف 
فرنسا  مثل  جدا  املتطورة  العامل  دول  كل 
مجلس  يف  مرتفعة.  النسائية  الكوتا  نسبة 
الشيوخ النسبة هي 50 % للرجل و50 % 
ملا  لذلك  رضورة  مثة  يجدوا  مل  لو  للمرأة. 
بأن تشارك، ولو مل يشعروا  للمرأة  سمحوا 
ملا  لوجودها  يكرتث  ال  العام  الرأي  بان 
ينطبق  االمر  القانون. هذا  ضمنوا ذلك يف 

ايضا عىل املانيا.

■ تطالبون بتكريس حق املرأة يف القانون 
يف ان يكون لها عدد من املقاعد؟

مقاعد  بنسبة  نبدأ  ان  اقرتحنا  االن.  حتى 
عىل  وتتصاعد   ،% و20   15 بني  للسيدات 
مراحل وصوال اىل 30 %، لكن حاليا هناك 
اربع نواب سيدات فقط من اصل 128 نائبا، 
الكثري  تلقينا  يفعلن؟  ان  يستطعن  فامذا 
للداخلية  سابقني  وزراء  من  الوعود  من 
ومن نواب، لكن حتى االن مل ينفذوا شيئا. 
قرارات  عىل  متكلني  جهودنا  نتابع  سنظل 
دولية لتكريس حق املرأة يف العمل يف كل 
وتحسني  واالقتصادية،  السياسية  امليادين 
وضعها النها مغبونة، وهي دوما تدفع اكرب 

االمثان.

للمجتمع  جديدة  تحركات  من  هل   ■
املدين ما دام قانون االنتخاب قيد البحث؟

قدمت  املدين  املجتمع  هيئات  كل   □
ضمنها  من  وانا  انتخابية،  قوانني  مشاريع 
الوزير بطرس، والهيئة  قدمت مرشوعا اىل 
املجلس  وكذلك  مرشوعا،  قدمت  الوطنية 
انهم  من  متاما  واثقني  غري  لكننا  النسايئ. 
النسائية  الهيئات  قدمته  مبا  سيأخذون 
اكرث  االمر ضغطا  يتطلب  املدين.  واملجتمع 
اكرب، واذانا مفتوحة.  الجمهور، ودعام  من 
مهام اقفلت االذان ال بد من ان تفتح تحت 
دوما  جاهزون  نحن  واملطالبة.  الضغط 
بانهم  نثق  ال  لكننا  االرض،  عىل  للتحرك 
عمليا  الدعم  ترجمة  املطلوب  جديون. 
نجلس  ان  يكفي  فال  التحرك،  اشكال  بكل 
يف العتمة ونلعنها، بل ال بد من ان نيضء 
شمعة بيدنا وجهدنا. يعترب الرأي العام انه 
نقنعه  ان  يجب  لذا  باملوضوع،  معني  غري 
بانه معني الن الشعوب الحية ال ميكن ان 
الرأي  عليها.  يفرض  ما  يف  وتتجمد  تتسمر 
الفاعل والوازن.  العام يجب ان يكون هو 
يفرز  الجمهور  نرى  اننا  الحظ  سوء  من 
دوما،  ينتقدها  انه  مع  ذاتها  القيادات 
توجهات  يناقض  وهذا  القيادة،  لها  ويوفر 
يجب  هنا  من  والعرشين.  الحادي  القرن 
لهم وليس  القرار  بان  اللبنانيون  يقتنع  ان 
حتى  ووعيا  نضجا  يتطلب  وهذا  للزعامء. 
الناس  توعية  مسؤولية  بيدنا.  قرارنا  نتخذ 

تقع علينا اوال، وعىل وسائل االعالم ايضا. 

نطالب بقانون انتخاب عادل 
في حق املواطن واملرأة 

والشباب واملغتربني والجيش

نريد عددا محددا من 
املقاعد ُيحفظ للنساء 

في كل دائرة

فتحت االمرية حياة وهاب ارسالن معركة الكوتا النسائية يف قانون االنتخاب منذ عام 2004 بصفتها رئيسة "هيئة تفعيل دور 
املرأة يف القرار الوطني". تتابعها حاليا مع حراك املجتمع املدين كونها الناطقة االعالمية باسم "الهيئة الوطنية لشؤون املرأة 

اللبنانية"، سعيا اىل قانون انتخاب عادل  

□ متاما. نريد ان يكون هناك عدد محدد 
للنساء  القانون  يف  محفوظ  املقاعد،  من 
القانون عىل مقاعد  اذا نص  دائرة.  يف كل 
تأيت  ان  يجب  لبنان،  جبل  يف  نساء  لثالث 
ثالث نساء ولو مل ينتخبهن احد. نريد كوتا 
مقاعد وليس حق الرتشح فقط. ال احد مينع 
عدالة  ال  ينتخبها؟  َمن  لكن  املرأة،  ترشح 
والسابقة،  الحالية  االنتخابات  قوانني  يف 
وهي مفصلة عىل قياس ست زعامات من 
نريد  لذا  هنا.  القضية  وتنتهي  الطوائف، 

قانونا عادال يف حق املرأة والرجل.

واالقرتاحات  املشاريع  يف  خالف  مثة   ■
نسبة  اي  الكوتا.  نسب  حول  املقدمة 

تفضلون يف املرحلة االوىل؟
بكني  مؤمتر  قرر  ما  وفق  املئة  يف   30  □
للبحث  خصص  الذي   1995 عام  العاملي 
كل  ازالة  بهدف  املرأة  قضايا  كل  يف 
الكوتا  ضمنها  ومن  ضدها،  التمييز  انواع 
 1979 عام  عقد  مؤمتر  سبقه  النسائية. 
مؤمتر  يف  املقررة  النسبة  قراراته.  تنفذ  مل 
النيابية  او  الوزارية  للمقاعد  ليست  بكني 
الدولة  مؤسسات  لكل  بل  فحسب، 

والوظائف العامة.

مع  النقاشات  يف  توصلتم  ماذا  اىل   ■
املسؤولني لتحصيل هذا الحق؟

املشاريع  كل  يقتنعوا.  لن  فعلنا  مهام   □
بل  للمقاعد  كوتا  تتضمن  مل  املقرتحة 
بطرس  فؤاد  الوزير  مرشوع  منذ  للرتشح، 

النسائية  الكوتا  معركة  يف  االستمرار  غاية 
حتى النهاية، اقرار قانون انتخاب ال يؤمن 
حق املرأة يف الرتشح عىل اللوائح االنتخابية 
لها  يضمن  بل  فحسب،  معينة  كوتا  وفق 
قانونا عددا محددا من املقاعد وان بنسبة 
الناس  لجعل  اوىل،  كمرحلة   %  20 او   15
يعتادون عىل فكرة مشاركة املرأة يف الحياة 
وعدد  الرتشح  حق  يكون  ان  عىل  العامة، 

املقاعد مفتوحا يف الدورات املقبلة.

تتناول حياة ارسالن هذا املوقف يف حديثها 
اىل "االمن العام" وهي تروي الحيثيات. 

■ كيف بدأتم التحرك لتكريس حق املرأة 
يف الرتشح ونيل مقعد نيايب؟

املرأة  دور  تفعيل  "هيئة  ترخيص  نلنا   □
يف القرار الوطني" عام 2006، وكان هدفنا 
االسايس تثبيت موضوع الكوتا. عقدنا لهذه 
املوضوع  الن  وندوات  مؤمترات  الغاية 

ومساحة  وطنية  قضية  الينا  بالنسبة 
له  وطننا  بان  نشعر  نحن  دميوقراطية. 
العام يف  الشأن  نعمل يف  ان  علينا يف  حق 
الرجل.  مع  جنب  اىل  جنبا  تطويره  سبيل 
اقتحمنا  بل  بالكوتا.  عملنا  نحرص  مل  لكننا 
كل امر عىل عالقة بالحركات املطلبية من 
بحياة  لننعم  املدين،  املجتمع  حراك  ضمن 
وليأخذ  اجتامعية،  وعدالة  دميوقراطية 
زعيم  من  وليس  وطنه  من  حقه  املواطن 
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تحقيق
داود رمال

aborami20@hotmail.com

بعد 7 أشهر على شغور الرئاسة األولى 
هل كان في اإلمكان أفضل مّما كان؟

تخطى الشغور اكرث من نصف عام بانقضاء االشهر السبعة االوىل والبالد بال رئيس للجمهورية. تصبح مهمة قّص العالقة برئيس 
الدولة ملن كان قريبا منه او عمل يف ظله، يك يفصح عن جانب من ادارة الرئيس الحكم واسلوب عمله. خرب التجربة الوزير 
السابق ناظم الخوري مستشارا للرئيس ميشال سليامن، ومن قبل رفيق شالال املستشار االعالمي يف عهود ثالثة رافقت الرؤساء 

امني الجميل وميشال عون واميل لحود

■ بعد سبعة اشهر من الشغور هل كان يف 
االمكان ان ال تكون االوضاع كام هي االن؟

رضورة  لبنان  يف  الجمهورية  رئيس  هل   □
دولة  ولكل  دولة،  يف  نعيش  نحن  ال؟  ام 
الدول  رشعة  وقانونية.  دستورية  مقومات 
والتعاطي  رأس،  دولة  لكل  يكون  ان  تحتم 
النظر  بغض  الدولة  رأس  خالل  من  يكون 
رئاسيا  الحكم  نظام  وطبيعة  عن صالحياته 
او برملانيا او سواه، والدول هي التي تختار 
النظام املناسب. لكن هل رئيس الجمهورية 
قاربنا  اذا  حاجة.  هو  نعم  لبنان؟  يف  حاجة 
فان  اللبنانية،  الصيغة  زاوية  من  املوضوع 
املسيحية  املشاركة  انه ميثل  الرئيس  اهمية 
الحكم،  نهجه يف  لكن من خالل  الحكم.  يف 
الصعيد  عىل  الجامع  الوفاقي  النهج  يتبع 
مبوقع  العودة  يحاولون  اليوم  الوطني. 
املسيحي  الدور  اطار  اىل  الجمهورية  رئيس 
عن  يعرب  كونه  مقبول  غري  هذا  الحكم.  يف 
لبنان،  يف  الطوائف  لكل  املشاركة  رمزية 
الدستورية  املواقع  عىل  ينطبق  ما  وهو 
االخرى. اي ان الصيغة اللبنانية عىل صعيد 
املشاركة فريدة من نوعها. ما يحصل اليوم 
عامليا يثبت ان الصيغة اللبنانية عىل مستوى 
املشاركة هي االنجح. العامل يبحث يف كيفية 
كل  ومكونات  العددية  االقليات  مشاركة 

■ كيف تروي تجربة رافقت عهودا ثالثة؟
□ تختلف ظروف الفراغ بني عهدي الرئيسني 
امني الجميل واميل لحود، وان كان القاسم 
الجمهورية.  رئيس  تغييب  بينهام  املشرتك 
يف  الطائف،  اتفاق  قبل  حصل   1988 فراغ 
حني حصل فراغ 2007 بعد تطبيقه. يف عهد 
خلفه،  انتخاب  تعذر  بعد  الجميل،  الرئيس 
له  كانت  التي  الصالحيات  الرئيس  استعمل 
يف تشكيل الحكومة مبوجب مرسوم، فاختار 
ميشال  العامد  برئاسة  العسكري  املجلس 
عون. اال ان البالد عاشت تجربة قاسية امنيا 
مفاعيل  عن  العام  الرأي  شغلت  وسياسيا 
الفراغ الرئايس شكال ومضمونا، السيام وان 
خاليا،  او  شاغرا  يكن  مل  الجمهوري  القرص 
جلسات  وعقد  فيه  اقام  عون  العامد  الن 
مبديرياتها  الرئاسة  ودوائر  الحكومة، 
يف  الوزراء  مجلس  رئاسة  كدوائر  عملت 
مثل  الحكومة  بعمل  املتصلة  املواضيع  كل 

الخوري: رئيس الجمهورية ال يمكن 
اال ان يكون وفاقيا

شالال: شغورا 2007 و2014
في الشخص واملبنى

من  يتشكل  بلد  ولبنان  الحكم،  يف  مجتمع 
التي  هي  الصيغة  هذه  مكونات.  مجموعة 
تبقي مناعة لبنان وتدعم استمراره يف هذا 

البحر الهائج يف الرشق االوسط. 

ما  شغورا،  وليس  رئيس  هناك  كان  لو   ■
الذي كان تبدل؟

الرئيس.  حكم  باسلوب  االمر  يرتبط   □
مقدوره  يف  ووفاقيا  جامعا  كان  اذا 
االزمات.  وتجنب  الصدمات  امتصاص 
حلها  عىل  املساعدة  ميكنه  وقعت،  متى 
بني  اللقاءات  استمرار  عرب  تفاقمها،  وليس 
ضامنا  الرئيس  ويكون  املسؤولة،  القيادات 
رئيس  ان  املؤسسات. صحيح  عمل  النتظام 
التنفيذية  الصالحيات  ميلك  ال  الجمهورية 
او  االمور  بعض  مسار  يحدد  تجعله  التي 
التوقيع  يبقى لديه حق  فرضها واقعا، لكن 

واملذكرات  والقرارات  املراسيم  اصدار 
يف  الحكومة  رئاسة  دوائر  كون  والتعاميم، 
حاليا( ظلت  الداخلية  وزارة  )مقر  الصنائع 
سليم  الرئيس  ترأسها  التي  للحكومة  تابعة 
بعدما  بعبدا  قرص  مبنى  يشغر  مل  الحص. 
شغله العامد عون وحكومته لكن الرئيس مل 
يكن موجودا، فكان الفراغ يف املوقع وليس 
يف املبنى، خالفا ملا حصل بعد انتهاء عهدي 
الرئيسني اميل لحود وميشال سليامن حيث 

الفراغ يف الشخص ويف املقر.

والية  انتهاء  بعد  ما  مرحلة  بدت  كيف   ■
الرئيس الجميل؟

□ كان قرص بعبدا خلية نحل. كل النشاطات 
الرسمية منصبة فيه، وكذلك العسكرية الن 
كانت  الجيش.  بقيادة  احتفظ  عون  العامد 
كانت  وان  القرص  يف  تتم  الجيش  مسائل 
الدوائر االدارية غري معنية بها، لكنها تصبح 

وتسهيل العالقة بني مؤسسات الدولة ولديه 
احرتامه، وهو رمز وحدة البالد خصوصا يف 

ظل االنقسامات العميقة.

االمور  بان  الشائعة  النظرية  عن  ماذا   ■
ماشية من دون رئيس للجمهورية؟

□ هذا القول يشاع الن اللبنانيني يف فرتات 
لكن  رئايس،  شغور  ظل  يف  عاشوا  سابقة 
هذه مسؤولية القيادات السياسية، وليس 
ان  مثال  خري  ماشية.  االمور  ان  صحيحا 
متام سالم يف مستهل كل  الحكومة  رئيس 
الوزراء يشدد عىل رضورة  جلسة ملجلس 
املسؤولية  عن  ينم  ما  رئيس،  انتخاب 
ان  يعلم  والنه  بها،  يتمتع  التي  الوطنية 
البلد ال يستطيع االستمرار بال رئيس. كذلك 
الذي   بري  نبيه  الرئيس  اىل  بالنسبة  االمر 
الرئيس.  انتخاب  يدعو مرارا وتكرارا  اىل 
اذا  سليم.  غري  الوضع  ان  يعني  وهذا 
حصل خالف بني رأيس السلطتني التنفيذية 
بينهام؟  املوّفق  سيكون  َمن  والترشيعية 
حتى سري عمل مجلس الوزراء راهنا ليس 
ان  يعقل  ال  اذ  رئيس.  ظل  يف  كان  كام 
كل  توقيع  اىل  قرار  او  مرسوم  اي  يحتاج 
الوزراء. لذلك اقول من حظ لبنان وجود 
الرئيس سالم عىل رأس الحكومة ملعرفته 

او  مراسيم  االمر  يتطلب  عندما  كذلك 
قرارات من وزير الدفاع الذي شغله العامد 
واآلمنة  املكثفة  اليومية  الحياة  ايضا.  عون 
الوضع االمني  اذ اضطرب  نسبيا مل تستمر، 
سلسلة  عون  العامد  حكومة  اتخاذ  بعد 
الحكومة  سلطة  اسرتداد  منها  قرارات 
الرشعي  غري  واقفال  الرشعية  املراىفء  عىل 
منها، وغريها من االجراءات، فحصلت اول 
ثم  اللبنانية،  والقوات  الجيش  بني  مواجهة 
هدأت لتبدأ بعد فرتة "حرب التحرير" ضد 
الحرب  ادت  السوري.  العسكري  الوجود 
وتعرض  االمني  الوضع  تدهور  اىل  تلك 
مواقع الجيش، ومنها محيط القرص، للقصف 
صار  ثم  آمنة.  غري  اليه  الطريق  وصارت 

الوضع اسوأ بعد "حرب االلغاء". 

■ شهد القرص مسريات شعبية تضامنية مع 
العامد عون والجيش؟

ال يمكن انتخاب رئيس 
محسوب على فريق مّعني 

والرتكيبة  الصيغة  بحساسية  العميقة 
اللبنانية ومراعاتها، عرب تحقيق االجامع يف 
مجلس الوزراء، ما يؤدي اىل عدم االتفاق 
عىل قرارات وتأجيلها. الكل يعلم كم هو 

صعب االجامع عىل قرارات مهمة وذات 
نستطيع  ال  الحارض  يومنا  يف  حساسية. 
وطنية  وابعاد  حجم  ذات  قرارات  اتخاذ 

كبرية.  

■ هل يؤدي غياب الرئيس حكام اىل غياب 
دور املوفرِّق بني اللبنانيني؟

يف  الكبري  الدور  للرئيس  ان  املؤكد  من   □
عمله.  باسلوب  مرتبط  وهذا  املضامر،  هذا 
يكون  ان  اال  الجمهورية  رئيس  يستطيع  ال 
يف  الحزيب  النظام  نعتمد  ال  الننا  وفاقيا، 
مقاعد  وتوزيع  الحايل  االنتخاب  قانون  ظل 
رئيس  انتخاب  اال  ميكن  ال  النواب.  مجلس 
هناك  ان  لو  فريق.  اي  عىل  محسوب  غري 
النسبي  النظام  عىل  يقوم  انتخاب  قانون 
لتكتالت  وليس  وطنية  الحزاب  يهيىء 
يف  االمر.  اختلف  رمبا  ومذهبية،  طائفية 
يومنا الحارض ال بديل من الرئيس الوفاقي، 
التفرد  فريق  اي  وسع  يف  ليس  دام  ما 
ال  وصل  واذا  الجمهورية.  رئيس  بانتخاب 
يستطيع الحكم. املسألة ليست عددية، امنا 
هناك الروحية التي تنبع من الدستور يجب 

توافرها يك يتمكن من الحكم. 

الوزير السابق ناظم الخوري.
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□ تغرّيت جزئيا نوعية زواره، اذ تحول اىل 
"بيت الشعب" كام سامه العامد عون، وكان 
وتظاهرات  شعبية  مسريات  يوميا  يشهد 
واعتصامات يف ساحته الداخلية وعىل الطرق 
القرص رسميني  اليه، واختلط  زوار  املؤدية 
وعسكريني وديبلوماسيني وسياسيني بالزوار 
الجدد من طالب مدارس وجامعات وشبان 
تغريت  اختصار  يف  واطفال.  ورجال  ونساء 
معامل القرص من مبنى هادىء، الحركة فيه 
والهتافات  بالناس  يعج  مبنى  اىل  محدودة، 
عند  رفعت  التي  والالفتات  والشعارات 
اىل  ونظرا  الخارجية.  وباحاته  مداخله 
الحرس  اضطر  الصعبة،  االمنية  الظروف 
الجمهوري اىل اعتامد اجراءات امنية خاصة 
املبنى  خارج  تحصينات  واضاف  ومشددة، 
وداخله السيام يف البهو الداخيل الكبري الذي 
التي  السفلية  الطبقة  سقف  عمليا  يشكل 
اضطر العامد عون اىل االنتقال اليها من حني 
القصف  يشتد  كان  عندما  السيام  اخر،  اىل 
ال  زواره يك  استقباله  او خالل  القرص،  عىل 
يتعرضوا للخطر. تّم يومها صب كمية كبرية 
الحديد  ارضية من  املسلح مع  الباطون  من 

لتأمني الحامية املطلوبة.

■ كيف كانت تعمل دوائر القرص؟
□ كان العمل منتظام رغم الظروف القاسية. 
حضور املوظفني يتم بانتظام اال عندما يتعذر 
يف  العاملون  فكان  الطرق،  عىل  االنتقال 
القرص من املدنيني ينامون يف مكاتبهم او يف 
قاعات للنوم استحدثت يف الطبقة السفلية. 
خالل االشهر االخرية التي سبقت احداث 13 
ترشين االول 1990، بلغت االوضاع االمنية 
او  الدخول  االمكان  يف  يكن  ومل  الذروة، 
الخروج بسهولة السيام يف فرتة بعد الظهر. 
الشعبية  املسريات  كانت  النهار  خالل  لكن 
القرص  باحة  يف  واالعتصامات  مستمرة 
اليه  املؤدية  والطرق  به،  املحيطة  واالحراج 
العامد  ينتظرون  كانوا  الذين  بالناس  تعج 
االول  ترشين   13 يف  اليهم.  يتحدث  عون 
سوخوي  طائرات  بقصف  املبنى  اصيب 
وشبت  كبريا  دمارا  به  الحقت  السورية 

لجناح  املالصق  املوظفني  مبنى  يف  حرائق 
كميات  عىل  النار  واتت  الجمهورية،  رئيس 
كبرية من ارشيف الرئاسة. ظل الفراغ مقيام 
يف قرص بعبدا حتى بعد انتخاب الرئيس رينه 
استشهاده  بعد  اليه.  ينتقل  مل  الذي  معوض 
انتخب الرئيس الراحل الياس هراوي، فاعاد 
ترميم قرص بعبدا وتأهيله وانتقل اليه بعد 

اكرث من ثالث سنوات.

■ ومع انتهاء عهد الرئيس لحود؟
دقيقة  يبقى  لن  انه  لحود  الرئيس  اعلن   □
واليته.  انتهاء  بعد  بعبدا  قرص  يف  واحدة 
23 ترشين  ليل  منتصف  ان حل  ما  بالفعل 
مراسم  تأدية  بعد  غادره   2007 الثاين 
للجمهورية.  االخرية كرئيس  للمرة  التكريم 
كان  القرص.  يف  الفراغ  بدأ  التايل  اليوم  يف 
حصل  عام  واختلف  بالفعل،  مؤملا  املشهد 

الجناح  الجميل.  الرئيس  والية  انتهاء  بعد 
يؤدي  الذي  والرواق  كليا،  اقفل  الرئايس 
ندخل  كنا  الذي  الرئيس  مكتب  ايضا.  اليه 
مقفال.  بات  مرات  يوميا  منه  ونخرج  اليه 
املدخل الرئييس للبهو الكبري الذي يؤدي اىل 
الطعام  وقاعة  والصالونات  الرئيس  مكتب 
اقفلت ابوابه الزجاجية الكبرية، وصار رجال 
الخارج  من  يحرسونه  الجمهوري  الحرس 
قاعات  العادة.  هي  كام  الداخل  من  وليس 
22 ترشين والسفراء و25 ايار اقفلت كذلك. 
بعدما  فاقفل  الرئايس  املنزيل  الجناح  اما 
وتم  باملحتويات،  مفصلة  جردة  اجريت 
والصالونات  والقاعات  الغرف  كل  تصوير 
واملكتب وغرف النوم. صار الجناح الرئايس 
مثل قصور االشباح، ال حركة فيه وال حياة.

■ ماذا عن العمل االداري وجناح املوظفني؟
الرئايس، كل يشء طبيعي.  □ خارج الجناح 
صحيح ان ال رئيس للجمهورية، لكن دوائر 
العامون  واملدراء  تعمل،  كانت  الرئاسة 
يحرضون  واالقسام  الدوائر  ورؤساء 
االدارية  االعامل  ويتابعون  مكاتبهم  اىل 
الحكومة  وقرارات  امللفات  ويجمعون 
انتظار  يف  تصدرها،  كانت  التي  واملراسيم 
امللفات  كل  تكون  يك  الرئيس  انتخاب 

مكتملة يف ترصفه. 

تبّدل واقع شغور بعبدا. 
عام 1988 حّل فيه العماد 

عون وعام 2007 خال تماما

املستشار الرئايس رفيق شالال.
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يستنزف النازحون السوريون لبنان ماليا واقتصاديا واجتامعيا، يف املاء والكهرباء وسوق العمل واملدارس والتغذية.

بالجناية. وما كالم وزير الداخلية نهاد املشنوق 
واالرتكابات  االمنية  املخالفات  بأن  فرتة  منذ 
اىل  منها  املئة  يف  خمسني  يف  تعود  والجرائم 
السوريني، سوى دليل رسمي مسؤول  النازحني 
عن حجم الخطر واالنعكاس السلبي عىل الوضع 
مباالة  ال  وسط  ذلك  يحصل  اللبناين.  الداخيل 
املوعودة  املالية  املساعدات  وغياب  دولية، 
من الجهات املعنية، وصوال اىل حد التخيل عن 
تفوق  كارثة  وحيدا  يواجه  لبنان  وترك  امللف 
قدرته عىل االحتامل، يف حني نرى دوال مجاورة 
عربية وغري عربية تتعامل مع موضوع النازحني 
والقدرات  الحدود  يتجاوز  ال  مبا  السوريني 
واالمكانات املتاحة، ومبا ال يؤثر عىل التوازنات 
الداخلية فيها اجتامعيا ودميغرافيا. عىل اننا نرى 
عدد النازحني السوريني يف لبنان بلغ ـ وسيبلغ 
من  تجعل  كارثية  ارقاما  ـ  الحقة  مرحلة  يف 
بلد  يف  يصعب ضبطه  امرا  الداخلية  التوازنات 
النازحني  تعداد سكانه 4.5 ماليني، وعدد  يبلغ 

واملوجودين عىل ارضه اكرث من مليونني.
بعودة  املرتبط  املايل   - النقدي  االستقرار   -  3
اىل  السياسية   - الحكومية   - الربملانية  الحياة 
اعداد  خالل  من  واملنتظم،  السوي  خطها 
يف  املوازنة  خارج  من  االنفاق  ووقف  موازنات 
مشهد يذكر بسنوات الحرب واالنقسام السيايس 
وخطوط التامس بني املناطق، وتحويل االستثناء 
يفرتض  امر  وهو  استثناء.  والقاعدة  قاعدة 
العودة بالحياة السياسية اىل منطقها وطبيعتها، 
املالية  والسياسة  واالقتصاد  النقد  يحمي  مبا 
التي يرشف عليها مرصف لبنان بجدارة وكفاية، 
وبتدابريه واجراءاته املستدمية البعاد لبنان عن 
تداعيات الخارج وتوترات الداخل. يعّول بذلك 
اىل  مدخل  السيايس  االستقرار  ان  معادلة  عىل 
اىل  مدخل  االمني  واالستقرار  االمني،  االستقرار 

االستقرار االقتصادي والثبات املايل.
4 - اعادة االعتبار اىل منطق املؤسسات وتغليب 
قوة القانون عىل حساب االستقواء عىل القوانني. 
وائل  الصحة  وزير  بدأه  ما  باستكامل  يبدأ 
بوفاعور عىل صعيد االمن الغذايئ ليشمل االمن 
الدوايئ واالستشفايئ والبيئي واالخالقي املتمثل 
يف  عليها  واالدمان  املخدرات  ظاهرة  بتفيش 
املجتمع واملدارس والجامعات، ما يشكل رسطانا 
اللبناين، ويقيض عىل  حقيقيا يتفىش يف الجسم 

حيويته ومناعته قبل ان يجهز عليه نهائيا.

من نافل القول ان الوضع يف لبنان بات مرتبطا 
يوما  يكن  مل  وهو  ـ  مىض  وقت  اي  من  اكرث 
ازمة  وتحديدا  االقليمي  بالوضع  ـ  كذلك  اال 
منطقيا هو  االكرث  االستنتاج  يجعل  ما  سوريا، 
ان االشكاليات العالقة، سيتم ترحيلها اىل سنة 

.2015
ان  املؤكد  من  بات  وقد  الداخيل  بالحوار  بدءا 
يف  ومعلق  مؤجل  للجمهورية  رئيس  انتخاب 
النووية  انتظار تفاهامت كربى تيل املفاوضات 
واشنطن  بني  باالحرى  او  والغرب،  ايران  بني 
وطهران، لتتدحرج نزوال اىل مستويات الداخل 

وترتيب املخرج او االخراج.
وسبعة  سنتني  النواب  ملجلس  التمديد  بعد 
جديد  قانون  اقرار  سنة   2015 ستكون  اشهر، 
قيل من دون  ما  االقل هذا  او عىل  لالنتخاب، 
تعهد او التزام من رعاة التمديد والذين سعوا 
- دويل  اقليمي  اذا طرأ طارئ سيايس  اال  اليه، 
السلة  مثابة  مثلثة  برشى  اللبنانيني  اىل  يحمل 
انتخابات  تليه  رئيس،  انتخاب  هي  الواحدة، 
ما  وهو  جديدة.  حكومة  تشكيل  ثم  نيابية، 

عىل استمرار التواصل والحوار، وتنظيم الخالفات 
داخل املؤسسات الرشعية.

العسكرية واالجهزة واالسالك  املؤسسة  • دعم 
االمنية يف وجه التنظيامت االرهابية واملنظامت 

التكفريية.
2 - االستقرار االجتامعي - الحيايت املنوط بتوافر 

معالجات فاعلة وجدية للملفات االتية:
الجدل  وحسم  والرواتب  الرتب  سلسلة   •
يرتجم  سيايس  اجامع  خالل  من  حولها،  الدائر 
اقرارا لها، يضع حدا للتوتر الكامن واملعلن بني 
السلطة السياسية والهيئات النقابية والقطاعات 

االنتاجية.
من  ُيعد  الذي  السوريني  النازحني  ملف   •
العقود  يف  لبنان  عرفها  التي  امللفات  اخطر 
لبنان  السوريون  النازحون  يستنزف  االخرية. 
والكهرباء  املاء  يف  واجتامعيا،  واقتصاديا  ماليا 
االخطر هو  والتغذية.  واملدارس  العمل  وسوق 
االالف  تفلت  عن  الناجمة  االمنية  التداعيات 
الردعية،  والضوابط  القانونية  القيود  من  منهم 
وتنتهي  بالجنحة  تبدأ  جرمية  افعاال  وارتكابهم 

ملف العسكريني 
املخطوفني ثغرة خطيرة 

قد تهدد التضامن الحكومي 
والتماسك الداخلي

انتخاب رئيس الجمهورية 
ينتظر تفاهم الثالثي طهران 

- واشنطن - الرياض

ممكن  امر  انه  االقليمي  للوضع  متابعون  يرى 
الحصول رشط التوصل اىل تسوية ثالثية البعد، 
واالزمة  االيراين  النووي  امللف  بدورها  تشمل 
من  الرئيسية  االهداف  وتحقيق  السورية، 

الحملة عىل تنظيم داعش.
وتشكيل  والنيابية  الرئاسية  االنتخابات  اىل   
حكومة جديدة، تحفل الساحة الداخلية بجملة 

مشكالت وعرثات تتوزع كااليت:
1 - االستقرار االمني املنوط بثالثة عوامل:

• الوحدة الوطنية والتامسك الداخيل.
• التضامن الحكومي وتفاهم املكونات السياسية 

الحكومة  واستمرار  الحكومي  التضامن   -  5
للجمهورية  رئيس  انتخاب  حني  اىل  الحالية 
ابرزها  ومعطيات،  مبحاذير  محفوفا  يبقى 
التي  البارزة  والعرثات  الواسعة  الخروق 
وفاعليتها.  وانتاجيتها  الحكومة  عمل  تعرتض 
ملف  واالستحقاقات  االمتحانات  هذه  ابرز 
يتحول  ان  يخىش  الذي  املخطوفني  العسكريني 
مقتال  الحكومة  من  يصيب  اخيل"،  "كعب  اىل 
القامئة، وتوجيه بوصلته اىل  التجاذبات  يف ظل 
من  بدال  محددين،  اطرافا  تخدم  التي  الوجهة 
ان يكون الرصيد للمؤسسات والنتيجة السعيدة 

للمخطوفني واهاليهم. 
ان  اىل  االخرية يشري  الفرتة  ما يحصل يف  ان  اال 
القضية اتخذت مسارا معاكسا. فتحول الهدف 
االبقاء عىل  اىل  العسكريني  اطالق  من  الرئييس 
االرهابيني  عىل  الخناق  تضييق  ومن  حياتهم، 
لضامن  اليها  مضطرة  الحكومة  تلجأ  تدابري  اىل 
يقود  الذي  االمر  املخطوفني.  العسكريني  حياة 
اىل استنتاج، هو ان حرب االعصاب التي يقودها 

االرهابيون ضد الدولة واهايل املخطوفني هدفها 
االستنقاع  دائرة  يف  الوضع  وابقاء  االستنزاف، 
اطول مدة ممكنة لتقطيع فصل الثلوج والصقيع، 
قبل ان تعود املعارك اىل رضاوتها واملعادالت اىل 

تبدالتها املمكنة يف نظر االرهابيني.
تحولت قضية العسكريني من مقايضة مرفوضة 
اىل مأساة مفروضة، متيش فيها الدولة يف حقل 
يفرضوا  يك  املخربون  نصبها  وافخاخ  الغام 
لهم، ويف  ايقاعهم ورشوطهم عىل ارض ليست 
املجرم  الطرف  فيها  يكونوا  ان  اختاروا  معركة 
والكرامة  والسيادة  الجيش  عىل  واملعتدي 
ما  عىل  تقدم  لن  الدولة  ان  لعلمهم  الوطنية، 
يعرّض حياة ابنائها العسكريني للخطر يف مقابل 
متسكها بالسيادة والقانون واالحكام الصادرة يف 

حق االرهابيني.
تحميل  سيجري  الحواسيب،  طريقة  عىل 
 2014 عام  بها  حفل  التي  واالزمات  امللفات 
يف  الدويل   - االقليمي  والحراك   .2015 عام  اىل 
اتجاه لبنان ال يهدف اىل اكرث من املحافظة عىل 
لكن  االوسط.  الرشق  يف  االصغر  البلد  استقرار 
االخطر يف ازماته وانعكاساتها عىل املنطقة طيلة 
عقود بسبب تشابك املصالح الدولية واالقليمية 
الداخلية  ساحته  عىل  االزمات  وتقاطع  فيه، 
التي شكلت منذ عام 1958 مستودعا الزمات 
االوسط،  الرشق  لحرائق  ومتنفسا  املنطقة، 
وتعديل  الحساب  تصفية  انواع  لكل  ومختربا 

موازين القوى وايصال الرسائل. 

تقرير

واملحطات  االحداث  مسار  ييش  ال 
 2014 عام  لبنان  عرفها  التي  السلبية 
بانها ستنتقل اىل الخواتيم االيجابية سنة 
2015، اال اذا حصل انقالب يف السياسة 
عىل  متوقعا  ليس  ما  ووقع  االمريكية، 
وتحققت  السورية،  االزمة  صعيد 
السعودي   - االيراين  التفاهم  معجزة 
عىل االرض اللبنانية، دومنا اغفال عودة 
روسيا العبا مؤثرا فاعال عىل الساحتني 
الحرب  وايقاظ  والدولية،  العربية 

الباردة بني موسكو وواشنطن 

حرب االعصاب التي يقودها االرهابيون هدفها االستنزاف وابقاء الوضع يف دائرة االستنقاع لتقطيع فصل الثلوج قبل 
ان تعود املعارك اىل رضاوتها.

جورج ياسمني
georgesyasmine@hotmail.com

من المقايضة المرفوضة إلى المأساة المفروضة
ملف العسكريني املخطوفني تركة العام 2014
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الشرق األوسط من عواصف الربيع إلى حروب اإلرهاب

2014: التحّوالت السريعة والنوعية
مرسحا  بات  حتى  تاريخية  انتقالية  مرحلة  وطأة  تحت  االوسط  الرشق  يرزح 
لتحوالت ومتغريات مثرية ورسيعة االيقاع، يف ظل اشتباك دويل ـ اقليمي تداخلت 
عنارصه ومكوناته بكل ما تحويه من رصاعات ومصالح. للسنة الرابعة عىل التوايل 
باحداث متدافعة،  املنطقة  العريب" وعواصفه، حفلت  "الربيع  انطالق ثورات  بعد 

ومفاجآت غري مرتقبة، ووضع غري مسبوق من التطرف والعنف واالرهاب

تفوق عام 2014 عىل ما سبقه من اعوام بكمية 
االحداث التي شهدها ونوعيتها، وشكلت تحوال 
تاريخه  يف  ورمبا  االوسط،  الرشق  مسار  يف 

وجغرافيته.
عام  االساسية  التحول  نقطة  ان  فيه  شك  ال 
عىل  داعش  تنظيم  سيطرة  يف  متثلت   2014
ترتب  وما  وسوريا،  العراق  من  واسعة  اجزاء 
واعادة  اوراق  وخلط  تداعيات  من  ذلك  عىل 
صوغ السياسات والتحالفات. مل يستوعب العامل 
للموصل  واملريب  الرسيع  السقوط  االن  حتى 
العراق،  يف  واسعة  واجزاء  نينوى  ومحافظة 
للدولة  املذهل  والصعود  املفاجئ  الربوز  وال 
يف  تدور  املتسارعة  التطورات  هذه  االسالمية. 

اطارين: 
االول، يتصل مبستقبل العراق وما اذا كان تبلور 
ثالث  اىل  تقسيمه  مقدمات  من  سّني  اقليم 

دويالت وفق "خطة بايدن". 
الثاين، يتصل مبرشوع الدولة االسالمية يف العراق 
وسوريا كامتداد جغرايف طبيعي، وتواصل مرسح 
عمليات امنية وعسكرية واحد بعدما اصبحت 
امللغاة  حكم  يف  العراقية  ـ  السورية  الحدود 

عمليا.
املخاوف  االرض  عىل  الجديد  الواقع  هذا  اثار 
وكيانات  دويالت  مرشوع  حول  والتكهنات 
لكثريين  وعنى  املنطقة،  يف  وعرقية  طائفية 
سوف  العريب  املرشق  يف  الجديدة  الحدود  ان 
تشهد اشتباكا وتداخال مستمرا اىل امد طويل، 
وان دولة سّنية من دول الخالفة )داعشستان( 

• يف سوريا، استمرت االزمة املدمرة عىل حالها 
واستحالة  السيايس،  الحل  افق  انسداد  ظل  يف 
الحسم العسكري. بعد انتكاسة اتفاق جنيف ـ 2 
تأكد  او تقدم،  اي اخرتاق  واخفاقه يف احداث 
ان الحرب السورية بالغة التعقيد والتشابك يف 
عنارصها الداخلية واالقليمية والدولية، اىل حد 
انها تأثرت بتطورات االزمة االوكرانية والتوتر 
توقف  بعد  عنها.  الناجم  االمرييك  ـ  الرويس 
اتفاق جنيف ـ 2 شهدت سوريا، رغم ظروفها 
االمنية، انتخابات رئاسية غري مسبوقة اسفرت 
عن تعويم الرشعية الشعبية والسياسية للرئيس 
"رشعية  اىل  يفتقد  الذي  ونظامه  االسد،  بشار 
االنتخابات  هذه  التصويت يف  يكن  مل  دولية". 
ومرشوعها  الدولة  لخيار  كان  ما  بقدر  لالسد 
بعدما بات املشهد السوري موزعا بني منوذجني: 
ما  ومنوذج  النظام،  دولة  من  تبقى  ما  منوذج 
تبقى من ثورة املعارضة، وقد باتت الخريطة 
النظام  منطقة  منطقتني:  بني  موزعة  السورية 
ذات االكرثية السكانية واالقلية الجغرافية التي 
تجري فيها انتخابات وتشهد حياة شبه طبيعية، 
الجغرافية  االكرثية  ذات  املعارضة  ومنطقة 
واالقلية السكانية التي تقع خارج الدولة. هذه 
املنطقة اصبحت معقال ومرتعا لتنظيم داعش 
متطرفة  اسالمية  وتنظيامت  النرصة  وجبهة 

العراق  من وسط  ومتتد  معاملها  ترتسم  بدأت 
"البلوك"  هذا  السورية.  الرشقية  املنطقة  اىل 
السّني الضخم الذي يأخذ حجم مستطيل مجاور 
الفاصل  الجدار  ويشكل  واالردن،  للسعودية 
واالخرتاق الجغرايف مع "الهالل الشيعي" الذي 
يحىك عنه كثريا. مل تعد هذه املخاوف محصورة 
بالعامل العريب، بل طاولت تركيا. يترصف تنظيم 
داعش عىل انه معني باسقاط نظامي الرئيسني 
بشار االسد ونوري املاليك، الن االطار الجغرايف 
املذهبي الذي ينشط فيه ال يتطابق مع الكيانني 
الوطنيني القامئني يف سوريا والعراق، بل يخرتق 
منهام  كل  من  قسام  ويشمل  البلدين  حدود 
واملناطق ذات الكثافة السّنية عىل طريف الحدود. 
مع تشكل مرشوع دولة الخالفة عىل جزء من 
تقسيم  احتامل  يتعزز  وسوريا  العراق  ارايض 
البلدين اىل كيانات جزئية متناحرة، وليس مثة 
ضامن يحول دون امتداد هذا التقسيم اىل لبنان، 
ورمبا اىل تركيا، من دون متدد دولة الخالفة اىل 

داخل االردن لتقتطع اجزاء منه.
يف  جديدا  وضعا  داعش  خطر  انتج  الواقع،  يف 
املنطقة. فالواليات املتحدة اضطرت للعودة اىل 
الرشق االوسط وان من طريق الجو، بعدما كانت 
قد انسحبت عسكريا منه، ورشعت يف تطبيق 
انكفاء" وعدم تدخل واعادة صوغ  "اسرتاتيجيا 
سلم اولويات مل تعد رشق اوسطية. هذا التدخل 
اساس  عىل  واسع  دويل  تحالف  اطار  يف  حصل 
اعطاء االولوية للحرب عىل االرهاب، واستعادة 
السيطرة عىل مناطق داعش يف العراق، ووضع 

ال  جانبا:  السوري  النظام  مع  الدولية  املشكلة 
العمليات  من  جزءا  السوري  الجيش  يكون 
العسكرية ضد داعش، وال تكون مناطق سيطرة 
تتاح  ال  كذلك  العمليات.  لهذه  هدفا  النظام 
للحكومة السورية فرصة االستفادة من الحرب 
وتوسيع نطاق سيطرتها، وملء الفراغات الناتجة 

من تقهقر التنظيامت االسالمية املتطرفة.
كانت  النوعية  التطورات  هذه  ان  يف  شك  ال 
تجري عىل ايقاع احداث ومتغريات يف منطقة 
التوتر والتفجر، ميكن  متخمة بااللغام وعنارص 

تفصيلها كاآليت:
• يف مرص، تكّرس سقوط االسالم السيايس مع 
اندحار االخوان املسلمني، وانتخاب املشري عبد 
الفتاح السييس رئيسا للجمهورية. كان وصوله 
ورافعة  الشعب  بتأييد  متسلحا  ورسيعا  سهال 
وحافال  صعبا  سيكون  حكمه  لكن  الجيش. 
بالتحديات واالزمات املوزعة عىل ثالثة عناوين: 
ومحاربة  االقتصاد  االرهاب،  ومحاربة  االمن 

الفقر، بناء الدولة ومحاربة الفساد.
اىل  البالد  وجنحت  االزمة  تعمقت  ليبيا،  يف   •
اعادة  يف  ملحوظ  فشل  وسجل  شاملة،  فوىض 
بناء الدولة. بدا ان مسار الوضع يف هذه الدولة 
"الربيع  بلدان  اخر يف  اي وضع  يشبه مسار  ال 
سلكت  التي  تونس  الجارة  خصوصا  العريب"، 
االوضاع فيها خطا جديدا اعاد تصويب الدور، 
الدميوقراطي  التحول  سكة  عىل  ووضعها 

والعملية السياسية.
• يف اليمن، ازدادت االوضاع تعقيدا بعد انهيار 
املبادرة  قواعد  عىل  رىس  الذي  السيايس  الحل 
الخليجية، وتفاقم الرصاع عىل السلطة بسقوط 
املتمردين.  الحوثيني  يد  يف  صنعاء  العاصمة 
واالداء  اليمنية،  الدولة  هشاشة  انكشفت 
دورها  وانحسار  االنتقالية،  للحكومة  الضعيف 
وضعفها عىل املستوى املركزي، اضافة اىل عجز 

الدول الراعية للحل عن ضبط ايقاع االحداث.

شوقي عشقوتي
lionbars@hotmail.com

اىل  عمدت  التقليدية.  سياستها  عىل  حافظت 
تسديد رضبة قاصمة اىل مفاوضات السالم مع 
الفلسطينيني، ورضبت الوساطة االمريكية عرض 
الحائط، وشنت حربا جديدة ومدمرة عىل غزة 
اقترصت عىل اهداف سياسية وعسكرية واضحة 
ومحددة. ووسط انشغاالتها الداخلية ومشاداتها 
متسعا  ارسائيل  وجدت  االمريكية،  االدارة  مع 
من الوقت لالهتامم بتطورات املنطقة واقتناص 
فرصة الدخول عىل خط االحداث واستثامرها، 
فاظهرت ميال واضحا اىل حامية االردن يف حال 
ودعمت  داعش،  من  محتمل  لهجوم  تعرضه 
مرشوع الدولة الكردية يف شامل العراق، وسعت 
اىل فتح خطوط سياسية واقتصادية وامنية مع 

دول الخليج عىل قاعدة االخطار املشرتكة.
حياته  اردوغان  طيب  رجب  تّوج  تركيا،  يف   •
رئيس  كأول  الرئاسة،  اىل  بوصوله  السياسية 
الثاين  الرجل  وتكّرس  الشعب،  من  منتخب 
الدولة  مؤسس  اتاتورك  كامل  بعد  التاريخي 
اردوغان  مع  عرفت  التي  الحديثة  الرتكية 
لكن  العلامين.  طابعها  كرست  كبرية  تحوالت 
عظيمة،  دولة  لبناء  ومرشوعه  االخري  طموح 
عاكستهام الظروف والتطورات يف املنطقة التي 
وضعت بالده يف وضع املعزولة والعاجزة عن 

تجديد دورها. بعدما اعتمدت سياسة "صفر 

تقرير

انبثقت من تنظيم القاعدة وتدور يف فلكه.
• يف ارسائيل ال شعور باالمان وال مكان للتفاؤل. 
مل يعد يف وسعها تجاهل التغيريات الدراماتيكية 
يف الدول املحيطة بها، وترسم وضعا اسرتاتيجيا 
عليها  ينعكس  ان  من  بد  ال  جديدا من حولها 
القومية  الدول  سقوط  بعد  اجال.  ام  عاجال 
العربية  الجيوش  وانهيار  الحديثة،  العربية 
التقليدية،  الحروب  خطر  وتبدد  النظامية، 
وزوال الجبهة الرشقية، وصعود قوى وتنظيامت 
الخليجي  النظام  وانهيار  متطرفة،  اسالمية 
الجديد، تجد ارسائيل نفسها مضطرة اىل اعادة 
ملواجهة  واالمنية  العسكرية  عقيدتها  يف  النظر 
التغيريات،  لكن رغم كل هذه  اخطار جديدة. 

سوريا عىل حالها: انسداد االفق السيايس واستحالة الحسم العسكري.

قبل مئة عام، شّكل تفكك 
البلقان نقطة اشتعال 

للصراع العاملي. اما اليوم 
فالصراعات املتعددة في 
الشرق االوسط قد تشكل 

فتيل االنفجار
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كل  من  باملشاكل  محاطة  اصبحت  مشاكل" 
الجهات. بعدما كان النموذج الرتيك هو املعتمد 
يف ثورات "الربيع العريب"، اصبح غري مرغوب فيه 
اوالها  كربى  عربية  دول  من  محاربة  وموضع 
موقعها  بحكم  تركيا،  لكن  والسعودية.  مرص 
العسكرية  وامكاناتها  واالسرتاتيجي  الجغرايف 
واالقتصادية، تظل قوة اقليمية عظمى يحسب 
الحروب  يف  تجاهلها  ميكن  وال  حساب،  لها 

والتسويات عىل حد سواء.
• يف ايران، كان مثة انهامك باملفاوضات النووية 
مع الواليات املتحدة، التي المست عتبة االتفاق 
ورسمت  االوىل  باالحرف  كتب  الذي  النهايئ 
بالتطورات  ايضا  انهمكت  العريضة.  خطوطه 
املباغتة يف العراق وسوريا، وبالعودة االمريكية 
لكن  االوسط.  الرشق  مرسح  اىل  املتوقعة  غري 
ايران عمدت اىل احتواء رسيع لهذه االحداث، 
وامتصاص صدمة داعش لتنتقل اىل موقع الهجوم 
انطالقا من العراق بعدما ركزت جهودها عىل 
حامية بغداد ومنع سقوط اربيل، وتعبئة الحشد 
مع  جديدة  صفحة  وفتح  "الشيعي"،  الشعبي 
العشائر السّنية بعد ازاحة نوري املاليك واعيد 

تركيز العملية السياسية عىل اسس جديدة.

كل هذه التطورات االقليمية كانت تجري عىل 
رشارتها  انطلقت  مستجدة  دولية  ازمة  وقع 
من اوكرانيا، وساهمت يف تعقيد اكرث للمشهد 

الرشق اوسطي.
الرويس  الطموح  لتكشف  اوكرانيا  ازمة  جاءت 
وتفضحه من جهة، وعجز حلف شامل االطليس 
الرويس  فالرئيس  اخرى.  جهة  من  )الناتو( 
فالدميري بوتني املنسجم مع نظرته اىل مستقبل 
بوضوح  اعلن  الباردة،  الحرب  بعد  ما  اوروبا 
مساراتها  التخاذ  الحرية  متتلك  ال  اوكرانيا  ان 
مهام  ستحميها  مصالح  لروسيا  وان  الخاصة، 
كلف االمر. اهتزت صورة حلف شامل االطليس 
بقوة اىل درجة دفعت بالغرب اىل اعادة النظر 

القامئة،  الدولية  ـ اسرتاتيجيا  يف مفهومه للجيو 
السياسية  العسكرية  القدرات  مدى  وخصوصا 
ان  يعني  ما  امريكا.  بقيادة  للحلف  الحقيقية 
الطموح  الحتواء  االمرييك  امللعب  يف  الكرة 
الرويس ووضع حد له، وطأمنة الحلفاء يف اوروبا 

الرشقية.
احدى  بأنها  وصفت  اوكرانيا  ازمة  ان  الواقع 
اخطر االزمات بني الغرب وروسيا منذ سقوط 
 21 القرن  ازمة  وانها   ،1989 عام  برلني  جدار 
يف اوروبا. فاذا كان سقوط جدار برلني وتفكك 
االتحاد السوفيايت اعلنا نهاية الحرب الباردة، فان 
وبروز خطر  الروسية  القبضة  القرم يف  سقوط 
تفكك اوكرانيا واثره عىل االمن االورويب، يعلنان 
جديدة،  واجواء  باشكال  الباردة  الحرب  عودة 
نظام  ووالدة  والرصاع،  اللعبة  قواعد  وتغيري 

عاملي جديد.
من  وتحوالت  باحداث  حافال   2014 عام  جاء 
ملا  امتدادا  ستكون   2015 وسنة  الثقيل،  العيار 
سبقها، وتصنف سنة مفصلية تتحدد يف ضوئها 
الفاصلة  والزمنية  السياسية  املساحة  تطورات 
بني الحروب والتسويات. من الطبيعي ان تشهد 
السنة الجديدة سيال متدفقا من احداث امنية 

وعسكرية وسياسية. لكنها ستجري كلها تحت 
سقف حدثني كبريين يظلالن السنة، ويتحكامن 

مبسارها ومبصري املنطقة واتجاهاتها:
• االول عسكري، هو مصري الحرب املفتوحة 
داعش  تنظيم  يجسده  الذي  االرهاب  عىل 
وسواه من تنظيامت اسالمية متطرفة. مل تعد 
الحرب  لهذه  املعلنة  االمريكية  االسرتاتيجيا 
الرضبات  ان  وتبني  والغرض.  بالحاجة  تفي 
عىل  تغيري  الحداث  كافية  ليست  الجوية 
اال  ممكنا  يعد  مل  التغيري  هذا  مثل  االرض. 
االمريكيون  كان  وملا  برية.  قوات  ارسال  عرب 
واالوروبيون غري متحمسني الرسال جنودهم 
هذه  عن  ويحجمون  االوسط،  الرشق  اىل 
الخطوة، تتجه االنظار اىل اكرب دولتني اقليميتني 
ايران وتركيا،  مجاورتني للعراق وسوريا هام 
لكن  برية.  بقوات  التحالف  لرفد  املؤهلتان 
الوضع شديد التعقيد بسبب تضارب املصالح 
الدولية مع هاتني الدولتني، واستمرار الخالف 
بعد دحر  التايل  اليوم  لجهة  ان  حول سوريا، 
داعش يف حال تقرر الحسم العسكري ضدها 
بعد  التايل  اليوم  لجهة  او  فراغاتها،  وَمن ميأل 
السيايس  الحسم  تقرر  حال  يف  االسد  رحيل 

ضده، ومن هو البديل؟
النووي  االتفاق  مصري  هو  سيايس،  الثاين   •
ايران  بني  وعمليا  الكربى،  والدول  ايران  بني 
والواليات املتحدة، بعدما اعطي هذا االتفاق 
وسط  املقبل،  الربيع  حتى  متتد  اخرية  فرصة 
رغبة الطرفني يف الدفع يف اتجاه امتام "اتفاق 
اتفاق  امتام  يف  راغبون  فااليرانيون  العرص". 
لن  وهم  االقتصادية،  الضائقة  من  يخرجهم 
اوباما،  باراك  افضل من  امريكيا  رئيسا  يجدوا 
واكرث منه تفهام لحاجات ايران ودورها. وهو 
راغب بدوره يف انهاء واليته الرئاسية الطويلة 
بانجاز تاريخي يف الرشق االوسط بعدما ُسّدت 
النووية - يف  االبواب. والصفقة  يف وجهه كل 
حال سارت مراحلها عىل ما يرام ومل تنسفها 
االلغام الكثرية املزروعة عىل طريقها - تعطي 
النظام  يف  ايران  دمج  اعادة  فرصة  امريكا 
الدويل، وتعطيها ليس طوق النجاة من االنهيار 
ايضا  بل  فحسب،  االجتامعي  ـ  االقتصادي 
دورا اقليميا معرتفا به دوليا، وسيكون الرشق 
جديد  اقليمي  نظام  مع  موعد  عىل  االوسط 

وتحالفات اقليميةـ  دولية غري متوقعة.

قبل مئة عام، شّكل تفكك البلقان نقطة اشتعال 
للرصاع العاملي. اما اليوم فالرصاعات املتعددة 

يف الرشق االوسط قد تشكل فتيل االنفجار. 
يف االمس القريب، اوشك الرشق والغرب عىل 
الذهاب اىل الحرب عىل خلفية التوسع االرسائييل 
والحروب العربية-  االرسائيلية املتكررة. اليوم 
تنجر القوى العاملية واالقليمية اىل الحرب ضد 
بالد  عىل  والسيطرة  داعش،  وتنظيم  االرهاب 
املرشق العريب. غدا، قد يتصادم الرشق والغرب 
عىل السيطرة املستقبلية عىل نفط الخليج مع 
تراجع حاجات الواليات املتحدة، وازدياد عطش 

آسيا اىل النفط والغاز.
قبل مئة عام، بدأ انهيار النظام القديم بأمل كبري 
مبرارة  انتهى  لكنه  الكربى.  العربية  الثورة  يف 
باتفاق سايكس - بيكو ووعد بلفور، وسنوات من 
الهيمنة االستعامرية الغربية. يف االعوام االخرية 
ايضا بدأت االنتفاضات ضد النظم العربية القامئة 
انتهت  لكنها  افضل.  مستقبل  يف  كبرية  بآمال 
البعض  انحدر  التي  البلدان  من  كثري  مبرارة يف 
تخبط  او  االهلية،  والحرب  الفوىض  اىل  منها 
البعض االخر يف تجارب سياسية وامنية مكلفة. 

وقد تكون تجربة تونس الوحيدة الناجحة بني 
دول الثورات العربية االخرية.

سلسلة  الواقع،  يف  املعارصة،  الرشقية  املسألة 
العريب:  مسائل متداخلة ومطروحة يف املرشق 
"ام  طبعا  العراقية،  املسألة  السورية،  املسألة 
املسائل" العالقة يف فلسطني. فاذا كانت ساحة 
الرصاع اليوم سوريا، فهذا ال يعني بالرضورة ان 
دوال جديدة ستنشأ، الن الحروب تنتهي عادة 
بتسوية سياسية او بهزمية طرف وفرض رشوط 
املنترص عليه، وليس حتام بانشاء كيانات دول 
الشعبية االخرية  االنتفاضات  جديدة. مل تطرح 
مسألة الحدود بني الدول، بل مفاصل السلطة 
اىل  العريب"  "الربيع  يهدف  ال  الدولة.  داخل 
مختلفة  حكم  انظمة  بل  جديدة،  دول  احياء 
تستمد رشعيتها من الشعب وتسودها الحريات 
واملساواة. واذا كان اتفاق سايكس ـ بيكو نتاج 
مرحلة انتقالية بعد حرب عاملية، فان نزاعات 
ـ ليست وليدة  السورية  الحرب  ـ ومنها  اليوم 
واخرى. يف  تاريخية  بني حقبة  فاصلة  تحوالت 
سوريا التي تبدو حاليا االكرث عرضة للترشذم، ال 
مصلحة الي طرف بأن تنشأ كيانات جديدة عىل 

انقاض الدولة. 
خالصة القول ان الرشق االوسط يعيش حاال من 
التحوالت غري املسبوقة، حيث العالقات تتبدل، 
والتحالفات تتغري، واالنظمة تسقط او تهمش، 
وضحاها  عشية  بني  يصبحون  االمس  واعداء 
قاسم  وال  التحوالت،  لهذه  ضابط  ال  اصدقاء. 
انها كلها تحدث يف الرشق  مشرتكا بينها سوى 
االوسط الذي يعاين من سيولة مفرطة، وانفالت 

متضخم، ما يدفع اىل التساؤل: اىل اين؟

الصعود املذهل لداعش اعاد خلط االوراق يف املنطقة. 

االيرانيون راغبون يف اتفاق يخرجهم من الضائقة االقتصادية، واوباما راغب يف انهاء واليته بانجاز تاريخي.

ازمة اوكرانيا وصفت بأنها 
احدى اخطر االزمات بني 

الغرب وروسيا منذ سقوط 
جدار برلني عام 1989

مستقبل املنطقة يتحدد 
في ضوء االتفاق النووي 

والحرب ضد تنظيم الدولة 
االسالمية
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اللواء ابراهيم: نملك أوراق قوة تحتاج إلى إجماع
قنوات التفاوض لم تقفل وال أحد يحّل مكان الدولة

حّل املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم 
ضيفا عىل الحلقة االوىل من برنامج "امنك بامان"، 
لبنان  ان  فاوضح  شتى،  ملفات  عن  متحدثا 
"يحتفظ  باوراق قوة كثرية يف ملف العسكريني 
املخطوفني لدى املجموعات املسلحة، وما نحتاج 
اليه هو االجامع حولها لالنطالق بالعمل". ولفت 
اىل ان قنوات املفاوضات "مل تقفل رغم توقف 
يحل  ان  ميكنه  احد  ال  لكن  القطرية،  الوساطة 
مكان الدولة". وشدد عىل ان العمل يف ملفات 
العقل  اىل  بل  عواطف،  اىل  يحتاج  "ال  كهذه 
العسكريني  ملف  يقارب  انه  وقال  والصالبة". 
يصل  وعندما  وواقعية،  "مبوضوعية  املخطوفني 
اىل نتيجة سنعلنها للرأي العام"، كاشفا عن افتتاح 
لتسهيل  وشبعا  عرسال  يف  العام  لالمن  مركزين 

احصاء النازحني السوريني وتسوية اوضاعهم.
استهل اللواء ابراهيم الحلقة االوىل من الربنامج 
بالقول: "املديرية العامة لالمن العام لكل لبناين، 
وكل وافد اىل لبنان. وهي تعنى بشؤونهم. منذ 
التي تسلمت فيها مهاميت رفعنا  اللحظة االوىل 
شعار "املواطن صاحب حق وليس طالب خدمة"، 

وال نزال نلتزمه شكال ومضمونا". 

■ هل ان املواطن اللبناين اليوم يعيش يف االمان؟ 
املظلة  هذه  تأمني  العام  االمن  يستطيع  هل 

والرعاية؟ 
مكتب  عمل  فّعلنا  املسؤولية  تبوأنا  عندما   □
اىل  العام،  لالمن  العامة  املديرية  يف  املعلومات 
ان اصبح يقارع ايجابا اهم االجهزة االمنية التي 
تعمل يف لبنان واملنطقة؟ أنشانا عالقات مع عدد 
من اجهزة املخابرات واالجهزة االمنية يف املنطقة. 
كان ُينظر اىل مهمة االمن العام عىل انها  ادارية 
بحتة، تعنى بجواز السفر وتأشرية الدخول فقط. 
اليوم االمن العام رقم صعب يف املعادلة االمنية 
يف لبنان واملنطقة. ال يوجد مسؤول جهاز امني 
يأيت من الخارج اال ويف جدول اعامله زيارة االمن 
العام، هذا اذا مل يكن آتيا لزيارتنا فقط. التخصص 
االمنية االخرى  والتكامل والتنسيق مع االجهزة 

خلق بيئة امنية اكرث اطمئنانا.

اسبوعي،  اذاعي  برنامج  العام  لالمن  العامة  للمديرية  بات  االوىل،  يف خطوة هي 
يتناول  )الضبيه(،  لبنان"  "صوت  اذاعة  من  مببادرة  بامان"،  "امنك  اسم  يحمل 
نشاطات املديرية ولسان حالها عن اوجه مهامتها واعاملها ودورها االمني واالداري، 

تفتح من خالله بابا عىل التواصل املبارش مع املواطنني يف ما يقتيض ان يعرفوه

ابراهيم  عباس  ان  القول  ميكن  حد  اي  اىل   ■
كرجل امن هو رقم صعب يف الدولة اللبنانية؟

صعب  رقم  هو  شخصا  هناك  ان  اعتقد  ال   □
الشعب  مصلحة  هو  الصعب  الرقم  الدولة.  يف 
قبيل  اشخاص  هناك  كان  االمس  يف  اللبناين. 
بعدي. هاجيس  آخرون من  هنا، وغدا سيكون 
اليومي ان يكون الشعب اللبناين ومصلحته الرقم 

الصعب.

■ مثة مناطق تعيش حاال من الفوىض حتى ان 
اهلها يخافون من التوجه اليها. ما هي اجراءات 

الدولة لطأمنتهم؟
املراكز  عرشات  انشأنا  العمل  بدأنا  منذ   □
البعيدة  القرى  بعض  ذلك  يف  مبا  الجديدة، 
والنائية، بهدف ايصال رسالة مطمئنة اىل املواطن 
الدولة، وهي مسؤولة عن  انه يف حامية  تقول 
املواطن  يستطيع  عسكري  ينترش  حيث  امنه. 
الوصول. العام املايض افتتحت مركزا لالمن العام 
يف الناقورة عىل الحدود اللبنانية - الفلسطينية، 
وقلت يومها انه تكريس لوجود الدولة عىل آخر 
املصنع  عىل  موجود  هو  كام  اراضيها،  من  شرب 
مركزا  سنفتتح  ايام  وخالل  االخرى.  والحدود 
نازحون  فيها. مثة  الضبايب  الجو  يف عرسال رغم 
سوريون يتعذر عليهم الخروج منها السباب عدة، 
عينها  للغاية  اوضاعهم.  لضبط  هناك  وسنكون 
سنفتتح مركزا آخر يف منطقة شبعا - حاصبيا عىل 
الحدود الجنوبية. اعتقد أن هذا االنتشار كفيل 
اللبنانيني والوافدين  اىل  توفري رسائل االطمئنان 

اىل لبنان.

للسوريني  السامح  بعدم  قرار  اخريا  صدر   ■
بالدخول اىل لبنان، وتم سحبه، ما السبب؟

االمر  ُفهم  القرار.  هذا  مثل  يصدر  مل  اساسا   □
حددت  الداخلية  وزارة  ان  فيه  ما  كل  خطأ. 
معايري معينة بالتنسيق مع االمن العام، وَمن ال 
تنطبق عليه هذه املعايري ال ميكنه الدخول اىل 

البلد. لذلك تم اعادة اآلالف اىل سوريا.

■ ملف العسكريني املخطوفني يتقدم اليوم ما 
اىل  يصل  ان  تتوقع  هل  كمفاوض  انت  عداه. 
خواتيمه؟ هل تبرش اهايل العسكريني املخطوفني 

بعيدية؟
واصبحت  معقد،  امللف  هذا  ان  يف  شك  ال   -
قنوات  اتبعنا  نحن  موجودة.  تكن  مل  ابعاد  له 
لالسف  ويا  الخاطفني،  مع  مبارشة  غري  تفاوض 
سقط الكثري منها. امنا مل نزل نحتفظ باوراق قوة 
كثرية نستطيع استعاملها. نحن كدولة قادرة عىل 
خواتيمه  اىل  امللف  هذا  ايصال  وعىل  التفاوض 
السعيدة، وال نستطيع البوح بهذه االوراق حتى 
ال نفرّط بها. اما بالنسبة اىل العيدية او البشارة، 

امتنى ان ينتهي هذا امللف غدا.

ما الذي يعيق استعامل هذه االوراق؟ ماذا   ■
عن الوساطة القطرية؟

حاجة  يف  نحن  تقفل.  مل  التفاوض  قنوات   □
العمل.  لننطلق يف  اوراقنا  اكرب عىل  اىل اجامع 
مشكورة  املسلمني  العلامء  هيئة  دخلت  اخريا 
عىل خط املفاوضات. يف رأيي ليس هناك َمن 
أن  وعليها  ابناؤها  هؤالء  الدولة.  مكان  يحل 
تستعيدهم، وكل شخص يساعد يف هذا امللف 
القطرية  الوساطة  اىل  بالنسبة  اما  به.  مرحب 
اكتشفوا  عليها  القيمني  لكن  مشكورة،  فهي 
صعوبة استمرارهم، امنا نحن مرصون عىل كل 

َمن يساعد يف هذا امللف.

■ ملاذا مل يتوافر االجامع عىل دوركم كمفاوض 
ما  هل  معلوال؟  راهبات  ملف  يف  كام  رسمي 

يحصل مرده اىل الغرية من النجاح؟
□ يف لبنان يقولون "ملا يكرتوا الطباخني تحرتق 
الطبخة". كل شخص له اختصاصه، ورمبا ذهب 
البلد  عىل  وحرصه  وغريته  مبحبته  البعض 
واملؤسسة العسكرية اىل ادوار بعيدة. لذلك نحن 
احد ضد  نصابها، وال  اىل  االمور  اعادة  يف صدد 
ذلك. عمل من هذا النوع ال يحتاج اىل عواطف 
بل عقل وصالبة. لذلك ما يحصل ليس غرية من 

النجاح، بل هو تسابق عىل خدمة البلد.
■ لكن ما يحصل ليس خدمة، بل يذهب يف 
ادخلوا  السياسيني  االطراف  بعض  اتجاه.  غري 

البلد يف متاهات نحن يف غنى عنها؟
البلد،  تخدم  التي  هي  النيات  ان  االكيد   □
او  يصيب  ان  مهام  وليس  املرء،  يجتهد  وقد 
يشء  كل  سليمة،  النيات  كانت  اذا  يخطئ. 
حاجة  يف  كهذه  ملفات  لكن  للتصويب.  قابل 
واملناسبات  املواعيد  وتحديد  وصرب،  وقت  اىل 
كفرصة النهائها خطأ قاتل. انا اعمل بواقعية، ال 
اطمنئ وال اثري القلق بالنسبة اىل االهايل. عندما 

نصل اىل نتيجة سنضعها بني ايدي اللبنانيني.

انطالق  مع  اللبنانيني  اىل  كلمتك  هي  ما   ■
برنامج "امنك بامان" من "صوت لبنان"؟

□ اقول للشعب اللبناين، لبنان لن ميوت. فهو 
ومن  رماد،  اىل  يتحول  فعال  الفينيق  كطائر 
اىل  عدنا  اذا  بالغد.  اثق  انا  ويطري.  يقف  ثم 
اصعب  مراحل  يف  مرّت  دوال  وجدنا  التاريخ 
من املراحل التي مير فيها لبنان واملنطقة، وما 
ساعدها عىل النهوض تكاتف شعبها ووحدته. 
للجمهورية  رئيس  انتخاب  نرى  ان  ارجوه  ما 
سيكون  املوعد  هذا  الن  العاجل،  القريب  يف 

اعادة والدة لبنان. 

■ هل ان امنك كلواء هو يف امان؟
طاملا  امان  يف  امني  ان  اعترب  انا  طبعا.   □
انني مؤمن بالله ومؤمن بصواب ما اقوم به 
يوما  اقلق  ومل  بالقدر،  اؤمن  انا  واخالقيته. 
رغم ما تعرضت له من تهديدات. اعرف جيدا 
اللبنانيني  اقوم به. َمن هو مكلف حامية  ما 
اللبنانيني يجب ان ال يقلق  او جزء من امن 

عىل امنه.

لبنان"  اذاعة "صوت  تعده  اسبوعي جديد يف محتواه ورسالته،  اذاعي  برنامج  بأمان"  "أمنك 
)الضبيه عىل املوجة 93،3 اف. ام(، وتبثه قبل ظهر كل اثنني بعد موجز االخبار يف الحادية عرشة 

والربع حتى الثانية عرشة وخمس دقائق.
العام  املدير  من  مببادرة  العام  لالمن  العامة  املديرية  عن  للحديث  املخصص  الربنامج  انطلق 

لالذاعة عامد الخازن، وتقدمه االعالمية غنى اميوين الخازن. 
تنرشه  ما  االسبوعية  حلقاته  يف  يتبنى  وهو  االول،  كانون   15 االثنني  منه  االوىل  الحلقة  ُبثت 
مجلة "االمن العام" الشهرية بعناوينها وابوابها املختلفة بقالب اخباري ـ اذاعي، من االفتتاحية 
السياسية  واملقابالت  والتحقيقات  امللفات  اىل  العام،  لالمن  العام  للمدير  التوجيهية  والكلمة 
مكاتب  بنشاطات  الخاصة  وتلك  والرياضية،  والرتبوية  واالقتصادية  واالجتامعية  والثقافية 

املديرية العامة لالمن العام باختصاصاتها االمنية واالدارية والرياضية والتثقيفية.

"أمنك بأمان" على األثير نشاطات

انتخاب رئيس للجمهورية موعد العادة والدة لبنان.
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العميد عبيد محاضرا في »القيادة وحّق اإلمرة«
العام،  لالمن  العامة  املديرية  لضباط  محارضات  برنامج  إطار  يف 
مكتب شؤون  رئيس  الثقافة، حارض  وتعزيز  العلمي  للتطور  ومواكبة 
االمرة”،  وحق  القيادة  “كيفية  يف  عبيد  جوزف  الركن  العميد  االعالم 
ناقش عبيد يف سلسلة ندوات  املديرية.  يف قاعة املحارضات يف مبنى 
مفاهيم شتى للقيادة وقواعدها: موهبة فطرية او مكتسبة، َمن يعطي 
صفات  عسكري،  قائد  يف  توافرها  يجب  التي  واملؤهالت  االمرة  حق 
القائد وفاعلية دوره وصدقيته وأعمدة نجاحه وحقه عىل مرؤوسيه.  
تطرق ايضا اىل مفهوم االنضباط وسبل نجاح القيادة والضبط والربط 
يف  املعنوية.  الروح  عىل  واملحافظة  االنضباطية  والعقوبات  العسكري 

ختام ندوات اتسمت باملناقشات، لّخص عبيد املواصفات كاآليت:
ابتسم.

كن هادئا.
إفهم املشكلة.
تعلم االصغاء.

مّيز بني املعقول وغري املعقول.
تكلم ببساطة.

تعلم أن تسأل.
إعرتف بالخطأ.

إقبل بالتغيري كيشء حتمي.
ال تعمل اكرث من امر واحد يف آن واحد.

من الندوة.

العميد الركن جوزف عبيد محارضا.

الخوف من الفشل يقودك حتام اىل الفشل.
َمن ينترص يف النهاية هو االكرث مثابرة.

للحق وجه واحد وللباطل وجوه.
اخطر ما يف النرص ان نسكر بنشوته.

أوجد لنفسك مكانا يف القمة، ففي القاع ازدحام شديد.
ما أعظم ان تكون غائبا حارضا عىل ان تكون حارضا غائبا.

عندما يرتفع منسوب الغضب فّكر يف العواقب.

الطبعة الثانية

في المكتبات

2015
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تخريج 250 مفتشًا ثانيًا و250 مأمورا في األمن العام
"دورة الشهيد عبدالكريم حدرج": تجديد القسم

بتخريج  العام  لالمن  العامة  املديرية  احتفلت 
250 مفتشا ثانيا و250 مأمورا يف االمن العام، 
يف معهد قوى االمن الداخيل يف الوروار، حملت 
دورتهم اسم "دورة الشهيد عبدالكريم حدرج".

ممثال  عاقلة  روفايل  العميد  االحتفال  حرض 
قائد الجيش، والعميد الركن حسني عيل احمد 
ممثال املدير العام لالمن العام، والعميد احمد 
الحجار ممثال املدير العام لقوى االمن الداخيل، 
والعقيد رؤوف سكرية ممثال املدير العام المن 
الدولة، اىل ممثلني ملحافظ جبل لبنان واملدير 
وذوي  وضباط  املدين  والدفاع  للجامرك  العام 
العام  االمن  يف  اول  املفتش  وعائلة  الخريجني 

الشهيد عبدالكريم حدرج.
معهد  شهداء  رضيح  عىل  االكاليل  وضع  بعد 
الوطني  النشيد  عزف  الداخيل،  االمن  قوى 
ونشيد االمن العام، ثم اطلق عىل الدورة اسم 
"دورة املفتش اول الشهيد عبدالكريم حدرج". 
تال ذلك توزيع الجوائز عىل املجلني يف الدورة، 
شعبان،  سمرية  املتمرنة  ثانية  املفتشة  وهم: 
املفتشة  نعمة،  هيام  املتمرنة  ثانية  املفتشة 
ثانية املتمرنة كارال زخريا، املأمورون املتمرنون 

محمد جعفر وعيل قصب وابراهيم شكر.
ثم قّدم ممثل املدير العام لالمن العام دروعا 
تذكارية اىل: املدير العام لقوى االمن الداخيل 
اللواء ابراهيم بصبوص، قائد معهد قوى االمن 
مدرسة  قائد  الحجار،  احمد  العميد  الداخيل 
الرتباء املقدم فادي حامد، رئيس قسم التدريب 
املقدم مارون مطر، قائد مدرسة االفراد الرائد 
سليقة،  عامر  املالزم  عنه  تسلمها  بزيع  قيرص 
روين  النقيب  املتمرنني  املأمورين  دورة  آمر 
النقيب  املتمرنني  املفتشني  دورة  آمر  خوري، 
الياس  اول  املالزم  عنه  تسلمها  الجردي  حليم 
اىل  تذكارية  درعا  املديرية  وقدمت  يوسف. 
الكريم حدرج  عبد  اول  املفتش  الشهيد  ذوي 
الحجار  العميد  ذلك  بعد  قّدم  والده.  تسلمها 
الداخيل وقائد  االمن  لقوى  العام  املدير  باسم 

عباس  اللواء  اىل  تذكاريتني  درعني  املعهد 
اىل  ابراهيم تسلمها ممثله، اىل دروع تكرميية 
هذه  تنظيم  يف  الفضل  لهم  كان  َمن  "جميع 

الدورة ".
عيل  العميد  ابراهيم  اللواء  ممثل  القى  ثم 
الخريجني: "عىل كل  فيها  احمد كلمة خاطب 
شرب تقيمون الصفاء وتبنون سالما عزيز الهناء. 
يلني.  ال  عزمكم  وهكذا  نشيدكم،  يقول  هكذا 
من وحي النشيد نستخرج عبارة نظن أنها ِعربة 
لكل َمن يلتحق بقطاع االمن: اموت شهيدا اذا 
تنترصون  كام  احتامل.  فهذا  نعم  جاء.  املوت 
وترفعون اسم مؤسستكم يف معارك فرض االمن، 
الحسبان. تذكروا  الخطر يف  تأخذوا  ان  عليكم 
ان لكم شهداء راحوا الجل قضايا نبيلة وقدموا 
تنزرعوا  ان  بكم  عهدنا  النداء.  لتلبية  حياتهم 
بطوالت  احياء.  الوطن  مساحة  عىل  ابطاال 
ترزقون، تشيدون السالم للناس وتقفون حراساً 
رفاقا  ان  تذكروا  دامئا  وامنهم.  ارزاقهم  عىل 
لكم يف هذا السلك كانوا اول َمن افتتح االمن 
اليوم   )...( نومه  من  الرش  وايقظوا  االستباقي 
نجدد القسم عىل ان نكمل مسرية حفظ االمن، 

وان يبقى االمن العام سباقا يف اكتشاف الخاليا 
النامئة بني اضلع الوطن".

اضاف: "االمن العام ليس مجرد حارس للحدود 
الربية والبحرية. بل ان وظيفته اوسع واشمل. 
دوره يكرب بسواعد ضباطه ومفتشيه وعنارصه، 
يكرب بعمل يتخذ صفة الجامعة واليد الواحدة 
يسلمون  الشهداء  من  اللواء.  اىل  املأمور  من 
الراية اىل االحياء. من مؤسسة وقفت يف وجه 
الريح وعاندت اشتدادها واستهدفت وال تزال، 
ويضعها االرهاب اليوم يف عني العاصفة مصوباً 
عىل رأسها، عىل رجل ولد ويف فمه ملعقة من 
االلتزام  نقتبس  منه  االرشار.  قرار مصنوع ضد 
الرسية  االرسار. من محفوظاته  واالئتامن عىل 

نحتفظ بروح الوطنية". 
محفوفة  الغد  شباب  يا  لكم  "وصايانا  وقال: 
تحيات  اليكم  انقل  اذ  انني  اليوم.  بجراح 
عباس  اللواء  حرضة  العام  لالمن  العام  املدير 
ارشادات  ببضع  صفوفكم  اىل  اتوجه  ابراهيم، 
عن  وتعرفونها  مزاياكم،  انها  جازما  اعتقد 
الوالء  معنى  يدرك  َمن  انتم  امن. حكام  ظهر 
لكن رمبا  احد.  له مع  للوطن حيث ال رشاكة 

يأتيكم احيانا عىل شكل اغراء او محفزات، او 
تدينون بوالئكم الي طرف. هذا مبدأ مرفوض 
او  جركم  ارفضوا  االمني.  تكوينكم  اول  من 
حرصكم يف دائرة الوساطات. اجهدوا يف توسيع 
حقه  املواطن  فيه  يأخذ  وطنا  لتصبح  الدائرة 
انفسكم  هيئوا  وكالء.  دون  من  دولته،  من 
وايجابية  بانفتاح  الناس  خدمة  يف  لتكونوا 

يعكسان روح هذه املؤسسة مبادئها، فاسمها 
يدل عليها: امن عام. للجميع من دون تلوين 
عموما  االمنية  املؤسسات  ان   )...( تفرقة  او 
تقع اليوم عىل حد السيف. باتت مؤمتنة عىل 
يشكك  من  يأيت  قد  عملها  غمرة  ويف  مصائر، 
كابناء جسم  بينكم  الشقاق  ويزرع  يف دورها 

امني واحد".

فيها:  جاء  كلمة  الحجار  العميد  القى  ثم 
لقوى  العام  املدير  توجيهات  عىل  "بناء 
بصبوص،  ابراهيم  اللواء  الداخيل  االمن 
الف  الداخيل  االمن  قوى  معهد  استقبل 
متدرب ملصلحة املديرية العامة لالمن العام، 
اربع دورات: دورتان  بالتساوي عىل  موزعني 
واالناث،  الذكور  من  املتمرنني  للمفتشني 
تدريب  ان  الذكور.  من  للأممورين  ودورتان 
نتيجة  هو  واحدة  دفعة  الكبري  العدد  هذا 
قرار واضح لدى املديرية العامة لقوى االمن 
الالزم  والدعم  التسهيالت  بتقديم  الداخيل 
لرفاق السالح يف املديرية العامة لالمن العام، 
وهذا ما نقوم برتجمته يف وحدة املعهد عرب 
تنشئة  متطلبات  لتلبية  طاقتنا  كل  استنفار 
بالخدمة  لاللتحاق  وتحضريهم  متمرن  الف 
الفعلية يف االمن العام )...( ان وطننا يف حاجة 
اىل تضافر الجهود من اجل الحفاظ عىل امنه 
بنا،  مرتبص  االرسائييل  فالعدو  واستقراره. 
وال تنفك قواته تعتدي عىل سيادتنا وتنتهك 
تطاول  االرهابية  واالعتداءات  حدودنا، 
يزال  وال  االمنية،  وقوانا  وجيشنا  مواطنينا 
عدد من عنارص الجيش وقوى االمن الداخيل 
ونأمل  املسلحة،  املجموعات  لدى  محتجزين 
اقرب  يف  اطالقهم  عىل  العمل  يتم  ان  يف 
كام  واحبائهم،  اهلهم  اىل  يعودوا  يك  فرصة، 
اىل مؤسساتهم التي تنتظرهم لتحتضنهم كام 

احتضنهم وعائالتهم دامئا".
اىل  حاجة  يف  مواطنينا  ان  "كام  اضاف: 
واىل  عائالتهم،  وامن  امنهم  اىل  االطمئنان 
مراكزنا  يف  واستقبالهم  لهم  الخدمات  تقديم 
بكل  طلباتهم  بتلبية  واالهتامم  احرتام،  بكل 
خدمتهم  يف  النهاية  يف  نحن  ومناقبية.  جدية 
وال نعطيهم بذلك سوى ابسط حقوقهم. لقد 
حيث  التدريب  فرتة  بعد  التخرج  استحققتم 
املختلفة،  مبوضوعاتها  التنشئة  دروس  تابعتم 
واجتزتم االمتحانات التي خضعتم لها بنجاح، 
وها انتم اليوم عىل اهبة االستعداد لالنخراط 
يف الحياة العملية يف صفوف االمن العام، حيث 
تنتظركم مهامت كثرية يؤمل منكم تلبيتها بكل 

اندفاع وتفان". 
اخريا اىل عرض عسكري. الخريجون امام املنصة.املفتشات ثانيات الخريجات يف عرض عسكري.

العميد الركن حسني عيل احمد يلقي كلمة اللواء عباس ابراهيم.
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جاد إبراهيم

قوى  معهد  باحات  يف  التجّول  له  يتسنى  َمن 
االمن الداخيل يف الوروار وقاعاته، يشعر انه يف 
اكادمييا عسكرية متطورة وواعدة، تدار  رحاب 
يتحملون  الذين  الضباط  من  نخبة  ارشاف  يف 
عبء املسؤولية، ويحرصون عىل تقديم مستوى 
عال بازاء ما ينتجونه ويطمحون اليه يف تطوير 
املعهد، واكساب املتمرنني رتباء ودركيني احدث 
اليه  يحتاجون  الرياضية، وما  والتامرين  العلوم 
بعد تخرجهم يف حياتهم العملية ويف مجتمعهم، 
املواطنني  مع  مبارش  متاس  عىل  يصبحوا  ان  ما 
يف تطبيق مهامتهم. ال تبدأ بتنظيم السري عىل 
محرض  تسطري  حدود  عند  تنتهي  وال  الطرق، 

بازاء قضية ما.
تعاقب عىل  قيادة معهد قوى االمن الداخيل من 
22 ايلول 1959 اىل اليوم 12 ضابطا كبريا، اولهم 
العميد  حاليا  وآخرهم  الحركة  يوسف  العميد 
مبتابعة  يحظى  املعهد  ان  علام  الحجار،  احمد 
الداخيل  االمن  لقوى  العام  املدير  من  مبارشة 
اللواء ابراهيم بصبوص الذي سبق له ان تسلم 
هذا  يف  بصامت  منهم  عميد  كل  ترك  قيادته. 
الرصح الذي يحتل “موقع القلب” يف املؤسسة 
التي تطمح قيادتها اىل تطويره، من خالل تعزيز 

برامج التدريس والعلوم العسكرية الحديثة.
جالت “االمن العام” عىل اقسام املعهد واروقته، 
حيث تدرّب حديثا مفتشون من الذكور واالناث 
من املديرية العامة لالمن العام بفعل التعاون 
القائم بني املدير العام لالمن العام اللواء عباس 
املؤسستان  وتعمل  بصبوص.  واللواء  ابراهيم 
تحت مظلة وزارة الداخلية، وتسعيان اىل تطوير 

املشاريع املشرتكة وتوسيع افق التعاون بينهام.
يعّج املعهد عىل مدار الساعة بافواج من ضباط 
عىل  بانتظام  يعملون  وعنارصه  الداخيل  االمن 
اساس ان الخطأ ممنوع يف هذا املكان، ويسعون 
اىل تطوير مهارات العسكريني الجدد، اضافة اىل 
املؤسسة  اعوام عىل خدمتهم يف  الذين مضت 

برتبهم املختلفة.
تسلم  العميد الحجار قيادة املعهد اواخر ايار 
النهوض به ومواكبة  الفائت، وهو يحرص عىل 
االقسام،  سائر  الناشطة يف  باملاكينة  يتعلق   ما 
بينهم  الداخيل  االمن  من  ضابطا   66 يعاونه  
اىل  الطقوش،  فارس حنا واملقدم عصام  العقيد 
الدورات  اثناء  يف  العام  االمن  من  ضابطا   18
التي تخص املديرية العامة لالمن العام. علام ان 

قيادة قوى االمن  املعهد عضو يف مجلس  قائد 
الداخيل. 

  بدأ املعهد عمله يف الوروار وال يزال، واستحدثت 

تأهب مفتشات متدربات يف االمن العام.

التصويب.

قائد معهد قوى االمن الداخيل العميد احمد الحجار.

الرياضة القاسية.

ارشف  اللواء  عهد  يف  عرمون  يف  جديدة  مبان 
عملية  للهندسة  مكتب  كلف  يومها  ريفي. 
البناء واعيد النظر يف املرشوع، وتم االنتهاء من 
مساحات ال بأس بها يف اثناء تويل اللواء بصبوص 
بناء  اعامل  وستستكمل  املعهد،  عىل  االرشاف 
االقسام املتبقية. يروي العميد  الحجار انه عند 
تسلمه مهامته اتخذ قرارا بالرتكيز عىل  املقر يف 
عرمون، وتوسيع املباين تحضريا لتطويع 4 االف 
عنرص يف  قوى االمن الداخيل رتباء ودركيني سنة  
2015: “ال ميكن استيعاب هذا العدد يف الوروار، 
عرمون  يف  املباين  من  مجموعة  وان  خصوصا 
استعامل  وبدأنا   االنتهاء  تشييدها عىل  شارف 

عدد منها”.

تخّرج في معهد قوى 
االمن الداخلي في عرمون 

والوروار اخيرا 500 مفتش 
ومأمور انضموا الى 

املديرية العامة لالمن العام

عاليه،  قضاء  يف  عرمون  اطراف  عىل 
معهدها  الداخيل  االمن  قوى  زرعت 
بفضل  والحيوية.  بالحياة  ينبض  الذي 
املديرية  ميد  العسكريني  من  نخبة 
يخدمون  بالخربات يف حقول  ووحداتها 
املواطنني من خاللها، ويطلون باملؤسسة 
مع  ومهامتها  ادوارها  يف  تتكامل  يك 
وخصوصا  االخرى،  االمنية  االجهزة 
املديرية العامة لالمن العام، عرب دورات 

تدريب املفتشني واملأمورين

قوى األمن الداخلي تزرع أكاديميا عسكرية في عرمون

إستعداد لتدريب 4 اآلف 
وتعاون مفتوح مع األمن العام
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املستوى  عن  فضال  لبنان،  يف  البرشي  العنرص 
وانفتاحه.  وثقافته  املدررِّب  للضابط  الرفيع 
جميع القادة الذين تعاقبوا عىل ادارة املعهد 
بصبوص  اللواء  نفذ  فيام  تطويره،  عىل  عملوا 
محرتفا  فريقا  اعددنا  حقيقية.  تطوير  عملية 
وفق  االورويب  االتحاد  مع  بالتعاون  للتدريب 
اىل  التوصل  بغية  عدة  بلدان  مع  مرشوع  
خربات  عىل  حصلنا  بحيث  محرتفني،  مدربني 
خلية  عاتق  عىل  حاليا  العمل  واصبح  هؤالء، 
ورتباء.  لهم  زمالء  بدورها  تدرّب  ضباطنا  من 
لدينا فريق محرتف يضم 40 ضابطا و40 رتيبا 
يتولون العمليات التدريبية املطلوبة بتقنيات 
اجراء  للمعهد  الرئيسية  املهمة  تبقى  عالية. 
فضال  املقبولني،  للمتطوعني  االسايس  التدريب 

عن التدريب املستمر للعسكريني”.
يطمح العميد الحجار اىل تطوير هذه الجهود. 
عىل  االتكال  تحدي  امام  االن  “نحن  يقول: 
مع  مستمرا  مرشوعا  مثة  ان  علام  انفسنا، 
االوروبيني. نظمنا زيارات عدة لكليات ومراكز 
للرشطة يف فرنسا والواليات املتحدة االمريكية 
يف  فريق  حاليا  يتدرب  وايطاليا.  والدامنارك 
اململكة  مع  تعاون  مشاريع  عن  فضال  املانيا، 
االردنية الهاشمية واململكة العربية السعودية. 
الحديثة،  التدريب  الضباط عىل مناهج  يطلع 
الخارج،  يف  الكليات  هذه  مع  عالقات  وبناء 

واالستفادة من املرشفني عليها”.
اكرث الذين يشاركون يف مثل هذه الدورات هم 
اعداد  يتولون يف ما بعد  اول،  من رتبة مالزم 
املدربني يف املعهد، املسؤول عن كل عمليات 
متت  سواء  الداخيل،  االمن  قوى  يف  التدريب 
التدريبية  فيه ام يف خارجه، وتأمني الحاجات 
للضباط  خاصة  دورات  مثة  الوحدات.  لكل 
والرتباء عن التفكري االسرتاتيجي وكيفية ادارة 

الضابط قطعته.
املعهد  يف  “تقام  الحجار:  العميد  يتابع 
السري  مفارز  لها جميع ضباط  دورات يخضع 
وعنارصها يف كل لبنان، وجرى حتى االن تنفيذ 
 35 دورة  كل  وتضم   ،27 اصل  من  دورات   6
من الرتباء والعنارص. تهدف هذه الدورات اىل 
اعادة تذكري املتدربني بتقنيات العمل وتحسني 
خلية  هناك  املواطنني.  مع  وتعاملهم  ادائهم 
من اربعة ضباط ومثانية رتباء لتدريب عنارص 
خاصة  لدورات  اخضاعهم  يتم  الذين  السري 

بالتعاون مع االتحاد االورويب الذي ميول هذا 
من  مدربون  ذلك  يف  معنا  وتعاون  املرشوع، 
يف  دراستهام  يتابعان  ضابطان  ومثة  فرنسا، 
يف  دورات  نفذنا  اننا  علام  املرورية،  السالمة 

الخارج ايضا”.
حني كان العميد الحجار يرشح مهامت املعهد 
اصوات  كانت  يستضيفها،  التي   والدورات 
الساحة  يف  تدوي  العام  االمن  من  املتدربني 
وتصل اىل مسامعنا يف مكتبه. وهو يحرص عىل 
السري  متارين  يف  ويشاركهم  يوميا  متابعتهم 
العسكرية. يقول: “تسري العالقة بني مديريتي 
االمن العام واالمن الداخيل عىل احسن ما يرام 
دورات  اقامة  يف  املشرتك  التعاون  خالل  من 
الذكور  من  املتمرنني  واملأمورين  املفتشني 
مع  بالتعاون  والوروار،  عرمون  يف  واالناث 
مجموعة من الضباط املدربني من املؤسستني”.

اللواء  توجيهات  من  املعهد  قائد  ينطلق 
درجات  اقىص  “تطبيق  يؤكد  الذي  بصبوص 
العام،  لالمن  العامة  املديرية  مع  التعاون 
ونلمس االمر نفسه من اللواء عباس ابراهيم. 
العام مثل عنارصنا  نحن نهتم بعنارص االمن 
يف  الن  املطلوبة،  الصورة  تقديم  بغية  واكرث 
صلب مسؤوليتنا تخريج العسكريني الجيدين 
اعدادا  ان  علام  مستوى،  بأفضل  واملتمرنني 
حملة  من  هم  املتدربني  املفتشني  من  كبرية 
الجامعية.  دراستهم  يف  واملتفوقني  االجازات 
المن  العامة  املديرية  مع  نفسه  االمر  نطبق 
وقد  عنارصها،  تدريب  خالل  من  الدولة 
خرجنا لها 300 شاب قبل اسابيع. ما نقوم به 
بالتعاون مع االمن العام نعتربه تجربة ناجحة 
املطلوبة  والخربات  املدربني  الكتساب  لنا 
عىل  ابراهيم  اللواء  ويشدد  الحقل.  هذا  يف 
التدريب،  يف  مديريته  من  ضباط  مشاركة 
يف  الرشاكة   تؤمن  ممتازة  خطوة  وهذه 
املسؤولية وتبادل الخربة. نشكر اللواء ابراهيم 
عىل الثقة التي منحنا اياها يف  مهمة تدريب 
يتم بني  ايضا  العام. مثة تعاون  عنارص االمن 
متابعة  خالل  من  الحربية  والكلية  املعهد 
تالمذة ضباط قوى االمن الداخيل يف الكلية، 
القيادة واالركان  التعاون مع كلية  اضافة اىل 

يف الجيش اللبناين”.
لـ300 عنرص من  نفذ دورة  ان  للمعهد  سبق 
من  بطلب  واستضاف  بريوت،  بلدية  حرس 

مفتشون متدربون يف اثناء الدروس النظرية.االصغاء اىل الدروس.

متويه ومترين قتايل. القرفصاء.

وزير العدل ارشف ريفي املساعدين القضائيني 
واملبارشين يف دورات قبل التحاقهم بعملهم يف 

املحاكم والدوائر القضائية.
يف  معنا  يجول  وهو  الحجار  العميد  يردد 
مناهجنا  تطوير  عىل  “نعمل  العلم:  ساحة 
العالقة بني  والرتكيز عىل حسن  االمكان،  قدر 

الضباط والرتباء والعنارص كافة”. 
التي مل تستكمل  االعامل  تفقد  الجولة  خالل 
فضال  التدريبية،  املدينة  يف  بعد  مبانيها 
يف  فيهام  العمل  سينتهي  الرماية  حقيل  عن 
خريف 2015. وّدعنا العميد الحجار، يف وقت 
النوم  قاعات  اىل  يتوجهون  املفتشون  كان 
املحارضات  من  طويل  يوم  بعد  واالسرتاحة، 
الرماية، يف  الرياضية والتدرب عىل  والتامرين 
معهد يخّرج رجاال اشداء مهمتهم الذود عن 

املواطنني وتراب الوطن.

عىل  اآلف  الـ4  توزيع  يتم  ان  املقرر  ومن 
عرمون والوروار وفق خطة مرسومة، وستجري 
ترجمتها عىل االرض من دون الوقوع يف اخطاء 

تنعكس سلبا عىل سري عمل املتدربني.
 يشري العميد الحجار اىل “ان املعهد مل يفتتح 
تبقى من  ما  بناء  انتظار  رسميا يف عرمون يف 
القاعات  بقية  واقامة  املرشوع،  هذا  مخطط 
املدينة  هذه  يف  املطلوبة  واملباين  واملكاتب 
املراحل  تنجز  ان  املقرر  ومن  العسكرية. 
عام  من  االوىل  االشهر  مطلع  يف  االساسية 
االضافات  بعض  اجراء  اقرتحنا  وقد   .2015
االمن  قوى  املهندسني يف  فريق  مع  بالتنسيق 
الداخيل الستيعاب دورة يف حدود الف عنرص 

دفعة واحدة”.
العميد  بحسب  املعهد  يف  املتخرجون  يتمتع 
الحجار مبستوى عال، ويرجع االمر اىل “كفاية 

تعاقبوا
قوى  معهد  قيادة  عىل  تعاقب 
العميد  ضابطا:   12 الداخيل  االمن 
عيل  العميد  الحركة،  يوسف 
فرحات،  فيصل  اللواء  الحسيني، 
اللواء  املقداد،  الكريم  عبد  العميد 
محمد  العميد  الحسن،  رفيق 
الكريم  عبد  اللواء  الشعراين،  سمري 
ابراهيم، العميد زياد عرايب، العميد 
البديع  عبد  العميد  دمج،  ناجي 
بصبوص،  ابراهيم  اللواء  السويس، 

العميد احمد الحجار.

توجيهات اللواءين ابراهيم 
وبصبوص اقصى درجات 

التعاون بني مديريتي االمن 
العام واالمن الداخلي

يشدد اللواء عباس ابراهيم 
على مشاركة ضباط من 
االمن العام في التدريب، 

وهذه خطوة ممتازة تؤمن 
الشراكة  في املسؤولية 

وتبادل الخبرة
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مركز أمن عام مرفأ صيدا - الزهراني:
مكافحة تهريب األجانب وضبط الوثائق املزّورة

مرفأ  عام  امن  مركز  عمل  نطاق  يشمل 
املمتدة  البحرية  الحدود  الزهراين  صيدا- 
من مدينة صيدا، مرورا بالزهراين، وصوال 
املركز املالزم  حتى الرصفند. يرشح رئيس 
العام”  لـ“االمن  عبدالله  طانيوس  اول 
اربع  رئاسته،  “اىل  االدارية:  هيكليته 
شعب: امانة الرس، املراقبة واملحفوظات، 
العملية.  الفرق  واالستقصاء،  التحقيق 

من احباط محاوالت تهريب اجانب خلسة عرب مرفأ صيدا ـ الزهراين، اىل توقيف 
اشخاص يف حوزتهم مستندات  القبض عىل  اىل  عدلية،  مطلوبني مبوجب مذكرات 
الزهراين   – صيدا  مرفأ  عام  امن  ملركز  ُتسّجل  مزورة.  سوق  ورخص  سفر  ووثائق 
انجازات امنية يف موازاة تفعيل العمل االداري وتحديث اجهزة الكومبيوتر ترسيعا 

ملعامالت املواطنني 

يتبع اداريا دائرة امن عام الجنوب االوىل 
ومركزها مدينة صيدا”.

■ ما عدد املرافئ واملوانئ يف نطاق عمل 
وتصنيفها؟ املركز 

□ يوجد مرفآن واربعة موانئ للصيد: 
مرفأ صيدا: يصنف كمرفأ تجاري، وتستورد 
الصخور،  ابرزها  مختلفة  بضائع  عربه 
جباالت  السيارات،  الجرافات،  الشاحنات، 
الزفت، زفت “الدكمة”، من دول عدة مثل 
بضائع  عربه  تصّدر  وايطاليا.  وتونس  مرص 
التي  الصناعية  الخردة  ابرزها  متنوعة 
والحديد  ملحوظ  نحو  عىل  اخريا  نشطت 
والصخور. معظمها يتم تصديره اىل تركيا.

صيدا.  مرفأ  محاذاة  يف  الزهراين:  مرفأ 
اصبح  وقد  تجاري،  كمرفأ  ايضا  يصنف 
مخصصا حرصا السترياد املشتقات النفطية 

عىل انواعها املختلفة من دول العامل.
مدينة  يف  واحد  للصيد:  موانئ  اربعة 
صيدا، والثالثة الباقية يف الرصفند هي عني 

القنطرة والزيرة واملونس.

بها  يضطلع  التي  املهامت  ابرز  هي  ما   ■
املركز؟

الحدودية  العام  االمن  مبراكز  اسوة   □
عدة  مهامت  به  تناط  االخرى،  البحرية 

ابرزها: متنوعة، 
خالل  من  واملراكب  البواخر  حركة  تنظيم 
وتاريخ  الباخرة،  اسم  صحة  يف  التدقيق 
اآلتية  والبلد  والساعة،  املرفأ  اىل  وصولها 

منه، وسواها.

والركاب  البحارة  اسامء  لوائح  التدقيق يف 
وجوازات سفرهم.

التي  والسنوية  املوقتة  التصاريح  منح 
تجيز لالشخاص واآلليات الدخول اىل حرم 
توافر  من  التثبت  بعد  البحرية،  املرافئ 
نوضح  هنا  املطلوبة.  القانونية  الرشوط 
او اآللية  ان رسم ترصيح دخول الشخص 
يوم  ادناها  ملدة  املرفأ،  حرم  اىل  موقتا 
االف   10 هو  واحد،  شهر  واقصاها  واحد 
لرية تستوىف مبوجب طابع مايل يلصق عىل 
الترصيح. اما رسم ترصيح الدخول السنوي 
فيبلغ 100 الف لرية تستوىف مبوجب طابع 

مايل يلصق عىل الترصيح ايضا.
تعيني البحارة وتخريجهم عىل منت البواخر 

بناء عىل طلب الوكيل البحري املختص.
منح تصاريح الزيارة للبحارة.

طول  عىل  الدوريات  واجراء  املرفأ  حراسة 
الحدود البحرية التابعة لنطاق عمل املركز.

عدلية  كضابطة  املهامت  كل  مامرسة 
ضمن حرم املرفأ.

■ ما هي االنجازات التي تحققت؟
استحداث  اىل  اوال  االشارة  من  بد  ال   □
مدينة  يف  جديد  وسياحي  تجاري  مرفأ 
مركز  فيه  العام  لالمن  سيكون  صيدا، 
متطور يراعي افضل معايري العمل االداري 
لالموال  انفاق  اي  ان  يعني  ما  الحديث. 
الذي نشغله حاليا  املبنى  يف سبيل ترميم 
وتأهيله، سيكون من دون جدوى ما دمنا 
ان  غري  مدة.  بعد  اخر  مبنى  اىل  سننتقل 
عدة  انجازات  تحقيق  عن  يثننا  مل  ذلك 
عىل الصعد االدارية واالمنية واللوجستية 
مع  انسجاما  اليومي،  بعملنا  تتصل  التي 
العام  املدير  اطلقها  التي  التحديث  خطة 
يف  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن 

املديرية. من ابرزها:
برامج  تطوير  الكومبيوتر،  اجهزة  تحديث 
التقنيات  مع  متاشيا  املركز  يف  العمل 
الجديدة بهدف استعجال انجاز معامالت 

املواطنني.
من  اضافية  باعداد  املركز  تعزيز 
نسبة  رفع  عىل  يساعد  ما  العسكريني، 

العمل. انتاجية 

تقيض رشوط منح تصاريح الدخول السنوية اىل حرم املرافئ البحرية، وفق التعليامت رقم 
5 الصادرة يف 18 حزيران 2014 عن املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم، باآليت:

1 ـ اصول منح الترصيح السنوي:
أ - ميكن الحصول عىل الترصيح السنوي مبوجب طلب خطي يلصق عليه طابع مايل بقيمة 
الف لرية لبنانية، ممهور وموقع رسميا، يقدم يف امانة رس الدائرة او مركز االمن العام يف 
الواضح  العنوان  بيان  املرفأ، مع  للدخول اىل حرم  املوجبة  املرفأ، ويتضمن رشحا لالسباب 

ورقم الهاتف العائد اىل املؤسسة واالشخاص.
ب - يقدم الطلب اصحاب العالقة املذكورون ادناه او وكيلهم مبوجب وكالة رسمية منظمة 

لدى الكاتب العدل.

2- االشخاص الذين يحق لهم الحصول عىل ترصيح سنوي:
أ - اصحاب الوكاالت البحرية وموظفوهم.

ب - مخلصو البضائع.
ج - اصحاب الرشكات السياحية ووكاالت السفر وموظفوهم.

د - مالكو اآلليات العاملة يف املرفأ وسائقوها املرصح عنهم للضامن االجتامعي.
ه - اصحاب السفن والزوارق والعاملون لديهم املرصح عنهم للضامن االجتامعي.

العاملون  واالشخاص  املرفأ،  يف  دائم  عمل  لديها  التي  والرشكات  املؤسسات  اصحاب   - و 
لديهم املرصح عنهم للضامن االجتامعي.

ز - خرباء رشكات التأمني املعتمدون من رشكاتهم يف مرفأ بريوت وموظفوها.

3- املستندات املطلوبة للحصول عىل ترصيح سنوي: 
أ - بالنسبة اىل الوكالء البحريني ومستخدميهم:
• صورة عن تسجيل الوكالة يف السجل التجاري.

• صورة عن االذاعة التجارية.
• براءة ذمة صالحة من رئاسة املرفأ.

• براءة ذمة صالحة من ادارة واستثامر املرفأ.
• براءة ذمة صالحة من الصندوق الوطني للضامن االجتامعي عن االشخاص الخاضعني للضامن.

• صورة عن تذكرة الهوية او اخراج قيد فردي. 
عىل  يحصل  التي  حرصا  واحدة  وكالة  يف  عمله  البحرية  الوكالة  مندوب  يحدد  مالحظة: 

ترصيح دخول اىل حرم املرفأ مبوجبها.
ب : بالنسبة اىل مخليص البضائع املرخصني: 

• صورة عن تذكرة هوية جديدة او بيان قيد افرادي ال يعود تاريخه اىل اكرث من ستة اشهر.
• براءة ذمة صالحة من ادارة واستثامر املرفأ.

• براءة ذمة صالحة من الصندوق الوطني للضامن االجتامعي عن االشخاص الخاضعني للضامن.
• بطاقة العمل الجمركية صالحة ملدة سنة عىل االقل مع صورة عنها تحفظ يف الدائرة او 

املركز، بعد االطالع عىل االساس من العسكري املختص.
• تفويض جمريك صالح مع صورة عنه.

ج: بالنسبة اىل املؤسسات والرشكات:
• صورة عن االذاعة التجارية.

• صورة عن تسجيل املؤسسة او الرشكة يف السجل التجاري.
• براءة ذمة صالحة من الصندوق الوطني للضامن االجتامعي عن االشخاص الخاضعني للضامن.

تصاريح دخول حرم املرافئ البحرية

ينظم املركز حركة البواخر 
واملراكب بالتدقيق في 

وثائقها الرسمية 

مدخل املرفأ.

رئيس مركز امن عام مرفأ صيدا ـ الزهراين املالزم اول طانيوس عبدالله.

الشدياق منير 
mounirchidiac2014@gmail.com
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التواصل  برامج  تحديث  اىل  السعي 
واملديرية.  املركز  بني  املبارش  االلكرتوين 
تركيب  مراحل  كل  انجاز  يتم  وقريبا 

وتشغيلها. الربامج 
تهريب  محاوالت  احباط  يف  املساهمة 
اجانب خلسة عرب مرفأي صيدا والزهراين، 
املعلومات  شؤون  مكتب  ارشاف  يف 
تلك  يف  املتورطون  احيل  املديرية.  يف 
االفعال الجرمية جميعا عىل القضاء بعد 
العامة  النيابة  ارشاف  التحقيق معهم يف 

املختصة.
توقيف اشخاص مطلوبني مبوجب مذكرات 
عدلية، وضبط آخرين يتجولون مبستندات 
او يف حوزتهم وثائق ورخص سوق مزورة، 
يف اثناء محاولتهم دخول حرم املرفأ بهدف 
يف  وتوقيفهم  معهم  التحقيق  تم  العمل. 

ارشاف القضاء املختص.

ليس مرفأ الجيه مرفأ بكل ما تحمل الكلمة 
من معنى. بل هو مخصص عىل نحو رئييس 
السترياد بعض اصناف البضائع اىل عدد من 
تقيض  مهمته  ان  علام  املحددة.  الرشكات 
مواد  او  بضائع  املحملة  البواخر  باستقبال 

اولية لعمل كل من:
• رشكة “سبلني” لالتربة.

• معمل كهرباء الجيه.
• رشكة “كوجيكو” للمحروقات.

الكهربائية  الطاقة  النتاج  الرتكية  الباخرة   •
“اورهان باي”.

عىل مقربة منه، ضمن املنطقة نفسها، مثة مرفأ 
هو  سنتني  يقارب  ما  منذ  استحدث  سياحي 
اليخوت  املخصص الستقبال  مارينا”،  “الجية 
صيد.  ميناء  يضم  انه  علام  النزهة.  ومراكب 
الجيه،  تتمركز يف حرمه شعبة امن عام مرفأ 
التابع  الخروب  اقليم  مركز  ُشعب  احدى 
لدائرة امن عام جبل لبنان الثانية، املتمركزة 
التجارية  البواخر  تنّفذ حيال  الدين.  بيت  يف 
املهامت  الصيد  ومراكب  السياحية  واملراكب 
العامة لالمن  باملديرية  املنوطة  والصالحيات 

العام عىل املعابر الحدودية البحرية.

مرفأ الجيه التجاري

عدد البواخر عدد املعامالت الشهر

11 864 كانون الثاين

11 812  شباط

13 626  آذار

13 740 نيسان

12 748 ايار

14 771  حزيران

13 719 متوز

21 792 آب

10 684 ايلول

11 589 ترشين االول

129 7345 املجموع العام

جدول إنتاجية حركة البواخر يف مركز مرفأ صيدا - الزهراين 
يف االشهر املنرصمة من عام 2014

معاملة يف مكاتبه.

يف باحته.
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مركز أمن عام مرفأ صور:
تحديث تقني وإنجاز 1400 إستعالم عدلي يوميًا

الحدودية  واملراكز  الدوائر  العام  لالمن  العامة  املديرية  عمل  تنظيم  قوانني  تويل 
البحرية مهامت عدة، ابرزها تنظيم حركة البواخر واملراكب، والتدقيق يف مستنداتها 
تجيز  التي  والسنوية  املوقتة  التصاريح  ومنح  والركاب،  البحارة  سفر  وجوازات 
البحارة وتخريجهم  البحرية، وتعيني  املرافئ  اىل حرم  الدخول  واآلليات  لالشخاص 

ومنحهم تصاريح الزيارة وسواها

بدأ العمل يف مركز امن عام مرفأ صور عام 
انشائه  قبل  تنجز  املعامالت  وكانت   ،1990
يف مركز صور االقليمي، علام انه يتبع اداريا 
مدينة  يف  االوىل  الجنوب  عام  امن  دائرة 

صيدا، ويبعد عنها حواىل 35 كلم.
املركز،  اقسام  يف  جالت  العام"  "االمن 
حسني  اول  املالزم  رئيسه  من  واستمعت 
يونس اىل رشح عمله ومهامته، اىل الهيكلية 
ثالث  ـ  رئاسته  اىل  ـ  تضم  التي  االدارية 
شعب هي امانة الرس والتحقيق واالستقصاء 
فرق  بثالث  ناهيك  واملحفوظات،  واملراقبة 

عملية.

تحقيق

وفق هذا التصنيف ميكن من خالله السفر 
وتصديرها.  البضائع  انواع  كل  واسترياد 
باملستوعبات  تجهيزه  عدم  بسبب  لكن 
وبقاعة  الوزن،  وآالت  واملستودعات 
التجهيزات  من  وسواها  للمسافرين 
الالزمة، اصبح مخصصا ومستخدما السترياد 
تنشط عربه عىل  التي  املستعملة  السيارات 
من  قليل  عدد  ولتصدير  ملحوظ،  نحو 
السيارات التي يتم ادخالها موقتا اىل لبنان. 
اما حركة سفر االشخاص ذهابا او ايابا فتكاد 

تكون شبه معدومة.

يضطلع  التي  املسؤوليات  ابرز  هي  ما   ■
بها؟ 

الحدودية  العام  االمن  مبراكز  اسوة   □
كثرية  مهامت  به  تناط  االخرى،  البحرية 
معظمها محدد من ضمن التعليامت رقم 5 

الصادرة يف 18-6-2014، ومن ابرزها:
واملغادرة  الوافدة  البواخر  حركة  تسجيل   •
املحفوظات  اسامئها عىل  ومراقبتها، وعرض 

العدلية. 
•  التدقيق يف لوائح البحارة والركاب ومستنداتهم.  
والعاملني  البواخر  بحارة  معامالت  انجاز   •
املدينة  زيارة  اذون  ومنحهم  متنها،  عىل 

طيلة فرتة رسو الباخرة. 
• تعيني البحارة عىل منت البواخر، واخراجهم 
طلب  عىل  بناء  عملهم  عقود  انهاء  بعد 

الوكيل البحري للباخرة. 
والسنوية  املوقتة  الدخول  اجازات  منح   •
اىل  الصعود  اجازات  وكذلك  املرفأ،  اىل حرم 

البواخر لالشخاص واآلليات. 
املرفأ  حرم  داخل  راجلة  بدوريات  القيام   •
لحفظ  وغريه(  الصيادين  )ميناء  ومحيطه 

االمن وضبط املخالفات.  
• توقيف اشخاص ومنع سفرهم هم موضع 

قرارات قضائية. 

• ضبط حركة تصدير املطبوعات واستريادها 
مطابقتها مضمون  من  بالتأكد  انواعها  بكل 
بالتنسيق  االجراء،  املرعية  اللبنانية  القوانني 

مع املكاتب املعنية يف املديرية. 
متنحها  التي  السفر  رخص  عىل  املوافقة   •
واليخوت  واملراكب  للبواخر  املرفأ  رئاسة 

املغادرة. 
التي  الصيد  تذاكر  منح  يف  الرأي  ابداء   •

تحال من رئاسة املرفأ. 
التي  سفر  بحري  تذاكر  معامالت  تسلم   •
االدارة  اىل  وارسالها  املرفأ،  رئاسة  من  تحال 
املناسب  القرار  التخاذ  املديرية  يف  املركزية 

يف شأنها.
من  العدلية  الضابطة  مهامت  مامرسة   •

ضمن حرم املرفأ.

الفرتة  يف  املركز  حققها  انجازات  اي   ■
االخرية؟

□ رغم ضغط العمل الهائل، مل نتوقف يوما 
خطة  مع  متاشيا  التحديث  اىل  السعي  عن 
لالمن  العام  املدير  اطلقها  التي  التطوير 
لنا  فكانت  ابراهيم،  عباس  اللواء  العام 

انجازات ادارية وامنية عدة، ابرزها:
وتجهيزه  جزئيا،  املركز  مبنى  ترميم   -  1
العمل  لتسهيل  الالزمة  واملعدات  باللوازم 
رئاسة  مع  والتنسيق  بالتعاون  واستعجاله 
لوزارة  التابعة  صور  يف  االستثامر  مصلحة 

االشغال العامة والنقل.
وتطوير  الكومبيوتر  اجهزة  تحديث   -  2
التطور  ملواكبة  املركز  يف  العمل  برامج 

واستعجال انجاز معامالت املواطنني.
3 - تفعيل العمل االداري لناحية االستمرار 
وقت  اىل  املواطنني  معامالت  استقبال  يف 
املركز،  يف  مواطنون  مثة  دام  ما  محدد،  غري 

فيستمر العمل اىل ما بعد الدوام الرسمي.
شؤون  مكتب  ارشاف  يف  املساهمة   -4
كشف  يف  ومتابعته،  املديرية  يف  املعلومات 
خطرية  ارهابية  اعامل  يف  ضالعني  مجرمني 
وعمليات تجسس للعدو االرسائييل وتوقيفهم. 
التحقيق معهم  القضاء بعد  وقد احيلوا عىل 

يف ارشاف النيابة العامة املختصة.
5- تأمني حراسة مداخل املرفأ وحرمه.

رئيس مركز امن عام مرفأ صور املالزم اول حسني يونس. 

لعمل  والجغرايف  االداري  النطاق  هو  ما   ■
املركز؟

من  املمتدة  البحرية  الحدود  يشمل   □
مدينة صور مرورا بشاطئ البياضة والقليلة، 
صور  ميناء  اىل  اضافة  الناقورة،  اىل  وصوال 
يف  الصيد  موانئ  اكرب  من  وهو  للصيادين، 

لبنان.

■ ما هو تصنيف املرفأ؟ اي نوع من البضائع 
تصّدر عربه او تستورد؟

االعىل  واملجلس  النقل  وزارة  صنفت   □
الثانية.  الدرجة  من  صور  مرفأ  للجامرك 

الشدياق منير 
mounirchidiac2014@gmail.com

واملتشعبة  الكثرية  االساسية  مهامتنا  اىل   -6
 1200 بني  ما  بانجاز  املركز  يقوم  املرفأ،  يف 
و1600 استعالم عديل لكل من دائرة امن عام 
الجنوب االوىل يف ما خص معامالت اللبنانيني 
الثانية  الجنوب  عام  امن  ودائرة  واالجانب، 
يف ما خص معامالت الوافدين السوريني، اي 
ونظرا  شهريا.  عديل  استعالم  الف   40 نحو 
للصيادين،  الصعبة  االقتصادية  الظروف  اىل 
مبوجبه  خفف  قرارا  ابراهيم  اللواء  اصدر 
التي  املالية  املوجبات  بعض  كاهلهم  عن 
تدخل من ضمن صالحياته، ما القى ثناءهم 

واستحسانهم.

انجاز املعامالت.

مدخل مركز امن عام مرفأ صور.

تمكنا من توقيف مجرمني 
ضالعني في اعمال ارهابية 

وعمليات تجسس للعدو 
االسرائيلي

نستقبل املعامالت 
ما دام ثمة مواطنون 

في املركز
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الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة دائرة التحقيق واالجراء من 2014/11/15 لغاية 2014/12/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من 2014/11/16 لغاية 12/15 /2014الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة دائرة التحقيق واالجراء من 2014/11/15 لغاية 2014/12/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب 
بني 2014/11/16 و 2014/12/15

الدولة

الدولةالدولة

املجموعاجانبعربلبنانيونحركة تنقل
الدولة

الدولةالدولة

الدولة

الدولةالدولة

العدد

العددالعدد

العدد

العدد

العددالعددالعدد

العدد

العدد

127 لبناني
166اثيوبي
5اردني
1ارمينيا

1اوسترالي
1اميركي
1اوكرانيا

2باكستاني
74بنغالدش

2تركي
5توغولي

5ساحل العاج
2سعودية
60سوداني
887سوري

130 لبناني
153اثيوبي
3اردني
1ارمينيا

1استرالي
1اميركي

3باكستاني
102بنغالدش

2بوركينا فاسو
2تركي

3توغولي
2تونسي

7ساحل العاج
2سعودية
1سنغال

52سوداني

803اثيوبيا
4اريتريا
3ارمينيا
1اسبانيا

1استراليا
1االرجنتين
2البرازيل
21السنغال

1الصين الشعبية
4المانيا
53الهند

2الواليات المتحدة االميركية
1اندونيسيا

7اوزباكستان
124اوكرانيا
7برتغال

5الجزائر
14السودان
1المغرب
3االردن

دخول

مغادرة

املجموع

200259

209189

409448

208202

212741

420943

61242

58831

120073

469703

480761

950464

1سويدي
19سري النكي

10عراقي
1عرب رحل

1غامبي
1غاني

3فلسطيني
19فلسطيني ـ سوري
2فلسطيني  ـ الماني
60فلسطيني ـ  الجىء
1فلسطيني ـ اميركي

1فنزويلي
1فيتنامية
27فيليبيني

2قيد الدرس

893سوري
1سويدي

26سري النكي
11عراقي

1عرب رحل
4غاني

2فلسطيني
19فلسطيني ـ سوري
2فلسطيني  ـ الماني
1فلسطيني ـ اردني
65فلسطيني الجىء

1فلسطيني ـ اميركي
1فنزويلي
1فيتنامية
32فيليبيني

2قيد الدرس

1بلجيكا
2176بنغالدش

8بنين
35بوركينا فاسو

1بوسنة
30بيالروسيا

1تايالندا
58توغو

47جزر الملغاش
19دومينيك

29روسيا
3رومانيا

116سري النكا
4صربيا
23غامبيا

169غانا

5كاميرون
1كزاخستانية

1كونغو
1كويتي
14كيني
3ليبيا

1ليبيري
1مدغشقرية

72مصري
13مكتوم القيد

1مكتوم القيد ـ سوري
3نيجيري

6هندي
1610المجموع 

6كاميرون
1كونغو
1كويتي
10كيني
3ليبيا

1ليبيري
2مجهول الهوية

75مصري
13مكتوم القيد

1مكتوم القيد / سوري
3نيبالي
1نيجير

2نيجيري
7هندي

1653المجموع

1غينيا
1فرنسا
752فيليبين
1فييتنام

2كازاخستان

193كاميرون
5كوبا

2كولومبيا
4كيرغيز

802كينيا
4مالي

45مولدوف
1ناميبيا
78نيبال

1هنغاريا
5647المجموع

حركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب 
اعتبارا من 2014/11/15  لغاية 2014/12/15

17تونس
95مصر

1موريتانيا
136المجموع

الدولةالدولة العددالعدد

إحصاءات الشهر
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مقابلة
داود رمال

aborami20@hotmail.com

بعد 11 عاما عىل استحداث محافظة بعلبك 
ـ الهرمل، اقّر مجلس الوزراء يف 2 ايار 2014 
ضمنهم  من  جدد  محافظني  خمسة  تعيني 
محافظ بعلبك ـ الهرمل بشري خرض، يك تبدأ 
مسرية االميال التي ال نهاية لها من التأسيس 
الحرمان  رفع  مرشوع  ضمن  من  والبناء، 

املزمن عن هذه املنطقة الشاسعة.
عظم  خرض  بشري  املحافظ  يخفي  ال 
املسؤولية. لكنه ال يهاب التصدي لها بهدوء 
الطويل  النفس  اسلوب  معتمدا  ومثابرة، 
الذي يساعده، وهو "االرادات الصادقة لدى 
انطالقا من توقهم اىل  التعاون  املواطنني يف 
املنطقة".  اىل  كلها  مبؤسساتها  الدولة  عودة 
مرحلة  يتناول  العام"  "االمن  مع  حواره  يف 

التأسيس وشؤون املحافظة وشجونها.

املحافظة  عن  تعريف  من  هل  بداية،   ■
وهيكليتها االدارية؟

رغم  مستحدثة  محافظة  هي  جغرافيا،   □
قدم تشكيلها الذي الغي الحقا يف خمسينات 
القرن املايض. اما هيكليتها االدارية، فهي يف 
من  للوظائف  شغور  ظل  يف  االنجاز  طور 
الفئة  موظفي  سيام  ال  املختلفة،  الفئات 
يزال  ال  االدارات  من  عددا  ان  كام  الثانية. 
لوجستية  السباب  زحلة  مدينة  يف  موجودا 
الخ..  العديل  العقاري والسجل  السجل  مثل 
االمر الذي مل يغرّي يف تكبد املواطنني املشقة. 
اما برشيا، فهي من املحافظات املنسية قبل 
يختزنون  ابناءها  ان  علام  اداريا.  تشكيلها 
ما  للوطن  واالخالص  والوالء  الحب  من 

محافظ بعلبك ـ الهرمل:
نتوق إلى حضور الدولة ونتطّلب إمكانات إستثنائية

االنتداب  لبنان، وتعود اىل زمن  انشئت يف  املحافظة االوىل  الهرمل هي  ـ   بعلبك 
الفرنيس. بعد االستقالل وتقسيم املحافظات خمسا، قبل 60 عاما، كان القرار بضمها 
االعباء  املواطنني  يكّبد  ما  جغرافية  مساحة  املحافظات  اكرب  البقاع.  محافظة  اىل 

واملشقات النجاز معامالتهم. اآلن استقلت بعلبك ـ الهرمل يف ذاتها

القصرية  تجربتي  والبعيد.  القريب  يفاجئ 
املحافظة،  هذه  رأس  عىل  واملتواضعة 
بناسها  والتصاقا  تعلقا  اكرث  جعلتني 
يف  والتفاين  االخر  حب  عىل  املفطورين 

خدمة الوطن.

يكون  يك  مكتمل  االداري  الجسم  هل   ■
العمل عىل اتم وجه؟

□ ال يزال الجسم االداري غري مكتمل لغياب 
العمل  ينعكس عىل  االمر  وهذا  التعيينات. 
ينتظرون  الناس  وان  خصوصا  االداري، 
املحافظة.  استحداث  بعد  الكثرية  الخدمات 
اكتامل  يجب  االدارية،  مبهامتها  تنهض  ويك 
العنرص البرشي املؤهل، كّل ضمن اختصاصه 
يلمس  يك  التواق  املواطن  خدمة  يف  ليكون 
يف  كلها  باداراتها  الدولة  ان  قرب  عن 
منطقته ومركز قضائه ومحافظته. ال يقترص 
يتعدى  امنا  املحافظ،  تعيني  العمل عىل  سري 
الهيكلية  وفق  العمل  فريق  تأمني  اىل  ذلك 

االدارية املتعارف عليها ضمن املحافظات.

■ ما هو النطاق الجغرايف لعمل املحافظة؟
هي  والهرمل  بعلبك  قضاءي  حدود    □
املحافظة.  لحدود  الجغرايف  النطاق  عمليا 
وهي من املحافظات الكبرية وتشكل 27 يف 
لبنان، وتحدها محافظات  املئة من مساحة 
هذه  والبقاع.  لبنان  وجبل  والشامل  عكار 
الواسعة تتطلب استنفارا لوجستيا  املساحة 
وطقسها  الجغرافية  طبيعتها  اىل  نظرا  دامئا 
الذي  االمر  صيفا.  والحار  شتاء  القارس 
للمحافظة  استثنائية  امكانات  توفري  يقتيض 

يك تنهض مبهامتها عىل اكمل وجه.

■ ما هي ابرز املشاكل االدارية واملالية؟
عىل  االنطالق  تتلمس  مستحدثة  كونها   □
االساسية  املشكلة  فان  لذلك  ثابتة.  خطى 
للمحافظة  مستقل  مركز  وجود  عدم  هي 
كل  تحريك  يف  االنطالق  قاعدة  يكون 
وجود  وعدم  واالقسام،  والدوائر  املصالح 
الذي  املركز  هو  يكون  مستقل  بناء 
والدوائر واالقسام  املديريات  يستوعب كل 
عىل  سلبا  ينعكس  ما  للمحافظة،  التابعة 
االداء العام ويتطلب جهودا اكرب عىل صعيد 
االعامل.  انجاز  ورسعة  والتنقل،  التواصل 
مركز  انجاز  مبارشة  هو  نتوقعه  ما  لكن 
العاجل.  القريب  يف  الرسايا،   اي  املحافظة، 
فور انجازه تنتقل كل الدوائر اليه. كام يتم 
للمحافظة  عام  مدعي  تعيني  عىل  العمل 
باملشاكل  يتصل  ما  اما  زحلة.  عن  منفصل 
املالية، فأبرزها ضعف الجباية وعدم وجود 
الكيل  شبه  واعتامدها  للبلديات،  مداخيل 
الداخلية  التي توزعها وزارة  العائدات  عىل 
واالتحادات  البلديات  عىل  والبلديات 
كبرية  ومنشآت  مشاريع  ال  ان  كام  البلدية. 
يف  وجودها  شأن  من  وغريها،  ومعامل 

وتأمني  الجباية  نسبة  رفع  املحافظة  نطاق 
وكون  تغذيها.  للبلديات  مهمة  مداخيل 
مع  حدودا  يشكل  املحافظة  من  جزءا 
عىل  سلبا  االمني  املوضوع  انعكس  سوريا، 
البعد السياحي بدليل نقل جزء اسايس من 
برنامج مهرجانات بعلبك الدولية اىل بريوت 

وكازينو لبنان.

البلديات  مع  العالقة  تقّيم  كيف   ■
والقامئقاميات؟

□ هناك قامئقامية الهرمل، وانا عىل تواصل 
دائم معها. كام ان العالقة مفتوحة وممتازة 
بلديات  ومجالس  البلديات  اتحادات  مع 
مبارشة  منذ  الهرمل.  ـ  بعلبك  محافظة 
االبواب  سياسة  الجميع  مع  اتبعت  مهاميت 
املفتوحة، ومكتبي مفتوح لهم يف كل وقت 
استمع اىل هواجسهم ومطالبهم. االمر الذي 
خدمة  يف  واحدا  عمل  فريق  نشكل  جعلنا 
املس  وبلداتها وقراها، ومل  املحافظة مبدنها 
من الجميع اال كل التعاون واالستعداد غري 
بالخري  يعود  ما  كل  للمساعدة يف  املرشوط 
عىل ابناء املنطقة. تعّمدت اسلوب زيارتهم 
لزيارة  برنامجا  بحيث وضعت  بلدياتهم  يف 
عن  لالطالع  استثناء،  بال  والقرى  املدن  كل 
قرب عىل الحاجات والوقوف عىل املطالب 
ترك  االمر  وهذا  املسؤولني.  اىل  لنقلها 
تعّودوا  اذ  نفوسهم،  يف  كبريا  ايجابيا  صدى 
التواصل املبارش  ان يزوروا وال يزاروا. هذا 
عىل  ايجابا  انعكس  والبلديات  املحافظ  بني 

قائد منطقة. كام سبق واكدت، فان الغالبية 
الساحقة من ابناء املنطقة هم من املساملني 
الذين  ميتلكون شهامة وشجاعة وكرما قّل 
مخلة  باعامل  تقوم  قليلة  قلة  لكن  نظريه. 
ورسقة  وتزوير  وسلب  خطف  من  باالمن 
ناهيك  الهرمل.  ـ  بعلبك  صورة  تشّوه 
بالتجني االعالمي الذي تتعرض له املنطقة، 
لها  الحقيقية  الصورة  تشويه  يف  ويساهم 
والرتكيز  الصحفي،  السبق  عن  البحث  عرب 
بيئة  وتصوير وجود  االمنية،  الحوادث  عىل 
عىل  صحيح  غري  وهذا  للمجرمني.  حاضنة 
ان  وجوب  عىل  الرتكيز  املطلوب  االطالق. 
وابنائها  باملنطقة  اكرب  اهتامما  الدولة   تويل 
وتثبيت حضورها فيها، الشعار املواطن بانه 

يف رعاية الدولة وجزء منها.

تعترب  التي  االمنائية  الخطط  عن  ماذا   ■
االكرث الحاحا؟

االسايس  الرشط  ان  عليه  املتعارف   □
البيئة  توّفر  االستثامرات هو  لالمناء وجلب 
اآلمنة. ومحافظة بعلبك ـ الهرمل يف حاجة 
بيد  والرضب  واالستقرار  االمن  توفري  اىل 
واهلها  املنطقة  بأمن  عابث  اي  حديد  من 
للقضاء  الصوت  يرفعون  برحوا  ما  الذين 
امناء  فال  االجواء.  تسمم  شاذة  حاالت  عىل 
بال امن. للمحافظة مقومات مهمة، سياحية 
وزراعية  وطبيعية   ودينية  وثقافية  واثرية 
اىل  تحتاج  وكلها  السهل،  خصوبة  نتيجة 
من  لالستفادة  وتحديث  تطوير  خطط 
ويثّبت  املتوازن،  االمناء  يحقق  مبا  نتائجها 
الناس يف ارضهم. املطلوب تشجيع االستثامر 
اليسء  االمني  فالوضع  املجاالت.  هذه  يف 
ومينع  بعلبك،  اىل  املجيء  من  السائح  مينع 
مشاكل  اىل  اضافة  االستثامرات،  تدفق 
ادعو  االطار،  هذا  يف  والكهرباء.  املياه 
والضنني  املسؤول  موقع  من  املنطقة  ابناء 
بعض  عن  االقالع  اىل  ومستقبلهم،  باهلها 
العادات السلبية مثل اطالق النار يف االفراح 
من  اجواء  يعكس  الذي  االمر  واالحزان، 
من  بعلبك  اىل  للوافدين  سيام  ال  الخوف 
قلعتها  لزيارة  واالجانب  العرب  السائحني 

التاريخية ومواقعها االثرية.

محافظ بعلبك ـ الهرمل بشري خرض.

نفتقر الى مبنى مستقل 
للمحافظة قاعدة االنطالق 
في تحريك املصالح والدوائر 

واالقسام، ويستوعب 
كل املديريات

ال يقتصر سير العمل 
على تعيني املحافظ، انما 

يتعدى ذلك الى تأمني فريق 
العمل وفق الهيكلية 

االدارية املتعارف عليها

االداء البلدي عموما، وحّفز املجالس البلدية 
العمل  عىل  املدين  املجتمع  ومؤسسات 

للنهوض باملنطقة ككل.

■ كونها محافظة مستحدثة ما هي املشاكل 
الرئيسية التي تعاين منها؟

□ املشكلة الرئيسية هي عدم وجود مبنى 
الرسايا، القادر عىل استيعاب كل املديريات 
االسايس  الرشط  وهو  واالقسام.  والدوائر 
غياب  يليها  بسهولة.  العمل  النطالق 
اىل  تحتاج  التي  املكتملة  االدارية  الهيكلية 
قاعدة  عىل  الشواغر  مللء  رسيعة  اجراءات 
وهذا  املناسب.  املكان  يف  املناسبة  الكفاية 
امكان  وّفر  كونه  بايجابية  اليه  ننظر  االمر 
ومتينة.  ثابتة  قواعد  عىل  الصفر  من  البناء 
هناك مشكلة عديد قوى االمن الداخيل، ألنه 
واملهامت  الجغرافية  باملساحة  قياسا  قليل 
للمحافظة  يصبح  ان  يف  وآمل  املطلوبة. 
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تأثير اإلضطرابات على الصحة النفسية
مكي: اللبناني بعد الحرب... مريٌض نفسيًا

تربية
املقال

ما يخلق مع  منها  اسبابها وتداعياتها.  تتنوع  النفسية كام  االضطرابات  تتنوع 
االنسان، ومنها ما تنتجه صدمات الحياة ونكباتها. غري ان االضطراب الذي ينجم 
سلبا عىل  وتنعكس  كيانه،  تهدد  التي  االمراض  اخطر  من  يعترب  الحروب  عن 

عالقته بنفسه اوال، وعائلته واملحيطني به ثانيا، واملجتمع ثالثا.  
 املؤسف اننا عند اشتعال الحروب نلتفت اكرث اىل الدمار الذي تخلفه وراءها، 
نتيجة  باالنسان  يحل  ما  ننىس  قد  لكننا  املادية.  الخسائر  تعويض  كيفية  واىل 
واقع مضطرب امنيا. ذلك ان صدى تلك الحروب يدوي يف نفسه، فتغرقها يف 
االحباط اىل حد يصعب عليه استعادتها، او حتى مللمتها لجبه مشكالت الحياة 

املفروضة عليه.
الذي  االضطراب  هذا  من  يرتاح  ان  االنسان  ميكن  وكيف  اذن؟  الحل  هو  ما 

ينغص عليه عيشه، ويجعله رهينة الضيق والتوتر والقلق واالمل؟ 
يف الواقع، اصبحت االستعانة مبعالجني نفسيني امرا ال بد منه النتشاله من املوت 
النفيس ان صح القول. تكمن اهمية العالج يف اعادة تفعيل قدراته الذاتية. َمن 
يعاين تفككا داخليا ال يستطيع معرفة ذاته مليا، او اكتشاف ما فيها من قدرات 
بغية تفعيلها واستثامر امكاناتها. دور املعالج هنا مساعدة املريض او املترضر 
لذاته  الداخيل  الرتميم  عملية  معه  يبدأ  وان  ازمته،  يف  غرقا  يزداد  ال  ان  عىل 
وتحصينها، واعادة ترتيب االولويات يف حياته، وبرمجة نفسه من جديد. االهم 
لسقوطه يف  االسايس  السبب  تعترب  التي  الضعف عنده  نقاط  اليد عىل  وضع 
االحباط املشابه متاما لتفيش االمراض الخبيثة يف الجسم، والتي ال ميلك القدرة 

عىل مقاومتها او التغلب عليها مهام كان صلبا.
ال  ومشاعره  االنسان  ذاكرة  يف  وراءها  تخلفه  ما  لكن  وتنتهي.  الحروب  تبدأ 
ينتهي. املشكلة يف االساس يف هذا املكان بالذات. يف الذاكرة املوجعة التي تحرّك 
املشاعر وال تدعها تهدأ، يك تستعد لحياة جديدة بعيدة من الدمار الداخيل. 
نتساءل يف املناسبة: هل يف مقدور املعالجني النفسيني محو ما يف الذاكرة من 
امل؟ كيف سيكون التعامل مع وجع مختبئ يف الذاكرة يحرّك احاسيس االنسان 

املكبوتة منها واملعلنة؟ 
ال حل لهذه املشكلة اال بايجاد وسيلة تقيض عىل ما هم مختزن يف الذاكرة من 
امل، عىل نحو ال يسمح باستعادة اي يشء منها وان للحظة واحدة، يك تستقر 

النفس وتهدأ.
 انه باب الخالص الوحيد لالنسان املهزوم داخليا. بذلك ينجو من موته النفيس 
ليحيا سليم الروح والنفس واالعصاب، ويكون فاعال يف املجتمع ومتفاعال مع 

الناس.

   دنيز مشنتف 
denise.mechantaf@gmail.com

الحروب واملوت النفسي

نائب رئيس املجلس العاملي للعالج النفيس الربوفسور عباس ميك.

لكل حرب وقائعها وابطالها وذيولها. لكن لها خصوصا ضحاياها. فيها املذنب والربيء، والقاتل والقتيل. افظع ما فيها تلك اآلثار 
املؤملة التي تتمخض عنها، يك تخلفها يف داخل االنسان اضطرابات نفسية وتوتر يؤديان به اىل احباط ينعكس سلبا عىل حياته، 

يف ابعادها الشخصية ويف نظامها العالئقي االجتامعي  

اثرا  لبنان  يف  الطويلة  الحرب  خلفت 
واصبح  ابنائه،  نفوس  يف  ومدمرا  عميقا 
اللبناين بعدها »شخصية مريضة نفسيا«. 
نفسيني رضورة  معالجني  اىل  اللجوء  بات 
ملحة. يف هذا السياق، يعرتف نائب رئيس 
ممثل  النفيس،  للعالج  العاملي  املجلس 
ميك  عباس  الربوفسور  العريب،  املرشق 
يتمكن  يك  جبارة  جهود  اىل  يحتاج  بانه 
باالمان.  االحساس  املريض  اعطاء  من 
ومصدره،  وجعه  فهم  اىل  يصل  عندما 
يقول:  االمل.  اىل  اليأس  من  التحول  يبدأ 
»احاول ان اجعل من نفيس حبال حقيقيا 
يتعلق به املريض، وليس حبل هواء فقط. 
ورغم شدة اليأس اريد دامئا ان ارى امال«.  
العام«، يرشح ميك  »االمن  اىل  يف حديثه 
املواطن  شخصية  عىل  الحرب  تداعيات 
التخلص  وسبل  تأثريتها،  ويحلل  اللبناين 
بالنجاة  الشعور  اىل  توصال  االمل  من 

النفسية.  الصحة  واستعادة 

الناتجان من  الداخيل  ■ االحباط والتوتر 
الحروب،  ومناخات  االمنية  االضطرابات 
كيف يرتكان اثرهام عىل السلوكني الفردي  

والجامعي؟
□ يف املنطلق، اذا مل يكن االنسان عرضة 
لالصابة باالحباط لن يصاب به. اما السلوك 
الناتج من التوتر الداخيل واالحباط ايضا، 
فانني اضعه تحت هذين العنوانني: »عيل 
وعىل اعدايئ يا رب«، او »انا الغريق وما 
يصبح  املفهوم  هذا  البلل«.  من  خويف 
االشاعات  فيها  تقوى  اجتامعية  ظاهرة 
وموجات الذعر التي تؤدي اىل اشتعال ما 

هو مختزن يف داخل االنسان من احباط. 
هام:  الطب  من  نوعان  مثة  املقابل،  يف 
يحصن  الوقايئ  الطب  والعالجي.  الوقايئ 
ال  ويك  باالحباط،   يصاب  ال  يك  االنسان 
ويستدعي  الناس  بني  الوباء  هذا  ينترش 

االمر تدّخل الطب العالجي. 

مثال عىل ذلك: من اجل ان تتغلب القوى 
تقوم  الطارئة،  املشكالت  عىل  االمنية 
املعالجة.  بدء  اجل  من  املشكلة  بتطويق 
الصحة  من  جزء  هي  النفسية  الصحة 
يفرتض  التي  والغذائية  الطبية  العامة، 
واقتصادي  اجتامعي  امن  توفري  معها 
تسوده  عاملنا  لالسف،  ويا  لكن  وسيايس. 
البعد عن املدينة  االنانية، وهو بعيد كل 

الفاضلة.
لدى  نلمسها  التي  االعراض  هي  ما   ■
املترضرين من هذا الواقع يف اطار الصحة 

النفسية؟
االجتامعية  الرشيحة  هذه  ارى  عندما   □
امنيا  والتوتر،  العنف  من  املزيد  اتوقع 
قمة  هو  العسكري  امليزان  وعسكريا. 

الناس،  بني  االجتامعي  النزاع  تطور 
ازمات  وراءه  عادة  الحرب  اعالن  وقرار 
حياة  يف  تأزما  ارى  عندما  اقتصادية. 
اتوقع  االدىن،  الحد  يف  ورفاهيته  االنسان 
عىل  لالنسان  ذايت  عنف  حاالت  حصول 
اجتامعيا  عنفا  ويصبح  ليتطور  نفسه 
االنسان  حاجات  اشباع  فعدم  وامنيا. 
كيانه،  خارج  تفجرها  اىل  يؤدي  الذاتية 
النتيجة.  لهذه  مقدمة  هو  واالحباط 
صعيد  عىل  املسها  التي  االعراض  اما 
فهي  الوضع،  هذا  يف  النفسية  الصحة 
املعدة،  يف  اوجاع  صداع،  هلع،  حاالت 
اضطراب يف  الربو،  سعال مشابه العراض 
التنفس، خفقان رسيع يف القلب، واحيانا 
نتيجة  القلبية  بالنوبات  االصابات  تكاثر 
الحاالت  هذه  يف  التشنج  يؤدي  التوتر. 
ويتزامن  الفقري،  العمود  يف  اوجاع  اىل 
مع كل ما ذكرته الشعور بالخوف الدائم 
وظائف  كل  صعوبة  اي  امام  املوت.  من 
الجسم تنهار. االنسان املترضر داخليا من 
االمنية  واالضطرابات  الحروب  مناخات 
نفسه  مع  شديد  غضب  حاالت  يعيش 
االخرين،  وايذاء  العدوانية  اىل  تؤدي 
السالح.  استعامل  اىل  احيانا  وتصل 
تربة خصبة الجهزة  االشخاص هم  هؤالء 
ـ  مهيأون  وهم  الخارجية،  االستخبارات 
الذي  الداخيل  والتدمري  احباطهم  بسبب 
يعيشونه ـ لالرتداد نحو الخارج يك يكونوا 

الهشيم الذي يشعل النريان يف بيئتهم. 

العالج  اىل  يلجأون  الذين  االشخاص   ■
امنيا،  املضطرب  الواقع  بسبب  النفيس 
االمل،  او  باليأس  يشعرون  مدى  اي  اىل 
او  طائفتهم  او  وطنهم  اىل  بانتامئهم 
الدولة  او  متثلهم،  التي  السياسية  الطبقة 
يوحي  الذي  االسايس  الكيان  باعتبارها 

لالنسان باالمان والحامية؟ 
امام حال  السؤال تضعني  □ اهمية هذا 
الحقيقة  يف  لكنها  تناقضا،  فيها  ترى  قد 
للوجهني  مشابهة  هي  بل  كذلك.  ليست 
الشخص  لدى  هناك  الواحدة.  العملة  يف 
من  يطلبه  ما  ان  يصدق  ال  لكنه  امل، 

يف  موجود  هو  ما  تحقيقه.  املمكن 

ال اختالف بني حرب مع 
اطالق نار وحرب من دونه، 

بل اراهما في خط واحد، 
والفارق بينهما زمني
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تتسم الشخصية اللبنانية 
في الوقت الحاضر بالعدائية، 

واعتبرها تدميرية. بدال من 
االتجاه نحو االنتحار اتخذت 

خيار نحر االخر

من الضروري انشاء اقسام 
لدى االجهزة االمنية يديرها 

متخصصون نفسيون لتوجيه 
رجال االمن الى كيفية التعامل 

مع املصابني باالحباط

ستبقى  لكن  تغيريه،  يصعب  واقعه 
الحال  امل. اصف هذه  داخله فسحة  يف 
بـالتعلق بحبال الهواء، واصبح انا كمعالج 
اجعل من  ان  الحبل، واحاول  نفيس هذا 
نفيس حبال حقيقيا ال حبل هواء، خصوصا 
املريض،  وجع  فهم  من  امتكن  عندما 
اين  واىل  الوجع،  اىت  اين  من  ومعرفة 
عندما  قامئا.  ظل  اذا  باملريض  سيؤدي 
الهدف  احدد  لوضعه  تفهمي  له  اظهر 
الذي اريد الوصول اليه. من هذه النقطة 
اليأس  بالذات تبدأ املساعدة للتحول من 
جبارة  جهود  اىل  احيانا  نحتاج  االمل.  اىل 
االحساس  املريض  اعطاء  من  نتمكن  يك 
يف  تكمن  العالج  قبل  مشكلته  باالمان. 
اذا  لحاله.  االخرين  فهم  بعدم  شعوره 
اردت القول ان نسبة اليأس مرتفعة جدا 
سأغلق عياديت. عىل رغم شدة اليأس اريد 
نسبة  وجود  ومبجرد  امال،  ارى  ان  دامئا 
واحد يف املئة من االمل، اجد ان مثة قدرة 
عىل الشفاء. علام انه عندما يدرك املريض 
االمر،  بادئ  سلبيا  موقفا  يتخذ  مشكلته 
فاملريض  ايجابيا.  يصبح  النهاية  يف  لكنه 
ال يقبل بأن يرتك نفسه عرضة للمتاهات 
التي يعيشها يف بلد مثل لبنان يف ظروفه 
ان  تاليا  ويرفض  امنيا،  املتوترة  الحالية 
يد  يف  االخرين،  ايدي  يف  لعبة  يكون 
الطائفة او الطبقة السياسية التي اختارها 
يك متثله يف وطنه ودولته. اذا تعذر عليه 
اسأل  يهاجر.  او  ذاته  عىل  ينكفئ  االمر 
الهجرة؟ هي محاولة تكّيف  هنا: ما هي 
بلده  اكرث من  للناس  منافع  لديه  بلد  مع 
من خالل االنظمة املوجودة فيه. االنسان 
يغادر وطنه عندما يشعر بأنه غري مقبول 

فيه.

املعالجني  دور  ان  كالمك  من  يفهم   ■
مساعدة  الحال  هذه  يف  النفسيني 
يك  ذواتهم،  مللمة  عىل  داخليا  املترضرين 
عىل  الحياة  متاعب  مواجهة  من  يتمكنوا 

نحو اكرث متانة؟
□ هذا هو الدور االساس يف العالج. نركز 
ال  يك  اوال  الداخيل.  التامسك  عىل  فيه 

االهم، كيفية السيطرة عىل كل املشكالت 
التي ذكرتها.

ماذا  عىل  الشخصية،  بناء  اىل  بالنسبة   ■
يعتمد يف العالج النفيس؟

املراحل  يف  الشخصية  بناء  كيفية  عىل   □
التي  املعلومات  وعىل  للعالج،  السابقة 
»بروفيل«  نقدم  يك  املريض  اياها  يعطينا 
نتيجة  عادة  وتكون  الحالية،  شخصيته 
بالذات  النقطة  هذه  خالل  من  الرتبية. 

نبدأ مرحلة البناء الجديد للشخصية.

عشناها  التي  الطويلة  الحرب  سنوات   ■
هل  رافقتها،  التي  االمنية  واالضطرابات 
املريضة  اللبنانية  الشخصية  افرزت 

نفسيا؟
الوقت  يف  اللبنانية  الشخصية  تتسم   □
بالعدائية واعتربها تدمريية. بدال  الحارض 
خيار  اتخذت  االنتحار  نحو  االتجاه  من 
نحر اآلخر. هذه الشخصية حولت الحب 
شخصية  وهي  وتدمريا.  موتا  والفرح 
كأنه يف  اآلخر،  بقوة تدمري  انسان مريض 
القضاء عليه سيعيش يف رفاهية ويف جنة 
املشكلة  هذه  امام  الرضوري  من  عدن. 
التابعة  املؤسسات  يف  اقسام  انشاء 
يف  متخصصون  يديرها  االمنية  لالجهزة 
االمن  رجال  توجيه  مهمتهم  النفس،  علم 
اىل كيفية التعامل مع املصابني باالحباط، 
صحيحة  سيكولوجية  معرفة  خالل  من 

تعطل القنبلة املوقوتة يف داخلهم.

حرب  حال  الحارض  الوقت  يف  نعيش   ■
هذا  يختلف  مباذا  نار.  اطالق  دون  من 
يف  عشناها  التي  الحرب  عن  الوضع 
عىل  بالنار  مليئة  وكانت  سابقة،  سنوات 

انواعها، ونحدد »حرب السنتني« مثال؟
ما  اىل  بالذاكرة  يعيدين  السؤال  هذا   □
الثامنينات  يف  هيكل  حسنني  محمد  كتبه 
عن الوضع يف افغانستان عرب مقاالت عدة 
فيها:  يقول  ازمة«،  »دفاتر  عنوان  حملت 
»واشنطن تؤذن للجهاد يف كابول«. ضمن 
»اطالق  االيت:  الكالم  ذكر  املقاالت  هذه 

امام اي مشكلة تطرأ عليه  املريض  ينهار 
عىل  القدرة  ميتلك  يك  ثانيا  الخارج،  من 
اعالن املوقف واتخاذ الخيارات من ضمن 
تكون  ان  والخسارة، عىل  الربح  حسابات 
هذه  يف  املهم  النتائج.  محدودة  االخرية 
خوف  دون  من  مببادرات  القيام  الحال 
لالسف،  ويا  املصاعب.  امام  تراجع  او 
الناس وخصوصا  الحروب هي  ادوات  ان 

املصابني منهم باالحباط.
 

النفيس  العالج  يرتكز  مدى  اي  اىل   ■
نتيجة  واالحباط  بالتوتر  للمصابني 
تفعيل  عىل  عنها،  تحدثنا  التي  الظروف 
الواقع  من  النتشالهم  الذاتية  قدراتهم 

االليم؟ 
عىل  نركز  كثرية  احيانا  كبري.  حد  اىل   □
الذي  االساس  املورد  كونه  العامل  هذا 
العالج  ميتا.  باعتباره  تنشيطه  اىل  نسعى 
مرافقة  االحيان  بعض  يتطلب يف  النفيس 
ومساعدته.  املريض  كدعم  طبي  لعالج 
لدى  الذاتية  القدرات  تفعيل  يف  نرتكز 
وتصنيفها،  مشكالته  تحديد  عىل  املريض 
شخصيا  تعنيه  جامعية،  او  كانت  ذاتية 
معا،  االثنني  او  ووطنه  عائلته  تعني  او 
موضوعية،  او  كانت  متخيلة  فردية 
هي  االخرية  املرحلة  مثال.  سكن  مشكلة 

دعت عصبة االمم، بعد نهاية الحرب العاملية االوىل، عامل الفيزياء الربت اينشتاين اىل اجتامع 
ايجاد سبيل لجعل  الوقت نفسه  الحروب، ويف  اشتعال  اسباب  البحث يف  اثره  كلفته عىل 
التطور العلمي يف خدمة رفاهية االنسان ال تدمريه. كلف ايضا القيام بحوار مع َمن يختار 
فرويد،  النفيس سيغموند  التحليل  بأيب  اينشتاين  اتصل  الغاية.  اجل هذه  العلامء من  من 

وطلب منه بدء البحث يف اسباب القتل والحروب بني الناس وكيفية الحد منهام. 
دار حوارهام عرب تبادل الرسائل التي ال تزال محفوظة حتى اليوم. الخالصة التي خرج بها 
فرويد تقول: يحتاج االنسان من اجل اثبات وجوده اىل َمن يعرتف به، يف العائلة اوال، ثم 
يف النظام االقتصادي، ومن بعدهام يف النظام االجتامعي من ضمن اطار النظامني السيايس 
واالمني. اذا مل يجد االنسان القدرة عىل االعرتاف به، فان غريزة البقاء لديه تدفعه اىل تدمري 
الحواجز التي متنعه من الوصول اىل تحقيق الذات، واال سيصاب باالحباط. عندما يصل اىل 
هذه الحال سينتظر اللحظة املناسبة الحداث اضطرابات من حوله، خصوصا يف الشارع، النه 

يسّخر التوترات االمنية ملصلحته بطريقة الواعية. 
يضيف فرويد مخاطبا اينشتاين: نريد انظمة اجتامعية واقتصادية وسياسية تقوم عىل اساس 
ان يتنازل القوي قليال عن امكاناته يك يعطيها اىل الضعيف، من اجل ان يتعايشا معا. لكن 

مشكلة القوي انه كلام ازداد قوة يسعى اىل ان يصبح  اكرث قوة من قبل. 

ما بني اينشتاين وفرويد

النار ما بعد اطالق االفكار«. هذه الحرب 
يتم  خطورة  االكرث  املرحلة  هي  النفسية 
كامل  انعدام  وسط  الناس  تجييش  فيها 
والسيايس.  واالقتصادي  االجتامعي  لالمن 
االزمة،  قمة  اىل  الوضع  هذا  يصل  عندما 

ينىس االنسان كل هذه الحاجات الرضورية 
لحياته لينصب اهتاممه عىل وقف اطالق 
مع  حرب  بني  اختالف  ال  نظري  يف  النار. 
اطالق نار وحرب من دونه، بل اراهام يف 

خط واحد، والفارق بينهام زمني.

املصابون باالحباط تربة خصبة الجهزة االستخبارات االجنبية لالرتداد بهم اىل بيئتهم.

لجمعية  االول  ليس  مؤمتر  اخريا  عقد   ■
واالستشارات  النفيس  العالج  »مامريس 
النفسية يف لبنان«. اىل ماذا رمى والنتائج 

التي خلص اليها؟
»العمران  عنوان  املؤمتر  حمل   □
وجع  املعارصة،  االزمنة  يف  والتكنولوجيا 
بها  خرجنا  التي  الخالصة  رفاه؟«.  او 
الحديث  العرص  يف  العمران  ان  مفادها 
وقد  عظيم،  علمي  انجاز  والتكنولوجيا 
يف  يوجه  لكنه  درجاته،  اعىل  اىل  وصل 
فاالبراج  رفاهيته.  ال  االنسان  وجع  اتجاه 
عىل  لالنسان  قدرة  ال  تبنى  التي  العالية 
املتطورة  والتكنولوجيا  فيها،  العيش 
نحو  عىل  لها  يرّوج  االنرتنت  وتحديدا 
االدمان. هذا، يف نظرنا، يشكل  اىل  يؤدي 
الذي  املؤمتر  هدف  لالنسان.  قتل  عملية 
التقدم  توظيف  االونيسكو  يف  اخريا  عقد 
عرب  الوجع  وليس  الرفاهية،  نحو  العلمي 

توضيح النقاط واالخطار.
 

هذا  مثل  يف  تراها  التي  االهمية  ما   ■
كيف  االول؟  ليس  انه  خصوصا  املؤمتر، 

كانت طبيعة املؤمترات السابقة؟
اعالء  املؤمترات يف  اهمية هذه  تكمن   □
التقدم  لسلبيات  العام  الوعي  مستوى 
بالتايل،  ونحصن،  نزيلها،  يك  العلمي 
وكل  االساس  قضيتنا  فيها.  االيجابيات 
من  االنسان  اخراج  عىل  ينصب  عملنا 
برمجة  واعادة  اولوياته،  وتغيري  وجعه، 
مؤمتر  لعقد  اآلن  نتحرض  نحن  نفسه. 
يف  النفيس  للعالج  العاملي  للمجلس 
بريوت يف ترشين االول من السنة الجارية 
بعنوان »الطب والعالج النفيس واالنتقال 
بهدف  املهنة  بضبط  سنقوم  الثقايف«. 

الحد من الفوىض التي وصلت اليها.
 

■ واالزمة الحالية لالنسان، اين تراها من 
خالل موقعك؟

□ ازمة وجودية يف الكيانات التي يعيش 
وسياسة  وجغرافيا  تاريخ  ازمة  هي  فيها. 

نتيجة اضطرابات نفسية.
د. م



5657
عدد 16 - كانون الثاني 2015عدد 16 - كانون الثاني 2015

20152015

لغة
شرح ألفية ابن مالك في القواعد العربية

الحال

المدير العام السابق لالمن العام 
المتقاعد  الركن  العميد 

السفير انطوان دحداح

شرح الفية ابن مالك
الحاُل وصٌف
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بأقالم حرّة

قّوة لبنان في أمنه 

إميل خوري

استقرار سياسيا  ال  لبنان، ألن  كان هاجس كل عهد يف  اوال،  االمن 
وازدهارا اقتصاديا من دون امن دائم وثابت. ال رغيف بال امن، وال 
امن بال رغيف. لبنان القوي ال يكون بضعفه وال بقوة جيشه فقط، 
امنا بقوة امنه ووحدته الوطنية وعيشه املشرتك ورسوخ سلمه االهيل.
يف عهد الرئيس الشيخ بشارة الخوري كانت هيبة الدولة، وليست 
لبنان.  انحاء  كل  يف  االمن  تفرض  التي  فقط، هي  املسلحة  قواتها 
يكفي دريك واحد الدخال الرهبة يف النفوس، وجعل االمن مستتبا 
وابن  الدولة  ابن  انه  عىل  اليه  الناس  وينظر  وبلدة،  قرية  كل  يف 
يومذاك  الدولة  هيبة  بلغت  وقد  احرتامه.  يفرض  الذي  الحكومة 
درجة جعلت املعارضة التي كانت تطالب باطاحة العهد، تتجنب 
يف البيانات التي تصدر عنها ذكر اسم رئيس الدولة. بل كانت توجه 
مطالبها اىل السلطة العليا يف الدولة، طالبة منها التنحي وال تذكر 
اسم رئيس الجمهورية، محافظة منها عىل هالته. مل تكن املعارضة 
تلجأ اىل السالح وان كان موجودا ملواجهة السلطة، بل اىل االرضاب 
السلمي العام واملفتوح. وكان نجاحه كافيا السقاط عهد وقيام آخر، 
الن الشعب يكون قد عرّب عن رأيه وارادته، وفهم الحاكم ذلك من 
دون ثورة وال انقالب. مل تكن االرضابات التي يقوم بها الشعب يف 
حاجة اىل اعتداء عىل امالك عامة او خاصة، وال اىل صدامات يسقط 
فيها قتىل وجرحى تستدعي تدخل الجيش وقوى االمن الداخيل. ال 
بل ان الجيش مل يكن يتدخل عندما يكون االرضاب سلميا، بل يلزم 

الحياد. عندها تصبح هيبة الشعب من هيبة الدولة.
يف عهد الرئيس كميل شمعون كانت بداية االزدهار يف البالد، وكانت 
ال تزال تعيش هيبة الحكم والقانون، والناس يتحدثون اليام كلام 
وقعت  او  سبب،  او  مكان  اي  يف  غامضة،  ظروف  يف  قتيل  سقط 
رسقة غري مسبوقة يف حجمها وشكلها. مل يكن االمن بالرتايض مقبوال 
يف اي منطقة، مبا فيها املناطق الجردية التي يقتني ابناؤها السالح 
الخفيف. وقد قام خالف بني الرئيس شمعون وقائد الجيش اللواء 
فؤاد شهاب عندما توصل اىل تحقيق االمن بالرتايض بعد قتال وقع 
بني عشائر يف الهرمل، وكان شمعون يريد تحقيقه بقوة القانون يك 
ال ترسي عادة االمن بالرتايض اىل مناطق اخرى، وال يكون متييز بني 
منطقة واخرى. لكن اللواء شهاب كان يردد القول تربيرا للتمييز يف 
التعامل بني املناطق: ان القانون يف لبنان يزم كلام امتد اىل الجرود. 
تحقيق  ويفضل  االساس،  املناطق عىل هذا  تلك  مع  يتعاطى  كان 
االمن بالرتايض عىل زج الجيش يف مواجهة مع عشائر مسلحة لها 
كان  حني  يف  بعضا،  بعضها  مع  والتعاطي  العيش  يف  خصوصيتها 
الرئيس شمعون يرى تطبيق القانون عىل الجميع، يف كل مكان ومن 
دون متييز، حرصا عىل هيبة الدولة واحرتاما للقانون نفسه، ال ان 

يطبق يف مكان احرتاما لخصوصيته، وال يطبق يف اخر، فيولد هذا 
التمييز شعورا بالظلم والقهر.

يف عهد الرئيس شهاب كان االمن اوال، وان عىل حساب الحريات. اذ 
من الصعب ان تكون الحرية كثرية، واالمن كثريا يف وقت واحد. كان 
الناس يفضلون ان يكون االمن كثريا، والحريات قليلة اذا كانت تؤثر 
اليوم وقد كرثت وسائل االعالم  عىل االمن. هذا يف املايض، فكيف 
املكتوبة واملسموعة واملرئية، ومل يعد للحريات مسؤولية وال حدود؟ 
لها،  التي ال ضابط  املطلقة  الحرية  وثابتا حيث  دامئا  امن  ال  بات 
بحيث اخذت تتحول اىل فوىض، والفوىض اىل فتنة، ومل يعد السالح 
كام وصفه االمام املغيب موىس الصدر زينة الرجال. بل اصبح زينة 

القتل واالقتتال.
عندما انتخب سليامن فرنجيه رئيسا للجمهورية، وجد فيه اللبنانيون 
الرجل الزغرتاوي القبضاي الذي يستطيع ان يعيد اىل الدولة هيبتها، 
حلو  شارل  الرئيس  عهد  يف  فقدتهام  بعدما  احرتامه  القانون  واىل 
املخيامت وخارجها، فراح  الفلسطيني داخل  السالح  انتشار  بفعل 
السالح. كان  الدولة وهذا  يقوم من حني اىل آخر رصاع بني سالح 
الرئيس فرنجيه قد خاطب اللبنانيني بقوله لهم يف مستهل عهده: 
"ناموا وابواب بيوتكم مفتوحة". لكن تحّول املخيامت الفلسطينية 
ثكنا ومعسكرات واالحزاب اللبنانية ميليشيات مسلحة، حال دون 
متكني الرئيس من تحقيق آمال الناس باالمن واالمان. فنام اللبنانيون 

وابوابهم مغلقة بإحكام.
وبانتخاب الياس رسكيس رئيسا للجمهورية، ظن كثريون ان االمن يف 
البالد سوف يبدأ يف عهده، خصوصا بعدما سمعوه يقول يف خطاب 
قسمه: "االمن قبل الرغيف"، وان الوفاق بني اللبنانيني يساوي قوة 
مئة الف جندي. لكن ال امن تحقق، وال الرغيف امكن الحصول عليه 
اال بعد الوقوف ساعات امام االفران. فكان ال بد من االستعانة بأمن 
عريب، ثم بأمن سوري لوقف االقتتال يف لبنان وتثبيت االمن والهدوء. 
استمرت الحاجة اىل هذا االمن املستعار سنوات طويلة يف عهدي 
الرئيسني الياس هراوي واميل لحود يك يصح القول بعودة الدويالت 

اىل الدولة واالستغناء عن االمن املستعار.
مع قيام عهد الرئيس ميشال سليامن، عاد االمن الذايت اىل الدولة، 
واراد ان يكون االمن قبل الرغيف، ألن ال رغيف بال امن، وال امن 
بال رغيف، وال ازدهار بال استقرار. لكن وجود سالح خارج الدولة 
واالحداث الخطرية املحيطة بلبنان، حالت دون تحقيق االمن الثابت 

والدائم يف كل البالد. 
اذا استمر لبنان بال رئيس للجمهورية، فإن الشعب سيطلق رصخته 

مبلء فمه: "اعطونا االمن وخذوا ما ُيدهش العامل". 

هيبة املؤسسة
صيف 1972، وتحديدا يف 28 آب، كان يل الحظ ان اكون بني عرشة 
مفوضني اولني  نجحوا يف امتحان الدخول اىل املديرية العامة لالمن 
العام، من حملة االجازة يف الحقوق. وهي التجربة االوىل يف لبنان. 
التحقنا بدورة دراسية ملدة سنة يف معهد البوليس العايل يف فرنسا. 
عىل اثرها بنينا احالما كبرية حول نظرتنا اىل تحسني وطننا وتحصينه 

من النواحي السياسية واالدارية واالجتامعية...
ان عدنا  ما  السفن«،  تشتهي  مبا ال  الرياح  »تجري  املثل  يقول  كام 
اىل لبنان حتى بدأت معامل االمور تتعقد، ودخلت البالد يف مرحلة 
يف  العاملني  اىل  لنقلها  ومفيدة  مهمة  تجربة  كانت  لكنها  صعبة. 

ادارات الدولة ومؤسساتها الستخالص العرب منها.
بعد محاولة االنقالب التي قام بها العميد اول الركن عزيز االحدب 
يف 11 آذار 1976، وظهور حركة »جيش لبنان العريب« بقيادة املالزم 
الرئيس  انتقل  تطورات،  من  ذلك  رافق  وما  الخطيب،  احمد  اول 
يف  الخوري  بطرس  الشيخ  منزل  اىل  فرنجيه  سليامن  له  املغفور 
الركن انطوان دحداح  العقيد  العام يومذاك  النقاش. واكبُت املدير 
ملالقاة فخامة الرئيس بعدما توجهنا من املقر املوقت لالمن العام يف 
املديرية العامة لقوى االمن الداخيل ـ السّيار يف االرشفية، وكنا قد 
البلدي يف  ُيعتمد موقتا القرص  امنية. تقرر ان  متركزنا فيها السباب 
زوق مكايل مكتبا رئاسيا، وبلدة الكفور مقرا لسكن فخامة الرئيس.

تطول  ان  توقعنا  البالد،  وامليدانية يف  السياسية  االوضاع  بعد درس 
العمل  بدأ  عندئذ  الجمهوري.  القرص  خارج  فرنجيه  الرئيس  اقامة 
الرضورية  الخدمات  بتأمني  الكفيلة  التنفيذية  الخطط  وضع  عىل 
للمواطنني يف املنطقة كلها. ورغم اننا كنا نفتقر اىل ادىن املستلزمات 
القرص  يف  املرسح  قاعة  من  اتخذنا  بعدما  العمل  بارشنا  املكتبية، 
ولالجانب،  اللبنانية  السفر  لجوازات  دائرة  مكايل  زوق  يف  البلدي 
ومبنى بلدية جونيه مركزا اقليميا، ورسايا جونيه ملنح التصاريح اىل 
لتسيري  مخصصا  فكان  الكسليك  يف  اليخوت  نادي  مرفأ  اما  سوريا. 
البحرية اىل قربص بسبب توقف مطار بريوت الدويل عن  الرحالت 
العمل نهائيا. كل ذلك بدعم من قامئقامية كرسوان وبلديتي جونيه 

وزوق مكايل.
ضمن  من  انواعها  عىل  للمواطنني  الخدمات  تأمني  بارشنا  عندما 

امن  املحافظة عىل  لتدخالت شتى تحت حجج  صالحياتنا، تعرضنا 
املنطقة، عرب محاولة االطالع عىل معلومات تخص املواطنني اللبنانيني 
واالجانب. لكن الهدف كان الغراض مادية ووضع اليد عىل مؤسسات 
الدولة. بيد ان هذا االمر ُجبه منا بالرفض القاطع، وجرى التصدي 
التهديد  عرب  العام  االمن  مراكز  بعض  عىل  التعدي  محاوالت  لكل 
لثني  املوقف  سالح  غري  منلك  نكن  ومل  املعامالت،  تسيري  بوقف 
الترصفات،  العمل اعرتاضا عىل هذه  هؤالء. عندما كنا نتوقف عن 
تبدأ االتصاالت واملراجعات من رؤساء االحزاب والفاعليات ونواب 
ينال  ان  عىل  حرصنا  قد  نكون  ان  بعد  العمل  فنستأنف  املنطقة، 
املسؤولون  يقّدم  وان  به،  قاموا  ما  عىل  الالزم  العقاب  املعتدون 

الحزبيون التعهدات بعدم التكرار. 
هكذا حافظنا عىل هذه املؤسسة الرسمية الوحيدة التي كانت تؤمن 

الخدمات للمواطنني، متحصنني بقوة  الرشعية التي كنا منثل. 
بعد كل هذه املراحل والتجارب التي عشناها، ملسنا اهمية املوقع 
الرشعي للمديرية والتفاف الناس من حولها، وكانوا يحيطوننا بالدعم 
املعنوي الذي يعكس مدى التزامهم الدولة، فتعزز لدينا االقتناع بانه 
ان يحل محل  الواقع، ال يستطيع احد  االمر  مهام عظم شأن قوى 

املؤسسات الرسمية الرشعية.
علينا  ويوجب  باملسؤولية،  شعورا  ليزيدنا  اال  كان  ما  الواقع  هذا 
بذل اقىص الجهود للحفاظ عىل وطننا وامنه، وتأمني الخدمة العامة 
للمواطن واملقيم عىل ارضنا من ضمن االصول التي تفرضها القوانني، 

من دون تذمر او مّنة من احد.
اليوم، عىل رغم الصعوبات الكثرية التي تعرتض قيام الدولة، ال سبيل 
الدولة  هيبة  دعم  عىل  باالرصار  املتمثل  نفسه  باملنطق  العمل  اال 

ومؤسساتها وتركيزها، لتبقى املرجعية الوحيدة للجميع.
ان الدور املحوري الذي تقوم به املديرية العامة لالمن العام، قيادة 
وضباطا ومفتشني وافرادا، عىل املستويني االمني واالداري واالنجازات 
العام  االمن  شهداء  فيه  روى  الذي  والدم  تحققت،  التي  الكبرية 
وجرحاه ارض الوطن، عكس صدى ايجابيا لدى الرأي العام، واعطى 
الشفافية  يف  واملثال  املثل  وتضحياتهم  اعاملهم  يف  عليها  القّيمون 

والخدمة والشجاعة واالخالص.

المتقاعد  العميد 
 مخايل الرموز

إستعادة
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مقالفي األقتصاد
من إميل البيطار 
إلى وائل بوفاعور

بعد  لبنان  يف  السيايس  املشهد  يزال،   وال  بوفاعور،  وائل  الصحة  وزير  تصّدر 
تعترب  كانت  نافذة،  اقتصادية  قطاعات  وجه  يف  الغذايئ  االمن  حملة  خوضه 
نفسها حتى االمس القريب محمية وعصية عىل املساءلة او املحاسبة. وبالتايل 

عصية عىل االصالح.
االراء  بوفاعور، وستتعدد  لفرتة غري قصرية عن حملة  قيل، وسيقال،  كالم كثري 
حول االسباب والخلفيات واالهداف. فالتشكيك حارض دوما يف كل امر يحصل 
يف لبنان، ونظرية املصالح واملؤامرة كانت وستبقى السائدة يف عقول اللبنانيني، 
حتى وان كان الهدف واضحا وسليام. ذلك ان املواطن اعتاد يف اكرث من مناسبة 
عىل املفاجآت وخيبة االمل، ال سيام يف ما خص مسار االصالح والتصدي لقوى 

الفساد التي متسك باكرث من ملف حيايت وصحي ومايل.
يف مطلع سبعينات القرن املايض، سقط وزير الصحة العامة الدكتور اميل البيطار 
عندما حاول مواجهة الفساد املسترشي يف سوق الدواء، اذ ُجبه بحملة سياسية 
الوزراء.  بعدما تخىل عنه مجلس  االستقالة  اىل  اقتصادية محمومة، اضطرته   –
يف الزمن نفسه حاول زميله يف "حكومة الشباب" و"حكومة ثورة من فوق" كام 
اصطلح عىل تسميتها ـ وكانت برئاسة الرئيس صائب سالم اوىل حكومات عهد 
الرئيس سليامن فرنجيه ـ هو وزير املال الياس سابا الحد من االرباح التجارية، 
والتخلص من االمتيازات االحتكارية )الوكاالت التجارية(، فاتحد التجار مع جزء 

من السلطة، وارغموه عىل الرتاجع عن املرسوم رقم 1943. 
اىل البيطار وسابا، سقط نظراء لهام من مدرسة االصالحيني منهم وزير الرتبية 
بعد  استقالته  قدم  الذي  تويني  غسان  الرتبية  وزير  وقبله  اده  هرني  السابق 

ثالثة اشهر من توليه مسؤولية هذه الوزارة.
ان  يؤكد  الغذايئ،  الفساد  منصات  مبارشة  اصاب  الذي  بوفاعور  الصحة  وزير 
حملته مستمرة، وهو يحظى بدعم سيايس من الحزب التقدمي االشرتايك الذي 
ينتمي اليه، ومن قوى سياسية مؤثرة، وبالتايل ال خوف من الرتاجع، كام يقول، 
الطوائف  كل  من  اللبنانيني  موت  او  حياة  مسألة  هنا  القضية  وان  خصوصا 

واالحزاب واالتجاهات السياسية.
هذه الحملة الناجحة لوزير الصحة، والتي جاراها نظريه وزير املال عيل حسن 
خليل بان فتح بدوره ملف االصالح يف وزارته، نأمل يف ان  تغرّي من املشهدين 
عىل  يظهر  وان  االحسن،  اىل  وتدفع  البالد  يف  القامتني  واالقتصادي  السيايس 
املرسح السيايس اكرث من وائل بوفاعور واكرث من عيل حسن خليل. عندئذ رمبا 

تحصل املصالحة الشاملة والحقيقية بني الدولة وناسها.

إبراهيم عواضة

حملة وزير الصحة في منظار السياسيين واإلقتصاديين والناس
مشاكسة سياسية، تحّفظ اقتصادي، إنقسام شعبي

عاصفة »سالمة الغذاء« التي حرك رمالها وزير الصحة العامة وائل بوفاعور، وكشفت 
عن جرائم غذائية طاولت صحة اللبنانيني، اصابت يف الصميم اداء املؤسسات بعدما 
ثبت ـ بناء عىل نتائج الفحوص املخربية التي اجريت عىل السلع ـ تقصري املؤسسات 

الرقابية يف القطاع العام، اسوة مبؤسسات القطاع الخاص التي كان بعضها متواطئا 

»سالمة  ملف  اليه  سيؤول  ما  انتظار  يف 
الغذاء« بعدما تجاوز ما عداه من استحقاقات 
سياسية، واتسم بحيوية جعلته محور اهتامم 
رمبا  االوىل  للمرة  نفسه  يجد  اذ  العام،  الرأي 
العام«  »االمن  رصدت  رسمية،  مببادرة  معنيا 
السياسية واالقتصادية والشعبية  الفعل  ردود 
وائل  الصحة  وزير  شنها  التي  »الحرب«  عىل 
بسالمة  الصلة  ذات  القطاعات  عىل  بوفاعور 

امللف االقتصادي. 

خلصت اصداء الحملة تلك اىل املشهد االيت:
حملة  فاجأت  السيايس:  املستوى  عىل  اوال، 
باداراتهم  الذين يفرتض  الوزراء  الصحة  وزير 
باخر  او  بشكل  مسؤولة  او  معنية  تكون  ان 
فعل  ردود  فكانت  الغذاء.  سالمة  ملف  عن 
كحال  االمر،  بادىء  مربكة  منهم  البعض 
ان  رأى  الذي  فرعون  ميشال  السياحة  وزير 
يف  السياحي  املوسم  رضبت  بوفاعور  حملة 
يعود  ان  قبل  اللبناين،  املطبخ  وسمعة  لبنان 

الضوء  سلط  حصل  »ما  بقوله:  ويستدرك 
بالنسبة  توافق  عىل مشكلة كبرية، واننا عىل 
وعلينا  والغذاء،  العامة  السالمة  توفري  اىل 
تطبيق  اساس  عىل  املعالجة  يف  االستمرار 
والتجارة  االقتصاد  وزير  بدوره  القوانني«. 
عندما  الحملة  قناة  من  غمز  حكيم  اآلن 
ومالحقة  الغذاء  سالمة  مبدأ  مع  »كلنا  قال: 
متفقني عىل  نكون  ان  يجب  لكن  املخالفني، 
»استمرار  ان  من  وحذر  املتابعة«.  كيفية 
نتائجه  ستكون  املنوال  هذا  عىل  املوضوع 
الحاج  حسني  الصناعة  وزراء  اما  سلبية«. 
حسن والبيئة محمد املشنوق والزراعة اكرم 
شهيب، فاّيدوا حملة وزير الصحة، مشددين 
عىل وحدة الصف الحكومي يف هذه املسألة، 
وعىل رضورة تطبيق القوانني وايجاد مرجعية 

حكومية موحدة ملتابعة امللف عىل نحو دائم.
اصحاب  واجه  االقتصادي:  املستوى  ثانيا، عىل 
املؤسسات االقتصادية، ال سيام منها  مؤسسات 
اللحوم  تجار  اىل  واملطاعم  الفندقي  القطاعني 
بوفاعور  حملة  الدواجن،  مزارع  واصحاب 
الوزارة  اتبعتها  التي  الطريقة  معتربين  بقوة، 
السياحي  القطاع  بسمعة  بالغا  رضرا  الحقت 
واالقتصاد. وشكك رئيس اتحاد الغرف اللبنانية 
العامة  املؤسسات  »امتالك  يف  شقري  محمد 
املطلوبة  واملعرفة  الكافية  االمكانات  الرقابية 
لتحديد مواصفات الغذاء السليم«، مصّوبا عىل 
نتيجة  الرسمية  اداراتنا  يف  والرتهل  »الفساد 
وجود  واكد  والطائفية«.  السياسية  الخالفات 
يف  الغذاء  سالمة  تأمني  »رضورة  عىل  اجامع 
االقتصاد  رضب  نتجنب  ان  علينا  لكن  لبنان، 
الخارج«. من جهته  لبنان يف  الوطني وسمعة 
بيار  لبنان  يف  السياحية  النقابات  اتحاد  رئيس 
الوزير  حملة  مع  الجميع  »ان  قال:  االشقر 
بوفاعور حتى الوصول اىل نتيجة تؤمن سالمة 
التي  الوسيلة  عىل  هو  االعرتاض  لكن  الغذاء، 
هدفها  تحقق  وال  مالمئة،  غري  النها  اتبعت 
الذي  املرشوع  مصري  عن  وسأل  املطلوب«. 
فرتة،  منذ  الفنادق  اصحاب  نقابة  به  تقدمت 
ويدعو اىل العناية بصحة املواطن وتأمني مراقبة 
الجمعية  رئيس  وانتقد  للمؤسسات.  مستمرة 
اللبنانية لرتاخيص االمتياز شارل عربيد ورئيس 
نقابة اصحاب املطاعم طوين الرامي اآللية التي 
اعتمدتها وزارة الصحة يف تأمني سالمة الغذاء 
»النها رضبت قطاع املطاعم وقطاع الفرانشايز، 
بني  امللف  هذا  يف  وتنسيق  تعاون  واملطلوب 
هدفنا  ان  سيام  ال  والخاص،  العام  القطاعني 
غذائه«.  وصحة  املواطن  مصلحة  هو  واحد 
ورأى رئيس الهيئات االقتصادية عدنان القصار 
االهمية  يف  »غاية  الغذايئ  االمن  موضوع  ان 
والخطورة يف آن واحد، وحسنا فعلت الحكومة 
الوقت  يف  نعول  اننا  نصابها.  يف  االمور  بوضع 
ذاته عىل حكمة مجلس النواب لجهة ارساعه 
يف اصدار مرشوع قانون سالمة الغذاء«. واكد 
يقوم  ما  اهمية  التشديد عىل  »اولهام  امرين: 
عىل  الحفاظ  يخص  ما  يف  بوفاعور  الوزير  به 

سالمة املواطن، وثانيهام التحذير من مغبة 

وزير الصحة العامة وائل بوفاعور.
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تباين في ردود الفعل، 
واصحاب القطاعات املعنية 

وازنوا بني سالمة الغذاء 
واعمال مؤسساتهم

وان  اللبناين، خصوصا  االقتصاد  يواجهه  قد  ما 
تتناول  بدأت  العاملية  االعالم  وسائل  اهم 
جميعا  العمل  علينا  هنا  من  املوضوع.  هذا 
صالبة  عىل  الحفاظ  اجل  من  واحدة  يدا 
سالمة  ذاته حامية  الوقت  ويف  االقتصاد،  هذا 

املواطن«.
العادة  الشعبي: كام هي  املستوى  ثالثا، عىل 
اقتصادي  سيايس،  ملف  كل  مع  التعامل  يف 
مواقفهم  يف  اللبنانيون  انقسم  واجتامعي، 
بازاء حملة الوزير بوفاعور بني مؤيد ومشكك 
يف النيات واالهداف ومتحفظ. اال ان النسبة 
االكرب من الناس كانت اىل جانب وزير الصحة. 
ال  نسبة  مقاطعة  خالل  من  جليا  ذلك  ظهر 
بأس بها من اللبنانيني املطاعم، وامتناع نسبة 
يف  والدجاج  اللحوم  رشاء  عن  منهم  كبرية 

انتظار تعليامت جديدة من وزارة الصحة.
نشري اىل ان الحكومة نجحت يف تأكيد وحدة 
شدد  اذ  الغذايئ،  االمن  ملف  حيال  الصف 
ودعمهم  الحملة،  يف  االستمرار  عىل  الوزراء 
بالعمل  االنتقال  عىل  واالتفاق  الصحة،  وزير 
عرب  املشرتك،  الحكومي  املستوى  اىل  الفردي 

تم  االختصاص.  بحسب  كل  الوزارات  تعاون 
الوزارات  من  لجنة  تأليف  عىل  ايضا  االتفاق 
تعقد  ان  عىل  الغذاء،  سالمة  بتأمني  املعنية 
اجتامعات دورية، اىل مبارشة البحث يف انشاء 
عىل  بناء  الغذاء  بسالمة  الخاصة  املؤسسة 

اقرتاح مشرتك من وزاريت الصحة والزراعة.
والزراعة  والصناعة  الصحة  وزراء  وكان 
االقتصادية  الهيئات  والبيئة شاركوا  واالقتصاد 
غرفة  مبنى  يف  عقد  موسع  حوار  اجتامع  يف 
لبنان،  وجبل  بريوت  يف  والصناعة  التجارة 
تداولوا خالله يف ملف سالمة الغذاء، وانتهوا 

نصت  امللف،  ملتابعة  عمل مشرتكة  ورقة  اىل 
عىل اآليت:

تنفيذية  وخطة  وطني  مرشوع  اطالق   -1«
شاملة ملعالجة مياه الشفة وتنقيتها، ملا لهذا 
املوضوع الحساس من تأثري يف صحة املواطن 

وتوفري سالمة املنتجات الغذائية واملأكوالت.
2- وضع آلية تضبط حركة الغذاء من املنشأ 
.Supply Chain traceability اىل املستهلك

3- تنفيذ الترشيعات املرعية االجراء، ما يؤمن 
تتبع الغذاء من املنشأ اىل املستهلك.

تهريب  بوقف  الكفيلة  االجراءات  اتخاذ   -4
املواد االولية املستخدمة يف صناعة الغذاء.

املخصصة  املراجعات  مكاتب  تطوير   -5
وتفعيلها،  املعنية  الوزارات  الغذاء يف  لسالمة 
للمؤسسات  تتيح  واضحة  آلية  ضمن  من 

القيام مبراجعاتها بطرق سهلة ورسيعة.
الوزارات  بني  دامئة  تنسيق  آلية  تشكيل   -6
الستكامل  االقتصادية  والهيئات  املعنية 
وحامية  الغذاء  سالمة  ضامن  اجراءات 

االقتصاد الوطني”.
أ.ع.

نجحت الحكومة يف تأكيد وحدة صفها حيال ملف االمن الغذايئ واالستمرار يف الحملة ودعم وزير الصحة
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شّكلت الصناعة عىل امتداد سنوات قوة مؤثرة يف االقتصاد اللبناين، وادت دورا 
فاعال يف دعم الناتج املحيل واالستقرار االجتامعي، بتوفريها فرص عمل الكرث من 
200 الف مواطن. صمدت خالل الحرب اللبنانية رغم االرضار الكبرية التي اصابت 
ترفع  منتجة،  مجددا  تعود  يك  العبثية،  املعارك  غبار  عنها  ونفضت  مؤسساتها، 

شعار “صنع يف لبنان”

ابراهيم عواضة

رئيس جمعية الصناعيين:
الصناعة اللبنانية قادرة على تجاوز األزمات

مع اندالع ثورات ما سمي “الربيع العريب” 
وتداعياتها عىل الوضع الداخيل، مضافا اليها 
عادت  املحلية،  واالمنية  السياسية  االزمات 
الصناعة اىل مواجهة التحدي، ونجحت حتى 
وهو  االخطار.  وتجاوز  الصمود  يف  الساعة 
ما يصفه رئيس جمعية الصناعيني اللبنانيني 
العام”،  الجميل، يف حوار مع “االمن  فادي 
بالقدرات املتينة، مؤكدا ثقته بالقطاع وانه 
متكنه  مؤثرة  مؤرشات  وميلك  وعيص،  منيع 
“صناعتنا  ان  يالحظ  لكنه  الصمود.  من 
خصوصاً  االزمات،  مع  التأقلم  عىل  قادرة 
واملنطقة  لبنان  يف  االوضاع  استقرت  اذا 
من  والكثري  الخريات  من  الكثري  تضم  التي 

االزمات”.

اللبناين  الصناعي  القطاع  اداء  كيف كان   ■
عام 2014، مقارنة بعام 2013؟

□ يثبت القطاع الصناعي، مرة تلو اخرى، 
التكيف  عىل  القادرة  القطاعات  من  انه 
الطارئة  االحداث  وكل  االوضاع  كل  مع 
يف  وفاعلية  مناعة  وميلك  واملستجدة، 
2014 عىل  سنة  حافظ  لذا  االزمات،  جبه 
السياسية  االزمات  كل  رغم  مقبول،  اداء 
يتعرض  مل  واالقليمية.  املحلية  واالمنية 
القطاع لالنهيار، حتى ان صادراتنا اىل  هذا 
بنسبة  ارتفعت  املثال،  سبيل  عىل  العراق، 
ـ   2012 عامني  بني  ما  الفرتة  خالل   %  30
2013. يف عام 2014، نتيجة التدهور االمني 

الواسع يف العراق وسوريا، تأثرت صادراتنا 
ايضا  وتراجعت  سلبيا،  البلدين  هذين  اىل 
الرتاجع  نسبة  بلغت  اخرى، حتى  يف دول 
االشهر  يف  الصادرات  قيمة  اجاميل  يف 
الثامنية االوىل  نحو 12 %. يف مقابل ذلك، 
بتأثري  املحلية  السوق  يف  الوضع  تحسن 
السلع  حجم  تدين  االول  اساسيني:  عاملني 
والثاين  اليها،  تدخل  كانت  التي  االغراقية 
اىل  السوريني  النازحني  من  االالف  تدفق 
بها  بأس  ال  رشائية  كتلة  شكل  ما   لبنان 
اثبت  املحصلة،  يف  اللبنانية.  للصناعة 
وعيص  منيع  انه  اللبناين  الصناعي  القطاع 
عىل االزمات، وميلك مؤرشات مؤثرة متكنه 
دوره  ليبقى  التقدم  وحتى  الصمود،  من 
ان  ال سيام  الوطني،  الناتج  دعم  فاعال يف 
من  اقل  تبقى  القطاع   هذا  يف  معاناتنا 
املعاناة التي تواجهها قطاعات اخرى مثل 

السياحة.

اندفاعة  تعرتض  التي  املعوقات  هي  ما   ■
الصناعة اللبنانية يف هذه املرحلة؟ 

□ مثة صعوبات نواجهها كصناعيني، ونطالب 
نتمكن  مواجهتها، يك  باملساعدة عىل  الدولة 

من ان نعطي اكرث لالقتصاد: 
هنا  التصدير.  كلفة  ارتفاع  من  نعاين  اوال، 
فاتورة  خفض  عىل  تساعد  ان  الحكومة  ميكن 
التكاليف االضافية التي نواجهها يف هذا املجال. 
نزال  وال  عملنا  الطاقة.  مشكلة  نواجه  ثانيا، 
نعمل عىل توفري الدعم للمؤسسات الصناعية 
عندما  واملؤثرة.  االساسية  املسألة  هذه  يف 
“الطاقة  بها  نعني  الطاقة  عن  هنا  نتحدث 
الصناعات  من  عددا  تطاول  التي  املكثفة” 
دعم  صندوق  بانشاء  طالبنا  وقد  االساسية. 
لها برأسامل يقدر بـ30 مليون دوالر، وملسنا 
تجاوبا من وزير الصناعة. لذا نأمل يف وضع 
اقرب  يف  التنفيذ  موضع  الصندوق  هذا 
لناحية  اهمية  من  املوضوع  لهذا  ملا  وقت 
حامية صادراتنا من منافسة صادرات الدول 
االخرى املدعومة. اىل ما تقدم، نطالب بدعم 
الصناعية  للمؤسسات  التشغييل  الرأسامل 
عىل غرار الدعم الذي توفر لالستثامرات. هنا 
ندعو اىل وضع برنامج عمل يشمل رسم آلية 
يعالج  ان  عىل  االقتصادي،  بالتحفيز  خاصة 
طرحناها  التي  املشكالت  كل  الربنامج  هذا 
مع حاكم مرصف لبنان رياض سالمة، ولدينا 
نحن  معه.  االمر  هذا  يواكب  عمل  فريق 
التحفيزات  قلب  يف  نكون  ان  اىل  نسعى 

الجديدة، وان ننال حصة وازنة منها.

■ زار وفد صناعي لبناين اخريا روسيا للبحث 
اللبنانية  الصادرات  دخول  امكانات  يف 
الزيارة؟  انتجت  ماذا  الدولية.  السوق  اىل 
دخول  امكانات   تدرسون  هل  واستطرادا 

اسواق جديدة؟

اىل  صادراتنا  زيادة  عىل  العمل  قررنا   □
ذلك  يف  ونجحنا  االوروبية،  االسواق  بعض 
الصادرات  بها  تحظى  التي  الثقة  نتيجة 
بتوفري  قمنا  ثم  االسواق.  هذه  يف  اللبنانية 
اسواق جديدة للصادرات، ووقع خيارنا عىل 
ونحن  كبرية،  سوق  فهي  الروسية.  السوق 
الصعيد.  هذا  عىل  ايجابية  نتائج  نتوقع 
واعدة.  كانت  لروسيا  االخرية  زيارتنا  ان  اذ 
اىل  صادراتنا  زيادة  عىل  حاليا  نعمل  كذلك 
التنمية  وزير  االمر عرضناه مع  كندا. وهذا 
اخريا.  بريوت  زار  الذي  الكندي  االقتصادية 
كذلك نسعى اىل زيادة صادراتنا اىل االسواق 
الدول  لدينا يف هذه  ان  سيام  ال  االفريقية، 
نتائج  اىل  نصل  ان  ونتمنى  مميزة،  جالية 
قطاعنا  دعم  يف  تساهم  ورسيعة  ايجابية 

الصناعي.

الصناعة  مستقبل  اىل  نظرتك  هي  ما   ■
اللبنانية؟

صناعتنا  بأن  ثقة  وعىل  متفائل  بطبعي   □
يجعل  ما  واملواصفات  االمكانات  من  متلك 
منها صناعة مميزة، قادرة عىل دخول اسواق 
فهو  اللبناين.  بالصناعي  اثق  كام  كله.  العامل 
صاحب كفاية وخربة وتجربة، ومقاوم ومبدع 
وطموح بامتياز. كذلك اثق بالدولة اللبنانية 
تلقينا  وقد  الصناعة،  بدعم  الصادقة  وبنيتها 
بها  قام  التي  املبادرة  االرتياح  من  بكثري 
الديبلوماسية  جمع  عندما  الخارجية  وزير 

السياسية اللبنانية يف العامل، واطلق ما سمي 
“الديبلوماسية االقتصادية”. يف اختصار اقول 
ان صناعتنا ستبقى صامدة، وهي قادرة عىل 
استقرت  اذا  خصوصاً  االزمات،  مع  التأقلم 
االوضاع السياسية واالمنية يف لبنان واملنطقة 
الوقت  ويف  الخريات،  من  الكثري  تضم  التي 

عينه تعاين الكثري من االزمات.

الصناعي، كيف  القطاع  بعيدا من هموم   ■
تقّيم اداء االقتصاد اللبناين يف هذا الوقت؟

اللبناين  االقتصاد  ان  القول  البديهي  من   □
امر  وهذا  صعبة.  اوقاتا  حاليا  يعيش 
السياسية  املشكالت  بحجم  قياسا  طبيعي 
مبا  نتأثر  فنحن  واالقليمية.  املحلية  واالمنية 
ان  والواقع  ايجابا.  او  يجري من حولنا سلبا 
تعاين  الحقيقي  االقتصاد  قطاعات  معظم 
تراجع  ذلك  دليل  ملحوظة.  اختالالت  من 
الثالثة  النمو االقتصادي خالل االعوام  نسب 

املاضية. فالقطاع السياحي يف ازمة، والقطاع 
مجمدة،  واالستثامرات  ايضا،  التجاري 
والنشاط العقاري فقد اندفاعته القوية التي 
ننظر  ذلك  مع  و2010.   2009 عامي  حققها 
اثبتت  التجارب  ان  اذ  املستقبل.  اىل  بتفاؤل 
ما  واالسس  القدرات  من  ميلك  اقتصادنا  ان 
منها  والخروج  االزمات  بتجاوز  له  يسمح 
فهو  املناسبة.  املناخات  توافر  فور  برسعة، 
وآمل  طويلة،  خربة  وصاحب  عريق  اقتصاد 
يف ان تنجح الحكومة واهل السياسة يف توفري 
التاحة  البلد  يف  والسيايس  االمني  االستقرار 
قادر  وهو  النهوض،  ملعاودة  امامه  الفرصة 

عىل ذلك.

اللبناين،  املرصيف  القطاع  اداء  تقّيم  كيف   ■
وكيف تحدد عالقة الصناعة مع هذا القطاع ؟

القطاعات  اهم  من  املرصيف  قطاعنا   □
وثابت  قوي  وهو  املنطقة.  يف  املالية 
نظريها.  قل  دولية  بثقة  ويحظى  وميلء، 
وبفعل السياسات املدروسة لحاكم مرصف 
القطاع  هذا  نجح  سالمة،  رياض  لبنان 
االقتصادية،  االزمة  عن  بنفسه  النأي  يف 
اىل  املرتفع  النمو  تحقيق  واصل  انه  حتى 
مليار   170 اليوم  موجوداته  تجاوزت  ان 
بجمعية  املصارف  عالقة  عن  اما  دوالر. 
فوطيدة  املحلية،  والصناعة  الصناعيني 
تفعيل  اىل  الداعني  من  وكنت  وناجعة، 
والقطاعات  املرصيف  القطاع  بني  العالقات 
املصارف  ان  ذلك  االخرى،  االقتصادية 
االقتصادية  القطاعات  دعم  عىل  قادرة 
ازال  وال  كنت  افضل.  نحو  عىل  ومتويلها 
اقتصادية  طوارىء  هيئة  بتشكيل  اطالب 
بتلك  شبيهة  وشاملة،  متكاملة  خطة  تضع 
االمريكية  املتحدة  الواليات  اطلقتها  التي 
لذا   .2008 عام  شهدتها  التي  االزمة  بعد 
لقطاعنا  واسايس  فاعل  دور  عىل  نعّول 
االقتصادية،  القطاعات  دعم  يف  املرصيف 
ونحن عىل ثقة بأن هذا القطاع الذي قّدم 
اخرى سيستمر،  للصناعة وقطاعات  الكثري 
لالقتصاد  دعمه  من  سيضاعف  بل  ال 

الوطني بقطاعاته كلها.

رئيس جمعية الصناعيني اللبنانيني فادي الجميل.

كنت وال ازال اطالب 
بتشكيل هيئة طوارىء 

اقتصادية تضع خطة 
متكاملة وشاملة

نواجه صعوبات كلفة 
التصدير والطاقة، وطالبنا 

بانشاء صندوق دعم برأسمال 
يقدر بـ30 مليون دوالر
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الرّواد يروون قصة المسرح اللبناني ]5[
برج فازليان: الفن أعطاني قوة الحياة 

من أجل تحقيق شيء مهم

استاذي  جاء  االصل.  تريك  غري  شخص  كل  طرد 
امكانات  لديك  يل:  وقال  يساري،  وهو  محسن، 
بان ال  ان تعدين  للعمل يف املرسح، عليك  كبرية 
الدرب  هذه  يف  االستمرار  اردت  اذا  لكن  ترتكه. 
وابحث  ارحل  تركيا.  تبقى يف  ال  ان  منك  اطلب 
عن بلد اخر. قال يل والدي العبارة نفسها، فسألت 
اىل اين اذهب؟ كان الجواب اىل لبنان. يف بريوت 
تستطيع بناء عالقات مع االرمن املوجودين هناك، 

وَمن يعلم ما الذي سيحصل؟ 

مرسحية  كانت  املرسح  نحو  االوىل  الخطوة   ■
"البخيل" ملوليري التي قدمتها يف تركيا، ثم اعدت 
منطلقا  وكانت   ،1953 عام  بريوت  يف  تقدميها 
لشهرتك يف الوسط الثقايف، االمر الذي حمل ارمن 
سوريا عىل دعوتك اىل تقديم املرسحية مرة ثالثة. 
هاّل حدثتنا عن هذه املحطات واختالف الجمهور 

يف البلدان الثالثة؟
قبل  املدرسة  يف  "البخيل"  مرسحية  قدمت   □
الذي  النجاح  تقدميها عىل املرسح يف تركيا. بعد 
احرزته قررت ان انشئ مرسحا لبنانيا، وال اعني 
هنا االستعانة مبؤلف لبناين، بل السعي اىل صنع 
وهذا  عبثية،  البخيل  شخصية  لبنانية.  مرسحية 

فيها. بعد االنتهاء من املرسحية، اتصل يب الشاعر 
االخوين  ان  يل  ليقول  الحاج  انيس  والصحايف 
جديدة.  ملرسحية  مخرج  عن  يفتشان  رحباين 
اسمع  كنت  انني  علام  اعرفهام شخصيا،  اكن  مل 
فريوز عىل الراديو. اخريا التقيت عايص ومنصور 
واتفقنا عىل العمل معا، وبدأنا التحضري للمشاركة 
مرسحية  وقدمنا   )1964( االرز"  "مهرجانات  يف 
"بياع الخواتم" لثالثة ايام فقط. اذكر هنا ان عرض 
املرسحية كان مقدمة للفيلم الذي اخرجه يوسف 
شاهني، وساعدته يف اخراجه. القصة بدأت عندما 
اراد شاهني انجاز فيلم مع الرحابنة وفريوز، ومل 
يكن سيناريو فيلم "سفر برلك" قد اكتمل بعد، 
الخواتم"  "بياع  مرسحية  رحباين  االخوان  فاقرتح 
اليوم  منذ  عرضها  لدى  الجمهور  ادهشت  التي 
 6 زمنذاك  شاهدوها  الذين  عدد  فاق  اذ  االول، 
االف شخص. يك نكتشف ضخامة هذا العدد من 
الناس، طلبنا منهم اشعال عود كربيت لدى بدء 
هذا  حيال  الجميع  الدهشة  فعمت  املرسحية، 

املشهد الرائع الذي ال ميكن ان انساه.

■ عالقتك بعايص الرحباين كانت مميزة اىل درجة 
الدماغ  يف  بنزف  اصابته  قبل  اليك  ارّس  انه 

كي نكتشف ضخامة عدد 
الناس الذين حضروا "بياع 

الخواتم"، طلبنا منهم 
اشعال عود كبريت لدى 
بدء املسرحية، فعّمت 
الدهشة الجميع حيال 

هذا املشهد الرائع

نفسه  عىل  فازليان  برج  املخرج  طرحه  بسؤال 
"من انا؟" خطا خطوته نحو املرسح، وهو ال ينىس 
ارطغول،  اليساري محسن  الرتيك  استاذه  نصيحة 
مؤسس املرسح الحديث يف تركيا، التي دفعته اىل 
الرحيل عن تلك البالد واملجيء اىل لبنان، من اجل 
مستقبله املرسحي الذي فضله عىل الرسم كونه 

فنا متحركا.
يف لقاء مسهب مع "االمن العام"، اعرتف فازليان 
مبسائل مؤملة عاشها يف شبابه، وما دوره يف فيلم 
"سفر برلك" اال تجسيدا لواقع عاىن منه يف الخدمة 
للرضب  يتعرض  كان  حني  االجبارية،  العسكرية 
يوميا عىل يد ضابط تريك. منذ الصغر انجذب اىل 
املرسح، وبنى يف منزله مرسحا صغريا من مكعبات 
خشبية، وشكل مع رفاق له فرقة مرسحية، وكان 
الثائر واملعارض  اهله جمهوره االول. كان والده 
للنظام الرتيك شغوفا باملرسح، فارسله اىل اسطنبول 
للدراسة يف "اكادمييا املرسح الخاصة". هناك حاز 

شهادة يف االخراج املرسحي. 

■ السؤال املطروح: هل كان اختيارك هذه الدرب 
تعبريا عن رغبة يف تحقيق حلم الوالد ام حلمك 

انت بالذات، علام انك كنت تهوى الرسم؟
□ عىل رغم شغف والدي باملرسح، كان يرى ان ال 
مستقبل ملَن يسلك هذه الدرب. دخلت عامل الفن 
من باب الرسم، لكن مع الوقت مل اجد فيه شيئا 
متحركا بل يبقى، يف النهاية، ضمن اطار محدد، 
الذي  املرسح  يف  وجدت  بينام  اكرث.  ال  برواز  يف 

مسرح

النازية وبطشها، فتعلمت االسس املرسحية منه 
يف "اكادمييا املرسح الخاصة". ما نوع العالقة التي 

ربطتك بهام؟
كارل  مع  املرسح  نحو  توجهت  انني  صحيح   □
ايربت وكانت البداية معه، لكن استاذي محسن 
مع  التواصل  يستطيع  االصل،  تريك  ارطغول 
تالمذته بسهولة اكرب مام هي الحال مع استاذي 
االملاين بسبب اللغة اوال، واالمكانات ثانيا، اضافة 
االملاين  املرسحي  االسلوب  بني  ما  االختالف  اىل 
عليك  يقول  االول  كان  الرويس.  وستانسالفسيك 
ان تنظر اىل املرسح كأنك رسام، وَمن يرسم يكون 
فكره هو املوجود. وكان كارل ايربت يقول: عندما 
انك  تعتقد  ان  عليك  املرسح  عىل  الدور  تؤدي 
الشخصية التي تريد ان تؤديها، لكنك بالفعل انت 
لست هو. اما ستانسالفسيك فيقول العكس، ويرى 
ان ال وجود لدور متثييل. يف مرسحيته " البخيل" 
مثال يظهر ان عىل املمثل ان ال يفكر كيف يصبح 
بخيال، بل عليه ان يكون بخيال بالفعل قبل القيام 
الواقع،  يف  يحصل  ما  هذا  املرسح.  عىل  بالدور 
اذ هناك ممثلون يعيشون يف حياتهم الشخصية 
ذاتها التي جسدوها عىل املرسح كأنها شخصيتهم 
بسهولة  منها  الخروج  يستطيعون  وال  االصلية، 
بعد انتهاء العرض املرسحي اال تدريجيا وبصعوبة 
املظهر  يف  التمثيل  يف  الرباعة  تكون  ال  احيانا.  
الخارجي، واملاكياج تحديدا، بل من اعامق الذات.

جمعتك  التي  الوطيدة  العالقة  ان  تقول   ■
باستاذك الرتيك محسن ارطغول دفعته اىل اسداء 
اليوم. ما هي هذه  تنساها حتى  نصيحة لك ال 

النصيحة، وما كان الدافع اليها؟ 
□ حصل ذلك ما بني عامي 1940 و1945 ان سيطر 
االستبداد عىل الحياة يف تركيا، وبلغ االضطهاد حد 

دنيز مشنتف 
denise.mechantaf@gmail.com

هذه  غريب.  انه  بخيل.  من  اكرث  هو  االنسان 
كان  اذا  لكن  كثريا،  معقدة  ليست  الشخصية 
املمثل ميتلك القليل من املقدرة الداخلية يستطيع 
اما االختالف بني  الدور ما ميلكه وينجح.  اعطاء 

جمهور وآخر عىل هذا الصعيد، فيكاد ال يظهر. 
 

■ بعد نجاح "البخيل" توطدت عالقتك مبمثلني 
ومخرجني لبنانيني يعيشون هاجسا واحدا يكمن 
جالل  مثل  عاملية،  وجهة  ذي  مرسح  ايجاد  يف 
جبارة  ورميون  ملتقى  ولطيفة  وانطوان  خوري 
تقديم  ملتقى  انطوان  عليك  اقرتح  وغريهم. 
راشانا  مهرجان  يف  لشكسبري  االغالط"  "كوميديا 
انها  عام 1963 فنال العمل االعجاب. تقول هنا 
اللبناين  بالجمهور  الفعلية  عالقتك  بداية  كانت 
والعريب. ماذا تخربنا عن تلك املحطة التي اوصلتك 

اىل االخوين رحباين؟ 
ملتقى  انطوان  واملخرج  املمثل  يب  اتصل   □
بصبوص،  ميشال  حضور  يف  منزله  يف  فاجتمعنا 
وطلبا مني تقديم مرسحية لشكسبري يف مهرجان 
فلسفيا.  عمال  اريده  ال  مللتقى:  قلت  راشانا. 
شكسبري صعب جدا، لكن مثة اعامال عاملية مهمة 
له اختار منها "كوميديا االغالط" التي ال فلسفة 

 كان الفن منذ بدء التاريخ وسيلة اخراج االنسان من سجنه الذايت. مبرور االيام صار 
البعض  الوجود وماهية املوت. اعطى  الذات قبل االخرين، عن  مكانا لالسئلة عن 
قوة الحياة املشابهة للقوة التي تهبنا اياها الصالة ملساعدة الفنان عىل انجاز اعامل 

مهمة تعرب عن داخله

بدأت فيه مع رفاقي يف املدرسة الحركة الدامئة. 
شجعنا مدير املدرسة بأن قدم لنا مرسحا نعرض 
فيه اعاملنا. كنت ايضا اعد مرسحيات يشاهدها 
االقارب والجريان باللغة الرتكية. اشري هنا اىل ان 
شغفنا باملرسح ليس غريبا عنا. االرمن هم الذين 
اسسوا املرسح يف تركيا، وكتب التاريخ تشهد عىل 
كالمي. يف اواخر االربعينات تأسست اول مدرسة 
محسن  الربوفسور  يد  عىل  تركيا  يف  للمرسح 
تلميذا  وكان  موسكو  يف  تخصص  الذي  ارطغول 
لستانسالفسيك، ويعترب مؤسس املرسح الحديث 
يف تركيا. كان هو واستاذه ستانسالفسيك قد اجريا 

دراسة حول هذا املوضوع.

■  قبل ارتباطك املرسحي باستاذك ارطغول كانت 
بدايتك مع استاذك االملاين كارل ايربت الهارب من 

املخرج برج فازليان.
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اتحملها اكرث من اربعة اشهر، النني كنت اتعرض 
للرضب يوميا، فهربت. يف فيلم "سفر برلك" لعبت 
دور الضابط الرتيك، ونقلت عربه مامرسات الضباط 
انجاز هذا  بعد  اننا  اذكر  الحني.  االتراك يف ذلك 
االمن  موافقة  عىل  الحصول  علينا  كان  الفيلم، 
ان  يومها  لنا  قيل  الصاالت.  قبل عرضه يف  العام 
يف الفيلم ما ييسء اىل االتراك، االمر الذي يقتيض 
واملوافقة  الفيلم،  الرتيك ملشاهدة  السفري  حضور 
عليه قبل عرضه عىل الجمهور. ذهبنا انا وعايص 
الرتيك  السفري  والتقينا  العام،  االمن  اىل  ومنصور 
هناك يف حضور املسؤول املختص يف االمن العام 
مع مرتجم. وقد اعرتض السفري عىل بعض الكلامت 
التي قالها عايص يف الفيلم، فتمت املوافقة عىل 
حذفها، لكنه اىب اال ان يسأل ملاذا يلعب شخص 
ارمني دور الضابط الرتيك. حينذاك طلبت الكالم، 
لكن عىل ان يكون بالرتكية وعىل ان يتوىل املرتجم 
ترجمة كالمي للحارضين، وخاطبت السفري الرتيك 
قائال: هذا الضابط الذي تراه يقوم بالرضب دوما 
الرتيك عىل  الجيش  انا يف  رأيته  النحو،  عىل هذا 
يد الضابط املسؤول عني عندما كنت يف الخدمة 

العسكرية، وما تراه االن يف فيلم "سفر برلك" ما 
هو سوى منوذج عن ذلك الضابط. 

وتوليت  الشعب" شوشو،  "فنان  مع  تعاونت   ■
اخراج مرسحية "اللعب ع الحبلني". وحدث ليلة 
االفتتاح يف 28 ايلول 1970 ان تويف الرئيس جامل 

عبدالنارص. كيف كان ترصفكم؟  
□ بعد انهاء فيلم "عنرت يغزو الصحراء" يف مرص، 
اتصل يب شوشو طالبا مني العمل معه، فوافقت 
رشط ان ال يقدم احد اي مالحظة يف اثناء العمل، 
بل بعد االنتهاء منه. حصل يف ليلة افتتاح مرسحية 
الفصل  نهاية  يف  وتحديدا  الحبلني"،  ع  "اللعب 
االول، ان راح املشاهدون يغادرون الصالة، وكنا 
املرسحية  ان  فاعتقدنا  الكواليس،  يف  وانا  شوشو 
ماذا  ويقول:  رأسه  يلطم   شوشو  وبدأ  فشلت، 
ستكتب الصحف عنا غدا. يف هذه اللحظة وصل 
شقيق شوشو مازن عالء الدين وقال لنا: اسدلوا 
الستارة مات جامل عبد النارص. توقفنا عن عرض 
املرسحية اسبوعا، ثم عرضناها ملدة اربعة اشهر 
من دون انقطاع. اما عن شوشو كفنان، فانا اراه 

يف كل عمل مرسحي مثل شاريل شابلن يف ثيابه 
اخراج  حاولنا  اذا  املميزة.  وشخصيته  الخاصة 
شخصية شوشو من حسن عالء الدين سرنى حسن 

لوحده ال يشء.

■ تعاونت ايضا مع املمثل الراحل نبيه ابو الحسن 
يف مرسحيات "نابليون" )1973(، "اخوت شاناي" 
)1973(، "الشاطر حسن" )1974(، ملاذا مرسحية 
الجامعية  الذاكرة  يف  انطبعت  شاناي"  "اخوت 

اكرث من غريها؟ هل يعود ذلك اىل شخصية ابو 
الحسن؟ 

شاناي  اخوت  شخصية  تكن  مل  االساس  يف   □
الراحل   املمثل  مع  وعميل  قبل،  من  موجودة 
نبيه ابو الحسن بدأ بدور صغري له يف مرسحية 
"لعبة الختيار"، فربز فيه وكان ناجحا جدا. االمر 
اىل  خوري  جالل  واملخرج  املمثل  دفع  الذي 
تقدميه يف مرسحية "جحا يف القرى االمامية" عام 
1971، فلمع يف دوره، واكتسب شخصية مميزة. 
مرسحية "اخوت شاناي" قوية جدا، وهي ليست 
اطار  بل تدخل يف  البعض،  يعتقد  كوميدية كام 
الكوميديا السوداء، وشخصياتها مركبة، وهي من 
اكرث املرسحيات التي تحدثت عنها الصحف، حتى 

االرمنية منها.

الحرب،  كندا بسبب  اىل  لبنان  رحلت عن   ■
ودامت غربتك 20 سنة، لتعود بعدها وتقدم 
مرسحية "جربان خليل جربان" )1996( عن نص 
غربيال بستاين، و"حبل املشنوق" )1999( التي 
سبق ان قدمتها يف كندا. ملاذا قررت العودة اىل 
املرسح من خالل هذين العملني؟ هل تعتقد 
ان جربان ال يزال يستقطب اهتامم الجميع من 
كتاب وباحثني ومرسحيني وقراء يف شتى انحاء 

العامل؟
□ لدى عوديت اىل لبنان اطلعت عىل نص لغربيال 
كان  تنفيذه  لكن  فاعجبني،  جربان  عن  بستاين 
صعبا حيث جمعت جربان خليل جربان يف اخر 
ايامه ويف صغره عىل مرسح واحد. ارى ان جربان 
يف كتابه "النبي" تحديدا مواز للمسيح يف صورته، 
فقد حاول اظهارها مشابهة له. اخرتته  بعد عوديت 
اىل لبنان النه عرّب عام يف نفيس وتحدث عني، وانا 
عىل املرسح اسعى اىل تقديم ما يف داخيل، وقد 

قدمت هذه املرسحية من اجيل انا.

■ تتحرس عىل حال الفن يف هذه االيام وتقول: 
اصبح الناس يصفقون للفوىض والرصاخ. هل ترى 
امال يف عودة مرسح ينتشلنا من االنحطاط الذي 

نعيشه؟
□ اكيد هناك امل. لكن حاليا ال وجود ليشء 
يف هذا املعنى. منذ اليوم االول لتاريخ املرسح 
ما قبل املسيح والنبي محمد واالنسان يخاف 
من العتمة، ومن املوت، ونتساءل كيف بدأ 

الفن؟ لقد بدأ من االحساس بالخوف ومن 

خريف عام 1972 انه سيدخل نفقا مظلام. ما 
الذي عزز العالقة بينكام اىل هذا الحد؟ 

 □ مرت بعايص ظروف اوصلته اىل الشعور بأنه 
مل يعد ميتلك قوته مئة يف املئة، فانغلق عىل نفسه 
وانزوى. قبل يوم من اصابته ودخوله املستشفى، 
"البيكاديليل" فقال يل: سأموت يف  كنا يف مرسح 
العتمة. عندما قصدته يف  املستشفى بعد اجراء 
الجراحة قال يل منصور: انت الوحيد الذي يستطيع 
دخول غرفته. ملا رآين عايص اىل جانبه نطق اول 
كلمة. عشنا معا 16 سنة عائلة واحدة، كان عايص 
يف اثنائها يسارع اىل االتصال يب ليال كلام انجز عمال، 

نصا او لحنا، يطلعني عليه ويسألني رأيي. 

■ تتوقف السيدة فريوز دوما عىل كالم قلته لها، 
وتردد انها ال تنىس الدرس االول الذي علمتها اياه. 
فهل ميكن القول ان هذه النصيحة هي وراء رس 
التوحد الذي تعيشه فريوز مع نفسها وهي تغني 

عىل املرسح؟ 
□ كنا يف فرتة التحضريات ملرسحية "بياع الخواتم" 
يف االرز، حني سألتني فريوز رأيي يف ادائها فأجبتها 
للجمهور.  قالت:  تغنني؟  كنِت  ملَن  آخر:  بسؤال 
عىل  يؤثر  يك  نوعه،  كان  مهام  الفن  لها:  قلت 
الجمهور، يجب ان يكون موجها اىل شخص واحد 
بني  اختاري  اردت  اذا  اىل ستة آالف مستمع.  ال 
الستة  فيشعر  له  وغني  واحدا  الجمهور شخصا 
االف انك تغنني لهم جميعا. العالقة الشخصية يف 
لها اهميتها، ومن غري املمكن ان يخاطب  الفن 
كالمه  ويكون  شخص  االف  عرشة  واحد  شخص 
فرنى  السياسية،  للخطب  مشابه  الفن  مؤثرا. 
البارعني فيها كيف يتطلعون اىل ما يشبه الفراغ، 
يركزون  محددة  نقطة  مثة  بل  فراغا  ليس  وهو 

عليها ويبنون عالقة مبارشة معها.

النظرة  او  الفكرة  هذه  استوحيت  اين  من   ■
الخاصة اىل فن الغناء وكيفية التعاطي معه؟

هتلر  ومن  ايربت،  كارل  االملاين  استاذي  من   □
كان  الذي  االسلوب  يف  النظر  امعنا  اذا  بالذات. 
كان  انه  نرى  الناس،  مخاطبة  يف  هتلر  يتبعه 
دوما يتطلع اىل فوق، اىل الفراغ وهو يف الحقيقة 
الطريقة  بهذه  الفراغ.  ال  معينا  شخصا  يخاطب 
يصل اىل االف الناس. هذا االسلوب ينطبق عىل كل 
فن من الفنون، عىل الغناء والشعر والرسم، وكل 

فنان يحتاج اىل مصدر للوحي يك يتألق يف عمله. 

■  اخرجت مرسحيات مهمة للرحابنة بدءا بـ"فخر 
الدين" التي عرضت ضمن مهرجانات بعلبك عام 
"املحطة"   ،)1967( "الشخص"  ثم  ومن   ،1966
)1971(، "لولو" )1974(، "ميس الريم" )1975(، 

هال حدثتنا عن تلك املحطات والذكريات؟ 
□ ما كنت امتناه لغريي ليس مشاهدة مرسحية 
"فخر الدين"، بل جمهورها الذي شعر بالخوف يف 
اثناء عرضها، وكان ردي عىل َمن قال يل هذا الكالم: 
هذا ما كنت اريده، وهو ان تخافوا يف وجود فخر 
فهي  الرحابنة  مع  الحميمة  ذكريايت  اما  الدين. 
غري مقترصة عىل العمل فقط، اذ كنت اسكن يف 
عايص  كان  وعندما  بريوت،  يف  الظريف  منطقة 
الرحباين يدعوين اىل الرابية ليطلعني عىل آخر ما 
كتبه ولحنه، اذهب اليه احيانا بعد منتصف الليل.

الذهبية  املرحلة  وهي  ـ  الستينات  شهدت   ■
منها  مهمة  اعامال  ـ  الحديث  اللبناين  للمرسح 
محفوظ،  لعصام   )1969( "الزنزلخت"  مرسحية 
صدى  ترك  العمل  هذا  اخراجها.  انت  وتوليت 

ايجابيا واعترب مرجعا يف املرسح اللبناين، ملاذا؟ 
□ يف الفرتة التي قدمت فيها مرسحية "الزنزلخت" 
عامليا،  طابعا  يأخذ  بدأ  قد  العبثي  املرسح  كان 
االتحاد  نشوء  انعكاسات  وبني  بينه  رابط  فثمة 
ما  يف  خصوصا  طرحها،  التي  واالفكار  السوفيايت 
السؤال  بالله.  وعالقته  واالميان  باالنسان  يتعلق 
يذهب  اين  اىل  انفسنا:  نطرحه دوما عىل  الذي 
السؤال يف  تم تخطي  لقد  املوت؟.  بعد  االنسان 
تلك املرحلة، وكان تحديد االطار الفكري لالنسان 
"الزنزلخت"  اهمية  والعمل.  االرض  امرين:  يف 
كونها اول مرسحية عبثية يف لبنان، واملمثلون فيها 
جبارة  رميون  واملخرج  املمثل  منهم  اذكر  اقوياء 
والياس الياس وجوزف نانو. وقد البست  الياس 
الياس اربع قبعات متنوعة فوق بعضها البعض، 
كلنا  اننا  القول  االخرى  تلو  منها  الواحدة  يخلع 

"تحت االمر".

اثرا  تركت  تركيا  يف  عشتها  التي  الحياة  هل   ■
موجعا يف ذاتك؟ هل صحيح انك حاولت عرب الفن 

تجسيد معاناتك الشخصية؟ 
□ طبعا، حيايت يف تركيا تركت اثرا عميقا يف نفيس. 
كان عمري 22 سنة عندما جئت اىل لبنان حامال 
معي اثار تلك الفاشية التي كانت تتحكم بالحياة 
هناك. دعيت اىل الخدمة العسكرية االجبارية فلم 

 امام ملصقات مرسحياته.

قبل يوم من النزف في 
دماغه قال لي عاصي 

سأموت في العتمة. عندما 
رآني الى جانبه حينما قصدته 

في  املستشفى بعد 
الجراحة نطق اول كلمة
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واىل  االنسان  ميوت  ملاذا  الكبري  السؤال 
اين يذهب؟ الفنان حقق شيئا عىل الصعيد 
الفكري، والفن يف التاريخ القديم كان التعبري 
وجود،  للكلامت  يكن  فلم  باالصوات،  عنه 
من  للخروج  االنسان  وسيلة  الصوت  وكان 
سجنه لريتفع اىل االعىل. من هنا ارى ان الفن 

والدين واحد.

■ اي اجوبة كنت تنتظرها من املرسح واالسئلة 
التي طرحتها يف حياتك ومن خالله؟ 

□ منذ بدايتي يف املرسح طرحت عىل نفيس 
الفن  الحياة؟.  اىل  وملاذا جئت  انا  َمن  سؤاال: 
اعطاين القوة املشابهة للقوة التي تعطينا اياها 
شيئا  احقق  ان  اجل  من  الحياة  قوة  الصالة، 

مهام.   

■ هل ال تزال تحلم باملرسح وانجاز اعامل تقدمها 
عىل خشبته؟

االن  اعامل جديدة، ولدي  بانجاز  دامئا  احلم   □
نص لربيخت اسعى اىل تحقيقه. كان لدي حلم ان 
اذهب اىل تركيا الرى البيت الذي تربيت فيه، وقد 
حصلت اخريا عىل صورة عن الشارع الذي عشت 

فيه. عندما اسرتجع ما يف ذاكريت احزن.

• "البخيل" )1953(.
• "الزواج" )1956(، )1971(.

•"الكذاب" )1959(، )1979(. 
• "االب" )1960(. 
• "الدب" )1960(.

• "الوريث" )1961(.     
• "توباز" )1962(، )1980(. 

• "غارينيه" )1962(. 
• "كوميديا االغالط" )1963(.

• "فاسكو" )1964(. 

• "جورج داننت" )1964(. 
• "لعبة الختيار" )1965(، )1972(. 

• "املوسم" )1969(. 
• "تارتوف" )1970(. 

• "اللعب ع الحبلني" )1970(، )1982(.
• "اثني عرش رجل غضبان" )1971(. 

• "اخوت شاناي" )1973(.
• "نابليون" )1973(. 

• "الشاطر حسن" )1974(. 
• "ابوعيل االسمراين" )1974(. 

• "اموات بال كفن" )1975(، )1978(. 
• "حبل املشنوق" )1978(، )1999(.

• "الفخ" )1979(. 
• "عطيل" )1982(. 

• "جربان خليل جربان" )1995(. 
• " الرضب" )1998(. 

• "فوق الدكة" )1998(. 
• "الضفادع" )2001(. 

• "حلم ليلة صيف" )2006(.

أعماله

1963: "كوميديا االغالط".1953: "البخيل".

1982: "عطيل". 1974: انطوان كرباج ونضال االشقر يف 
"ابوعيل االسمراين".

2006: "حلم ليلة صيف".
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فنون

صحيح ان الظالمية تهدد املنطقة باالسوأ، ما ادى اىل تقلص هامش التعبري يف املعارض 
ومهرجاناتها  معارضها  مع  الصامدة  االخرية  القلعة  ظلت  بريوت  ان  اال  العربية، 

الصيفية ومسارحها وصاالتها السينامئية التي مل تهدأ رغم كل ما حدث

جردة إبداعية على العام 2014: 
لبنان يقاوم التكفير بالفّن والثقافة

افالم  مثانية  عىل  صفحته   2014 عام  طوى 
السيناميئ  ديب  "مهرجان  يف  شاركت  لبنانية 
الـ11. عاما تلو آخر، يزداد  الدويل" يف دورته 
السينامئية  الصناعة  تحتله  الذي  الهامش 

يف  فيلم  افضل  جائزة  منها  لبنان  خارج  عدة 
يف  سيناريو  افضل  وجائزة  ايرلندا،  يف  دبلن 
"مهرجان السينام العربية" يف ماملو يف السويد، 
"مهرجان  يف  الخاصة  التحكيم  لجنة  وجائزة 

االسكندرية" يف مرص. 
وبعيدا من الحرب االهلية، كشف عام 2014 
عن مواهب قد تؤسس لسينام لبنانية بديلة. 
"طالع  حجيج  محمود  تجربة  بذلك  نقصد 
سينام  اىل  تنتمي  صغرية  جوهرة  انه  نازل". 
السابع.  للفن  اللبناين  املخرج  قدمها  املؤلف، 
بناية  سكان  وحكايات  قصص  خالل  من 
قبل  النفيس  االستشاري  يزورون  بريوت  يف 
الجديدة،  السنة  برأس  احتفالهم  من  ساعات 
رسم محمود حجيج فسيفساء ملجتمع مأزوم 
يتخّبط يف مشكالته االجتامعية والنفسية من 
املحبط  الواقع  الحاد بني  الرشخ  اظهار  خالل 
الذي تعيشه الشخصيات من جهة، وتطلعاتها 

وآمالها واحالمها من جهة اخرى. 
قدمت  بالدراما،  العالج  تقنية  ضمن  ومن 
تجربة جديدة  دكاش  زينة  واملمثلة  املخرجة 
يف هذا االطار. بعد عملها "12 لبناين غاضب" 
لرواية  رومية  سجن  لنزالء  الكلمة  ترك  الذي 
وافعالهم  ومكابداتهم  وماضيهم  حكاياتهم 
واخطائهم وخطيئتهم ايضا، جاء دور سجينات 
"يوميات  الوثائقي  رشيطها  بعبدا.  حبس 
املرسحي  عرضها  من  املقتبس  شهرزاد" 
جوائز  مثاين  من  اكرث  حاز  ببعبدا"  "شهرزاد 
بعدما  عدة،  عاملية  سينامئية  مهرجانات  يف 
اعطى البطولة لسجينات لبنانيات حكني عن 
جرامئهن، لييضء الرشيط كيف ان "القاتالت" 
كاملة  اجتامعية  منظومة  ضحية  سوى  لسن 
قامئة عىل الذكورية، فاذا َمن يفرتض ان يكون 
هذه  يف  االوىل  الضحية  يصبح   الجالد  هو 

املعادلة.  
 2014 عام  شهد  املشهدية،  الفنون  مجال  يف 
عودة الفنانة القديرة نضال االشقر اىل الخشبة 
بعد اكرث من عقدين من الغياب عن التمثيل. 
العربية  الخرائط  اعادتها  املعروفة  الفنانة 
والفوىض  الخراب  يتهددها  التي  املمزقة 
املدينة"،  "مرسح  خشبة  عىل  والحروب. 
"الواوية"  مرسحية  يف  ممثلة  االشقر  شاهدنا 
واقتباس  واعداده  اضبايش  اييل  )ترجمة 

واخراج ناجي صورايت عن نص "االم كوراج" 

اللبنانية، ويفرض الفن السابع املحيل حضوره 
امل يف  املعروفة، عىل  السينامئية  املحافل  يف 
التي  الفنية  والسوية  املستوى  اىل  يصل  ان 

بلغتها الدراما السورية مثال. 

التي  الثامنية  اللبنانية  االفالم  تختلف  ال 
يف  قبور  "يل  مثل  ديب"  "مهرجان  يف  شاركت 
تلك  عن  مرتي  رين  للمخرجة  االرض"  هذه 
السنة. كلها  التي شاهدناها يف صاالتنا طوال 
برتكة  انشغلت  ـ  وثائقية  او  روائية  ـ  اعامل 
املايض الثقيل، ودارت يف فلك تداعيات الحرب 
النسيج االجتامعي، اىل هواجس  االهلية عىل 
واجتامعية.  واقتصادية  سياسية  الراهن 
زمن  اىل  اعادنا  عرقتنجي  فيليب  السيناميئ 
من  الفريدة  عائلته  سرية  خالل  من  الحرب 
يف  شاهدناه  الذي  "مرياث"  فيلمه  نوعها. 
الصاالت اللبنانية، ميّر عىل حروب املنطقة من 
خالل استعادة محطات من حياة عائلته بدءا 
من جدته التي تركت تركيا يف الحرب العاملية، 
عايش  حيث  لبنان  اىل  وصوال  بسوريا  مرورا 
االرسائييل  والعدوان  االهلية  الحرب  املخرج 
تاريخ  سوى  تعكس  ال  سرية   .2006 متوز  يف 
"ملعونة"  بها  كأننا  الجغرافية  البقعة  هذه 
الدامئة.  والنزاعات  بالحروب  ومحكومة 
تداعيات  تجّسد  التي  االبرز  القضية  لعل 
املفقودين  راهننا، قضية  االهلية عىل  الحرب 
"وينن"  فيلم  الحرب.  يف  قرسا  واملخفيني 
منذ  املستمرة  املأساة  اضاء عىل هذه  الروايئ 
نجوم  من  كوكبة  مبشاركة  عقدين  من  اكرث 
املرسح والشاشة عىل رأسها القديران انطوان 
جورج  كتبه  الذي  الرشيط  ملتقى.  ولطيفة 
خريجني  سبعة  اخراجه  عىل  وتناوب  خباز 
اىل  اخذنا  اللويزة،  سيدة  جامعة  من  جدد 
التخبط الذي تعيشه سبع نساء عشية تظاهرة 
خالل  من  املخطوفني.  بقضية  تعنى  لجمعية 
كيف  نشاهد  النسوة،  هؤالء  حيوات  تقاطع 
يف  يؤثر  يزال  ال  عائلتهن  من  فرد  اختفاء  ان 
كل مفاصل حياتهن التي علقت لحظة خطف 
فيها هذا الفرد. ورغم مبارشته وحواراته التي 
والضياع يف  اليشء  بعض  السطحية  اىل  نحت 
العملية االخراجية، اال ان النجوم املشاركني يف 
جوائز  فحاز  الهنات،  هذه  عىل  غطوا  الفيلم 

فيلم "مرياث" لفيليب عرقتنجي.

فيلم "طالع نازل" ملحمود حجيج.

لئال نلبس الحداد طويالً…
مل يكن العام املايض منوذجيا عىل املستوى الوطني العام. بل يف وسعنا الحديث عن عام 

اسود يف السياسة واالمن واالقتصاد…  ويف الثقافة ايضا عىل وجه الخصوص.
 الثقافة، كعادتها، مرآة لروح االمة. بوصلة املرحلة وضمريها ولسان حالها. كان 2014 
عاما اسود يف ما يتعلق بالفكر واالدب والفن والثقافة. لقد اخذ معه بعض اكرب شعرائنا، 
جميل  ماض  عبء  تحت  نرزح  ونحن  بصمت،  املآتم  يف  شاركنا  فنانينا.  اهم  وبعض 

نوّدعه، ونخاف من ان ال يتكرر بعد اآلن.
 هل حقا مل يعد لبنان قادرا عىل انجاب الكبار؟ ام ان الزمن مل يعد يتسع لهم اساسا؟ 
امل يعد موطن صباح يحتفي باملوهبة ويتامهى معها، يشجعها ويرعاها؟ امل يعد موطن 
سعيد عقل وانيس الحاج تلك الرتبة الخصبة ومصدر االلهام ومدرسة االبتكار والتاميز 

وارض العراقة والحضارة؟ 
الجيل الفريد الذي مىض، مل يعد له ما يوازيه اليوم. كم من املحزن ان الكبار والعاملقة 
يرحلون بال ورثة. هذا ما نقوله عادة بيشء من الكسل وتأليه املايض، وتحنيط رموزه. 
لكنها حقيقة ايضا. كيف ننكر ان املرحلة التى اخصبت الفكر واالبداع، وانجبت العباقرة مل 
تعد نفسها اليوم؟ من االستقالل اىل العرص الذهبي للسبعينات، سادت مشاريع النهوض 
والبناء والتقّدم، وعّم الرخاء والبحبوحة واملستوى التعليمي واالزدهار االقتصادي، وكان 
ويخترص  ميّثلها  َمن  اىل  االمة  وحاجة  الوسطى،  الطبقة  تطلعات  هو  الحقيقي  املحرّك 
ضمريها ويحيك باسمها ويصدح بصوتها. كان لبنان يفسح مكان الصدارة للفن والشعر 
واملوسيقى. كانت مسارحه وغالرييهاته ومهرجاناته وصحفه وتلفزيونه واذاعته تستقطب 

مشاهري العرب والعامل، ومطابعه تنرش الفكر النهضوي واالبداع الطليعي الهل الضاد.
االستهالك  زمن  نواجه  نحن  والعرشين؟  الحادي  القرن  من  الثاين  العقد  يف  رصنا  اين 
والسطحية، واالعالم الفضايئ الذي يتسع لكل يشء اال للثقافة )ليست مادة جامهريية 
نحن  وها  الوسطى،  الطبقة  وانهزمت  التنوير،  اندحر  اليوم  الربامج(.  مدراء  لك  يقول 
ندور يف حلقة مفرغة من التعّصب والجهل والعنف والقلق عىل املستقبل، والخوف من 

االنحطاط الذي يحارص املنطقة العربية. 
هكذا يتفاقم القحط والعقم، وتتفىش االمية الثقافية حتى اعىل مستويات النخب. ويبدو 
شباب اليوم متشابهني، كأنهم صبوا يف القالب املعومل نفسه. يتخرجون يف الجامعة وهم 
مل يحفظوا قصيدة، ومل يتذوقوا عمال فنيا جادا، ومل يذهبوا اىل املرسح، ومل تطأ اقدامهم 
صالة عرض. ال يعرفون من السينام سوى افالم العنف واالكشن االمريكية، وال يفقهون 

الفرق بني الطرب وتلك الجملة املوسيقية الرتيبة التي تتكرر يف كل االغنيات السائدة. 
لكن ما سبق ال يعني االعرتاف بالهزمية. علينا ان نبدأ من جديد اذا شئنا ان ننجب اجياال 
خالقة، وان نعيد اىل الجامعة روحها، اىل االمة اعتبارها وسط هذا الخراب العظيم. نريد 

دولة تخطط للمستقبل، ومؤسسات ترعى االفراد وتحتضن الذوق واملوهبة والثقافة. 
ان يف كل مدرسة  لو  املسارح،  اىل  والجامعات تالمذتها وطالبها  املدارس  لو اخذت 
والرسم  املوسيقى  مواد  اىل  االعتبار  يعاد  لو  للسامع،  للسينام، وصالونا  ناديا  وكلية 
والتصوير الضويئ واملرسح والفيديو يف املناهج. لو تقام املسابقات الوطنية يف الشعر 
والفوتوغرافيا واالرتجال واالفالم. لو ان املحطات الوطنية ملزمة بحد ادىن من الربامج 
وعقله…  وحواسه  مخيلته  مع  العريض  الجمهور  تصالح  التي  الثقافية  واالنتاجات 
والهواتف  الدفع  الرباعية  السيارات  جانب  اىل  والذوق  الحضارة  ميتلك  لعدنا شعبا 
الذكية. والمكننا ذات يوم ان نخلع ثياب الحداد عىل اآلباء املؤسسني، الن املشعل 

انتقل اىل رواد نهضتنا الجديدة.
سمري مراد 

نقطة على السطر
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الذي جاء رصخة مدوية  بريشت(  لربتولد 
ضد الحروب والرصاعات املشتعلة من بغداد 
اىل دمشق، مرورا ببريوت القابعة عىل فوهة 

بركان. 
اىل  قديح  جو  بوابة  ايضا  كانت  السياسة 
"سمري  بعنوان  املرة  هذه  كوميدي  عرض 
الجميزة  قّدمه عىل خشبة مرسح  وميشال"، 
الذي يديره. العمل الذي ادى بطولته رودريغ 
االنقسام  من  سخر  حداد،  وهشام  سليامن 
وطرافة  بفكاهة  اللبنانيني  بني  السيايس 
للممثل  "مجزرة"  عرض  ذهب  بينام  وخفة، 
اقتباس  اىل  شاهني  كارلوس  املعروف  املخرج 
نص الفرنسية ياسمينة ريزا ولبننته مبساعدة 
"مرسح  عىل  وتقدميه  االسمر،  رندا  املمثلة 
مونو" مبشاركة نخبة من نجوم الخشبة امثال 
وكارول  سمرا  ايب  وفادي  حديب  برناديت 
الحاج ورودريغ سليامن. وبينام ذهب يحيى 
جابر وزياد عيتاين إىل تجسيد يوميات الطريق 
الجديدة يف "بريوت الطريق الجديدة" الذي 
تواصلت عروضه طوال السنة عىل اثر النجاح 
واالقبال الذي حظي به، نال عرض آخر نجاحا 
واملخرجة  للممثلة  اآلخر"  "من  انه  مشابها. 
الزوجية  املؤسسة  عّرى  الذي  صربا  عايدة 
محبطة  خمسينية  زوجة  يوميات  خالل  من 
وعالقتها برفيق دربها بعد كل هذا العمر من 

االرتباط. 
متّثلت  العام  شهدها  اخرى  مضيئة  نقطة 
مرسحه  اسطنبويل  قاسم  الفنان  افتتاح  يف 
طوال  احتضن  املكان  هذا  صور.  منطقة  يف 
وشعرية  وموسيقية  سينامئية  انشطة  السنة 
املرسح  كان  واذا  واهلها.  املدينة  ليل  اغنت 
والحركة  بالعروض  حافال  عاما  عاش  قد 
اكرث  كانت  املوسيقية  الساحة  فان  واالبداع، 
صخبا. املهرجانات الصيفية االساسية، يف جبيل 
وبعلبك وبيت الدين، اقامت عروضها متحّدية 
الظروف االمنية. فاقيمت العروض بني تفجري 
الحياة  ارادة  عىل  واضح  دليل  يف  وآخر، 
مهرجانات  استضافت  هكذا،  واالستمرار. 
روائع  استعاد  الذي  خليفة  مرسيل  جبيل 
مسقطه،  ابناء  مع  اول  لقاء  يف  ريربتواره  من 
يف  املقيم  اللبناين  الرتومبيت  عازف  وقّدم 
باريس ابراهيم معلوف امسية من ضمن ليايل 
املهرجان، اىل حفالت جامهريية احياها املغني 

واحتضنت  ياين.  واليوناين  سرتوماي  البلجييك 
مهرجانات بيت الدين امسيات للفن الصويف 
الذي  الساهر  كاظم  اليها  وعاد  واملوشحات، 
بات موعدا ثابتا يف رزنامتها. ورغم التعرّث الذي 
يف  املضطربة  االمنية  االوضاع  بسبب  واجهته 
البقاع، ارّصت مهرجانات بعلبك عىل الصمود 
واقامت امسيات مع عايص الحالين والتونيس 

ظافر يوسف وغريهام. 
عىل صعيد سوق الكاسيت، صدرت اسطونات 
اميمة  للفنانة  "مطر"  ابرزها  كثرية  موسيقية 
والبوم  روحانا،  لرشبل  و"تشويش"  الخليل، 

"شهد" لجاهدة وهبه.
حني  ذاكرتها  بريوت  استعادت  السنة  وهذه 
كتاب  ِعرب"  فليفل و"جمعية  عائلة  اصدرت 
االخوين  سرية  يروي  الذي  الثائر"  "اللحن 
عرصا  دشنا  اللذين  فليفل  واحمد  محمد 
صدرت  الكتاب،  جانب  اىل  للنشيد.  جديدا 

اربع اسطوانات تحوي اعاملهام املسجلة. 
"دار  استعادته  الذاكرة  يف  مقيم  آخر  عمالق 
عبدالله  الشيخ  العالمة  املرة.  هذه  الجديد" 
الدار  اعادت  الذي   )1996 ـ   1914( العالييل 
يف  مئويته.  ذكرى  يف  اعامله  بعض  اصدار 
موازاة ذلك، اقيم مؤمتر يف بريوت حول فكر 
اتحاد  من  مببادرة  وتراثه  واللغوي  الفقيه 

الكّتاب اللبنانيني ودار نلسن ودار الندوة.
تنظيم  خّيم  الكتب،  اصدارات  صعيد  عىل 
التي  املؤلفات  فانهمرت  السوق،  داعش عىل 
وفكره  االرهايب  التنظيم  ايديولوجيا  تفكك 
فقرأنا  واهدافه،  وخلفياته  ودوافعه  واساليبه 
كوكبرين  لباتريك  الجهاديني"  عودة  "داعش 
من  ـ  واخواتها  و"داعش  الساقي(  )دار 
علوش  ملحمد  االسالمية"  الدولة  اىل  القاعدة 
)دار الساقي( وغريهام. واقام "معرض بريوت 
العريب الدويل للكتاب" دورته الـ58 مستعيدا 
زمن  يف  تنويرية  واسامء  رموزا  الذاكرة  من 

الظالمية التي تهدد املنطقة برمتها. 
واحة  تزال  ال  انها  بريوت عىل  برهنت  هكذا 
خفافيش  وجه  يف  االخري  والخندق  الحرية 
يف  انحسارا  ُترجم  التشنج  من  مناخا  زرعت 
يف  الرسمية  الرقابة  وازدياد  التعبري  هامش 
باعرتاف  العربية  العواصم  يف  الكتب  معارض 

النارشين انفسهم.
س. م

مرسحية "مجزرة" لكارلوس شاهني، مع برناديت حديب وفادي ايب سمرا وكارول الحاج ورودريغ سليامن.مرسحية "شهرزاد ببعبدا" لزينة دكاش.

مرسحية "من اآلخر" لعايدة صربا.نضال االشقر "الواوية" العائدة.

مرسيل خليفة عىل مرسح مهرجانات جبيل.

"ريو أحبك"
احبك".  "ريو  فيلم  يف  شاركت  حني  العاملية  اىل  خطوة  لبيك  نادين  خطت   2014 عام  يف 
امثال  العامل  املعروفني حول  السينامئيني  من  عدد  انجزها  قصرية  افالم  من  تألف  الرشيط 
واملكسييك  مرييليس  وفرناندو  وادينغتون  اندروشا  والربازيليني  سورنتينو  باولو  االيطايل 
ريو  مدينة  اىل  ونظرته  رؤيته  تعكس  قصة  قّدم  مخرج  كل  لبيك.  اىل  ارياغا،  غريلريمو 
الربازيلية. طرح الرشيط يف الصاالت اللبنانية وتم الرتويج له باسم لبيك رغم ان مساهمتها 
املعروف هاريف كيتل لعب  املمثل  ان  امللفت  كانت فيلام قصريا من ضمن هذا املرشوع. 
قطار  محطة  قصة طفل مرشد يف  العمل  يحيك  فيه.  ايضا  مثلت  التي  لبيك  بطولة رشيط 

ينتظر اتصاال هاتفيا من الله، فيام لعبت لبيك وكيتل دور ممثلني. 
السينامئية  ببصمة  اشبه  باتت  التي  ببساطته  ومتيز  "املعجزة"،  عنوان  لبيك  فيلم  حمل 
وزوجها  حداد  رودين  مع  باالشرتاك  لبيك  كتبته  الذي  السيناريو  طرافة  جانب  اىل  الشابة، 
خالد مزنر. علام انه يفرتض ان تنتهي من مرشوع فيلم جديد يطرح يف الصاالت اللبنانية 

يف صيف 2015، وييضء عىل معاناة االطفال املعّنفني.
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حصاد الثقافة

فحص...  هاين  الحاج،  أنيس  جرداق، جوزف حرب،  جورج  عقل،  سعيد  صباح، 
صورة  تشكيل  يف  ساهمت  رموزا  محّملة   ،2014 عام  امتداد  عىل  رحيل  قافلة 
االبداع يف لبنان الشعر واالدب والفن والحوار واالنفتاح. اال انها عن حق السنة 

االكرث ايالما للشعر

من أنسي الحاج إلى سعيد عقل
2014 عام الفقدان ورحيل العمالقة

سمير مراد

التاريخ ان عام 2014 كان سنة  سيحفظ 
العريب،  العامل  رقعة  امتداد  عىل  الرحيل 
رحيل  سنة  انها  اال  سوريا.  اىل  مرص  من 
الخصوص.  وجه  عىل  لبنان  يف  العاملقة 
من  صفحته  يطوي  ان   2014 عام  اىب 
الفنية  رموزه  ابرز  من  اثنني  اخذ  دون 
اعاملهم  يف  ساهموا  ممن  واالبداعية، 
للبنان يف وجدان  يف نحت صورة جميلة 
 1927( صباح  انطفأت  هكذا،  شعبه. 
أن  قبل  الثاين  ترشين   26 يف   )2014 ـــ 
يلحقها سعيد عقل )1912 ـ 2014( بعد 

يومني فقط.  
حقبة  الشحرورة  اخذت  بانسحابها، 
ان  القول  ميكن  لبنان.  تاريخ  من  كاملة 

مرتني.  التاريخ  دخلت  االسطورة  هذه 
مسريتها  يف  قّدمتها  التي  باالعامل  االوىل 
الشعوب  وجدان  يف  وطنها  وخّلدت 
ثانية  تعترب  التي  هي  قاطبة،  العربية 
عىل  تغني  كلثوم  ام  بعد  عربية  فنانة 
مرسح "االوملبيا" العريق يف باريس اواخر 
العرس  ففي  الثانية،  املرة  اما  الستينات. 
يوم  اللبنانيون  به  وّدعها  الذي  الحقيقي 

 . تشييعها
سينفذون  انهم  ليصّدق  كان  احد  ال 
بالفرح  اوصتهم  التي  الشحرورة  وصية 
والبكاء.  الحزن  ال  مامتها،  يوم  والرقص 
هكذا كان لجانيت جرجس فغايل )اسمها 
الحقيقي(. امام كاتدرائية مار جرجس يف 

وسط بريوت، تحلق الناس يف فرق وراحوا 
ويطلقون  ويغنون،  ويرقصون  يدبكون 
بصانعة  تليق  التي  واالهازيج  الزغاريد 
ايضا  املوسيقية  الجيش  فرقة  الفرح. 
الصبوحة  اغنيات  لتعزف  حارضة  كانت 
حني  دار".  يا  وتتعمر  كـ"تعال  الشهرية 
الناس  بدأ  املحيط،  اىل  النعش  وصل 
ملسه  ويحاولون  والورد،  باالرز  يرشقونه 
صّفت  فيام  فنانتهم،  مع  اخري  وداع  يف 
اكاليل الزهر والورود التي ارسلها فنانون 
كتبته  ما  ابرزها  كان  وادباء،  وكّتاب 
السيدة فريوز "شمسك ما بتغيب". هذه 
مسرية  باختصار  كفيلة  وحدها  العبارة 
عامل  يف  قرن  نصف  من  اكرث  عىل  تربو 

الفن والنجومية والسينام. 
انها مسرية شحرورة شاركت يف 83 فيلام 
لبنانية،  مرسحية   27 و  ولبنانيا،  مرصيا 
مرصية  بني  اغنية   3000 عن  يزيد  وما 
من  حّق  عن  استثنائية  امرأة  ولبنانية. 
الفنية  مسريتها  اىل  البسيطة  شخصيتها 

التي مل تخُل من املطبات واملصاعب التي 
قهرتها بضحكتها املجلجلة، ومل تسلم من 

شائعات وفاتها قبل رحيلها. 
عمالق  انطفأ  صباح،  وداع  عىل  ايام  بعد 
عقل  سعيد  الشعر.  ميدان  يف  لكن  آخر 
الذي اغلق مبوته الصفحة االخرية يف مسرية 
قال  الكبار.  العرب  الكالسيكيني  الشعراء 
عنه الشاعر طالل حيدر انه ارتقى بالشعر 
العامي من الزجل اىل مرتبة الشعر الصايف. 
حيال  الجدل  من  تخل  مل  طويلة  مسرية 
مواقفه السياسية، اال ان ما ستخلده اوراق 

2014 يستحق لقب عام 
الخسائر الكبرى في لبنان

التاريخ انه كان احد آخر اساطني الشعر يف 
العامل العريب. جايل رواد الحداثة الشعرية، 
نجوميته  ترسيخ  يف  الرحابنة  وساهم 

بقصائده التي غنتها فريوز. 

خّلد املدن يف نصوصه من القدس ومكة 
لبنان  وارز  ببريوت  وتغّنى  الشام،  اىل 
الفنان  صنعه  الذي  نعشه  جاء  حتى 
رودي رحمة، منحوتا من الصخر الصلب 
البقاعية  زحلة  ابن  االرز.  وخشب 
يف  الجاملية  املدرسة  زعيم  لقب  استحق 
ادونيس  السوري  الشاعر  صّنفه  الشعر، 
العريب" ضمن مدرسة  الشعر  يف "مقدمة 
انه  ورأى  الشكلية"،  "الرومنطيقية 
تنقية  يف  حاسام،  بل  بارزا،  مكانا  "يحتل 
قبله،  سائدة  كانت  التي  الشعرية  اللغة 
جاميل  مدى  اىل  ذاتها  حد  يف  وايصالها 

قيّص". 
ميكن القول ان عام 2014 كان قاسيا عىل 
كوكبة  رحيل  شهد  الذي  اللبناين  الشعر 
من ابرز رموزه. وّدعنا ايضا جورج جرداق 
الذاكرة  تحفظ  الذي   )2014 ـ   1933(
التي  ليلتي"  "هذه  قصيدته  الشعبية 
بصوتها.  كلثوم  أم  الرشق  كوكب  خّلدتها 
بكثري.  ذلك  من  اكرث  كان  جرداق  لكن 
الوهاب،  عبد  محمد  املوسيقار  صديق 
ايب  بن  عيل  االمام  بسرية  مأخوذا  كان 
مرجعيون،  الجنوبية  قريته  يف  طالب. 
ونرصة  العدالة  قيم  عىل  وعيه  تفّتح 
من  االرض  عىل  واملضطهدين  املظلومني 
التصق اسمه  البالغة".  "نهج  خالل كتاب 
مجلدات  خمسة  انجز  حني  عيل  باالمام 
"عيل  االنسان"،  وحقوق  "عيل  هي:  عنه 
وسقراط"،  "عيل  الفرنسية"،  والثورة 
العربية"،  والقومية  "عيل  وعرصه"،  "عيل 
وختمه مبلحق هو "روائع النهج". الشاعر 
مضيئا  مثاال  يخترص  والباحث،  والصحايف 
من تاريخ لبنان، عابرا للطوائف واالديان 
االنسانية  رحاب  اىل  وااليديولوجيا 

الواسع.
 ،2014 عام  بداية  انطفأا  آخران  شاعران 
 .)2014  -  1937( الحاج  انيس  اوالهام 
ابن جزين الذي مثل احد رموز الحداثة 

الشعرية مع عصبة مجلة "شعر". 
كانت االخرية احد ابرز املختربات الشعرية 
الخال  يوسف  مع  الستينات  بريوت  يف 
سيحفظ  شقرا...  ايب  وشوقي  وادونيس 

 )1960( "لن"  االول  ديوانه  التاريخ 

... وفي الصحافة الثقافية
شهد عام 2014 رحيل احد ابرز الرموز يف الصحافة الثقافية اللبنانية. نزيه خاطر )1930 ـ 
2014( الذي عارص بريوت مخترب الحداثة والتيارات الطليعية. عرب مقاالته يف صحيفة "النهار" 
عايش العرص الذهبي للمدينة، ورافق تجارب مبدعيها من رسامني وشعراء ومرسحيني حتى 
التجارب  واكبت  التي  املقاالت  آالف  نرش  قرن،  نصف  مدى  عىل  املكّرسني.  من  اليوم  باتوا 

الكثرية والنشاط الفني والثقايف. 
رحيل مبكر شهده عام 2014 مع انطفاء الشاعرة واملرتجمة والصحافية صباح زوين )1955 
ـ 2014(. واكبت زوين الحركة الشعرية عرب مقاالتها يف صحيفة "النهار"، فيام اصدرت اربعة 
دواوين: "عىل رصيف عار" )1983(، "هيام او وثنية" )1985(، "لكن" )1986(، "بدءا من، 
او، رمبا" )1987(. اصدرت انطولوجيات عدة من بينها انطولوجيات عن الشعر اللبناين مثل 

"تلك االشياء التي يف االفق" )2007(، و"اصوات لبنانية معارصة".

العالمة هاين فحص.جوزف حرب.جورج جرداق.انيس الحاج.سعيد عقل.
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بوصفه انقالبا مفتتحا تيار "قصيدة النرث" 
يف املحرتف الشعري العريب. ابن الصحايف 
يف  صحافيا  بدأ  الحاج،  لويس  املعروف 
جريدة  اىل  انتقل  ثم  "الحياة"،  جريدة 
"النهار" عام 1956 مسؤوال عن صفحتها 
يف  قصائده  نرش  مع  بالتوازي  االدبية، 

املجالت منذ عام 1954. 
اىل  املجالت  من  عدد  تحرير  رئاسة  توىل 
جانب عمله يف "النهار". بعد "لن" الذي 
بوصفه  يستحقها  التي  باالصداء  حظي 
ميّهد الطريق اىل الحداثة الشعرية، توالت 
 ،)1963( املقطوع"  "الرأس  من  دواوينه 
"ماذا   ،)1965( اآلتية"  االيام  "مايض 
بالوردة"  فعلت  ماذا  بالذهب  صنعت 
)1970(، "الرسولة بشعرها الطويل حتى 
"الوليمة" )1994(. يف  الينابيع" )1975(، 
يف  الكاملة  اعامله  2007، صدرت  نيسان 
ثالثة مجلدات عن "هيئة قصور الثقافة" 

يف القاهرة. 
اللبناين  الشعري  املحرتف  فقد  اخريا 
ـ   1944( حرب  جوزف   2014 شباط  يف 
ساهمت  الذي  اللبناين  الشاعر   .)2014
الشعري  النمط  ترسيخ  يف  اعامله 
بصوت  قصائده  ارتبطت  امُلغّنى،  اللبناين 
العروس"  "اسوارة  له  غّنت  التي  فريوز 

و"اسامينا" و"يا ريت منن" و"زعيل طّول 
الخالدة.  الروائع  من  وغريها  وياك"  انا 
العامل  يف  ديوان  اضخم  بصاحب  وصف 
مجموعات  اصدر  "املحربة".  هو  العريب 
عدة من بينها "شجرة االكاسيا" و"مملكة 
شهوتها  يف  و"املرأة  والورد"  الخبز 
الريح".  وعكازه  الغيم  و"شيخ  الكحلية" 
فاز بعدد كبري من الجوائز آخرها "جائزة 
"بريوت  احتفالية  يف  اللبناين"  االدب 
يف   ."2010 عام  للكتاب  عاملية  عاصمة 
برامج  م  قدَّ االبداعي،  نشاطه  موازاة 
وكتب  اللبنانية،  االذاعة  اثري  عىل  عدة 
"اواخر  منها  درامية  حلقات  للتلفزيون 
العرب"،  "قالت  نفسا"،  "باعوا  االيام"، 
"رماد  املر"،  الزمن  "اوراق  "قريش"، 
"اتحاد  رئيس  منصب  شغل  وملح". 

مارسيل  له  غنَّى  اللبنانيني".  الكتاب 
عصافري"  يا  قليال  "غني  قصيديت  خليفة 

و"انهض وناضل". 
والفلسفة،  والفكر  الفقه  اىل  الشعر  من 
واالعتدال  االنفتاح  رموز  احد  انطفأ 
ـ   1946( فحص  هاين  العالمة  لبنان.  يف 
الجنوبية  جبشيت  قرية  ابن   )2014
الذي اهتم بالحوار والتآخي بني االديان، 
لـ"الفريق  املؤسسني  االعضاء  احد  وكان 
املسيحي".  االسالمي  للحوار  العريب 
الفكرية  واهتامماته  اعامله  جانب  اىل 
يف  مؤلفات  اصدر  والفقهية،  والفلسفية 
االدب والتاريخ والدين والسرية من بينها: 
"ماض ال مييض" )جزءان 2008 ـ 2010(، 
ذاكرة  الدين  وشمس  الصدر  "االمامان 
الولد  دفرت  من  "اوراق   ،)2008( لغدنا" 
أسئلة"  "مرشوعات   ،)1979( العاميل" 
)1980(، "يف الوحدة االسالمية والتجزئة" 
حقيقي  اسالمي  ادب  "نحو   ،)1986(
القلب"  "خطاب   ،)1986( املرسح"  ـ 
 ،)2012( الذاكرة"  يف  "مقيمون   ،)1982(

"اقرتاض الشعر ال قرضه" )2014(. 
ميكن  االسامء،  هذه  كل  مطالعة  بعد 
لقب  يستحق   2014 ان  بجدارة  القول 

عام الخسائر الكربى يف لبنان.

كان عاما قاسيا على 
الشعر اللبناني الذي 

شهد رحيل كوكبة من 
ابرز رموزه

الثقافية املفكرة 
■ يف سنوات الحرب االهلية، ظّل الهّم الثقايف 
بوصف  واملبادرات  املنظامت  بعض  هاجس 
الثقافة واالبداع الطريق الوحيدة اىل الخالص، 
االهيل  العنف  وحول  من  باملجتمع  واالرتقاء 
وبشاعته. من بني هذه املبادرات، يقف »املجلس 
الثقايف للبنان الجنويب« مثاال ساطعا عىل اهمية 
الدور الذي ميكن ان تؤديه املبادرات االهلية يف 
املساهمة البناءة يف املجتمع. احتفاء بخمسني 
عاما عىل تأسيسه )1964(، اقام املجلس هذه 
السنة سلسلة من االنشطة التي ضّمت الندوات االدبية واالمسيات الشعرية 
واملعارض الفنية والحفالت الغنائية يف مقره الرئييس يف بريوت، ويف مقّره 
الفرعي يف النبطية. الحقا وّثق املجلس الذي اّسسه ويديره الكاتب حبيب 
صادق هذه االنشطة ليصدرها اخريا يف كتاب، حمل عنوان »املجلس الثقايف 
للبنان الجنويب ـــ اليوبيل الذهبي )1964 ـــــ 2014(« من تنسيق صادق 
وتقدميه. العمل الذي صدر عن »دار الفرات« يضم ايضا املقاالت الصحافية 

التي نرشت يف الجرائد اللبنانية يف اليوبيل الذهبي للمجلس.

■ »يف مواجهة الطائفية« )دار أبعاد( هو عنوان 
الصحايف  ابوزيد.  لرسكيس  الجديد  الكتاب 
»آفة  ضد  رصخة  هنا  يطلق  اللبناين  والكاتب 
خالص  وال  جميعا،  للمواطنني  مشنقة  صارت 
منها اال باتحاد املناضلني السقاطها من النفوس 

والنصوص معا« كام يقول ابوزيد يف املقدمة. 
يضم العمل مجموعة من الكتابات نرشت بني 
بحسب  راهنة  تزال  وال  و2010   2004 عامي 
املؤلف، النها »تحايك واقعا مستمرا مل يتغري«. 
انها الطائفية التي ينشأ عليها املواطن منذ الصغر يف البيت واملدرسة وصوال 
اىل مناحي الحياة املختلفة. ويتطرق املؤلف اىل الفكر القومي يف مواجهة 
الطائفية، وكيفية تخطيها لتحقيق مفهوم املواطنة، ويغوص يف دور وسائل 
االعالم يف تغذية هذه اآلفة ودور الشباب وصوال اىل مسؤولية العلامنيني يف 

االضطالع بدور فاعل بغية تعزيز قيم املواطنة.

■  يف »السعادة يف الشهادة والدرة الفريدة قي 
الروح  جامعة  )منشورات  الشهيدة«  افدوكيا 
مارون  االب  يغوص  الكسليك(،  ـــ  القدس 
واملرسحيات  املرسح  فن  يف  االنطوين  الحايك 
الرتاثية القدمية عند العرب، وتحديدا مرسحيتي 
و«الدرة   )1891( الشهادة«  يف  »السعادة 
الفريدة يف افدوكيا الشهيدة« )1907( للخوري 
املؤلفات  عرشات  صاحب  غربيل  ميخائيل 
املطبوعة واملخطوطة. يقدم املؤلف نبذة عن 
سرية غربيل الذي ولد يف بيت شباب عام 1853، وعن اعامله املرسحية، قبل 

ان يغوص يف تحليل مضامني املرسحيتني قيد الدرس واساليبهام.

■  ميكن اختصار عام 2014 بأنه عام تنظيم 
داعش بامتياز. يف هذه السنة، انهمرت علينا 
االصدارات التي تفّكك عقيدة هذا التنظيم 
ودوافعه  االيديولوجية  وخلفياته  االرهايب 
يندرج  السياق  هذا  يف  عمله.  وآليات 
كتاب محمد علوش »داعش واخواتها ـ من 
القاعدة اىل الدولة االسالمية« الصادر اخريا 

عن »دار الريس«. 
السياسية  الظروف  نبذة عن  املؤلف  يقّدم 
واالجتامعية التي ولد فيها هذا التنظيم، وادبياته وتصوراته الفكرية، 
ويرسم خريطة الجامعات السلفية الجهادية من العراق اىل سوريا. 
امللفت انه يخصص الفصل السادس للحديث عن لبنان والتنظيامت 

الجهادية من فتح االسالم وكتائب عبد الله عزام. 

كتابها  يف  الحسيني  مرتىض  ليندا  ترمي    ■
الرتبوية  واسهاماتها  النسائية  »الحركة 
والعامل  لبنان  يف  واالجتامعية  والوطنية 
العريب ـ النصف االول من القرن العرشين«، 
للعلوم  العربية  »الدار  عن  حديثا  الصادر 
املدنية،  الجامعات  اثر  تبيان  اىل  نارشون«، 
كالحركة  االجتامعية  الحركات  وتحديدا 
النسائية عىل تطّور العمل الرتبوي والوطني 

واالجتامعي يف مفاهيمه ومامرساته. 
يقّدم الكتاب نبذة عن هذه الحركات ومساهامتها يف النهضة العربية 
العامة، ويف التغيري االجتامعي والرتبية، ومؤمتراتها وانجازاتها يف مجال 

حقوق املرأة وابرز وجوهها.

■  اشتهرت رواية »قلب« يف انحاء مختلفة 
صّنفتها  لغة.   25 اىل  وُترجمت  العامل،  من 
املؤلفات  »مجموعة  بني  اليونسكو  منظمة 
النموذجية ذات الداللة«، وتحّولت اىل افالم 
ادوموندو دي آميشيش  ومسلسالت. كتب 
)1846 ـــ 1908( هذه الرواية ابان حروب 
نحو  عىل  االستقالل  اجل  من  ايطاليا 
مذكرات دّونها تلميذ يف التاسعة من عمره، 
ليربز احداث الحياة املدرسية التي يعيشها 
وزمالؤه. ورمى املؤلف منها اىل تعزيز مشاعر الوحدة االيطالية التي 

قاتل هو من اجلها. 
العمل الذي انتقل اخريا اىل املكتبة العربية عن »الدار العربية للعلوم 

نارشون« كتاب الصغار للكبار. 
يقال ان املؤلف استلهمه من ابنه. نرشت الرواية يف اليوم االول من 
الحال وحظيت  يف  فاشتهرت   ،1886 عام  ايطاليا  يف  املدارس  افتتاح 

بنجاح كبري.

واجهة املكتبات
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كتاب الشهر

27 شخصية أثرت يف مجاالت الفكر والثقافة والفن والعلم والفلسفة، اختارها كريم 
مروة يف كتابه "مالمح الشخصية اللبنانية ـــ يف سري وابداعات املثقفني اللبنانيني"، 
مستخلصا منها سامت خمسا تبعا ملقاربته ادوار الشخصيات تلك، ومساهامتها يف 

اغناء تراث ابداعي وطني عىل مّر عقود ال ميحى

كريم مرّوة يروي "مالمح الشخصية اللبنانية":
وجوٌه مضيئة من الذاكرة

يبدأ مروة  الطويلة،  التمهيدية  املقدمة  بعد 
بجربان خليل جربان )1882 ـ 1931(. صحيح 
اللبنانيني واالجانب اجمعوا عىل  الكّتاب  ان 
انه احد عباقرة القرن العرشين، اال ان مروة 
نتاجه  يف  الذروة  ميّثل  "النبي"  كتابه  يعترب 
صاحب  ان  اىل  ويشري  والفلسفي.  االديب 
"العواصف" كان دربه االوىل اىل عامل الثورة 
والتمرّد خالل مراهقته قبل ان يعيد قراءته 
تتطلبها  مسافة  متخذا  عقود،  بعد  مجددا 
املوضوعية. بعد قراءة ثانية لـ"النبي"، يشري 
اىل ان جربان مل يكن وجوديا باملعنى الهيويل 
بل  الكبار،  املفكرين  من  كان  وال  للكلمة، 
ذلك  اليه  يشري  الذي  باملعنى  عامليا  "انسانا 
امريكا  يف  وكتاباته  بكتبه  الكبري  االهتامم 

)حيث اقام( ويف العامل". 
ميخائيل  ايضا  بعثها  والثورة  التمرد  نفحة 
الشاب.  الجيل  يف   )1988 ـ   1889( نعيمة 
من  الكثري  تجاوز  انه عىل عكس جربان،  اال 
ذلك،  من  بدال  زمنه.  يف  املؤرقة  االسئلة 
من  املستمدة  الروحانية  الفلسفة  اىل  لجأ 
كل  ان  مروة  ويرى  القديم.  الرشق  ديانات 
اعامل نعيمة القصصية والروائية واملرسحية 
والشعرية والنقدية كانت يف خدمة فلسفته 
التأمالت  من  "تتكون  التي  الروحانية 
الحية  واملشاهدة  واالسئلة  والحوارات 

الحداث الحياة والكون". 
كثرية  ووجوه  مروة  يقّلبها  كثرية  دفاتر 
الذي  القاسم  ان  امللفت  لكن  عليها.  ميّر 
االحتالل  وجه  يف  وقوفها  هو  بعضها  يجمع 
واالستعامر. صحيح ان عالمات استفهام عدة 
ارسالن  شكيب  االمري  عالقة  حول  ترتسم 
)1869 ـ 1946( بالسلطنة العثامنية، اال ان 
التاريخية  الشخصية  هذه  بان  يذّكر  مروة 
من  االول  النصف  بصامتها عىل  تركت  التي 
الوطني  التحرر  املايض، حملت قضايا  القرن 
الوقت عينه  والقومي واالسالمي، وكانت يف 
يطلقون  االدب  اهل  جعل  مميز  قلم  ذات 
الجوانب  يقارب  البيان".  "امري  لقب  عليها 
االشكالية يف شخصية االمري من بينها منارصته 
ان  يضيف  لكنه  الفايش،  االيطايل  النظام 
يف  املساهمة  بهدف  كان  مبوسوليني  اتصاله 
التصاقه  ان  كام  االحتالل.  من  ليبيا  تحرير 

ميشال  عن  يحيك  عندما  نالحظه  ما  هذا 
مثرية  شخصية   .)1954 ـ   1891( شيحا 
من  االول  النصف  يف  صيتها  ذاع  للجدل 
القرن العرشين، وتحديدا منذ تأسيس دولة 
االستقالل  مرحلة  اىل  وصوال  الكبري  لبنان 
بسنواتها العرش االوىل. ُيعترب منّظر الليربالية 
مروة  ان  اال  الطائفي،  والنظام  االقتصادية 
عىل  االعرتاض  يف  االول  كان  شيحا  ان  يذكر 
وكان  فلسطني،  تقسيم  املتحدة  االمم  قرار 
رافضا حازما القامة وطن قومي لليهود عىل 

هذه االرض. 
 1914( العالييل  الله  عبد  الشيخ  سرييت  يف 
ـ   1914( منعم  طانيوس  واالب   )1996 ـ 
جمع  االول  تنويريني.  وجهني  نرى   ،)1984
الفكر  يف  والدميوقراطية  "العقالنية  بني 
يف  االجتهادات  ويف  الشخصية،  والسرية 
الديني  والفقه  املعرفة  من  متعددة  ميادين 
واملوقف  واالدب  والتاريخ  اللغة  وعلم 
نقدي  بفكر  متيز  والثاين  الجريء"،  السيايس 
الشؤون  يف  الكتب  من  عددا  اصدر  مستنري 

االجتامعية والسياسية وقضايا الحرية.
يالحظ قارئ الكتاب ان املثقفني هؤالء كانوا 
الحارقة،  باسئلته  اشتبكوا  عرصهم،  مرآة 
وحاولوا  وقضاياه  مجتمعهم  وهموم 
عن  واالجوبة  والحلول  املخارج  استنباط 

املطروحة.  االسئلة 
جمعها  الشخصيات  هذه  كل  ان  االهم 
يوسف  توفيق  لعل  بالوطن.  قوي  رابط 
ميّر  مثال.  اسطع   )1988 ـ   1911( عواد 
استرشف  الذي  والروايئ  االديب  عىل  مروة 
بريوت"  "طواحني  رائعته  يف  االهلية  الحرب 
العمر"  "حصاد  مذكراته  اىل  ويعود   )1972(
ان  استطيع  "ال  الكلامت:  بهذه  انهاها  التي 
 )...( اتصّور حيايت منفصلة عن حياة وطني 
يف  كنت  عندما  مسلح  حاجز  اوقفني  امس 
سياريت )...( انحنى عيّل بالسؤال: لوين رايح 
يا ختيار؟ غصصت بالجواب )...( لو فتشني 
كان وجدين  لكنه  كان وجد شيئا ظاهرا.  ملا 
اخبئ يف عّبي شيئا عظيام. العمر كله. ومع 
هذا  قضيت  الذي  الحلو  الوطن  هذا  العمر 
العمر فيه. احاول تهريب االثنني. اشد بهام 

عىل صدري واميض".

اللبناين  واملفكر  والكاتب  الباحث  يعرتف 
اختارها  التي  الشخصيات  بان  مروة  كريم 
يف كتابه الجديد "مالمح الشخصية اللبنانيةـ 
)الدار  اللبنانيني"  املثقفني  وابداعات  يف سري 
عىل  بناء  جاءت  نارشون(  للعلوم  العربية 
الفكري،  ومرشوعه  وذائقته  اجتهاده 
تاريخنا  يف  بـ"البحث  عقدين  منذ  املنشغل 
العنارص  عن  واملعارص  والحديث  القديم 
تكوين  يف  ساهمت  التي  والوافدة  االصلية 
مكوناتها  تعدد  يف  اللبنانية،  الشخصية 
وسامتها وتنوعها". اذا، مرشوع هذا الكتاب 
من  انطالقا  كامل  شعب  مالمح  تحديد  هو 
واالبداعية  الفكرية  ووجوهه  رموزه  ابرز 
تطبيق  ميكن  مدى  اي  اىل  لكن  والثقافية؟ 

هذه القاعدة؟ 
بهدف  اجريت  كثرية  دراسات سوسيولوجية 
وخصائصه  وسامته  شعب  مالمح  تحديد 
وميزاته عن غريه من الشعوب، رغم املخاطر 
املختلفة التي قد تنجم عن هذه املحاوالت. 
هذه  ان  عدا  التعميم،  يف  الوقوع  اولها 
الجغرافية  التغرّيات  رهينة  تبقى  التاميزات 
املجتمعية  والتحوالت  التاريخ  وتأثريات 
مع  االشتباك  انعكاسات  اىل  والسياسية، 
ان  ويبدو  االخرى.  والحضارات  الثقافات 
لذا  العوامل.  هذه  كل  متاما  يعي  الكاتب 
ينّبه يف مقدمة كتابه اىل ان السامت الخمس 
جاءت  اللبنانية،  للشخصية  حددها  التي 

وفق طريقته واجتهاداته الخاصة. 
ماذا عن هذه السامت التي تحدد الشخصية 
اختارها  التي  الوجوه  هي  َمن  اللبنانية؟ 

للشعب  واختزاال  اختصارا  لتكون  مروة 
اللبناين؟ 

مجاالت  أثرت يف  لبنانية  27 شخصية  اختار 
من  تعد  والفلسفة،  والفن  والثقافة  الفكر 
الرعيل االول من املثقفني اللبنانيني يف القرن 
العرشين هي: جربان خليل جربان، ميخائيل 
ارسالن،  شكيب  الريحاين،  امني  نعيمة، 
فاخوري،  عمر  الزين،  عارف  احمد  الشيخ 
الياس  يزبك،  ابراهيم  يوسف  شيحا،  ميشال 
سليم  رشيد  القروي  الشاعر  شبكة،  ابو 
عبد  الشيخ  الصباح،  كامل  حسن  الخوري، 
خياطة،  سليم  عبود،  مارون  العالييل،  الله 
طانيوس  االب  تابت،  انطوان  مروة،  حسني 
عواد،  يوسف  توفيق  خوري،  رئيف  منعم، 
الدكتور جورج حنا، عمر  الدين،  نظرية زين 
الرحباين،  الثالوث  الشّهال،  رضوان  الزعني، 

بول غرياغوسيان، محمد عيتاين، واخريا مهدي 
الكاتب هذه الشخصيات النها  عامل. اختار 
وضعها  التي  الخمس  السامت  صحة  تربهن 
اىل  يشري  لكنه  اللبنانية.  الشخصية  لتحديد 
ان توّحد السامت هذه عند اللبنانيني كفيل 
التنّوع  لجعل  الرضورية  الرشوط  بـ"تأمني 
لوحدة  وراقيا  ثابتا  اساسا  الغني  والتعدد 
اللبنانيني، ومدخال اىل خروج لبنان من ازمته 
القرن  عرشينات  منذ  تكّونه  رافقت  التي 
السامت  تحديد  إىل  ينتقل  بعدها،  املايض". 
الخمس التي يأيت عىل رأسها التعدد الديني 
مراحله  يف  لبنان  به  متّيز  الذي  واالثني 
فهي  الثانية  السمة  اما  املختلفة.  التاريخية 
اىل  وتعطشه  املعرفة  اىل  اللبناين  طموح 
امليل  الثالثة يف  السمة  تتمّثل  فيام  امتالكها، 
الخارج  اىل  الهجرة  اىل  للبنانيني  التاريخي 
حيث االحتكاك بثقافة اآلخر واالندماج فيه. 
اما السمة الرابعة، فتربز يف "تعّلق اللبنانيني 
بها  ومتّسكهم  والعامة،  الفردية  بالحرية 
يف  الكريم  العيش  اجل  من  لهم  كاساس 
السمة  تأيت  اخريا  واملستقل".  الحّر  وطنهم 
اللبنانيني  "تعّلق  يف  تتمثل  التي  الخامسة 
بشتى  ومقاومتهم  بها  ومتّسكهم  بارضهم 
له  تعرّض  كلام  الخارجي  العدوان  الوسائل 

وطنهم". 
التي  الشخصيات  اىل  مروة  يلج  ان  قبل 
رشطا  تشّكل  اسس  اربعة  يحدد  اختارها، 
دورها  الخمس  السامت  هذه  تعطى  يك 
انتامء  يعلو  ان  هي:  اللبنانيني،  توحيد  يف 
اكان  آخر  انتامء  اي  وطنهم  اىل  اللبنانيني 
وان  سياسيا،  او  اثنيا  او  دينيا  او  عقائديا 
العرب  اشقائهم  مع  اللبنانيون  يتعامل 
وان  العريب،  العامل  من  وطنهم جزء  ان  عىل 
عنها،  والدفاع  بارضهم  التمسك  يف  يتوّحدوا 
وان يتفقوا عىل حامية نظامهم الدميوقراطي 

الجمهوري الربملاين التعددي وتطويره.

بالسلطنة العثامنية جاء انطالقا من اقتناعه 
واميانه الثابت بالجامعة االسالمية.  

ـ   1884( الزين  عارف  احمد  الشيخ  اما 
يف  الوقوف  يف  رديكالية  اكرث  فكان   )1960
يعد  الذي  الشيخ  العثامنية.  السلطنة  وجه 
عامل(،  )جبل  الجنوب  مثقفي  رعيل  من 
"العرفان"  مجلته  عدة.  جبهات  عىل  ناضل 
امتداد  عىل  ظلت   ،1909 عام  انشأها  التي 
التنويرية  ملهمتها  وفية  القرن  ارباع  ثالثة 
الدفاع  نهضة  وقادت  والوطنية،  واملعرفية 
عن اللغة العربية يف وجه محاوالت الترتيك. 
النهضة  يف  واملساهمة  االحتالل  مقاومة 
فاخوري  عمر  اىل  ميتدان  آخران  قاسامن 
االول  كتابه  أّلف  حني   .)1946 ــــ   1895(
ان  كاد   ،)1913( العرب"  ينهض  "كيف 
اتخذها  التي  االجراءات  لوال  حياته  يكّلفه 
يلتحق  ال  يك  عائلته  افراد  وبعض  والده 
بالشهداء الذين اعدمهم جامل باشا السفاح 
تفّتح  بريوت.  يف  الربج  ساحة  يف   1915 عام 
ومال  والنازية،  الفاشية  معاداة  عىل  وعيه 
الحركة  رواد  احد  وعّد  الشيوعيني،  اىل 

االستقاللية يف لبنان وسوريا. 
بربود  ميتاز  انه  مروة  كتاب  يف  امللفت 
مقاربة  عند  خصوصا  املوضوعية  تشرتطه 
الفكري  مسارها  كان  اشكالية،  شخصيات 
املؤلف.  القتناعات  متاما  معاكسا  والثقايف 

غالف الكتاب.

خمس سمات تالزمها 
اربعة اسس تشكل شرط 

توّحد اللبنانيني

بموضوعية قارب مروة 
شخصيات اشكالية كان 

مسارها الفكري والثقافي 
معاكسا القتناعاته
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الجسم السليم 
في الوزن الصحيح

اعداد دائرة املعاينات والعالج

فيليه السمك، جانبون الحبش ولحم البقر.
• االجبان القليلة الدسم التي يجب تفضيلها 

عىل االجبان الدسمة.
• الخرض املسلوقة عوض النيئة.

• االبتعاد عن االطعمة التي تسبب النفخة 
)حليب البقر مثال(.

عوض  املنزل  يف  املحرضة  االطباق  تناول   •
الجاهزة واملصنعة.

تحتوي  التي  الغازية  املرشوبات  تجنب   •
عىل السكر، وتناول البدائل منها مثل عصري 
الفاكهة الطازجة، الشاي واليانسون، نقاعات 

االعشاب.
• تقسيم الوجبات اىل وجبات صغرية خالل 

فرتات النهار.
• تناول وجبات صغرية وخفيفة قبل الظهر 
او عند العرص، ميكن ان تتألف من صنفني 
واحد  صنف  تناول  عوض  االطعمة  من 

بكمية كبرية.  من جهة سنشعر كأننا نأكل 
كمية اكرث، وهذا االمر ينعكس رىض وارتياحا 
املعدة.  بالشبع وامتالء  نفسيا علينا ونحس 
تغذيتنا  موازنة  يف  ننجح  اخرى  جهة  من 

بطريقة اسهل وافضل.

االقرتاحات
من االقرتاحات التي ميكن اعتامدها لتخفيف 
الوزن واملحافظة عىل التوازن، عدم تفويت 

وجبة الفطور النها مهمة جدا رشط التزام:
مع  الحبش  جانبون  من  رشيحتني  تناول   •
قطعة خبز قمحة كاملة، عىل سبيل املثال،  
الصباحية  الفرتة  طيلة  بالجوع  نشعر  ال  يك 

حتى يحني موعد وجبة الغداء.
كثري  عىل  تحتوي  التي  املأكوالت  تجنب   •
والكيك  كالحلوى  الرسيعة  السكريات  من 
او الكعك بالحليب، النها ستشعرنا بالجوع.

• ميكن ان نتناول بعد الفطور صنفا واحدا 
من الفاكهة الطازجة.

نقدم بعض االقرتاحات للذين يضطرون اىل 
الجلوس طوال النهار امام شاشة الكومبيوتر، 

او وراء املكتب:
• من املفّضل اختيار سندويش يحتوي عىل 
الربوتينات  من  صنف  مع  النيئة،  الخرض 
والحبش.  الدجاج  وسفائن  كالتونا  اللينة 
اما الخبز، فمن املستحسن ان يكون قمحة 
كاملة، ما يسمح باالحساس بالشبع الحتوائه 

عىل االلياف. 
بصحن  الطعام  ارفاق  ايضا  املفّضل  من   •

سلطة وحصة فاكهة طازجة للتحلية.

بعض االقرتاحات خالل الدعوات اىل غداء عمل:
الحل  يكون  بالجوع،  الشعور  لتهدئة   •

بتناول الخرض النيئة اوال.
• ميكن طلب رشيحة من اللحم املشوي او 

السمك املشوي مرفقة بصحن سلطة.
• االفضل اكامل الوجبة بتناول صنف واحد 

من الفاكهة.
اخريا، ال بد من االشارة اىل ان هذه الوجبة 
التي  الدسمة  الوجبات  من  اكرث  مفّضلة 

تحتوي عىل الوحدات الحرارية والدهون.

مع التقدم يف السن، يكتنز قوامنا اكرث فاكرث بالسمنة. تشري الدراسات املتخصصة يف 
هذا الشأن اىل ان نسبة 40 % من النساء يعانني من الوزن الزائد، مقارنة بالفتيات 
اللوايت تراوح اعامرهن بني 18 و25 سنة، ويتسع الفارق يف مرحلة انقطاع الحيض 

السباب هرمونية

تغذية

• القيام ببعض الحركات البسيطة يوميا التي 
تجنبنا الشعور باالحباط.

غراما   50 كالوري  كيلو/    200 توازي   •
الطعام  اىل  نضيفه  الذي  السكر  من  تقريبا 
او الرشاب. وعملية خفضها تكون باستبدال 
خالل  االصطناعية  املحليات  باحد  السكر 

استهالكنا اليومي، او تجنبه نهائيا.
فيه  يتكدس  الذي  البطن  اىل  بالنسبة  اما 
تناول  مثل  ايضا  حلول  فثمة  الزائد،  الوزن 
وتحول  الهضم،  تساعد عىل  التي  املأكوالت 
النفخة وتكدس السمنة، عىل ان   تاليا دون 

يتزامن ذلك مع مامرسة الرياضة يوميا.

التي  واالطعمة  املواد  بأهم  الئحة  اآليت  يف 
تساهم يف الهضم:

• اللحوم القليلة الدهن التي يجب تفضيلها عىل 
اللحوم الدسمة: سفائن الدجاج من دون الجلدة، 

الرجال  ان  اىل  الحديثة  الدراسات  تشري 
يكتسبون السمنة يف وقت مبكر اكرث، النهم 
للطعام  الشباب  مرحلة  يف  يستسلمون 
بلغوا  اذا  حتى  االرساف.  حد  اىل  والرشاب 
الـ35 يفاجأون بأنهم كسبوا وزنا زائدا  سن 

سيواجهون صعوبة يف التخلص منه.

اسباب زيادة الوزن
الحفاظ  مسألة  الراشدين  معظم  يهمل 
الغذائية  الحصص  بني  السليم  التوازن  عىل 
يف  التقدم  مع  للحرق.  القابلة  والحصص 
قابلة  غري  الغذائية  الحصص  تصبح  العمر، 
بطيء  اكتساب  اىل  يؤدي  ما  للحرق  كلها 

وتدريجي للوزن الزائد. 

تعود اسباب هذا الخلل اىل:
بسبب   )metabolism( االيض  تراجع   •
انخفاض وزن العضل نتيجة التقدم يف السن.
نحو  االتجاه  اىل  تدفعنا  غذائية  عادات   •
املأكوالت غري الصحية التي تحتوي عىل كثري 

من الدهون.
عىل  يشجع  ما  حركة،  اقل  عيش  منط   •
)املطلوب هو  الطاقة  الخمول وعدم رصف 

30 دقيقة من  امليش يوميا(.

عواقب البدانة
كلام ارتفعت نسبة البدانة:

• ترتفع احتامالت االصابة مبرض السكري.
• ترتفع خطورة االصابة بامراض القلب.

• يرتفع ضغط الدم.
نظام  يف  االستمرار  يف  صعوبة  تحصل   •
القدرة عىل خسارة  عدم  يعني  ما  الحمية، 
الوزن الزائد يف االمد الطويل. من هنا اهمية 

الوقاية للمحافظة عىل الوزن الطبيعي.

النصائح
التي  والنصائح  الحلول  بعض  اىل  نشري 
متكننا من الوصول اىل النتيجة املطلوبة، اذا 

التزمناها:
الوحدات  من   10% نسبته  ما  خفض  بدء   •
الحرارية يوميا. اي ما يعادل 200 كيلو/ كالوري.
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مقالرياضة
موسم إستثنائي 

في ظروف إستثنائية
انطلقت بطولة لبنان بكرة السلة لنوادي الدرجة االوىل للرجال ملوسم 

2014 – 2015 يف ظروف استثنائية ال تشبه ايا من املواسم السابقة.
الذي تراجع  البطولة  النوادي املشاركة يف  ال يقترص االستثناء عىل عدد 
من 10 اىل 8 نواد، بل طاول ايضا موازنات الفرق التي خفضت مصاريفها 
عىل نحو الفت. فرتاجعت موازنة البطولة من 15 مليون دوالر يف املوسم 

املايض اىل 8 ماليني دوالر هذا املوسم.
انطالق  قبل  ظهر  النوادي،  منها  تعاين  التي  املالية  االزمة  عىل  واملؤرش 
بدال  ثالثة  اىل  االجانب  الالعبني  عدد  برفع  املطالبة  خالل  من  املوسم 
فكانت  الظهور،  يف  تتأخر  مل  وتداعياته  سقط  املرشوع  لكن  اثنني.  من 
النتيجة انسحاب ناديي املركزية جونيه والريايض عمشيت، وبقاء عدد 
التعاقد  عىل  النوادي  قدرة  لعدم  البطولة  خارج  البارزين  الالعبني  من 

معهم. 
بحبوحة  تعيش  املشاركة  االخرى  الثامنية  الفرق  ان  يعني  ال  ذلك  لكن 
مادية. ذلك ان معظمها يشارك مبوازنة متواضعة، اما بسبب غياب خطر 
بسبب  او  الفريقني،  هذين  انسحاب  بعد  الثانية  الدرجة  اىل  الهبوط 
آخرين،  فريقني  وجود  ظل  يف  اللقب  عىل  املنافسة  عىل  القدرة  عدم 
الستة  الفرق  موازنات  موازنتاهام  تفوق  اللذان  والحكمة  الريايض  هام 

االخرى.
املاضية  املواسم  النوادي بني  الشاسع يف موازنات  الفارق  ان  ال شك يف 
واملوسم الحايل، كشف القناع عن االزمة املادية نتيجة االنفاق »الخيايل« 
فرتة  يف  وتحديدا  املاضية،  االعوام  يف  النوادي  ادارات  اتبعته  الذي 
االنتخابات النيابية، التي ما ان طارت حتى طار »املال السيايس«. فوجد 
والحجم  تتناسب  ال  موازنات  تأمني  عن  عاجزا  نفسه  النوادي  معظم 
االقتصادي الحقيقي للعبة، ما يفرض اعادة النظر يف »االنفالش« املادي. 
وكام اسلفنا، بلغت نسبة االنفاق يف املوسم املايض ما يقارب 15 مليون 
للعبة، خصوصا وان  الحقيقية  بالقيمة  دوالر، وهو رقم مخيف مقارنة 
الجمهور،  ومدخول  التلفزيوين،  بالنقل  محصورة  النوادي  دخل  مصادر 
والنشاطات  الالعبني،  ثياب  عىل  واالعالنات  املالعب،  يف  واالعالنات 

الرتويجية التي ال تتعدى يف حدها االقىص 750 الف دوالر.
من هنا، فان االزمة املالية سرتخي بظاللها عىل املستوى الفني للبطولة، 
للبطولة،  التحضري  الفرق يف  نتيجة تأخر غالبية  الذهاب  اقله يف مرحلة 
باستثناء الريايض حامل اللقب ووصيفه الحكمة اللذين استعدا بطريقة 
افضل من خالل مشاركتهام يف دوريت نادي القادسية يف الكويت، ونادي 

ابوظبي يف االمارات.
يبقى الخوف، كل الخوف، من ان تكون كرة السلة اللبنانية التي بلغت 
بطولة العامل ثالث مرات متتالية، بدأت تسلك مسارا انحداريا، ما مينعها 

من فرملته يف القريب العاجل.

نجيب نصر

مل تحبط الظروف الصعبة والدقيقة التي مرت فيها طرابلس، يف فرتات كثرية، عزمية ادارة نادي املتحد وارصاره عىل مواصلة 
املشوار يف بطولة لبنان بكرة السلة لنوادي الدرجة االوىل للرجال، وكان قد بدأ يف موسم 2005 – 2006، وشهد الكثري من 

النجاحات وبلغ الدور النصف النهايئ اربع مرات، والدور النهايئ مرتني

اكرث  وجعلهم  قدراتهم  تطوير  شأنه  من 
خربة. بالتايل يساهم يف النهوض باللعبة عىل 
نحو اكرث شمولية. اذ تزداد املنافسة ويزداد 
الدرجة  8 يف  بدال من   12 اىل  االندية  عدد 

االوىل. 

■ هل تعترب انكم فشلتم، وملاذا؟
خطوة  انه  فشال.  حصل  ما  اعترب  ال  انا   □
كرة  لعبة  ركائز  تطوير  مسرية  يف  اوىل 
ونحن  للفكرة،  اسسنا  لقد  اللبنانية.  السلة 
اىل  للوصول  وسنتابعها  بها،  مقتنعون 
خواتيمها السعيدة. لكن ويا لالسف مل يفهم 
ابعاد  اللعبة  عىل  القيمني  وبعض  االتحاد 
مبا  اللعبة  هيكلة  اعادة  عىل  القائم  طرحنا 

يضمن استمرارها وتألقها.
 

اقامها  التي  العمل  ان ورشة  ■ هل تعتقد 
االتحاد ملناقشة عدد الالعبني االجانب كانت 
هذا  مع  تعاطيه  تصف  وكيف  مفيدة؟ 

امللف؟
اىل  اتطلع  كنت  انني  القول  ميكنني   □
والجدية،  التفاؤل  من  بالكثري  الورشة  هذه 
مبوضوعية  للتحدث  فرصة  فيها  رأيت  فقد 
السلوي  الواقع  تصوير  خالل  من  ومنطق، 
االفكار  طرح  ذلك  من  واالهم  هو.  كام 
الهواجس  ادق،  مبعنى  بيننا.  ما  يف  واالراء 
التي تواجهها االندية واللعبة عىل حد سواء. 
علمية  دراسات  اىل  طرحنا  يف  استندنا  وقد 
تدعم  ومستندات  وارقام  وقائع  مبنية عىل 
موقفنا، وقدمناها اىل املشاركني. لكن، بغض 
الورشة  اعترب  وخلفياتها،  النتائج  عن  النظر 
بني  الجهود  تضافر  امام  الطريق  بداية 
االتحاد واالندية ملا فيه خري اللعبة. اما عن 
اىل  دعوته  اعتبار  فيمكن  االتحاد،  تعاطي 
اجراء الورشة ومشاركته فيها خطوة ايجابية، 
من باب الحرص عىل استمرار االندية، بغض 
اعتامدها  تم  التي  التعاطي  آلية  النظر عن 

يف مقاربة هذا امللف.

■ ملاذا مل يكن موقف نوادي الدرجة االوىل 
موحدا حول هذا املطلب؟

بطولة  يف   2015  –  2014 موسم  يكن  مل 
لبنان بكرة السلة عاديا. لذا جاءت تشكيلة 
عادية،  وغري  استثنائية  الطرابليس  الفريق 
مخرضمة  وجوه  منها  خرجت  بعدما 
معروفة، وانضمت اليها وجوه شابة. خطوة 
قد تشكل بداية لتشكيلة مستقبلية واعدة، 
قادرة يف السنوات املقبلة عىل قيادة الفريق 
خزائن  تفتقده  الذي  الدوري  لقب  الحراز 

النادي.
نادي  رئيس  مع  ناقشت  العام«  »االمن 
الفريق  اوضاع  الصفدي  احمد  املتحد 
واقع  اىل  املستقبلية،  واملشاريع  واالهداف 

كرة السلة والصعوبات التي تواجهها.

■ ماذا ميثل نادي املتحد لطرابلس والشامل، 
وكيف يستمد استمراره؟

□ حمل هوية طرابلس اىل كل لبنان والعامل 
العريب وآسيا، وحملنا انفسنا تجاه جمهورنا 
الطرابليس والشاميل مسؤولية تغيري الصورة 
لصقها  عىل  البعض  دأب  التي  املشوهة 
بطرابلس، والتي ازدادت وطأتها يف االعوام 
الفيحاء  صور  احدى  الفريق  مثل  االخرية. 
والسالم،  واملحبة  الفرح  صورة  الحقيقية، 
الحياة،  وارادة  املشرتك،  والعيش  والتنوع 
جمهورنا  قلوب  يف  واالمل  الفرحة  وزرع 
الطرابليس والشاميل الذي توّحد حوله رغم 
متنفسا  خالله  من  ووجد  انتامءاته،  تنوع 
باالنتامء  شعور  من  داخله  يف  عام  للتعبري 

واملواطنية الحقة.  

عدد  رفع  ملف  يف  محوريا  دورا  لعبتم   ■

رئيس نادي المتحد - طرابلس:
نعمل على تحييد كرة السلة عن السياسة

رئيس نادي املتحد - طرابلس احمد الصفدي.

تركيبة االتحاد سياسية 
وطائفية، وسنعمل على 

تغليب مصلحة اللعبة على 
اي مصالح اخرى

الالعبني االجانب يف دوري الرجال اىل ثالثة، 
ملاذا؟

التأسيس عىل  اجتامعنا  الهدف من  □ كان 
عىل  للمستقبل  والبناء  سبق،  ما  انجازات 

مدروسة  نضع خطة  ان  اردنا  متينة.  اسس 
الصعوبات  تخطي  عىل  االندية  تساعد 
نحو  عىل  استمرارها  يضمن  مبا  والعوائق، 
املنافسة،  عىل  بالقدرة  شعورها  مع  متواز 
وهو ما كان سيوفره لها وجود ثالثة العبني 
اجانب، حيث تتقارب املسافات يف الفوارق 
الفنية. سعينا من خالل ذلك اىل ايجاد نوع 
من تكافؤ الفرص بني االندية، ورفع مستوى 
املنافسة يف ما بينها، وخفض املوازنات التي 
غري  وتجعلها  موسم  كل  يف  عليها  تضغط 
ينعكس  ان  االستمرار، من دون  قادرة عىل 
الذين  اللبنانيني  الالعبني  عىل  سلبا  ذلك 
الطرح  الحرص، الن هذا  نحرص عليهم كل 
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□ غالبية االندية كانت مع هذا الطرح، 
لذلك  ملا  استمرارها  ضامن  شأنه  من  الن 
تأمني  عىل  قدرتها  مبدى  وثيق  ارتباط  من 
الواقع  يفرضها  التي  الباهظة  املتطلبات 
الحايل. اما ملاذا مل يتوافر االجامع بني اندية 
عدم  رغم  الطرح،  هذا  عىل  االوىل  الدرجة 
واالجامع  التوافق  تم  حال  يف  له  مامنعتها 
ألن  آنية  اقول  آنية.  العتبارات  فرمبا  عليه، 
انها  املستقبل  يف  ستكتشف  االندية  هذه 
وفاقدة  متكافئة  غري  بطولة  اىل  وصلت 

رونقها.
 

العبني  باعتامد  االتحاد  قرار  تعترب  هل   ■
يرض باللعبة؟

□ نعم. ال ازال عىل رأيي بأن قرار الالعبني 
بر  يف  واللعبة  االندية  سيضع  كان  الثالثة 
القرار  االمان. وليتحمل َمن وقف ضد هذا 
لكننا  والجامهري.  االندية  امام  مسؤولياته 
تجاه  والتزامنا  للعبة  حبنا  من  انطالقا 
جمهورنا، سنخوض البطولة بغض النظر عن 
ونعمل  نسعى  وسنظل  اتخذ،  الذي  القرار 
لتدعيمها  السلة   كرة  عىل  الغيورين  مع 

بأسس متينة تحفظ  مستقبلها.

■ هل لقرار االتحاد خلفية سياسية؟
عىل  قائم  لبنان  ان  احد  عىل  يخفى  ال   □
حياتنا  مفاصل  يف  تدخل  التي  السياسة 
اليومية، ويف كل املجاالت، والرياضة عموما 
ولعبة كرة السلة خصوصا من بينها. الواقع 
سياسية  وتركيبته  االتحاد  نشأة  اصل  ان 
العمل  وسنواصل  نعمل  اننا  اال  وطائفية. 
من  السياسية،  التدخالت  عن  تحييده  عىل 
خالل تغليب مصلحة اللعبة عىل اي مصالح 

اخرى، ووضعها يف سلم اولوياتنا.
 

املوسم  يف  فريقك  نتائج  تصف  كيف   ■
املايض، وَمن يتحمل مسؤوليتها؟

املوسم  يف  لديه  ما  كل  قدم  الفريق   □
التوترات  بعض  مثن  دفعنا  وقد  املايض، 
عىل  وأثرت  طرابلس  شهدتها  التي  االمنية 
الغياب  الالعبني االجانب، فضال عن  حضور 
املفاجئ لالعبنا حسان وايتسايد الذي شكل 
نوعا من الخيانة، ما انعكس عىل معنويات 

استبدال  السهل  من  ليس  طبعا  الفريق. 
العب اجنبي امىض فرتة طويلة مع الفريق 
تكون  التي  النهائية  االدوار  يف  آخر  بالعب 
قمة يف الحساسية والشد العصبي، فضال عن 
الظروف الصعبة التي خضنا فيها املباريات 
فريق  امام  فور«  »الفاينل  اىل  املؤهلة 
بيبلوس، وبقينا مستمرين يف مسريتنا اىل ان 

توقفنا يف اللحظات االخرية. 
 

■ َمن يتحّمل مصاريف النادي؟ هل محمد 
الصفدي مؤثر يف لعبة كرة السلة؟ هل من 

دعم سيايس؟
□ بعد 10 سنوات عىل انطالقته، متكن النادي 
واالفراد  الرشكات  الكثري من  رعاية  من حصد 
فاصبحوا  حوله،  من  لبنان  وكل  طرابلس  من 
السند االسايس له يف كل الظروف. وقد نجحنا 
ابناء  لكل  جامعة  مؤسسة  اىل  تحويله  يف 
طرابلس والشامل. اما الوزير محمد الصفدي، 
الداعم االول النطالقة النادي، فقد شكل دعمه 
النواة االساسية. اذ جاء يف الوقت الذي وصلت 
طرابلس  فيام  العاملية،  اىل  السلة  كرة  لعبة 
من  املعادلة.  هذه  عن  كليا  غائبان  والشامل 
ابناء  انتامء  تعزيز  اىل  الحاجة  برزت  هنا 
طموحاتهم  ميثل  ناد  اىل  والشامل  طرابلس 
جميعا، بغض النظر عن انتامءاتهم السياسية 
والفكرية. خطا الفريق خطوات جبارة فتأهل 
من الدرجة الرابعة اىل الدرجة الثالثة، فالثانية، 

وصوال اىل الدرجة االوىل. 

واملتحد  النوادي،  ادارات  تتحّمل  أال   ■  
عىل رأسها، مسؤولية تضخم اسعار الالعبني 

اللبنانيني؟
□ االندية تتحمل جزءا من املسؤولية حيث 
املوسمني  يف  الشديدة  املنافسة  حصلت 
املسؤولية  يتحمل  االتحاد  ان  اال  املاضيني، 
البطوالت  اعداد  عىل  يعمل  مل  النه  االكرب، 
ودوري الفئات العمرية وتنظيمها، وهي يف 
صميم واجباته. اذ من شأنها تأهيل العبني 
اساسيا  رافدا  يشكلون  ومحرتفني  جيدين 
الندية الدرجة االوىل، ما يزيد عدد الالعبني 

فتنخفض اسعارهم. 

■ هل تعترب تراجع اسعار الالعبني يصب يف 
مصلحة اللعبة؟ ملاذا؟

□ بالتأكيد، خصوصا يف ظل هذه الظروف 
ان  ذلك  امكان  يف  اذ  الصعبة.  االقتصادية 
من  استمرارها.  ويدعم  االندية  عدد  يزيد 
مرحلة  اىل  نصل  ان  اليوم  املعقول  غري 
تحتاج فيها املنافسة عىل البطولة يف لبنان 
ان  حني  يف  دوالر،  ماليني   3 يقارب  ما  اىل 
نسبتها يف كل من فرنسا وايطاليا مثال تبلغ 
فقط 3 ماليني اورو، مع التفاوت الكبري يف 
بني  االقتصادية  واالمكانات  السكان  عدد 
جهة  من  وايطاليا  وفرنسا  جهة  من  لبنان 

ثانية. 

■ خائف عىل مستقبل لعبة كرة السلة؟
ظل  يف  دائم  قلق  يف  انني  انكر  ال   □
واالتحاد  السلة  كرة  تعيشه  الذي  الواقع 
وال  الدولة،  من  جدية  رعاية  ال  واالندية. 
وتضمن  اللعبة،  سري  حسن  ترعى  انظمة 
اصبحت  التي  انديتها  واستمرار  حاميتها 
اعترب  انني  اال  وقدمية.  بالية  قرارات  اسرية 
السلة وحاميتها  كرة  تطوير  واجبنا  ان من 
نفضة  تشكل  كبرية  عمل  ورشة  خالل  من 
حتى  الحايل،  السلوي  للواقع  حقيقية 
عىل  مبنية  عرصية  جديدة  بانظمة  نخرج 
السكة  اىل  عودتها  تضمن  علمية،  دراسات 
العمل  التشديد عىل اهمية  الصحيحة، مع 
الجامعة  الوطنية  اللعبة  هذه  اخراج  عىل 

التجاذبات السياسية. من 
ن. ن

انا قلق على واقع كرة 
السلة واالتحاد واالندية، 

فال رعاية جدية من الدولة 
وال انظمة ترعى حسن سير 

اللعبة وتضمن حمايتها

دفعنا ثمن بعض التوترات 
االمنية في طرابلس التي اثرت 

على حضور الالعبني االجانب
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الصيد البري بني املسموح واملمنوع... والفوضى والقانون
وزير البيئة: ال موسم صيد هذه السنة

تعاين هواية الصيد الربي "فراغا قانونيا" منذ عام 1994 نتيجة قرار منع الصيد الذي 
القانون رقم  السابق سمري مقبل، وبسبب عدم تطبيق  البيئة  صدر يف عهد وزير 
580 الصادر يف 25 شباط 2004 الذي كان يفرتض ان يوفر حامية للطيور املهددة 

باالنقراض 

ادى عدم تطبيق القانون الجديد للصيد وغياب 
نحو  عىل  الطيور  قتل  اىل  القانونية  املالحقة 
الوزارات  بها  تقوم  التي  املساعي  رغم  عشوايئ، 
بالتعاون  والنقابات،  الجمعيات  مع  املعنية 
اسلحة  بيع  محال  واصحاب  الرماية  اتحاد  مع 
اطارها  اىل  الربي  الصيد  هواية  تعود  الصيد، يك 
القانوين الطبيعي، وتوفر ملامرسيها مظلة قانونية 
افتقدوها منذ اعوام طويلة.  "االمن العام" سألت 
جهات رسمية ونقابية واتحادية عن سبل تنظيم 
الصيد الربي للحد من املجازر التي ترتكب يف حق 
الطيور بال رقيب او رادع، وجاءت بهذه االجابات.

املشنوق: ال حامسة لدى الجيش
ان "ال موسم  اكد  املشنوق  البيئة محمد  وزير 

تحقيق

وزير البيئة محمد املشنوق.

الصياد املاهر هو الذي ميتنع عن التفنن يف قتل الطري او الطريدة.

نجيب نصر 

البيئة وال املجلس  صيد حتى تاريخه. ال وزارة 
ان  وكشف  بذلك".  قرارا  اصدرا  للصيد  االعىل 
للموضوع،  حامسة  اي  تبد  مل  الجيش  قيادة 
الجيش  قيادة  مع  تواصلنا  خالل  "من  وقال: 
وقائده العامد جان قهوجي، مل نلمس تأييدهام 

االمر  ان  اعتبار  عىل  الصيد  موسم  فتح  فكرة 
سيضاعف من مسؤولية الجيش يف التدقيق يف 
اوراق الصيادين وسالحهم ولباسهم، يف ظروف 
حالية دقيقة وغري مؤاتية. لدينا عرائض وكتب 
من بلديات وجمعيات وهيئات اجتامعية وبيئية 
عدد  ان  كام  الصيد،  موسم  فتح  عدم  تناشدنا 
الصيادين املستوفني الرشوط القانونية ال يتعدى 
4 او 5 %، فام الفائدة اذا من فتح املوسم رسميا، 

والصيادون ال يحملون رخصا للصيد".
وأسف للمخالفات التي يرتكبها عدد من محال 
بيع اسلحة الصيد وذخائرها، الن "بعضها يبيع 
اسلحة وذخائر ممنوعة واجهزة غري مسموحة، 
وينسبها اىل الصيد لكنها تتسبب مبجازر". وقال 
ان وزارة البيئة تالحق الصيادين الذين ينرشون 
مواقع  عىل  يرتكبونها  التي  املجازر  عن  صورا 
الحد  حكام  "استأنفنا  االجتامعي:  التواصل 
يف  ليست  والدولة  بيئيني،  محامني  عرب  القضاة 
املخالفني،  عىل  غرامات  وستفرض  عجز  حالة 
وسيشكل اول حكم سيصدر يف هذا الشأن رادعا 

للمخالفني".

النوادي جاهزة الجراء االمتحانات
نائب رئيس اتحاد الرماية والصيد وعضو املجلس 
جهوزية  اكد  جلياليت  اييل  الربي  للصيد  االعىل 
االمتحانات  الجراء  اعتمدت  التي  النوادي 
)"الصخور" يف الضبيه، "البقاع للرماية والصيد" 
يف الدلهمية، "الرماية اللبناين" يف مكسه - زحلة، 
سوق   - عيتات  يف  كلوب"  كاونرتي  "ليبانون 
الغرب، "طوين وازن للرماية" يف فتقا - كرسوان، 
"الصفرا للرماية" يف الصفرا(، جهوزيتها الستقبال 
رخصة،  عىل  الحصول  يف  الراغبني  الصيادين 
ودعاهم اىل االطالع عىل الكتيب الذي يتضمن 
رشحا مفصال عن آلية الحصول عليها واجراءات 
االمتحان )عىل الصياد الرشعي ان يكون مزودا 
للصيد،  ورخصة  الصيد،  سالح  لحمل  رخصة 

وبوليصة تأمني(.

شبيها  ما  حد  اىل  "سيكون  الفحص  ان  وقال 
تطبيقي  القيادة:  رخصة  الحصول عىل  بفحص 
يتضمن كيفية التنقل واستعامل السالح بطريقة 
البندقية،  حشو  طريقة  الرمي،  اسلوب  آمنة، 
نوع الخرطوش، نوع الطيور املمنوع اصطيادها، 
وشفهي من خالل االجابة عن 15 اىل 20  سؤاال". 
وأسف لعدم وجود رقابة عىل الصيد: "الجهات 
الرسمية تركت الفوىض مسترشية واالمور عىل 
صيد  مبوسم  رسميا  قرار  ال  ان  علام  غاربها، 

رشعي، اقله حتى االن".

100 الف صياد ينتظرون
عضو املجلس االعىل للصيد الربي وصاحب محال 
"جو صنز" لبيع اسلحة الصيد نزيه ايب سمعان، 
أسف بدوره للخسائر التي تتكبدها الدولة منذ 
رسوم  تحصيل  عدم  بسبب  سنة  زهاء عرشين 
الرخص التي تقارب 10 ماليني دوالر. واعترب ان 
الحق خسائر  نهايئ  حل  ايجاد  يف  الدولة  تردد 

فادحة باصحاب محال بيع اسلحة الصيد الربي 
القانون  "وضع  اىل  الدولة  ودعا   .%  25 فاقت 
الجديد حيز التنفيذ، وتحقيق ارباح مالية طائلة 
زهاء  من  تستوفيها  ان  التي ميكن  الرسوم  من 
100 اىل 150 الف صياد ينتظرون بفارغ الصرب 
االفراج عن القانون، للحصول عىل رخص قانونية 

ملامرسة هواية الصيد الربي ضمن االصول". 
عىل  ستقترص  الصيد  رخصة  ان  مقولة  ورفض 
لبنان، وان "وجود حرس  صيادي بريوت وجبل 
لالحراج سيمنع اي كان من االصطياد من دون 
بيع  ان "مصلحة اصحاب محال  رخصة". واكد 
كل  مبكافحة  تقيض  وذخائرها  الصيد  اسلحة 

تشكل املجلس االعىل للصيد الربي يف 15 حزيران 2006 مبرسوم رقمه 17454، ويضم حاليا: 
الرا  البيئة  وزارة  يف  االيكولوجية  االنظمة  دائرة  رئيسة  رئيسا،  املشنوق  محمد  البيئة  وزير 
الزراعة  لوزارة  العام  املدير  العدل،  وزارة  عن  عطالله  حسام  القايض  للرس،  امينة  سامحة 
املهندس لويس لحود، العميد الياس الخوري عن وزارة الداخلية والبلديات، العميد جورج 
الدكتور غسان  املال،  وزارة  الحاج شحادة عن  لؤي  الوطني،  الدفاع  وزارة  انور موىس عن 
رمضان جرادي عن املجلس الوطني للبحوث العلمية، نزار ايب سمعان عن جمعية املجلس 
االتحاد  اييل جلياليت عن  الصيد،  نقابة تجار اسلحة  نزاريان عن  ارام  الربي،  للصيد  الوطني 
اللبناين للرماية والصيد، محيي الدين سالم عن الجمعيات البيئية، الخبري البيئي يف علم الصيد 

الدكتور منري ايب سعد.

وزارة البيئة تالحق الصيادين 
الذين ينشرون صورا عن 
مجازر يرتكبونها على 

مواقع التواصل االجتماعي
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البيع، حتى تضمن  او يف  الصيد  املخالفات، يف 
اذ  الطويل،  املدى  استمرارها عىل  املحال  هذه 
ان مثة قوانني ترعى وتراقب عمليات البيع، فيام 
تخضع املحال لكشف دوري من الجيش وقوى 

االمن". 

االتحاد سيرشف عىل االمتحانات
رئيس اتحاد الرماية والصيد والعضو السابق يف 
املجلس االعىل للصيد الربي بيار الجلخ امل يف 
ان تنطلق آلية منح رخص الصيد يف الشهرين 
االولني من عام 2015. وكشف ان كلفة االمتحان 
الفتا  واحدة،  وملرة  لرية،  الف   45 تتعدى  لن 
اىل ان القانون مل يلحظ تجديد الرخصة، و"اذا 
رسب الصياد يحق له اعادة االمتحان مع رسم ال 

يتجاوز 15 الف لرية".
االمتحان  عىل  سيرشف  االتحاد  ان  اىل  واشار 
بأن  تفيد  التي  الرسمية  املستندات  و"سيوقع 
لحصوله  متهيدا  بنجاح  االمتحان  تجاوز  الصياد 
"ال  ان  وتوقع  البيئة".  وزارة  من  الرخصة  عىل 
يتجاوز عدد طالبي الرخصة عرشين الف صياد 
يف املرحلة االوىل، مع احتامل ارتفاع العدد عىل 
املختصة  الجهات  ان  تبني  حال  يف  اكرب  نحو 
تالحق املخالفني جديا، ومتنع الذين ال يحملون 

اوراقا قانونية من مامرسة هواية الصيد". 

ملاذا املامطلة والتأجيل؟
نقيب مستوردي اسلحة الصيد وذخائرها والعضو 
السابق للمجلس االعىل للصيد الربي جو ادوار 
دبس أسف ملامطلة الجهات املعنية يف اصدار 
قرار رسمي بفتح موسم الصيد يف شكل رشعي: 
"املراسيم التطبيقية جاهزة، وآلية الحصول عىل 
بوليصة التأمني اقرت، والنوادي املعتمدة الجراء 
االمتحانات للحصول عىل الرخصة جاهزة، فلامذا 

املامطلة والتأجيل؟". 
الصيد  اسلحة  بيع  محال  معاناة  عن  وتحدث 
وذخائرها: "ال نزال نعاين منذ عام 1995، فيام 
احيانا  باالقفال.  مهددة  باتت  املحال  بعض 

يوجهون يف حق الصيادين انذارات، ويتهمونهم 
باالجرام وارتكاب املجازر". 

تطبيق  عدم  يف  التقصري  اسباب  عن  وسأل 
سنة. نصف  منذ 20  ممنوع  "الصيد  القانون: 
يتعدوا  مل  او  ولدوا،  قد  يكونوا  مل  الصيادين 
العرشين من عمرهم، فكيف ميكن ان نطلب 
منهم احرتام قانون مل يطلعوا عليه". واشار اىل 
رخص  حول  الجيش  لقيادة  االخري  القرار  ان 
ان  من  وحذر  الصيادين،  اربك  السالح  حمل 
"قرار املنع غري الواضح يدفع بعض الصيادين 
وغري  صحية  غري  واساليب  طرق  ابتكار  اىل 
وضع  اىل  البعض  فيلجأ  قانونية،  وغري  سليمة 
الطيور قرب منازلهم ويف  اآلت خاصة لجذب 

اماكن مأهولة".
 الصيد هواية يتوق كثريون اىل مامرستها. لكنها 
تحولت يف عدد من البلدات واملناطق الجبلية 
عادة وراثية تتناقلها االجيال، وعرفت منذ القدم 
نبيل  بأسلوب  متارس  انها  فيها  ما  اجمل  بأن 
عن  ميتنع  الذي  هو  املاهر  فالصياد  وحضاري. 
التفنن يف قتل الطري او الطريدة، ويلتزم املبادئ 
االساسية بعدم الحاق اي اذى بالطبيعة، وعدم 

اصطياد الطيور التي تحمي البيئة. 
الوزراء  ملجلس  اىل جلسة  االشارة  من  بد  ال  هنا 
برئاسة الرئيس الراحل رفيق الحريري يف ترشين 
طرح  الجمهورية،  رئيس  غياب  يف   ،2001 الثاين 
عىل  بالصيد  السامح  اعادة  موضوع  خاللها 
االعالم  وزير  رصح  كام  االكرثية  ونال  التصويت، 
مقررات  تالوته  خالل  العرييض  غازي  حينه  يف 
قرار  اي  املجلس  عن  يصدر  مل  اآلن  اىل  الجلسة. 

معاكس. 
هل الصيد مسموح ام ممنوع؟

عىل  به  يسمح  وكان  الربي،  الصيد  لتنظيم  قانون  صدر  شمعون  كميل  الرئيس  عهد  يف 
ايار، للطيور  مرحلتني: االوىل بني 15 آب و15 شباط، والثانية بني االول من نيسان و31 

املهاجرة )سمن، مطوق، فري...(.

املشنوق: عدد الصيادين 
املستوفني الشروط 

القانونية ال يتعدى 4 او 
5%، فما الفائدة من فتح 

املوسم رسميا والصيادون 
ال يحملون رخصا للصيد؟

الربي  الصيد  اسلحة  من  املئة  يف   80
يف  وهي  وروسيا.  تركيا  من  مستوردة 
بسالح  مقارنة  الثمن  رخيصة  معظمها 
اىل  تصديره  املحظور  االورويب  الصيد 
وايطاليا  اسبانيا  من  خصوصا  لبنان، 
االمن  مجلس  لقرار  تنفيذا  وبلجيكا، 
اىل  السالح  تصدير  مينع  الذي   1701

لبنان من دون تحديد نوعه.

رواتب أسبوعية خيالية لالعبي كرة القدم

آنا إيفانوفيتش... مضيفة طيران

العب "بايرن ميونيخ" ماريو غوتزه.

تعرّف الركاب عىل اجرءات السالمة. آنا ايفانوفيتش املضيفة.

العب "مانشسرت يونايتد" اشيل يونغ.

االنكليزي  "مانشسرت سيتي"  نادي  قدمه  الذي  الخيايل  العرض  بعد 
مييس،  ليونيل  االرجنتيني  النجم  االسباين  "برشلونة"  نادي  ملهاجم 
اسرتليني،  جنيه  الف   200 بقيمة  اسبوعي  راتب  عىل  بالحصول 
الرواتب  عن  املتخصصة  الرياضية  الشبكات  احدى  كشفت 
االسبوعية الخيالية لالعبني التي ال تخضع ملعايري ثابتة، واعتربت ان 
الذي يتقاىض 118  العب "مانشسرت يونايتد" االنكليزي اشيل يونغ 
هناك  بينام  املبلغ،  هذا  يستحق  ال  اسبوعيا  اسرتليني  جنيه  الف 
يتقاضون رواتب  لكنهم  اكرث منه،  العبون نجوم مؤثرون يف فرقهم 

اسبوعية اقل من راتبه.
وجاءت الالئحة كاآليت:

• بول بوغبا، "جوفنتوس" االيطايل: 23 الف اسرتليني.
• رحيم سرتلينغ، "ليفربول" االنكليزي: 30 الفا.

• اندريا بريلو، "جوفنتوس" االيطايل: 40 الفا.
• جوليان دراكسلر، "شالكه" االملاين: 45 الفا.

• ماركو رويس، "بروسيا دورمتوند" االملاين: 50 الفا.

• مات هومليز، "بروسيا دورمتوند" االملاين: 57 الفا.
• سريجيو بوسكيتس، "برشلونة" االسباين: 65 الفا.

• توماس مولر، "بايرن ميونيخ" االملاين، 85 الفا.
• الحارس مانويل نوير، "بايرن ميونيخ" االملاين: 105 االف.

• ماريو غوتزه، "بايرن ميونيخ" االملاين:  115 الفا.

آنا  الرصبية  املرضب  كرة  العبة  تحولت 
ايفانوفيتش، املصنفة رقم 5 عامليا، اىل مضيفة 
يف الطائرة الخاصة التي اقلت عددا من الالعبني 
الدوليني من مانيال اىل سنغافورة للمشاركة يف 

الدور الثاين من الدوري املمتاز للعبة. 
ان  من  التأكد  عىل  ايفانوفيتش  وحرصت 
شيليش  ومارين  ويليامز  سريينا  زمالءها 
التي  وتوماس بريديش يحصلون عىل السوائل 
تساعدهم عىل البقاء يف جهوزية بدنية. كذلك 
السالمة  معايري  عىل  الركاب  تعريف  تولت 

واجراءاتها اثر انطالق الرحلة.
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تدريبات قتالية لعناصر األمن العام

4 ذهبيات لألمن العام
في »معا ضّد املنشطات الرياضية واملخدرات«

دورات مكثفة لحكام السالح األبيض

األسبوع الرياضي األول لألمن العام بكرة القدم

املالزم اول دميرتي صقر خالل احدى الحصص التدريبية.

 مارون خليل يتوسط حكام االمن العام.ابطال االمن العام. 

حارس مرمى املنتخب املفتش اول ابراهيم فواز يصد احدى الكرات.

الفردية  واملهارت  الجسدية  القدرات  تطوير  اطار  يف 
يواصل  العام،  لالمن  العامة  املديرية  لعنارص  والقتالية 
رئيس شعبة الرياضة والرمي املالزم اول دميرتي صقر اعداد 
وسوق  واملواكبة  باملداهمة  املولجني  للعسكريني  دورات 
املوقوفني، يف القاعة الرياضية املستحدثة داخل حرم مرفأ 

بريوت. 
عىل  االوىل  البقاع  دائرة  عنارص  بالتدريبات  والتحق 
دفعات، يف معدل عرشة عسكريني يف كل دفعة.  وتضمنت 
وتقنيات  الجسدية  والقدرة  البدنية  اللياقة  التدريبات 
القتال الحر والدفاع عن النفس ورسعة البديهة واملالحظة، 
الحديدية،  واالصفاد  والعيص  السكاكني  استعامل  وكذلك 
وكيفية توقيف املطلوبني وسوقهم، وسبل الترصف والدفاع 

يف حال املواجهة بالسالح.

شارك فريق االمن العام يف اليوم الريايض »معا ضد املنشطات 
الرياضية واملخدرات« الذي نظمته جمعية »غولدن بادي« 
السواعد،  التقليدية« لرياضات  والرياضات  الرتاث  و»لجنة 
يف  االنطونية  العطايا  سيدة  مدرسة  يف  واملعدة،  العارضة 
التقليدية  للرياضات  العريب  االتحاد  ارشاف  يف  الدكوانة، 

الشعبية.
وجاءت نتائج الفريق كاآليت: 

• ميدالية ذهبية للمفتش ثاين ابراهيم فواز لفئة فوق 26 
سنة )وزن دون 100 كلغ(.

• ميدالية ذهبية للمفتش ثالث رودريك ابراهيم لفئة دون 
26 سنة )وزن دون 100 كلغ(. 

• ميدالية ذهبية للمفتش املؤهل محمد بارودي لفئة فوق 
40 سنة )وزن فوق 100 كلغ(. 

ثالث محمد مندو )وزن تحت  للمفتش  • ميدالية ذهبية 
100 كلغ(.   

االتحاديون، املفتش  العام  االمن  حكام  التحكيم  يف  شارك 
واملفتش  يوسف  اسطفان  ثاين  واملفتش  الجردي  عبري  اول 

ثاين ابراهيم فوا واملفتش ثالث رودريك ابراهيم.

يتابع حكام االمن العام يف رياضة السالح االبيض التحكيم 
نادي  ملعب  عىل  تقام  التي  والودية  الرسمية  الدورات  يف 
االتحادين  رئيس  ارشاف  يف  الدكوانة،  يف  بادي"  "الغولدن 
اللبناين والعريب للرياضة مارون خليل، تحضريا لبطولة لبنان 
االلعاب  فريق  فيها  سيشارك  التي  االوىل  الدرجة  لنوادي 
"بودا"  نادي  ملعب  عىل  واملقررة  العام،  االمن  يف  القتالية 

الريايض يف ادما. 
الحكام هم: املفتش اول عبري الجردي، املفتش ثاين ابراهيم 
ثالث رودريك  املفتش  اسطفان يوسف،  ثاين  املفتش  فواز، 

ابراهيم.

احرز فريق دائرة امن عام مطار بريوت بكرة القدم البطولة االوىل ضمن 
نظمتها  منه،   6 اىل  االول  كانون  االول من  االول« من  الريايض  »االسبوع 
دائرة التدريب يف املديرية العامة لالمن العام عىل ملعب »السد« يف سن 
الفيل، مبشاركة فرق من املكاتب والدوائر الحدودية واالقليمية يف املديرية، 
طارق  النقيبني  واالعضاء  رئيسا،  صفري  روك  الرائد  ضمت  لجنة  وارشاف 
واييل  عزيز  وزياد  صقر  دميرتي  اولني  واملالزمني  معلوف،  وجاد  الحلبي 

خوري واملالزم اول هيثم عنرت امينا للرس.
املباريات كاآليت: فوز دائرة الشامل االوىل عىل دائرة جبل  نتائج  وجاءت 
لبنان 3 – 1، ومكتب شؤون املعلومات عىل مكتب شؤون العمليات 10 – 
2، ومكتب شؤون املكننة عىل مكتب املدير العام 6 – 2، ومكتب الشؤون 
بريوت  ودائرة   ،1  -  6 االوىل  لبنان  جبل  دائرة  عىل  واالنضباط  القانونية 
مرفأ  ودائرة   ،1  –  2 واالجانب  والجوازات  الجنسية  شؤون  مكتب  عىل 

بريوت عىل دائرة التدريب 7 – 5، ودائرة الجنوب الثانية عىل دائرة البقاع 
االوىل 2 – 0، ودائرة امن عام املطار عىل مكتب شؤون العمليات 2 – 1، 
ودائرة مرفأ بريوت عىل مكتب شؤون العديد 8 – 3، ودائرة بريوت عىل 
مكتب الشؤون االدارية 6 – 1، ودائرة الجنوب االوىل عىل مكتب الشؤون 
الثانية عىل دائرة الشامل االوىل 5 – 2،  القانونية 9 – 1، ودائرة الشامل 
الجنوب  ودائرة   ،2  –  6 الثانية  البقاع  دائرة  عىل  املكننة  شؤون  ومكتب 
الثانية عىل مكتب شؤون االعالم 5 – 1، ومكتب شؤون العديد عىل دائرة 
التدريب 4 – 2، ومكتب شؤون الجنسية عىل الجوازات واالجانب 14 – 0، 
ودائرة الجنوب االوىل عىل دائرة جبل لبنان االوىل 6 – 4، ومكتب املدير 
العام عىل دائرة البقاع الثانية 10 – 1، ومكتب شؤون االعالم عىل دائرة 
البقاع االوىل 3 – 2، ودائرة جبل لبنان الثانية عىل دائرة الشامل الثانية 7 
– 1، ودائرة بريوت عىل دائرة مرفأ بريوت 6 – 1، ومكتب شؤون الجنسية 
عىل دائرة الجنوب الثانية  3 – 2 برضبات الرتجيح بعد تعادلهام 7 – 7، 
ودائرة امن عام املطار عىل دائرة الشامل الثانية 10 – 3، ومكتب شؤون 
املكننة عىل دائرة جبل لبنان االوىل 7 – 6، وتعادلت دائرة امن عام املطار 

مع مكتب شؤون املعلومات 3 - 3. 
مكتب شؤون  املطار عىل  عام  امن  دائرة  فازت  النهايئ  النصف  الدور  يف 
3. وحل   –  9 الثانية  الجنوب  دائرة  بريوت عىل  ودائرة   ،4  –  12 املكننة 

مكتب شؤون املكننة ثالثا بفوزه عىل دائرة الجنوب الثانية 10 – 5.
بريوت  دائرة  عىل  املطار  عام  امن  دائرة  فريق  فاز  النهائية،  املباراة  يف 
6 – 2.  قاد املباريات املفتش املؤهل اول رميون نجم، واملفتش املؤهل 
اول حمزه نارص، واملفتش املؤهل اول روالن سعد، واملفتش املؤهل اول 

عدنان نجار. 
يف الختام سلم رئيس اللجنة واالعضاء الكؤوس اىل الفائزين.
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عموديًاأفقيًا
-1 شاعر وصحايف لبناين راحل غنت له 
ام كلثوم قصيدة "هذه ليلتي" – رشكة 

اتصاالت فنلندية منتجها الرئييس 
الهواتف النقالة -2 ممثل وسيايس 

والعب كامل اجسام امرييك من اصل 
منساوي -3 جنس حرشات متتص دم 
االنسان وتتغلغل يف املواضع الدافئة 
– عاصمة اوروبية – صحيح ال عيب 

فيه – ندق ونثبت املسامر يف الحائط 
-4 حرف نداء للبعيد – اديب وصحايف 
ومدرّس وباحث فولكلوري لبناين راحل 

له "اسمع يا رضا" -5 عائلة ممثل 
امرييك راحل – صبي باالجنبية – لقب 
ملوك ايران آخرهم محمد رضا بهلوي 

-6 يافع يف ريعان العمر – مدينة 
سياحية قربصية – اسم موصول -7 
اشتاق اليه – غطاء للرأس اسطواين 

الشكل تتدىل منه رشابة – ارشب قليال 

قليال -8 خالف مييني – عكسها نقيض 
الُبعد – طعام ُيتخذ من نقيع الربغل 

باللنب بعد اختامره فُيفت وُيطبخ 
-9 انهزامي وتبددي وخضوعي – 

جزيرة ايطالية صغرية تفصل البندقية 
عن االدرياتيك – حرف جر -10 آلة 

موسيقية رشقية – مرشوب غازي 
– للندبة – جمع الجنود للمعركة 

-11 نسيج رقيق ناعم ملّاع من حرير 
او قطن – احد ابناء نوح – رواتب 

العامل -12 خاصتها باالجنبية – سلة 
من قضبان او قصب – عملة آسيوية 

– عاصفة بحرية -13 خفض رأسه 
بالعامية – حرف جزم – ضد وجود 
-14 منطقة افريقية غنية باملعادن 

الثمينة كالذهب واالملاس واليورانيوم 
وتضم 13 دولة -15 رئيس جمهورية 

لبناين – اخ األب 

-1 من علامء الكيمياء العرب عاش 
يف الكوفة واتصل بالربامكة – حدبة 

الجمل -2 يتساقط من الشجر يف 
فصل الخريف – نوع من القردة صغري 

الجسم طويل الذنب – امر مسترت 
مل يظهر -3 دق الجرس – اخدع يف 

االمتحان – اوعية من ورق ُتجعل فيها 
الحبوب – نرث املاء يف كل اتجاه -4 

مغنية لبنانية كانت بداياتها مع اغنية 
"غابت شمس الحق" – مغنية وممثلة 

مكسيكية مشهورة -5 زهر الرمان – 
مدينة ومرفأ يف كرواتيا ومنتجع سياحي 
مشهور – عيون -6 كرر واعاد الكالم – 
ندم ورجع عن املعصية – ُحسن وبهاء 

وارشاق – نعم باالجنبية -7 مدينة 
مرصية يف محافظة قنا عىل النيل – 
ذكرى حدث من االحداث كالزواج 

ومامرسة مهنة وهو انواع فيض وذهبي 

واملايس – عملة عربية -8 حرف عطف 
– نبدأ مبامرسة التجارة – انزل واهبط 
– للتفسري -9 جبل ُيرشف عىل غوطة 

دمشق – ضد كرث – اللواء والراية 
-10 قناة اخبارية فضائية روسية تبث 
برامجها باللغة العربية ــ اظلم الليل 

-11 صفة خروج الدم من الفم – رشكة 
ازياء ايطالية فخمة للرجال والنساء – 

َمن يعّد ويحسب ما يفعله ويقدمه 
من صنائع وعطايا لغريه -12 واحد 

باالجنبية – سالح حريب – حرف نصب 
-13 عاصمتها نريويب – حل العقدة – 
زار االماكن املقدسة – نصف النصف 
-14 يسبب لهم حزنا وأملا يف قلوبهم 

– من رجال التوراة احتالت عليه دليلة 
وقّصت شعره وسلمته اىل الفلسطينيني 
– بحر -15 رمز لبنان – مدينة سورية 

احتلتها تركيا عام 1939  

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 8 
حروف: من الفواكه

اكيدنيا – افوكادو – اناناس – 
اجاص – برتقال – بابايا – بلح 

– تني شويك – توت عليق – تفاح 
– تني – متر – جوافة – حنبالس 

– خوخ – خط – خس – دراق – 
رمان – زعرور – سفرجل – شامم 
– عنبية – عناب – عنب – فراولة 

– قز – كشمش اسود – كريفون 
– كامكوات – كيوي – كايك – كرز 

– ليتيش – ليمون – مندرين – 
مانجو – مشمش – موز – يوسفي 

الضائعة الكلمة 
 انكهمح انضائعح
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 ا خ ن د ب ا ب ا ي ا ا ج ا ص
 ن ف و ط و خ ا و ن و ا ن ي ج
 ا ا و خ ش ش ع ن ب ي ج و و ن
 ن ح ي ي ا ف ا ز و و ي ا ا ب
 ا ش ل ن ش ي ر ش ي ن ف و خ ن
 ش ا خ ط ر و ن ج و ج ر ر ش ع
 و ل ب ل ح و ا د ل ش خ و ن و
 ش ب ع ن ا ب خ و ي و ن ر ر د
 و ن ي ن ا ن ا و ن ن ح ع ي ا
 ش ح و خ و خ ج د ق ز ا ز ف ن
 ي ف ش و ي ن ر ل ي خ ش ي و و
 ق ا ر د ا ي ب ر خ ق ا ل ن ف
 ن ر ز و ن ق ي ل ع خ و خ ر ا

 
 

 مه انفواكه: دروف 8انكهمح انضائعح مكووح مه 
 

تيه  –تفاح  –توخ عهيك  –تيه شوكي  –تهخ  –تاتايا  –ترتمال  –اجاص  –اواواش  –افوكادو  –اكيدويا         
 –شماو  –ضفرجم  –زعرور  –رمان  –دراق  –خص  –خظ  –خوخ  –دىثالش  –جوافح  –تمر  –

كرز  –كاكي  –كيوي  –كامكواخ  –كريفون  –كشمش اضود  –لس  –فراونح  –عىة  –عىاب  –عىثيح 
 يوضفي  –موز  –شمش م –ماوجو  –مىدريه  –نيمون  –نيتشي  –

                                                                          
                                          

 الكلمات متقاطعة

                                                           

            
            
            

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افقٌا

تصاالت فنلندٌة شركة ا –هذه لٌلتً" نً راحل غنت له ام كلثوم قصٌدة "شاعر وصحافً لبنا -1
 ينمساو صلممثل وسٌاسً والعب كمال اجسام امٌركً من ا -2منتجها الرئٌسً الهواتف النقالة 

صحٌح ال  –عاصمة اوروبٌة  –جنس حشرات تمتص دم االنسان وتتغلغل فً المواضع الدافئة  -3
س وباحث ادٌب وصحافً ومدر   –حرف نداء للبعٌد  -4ندق ونثبت المسمار فً الحائط  –عٌب فٌه 

لقب  –صبً باالجنبٌة  –عائلة ممثل امٌركً راحل  -5فولكلوري لبنانً راحل له "اسمع ٌا رضا" 
اسم  –مدٌنة سٌاحٌة قبرصٌة  –ٌافع فً رٌعان العمر  -6ملوك اٌران آخرهم محمد رضا بهلوي 

 -8ٌال اشرب قلٌال قل –غطاء للرأس اسطوانً الشكل تتدلى منه شرابة  –اشتاق الٌه  -7موصول 
ٌُطبخ  –عكسها نقٌض الُبعد  –خالف ٌمٌنً  ٌُفت و ٌُتخذ من نقٌع البرغل باللبن بعد اختماره ف طعام 

حرف  – جزٌرة اٌطالٌة صغٌرة تفصل البندقٌة عن االدرٌاتٌك –انهزامً وتبددي وخضوعً  -9

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
               1 
               2 
               3 
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               6 
               7 
               8 
               9 
               10 
               11 
               12 
               13 
               14 
               15 
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20152015 تسلية
 SU DO KU متفرقات

حدث يف مثل هذا الشهر 
العدد  صدور   :1785 الثاين  كانون 
االول من صحيفة التاميز اللندنية عىل 

يد الصحايف الربيطاين جون وولرت 

ودمشق  حلب   :1925 الثاين  كانون 
تتحدان يف بلد واحد باسم سوريا

املهامتا  اغتيال   :1948 الثاين  كانون 
الهندوس  احد  يد  عىل  غاندي 

املتطرفني

عمل  بداية   :2001 الثاين  كانون 
املوسوعة املفتوحة ويكيبيديا 

معلومات عامة

موطنها  استوائية  فاكهة  الليتيش 
لبنان.  يف  تزرع  كام  الصني،  االصيل 
سهلة  صلبة  قرشة  من  الثمرة  تتكون 
التقشري، ولّب صالح لألكل ابيض حول 
وهي  العنب،  املذاق  يف  تشبه  بذرة. 

C غنية جدا بفيتامني

طرائف
عن  ابدا  يستغني  ال  اينشتاين  كان 
مطعم  اىل  يوما  ذهب  نظارته. 
ليست  نظارته  ان  هناك  واكتشف 
الطعام  بقامئة  النادل  اتاه  ملا  معه. 
منه  طلب  يريد،  ما  منها  ليختار 
اينشتاين ان يقرأها له فاعتذر النادل 
أمّي  النني  سيدي  يا  آسف  قائال: 

جاهل مثلك  

اقوال مأثورة
"نحن مجانني اذا مل نستطع ان نفكر، 
ومتعصبون اذا مل نرد ان نفكر، وعبيد 

اذا مل نجرؤ ان نفكر"
)افالطون(

ب ة د ي زف ا ر ي دا ي ي ت ت ھ ا ف ر ع

=32

رت ا ا تت ك ت ا ب اش ا ي ن جر ل ع ا ب

=34

و ل ي ا ب اي ا ب اج ي ا ا م و يل ب ة ك ا م ي

=41

ع ط ل ت ا س ياھ أ ب ص ل ي ة ر صي بھ م ل ة 

=29
װװװװ

40283533

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16

اشتراك المواطنٌن فً دفع اقساط مالٌة للمساھمة فً دعم عمل ما او بناء مشروع وطنً 

حمى فٌروسٌة تعتبر من االمراض البشرٌة الخطٌرة
لقب حاكم الحبشة وملك ملوكها

ٌُصنع من الحلٌب والنشا او االرز المدقوق والسكر  نوع من الحلوى 

              حروف مبعثرة                   

حظٌرة الغنم والبقر
بعثة اجنبٌة جاءت الى لبنان فً عهد الرئٌس فؤاد شهاب، فً محاولة لوضع اسس االصالح االداري

سلسلة جبال تشكل الحدود الطبٌعٌة بٌن سلوفاكٌا وبولندا 

اشتهر بمقدمته التً ُتعتبر باكورة فلسفة علم االجتماع والعمران . كتاب معروف بتارٌخ ابن خلدون
رٌاضة تنتشر فً دول الخلٌج العربً حٌث ٌمارس الشباب بسٌاراتهم صعود التالل الرملٌة، فً جو من االثارة

جزٌرة ٌابانٌة التقطت فٌها صورة  للجنود االمٌركٌٌن وھم ٌركزون راٌتهم رفعا للمعنوٌات بعد ھزٌمة بٌرل ھاربور
تسمٌة تطلق على َمن ٌجمع ما بقً من ثمر الكرم او الزٌتون بعد القطاف

عاصمة دولة ساموا 

سند او ورقة مسحوبة على آخر ألجل دفع مال لشخص معٌن او ألمره
اكبر جزر بولٌنٌزٌا الفرنسٌة، عاصمتها بابٌتً 

ٌّدت قناة مائٌة فً بٌروت خلدت اسمها حتى الٌوم. امرأة الخلٌفة العباسً ھارون الرشٌد ش

ذو اللون االصفر الضارب الى شًء من الحمرة والبٌاض

حروف مبعثرة

بعثة   -2 والبقر  الغنم  حظرية   -1
عهد  يف  لبنان  اىل  جاءت  اجنبية 
الرئيس فؤاد شهاب، يف محاولة لوضع 
سلسلة   -3 االداري  االصالح  اسس 
بني  الطبيعية  الحدود  تشكل  جبال 
ورقة  او  سند   -4 وبولندا   سلوفاكيا 
مال  دفع  ألجل  آخر  عىل  مسحوبة 
لشخص معني او ألمره 5- اكرب جزر 
بابيتي   عاصمتها  الفرنسية،  بولينيزيا 
اىل  الضارب  االصفر  اللون  ذو   -6
يشء من الحمرة والبياض  7- حمى 
فريوسية تعترب من االمراض البرشية 
الحبشة  حاكم  لقب   -8 الخطرية 
الحلوى  من  نوع   -9 ملوكها  وملك 
االرز  او  والنشا  الحليب  من  ُيصنع 
املدقوق والسكر 10- امرأة الخليفة 
العبايس هارون الرشيد. شّيدت قناة 

مائية يف بريوت خلدت اسمها حتى 
اليوم  11- اشرتاك املواطنني يف دفع 
دعم  يف  للمساهمة  مالية  اقساط 
عمل ما او بناء مرشوع وطني  12- 
خلدون.  ابن  بتاريخ  معروف  كتاب 
باكورة  ُتعترب  التي  مبقدمته  اشتهر 
فلسفة علم االجتامع والعمران  13- 
رياضة تنترش يف دول الخليج العريب 
بسياراتهم  الشباب  ميارس  حيث 
من  جو  يف  الرملية،  التالل  صعود 
التقطت  يابانية  جزيرة   -14 االثارة 
وهم  االمريكيني  للجنود  فيها صورة  
للمعنويات  رفعا  رايتهم  يركزون 
بعد هزمية بريل هاربور 15- تسمية 
تطلق عىل َمن يجمع ما بقي من مثر 
 -16 القطاف  بعد  الزيتون  او  الكرم 

عاصمة دولة ساموا 

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 عراقي )1897-1977( تتحّدر اصوله من 
ارسة علمية دينية يتصل نسبها باالمام موىس 
الكاظم. عاش يف ايران وسوريا ولبنان. ترجم 

كتاب "رباعيات الخيام".

1+6+3+7+2+9 =  القرآن الكريم
4+5+12+16 =  عائلة رسام اسباين 

8+14+11+7 =  كمرثى
13+15+10 =  طرْد خارج البالد

 SU DO KU

9
7 5 6

2 6 5
2 1

3 9 4 8
4 1
5 2 7 1

6 5
6 3 4

Sudoku مستوى صعب 

8 3 4 1 6 2
5

6 5 2 9 8
4 3 1

7 1 4
2 5 3 7 9 6

3 7 8 5 1
6 3 9 2 4

1 8

Sudoku مستوى سهل

8 6 5 9 2

9 4 1 7
7 9 1 8
5 1
6 3 4 2

3 7 6 9

2 4 5 1 3

Sudoku مستوى وسط

مستوى وسطمستوى صعب

 افقيا
-1 جون كينيدي – سقراط -2 اسبانيا – تبيلييس -3 من – 
نابويل – ملفوف -4 مان – محو – دج -5 يافا – لدغ – سنام 
-6 كرشنا – هرم – الشام -7 ام – فيل – التسوق -8 اش – 
اتابك – ما – ال -9 ان – اسألك الرحيال -10 مّيان – تل – رم 
– ادخل -11 وطن – ودت – متخصص -12 ليدو – وفا – 
رش – رمل -13 يناور – بيليه -14 ور – ورد – الغول – دب 

-15 متحف بريوت الوطني 

حلول العدد15
4 5 8 9 7 2 6 3 1
3 1 9 4 6 8 5 7 2
6 7 2 1 3 5 8 4 9
5 6 1 7 2 3 4 9 8
7 9 3 8 1 4 2 5 6
2 8 4 5 9 6 3 1 7
8 4 7 6 5 1 9 2 3
9 3 5 2 8 7 1 6 4
1 2 6 3 4 9 7 8 5

Sudoku حل مستوى صعب 
2 4 1 5 6 9 8 7 3
9 7 8 4 2 3 6 5 1
5 3 6 7 8 1 2 4 9
6 9 3 1 7 2 5 8 4
4 1 2 8 5 6 9 3 7
7 8 5 3 9 4 1 6 2
3 5 9 6 1 7 4 2 8
8 2 4 9 3 5 7 1 6
1 6 7 2 4 8 3 9 5

Sudoku حل مستوى وسط
3 1 4 5 8 7 2 9 6
9 7 8 2 6 4 1 5 3
5 6 2 1 3 9 8 4 7
7 5 3 9 1 2 6 8 4
1 8 9 4 7 6 5 3 2
4 2 6 8 5 3 7 1 9
8 9 7 3 2 1 4 6 5
6 3 1 7 4 5 9 2 8
2 4 5 6 9 8 3 7 1

Sudoku حل مستوى سهل  SU DO KU حل

مستوى سهلمستوى وسطمستوى صعب

عموديا
ارماين – رت -3 نب –  ام كلثوم -2 وسن –  -1 جامايكا – 
رفش – اودي -4 كان – انف – انطونوف -5 ينام – اياس – 
ارب -6 نيبال – لتأت – وودي -7 ياونده – اللوفر -8 غرابك 
– دا – او -9 يتيم – ملكارت – بلت -10 حس – مل – ريغا 
-11 سيمون اسمر – مشلول -12 قلل – الواحات – يلو -13 
ريف دمشق – يدخره -14 اسوج – الخصم – دن -15 طيف 

– كامل الصليبي 

حل كلمات متقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
-1 ماجوريل -2 ناعورة -3 ُمهجة -4 
سيكويا -5 ديباج -6 نفناف -7 يلدز 
-8 ترشيفات -9 الغزايل -10 مقلمة 

-11 سالومة -12 ملحمة -13 
مانهاتن -14 مصطىك -15 هيغل 

-16 كثبان 

جيمس كالرك ماكسويل 

ما حدا فوق راسو شمسية

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
الكوليزه

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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ترتتب  افعاال  الن  مسؤولية  وقيم.  مسؤولية  القسم 
وحياتهم.  آخرين  اشخاص  امانة  عىل  تشتمل  عليه 
وقيم النه يتضمن اسم الله وما يشتمل عليه يف كل 
والقضاة  الرؤساء  يقسم  تليه. هكذا  التي  التعهدات 

واملوظفون الكبار والعسكريون وسواهم.
ليذودوا عن  االسمى  بالقيم  يقسمون  هؤالء جميعا 
يقسم  فالرئيس  البرشية.  بالحياة  تتصل  اخرى  قيم 
وصون  الحق  الحقاق  والقايض  الدستور،  لحامية 
االرض  عن  والذود  للفداء  والعسكري  العدالة، 
الحرة  املهن  بعض  واصحاب  واملوظف  والشعب، 

للقيام بواجباتهم عىل اكمل وجه.
الن  يؤدونه،  ما  مقابل  يف  حياتهم  يبذلون  الجميع 
ذلك  يفعلون  وهم  االسمى.  هو  الله  باسم  القسم 
النهم يدركون انهم قد يواجهون يف حياتهم العملية 
حاالت غري مقّدرة وقائعها سلفا، فيبقى القسم وحده 
التي دعا  الخرّية  القيم  الضامن االول واالخري لحفظ 

الله اليها، وعدم الخروج عنها ايا تكن النتائج.
دون  من  االنسان،  يتلوها  عابرة  ليس جملة  القسم 
نتائج.  من  قسمه  عىل  سيرتتب  ما  مدركا  يكون  ان 
الرئيس ـ اي رئيس دولة ـ عندما يقسم اليمني يحّصن 
نفسه من اي خطأ وفاء منه للشعب باملحافظة عىل 
التي  والقيم  واملؤسسات  والدستور  والدولة  الوطن 
الحق  عىل  املؤمتنون  القضاة  اجلها.  من  نفسه  نذر 
يسلكون مسلك العدالة، فامنا يقسمون وهم مدركون 
ان اي ظلم او تشويه لحق بحقوق االنسان سيفيض 
العدل واالمان. بدورها  االستقرار وضياع  اختالل  اىل 
الشاهد  تدعو  املثبتة،  بالوقائع  تأخذ  التي  املحاكم 
الوفاء  ضامن  القسم  تستنطقه.  ان  قبل  القسم  اىل 

بالحقيقة والحق بني املواطنني. 
هكذا حال العسكريني، والعاملني يف مجاالت الخدمة 
الدفاع  رجال  مثل  والبيئية  واالنسانية  االجتامعية 
املدين واالطفاء واملسعفني. يقسمون ويعلمون مسبقا 
يف  االستبسال  تفرتض  وبنيه  لوطنهم  خدمتهم  بان 
مهامتهم وواجباتهم حتى االستشهاد، من اجل حامية 

االرض واالنسان ايا يكن عرقه او دينه او هويته.

باليمني  الخنث  التاريخ  سجل  ان  مرة  يسبق  مل 
كل  يعلو  القسم  الن  وقاس.  زاجر  عقاب  دون  من 
تنفيذه  اثناء  يف  فالعسكري  واالغراءات.  التفاصيل 
قوة  من  اويت  ما  بكل  يجهد  اليه،  املوكلة  املهامت 
امام  واندفاع ليقوم بواجباته احرتاما لقسمه ورشفه 

مواطنيه، وبينهم اهله وعائلته.
القسم قيم تضمن ملكونات دولة ما الحق االقدس: 
اي حق الحياة نفسها بعزة ورشف. اهميته يف صون 
القيم  عىل  واملساومة  لالبتزاز  الخضوع  من  مؤديه 

التي وعد يف قسمه بالحفاظ عليها.
هو ايضا شهادة للحياة التي ال ميكن ان تكون بغري 
يصبح  القسم  مؤدي  والعدالة.  والخري  الحق  قوانني 
امينا امام الجميع عىل ما اقسم عليه ومن اجله، وان 

كلفه ذلك اغىل ما عنده، وهي حياته. 
ال غلو يف القول ان هيئات الدولة باشكالها املختلفة 
وظيفيا  ترفا  تكون  أن  قبل  وواجبات،  مسؤوليات 
املسؤوليات  هذه  ومالية.  اجتامعية  امتيازات  او 
والواجبات رشف يتصدر له كل فرد يؤمن بان داخله 
وبانه  عليه،  سُيقسم  مبا  بالوفاء  واقتناع  يقني  عىل 
وقبل  واخريا،  اوال  وضمريه  نفسه  امام  امينا  سيبقى 

اي امر سواه.
وفاء  سقطوا  الذين  بالشهداء  يضج  البرشية  تاريخ 
واقسموا  به  وعدوا  ما  تحقيق  اجل  من  لقسمهم 
القسم  يرتجل  ان  املرء  ميكن  ال  املعنى،  بهذا  عليه. 
لفظا من دون ان يدرك النتائج التي تتأىت من دون 
يقوم  الدولة ومؤسساتها  ان صون  كام  انذار.  سابق 
الذين  العسكريني  خصوصا  ابنائها،  تضحيات  عىل 
علم  عن  وذودا  وطنهم  عن  دفاعا  حياتهم  نذروا 
عليها  االمم،  بني  عاليا  شأنها  رفع  سبيل  يف  بالدهم، 
حاميتهم  يف  واالستبسال  حقوقهم  تأمني  املقابل  يف 

والدفاع عنهم بكل الوسائل.

القسم مسؤولية وقيم

بقلم رئيس التحرير المسؤول
العميد م. منير عقيقي

إلى العدد المقبل
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