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في هذا العدد

لبنانيني كثريين جراء تردي االوضاع  انها مل تعد هاجس  الهجرة حلم كل لبناين. ليس صائبا  ليس صحيحا ان 
السياسية واالمنية واالقتصادية واالجتامعية التي تعصف بالبلد من جنوبه اىل شامله، من بحره اىل اعىل جباله، 

فيام الجميع غارقون يف التنافس عىل معرفة جنس املالئكة، من دون االخذ يف االعتبار ما انتهى اليه الوطن.
ما ُيوجب البحث يف موضوع الهجرة، ما تناقله بعض وسائل االعالم اخريا عن اعداد الساعني اىل الحصول عىل 
الهجرة  ننىس  ان  لدى سفارة واحدة فقط. من دون  الفا سنويا  تفوق 40  والتي  الخارج،  اىل  الهجرة  طلبات 
الداخلية من الريف  واالطراف اىل املدن. كل هذا يعزز رضورة البحث يف خطورة هاتني الهجرتني وانعكاساتهام 

عىل الصعد كلها.
ما شهده لبنان عىل مستوى الهجرة الداخلية مل يكن عابرا يف تأثرياته عىل املستوى الدميوغرايف. فقد انهكت 
العاصمة واملدن الكربى بالكم والعدد الذي لجأ اليها  املواطنون جراء عدم وجود شبكات طرق ووسائل نقل 
عام، تؤمن للبناين حدا ادىن من الراحة للذهاب اىل العمل والتعليم، والعودة منهام بيرس. كام ان رؤوس االموال 
اللبنانية مل تستثمر يف السياحة وال يف التجارة والصناعة يف مناطق االطراف، او ُقل يف سائر املحافظات. ترافق 

ذلك مع غياب اي دور للدولة، توجيهي او تشجيعي. 
ما تقدم يف هذا االطار شكل مشكلة. لكن االمر تحول اىل معضلة تكاد تكون عصية عىل الحل جراء الحروب 

الخارجية والداخلية التي تنقلت يف ارجاء الجمهورية، وانشأت معازل شبه طائفية ومذهبية.
تأشريات  عىل  الحصول  طلبات  وليس  الخارجية،  الهجرة  طلبات  معدالت  ارتفاع  تدهورا  االوضاع  يف  زاد  ما 
للعمل يف الخارج. وهذه قد يكون لها ايجابيات لجهة توفري كميات من التحويالت املالية، والحد من معدالت 
البطالة، والتخفيف عن كاهل الدولة. لكن الهجرة الخارجية تعني قطعا الرحيل النهايئ عن البلد. ما يعني تغيريا 
دميوغرافيا حقيقيا يف واقع البلد، واضطرابا يف تاريخ لبنان وحارضه ومستقبله، خصوصا انه البلد الوحيد الذي 
يكاد يتعادل االن عدد املقيمني مع عدد الوافدين اليه والالجئني املوجودين اصال عىل ارضه. هذا االمر عىل قدر 
من الخطورة التي ينبغي تعيني اخطارها  يف ما خص التوازنات الداخلية واستتباب االمن، عدا ارتداداتها السلبية 

عىل االقتصاد، والكل يعرف ان االجهزة العسكرية واالمنية ارهقت وانهكت عديدا وعتادا جراء ذلك. 
الدولة او من جهات مدنية ودينية مختلفة،  التي نفذت، من جانب  حتى االن، مل تسفر املشاريع والخطط 
عن وضع حد  لهذا النزف، ومل تشكل حال موضوعيا للمهاجرين اىل الداخل، او من الداخل اىل الخارج بعدما 
باتت الهجرة قضية هوية وانتامء، وارتبطت ارتباطا وثيقا بالعوامل االقتصادية واالجتامعية، وتأيت نتيجة ظروف 
يستحيل معها العيش مع ارتفاع معدالت الفقر، واالضطراب االمني الشديد الصلة بالحرائق املندلعة يف املنطقة. 
ويف طبيعة الحال ال ميكن اعتبار هذه العوامل السبب الوحيد. بل مثة ما انفك يربز الجانب االيجايب للدول 
املتقدمة وما ينعم به املواطن هناك من احرتام لحقوقه وكرامته، ما يولد شعورا باليأس وضياع الحقوق داخل 

لبنان. 
اذا كان هناك َمن يساهم يف تفيش ظاهرة الهجرة اىل الخارج، ويرسم لشبابنا وشاباتنا احالما تختلف عام هو 
موجود عندنا، فإن ذلك هو التحدي الذي يجب ان تواجهه الدولة ومكوناتها السياسية واالقتصادية واالجتامعية، 
عن  فضال  فيه،  الدميوغرافيا  ومسألة  لبنان  برتكيبة  متصال  وجوديا  خطرا  كونها  املشكلة  هذه  امام  والوقوف 

حساسيته الجيوبولتيكية بازاء الوافدين اليه او الالجئني فيه.

"االمن العام"

الهجرة.... إلى متى؟
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االفتتاحّية
املدير العام

اللواء عباس ابراهيم

تنوعهم  عىل  اللبنانيون  ُيدرك  الجامعي،  الالوعي  يف 
وانتامءاتهم الدينية والحزبية واملناطقية املختلفة، ان وطنهم 
للحريات.  وموئاًل  للمضطهدين  ملجأ  كان  مذ  ونهض  قام 
التي حرصت  والترشيعات  القوانني  كانت  الوعي  عىل هذا 
واالقتصادية  والسياسية  والشخصية  الفردية  الحريات  عىل 
فيه  ينعم  للحرية  لبنان عن حق فضاء  فكان  واالجتامعية، 

اللبنانيون.

ماضيا  بالبالد  عصفت  التي  واالزمات  املحن  كل  رغم  عىل 
وعىل  الحريات،  عىل  الحفاظ  اىل  العام  امليل  كان  وحارضا، 
ضمن  ومن  معنى،  من  للكلمة  ما  بكل  االنسان  حقوق 
منظومة املواطنة الكاملة. وما ظهر يف مراحل عدة ومختلفة 
جوهر  تطبيق  او  استعامل  سوء  من  ظروفها  طبيعة  يف 
احيانا  والباطل  حينا  اليسء  االستغالل  جراء  كان  الحرية، 
اي  وكينونته،  لبنان  وجودية  مبدأ  عىل  القامئة  للحريات 
التنوع والتعدد. وال ترتعرع اال بالتالزم مع ركائز قيام الدولة 

ومسلامتها، وهي: القانون، االمن، االستقرار.

املديرية  عىل  امللقاة  االعباء  اللبنانيني حجم  عىل  ُيخفى  ال 
جهدها  صار  وقد  االخرى،  واالجهزة  العام  لالمن  العامة 
عىل  والعسكرية  االمنية  التوترات  جراء  مضاعفة  اضعافا 
الوافدين  من  الضخمة  واالعداد  الوطن،  حدود  امتداد 
الفلسطينيني  الالجئني  قضية  ننىس  ان  دون  من  السوريني، 
االرهابية. كام ال  الشبكات  به من  يستهان  ووجود عدد ال 
من  ودورها  بواجباتها  القيام  عىل  الشديد  حرصها  ُيخفى 
التي  لبنان وقوانينه  التزمها  التي  الدولية  املعاهدات  ضمن 

ترعى عمل املؤسسات العسكرية واالمنية.

ان ما قام به االمن العام حتى اآلن، وما ينتظره من مهامت 

تبدأ بالشؤون االدارية وصوال اىل العمليات االمنية االستباقية 
تصنيفاتهم  عىل  الوافدين  اوضاع  بتنظيم  مرورا  الدقيقة، 
وليس  آمنة  دولة  اىل  السعي  باقتناع  يفعله  امنا  املختلفة، 
دون  من  كلها  االنسان  حقوق  تراعي  دولة  مبعنى  امنية. 
استثناء. هنا يأيت دور املجتمع املدين والجمعيات االنسانية 
والحقوقية "املسؤولة"، يك تلعب دورا يف تطوير املؤسسات 
بعيدا من  استخدام هذا  العنوان للعبث باالستقرار املؤسسايت 
التي تحكمها القوانني الناظمة. وقد اسست هذه الجمعيات 
يف لبنان، او الخارج،  للتكامل مع مؤسسات الدول النامية، 
يسعى  ترشيعات  لتحديث  معها  التواصل  اىل  وامُلبادرة 

الجميع اىل تطويرها. 

والناشطة تعي عن حق  املسؤولة  الجمعيات  الكثري من  ان 
ومؤسساتها،  الدولة  اجهزة  مع  والتعاون  التكامل  يف  دورها 
فراغات واضحة  احيانا  بل ميأل  وبّناء.  تحركها مساعدا  فيأيت 
برامج  اطالق  او  والتطوير،  االمناء  مجاالت  يف  ورضورية 
تساعد عىل ايجاد  الحلول  للملفات التي يرزح تحتها لبنان، 
اقتصادية وبيئية واجتامعية، واهمها قضية الوافدين السوريني 
والالجئني الفلسطينيني، داخليا او يف املحافل الدولية التي مل 

تقم حتى اآلن بواجباتها كاملة تجاه لبنان يف هذا االطار. 

الثابت ان لبنان يواجه حاليا خطرين: 
• االول، عىل حدوده الجنوبية التي تشهد خروقا ارسائيلية 
برية وجوية وبحرية موثقة من قوات اليونيفيل، ترتافق مع 

مناورات تحايك حروبا مستقبلية. 
وجامعات  تنظيامت  ومن  الرشقية  حدوده  عىل  اآلخر،   •
متطرفة ال تعرتف بآخر ـ أي آخر ـ وال بحقه يف الحياة، فضال 
ومقدساته  اللبناين  الداخل  الجامعات  هذه  استهداف  عن 

بكل الوسائل واآلليات. 

اىل هذين الخطرين، مثة خطر ثالث ممّوه ال يقل عنهام، هو 
املؤسسات  عمل  يشّوهون  الذين  لبعض  املمنهجة  العملية 
اللبنانيني  ثقة  وُيضعفون  واالمنية،  والعسكرية  الرسمية 
الهم  يبقى  حني  يف  قصد.  غري  عن  او  قصد  عن  بوطنهم 
ومنشآتها  والدولة  املواطن  لحامية  الجهود  تضافر  االوحد 
واملمتلكات الخاصة والعامة من العمليات االرهابية، لرتسيخ 

فكرة الدولة اآلمنة والدولة الراعية لالنسان وحقوقه.

تتخطى  لالوضاع  مختلفة  مقاربة  لبنان  يف  الوضع  يتطلب 
ومصلحة  وطنية  اسس  اىل  وترتفع  الروتينية،  املعالجات 
عليا ومسؤولية كربى وقرارات تاريخية يف ايجاد الحلول، يك 
تتمكن الدولة من الخروج من املحن الكبرية التي تحوط بها 
ما  ننىس  ان  نستطيع  ال  مثال،  بريطانيا  داخليا وخارجيا. يف 
قاله رئيس الوزراء ديفيد كامريون عام 2011: "عندما يتعلق 
القومي ال يحدثني احد عن حقوق اإلنسان".  االمر باالمن 
احتجاجات  املتحدة  اململكة  شهدت  حني  ترصيحه  جاء 
العام  االنفاق  خفض  الحكومة  خطة  عىل  مسبوقة  غري 
وزيادة الرضائب وخفض التمويل الحكومي ملوازنة التعليم 
الجامعي، واتخذت االحتجاجات ىف ذلك الوقت طابعا عنيفا، 
مكافحة  قوات  تدخلت  واشتباكات  شغب  اعامل  بتحولها 
الشغب إىل جانب قوات االمن ملواجهة هذه االحداث. كام 
التجاوزات  رغم  عىل  االمن  قوات  الربيطاين  الشعب  ساند 

التي وقعت خالل العمليات.  

اما ادارة الرئيس باراك اوباما حينام وصلت اىل السلطة، فقد 
ابقت عىل قانون “Patriot Act” الذي اصدره سلفه الرئيس 
السلطات  خّول  مبوجبه    ،2001 عام  االبن  بوش  جورج 
القانون  سياق  خارج  واجراءات  سياسات  انتهاج  الرسمية 

وحقوق االنسان تحت مسمى "مكافحة االرهاب". 

اما يف فرنسا، فقد صادق الرئيس فرنسوا هوالند عىل قانون 
جديد حول االمن واإلرهاب، يجيز مالحقة فرنسيني يقومون 
او  الخارج،  يف  بل  فقط،  الداخل  يف  ليس  ارهابية  باعامل 
يتدربون ىف الخارج للقيام باعامل "جهادية". ينص القانون 
معسكر  يف  للتدرب  يسافر  فرنيس  اي  مالحقة  امكان  عىل 
وان مل يرتكب اي عمل ميسء يف فرنسا، وان مل ميض شبابه 
عىل االرايض الفرنسية، بتهمة تشكيل عصابة اجرامية بهدف 
بالسجن  عليها  يعاقب  جرمية  وهي  ارهايب.  عمل  ارتكاب 

عرش سنوات وغرامة تبلغ 225 الف أورو.

كل هذا، ولبنان ومؤسساته الترشيعية والتنفيذية والقضائية 
مل تتشابه مع ما اقدمت عليه اعرق الدميوقراطيات كربيطانيا، 
ومل تتامثل مع ما اقرته اكرث الدول ليربالية كالواليات املتحدة 
االمريكية وفرنسا. رغم ذلك، هناك َمن يحاول هدم الصورة 
كل  بعيدة  مختلقة  بعناوين  وتشويهها،  للبنان  الحضارية 
تشبه  ال  خارجية  مناذج  واسترياد  تارة،  الحقيقة  من  البعد 

واقعنا االجتامعي التعددي طورا.

 سيبقى لبنان حريصا عىل الحقوق العامة والفردية والحق 
ذواتنا وطبيعتنا. هذه  النها من  القوانني،  اطار  االنساين، يف 
ونستون  قال  وكام  لبنان،  بناء  ستعيد  التي  هي  املسلامت 
دمرتها  التي  لندن  انقاض  بني  يجول  راح  عندما  ترششل 
الغارات النازية: "تظل بريطانيا يف خري ما دام فيها قضاء".  

انتقاد  واالعالم  املدين  واملجتمع  املواطن  واجب  من  طبعا، 
القانونية لتصويب االعوجاج ومساءلة  الحاالت الشاذة غري 
املرتكبني ومحاسبتهم تحت مجهر قضاء شفاف وعادل، مع 
التنبه اىل ان لبنان يواجه مرحلة سياسية وامنية واقتصادية 
واجتامعية تتطلب منا اجامعا وطنيا، نحرص من خالله عىل 

املحافظة عىل املصلحة اللبنانية الجامعة يك يبقى لبنان.

نحو دولة آمنة 
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مركز امن عام حمانا االقليمي: 
تسهيل املعامالت

مركز امن عام 
مدينة كميل شمعون الرياضية

مواطنية صالحة وطن أفضل
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اللواء عباس ابراهيم مستقبال مجلس نقابة الصحافة.

حوار

ملف  ابعاد  اىل  الدائم  سعيه  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  أكد 
العسكريني املخطوفني عن االعالم، مشريا اىل انه "ملف منجز والخالف املتبقي عىل 
آلية التنفيذ المتام التبادل، مبا ال يتناقض والقوانني اللبنانية". وكشف ان اجراءات 
ضبط الحدود اللبنانيةـ  السورية "جعلت عدد الوافدين السوريني يتناقص مبا يقارب 
300 الف"، مشددا عىل اهمية الحوار يف لبنان "النه يضمن االستقرار الداخيل الذي 

ننعم به حاليا".

نسعى الى اتمام صفقة 
التبادل بما يحفظ السيادة 

اللبنانية، ولن ُنفّرط  بأي ذرة 
من قوانيننا 

جورج شاهني
georgestchahine@gmail.com

العسكريني  ملف  يف  جديد  من  هل   ■
يف   تقدم  عن  يروى  ما  صحة  ما  املخطوفني؟ 

املفاوضات؟
االكرث  امللف  او  املوضوع  عن  تسألون   □
االيام،  هذه  يف  وخصوصا  لبنان،  يف  حساسية 
الذين  املخطوفني  العسكريني  موضوع  وهو 
ابعاده  بجهد  احاول  اعناقنا.  يف  امانة   هم 
املضاد  الطرف  لكن  االمكان.  قدر  االعالم  عن 
واالعالم  الصحافة  اىل  اللجوء  اىل  دوما  يعمد 
من اجل الضغط علينا. لكنني أؤكد ان ملف 
العسكريني منجز متاما، والخالف املتبقي عىل 
آلية التنفيذ المتام العملية. للتدليل عىل ذلك، 
فإن الفيديو الذي عممه الخاطفون عىل وسائل 
التواصل االجتامعي، وهاجمنا فيه العسكريون 
ولن  ومعنوياتنا،  علينا  يؤثر  لن  املخطوفون، 
اىل  نسعى  نحن  املفاوضات.  مسار  عىل  يؤثر 
امتام هذه الصفقة مبا يحفظ السيادة اللبنانية، 
ولن ُنفرّط  بأي ذرة من قوانيننا املرعية االجراء 
طاملا الفرصة متاحة النجازها، يف ظل ما تقول 
به القوانني واالنظمة ووفق مقتضيات السيادة 

اللبنانية.

■ ملاذا ال تتم املواجهة االعالمية باالعالم؟
االعالم  عن  املقصود  ابتعادنا  ان  برصاحة،   □
يهدف اىل عدم استغالل الخاطفني كالمنا من 
اليهم، ليعودوا بعد  اجل تنفيذ اي امر ييسء 
ذلك يك يتخذوا من اي كالم نطلقه حجة لتربير 
العسكريني.  بابنائنا  اي اساءة ميكن ان تلحق 
اعناقنا، ولن نوفر  امانة غالية يف  العسكريون 
الغالية  ارواحهم  عىل  للحفاظ  يبذل  جهدا 
علينا. لن يكون هناك ظرف او معطى يحملنا 
علينا  القيت  التي  املسؤولية  عن  التخيل  عىل 
يف هذا امللف، ايا يكن السبب. هنا ال اتحدث 
باسمي الشخيص، بل نيابة عن الدولة اللبنانية 
املواقع  يف  ومسؤوليها  ومؤسساتها  كلها 
الوطن  ابناء  العسكريون هم  املعنية.  هؤالء 
لبنانية  عائالت  واوالد  االمنية،  واملؤسسات 
وَهبوهم لهذه املؤسسات التي اقسموا اليمني 
من اجل االنتساب اليها، وهي التي ستحافظ 
من  الطلب  سوى  يسعني  ال  لذلك  عليهم. 
الفعل،  ردود  يف  الرتّوي  وعائالتهم  اهاليهم 
وتركنا نعمل عىل طريقتنا الننا لن نتخىل عن 

ال  الخاطفون  ميارسها  التي  الضغوط  ابنائهم. 
انجاز هذا امللف. ال  تزيدنا سوى ارصارا عىل 
بل نحن ـ كخلية ازمة وزارية وامنية يتقدمنا 

دولة رئيس الحكومة الرئيس متام سالم 
قدرات  من  امتلكنا  وما  قوانا  بكل  نسعى   □
واتصاالت وعالقات داخلية وخارجية اىل انجاز 
الوطني والوصول به اىل خواتيمه  هذا امللف 
السعيدة يف ارسع وقت ممكن. اذا طال وقت 
االنتظار عند االهايل، فعليهم ان يعذرونا عىل 
لبناين  ماليني  اربعة  عىل  مؤمتنون  اننا  خلفية 
وليس عىل 25 عسكريا مخطوفا فقط. نسعى 
من  ساملني  املخطوفني  العسكريني  ارس  لفك 

دون ان نفرط بأمن اربعة ماليني لبناين.

■ اىل اين ميكن ان تؤدي املفاوضات؟ هل مثة 
مواعيد محتملة؟

املخطوفني  العسكريني  قضية  بكل رصاحة   □
يف جرود عرسال عالقة عند التفاهم عىل آلية 
ثقة  موضوع  والتنفيذ  املفاوضات  التنفيذ. 
الجارية  املفاوضات  يف  ان  اخفي  ال  متبادلة. 
واخرى  منا  املقبولة  النقاط  بعض  هناك 
املوفد  لكن  والعكس صحيح.  منهم،  مرفوضة 
القطري موجود يف تركيا ويحاول تذليل النقاط 
العالقة. نحن يف سباق مع الوقت المتام عملية 
تحرير العسكريني املخطوفني قبل حدوث اي 
الوسيط  مع  اتصال  لدينا  وكان  امني،  طارىء 
هذا  يف  ايجابية  اخبارا  اعطانا  الذي  القطري 
الشأن، واؤكد ان العسكريني يف امان. ال اريد 
تحديد وقت، لكن املسار قريب ان شاء الله. 

املطرانني  خطف  قضية  يف  الجديد  ما   ■
والصحايف سمري كساب؟

□ ويا لألسف مل تصل الينا بعد اي اشارة او 
طلب من الجهة الخاطفة، مبا يشري اىل هوية 
املطرانني  ملف  مطالبها.  اىل  او  الجهة  هذه 
يف  واخينا  كساب  سمري  زميلكم  ملف  يشبه 
اللبنانية. ملف معقد لعدم وجود  املواطنية 
معلومات تتعلق به، وعدم وجود مطالب من 
فهي  ذلك،  رغم  الخاطفني الطالقهم جميعا. 
املطرانني  ملف  ان  امامكم  اؤكد  يك  فرصة 
عهديت  يف  كساب  سمري  وملف  املخطوفني 
دامئا، ويف جدول اعاميل اليومي. اينام ذهبت 
يف كل العواصم وكل َمن ازوره سواء له عالقة 
بهذين امللفني او من دون عالقة، اطلب منه 
املساهمة املمكنة واملساعدة عىل كشف مصري 
املطرانني ومصري سمري كساب، وذلك بالتوازي 
املخطوفني.  العسكريني  الطالق  مساعينا  مع 
ال يغيب هذا املوضوع عن بالنا لحظة، لكن 
املعطيات شحيحة جدا، وكل ما يردنا يتبني لنا 
يوما بعد يوم انها غري صحيحة وال ميكن البناء 
عىل صدقيتها. ويك اكون رصيحا وشفافا اكرث، 
الغموض اكرث  القضيتني يكتنفهام  فإن هاتني 
مام يكتنفهام الوضوح، لكننا نسعى دامئا اىل 
حل هذه املشكلة اينام توجهنا يف كل انحاء 
مفاوضات،  اي  املفاوضات،  باء  الف  العامل. 
يسمح  الذي  الثابت  الدليل  توفري  تتطلب 
مببارشتها. لن يكون هناك اي تفاوض سوى 
ارصارنا  عند  دامئا  كنا  يتوافر.  مام  انطالقا 
يختفي  الحيس  والدليل  االثبات  طلب  عىل 
املزعومون.  املخربون  او  املفاوضون  هؤالء 
عملية من هذا النوع الذي خربناه ال نصّنفها 
سوى انها ابتزاز مرفوض بكل املعايري، ال بل 
يستحقونها  ال  امثان  عىل  الحصول  محاولة 
الرضورية.  االدلة  ومعها  الواقعية،  لفقدان 
دوليني  استخبارات  مديري  مع  تواصلت 
اي معلومة  واعطاءنا  املساعدة  منهم  طالبا 
لالسف  ويا  لكن  امللف،  هذا  يف  تساعدنا 
كانوا هم َمن ينتظر املعلومة منا الن ليس 
لديهم اي معطيات. اقول ان هذا امللف هّم 
وهو  ومسؤولية،  صدر  رحابة  بكل  نحمله 
ليس قضية عادية. رسالة لبنان رسالة محبة، 
املساعدة  تقديم  اىل  ونسعى  بحملها  نقوم 
تكن  ايا  االرض  سطح  عىل  مظلوم  اي  اىل 

جنسيته او دينه. 

العام  املدير  الصحافة  نقابة  مجلس  حاور 
لقاء  يف  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن 
الداخلية، واخصها ما  امللفات  تناول معظم 
واالجراءات  املخطوفني  بالعسكريني  يتصل 
العام  لالمن  العامة  املديرية  تتخذها  التي 
تعزيز  بسبل  ناهيك  الرشقية،  الحدود  عند 
نقابة  مجلس  وحرض  واالستقرار.  االمن 

اللواء عّباس ابراهيم أمام نقابة الصحافة: 
• الحوار يعّزز اإلستقرار

• فك أسر العسكريني دونما تفريط بأمن أربعة ماليني لبناني

الصحافة برئاسة عوين الكعيك. استهالال كلمة 
ابراهيم  للواء  شاكرا  الكعيك  النقيب  من 
اللقاء، الفتا اىل ان رسالة الصحافة ومهمتها 
ومهمة االمن العام "مرتابطتان وتلتقيان عىل 
ومهنية  وطنية  مجاالت  يف  واحدة  اهداف 
عدة، وان التواصل رضوري يف ما بيننا، وما 
رغم  ومستمرا  دامئا  يكون  ان  اليه  نطمح 

مهامت  ابراهيم  اللواء  لدى  ان  نقدر  اننا 
عىل  القيت  بعدما  االهمية  بالغة  جساما 
بكل  يتنكبها  وضاغطة  ثقيلة  ملفات  عاتقه 
ومطاردة  االمنية  الهموم  اىل  وتفان.  رسور 
اخرى  ملفات  هناك  واالرهابيني،  االرهاب 
من بينها ملف املطرانني املخطوَفنْي وزميلنا 
مفقودين  آخرين  ومواطنني  كساب  سمري 
ايضا يف سوريا، اضافة اىل ملف العسكريني 
هذه  توقيت  جعل  ما  وهو  املخطوِفني، 

الزيارة متأخرا بعض اليشء". 
النقابة،  مبجلس  بالرتحيب  ابراهيم  اللواء  رد 
وقال: "شهداء الصحافة حملوا مشعل الحرية 
يقّل  ال  الكلمة  نضال  البلد.  هذا  يف  والكرامة 
حرية  اجل  من  السالح  نضال  عن  اهمية 

االوطان واستقاللها".
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ميكن  هل  االمني؟  الوضع  تقّوم  كيف   ■
ان تؤدي الهزات االمنية اىل توتر اوسع ام ان 

الوضع ممسوك؟
□ االمن العام بوابة الوطن التي تحميه ممن 
انه  مطلقة  برصاحة  اقولها  منه.  النيل  يحاول 
اوقفنا  البعض اىل رأينا سابقا كيوم  لو استمع 
من  الكثري  مسار  لتغري  مثال  املولوي  شادي 
مجتمعة،  بتعاونها  االمنية  االجهزة  االوضاع. 
وضعت حدودا وحالت يف الكثري من املناسبات 
واللبنانيني،  لبنان  تهدد  التي  االخطار  دون 
بكل  لكن،  اليها.  لالشارة  مناسبا  اليوم  وليس 
يف  امللتهب  املشهد  صورة  بازاء  موضوعية،  
املنطقة، اعتقد ان اخطارها ال تزال تحدق بنا 

وان بنسبة اقل.  

■ اتخذتم اجراءات فاعلة عىل الحدود لتنظيم 
الدخول السوري اىل لبنان، ال سيام من املناطق 

اآلمنة. هل ظهرت النتائج؟
ارتفاع  اىل  تناقص كبري، وليس  اىل  □ عددهم 
ان  لكم  القول   استطيع  متوقعا.  كان  كام 

نطلب من اهالي 
العسكريني الترّوي كي 

نعمل على طريقتنا، 
ولن نتخلى عن أبنائهم

منذ  وافد  الف   300 بحواىل  تناقص  عددهم 
ان بدأنا االجراءات املعلنة لضبط الدخول عرب 
الحدود، برشوط تتناسب مع القوانني اللبنانية 
مؤسساتها  وسالمة  وامنها  الدولة  وحقوق 

والوافدين يف آن. 

■ الحوار الداخيل مستمر رغم كل ما يحصل 
هل  آخر.  اىل  وقت  من  سيايس  تصعيد  من 

تلمسون جدوى ما يجري؟
اليه،  الحاجة  بقوة  مستمر  الحوار  هذا   □
وان  العادية،  فوق  اهميته  الجميع  وادراك 

من  املنطقة  تشهده  ما  كل  رغم  استمراره 
تفجريات مضمون. فهو الوسيلة االنجع واآللية 
به  ننعم  الذي  الداخيل  لالستقرار  الضامنة 

حاليا. 

امن  عن  االخرية  الفرتة  يف  الحديث  كرث   ■
عن  البعض  وتحدث  الفلسطينية،  املخيامت 
ترتيبات خاصة لضبط الوضع فيها. ما الجديد؟

□ نعالج موضوع املخيامت من زوايا دقيقة 
هو  املركزي  املوضوع  فان  رأينا  يف  ومهمة. 
وضع مخيم عني الحلوة الذي اصبح عاصمة 
للشتات الفلسطيني يف العامل، وخصوصا بعد 
تجنب  اليه  نسعى  ما  السورية.  االحداث 
تأثريات  عرب  او  الداخل  من  املخيم  انفجار 
حق  يكرس  املخيامت  موضوع  خارجية. 
وبيوتهم  ارضهم  اىل  للفلسطينيني  العودة 
هذه  عىل  والحفاظ  املحتلة،  فلسطني  يف 
من  انطالقا  لبناين  وطني  واجب  املخيامت 
كقضية  الفلسطينية  القضية  عىل  حرصنا 

مركزية ال تتقدم عليها قضية اخرى. 

لو استمع البعض اىل رأينا عند توقيف شادي املولوي لتغري مسار الكثري من االوضاع. 

01/03 79 13 32      Short No: 1332      Call Center: 1272      info@eblf.com      www.eblf.com

HOUSING LOAN

With BLF Subsidized Housing Loan* in LBP and USD, you can benefit from:
• up to 75% financing of the apartment price
• up to 2 years grace period
• no file fees
• free pre-approved revolving credit card

*Subject to pre-study and approval of the application

Conditions apply as at 01/05/2015 and are subject to variation. 
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تحقيق
رضوان عقيل

مجلس النواب وّدع العقد العادي بـ"ال" تشريع
تباين بني الكتل والشلل يلف ساحة النجمة

كام كان متوقعا تحت وطأة االنقسام وتناقض املواقف السياسية وتربير االجتهادات الدستورية، مل يلتئم مجلس النواب حتى انقضاء 
العقد العادي االول. مل تفلح الجهود واالتصاالت التي بذلها رئيس املجلس نبيه بري الصطدامها برفض كتل نيابية الحضور بذرائع، 

ترجحت بني اولوية انتخاب رئيس الجمهورية عىل اي استحقاق سواه، وبني التفسريات املتباعدة من "ترشيع الرضورة" ونطاقه 

بانقضاء العقد العادي االول يف 31 ايار، مل يعد يف االمكان اجتامع 
الثاين يف منتصف ترشين  العادي  العقد  النواب قبل موعد  مجلس 
االول املقبل، ناهيك بتشعب املواقف املتباينة من صالحية حكومة 
الوقت.  ذلك  حتى  استثنايئ  عقد  مرسوم  اصدار  سالم  متام  الرئيس 
الشغور  اىل  دوره،  تعطيل  خالل  من  النواب،  مجلس  انضم  هكذا 
الرئايس. اال ان املفارقة ان املجلس التأم للمرة االخرية يف جلسة عامة 
يف 5 ترشين الثاين 2014، عندما عمد اىل التصويت عىل متديد واليته 

حتى 20 حزيران 2017.
بتعارض  اقرتن  العادي،  العقد  يف  املجلس  انعقاد  اخفاق  ان  عىل 

نطاق  يف  الرضورة"  لـ"ترشيع  مؤيد  بني  الرئيسية  الكتل  مواقف 
اىل  يرص  مل  ما  اي حجة  تحت  املجلس  الجتامع  ومعارض  محدود، 
انعقاد  الربملان يف  ان  الجمهورية، آخذا بوجهة نظر  انتخاب رئيس 

استثنايئ اىل حني انجاز انتخاب الرئيس، وليس له ان يرّشع.
جورج  هم  رئيسية  كتل  نواب  من  اربعة  العام"  "االمن  استفتت 
االن  والتحرير(،  )التنمية  هاشم  قاسم  اللبنانية(،  )القوات  عدوان 
)الكتائب( عن دوافع  اييل ماروين  التغيري واالصالح(،   )تكتل  عون 
مواقفهم من "ترشيع الرضورة"، والحجج التي يسوقونها وافضت اىل 

تعطيل دور مجلس النواب.

اللبنانية  القوات  حزب  كتلة  عضو  يقول 
لقراءيت  "وفقا  عدوان:  جورج  النائب 
باملادة  اذكر  قانون،  وكرجل  الدستورية 
خلت  اذا  تقول:  التي  الدستور  من   74
سدة الرئاسة االوىل يلتئم مجلس النواب 
حكام بقوة القانون. اي مبعنى ان  يتحول 
هيئة ناخبة. وعندما يحصل هذا االمر ال 
يرشع. حينام وضع املرشع هذه املادة يف 
الدستور مل يخطر يف باله ان من املمكن 
يف يوم من االيام ان يقاطع نواب جلسات 
التطرق  ايضا  باله  يخطر يف  االنتخاب. مل 
الدستوري  املفهوم  يف  النقطة.  هذه  اىل 
االنتخاب،  امتام  النواب مسؤولية  يتحمل 
املسؤوليات  تنفيذ  يلبون  ال  نواب  ومثة 
املطلوبة منهم. لقد برز موقفان: موقف 
بأن  اقتناع  لديه  الذي  بري  نبيه  الرئيس 
الترشيع  يف  االستمرار  يستطيع  املجلس 

النائب  والتحرير  التنمية  كتلة  عضو  يعترب 
قاسم هاشم ان "من الواضح ان البالد متر يف 
واقع غري طبيعي نتيجة بعض السياسات التي 
العمل  من  واالبتعاد  التعطيل  نهج  اعتمدت 
املؤسسايت، منها تعطيل مجلس النواب، وهو 
ام السلطات واالساس يف مناقشة كل القضايا 
املتعلقة مبصالح الناس وتسيري شؤون الدولة. 
من املؤسف القول ان سبب التعطيل والشلل 
الذي اصاب الربملان، كان فتح باب املزايدات 
املكونات  بعض  لدى  السياسية  القوى  بني 
العمل عىل كسب  النيابية، من اجل  والكتل 
شعبوي يف شكل واضح، واملزايدة يف موضوع 
رئاسة الجمهورية، وابداء البعض حرصه اكرث 
اللبنانيني  امام  الوجهة  هذه  عىل  غريه  من 
موقف  كان  معروفة.  اهداف  لتحقيق 
مبجلس  للنهوض  جدا  واضحا  بري  الرئيس 
عمل  عىل  الدائم  حرصه  وبروز  النواب، 

عدوان: ال مخرج للتشريع
إال بقانون االنتخاب

هاشم: النواب املزايدون يتحّملون
مسؤولية تعطيل التشريع

الثاين  واملوقف  العام،  املرفق  الستمرار 
علقنا  نحن  الترشيع.  بعدم  يقول 
تسيري  وهو  الكبري  الهم  هذا  عند  طبعا 
عند  االمور  توقفت  اذن،  املؤسسات. 
مناقشة  عند  سيام  وال  النظريتني،  هاتني 
الحكومة  تتخذ  االنتخاب حيث مل  قانون 
باجراء  تسمح  ال  او  تسمح  التي  التدابري 
مقتضاه.  اليشء  عىل  ليبنى  االنتخابات 
تم الوقوع يف خطأ، وهو التهديد بتطيري 
املجلس وانتهاء مدته يف ظل عدم وجود 
من  معلقة  وحكومة  جمهورية  رئيس 
هذا  يف  تكلمنا  اننا  الواقع  الربملان.  دون 
معنا  فذهب  بري،  الرئيس  مع  املوضوع 
اقتناعاته  ان  وقال  املشرتكة  املساحة  اىل 
وانتم  الترشيع  اجراء  امكان  اىل  تقود 
تؤيدون  ال  للترشيع(  املعارضني  )اقصد 
نتوصل  تعالوا  قائال:  خاطبنا  االمر.  هذا 

استمرار  اهمية  مدى  الدراكه  املؤسسات 
ان  السيام  الظروف،  هذه  مثل  يف  الترشيع 
مثة قضايا وملفات تتطلب االقرار من خالل 
وهي  عاجلة،  وقوانني  مشاريع  رزمة  وجود 
الهيئة  انعقاد  اىل  وتحتاج  ومنجزة  جاهزة 

العامة.

■ َمن يتحمل مسؤولية تعطيل املجلس؟
□ َمن ال يذهب اىل الترشيع يتحمل هذه 
اسايس،  امر  من  انطلقنا  نحن  املسؤولية. 
الناس  مصالح  من  اهم  هو  ما  مثة  ليس 
والسعي اىل عدم انهيار الدولة. اذا اعتمدنا 
مصدر  الشعب  ان  هي  اساسية  قاعدة 
الدستور  لبناء  االساس  وهو  السلطات 
مصالح  عن  نفتش  ان  علينا  ومنطقه، 
عندما  تحقيقها.  عىل  ونعمل  اللبنانيني 

الدولة  امور  وتسيري  الترشيع  يكون 

في امكان الحكومة فتح 
دورة استثنائية اذا كانت 

االجواء مؤاتية

سياسة التعطيل 
ستؤدي الى شغور اطول 

في الرئاسة

النائب قاسم هاشم.النائب جورج عدوان.

بلدنا  انقاذ  عىل  تساعد  طريقة  اىل 
الحديث  بدأ  املؤسسات.  عىل  والحفاظ 
يتعلق  الذي  الرضورة  ترشيع  يف  هنا 
بتكوين السلطة واالمور الرضورية، وركز 
مكتب  هيئة  تقوم  ان  عىل  بري  الرئيس 
نقول  جهتنا  من  املواضيع.  ببت  املجلس 
اننا ال نزال عند رأينا املعروف من قانون 
اىل  يدُع  مل  حصل  ما  كل  بعد  االنتخاب. 
جلسة تخوفا من غياب املكون املسيحي، 
املؤسسة  لهذه  يريد  االساس  يف  وهو 
الشلل  ورفع  بالتفاهم  دورها  استكامل 

عنها". 

الحر"  الوطني  و"التيار  انتم  تتحدثون   ■
تتفقا  مل  ذلك  مع  االنتخاب.  قانون  عن 

عىل مرشوع واحد؟
□ نضع القوانني املوجودة ونصوت عليها. 
يوجد مرشوعنا اضافة اىل مرشوع الرئيس 
بري، علام ان مرشوع اللقاء االرثوذكيس مل 

العونيون.  يعلمه  ما  وهذا  موجودا،  يعد 
االخريين يف جدول  املرشوعني  عند طرح 
االفرقاء  جميع  وضعنا  قد  نكون  االعامل 

امام واقع  تدوير الزوايا بينهام.

الحديث  دار  للمجلس  التمديد  بعد   ■
االنتخاب  قانون  يف  البحث  يتم  ان  عىل 
لتكون  الجمهورية  رئيس  انتخاب  بعد 
شدد  ما  هذا  املرشوع.  هذا  يف  كلمة  له 
ملاذا  ايضا.  جنبالط  وليد  النائب  عليه 

تراجعتم؟
ان  والسبب  الطرح،  بهذا  نقتنع  ال   □
يف  كان  حني  سليامن  ميشال  الرئيس 
وليد  االستاذ  مع  عالقته  ورغم  موقعه، 
نجيب  الرئيس  حكومة  ارسلت  جنبالط، 
توزيع  مع  النسبية  قانون  آنذاك  ميقايت 
ان  وبالتايل  احد،  يقرأه  مل  للدوائر  معني 
تنفع  ال  املقبل  الرئيس  انتظار  ذريعة 
نبيه  والرئيسان  نحن  القانون.  المتام 

بري وفؤاد السنيورة حاولنا اعادة قانون 
االنتخاب ووضعه يف رأس جدول االعامل، 
اضافة اىل مشاريع ال تتحمل التأجيل مثل 
القروض واملوازنة، ومل نوفق. اتفقنا نحن 
و"التيار الوطني الحر" عىل هذه املسألة.

عدم  عىل  هنا  املجلس  تعاقبون  ملاذا   ■
مبنع حصول  الرئيس  انتخاب  عىل  قدرته 

الترشيع؟
قانون  اهمية  بري  الرئيس  يعرف   □
املمكن  غري  من  ان  له  وقلنا  االنتخاب، 
ان تدفعنا الظروف اىل العودة اىل قانون 
افرقاء  مثة  يكون  قد  انه  ويعي  الستني، 
القانون  هذا  اىل  العودة  عىل  يعملون 
الجارية  االتصاالت  ادت  اذا  واقع.  كأمر 
الحكومة  امكان  يف  الربملان،  التئام  اىل 
اذا  حزيران  يف  استثنائية  دورة  فتح  هنا 
كانت االجواء مؤاتية، والرئيس بري فتح 

االبواب.
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الترشيع  ان  نقول  املستوى،  هذا  عىل 
عدم  وينبغي  رضورة،  من  اكرث  املجلس  يف 
التذرع بأي ذريعة لفرض التعطيل وتربيره. 
من املؤسف معاقبة املجلس بهذه الطريقة 
السياسية  والقوى  النيابية  وكتله  اهله  من 
من  الكثري  يعكس  االمر  هذا  تشكله.  التي 
السياسات االرتجالية التي يعتمدها البعض 
اىل  االلتفات  دون  من  املرحلة،  هذه  يف 
كتل  الحقيقية.   العليا  الوطنية  املصلحة 
نيابية عدة متارس عكس شعاراتها، وتعمل 
اصاب  الذي  والشلل  التعطيل  سياسة  عىل 
وانعكس عىل عمل  الدستورية،  املؤسسات 
ليست  انتاجيتها  ان  وخصوصا  الحكومة 

عىل النحو املطلوب.

■ من كالمك تحّمل تكتل التغيري واالصالح 

مسؤولية عدم انعقاد جلسات ترشيعية؟
- بالطبع بعض الزمالء يف التكتل يتحملون 
تغيب  فمن  جميعهم.  وليسوا  املسؤولية، 
يكن  ايا  املسؤولية  يتحمل  بوعوده  واخّل 
القوات  حزيب  سياسة  ادت  كذلك  موقعه. 
عن  تغيب  من  وكل  والكتائب  اللبنانية 
باي  نقبل  ال  التي  الترشيعية  الجلسات 
ال  ايضا.  االمر  هذا  اىل  لتعطيلها،  ذريعة  
وحامستنا  سعينا  يف  علينا  احد  يزايدن 
للجمهورية.  رئيس  انتخاب  يف  للتعجيل 
الرئيس بري هو االحرص عىل عمل  ودولة 
املؤسسات واالرساع يف رضورة انتخاب رئيس 
االولويات  اولوية  من  االمر  وهذا   للبالد، 
لالستحقاق  االوىل  اللحظة  منذ  كتلتنا.  يف 
املطلوبة  بالواجبات  يقوم  بري  والرئيس 
منه عىل اكمل وجه. يعرف الجميع ان هذا 

املوضوع عند اآلخرين، وليس عند  كتلتنا.

عقد  انتهاء  بعد  الحكومة  تستطيع  هل   ■
هنا  وتقوم  استثنائية،  دورة  فتح  املجلس 

مقام رئيس الجمهورية؟
وهو  الدستوري،  املنطق  اعتمدنا  لو   □
رئيس  بصالحيات  تقوم  الحكومة  ان 
الجمهورية، من املمكن فتح دورة، لذا عىل 
لكن  املزايدات.  دائرة  من  الخروج  الجميع 
النه  وسياسته  نهجه   عىل  سيبقى  البعض 
يراهن عىل تطور ما ليصل اىل مبتغاه. لهذا 
التعطيل  سياسة  ان  نقول  ذاك  او  الفريق 
الرئاسة  يف  الشغور  امد  وسيطول  مستمرة 
االوىل. مثة َمن ال يتحمل املسؤولية الوطنية، 
وآثار  تداعيات  اىل  السياسة ستؤدي  وهذه 

سلبية يف االيام املقبلة.

واالصالح  التغيري  تكتل  عضو  يقول 
يف  البلد  ان  يف  شك  "ال  عون:  اآلن  النائب 
رئاسة  يف  الشغور  بسبب  استثنايئ  وضع 
النيابية  الكتل  من  لسنا  نحن  الجمهورية. 
نحرص  بل   املجلس،  عمل  تعرقل  التي 
منه.  املطلوب  بالدور  للقيام  عمله  عىل 
انعقاد  عدم  اىل  ادت  عدة  اعتبارات  مثة 
العادي  العقد  خالل  ترشيعية  جلسات 
مطالب  تلبية  عدم  اىل  تعود  املنرصم، 
كبرية  مساحة  منثل  التي  املسيحية  الكتل 
القوانني  مشاريع  من  جملة  تكن  مل  منها. 
التي نعمل عىل تحقيقها جاهزة لنصل اىل 
ننطلق  مل  الترشيع.  ومنع  مسدود  حائط 
يف مشاريعنا من زاوية طائفية النها تخص 
نهاية  يف  املحصلة  وكانت  اللبنانيني،  جميع 
مل  املقفلة.  الحلقة  اىل  الوصول  املطاف 
يتوقع البعض اننا سنضع رشوطا وهذا من 
لذلك  بحضورنا،  ترتبط  املسألة  الن  حقنا، 
الترشيع.  اىل  نتوجه  ومل  الخيار  هذا  سلكنا 
الذي  باملوقف  السياسية  القوى  فوجئت 

النائب  الكتائب  حزب  كتلة  عضو  يالحظ 
حصل.  منه  نخاف  كنا  "ما  ان  ماروين  اييل 
منذ البداية قلنا انه ال يجوز الترشيع يف ظل 
الفراغ الرئايس، الن ال سلطة تحل محل سلطة 
رئيس الجمهورية، وال يجوز حكم البلد من 
لن  اننا  رصاحة  واعلناها  قلنا  رأس.  دون 
نشارك يف جلسات ترشيعية الن ليس هناك 
للجمهورية.  رئيس  انتخاب  جلسة  من  اهم 
للبحث  االجتامع  عىل  نقدر  كنواب  كنا  اذا 
فاننا  مثال،  االيجارات  او  النقل  قانون  يف 
حالتني  استثنينا  رئيسا.  ننتخب  ان  نستطيع 
الننا ال نريد عرقلة عمل السلطة الترشيعية، 
او  انبثاق كل سلطة  سياسية  اننا مع  وقلنا 
املوازنة  باقرار  الجلسة  اقرتنت  اذا  مالية. 
قاطعنا  ونحن  نشارك،  االنتخاب  قانون  او 
النواب  مجلس  والية  متديد  اقرار  جلسة 
باقرار  وطالبنا  القانون،  هذا  وعارضنا 
التمثيل  انتخاب حديث يؤمن حسن  قانون 
من  خصوصا.  واملسيحيني  جميعا  للبنانيني 
هنا كنا صادقني وواضحني مع انفسنا، اذ ال 
وسائر  املسؤولون  يعتاد  بان  نقبل  وال  نريد 

اللبنانيني عىل غياب رئيس الجمهورية.

■ َمن يتحمل مسؤولية الشلل الذي اصاب 
عىل  تقع  هل  الترشيعية؟  املؤسسة  جسم 

القوى املسيحية يف الدرجة االوىل؟
الذي  لكن  واضح،  الكتائب  موقف   □
وخصوصا  املسيحية،  الكتل  عند  استجد 

عون: الشلل في البرملان
قد يتمّدد إلى الحكومة

ماروني: ال سلطة تحل
محل رئيس الجمهورية

اتخذناه والذي عرف الرئيس بري حيثياته.

مبنع  الحر  الوطني  التيار  يتهم  َمن  مثة   ■
مجلس  ومعاقبة  الرئاسة  استحقاق  امتام 

النواب؟
مجلس  مؤسسة  نعاقب  ال  نحن   □
موقعها.  اهمية  عىل  نشدد  التي  النواب 
االنتخاب  قانون  مرشوعي  بوضع  طالبنا 
يف  انجازهام  حال  ويف  الجنسية،  واستعادة 
كامل  استعداد  نكون عىل  املختصة  اللجان 
موقفنا  الترشيعية.  الجلسة  يف   للمشاركة 
وطنية  اقتناعات  من  وينبع  هنا  حازم 
انه جرى يف  بها، السيام  ومبدئية ال نخجل 
به ونسعى  نطالب  ما  مرات سابقة اهامل 

اىل انجازه، وال نريد تكرار هذا االمر.

■ هل تؤيدون فتح دورة استثنائية؟
برئيس  محصورة  الصالحية  هذه   □
تنفيذ  الحكومة  امكان  ويف  الجمهورية، 
هذه املهمة اذا نضجت االمور وتحقق ما 

التيار الوطني الحر الذي سبق له ان شارك 
مشاعر  دغدغة   بعنوان  ترشيع  جلسة  يف 
نظرنا  بوجهة  اقتنعوا  كانوا  اذا  املسيحيني. 
فاالمر  العكس  كان  اذا  اما  جيد.  امر  فهذا 
يختلف كليا. ان تأيت متأخرا خري من ان ال 
تأيت ابدا، رشط ان تكون هذه العودة عىل 
ان  الجميع  عىل  واضحة.  واقتناعات  اسس 
يعلموا ان كل املشكالت تحل عند انتخاب 
املسيحية  الكتلة  تبقى  للجمهورية.  رئيس 
تكتل  هي  االنتخابات  تعطل   التي  االكرب 
تقبل  ال  انها  وحجتها  واالصالح  التغيري 
لننتخب  الربملان  اىل  فلتحرض  بالترشيع، 
سببه  الحاصل  التعطيل  للجمهورية.  رئيسا 
االن،  الجمهورية حتى  رئيس  انتخاب  عدم 
ميشال  العامد  املسؤولية  هذه  ويتحمل 
عون، وهو  االمر الناهي يف كتلته وزعيمها. 
عىل  الله  لحزب  املسؤولية  هذه  احمل  ال 
قدر تحميلها لهذا الفريق، الن العامد عون 
وهو  للمسيحيني،  املنقذ  دور  لعب  يحاول 

َمن يعطل منصب الرئاسة عندنا.

■ كيف تردون عىل عتب الرئيس نبيه بري 
عىل القوى  النيابية املسيحية؟

الكتائب،  موقف  بري  الرئيس  يتفهم   □
جلسات  يف  شاركوا  الذين  عىل  ويعتب 
تراجعهم  اليوم  ويعلنون  سابقة  ترشيع 
لبنان  النهاية،  االسباب. يف  تعليل  من دون 
يجوز  ال   وكام  الثمن.  يدفعون  ومواطنوه 

عند وضع مشروعي 
قانون االنتخاب والجنسية 

نشارك في التشريع

ال يجوز التشريع 
في ظل الفراغ، وانتخاب 

الرئيس اوال 

النائب اآلن عون.

 النائب اييل ماروين.

استثنايئ،  عقد  فتح  ضد  لسنا  به.  نطالب 
حقوق  باهدار  االن   بعد  نقبل  ال  لكننا 
ان هذا  يعلم  ان  الجميع  املسيحيني. عىل 
السياسات ال يصب يف مصلحة  النوع من 

احد.

مراضاة  عىل  تعملون  بانكم  تتهمون   ■
سريورة  حساب  عىل  املسيحي  الشارع 

عمل الربملان؟

نعمل  ال  نحن  مرفوضة.  املقولة  هذه   -
ان  لنا  سبق  املراضاة.  سياسة  وفق  ابدا 
والرواتب  الرتب  سلسلة  جلسة  حرضنا 
والشغور  الجمهورية  رئيس  غياب  ظل  يف 
مطالب  جيدا  ونقدر  نعي  نحن  الواقع. 
ان  حقنا  ومن  اللبنانيني،  وسائر  ناخبينا 
بغية  مناسبة  نراها  التي  السياسة  منارس 
رفع االهامل الذي طاولنا منذ فرتة بعيدة، 
الضغط  وسائل  كل  استعامل  يف  الحق  ولنا 

تحقيقه.  اىل  ونطمح  اليه  نصبو  ما  لنحقق 
املناسبة، نقدم مقاربة حقوقية ويبادلنا  يف 
تيار املستقبل مبقاربة سياسية. نكرر القول 
سليمة  حال  يف  يعيشون  ال  اللبنانيني  ان 
جراء الشغور الحاصل يف رئاسة الجمهورية 
وقد  النواب،  مجلس  يهدد  الذي  والشلل 
وعندها  الحكومة،  اىل  فشيئا  شيئا  يتمدد 
ابناء  وليس  استثناء  بال  الجميع  سيخرس 

الطوائف املسيحية فحسب.

يجوز  ال  االوىل،  الرئاسة  مبوقع  التفريط 
وهو  النواب  مجلس  مبوقع  ايضا  التفريط 
التي  اليوم  القامئة  الدستورية  املؤسسة 
انتخاب  خالل  من  الوضع  انقاذ  تستطيع 
الحكومة  تستطيع  كذلك  املقبل.  الرئيس 
عىل  واحالتها  املوازنة  اقرار  يف  ترسع  ان 
مجلس النواب، عندئذ ال ميانع الرئيس بري 
هذه  لحل  االعامل  جدول  يف  ادراجها  يف 
املشاكل. نحن والقوات اللبنانية نضغط يف 

اتجاه انتخاب رئيس. 
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تحقيق

سياسية  الزمات  مخارج  عن  البحث  عند  اللبنانيون  يبتدع  االوىل  املرة  ليست 
ومعادالت  صيغ  استحداث  حولها،  التوافق  اىل  السبل  سدت  متعذرة،  ودستورية 
جديدة مل يلحظها الدستور والقانون. يف ازمة السجال عىل دور مجلس النواب يف 
غياب رئيس للجمهورية، بدأ اللبنانيون يعتادون عىل عبارة »ترشيع الرضورة«، يف 

محاولة تربير بث الروح يف برملان يصري اىل تعطيل انعقاده

جورج شاهني
georgestchahine@gmail.com

منذ شغور رئاسة الجمهورية ُجمدت جلسات 
الترشيع يف مجلس النواب بسبب انقسام النواب 
بني قائل بأن الوظيفة الوحيدة للربملان يف ظل 
الشغور انتخاب الرئيس فحسب، وقائل بامكان 
انعقاده تحت عنوان »ترشيع الرضورة« تفاديا 
لتعطيل السلطة االشرتاعية بعد تعذر انتخاب 

»تشريع الضرورة« املستعصي
ما حدوده في غياب رئيس الجمهورية؟

رئيس الدولة، من دون اهامل الهدف الرئييس 
وهو انهاء الشغور. انقىض العقد العادي االول 
وهو  يلتئم.  ان  غري  من  ايار   31 يف  للمجلس 
سيذهب يف اجازة طويلة حتى منتصف ترشين 
االول، موعد العقد العادي الثاين. يتعذر ايضا 
سيايس  جدل  بها  يحوط  استثنائية  عقود  فتح 

الرئيس  صالحيات  بانتقال  مرتبط  ودستوري، 
اىل حكومة الرئيس متام سالم. ناهيك باملوقف 
ذاته عند كتل نيابية رئيسية: ال ينعقد املجلس 
»ترشيع  بات  ذلك،  مع  الرئيس.  النتخاب  اال 
الجدل  اضافيا يدخل عىل  الرضورة« مصطلحا 
من  يعني؟  ماذا  السيايس.  واالنقسام  القانوين 

اين يبدأ ومتى ينتهي؟ 
شغور  منذ  املستمرة  الجديدة  املعضلة  ناقش 
الوزير  العام«،  »االمن  مع  حوار  يف  الرئاسة، 
سابقا  الدستوري  املجلس  وعضو  السابق 
االستاذ  واملحامي  جريصايت  سليم  الدكتور 
الدكتور  يوسف  القديس  جامعة  يف  املحارض 

غالب محمصاين.

■ ليس يف القاموس الدستوري كالم عن تصنيف 
للترشيع. من اين جاء »ترشيع الرضورة«؟ 

□ صحيح ان ليس يف الدستور ما يشري اىل »ترشيع 
بعض  يويل  التأسييس  النص  ان  رغم  الرضورة«، 
قانون  ما هي حال  اهمية خاصة، عىل  القوانني 
من  برمته  رده  عىل  يرتتب  الذي  مثال  املوازنة 
مجلس النواب بقصد شل يد الحكومة عن العمل، 
الطلب من مجلس  الجمهورية حق  رئيس  ايالء 
الوزراء حل مجلس النواب، وسلسلة من القوانني 
اقرار مشاريعها يف مجلس  يستلزم  التي  االخرى 
الوزراء توافر اكرثية تصويت موصوفة من ثلثي 
عدد اعضاء الحكومة املحدد يف مرسوم تشكيلها. 
للقوانني  خاصا  وضعا  الدستور  يفرض  ذلك،  اىل 
املستعجلة، اي التي تتصف بصفة االستعجال، من 
دون ان يتأىت عن هذا الوضع اي توصيف يرتبط 

بالرضورة باملفهوم السائد يف ايامنا.

النواب  مجلس  تعطيل  القوى  بعض  يرفض   ■
تحت اي ظرف، وآخرون يرونه هيئة ناخبة منذ 
25 ايار 2014. ما حدود الصواب ونقاط الضعف 

يف هذين الرأيني؟
اساسا  مرتبط  ترشيع  هو  الرضورة«  »ترشيع   □
مبفهوم »الظروف االستثنائية«. هذا املفهوم الذي 
انشأه وتوسع فيه اجتهاد القضاء االداري يف فرنسا 
ولبنان، ويرتكز بدوره عىل مبدأ »الرضورات تبيح 
املحظورات«. مبعنى ان ما ال يكون جائزا يف الظروف 
العادية يصبح مقبوال يف الظروف االستثنائية. من 
هذا املنطلق، كام من منطلق دستوري منصوص 
عليه يف املادة 16 من الدستور التي ناطت السلطة 
املشرتعة بهيئة واحدة هي مجلس النواب، بحيث 
يكون الترشيع الوظيفة االساسية لهذا املجلس، اىل 
جانب الرقابة عىل اعامل الحكومة يف ظل نظامنا 
الدميوقراطي الربملاين، تتم صحيحا مقاربة »ترشيع 
هو  الترشيع  ان  صحيح  آخر،  مبعنى  الرضورة«. 
اال  ودوره،  النواب  مجلس  لوجود  االوىل  السمة 
مقيدا حال  يصبح  املبدأ، عىل شموليته،  ان هذا 
خلو سدة رئاسة الجمهورية لثالثة اسباب ميثاقية 

ودستورية عىل االقل:

سليم جريصاتي: 
»تشريع الضرورة« إستثنائي

يف  موجود  غري  الجمهورية  رئيس  يكون  ان  ـ  أ 
عىل  املرتكز  السيايس  نظامنا  يف  الحكم  معادلة 
ميكن  ال  الوطني،  الوفاق  ووثيقة   1943 صيغة 
بني  التشاركية  صعيد  عىل  عابرا  امرا  اعتباره 
مكونات الوطن الطوائفية يف صنع القرار الوطني.

ب - ان سلطة الترشيع تحدها سلطة، عىل ما هو 
املبدأ بأن كل سلطة امنا تحدها سلطة اخرى يك 
هو  الذي  الربملاين،  الدميوقراطي  النظام  يستقيم 
سلطة  من  والهيمنة  التسلط  يبعد  ما  نظامنا، 
او من موقع دستوري عىل آخر. يف  عىل اخرى، 
هذا السياق، يحفظ الدستور لرئيس الجمهورية 
القانون، وهي صالحية  يف  النظر  اعادة  صالحية 
مرادفة ملوقعه ورمزيته ودوره وقسمه، حتى اذا 
انتفت، تفلت الترشيع من عني الرئاسة الساهرة 

القضاء الفرنسي واللبناني 
مع »تشريع الضرورة« 

الرتباطه بظروف استثنائية

الوزير السابق الدكتور سليم جريصايت.

مجلس النواب: متى يجتمع؟      

عىل احرتام الدستور وعىل سالمة االرض والشعب.
ان  الجمهورية  رئيس  ميكن  ترشيع  كل  ان  ج -  
يطعن فيه لدى املجلس الدستوري يف حال اعترب 
هذه  انتفت  اذا  حتى  للدستور،  مناهض  انه 
الصالحية حال خلو سدة الرئاسة، تفلت الترشيع 
ايضا من قيد رقايب آخر نصت عليه املادة 19 من 
الدستور. وكان سبق للمجلس الدستوري ان اعترب 
يف احد قراراته الشهرية ان قانونا مل يكن ممكنا 
لرئيس مجلس الوزراء الطعن فيه وفقا للامدة 19 
من الدستور، يف ظل حكومة ترصيف اعامل، امنا 
ان  اال  الدستورية.  يشوبه عيب عدم  قانون  هو 
هذه الخالصة، اي عدم جواز الترشيع حال خلو 
سامه  استثناء  لها  امنا  الجمهورية،  رئاسة  سدة 
الدستوريني  الفقهاء  بعض  وزكاه  النواب  بعض 
به  تقيض  الذي  الترشيع  اي  الرضورة«،  »ترشيع 
الرضورة،  معايري  اما  واستثنائية.  ماسة  رضورة 
فتندرج كلها تحت عنوان املصلحة العليا للدولة 

يف خانات اربع:
أ - قوانني اعادة تكوين السلطة، ذلك ان عىل كل 
سلطة ان تكون موجودة وتنشأ صحيحا ميثاقيا 
ودستوريا. نذكر يف هذا السياق، عىل سبيل املثال،  

رئيس  انتخاب  لجهة  الدستور  تعديل  قانون 
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الجمهورية من الشعب مبارشة عىل مرحلتني، 
مهل  متديد  وقانون  النيابية،  االنتخابات  وقانون 

الرتشيح لعضوية املجلس الدستوري.
واملوازنات  العامة  كاملوازنة  املالية  القوانني  ب - 
امللحقة وقطع الحساب، وهي قوانني متصلة وغري 
منفصلة بالزمن، واالجازات الترشيعية لالصدارات 
بالعمالت االجنبية او الوطنية لخدمة الدين العام، 

والقروض املالية املقيدة مبهل زمنية، وما شابه.
االوضاع  تعالج  التي  اي  املعيشية،  القوانني  ج - 
الشيخوخة،  كضامن  اللبناين،  للشعب  املعيشية 
الغذاء،  وسالمة  والرواتب،  الرتب  سلسلة  واقرار 

وتعديل قانون االيجارات، وما شابه.
د - القوانني املتعلقة بالحفاظ عىل الهوية الوطنية، 
بفعل  منه  تعاين  الذي  التاليش  ظل  يف  سيام  ال 
التجاذبات واالنقسامات السياسية الحادة، كقانون 

استعادة الجنسية للمتحدرين من اصل لبناين.

■ لكن مثة َمن يقول ان عىل املجلس انتخاب رئيس 
الجمهورية قبل اي عمل آخر. كيف تربر الترشيع؟

□ مجلس النواب امللتئم يف اي جلسة النتخاب 

رئيس الجمهورية هو الذي يصبح هيئة انتخابية، 
وال ميكنه بالتايل الترشيع قبل انتخاب الرئيس يف 
هذه الجلسة بالذات، عىل ما يرد رصاحة يف نص 
املادة 75 من الدستور، ما يعني انه خارج حال 
يبقى املجلس هيئة ترشيعية  امنا  تلك،  االنعقاد 

عىل ما نصت عليه املادة 16.

■ يف حال قبل الجميع بدور املجلس الترشيعي 
الصالحة ملامرسة  الجهة  َمن هي  االنتخايب.  قبل 
الحق الشخيص لرئيس الجمهورية يف رد القانون 

او الطعن امام املجلس الدستوري؟
ان  الوزراء،  مجلس  فيه  مبا  الحد،  يحق  ال   □
الدستور  يف  املحفوظ  الشخيص  الحق  ميارس 
لرئيس الجمهورية برد القانون او الطعن فيه امام 
مرادف  الحق  هذا  ان  ذلك  الدستوري.  املجلس 

ملوقع الرئيس ورمزيته ودوره وقسمه.

ملجلس  العادية  الدورة  انتهت  ايار   31 يف   ■
يصدر  وَمن  استثنائية  دورة  تكون  هل  النواب. 

مرسومها يف غياب الرئيس؟ 

□ ال ميكن فتح دورة استثنائية ملجلس النواب حال 
خلو سدة رئاسة الجمهورية، ذلك ان فتح هذه 
الدورة صالحية مرتوكة الستنساب الرئيس. اي انها 
من الصالحيات الخاصة به التي ال ميكن ايالؤها اىل 
 مجلس الوزراء وكالة عمال باملادة 62 من الدستور.

■ اىل متى سيبقى مجلس النواب مقفال عىل كل 
اشكال الترشيع؟ كيف توافر النصاب الدستوري 
لتمديد والية الربملان وال يكتمل النتخاب رئيس 

الجمهورية؟
كاملة،  لوالية  مرتني،  النواب  ملجلس  التمديد   □
غري رشعي وغري دستوري، ومصادرة لقرار الشعب 
صاحب السيادة ومصدر كل السلطات. بالتايل هو 
انقالب عىل كنه نظامنا الدميوقراطي الربملاين. وقد 
التمديد تعطيل متعمد  ابطال قانوين  حال دون 
للمجلس الدستوري يف املرة االوىل، ومن  السامح 
الثانية  املرة  يف  املطلوب  بالنصاب  باالنعقاد  له 
رشط ان يرد الطعن بـ27 حيثية تصب يف خانة 
قبوله، وفقرة حكمية ترده من دون اي وارع او 

حيثية تنبىء بالرد.

غالب محمصاني: 
»تشريع الضرورة« ليس دستوريًا 

لو لجأ النواب الى التفسير 
الصحيح للمادة 49، النتخبوا 

رئيسا باالكثرية املطلقة

املحامي الدكتور غالب محمصاين.

اي  الدستوري  العرف  او  الترشيع  يف  ليس   ■
تصنيف محدد للترشيعات، وال يوجد عىل االخص 

ما اصطلح عىل تسميته اآلن »ترشيع الرضورة«؟
□ نشأت هذه العبارة من حاجة قصوى وملحة 
تحتمل  تعد  مل  مواضيع محددة  الترشيع يف  اىل 
التأجيل، ويرتتب عىل عدم الترشيع فيها رضر ال 
يعوض للدولة ومصلحتها العليا، يف وجود شلل عام 
ملؤسسات الدولة الدستورية من رئاسة جمهورية 
ومجلس نواب وحكومة، ويف غياب العمل املنتظم 
لتلك املؤسسات السباب مختلفة، ناتجة من وضع 
انتخاب  استثنايئ صارخ وموقت كعدم  دستوري 
رئيس للجمهورية من جهة، وما ينجم عن غياب 
لسائر  املنتظم  العمل  عىل  الرئيس  هذا  مثل 
املؤسسات الدستورية نتيجة التفسريات املتضاربة 
لنصوص الدستور يف مثل هذه الحال من الفئات 
السياسية الحاكمة. لذلك فان ما يسمى “ترشيع 
بالتايل  له.  محددا  دستوريا  مفهوم  ال  الرضورة” 

فان مفهومه، كام حدوده الدنيا والقصوى، مدعاة 
خالف كبري بني االطراف السياسيني. مل ينشأ هذا 
الرئيس وانقضاء  انتخاب  الجدل اال بسبب عدم 
مدة غري طبيعية عىل فراغ هذا املركز. وهو امر 
غري مألوف وال ميكن تربيره، وال ابتداع الحلول غري 
االسايس  الخلل  مصدر  معه.  للتأقلم  الدستورية 
االفرقاء  عليه  توافق  الذي  التفسري  من  ناتج 
يف  النواب  مجلس  مكتب  من خالل  السياسيون 
تفسري املادة 49 من الدستور، املتعلقة بانتخاب 
عن  تتكلم  املادة  ان  يف حني  الجمهورية.  رئيس 
االكرثية املطلوبة النتخاب الرئيس هي ثلثا اعضاء 
يف  املطلقة  واالكرثية  االوىل،  الدورة  يف  املجلس 
الدورات التالية، وال تتكلم عن اي نصاب النعقاد 
واعتمد  النواب  مجلس  مكتب  جاء  الجلسة. 
جلسة  نصاب  بأن  قىض  للامدة  خاطئا  تفسريا 
املجلس، وان كل  اعضاء  ثلثا  االنتخاب هو دامئا 
افتتاحها هي جلسة جديدة بحيث  جلسة لدى 

املتبادل،  الفيتو  حق  السياسيني  االفرقاء  اعطى 
التوافق  دون  من  رئيس  انتخاب  معه  يستحيل 
ان  حني  يف  عليه.  الرئيسية  السياسية  الكتل  بني 
التفسري السليم ان نصاب الثلثني رضوري فقط يف 
الجلسة االوىل، الن االكرثية  الدورة االوىل وليس 
املطلوبة هي ثلثا االعضاء، وبعد ذلك يف الدورات 
ايام  او يف  نفسه  اليوم  انعقدت يف  التالية سواء 
دامت  ما  املطلقة  االكرثية  النصاب  يصبح  تالية، 
هذه هي االكرثية املطلوبة لالنتخاب، وما دام ال 
يوجد بند خاص يحدد النصاب. اما عن “ترشيع 
الرضورة”، فان املادة 74 من الدستور تنص عىل 
انه “اذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس 
او استقالته او سبب آخر، فالجل انتخاب الخلف 
يجتمع املجلس فورا بحكم القانون...”. كام تنص 
املادة 75 عىل “ان املجلس امللتئم النتخاب رئيس 
الجمهورية يعترب هيئة انتخابية ال هيئة ترشيعية، 
رئيس  انتخاب  يف  حاال  الرشوع  عليه  ويرتتب 

اننا  اي عمل آخر”.  او  مناقشة  الدولة من دون 
نعترب بأن الفراغ الرئايس حاليا هو حال مشمولة 
النيايب  املجلس  فان  بالتايل  و75،   74 املادتني  يف 
النتخاب  فورا  يجتمع  أن  القانون  بحكم  ملزم 
رئيس للجمهورية. بالتايل فان عدم انعقاد مجلس 
النواب يف هيئته العامة سندا اىل املادة 49، ومن 
دون وجود اسباب قاهرة تحول دون متكنه من 
االنعقاد، هو مثابة تعطيل لنص املادة 74 الذي 
التي  جدا  الطويلة  الفرتة  وان  االنعقاد،  يلزم 
مرت من دون متكن مجلس النواب من االنعقاد 
لنص  رصيحة  مخالفة  تشكل  الرئيس  النتخاب 
تؤكد  فهي   ،75 املادة  اىل  بالنسبة  اما  الدستور. 
ان مجلس النواب يتحول اىل هيئة ناخبة مهمتها 
عمل  اي  قبل  الجمهورية  رئيس  انتخاب  االوىل 
آخر. بالتايل فان هذه املادة تعلق الدور الترشيعي 
ملجلس النواب عند خلو سدة الرئاسة. ما يعني ان 
اي عمل ترشيعي قبل انتخاب رئيس للجمهورية 
معرض لالبطال امام املجلس الدستوري من الذين 
تكمن  هنا  املجلس.  هذا  مراجعة  حق  ميلكون 
املسؤولية الدستورية، النه يف ظل رصاحة النص 
الدستوري ال ميكن مقاربة الترشيع والتنازل عن 
دور الهيئة الناخبة ملجلس النواب. من هنا نخلص 
انتخاب  يف  تكون  االوىل  الرضورة  ان  القول  اىل 
رئيس للجمهورية، وبالتايل فان الدور الترشيعي 
ملجلس النواب يكون معلقا سندا اىل املادة 75، 
ما يعني انه ال ميكن القيام باي عمل ترشيعي يف 
ظل رصاحة النص الدستوري، كون مجلس النواب 
يتحول منذ تاريخ شغور مركز الرئاسة اىل هيئة 
ناخبة، التي هي ملزمة بحكم الدستور االنعقاد 
تعريض  طائلة  تحت  الرئيس  النتخاب  الفوري 
املجلس  امام  لالبطال  صدوره  يتم  قانون  اي 

الدستوري. 

الترشيعي  الدور  تعطيل  يرفض  القوى  بعض   ■
للمجلس، وآخرون يرونه هيئة ناخبة منذ 25 ايار 

2014؟
الترشيع،  سلطة  تعطيل  ميكن  ال  بانه  القول   □
رئيس  هو  الجمهورية  رئيس  ان  هو  الجواب 
الدولة، بالتايل ال ميكن دستوريا السري يف العمل 
الترشيعي الي سبب عىل حساب انتخاب الرئيس. 
هل توجد رضورة اكرب من هذا االمر؟ ان ذهاب 
املشرتع اىل تعليق الدور الترشيعي ملجلس النواب 
هو لحضه عىل انتخاب الرئيس برسعة قصوى عند 

خلو سدة الرئاسة، واظهار اولوية هذا االنتخاب 
االستثناء  ان  الدستوري.  الصعيد  عىل  واهميته 
عادة  والذي  الترشيع  سلطة  لتعطيل  الوحيد 
يعرف بالقوة القاهرة، امنا يتعلق - ويتعلق فقط 
- برشوط انتخاب الرئيس اذا كان هناك من حاجة 
قصوى اىل تعديلها، وال تشمل سائر االمور املعتربة 
اساسية ومتعلقة مبصلحة الدولة العليا التي يجب 
ان تنتظر انتخاب رئيس الجمهورية. ما يضاعف 
مسؤولية النواب الجراء هذا االنتخاب. فضال عن 
وجود  يف  مستحيل  الرضورة  ترشيع  تعريف  ان 
الخالفات السياسية بني الكتل النيابية، ما يجعل 
كل فريق يعترب القوانني التي تؤمن مصالحه هي 

التي تدخل فقط ضمن ترشيع الرضورة.

■ مع انتهاء العقد العادي، هل ستكون مثة دورة 
استثنائية، وَمن يصدر مرسومها يف غياب الرئيس؟

□ ان مجلس النواب، منذ تاريخ خلو سدة الرئاسة 
ودائم  حكمي  انعقاد  يف  هو   ،2014 ايار   25 يف 
مخصص النتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك 

بحكم القانون سندا اىل املادة 74، ما يعني هنا ان 
الحكومة ليست ملزمة حاليا فتح دورة استثنائية 
لهذا االمر، اال اذا ارادت ذلك بهدف تأمني الدور 
الترشيعي ملجلس النواب. عندها يكون املرسوم 
القايض بفتح الدورة االستثنائية للترشيع مخالفا 
مسؤولة  الحكومة  تكون  بالتايل   .75 للامدة 
دستوريا لجهة مشاركتها يف مخالفة رصيحة لنص 

هذه املادة.

■ اىل متى سيبقى مجلس النواب مقفال عىل  كل 
اشكال الترشيع، وكيف توافر النصاب الدستوري 
رئيس  النتخاب  يكتمل  وال  واليته  لتمديد 

للجمهورية؟
رئيس  النتخاب  واالفضل  الوحيد  الحل   □
للجمهورية، يف حال  تعذر التوافق، هو الرجوع 
الدستور  من   49 للامدة  صحيح  تفسري  اىل 
واعتامد االكرثية املطلقة من اعضائه، كنصاب 
املحددة  االوىل  الدورة  انقضاء  بعد  للجلسة 
تبيح  »القرارات  نظرية  بالثلثني.  فيها  النصاب 
املحظورات« هي نظرية ال قواعد محددة لها، 
وميكن ان تطبق يف ميادين قانونية عدة، لكنها 
ال ميكن ان تطبق يف املجال الدستوري، باالخص 
يف مطلق االحوال يجب ان تبقى محدودة يف 
وتاليف  اليها،  اللجوء  فيها  ميكن  التي  املجاالت 
ملخالفة  السلطات  من  واستعاملها  تطبيقها 
القوانني، وخصوصا يف لبنان حيث الشعب نفسه 

يهوى مخالفة القوانني.



2021
عدد 21 - حزيران 2015عدد 21 - حزيران 2015

منها،  االول  الفصل  يف  سيام  ال  السنة  هذه  مطردا  منوا  السياحة  قطاع  حقق 
الفنادق،  يف  االشغال  نسبة  وارتفاع  وزوار،  سياح  من  الوافدين  عدد  بزيادة 
واطالق وزارة السياحة مشاريع وخططا للنهوض بالقطاع نتيجة االستقرارين 
االمني والسيايس. وساهم تساقط الثلوج يف تشجيع السياح عىل زيارة لبنان 

ملامرسة رياضة التزلج

مقابلة
غالب نصار

التطور  استمرار  السياحة  وزارة  تتوقع 
املقبل،  الصيف  موسم  خالل  القطاع  يف 
والسيايس  االمني  االستقراران  ثابر  اذا 
والنهوض  التحفيز  مشاريع  وتحققت 
والخاص،  العام  القطاعني  بني  واملشاركة 
الوافدين  عدد  زيادة  توقع  مع  سيام  ال 
لالستفادة  واالجانب  والعرب  اللبنانيني 
باتت  التي  اللبنانية  السياحة  انواع  من 

تشمل جوانب مختلفة.
رشح وزير السياحة ميشال فرعون لـ"االمن 
مقارنة  السياحي  القطاع  عمل  تطور  العام" 
انحدارا  شهدا  اللذين  املاضيني  بالعامني 
فيها  مرت  صعبة  ظروف  جراء  ملحوظا 

البالد.

القطاع  لوضع  مقارنة  اجراء  لنا  هل   ■

نهاية العام حصل نمو 
في االعياد، وتجاوزت حركة 

املطار ستة ماليني راكب

مشروع "انا" لحض كل 
متحدر من اصل لبناني 

على زيارة لبنان وان مرة 
في حياته

نموٌّ مطرد منذ بداية 2015
وزير السياحة: أكثر من مشروع لنهوض القطاع 

واالعوام  الجارية  السنة  بني  السياحي 
املاضية؟

بني  االوىل  الواقع.  يف  مقارنتان  مثة   □

الجارية واالعوام  السنة  الفصل االول من 
السياحة  قطاع  يف  منوا  تظهر  السابقة، 
تظهر  والثانية   ،%  30 اىل   25 بنسبة 
خصوصا  والزوار  السياح  انفاق  يف  زيادة 
يف   % 100 نسبة  بلغت  منهم  الخليجيني 
الفصل االول من السنة، مع ان الحكومة مل 
الظروف  نتيجة  كاملة  بهمتها  تعمل  تكن 
يف  االمنية  الخطة  تكن  ومل  السياسية، 
مثة  كان  بل  بعد،  طبقت  املناطق  بعض 
تدهور امني يف عدد منها. اال ان دينامية 
الرسمي  السياحة  لقطاع  حاليا  جديدة 
املدين  املجتمع  وهيئات  الخاص  والقطاع 
والبلديات، ولعقد املؤمترات عىل اختالفها 
عامل  ايجابية  اىل  اكرث،  بالقطاع  للنهوض 
عاليا  التزلج  موسم  كان  حيث  الطقس 
ايضا.  السياح  نسبة  رفع  ما  السنة،  هذه 
بأس  ال  منو  حصل  املايض  العام  نهاية 
ورأس  امليالد  عيدي  فرتة  يف  خصوصا  به، 
رفيق  مطار  حركة  وتجاوزت  السنة، 
راكب  ماليني  ستة  عتبة  الدويل  الحريري 
يزال  ال  منها  جزء  كان  وان  سنة،  خالل 
لكن  السوريني.  تنقل  بحركة  مرتبطا 
نسبة   2014 عام  زادت  اللبنانيني  حركة 
شهدا  اللذين  و2013   2012 عامي  اىل 
من  العالية  النسبة  هذه  كثرية.  توترات 
الضوء  تسليط  علينا  ان  تعني  الوافدين 
عىل توسيع املطار، واللجنة املكلفة درس 
هذا االمر يجب ان تعمل ألن اي خطة او 
تستغرق  قد  املطار  لتطوير  فكرة جديدة 
سنوات. يجب توسيع عمله برسعة كونه 
املطلوب  بينام  ملحوظا،  اختناقا  عاىن 
السياح  وصول  حركة  تسهيل  عىل  العمل 

وتأمني حل بديل.

■ ماذا تقرتح ملعالجة هذه املشكلة؟
استخدام  جديا  الحكومة  تدرس  ان   □
الحريري  رفيق  مطار  غري  آخر  مطار 

الدويل. رمبا يكون مطار حامات نظرا اىل 
ورياق  عكار  يف  القليعات  مطاري  قرب 
السورية.  التوتر  مناطق  من  البقاع  يف 
الذروة  فرتات  يف خالل  استخدامه  ميكن 
فقط، بحيث يكون موجودا عند الحاجة 
اختناق يف مطار بريوت،  لتفادي حصول 
كبري  سياحي  مرفأ  توفري  يجب  كام 
توسيعه  بعد  جونيه  مرفأ  يكون  قد 
البحرية  وتطويره، ملالقاة حركة السياحة 

موجود،  تطويره  مرشوع  الصيف.  يف 
بني  بالتعاون  تحريكه  اعادة  ينبغي  لكن 
تحسني  كذلك  والخاص.  العام  القطاعني 
واوضاع  والنقل،  الخدمات  قطاعات  كل 
وتطوير  االسعار،  ومراقبة  الطرق، 
او  سلبا  تؤثر  ألنها  العامة  الخدمات 
ايجابا عىل السياحة. انا ادعو كل الزمالء 
الوزراء يك يقوم كل منهم بدوره يف هذا 

املجال.

■ ما هي ابرز الخطط التي اعدتها وزارة 
بالقطاع؟ للنهوض  السياحة 

السياحية  الحركة  نتابع ونواكب  □ نحن 
وفرصا  طاقات  تحمل  التي  التقليدية 
الصيف،  كسياحة  للنمو  وامكانات 
التزلج،  وسياحة  املؤمترات،  وسياحة 
املعامل  وسياحة  الطبية،  والسياحة 
نحاول  لكننا  والرتاثية.  واالثرية  الثقافية 
وافكار  مشاريع  عىل  الرتكيز  ايضا 
حمالت  مثة  تقليدية.  غري  جديدة 
مثل  الحياة"،  "لبنان  حملة  بعد  جديدة 
عقد  الذي  الطبية  السياحة  مرشوع 
ومرشوع  املايض،  العام  له  خاص  مؤمتر 
مع  اطلقناه  الذي  الفينيقيني"  "طريق 
يستغرق  وقد  العاملية،  السياحة  منظمة 
فكرته  وتقوم  الوقت.  بعض  تنفيذه 
كل  عىل  بلبنان  اكرث  التعريف  عىل 
فكرة  من  مستمدة  وهي  املستويات، 
منظمة  طورته  الذي  الحرير"  "طريق 
الطريق  هذا  وكان  الدولية،  السياحة 
الصني  اىل  وصوال  بالرشق  الغرب  يربط 
مؤمتر  يف  املرشوع  هذا  يف  بحثنا  والهند. 
اهمية  اكرث  العرب، وهو  السياحة  وزراء 
من "طريق الحرير" بسبب حضارة لبنان 
منطقة  حضارة  تطوير  يف  ساهمت  التي 
سنة.   1500 قبل  املتوسط  االبيض  البحر 
هذا  عرب  العام  للرأي  نبسط  ان  يجب 
بهذه  املتعلقة  العوامل  كل  املرشوع 
الحضارة الفينيقية اللبنانية ضمنا، ونضع 
هذا  من  سيستفيد  لبنان  حولها.  برامج 
االخرى،  املتوسطية  الدول  كام  املرشوع 
الن حضارته ليست ملكا لطائفة او فئة، 
ايضا  مرشوع  مثة  جميعا.  للبنانيني  بل 
االمني  مع  عرضناه  االغرتابية  للسياحة 
الدكتور  العاملية  السياحة  ملنظمة  العام 
"انا".  مرشوع  ويدعى  الرفاعي،  طالب 
الذي  هو  املغرتب  ان  هنا   "انا"  معنى 
لبنان".  "انا  اي  كان،  اينام  لبنان  ميثل 
او  مغرتب  كل  اىل حض  املرشوع  يهدف 
لبنان  زيارة  لبناين عىل  اصل  من  متحدر 
فيه  ونتوجه  حياته،  يف  واحدة  مرة  وان 

اىل الشباب اللبناين املغرتب مع برامج 

الوافدون الى لبنان في آذار
خالل  لبنان  اىل  الوافدين  عدد  احصاء  السياحة  وزارة  يف  والتوثيق  االبحاث  مصلحة  انهت 
والفلسطينيني، تضمن  اللبنانيني والسوريني  باستثناء  الدول،  توزعهم عىل  آذار 2015 ونسبة 

املعلومات اآلتية:
بلغ مجموع الوافدين اىل لبنان خالل آذار 106,397، مسجلني ارتفاعا بنسبة 27.6% مقارنة 

بالفرتة نفسها من عام 2014 حيث بلغ عددهم االجاميل 83,361.
بلغ عدد الوافدين العرب 36,229 يف مقابل 28,168 خالل الفرتة نفسها من عام 2014 )ارتفاع 
بنسبة 28.6%(. وبلغ عدد االوروبيني 33,847 يف مقابل 27,540 خالل الفرتة نفسها من عام 
مقابل  يف   15,451 االمريكية  القارة  من  الوافدين  عدد  وبلغ   .)%22,9 بنسبة  )ارتفاع   2014
11,728 خالل الفرتة نفسها من عام 2014 )ارتفاع بنسبة 31,7 %(. اما الوافدون من آسيا 
)باستثناء العرب( فبلغ مجموعهم 10,645 يف مقابل 9,907 خالل الفرتة نفسها من عام 2014.

• الوافدون العرب
شكل الوافدون العرب 34,1% من اجاميل القادمني اىل لبنان خالل آذار 2015. كان العراقيون 
 2014 عام  من  نفسها  بالفرتة  مقارنة   %20,5 بنسبة  ارتفاعا  مسجلني   )13,404( ابرزهم 
)11,127(، يليهم املرصيون )5,979( مسجلني ارتفاعا بنسبة 14.9% مقارنة بالفرتة نفسها من 
عام 2014 )5,203(، ثم االردنيون )5,759( مسجلني ارتفاعا بنسبة 21% مقارنة بالفرتة نفسها 
من عام 2014 )4,761(، واخريا السعوديون )4,976( مسجلني ارتفاعا بنسبة 104,7% مقارنة 

بالفرتة نفسها من عام  2014 )2,431(.

• الوافدون االوروبيون
كان   .2015 آذار  خالل  لبنان  اىل  القادمني  اجاميل  من   %31,8 االوروبيون  الوافدون  شكل 
الفرنسيون من ابرزهم )8,055( مسجلني ارتفاعا بنسبة 9.1% مقارنة بالفرتة نفسها من عام 
مقارنة   %58.9 بنسبة  ارتفاعا  مسجلني   )5,762( االملان  ثم   ،7,382 عددهم  بلغ  اذ   2014
بنسبة  ارتفاعا  الربيطانيون )4,095( مسجلني  يليهم  بالفرتة نفسها من عام 2014 )3,627(، 

31.3% مقارنة بالفرتة نفسها من عام 2014 )3,120(.

• الوافدون من قارة امريكا
شكل الوافدون من قارة امريكا 14,5% من اجاميل الوافدين اىل لبنان خالل آذار 2015. حل 
االمريكيون يف املرتبة االوىل )7,982( مسجلني ارتفاعا بنسبة 38,5% مقارنة بالفرتة نفسها من 
عام 2014 )5,763(، يليهم الكنديون )5,432( مسجلني ارتفاعا بنسبة 31,1% مقارنة بالفرتة 
ارتفاعا بنسبة 9.1% مقارنة   الربازيليون )863( مسجلني  نفسها من عام 2014 )4,142( ثم 

بالفرتة نفسها من عام 2014 )791(.

وزير السياحة ميشال فرعون.
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مثة  واملتقاعدين.  السن  لكبار  خاصة 
للتعريف  الريفية  السياحة  مرشوع 
بالريف اللبناين وتطويره من خالل بعض 

املشاريع التي تساهم فيها البلديات.

■ ما هي نسبة تطور قطاع السياحة يف 
االقتصاد وارتفاع ارقام الوافدين؟

□ النسبة الكربى من الوافدين جاءت من 
العراق ثم مرص، فاالردن والخليج واوروبا 
وامريكا. اما نسبة تطور القطاع فارتفعت 
عام كانت عليه يف االعوام املاضية، حيث 
عىل  وأثر   2012 عام  من  الركود  سيطر 
السياحة  قطاع  لكن  االقتصاد.  مجمل 
عاد وحقق منوا رمبا يبلغ نحو 10% من 
من   %1 نسبته  وما  االقتصادية،  الحركة 
حتى  اآلن  من  يزيد  وقد  العام،  النمو 
يتم حرص  ان  املنا يف  لكن  السنة.  نهاية 

اليمن،  ازمة  من  الناتج  السيايس  التوتر 
االزمة  انعكاسات  بعدما متكنا من ضبط 
السورية. وهذا ال يتم اال بضبط الخطاب 

الوضع  عىل  سلبا  ينعكس  ألنه  السيايس 
العام، ال سيام منه االقتصادي والسياحي. 
عن  لبنان  تحييد  عن  نتحدث  كنا  اذا 
تحييده  نقول  فال  فعال،  املنطقة  ازمات 
عن الرصاع مع العدو االرسائييل، لكننا ال 
نريده ارض رصاع. يجب ان نستفيد من 
وضامن  لبنان  مبساعدة  الخارجي  القرار 
استقراره، ومن الخطط االمنية التي تطبق 
السائدة  الحوار  واجواء  املناطق،  كل  يف 
نتمكن  ان  يف  امال  السياسية،  القوى  بني 
الرئايس  الشغور  ازمات  معالجة  من 
وتوقف الترشيع يف مجلس النواب، ألنها 
الدستورية  تنعكس شلال عىل املؤسسات 
السياسية  االزمات  هذه  لكن  والرسمية. 
والقانون.  الدستور  سقف  تحت  تزال  ال 
رغم ذلك، يجب تحصني تحييد لبنان عن 

ازمات املنطقة.

الرشكة  من  السياحة  وزارة  تبلغت 
املتخصصة  يونغ"،  اند  "ارنست  العاملية 
العامل،  يف  الفنادق  حجوزات  احصاء  يف 
ان نسبة االشغال يف الفنادق درجة اربع 
االول  الفصل  يف  بلغت  نجوم،  وخمس 
حتى  الثاين  كانون  )من   2015 عام  من 
نسبة جيدة  نهاية شباط( 53 %، وهي 

يف احصاءات الفنادق. 

حجوزات الفنادق %53

عىل الحكومة ايجاد حل لتفادي حصول اختناق  يف املطار خالل فرتات الذروة.
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تحقيق

تواصل ارسائيل تهديداتها ضد لبنان، ومنها الخروق اليومية لسيادته برا وبحرا وجوا، يف انتهاك مستمر للقرار 1701 مبندرجاته 
كلها. يف املستوى ذاته من العدوان، تكب قواها العسكرية واالمنية عىل اجراء مناورات متالحقة تحايك حربا محتملة عىل 

بلدنا، يف موازاة محاكاة واقع جبهتها الداخلية ومدى جهوزها لتلقي النتائج امليدانية املتوقعة

ال ينفك قادة العدو يرددون »ان املؤسسة االمنية االرسائيلية جاهزة لتوفري 
الحامية لسكان الدولة يف حال وقوع مواجهة عسكرية جديدة مع لبنان، 
وان افضل وسيلة للدفاع هي الهجوم«. لذلك، بعد اضطرارها وقف جزء من 
تدريبات جيشها، ال سيام املتعلقة باالحتياطيني والنظاميني حتى بسبب ازمة 
يف املوازنة، استأنفت هذه السنة التدريبات بوترية كاملة بهدف الوصول اىل 
جهوز عال للجيش يف اي وقت، بعد سلسلة اخفاقات عىل جبهة غزة والجبهة 

الشاملية مع لبنان.
يجمع الخرباء العسكريون عىل القول ان الهدف االساس من ارتفاع وترية 
تعاظم  عن  متواصل  تأكيد  ظل  يف  الداخلية،  الجبهة  محاكاة  املناورات 
قدرات املقاومة يف غزة ولبنان. برهان ذلك توايل التحذيرات الصادرة عن 
مسؤولني كبار يف الجيش يف شأن الخسائر التي ميكن ان تتكبدها الجبهة 
الداخلية يف الحرب املقبلة. وهم بذلك يسعون اىل امرين: اول توجيه رسالة 
مفادها ان لقوته  حدودا، وثان انه بسبب هذه الحدود يريد تحضري الرأي 
العام للتضحية مستقبال عرب دفع امثان باهظة، وهو اسلوب قديم جديد يف 

التعبئة املبارشة للمجتمع عىل الحرب.

ارسائيل  فتئت  ما  تراجع  خطر نشوب حرب جديدة،  يعني  هل هذا 
تحرض لها؟

التقديرات  افضل  ألن  مقبلة،  حرب  اي  من  خشيتهم  الخرباء  يخفي  ال 
لدى جهازيها السيايس والعسكري يتحدث عن »مثن باهظ« تتكبده، مع 
سيناريوهات اكرث سوءا تتحدث عن وضع كاريث تجد نفسها يف خضمه يف 
حال مبادرتها اىل شن حرب جديدة. لكن هذا ال يعني ان الوضع يدعو اىل 
االطمئنان. كل التحضريات االرسائيلية قامئة كأن الحرب ستقع اليوم قبل غد. 
يف املستوى ذاته تتالحق التحضريات يف الجانب املقابل. كال الطرفني يسريان 
عىل حد السكني. اذ ان اي خطأ من اي طرف قد يتدحرج اىل مواجهة وحرب.
مع  املرتافقة  االرسائيلية  للتهديدات  والعسكرية  السياسية  القراءة  ما هي 
االوضاع  بأن  توحي  كبرية  اخطار  من  هل  املستمرة؟  الضخمة  املناورات 
ذاهبة اىل التدحرج يك تصبح مواجهة بالحديد والنار؟ ماذا عن االستعدادات 

والتوقعات اللبنانية؟
اسئلة حملتها »االمن العام« اىل عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ياسني 

جابر والعميد الركن املتقاعد الياس فرحات.

داود رمال
aborami20@hotmail.com

املناورات اإلسرائيلية:
السيناريوهات محتملة وثمن الحرب باهظ 

التهديدات  جابر  ياسني  النائب  يتناول 
ما  التي  املناورات  منها  سيام  ال  االرسائيلية، 
عىل  محتملة  حرب  ملحاكاة  تجريها  انفكت 
ان  للحظة  نتصور  ال  ان  »علينا  بالقول:  لبنان 
الجميع  وعىل  خطرا،  تشكل  تعد  مل  ارسائيل 
الرعب  مرحلة  اىل  الوصول  لوال  انه  يدرك  ان 
املتوازن، او توازن الرعب، بني لبنان من خالل 
االرسائييل،  العدو  وبني  واملقاومة  الجيش 
لكان هذا االخري استسهل، كام قبال، استباحة 
السيادة اللبنانية والعدوان ساعة يشاء. لكنني 
من  تحايك  بها  تقوم  التي  املناورات  ان  ارى 
خاللها جبهتها الداخلية، اكرث مام تعرب عن ثقة 
ان  بعدوان عسكري ميكن  القيام  وقدرة عىل 
تنجز عربه شيئا ما. وهذا مل يعد ممكنا يف ضوء 

جهوز لبنان جيشا ومقاومة«.
يتطرق اىل الخروق اليومية للسيادة اللبنانية، 
ويا  الجوية.  واخصها  مستمرة  »انها  فريى 
ايضا  مبكيالني  الكيل  فان  الشديد  لالسف 
الحدود  لبناين عند  اذا وقف مواطن  مستمر. 
الدنيا  تقوم  املحتلة  فلسطني  اتجاه  يف  ونظر 
للقرار  وخرقا  تهديدا  ذلك  ويعترب  تقعد،  وال 
1701، بينام الطلعات الجوية املعادية، وكذلك 
واالمم  مستمرة  والبحرية،  الربية  االنتهاكات 
)اليونيفيل(  الجنوب  يف  قواتها  عرب  املتحدة 
التي  والتقارير  الخروق.  بتسجيل  تكتفي 
يرد  املتحدة  لالمم  العامة  االمانة  اىل  ترسلها 
باآلالف،  سنويا  تعد  التي  الخروق  عدد  فيها 
لبنان  حق  يف  املجحفة  السياسات  من  وهذه 
ان  املطلوب  فيام  ارسائيل،  مع  واملتساهلة 
تعمد االمم املتحدة اىل ادانة شديدة للخروق 

االرسائيلية والعمل عىل وقفها«.
سد  اقامة  ارسائيل  مبارشة  عند  جابر  يتوقف 
»يعرب  ويعتربه  لبنان،  مع  بحري  وآخر  بري 
مع  ويتناقض  تعيشها،  التي  الهلع  حالة  عن 
مناوراتها املستمرة التي تحايك حربا ضد لبنان، 
هذه  خالل  من  رسائل  ارسال  تحاول  حيث 
وجاهزة.  قوية  بانها  واالجراءات  املناورات 
لكنني استبعد، بعد الذي منيت به من هزائم 

جابر: لوال توازن الرعب 
الستسهل العدو العدوان

انتصار،  اي  تحقيق  عىل  قدرتها  لبنان،  يف 
اىل  يؤدي  ال  الجو  سالح  عىل  االتكال  الن 
مغامرة  »اي  ان  من  ويحذر  ميدانية«.  نتيجة 
ارسائيلية يف هذا االتجاه تعني تفجري املنطقة 
كلها. يف ضوء جهوز القوى اللبنانية، لن يكون 
اي عدوان ارسائييل سهال. نحن نعيش يف هذه 
 ،1982 عام  الجتياح  السنوية  الذكرى  االيام 
ما  عقب.  عىل  رأسا  انقلبت  االوضاع  ونرى 
يومنا  يف  مستحيال  صار  حينه،  يف  ممكنا  كان 
الحارض، الن الوضع يف لبنان صار مختلفا كليا، 
هناك قوى قادرة عىل افشال اي عدوان، ولن 
لالسف  ويا  كان  كام  نزهة  عن  عبارة  يكون 

اجتياح 1982. فزمن اول تحول«.
السياسية  والجهود  الدولية  االحاطة  حول 
مغامرة  اي  ملنع  املبذولة  والديبلوماسية 
وجود  خالل  »من  ان  جابر  يوضح  ارسائيلية، 
قوات اليونيفيل مثة متاس يومي بني املسؤولني 
والسياسيني  واالمنيني  العسكريني  اللبنانيني 
املنسق  مع  قائم  والتنسيق  القوات،  وهذه 
ودور  كاغ،  السفرية  املتحدة  لالمم  العام 
اليونيفيل مشكور ومقدر. وهي ال تقوم بدور 
الصعيد  عىل  تساعد  امنا  فحسب،  عسكري 
املجتمع  لها من  االجتامعي. هناك قبول كبري 
رئاستي  يف  مسؤوليه  عرب  ولبنان  الجنويب، 
الخارجية  ووزارة  والحكومة  النواب  مجلس 
يذكر دامئا االمم املتحدة بتحرير ما تبقى من 
ارض لبنانية محتلة. علينا عدم اغفال انه بعد 
ليس   2006 حرب  يف  الحربية  االعامل  انتهاء 
مثة وقف رسمي الطالق النار بل وقف اعامل 
االنسحاب  لجهة  عليه  االتفاق  تم  ما  عدائية. 
يحصل.  مل  محتلة  تعترب  جنوبية  مناطق  من 
والجزء  كفرشوبا  وتالل  شبعا  مزارع  زالت  ما 
تزال  وال  محتلة،  الغجر  قرية  من  الشاميل 
مستمرة،  االرسائيلية  واالستفزازات  التحرشات 
التذكري  الرسمي،  املستوى  عىل  دامئا،  وعلينا 
وابقاؤها حية ومطروحة عىل طاولة  بقضيتنا 
االمن،  ومجلس  املتحدة  لالمم  العام  االمني 
استعادة  اىل  اآليلة  املساعي  يف  واالستمرار 

ال توفر اسرائيل فرصة 
لعمل عدائي، وقد تلجأ 
الى عمليات امنية تحت 

غطاء تكفيري

النائب ياسني جابر.

التزام  عن  ذاته  الوقت  يف  والتعبري  الحقوق، 
للرأي  واضحا  صار  وقد   .1701 القرار  لبنان 
االعامل  اىل  يبادر  َمن  ان  العاملي  العام 

العدوانية دامئا هي ارسائيل«.
العدو االرسائييل اىل تفعيل  عن احتامل لجوء 
اعامله االمنية يف الداخل اللبناين، يف ظل عدم 
الواسع وسط خشية من  العدوان  القدرة عىل 
الرسائل  اللبنانية يف سياق  الساحة  استخدامها 
االعرتاضية عىل التطورات االقليمية، يؤكد »ان 
الخشية قامئة دامئا، وارسائيل مل توفر فرصة اال 
نفذت عمال عدائيا. وقد تلجأ اىل عمليات امنية 
من خالل استعامل بعض االدوات وتحت غطاء 
العدو  لدى  التخريب  موضوع  اذن،  تكفريي. 
قائم وغري مستبعد، وهو يلجأ اىل اعامل تهدف 
اىل اذكاء الفتنة. لكن الواضح من املسار العام 
يف الخارج ان االتفاق بني القوى الكربى وايران 
ان  من  اكرب  وهو  النهائية،  صيغته  اىل  ذاهب 
يتم افشاله من خالل رسائل عرب لبنان او غريه. 
السلبي  رمبا اقىص ما تحاوله ارسائيل الدخول 

عىل الخط لتحسني الرشوط واملكاسب«.

مناورات ارسائيل تحايك جبهتها الداخلية اكرث من قدرتها عىل القيام بعدوان.
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ينطلق العميد الركن املتقاعد الياس فرحات يف 
من  االرسائيلية  العسكرية  للمناورات  مقاربته 
ان »تدهور االوضاع يف املنطقة العربية، وغياب 
سوريا  يف  الداخلية  الحروب  واشتعال  االستقرار 
والعراق وليبيا والسودان والصومال، اىل الحروب 
غري  والوضع  اليمن،  يف  والخارجية  الداخلية 
املستقر يف لبنان واالردن ومرص، مينع قيام اي جهد 
عسكري وسيايس عريب من اجل استعادة الحقوق 
العربية يف فلسطني. يف ظل هذه االوضاع تنظر 
ارسائيل بعني القلق اىل استمرار وجود املقاومة يف 
لبنان وفلسطني. لذا تركز يف مناوراتها العسكرية 
وللعمليات عىل  لهجوم صاروخي  التصدي  عىل 
قيادة  انشأت  الغاية  لهذه  الداخلية.  الجبهة 
خاصة هي قيادة الجبهة الداخلية، تعنى بتدابري 
الداخل.  يف  عند حصول هجامت  املدين  الدفاع 
كلفت  عدة  مناورات  القيادة  هذه  اجرت  وقد 
العامة.  الحياة  الخزينة خسائر نظرا اىل تعطيل 
وهي حاكت هجوما عىل لبنان يجري من خالله 

رضب مواقع املقاومة عىل االرايض اللبنانية«.  
اليومية  االرسائيلية  الخروق  فرحات  يتناول 
يف  الخروق  »تدخل  ويقول:  اللبنانية،  للسيادة 
االجواء  عىل  املستمر  االرسائييل  العدوان  سياق 
اللبنانية، نظرا اىل عدم توافر اسلحة دفاع جوي 
قيادة  توثق  لهذا  اللبناين.  الجيش  لدى  فاعلة 
اىل  وترسلها  االرسائيلية  الجوية  الخروق  الجيش 
قيادة القوة الدولية يف الجنوب واىل مجلس االمن 
واالمانة العامة لالمم املتحدة. كذلك تقوم القوات 

فرحات: العدوان االسرائيلي
احتمال وارد

االرسائيلية بخروق عىل الخط االزرق ويف مزارع 
شبعا، يتعامل معها الجيش الذي قدم ثالثة شهداء 
وقتل اثنني من العدو بينهام ضابط، عندما حصل 
خرق يف شبعا. وهو يتعامل مع الخروق االخرى 
كل بحسب حالتها. يف بعض االحيان بالتنسيق مع 

املقاومة«. 
سد  اقامة  مبارشة  اىل  ارسائيل  لجوء  ابعاد  عن 
بري وآخر بحري مع لبنان، يعترب ان »السد الربي 
االرسائييل ليس جديدا، بل هو سياج تقني مكهرب 
عىل طول الحدود، تسرّي يف محاذاته قوات العدو 
دوريات عىل مدار الساعة. ركز العدو عىل السياج 
رادارا ضد االشخاص واجهزة احساس وكامريات. 
اما بالنسبة اىل الحدود البحرية،  فتحاول ارسائيل 
عزل ما اغتصبته من املنطقة االقتصادية الخالصة 
التي تنصب عليها منصات استخراج الغاز. لهذه 
الغاية تقوم بزرع الغام وتسرّي دوريات يف جوار 

املنصات«.
عن خطر قيام ارسائيل بعدوان عىل لبنان، يقول 
فان  املنطقة،  يف  الوضع  ضبابية  »رغم  فرحات: 
احتامل قيام ارسائيل بشن عدوان ال يزال واردا، 
ويعد احد االهداف االساسية للقيادة االرسائيلية 
هذا  ملبارشة  السانحة  الفرصة  عن  تبحث  التي 
العدوان. عليه، يفرتض بالجيش اللبناين يف مناطق 
انتشاره ان يلجأ اىل اتخاذ تدابري دفاعية بالتنسيق 

مع القوات الدولية واملقاومة«. 
يتوقف عند االحاطة الدولية والجهود السياسية 
والديبلوماسية املبذولة لردع ارسائيل عن القيام 

الدويل  املجتمع  انشغال  »رغم  ويؤكد:  بعدوان، 
وجامعة الدول العربية بالحرب عىل االرهاب يف 
واليمن،  ليبيا  بازمات  وانشغالها  والعراق  سوريا 
اللبنانية تتحرك عربيا ودوليا  الديبلوماسية  نرى 
محتمل،  ارسائييل  عدوان  اي  من  للتحذير 
يف  سواء  ارسائييل  استعداد  اي  تطويق  وتحاول 
االمم املتحدة ولدى االتحاد االورويب ومع الدول 
مجلس  الدامئني يف  واالعضاء  والعربية  الصديقة 

االمن«. 

تركز املناورات العسكرية 
على التصدي لهجوم 

صاروخي وللعمليات على 
الجبهة الداخلية

العميد الركن املتقاعد الياس فرحات.

تحضريات عسكرية للعدو مواكبة للمناورات.

الطبعة الثانية

في المكتبات
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الفرنسيني.  من  املدعومني  املرصيني  ومطرقة 
بشري  وتنازل  املعركة  باشا  ابراهيم  خرس 
دام  حديدي  حكم  بعد  االمارة  عن  الشهايب 
50 عاما، تخللته حروب ومعارك وكر وفر بينه 
والوالة، وخصوصا وايل عكا احمد باشا الجزار. 
نفي الشهايب اىل اآلستانة وتويف يف مالطة حيث 
تجربة  عىل  اجهزوا  الذين  العثامنيون  ارسله 
االستقالل الذايت اللبناين، وبدأت مرحلة مؤملة 
بني  عاما   20 من  الكرث  الجبل  طبعت  دامية 
الوضع  تدحرج  حيث  و1860،   1840 عامي 
 ،1860 عام  انفجر  ان  اىل  وسلبية  مأسوية 
ووقعت املأساة املعروفة التي ذهب ضحيتها 
لبنان وسوريا،  االبرياء يف  عرشات اآلالف من 
بتحريض من العثامنيني وتدخل مبارش منهم، 
سانحة  الفرصة  رأت  اوروبية  دول  وبتغايض 
الجرح  يف  وااليغال  قدم،  موطئ  لتأسيس 

اللبناين وصب الزيت عىل النار.
بروتوكول  مبنافع  لبنان  َنِعَم  القامئقاميتني،  بعد 
يديرها  عثامنية  مترصفية  جعله  الذي   1864
حفاظا  العثامنية،  السلطنة  رعايا  من  مسيحي 
عىل ماء وجه السلطنة التي تنازلت عن حكمها 
الكوندومنيوم  اىل  واوكلته  لبنان،  عىل  املبارش 
لبنان  جبل  جعل  يجيز  الذي  الجديد  االورويب 
ادارة مستقلة ذاتية من برشي اىل جزين. وهو 
عىل  واالستقرار  واالعامر  االزدهار  باب  فتح  ما 
مرصاعيه يف الجبل اللبناين ومحيطه، رغم الرفض 

اذا شئنا االختصار، قلنا ان هذه االرض التي سامها 
الكتاب املقدس لبنان، شهدت اول تجمع سيايس 
وطني كياين مع االمري فخر الدين الثاين املعني 
الكبري، اواخر القرن السادس عرش وبدايات القرن 
السابع عرش. هذا االمري العريب التنوخي املتحدر 
من قبيلة كرمية طيبة االرومة، توصل اىل اقتناعني 
راسخني ميزا حكمه وطبعا مسريته: السعي اىل 
والتعايش  الوحدة  وترسيخ  والحرية،  االستقالل 
بني ابناء الجبل واالمارة التي حكمها وامتدت من 
صفد من وعجلون يف االردن اىل حلب يف سوريا.

عندما  الوطنية  الوحدة  دعائم  الدين  فخر  ارىس 
اللبنانية  االمارة  ابناء  نواته  مختلطا  شكل جيشا 
قادة  املسيحيني  وجعل  املختلفة،  الطوائف  من 
يف  ورشكاء  حكمه  يف  ومستشارين  جيشه  يف 
الوطن.  عن  الدفاع  يف  اساسيني  وحلفاء  االرض 
والوفاء  املحبة  الدين  فخر  املسيحيون  بادل 
والوالء، فكانوا له السند والدعامة يف السعي اىل 
عمل  العثامنيني.  سطوة  من  والتحرر  االستقالل 
بحنكة وواقعية وشجاعة. كان يدرك ان السلطنة 
العثامنية قوية ومقتدرة، لكنها ليست قضاء ال رد 
له، واسس ملا يصلح عىل تسميته اليوم بحق تقرير 
املصري، او بالحد االدىن الحكم الذايت، او االستقالل 
الذايت، اذا مل يكن يف االمكان اعالن االستقالل التام 
أو االنفصال الحاد. حّصن الساحة الداخلية، وميم 
امللكية  باوروبا  ُيعرف  ما  او  الغرب  وجهه شطر 
واالقطاعية آنذاك. مل تستسغ السلطنة وعمالؤها 
حصل.  ما  فحصل  واهدافه،  الدين  فخر  مرامي 
شنت الحرب عليه وتهاوى حلم االستقالل، وانتهى 
االمري الكبري شهيدا يف اآلستانة ضحية تآمر وحسد.
عن  الشهايب  الثاين  بشري  االمري  يشذ  مل 
اسسها،  الدين  فخر  وضع  التي  "االسرتاتيجيا" 
لكنه اختلف عنه باالساليب والتكتيكات اذا جاز 

املتوسط(،  )البحر  الدافئة  املياه  اىل  بالوصول 
وضعت االمارة الشهابية يف عني العاصفة.

ساهمت الوصاية املرصية وجيش ابراهيم باشا 
ومامرساته التي رأى قسم كبري من ابناء الجبل 
ومجحفة،  وقاسية  واستفزازية  تعسفية  انها 
فانطلقت  ضدها،  اللبنانيني  ثورة  اشعال  يف 
دير  من  للثورة  اول رشارة   1840 ايار   27 يف 
القمر عندما اجتمع مسيحيو البلدة ودروزها 
املرصي،  باشا  ابراهيم  محاربة  عىل  واقسموا 
انحاء  يف  والثورة  العصيان  اىل  الدعوة  وبثوا 
البالد. يف 4 حزيران من السنة عينها، اجتمع 
وتالوينهم  ومذاهبهم  بطوائفهم  اللبنانيون 
ُعرف  ما  انطلياس، يف  يف  والحزبية  السياسية 
بعد ذاك بـ"عامية انطلياس"، وايدوا دعوة دير 
القمر اىل الثورة، وحضوا اللبنانيني عىل دعمها 
ثورة  اول  العام  ذلك  كان  ركابها.  يف  والسري 
املرصيني  وجه  يف  لبنانية  انتفاضة  او  لبنانية 
الواقع  الشهايب،  بشري  يساندون  كانوا  الذين 
بني سندان العثامنيني املدعومني من االنكليز 

التعبري. زمن املعنيني غري زمن الشهابيني. حكم 
بشري قاسم بيد من جديد. االمن واالمان اولوية 
العباد.  وطأمنة  البالد  واستقرار  الحكم  لثبات 
االزدهار  من  بعقود  الشهابيني  امارة  َنُعمت 
من  ومحطات  سنوات  اعرتضتها  واالستقرار 
الوالة  جشع  من  بسبب  واالضطرابات  القالقل 
الوحدة  ان  اال  الجباة وتخاذل االرادات.  وطمع 
كانت  والدسائس  بالشدة،  وان  مصانة  كانت 
ُتقابل بالخشونة، وحركات التمرد تواجه باساليب 

تتفق مع مفاهيم ذلك الزمن.
واحالم  الغرب  ودسائس  العثامنيني  مؤامرات   
محمد عيل باشا بوراثة ارايض السلطنة من مرص 
اىل آسيا الصغرى، مرورا بلبنان وسوريا، واستفاقة 
واالثنيات،  القوميات  ويقظة  البلقان   شعوب 
الروسية  االمرباطورية  اىل  املحموم  والسعي 

الذي ابداه البطل اللبناين يوسف بك كرم ملا سامه 
االحتالل الجديد يومها، فتصدى ومعه املئات من 
اللبنانيني لعسكر املترصف داود باشا يف الفيدار 
وحاالت، وخصوصا املوقعة الشهرية بنشعي التي 
الرجل  ان  اال  انترص فيها عىل عسكر املترصف. 
انتهى منفيا يف مرسيليا ومات يف فرنسا، واعيدت 

رفاته اىل مسقطه اهدن.
من لبنان الكيان واالستقالل الذايت املحمي دوليا 
اتفاق سايكس  الكبري عام 1920 بعد  لبنان  اىل 
– بيكو، فاالنتداب الذي شهد تحوالت جغرافية 
لبنان  مؤثرة.  لبنانية  وسياسية  ودميوغرافية 
املترصفية من جزين اىل برشي تحول اىل لبنان 
الكبري من العريضة اىل الناقورة، ومن املتوسط اىل 
مشارف القلمون السورية، وضمت اليه االقضية 
االربعة وطرابلس وبريوت ومدن الساحل، فبات 
 - درزيا  كان  بعدما  متنوعا  متعددا  مختلطا 

مسيحيا يف املترصفية. 

اال ان لبنان الدولة بنظامها الربملاين الذي نعيشه 
عام  قام  الذي  الوطني  امليثاق  وليد  هو  اليوم، 
تجربة  وهو  واملسيحيني،  املسلمني  بني   1943
تستحق ان ُتعاش وان تصان رغم الزالت والهنات 
التي صادفتها، والعقبات والعرثات التي واجهتها. 
الديكتاتوريات  ملوج  كارسا  كان  الدولة  لبنان 
عاشها  التي  واالضطرابات  االحادية  واالنظمة 
محيطه منذ قيام الكيان االرسائييل الغاصب عام 
1948، وما تاله ونتج عنه من مآس وآالم للشعب 
الفلسطيني الذي اقتلع من ارضه، وتبدد شتاتا يف 
بقاع االرض، وكان للبنان دور كبري يف ايواء عرشات 
اآلالف من الالجئني الفلسطينيني )وبات عددهم 
يربو عىل نصف مليون فلسطيني داخل  اليوم 
لبنان(. لبنان الدولة الدميوقراطية كان ـ وال يزال 
اىل حد ـ البلد الوحيد يف محيطه الذي يحصل 
فيه تداول للسلطة، وانتخاب رئيس للجمهورية، 
معتقد،  وحرية  مرصفية،  ورسية  حر،  واقتصاد 
وانشاء االحزاب، ونظام تعليم متطور، وجامعات 
راقية، ومستشفيات ذائعة الصيت. لبنان الدولة 
عاش خضات، وشهد ثورات واضطرابات، وعاىن 
ارسائيلية  واجتياحات  وحروب  تدخالت  من 
اىل  وهّجرت  واحتلت  واحرقت  وقتلت  دمرت 
ان كان التحرير عام 2000، وقبله اتفاق الطائف 
انتاج  واعاد  اللبنانية،  للحرب  حدا  وضع  الذي 
السلطة تبعا ملوازين القوى التي حتمت ان تضع 

الحرب اوزارها.
قام لبنان الكيان مع فخر الدين، ولبنان املستقل 
الحرب  بعد  الكبري  ولبنان  املترصفية،  مع  ذاتيا 
العاملية االوىل، ولبنان االستقالل يف الحرب العاملية 
الثانية، ولبنان الطائف بعد الحرب اللبنانية. يف 
ذلك كله خالصة مؤملة لكن مدهشة. مؤملة الن 
آخر  جديد  لبنان  عن  تتمخض  كانت  الحروب 
عصفت  التي  التجارب  الن  ومدهشة  ومتغري، 
بلبنان ما كان لبلد او وطن آخر ان يتحملها لو 
مل يكن لبنان بالقوة غري املنظورة التي يتمتع بها 
او تحميه. يقوم دامئا من التجارب مدحرجا حجر 
بأس  ومتحديا  الظلامت،  يأس  وطاردا  املوت، 
الجبابرة واالمم، متسلحا باالميان وحامال مشعل 

الحرية. 
يصبو  اليوم  والدولة.  الكيان  لبنان  عىل  شهدنا 

املخلصون اىل لبنان الوطن. 
لبنان وليد آالم ونتاج تضحيات وخالصة مبادئ 

كتب احراره حروفها بدمائهم.

تقرير

او  قيادية  او حربا، بشخصية  او ضمورا، سالما  لبنان حضورا  اسم  ارتبط  التاريخ  عرب 
برصاع االمم او التسويات الكربى. من فخر الدين اىل بشري الشهايب اىل يوسف بك كرم، 

ومن سايكس بيكو اىل اتفاق الطائف

جورج ياسمني
georgesyasmine@hotmail.com

الحروب كانت تتمخض عن لبنان جديد آخر ومتغري.قصة كيان تعاقبت عليه ازمات محيطه.

التجارب التي عصفت 
بلبنان ما كان لبلد او وطن 

آخر ان يتحملها

عابرا بثورات وإضطرابات وتدّخالت وحروب
من الكيان إلى الدولة... في إنتظار الوطن
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كردستان مؤشٌر إلى مستقبل العراق واملنطقة:
فدرلة وأقاليم أم تقسيم ودويالت؟

استثنائية  بزيارة  البارزاين  مسعود  العراق  كردستان  اقليم  رئيس  قام  فرتة  قبل 
للواليات املتحدة مل ينتبه اليها كثريون، بفعل التطورات االقليمية التي حجبتها. 
املفارقة ان الزيارة تزامنت مع جدل حول مرشوع قانون يف الكونغرس االمرييك 
والبشمركة  السنية  العشائر  وتسليح  العراقية،  املكونات  مع  بالتعامل  يسمح 

الكردية عىل نحو مستقل عن بغداد 

واشنطن  اىل  الكردي  الزعيم  يذهب  مل 
للمطالبة بتسليح البشمركة وتعزيز قدراتها 
لتحريك  ايضا  امنا  فحسب،  العسكرية 
واستكشاف  الكردية  الدولة  موضوع 
املستقبلية.  وآفاقها  قيامها  امكانات 
هي  هذه  بأن  مقتنع  البارزاين  فمسعود 
اللحظة التاريخية السانحة القتناص الدولة 

الكردية وتحويل الحلم اىل حقيقة.
االسالمية  الدولة  تنظيم  تحرك  كان  اذا 
داخل  للحدود  العابر  ومتدده  )داعش( 
وما  االسالمية،  الدولة  واعالنه  العراق 
او  عربية"  "افغانستان  تسميته  ميكن 
الذي طغى عىل املشهد  "داعشستان"، هو 
وكان  املايض،  الصيف  من  بدءا  العراقي 
الدراماتيكية،  والتطورات  االحداث  عنوان 
ال  الذي  االحداث  لهذه  اآلخر  الوجه  فان 
العراق  اكراد  تحرك  يتمثل يف  اهمية،  يقل 
واعالنهم نية االنفصال عن بغداد وتحويل 
دولة  اىل  فيديرايل  اقليم  من  كردستان 
مستقلة. هذا التطور ال ينبئ بتحول جذري 
العراق ومستقبله ككيان ونظام  يف خارطة 
املنطقة  خارطة  يف  بتغيري  ييش  بل  فقط، 
الجيوسياسية، هو الثاين من حيث االهمية 
عام. فدولة كردستان يف  مئة  منذ  والحجم 
يف  املهم  الثاين  التغيري  ستكون  قيامها  حال 
الرشق االوسط بعد دولة ارسائيل، وستطلق 
اشارة البدء لـ"رشق اوسط جديد" يختلف 

عن  رشق اوسط سايكس ـ بيكو.

ورئيس  املاليك  السابق  الحكومة  رئيس 
الذي  البارزاين  مسعود  كردستان  اقليم 
من  خيبته  االمريكيني  املسؤولني  اىل  نقل 
وصلت  معه  العالقة  بأن  واقتناعه  املاليك، 
ضياع  من  وتخوفه  مسدودة،  طريق  اىل 
عليها  حصل  التي  واالنجازات  املكتسبات 

االكراد بسبب السياسة التوسعية للامليك.
"داعش"  بروز  قبل  اعطى  البارزاين  كان 
اربيل  بني  التحالف  ان  اىل  كافية  اشارات 
وجاءت  والتفكك،  التآكل  يف  آخذ  وبغداد 
انتهى  التحالف  هذا  ان  لتثبت  االحداث 
تحولوا  االكراد  وان  الواقع،  ارض  عىل 
جديد  متوضع  واىل  جديدة  حسابات  اىل 

يف  االكراد  يراود  حلم  كردستان،  دولة 
منذ  خصوصا،  العراق  ويف  عموما،  املنطقة 
كردستان  تشكل  ان  عىل  السنني،  عرشات 
ومركز  الدولة  لهذه  الصلبة  النواة  العراق 
املوزعني  لالكراد  واالستقطاب  الجذب 
اصطدم  لطاملا  وسوريا.  وايران  تركيا  بني 
بالواقع  الكردي  الحلم"  ـ  "املرشوع  هذا 
عىل  الثالث  الدول  هذه  واتفاق  الصعب 
مجرد  وهي  حتى  الكردية  الدولة  محاربة 
عابرة  دولة  ستكون  النها  ومرشوع،  فكرة 
للحدود، وستقتطع من هذه الدول مناطق 
زعزعة  يف  سببا  وستكون  واسعة،  حدودية 

املنطقة. استقرار 
من  بدءا  للعراق  االمرييك  االحتالل  شكل 
ومهم  واقعي  تحول  نقطة  اول   2003 عام 
كان  الذين  لالكراد  السيايس  املرشوع  يف 
لهم دور اسايس يف معادلة العراق الجديد، 
تحالف  عرب  حسني،  صدام  بعد  ما  عراق 
ارسائه  يف  ساهم  الشيعة  مع  مسبوق  غري 

وااليرانيون،  االمريكيون  عليه  والتشجيع 
الداخيل  الرصاع  يف  مرجحة  قوة  وشكل 
االحتالل  فرتة  يف  اخذ،  الذي  العراقي 
سنيا.  ـ  شيعيا  مذهبيا  طابعا  االمرييك، 
العراق طيلة فرتة  االكراد يف شامل  استفاد 
اقليمهم  دعائم  لرتسيخ  االمرييك  االحتالل 
ومامرسة ما هو "اكرث من حكم ذايت واقل 
يجعلوا  ان  يف  ونجحوا  مستقل"،  من حكم 
العراق تجربة ناجحة  من تجربة كردستان 
بكل املقاييس، بحيث بدت مثل "واحة يف 
صحراء". بينام كان العراق يغرق يف فوىض 
االقتتال والعنف، كان االقليم الكردي ينعم 
وتحول  اقتصادي،  ورخاء  امني  باستقرار 
فعال اىل مركز جذب لالستثامرات، خصوصا 

يف قطاعات النفط والسياحة واالتصاالت.
بعد االنسحاب االمرييك حاول االكراد اكامل 
مكتسباتهم  تكريس  وارادوا  به،  بدأوا  ما 
وترشيعها عرب وضع املادة 140 من الدستور 
املتنازع  املناطق  بوضعية  تتعلق  التي 
عليها بني اربيل وبغداد موضع التنفيذ. ما 
بالنفط  الغنية  كركوك  مدينة  وضع  يعني 
من  مزيد  وعرب  الكردية،  السيطرة  تحت 
االجراءات "االستقاللية" يف مقدمها تصدير 
الخارج  من  مبارشة  وبيعه  كردستان  نفط 
عرب تركيا، من دون املرور باملركز والحكومة 

يف بغداد.
وطموحاتهم  االكراد  توجهات  لكن 
التي  املاليك  نوري  بحكومة  اصطدمت 
املركزية،  السلطة  عىل  قبضتها  احكمت 
النزعة  من  الحد  اتجاه  يف  وتحولت 
واستيعاب  كردستان  لدى  "االستقاللية" 
هذا  اتخذ  وتطويعها.  الزائدة  طموحاتها 
حادا  طابعا  وبغداد  اربيل  بني  التباين 
االيقاع"  "ضابط  غياب  مع  وتصادميا 
بني  العالقة  يف  تدهور  وحصل  االمرييك، 

شوقي عشقوتي
lionbars@hotmail.com

اعتربه املاليك حيادا سلبيا ويساهم يف رفع 
جاء  وانه  خصوصا  عليه،  الضغوط  درجة 
االكراد  جانب  من  ميداين  بتحرك  مرفقا 
كأمر  والحاقها  كركوك،  عىل  اليد  لوضع 
يتجزأ  ال  جزءا  واعتبارها  بكردستان  واقع 
آخر  الجراء  مكمال  جاء  اإلجراء  هذا  منها. 
جيهان  ميناء  عرب  النفط  تصدير  يف  متثل 
عالقات  تربطها  التي  ارسائيل  اىل  الرتيك 
كثرية  مجاالت  يف  كردستان  مع  وصالت 
وكانت  واقتصادية،  واستخباراتية  عسكرية 
املستقلة  الكردية  الدولة  تأييد  اىل  السباقة 
لها،  مساند  امرييك  موقف  عىل  والتشجيع 
اظهرت  اوباما  باراك  الرئيس  ادارة  ان  مع 
تحفظا واعرتاضا عىل اعالن الدولة الكردية 
اكرث  الوضع  تعقيد  يف  ستساهم  النها 

وتفجريه يف العراق واملنطقة.
قدما  امليض  عىل  تصميام  البارزاين  ابدى 
دولة  كردستان  واعالن  االنفصال  خيار  يف 
التاريخية  اللحظة  ان  معتربا  مستقلة، 
الفرصة  وان  اتت،  قد  انتظارها  طال  التي 
العراقية  الفوىض  ظل  يف  حاليا  السانحة 
الدويل  واالنشغال  االقليمي  واالرتباك 
تردد  دون  من  اقتناصها  ينبغي  نادرة، 
ستضيع  فانها  ذلك  يحصل  مل  واذا  وتأخري، 
لسنوات  تعويضها  االمكان  يف  يكون  ولن 
املقابل  يف  اربيل  حكومة  تلقت  وعقود. 
بعدم  ودولية  اقليمية  وتحذيرات  نصائح 

والدولة  االنفصال  مرشوع  اىل  االنزالق 

تقرير

حكومة  النزاع،  طريف  بني  "الحياد"  بعنوان 
االنخراط  ورفض  "داعش"،  وتنظيم  املاليك 
عسكريا يف الحملة ضد "داعش" الستعادة 
الحياد  هذا  عليها.  استولت  التي  املناطق 

شرق اوسط سايكس ـ بيكو 
يتغير، و"حلم" الدولة 

يصطدم بالواقع االقليمي

رغم االنضواء في السلطنة 
العثمانية لم يذب االكراد، 

ولم يخسروا سماتهم

ال احصاءات دقيقة موثقة عن اعداد االكراد يف البلدان التي ينترشون فيها. لكن التقديرات 
تحدد رقم 40 مليون نسمة يف الرشق االوسط، موزعني بني تركيا )20 مليونا(، وايران )8 
ماليني( والعراق )7 ماليني( وسوريا )3 ماليني(، اضافة اىل اكراد الشتات يف اوروبا خصوصا 

املانيا والسويد )مليونان(.
االكراد هم اكرب مجموعة قومية يف الرشق االوسط، وليس لهم وجود سيايس وسلطوي 
ودهوك  اربيل  محافظات:   3 اىل  العراق  كردستان  تتوزع  حيث  العراق،  شامل  يف  اال 
والسليامنية، ويقودها حزبان سياسيان مناضالن: الحزب الدميوقراطي الكردستاين بقيادة 
مسعود البارزاين، واالتحاد الوطني الكردستاين بقيادة جالل طالباين حتى االمس القريب.
علويون  اكراد  ومثة  الشافعي،  املذهب  عىل  السنة  املسلمني  من  هم  االكراد  معظم 
ويزيديون ومسيحيون ويهود، وال يزال بينهم َمن ميارس طقوسا مستقاة من الزاردشتية.

األكراد أكبر مجموعة قومية في الشرق األوسط

اربيل ال ترى عودة اىل عراق ما قبل 10 حزيران 2014.
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الشؤون  يف  متخصص  عراقي  باحث  يرى 
حلم  االكراد  راود  لطاملا  انه  الكردية 
التي  والدول  العراق  يف  املستقلة  الدولة 

وعزلها،  رضبها  سيسهل  التي  املستقلة 
اطار  يف  الكردي  االقليم  برتسيخ  واالكتفاء 
ثالثة  عىل  موزعا  يكون  فيديرايل"  "عراق 
الجنوب،  يف  شيعي  اقليم  كبرية:  اقاليم 
يف  كردي  اقليم  الوسط،  يف  سني  اقليمي 
الجارية  االحداث  وان  خصوصا  الشامل. 
العراق وانهت ما  الوضع يف  حاليا اطاحت 
اىل  العودة  وجعلت  املاليك"،  "عراق  سمي 
مصلحة  ومن  ممكنة،  غري  السابق  الوضع 
ال  التطورات  هذه  من  االستفادة  االكراد 
ومستحيلة،  ممنوعة  دولة  اتجاه  يف  للدفع 
مكاسب  وتحصيل  اخذوه  ما  تثبيت  وامنا 
جديدة، خصوصا تحصيل االعرتاف بكركوك 
هامش  عىل  والحصول  كردستان  من  جزءا 
النظام  اطار  يف  والحركة  القرار  يف  اوسع 
واسهل  متاحا  اصبح  ما  وهذا  الالمركزي. 
السيايس  سقفهم  االكراد  رفع  بعدما  مناال 
تحت  امكانهم  يف  وبات  االقىص،  الحد  اىل 

هذا السقف مترير مطالبهم وحقوقهم.

االخرية  االحداث  ان  اال  فيها،  يعيشون 
عىل  "داعش"  عنارص  وسيطرة  العراق  يف 
كردستان،  اقليم  لحدود  متاخمة  مناطق 

االزمة السورية وفرت فرصة تاريخية لالكراد لتحقيق تطلعاتهم القومية.

يقّدر عدد اكراد سوريا باكرث من مليونني ونصف مليون نسمة )15% من سكان البالد(، 
يف  معظمهم  يعيش  السنة.  املسلمني  من  وغالبيتهم  سوريا  يف  عرقية  اقلية  اكرب  وهم 
شامل رشق سوريا يف محافظة الحسكة، ويف منطقتني صغريتني يف شامل محافظة حلب 
هام مدينة عني العرب )كوباين( وعفرين واملناطق املحيطة بهام. كثريون منهم يعيش 
املناطق  هذه  سكان  من   %9 حواىل  ويشكلون  وحلب،  دمشق  مثل  الكربى  املدن  يف 
االدارة  حكم  تحت  الكردية  املدن  وتعيش  االشوريني(،  من  كبري  عدد  ايضا  )يسكنها 

الذاتية. 
اغنى  من  مناطقهم  وتعد  القامشيل،  هي  الحسكة  محافظة  يف  الكردية  املدن  اكرب 
الغاز  من  سوريا  انتاج  معظم  عىل  تحتوي  انها  عن  فضال  البالد،  يف  الزراعية  املناطق 
والعراق  الشامل،  من  تركيا  املناطق  هذه  تجاور  الجغرافية  الناحية  من  والنفط. 
منطقة  الجغرافيا  هذه  تشكل  ايران.  تجاه  ممتد  لسان  شكل  عىل  الرشق  اقىص  من 
ابناء  مع  يتواصلون  سوريا  اكراد  وان  خصوصا  االهمية،  غاية  يف  حساسة  إسرتاتيجية 
جلدتهم يف بقية اجزاء كردستان يف العراق وتركيا، بل ان آالفا منهم انخرطوا يف صفوف 
حزب العامل الكردستاين انطالقا من اقتناعهم بوحدة القضية الكردية، واالمل يف اقامة 

دولة كردستان يف املنطقة ولو بعد حني.
وفرت االزمة السورية فرصة تاريخية لالكراد لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم القومية، بعد 
بأنهم  يوحي  السوري  الحراك  مشهد  مجمل  واالقصاء.  والتهميش  الحرمان  من  عقود 
الرابح االكرب حتى اآلن لجهة السيطرة عىل مناطقهم سلميا، وبناء ما يشبه حكام ذاتيا 

يف ادارتها، وتعاظم وعيهم بالحرية وقضيتهم القومية. 

أكراد سوريا

السالجقة حني  الكرد". وقد ثبت االسم  كلمة كردستان تعني "موطن 
هناك  يزال  وال  ـ 1194،  اعوام 1038  بني  فارس  وبالد  العراق  حكموا 
خالف حول منشأ االكراد. يرجح باحثون انهم القبائل التي سكنت منذ 
قديم العصور يف جبال زاغروس. بعد غزو الجامعات الهندية واالوروبية 
وااليرانية، وانصهارها يف تلك املنطقة مع السكان االصليني، تكون الشعب 
الكردي. كانت ايران مسقط االكراد يف عهد االمرباطورية امليدية )القرن 
السابع قبل امليالد(. منذ عصور االسالم االوىل، كانت كلمة كرد متداولة. 
يف القرن العارش برزت ثالث دول كردية االوىل عاصمتها دياربكر، الثانية 
يف القوقاز عىل مقربة من غانجا التي كانت تضم شطرا كبريا من ارمينيا 
واذربيجان، الثالثة يف كردستان االيراين. لكن هجامت املغول – الرتكامن 
قلبت االمور رأسا عىل عقب. وعىل رغم االنضواء طوال قرون يف السلطنة 

العثامنية، مل يذب االكراد ومل يخرسوا سامتهم.

يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش، اختل التوازن عىل وقع سعي 
العثامنيني اىل ارساء املركزية واالحتذاء بالنموذج الفرنيس. مل يكن امام 
االمراء االكراد سبيال يسلكونه غري التمرد. يف وقت اول، حاربوا من اجل 
حامية امتيازاتهم، وانتهى بهم االمر اىل املطالبة بكردستان موحد. سبق 
الحصول  لواء مطالب قومية، لكنهم اخفقوا يف  العرب يف رفع  االكراد 
 ،1923 عام  استقاللها  منذ  العثامنية.  السلطنة  سقوط  اثر  دولة  عىل 
قرر مصطفى كامل انشاء دولة تركية. يف 3 آذار 1924، حظر مدارس 
االكراد والنرش بالكردية. فأبرصت النور حركة الكفاح الكردية. والحدود 
االكراد،  بني  الثقافية  االختالفات  اذكت  العرشين  القرن  برزت يف  التي 
فتعددت هوياتهم. وعىل رغم االختالفات االقليمية بني االكراد، تجمعهم 
هوية واحدة ولغة واحدة. اذا قيض لكردستان االرتقاء اىل مصاف دولة 

مستقلة، ال مفر من ان تكون فيديرالية متعددة املركز.

ملحة تاريخية

دفع القادة االكراد اىل االعالن رصاحة عن 
اطالق مرشوع هذه الدولة. يف ظل الرصاع 
يف سوريا الذي مكن االحزاب الكردية من 
مساحات  فوق  السيايس  نفوذها  توسيع 
مراقبون  يرى  البالد،  شامل  يف  جغرافية 
من  املترضرين  اكرب  هام  وايران  تركيا  ان 
شامل  يف  مستقلة  كردية  دولة  تشكيل 
من  كبرية  نسبة  وجود  اىل  نظرا  العراق، 
الذي  االمر  الدولتني،  من  كل  يف  االكراد 
قد يؤدي اىل دعوات مشابهة من قبلهم. 
يف  الرؤية  فان  الدعوات،  هذه  مقابل  يف 
حيث  اخرى،  خالصات  اىل  تقود  بغداد 
يرى املتابعون ان اقليم كردستان يحتفظ 
 ،1991 عام  منذ  موسع  ذايت  بحكم 
حاليا  املكتسبة  السلطات  هامش  ووصل 
الدولة  بصالحيات  التمتع  مستوى  اىل 

املستقلة.
تعدو  ال  كردية  دولة  اعالن  قضية  يضيف: 
مسعود  االقليم  رئيس  الزم  حلم  من  اكرث 

البارزاين  مصطفى  املال  ووالده  البارزاين 
يحقق  ان  يحاول  والبارزاين  وعائلته، 
عىل  مستحيل.  ذلك  لكن  اآلن،  االستقالل 
الحاليني  العراقيني  بأن  يتذكروا  ان  االكراد 
قوى  بل  الدولة،  من مرشوع  يحرموهم  مل 
النه  حلام  سيبقى  املوضوع  هذا  عظمى. 
يف  االقليم  وان  دولية،  مبعارضة  يصطدم 
لالبتزاز  خصبة  مادة  الداخلية  االزمات 
وان  مطالبه،  تنفيذ  اجل  من  والضغط 
من  بغداد  عىل  ضغوطا  ميارسون  االكراد 

اجل تنفيذ مطالبهم ال اكرث.
االكراد  انفصال  فان  امر،  من  كان  مهام 
ايذانا  سيكون  ـ  حصل  اذا  ـ  العراق  عن 
جديدة  مرحلة  اىل  برمتها  املنطقة  بدخول 
معقدة سمتها التقسيم والعنف والحروب، 
مصريي  طرق  مفرتق  عند  يقفون  واالكراد 
ما  يستغلوا  ان  اما  تاريخية:  لحظة  ويف 
املستقلة  دولتهم  واعالن  لالنفصال  يحدث 
العراق  اطار  يف  يبقوا  ان  او  العراق،  عن 

يف  مكوناته  من  اسايس  كمكون  ويساهموا 
رسم مستقبله وتأكيد خصوصيته. 

كمؤرش  العراق  كردستان  اىل  تتجه  االنظار 
بقيت  اذا  واملنطقة.  العراق  مستقبل  اىل 
فيديرايل  عراق  ضمن  اقليام  كردستان 
مستقلة  دولة  اصبحت  واذا  حال،  فهذه 
منفصلة عن بغداد والسلطة املركزية فتلك 
مؤرش  هذا  سيكون  االوىل  يف  اخرى.  حال 
يف  وتغيريات  الدول  داخل  تغيريات  اىل 
طبيعة االنظمة من مركزية اىل المركزية او 
مؤرش  هذا  سيكون  الثانية  ويف  فيديرالية. 
ويف  حدودها،  ويف  الدول  بني  تغيريات  اىل 
املنطقة ونشوء دويالت عىل  اتجاه تقسيم 

اساس ديني طائفي او عرقي اثني. 
أي رشق اوسط جديد؟ 

تغيريات  مع  بيكو  ـ  سايكس  اوسط  رشق 
داخلية تفيض اىل "نظام االقاليم"، ام رشق 
اوسط ما بعد سايكس ـ بيكو مع تغيريات 

يف خارطة املنطقة الجغرافية والسياسية؟

 البارزاني يرى ضرورة اقتناص 
فرصة تاريخية ال تعوض 
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مقابلة
رضوان عقيل

أيها املعتدون على أمالك الدولة ... ال تطمئنوا
املّدعي العام املالي: سنسترد 50 مليار ليرة هذه السنة

تم اسرتداد 4 مليارات لرية لبنانية للخزينة. الرقم 
عىل  الوترية  وستكون  املنرصم.  نيسان  يف  نفسه 
 50 اىل  نصل  يك  االخرى  االشهر  يف  نفسه  الرقم 
مليارا من جيوب ادمنت فنون الرسقة والقفز فوق 
القانون. يف حوار مع "االمن العام"، تطرّق املّدعي 
العام املايل القايض عيل ابراهيم اىل اكرث من ملف 
واملراىفء،  بالجامرك  مرورا  باملطار،  بدءا  وقضية 

وصوال اىل التجاوزات واملخالفات التي تحصل.

امللفات  اخطر  تتابع  انك  اعلنت  ان  سبق   ■
وهو الجامرك، وتهرّب البعض من دفع الرضائب 
واملستحقات املالية املطلوب تسديدها لخزينة 
يف  العامة  املالية  النيابة  اصبحت  اين  الدولة. 

هذا املوضوع؟
□ مسألة الجامرك متواصلة وغري منقطعة. العمل 
يومي بكل ما للكلمة من معنى، ونتعاطى معه 
يف هدوء وترو، فال تستطيع ان تصوب عىل هذه 
املؤسسة من دون ان تحدد هدفا صائبا لتعمل 
عىل رضبه. وقد نجحنا يف كشف تهريب اجهزة 
خليوية، وجرى توقيف ضابط يف الجامرك برتبة 
عن  فضال  العسكري،  القضاء  عىل  احيل  عقيد 
قضايا اخرى. السؤال الذي نطرحه هو: هل ما تم 
القيام به حتى االن يكفي من خالل مواكبة عمل 
املوظفني ومخّليص املعامالت واننا ادينا قسطنا 
للعىل؟ الجواب بالطبع كال. هذه املواكبة تحتاج 
العامة  واملديرية  املال  ووزارة  بيننا  تعاون  اىل 

للجامرك واملجلس االعىل  للجامرك.

■ مثة َمن يقول ان جهاز الجامرك يعيش حال 
صفوفه،  يف  املسترشي  الفساد  بسبب  اهرتاء 
وتحوله مستنقعا لرسقة املال العام. ما هو ردك 

من خالل معاينتك هذه املؤسسة؟

وزارة الداخلية تساعدنا
على رفع الغطاء عن 

املخالفني، وتمتنع وزارتا 
الطاقة واملهجرين

العام  املّدعي  ارشاف  نحل يف  املالية خلية  العامة  النيابة  فريق  اعضاء  يعمل 
االمالك  واملعتدين عىل  العقارات"  ابراهيم، ويطاردون "لصوص  القايض عيل 
العامة واملشاعات، الذين يتهربون من دفع املستحقات املالية املطلوبة منهم 

للخزينة. يقفون ايضا يف وجه "رسطان الفساد" الذي ينهش جسم  البالد 

والناس  "لبيس"،  جسمه  الجمريك  ان  يرتدد   □
هنا تصدق بسبب تراكم هذا االمر. وهو ليس 
هذه  والدة  تاريخ  اىل  يرجع  بل  اليوم،  وليد 
موجودة.  الرشوة  الحني  ذلك  منذ  املؤسسة. 
علينا ان نقول يف املقابل ان مثة عنارص كثريين 
تتم  ال  املرتشني،  غري  االوادم  من  الجامرك  يف 
االضاءة عىل عملهم وتفانيهم ودورهم يف هذا 
الحقل. ال شك يف ان مسألة الفساد يف الجامرك 
تحتاج اىل بذل جهد كبري. ما قام به وزير املال 
عيل حسن خليل خطوة الفتة،  واحدث  تأثريا 
ينبغي عدم التقليل منه. هذا ما ظهر يف املطار 
يشعر  حيث  الربية،  واملعابر  البحرية  واملراىفء 
املوظفون العاملون يف هذه املواقع ان ما جرى 
ليس مزحة. مثة مالحقة مستمرة ملواجهة الذين 
هناك  اصبح  اختصار  يف  يرسقون.  او  يخطئون 
حياء وخجل بازاء هذا املوضوع، يف وقت فقد 

الضمري واالحساس باملسؤولية عند البعض.

■ لو بدأنا مبطار رفيق الحريري الدويل. ما الذي 
تغري؟

جيدة،  املطار  حال  ان  القول  استطيع   □
منها  املطلوب  بالدور  تقوم  والجامرك 
عىل  انا  ضيا.  سامر  املصلحة  رئيس  بواسطة 

نستطيع  ال  املناسبة،  معه. يف  تعاون مستمر 
الشخص  َمن هو  نحدد  او  نقول  ان  بسهولة 
الحديث  يجري  رشوة.  عىل  يحصل  الذي 
لقاء قيامهم  اموال  عن حصول موظفني عىل 
بانجاز معامالت من دون كشف هذه العملية 
ال  وكثريون  املرتيش،  عىل  القبض  القاء  او 
انهم ال يريدون قطع  يكشفونها تحت حجة 

ارزاقهم وعدم تسيري اعاملهم يف املستقبل.

■ ما هو وضع املراىفء البحرية؟
□ نطبق االجراءات نفسها يف املطار.

■ اين اصبحت املحكمة الجمركية؟
□ تتعلق املحكمة الجمركية بتحديد الغرامات، 
وهي مسألة مهمة جدا. لكن هذا ال يكفي الن 
تحدث  اذا  كله.  النظام  صوغ  اعادة  املطلوب 
البعض عن عدم توافر كفاية مالية عند موظفي 
الذين  املوظفني  اكرث  انهم  من  اقول  الجامرك، 
باوضاع  قياسا  مقبولة  رواتب  عىل  يحصلون 
املوظفني يف االجهزة العسكرية االخرى، فضال عن 
املدنيني. تتعلق املسألة هنا بالرتبية  والحصانة 

عند الشخص ورفضه الرىش واعامل التزوير.

نقلة  احداث  جرى  انه  القول  ميكنك  هل   ■
نوعية يف  قطاع عمل الجامرك؟

□ ال اقول نقلة نوعية، لكن متت تغيريات كبرية 
وايجابية.

العامة املالية مع  النيابة  ■ كيف تتعاطون يف 
املخالفات والتجاوزات التي تصل اليكم؟

□ نتعاطى بشدة من دون تهاون. من "يعلق" 
يحاسب، وال اتساهل شخصيا يف هذا املوضوع. 
الجميع يعرف هذا االمر. مثة اشخاص يف املطار 

واملرفأ متت مالحقتهم، ويحاكمون حاليا.

■ هل تتلقى اتصاالت من  شخصيات سياسية 
ودينية ملساعدة احدهم والتدخل يف ملفه؟

من  وهي  يوميا،  اتلقاها  االتصاالت  هذه   □
ارد  اتابعه.  املختلفة ويف كل ملف  االتجاهات 

عليهم "منشوف والله ييرس االمور".

الدولة تشغل  وامالك  املشاعات  االعتداء عىل   ■
اللبنانيني منذ عرشات السنني بسبب املافيات التي 
اىل  تعود  وبحرية  برية  مساحات  عىل  استولت 

الدولة. ماذا تفعلون لجبه هذا االمر والحد منه؟
□ رست يف ملف املشاعات وال ازال ولن اتراجع. 
عىل سبيل املثال تابعت يف االيام االخرية االعتداء 
الجنوب،  الجبل يف  عىل مشاعات يف بلدة ميس 
وتقدر املساحات مبئات الدومنات. تلقيت تقريرا 
مفصال من رئيس بلديتها عىل نحو موثق ومنظم 
باالسامء والتفاصيل. تشبه حال هذه البلدة اوضاع 

رئيس  ان  هنا  والفرق  لبنان،  يف  البلدات  مئات 
بلديتها قدم االسامء بنفسه، ويف اماكن اخرى نحن 
املجالس  عىل  االعتداءات.  هذه  عن  يفتش  َمن 
البلدية ان تساهم يف هذا االمر وتقدم املعلومات 
من  عددا  ان  وجدنا  القرى  بعض  يف  املطلوبة. 

املخاتري تواطأ يف هذه التعديات وغطى عليها.

■ ملاذا مل نَر مختارا او غريه موقوفا حتى االن؟
بسبب  السجن  يف  وغريهم  مخاتري  سرتون   □
اننا  هي  اشكالية  مثة  ومخالفاتهم.  ارتكاباتهم 
وزارة  من  باذن  اال  مختار  نستطيع مالحقة  ال 
نهاد  الوزير  يقابلنا  وال  والبلديات،  الداخلية 
املشنوق اال بايجابية كبرية وقد رفع الغطاء عن 
االمر، ولن  اكد يل هذا  التقيته  املخالفني. حني 

منه.  واثق  وانا  مساعدة،  اي  تقديم  يف  يقرص 
اعطيت اشارات بالهدم يف عدد من االماكن النها 
شيدت عىل امالك الدولة. نحن نعطي مهلة 15 

يوما الزالة هذه التعديات يف املشاعات.

■ هل تستطيع تحديد نسبة االعتداءات عىل 
مع  العالقة  تصف  كيف  لبنان؟  مساحة  طول 

قوى االمن الداخيل؟
االمن  العام لقوى  املدير  اىل  ارسلت مراسلة   □
الداخيل اللواء ابراهيم بصبوص بناء عىل التنسيق 
املخافر  عىل  ليعمم  املؤسسة  هذه  مع  القائم 
اجراء  اخرى،  ومناطق  الجنوب  يف  والفصائل 
جردة عىل هذه التعديات. عىل سبيل املثال، من 
محلة البص يف صور وصوال اىل املعشوق، وهي 
مسافة قصرية، توجد 20 الف مخالفة. هذه عينة 
عن تعديات اخرى يف الشامل والبقاع ومناطق 
لبنانية اخرى. ملف االعتداء عىل االمالك العامة 
ازالة  متت  وقد  طويل.  عمل  اىل  ويحتاج  كبري 
املخالفات يف  بلدات عدة  يف حومني الجنوبية، 
الشامل عىل  انفه  يف  البحرية يف  االمالك  ويف  
سبيل املثال. عىل املعتدين ان ال يطمئنوا، فانا 
اطبق القانون واقوم بواجبي، وال اكرتث اىل اين 
تصل االمور، رشط ان ال اخرب بيوت الناس وال 
ان  املطلوب  وطنية.  مشكلة  خلق  يف  اساهم 
االزمة، سواء من طريق  لهذه  قانونيا  اجد حال 

الحكومة او من طريق مجلس النواب. 
 

■ ماذا تقول للمجالس البلدية "الساكتة" عن 
املخالفات القامئة عىل مشاعات الدولة؟

وهم  القرى،  هذه  ابناء  البلديات  رؤساء   □
يعرفون املعتدين عىل املشاعات ويرتكون االمر 
للدولة. مثة َمن ابلغ اىل املخافر هذه التعديات 
وهم  ظهورهم،  عن  املسألة  هذه  وازاحوا 

مسؤولون جزائيا.

■ ما هي ابرز العراقيل التي تواجهكم يف النيابة 
العامة املالية؟

اذن  عىل  عدم حصولنا  يف  تربز  الحصانات.   □
من  بل  الداخلية،  وزارة  من  ليس  باملالحقة 

وزارات ال تتجاوب معنا.

■ من هي هذه الوزارات؟
□ وزارتا الطاقة واملهجرين وسواهام. ال يوجد اي 

املّدعي العام املايل القايض عيل ابراهيم.

4180 ملفاً أمام النيابة العامة املالية يف 2014

1613 ملفاكتامن مثن

852 ملفارسقة كهرباء

415 ملفاترويج عملة مزورة ولريات ذهبية

25 ملفاصريفة من دون ترخيص

91 ملفاافالس احتيايل او تقصريي

55 ملفاتخابر غري رشعي

)دخان ومرشوبات روحية وسواهام(  75 ملفا تهرّب  من الجامرك 

57 ملفاتهريب آثار

53 ملفاتعد عىل امالك الدولة

717 ملفاتهرّب من دفع الرضائب والرسوم

227 ملفااختالس اموال واساءة امانة ورسقة

4180 ملفااملجموع: 

بلغ مجموع امللفات التي تلقتها النيابة العامة املالية 4180 ملفا عام 2014:
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ملف عالق يف وزارة الداخلية، والقانون يعطي 
من  اي  ملالحقة  الصالحية  هذه  يف  الحق  الوزير 
املوظفني، ويعرف وزير العدل ارشف ريفي كل هذه 

التفاصيل. يحتاج هذا االمر اىل تعديل يف القانون.

■ حاولت مالحقة احد املحامني ومل توفق حتى 
اآلن. كيف تقيم عالقتك مع نقابة املحامني؟

□ ال ازال احاول، واستأنفت قرار املالحقة. اقدم 
الدوائر  معاملة من  املحامي عىل رسقة 90  هذا 
العقارية يف بعبدا وتحّول معقبا للمعامالت، وال 
من  كثريون  التبليغ.  من  يتهرب  اليوم  اىل  يزال 
جسم  كل  ويف  نفسه،  االمر  يفعلون  املحامني 
اناس يتجاوزون القانون. وقد تحدثت مع نقيب 
املحامني يف بريوت جورج جريج يف هذا املوضوع، 
ولديه وجهة نظر وانا كذلك، ومحكمة االستئناف 

هي التي تبت االمر.

■ العام الفائت اسرتددتم 20 مليار لرية لخزينة 
الدولة. ما هو الرقم الذي تتوقعونه يف نهاية السنة 

الجارية؟
□ يف آذار املايض تم اسرتداد 4 مليارات للخزينة، 
والرقم نفسه يف نيسان، وستكون الوترية عىل الرقم 
نفسه يف االشهر االخرى  لنصل اىل 50 مليارا. هذه 
املبالغ تحصل من فرق مثن وتسجيل يف الدوائر 

العقارية.

■ كم موظف يف الدوائر العقارية تحت املالحقة؟
املتابعة.  والجميع تحت  الغربال  فوق  احد  □ ال 
املوظف الذي يقوم بواجباته هو رفيقي واضع يدي 
يف يده. سأصحح اعوجاج َمن يخل، وانا ال استند اىل 
الشبهة بل اجهز امللف واقدمه اىل املحكمة. احيل 
وعددهم  بريوت  يف  التحقيق  قايض  عىل  البعض 
ليس بقليل، واعمل يف النيابة العامة املالية بالتعاون 
مع سبعة قضاة ومجموعة من  املوظفني ونتعب، 
عن  العمل  وترية  وتغريت  بواجباتنا  نقوم  لكننا 
السنوات السابقة. هناك "بحر" من امللفات التي 
تصلنا وتتناول كتامن مثن، وتعديات عىل املشاعات، 
وقضايا جمركية، وتهريب دخان، وقضايا عقارية، 

اىل التهرب الرضيبي يف وزارة املال.

عمليات  لضبط  الريجي  مع  تنسقون  كيف   ■
تهريب السجائر؟

ورئيس  الريجي  ادارة  مع  مفتوح  تعاون  مثة   □

مجلس ادارتها املهندس ناصيف سقالوي باستمرار. 
من  كميات  فيها  تهرب  التي  االماكن  دهم  يتم 
نقوم  ان  يف  ونأمل  كبري،  حمل  هناك  الدخان. 
بالواجب. الفساد منترش يف اكرث من مكان و"كيف 
ما رضبت ايدك برتبح". بالتأكيد  لن اسكت واغض 
النظر. هناك تعاون مع االجهزة العسكرية. قبل 
املشاعات  من  دونم   100 الدولة  اىل  اعدنا  ايام 
اعتدى عليها احدهم واستثمرها يف انشاء كسارة 
ومقالع يف بلدة كفرقوق يف راشيا، فقد هرب اليام 
قرص  يف  النظارة  اىل  واحضاره  توقيفه  جرى  ثم 
املخالفة،  ازالته  حني  اىل  موقوفا  وبقي  العدل، 

وتأكد رئيس البلدية من حصول هذا االمر.

■ ملاذا وصل لبنان اىل هذه الحدود الكبرية من 
التعديات عىل امالك الدولة؟

فلتانة. مثة فكرة تكونت عند  اماكن  البلد  □ يف 
املواطنني ان الدولة غري موجودة، والبعض اعتقد 
انه مدعوم يف السياسة واملذهب وال يستطيع احد 
ضبطه. ازلنا تعديا عىل االمالك البحرية اخريا يف 
وادي الزينة. الحقيقة ان  صاحب العقار اشرتى 

عقارا من وليد بك جنبالط  عىل البحر مساحته 
قام  اىل 2000 مرت وقد  الشاري  ليحّوله  200 مرت 
باعامل ردم. تلقيت اتصاال من جنبالط واوقفت 
املعتدي يف النظارة ومنعته من االستمرار يف تعديه. 
تفهم  جنبالط هذا االمر واّيدنا يف ازالة املخالفة 

وهذا ما حصل.

■ ماذا تقول يف خالصة هذا الحديث؟
عند  واتوقف  العام"  "االمن  مجلة  اوال  اشكر   □
عىل  اشدد  تتناولها.  التي  والتحقيقات  املواضيع 
الواحدة ال تصفق، وعىل كل املؤسسات  اليد  ان 
يف  واحد   اتجاه  يف  وتعمل  تتضافر،  ان  الرقابية 
من  بلدنا  لحامية  وعمل  متكاملة  سلسلة  اطار 
االنهيار وتضييع اموال خزينة الدولة ومستحقاتها. 
صحيح اننا سنسرتجع هذه السنة 50 مليار لرية، 
لكن مثة مليارات عدة تهدر. ال ابالغ اذا قلت ان 
البلد فلتان، وكثريون يعملون عىل نهشه، فرسطان 
هذه  ملعالجة  النية  لدينا  عليه.  يسيطر  الفساد 
االمراض، والفريق املوجود يف النيابة العامة املالية 

يعمل بعقل واحد و"كلنا دقة قدمية".

2865 ملفاً يف خمسة أشهر

13 ملفاافالس احتيايل

28 ملفاتعد عىل االمالك العامة

613 ملفارسقة كهرباء )افرادا ومؤسسات(

1753 ملفاكتامن مثن

122 ملفاترويج عمالت مزورة

)موظفون يف االدارات العامة( 87 ملفافساد ورشوة واختالس اموال

13 ملفامزاولة الصريفة من دون ترخيص

53 ملفاتخابر غري رشعي

56  ملفاتهرّب من الجامرك )دخان وغريه(

99 ملفاتهرّب من دفع الرضائب والرسوم

 28 ملفاتهريب آثار

2865 ملفا          املجموع: 

ال ابالغ اذا قلت ان البلد فلتان ورسطان الفساد يسيطر عليه.

مجموع امللفات التي تتابعها النيابة العامة املالية من كانون الثاين اىل نهاية ايار 2015 بلغ 2865 ملفا:
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إدارة اإلحصاء عصب الدولة وذاكرة أرقامها
توتاليان: نحن مرجع املؤشرات االقتصادية واالجتماعية

تنعم الدولة اللبنانية بادارات ومؤسسات كانت السباقة اىل انشائها بني اشقائها العرب، يف اطار رؤية مستقبلية تواكب عربها 
التطور. تعترب ادارة االحصاء املركزي من االدارات املهمة التي توكل اليها مهامت احصائية هي من ارسار الدولة، وترتكز عليها 

السلطات يف بناء التوجهات االقتصادية واالجتامعية والسياسية حتى

مقابلة
داود رمال

aborami20@hotmail.com

ركيزة  بل  نظر،  وجهة  االرقام  تعد  مل 
صوغ  يف  الدول  عليها  تعتمد  اساسية 
الثقافة  اضحت  العامة.  سياساتها 
ذهب  بعدما  ملحة  حاجة  االحصائية 
واصبحت  رجعة،  غري  اىل  التخمني 
تشوبه  ال  الذي  االساس  البيانات  قاعدة 
حقيقية  ارقاما  تضم  وافرتاضات،  خياالت 
الوطنية  االهداف  انتاج  يف  عليها  يبنى 
املركزي  االحصاء  ادارة  ان  ومبا  املرجوة. 
بهذا  حرصا  املعنية  االدارة  هي  لبنان  يف 
الدكتورة  العامة  مديرتها  رشحت  االمر، 
به  تضطلع  الذي  الدور  توتاليان  مارال 

واملهامت، وما تحققه من انجازات.
■ كيف نعرّف املواطن عىل ادارة االحصاء 

املركزي؟
الوزراء،  مجلس  رئاسة  تتبع  ادارتنا   □
وكانت اساسا مديرية قبل عام 1975 من 
تضم  كانت  التي  التصميم  وزارة  ضمن 
واملشاريع  والتخطيط  االحصاء  مديريتي 
 ،1975 عام  الوزارة  الغيت  والدراسات. 
مديرية   1977 عام  مرسوم  اول  وحّول 
اىل  والدراسات  واملشاريع  التخطيط 
باسم  الحكومة  لرئاسة  تابعة  مؤسسة 
بعد سنتني صدر  واالعامر.  االمناء  مجلس 

عام  املركزي.  االحصاء  ادارة  انشاء  قانون 
ونقل  التنظيمية،  املراسيم  صدرت   1980
االحصاء  ملديرية  تابعا  كان  الذي  الكادر 
املديرية يف  مركز  كان  االحصاء.  ادارة  اىل 
كل  احرتق  لالسف  ويا  لكن  حسن،  برئ 
يوجد  ال  الحرب.  خالل  املديرية  ارشيف 
اي ذاكرة احصائية لدى االدارة حاليا عن 
عمل  تفعيل  تم   1994 عام  الفرتة.  تلك 
كل  ان  املعنيون  ادرك  بعدما  االدارة 
وزارة ضمن وحدة الدراسات بدأت تقوم 
بدراسات احصائية ال عالقة لها باالحصاء. 
وبارشوا  بعملهم  املوظفون  التحق  يومها 
عرشين  استمر  تام  انقطاع  بعد  العمل 
رأس  عىل   2000 عام  عينت  عندما  عاما. 
بينهام  عمريتان  فئتان  مثة  كانت  االدارة، 
فوق،  وما  خمسني  عمر  من  اي  هوة، 
وثالثني وما دون. الفئة العمرية الوسطى 
بني  الرتابط  تؤمن  ان  يفرتض  كان  التي 
املوظفني الجدد واملوظفني االقدم مل تكن 

موجودة.

يف  املركزي  االحصاء  ادارة  دور  هو  ما   ■
اللبنانية؟ الدولة  مؤسسات 

تتألف  ادارية.  منها  اكرث  فنية  ادارتنا   □
من 7 مصالح )6 فنية وواحدة ادارية هي 
املرجع  نشكل  للقانون،  وفقا  الديوان(. 
االقتصادية  املؤرشات  كل  النتاج  الرسمي 
ان  يعني  ال  وهذا  لبنان.  يف  واالجتامعية 
نعمل بطريقة منعزلة، ألن املرشع اعطانا 
بل  ال  الوزارات،  سائر  مع  التعاون  حق 
منحنا حق  عرب  ذلك  من  ابعد  اىل  ذهب 
االرشاف عىل العمل الفني، النه ـ كام هو 

معلوم ـ ان مل تستخدم يف العلم االحصايئ 
تخرج  نفسها  واملنهجية  البيانات  قاعدة 

مؤرشات متضاربة ما يسبب لغطا كبريا.
■ اين تكمن املشكلة التي تواجهونها؟

الثقافة  يكمن يف ضعف  منه  نعاين  ما   □
كثريين  اىل  بالنسبة  لبنان.  يف  االحصائية 
علام  نظر.  وجهة  االحصايئ  الرقم  يعترب 
عىل  السياسات  كل  بناء  املفرتض  من  ان 
االحصاء. عىل سبيل املثال، يف عامل الطب 
االحصاء،  عامل  من  بعيدا  يعترب  الذي 
لالحصاءات  وفقا  تغريت  التقنيات  كل 
لتصويب  وسيلة  االحصاء  اجريت.  التي 
جديدة  سياسة  ارساء  او  معينة  سياسة 
ان  عن  يتحدث  الكل  املسار.  وتصويب 
تتوافر  ال  اللبناين  الشعب  اكرث من نصف 
صدر  املؤرش  وهذا  الصحية،  التغطية  له 
الوزير  استند  وقد  االحصاء.  ادارة  عن 
جواد  محمد  الدكتور  للصحة  السابق 
الصحية  البطاقة  باعتامد  قراره  يف  خليفة 
الذي  االحصاء  ادارة  اصدرته  مؤرش  اىل 
املعيشية  االحوال  نتائج  ضمن  من  كان 
ان 51 %  اذ تبني  عامي 2005 – 2006. 
اللبناين ال يتمتع بأي تغطية  من املجتمع 
البطاقة  سياسة  بناء  اىل  وعمد  صحية، 
الصحية عىل اساس هذا املؤرش. من هنا، 
تكون  ان  يجب  االحصائية  املؤرشات  فان 
او  ارساء سياسات  التي ترسع يف  العجلة 

بعضها. تبطىء 

ادارة  لدى  املحققة  االرقام  اهمية  ما   ■
االحصاء املركزي؟

ارقام.  لديه  والتخمني  اثبات،  الرقم   □
وبالتايل  والعرشين،  الحادي  القرن  دخلنا 
يفرتض ان يكون التخمني قد وىل منذ مدة. 
يف لبنان صار للرقم وللمؤرشات االحصائية 
التي  االنجازات  ابرز  من  اهميتها. 
وفقا  الوطنية  املحاسبة  تحقيقها  استطعنا 
للمعايري الدولية االخرية التي صدرت عن 
االمم املتحدة عام 2008، واملؤرش لتطور 
مثة  يصدر شهريا.  الذي  االستهالك  اسعار 
النقد  صندوق  من  وفنية  تقنية  مساعدة 
الدويل. مل يكن مؤرش االحصاء يعتمد قبال 

ويتضمن  سنوي،  ونصف  فصليا  كان  النه 
بعض بنود االنفاق غري الواضحة. استنادا 
بها  قمنا  التي  االجتامعية  الدراسات  اىل 
مواد  تجمع  التي  االستهالك  سلة  حددت 
وخدمات استهالكية، ومؤرش غالء املعيشة 
بعد  منتظمة  بطريقة  االدارة  عن  يصدر 
شهر  كل  من  العرشين  يف  عمل  يوم  اول 
وكل  الظهر،  قبل  والعارشة  التاسعة  بني 
االلكرتوين  املوقع  يف  مدرجة  املنهجية 
مؤرش  اال  هناك  ليس  وبالتايل  لالدارة، 
عن  يصدر  الذي  هو  به،  معرتف  واحد 
الحديث  سياق  يف  لذلك،  االحصاء.  ادارة 
عن االهمية، فان اي سياسة اجتامعية ان 
مل تكن مبنية عىل اسس رقمية ال ميكنها 
علام  صحيح،  نحو  عىل  سياستها  تحديد 
اجتامعي  وضع  ملعالجة  اهمية  للرقم  ان 
يجب  هناك مؤرشات  معني.  اقتصادي  او 
الذي  الغالء  مؤرش  مثل  دورية  تكون  ان 
والعاملة،  البطالة  ومؤرشات  يصدر، 

واملؤرشات ذات الطابع الحيوي.

هل  االرقام؟  تجميع  يتم  كيف   ■
تعتمدون عىل املكننة؟

البيانات  املصادر.  من  نوعان  لدينا   □
من  املستخرجة  والبيانات  االدارية 
صفحتنا  تضم  امليدانية.  املسوح  خالل 
والسنوية  الشهرية  النرشة  االلكرتونية 
ونعتمد  متواصلة،  بطريقة  تصدر  التي 
ذلك  يف  ونتعاون  االدارية،  البيانات  عىل 
ان  ونتمنى  واالدارات،  الوزارات  كل  مع 
الكثري  لتسهيل  ذاته  املستوى  عىل  تكون 
الشخصية،  االحوال  يف  املسائل.  من 

عدد  والسنوية  الشهرية  نرشاتنا  تتضمن 
والطالق  والزيجات  والوفيات  الوالدات 
االجتامعي  والنوع  للمحافظات  وفقا 
ال  ان  يجب  احصايئ،   كجهاز  )الجندر(. 
نستطيع  وحتى  املعلومات،  بهذه  نكتفي 
واجتامعية  دميوغرافية  مؤرشات  استخراج 
الوالدة  مثال  اكرث،  تفاصيل  توافر  ينبغي 
صحة  متابعة  من  وهل  وكيف  متت،  اين 
هذه  الصحي.  ووضعه  املولود  وحالة 
تخدم  بحيث  احتسابها  استطيع  التفاصيل 
نحن  االجتامعية.  والشؤون  الصحة  وزاريت 
االدارية  البيانات  تنظيم  اىل  حاجة  يف 
منها،  مؤرشات  استخراج  نستطيع  حتى 
املسوحات  من  املستخرجة  املؤرشات  ألن 
مقدور  يف  وليس  طويال،  عمال  تتطلب 
بدراسات  سنة  كل  القيام  االحصاء  ادارة 
اشهرا  تتطلب  النها  اجتامعية،  ومسوحات 
وتدريبهم  محققني  واعتامد  التحضري،  من 
عىل  مراجعة  واجراء  امليدان،  اىل  للنزول 
واستخراج  االستامرات  وتعبئة  عملهم، 
النتائج وصوغ التحاليل. اي ان كل دراسة 
ثالث  اىل  سنتني  من  تتطلب  اجتامعية 
سنوات. اذا اعتمدنا عىل البيانات االدارية، 
بطريقة  سنوية  مسوحات  اصدار  ميكننا 
استخدمنا  الشاملة،  املكننة  يف  متواصلة. 
لتعبئة  اجتامعية  دراسة  يف  جهازا 
الورق،  استعامل  من  بدال  االستامرات 
ومساحة  والتخزين  الورق  طبع  ووفرنا 
انه استحوذ وقتا لتحضري  االرشفة. صحيح 
االدارة،  يف  عاملون  انجزه  الذي  الربنامج 
واستثامر  الدقة،  عالية  نتائج  حقق  لكنه 

يكون  الدراسة  انجاز  بعد  الوقت 

تعتمد ادارة االحصاء املركزي عىل البيانات التي تردها من املديرية العامة لالمن العام يف 
ما يختص بحركة الدخول والخروج عرب املعابر واملرافئ البحرية والجوية. 

تقول الدكتورة مارال توتاليان: “اود ان انوه واعرب عن اعتزازي بالتعاون القائم مع االمن 
العام منذ سنوات. شاركنا يف العمل املتعلق بدرس الهجرة لدى االرس اللبنانية من خالل 
ورش العمل والتدريب وتوحيد املصطلحات، والتعاون مع االمن العام هو النموذج املنتج 

ملا يجب ان يكون عليه التعاون مع كل االدارات االخرى”.

التعاون مع األمن العام نموذجي ومثمر

املديرة العامة الدارة االحصاء املركزي الدكتورة مارال توتاليان.
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ارسع. لدينا حاليا مرشوع مامثل ملؤرش 
صعيد  عىل  شهريا  يصدر  الذي  االسعار 
 70 نحو  نجمع  فنحن  واملحافظات.  لبنان 
عىل  نقطة  الفي  من  شهري  سعر  الف 
تزويد  يف  ونبحث  اللبنانية،  االرايض  كل 
املحققني اجهزة متطورة لترسيع العملية.

■ كيف تحفظ هذه االرقام؟
لذا  جدا،  مهم  امر  االرقام  حفظ   □

للحفاظ عىل الرسية، وال يوجد اي تهاون 
يف هذا االمر. انا يف هذه االدارة منذ 16 

عاما، ومل يحصل خاللها اي ترسيب.

■ كيف يتم استثامر هذه االرقام؟
االجهزة  كسائر  بيانات  منتجو  نحن   □
التحليل  يف  ندخل  ال  لكننا  االحصائية، 
الحق.  هذا  يعطنا  مل  املرشع  ألن 
لدراسات  واملقارنة  الوصف  نعتمد 
املفهوم  يف  لكن  معينة.  لحقبات  وفقا 
بتحليل  جهاز  يقوم  عندما  العلمي، 
قد  باقرتاحات  الخروج  عليه  االرقام 
تكون يف بعض االحيان انتقادا لسياسات 
جهازا  ولسنا  عامة،  ادارة  نحن  معينة. 
اي  يف  خلل  اي  االنتقاد.  يستطيع  رقابيا 
االرقام، ال يحق  سياسة يظهر من خالل 
كهذا  تحليال  ألن  العمق،  يف  تحليله  لنا 
عمالنية  حلول  اقرتاح  حكام  يفرتض 
نحن  املعنية.  للسلطات  االمر  يرتك  لذا 
املستخدم،  يستطيع  حتى  بيانات  ننتج 
سواء كان يف القطاع العام ام يف القطاع 
الخاص، ان يستثمرها. ال بد من االشارة 
القطاع  مع  جيدة  عالقة  عىل  اننا  اىل 
والصناعيني  التجار  )جمعيات  الخاص 
االدارة،  اىل  يحرضون  الذين  والنقابات( 
البحث  تقنيات  عىل  تدريبهم  ويتم 
نتوىل  فيام  يستخدمونها،  ومنهجيات 
ذلك  كل  االوىل.  املراحل  يف  مساعدتهم 
الوزراء.  مجلس  رئيس  موافقة  بناء عىل 
كام فتحت االبواب واسعة منذ 12 عاما 
فاق  والعدد  مجانا،  الطالب  لتدريب 
الجامعات  الحاح  جامعي.  طالب  الف 
االحصاء  ادارة  يف  طالبها  تدريب  عىل 
وليس  فعلية،  “داتا”  عىل  نعمل  الننا 

عىل طروحات خيالية او افرتاضية.

لتحديد  االرقام  هذه  ه  توجَّ كيف   ■
اللبنانية؟ الحاجات 

ادارة  تنظيم  نص  عىل  يطلع  َمن   □
يك  حاجة  يف  لسنا  اننا  يدرك  االحصاء، 
او  اولويات  او  كل سنة حاجات  نضع يف 

االنتاج،  قطاع  احصاءات  الديوان،  اآلتية:  املصالح  من  املركزي  االحصاء  ادارة  تتألف 
املركز  االقليمية،  امليدانية واالحصاءات  العمليات  املنزيل واالجتامعي،  القطاع  احصاءات 

اآليل، التنسيق واملحاسبة الوطنية، التوثيق والنرش والطباعة.
نّص قانون انشاء ادارة االحصاء املركزي عىل:

اطالع  فيها  العاملني  املركزي وسائر  االحصاء  ادارة  يحظر عىل موظفي  السابعة:  “املادة 
الغري، مبا فيه االدارات، عىل املعلومات املتعلقة بالحياة الخاصة والعائلية لالفراد، واالوضاع 

املالية واملهنية لالشخاص الطبيعيني واملعنويني.
املادة الثامنة: يحلف موظفو ادارة االحصاء املركزي وسائر العاملني فيها قبل مبارشتهم 
العمل امام محكمة الدرجة االوىل املدنية يف بريوت اليمني التالية: اقسم بالله العظيم ان 

احافظ عىل ارسار الوظيفة واقوم مبهامتها بكل امانة واخالص”.

املصالح وقسم اليمني

ما نعاني منه ضعف 
الثقافة االحصائية، والبعض 

يعتبر الرقم االحصائي 
وجهة نظر 

دراسات، فربنامج عمل االدارة منبثق من 
املهامت املنوطة بها.

مع  االحصاء  ادارة  تواصل  عن  ماذا   ■
الوزارات وادارات الدولة ومؤسساتها؟

واالدارات  الوزارات  مع  نتعاون   □
بالتنسيق  بدراسات  ونقوم  واملؤسسات، 
يف  العام  االمن  مع  تعاونا  الوزارات.  مع 
ما يختص باحصاءات الهجرة، ومع وزاريت 
والصحة  املدريس،  الترسب  حول  الرتبية 
منفتحون  نحن  الصحية.  النفقات  حول 
وال  الحاجات،  كل  يخدم  مبا  الجميع  عىل 
يف  املؤسسايت.  بعده  عىل  التعاون  يقترص 
اللبنانية  الحكومة  وافقت  املايض  العام 
بقيمة  االورويب  االتحاد  قدمها  هبة  عىل 
10 ماليني اورو لتمكني اللحمة االجتامعية 
هناك  املبلغ  هذا  ضمن  ومن  لبنان،  يف 
املركزي،  االحصاء  الدارة  اورو  ماليني   5،5
االنشطة:  من  انواع  ثالثة  عن  عبارة  هي 
القيام مبسح ميداين عن االحول املعيشية، 
الوضع  لبنان،  يف  والبطالة  العاملة  اظهار 
االقتصادي واالجتامعي للنازحني السوريني. 
للمرة االوىل يف تاريخ االحصاء اللبناين يتم 
معناه  مبا  االقضية،  مستوى  نحو  التوجه 
ارسة  الف   50 لدينا  يكون  ان  يجب  انه 
معيشية مع تغطية 2808 مناطق ميدانيا، 
وبالتايل كل تكاليف هذه الدراسة البالغة 
وافقت  التي  الهبة  من  اورو  ماليني   3،5
عن  املسؤول  ان  علام  الحكومة،  عليها 
االدارية.  التنمية  وزير  هو  الدراسة  هذه 
القدرات  لتعزيز  اورو  مليون   61،2 هناك 
وتعزيز  امليداين  العمل  خالل  االحصائية 
قدرات العاملني وتدريبهم عىل هذا النوع 
لدراسة  اورو  الف  و900  الدراسات،  من 

الهجرة لدى االرس اللبنانية.

يف  املركزي  االحصاء  ادارة  دور  هو  ما   ■
التوجهات والسياسات الحكومية؟ بناء 

من  االبرز  الدور  يكون  ان  يجب   □
املثال،  سبيل  عىل  البيانات.  انتاج  خالل 
ويقرتح  لاليجارات  الجديد  القانون  صدر 

الغالء  مبؤرش  االخذ   38 املادة  يف  املرشع 
االحصاء  ادارة  عن  يصدر  الذي  السنوي 
تم  لو  االيجار.  نسبة  لتقرير  املركزي 
هذا  يف  االفادة  لقدمنا  رأينا  اىل  االستامع 
هذا  يف  نعيش  نحن  للحاجة.  وفقا  االمر 
التي  املشكالت  من  وانطالقا  املجتمع، 
تواجهنا تجعلنا نربز بعض االوجه الخفية. 
يف مؤرش الغالء مثة بند له عالقة باملسكن، 
وقبل سنة زارنا خرباء من الخارج، وقلت 
القديم  االيجار  اسمها  مشكلة  لدينا  لهم 
وااليجار الجديد. اذا اصدرنا مؤرشا خاصا 
لهذين النوعني من االيجارات نحصل عىل 
بند  تحت  يصدر  سنة  منذ  عملية.  افادة 
فرعية:  مؤرشات  ثالثة  املؤرش  يف  مسكن 
وآخر  القديم،  بااليجار  خاص  مؤرش 

قيمة  بتخمني  وثالث  الجديد،  بااليجار 
املنزل. لكل مؤرش وزن معني انطالقا من 
التي ننجزها بناء عىل تصاريح  الدراسات 
حملة  عرب  االرس  سنحض  املعيشية.  االرس 
تكون  ان  عىل  مكثفة  ونشاطات  اعالمية 
هذه  خالل  من  الننا  اجوبتها،  يف  صادقة 
ونحدد  للنفقات،  اوزانا  نضع  االجوبة 
هي  املؤرشات  هذه  االستهالكية.  السلة 

حكام توجهات لبناء السياسات.

يف  دور  املركزي  االحصاء  الدارة  هل   ■
اعداد املوازنات العامة انطالقا من االرقام 

لديها؟ املحققة 
مهامت  من  هي  ذلك.  يف  لنا  دور  ال   □
وزارة املال. ميكننا تأدية دور يف هذا االمر 
ألنه عندما نحتسب الحسابات الوطنية او 
القومية نصدر مؤرش معدل النمو السنوي، 
وعىل اساسه فان اي موازنات يف اي دولة 
غري  الرسمية  النمو  نسبة  تأخذ  ان  يجب 
لبنانية  او  خارجية  مؤسسات  من  املخمنة 
حتى ترسم سياستها. السبب االسايس لهذه 
ادارة  غياب  االمور،  تحسن  رغم  الظاهرة 
الحرب  جراء  من  سنة  عرشين  االحصاء 

الثقافة االحصائية. وضعف 

يف لبنان صار للرقم وللمؤرشات االحصائية اهميتها.تعتمد ادارة االحصاء املركزي عىل التكنولوجيا لحامية االرقام واملعلومات.

بيانات(  )قاعدة  “االوراكل”  نستخدم 
معلوماتية  جهاز  ولدينا  الرسية،  لحفظ 
يسبب  املساحة  ضيق  لكن  جدا.  متطور 
يتم حفظه  لذا  الورقي،  االرشيف  مشكلة 
عرب الكومبيوتر يف قاعدة البيانات لحاميته 
اود  محفوظة.  الرسية  اذا  خلل.  اي  من 
املوظفون  اننا  هو  مهم  امر  اىل  االشارة 
الذين  واالدارات  الوزارات  يف  الوحيدون 
العمل  مبارشة  قبل  اليمني  يقسمون 
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رضوان عقيل

الماضي يطارد يومياتهم... والنادي العسكري مالذهم
الضّباط املتقاعدون في بيتهم الثاني

عندما ينهون خدمتهم العسكرية ويحالون عىل التقاعد، مير الضباط بتجربة حياة جديدة ومختلفة ال يتأقلم معها كثريون 
منهم. يودعون عامل السلطة واإلمرة وسحرها و"الله معك سيدنا"، ويشعرون بان السن ال تزال مبكرة بعد، ويف امكانهم العطاء 

اكرث. لكن حاجز 58  عاما يقف دونهم يف هذه الطريق 

تحقيق

كيف مييض الضباط املتقاعدون ايامهم  بني عائالتهم التي انقطعوا 
عنها اوقاتا طويلة، وهم يف الجبهات او ثكنهم وقطعهم العسكرية؟

املنارة  يف  العسكريني  الناديني  يوميا  تقصد  منهم  كبرية  مجموعات 
ميارسون  هنا  الثاين.  البيت  كأنهام  فيهام  ساعات  ميضون  وجونيه. 
تخلو  ال  والرند.  والشطرنج  الورق  ويلعبون  ويسبحون  الرياضة 
ـ  الرأي  يف  والتباين  السخونة  طابع  تحمل  مناقشات  من  جلساتهم 
والرتاتبية  االحرتام  االبقاء عىل  مع  االحيان،  بعض  ـ يف  التطابق  كام 

واالقدمية  الرتبة  متقاعد.  كمرؤوس  متقاعد  رئيس  مثة  العسكرية. 
حارضتان وان تساوى الرجال يف التقاعد. يتذكرون اياما ومحطات يف 

تاريخ لبنان كانوا "اسياد اللعبة" واصحاب القرار عىل االرض. 
مطر  ومحمود  الحاج  وفهيم  القعقور  سعيد  املتقاعدون  العمداء 
وجامل الحاج، تركوا بصامت يف الجيش اىل زمالء آخرين لهم. فتحوا 
صفحات من دفاتر ذكرياتهم لـ"االمن العام"، وكشفوا عن جزء منها 

يف زمان التقاعد. 

القعقور  سعيد  املتقاعد  العميد  يحرض 
املنارة قبل ظهر  العسكري يف  النادي  اىل 
كل يوم، اال اذا توجه اىل بعاصري مسقطه. 
اىل  دفعته  صافية  وطنية  بروح  تشّبع 
تخرج  التي  الحربية  املدرسة  يف  التطوع 
فيها عام 1957. احيل عىل التقاعد براتب 
طويلة  رحلة  بعد   ،1991 متوز  يف  لواء 
العسكرية.  املؤسسة  يف  بانجازات  مليئة 
تفوقه  واوصله  عدة  مهامت  فيها  تسلم 

اىل قيادة لواء يف عز اعوام الحرب.
رياضة  مامرسة  عىل  تقاعده  بعد  حرص 
بعد  بها  القيام  عن  توقف  التي  امليش 

خضوعه لجراحة يف قدمه. 
عىل  ويحرص  الثاين،  منزله  النادي  يعترب 
َمن  رؤية  من  ميكنه  مقعد   يف  الجلوس 
الفضول،  او يخرج. ليس من باب  يدخل 
وتقاسم  احبها  وجوه  اىل  االطمئنان  بل 
التي  املؤسسة  يف  وحلوة  مرّة  اياما  معها 
عليها.  يبخل  ومل  القلب،  من  عشقها 

فهيم  املتقاعد  الطيار  العميد  يزر  َمن 
القواعد  احدى  زاوية  يف  كأنه  يشعر  الحاج 
ما تعكسه صوره مذ تخرج يف  الجوية. هذا 
الطريان  ودرس   ،1957 عام  الحربية  املدرسة 
العسكر  عامل  "دخلت  يقول:  بريطانيا.  يف 
دريس  اىل  متيل  ارسيت  كانت  بعدما  بالصدفة 

الحقوق". 
عىل  الكالم  يف  يستفيض  الذي  الحاج  عمل 
عام  الجو  لسالح  قائدا  املحامني،  طريقة 
1977، وبقي يف هذا املنصب الرفيع يف هرم 
يفاخر  انقطاع.  دون  من  عاما   13 القيادة 
يف  ومساهمته  املوقع  هذا  يف  بصامت  برتكه 
مجموعات  وتدريبه  الطريان،  مدرسة  انشاء 
خرباته  اليهم  نقل  اللبنانيني،  الطيارين  من 
مبالغة  دون  "ومن  الخارج  يف  اكتسبها  التي 
كنت محل انظار مراكز البحوث واالسرتاتيجيا 
التي زرتها يف امريكا وقدمت فيها رؤيتي من 

دون مسايرة".
ال يزال اىل اليوم ميارس الرياضة، وهو يحمل 

سعيد القعقور صديقه السيجار
أحرق محاضر "17 أيار"

فهيم الحاج قائد السالح
حّلق في سماء فلسطني

يف  ميضيها  التي  الساعات  له  تسمح 
مع  يومية  احاديث  يف  بالدخول  النادي 
لبنان  يف  الساعة  مواضيع  يتناولون  زمالء 
بشغفه  وافكاره  حججه  يعزز  واملنطقة. 
الرند  يلعب  الصحف.  وقراءة  باملطالعة 
مع عدد من الضباط، وال تخلو املباريات 

من "التزريك". 
يف  منزله  اىل  يتوجه  الظهرية  حلول  قبيل 

بريوت لتناول الغداء. 
التي  العكاز  املخرضم  الضابط  تفارق  ال 
يتىكء عليها، ولديه تشكيلة منها تناسب 
منذ   يفارقه  ال  "صديق"  مثة  ثيابه.  الوان 
مطلع شبابه هو السيجار الذي تعلق به 
كان  انه  يروي  االعوام.  هذه  كل  طوال 
اليه  عندما  قدمت  باريس،  اىل  يف رحلة 
رسعان  سيجار،  علبة  الطائرة  يف  املضيفة 

ما وقع يف سحره. 
ويف  االسرتاحة،  اوقات  يف  رفيقه  اصبح 
لها  التي خضع  العسكرية  الدورات  اثناء 

الكيلوغرامات، ومييش  من  بها  بأس  ال  كمية 
يف محيط منزله ويسبح يف  النادي العسكري 
يدخن  االطباء.  بنصائح  مبال  غري  جونيه،  يف 
بـ"املدمن  وصفه  ويرفض   بكرثة  السيجار 
ساعة  يطّلقه  ان  امكانه  يف  ان  قائال  عليه"، 

يشاء.  
"ابن ضيعة" يعي جيدا ما تحمله هذه الكلمة 
اشهرا عدة يف  فيها  االقامة  التي يحرص عىل 
السنة، والعمل يف حديقة منزله. حمل معه اىل 
الجيش هذا العناد الذي ترىب عليه يف املروج 
التزلف.  تعرف  ال  التي  القوية  والشخصية 
كان له رشيط من املشكالت مع ضباط اعىل 
منه رتبة، ووصلت  اخبار مشاغباته اىل  اكرث 
من  عامد توىل قيادة الجيش. درج عىل عدم 
الخوف من احد، ومل مينعه هذا االمر ـ يقول 
ومدنيني،  عسكريني  االخرين  احرتام  من  ـ 

والقيام بالواجبات املطلوبة منه. 
وغري  متواضع  عادي  انسان  انه  نفسه  يقدم 

متصنع: "كنت وال ازال ال اهاب احدا ومل 

االسرار العسكرية التي 
احتفظ بها ليست ملكي،
بل ملك مؤسسة الجيش

اكثر اصحاب الكفايات ال 
يصلون الى ما يطمحون 

اليه في هذا البلد

العميد الطيار املتقاعد فهيم الحاج.العميد املتقاعد سعيد القعقور.

زادته  اخرى  وبلدان  وامريكا  فرنسا  يف 
علومه  وتطوير  القيادة  يف  ومترسا  خربة 

العسكرية.
القعقور  يستعيد  بعاصري،  يقصد   عندما 
وحديقته  منزله  رحاب  يف  اخرى  صفحة 
يف  وشتولها،  اشجارها  اىل  يطمنئ  التي 
داللة عىل تعلقه بالريف وارضه. يستمتع 
يف  اقاربه.   مع  ميضيها  التي  بالسهرات 
التي  الوقائع  من  الكثري  القعقور  جعبة 
اطلع عليها يف سنوات خدمته. مثة ارسار 
املؤسسة  ملك  "هي  لنفسه:  بها  يحتفظ 
يف  الحق  صاحب  انا  ولست  العسكرية 
عنها  الكتابة  يحبذ   ال  عنها".  الكشف 
مل  مذكرات.  يف  عليها  الضوء  تسليط  او 
عالقات  ارساء  خدمته  اعوام  خالل  يشأ 
الذي  الجيش  ابن  "النني  السياسيني  مع 
اخل  ومل  عنها  احيد  وال  قواعده  احرتم 

الوفد  يرافق  كان  عندما  تطبيقها".  يف 
ايار"   17 "اتفاق  مفاوضات  اىل  اللبناين 
"النهار"  عميد  منه  طلب  ارسائيل،  مع 
غسان تويني ان يدّون ما دار يف جوالت 
هذه املفاوضات وكواليسها، ويكتبها عند 

احالته عىل التقاعد. 
عن   غسان  االستاذ  من  "اعتذرت  يقول: 
القيام بهذا االمر، الن ما اعرفه واطلعت 
مثة  اللبنانية.  الدولة  ملك  هو  عليه 
من  تخوفا  احراقها  عىل  اقدمت  محارض 

ترّسبها اىل جهة ما".
وتسلمه  خدمته  سنوات  اثناء  يف  درج 
عدم  عىل  املؤسسة  يف  حساسة  مراكز 
التقرب من السياسيني او زياراتهم. يروي 
انه يف احدى املرات، كان يف مكتب قائد 
الجيش العامد ابراهيم طنوس يراجعه يف 
ملف يتعلق باملؤسسة العسكرية، عندما 

شمعون.  كميل  الراحل  الرئيس  حرض 
تعرف  "هل  ضيفه:  طنوس  العامد  سأل 
مفاجأة  شكل  الذي  االمر  القعقور"؟ 
القعقور  للرئيس شمعون الذي تطلع اىل 
وخاطبه: "انا اعرف والدك وافراد عائلتك، 
ولو ملاذا ال تطل صويب وتأيت اىل عندي". 
الرئيس  وصافح  قائده  القعقور  استأذن 

السابق وطلب الخروج.
القعقور  العميد  يروي  الحديث  ختام  يف 
بفرح عن الجيش كأنه يف يومه االول يف 
املدرسة الحربية: " هذه املؤسسة الوطنية 
اطيافهم  عىل  اللبنانيني  توحد  التي 
العسكر  ابنايئ  اىل  رسالتي  املختلفة، 
والتضحية،  السياسية  االهواء  من  التجرد 
بالجيش والدفاع عنه النه اول  والتمسك 
َمن يساهم يف وحدة شعبنا، ويحتاج اىل 

مظلة سياسية حكيمة للحفاظ عليه".
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تخرج العميد الطيار املتقاعد محمود مطر 
يف  كان   .1963 عام  الحربية  املدرسة  يف 
قيادة  ان  اال  الرب،  تالمذة  عداد  يف  البداية 
صغرية  مجموعة  بني  من  اختارته  املدرسة 
للتدرب عىل الطريان ليصبح طيارا، ويغوص 
عام  مواليد  من  انكلرتا.  يف  الحقل  هذا  يف 
1938، احيل عىل التقاعد عام  1996. تّوج 
بعد  الجو  سالح  قائد  موقع  بتبوؤ  مسريته 
رحلة طويلة. كم كان يشعر بسعادة وهو 
بهلوانية  بحركات  ويقوم  بطائرته  يحلق 
فوق مطار املطلة يف فلسطني املحتلة، بعد 

تخرجه وهو برتبة مالزم.
مل يعمل يف حقل الطريان فحسب، بل تسلم 
عليها  اطلق  التي  الخامسة  الشعبة  رئاسة 
يف ما بعد اسم مديرية التوجيه، وكان اول 
رئيس لها. سمحت له هذه املحطة بالتعرف 
الذي اخذوا  عىل عدد كبري من الصحافيني 
اي  "دون  من  الدفاع  وزارة  اىل  يدخلون 
حواجز"، االمر الذي سمح له باقامة عالقات 

صداقة مع عدد  كبري منهم.
يواظب مطر عىل الحضور يوميا اىل النادي 
توجهه   املنارة، ويحدد موعد  العسكري يف 
الظهر.  بعد  االوىل  عند  الرياضة  ملامرسة 
يهوى السباحة يف الصيف، ويحبذ امليش يف 

الحاج  جامل  املتقاعد  العميد  استقال 
تخّرج  عمره.  من  الـ55  يف  وكان  "مرغام"، 
يف املدرسة الحربية ضابطا يف الدفاع الجوي 
عام 1974. بعد اشهر عىل خدمته يف ثكنة 
هرني شهاب يف برئ حسن، نزل اىل الشارع يف 
املشؤومة، وعاين  الحرب  اندالع  مع  بريوت 
املجازر  من  وسواها  االسود"  "السبت  آثار 

والتفجريات.
برتبة  وهو  الجيش،  قيادة  كلفته  بعدها 
عند  رسكيس  الياس  الرئيس  مرافقة  مالزم، 
زياراته للمنطقة الغربية يف العاصمة. دخل 
هذا الضابط اىل قلب الرئيس املنتخب ونال 
رسكيس  الرئيس  اختاره   1978 عام  اعجابه. 
ليتوىل االرشاف عىل  ايطاليا  اىل  للسفر معه 
حاميته. يقول: "كان الرئيس دمث االخالق، 
طائفي،  وغري  بامتياز،  ووطنيا  متواضعا 

وتأثرت به".
الجيش رفض االنطالق يف هذا  انقسام  عند 
العريب"  لبنان  بـ"جيش  يلتحق  مل  املركب. 
واملالحقات،  الضغوط  من  لسلسلة  وتعرض 
دوره  عن  باعتزاز  يتحدث  يرضخ.  ومل 
اقامة  يف  عطا  كميل  زميله  مع  ومساهمته 

"مخيم االلفة واملحبة" لجمع الجيش.
املؤسسة  توىل مهامت ومسؤوليات عدة يف 
العسكرية، وسطع نجمه يف مكتب العالقات 
يتمتع بحس  املخابرات.  الخارجية ومديرية 
والفرنسية،  االنكليزية  ويتقن  رفيع،  امني 
السفراء  مع  التعامل  من  مكنه  الذي  االمر 
العرب واالجانب، وهو مييض ساعات طويلة 
عمل  بانجاز  منه  اميانا  يوم،  كل  مكتبه  يف 
انتدب  التي  املهمة  عند  والوقوف  متقن 

اليها.

محمود مطر من امليراج
إلى التفّوق  في البريدج

جمال الحاج صاحب فكرة 
مخيم "اإللفة واملحبة"

االعوام االخرية، ويحرص عىل لياقة جسده، 
ويستعيض  الغداء  وجبة  يتناول  ما  ونادرا 
بالورق،  اللعب  يهوى  ال  بالعشاء.  عنها 
من  وهو  الربيدج،  بلعبة  يستبدله  انه  اال 
املميزين فيها وتحتاج  قواعدها اىل ملمني 

يف االرقام والرياضيات. 
يشرتك فيها مع قلة من الضباط وعدد من 
الذهنية  الرياضة  هذه  تساعده  املدنيني. 
فراغه،  اوقات  تنظيم حضوره ومتضية  عىل 
التي  املجموعة  هذه  مع  قهوته  وارتشاف 
تهوى اللعبة التي سبق ان خاض فيها ضد 
منافسني عرب واجانب، وفاز عليهم بسبب 
الدماغ"  خاليا  "تحرّك  كونها  فيها،  مترسه 

بحسب قوله.
فكرة  تشده   وال  لبنان،  يف  العيش  يعشق 
ال  الخارج.  يف  شيخوخته  ومتضية  الهجرة 
وتكون  اسبوعني،  من  اكرث  اسفاره  تطول 
تشيكيا  يف  صحية  او  عائلية  السباب  عادة 

وايطاليا.
محاولة  مطر  تالحق  التي  املواضيع  اكرث 
"كا.  السابق  السوفيايت  االتحاد  استخبارات 
"مرياج"  طائرة  لخطف  تجنيده  يب"  جي. 
عام 1969 والوصول بها اىل قاعدة باكو يف 
اذربيجان، وكان قد حال دونها بالتنسيق مع 

اكرث  من  الحاج  ان  القول  املبالغة  من  ليس 
مامرسة  عىل  يحرصون  املتقاعدين  الضباط 
عالقة  نسج  التي  الصديقة  هذه  الرياضة. 
االول  اليوم  منذ  انقطاع،  دون  من  معها 
يف  يقطن  الحربية.  املدرسة  اىل  لدخوله 
دوحة  يف  منزله  اىل  يتوجه  وعندما  بريوت، 
ويقلم  حديقته،  يف  فالحا  يعمل  الحص 
اىل مالعب  ويحن  والزيتون،  الورود  اغصان 

طفولته يف عرمتى يف قضاء جزين.
قبل  الخدمة  تركه  من  انزعاجه  يخفي  ال 
يف  بالبقاء  له  تسمح  التي  االعوام  ينهي  ان 
العامة  املديرية  يف  توجها  وقد   املؤسسة، 
يف  العسكري  النادي  يعني  العام.  لالمن 
رفاقه.  للقاء  ويقصده  الكثري،  له  املنارة 
يشعر بانه ال يزال موجودا من خالل سامعه 
بها  التباهي  باب  من  ليس  "سيدنا"،  عبارة 
او التعايل عىل اآلخرين، بل من باب تذكريه 

بالحياة العسكرية.
طياتها  يف  تحمل  عفوية  بشخصية  يتصف 
الذي  املوقع  خالل  من  الديبلومايس  صورة 
احتله يف االمن العام، واعطاه من قلبه ومثل 
فيه بلده خري متثيل عند لقائه الديبلوماسيني 
مشرتكة.  مشاريع  عىل  وارشافه  االجانب، 
الديبلوماسيني  مع  هذه  عالقاته  يستثمر  مل 
بالحصول عىل جنسية اجنبية يتهافت عليها 
خارج  العيش  "يف  يرغب  مل  النه  كثريون، 
حدود لبنان". يقول: "حرصت عىل الحفاظ 
استغالل  وعدم  الوطنية  اقتناعايت  عىل 
درجت  التي  املدرسة   هي  هذه  موقعي. 
عليها، ومل اندم ومل اطلب شيئا لشخيص وال 

الفراد ارسيت".
يعرتف الحاج بعد مغادرته السلك العسكري 

حاولت استخبارات االتحاد 
السوفياتي تجنيده لخطف 

طائرة "ميراج" لبنانية

تأثرت بالرئيس الياس  
سركيس، ورفضت املشاركة 

في تقسيم الجيش

العميد الطيار املتقاعد محمود مطر.

العميد املتقاعد جامل الحاج.

احسب عىل اي زعيم سيايس. انا يف اختصار 
وظيفتي  احرتمت  دولة  وابن  طبيعي  انسان 
يفصح  الطريق".  هذه  عىل  زلت  ما  والناس. 
بسهولة عمن يحب ويكره من السياسيني، وال 

يخفي اعجابه وتأثره باالمام موىس الصدر.
بعد تخرجه خدم يف القاعدة الجوية يف رياق 
اليوم  اىل  ينس  مل  الحقا.  وقادها  البقاع،  يف 
الحادث الذي تعرض له يف الجو اثر عطل يف 
ميشال  الطيار  فيها  يرافق  كان  التي  الطائرة 
الجو  يف  مغادرتها  بعدم  اقنعه  وكيف  نوفل، 
"باعجوبة"  باملظالت، اىل ان حطت  والهبوط 
عام  قبل  له  يحلو  كان  كم  املطار.  ارض  يف 

الجنوب  يف  اللبنانية  الحدود  اجتياز   1967
املحتلة  فلسطني  اجواء  يف  بطائرته  والتحليق 
ابسل  من  "كنا  مزهوا:  قاعدته  اىل  ويعود 
الطيارين واكرثهم خربة يف املنطقة، ومل يكن 

االرسائيليون افضل منا".
مييض الحاج االعوام االخرية يف منزله يف بدارو، 
وال يخلو صالونه العسكري من حضور حلقة 
من الضباط يتحدثون ويناقشون االوضاع. ال 
اليها  التي وصلت  الحال  انزعاجه من  يخفي 
البالد، وهو يقدم رؤيته لالسرتاتيجيا الدفاعية 
طاولة  عىل  طويلة  ساعات  يف  نوقشت  التي 
الحوار "ومل يتم التوصل اىل النتيجة املرجوة". 

وتقيم  الجيش  تصنع  القوية  "الدولة  يقول: 
املؤسسات وليس العكس". يف مكتبه تشكيلة 
من الكتب واملؤلفات العسكرية تتناول علوم 
يردد:  القيادة.  وفن  واالسرتاتيجيا  الطريان 
حسن  االهم  بل  القراءة،  كرثة  املهم  "ليس 

التحليل والتنفيذ بعد اتخاذ القرار".
َمن يستمع اليه، يلمس من دون عناء ان لدى 
الرجل عتبا عىل شخصيات سياسية منعته من 
اصحاب  اكرث  و"ان  اعىل،  مراكز  اىل  الوصول 
يف  اليه  يطمحون  ما  اىل  يصلون  ال  الكفايات 
"يا  القول:  من  جرأته  متنعه  مل  البلد".  هذا 

لالسف نحن نعيش يف زمن رديء".

الثانية. شغلت  والشعبة  العسكرية  قيادته 
هذه القضية الرأي العام وبلدانا عدة تهتم 
الصفحات  الضابط  اسم هذا  احتل  بلبنان. 
لبنان  يف  ليس  صحيفة،  من  اكرث  يف  االوىل 
"ال  يقول:  العامل.  يف  بل  فحسب،  وروسيا 

اندم عىل امر اتخذته". 

بأن كثريين ال يبالون بالضابط املتقاعد، عىل 
عكس ما تكون عليه الحال وهو يف الخدمة، 
اىل درجة ان العدد االكرب من اصحاب االرقام 
التي تكون عىل هاتفه ال يعاودون االتصال 

به.  
خرج بهذه الخالصة التي مل متنعه من القول 
انه يشعر بـ"القرف" يف احيان كثرية. يردد ان 
"السلطة كذب ووهم". رغم محبته الجيش 
هذه  صفوف  يف  امضاها  التي  واالعوام 
لالمن  العامة  املديرية  اىل  يحّن  املؤسسة، 
العام، وقد خدم فيهام 35 عاما وتسلم مراكز 
اىل  احبهم  تعليامت رؤسائه.  ونفذ  حساسة 
قلبه اللواء الركن املتقاعد جميل السيد "النه 

مدرسة بكل ما للكلمة من معنى".

كانت له "صوالت وجوالت عىل االرض ويف 
الفضاء". نجح ايضا يف تعاطيه مع السياسيني 
يف عز اعوام الحرب. كان االمام موىس الصدر 
سيام  ال  قلبه،  اىل  الشخصيات  احب  من 
الجوية  القاعدة  بعد مساعدته عىل حامية 

عبث  من  السنتني"  "حرب  ابان  رياق  يف 
املسلحني الفلسطينيني وتعدياتهم.

ال يشعر مطر بالضجر يف اعوام تقاعده، وال 
يزال يثابر عىل االطالع عىل التطورات يف عامل 
العسكرية  الطريان. ال يخىش عىل املؤسسة 

عىل   درج  صلب".  اساسها  الن  "الوطنية 
التطرق اىل معطيات من الوقائع واالحداث 
قيادة  بيانات  فيها  يخالف  بطريقة  يرويها 
الجيش، النه يشدد عىل القول ان "الحقيقة 

تبقى ملك الناس".
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تحقيق
داود رمال

الضاحية الجنوبية بين أيدي الخطة األمنية
ال غطاء سياسيًا على أحد، وال تهاون

يف  واالستقرار  االمن  ترسيخ  سياق  يف 
ومكافحة  وضواحيها،  بريوت  العاصمة 
بهم  املشتبه  ومالحقة  املنظمة،  الجرائم 
من  وحدات  نفذت  للعدالة،  واملطلوبني 
الجيش باالشرتاك مع اخرى من قوى االمن 
واسعة  امنية  خطة  العام  واالمن  الداخيل 
املنفذة  االجراءات  شملت  اياما.  استمرت 
مكثفة،  وظرفية  ثابتة  حواجز  اقامة 
هوية  يف  والتدقيق  السيارات  تفتيش 

aborami20@hotmail.com

الضاحية  يف  رحالها  االمنية  الخطة  حطت  الشاميل،  والبقاع  طرابلس  بعد 
الجنوبية لبريوت، يف سياق تعزيز حضور الدولة عىل كل االرايض اللبنانية. ال 
سقوف، وال خطوط حمرا امام فرض االمن وتثبيت االستقرار وحامية املواطنني 
عرب  املقبلني  االرهاب  خطري  عىل  الرتكيز  موازاة  يف  الجرمية،  بؤر  وتجفيف 

الحدود: االرسائييل والتكفريي

وتفجري  االرهابيني  تسلل  من  الحد  اىل 
العامني  يف  خصوصا  املفخخة،  السيارات 

املنرصمني.
القوى  دعم  الجديدة  الخطة  حازت 
يدها  واطلقت  جميعا،  املعنية  السياسية 
بعد رفع الغطاء عن كل املطلوبني واملخلني 
مجلس  رئيس  اكد  واالستقرار.  باالمن 
النواب نبيه بري ان "ال غطاء عىل احد يف 
نؤيدها  الضاحية، ونحن  االمنية يف  الخطة 
الخطط  ايدنا كل  من دون اي تحفظ كام 

االمنية التي تعزز االستقرار". 
التهاون  عدم  االمنية  القوى  تأكيد  وسط 
املخالفني،  ومالحقة  القانون  تنفيذ  يف 
وترحيب االهايل بتنفيذها، مل يحجب ذلك 
اكرث  باالهتامم  الدولة  املواطنني  مطالبة 

املطلوب  اذ  وخدماتيا.  امنائيا  بالضاحية 
وتطبيق  والنظام  االمن  استتباب  ليس 
القانون عىل اكمل وجه فحسب، بل تأمني 

الخدمات االساسية كالكهرباء واملياه.
واتحاد  البلديات  آزرت  آخر،  صعيد  عىل 

ووضعت  االمنية،  القوى  الضاحية  بلديات 
االمن  وقوى  الجيش  ترصف  يف  امكاناتها 
بلدية  رئيس  واكد  العام.  واالمن  الداخيل 
الغبريي محمد سعيد الخنسا ان "الضاحية 
االمنية  القوى  بتعزيز  منذ سنوات  تطالب 

االمن  قوى  عدد  ان  مرارا  اعلنا  وقد  فيها، 
بتوقيف  الخطة  بدأت  كاف.  غري  والدرك 
واملهربني  واملجرمني  للعدالة  املطلوبني 
توقيف  حتى  مستمرة  وهي  وغريهم، 
ان  علام  املخالفات،  وازالة  املطلوبني  كل 
من  ما  كل  تسهيل  عىل  تساعد  البلديات 

انجاحها". شأنه 
واشاد رئيس بلدية حارة حريك زياد واكد 
العسكرية  القوى  ودور  الخطة  بتنفيذ 
ايجابيا  صدى  "تركت  قال:  فيها.  واالمنية 
يكنون  اهلها  وان  خصوصا  الضاحية،  يف 
ويتعاونون  القوى  لهذه  والتقدير  االحرتام 
االفرقاء  بني  الوثيق  التعاون  اىل  معها، 

املحليني وهيئات املجتمع املدين".
املشنوق  نهاد  والبلديات  الداخلية  وزير 
يف  وجال  الخطة،  تنفيذ  عىل  ارشف 
االمنية،  القوى  متفقدا  الجنوبية  الضاحية 
الجميع من  "اظهرت ارصار  انها  اىل  واشار 
الدولة،  ان خيارهم هو  استثناء عىل  دون 
الدولة،  اليه هو  يلجأون  الذي  املكان  وان 
ويستمرون  وفقه  يعيشون  الذي  والنظام 

العابرين، تسيري دوريات مؤللة وراجلة يف 
والداخلية، عمليات دهم  الرئيسية  الطرق 
اوقف  بهم.  واملشتبه  املطلوبني  عن  بحثا 
انواعها  العرشات وضبطت ممنوعات عىل 

املختلفة.
الجيش  نفذ  بعدما  الخطة  هذه  جاءت 
سابقا  العام  واالمن  الداخيل  االمن  وقوى 
 23 يف  الجنوبية  الضاحية  يف  امنية  خطة 
ادت  وقد  مستمرة،  تزال  وال   2013 ايلول 

يصغون اىل توجيهات العميد الركن روالن ابوجودة.عسكريو االمن العام يتأهبون للمهمة االمنية.

يف الطريق.
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فيه هو الدولة. هذه مسألة واضحة يف كل 
مكان، من طرابلس اىل بريتال اىل الضاحية 
القبض  حتى  وستستمر  وبريوت،  الجنوبية 
متفق  للقضاء  املطلوبني  من  الئحة  عىل 
البحث  ويتم  االمنية،  االجهزة  بني  عليها 
بريوت  وستشمل  مستمرة  العملية  عنهم. 

ايضا".
يف  العام  االمن  قوى  تجّمع  تفقده  خالل 
املشنوق  الوزير  خاطب  الرياضية،  املدينة 
الكاملة  الثقة  "لدي  بالقول:  العسكريني 
وجه،  اكمل  عىل  مبهامتكم  تقومون  بانكم 
النجاح  ستسجلون  وانكم  وتفان،  بدقة 
مهامتكم  يف  كام  الجديدة  مهامتكم  يف 
التي  االيجابية  االصداء  وان  السابقة، 
لالمن  العام  املدير  من  عنكم  تصلني 
الضباط  ومن  ابراهيم،  عباس  اللواء  العام 
الكبار، دليل ثقة بقدراتكم. الخطة االمنية 
عىل  مهامتكم  تنفذوا  ان  ويجب  مستمرة 

مشاركة  عىل  تعليقه  يف  يرام".  ما  اكمل 
ال  االمنية،  الخطط  تنفيذ  يف  العام  االمن 
املدير  قال  الجنوبية،  الضاحية  يف  سيام 

ابراهيم:  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام 
الرضورة،  عند  املديرية  به  تقوم  "دور 
فيها  متر  كالتي  جدا  استثنائية  ويف ظروف 

املؤسسات  جهود  تضافر  وتتطلب  البالد، 
الوطن من االخطار  كلها وطاقاتها، وصون 

عىل انواعها".

ستشمل  الخطة  ان  االعالن  رغم  وعىل 
عىل  تقترص  مل  انها  اال  الجنوبية،  الضاحية 
املفاجأة  اسلوب  واعتمد  الجغرايف،  حيزها 

للقبض عىل الئحة املطلوبني للعدالة، وفق 
معلومات مستقاة من غرفة عمليات االمن 

العام. 
االدارية  بريوت  عمليا  الخطة  شملت 
محيطة  مناطق  اىل  ومتددت  والضاحية، 
مثل تل الزعرت والفنار وسواها القفال املالذ 
هامش  وتضييق  املطلوبني  لكل  البديل 
ستشمل  انها  االعالن  دون  من  حركتهم، 

هذه املناطق.
مرتبطة  غري  مستمرة،  يومية  التوقيفات 
تدعم  االمنية  الخطة  الن  محدد،  بوقت 
تضع  عندما  االرهاب.  ملحاربة  الجهود 
حدا للخارجني عىل القانون، ال سيام منهم 
يسهل  السطو،  وعصابات  املخدرات  تجار 
عمل االجهزة العسكرية واالمنية يف الرتكيز 
ايجابيا  جوا  تعكس  وهي  االرهابيني.  عىل 
امنيا،  ترعاهم  الدولة  بأن  املواطنني  لدى 

وتحميهم من خطر االرهاب واملجرمني.

الوزير املشنوق لعسكريي 
االمن العام: االصداء االيجابية 

التي تصلني عنكم دليل 
ثقة بقدراتكم

اللواء ابراهيم: الظروف 
االستثنائية تتطلب تضافر 

الجهود لتثبيت االمن 
وصون الوطن

وزير الداخلية نهاد املشنوق يتفقد انتشار القوى العسكرية واالمنية.

وحاجز مشرتك.دورية ليلية لالمن العام.

وحاجز تدقيق يف العابرين.

دورية مشرتكة للجيش وقوى االمن الداخيل واالمن العام. يستعرض عسكريي االمن العام.
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مركز أمن عام حمانا اإلقليمي:
تسهيل املعامالت، إعتقال املزّورين، مالحقة املجرمني

او  يحوزون  اشخاص  ضبط  اىل  اللبناين،  للقضاء  مطلوبا  مجرما   34 توقيف 
يستعملون وثائق ومستندات مزورة، جزء من انجازات امنية حققها مركز 
موازاة خطوات  يف  سنوات،  اربع  منذ  املستحدث  االقليمي  عام حامنا  امن 
يعانون  مواطنني  مبعامالت  انساين  واهتامم  املعامالت،  انجاز  سهلت  ادارية 

اوضاعا صحية صعبة 

تحقيق
ذلك لنا من رسعة يف التحرك عند وقوع اي 
حادث امني، زاد من شعورهم بالطأمنينة.

من  الكثيفة  االعداد  انعكست  كيف   ■
عمل  عىل  لبنان  اىل  السوريني  الوافدين 

املركز؟
 %70 يقارب  ما  االدارية،  الناحية  من   □
يوميا،  املركز   ينجزها  التي  املعامالت  من 
تعود  معاملة،  و150   70 بني  ترتاوح  وهي 
الناحية  من  اما  سوريني.  مواطنني  اىل 
نسبة  ان   احصاءاتنا  بينت  فقد  االمنية 
يقارب  ما  منذ  تدريجا  ارتفعت  الجرائم 
بتزوير  املتصلة  تلك  السيام  سنوات  ثالث 
هذا  يف  متكنا  وقد  والوثائق.  املستندات 
يحوزون  كانوا  اشخاص  ضبط  من  السياق 
مزورة،  ومستندات  وثائق  يستعملون  او 
النيابة  ارشاف  يف  معهم  التحقيق  وتم 

العامة، واحيلوا عىل القضاء املختص. 

التي  االخرية  االجراءات  اثر  كان  ما   ■
نظمت دخول السوريني واقامتهم يف لبنان 

عىل عمل املركز؟
□ بدأت اعداد املعامالت تخف نسبيا، يف 
السوريني  املوقوفني  اعداد  زيادة  مقابل 
منهم  فكثريون  االقامة.  لنظام  املخالفني 
القانونية  الرشوط  لديهم  تتوافر  ال  ممن 
االستمرار  اىل  اما  يلجأون  لالقامة،  الالزمة 
يف االقامة عىل نحو غري رشعي مع الحد من 
تنقالتهم خوفا من توقيفهم حال اكتشاف 
عىل  الحصول  يحاولون  واما  مخالفاتهم، 
وضعهم  حقيقة  تخفي  مزورة  مستندات 
نالحق  نحن  االحوال  كل  يف  القانوين.  غري 
للصالحيات  وفقا  للقوانني  املخالفني  كل 

املمنوحة لنا يف ارشاف القضاء املختص. 

يف  تحققت  تطويرية  انجازات  من  هل   ■
املركز منذ استحداثه؟

التحديث  اىل  السعي  عن  نتوقف  ال   □
من  اطار  يف  املعامالت  تسهيل  بهدف 
املواطنني.  مع  الراقي  والتعاطي  التنظيم 
املحققة  واالمنية  االدارية  االنجازات  من 

نذكر:

احد مكاتب املركز. رئيس مركز امن عام حامنا االقليمي النقيب جورج رزق.

كان  االعىل،  املنت  يف  بلدة   36 يقارب  ما 
مشقة  يتكبدون  فيها  واملقيمون  ابناؤها 
االنتقال  نفقات  ويتحملون  الوقت  اهدار 
اليهم،  عام  امن  مركز  اقرب  بعبدا،  اىل 
 ،2011 ايار   16 من  معامالتهم.  النجاز 
حامنا  عام  امن  مركز  افتتاح  موعد 
من  املشقات  تلك  اصبحت  االقليمي، 

املايض.
يعّدد رئيس مركز امن عام حامنا االقليمي 
العام”  لـ“االمن  رزق  جورج  النقيب 
تنفيذها،  املركز  يتوىل  التي  املهامت 
النطاق االداري والجغرايف  مستهال بتحديد 
املمتدة من  املناطق  “يشمل  املركز:  لعمل 

□ هو احد املراكز التابعة لدائرة امن عام 
بعبدا.  االوىل، ومقرها يف رسايا  لبنان  جبل 
اربع  رئاسته،  اىل  االدارية،  هيكليته  تضم 
العرب  العامة،  الرس  امانة  هي  شعب 
التحقيق  اللبنانية،  الجوازات  واالجانب، 

واالستقصاء.

الستقبال  املركز  تجهيزات  تكفي  هل   ■
الوافدين اليه النجاز معامالتهم؟ 

يف  موجود  بانه  جغرافيا  املركز  يتميز   □
منطقة وسطية بني كل مناطق املنت االعىل 
التي تتبع له اداريا. وهو مجهز بكل وسائل 
احدث  تضم  ومكاتبه  والتربيد،  التدفئة 
اجهزة الكومبيوتر وبرامج العمل الحديثة. 
وتحتوي صالة االنتظار فيه، كام كل غرفه، 
الذين  للمواطنني  مخصصة  مقاعد  عىل 
مبجرد  معامالتهم.  المتام  دورهم  ينتظرون 
دخول صاحب املعاملة اىل املركز يستقبله 
الكونتوار  اىل  الرشاده  الباب  عسكري عىل 
املركز  ان  علام  معاملته.  لنوع  املخصص 
الستقبال  مخصصة  كونتوارات  عرشة  يضم 
مبساحته  املركز  يراعي  بالتايل،  املعامالت. 
معايري  افضل  االداري  وتنظيمه  وتجهيزاته 

العامة.  الخدمة 

عىل  املركز  استحداث  وقع  كان  كيف   ■
املواطنني واملقيمني يف املنطقة؟

بافتتاحه،  عارما  ترحيبا  الجميع  ابدى   □
معامالتهم  انجاز  تسهيل  يف  ساهم  كونه 
من  االنتقال  ومشقة  النفقات  وتوفري 
النجاز  بعبدا  مركز  اىل  االعىل  املنت  بلدات 
السابق،  يف  الحال  كانت  كام  املعامالت، 
وصعوبة  السري  زحمة  ظل  يف  خصوصا 
ان  علام  سياراتهم.  لركن  مواقف  ايجاد 
يتيحه  ما  مع  مناطقهم،  من  املركز  قرب 

ينجز املركز يوميا ما بني 70 
و150 معاملة، 70% منها 

تعود الى السوريني

ومن  جنوبا،  العبادية  حتى  شامال  ترشيش 
فالوغا رشقا حتى قرطاضة غربا”.

تتألف  ومّم  اداريا،  املركز  يتبع  ملَن   ■
هيكليته؟

الشدياق منير 
mounirchidiac2014@gmail.com

يف  اللبناين  للقضاء  مطلوبا   34 توقيف 
منهم   17 املختصة،  العامة  النيابة  ارشاف 
تتوزع  والباقون  السوريني،  الوافدين  من 
واثيويب  ومرصي  لبناين  بني  جنسياتهم 
وسوداين ورسي النيك وكامريوين وفيليبيني، 
ارتكبوا جرائم مختلفة كالدخول خلسة اىل 
النار  التزوير او اطالق  او  لبنان او الرسقة 

وغريها، وقد احيلوا عىل القضاء املختص.
عقد اجتامعات تنسيقية مع املخاتري ضمن 
كل  لهم  اوضحنا  حيث  املركز  عمل  نطاق 
طرأت  التي  والتقنية  القانونية  التعديالت 
عىل طلبات جوازات السفر اللبنانية اعتبارا 
من االول من كانون الثاين 2015، مبا يسهل 

مراجعتهم  اىل  املواطن  يضطر  وال  عملهم 
تبدلت  واحد  مستند  شأن  يف  عدة  مرات 
بعض رشوطه القانونية او التقنية منذ ذاك 

التاريخ. 
وتحديث  كومبيوتر،  اجهزة  املركز  تزويد 
الشبكات والربامج مبا يتالءم مع متطلبات 
انجاز املعامالت وفقا ملعايري العمل االداري 

الحديث، ما جعل العمل اكرث سهولة.
تعزيز املركز باعداد اضافية من العسكريني 

بنسبة %37 تقريبا. 
اعتامد آلية التدقيق الفوري يف املستندات 
تفاديا النتظار صاحب العالقة دوره النجاز 

املعاملة، ويك ال يهدر وقته، ومن ثم 

أبرز مهمات مركز أمن عام حمانا اإلقليمي
واالنظمة  القوانني  توليها  التي  واملهامت  باالعامل  له  التابع  االداري  النطاق  ضمن  من  ُيعنى 

النافذة للمديرية العامة لالمن العام. منها:
القيد  انجاز تجديد جوازات املرور ملكتومي  اللبنانية، قبول  السفر  قبول طلبات منح جوازات 
وفئة قيد الدرس، وثائق السفر الفلسطينية، االقامات السنوية للرعايا العرب واالجانب، اقامات 
املجاملة، االقامة السنوية، طلبات نقل الكفالة، طلبات تحويل السامت من سياحية اىل عمل، 

طلبات املصادقة عىل صور جوازات السفر اللبنانية، طلبات اضافة مهنة عىل جواز السفر.
فقدان  طلبات  يف  التحقيق  االقامة،  نظام  املخالفني  واالجانب وخصوصا  العرب  اوضاع  متابعة 
جوازات السفر او تلفها او رسقتها، فرار العاملني من الخدمة املنزلية والعامل العرب واالجانب، 
الوفاة،  اثبات  االرث،  حرص  الهوية،  وقوعات  يف  تصحيح  النسب،  اثبات  املواليد،  قيد  طلبات 
االدارات  من  او  املختص  القضاء  من  ترد  اخرى  رسمية  طلبات  واي  زواج،  صحة  من  التثبت 

الرسمية املعنية مثل دوائر االحوال الشخصية وغريها.
اجراء دوريات امنية سيارة، مكافحة كل ما ميس االمن عرب مراقبة اعامل التخريب ومالحقة افراد 

الشبكات ودعاة الفوىض واالضطرابات واالعامل االرهابية ومس السلم االهيل. 
القيام باملهامت املنوطة باالمن العام كضابطة عدلية ذات اختصاص نوعي عام، يشمل مالحقة 

كل انواع الجرائم وتوقيف املجرمني يف ارشاف القضاء املختص.
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بلدات في نطاق عمل 
مركز أمن عام حمانا اإلقليمي

يغطي النطاق االداري ملركز امن عام  حامنا االقليمي بلدات املنت االعىل: بزبدين - بعلشميه 
- ترشيش - جوار الحوز -  جورة ارصون - حاصبيا - الخريبه - تبيات - الدليبة - راس املنت 
- فالوغا - خلوات فالوغا - حامنا - بتخنيه - عني موفق - قتاله - الهاللية - كفرسلوان - 
صليام - العبادية - مبريم - الكحلونية - حارة حمزة - زندوقة - قرطاضة -قرنايل - القرّية 
البلوط -  - القصيبة - القلعة - الكنيسة - ارصون - دير الحرف - راس الحرف - رويسة 

الشبانية - العربانية - قبيع.

قاعة االنتظار.

مبنى املركز.

او  ناقصة  مستنداته  ان  مثال  يكتشف 
املواطنني  لدى  ارتياحا  القى  ما  شابه،  ما 

واملقيمني.
ضمن  واملعامالت  االعامل  كل  مكننة 
انجازها  ومتابعة  تداولها  اتاح  ما  املركز، 
التواصل  وسائل  عرب  املختلفة  الشعب  بني 

االلكرتوين. 
لناحية االستمرار يف  االداري  العمل  تفعيل 
يف  داموا  ما  املواطنني  معامالت  استقبال 
الدوام  بعد  ما  اىل  العمل  فيستمر  املركز، 
استمر  العمل  ان  اىل  االشارة  مع  الرسمي. 
فصل  يف  املناخية  الظروف  اصعب  ظل  يف 
يف  شاركنا  كام  املركز.  يف  كاملعتاد  الشتاء 
يف  محتجزين  كانوا  الذين  املواطنني  انقاذ 

الثلوج. 
اللوازم  بكل  املركز  تجهيز  استكامل 
اللوجستية التي تساعد عىل تسهيل العمل 

االنتاجية. وترسيع 
صعبة  صحية  او  انسانية  حالة  اي  ايالء 
فاملواطن  القصوى.  االولوية  تصادفنا 
درج  صعود  مثال  عليه  يستحيل  الذي 
املركز المتام معاملته بسبب معاناته من 
مرض عضال او اعاقة جسدية، نرسل اليه 
توقيعه،  الخذ  املركز  باحة  اىل  عسكريني 
اياها،  وتسليمه  املعاملة  انجاز  ثم  ومن 
بعد التأكد من وضعه الصحي والقانوين. 
بطلب  مقعدة  سيدة  تقدمت  اخريا 
تؤكد  طبية  بتقارير  مرفق  نظر”  “اعادة 
احالة  بعد  منزلها.  مغادرتها  استحالة 
الطلب عىل  املديرية اصدر اللواء املدير 
اىل  العسكريني  بانتقال  قىض  قرارا  العام 
عىل  تأثرت  وقد  املعاملة،  النجاز  منزلها 
لهذه  بيتها  اىل  دخولهم  لحظة  بالغ  نحو 

الغاية.

■ هل من مشاريع تطويرية للمستقبل؟
عىل  نعمل  عدة  تطويرية  مشاريع  مثة   □

تحقيقها، من ابرزها االنتقال قريبا اىل
الذي يتم تشييده يف حامنا  الجديد  املبنى 
االعىل،  املنت  بلديات  اتحاد  مع  بالتعاون 
رسمية  ملؤسسات  مراكز  سيضم  حيث 
حامنا  عام  امن  مركز  جانب  اىل  اخرى 

االقليمي. 

INDEVCO
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مركز أمن عام مدينة كميل شمعون الرياضية:
إطالق نظام العمل بدوامني

العام  لالمن  العامة  املديرية  اطلقت 
تجربة غري مألوفة يف االدارة اللبنانية، 
بدوامني  االداري  بالعمل  متثلت 
متتالني من الصباح حتى املساء. كانت 
التجربة االوىل لهذا النمط من الخدمة 
املدينة  عام  امن  مركز  يف  العامة 
لتجديد  حرصا  املخصص  الرياضية، 
السوريني،  للرعايا  املوقتة  االقامات 
للمركز  فسجل  التجربة  نجحت  وقد 

تحقيق انجاز نوعي

القت تجربة الدوامني قبوال عند العسكريني 
ولدى  املعامالت،  واصحاب  واملواطنني 
السوريني، وبلغت االنتاجية حدا مل  الرعايا 
االرتياح  من  جوا  اضفى  ما  متوقعا،  يكن 

تحقيق

تجربة  تقييم  هو  ما  الخطوة.  هذه  نتيجة 
كيف  االدارة؟  يف  متتاليني  بدوامني  العمل 
وثقل  العمل  ضغط  تخفيف  يف  نجحت 
املعامالت،  اصحاب  كاهل  عن  االنتظار 

وغريها من االسئلة حملتها “االمن العام” يف 
فالتقت  العمل،  دوامي  بني  يجمع  توقيت 
الصباحي  الدوام  يف  املركز  رئيس  معا 
ما  دوام  يف  ورئيسه  شعبان  شادي  النقيب 
بعد الظهر النقيب نزار سيف الدين. وكام 
امثر تعاونهام يف العمل بدوامني، كذلك امثر 
ان  ارادا  اجوبة  املشرتك معهام عن  الحوار 

تكون يف حوار واحد: 

■ متى تم استحداث املركز؟
فيه  العمل  بدأ   2013 عام  اواخر  يف   □
مع  اخرى.  ملراكز  ومساعدة  دعم  كمركز 
لبنان،  اىل  السوريني  الوافدين  اعداد  تزايد 
بريوت  عام  امن  دائرة  يف  الزحمة  وتفاقم 
رسميا  بتخصيصه  القرار  كان  خصوصا، 
االقامات  تجديد  معامالت  النجاز  وحرصيا 
تخفيف  بهدف  السوريني  للرعايا  املوقتة 
بريوت  يف  الباقية  املراكز  عن  الزحمة 
هذه  اسناد  تم  بالتايل  الجنوبية.  والضاحية 
كانون   15 يف  رسميا  وافتتح  اليه،  املهمة 

االداري  عمله  نطاق  ان  علام   ،2014 الثاين 
يغطي كل مناطق مدينة بريوت والضاحية 

الجنوبية.

■ ملَن يتبع اداريا، ومّم تتألف هيكليته؟ 
شؤون  ملكتب  التابعة  املراكز  احد  هو   □
املديرية.  الجنسية والجوازات واالجانب يف 
رئاسته  اىل  فتضم،  االدارية  هيكليته  اما 
الظهر،  بعد  ما  ودوام  الصباحي  الدوام  يف 
امن  العامة،  الرس  امانة  هي:  اقسام  ستة 
التسليم  االنجاز،  الطلبات،  استقبال  املبنى، 

املقصف. والصندوق، 

■ مّم يتألف مبنى املركز ومباذا يتميز؟
□ املركز عبارة عن مبنى ضمن حرم مدينة 
الجناح.  الرياضية يف منطقة  كميل شمعون 
عند مدخله توجد باحة مخصصة السرتاحة 
معامالتهم،  انجاز  املنتظرين  املواطنني 
واملدنيني  للعسكريني  “كافيرتيا”  كذلك 
اللوازم  بكل  مجهزة  مكاتبه  السواء.  عىل 
العمل  التي تساعد عىل ترسيع  اللوجستية 
الرشوط  منظم، وضمن  نحو  وتسهيله عىل 
للرعايا  عامة  خدمة  افضل  لتقديم  الالزمة 

السوريني.  

تنجز  التي  واملعامالت  املهامت  هي  ما   ■
ضمنه او من خالله؟

االقامات  تجديد  معامالت  حرصا  هي   □
من  بد  ال  هنا  السوريني.  للرعايا  املوقتة 
االقامات  من  نوعان  يوجد  انه  التوضيح 
املوقتة  االقامات  هو  االول  املوقتة: 
وانجازها  طلباتها  استقبال  ويتم  املجانية، 
يومني  بني  ترتاوح  فرتة  خالل  املركز  ضمن 
العمل  مقدار ضغط  بحسب  ايام  وخمسة 
املستندات  صحة  من  التأكد  وحاجة 
الثاين  النوع  بها.  املرصح  واملعلومات 
الرسوم،  املستوفاة  املوقتة  االقامات  هو 
احالتها  ثم  ومن  طلباتها  استقبال  ويتم 
املديرية  يف  واالجانب  العرب  دائرة  عىل 
بتسليمها  نقوم  الينا، يك  واعادتها  النجازها 
يستغرق  ذلك  كل  العالقة.  اصحاب  اىل 
عرش  وخمسة  ايام  عرشة  بني  ترتاوح  مدة 
يوما لالسباب التي ارشنا اليها، تضاف اليها 

ورئيسه يف دوام ما بعد الظهر النقيب نزار سيف الدين.رئيس املركز يف الدوام الصباحي النقيب شادي شعبان. 

احد مكاتب املركز.تقديم املعامالت.

املهلة املعقولة الرسال الربيد واستالمه. هنا 
العالقة  صاحب  ان  اىل  االشارة  من  بد  ال 
يتسلم منا عند تقديم معاملته ايصاال يتيح 
له التجول بحرية ريثام يستلم اصل االقامة 
الرشوط  اىل  بالنسبة  اما  خاصته.  املوقتة 
وسواها،  للمعامالت  املطلوبة  واملستندات 
لالمن  مركز  اي  مراجعة  للمهتمني  فيمكن 
شبكة  عىل  العام  االمن  موقع  او  العام، 
www.general-security.gov. االنرتنت   
الرقم  عرب  االتصاالت  خدمة  قسم  او   ،  lb

1717 لالستفسار عنها. 

وكيف  الدوامني،  بنظام  العمل  بدأ  متى   ■
االداء  تقييم  ميكن  هل  توزيعهام؟  تم 

والنتائج؟
العمل  انطلق  رسميا،  املركز  افتتاح  مع   □
بنظام الدوامني ستة ايام يف االسبوع. الدوام 
الثامنة صباحا وينتهي عند  االول يبدأ عند 

الثاين  الدوام  ليبدأ  الظهر،  بعد  الثانية 
القت  وقد  مساء.  الثامنة  عند  وينتهي 
اوىل  وارتياحا من جهة  قبوال  التجربة  هذه 
دوام  يف  التغيري  ان  حيث  العسكريني  لدى 
جديدا  دفعا  اعطاهم  منهم  الكثريين  عمل 
منه  يعاين  قد  الذي  الروتني  اطار  خارج 
البعض احيانا، ومن جهة ثانية لدى الرعايا 
انجاز  لهم  متاحا  اصبح  الذين  السوريني 
معامالتهم من الصباح حتى ساعات املساء. 
حدا  بلغت  فقد  االنتاجية  اىل  بالنسبة  اما 
الحرص  ال  املثال  سبيل  عىل  مسبوق.  غري 
االول  كانون  يف  معاملة   44617 انجاز  تم 
2014، اي مبعدل 1860 معاملة يف كل يوم 
عن  تتحدث  وحدها  االرقام  اذن،  عمل. 

حجم العمل.

■ هل من انجازات اخرى حققها املركز؟
اصبحا  والتطوير  التحديث  ان  طبعا.   □
جزءا اساسيا من برامج العمل التي ارساها 
عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير 
التفقدية للمركز  ابراهيم. وقد كان لزيارته 
استعجال  االكرب عىل صعيد  االثر  منذ فرتة، 
فيه  اللوجستية  التحسينات  انجاز عدد من 

ساهمت يف تحقيق االيت:
1- عىل الصعيد االداري واللوجستي:

 ،2014 عام  خالل  معاملة   318282 انجاز 
مبعدل 1105 معامالت يف كل يوم عمل.

العمل بدوامني متتاليني 
تجربة جديدة تشهدها 

االدارة اللبنانية 

الشدياق منير 
mounirchidiac2014@gmail.com
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بلغت  بنسبة  املركز تدريجا  زيادة عديد 
سابقا،  الحال  عليه  كانت  عام   %70 نحو 
املواطنني  معامالت  امتام  يسهل  الذي  االمر 

عىل نحو ارسع. 
العمل  وبرامج  الكومبيوتر  اجهزة  تحديث 
انجاز  واستعجال  التطور  ملواكبة  املركز  يف 

املعامالت.
تحديث التجهيزات يف املبنى وزيادتها.

تزويد كل الغرف خزائن ورفوفا تتيح وضع 
ما  بانتظام،  وحفظها  واملعامالت  امللفات 
يلغي احتامل ضياع او تلف اي اوراق منها 

او ما شابه. 
واللوازم  اضافية  مبكاتب  املركز  تعزيز 
العمل  لتسهيل  الالزمة  اللوجستية 
ايجابا  ينعكس  مبا  املعامالت،  واستعجال 

عىل العسكريني واملواطنني عىل السواء.
املستندات  الفوري يف  التدقيق  آلية  اعتامد 
كانت  اذا  ما  معرفة  للمواطن  يتيح  مبا 
مستنداته مكتملة ام ال، قبل ان يهدر وقته 

يف انتظار دوره بال جدوى. 

2- عىل الصعيد االمني:
شبكات  كشف  يف  مهمة  نتائج  تحقيق 
واشخاص  املستندات،  تزوير  يف  متخصصة 

يستعملون مستندات ووثائق مزورة.
ارهابية  اعامل  يف  ضالعني  مجرمني  كشف 
القضاء  عىل  احيلوا  وقد  وتوقيفهم.  خطرية 
ارشاف  يف  معهم  التحقيق  بعد  املختص 

العامة املختصة. النيابة 
الدين  وسيف  شعبان  النقيبان  وانهى 
اخرى  مشاريع  مثة  ان  بالتأكيد  حوارهام 
قريبا،  النور  تبرص  وقد  لها،  التحضري  يتم 
اىل  ترمي  التي  التطوير  خطة  مع  متاشيا 
املؤسسات  احدث  من  العام  االمن  جعل 

وفق املعايري املعتمدة عامليا.

 جدول يبنّي عدد املعامالت االدارية املنجزة
يف مركز امن عام مدينة كميل شمعون الرياضية خالل عامي  2014 و2015

عام 2015 عام 2014 الشهر
15621 6481  كانون الثاين

)بني 15 و 31 منه(

12087 22342 شباط

20765 27967 آذار

29352  نيسان

30788 ايار

18920 حزيران

15199 متوز

26549  آب

33591 ايلول

28855 ترشين االول

33621 ترشين الثاين

44617 كانون االول

48473 318282 املجموع العام

زيادة عديد املركز 
نحو 70% سّهل اتمام 

املعامالت على نحو اسرع

قاعة االنتظار.

قاعة اخرى.
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جال املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم عىل مركز امن عام 
مرفأ طرابلس، واطلع من الضباط والعنارص عىل حسن سري العمل فيه 
وضبط حركة الدخول والخروج منه واليه، بعد تجهيز املركز بالتقنيات 

التي  االنجازات  والعنارص عىل  الضباط  ابراهيم  اللواء  املناسبة. وهنأ 
امن  سبيل  يف  والتضحية  الجهد  من  مزيد  اىل  ودعاهم  بها،  يقومون 

الوطن واملواطن من دون كلل او ملل.

نّظمت املديرية العامة لالمن العام، بالتعاون مع "معهد باسل فليحان 
املايل واالقتصادي"، ورشة عمل متخصصة يف موضوع مكافحة تقليد 
املنتجات وتزويرها، ضمن الروزنامة التدريبية لعام 2015، يف ارشاف 

يف  عنارص  سبعة  العمل  ورشة  يف  شارك  املديرية.  يف  التدريب  دائرة 
نطاق مّد املديرية بخربات جديدة وتقنيات متطورة يف سياق تعزيز 

اداء مهامتها.

اللواء عّباس ابراهيم يتفقد أمن عام مرفأ طرابلس

ورشة عمل عن مكافحة تقليد املنتجات

متفقدا اقسامه.

من اعامل ورشة العمل.

والرشوح عن العمل.

اللواء عباس ابراهيم لدى وصوله اىل مركز امن عام مرفأ طرابلس.

 مشاركون من املديرية العامة لالمن العام.

ويطلع عىل تقنياته.

يف سياق تعاونها مع السفارة الربيطانية يف لبنان، احتفلت املديرية العامة 
اللغة  يف  دورتني  تابعوا  العام  االمن  يف  ورتباء  ضباط  بتخريج  العام  لالمن 

االنكليزية، يف ارشاف املركز الثقايف الربيطاين.
حرض االحتفال السفري الربيطاين توم فليترش ومديرة املركز الثقايف الربيطاين 
العام  لالمن  العام  املدير  ممثال  طه  رياض  الركن  والعميد  ماغوين  دونا 

وموظفون يف السفارة واملركز وضباط واملدربون.
بداية، شكرت ماغوين املديرية العامة لالمن العام وعسكرييها "عىل كل ما 
يقومون به من جهد مميز ومتخصص يف سبيل خدمة اللبنانيني واملقيمني 
عىل االرايض اللبنانية". ونوهت بخطة التدريب التي يتم تنفيذها "من اجل 
اعداد مدربني يف اللغة االنكليزية لتعليم عنارص االمن العام هذه اللغة يف 
املراكز كلها عىل كل االرايض اللبنانية، الن من شأن ذلك رفع مستواهم الثقايف 
ما يسهل عليهم القيام باملسؤوليات الكبرية امللقاة عىل عاتقهم، ومتتني لغة 

التواصل مع الزائرين واملقيمني يف لبنان".
وبعدما عرضت مراحل الدورة التي خضع لها الضباط والرتباء، اثنت عىل 
النشاطات التي شهدتها ورافقتها بوجوهها املختلفة، معتربة انها من الدورات 
املتقدمة املعتمدة دوليا. ثم القى ممثل اللواء عباس ابراهيم العميد الركن 
اللواء عباس  العام  العام لالمن  املدير  طه كلمة قال فيها: "رشفني سعادة 
ابراهيم فكلفني متثيله يف هذا الحفل يف رحاب معلم ثقايف وحضاري برزت 
اهميته، اضافة اىل مهامته االساسية، من خالل السعي اىل املزيد من اكتساب 
الثقافة واللغة لتنمية وسائل التواصل بني البرش. انها مناسبة النقل اليكم 
تحيات سعادة املدير العام ومتنياته لكم بالنجاح الدائم يف كل ما تخططون 
له، وتعملون من اجله يف خدمة بلدينا بريطانيا ولبنان، ويف سبيل تطوير 
الدول  بني  عليه  تكون  ان  ميكن  ملا  امنوذجا  لتكون  بيننا،  ما  يف  العالقات 

الصديقة".
ورتبائه،  العام  االمن  ضباط  من  دفعة  تخريج  عىل  اليوم  "نشهد  اضاف: 
الساعني اىل املزيد من الثقافة والعلم. فاللغة االنكليزية التي اكتسبتم املزيد 
من اصولها يف هذه الدورة عىل مرحلتني، االوىل متهيدية والثانية عىل مستوى 
تدريب املدربني، لغة العرص الجديد ومفتاح اىل الغد االوسع واالرحب عىل 

طريق تعزيز العالقات بني الشعوب عىل املستوى الثقايف والحضاري".

وقال: "انها خطوة مل تأت من فراغ. فاملديرية العامة لالمن العام وضعت 
لعسكرييها برامج تدريب وتثقيف مكثفة لتعزيز قدراتهم البرشية والتقنية، 
اىل جانب ما ميلكونه من ثقافة ادارية وامنية من اجل تأدية الواجب امللقى 
علينا، بكل ثقة يف املجاالت واملهامت كلها. نحن يف املديرية البوابة االوىل 
للبنان. نحن اول َمن يرحب بالزائرين وآخر َمن نودع، عدا الخدمات االخرى 
كلها.  املجاالت  يف  اللبنانية  االرايض  عىل  واملقيمني  للبنانيني  نقدمها  التي 
املطلوب اليوم ان نكون مهيأين للمهامت االضافية التي ستلقى عىل عاتقكم، 
وقد تزودتم يف هذه الدورة ما يؤهلكم للتعاطي مع اللبنانيني واملقيمني عىل 

ارضنا بوعي وادراك اضافيني".
وتوّجه اىل السفري الربيطاين بالقول: "انها مناسبة للشكر عىل كل ما تقومون به 
من مهامت لتطوير العالقات بني بلدينا، وتعزيز قدرات مؤسساتنا العسكرية 

واالمنية. لكم يف كل ما يجري باع طويل ال تخفى عىل الكثريين".
ملا  تقدير  كلمة  منا  "لكم  الربيطاين:  الثقايف  املركز  عىل  للمرشفني  وشكر 
قدمتموه اىل ضباطنا وعنارصنا من ثقافة وعلم. انها مهمة سامية انتدبتم 
انفسكم من اجلها يف اطار ما بيننا من تفاهامت واتفاقات، تعزز كل اشكال 
ما نصبو  اىل  املسافات  بابعادها  تتجاوز  االنسانية، وهي  تعاوننا يف خدمة 
اليه من اهداف وما نبذله من جهد مشرتك يصب، ومعنا دول عدة صديقة 
وشقيقة، يف سبيل االمن والسلم الدوليني ما دمنا نخوض معا مواجهة رشسة 
ضد كل اشكال االرهاب الذي بات عابرا للحدود، يهدد االنسانية يف اعمق ما 
تتسم به من خلقيات ومعان .انها مناسبة لنؤكد اننا عاهدنا انفسنا واللبنانيني 
عىل ان نكون يف جهوزية تامة يف خدمة لبنان واملقيمني عىل ارضنا، متسلحني 
بكل ما يضمن مصالح لبنان واللبنانيني وحقوق املقيمني، تعزيزا لكل اشكال 

العالقات بني الدول والشعوب" .
والقى السفري فليترش كلمة مقتضبة اكد فيها التزام بالده وتعهدها كل ما 
يساهم يف مساعدة لبنان للحفاظ عىل استقراره وامنه، مثنيا عىل التعاون بني 

املركز الثقايف الربيطاين واملديرية العامة لالمن العام.
وسلم العميد الركن طه السفري فليترش درعا تذكارية باسم اللواء ابراهيم 

تقديرا لجهوده، وللتعاون الوثيق بني سفارة بالده واالمن العام. 
بعد ذلك وزعت الشهادات عىل املتخرجني.

تخريج ضّباط ورتباء تابعوا دورتني في اللغة اإلنكليزية 
اللواء إبراهيم: نخوض مواجهة شرسة ضّد اإلرهاب

السفري الربيطاين توم فليترش متكلام. الضباط والرتباء املتخرجون مع السفري الربيطاين ومديرة املعهد الثقايف الربيطاين وممثل اللواء عباس ابراهيم.
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)اليونيفيل(  الجنوب  يف  العاملة  الدولية  القوات  بني  التعاون  اطار  يف 
واملديرية العامة لالمن العام، ويف حضور مسؤول الكتيبة االسبانية يف 
وحدة التعاون املدين الرائد ريكاردو غارسيا Ricardo Garcia وممثل 
املدير العام لالمن العام املقدم فوزي شمعون، جرى توقيع بروتوكول 
هبة قدمتها الكتيبة اىل املديرية، هي عبارة عن مولد كهربايئ ووحدتني 
سكنيتني جاهزتني اىل مركز عبور شبعا املوقت لتسهيل عمل العنارص 
فيه. والقى املقدم شمعون كلمة اللواء عباس ابراهيم شكر فيها لقائد 
الكتيبة االسبانية ومسؤول وحدة التعاون املدين الهبة املقدمة، مشددا 
الطرفني، السيام يف مجال  والتنسيق بني  التعاون  استمرار  عىل رضورة 

تطبيق القرارات الدولية واخصها القرار 1701.
يف الختام تبادل للدروع التذكارية، فكوكتيل.

اقسم 76 مفتشا و30 مأمورا يف املديرية العامة لالمن العام اليمني 
الدين  تقي  باسم  بريوت  يف  الجزايئ  املنفرد  القايض  امام  القانونية 
والنقيبني  وديع خاطر  العقيد  بريوت، يف حضور  العدل يف  يف قرص 
القايض  القسم، خاطب  اداء  بعد   . افرام  وبيار يوسف  يحيى  زاهر 
ما هم  يف  املتأمل  وقفة  “الوقوف  منهم  طالبا  العنارص  الدين  تقي 

يكونوا  وان  الجبال،  بحملها  ناءت  المانة  تحّمل  من  عليه  مقبلون 
ميل  دون  من  مبهامتهم  يقوموا  وان  حسنة،  وقدوة  ُيحتذى  مثاال 
يف  النجاح  عىل  وحّضهم  سلطان”.  ذي  من  خوف  او  جاه،  ذي  اىل 

وظيفتهم “فالنجاح الحقيقي هو ذلك املقرتن بالنزاهة”. 
يف الختام متنى ان “يكون التوفيق والنجاح صديقهم دامئا وابدا”.

هبة إسبانية إلى معبر شبعا

106 مفتشني ومأمورين أقسموا اليمني القانونية

تبادل الدروع.

امام القايض باسم تقي الدين وضباط االمن العام.

توقيع بروتوكول الهبة.

الوحدة السكنية.

املفتشون واملأمورون يؤدون اليمني القانونية.

التدريبي من ضمن روزنامة عام 2015 يف ارشاف  الربنامج  يف سياق 
دائرة التدريب، والتنسيق مع منظمة icmp  يف موضوع  امن الوثائق 
مبساعدة قوات االمن امللكية التابعة لوزارة الدفاع الهولندية، نظمت 

التجارة  غرفة  مقر  يف  تدريبية  دورة  العام  لالمن  العامة  املديرية 
والصناعة والزراعة يف زحلة حول امن الوثائق.  

يف نهاية الدورة وزعت الشهادات عىل املشاركني.

العمل  تطوير  اطار  يف  العام،  لالمن  العامة  املديرية  نظمت 
التدريبي يف ارشاف دائرة التدريب، بالتنسيق مع مدرسة القوات 
االماكن  يف  القتال  عىل  تدريبية  دورة  للجيش،  التابعة  الخاصة 

املبنية للعسكريني املولجني حراسة املباين والحواجز الثابتة، متيزت 
ليلية تكللت  بالجدية واكتساب مهارات جديدة، ورافقتها مناورة 

بالنجاح.

أمن الوثائق

دورة على القتال

التصويب.

املناورة بالذخرية الحية.

عىل الشاشة.

االستعداد.

ابان التدريب.

من الدورة التدريبية.
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دعوة  القتالية  لاللعاب  العام  لالمن  العامة  املديرية  فريق  لبى 
عرض  تقديم  اىل  سعادة،  عني  يف  السال«،  »مون  الفرير  مدرسة 
املطلوبني،  مداهمة  من  مميزة  مشاهد  تضمن  القتالية  للفنون 
ومواكبة شخصية، وسحب موقوف يف مهمة رسية ومموهة، والقتال 
العسكري املنظم، والقتال بالسالح االبيض والعيص، وتكسري الخشب 

والقرميد، وسواها من العروض. 
الرياضة والرمي املالزم اول  القتايل رئيس شعبة  ارشف عىل العرض 

املفتش  الصالح،  حسني  اول  الفريق: املؤهل  واعضاء  صقر  دميرتي 
املمتاز عبري الجردي، املفتشون اولون ساندي نادر ومحمد الجويدي 
وروبري  سعادة  دفال  ثانيون  املفتشون  مراد،  وخليل  عيد  وعيل 
رودريك  ثالثون  املفتشون  بودياب،  ودينا  العلم  واندرو  بوسليامن 
الياس حدشيتي  املأمورون  واحمد حميضه،  واسعد رشفان  ابراهيم 
ملحم  ومحمد  نرصالله  وشادي  الحسني  وصهيب  االسمر  وداين 

واحمد فاعور ومحمد القادري.

فنون قتالية لألمن العام في »مون السال«
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تقرير

السنة: "الرشق االوسط يف ظل  اقليميا يف بريوت، موضوعه هذه  الجيش مؤمترا  التوايل، تنظم قيادة  الخامسة عىل  للمرة 
متغريات السياسة الدولية". نجح املؤمتر يف تسليط الضوء عىل عدد من القضايا الشائكة التي يعاين منها الرشق االوسط، 

وكانت السبب يف اطالق رشارة االحداث والتطورات املتسارعة منذ مطلع سنة 2011 

داود رمال
aborami20@hotmail.com

مؤتمر إقليمي خامس للجيش
إدراج مكافحة اإلرهاب في مناهج الكليات العسكرية

شارك يف مؤمتر "الرشق االوسط يف ظل متغريات 
السياسة الدولية" الذي تكفل بتنظيمه، كام يف كل 
سنة، "مركز البحوث والدراسات االسرتاتيجية يف 
ايار    5 "مونرو" من  فندق  اللبناين"، يف  الجيش 
اىل 8 منه، باحثون واكادمييون من لبنان وبلدان 
عربية واقليمية ودولية وشخصيات ديبلوماسية 
وعسكرية. عىل ان رئيس اللجنة العامة للمؤمتر، 
االسرتاتيجية  والدراسات  البحوث  "مركز  مدير 
عبد  غسان  الركن  العميد  اللبناين"  الجيش  يف 
الصمد اشار يف حديث اىل "االمن العام" اىل  ان 
االوسط يغيل  الرشق  "تعقد فيام  املؤمتر  اعامل 
املمنهج  والتدمري  التناقضات  من  بركان  فوق 
يف  االحداث  تسارع  وتعرض  والحجر،  للبرش 
التاريخ منذ اتفاق سايكس بيكو وصوال اىل الربيع 
العريب وما رافقه من تطرف ديني غري مسبوق، 
وظهور املنظامت االرهابية التي دمرت التاريخ 

والجغرافيا وال تزال". 
تشكلت،  عمل  مجموعات  ثالث  ان  واوضح 

خلصت كل منها اىل توصيات ابرزها: 

شجع  "هل  محور  تناولت  االوىل:  املجموعة   •
فتح  ام  الديني  التطرف  عىل  العريب  الربيع 
االنظمة  نري  من  العربية  الشعوب  النعتاق  بابا 

الديكتاتورية؟ ونحو اي دميقراطية؟".
انتهت املناقشات اىل توصيات هي: 

الذي  الديني  التطرف  مع  التسامح  عدم   .1
او  تهميشه  يحاول  او  املختلف  اآلخر  يستبعد 
بكل  االرهاب  ومقاومة  حقوقه،  من  االنتقاص 
من  كلها  املتاحة  بالوسائل  له  والتصدي  اشكاله 
منطلق انه التهديد الرئييس الستقرار املجتمعات 
العربية ومنوها وتحديثها، ويحول دون متكينها 
من اطالق مرشوعها الحضاري الخاص وازدهاره.

وحدها،  االمنية  الوسائل  عىل  االقتصار  عدم   .2

التصدي للظاهرة االرهابية،  رغم اهميتها، عند 
الفكرية  االرهاب  منابع  تجفيف  اىل  والسعي 

واالقتصادية واالجتامعية.
3. تركيز الجهد عىل التعليم مبستوياته ومراحله 
املختلفة، واالستثامر فيه داخل كل دولة عربية، 
كل  من  التعليمية  املناهج  تنقية  عىل  والعمل 
التمييز او  او  التطرف  التي تحرض عىل  االفكار 

استخدام العنف يف مواجهة اآلخر. 
االقتصادي  للتكامل  عريب  مرشوع  طرح   .4
تلك  عن  مختلفة  منهجية  وفق  واالجتامعي 
التي سادت حتى اآلن، باعتباره احدى الوسائل 
العربية  الدول  تفتت  دون  للحيلولة  الرئيسية 
وانهيارها. وهو الهدف الذي تسعى القوى التي 

متارس االرهاب اىل تحقيقه.
5. العمل عىل اصالح املؤسسات الدولية، وتطوير 
ملكافحة  عاملية  اسرتاتيجيا  تبني  عىل  قدرتها 
االرهاب عىل النحو الذي يخدم املصالح االنسانية، 
والجهاض املحاوالت الرامية اىل توظيف االرهاب 

لخدمة مصالح اقليمية ودولية.

محور  عىل  نقاشها  تركز  الثانية:  املجموعة   •
"بني الربيع العريب والتطرف الديني، هل الغت 
سايكس-  حدود  الدولية  االقليمية  الرصاعات 
من  متحركة، وهل  الثابتة ملصلحة حدود  بيكو 

سايكس- بيكو جديدة للمنطقة؟". 
اوصت هذه املجموعة اآليت: 

ـ عىل املستوى املحيل:
املتغريات  توصيف  يف  االسرتسال  من  بدال   .1
من  بد  ال  االوسط،  الرشق  خرائط  يف  املحتملة 
العقد  رشكاء  بني  تعاون  دينامية  انتاج  محاولة 
االجتامعي، اي الدولة والقطاع الخاص واملجتمع 
تحمي  القومي  لالمن  منظومة  لبناء  املدين، 
الناس، وتفعل  الدول، وتحرتم طموحات  حدود 

االقتصادية  السياسات  وتبني  املؤسسات،  عمل 
املستدامة، وتصوغ آليات مساءلة بالقانون .

2. اي بناء ملنظومة االمن القومي عىل املستوى 
الوطني او االقليمي، يجب ان يأخذ يف االعتبار 
السياسات  السليمة،  الحوكمة  هي  ثالثة  ابعادا 
االجتامعية  السياسات  املستدامة،  االقتصادية 

املتامسكة وتبني تنمية مستدامة.
الرشيدة عىل قاعدة  الحوكمة  اعتامد معايري   .3

تدعيم اقتصاد قائم عىل املعرفة.
4. اصالح النظام التعليمي يك يشمل الرتبية عىل 

املواطنة وتعزيز ثقافتها.  
عىل املستوى العريب واالقليمي: 

1. يتطلب االنتقال من حال رد الفعل واالستسالم 
واليأس اىل حال املبادرة االيجابية، بانشاء مجلس 
امن قومي عريب ومجالس امن قومي وطني تعنى 

بهذه االبعاد الثالثة.
باستثناء  الجوار  دول  مع  عريب  حوار  اقامة   .2
للتعاون  صيغة  ايجاد  حول  يندرج  ارسائيل، 
االقليمي الذي يشمل العامل العريب وايران وتركيا.

3. العمل عىل اقامة نظام اقليمي رشق اوسطي 
يرتكز عىل تعزيز التعاون االقتصادي والسيايس.

اقامة  قاعدة  عىل  الفلسطينية  القضية  حل   .4
دولة فلسطينية، استنادا اىل قررات قمة بريوت 
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و332.
5. تأكيد وحدة الدول العربية القامئة وسيادتها، 
املشاريع  يف  الطبيعية  ثرواتها  عىل  والحفاظ 

االجنبية.
من  الديني  التطرف  حركات  جبه  رضورة   .6
خالل تفكيك اسسها االيديولوجية، عرب نرش الفكر 
العقالين بابعاد الدين عن السياسة، واالبتعاد عن 

اثارة النعرات الطائفية واملذهبية.
عىل  تعتمد  التي  الدميوقراطية  الدولة  بناء   .7

حقوق  وتعزيز  املنطقة،  دول  يف  القائم  التنوع 
االنسان وحرية التعبري والرأي.

8. بناء قوة عسكرية تشكل من الجيوش العربية 
الدول  سيادة  عن  والدفاع  لالرهاب،  للتصدي 

العربية يف اي نزاع مستقبيل.
عىل املستوى الدويل:

تجفيف  يف  الدويل  والتعاون  التنسيق  زيادة   .1
املساعدات  عىل  الطريق  وقطع  املالية،  املنابع 

العسكرية للتنظيامت املتطرفة واالرهابية.
االسلحة  من  خال  اوسط  رشق  عىل  التأكيد   .2

النووية واسلحة الدمار الشامل.

• املجموعة الثالثة تناولت محور "ما هو مصري 
ظل  يف  االوسط  الرشق  يف  املتطرفة  التنظيامت 
مكافحة  النظرة حول  واختالف  املصالح  تقاطع 

االرهاب؟". 
خلصت اىل اآليت:

 عىل الصعيد القانوين:
1. توحيد تعريف االرهاب عرب اتفاق  دويل من 
االمم املتحدة يضم اركان هذه الجرمية واوجهها 

)كالتطرف وغريه...( وتدابري عقابية. 
2. اهمية تعديل االتفاق العريب ملكافحة االرهاب 
عن  الصادرة  القانونية  االلتزامات  مع  للتوافق 
مجلس  قرار  واهمها  املتحدة،  االمم  منظمة 
االمن رقم 2001/1373، واهمية تفعيل الصكوك 
الدولية املتعلقة باالرهاب املصادق عليها، وادراج 

آليات لوضعها قيد التطبيق.
للحدود  العابرة  املنظمة  الجرائم  مكافحة   .3
الرتباطها الوثيق باالرهاب، ال سيام االتجار غري 
بالبرش،  االتجار  باالسلحة واملخدرات،  املرشوع 
االرهاب  االموال،  تبييض  املهاجرين،  تهريب 

االلكرتوين.

4. عدم مرور الزمن عىل الجرائم االرهابية وسائر 
االنشطة غري الرشعية او غري املباحة للتنظيامت 

املتطرفة.
5. املكافحة العالجية من خالل قضاء جزايئ دويل 
االرهابيني  ملحاكمة  ومستقل  ونزيه  متخصص 
منفذين(  او  قياديني  دوال،  جامعات،  )افرادا، 
حقهم  يف  العقوبات  اشد  انزال  ومحاسبتهم، 
مبدأ  سقف  تحت  بالحصانات  تقيده  دون  من 
الدول،  سيادة  احرتام  مع  االجراءات  رشعية 
التعاون يف مسائل  املتبادلة،  القضائية  املساعدة 
وفنية،  امنية  مشرتكة  تحقيق  لجان  االسرتداد، 
تبادل املعلومات والخربات واملستندات والتسليم 

املراقب.
من  والبوليسية  االمنية  الوقائية  التدابري   .6
خالل: تجهيز االجهزة االمنية باحدث وسائل 
التدريب  قدراتها،  بناء  الحديثة،  التقنيات 
توثيقها  املعلومات،  لجمع  املستمر  املهني 
املكافحة  عمليات  يف  استثامرها  وتحليلها، 
 )1949( الدولية  جنيف  باتفاقات  التقيد  مع 

ورشعة حقوق االنسان.
املناهج  يف  االرهاب  مكافحة  مادة  ادراج   .7
واملعاهد  العسكرية  الكليات  يف  التعليمية 
االمنية، واهمية التنسيق بني املؤسسات االمنية 

والعسكرية عىل الصعيدين املحيل والدويل.
عقوبات  وفرض  االرهاب  متويل  مكافحة   .8
مالية، التنسيق بني املؤسسات املالية واملرصفية 
واملوظفني  االمنية  واالجهزة  والترشيعية 
الرسميني عىل املستوى املحيل والدويل لتكثيف 
التحويالت  مراقبة  بهدف  املشددة  اجراءاتها 
مبا  االرهاب  متويل  مصادر  تجفيف  النقدية، 
الحر  والتدفق  والتجارة  االستثامر  يعوق  ال 

لالموال الرشعية.

عىل الصعيد السيايس:
1. حض القوى السياسية االقليمية والدولية عىل 
انتهاج  وااليديولوجي،  الفكري  التطرف  جبه 

الخطاب الديني املعتدل من الطوائف جميعا.
2. ارساء خطط  سياسية اسرتاتيجية عربية واخرى 
تكتيكية وبرامج عملية وتنفيذية، بعيدا من اي 

مساومة او تردد يف اتخاذ القرارات الناجعة.
3. عدم القبول باالزدواجية يف املواقف السياسية 

االقليمية او الدولية.
4. تعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد، تعزيز 
مكافحة  دميوقراطيا،  السلطة  تداول  املواطنة، 

الفساد بامناطه املتعددة.
5. حض مجليس وزراء العدل والداخلية العرب 
عىل تحقيق التعاون القضايئ واالمني يف مكافحة 

االرهاب.
املؤسسات  وسائر  املتحدة  االمم  مطالبة   .6
املرتبطة بها بعدم التعايش مع االزمات االنسانية 
العدل  مفاهيم  وضع  مفروض،  امر  كأنها 
والدميوقراطية والحرية واالمن واالمان واملساواة 
والحقوق االنسانية ال سيام حرية الرأي والتعبري 
واملعتقد قيد التطبيق وليس ادراجها يف ديباجات 

املواثيق الدولية فقط.

عىل الصعيد الثقايف والفكري:
اىل  تؤدي  التي  الشخصية  العوامل  معالجة   .1
الجرمي.  واالحرتاف  واالرهايب  الديني  التطرف 
واالجتامعية  والنفسية  الذهنية  العوامل  وهي 

وااليديولوجية. 
2. معالجة العوامل املوضوعية الثقافية )الجهل( 
والبؤس  )الفقر  واالقتصادية  واالجتامعية 
والبطالة والحرمان( عرب التنمية البرشية املتوازنة 

واملستدامة. 
واالنفتاح  الحضاري  الفكر  من  االستفادة   .3
محاسنها  واستجالب  االخرى،  الحضارات  عىل 

واستبعاد سيئاتها.
النهج  اعتامد  اىل  الدينية  املؤسسات  دفع   .4
الوسطي املعتدل؛ مكافحة التطرف، تطوير الفكر 

الديني وعدم االساءة اىل الرموز الدينية.
واالعالم  املدين  املجتمع  دور  اهمية  تأكيد   .5
الرأي  لتوعية  والثقافية  الرتبوية  واملؤسسات 

العام.
الشباب يف صنع  املرأة ومشاركة  6. تعزيز دور 

القرار السيايس.

الفتة مؤمتر "الرشق االوسط يف ظل متغريات السياسة الدولية".
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شرح الفّية ابن مالك في القواعد العربّية

تنظيم الفعل العربّي

المدير العام السابق لالمن العام 
المتقاعد  الركن  العميد 

السفير انطوان دحداح

شرح الفّية ابن مالك
ترقيم الفعل
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بأقالم حرّة

مسؤولية اإلعالم في نهضة لبنان 

فيليب أبي عقل * 

يعد  مل  اليوم  "لبنان  ان  صادق  بيار  صديقي  يوما  يل  قال 
فلنتذكر  حتى.  واحببنا  عرفنا  الذي  البلد  يشبه  وال  يشبهنا، 

لبناننا". معا 
كالم يحمل يف طياته الكثري من املعاين واالمل والحنني اىل وطن 
نكاد ان نفقده عىل رغم تعلقنا به. لبنان الوطن الذي عرفه 
الحضارات  تفاعل  ومركز  كنموذج  به  وحلموا  اللبنانيون، 
التي  السياسية  للمكونات  عيش  وصيغة  االديان  وحوار 
قال  الذي  الواحد  العيش  لبنان  املنطقة.  ازمات  تحتذى لحل 
انه  بلد،  اكرث من  "انه  الثاين  بولس  يوحنا  البابا  القديس  عنه 
رسالة"، نخىش ان يكون سائرا نحو الزوال وعدم الوجود واقعا 
جميال، اال يف ذكريات نأىب ان منحوها، يشدنا اليها التوق اىل 
االيام الحلوة التي عشناها وكنا نحلم يف ان نجعلها جامال عىل 

صورة جامل لبنان. 
عىل  تلقي  "املتخصصة"،  العام"،  "االمن  مجلة  يف  الكتابة 
الكلمة، ال سيام حني يتصل موضوع  الكاتب عبء مسؤولية 
البحث بالشأن الوطني البحت ومستقبل وطن ومصري دولة يف 
ظل التطورات من حولنا. اال انني، من موقع االعالم املسؤول 
املنطقة من رصاع  تشهده  ما  اليه يف ظل  الحاجة  ارى  الذي 
مفاهيم وسعي اىل القضاء عىل القيم وزوال حضارات وتدمري 
املفاهيم  بعض  تحديد  اىل  الدعوة  عيل  لزاما  اجد  الرتاث، 
او متجاهلة عمدا،  واالضاءة عىل ثوابت وطنية باتت مغيبة 
يف زمن طغيان الوالءات السياسية عىل االنتامء الوطني، ويف 
االخالق،  عىل  والغريزة  االعتدال،  عىل  التطرف  يسيطر  زمن 
واالرهاب عىل املنطق والحق، بحيث بات بعض دول املنطقة 

مرسحا لالقتتال، وغابة تفتقد اىل ابسط مقومات الدولة.
اغتنم "املساحة اآلمنة" التي حظيت بها يف هذا املنرب ألسلط 
الضوء عىل موضوع االعالم الذي يعنيني كام يعني اللبنانيني 
جميعا، وابادر اىل توجيه الدعوة اىل عقد ميثاق رشف اعالمي 

برعاية وطنية، هدفه اعالء شأن املهنة واالبتعاد عن االسفاف 
تخدم  ال  خارجية  واجندات  اشخاص  ملصالح  القلم  وتسخري 
الوطن وال ايا من مصالحه، يف حني يفرتض ان يستمر االعالم 
اي  قبل  الوطني  الشأن  وبيارق  الحق  لواء  رفع  يف  اللبناين 
مصلحة اخرى، ويف خدمة املصلحة العليا للدولة يف املجاالت 
اىل  يحتكم  ان  يجب  محاسبة  او  تعليق  او  نقد  اي  كلها. 
االنتظام العام، ويبقى تحت سقف الدستور والقانون. فللنقد 
سقوف  ال  الوطنية،  املصلحة  معيار  حدود  يلتزم  ان  البّناء 
مصالح  الزعامء او القادة او املشاريع الخارجية عىل اختالفها 

وتنوعها.
حكومته  عىل  اطلق  عندما  سالم  متام  الرئيس  فعل  حسنا 
تسمية "حكومة املصلحة الوطنية". فقد انطلق يف خياره من 
مفهوم ان هذه املصلحة يفرتض ان تعلو وال يعىل عليها. هي 
تنصب  اتجاهها  ويف  الجميع،  يطمح  واليها  والنهاية،  البداية 

الجهود. 
آنذاك فقط يعود اىل لبنان رونقه ودوره، ويخرج من النفق 
يخرج  أن  ُيعَط  ومل  خلت  لعقود  فيه  ادخلوه  الذي  املظلم 

منه بعد.
عىل  كبوته  من  لبنان  نهضة  يف  وريادي  اسايس  دور  لالعالم 
والحقيقية.  االصلية  صورته  اىل  يعود  يك  املختلفة،  الصعد 
يف  لبنان  صورة  بابراز  االول  واملعني  املسؤول  هو  االعالم 

محيطه وخارجه. 
عمل  ورشة  خالل  من  اال  فيه  الرشوع  ميكن  ال  املسار  هذا 
ان  الواجب  االعالم  صورة  رسم  تعيد  كربى،  وطنية  اعالمية 
فنستحق  املسؤولة.  الحرة  الكلمة  منارة  لبنان،  وجه  يعكس 

عندئذ وطنا نفخر بانتامئنا اليه.

* مدير تحرير "وكالة االنباء املركزية".
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مقال

الفقر في لبنان 
بني مطرقتني

املحاوالت الهادفة اىل تقدير عدد َمن يعيشون دون مستوى الفقر كثرية. اختلفت 
نتائجها عىل صعيد االرقام، لكنها اتفقت كلها عىل وجود فجوة واسعة بني دخل 

املواطن يف لبنان وانفاقه.
لعائلة  لرية  الف   800 براتب  العيش  كيفية  وفحواها:  بسيطة  الحسابية  املسألة 
االتحاد  رأي  بحسب  املطلوب  املبلغ  بينام  اشخاص،  خمسة  من  مؤلفة  متوسطة 

العاميل العام يالمس مليونا و500 الف لرية عىل اقل تقدير.
اذا قّدر بعض مؤسسات البحوث والدراسات كلفة االنفاق الغذايئ الرضوري لالرسة 
املتوسطة بـ377  دوالرا يف االرياف، و666 دوالرا يف املدن، وان تفاوتت بني بريوت 
لهذه االرسة بني 527 دوالرا يف  املدقع  الفقر  فانها حددت خطر  واملدن االخرى، 

الريف و900 دوالر يف املدينة.
الواضح من هذه االرقام )دقيقة او غري دقيقة( ان ما يتقاضاه معظم  االستنتاج 
املواطنني اللبنانيني، السيام منهم العامل واالجراء شهريا، يعجز عن سد الحاجات 

الغذائية الرضورية، فكيف سيلبي هذا االجر الحاجات الباقية؟
ان  اليوم(،  حتى  صالحة  )ارقامها  املركزي  لالحصاء  سابقة  احصائية  دراسة  تبني 
معظم االرس اللبنانية تنفق اكرث من دخلها:  38,3 يف املئة من االرس تستدين لتأمني 
حاجاتها املعيشية، و 8,9 يف املئة تستدين لدفع االقساط املدرسية، و6,1 يف املئة 
لدفع كلفة االستشفاء، و7,6 يف املئة لرشاء منزل، و16,8 يف املئة فقط تعترب ان 

دخلها كاف، و22,3 يف املئة تعتقد ان دخلها ال يكفي لتوفري حاجاتها الرضورية.
تظهر دراسات االتحاد العاميل العام ان زيادات االجور يجب ان تصل اىل اكرث من 
90 يف املئة، يك تستعيد االجور مستوياتها الفعلية. لكن َمن سيقوم باتخاذ قرار من 

هذا النوع؟
خرست االجور يف االعوام السابقة نحو 65 يف املئة من قدرتها وفق بعض الدراسات، 
ما ادى اىل تقلص الطبقة الوسطى وانتشار العوز عىل نطاق واسع لدى الطبقات 
العاملة، عىل فئاتها العامة والخاصة املختلفة. وهي تشكل 63 يف املئة من اللبنانيني. 
هذا االمر ادى اىل فجوة كبرية بني الدخل واالنفاق وتراجع مستوى عيش اللبنانيني.

يعدد الخرباء ثالث عتبات للفقر يف لبنان: 
• عتبة الفقر املدقع، تتمثل مببلغ ما دون 750 الف لرية لبنانية للعائلة املتوسطة، 

وهي تغطي الحاجات امللحة فقط. 
• عتبة االكتفاء، وهي تصل اىل مليون و500 الف لرية. 

• عتبة االمل، وتقارب مليوين لرية.
هذا الواقع ارغم معظم افراد العائلة عىل العمل. 

اللبنانيني،  تراجع حقيقي يف مستوى عيش  اىل  الدخل واالنفاق تشري  الفجوة بني 
رسمية  ومحاوالت  متنوعة،  السباب  آخر  بعد  عاما  انتشاره  يزداد  فقر  اىل  مرده 

ملحاربته. فهل ميكن الحد منه؟ 
الشك دامئا هو السائد...     

عصام شلهوب

األقتصاد
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مشروعان لجبه الفقر والعوز املدقع
300 ألف لبناني يعيشون بأقل من دوالرين يوميًا

تبني املؤرشات الصادرة عن االمم املتحدة والبنك الدويل واالدارات الرسمية املحلية ان ما يقارب مليونا ومئتي الف مواطن يف 
لبنان، اي %30 من الشعب اللبناين، يعيشون  بأقل من عرشين دوالرا يوميا، وثالمثئة الف بأقل من دوالرين يوميا، و8% تحت 

خط الفقر املدقع، فيام يصل الدخل الشهري آلالف االرس اىل 350 دوالرا

الشامل  يف  الفقرية  االرس  تتمركز  املحافظات،  عىل  توزعها  بحسب 
بنسبة 40%، والبقاع  20%، والجنوب 15%، والنبطية 10%، وجبل 
االوضاع  تدهور  اىل  الدخل  تراجع  ويعود  لبنان 14%، وبريوت %1. 
الذي  الكثيف  السوري  النزوح  واىل  واالقتصادية،  واالمنية  السياسية 
يحمل تبعات عدة. ادى ذلك اىل تدهور نشاط املؤسسات الصناعية 
والتجارية وسواها من القطاعات االقتصادية، وتدهور القدرة الرشائية 
اىل  وصلت  التي  البطالة  وترية  وتنامي  االسعار،  ارتفاع  بسبب  لالرس 

38% عىل ما يقوله رئيس االتحاد العاميل العام غسان غصن. كام ان 
الحرمان املادي يساهم يف تدين اوضاعهم املعيشية، وتغلغل االمية يف 
اوساطهم. حاول لبنان محاربة آفة الفقر عرب مرشوعني: االول يسمى 
»حال« وتنفذه وزارة الشؤون االجتامعية، والثاين »افعال« وهو اقرتاح 
قانون تقدم به النائب روبري فاضل بعنوان »ازالة الفقر والعوز املدقع 

يف لبنان«. 
هل يتمكن هذان املرشوعان من محاربة الفقر؟

والشؤون  للصحة  النيابية  اللجنة  رئيس 
مجدالين  عاطف  الدكتور  االجتامعية 
الحظ ان هدف مرشوع القانون »افعال« 
الف   300 نحو  مشكلة  معالجة  محاولة 
علام  الفقر،  خط  تحت  يعيشون  لبناين 
خالل  تنفيذه  بدأ  »حال«  برنامج  ان 
االجتامعية  للشؤون  السابق  الوزير  عهد 
من  بهبات  يرتبط  وهو  بوفاعور،  وائل 
االيطالية  الخارجية  ووزارة  الدويل  البنك 

الكندية. والحكومة 
اضاف: »لكن اقرتاح القانون الذي وافقت 
تحويله  اىل  نسعى  الصحة،  لجنة  عليه 
مرتبطا  يكون  ان  دون  من  واقع  امر  اىل 
اقراره يف  مبساعدات خارجية، من طريق 
قانون يصدر عن مجلس النواب، وحتى ال 
يكون عرضة الهواء الوزير املسؤول عنه. 
قوننة  باقرتاح  فاضل  روبري  النائب  تقدم 

مجدالني:  تمويل »أفعال«
ستتواله الدولة

الفقر سبب اساسي 
لوجود املجموعات 

االرهابية في املناطق

والشؤون  للصحة  النيابية  اللجنة  رئيس 
االجتامعية الدكتور عاطف مجدالين.

االقرتاح  عىل  زاد  لكنه  املرشوع،  هذا 
امرين: االول املساعدة املالية، والثاين ربط 
املساعدة بالتزام رب العائلة تعليم اوالده 
تدريبية  لدورات  وخضوعه  القارصين 
ستتوىل  عمل.  فرصة  ايجاد  عىل  تساعد 
الدولة متويل املرشوع وفق بند يضاف اىل 
ان  اال  االجتامعية،  الشؤون  وزارة  موازنة 
قيمة املبلغ املطلوب بداية لتنفيذ برنامج 
»افعال« لن يصل، عىل ما اعتقد، اىل 40 
متويله.  عىل  قادرة  والدولة  لرية،  مليار 
وهو يساعد فئة واسعة من اللبنانيني عىل 
تخطي خط الفقر. هذا املوضوع كان قد 
تم اتفاق دويل يف شأنه يف مؤمتر باريس - 

3، وهو امر اصالحي ـ اجتامعي«.
»ادارة  قال:  »افعال«،  برنامج  يدير  عّمن 
وزارة  ارشاف  يف  ستتم  الربنامج  هذا 
ضمن  جهاز  بواسطة  االجتامعية  الشؤون 

ال  »حال«.  برنامج  حاليا  يدير  هيكليتها 
محاولة  بل  للربنامج،  سياسية  خلفية 
الفقر  من  اللبنانيني  من  جزء  انقاذ 
املدقع، ووضعهم يف حالة افضل اجتامعيا 
يف  االقرتاح،  ان  يف  شك  ال  واقتصاديا. 
سياسيا  هدفا  يحمل  االجتامعية،  ابعاده 
االسباب  من  الفقر  الن  التعبري،  جاز  اذا 
ارهابية  مجموعات  ظهور  عىل  املساعدة 
يف عدد يف املناطق. وهم يعيشون يف ظل 
لذا،  صعبة.  ومعيشية  اقتصادية  احوال 
عمل  فرصة  اي  لهم  تتوافر  ان  املهم  من 
او اي طريقة لرفع مستواهم االجتامعي، 
ارهابية  منظامت  اىل  اللجوء  من  ملنعهم 
لكسب العيش. اذن، هذا الربنامج يشكل 

حال يخدم الوطن«.
االسايس النضامم  »العامل  ان  وشدد عىل 
هو  االرهابية،  املجموعات  اىل  اي شخص 
انه ال ميلك شيئا يك يخرسه. ال عمل، وال 
مسؤولية تجاه اطفاله، وال مسؤولية ايضا 
تجاه مجتمعه. لذلك، اذا عرض عليه مثال 
مبلغ 500 دوالر لوضع كيس ملغوم يف اي 
اذا  الشخص  هذا  ان  غري  ميانع.  لن  ركن، 
شعر بان الدولة تهتم به، وتدربه، وتقدم 
العلم له والوالده، وتؤمن له فرصة عمل 
بالتأكيد  االجتامعي،  وضعه  لتحسني 
اخرى.  شؤون  يف  التفكري  عن  سيبتعد 
املرشوع موجه اساسا اىل اللبنانيني جميعا 
التنفيذ،  حسن  اما  كلها.  املناطق  ويف 
سيختارهم  الذين  االفراد  اىل  فيعود 
مجلس الوزراء وفق اقرتاح وزارة الشؤون 

االجتامعية لتويل هذه املسؤولية«.
ولفت اىل ان »مثة قوانني ال تنفذ، ويعود 
عن  املسؤولني  الوزراء  استهتار  اىل  ذلك 
التدخني.  من  الحد  قانون  كمثل  التنفيذ، 
الداخلية  وزير  شدد  التطبيق  بدء  عند 
رشبل  مروان  العميد  آنذاك  والبلديات 
 .%80 بنسبة  القانون  ونفذ  التنفيذ،  عىل 
عبود  فادي  السياحة  وزير  ان   غري 
نعاين  اليوم  ونحن  التنفيذ،  يف  تساهل 

ايضا  مثة  حياله.  عدة  مشكالت  من 
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األقتصاد
لالعشاب  واالعالن  الدعاية  منع  قانون 
منه،  قسم  يف  اال  يطبق  مل  الذي  الطبية 
ويتعلق باالعالنات بواسطة اللوحات عىل 
الطرق. وهذا االمر كان من صالحية االمن 
العام الذي قام بواجبه، خصوصا وانه من 

املبارشة«. مسؤولياته 
وهل يتوقع وساطة يعمد اليها السياسيون 
»من  ان  اىل  اشار  املساعدات،  لتوزيع 
املمكن تدخلهم، لكن يجب االعتامد عىل 
عىل  وايضا  التنفيذ،  عن  املسؤول  ضمري 
ان  ميكن  الذين  الكبار  املسؤولني  وعي 

يطالبوا بهذا او ذاك من املنتفعني. اعتقد 
تحكيم ضمريه يف طريقة  اللبناين  ان عىل 
اذا  خصوصا  املوضوع،  هذا  مع  التعاطي 
كان مسؤوال عن الشأن العام، يف ظل وضع 
املجتمع فيه واالقتصاد عىل حافة االنهيار. 
مرد هذا الواقع اىل سوء تنفيذ القوانني او 

سوء استعامل موقع املسؤولية«.
حان  قد  االوان  بأن  اعتقاده  وابدى 
مشكلة  »يواجها  يك  و»حال«  لـ»افعال« 
»افعال«  ان  اىل  الفتا  لبنان«،  يف  الفقر 
النيابية  اللجان  يف  اقراره  اىل  يحتاج 

ملجلس  العامة  الهيئة  ويف  املشرتكة 
التي  املشاريع  من  كغريه  و»هو  النواب، 
تنتظر  وهي  ترشيعية،  جلسة  اىل  تحتاج 

بدورها انتخاب رئيس للجمهورية. 
عدد  ترشيع  برضورة  اؤمن  انني   اال 
العام  الشأن  تهم  التي  القوانني  من 
وتالمس حياة املواطن كهذا املرشوع مثال، 
الصحي  والضامن  الغذاء  سالمة  ومرشوع 
اتفاقات مع  للمتقاعدين، واملصادقة عىل 
املنظامت الدولية تساعد عىل تنفيذ عدد 

من املشاريع االمنائية«.

املرشف العام عىل برنامج دعم االرس االكرث فقرا 
قانون  اقرتاح  يف  يرى  مراد،  جان  الدكتور  )حال( 
»افعال« جزءا مكمال ملا يقوم به برنامج »حال«، 
مرشوطة  مالية  مساعدة  باعطاء  »متيز  انه  غري 
عىل  بناء  فقرا،  االكرث  تعترب  التي  االرس  لبعض 
يجب  املساعدة  الربنامج.  يجريه  الذي  تصنيفها 
ان تؤدي دورها املنتج من خالل تسجيل االرس 
تدريب  مبراكز  والتحاقها  املدارس،  يف  اوالدها 
ال  تدريبية.  برامج  يف  االوالد  او  االهل  لتأهيل 
يستطيع املستفيد رفض عرضني او ثالثة للعمل. 
يريدون  ال  الذين  الفقراء  مساعدة  ليس  هدفنا 
فرص  لهم  تتوافر  ال  الذين  اولئك  بل  العمل، 
عىل  الفقرية  االرس  اختيار  رشوط  تقوم  العمل. 
68 معيارا اقتصاديا واجتامعيا، وهي مبنية عىل 
مسح سكاين لالرس يف لبنان، اظهر كيفية انفاق 
املوارد املالية. ومبا ان برنامج »افعال« بني عىل 
معايري برنامج »حال«، فان ذلك يعني ان رشوط 

االنتساب واالستفادة هي ذاتها«.
الفقري  اىل  الوصول  آلية  منهجية  مراد  ورشح 
املساعدات، معتربا  لالفادة من  االهلية  وتحديد 
املؤرشات  من  عددا  االعتبار  يف  »تأخذ  انها 
االجتامعية واالقتصادية لالرسة، وتشمل ممتلكاتها 
وحالها االجتامعية والتعليمية والصحية، اضافة اىل 
عدد افرادها. كل ارسة تصنف فقرية لها الحق يف 
االستفادة من برنامج »حال«  بتقدميات خدماتية، 
منها: تغطية صحية كاملة، تأمني االدوية لالمراض 
مجانية  الطلب،  يف  املذكورين  لالفراد  املزمنة 
تسجيل الطالب يف املدارس والثانويات الرسمية، 
مجانية الكتب املدرسية، بطاقة مساعدات غذائية 
موقتة لالرس االشد فقرا. اضاف النائب فاضل اىل 
لكن  نقدية،  امواال  االرس  هذه  اعطاء  اقرتاحه 
وفق رشوط محددة ابرزها تعهد املستفيد تعليم 
تدريب  لدورات  وخضوعه  القارصين،  اوالده 
منفعة  ذات  خدمات  وتأمني  العمل  من  متكنه 
عامة«. وشدد عىل ان برنامجي »حال« و»افعال« 
لذلك  العمل،  مستوى  يف  تضارب  »ال  متكامالن 
وضعنا مالحظاتنا حول اقرتاح القانون املقدم من 
النائب فاضل وارسلناها اىل لجنة الصحة والشؤون 

عاطف  الدكتور  برئاسة  النيابية  االجتامعية 
مجدالين، وبعد عقد ثالثة اجتامعات اقرت اللجنة 
االقرتاح، واحيل عىل لجنة املال واملوازنة، ونأمل يف 
ان يحال قريبا عىل الهيئة العامة القراره«. ومبا ان 
املوضوع يحتاج اىل متويل، الحظ مراد ان متويل 
من  الدويل  البنك  من  جزئيا  يتم  »حال«  برنامج 
طريق الهبات وليس القروض، علام ان البنك ال 
ميول التقدميات التي متولها الحكومة. اما بالنسبة 
اىل التكاليف التشغيلية للربنامج كالرواتب وايجار 
فتمول  االلكرتونية،  والتجهيزات  واالثاث  املراكز 
من الهبات التي تقدمها املؤسسات االجنبية ويف 
الحكومة  ان  اىل  ولفت  الدويل.  البنك  مقدمها 
للربنامج  دوالر  مليون   28,2 رصدت  اللبنانية 
لسنة 2013 ـ 2014. كذلك دعمه البنك الدويل 
صدقيته  »نتيجة  هبات  هي  دوالر  ماليني  بـ9 
لدى عدد من املمولني من منظامت عاملية، غري 
موافقة  انتظار  يف  بعد  تستعمل  مل  الهبات  ان 
الربنامج  النواب. رصف  الوزراء ومجلس  مجلس 
حتى اليوم 11 مليون دوالر، معظمها من حصة 
فيها،  دققنا  فواتري  وفق  واملدارس  املستشفيات 
وكذلك وزارة الشؤون االجتامعية، ويتم تحويلها 
اىل مرصف لبنان الذي يحولها بدوره اىل حسابات 
املستشفيات الخاصة او الحكومية او املدارس«. 
وألن املال تتداخل فيه اسئلة عدة حول الشفافية 
والصدقية، اكد مراد ان الربنامج »يعتمد الشفافية 
بالتايل  املال،  حتى اقىص حدودها، النه ال ميلك 
عقود  وكذلك  خارجه،  من  يأتون  املراقبني  فان 
الدويل، وال  البنك  التي ينجزها  املكاتب  تشغيل 
عالقة لنا بها. وقد شهدت هيئة التفتيش املركزي 
يسمح  وصدقيته.  الربنامج  شفافية  حسن  عىل 
الربنامج للجميع بتقديم الطلب لدى احد مراكز 
ثم  لها،  التابعة  املنطقة  يف  االمنائية  الخدمات 
يقوم محقق اجتامعي من املنطقة بزيارة االرسة 
بها  خاصة  استامرة  وملء  حالها،  عىل  للوقوف 
لجمع املزيد من املعلومات. عىل ان يجري ادخال 
املركز،  يف  خاص  معلومايت  برنامج  اىل  الطلب 
قاعدة  يف  وادخالها  االستامرة  نسخ  بعدها  ليتم 
املعلومات املركزية. ويجري التأكد من املعلومات 

عرب مقارنتها باملعلومات املتوافرة يف قواعد بيانات 
االدارات املعنية، ومن ثم يحتسب معدل الفقر 
لدى كل ارسة وفق املؤرشات املعتمدة«. واوضح 
ان الربنامج استقبل حتى اليوم 152,704 طلبات 
يف  منترشا  مركزا   114 وعرب  اللبنانية،  االرس  من 
كل املناطق. عدد الطلبات الصالحة املدقق فيها 
حتى اآلن 123,519 طلبا، وصّنف 77,062 ارسة 
االستفادة  ميكنها  االدىن  الفقر  خط  تحت  تقع 
من تقدميات الربنامج حتى اآلن.  ولفت اىل ان 
مراكز الربنامج ال تزال تستقبل الطلبات الجديدة 
من االرس اللبنانية، والتغطية مؤمنة حتى ثالث 
سنوات، خصوصا وان محاربة الفقر ال تتم يف فرتة 
قصرية، بل تصل اىل عرشات السنني. عن تدخالت 
السياسيني يف عمل الربنامج، قال انها »موجودة 
يف كل القطاعات، وال سيام منها توظيف بعض 
اي  يتدخل  ان  اما  الربنامج.  مراكز  يف  االشخاص 
سيايس، وزيرا او نائبا او َمن يحتل موقعا رسميا، 
يف تصنيف االرس، فهذا مرفوض كليا، ومل يحصل 

حتى اآلن ولن يحصل مستقبال«.
ع. ش.

تم تصنيف 77,062 
اسرة يمكنها االستفادة 

من البرنامج

لدعم  الوطني  الربنامج  عىل  العام  املرشف 
االرس االكرث فقرا الدكتور جان مراد.

مراد: إختيار األسرة الفقيرة
وفق 68 معيارا إقتصاديًا
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المصالح الدولية اإلقتصادية مفتاح أزمة الصادرات
السلك الديبلوماسي اإلقتصادي... واألسواق الجديدة

اكتسب التسويق الدويل اهمية كبرية يف االعوام االخرية يف ظل املتغريات االقليمية والعاملية، ما انعكس سلبا عىل االقتصاد اللبناين 
الذي يواجه تحديا يف املرحلة املقبلة، حيث يغدو فتح اسواق خارجية جديدة امرا ملحا. تشكل هذه االهمية تخطيا لالزمات 

املستمرة يف املنطقة، والتي تؤثر مبارشة عىل حركة تصدير املنتجات اللبنانية

االقتصاد  وزير  العام"  "االمن  سألت 
التداخل  مدى  عن  حكيم  االن  والتجارة 
ان  فاعترب  والديبلوماسية،  االقتصاد  بني 
الوسائل  من  وسيلة  "تشكل  الديبلوماسية 
الدول املتقدمة واملتطورة  التي تستخدمها 
كام  والخدمات،  للسلع  والرتويج  للتسويق 
اساس  حجر  االقتصادية  القوة  اصبحت 
من  الدول.  هذه  يف  القوى  موازين  يف 
الديبلوماسية  تفعيل  يأيت  املنطلق،  هذا 
ذي  كبلد  للبنان  للرتويج  االقتصادية 
وجغرافية،  سياحية  استثامرية،  مقومات 
ما سيدفع الرشكات االجنبية اىل االستفادة 
والسعي  لبنان،  يف  املتاحة  االمكانات  من 
املشرتكة  االستثامرية  املشاريع  تنفيذ  اىل 
مبا يعود بالفائدة عىل لبنان واملستثمرين. 
االقتصادية  الديبلوماسية  اطار  يف  نجحنا 
للتعاون  ومعاهدات  اتفاقات  توقيع  يف 
فتح  اىل  تهدف  والتجاري  االقتصادي 
اسواق خارجية جديدة  للسلع والخدمات 
دعم  يتطلب  االسواق  هذه  فتح  اللبنانية. 
وتوفري  اللبناين،  لالقتصاد  االنتاجية  القدرة 
لتأمني  مالمئة  وامنية  سياسية  ظروف 
االستثامرات التي يحتاج اليها االقتصاد .لذا 
الجيش  تسليح  يف  الترسيع  يتم  ان  نتمنى 
من  تتمكن  يك  اللبنانية  املسلحة  والقوى 
انهاء حال الشذوذ االمني، واعادة االوضاع 
اىل سابق عهدها، ما يؤدي اىل نتائج افضل 
مام هو مسجل حاليا. يف املقابل قمنا بعقد 
السفراء،  معظم  مع  االجتامعات  من  عدد 
والنقابات،  والصناعة  التجارة  وغرف 
البعض  اسفر  االعامل،  رجال  ومجتمع 
كام  واعدة.  تنفيذية  خطوات  عن  منها 
اللبنانية  السفارات  من  عدد  مراسلة  متت 
وافريقيا  الالتينية  امريكا  يف  واالجنبية 
املحتملة  االسواق  ذات  العربية  والبلدان 
للحض  اللبنانية   والخدمات  للمنتجات 

حكيم: هدفنا فتح أسواق خارجية 
للسلع والخدمات اللبنانية

االستثمارات تحتاج 
الى االمن، لذلك يجب 

تسليح الجيش

وزير االقتصاد والتجارة االن حكيم.

القابلة  اللبنانية  السلع  لوائح  تسويق  عىل 
اتفاقات  توقيع  اىل  والدعوة  للتصدير، 
خفض  خاللها  من  يتم  وغريها  تجارية 
اىل  دخولها  عملية  وتسهيل  عليها،  التعرفة 

هذه االسواق".
والتجارة  االقتصاد  وزارة  محاولة  عن   
تفعيل التبادل التجاري مع اسواق افريقيا 
ما  او  الالتينية  امريكا  ودول  واملكسيك 
يعرف بدول "املريكوسور"، قال: "عالقاتنا 
نتيجة  وطيدة  الالتينية  امريكا  دول  مع 
العدد الكبري من املغرتبني اللبنانيني فيها، 
الذين لهم دور مهم وفاعل يف املساهمة 
وضعنا  واالتفاقات.  املعاهدات  توقيع  يف 
عمل  خطة  والتجارة  االقتصاد  وزارة  يف 
جدية لدخول هذه االسواق التي تحتوي 
غري  عدة  تجارية  وفرص  مجاالت  عىل 
صعيد  عىل  اما  مستغلة.  وغري  مستثمرة 
االول  االجتامع  فان  "املريكوسور"،  دول 
يف  عقد   ولبنان  بينها  املشرتكة  للجنة 
تعزيز  سبل  يف  وبحث  املنرصم،  ايار   12
يف  خطتنا  تكمن  الجانبني.  بني  التبادل 
لهذا  املناسب  القانوين  االطار  تأمني 

التبادل".  
الديبلوماسية  نجاح  تقييم  يتم  كيف 
ثنائية  اتفاقات  االقتصادية؟ هل من خالل 
الديبلوماسية  البعثات  قيام  عرب  او  دولية 

باالتصاالت لتأمني االسواق املطلوبة؟ 
االقتصادية  الديبلوماسية  ان   حكيم  اعترب 
التصدير  ارتفاع مساهمة  "تقوم من خالل 
يف الناتج املحيل االجاميل، وتؤدي االتفاقات 
بها  تقوم  التي  الدولية واالتصاالت  الثنائية 
البعثات الديبلوماسية دور املسهل يف هذه 
العملية. االطار القانوين لفتح هذه االسواق 
اوال  ينبغي  انه  اال  امامنا،  ممهد  الجديدة 
وضع حد للفلتان االمني يف بعض املناطق 

عىل الحدود".

األقتصاد
عصام شلهوب

الديبلوماسية  العالقات  ربط  كيفية  عن 
العاملية  االقتصادية  باملنظامت  اللبنانية 
دور  ان  قال  معها،  االقتصادي  والتعاون 
يف  "يكمن  االقتصادية  الديبلوماسية 
النظر  وجهات  وتقريب  االتصاالت  تسهيل 
يف  وجود  لها  التي  العاملية  الحكومات  مع 
لبنان من خالل هذه املنظامت االقتصادية 
العاملية. اذ تلعب الديبلوماسية االقتصادية 
كانت  اذا  املنظامت.  لدور  مكمال  دورا 
اللبنانية  االنتاجية  للقدرة  املميزة  السمة 
عىل  والقدرة  كبوة،  كل  بعد  النهوض  هي 
االحوال  مع  والتكيف  واالستمرار  البقاء 
املرحلة  هذه  يف  يربز  فانه  املختلفة، 
الحلول  من  االقتصادية  الفاعليات  موقف 
جديدة  خارجية  اسواق  اليجاد  املطروحة 
التجاري  التبادل  وتفعيل  اللبناين،  لالنتاج 

بني لبنان وهذه االسواق".

التسويق رضورة حتمية الستمرار املؤسسات. لذا فان النجاح فيه ليس باالمر 
السهل، ويحتاج اىل دراسات واعتامد مصادر معلومات دقيقة وصحيحة، من 
دون ان ننىس ان العامل االهم واالسايس هو وجود االدارة الكفية، القادرة 
عىل تحليل البيانات واتخاذ قرارات سليمة مبنية عىل دراسة جادة لالسواق 

والبيئة الخارجية، متكنها من اختيار افضل االسواق والتكيف معها.
البعثات  الهدف بدأت اخريا محاوالت جدية عرب تفعيل عمل  لبلوغ هذا 
الديبلوماسية والقنصلية يف الخارج، بحيث مل تعد الشؤون السياسية املسألة 
االهم يف عمل هذه البعثات، واتجهت الدول نحو اعادة متوضع السفارات 

والقنصليات يف مناطق معينة من اجل تنمية مصالحها االقتصادية.
من اسباب تطور طبيعة الديبلوماسية، التحوالت الهائلة والتغيري الحاصل يف 
النظام الدويل كالتسارع يف العوملة، التطور الهائل يف االتصاالت والتكنولوجيا، 

التجمعات  تنامي  املتبادل،  االقتصادي  االعتامد  الصناعي،  التخصص 
لخطوة  استكامال  الجنسية وغريها.  املتعددة  الرشكات  تعاظم  االقتصادية، 
وزارة الخارجية يف شأن الديبلوماسية االقتصادية، وألن لبنان ليس بعيدا من 
هذه املفاهيم، ونظرا اىل واقعه الحايل، عمدت وزارة االقتصاد والتجارة اىل 
وضع خطة عمل وبرامج اجتامعية تهدف اىل تفعيل الديبلوماسية االقتصادية 
مع دول خارج الرشق االوسط .وقد اكدت يف تقرير اصدرته اخريا انها تسعى 
االقتصادية  االدوات  كل  استخدام  اىل  االقتصادية  الديبلوماسية  خالل  من 
من اجل تحقيق املصالح الوطنية، وتهدف من خاللها اىل القيام باالجراءات 
واالنشطة الالزمة التي سيكون من شأنها زيادة الصادرات والواردات وتحفيز 
االستثامرات، من خالل الرتويج للبنان والحصول عىل التمويل، وبناء القدرات، 

والدخول يف املفاوضات املتعلقة باالتفاقات التجارية الحرة او التفضيلية.
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االعتبارات واملصالح 
االقتصادية هي املحرك 

الرئيسي للسياسات الدولية

من واجب البعثات 
الديبلوماسية التواصل 

الكثيف مع االنتشار اللبناني

االبيض  البحر  اعامل  رجال  اتحاد  رئيس 
املتوسط جاك رصاف.

رئيس جمعية الصناعيني اللبنانيني 
فادي الجميل.

اللبنانيني  الصناعيني  جمعية  رئيس   
الديبلوماسية  ان  رأى  الجميل  فادي 
باملطلق  "الرتويج  هي  االقتصادية 
الديبلوماسية  البعثات  وعىل  للبنان، 
تنمية  صعيد  عىل  فاعل  بدور  القيام 
يف  اللبنانية  االقتصادية  العالقات 
للصناعة  والرتويج  متثيلهم،  اماكن 
اىل  تصديرها  فرص  وايجاد  الوطنية 
الديبلوماسيني  لهؤالء  بد  ال  الخارج. 
عىل  اللبنانيني  الصناعيني  تعريف  من 
يقيمون  التي  البلدان  اسواق  متطلبات 
فيها، ووضع كل االرقام املتوافرة حول 
الدول، وما  اسواق هذه  استرياد  حجم 
مراكز  وتحديد  املستوردة،  السلع  هي 

البلدان.  استرياد هذه  قوة 
اللبنانية  الديبلوماسية  البعثات  عىل 
االنتشار  مع  كثيف  نحو  عىل  التواصل 
املعلومات  لنقل  الدول  تلك  اللبناين يف 

حول قدراته يف كل املجاالت".
هذه  نجاح  تقييمه  كيفية  عن 
اتفاقات  خالل  من  الديبلوماسية، 
والقناصل  السفراء  قيام  عرب  او  ثنائية 
لتأمني  الالزمة  باالتصاالت  املعتمدين 
االتصاالت  ان  اكد   املطلوبة؟  االسواق 
عند  معا  تسري  ان  "يجب  واالتفاقات 
وزير  اتخذها  التي  املبادرة  الرضورة. 
دعوة  حول  باسيل  جربان  الخارجية 
يف  املعتمدين  اللبنانيني  الديبلوماسيني 
الخارج اىل االجتامع يف لبنان، وتأكيده 
االقتصادية،  الديبلوماسية  دور 
الشؤون  مديرية  متابعة  وان  جيدة 
يف  يصب  الخطوة  لهذه  االقتصادية 

نجاحها.  خانة 
هذه  عىل  االعتامد  يشجع  ما  ان 
مثال  ملسناه  ما  هو  الديبلوماسية 
االقتصادية  الهيئات  وفد  زيارة  خالل 
املهم  التحضريي  الدور  وهو  ملوسكو، 

لبنان يف روسيا.  الذي قام به سفري 

الجمّيل: رؤساء دول العالم
يتحّركون لتأمني التبادل اإلقتصادي

خالل  من  كان  للبنان  التسويق 
وهي  الرشكات،  عرب  وليس  القطاعات 
ملسناه  ما  ومطلوبة.  جيدة  مبادرات 
اململكة  يف  ايضا  ملسناه  موسكو  يف 
التحرك  خالل  من  السعودية  العربية 
يف  اململكة  يف  والقنصل  للسفري  الفاعل 
تحقيق  عىل  واملساعدة  للبنان  الرتويج 
هذا  مثل  عىل  نعول  نحن  املطلوب. 
خصوصا  منه،  املزيد  وعىل  النشاط 
اللبناين  واننا نعول عىل  دور االغرتاب 
كل  تأمني  يف  اللبنانية  والديبلوماسية 
اىل  منتجاتنا  لتصدير  القوة  مستلزمات 

االسواق". كل 
الديبلوماسية  مفهوم  ان  واوضح 
التحرك  وان  االقتصاد،  عنوانه  حاليا 
اسس  من  "ينطلق  الديبلومايس 
دول  لرؤساء  تحرك  كل  اقتصادية. 
الوفود  مبرافقة  اليوم  يتم  العامل 
تتمحور  عالقات  لدرس  االقتصادية 
والتجاري  االقتصادي  التبادل  حول 

والسلعي".
االغرتاب  دور  الجميل  وتناول 
الالتينية  امريكا  دول  يف  اللبناين 
اتفاق  ان  معتربا  االفريقية،  والبلدان 
عالقات  بنشوء  سيسمح  "املريكوسور" 
الالتينية  امريكا  صلبة وصالت قوية مع 
املطلوبة  املعالجات  اطار  "ضمن 
عىل  انتاجنا  تساعد  التي  والتسهيالت 

االسواق".  تلك  دخول 
حركة  وجود  رضورة  عىل  وشدد 
السفراء  عرب  اقتصادية  ديبلوماسية 
لهذه  اللبنانيني  التجاريني  وامللحقني 

الغاية.
اللبنانيني  املغرتبني  دور  اىل  ولفت 
ملساعدته  لبنان  داخل  االستثامر  يف 
تصدير  وعىل  اقتصاده،  تفعيل  عىل 
ان  دون  "من  بلدانهم  اىل  منتجاته 
االغرتاب من مساهامت  لهذا  ما  ننىس 

لبنان  يف  االقتصادي  االنهيار  منع  يف 
اىل  باالضافة  املالية،  تحويالتهم  عرب 
للرتويج  بها  يتمتعون  التي  االمكانات 
الديبلوماسية  تقوم  اللبناين.  للمنتج 
تسعى  ما  وهذا  فاعل،  بدور  اللبنانية 
دخولنا  قدرات  لتحسني  اليوم  اليه 
وقد  وتفعيلها،  جديدة  اسواق  اىل 
االخرية  زياراتنا  خالل  من  ذلك  ملسنا 
االورويب،  االتحاد  دول  من  لعدد 
به  قامت  وما  روسيا،  وخصوصا 
النجاح  جهد  من  الديبلوماسية  بعثتنا 

الزيارة. 
االنتاجية  للقدرة  املميزة  السمة 
كبوة،  كل  بعد  النهوض  هي  اللبنانية 
واالستمرار  البقاء  عىل  والقدرة 
هذه  يف  يربز  االحوال.  مع  والتكيف 
الديبلوماسية  الهيئات  موقف  املرحلة 
الخارجية  االسواق  اليجاد  التحرك  يف 
التبادل  وتفعيل  اللبناين  لالنتاج 

االسواق". وتلك  لبنان  بني  التجاري 

االبيض  البحر  اعامل  رجال  اتحاد  رئيس 
 - اللبنانية  الصداقة  لجنة  رئيس  املتوسط، 
نجاح  عنارص  ان  اكد  الروسية جاك رصاف 
عىل  "ترتكز  االقتصادية  الديبلوماسية 
الثقافة الديبلوماسية التي تنطلق اساسا من 
الدولية.  وعالقاتك  وبطاقاته  ببلدك  االميان 
الرئيس  الواقع يف عالقتي مع  اختربت هذا 
منه  تعلمت  الذي  الحريري  رفيق  الشهيد 
لبنان،  لخدمة  والترصف  التفاعل  كيفية 
املنافع  تسويق  وليس  لبنان  تسويق  عرب 
لعناوين  دفرتا  املك  اليوم  انا  الخاصة. 
خالل  من  العاملية.  االقتصادية  الجمعيات 
البحر  اعامل  رجال  اتحاد  كرئيس  موقعي 
االبيض املتوسط الذي يضم 17 بلدا ضمن 
هذا االتحاد، ويرتبط مع رشيك اسرتاتيجي 
هو املجموعة االوروبية التي تضم 34 بلدا، 
العامل،  يف  بلدا   51 مع  يتم  التعامل  ان  اي 
بهم  دائم  اتصال  عىل  انني  يعني  هذا 
التعاون  عليهم  واعرض  للبنان،  للتسويق 
الشأن  تعاطي  االقتصادية.  املجاالت  يف كل 
العام يؤمن لك الثقة ويساعدك عىل الربوز 
عندما  معهم.  التعاطي  شفافية  خالل  من 
التي  انك تعمل ملصلحة املؤسسة  يلمسون 
تنتمي اليها، تفتح لك االبواب. بالتايل يكون 
املردود كبريا. مثال ذلك عندما يطلب مني، 
 – اللبناين  االعامل  ملجلس  رئيسا  بصفتي 
انتاج سلعة  الروسية  الرشكات  الرويس، من 
هذه  منتجات  من  لسلعة  الرتويج  او  ما، 
الرشكات، اقوم بتأمني االتصال مع عدد من 
املصانع اللبنانية. بعد ان تأيت النتائج جيدة 
يرسلون  ومساعديت،  اختياري  خالل  من 
العالقة  تكرب  بذلك  اخرى.  رشكات  ايل 
مثابة  يعترب  العمل  هذا  الثقة.  وتتوسع 
اقتصادية، يف استطاعتها  عالقة ديبلوماسية 
املنتج  يتمتع  ان  رشط  للبنان  التسويق 
النتاج  نسوق  عندما  مميزة.  مبواصفات 
الصابون مثال، اذا كان ال "يرغي" لن تكون 
النتيجة مرضية. ما يقوم به وزير الخارجية 

صّراف: ما يقوم به اللواء إبراهيم
الحجر األساس لديبلوماسيتنا اإلقتصادية
واملشكلة  املسألة  لكن  جدا،  جيد  اليوم 
واستقراره.  لبنان  امن  القضايا  كل  ومحور 
االمن  لبنان وخنجر  تسويق  لذلك ال ميكن 

مغروز يف خارصته".
غري انه مل ينَس ما يقوم به املدير العام لالمن 
امر  انه  ابراهيم، مؤكدا  اللواء عباس  العام 
مهم جدا. قال: "حقق اللواء ابراهيم االمن 
الخارجيني،  االطراف  كل  مع  الديبلومايس 
والدوليني  واالتراك  والسوريني  القطريني 
حتى. ما يقوم به هو الحجر االساس لنسري 
التكامل  اذا  االقتصادية.  ديبلوماسيتنا  يف 
واقتصادية  امنية  ديبلوماسية  عىل  يقوم 
الدولة  العاجل،  القريب  رشط ان تقوم، يف 
الخناجر  وجع  سنتحمل  واال  املؤسساتية، 

املوجودة يف خارصتنا".
الديبلوماسية  نجاح  تقييم  يتم  كيف 
االتفاقات  خالل  من  هل  االقتصادية، 
الثنائية الدولية؟ قال رصاف: "نجحت هذه 
مع  الرشاكة  اتفاق  عرب  مثال  الديبلوماسية 
االتحاد االورويب منذ عام 2003، من خالل 
اعتبار اوروبا لبنان رشيكا اساسيا لها، لكن 
ليس يف منزلة املغرب مثال، نظرا اىل غياب 
هذا الطرح عن اجندة السياسيني يف لبنان، 
وليس  فردية  مصالح  لبناء  يذهبون  النهم 

مصالح لبنان وشعبه".
"يف  االقتصادية  الديبلوماسية  ان  واكد 
مثال  له.  ومكملة  الخاص  القطاع  صلب 
االقتصادية  الهيئات  تتحرض  ذلك،  عىل 
قطر  اىل  للذهاب  اقتصادي  وفد  لتشكيل 
السابقة  لزيارتنا  استكامال  وابوظبي،  وديب 
البوظبي وديب واللقاءات التي اجريناها مع 
نحقق  ان  يف  نأمل  هناك.  الخارجية  وزراء 
اللبناين.  للشعب  االقتصادية  التطلعات 
النهم   اللبنانيني  السياسيني  عىل  نعتمد  مل 

اصل املشكلة".
"تخطى  ابراهيم  اللواء  ان  رصاف  واعترب 
اىل  وذهب  والداخلية،  االمنية  املسافات 
الخارج، ونحن نتشبه به. انها ثقافة. عليك 

عند  بك  الشخصية  الثقة  متتني  معرفة 
الغري". وشدد عىل ان القطاع الخاص يريد 
ما  الدول  كل  مع  عالقاته  عىل  املحافظة 
نتعامل  ال  احمر  خط  "النها  ارسائيل  عدا 
مصالح  عىل  املحافظة  نريده  ما  كل  معها. 

اقتصادنا".
اسواق  لتأمني  القامئة  االتصاالت  عن 
االقتصادية  "الوفود  قال:  للبنان،  جديدة 
اللبنانية تزور ايطاليا، فرنسا، املانيا وغريها 
من خالل  كبرية  بقوة  مدعومة  الدول،  من 
محمد  اللبنانية  الغرف  اتحاد  رئيس  وجود 
شقري عىل رأس اتحاد غرف البحر املتوسط، 
البحر  اعامل  رجال  التحاد  كرئيس  وانا 
انها  لبنان.  من  وكالنا  املتوسط،  االبيض 
القول،  صح  اذا  اقتصادية   240 مدفع  قوة 
اجتامعاتنا  الحدود. يف  اقىص  اىل  نستعملها 
وموقف  كامل  تنسيق  هناك  االوروبية 
ويف  لبنان،  دور  ابراز  يف  واحد  ورأي  واحد 
ديبلوماسية  انها  الوطنية.  بواجباتنا  القيام 

كاملة مرتبطة بهدف واحد هو لبنان".
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أكثر من نصف قرن يتنّكب الكوميديا
صالح تيزاني: لسُت نادمًا ومحبة الناس هي األثمن

فانا  السيناريو؟  سيكتب  َمن  نفيس:  سألت 
اكتب واغني مونولوجات.

■ ما الذي فعلته حينها وكيف ترصفت؟ 
□ لجأت بداية اىل ما قدمناه من اسكتشات، 
املمثلني،  ونصوص  االدوار  بتوسيع  فقمت 
 10 مبارشة  الهواء  عىل  الربنامج  يف  وانطلقنا 
حلقة،  كل  تقديم  من  االنتهاء  بعد  سنوات. 
ولدى خروجنا من مبنى التلفزيون، كنا نفاجأ 
الفضاء،  من  آتون  كأننا  الينا  ينظرون  بالناس 

وقد علت الدهشة وجوههم. 

كيف  التلفزيون  اىل  الوصول  يف  نجاحك   ■
انعكس عليك بداية؟

□ لدى توقيعي العقد مع تلفزيون لبنان كان 
استقبلني  الذي  صبح  الدين  عز  انتظاري  يف 
مجلة  يف  لنا  مخصصة  مقالة  يحمل  وهو 
ابراهيم  جورج  الصحايف  كتبها  "الصياد" 
الخوري. من شدة فرحي مبا ورد فيها اشرتيت 
اقرأ ما كتب  اعدادا كثرية من املجلة، ورحت 
عنا عىل مسامع ركاب البوسطة التي استقللتها 

يف طريق العودة من بريوت اىل طرابلس.

اجراء  عليه  اقرتحت  بيضحك.  يش  فيها  ما 
مناسبة  وكانت  فوافق،  حضوره  يف  التامرين 
للتعرف اىل املخرج غاري غارابتيان الذي قال 
ارضب  رح  االوىل:  التجربة  من  االنتهاء  بعد 

بهم كل برامج التلفزيون.

برامجك  نصوص  تستوحي  كنت  اين  من   ■
الفكاهية التي اشتهرت بها؟ 

التي  الحياة  وواقع  املجتمع  مشاكل  من   □
يستطيع  ال  امليسورة  العائلة  فابن  نعيشها. 
بالفنان  ينعتونني  شعبي.  فن  تقديم 
كريم  محمد  املخرج  وصفني  وقد  الشعبي، 
النخبة.  ورفضته  الشعب  احبه  الذي  بالفنان 
النخبة؟ هؤالء ال يشاهدون  ماذا يهمني من 
التلفزيون، بل يسافرون اىل باريس ملشاهدة 

مرسحية. 

ادخلت  التي  "ابوسليم"  فرقة  شخصيات   ■
الفرح اىل قلوب الناس من اين استوحيتها؟

منزلنا يف طرابلس يف مقهى "موىس"  □ قرب 
اسمه  مثة مرسح  كان  الرمل،  باب  منطقة  يف 

"خيمة كراكوز". كان الشخص الذي يدعى 

العمل في املجال الفني 
ال يؤمن لقمة العيش

معظم شخصيات الفرقة ال 
يحملون شهادة السرتفيكا، 

وانا لم ابلغ البريفيه

كان  الحرب،  اندالع  حتى   1960 عام  منذ 
مساء  ينتظرون  وصغارا،  كبارا  اللبنانيون، 
بابطالها  االوىل  الكوميدية  الفرقة  السبت 
التلفزيون  رشكة  شاشة  عىل  من  العفويني، 
اللبنانية. نهارا اصحاب حرف ال متت اىل الفن 
حلقات  يلعبون  استديو  يف  ومساء  بصلة، 
االرتجال  يف  اآلخر  ونصفها  النص  يف  نصفها 
اجيال  مّر  عىل  تصّور.  تكن  مل  كامريا  امام 
واالذاعية  التلفزيونية  الحلقات  الوف  عربت 
بدأوا  حتى  ممثليها  عىل  حافظت  لفرقة، 
الرحيل تباعا، فلم تفك عصبتهم وانسجامهم. 
متيس  ان  قبل  لبنان"  كوميديا  "فرقة  رائد 
الطبل" صالح  ابوسليم  "فرقة  طويلة  سنوات 
ويخرتع  وميثل،  يكتب  عاما(.   87( تيزاين 
غنى  ترتوي.  وال  الضحكة  تنتزع  شخصيات 
املولوج ولحنه. معظم ابطال فرقته مل يحوزوا 
القلوب  دخلوا  لكنهم  الزمان،  ذلك  رستفيكا 
ولبثوا طويال. يف حوار مع "االمن العام" يروي 

صالح تيزاين قصة املسرية الطويلة.

اين  ومن  التمثيل،  نحو  اتجهت  ملاذا   ■
بدأت؟ 

□ كنت يف الرابعة من عمري عندما شاركت 
نهاية  يف  تقام  التي  املدرسية  الحفالت  يف 
من  يختارون  كانوا  حيث  الدرايس،  العام 
الغناء  يف  مواهب  ميلك  َمن  التالمذة  بني 
اهوى  كنت  والتمثيل.  والشعر  واملوسيقى 
بسبب  رفاقي.  اضحاك  اىل  واسعى  التقليد 
حتى  عدة  مدارس  بني  تنقلت  مشاغبايت 
طرابلس،  يف  االيطالية  املدرسة  اىل  وصلت 

سيرة

عدد  وزيادة  فرقة  تأسيس  فقررت  كبريا، 
كوميديا  "فرقة  اسم  عليها  اطلقت  افرادها. 
لبنان"، قدمنا حفالت فنية يف معظم مناطق 
يف  الجراح  كشافة  مفوضية  الشامل. الحظت 
فطلبت  الفرقة،  احرزته  الذي  النجاح  بريوت 
التي تقدمها  الفنية  العروض  املشاركة يف  منا 
مرسح  عىل  الكشفية  واملناسبات  االعياد  يف 
قررت  فرتة  بعد  بريوت.  رأس  يف  "الفرير" 
تقديم  من  واالنتقال  الجراح  كشافة  ترك 
اىل  النار  حول  السمر  وحفالت  االسكتشات 
اوسع.  جمهور  امام  مرسحية  عروض  تقديم 
يل  هذه صديق  امنيتي  تحقيق  عىل  ساعدين 
اب  مبثابة  اعتربه  الذي  الدبليز  وهيب  هو 
يتسع  لنا  خاص  بتجهيز مرسح  فقام  روحي، 
طاف  ابوعيل  نهر  لكن  مقعد.  لخمسمئة 
عن  البحث  فبدأنا  املرسح،  وتهدم  مجددا 
مرسح آخر واخرتنا مرسح "الفرير". كنا نقوم 
الجمهور  ونرافق  الدخول  بطاقات  بطبع 
اثناء  يف  شجار  حصول  حال  ويف  الصالة،  اىل 
ونحاول  ادوارنا  اداء  عن  نتوقف  العرض 
اىل  نعود  ثم  ومن  املتخاصمني،  بني  التوفيق 
كفرقة  قدمناه  عمل  اول  املرسحية.  متابعة 

خاصة كان مرسحية "املسافر". 

التلفزيون  رشكة  يف  عملك  بدأ  كيف   ■
ومتى؟  اللبنانية 

تلقيت  "املسافر"  تقديم مرسحية  اثناء  □ يف 
الفنانني  لبنان من  تلفزيون  لعرضها يف  دعوة 
عوين املرصي وعبد الكريم عمر بعد اعجابهام 
مثانية  بعد   ،1960 عام  ذلك  كان  بادائنا. 
بداية  قدمنا  التلفزيون.  انطالق  من  اشهر 
مرسحية "املسافر" التي القت استحسانا لدى 
الجمهور، فطلبت ادارة التلفزيون منا مبارشة 
رشط   7 القناة  عىل  اسبوعية  حلقات  تقديم 
الربنامج.  بدء  قبل  مكتوبة  حلقة   13 تقديم 

دنيز مشنتف 
denise.mechantaf@gmail.com

عمل  اول  يف  تعاملت  مخرج  اي  مع   ■
تلفزيوين؟

وقد  غارابتيان،  غاري  املخرج  مع  بدأت   □
طلب  عندما  البداية.  منذ  النجاح  لنا  توقع 
البيبي  رشاد  للتلفزيون  العام  املدير  منا 
مكتوبة  نصوص  تقديم  صبح  الدين  وعز 
العاملنا توجهنا، الفنان عوين املرصي وانا، اىل 
سينام  قرب  الربج  ساحة  يف  "الحاوي"  مقهى 
"روكيس"، ورحت اميل عليه نص الحوار وهو 
عز  مكتب  اىل  بعدها  انتقلنا  تدوينه.  يتوىل 
الدين صبح لنعرض عليه ما كتبناه. قرأه مرة 
هالقصة  شو  لنا:  ليقول  وثالثة  وثانية  اوىل 

املمثل صالح تيزاين )"ابوسليم الطبل"(.

الفنية منذ 67 عاما، وال يزال يعّد نفسه هاويا.  بدأ املمثل صالح تيزاين مسريته 
ليس الفن عنده مهنة لقمة العيش. لعقود طويلة رافقت اجياال بعد اخرى تناقلت 
منه االبتسامة والفرح وهو يتنكب كوميديا صنعها وفرقة "ابو سليم الطبل" التي 

يغيب ابطالها واحدا تلو آخر، وهم يحفرون عميقا يف ذاكرته 

ميقايت  نزار  واملخرج  املؤلف  فيها  فالتقيت 
الذي كان استاذي يف العربية. لفتته موهبتي 
التي  التمثيلية  الحفالت  خالل  من  الفنية 
للقيام  فاختارين  اشهر،  ثالثة  كل  نقدمها  كنا 
واحبني  فيها،  نجحت  التي  االدوار  ببعض 
يتوددون  واصبحوا  بعدها  من  التالمذة 

ويقدمون ايل الهدايا.

■ كيف انتقلت اىل االحرتاف؟
ليس  التمثيل  هاويا.  نفيس  اعترب  ازال  ال   □
مهنة، والعمل يف املجال الفني ال يؤمن لقمة 
العيش. كنت املك "غالريي" او محل موبيليا 
تخليت  ان  اىل  التمثيل،  يف  عميل  بداية  منذ 
اعامل  فرقتي  الفراد  كان   .1990 عام  عنه 

اخرى. 

■ كيف تكونت فرقة "ابوسليم الطبل"؟ 
يف  عميل  قبل  طرابلس  يف  كونتها   □
التلفزيون، يف اثناء انتاميئ اىل كشافة الجراح 
وجميل  وامني  واسعد  انا  فرقة  شكلنا  حيث 
كنا  "النفري".  اسم  عليها  اطلقنا  وكوستي، 
الكورة،  يف  الكشفي  املخيم  يف  حفالت  نقيم 
استحسانا  القت  فكاهية  اسكتشات  نقدم 
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يف  معي  يعمل  وجميل  خياط،  لدى  يعمل 
وامني  "غالريي"،  صاحب  ودرباس   املوبيليا، 
يف  وظيفة  يشغل  وشكري  اقمشة،  تاجر 

الرشعية. املحكمة 

باللغة  تغنيها  كنت  املونولوجات  بعض   ■
اين تعلمتها؟ االجنبية، 

 1953 عام  بوخارست  اىل  سفري  اثناء  يف   □
تعزف  كانت  موسيقية  فرقة  اىل  تعرفت 
فاعجبت  الروماين  الفولكلور  من  مقطوعات 
ايضا  وغنيت  البالد،  تلك  لغة  وتعلمت  بها، 
خريستو  اسمه  صديق  يل  كان  باالسبانية. 
وحمل  والربازيل  املكسيك  اىل  سافر  سابا 
االغاين  من  عددا  تتضمن  اسطوانة  معه 
الجميلة اخرتت واحدة منها، هي اغنية "انيك 
ميكويسا الفيدا" التي كنت افتتح بها حفاليت.

■ ما الذي اعطاك اياه التلفزيون؟ 
دامئا  كنا  الناس.  ومحبة  الشهرة  اعطاين   □

الناس  نرى  عندما  خصوصا  بالفرح  نشعر 
بطريقة  وجوههم.  عىل  والبسمة  مرسورين 
كانوا  َمن  معظم  قلوبهم.  اىل  دخلنا  بسيطة 
معي يف الفرقة ال يحملون شهادة الرستفيكا، 
وانا مل ابلغ صف الربيفيه. منهم َمن كان اميا 
ان  صحيح  دوره.  القنه  فكنت  كوستي،  مثل 
والعلم يغذي  الفن،  الثقايف مهم يف  املستوى 

املوهبة، لكن املوهبة قبل اي يشء آخر.

■ َمن بقي من ممثيل فرقتك عىل قيد الحياة؟
يعمل  الذي  وكوستي  وشكري  اسعد  بقي   □
اسعد  تعرض  فيام  اجرة،  سيارة  سائق  اآلن 
النتكاسات صحية كبرية اقعدته وشّح برصه. 

وكم  التلفزيون،  يف  تقاضيته  اجر  اول  ما   ■
كان آخر اجر؟ 

الحلقة  عن  لرية   250 كان  اجر  اول   □
الذين  الفرقة  افراد  كل  عىل  يوزع  الواحدة، 
كانوا يأتون بالبوسطة من طرابلس اىل بريوت 
آخر  اما  ليال.  يعودون  ثم  الحلقة،  لتقديم 
التسعينات  يف  فكان  قدمته  تلفزيوين  برنامج 
مبلغ  عنه  تقاضيت  وامثال"،  "حكم  واسمه 

300 دوالر عن الحلقة الواحدة.

اعامل  يف  رحباين  االخوين  مع  اشرتكت   ■
فنية؟ 

□ اول عمل مع االخوين رحباين كان مرسحية 
مهرجانات  يف  عرضت  التي  "فخرالدين" 
التي  والشخصية   ،1966 عام  الدولية  بعلبك 
املفرتض  من  كان  سيفا.  لشكري  هي  اديتها 
ان يكرهني الجمهور بسببها ألن عائلة سيفا، 
لكن  فخرالدين،  االمري  ضد  كانت  تاريخيا، 
الرحباين  عايص  فقرر  العكس.  كان  حصل  ما 
"ناس من  ادوار اخرى ايل يف مرسحية  اسناد 
ورق" وفيلمي "سفر برلك" و"بنت الحارس".

■ ماذا عن هذه التجربة؟ 
ارتجلته  كالم  عىل  الرحباين  عايص  هنأين   □
اثناء  يف  كنت  ورق".  من  "ناس  مرسحية  يف 
اتحدث  املالبس  غرفة  يف  جالسا  التحضريات 
يوليوس  مثل  تاريخية  شخصيات  مالبس  مع 
مع  احيك  وغريهم،  وهتلر  وعنرت  قيرص 
عىل  خطرت  الجلسة  تلك  خالل  مالبسهم. 
تياب".  صاروا  "كلهم  تقول  كلامت  بايل 
فسألني:  الرحباين  عايص  سمعها  عبارات 
اجبته: هذه هي  الكالم.  بهذا  اين جئت  من 
هؤالء  هم  اين  تياب.  صاروا  كلهم  الحقيقة. 
العظامء. فطلب مني قول ما ارتجلته يف اثناء 
ما  وهذا  املرسحية،  عرض  لدى  التحضريات 

حصل.  

اللبنانية،  الفكاهة  اذا لخصت تجربتك يف   ■
ما الذي اعطيته للتلفزيون؟

والبسيطة  الربيئة  الفكاهة  اعطيت   □
قدمت  فيها.  خبث  ال  التي  واملحتشمة 
كوميديا نظيفة اذا اراد الصغار مشاهدتها يف 

بيوتهم لن مينعهم احد.

الكوميديا  غري  ايضا  قدمته  الذي  ما   ■
النظيفة؟ 

التمثيل  يف  منوذجية  طريقة  قدمت   □
"ابوسليم"،  بفرقة  الخاص  املرسحي 
او  ديالريت  فرقة  لخصوصية  املشابهة 
مستقلة  شخصيات  صنعنا  شابلن.  شاريل 
كل منها بطل يف ذاته، فال تعرث يف الفرقة 
ابطال.  الجميع  وواحد.  وحيد  بطل  عىل 
او  االخرى  عىل  تؤثر  واحدة  شخصية  ال 
دور  يف  اطل  احيانا  كنت  عليها.  تطغى 
وفهامن  درباس  يلعب  فيام  كومبارس 
ما ساعد  اكرب. وهذا  ادوارا  كريم  وفريال 

الفرقة عىل االستمرار.

ماذا  املسرية؟  هذه  عىل  بندم  تشعر  هل   ■
عن رفاقك يف الفرقة؟ 

الناس امثن يشء  ابدا، فمحبة  □ لست نادما 
يف الدنيا، وهي اغىل من املال، خصوصا الفرح 
الزائد  واحرتامهم  وجوههم  عىل  اقرأه  الذي 
يل. رفاقي مثيل متاما ليسوا نادمني، ويتمنون 

العمل مجددا وان من دون اجر مادي. 

برفقة  البطولة  دور  يؤدي  "الكراكوزايت" 
من  بعود  ومعلقة  ملونة  مرسومة  شخصيات 
هذه  بني  من  بواسطته،  تحريكها  يتم  خشب 
املشاكل  يفتعل  الذي  "عيواظ"  الشخصيات 
دامئا، متاما كام كان يحصل بيني وبني فهامن 
"خيمة  عروض  مشاهديت  لدى  التلفزيون.  يف 
تحويل  طريقة  حول  اتساءل  كنت  كراكوز" 
حقيقيني  برش  اىل  امللونة  الشخصيات  هذه 
مع بعض التعديالت واالضافات، كونها تعكس 
رشائح املجتمع ونفسيات البرش. اما اختيار اسم 
"ابوسليم" للفرقة فتم بعد عملنا يف التلفزيون. 
بدأنا العمل الفني باسم "فرقة كوميديا لبنان". 
لكن بعد االنطالق يف مسلسالتنا التلفزيونية، 
باعتبار  للفرقة  آخر  اسم  اختيار  مني  طلب 
ان العمل بعنوان "كوميديا لبنان" كبري علينا، 
مثال  فرانسيز"  "الكوميدي  مستوى  يف  ولسنا 
وال "ديالريت" يف ايطاليا، رشط ان يتضمن اسم 
املرحلة  تلك  يف  رائجا  كان  كام  "ابو"،  الفرقة 
الربنامج  يف  "ابوبسام"  شخصية  من  انطالقا 
"بيفرجها  الخوري  ابراهيم  لجورج  االذاعي 
و"ابوحربا".  "ابوملحم"  مسلسل  اىل  الله"، 
كل  بعد  املشاكل  من  خوفا  امري  يف  حرت 
مسيحي  لشخص  اسام  اخرتت  حال  يف  حلقة 
"ابوسليم"  السم  اختياري  فكان  مسلم.  او 
عادة  يختارها  البطالها  اخرى  واسامء  للفرقة 
تنبىء  ان  دون  من  ومسلمون  مسيحيون 
وجميل  وفهامن  اسعد  كإسم  املمثل،  بطائفة 
وامني وشكري ودرباس. خشينا استعامل اسامء 
اي  من  يستشم  نحو  عىل  طائفة  عن  تفصح 
موقف يف التمثيلية كأنه يؤذي طائفة، وكانت 
لذا   ."1958 "ثورة  من  لتّوها  خارجة  البالد 

اخرتنا االسامء املحرية االنتامء. 

تقديم  اثناء  يف  ترتجلون  كنتم  هل   ■
اعاملكم؟ 

لكن  الحال،  بطبيعة  النصوص  نكتب  كنا   □
دوره  من  املقاطع  بعض  احيانا  ينىس  املمثل 
السياق  ضمن  من  لكن  االرتجال.  اىل  فيلجأ 

نفسه. 

■ قلت ان ممثيل فرقتك كانت لديهم اعامل 
اخرى؟ 

وفهامن  قشطة،  معمل  ميلك  اسعد  كان   □

وصفني املخرج محمد كريم 
بالفنان الذي احبه الشعب 

ورفضته النخبة 

"أبوسليم" واألمن العام
التفوه بعبارات ال تروق لرجاله وان  العام يدقق يف كل كلمة نقولها، ولدى  "كان االمن 
بسيطة. مل يكن يف االمكان تقديم حلقة قبل اطالع االمن العام عىل النص للموافقة عليه. 
كان رجال االمن العام يستدعوننا عرب الهاتف من الطبقة الرابعة يف مبنى التلفزيون حيث 
يقيمون يف مكتب للمثول امامهم، وتبليغنا تحذيراتهم. كنت استغرب هذا الحرص الكبري 
منهم عىل افهامنا ان التفوه بعبارة "العمى يا فهامن" ممنوع. ماذا كنت القول لفهامن 
يف هذا الربنامج غري هذا الكالم؟ قصتي مع االمن العام طريفة وغريبة يف الوقت نفسه. 
يف  وكان  بوخارست،  يف  الشبيبة  مهرجان  اىل  ذهبنا  عندما   1953 عام  لنا  ما حدث  اذكر 
تلك الرحلة اسعد سعيد من لبنان، والفنانة تحية كاريوكا من مرص، حيث قدمنا برنامجا 
اقوال  من  ومقتطفات  لنا  اعطيت  التي  االوسمة  مع  لبنان  اىل  عودتنا  لدى  مميزا.  فنيا 
الصحف هناك التي اشادت باعاملنا، فوجئنا برجال االمن العام ينتظروننا يف مرفأ بريوت 
ويصادرون جوازات سفرنا والهدايا التي قدمت الينا. ملاذا؟ الننا زرنا دولة اشرتاكية. بقينا 
ثالث سنوات محرومني من جوازات السفر اىل ان تلقينا دعوة للسفر اىل النمسا يف مناسبة 
مهرجان الشبيبة ايضا، يك نقدم احدى حفالتنا هناك. قصدت الرئيس رشيد كرامي رحمه 
الله واخربته مبا حصل، وكان آنذاك رئيسا ملجلس الوزراء، فعمل عىل مساعدتنا ومتكيننا 
من اسرتجاع جوازات السفر. االمر الذي اتاح لنا تلبية الدعوة والتعرف هناك عىل فنانني 

من شتى انحاء العامل".

ال ازال اعترب نفيس هاويا، فالتمثيل ليس مهنة. 



8485
عدد 21 - حزيران 2015عدد 21 - حزيران 2015

■ ما احىل ما واجهك يف مسريتك؟ 
□ عندما كنت اتلقى دعوة للسفر، كان تقدير 
الجاليات اللبنانية لفرقة "ابوسليم" ال يوصف. 
اوسرتاليا،  يف  التقيتهام  شخصني  ابدا  انىس  ال 
قال يل احدهام عندما رآين: "كنت اريد السفر 
اىل لبنان بعد 20 يوما، لكن لبنان اليوم اىت ايل 
عندما رأيتك، فال حاجة اىل سفري بعد اليوم". 
وقال يل اآلخر: "اهال  باول ضحكة يف حيايت"، 
ان  اجمل من  عانقني وقبلني. هل هناك  ثم 

يعرف االنسان اىل اي مدى هو محبوب؟ 

• يف التلفزيون:
والتلفزيون  لالذاعة  باريس"  يف  "ابوسليم   ،1960 عمل  اول  "املسافر" 
السبعة"،  "االبواب  الجمعية"،  "سيارة  املزيف"،  "املليونري  الفرنيس، 
همومك"،  "انس  الفكاهة"،  "مرسح  مرسح"،  "الدنيا  فلة"،  "بوسطة 
الفرح"، "يا كريم"، "دكتور  السعادة"، "اضحك معنا"، "مزرعة  "فندق 
سليم  "ابو  بقى"،  "خلص  سوى"،  "سوى  حكاية"،  يوم  "كل  الضيعة"، 

2000"، "مسامري"، "حكم وامثال". 

• يف االذاعة اللبنانية:
"ديوك الحي".

• عىل املرسح: 
"شحاد ومسافر"، "بالوجه مرايه"، "اضحك  مع التلفزيون".  

• يف السينام:
يف  "ابوسليم   ،)1960( املدينة"  يف  "ابوسليم  الغرام"،  رسول  "ابوسليم 

افريقيا" )1964(.

• مع االخوين رحباين:
مرسحية "فخرالدين" )1966(، مرسحية "ناس من ورق")1972(، فيلم 

"سفر برلك" )1967(، فيلم "بنت الحارس" )1968(.

أعماله

1953: ابوسليم يغني مونولوجا عىل مرسح الفرير يف طرابلس.

1960: من فيلم "ابوسليم يف املدينة".

1955: عىل مرسح الفرير يف طرابلس ايضا.

1962: مرسحية "بالوجه مرايه" عىل مرسح "ساروال".

1959: عىل مرسح سينام "روكيس" يف طرابلس.

من اليسار: ابوسليم، فهامن، شكري يف مرسحية. 

فرقة "ابوسليم الطبل".
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في الثقافة

عادت الجمعية اللبنانية للفنون »رساالت« اىل انشطتها الثقافية بعد غياب قرسي 
دام اكرث من ثالثة اعوام. الجمعية التي تأسست عام 2005 يف الغبريي، يف محاذاة 
سفارة دولة الكويت، عرفت نجاحا كبريا عىل مدى اعوام، ما مّكنها من احتالل مكانة 

ثقافية كبرية نظرا اىل تنوع انتاجاتها وجودتها

الجمعية اللبنانية للفنون »رساالت«: إزدهار الثقافة المقاومة

عندما تقع املصالحة بني الفقه والفن

بالقرآن  نتفاءل  الننا  برصاحة  »رساالت«؟ 
الكريم، خصوصا وان جمع رسالة هو رسائل. 
يف  السامل  املؤنث  بجمع  اوردها  القرآن  لكن 
مكانني العطائها بعدا حيا. تقول اآلية 39 من 
الله  رساالت  يبلغون  »الذين  االحزاب:  سورة 
ويخشونه«. اول اعاملنا الرسمية كان اوركسرتا 
اصدرناه  وقد  »حفيف«،  بعنوان  سمفونية 
الحقا يف قرص مدمج. بنينا بداية عىل اوركسرتا 
ذكريات  من  النحاسية.  وآالتهم  الكشاف 
العمل الثقايف ان املوسيقيني يف فرقة الكشاف 
العام  عيل باجوق وحسن غملوش زارا االمني 
الله الشهيد عباس املوسوي واستفتياه  لحزب 
فاجاب  املوسيقى،  دراسة  يريدان  بانهام 
العمل  مثل  مثله  املقاومة  يخدم  هذا  بأن 
العسكري. جاء ذلك حني مل تكن املصالحة بني 
هي  العقليات  هذه  بعد.  قامئة  والفن  الفقه 
التي خدمت العمل وجعلت »رساالت« تصل 
مركزنا  اعاملنا يف  اول  اليوم.  عليه  ما هي  اىل 
نراك«  »متى  كان مرسحية  الغبريي  يف  الحايل 
التي تتحدث عن فكرة املخّلص الوافد يف كل 

الحضارات والديانات عام 2010.

كفكرة  الثقافة  الجمهور  يتحمل  فعال  هل   ■
او  ثقايف  عمل  ملشاهدة  يأيت  الن  ومستعد 
هل  الجمهور؟  تجذبون  كيف  اليه؟  االستامع 

صحيح انه يأيت مرغام احيانا اىل حفالتكم؟
منذ  الثقافة  عن  مفهومنا  تغرّي  حقيقة   □
الثقافة  بأن  نعتقد  كنا  اآلن.  حتى   2000 عام 
العاملية  القوالب  من  مجموعة  يف  تتجسد 
أن  الثقافة، عليه  العمل يف  يريد  الثابتة، وَمن 
يلتزم هذه االمور. من هنا، عملنا ضمن االطر 
نالحظ  ومل   ،)Standard( »ثابتة«  تعترب  التي 
ان هذه االمناط القياسية تشبه هذه البيئة او 
االمناط  بتلك  مبهورا  كان  العامل  الناس.  هؤالء 
حرض  لقد  االوركسرتا.  مثل  لها  حبه  من  اكرث 
وشاهدها كثريون من الناس، وانبهروا بها، لكن 
تعطيه،  مبا  الجمهور  يقبل  حبا.  يكن  مل  ذلك 
كل  به؟  يتأثر  هل  هو:  االسايس  السؤال  لكن 
ما  لكنه رسعان  الناس،  انتباه  يشد  امر جديد 
يخفت ويبتعد الناس عنه اذا مل يكن يشبههم 
او يعنيهم. اذكر مثال انه خالل سامع االوركسرتا 
او املوسيقى عموما، هناك سلوكيات او ادبيات 

او  ميارسها  يكن  مل  لدينا  الجمهور  عامة، 

المركزية الثقافة
ترتكز الحياة الثقافية عادة يف املدينة، يف العاصمة، بل يف بعض احيائها. نتحدث هنا 
طبعا عن الثقافة املهيمنة التي تحظى بالرشعية واالعرتاف، التي يحتفي بها االعالم، 
ويواكبها النقاد، وُتقِبل عليها النخب املختلفة. تلك النخب املدينية تكاد تتحكم بعامل 
الفن والفكر واالبداع والكتابة واالدب، وكل ما يتعلق بالشأن الثقايف: من آليات االنتاج 
نفسها، اىل الفضاءات وشبكات الرتويج والتوزيع. وهي متلك سلطة معنوية ومادية 
تخولها ان تسبغ الرشعية عىل هذا العمل، او متنح االعرتاف لذلك الفنان. هكذا تحّول 
الباقي  تستبعد  فيام  الجامعية،  حياتنا  يف  ومرجعي  محوري  حدث  اىل  تصطفيه  ما 

وتجعله هوامش ثانوية، ومحاوالت مدموغة بصفة "الهواية" ال االحرتاف.
اللبنانية، منذ الخمسينات او رمبا قبلها،  الثقافية  هذه اآللية طاملا تحكمت بالحياة 
حتى العرص الذهبي لبريوت السبعينات. لذا تركز االنتاج واالستهالك وكل ما ُينسج 
وصاالت  املسارح  تفتحت  هنا  العاصمة.  قلب  يف  فلكهام،  يف  يدور  او  حولهام،  من 
العرض والغالرييهات ودور النرش واملكتبات الرئيسية واملتاحف ومراكز املؤمترات، فيام 
تعيش سائر االحياء واملناطق واملحافظات واملدن والقرى، شامال وجبال وجنوبا وبقاعا 
وشوفا... حاال من التصحر الثقايف اال يف حاالت استثنائية نادرة. ان "البالد العميقة" 
التي تبدأ عند ابواب الضاحية الجنوبية تغط يف سبات ثقايف عميق، ال تصحو منه اال 

يف مناسبات استثنائية وموسمية.
قليلة،  السابيع  تلك،  او  املنطقة  هذه  تنعش  التي  الصيف  مهرجانات  حال  يف  حتى 
ان تنطفئ  ادراجه ما  يأيت يف معظمه من بريوت ثم يعود  الجمهور  ان  نسمع دامئا 
فتبقى ويالالسف خارج  املواطنني،  اكرثية  اما  الفصل األخري!  االضواء، وتسدل ستارة 
الهم الثقايف، مكتفية بوجهه الفولكلوري  والرتايث، كام تداولته وتوارثته من جيل اىل 
ازدراء  من  بريوت،  يف  الطليعيني  املثقفني  لدى  احيانا،  نلمسه  ما  يفرس  وهذا  آخر. 
للثقافة الشعبية. ال يبقى امام الجمهور سوى التلفزيون، ينجعي امامه بسلبية متجرعا 

سموم الثقافة االستهالكية.
اساسيا  واالقتصاد، محورا  والسياسة  االدارة  العاصمة، كام يف  تكون  ان  طبعا مفهوم 
ومرجعا ال بد منه للحركة الثقافية. لكن من املؤسف أن تحتكر بريوت العملية الثقافية، 
او  او املرسحية  االوبرالية  املشاريع  ان بعض اهم  الوطن. يف حني  وُيحرم منها سائر 
التشكيلية او االدبية، يف بلد كفرنسا مثال، يعتمد سياسة الالمركزية الثقافية، ينطلق 

من املدن املختلفة يف البالد، وقد تصل العروض او ال تصل اىل باريس!
نهضة  تطلق  ان  شأنها  من  الجهوية،  والثقافة  االحياء،  ثقافة  اىل  االعتبار  اعادة  ان 
جديدة وتعزز االستقرار والسلم االهيل واللحمة الوطنية. وخلق ارضية خصبة للفن 
البريويت، يتطلب مبادرات سياسية وتربوية وتنموية مختلفة.  الغيتو  واالبداع خارج 
من نتائجه خلق حال ازدهار تنعكس عىل الثقافة مبا هي صناعة واقتصاد وقطاعات 
واملبادرات  املعنية،  والوزارات  الدولة  مؤسسات  بني  مشرتكة  مسؤولية  لعلها  مهنية. 
الغبريي،  يف  "رساالت"  مرشوع  يندرج  السياق  هذا  يف  واملؤسسات.  لالفراد  الخاصة 
ومرسح  السيناميئ،  طرابلس  ومهرجان  والشامل،  الجنوب  يف  الثقافية  واملجالس 
اسطنبويل يف صور، ومتحف مقام للفن املعارص يف جبيل... لكننا نأمل يف ان ال تبقى 

مبادرات معزولة. بل ان تصبح جزءا من مرشوع وطني متكامل. 
سقى الله ايام اعلن االخوة بصبوص جمهوريتهم الفاضلة يف راشانا، وايام كان روجيه 
عساف ومرسح الحكوايت يذهبون اىل التمثيل مع الفالحني - ولهم - يف الجنوب اللبناين.

سمري مراد 

نقطة على السطر

ها هي الجمعية اللبنانية للفنون »رساالت« 
»اربعا  االسبوعي  نشاطها  عرب  اليوم  تعود 
الشهر  هذا  يستمر  الذي  الجمعة«  بنص 
املرسح  بني  جامعا  اربعاء(  كل  )مساء 
واالنشاد واملوسيقى والحكواتية. لكن ما هي 
ما  اصبحت  كيف  نشأت؟  كيف  »رساالت«؟ 

هي عليه اآلن؟ 
كثرية هي االسئلة. يف عامل »رساالت« والتعرّف 
املهندس  مديرها  اجابات  تكمن  اليها  اكرث 

املعامري محمد كوثراين.

مدير »رساالت« املهندس املعامري محمد كوثراين.

هي  ما  هو  الجميع  يطرحه  الذي  السؤال   ■
ملاذا  ورائها؟  الفكرة من  كانت  ما  »رساالت«؟ 

هذه التسمية؟
□ حلم وجود مؤسسة ترعى العمل الفني يف 
اوساط املقاومة كان موجودا، وكان اول طلب 
الله  لحزب  العام  االمني  سامحة  اىل  رفعناه 
فرتة  بعد   ،1997 عام  الله  نرص  حسن  السيد 
عىل استشهاد ولده السيد هادي باشهر قليلة. 
املقاومة  وضع  كان  الفكرة.  وطورنا  عدنا  ثم 
امكان  مثة  يكن  ومل  للغاية،  قاسيا  آنذاك 

مؤسسة  مرشوع  قدمنا  وقتها  ذلك.  لحدوث 
لرعاية الفنون وحكام الثقافة، ومل يكن اسمها 
قيادة  ارتاحت   ،2000 عام  بعد  »رساالت«. 
حزب الله اكرث، وكانت تستطيع االستامع الينا 
املبادرات  بدأت  الهدوء،  لذلك  نتيجة  اكرث. 
التشكييل.  والرسم  كاملوسيقى  الفنية  الفردية 
اتذكر اول معرض فن تشكييل اقمناه بالتنسيق 
مع جمعية الفنانني املحرتفني ونقيبهم االستاذ 
 18 من  اكرث  رسم  يومها  كرييلوس.  غسان 
غري  مختلفة  بلغة  املقاومة  تشكيليا  فنانا 
الزجاجية  القاعة  يف  املعرض  اقيم  معتادة. 
ان  صحيح  الثقافة.  وزارة  برعاية  الحمرا  يف 
يندرج تحت اسم »رساالت«،  النشاط مل  هذا 
»رساالت«  لكن  انشطتها.  فاتحة  كان  لكنه 
باسمها الحايل مل تظهر اال يف عام 2007، حني 
ملاذا  اما  الدولة.  من  الجمعية  رخصة  اخذنا 
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االجتامعي  التواصل  مواقع  زمن  يف   ■
االم  لغتنا  استخدام  وتقلص  والرسعة 
كرثت  املرمزة،  التواصل  لغة  ملصلحة 
اخطاء القواعد والرصف والنحو واالمالء. 
هذه  عىل  نقع  بتنا  اننا  ذلك  من  االسوأ 
االخطاء ايضا يف صفحات الكتب الصادرة 
يف  املنشورة  املقاالت  يف  او  حديثا، 
اللغة  ان  من  انطالقا  املحلية.  الصحف 
الهوية، صدر كتاب “ما قل ودل يف  هي 

قواعد اللغة العربية” عن “الدار العربية للعلوم ـ نارشون”. 
ومهتم  قارئ  لكل  دليال  هاشم  احمد  اللبناين  االختصايص  يقّدم 
وامتالك  ارسارها  واجادة  العربية،  قواعد  يف  للتوّغل  واختصايص 
مفاتيحها. فـ“الكلمة ليست بذاِت معنى وال وقع اال اذا اتخذت 

شكلها ومكانها الالئق بها”، وفق ما جاء يف البيان التعريفي.

■ ليست اليف شافاك غريبة عن القارئ 
الكاتبة  روايات  من  عدد  انتقل  العريب. 
فأرست  العربية،  املكتبة  اىل  االشكالية 
املشغولة  السحرية  بـ“واقعيتها  القارئ 
لها  قرأنا  بعدما  كربى”.  وقضايا  بافكار 
االربعون”،  الرشق  “قواعد  بالعربية 
هي  ها  وغريها،  اسطنبول”،  و“لقيطة 
روايتها “الفتى املتيم واملعلم” تنتقل اىل 

لغة الضاد عن “دار اآلداب”. 
ترجمت  املعارصات.  الرتكيات  الروائيات  اهم  احدى  شافاك  تعد 
اعاملها اىل ما يقارب 30 لغة، وكتبت مثاين روايات بني االنكليزية 
انفصل والدها عندما  والرتكية. ولدت عام 1971 يف سرتاسبورغ، 
يف  نشأتها  ان  شافاك  تقول  امها.  فربتها  واحدا  عاما  عمرها  كان 
االثر  كبري  له  كان  التقليدية  الذكورية  القوانني  تحكمها  ال  عائلة 

كتابتها.  عىل 

صدرت  انطوان”،  هاشيت  “دار  عن   ■
والصحافية  للشاعرة  “قفص”  رواية 
اللبنانية جامنة حداد. يف هذا العمل الذي 
مقارعة  تواصل  اللبنانية،  باملحكية  كتبته 
التقاليد واملحظورات التي يفرضها ثالوث 
تركز  وطبعا،  والجنس.  والدين  السياسة 
املجتمع  يف  االضعف  الحلقة  عىل  الكاتبة 
التي تكون عادة عرضة لالشكال املختلفة 
والكبت،  والتقييد  واالضطهاد  القمع  من 
اي املرأة. لذا، نراها تارة تتحدث بلسان ملى العزباء او “العانس”، 

وطورا بلسان زينة “املنقبة”، وتارة بلسان هبة “املومس” ويارا 
ضحايا  نساء  هّن  “قفص”  بطالت  “السمينة”.  وعبري  “املثلية” 
الخبث والجهل والجنب وازدواجية املجتمع الذي يحّلل للرجل ما 

يحجبه عن املرأة.

كتابها  كلينتون  هيالري  اصدرت  حني   ■
بيع مليون  “خيارات صعبة” عام 2014، 
املهم  العمل  االوىل.  الطبعة  من  نسخة 
“رشكة  عن  الضاد  لغة  اىل  اخريا  انتقل 

املطبوعات للتوزيع والنرش”. 
يف  اقسام.  خمسة  عىل  الكتاب  يتوزع 
الرئيس  مع  لقاءها  كلينتون  تروي  االول 
التصويت  خسارتها  بعد  اوباما  باراك 
بطاقة  عىل  الدميوقراطي  للحزب  الداخيل 
يف  الخارجية  وزيرة  منصب  وشغلها  الرئاسية،  لالنتخابات  الرتشح 
فريق الرئيس بعد فوزه يف االنتخابات. وبينام تخصص القسم الثاين 
آلسيا والقضايا التي واجهتها امريكا يف الصني وبورما، يذهب القسم 
الثالث اىل الحرب يف افغانستان وباكستان، والعمليات العسكرية 
ومحاوالت انهاء الوجود االمرييك يف بلد “طالبان”. ويتوغل القسم 
الالتينية  وامريكا  وروسيا  اوروبا  دول  مع  امريكا  عالقات  يف  الرابع 
وافريقيا، وابرز احداث اوكرانيا والقرم. لعل القسم الخامس االكرث 
اثارة وقربا اىل القارئ العريب النه يتناول احداث “الربيع العريب”، 
تجاه  امريكا  وسياسة  واليمن،  وليبيا  ومرص  تونس  يف  والثورات 
االقتتال يف سوريا، وارسار السياسة االيرانية، والرصاع الفلسطيني ـ 

االرسائييل والتوصل اىل هدنة بني الجانبني العام املايض.

الكاتب  فعال.  املبخوت محظوظ  ■ شكري 
الشهر  ج  توِّ املعروف،  التونيس  واالكادميي 
بوكر”  ـ  العربية  الرواية  “جائزة  بـ  املايض 
)دار  “الطلياين”  الروائية  باكورته  عن 
الفوز  التي سيؤهلها هذا  الرواية  التنوير(. 
االنكليزية،  بلغات عدة اوالها  الرتجمة  اىل 
وتحوالتها  لتونس  مرآة  مثابة  تعترب 
قرر  واالقتصادية.  واالجتامعية  السياسية 
عىل  متتد  زمنية  فرتة  مقاربة  املبخوت 
اي  التسعينات،  ومنتصف  الثامنينات  منتصف  بني  عاما  عرشين 
عيل  بن  العابدين  زين  ووصول  بورقيبة  الحبيب  نظام  نهاية  منذ 
اىل الحكم يف تونس. ييضء عىل تفاصيل الحياة الثقافية والسياسية 
“الطلياين”.  شخصية  عرب  الحقبة  تلك  خالل  بلده  يف  واالعالمية 
اندلسية،  اصول  ذات  متوسطة  ارسة  من  املتحدر  اليساري  الطالب 

تقيم يف املدينة العتيقة. 

الثقافية واجهة املكتباتاملفكرة  يقوم بها. كان يأيت منبهرا، يشاهد ويخالف 
يف اللحظة نفسها كل طرائق السامع. اذا سألت 
تكون  االوركسرتا،  يف  جذبك  الذي  ما  احدا 
ودقة.  بانسجام  ومرتبة  منسقة  انها  االجابة 
للغاية؛  ويجذب  يشد  االوركسرتايل  املشهد 
ويجذب  يشد  الحقا صوب يشء  اتجهنا  لكننا 
القصيدة  بانتاج  قمنا  تحديدا.  نحن  جمهورنا 
جرعة  حيث  الديني  واالنشاد  االوركسرتالية 
الكالم اكرب بكثري، الن الجمهور العريب ال يهتم 

كثريا للموسيقى مبقدار الكالم.

ال  املوت  ثقافة  اىل  متيلون  بانكم  ُتتهمون   ■
ثقافة الحياة؟

فقط،  لـ»رساالت«  هذه  التهمة  ليست   □
مفهوم  فهم  سهال  ليس  ككل.  للمقاومة  بل 
واصعبها،  املفاهيم  اعتى  من  فهو  الشهادة، 
التعريف  يف  والحياة  املوت  ثقافة  بأن  علام 
السياسة. يك نفهم هذه  بلغة  ال ميكن نقاشها 
املواضيع، هناك قول لالمام عيل ميّيز فيه املوت 
الحياة، قائال: »الحياة يف موتكم قاهرين،  عن 
املقولة  هذه  مقهورين«.  حياتكم  يف  واملوت 
جامعة  نحن  لوضعنا.  االسايس  التفسري  هي 
يف  نحن  املوت.  ثقافة  نبدأ  مل  عليها.  اعتدي 
امام  وضعنا  حني  لكن  الحياة،  نريد  االساس 
خيار الحياة مع الذل، رفضنا الحياة اذالء. هذا 
امر مرفوض قطعا. فنيا املوسيقى ـ كونها لغة 
مجردة ـ تحمل الحديث عن املأساة او الفرح. 
مع  بالكالم  الجمهور  اهتامم  اىل  ارشنا  كام 
القصيدة  فقط،  املوسيقى  من  بدال  املوسيقى 
ذوي  اناس  مع  عملنا  اذ  االساس.  هي  كانت 
قدرات عالية عىل ايصال الفكرة كام يف قصيدة 
»التحرير« السمفونية التي كتبها الشاعر عباس 
مظلوم، وهو والد ثالثة شهداء يف املناسبة، وقد 
أّلف املوسيقى فؤاد فاضل والد املؤلف ميشال 
االوىل.  ان هذه هي سمفونيته  معتربا  فاضل، 
وهذا يثبت اننا نحب الحياة. املوسيقى ـ كام 

الفنون ـ هي يف النهاية حياة.

■ ما هي ابرز انجازات »رساالت«؟
□ خالل االعوام بني 2007 و2014 النه مل يكن 
النسق  لوضع  اضطررنا   ،»Standard« هناك 
الفيلم  عن  الناس  نحّدث  كنا  حني  بانفسنا. 
وفكرته، او حفل موسيقي او معرض غرافييك، 

االويل.  للنموذج  ضوابط  وضع  يجب  كان 
النامذج  هذه  خلق  »رساالت«  مهمة  كانت 
 2010 عام  اكتشفنا  السبع.  السنوات  خالل 
فاتخذنا  مفقودة،  الفنية  الثقافية  البيئة  ان 
للبيئة  وتحليل  مفصلة  دراسات  بعد  قرارنا 
يك   2014 عام  اسرتاتيجية  قراءة  مع  الثقافية 
تتحول مهمة »رساالت«، االساسية، من خلق 
خلق  عىل  العمل  اىل  الفنية  النامذج  هذه 
يوما  الشهرة  تكن  مل  املناسبة.  الفنية  البيئة 
مشهورة.  اعامل  انتاج  اىل  نهدف  ومل  هدفنا، 
مبقدار  فنانني  تنتج  ال  االسالمية  فالثقافة 
بالتأكيد  نجاحاتنا  ابرز  خالصا.  فنا  انتاجها 
الوفا«  »اهل  االول  التلفزيوين  فيلمنا  كان 
اسامعيل  نجدت  القدير  السوري  املخرج  مع 
وبطولة  عمر،  الله  فتح  )سيناريو   انزور 
محرتفا  فيلام  كان  حداد(.  وبولني  شلق  عامر 
كنت  انني  مع  املقاومة،  فانتازيا  عىل  قامئا 
الجمهور  فنت  اكرث.  شبابية  تجربة  اىل  اميل 
نلنا  وقد  نجاحا،  فحقق  به،  واعجب  بالفيلم 
الجميع حتى من سامحة  تنويهات عليه من 

السيد حسن نرص الله. بعد ذلك، انتجنا اول 
للكاتب  كالوريد«  »حبل  هو  سيناميئ  فيلم 
اطيايب  مسعود  واملخرج  امني  القدوس  عبد 
مستند  وهو  شلهوب؛  جورج  القدير  واملمثل 
املقاوم.  االدب  اىل رواية واقعية حقيقية من 
قلم  »نرص/  مجموعة  ضمن  اصدرناها  وقد 
رصاص«. سكن اطيايب يف لبنان اكرث من مثانية 
اشهر يك يتعرف اىل البيئة التي يريد التصوير 
عنها، رغم اقتناعي بعدم قدرة »اآلخر« اآليت 
عن  الحديث  عىل  نفسها  االرض  خارج  من 
اللذين  نفسيهام  واالحساس  بالقوة  اصحابها 

ميتلكهام صاحب االرض نفسه. 

■ ملاذا توقفت »رساالت« قرسيا وعادت اليوم 
ضمن مشاريعها االسبوعية؟

□ برصاحة توقفنا قرسيا النه كان هناك خطر 
امني وتهديد كبري. كان هناك قرار من املقاومة 
مكان  يف  الناس  من  كبريا  عددا  نجمع  ال  بأن 
واحد، فهناك خطر كبري يف ذلك. حني استشعرنا 
بأن الخطر قد خف او زال بعض اليشء، عدنا 
بنص  »اربعا  تكون  ولن  انشطتنا،  مامرسة  اىل 

الجمعة« اال فاتحة انشطة كثرية ان شاء الله.

■ ما هي املشاريع التي تعملون عليها حاليا؟
□ نحلم بأن يكون لدينا عمل فني عن القرآن 
برصيا  سمعيا  فنيا  عمال  سيكون  الكريم. 
فالسامع  مبهرا.   )Emotion typography(
وقتا  سيأخذ  انه  ويبدو  التأليف،  من  جزء 
رمضان  شهر  بعد  سنفعله،  ما  اما  ينجز.  يك 
سنتوقف عن االنشطة يف خالله ونتجه جنوبا 
السياحي،  املقاومة  مليتا تحديدا معلم  صوب 
حيث نحرّض لتظاهرة فنية من خالل عناوين 
عدة كالفرقة االيرانية »الطيف املحلق« )روحي 
آرزاه( املكونة من ستة عازيف سيتار )آلة وترية 
ايرانية(. كذلك، هناك مفاجأة تتمثل يف مشاركة 
موسيقاها  ستعزف  اسكتلندية  »ثورية«  فرقة 
 )back pipe »القرب« )مع موسيقى  الخاصة 
 .)kilt )الكيلت  الفولكلورية  تنانريهم  مرتدين 
اضف عمال مشرتكا مع وزارة الثقافة االيرانية. 
الرسول  »سمفونية  تسمى  سمفونية  لديهم 
سنقوم  انتظامي  مجيد  ملؤلفها  االعظم« 

بعرضها، لكننا مل نحدد املكان بعد.
س. م

ملصق فيلم نجدت انزور »اهل الوفا« الذي عرضته الجمعية.

ابرز نجاحات الجمعية فيلم 
»اهل الوفا« مع املخرج 

السوري نجدت انزور
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منذ العرض االول ملرسحية »فينوس«، حّيا النقاد العمل الذي اخرجه جاك مارون، 
النصوص  احد  عن  املقتبس  العرض  ابوشقرا.  وبديع  حايك  ريتا  بطولته  ولعبت 
ليوبولد  تأليف  الفراء« من  ذات  »فينوس  التاسع عرش هو  القرن  الكالسيكية من 

فونساشري مازوخ، لبننه غابريال ميني ولينا خوري

»فينوس« عند الحدود الواهية بين الفن والواقع
ريتا حايك: قليل من الجرأة ينعش قلب اإلنسان

استعنت  التي  التمثيل  مدرسة  فإن  هنا،  واالمل. 
القدمية  الخاصة  ذكريايت  نبش  إىل  تستند  بها 
ضعفي  ونقاط  الكامنة،  ومشاعري  واوجاعي 
يف  مهمة  خطوة  كان  »كفى«  املسلسل.  لخدمة 
حيايت، خصوصا وانه اىت بعد مرحلة من الغياب 
»كعب  مرسحية  تقديم  وبعد  التلفزيون  عن 
عايل«. يومها، كنت افتش عن عمل يستفزين حقا 
استعراض  فيه. »كفى« منحني فرصة  للمشاركة 
عضاليت التمثيلية، لكنه ايضا ذو رسالة غرّيت حياة 
النساء  قصة  طرحه  خالل  من  الناس  من  عدد 

املعّنفات يف لبنان.

ارث  وهو  بالرقص،  ولعك  عند  ايضا  لنتوقف   ■
عائيل من الوالد »الدبيك« اىل االخت »البالريينا«. 
فقد عربت لفرتة يف فرقة »كركال« الرائدة يف الرقص 
اال  لديك  امليل  تعرّبي عن هذا  مل  لكنك  العريب. 
كمقدمة مع جنان املالط وكريستو نجم يف برنامج 

»يال نرقص«. أمل تشعري بيشء من الكبت؟ 
التي  وانا  الرقص،  اىل  متشوقة  كنت  اجل،   □
الربايم  يف  الجامعي  الرقص  يف  املشاركة  اقرتحت 
لكن  هوب،  هيب  رقصة  احرّض  وكنت  االخري، 
شاهدت  ذلك.  دون  حالت  مشكلة  وقعت 
وحفظت 11 موسام من هذا الربنامج االجنبي منذ 
صغري. اجل كان هناك نوع من الكبت، وكنت 

فعال ارغب يف الرقص طوال الوقت. 

■ لنعد اىل املرسح: اكتشفك الجمهور يف بريوت 
تأليفه  قبل سنتني مع جاك مارون يف عمل من 
واخراجه هو »كعب عايل« )مع عامر شلق وطالل 
اذ  الجدل،  الكثري من  املرسحية  أثارت  الجردي(. 
زائدة. حدثينا عن هذه  فيها بعضهم جرأة  رأى 
التجربة، كيف كانت خطواتك االوىل عىل املرسح؟

□ اذا اردت التحدث عن تحد بالنسبة ايل كممثلة، 
بعد  جاءت  النها  عايل«  »كعب  مرسحية  اقول 
أعتِل  مل  التلفزيون،  يف  العمل  من  سنوات  مثاين 
خاللها خشبة املرسح. مل يكن املشوار سهال، وال 
استغرقت  البداية، الن املرسحية  التحضريات وال 
وقتا قبل ان احظى بالحفاوة. هناك اناس كثريون 
ممن شاهدوا املرسحية مل يعرفوين، الن جمهور 
كان  التلفزيون.  جمهور  عن  مختلف  املرسح 
هناك آخرون رأوين يف اعامل تلفزيونية كربنامج 
»سبالش«، فتساءلوا ما الذي افعله مع ممثلني من 

تحديا  كان  الجردي.  قامة عامر شلق وطالل 

تحيك »فينوس« عىل خشبة »مرسح مونو« قصة 
كاتب ومخرج )بديع ابوشقرا( فقد االمل يف العثور 
عىل ممثلة تؤدي دور فاندا، البطلة يف مرسحيته 
املقتبسة عن رواية مازوخ. بعد يوم طويل ومضن 
اىل املرسح  املمثلني، تدخل  فيه عددا من  اخترب 
ممثلة بلباس مبتذل )ريتا حايك(، غريبة مبا يكفي 
لتأدية دور فاندا. مع ذلك، مينحها فرصة لالختبار 
اىل مرسحية  السيناريو  قراءة  بفعل  تحّول  الذي 

مكثفة االغواء. 
وانتقلت  املرسحية  نجاحات  سبحة  كرّت 
عىل  بابل«،  »مرسح  خشبة  اىل  اخريا  العروض 
ان يقدم العمل عىل خشبات اخرى الحقا. اما 
فاندا،  بدور  الجمهور  اذهلت  التي  حايك  ريتا 
وقدمت اداء يسري بخفة عىل الخيط الرفيع بني 
الجرأة واالبتذال، فقد ادخلها العمل يف منعطف 

سمير مراد

كرّسها  منعطف  املهنية.  مسريتها  من  آخر 
تجربة طويلة يف  بعد  بامتياز،  ممثلة مرسحية 
معهد  مع خريجة  مقابلة  هنا  التلفزيون.  عامل 
الفنون الجميلة التي شاهدناها قبال يف مشاريع 
»يال  وبرنامج  »كفى«  ابرزها  عدة،  تلفزيونية 

نرقص«.

■ برزِت يف مجاالت مشهدية مختلفة من الدراما 
)مسلسل »آماليا« مثال( اىل تقديم الربامج )»روتانا 
كافيه«، »يال نرقص«…(، مرورا بادائك الذي سّلط 
 .SPLASH برنامج  يف  النجومية  اضواء  عليك 
الفنون  بالخشبة منذ معهد  حدثينا عن عالقتك 
لوس  يف  ادلر«  »ستيلال  مدرسة  اىل  الجميلة 

انجلوس؟
اترقب  وانا  الجامعة،  يف  االوىل  السنة  منذ   □
بدايتي  ان  مبا  املرسح،  خشبة  عىل  صعودي 
املهنية كانت تلفزيونية. حني قررت ترك كل يشء 
والذهاب اىل درس »ستيلال ادلر« يف لوس انجلوس، 
تذكرت كم انا مشتاقة اىل خشبة املرسح. لكن مل 
تتح يل الفرصة يف لبنان الن احدا مل يعرض عيل 
الدراما.  بت محسوبة عىل  انني  عمال، خصوصاً 
حني عدت اتصل يب اسامة الرحباين وشاركت يف 
تلك  كانت   .)2011( كيشوت«  »دون  مرسحية 
اول مرة اعتيل الخشبة منذ تخرجي يف الجامعة. 
ان  قبل  تلفزيونية،  اعامل  يف  شاركت  بعدها 
يكلمني املخرج املرسحي جاك مارون. حني قرأت 
اصّور  عايل«، كنت يف ديب  نص مرسحية »كعب 
لكنني  حلقة،   120 من  مشرتكا  عربيا  مسلسال 
اتخذت قرار ترك املرشوع، والكل عارضني وقتها. 
كنت اشعر يف داخيل بانني احتاج اىل العودة اىل 

الخشبة. مذ ذاك التحمنا فريقا جاك وانا. 

الدرامية مع  التوقف عند تجربتك  ■ ال بد من 
طارق سويد يف »كفى« )2014( الذي كان رصخة 
املرأة. ماذا تركت لك هذه  العنف ضد  يف وجه 
التجربة، وكيف كان تأثريها عىل مسريتك الفنية 

وعىل الجمهور؟
□ »كفى« جاء يف وقته، النني مل اكن قادرة عىل 
تأدية الدور قبل ذلك. شاركت يف العمل يف مرحلة 
كان  ومهنيا.  شخصيا  حيايت  يف  النضوج  بلغت 
الدور صعبا جدا من الناحية النفسية، الن القصة 
حقيقية. حني كنت اجسد الدور، كنت اتخّيل اهل 
املرأة املعّنفة واقاربها يشاهدونها يف املسلسل، لذا 
الصدق  ان تكون يف اقىص درجات  اال  ال ميكنك 

على الخشبة

الجرأة في املسرحية 
احبها الناس ويحتاجون

اليها ويريدونها

الثقافية املفكرة 

■ امىض املخرج اللبناين هادي زكاك حواىل سنتني يف البحث وتجميع املواد 
التي شّكلت عامد فيلمه الوثائقي »كامل جنبالط... الشاهد والشهادة« 
)90 دقيقة(. الرشيط الذي ُطرح اخريا يف الصاالت املحلية، وثيقة برصية 
مهمة عن سرية الزعيم الراحل. لكن ايضا عن مرحلة تاريخية عاشها لبنان 
وكانت حبىل بالتحوالت واملنعطفات محليا واقليميا.  املميز يف العمل 
توغله يف الحياة السياسية والشخصية لجنبالط، لكنه ايضا يقّدم وجها آخر 
لزعيم املختارة عرب التعّمق يف تعاليمه وفلسفته وتأثره بالتيارات الفلسفية 
اآلتية من الرشق االقىص. اما زكاك، فاشتهر باعامله االشكالية التي ترصد 
لبنان الحروب واالنقسامات السياسية والطائفية. شاهدنا له قبال »حرب السالم يف لبنان« و«اصداء 
شيعية« و«اصداء سنية« التي رصدت يوميات االنقسام الذي شهدته البالد بعد عام 2005. اما 

»درس يف التاريخ« )2009( فتناول انقسام اللبنانيني عىل كتاب تاريخ موّحد يف املدارس. 

عرايب  اسعد  ارىس  قرن،  نصف  قاربت  التي  التشكيلية  ■ خالل مسريته 
تخضع  مل  باريس  يف  اقامته  ان  حتى  الخاصة.  ولوحته  محرتفه   )1941(
هذه اللوحة لرشوط جديدة، بل زادتها اعتصاما بالعنارص املرشقية التي 
اكدت هويته النهضوية، من دون ان يهمل مقرتحات الحداثة االوروبية. يف 
غالريي »ايام« يف بريوت، افتتح الفنان السوري معرضه الجديد »العودة اىل 
التجريد« الذي يستمر حتى منتصف الشهر الحايل. احد رواد الفن املعارص 
يف سوريا، استوحى اعامله ولوحاته الجديدة من اعامل موسيقية ووجوه 
ويوميات حياتية صادفته يف مدينتني أثرتا فيه، هام صيدا ودمشق مسقطه.

تانيا صالح )1969( اخريا  اللبنانية  الفنانة  انتظار، اطلقت  ■ بعد طول 
يف  »ميوزكهول«  يف  احيتها  حفلة  ضمن  صور«  »شوية  الجديد  البومها 
بريوت. عملت صالح عىل جمع التمويل الالزم من اجل اصدار البومها 
الفنانة  ابتعدت  املرة،  الفنية. هذه  الذي يعّد مفرتقا يف مسريتها  الرابع 
وتخلت  السابقة،  البوماتها  مّيز  الذي  والساخر  الصاخب  االسلوب  عن 
عن«الروك« الذي طبع اغنياتها. يف »شوية صور«، تذهب اىل الرومانسية 
حوى  والجاز.  الربازيلية  املوسيقى  من  تأثريات  موسيقاها  اىل  وتتسلل 
االلبوم اغنية ترتكز اىل قصيدة محمود درويش بعنوان »هي ال تحبك«. 

اختارتها صالح النها تصف بجرأة مشاعر املرأة يف العالقة الحميمة.

■ عاد موسم الصيف وعادت معه املهرجانات. مهرجان »بيبلوس« )من 
13 متوز حتى 18 آب( اول الداخلني اىل الحلبة كاشفا باكرا عن برمجته 
املهرجان  سيستضيف  هوب.  والهيب  والبوب  الروك  بني  تتنّوع  التي 
الفنانة الفرنسية املعروفة مرياي ماتيو )30 متوز(، والنجمة هبه طوجي 
)7 آب(، والسوبرانو سمر سالمة )12 و13 آب(، وعازف البيانو واملغني 
االمرييك جون ليجند )13 متوز(، وفرقة »ذا سكريبت« للروك )14 متوز(، 
وغريهم. اما مهرجان »بيت الدين«، فيسري عىل التنّوع نفسه، وان حافظ 
عىل بعض النجوم الذين صاروا ضيوفا دامئني عليه امثال كاظم الساهر 
)14 و15 آب(. من املواعيد املهمة عىل الئحة املهرجان، امسية ملرسيل خليفة )5 آب(، واخرى 
للتينور العاملي خوان دييغو فلوريز )29 متوز(. ويف 20 و22 آب نحن عىل موعد مع انتاج محيل 
نوعي هو »بار فاروق« الذي يعيدنا اىل الزمن الجميل لبريوت بني مرحلتني، ما قبل الحرب وما 
بعدها. العمل عبارة عن لقطات ومشاهد وغناء وموسيقى يف استعراض مرسحي غنايئ موسيقي 
امثال شوشو  الحقبة  تلك  كوميدي من اخراج هشام جابر. يستدعي االخري اصواتا ونجوما من 

وصباح وفريال كريم وعمر الزعني وآخرين.

املمثلة ريتا حايك.
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بديع ابوشقرا هو االساس 
في »فينوس«، وهو 

الذي ساعدني على التحليق 
في دوري

بالنسبة ايل ان اثبت نفيس امامهام وسواهام 
كممثلة  نفيس  اثبت  ان  وتحديا  املمثلني،  من 
عىل خشبة املرسح. قّدمنا 64 عرضا ناجحا، وكان 
بجدية.  عليه  انكببت  وعمل  تعب  نتيجة  هذا 
ينبغي  التي  االمور  اكتشفت  عايل«  »كعب  يف 
ينسيك  التلفزيون  الن  كممثلة  عليها  العمل  يل 
اياها. اما يف خصوص الجرأة، فمفهوم الجرأة امر 
نسبي جدا بالنسبة ايل. ال اعترب املرسحية جريئة، 
بل تكتنف حقيقة وواقعا يراه الناس يف حياتهم 
اليومية، لكنهم ال يعرفون كيف يعربون عنه او 
يتحدثون فيه. كانت تلك الجرأة التي احبها الناس 

ويحتاجون اليها ويريدونها. 

■ عدت هذا العام اىل الوقوف عىل الخشبة يف 
تتقاسمني  ادارة جاك مارون يف »فينوس« حيث 
البطولة مع بديع ابوشقرا. هل هذه التجربة نقلة 

نوعية؟ هل تبدو اكرث اكتامال من سابقتها؟
□ فلسفتي يف الحياة انني اليوم انضج من االمس 
ينطبق  فيها. وهذا  مررُت  التي  التجارب  بسبب 
عىل  احرص  مشاركايت،  كل  يف  ايضا.  عميل  عىل 
تعلمته  ما  كل  واعمق.  انضج  العمل  يكون  ان 
من مشاركايت السابقة، اوظفه يف املرشوع الحايل، 
اي انني استخدمُت ما تعلمته يف »كعب عايل« 
ووظفته يف »فينوس«. يف العمل االخري، اشتغلت 
اكرث عىل ادايئ وصويت وجسمي، ونفيس وتركيزي 
من خالل اليوغا، وال ازال امترن مع الكوريغراف 
عمر راجح عىل جسمي، وخضعت لتمرينات عىل 
النك  اصعب،  كان  »فينوس«  يف  دوري  الصوت. 
تقدم مرسحية عىل مدى ساعة ونصف مع اللعب 
بالجسد والصوت. هذا كله تطلب تركيزا وجدية. 
الذي  مارون  جاك  باملخرج  الكبرية  ثقتي  اضف 
يحمسني عىل اخراج كل ما هو كامن يّف من طاقات 
واحتامالت متثيلية. اما بديع ابوشقرا، فهو االساس 
يف املرسحية، وهو الذي ساعدين عىل التحليق يف 
دوري. صحيح ان دور فاندا يعّد محرّك املرسحية، 
للمحرّك.  بالبنزين  اشبه  بديع  يفعله  ما  ان  اال 
بديع وجاك  االشياء، وفريقنا  الكثري من  تعلمت 
وانا يحوي كيمياء فريدة، تعد االهم يف العرض. 
صديقي مكرم حّنوش نصحني مرة مبشاهدة فيلم 
»فينوس ذات الفراء« لرومان بوالنسيك املقتبسة 
عن نّص مازوخ. حني حرضت الفيلم اعجبت جدا 
بجاك  اتصلت  كثريا.  استفزين  الذي  فاندا  بدور 
الذي قال يل انه شاهد املرسحية يف برودواي، وكان 

يفكر يف تنفيذها. حمسته جدا، وكان خائفا الن 
الدور صعب. هكذا كانت البداية. لينا وغابريال 
اقتبسا املرسحية، لكنهام لبنناها بطريقة تناسب 
الجمهور اللبناين وتجعله يشعر بأن ما يشاهده 
يحاكيه فعال ويخاطبه، ويجعله يطرح عىل نفسه 
اسئلة كثرية، وهذا ايضا احد ارسار نجاح املرسحية. 

■ هنا ايضا مع »فينوس« اخذمتا الجرأة يف الحوار 
فحّيا  القصوى.  حدودها  اىل  والعري  والترّصف 
النقد جرأتكام الفكرية، فيام انتقد بعضهم هذه 
املبالغة التي هدفها استقطاب الجمهور. ما رّدك؟

□ كل ما قمنا به يف املرسحية بدءا من البوسرت اىل 
االداء يصّب فقط يف خدمة العمل الذي نقّدمه. 
للتعبري عام  الحدود  اىل اقىص  وانا نذهب  بديع 
ال يستطيع الناس التعبري عنه، وهذه هي وظيفة 
الثورة تبدأ من املرسح والفن. لذا، حني  املمثل. 

تريد تقديم يشء، يجب عدم التفكري يف رد فعل 
العمل  يخدم  ان  ميكن  ما  كل  يف  بل  الجمهور، 

فقط. 

■ انت ممثلة بارعة يف »فينوس«، اسبغت عىل 
ادائك  وطريقة  وديناميكيتك  شخصيتك  العمل 
كيف  غالبا.  متثلني  ال  انك  نشعر  وعفويتك. 

اشتغلت عىل بناء الشخصية؟
□ جاك مارون من املخرجني الذي يضعون جل 
افضل  املمثل، يدرك كيفية اخراج  تركيزهم عىل 
ما عندنا، وهو قريب من طريقة شغيل وعميل، 
ثم  للنّص،  مكثفة  بقراءة  بدأت  ساعدين.  وهذا 
كتبُت قصة هذه الشخصية حتى تصري قصتي انا 

شخصيا، بعدها بدأنا التامرين.

■ هل االثارة هي سبب االقبال الذي تشهدونه؟
بل  كليبا،  نقدم  ال  نحن  ذلك.  اعتقد  ال  كال،   □
معاهد  وخريجي  ومحرتفني  كفنانني  مرسحية 
الذي بذلناه فيها.  فنون، وانت رأيت كل الجهد 

ليس هناك يشء اسمه اثارة يف العرض. 

■ بعد املرسح الشعبي، هل تتصّورين نفسك يف 
اعامل طليعية كالسيكية او تجريبية؟

□ ارغب جدا يف تقديم اعامل كالسيكية وسلوك 
يف  كممثلة  نفيس  اكتشف  حيث  مختلف،  خط 

مجال آخر.

ريتا حايك وبديع ابوشقرا يف مشهد من »فينوس«.
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ناصر زيدان بين المواطنة والقانون
لبنان بلد حقوق اإلنسان... ولكن

كتاب الشهر

يف  االنسان  “حقوق  كتابه  يف  زيدان  نارص  الدكتور  يقدمه  ومهم  عميل  دليل 
القوانني اللبنانية والدولية” )الدار العربية للعلوم نارشون(. يتناول استاذ العلوم 
السياسية يف الجامعة اللبنانية الدور الريادي للبنان يف مجال حقوق االنسان عىل 
العاملي والعريب، قبل ان يسلط الضوء عىل فجوة مطلوب ردمها بني  املستويني 

النظرية والتطبيق

عند قراءة كتاب “حقوق االنسان يف القوانني 
اللبنانية والدولية”، يتيقن القارئ اللبناين من 
ان بلده كان من اوائل البلدان العربية التي 
اقرت حقوق االنسان وفق القوانني الدولية، 
والتزمت املعاهدات الدولية ذات الصلة عىل 
رأسها “االعالن العاملي لحقوق االنسان”. مع 
ذلك، ال ميلك اال ان يطرح جملة من االسئلة 
اولها: ملاذا ال تزال املرأة تعاين ما تعاين منه 
من جحف وال مساواة رغم ان الدستور اقر 
ال  ملاذا  بالرجل؟  ومساواتها  الكاملة  حقوقها 
نزال نرى اطفاال يتسّولون عىل طرقاتنا رغم 

ان القانون اللبناين يجرّم ذلك؟ 
عليه  اكب  الذي  الكتاب  هذا  جوهر  لعل 
بني  الفجوة  ابراز  زيدان،  نارص  الدكتور 
اقرها  مدنية  حقوق  بني  والتطبيق،  النظرية 
االحوال  تتبع  وواجبات  وحقوق  الدستور 
هي  تلك  طائفة.  بكل  الخاصة  الشخصية 
املعضلة االساسية التي ييضء عليها، داعيا يف 

الختام اىل قانون مدين يخضع له الكل. 
العمل اشبه بدليل رضوري لكل مواطن لبناين 
مفهوم  اىل  تاريخية  رحلة  يف  يأخذه  وعريب، 
االنساين،  الدويل  والقانون  االنسان  حقوق 
الكاتب  ويتفّرغ  االنسان.  حقوق  ومصادر 
حقوق  عىل  لالضاءة  الثاين  الباب  من  بدءا 
كفلها  كلها كام  املجاالت  اللبناين يف  املواطن 
التزمتها  التي  الدولية  واملعاهدات  الدستور 
حقيقية  مرارة  انها  اللبنانية.  الجمهورية 
لبنان  ان  من  يتيقن  حني  القارئ  بها  يشعر 

يف  االنسان  حقوق  تطور  حركة  رصد  بعد 
املؤلف  يصفعنا  واملعاهدات،  املفاهيم 
بحقيقة ان “امليثاق العريب لحقوق االنسان” 
مببادرة   ،2004 عام  اال  عندنا  النور  يبرص  مل 
وتونس  ولبنان  وسوريا  مرص  من  يتيمة 
امليثاق  اقر  والجزائر.  واملغرب  وموريتانيا 
سلسلة حقوق للمواطن العريب، اال انه ربطها 
بحرية كل دولة يف التحفظ عن بعض بنوده 
االطار،  هذا  يف  بلد  كل  خصوصية  اىل  نظرا 

واستمداده الترشيعات من النّص الديني. 
املتشائم  واملناخ  القاحلة  البؤرة  هذه  وسط 
يدخلنا  العريب،  االنسان  حقوق  وضع  بازاء 
لحقوق  املخصص  الثاين  الباب  اىل  الكاتب 
نبالغ  لبنان. ال  العامة يف  االنسان والحريات 
اذا قلنا ان هذا البلد العريب كان فعال منارة 
مستوى  عىل  اقله  والحقوق،  للحريات 

النظرية والنصوص. 
منذ  انه  موردا  الباب  هذا  زيدان  يستهل 
اللبناين  الدستور  اقر   ،1926 عام  نشأته 
عام  آخرها  عليه  اجريت  التي  والتعديالت 
1990 “املذهب الفردي يف مقاربته موضوع 
جاء   )...( العامة  والحريات  االنسان  حقوق 
مشبعا بروح النمط الحر الذي يتضمن كثريا 
التقليدية  الحقوق  تتناول  التي  البنود  من 
التي  املطلقة  العامة  والحريات  لالنسان 
وحرية  القانون  احرتامها  اال  منها  يحد  ال 
اىل  يشري  الفرنيس”.  للمذهب  وفقا  اآلخرين 
ما جاء يف الفقرة “ب” من مقدمة الدستور 
منظمة  يف  وعامل  مؤسس  عضو  “لبنان  ان 
واالعالن  مواثيقها  وملتزم  املتحدة  االمم 
ترتب  مسؤولية  االنسان”.  لحقوق  العاملي 
التزامات من لبنان تجاه املنظمة الدولية يف 
ما يخّص حقوق االنسان وحرياته كام وردت 
يف االعالن العاملي، من دون اي تحّفظ عن اي 

بند من بنوده. 
يدخل املؤلف هنا اىل لّب املعضلة حني يورد 
ان “االشكالية املطروحة يف لبنان التي تعترب 
الدميوقراطي  الربملاين  نظامه  خصائص  من 
عليه  ينص  ما  بني  املوجودة  التزاوج  عملية 
متساوية  حقوق  من  والقوانني  الدستور 
لالفراد، وبني حقوق للجامعات او الطوائف 
من  فلكل  املواطنون.  فيها  يتساوى  ال  التي 

خصوصية  الطوائف  او  الجامعات  هذه 
اعرتف بها القانون اللبناين، وجاءت يف قوانني 
الجامعات  احوال شخصية خاصة بكل هذه 

او الطوائف”.  
الحلقة  عىل  املبارشة  انعكاساته  االمر  لهذا 
االضعف يف املجتمع، اي املرأة. لكن لنبدأ من 
للقضاء  الدويل  “االتفاق  ابرم  فلبنان  االول. 
عىل كل اشكال التمييز ضد املرأة )سيداو(” 
)1979( يف متوز 1996، بعدما حالت الحرب 
االهلية دون التوقيع عليه حينذاك. حصيلة 
ذلك سلسلة من االمتيازات التي نالتها املرأة 
تتعارض  التي  القوانني  كل  الغيت  اللبنانية. 
مع “سيداو”. هكذا، ازيلت جوانب التمييز 
االجتامعي  والضامن  القضاء  يف  املرأة  ضد 

واملعامالت التجارية وكل انواع االعامل. 
اتفاق  مواد  بعض  عن  تحّفظ  لبنان  ان  اال 
املواد  بعض  مع  تعارضه  بسبب  “سيداو” 
املادتان  اقرت  حني  يف  الدستور.  يف  الواردة 
بني  الكاملة  املساواة  الدستور  من  و12   7
دون  من  والواجبات  الحقوق  يف  اللبنانيني 
تحديد جنسهم، اال انه يف مادتيه 9 و10 حفظ 
وانشاء  الشخصية  االحوال  احرتام  الدستور 
املدارس للطوائف الدينية وفقا العرافها. هذا 
عن  التحفظ  اىل  اللبنانية  الدولة  دفع  االمر 
الذي  “سيداو”  اتفاق  من   )2 )بند   9 املادة 
الطفالها.  جنسيتها  اعطاء  حق  املرأة  مينح 

هم  “اللبنانيني  ان  يعترب  اللبناين  فالدستور 
َمن يولدون من أب لبناين فقط”. كام تحفظ 
لبنان عن املادة 61 من اتفاق “سيداو” النها 
الشخصية  االحوال  يف  الكاملة  املساواة  تقر 
ان  حني  يف  والنساء،  الرجال  بني  واالرث 
القوانني اللبنانية ال تتعامل مع قانون موّحد 
يف هذه املسائل. فلكل طائفة دينية قانونها 

الخاص يف هذا االطار. 
النقطة املضيئة ان ضغوط الهيئات النسائية 
االحوال  قوانني  تعديل  يف  اخريا  نجحت 
مسألة  خصوصا  الطوائف،  عند  الشخصية 
هذه  تسميه  ما  او  االرسي،  العنف  تجريم 
الجمعيات “االغتصاب الزوجي”. اما بالنسبة 
والقضايا  والسياسية  املدنية  املسائل  اىل 
اللبنانية  املرأة  فان  والثقافية،  االجتامعية 
نفسها،  بالحقوق  كالرجل  متاما  تتمتع 
مبوجب املرسوم رقم 3855 الصادر يف االول 
انضامم  عىل  صادق  الذي   1972 ايلول  من 
لبنان اىل االتفاق الدويل للحقوق االقتصادية 
االمم  عن  الصادر  والثقافية  واالجتامعية 
قانون   .1966 االول  كانون   16 يف  املتحدة 
يكفل املساواة التامة بني الرجال والنساء يف 

هذا املجال. 
يف  متلكئة  املرأة  تزال  فال  االرض،  عىل  اما 
بينام  السياسية،  واملراكز  املناصب  احتالل 
القضاء  سليك  يف  مثال  الرجل  عىل  تتفوق 

والتعليم. 
بحقوق  خاصني  فصلني  اخريا  املؤلف  يفرد 
لبنان،  الخاصة يف  االحتياجات  الطفل وذوي 
الدول  مستوى  عىل  واتفاقات  نصوصا  لنقرأ 
املتقدمة. اال ان العرثة مجددا تكمن يف اآللية 
القوانني،  املسؤولة عن تطبيق هذه  الرقابية 
مثال،  اخرى.  واقتصادية  لوجستية  موانع  اىل 
ينص القانون عىل ان التعليم االبتدايئ الزامي، 
اننا  اال  لبنان،  وان تسّول االطفال ممنوع يف 
ال نزال نشهد اطفاال خارج املدارس، يشّغلهم 

اولياؤهم يف التسّول. 
رضوري  دليل  االنسان”  “حقوق  كتاب 
اللبناين  املواطن  يعي  يك  مكتبة  اي  يف 
افرادا  جميعا،  نعمل  ويك  وواجباته،  حقوقه 
القوانني  منظومة  تطوير  عىل  ومؤسسات، 
واالرتقاء مبجتمعنا اىل مصاف الدول املتقدمة. 

فجوة النظرية والتطبيق: 
حقوق مدنية اقرها 

الدستور، وحقوق وواجبات 
تتبع االحوال الشخصية 

بكل طائفة

التزم اعىل مستوى من حقوق االنسان الذي 
تبقى  العربة  لكن  املتقدمة،  الدول  اعتمدته 

يف التطبيق.
االنسان  “حقوق  املعنون  االول  الباب  يف 
ومصادرهام”،  االنساين  الدويل  والقانون 
التي قاربت  يذهب املؤلف اىل االجتهادات 
حقوق االنسان عرب التاريخ القديم والحديث. 
اال ان ما صار مرجعا حقيقيا، كان مجموعة 
اليها  استندت  ودساتري  ومعاهدات  وثائق 
االنسانية  القيم  مفاهيم  تطور  حركة 
االنسان  بحقوق  الوعي  العامة.  والحريات 
 24 من  اكرث  قبل  الصني  من  البدء  يف  جاء 
قرنا. هناك، اسس الفيلسوف الصيني موزى 
االخالق”  “فلسفة  او  املوهية”  “املدرسة 
التي شددت عىل احرتام اآلخرين وحقوقهم. 
يف  بوذا  هارنا  مع  انطلقت الحقا  الهند  من 
والحرية  املساواة  فلسفة  الخامس  القرن 
بني  فرق  “ال  قال:  الذي  هو  العدالة،  ونرش 

جسم االمري وجسم املتسّول، وكذلك ال فرق 
حمورايب”  “رشيعة  ان  اال  روحيهام”.  بني 
نّصه  التاريخ  يف  مكتوب  قانون  اول  كانت 
امليالد.  قبل   1750 عام  بابل  ملوك  اشهر 
القواعد  من  سلسلة  حمورايب”  “قانون  ضّم 
ابرزها حامية  االنسان،  بحقوق  تتعلق  التي 
عنهم.  الظلم  ورفع  بابل  ملواطني  قانونية 
م  ق.   700 عام  اثينا  قوانني  جاءت  اخريا، 
روما.  قوانني  تولد  ان  قبل  بالحريات  لتبرّش 
تطوير  يف  كبريا  دورا  القوانني  هذه  لعبت 
ومامرسة  وامللكية  االنتقال  حق  مفاهيم 

اعامل التجارة بال قيد. 
الساموية  الديانات  اىل  هنا  الباحث  ينتقل 
شأن  من  اعلت  انها  كيف  ليظهر  الثالث 
االنسان وحقوقه وحاربت التعصب، وبرّشت 
باملسيح  بدءا  واملساواة  والتسامح  باملحبة 
“مرجعية  اسس  الذي  االسالم  اىل  وصوال 
قانونية يف اسقاط التفاضلية العرقية والقومية 
محمد  النبي  قول  خالل  من  والطبقية 
املشط،  كاسنان  متساوون  الناس  )صلعم(: 
بالتقوى  اال  واعجمي  عريب  بني  فرق  فال 
والعمل الصالح”. يذهب املؤلف اىل “الرشعة 
التي   1215 عام  بريطانيا  يف  العظمى” 
 ،1776 عام  للحقوق  االمرييك  االعالن  تالها 
التي   1789 عام  الفرنسية  بالثورة  ليختم 
عرب  والحريات  الحقوق  مسار  ملهمة  كانت 
“االعالن الفرنيس لحقوق االنسان واملواطن”. 
بالحرية  نادت  التي  الثورات  سبحة  وكرّت 
والعدالة واالخوة، وعقدت املؤمترات الدولية 
واالقليمية التي انبثقت منها مؤمترات جنيف 
يف عامي 1948 و1949. مؤمترات انبثق منها 
 )1948( االنسان”  لحقوق  العاملي  “االعالن 
قيد  )وضعت  األربعة  جنيف  واتفاقات 
التنفيذ عام  1950( التي شكلت اهم مصدر 

للقانون الدويل االنساين. 

غالف الكتاب.
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الفاكهة والخضر 
مفتاح تجّنب األمراض

اعداد دائرة املعاينات والعالج
تغذية

وبرهنت  حتى.  الرسطانية  االمراض  بعض 
تناولها  ان  عىل  سنة   14 استمرت  دراسة 
خطر  من  يقلل  يوميا  كبرية  بكمية  طازجة 

االصابة بامراض القلب.
عىل  برهنت  دراسات  مثة  اخرى،  ناحية  من 
ان تناول كمية كبرية من الخرض ذات الورقة 
يساعد  وامللفوف  الربوكويل  مثل  الخرضاء 
واملعدة.  الفم  برسطان  االصابة  تفادي  عىل 
الليكوبني  ان  اثبتت  دراسة  ايضا  هناك 
البندورة  يعطي  مكّون  وهو   ،)Lycopene(
برسطان  االصابة  خطر  من  يخفف  لونها، 

الربوستات.
3- املحافظة عىل الوزن:

يحتويان  ال  والفاكهة  الخرض  فان  الواقع،  يف 
عىل املواد الدسمة، وال عىل وحدات حرارية 
من  الكثري  عىل  امنا  االحيان.  اكرث  مرتفعة 
عند  بالشبع  املرء  يشعر  ما  واملاء  االلياف 
تناولهام. هذه  نقطة مهمة اذا كان الشخص 
او  وزنه،  لتخفيف  غذايئ  لنظام  يخضع 

املحافظة عليه.
4-كيف نتناول الخرض والفاكهة وبأي كمية؟

عند اضافة ماديت الفاكهة والخرض اىل النظام 
نوع  من  اكرث  تناول  جدا  املهم  من  الغذايئ، 
املعادن  كل  من  االنسان  يستفيد  يك  منها 
والفيتامينات املفيدة للصحة املوجودة فيها، 
فيتامينات  الفاكهة  انواع   من  كل  يف  الن 
ومعادن مختلفة عن تلك املوجودة يف االنواع 

االخرى. 
عامل  والفاكهة  الخرض  تناول  يف  التنوع  اذا، 
الكمية  فتختلف من  اما  مهم جدا للصحة. 
الوحدات  عدد  وبحسب  آخر،  اىل  شخص 
النهار.  خالل  تناولها  يجب  التي  الحرارية 
الفاكهة  من  حصة  تناول  طريقة  افضل 
ُينصح  كام  االساسية.  الوجبات  مع  والخرض 
عىل  تحتوي  التي  الطازجة  الفاكهة  باختيار 
)مبا  العصري  ليس عىل  و  االلياف  كمية من  
فيه الطازج( لعدم احتوائه عىل هذه االلياف.

بتناول  السليمة  الوقاية  تبدأ  اختصار،  يف 
وكمية  يومي،  سلطة  صحن  مبعدل  الخرض 
النهام  النوع،  بحسب  الفاكهة  من  معينة 
ينعكسان ايجابا عىل صحة االنسان ويخففان 

من خطر االصابة باالمراض.

واملعادن  املاء  من  اكرث  كميات  اىل  الجسم  يحتاج  الصيف،  فصل  اقرتاب  مع 
والفيتامينات تعّوض الخسارة التي يتسبب بها ارتفاع الحرارة.

كان املاء وال يزال عامال رئيسيا لحياة االنسان، ال ميكن االستغناء عنه. كام يشكل 
االطعمة،  بعض  يف  املتنوعة  ومصادره  مكوناته  حيث  من  للجسم  اساسيا  عنرصا 

خصوصا  يف الفاكهة والخرض

الوقاية من السرطان
اظهرت االبحاث ان ال نوع واحدا من الطعام ميكن ان يقي االنسان من االصابة باالمراض 
الرسطانية. لكن تبني وجود عالقة بني امكان الوقاية من هذه االمراض واتباع حمية غذائية 
 Transfatوالـ املشبعة  الدهون  عن  االبتعاد  يستحسن  املعادلة،  هذه  لنجاح  صحية. 
ـ 3  الفاكهة والخرض ومادة االوميغا  اتباع نظام غذايئ يحتوي عىل  والسكريات، يف مقابل 

املوجودة يف السمك. 
سنبنّي يف اآليت اهمية بعض االطعمة ومكوناتها يف الوقاية وتخفيف خطر االصابة بالرسطان.

• البندورة: نظرا اىل احتوائها عىل نسبة عالية من "Lycopene" الذي يعترب من املواد املضادة 
لالكسدة، فانها تحمي الحمض النووي )DNA( من التلف الذي يؤدي اىل رسطان الثدي، رسطان 
املعدة، رسطان الربوستات، رسطان الكىل. وكون الحرارة تجعل الـ"lycopene" اكرث امتصاصا يف 

الجسم، فان افضل طريقة لتناولها اضافة صلصة البندورة اىل الطبق الذي نتناوله.
• الحبوب الكاملة والقليلة السكر )Cereals(: ان الحبوب الغنية بالسكر واملضافة اىل كوب 
الحليب يف الصباح قد ترض بصحتك. امنا اضافة الحبوب الكاملة القليلة او الخالية من السكر 
ميكن ان تؤثر ايجابا يف الصحة. فهي تحتوي عىل االلياف وعىل الفيتامينات من ضمنها الفيتامني 
)B9(. اثبتت الدراسات ان كل عرش غرامات من االلياف يوميا ميكن ان يخفض خطر االصابة 
من  التلف.  من   )DNA(النووي الحمض  حامية  فيمكنه   B9 الفيتامني  اما  الثدي.  برسطان 
املستحسن اضافة هذه الحبوب الكاملة مع الحليب يف الصباح. فهي متنح الطاقة وتفيد الصحة. 
• التوت عىل انواعه والفريز: يحتويان عىل مكونات ملكافحة الورم كحمض phenolic، وعىل 
مكونات مضادة لالكسدة التي تبطئ تكاثر الخاليا الرسطانية وتحمي الخاليا السليمة يف الجسم 
من التلف. بحسب الدراسات واالبحاث فان تناول هذا النوع من الفاكهة من خالل اضافتها 
اىل الطبق اليومي من الفاكهة، يحمي من خطر االصابة برسطان االمعاء، رسطان الربوستات، 

رسطان املعدة.
تحتويها  التي  والفيتامينات  واملعادن  الخرض  هذه  مكونات  الخرضاء:  الورقة  ذات  الخرض   •

تحارب انتشار الخاليا الرسطانية يف الجلد، املعدة، الثدي والفم، وتحد منها.
هذه الخرض مثل الربوكويل، السبانخ، انواع الخس كلها، الصعرت الربي وكل الخرض ذات الورقة 
السبانخ، فهي  اما  الزيتون.  السلطة مع زيت  اليومي من  الطبق  الخرضاء يقتيض اضافتها اىل 

مهمة ايضا الحتوائها مادة تحارب مادة رسطانية )PHIP( موجودة يف اللحمة الحمراء. 
• الجوز النيء: قد تبدو حبة الجوز صغرية، لكنها تحتوي عىل مكونات مهمة ملحاربة الرسطان. 
الخاليا  لنمو  اسايس  هو  "انزيم"  عمل  متنع  التي   )Gamma Tocopherol( عىل  تحتوي 
الرسطانية  الخاليا  تبطئ   )Phytosterols( تسمى  مواد  من  ايضا  الجوز  يتكون  الرسطانية. 
ومتنعها من التكون يف الثدي. اشار بعض الدراسات اىل ان الجوز يحمي من رسطان الربوستات 

ورسطان الرئة. من املفضل تناول وجبة خفيفة منه خالل النهار او اضافته اىل طبقنا اليومي.

يكرث الكالم عن هذين النوعني من االطعمة، 
اليومية،  حياتنا  يف  اهميتهام  مدى  وعن 
تناولهام  عند  خصوصا  الفاعل،  دورهام  كام 

طازجني وليس كمكمالت غذائية.
يف اآليت بعض الخصائص التي يتميز بها هذان 

النوعان من االطعمة:
1- املعادن والفيتامينات املوجودة يف الخرض 

والفاكهة الطازجة:
يف  املوجودة  والفيتامينات  املعادن  تعمل 
وتتفاعالن   سويا،  الطازجة  والفاكهة  الخرض 
يف  الدراسات  برهنت  وقد  الجسم.  داخل 
تفيد  انها  عىل  املنرصمة  الخمس  السنوات 
الجسم ومتنحه املغذيات الرضورية، خصوصا 
عند تناولها  طازجة،  ونتائجها للجسم افضل 

من تناولها حبوبا.
التغذية  حقل  يف  الجديدة  املعايري  ترى  اذا، 
والفيتامينات  للمعادن  مصدر  افضل  ان 
يكمن يف االطعمة وليس املكمالت الغذائية، 
طبيعية  مكونات  عىل  تحتوي  االوىل  ألن 
  )Carotenoide("الكاروتينويد" ماديت  مثل 
اللتني   )Flavonoide( و"الفالفونويد" 
تشكالن مواد مضادة لـ"االكسدة" يف الجسم. 
اضافية  مكونات   هناك  ان  اىل  االشارة  مع 
الفاكهة  يف  اصال  املوجودة  تلك  غري  غذائية 

والخرض الطازجة، مل تكتشف بعد.
التي  والفيتامينات  املعادن  فان  الواقع،  يف 
تحتويها الفاكهة والخرض الطازجة ال ُتستْهلك 
يتفاعل  امنا  الجسم كل منهام عىل حدة،  يف 
عملية  اثناء  يف  اآلخر  البعض  مع  بعضها 
لهذه  القصوى  االستفادة  لضامن  امتصاصها 
ايجابا عىل  ينعكس  ما  الجسم،  املكونات يف 
املثال،  سبيل  عىل  لالنسان.  العامة  الصحة 
بالحديد  الغنية  االطعمة  تناول  جدا  يساعد 
مثل السبانخ التي تحتوي ايضا عىل الفيتامني 
الدم  فقر  من  يعانون  الذين  االشخاص   "C"
الن الفيتامني "C" يساهم يف امتصاص الجسم  
مادة الحديد املوجودة يف السبانخ عىل نحو 
افضل، ما يشكل عمال متكامال لهاتني املادتني.

2- الحامية من االصابة بعدد من االمراض:
تخفيف  يف   والفاكهة  الخرض  تناول  يساهم 
السكتة  القلب،  بامراض  االصابة  خطر 
تجنب   ،)2 )النوع  السكري  مرض  الدماغية، 
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مقالرياضة
هل تعود الدورة العربية الرياضية 

إلى بيروت؟
العربية  الدورة  استضافة  عن  املغرب  اعتذار  بعد  بقوة  يطرح  بدأ  سؤال 
عىل  اقامتها  مرص  ورفض  السنة،  هذه  اواخر  مقررة  كانت  التي  الرياضية 
ارضها، يف االجتامع االخري ملجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذي عقد 

يف جامعة الدول العربية يف القاهرة.
لبنان الريايض يريدها النه، بكل بساطة، مل ينس ذكريات نسخة عام 1997 
امكان  امال يف  ذاكرته، ومنحته يف حينها  تفارق  اقيمت يف بريوت ومل  التي 
البناء عىل تلك الفورة التي عرفتها البالد لتحسني املستوى الفني للرياضيني، 
وتطوير البنى التحتية للمنشآت الرياضية، وتنشيط اللجان الفنية واالدارية 

لالتحادات.
املطلب  عبد  املتقاعد  العميد  والرياضة  الشباب  وزير  طرح  محله  يف  كان 
انعقد  الذي  العرب  الشباب والرياضة  الدورة 38 ملجلس وزراء  حناوي، يف 
يف القاهرة، استعادة لبنان حق تنظيم دورة االلعاب الرياضية العربية عام 
يطلب  ان  قبل  الجارية  السنة  خالل  لبنان  يف  مقررة  كانت  التي   ،2019
تأجيلها، بعدما عجز كاي دولة عربية اخرى عن استضافتها يف املوعد املحدد 

اواخر هذه السنة، بسبب االوضاع االمنية الصعبة يف بعض الدول.
من  الرياضية  منشآتنا  الخراج  العربية  الرياضية  الدورة  من  لنستفد  نعم، 
ال  حتى  االكرتاث،  وعدم  االهامل  جراء  اليها  وصلت  التي  املزرية  الحال 
نقول االهدار والفساد. ال شك يف ان هذه الدورة ستشجع رياضيينا وتنشط 
عن  البحث  اىل  وتدفعها  الرياضية،  الجهات  وكل  واتحاداتنا  الفنية  كوادرنا 

املواهب وصقلها واالنخراط يف مرشوع صناعة االبطال واحراز امليداليات.
نعم، لنسرتد حقنا ونستفد من هذه املناسبة لجمع العرب مجددا يف بريوت، 
الثقة معهم، خصوصا بعدما تكررت انسحابات غالبية الدول  وربط جسور 
الرياضية  والدولية  االقليمية  الفاعليات  من  الخليجية،  وتحديدا  العربية، 
نظمها  التي  »الكوراش«  يف  اآلسيوية  البطولة  وآخرها  لبنان،  يف  تقام  التي 
بذريعة  الخليجية  الدول  معظم  منها  وانسحب  للجودو،  اللبناين  االتحاد 

الظروف االمنية وما يحوطها.
ان قرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بتحويل طلب لبنان اىل اتحاد 
يستدعي  النتائج،  وابالغه  املوقف  لدرس  العربية  الوطنية  االوملبية  اللجان 
عدم  اتجاه  يف  للضغط  اللبنانية  االوملبية  للجنة  التنفيذية  اللجنة  تحرك 
بالرياضة  للنهوض  استضافة،  من  اكرث  اىل  يحتاج  الذي  بلدنا  بحق  التفريط 

واالرتقاء بها اقله اىل املستوى الذي بلغته دول محيطنا العريب.
العربية  الدول  لبعض  فرصة   2019 عام  املوعودة  الدورة  تشكل  ما  بقدر 
لتقديم صورة جديدة ومغايرة عن تلك التي تظهر فيها راهنا، تشكل ايضا 
فرصة للبنان الستنهاض رياضته من حال الجمود التي يعاين منها منذ اعوام. 
فهل هناك افضل من لبنان يكون البلد املضيف الذي اعتاد االشقاء العرب 

ان يتمتعوا فيه بكل االشياء الجميلة؟

نجيب نصر

رغم وصول فريقه السابق السد الريايض 
كرة  آسيا يف  بطولة  املراتب يف  اعىل  اىل 
املركز  يف  وحلوله  االبطال،  للنوادي  اليد 
الثالث يف بطولة العامل للنوادي، مل يرتدد 
الفريق  اتخاذ قرار حل  متيم سليامن يف 
اللعبة  وهجر  الالعبني،  عن  واالستغناء 
جدوى  بعدم  القتناعه  قلبه  اىل  االحب 
بقائه فيها، كونها تعاين ركودا منذ سنوات 

الشارع  يف  واسع  وانتشارها  االوىل  الشعبية 
تشارك  ونواديها  عريض،  وجمهورها  الريايض 
ومنتخباتها  والقارية،  العربية  املسابقات  يف 

نشيطة.

■ من رئاسة نادي السد يف كرة اليد اىل رئاسة 
نادي العهد يف كرة القدم، كيف وملاذا؟

لنادي  العمومية  الجمعية  يف  موجود  انا   □
نائب  ومنصب  االدارة  مجلس  ويف  العهد 
كرة  هجرت  عندما   .2007 عام  منذ  الرئيس 
اليد نهائيا قرر زماليئ يف نادي العهد تسليمي 
ما رشفني  بقدر  االمر  الرئاسة، وهذا  مهامت 
نادي  كون  ضخمة،  مسؤوليات  عيل  رتب 
العهد ميثل املقاومة، والقتناعي بالعمل املقاوم 

ورضورة وجود املقاومة يف القطاع الريايض.

■ احراز لقب الدوري ملوسم 2014 – 2015، 
ام  النادي  الدارة  ناجح  تخطيط  نتيجة  جاء 

بسبب اخطاء الفرق االخرى؟
□ صحيح انه مل يتسن يل تحضري الفريق كام 
افعل عادة، خصوصا واننا كنا آخر ناد يتعاقد 
مع العبني اجانب. لكن ال شك يف ان عوامل 
االستقرار االداري والفني والتعاون بني الالعبني 
مشكالت  من  واالستفادة  الفني،  والجهاز 
الفرق االخرى، ساهمت يف الوصول اىل اللقب.

■ كم بلغت موازنة الفريق يف املوسم املايض؟
□ مل تتجاوز مليون و200 الف دوالر. ارتفعت 
مبا يعادل 500 الف دوالر عن املوسم املايض، 
وهي نوعا ما مقبولة ومشابهة ملوازانات فرق 

اخرى.

■ هل نظام تواقيع الالعبني املعمول به حاليا 
مرض للعبة ام مفيد؟

تعمل  ال  النوادي  غالبية  ان  املؤسف   □
وان  خصوصا  اللعبة،  ملصلحة  وال  ملصلحتها 
الكرة اللبنانية لن تتقدم اذا مل يواكب االتحاد 
عامليا.  باللعبة  لحق  الذي  التطور  والنوادي 
تعديل القوانني يف الجمعية العمومية يجب ان 
يسبقه التحضري الجدي والجيد يف ورش عمل 

يشارك فيها الجميع البداء الرأي. علام ان 

مل  لكنه  اليد،  كرة  عن  سليامن  متيم  ابتعد 
نادي  رئاسة  مهمة  توىل  الرياضة.  عن  يبتعد 
يقر  انه  رغم  القدم  لكرة  الريايض  العهد 
كبرية  التحديات  الن  سهال،  ليس  االمر  بان 
واملنافسة قوية. يرفض املقارنة بني السد ناديه 
الخاص، والعهد الذي هو احد اصحاب القرار 
فيه. لكنه ال يخفي تصميمه وعزمه عىل قيادة 
واحراز  انتصارات،  تحقيق  اىل  الجديد  ناديه 
التقت  العام«  »االمن  مسبوقة.   غري  القاب 
رئيس نادي العهد يف مقر النادي عىل طريق 
يف  يؤديه  الذي  الدور  حول  وحاورته  املطار، 
ناديه الذي فاز هذا املوسم ببطولة دوري كرة 

القدم للمرة الرابعة يف تاريخه. 

■ ملاذا هجرت رياضة كرة اليد؟
□ الن اللعبة مل تعد موجودة اصال. كنت دامئا 
وصلت  حتى  الرسب،  خارج  اغرد  بانني  اشعر 
مع  وتحديدا  بقايئ،  جدوى  بعدم  اقتناع  اىل 
لتحسني  ساكنا  تحرك  مل  التي  الحالية  االدارة 
اللعبة وتطويرها. اضافة اىل انعدام املشاركات 
الوطنية،  املنتخبات  وغياب  للفرق،  الخارجية 
وغريها من املؤرشات التي تؤكد ان اللعبة بلغت 

القعر، ومن الصعب جدا انتشالها مجددا.

 رئيس نادي العهد متيم سليامن. 

رئيس نادي العهد: 
نطمح إلى إعتالء منصة التتويج اآلسيوية

■ هل تخليت نهائيا عن فريق السد؟
ويالالسف،  وحاسم.  نهايئ  الالعودة  قرار   □
انجازات محلية وعربية  الذي حقق  فالفريق 

وقارية غري مسبوقة، اىل زوال.

■ ما هو مصري الالعبني وهل تتابع اخبارهم؟
الياس،  مار  فريق  اىل  انتقلوا  غالبيتهم   □
من  آخر  اىل  حني  من  معهم  اتواصل  وانا 
عىل  تقترص  معهم  العالقة  لكن  اللياقة.  باب 
الغوص يف  والعواطف، من دون  الوجدانيات 

مشكالتهم.

كرة  لعبة  يف  حاليا  يحصل  ما  تقيم  كيف   ■
اليد؟

الحد.  هذا  اىل  اللعبة  ترتاجع  ان  مؤسف   □
النفق  افق  يف  يلوح  نور  بصيص  ال  ان  املؤمل 
حاله،  عىل  الوضع  استمر  اذا  دخلته.  الذي 

فالنهاية ستكون مأسوية.

■ هل صحيح انه عرض عليك منصب اتحادي 
ورفضت النك تريد رئاسة االتحاد؟

□ ال رغبة لدي نهائيا يف العودة اىل اللعبة، ال 
من خالل ناد وال عرب االتحاد. يف فرتة سابقة 
لوضع خطة  اللعبة  نكون رشكاء يف  ان  طلبنا 
مع  املوازنة  من  تأمني جزء  عرب  بها،  للنهوض 
االتحاد،  يف  الدفة  يتوىل  الذي  اآلخر  الطرف 

لكن عرضنا رفض. 

■ ملاذا انتقلت اىل كرة القدم؟ ما الفارق بني 
اللعبتني؟

اكرث  ال  للرياضة  حبي  الوحيد  دافعي   □
يستعمل  من  ان  اثبتت  التجارب  اقل.  وال 
رياضية  غري  مناصب  اىل  للوصول  الرياضة 
املثابرة والعمل  الفشل، وهي تتطلب  مصريه 
اللعبتني  بني  الفارق  النجاح.  لبلوغ  الدؤوب 
اربعة  بني  محصورة  اليد  فكرة  وشاسع.  كبري 
اللعبة  القدم هي  كرة  بينام  نواد،  او خمسة 

َمن يستعمل الرياضة 
للوصول الى مناصب غير 

رياضية مصيره الفشل
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امرا ملحا، ويف  التواقيع بات  تعديل نظام 
االتحاد  عىل  النوادي،  ادارات  تخاذلت  حال 
ان يتدخل الستقدام محارضين دوليني الطالع 
وغريها  العقود،  القوانني وآلية  عىل  االداريني 

من االمور الرضورية يف كرة القدم.

الرضر من  ما  االحرتاف؟  قانون  تؤيد  ■ هل 
تطبيقه؟

□ قانون االحرتاف مرض الن انتقاالت الالعبني 
يف  نحن  املئة.  يف   10 تتجاوز  ال  الخارج  اىل 
حاجة اىل نظام يؤمن نصف احرتاف، يحفظ 
حد  عىل  الالعب  حق  ويضمن  النادي  حق 
ينعكس  باالستقرار  الالعب  شعور  سواء. 
ايجابا عىل املنتخب الوطني. اذا كان للنادي 
حق االستفادة من الالعب الجيد يف صفوفه، 
البحث  يف  الحق  ايضا  الجيد  لالعب  فان 
اللعبة.  من  الرشعية  االستفادة  سبل  عن 
اعتامد  يف  مشكلة  اي  لالتحاد  ان  اعتقد  ال 
عالق  امللف  ان  علام  احرتاف،  نصف  قانون 
عند بعض ادارات النوادي التي ترفضه. بات 
للميض  اوىل  خطوة  يف  جديا  التفكري  ملحا 
علمية  بطريقة  النظام  لتطوير  مرشوع  يف 
ومضمونة، عىل نحو يحفظ تعب النادي عىل 
نفسه  الوقت  يف  ويضمن  الناشئني،  الالعبني 
انتقاله اىل ناد آخر ضمن آلية تضمن للنادي 

تعويض تعبه ولالعب مستقبله.

قناة  من  غمزت  النوادي  ادارات  بعض   ■
التالعب بنتائج بعض املباريات؟

□ بالنسبة اىل العهد كل الالعبني فوق الشبهات. 
يف كل موسم، مع اقرتاب الدوري من مراحلة 
يف  وتصدر  تالعب  عن  االخبار  تكرث  االخرية، 
غالبيتها عن جهات لديها رغبة يف تغطية امور 
اي  عن  معلومات  لدي  ليست  شخصيا  فنية. 
تالعب. هذا املوضوع عندما شعرنا به جديا يف 
السابق يف نادي العهد، اتخذنا خطوات جريئة 
وحرمنا العبني شبابا من اللعب. امتنى عىل كل 
ناد لديه معطيات جدية ان يحذو حذونا، وال 

يكتفي بالكالم االعالمي.

■ كيف تقيم املستوى الفني لبطولة الدوري 
عموما؟

عىل  التنافس  كان  الذهاب  مرحلة  يف   □
اشده بني العهد واالنصار والنجمة وطرابلس 
املرحلة  بعد  لكن  الصفاء.  وحتى  الريايض 
بفارق  الصدارة  يف  ابتعدنا  ايابا  الخامسة 
خمس نقاط، وحافظنا عىل الفارق حتى نهاية 
الدوري. اعتمدنا عىل عوامل ابرزها االستقرار 
االداري وجهود الجهاز الفني ووجود الالعب 
مستوى  يقل  ال  الذي  وبديله  الجيد  اللبناين 

عنه، والالعب االجنبي املميز.

■ مطمنئ اىل مستوى التحكيم واداء الحكام 
عموما؟

البرش يصيبون يف غالبية  الحكام مثل كل   □
ان  اعتقد  بعضها.  يف  ويخطئون  قراراتهم، 
نسبة  لخفض  الجهد  من  مزيد  هو  املطلوب 
االخطاء التي تشمل كل النوادي مع االعرتاف 
بان من املستحيل الغاءها. هذا العمل منوط 
استقدام  خالل  من  الحكام  ولجنة  باالتحاد 
لتطوير  ودوليني  قاريني  ومراقبني  محارضين 
امان  صامم  يشكل  الذي  التحكيمي  الجهاز 

اللعبة.

■ ماذا بعد لقب الدوري؟
احرازه.  من  اصعب  اللقب  عىل  الحفاظ   □
ثالثة  عىل  العمل  يف  جهدا  نألو  لن  لذا 
احراز  الدوري،  بطولة  عىل  الحفاظ  محاور: 
جيد  مبظهر  الظهور  الكأس،  مسابقة  لقب 
الصعيد  عىل  طموحي  اآلسيوية.  املسابقة  يف 

الشخيص الوقوف عىل منصة التتويج واحراز 
لقب آسيوي.

■ هل الثقة باملدرب اللبناين ال تزال قامئة؟
يف  تخصص  حمود  محمود  الفني  املدير   □
مخلص  مدرب  وهو  املانيا،  يف  دولية  دورات 
قلبه،  يبخل يف يشء ويعطي من  يف عمله ال 
لذا ال اجد اي مانع من تجديد العقد معه يف 

املوسم املقبل.

■ هل وضعتم خطة تحضري للموسم املقبل؟
بعد  تنطلق  املقبل  للموسم  التحضريات   □
مع  التجديد  نحاول  املبارك.  رمضان  شهر 
اي  اىل  احتجنا  حال  ويف  االجانب،  الالعبني 
ان  نستطيع  الذي  عن  نبحث  اجنبي  العب 
يريد.  كام  النادي  يسري  الذي  وليس  نسريه، 
املوضوع ليس ماديا بقدر ما هو فني، كذلك 
اللبنانيني  الالعبني  بعض  اىل  حاجة  يف  نحن 

لتدعيم التشكيلة.

الدويل يوسف محمد ال  املدافع  ■ هل ضم 
يزال واردا؟

□ آخر تواصل معه كان بني مرحلتي الذهاب 
واالياب. قدمنا له عرضا كبريا فاقت قيمته اي 
عرض لالعب اجنبي حايل او سابق يف الدوري، 
لكنه فضل الرتيث. حاليا، االتصاالت مقطوعة. 

■ تؤيد احرتاف الالعب اللبناين يف الدوري؟
احرتافه،  عىل  واساعد  واسهل  اؤيد  طبعا،   □
الخارج  يف  املحرتف  الالعب  تحسن  الن 
املنتخب  عىل  ايجابا  ينعكسان  وتطوره 
نادي  ان  جيدا  يعرفون  العبونا  الوطني. 
العبيها  اعطت  التي  النوادي  اكرث  من  العهد 

استغناءات للخارج. 

■ كيف تصف العالقة بني ادارات النوادي؟
□ يجب ان تكون جيدة، وان يتوقف التكاذب 
الحفاظ  اهمية  مع  مشرتكة،  املصلحة  الن 
ارض  عىل  الرشيف  والتنافس  الخصومة  عىل 
امللعب من دون خسارة العالقات الودية التي 

هي يف صلب مصالح النوادي مجتمعة. 
 ن. ن

كرة القدم تحتاج الى 
نظام نصف احتراف يحفظ 

حق النادي ويضمن 
حقوق الالعب

يجب وقف التكاذب بني 
ادارات النوادي الن مصالحها 
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تتكرر يف كل موسم صيف حوادث بحرية غالبا ما تكون مميتة نتيجة اهامل ادارات 
املسابح، وتغايض املسؤولني يف  القطاع عن التأكد من تأمني رشوط السالمة العامة. 
يف الغالب تتعدى حاالت الوفاة 100 حالة ال تقترص عىل الغرق، بل تشمل حوادث 

القوارب والدراجات املائية والغطس وسواها

اطفاء حريق يف زورق.

قائد وحدة االنقاذ البحري يف الدفاع املدين الكابنت سمري يزبك.

وحدة اإلنقاذ البحري في الدفاع املدني
عمليات جريئة ومهمات مستحيلة

تكمن املشكلة الحقيقية يف الحوادث البحرية، 
قانون  مضمون  اىل  الرقايب  الدور  تخطي  يف 
ملواكبة  صالحا  يعد  مل  الذي  املسابح  تنظيم 
تطور املسابح واملجمعات البحرية وانتشارها، 
عىل غرار كثري من القوانني القدمية التي مل تعد 
صالحة، السيام وان تاريخ صدوره يعود اىل عام 
1970. علام ان القانون الجديد والعرصي بلغ 
مراحله االخرية، قبيل رفعه اىل وزارة السياحة 

للعمل عىل مبارشة تطبيقه.
يف  البحري  االنقاذ  وحدة  عمل  يربز  هنا  من 
الدفاع املدين التي تأسست عام 2011 يف مرفأ 
الشاطئ  طول  عىل  مراكزها  وتنترش  جونيه، 
بالبرتون  مرورا  شامال،  العبدة  من  الساحيل 
يف  جنوبا،  صور  اىل  وصوال  والجيه،  وجونيه 
ارشاف قائدها الكابنت سمري يزبك الذي كشف 
تضم  التي  الوحدة  هذه  ان  العام"  لـ"االمن 
املدير  بتوجيهات  تعمل  متطوعا،   180 زهاء 
العام للدفاع املدين العميد رميون خطار "الذي 
لن يألو جهدا يف دعمها ومساعدتها عىل البقاء 
زهاء  سنويا  تخّرج  وهي  تامة".  جهوزية  يف 
250 منقذا بحريا بالتعاون مع وزارة السياحة، 
ومدة  الجامعيني،  الطالب  من  غالبيتهم 
الحصول عىل شهادة منقذ بحري ترتاوح ما بني 
15 يوما حدا ادىن وثالثة اشهر حدا اقىص، وفق 

مستوى املشارك.
اضاف: "ال تقترص املهامت عىل االنقاذ البحري 
وربط  االولية  االسعافات  تشمل  بل  فحسب، 
حبال عىل الزوارق يف دورات تنظمها الوحدة 
يف مجمع "بورتيميليو" يف الكسليك، ويف وحدة 
جونيه،  يف  املدين  الدفاع  يف   البحري  االنقاذ 
مدة  االسبوع.  يف  ايام  اربعة  اىل  ثالثة  مبعدل 
صالحية الشهادة ال تتعدى سنتني حدا اقىص، 
صاحبها  خضوع  بعد  اال  رشعية  تصبح  وال 
الختبار يف وزارة السياحة. تتدرج شهادة املنقذ 
ثم  االوىل،  بالدرجة  مرورا  الثانية  الدرجة  من 

االحرتاف، وصوال اىل مدرب انقاذ )ماسرت(". 

ودعا يزبك املسابح التي متلك بركة اوملبية )50 
اعتامد  اىل وجوب  مرتا طوال و25 مرتا عرضا( 
للتبديل.  رابع  ومنقذ  بحريني  منقذين  ثالثة 
تتجاوز  بحري  مرفأ  لديها  التي  املسابح  اما 
يكون  ان  فيقتيض  االوملبية،  الربكة  مساحته 
خامس  ومنقذ  بحريني  منقذين  اربعة  لديها 
للتبديل. وعزا اسباب الحوادث اىل "عدم توافر 
الوفاة  حاالت  معظم  الن  االولية  االسعافات 
تحصل بعد انقاذ الشخص من املاء، واىل وجود 
منقذين بحريني يحملون شهادات من جهات 
غري معرتف بها وغري مؤهلة الصدارها، بالتايل 
الحوادث  مع  للتعامل  الكفايات  ميلكون  ال 
التي تعرتضهم، او لوجود منقذين ال يحملون 

شهادات". 
وكشف عن 109 حاالت غرق يف املوسم املايض 
البحر  يف  بعضها  اللبناين،  الشاطئ  طول  عىل 
واملسابح الخاصة، وغالبيتها يف البحريات والربك 
واالنهر واآلبار االرتوازية بسبب االهامل وعدم 
هذه  من  املئة  يف    80 ان   واوضح  الرقابة. 
السوريني من  الوافدين  اصحابها من  الحاالت 
مدن وبلدات غري ساحلية ال يحسنون التعامل 
اعدتها  التي  الدراسات  و"اظهرت  املياه.  مع 
الحوادث  اسباب  ملعرفة  متخصصة  جمعيات 
والسبل اآليلة اىل تخفيفها، ان معظم املسابح 
املتوافرون  فيام  سباحة،  منقذي  اىل  تفتقر 

يفتقرون اىل الكفايات".
قانون  اصدار  يف  التأخري  عدم  يزبك  ومتنى 
"خصوصا  املسابح  يف  العمل  لتنظيم  جديد 
اىل  يعود  الذي  املفعول  الساري  القانون  وان 
العامة  السالمة  رشوط  يراعي  ال   1970 عام 
واضح  عدد  يلزمها  والتي   باملسابح،  الخاصة 
من املنقذين. كذلك ال يأيت عىل ذكر الدراجة 
لعدم وجودها يف حينه،  )جيت سيك(  املائية 
حصول  حال  يف  املسبح  مسؤولية  يحدد  وال 
او غريه داخل حرمه، وال رشوط  حادث وفاة 
وال  مسبح،  كل  حرم  داخل  التأمني  بوليصة 
التي  املراقبة(  )برج  املراقبة  منصة  مواصفات 
يجب ان يجلس او يقف عليها املنقذ البحري".
ينفي  "الجيد نسبيا ال  الوحدة  ان وضع  واكد 
حاجتها اىل مزيد من التجهيزات رغم املعدات 

وزوارق  املطاط،  زوارق  من  متلكها  التي 

نجيب نصر

رياضة

اإلرشادات األولية للسّباح

شروط املنقذ البحري

• عدم النزول مبارشة اىل املياه بعد تناول الطعام )بعد ساعة ونصف ساعة حدا ادىن(. 
• عدم رشب الكحول واملرشوبات الغازية قبل السباحة. 

• تناول املياه باستمرار. 
• استعامل ادوية حامية من اشعة الشمس بطريقة دورية )كل ساعة(. 

• عدم السباحة خارج حدود الحواجز املائية. 
• عدم حبس النفس طويال تحت املاء. 

• عدم القفز من االماكن املرتفعة. 
• التقيد برشوط املسبح وتعليامت املنقذ البحري.

• التقيد بدوام العمل الذي تحدده ادارة املنتجع بالزي الخاص للمنقذ البحري 
  )رسوال احمر و"يت شورت" اصفر(. 

• التزود صافرة وقبعة ونظارات شمسية. 
• عدم تناول الكحول واستعامل الهاتف الخليوي والسباحة وتعليم السباحة يف اثناء العمل. 

• النوم 8 ساعات قبل االلتحاق بالعمل. 
• اجراء متارين سباحة )زهاء 500 مرت( قبل بدء العمل. 

• التخاطب بلباقة واحرتام مع رواد املسبح والبحر.

شروط املنتجعات واملسابح
• مراقبة حوض السباحة من رجل انقاذ "Maitre-Nageur" حائزا شهادة يف االنقاذ البحري  

  موقعة من املديرية العامة للدفاع املدين ووزارة السياحة، ومزودا عّدة الغطس 
 .)Masque, Tube, Palme(  

• ان يكون املنتجع مزودا حقيبة اسعاف، قارورة اوكسيجني، حاملة لنقل املصابني، دوالب  
  نجاة، حبال.

• تحديد مكان السباحة يف البحر بعالمات عامئة وظاهرة بوضوح، مراقبة املكان من رجل 
  انقاذ ملنع تجاوزها او دخول الزوارق والدراجات املائية. 

• منع السباحة عند ارتفاع املوج وحصول تيارات مائية، رفع العلم االحمر يف اشارة اىل 
  خطورة ارتياد البحر.

إرشادات إلى مستخدمي الزوارق البحرية
يجب ان يكون الزورق مزودا اطفائية حريق وزن 6 كيلوغرامات، حقيبة اسعافات اولية، 
سرتات انقاذ لعدد االشخاص املوجودين عىل منت الزورق، جهازا خليويا او جهازا السلكيا 
بحريا، بطارية شحن "Boosters"، سطال فارغا )الستخدامه يف تفريغ الزورق من املياه(، 
عدة امليكانيك، اشارة ضوئية )الستخدامها يف حال فقد يف البحر(، حبال لسحب الزورق يف 

حال تعطله، موادا غذائية، واجراء صيانة دورية للزورق. 
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التلوث،  مكافحة  وزورق  واالطفاء،  االنقاذ 
وعوامات لتعويم الزوارق، واسفنج لحرص بقع 
التلوث النفطي، خصوصا وان مهامتها ال تقترص 
عىل عمليات االنقاذ فحسب، بل تشمل ايضا 
البحث  مجال  يف  لعديدها  الوقايئ  التدريب 
واالنقاذ الربمايئ، والتدخل الجوي من طوافات 
عىل  العامة  للسالمة  دوريات  وتسيري  خاصة، 
الحوادث  الفوري يف  والتدخل  الشاطئ،  طول 
للبواخر،  حوادث  او  غرق  من  البحرية 
سيك(،  )جت  املائية  والدراجات  والزوارق، 
وتلبية نداءات االستغاثة وانقاذ الناجني، ورصد 
االنهر  ضفاف  وعىل  البحر  يف  الخطر  حاالت 
عنارصها  واالرتوازية.  الزراعية  الري  آبار  ويف 
يف غالبيتهم من املتطوعني املحرتفني يف الغوص 
واالنقاذ واالسعاف من خالل املشاركة الدورية 
التدريب  تشمل  وصقل،  تأهيل  دورات  يف 
قيادة  االويل،  استخدام معدات االسعاف  عىل 

تحرك الزوارق.انتشال

ورسيعة،  محرتفة  بطرق  االنقاذ  الزوارق، 
الخاصة،  الطوافات  من  واالنقاذ  البحث 
استعامل "باراشوت" النتشال حطام او زوارق 

غارقة يف قعر البحر".
ال ينفي يزبك الصعوبات التي واجهت وحدة 
نفذتها،  التي  املهامت  يف  البحري  االنقاذ 
"ميتسوبيتيش"  سيارة  حطام  انتشال  وابرزها 
الذي  التفجري  يف  استخدمت  التي  البحر  من 
وانتشال  الحريري،  رفيق  الرئيس  بحياة  اودى 

انقاذ من برئاطفاء حريق يف زورق.

عدد حاالت الوفاة في 
الحوادث البحرية يتخطى 

100 حالة سنويا

التي تحطمت يف  االثيوبية  الطائرة  جثث من 
معدات  باستخدام  اللبنانية  االقليمية  املياه 

خاصة. 
اىل تنظيم دورات تدريبية يف البحث واالنقاذ 
العام،  االمن  الجيش،  من  لعنارص  والغوص 
االمن  قوى  يف  الفهود  ورسية  الدولة  امن 
السالم  حفظ  قوات  من  وعنارص  الداخيل، 
التابعة لالمم املتحدة، تولت الوحدة تدريب 
العراقية، وجهزت شاطئ  النقل  وزارة  عديد 
السعودية  العربية  اململكة  امللك عبدالله يف 

بـ 25 منقذا.
يف انتظار تعديل القانون الحايل، مثة اشخاص 
فقدهم ذووهم، او تعرضوا الصابات خطرة او 
اصيبوا باعاقة دامئة. الالئحة تطول والحوادث 
تتزايد يف ظل معالجات موسمية مل تؤد يوما 
او  مسؤول،  معاقبة  اىل  او  مسبح،  اقفال  اىل 

سجن مذنب! 

نيامر دا سيلفا.جريارد بيكيه.جاميس رودريغز.

مارادونا يقدم قميصه اىل البابا فرنسيس.

الكولومبي رودريغز األكثر طلبًا وإثارة

مارادونا مسحور بالبابا فرنسيس

املواعيد عىل  نرش موقع "Ashley Madison.com"، املتخصص يف تحديد 
العبي  اكرث  عن  النساء  بني  اجراه  الذي  االستفتاء  نتيجة  االنرتنت،  شبكة 
الجنس  من  واملطلوبني  اثارة  وبرشلونة  مدريد  ريال  االسبانيني  الفريقني 

اللطيف.  تصّدر العب ريال مدريد الكولومبي جاميس رودريغز القامئة 
املركز  يف  رونالدو  كريستيانو  الربتغايل  زميله  وحل   ،%  17،6 بنتيجة 

العارش بنتيجة 2،2 %.

السابق دييغو  الدويل  الالعب  االرجنتينية  القدم  كرة  اسطورة  كشف 
الزيارة التي قام  بالبابا فرنسيس، خالل  انه مسحور  ارماندو مارادونا 
بدورها  تلقى  التي  الخريية  »سكوالس«  مؤسسة  للفاتيكان لدعم  بها 
دعم البابا وتتوىل تنظيم مباريات يف كرة القدم لجمع اموال لالطفال 

يف الدول الفقرية والنائية.
قال مارادونا انه تحدث مع الحرب االعظم يف مسائل كثرية، منها التزام 
ال  الذين  االطفال  اجل  من  بعمل  للقيام  والتعاون  التكاتف  الالعبني 
املنتخب  قميص  له  وقدم  العامل،  يف  عدة  مناطق  يف  طعاما  يجدون 
االرجنتيني رقم 10 الذي كان يرتديه ويحمل اسم فرنسيس، ووصفه 
املعجبني  اشد  من  انني  القول  »ميكنني  عظيم:  وانسان  ظاهرة  بانه 

بالبابا فرنسيس، ال بل مسحور به«.

جاء ترتيب الالعبني العرشة االوائل كااليت:

1- الكولومبي جاميس رودريغز )ريال مدريد( %17،6. 

2- االسباين جريارد بيكيه )برشلونة( 16،1. 

3- املكسييك خافيري هرينانديز )ريال مدريد( %13،8.

4- الحارس االسباين ايكر كاسياس )ريال مدريد( %13،4. 

5- االسباين تشايف هرينانديز )برشلونة( %10،9. 

6- االسباين سريجيو راموس )ريال مدريد( %9،3. 

7- االسباين بدرو رودريغز )برشلونة( %7،7. 

8- االرجنتيني ليونيل مييس )برشلونة( %5،4. 

9- الربازييل نيامر دا سيلفا )برشلونة( %3،6. 

10- الربتغايل كريستيانو رونالدو )ريال مدريد( %2،2.
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عموديًاأفقيًا
-1 مخرتع لبناين راحل لقب أديسون 
الرشق -2 اسطورة السينام االمريكية 

توفيت منتحرة بجرعة زائدة من 
الدواء – آلة من حديد طويلة ُيستعان 

بها عىل رفع الحجارة او قلعها -3 برئ 
يف مكة يف الحرم الرشيف قرب الكعبة 

ُينسب حفرها اىل اسامعيل وامه 
هاجر – عائلة ممثلة امريكية – فتى 
اسطوري يوناين رائع الجامل عشق 

صورته املنعكسة يف املاء ومات اىس 
لعجزه عن االمساك مبعشوقته فنبتت 
عىل قربه زهرة حملت اسمه -4 رسير 

الطفل – وكالة انباء عربية – والد 
-5 مناص – من الفاكهة – رشكة صناعة 

سيارات ايطالية -6 اخرج من فمه 
الهواء ومأل الكرة – كنيسة القديس 
بطرس يف الفاتيكان -7 اطالل قلعة 

تقع عىل ساحل البحر االبيض املتوسط 

من اهم الحصون الصليبية – للندبة 
– رشيفة من طبقة مميزة -8 عاصمة 
اوروبية – روايئ اسكتلندي راحل من 

اكرث الكتاب شعبية يف زمانه من قصصه 
الشهرية "ويفريل" -9 شاعر اموي امتاز 
بالهجاء – نعت – اسم رشط -10 خبز 

يابس – رشح وبيان – عملة اليابان 
– درّب -11 مدينة فرنسية – قرص 
امللك ومجلسه – ما تكتمه وتخفيه 

-12 تداخل الخيوط بعضها ببعض – 
لالستدراك – دولة عظمى -13 طلع 

الشارب او النبات – للتفسري – ادخل 
خنجره يف صدر خصمه – لقّب رسول 

االمم -14 من اهم املتاحف الفنية 
يف العامل يف فرنسا – رشكة سعودية 
معروفة لالنتاج املوسيقي – احرف 

متشابهة -15 اغنية للموسيقار الراحل 
فريد االطرش – مدينة فرنسية 

-1 عم النبي محمد )صلعم( من 
سادات قريش قاتل يف بدر واستشهد 
يف أُحد -2 احد ابناء نوح – يستعمله 

الطالب يف املدرسة – اكرب خطيب 
وكاتب ومفكر عرفته روما -3 نجمع 
الورق يف يشء واحد ونشّده – جديد 

المع وزاه بلغة العامة – للنفي – نوتة 
موسيقية -4 حّدثهم وخاطبهم – خنزير 

بري – ضد حار -5 عكسها للنداء – 
كاتب روايئ رويس راحل من قصصه 

"الجرمية والعقاب" -6 مدينة اثرية يف 
مرص عاصمة الفراعنة يف عهد الدولة 

القدمية – ال التعريف باالجنبية – احفر 
البرئ – اله مرصي -7 امرأة لينة امللمس 
– خشبة الحائك – بحر – حيوان خرايف 
ال وجود له -8 عاصمة آسيوية – قرية 

لبنانية جنوبية يف قضاء صيدا -9 عاصمة 
اوروبية – وضع البضاعة يف االماكن 

املعدة لها يف السفينة بطريقة تكفل 
سالمتها وسالمة غريها من البضائع 

املشحونة – قصيص فرنيس راحل درس 
اخالق عرصه دراسة دقيقة من رواياته 

"الكوميديا البرشية" -10 ربط رّصة 
الدراهم – مدينة امريكية يف والية 

انديانا – ضمري منفصل -11 مدينة 
املانية عاصمة جمهورية املانيا االتحادية 
زمن االنقسام – يحرّي ويوقع الرشيك يف 
اضطراب – من عنارص الطبيعة – اصل 

البناء -12 نادر باالجنبية – نهار وليل – 
آجر مشوي او قرميد -13 شّجع الريايض 

– افرتستهم والتهمتهم الذئاب – دولة 
اوروبية -14 من الخرض – مدينة 

فرنسية -15 عني عذبة رسيعة الجريان 
او رشاب سهل املرور يف الحلق لعذوبته 

– شاعر مرسحي فرنيس يف العرص 
الكالسييك له "اندروماك" 

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: ممثلة امريكية راحلة

اشيل كيت – بروس ويليس – 
براد بيت – باي لنغ – توم هنكز 

– توم كروز – جايك تشان – جوين 
ديب – جابوري – جيت يل – 
دارن – زن – سلفسرت ستالون 

– سايل فيلد – سيندي – شارون 
ستون – شري – غرين – غط – فذ 
– كلودي – كييل – ليندا – لويس 
– مرييل سرتيب – ميل جيبسون 
– مونيك – نيكوال كايج – ناتاشا 

– نونا – هيالري  

الضائعة الكلمة 
 انكهمة انضائعة

 
 

 ن ف و ل و ض ي ت ي ب د ا ز ب
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 ممثهة اميسكية زاحهة: حسوف 8انكهمة انضائعة مكووة مه 
 

خووي  –خاكي جشان  –جوو كسوش  –جوو هىكص  –تاي نىػ  –تساد تيث  –تسوض ويهيط  –اشهي كيث        
 –شازون ظحون  –ظيىدي  –ظاني فيهد  –ظهفعحس ظحانون  –شن  –دازن  –خيث ني  –خاتوزي  –دية 
موويك  –ميم خيثعون  –ميسيم ظحسية  –نوظي  –نيىدا  –كيهي  –كهودي  –فر  –ؼظ  –ؼسيه  –شيس 

 هيالزي   –وووا  –واجاشا  –ويكوال كايح  –
                                                                          

                                          

 الكلمات المتقاطعة

                                                           

            
            
            

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افقٌا

وفٌت منتحرة بجرعة اسطورة السٌنما االمٌركٌة ت -2أدٌسون الشرق مخترع لبنانً راحل لقب  -1
ٌُستعان بها على رفع الحجارة او قلعها  –زائدة من الدواء  بئر فً مكة فً  -3آلة من حدٌد طوٌلة 

ٌُنسب حفرها الى اسماعٌل وامه هاجر  فتى  –عائلة ممثلة امٌركٌة  –الحرم الشرٌف قرب الكعبة 
لعجزه عن االمساك  اسطوري ٌونانً رائع الجمال عشق صورته المنعكسة فً الماء ومات اسى

 -5والد  –وكالة انباء عربٌة  –سرٌر الطفل  -4حملت اسمه بمعشوقته فنبتت على قبره زهرة 
 –اخرج من فمه الهواء ومأل الكرة  -6شركة صناعة سٌارات اٌطالٌة  –من الفاكهة  –مناص 

 توسط جنوباحل البحر االبٌض الماطالل قلعة تقع على س -7الفاتٌكان كنٌسة القدٌس بطرس فً 
روائً  –عاصمة اوروبٌة  -8شرٌفة من طبقة ممٌزة  –للندبة  –حٌفا من اهم الحصون الصلٌبٌة 
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 SU DO KU متفرقات
حدث يف مثل هذا الشهر 

جامعة  تأسيس   :1214 حزيران 
اوكسفورد يف بريطانيا

واترلو  معركة  اندالع   :1815 حزيران 
التي خرس فيها نابليون بونابرت امام 

االنكليز

الحرية  متثال  وصول  حزيران 1885: 
االمريكية  نيويورك  مدينة  ميناء  اىل 

هدية من الشعب الفرنيس

تغزو  الحلفاء  قوات   :1941 حزيران 
سوريا ولبنان لطرد القوات الفرنسية 

املوالية لحكومة فييش
                                 

معلومات عامة

يعترب جبل مونا كيا الربكاين الواقع يف 
العامل.  جبال  اعىل  من  هاواي  جزر 
يبلغ ارتفاعه حواىل 10200 مرت. لكن 
ارتفاعه  من  مرت   6000 ان  املفاجأة 
املحيط  مياه  سطح  تحت  موجود 
الهادىء. بني عىل قمته اكرب املراصد 
جامعات  اقامتها  العامل  يف  الفلكية 
يف  دولة،   11 من  علمية  ومعاهد 

مقدمها الواليات املتحدة االمريكية 

طرائف
ابراهيم،  حافظ  شوقي،  احمد  كان 
من  صربي  اسامعيل  ناجي،  ابراهيم 
كبار الشعراء يف مرص تجمعهم روح 
اجتمعوا  واملزاح.  والفكاهة  املحبة 
القلقاس،  من  غداء  وجبة  اىل  يوما 
يستطع  منهم  َمن  بينهم  تحد  وقام 
نظم بيت من الشعر يذكر فيه كلمة 

قلقاس، فانربى حافظ ابراهيم قائال: 
لو سألوك عن قلبي وما قايس
فقل قايس قل قايس قل قايس

 

اقوال مأثورة
عن  تتنازل  انك  الحياة.  هي  "هذه 
متعتك الواحدة بعد االخرى حتى ال 
يبقى منها يشء. عندئذ تعلم انه قد 

حان وقت الرحيل"  
)نجيب محفوظ(

و ن ل ت م يس ا د ك ر تر ل ا ج تة س ت ب

=40

ع ة ز ل ا بر ن ش ب ا دب ف س و رذ ج ة ا س

=33

ا ط ن ف رن ب ا ش ا و دب ا ا سھ ي ط م ن

=31

ي س ف طث ا ة ر ق يض و ع ي تا م س ك ن

=32
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سجن المانً قدٌم ُھدم كً ال ٌصبح مزارا النصار النازٌة بعد وفاة النزٌل االلمانً الوحٌد فً داخله ھٌس منتحرا
تحدث شفوٌا من الذاكرة من دون تحضٌر مسبق

مزرعة فٌها قصر المالك او داره تحٌط به بٌوت الفالحٌن 
تالفى وقوع الخطأ ومنعه واعاد النظر فً كل ما حدث 
من اعظم آثارھا باب المنصور الضخم . مدٌنة مغربٌة بناھا المولى اسماعٌل عاصمة لمملكته

" الفردوس المفقود"من ابرز شعراء االدب االنكلٌزي، فقد بصره باكرا واشتهر بقصٌدته الخالدة 
ٌُدفع للموظف او العامل عند صرفه من الخدمة او تركه العمل لبلوغه السن القانونٌة ما 

مدٌنة جزائرٌة شهدت مجزرة دموٌة خالل وجود االستعمار الفرنسً، فكانت الشرارة لقٌام الثورة ضد المحتل

تولى منصب القضاء فً اشبٌلٌة. فٌلسوف وفلكً وفٌزٌائً اندلسً من اھم فالسفة االسالم

سالمة نٌة، بساطة تفكٌر، افتقار الى الذكاء والحكمة والحنكة 

ُمفلس بلغة العامة لٌس فً ٌده مال
احدى مدن اسبانٌا، عبارة عن شبه جزٌرة مطلة على حوض البحر االبٌض المتوسط تتمتع بصٌغة الحكم الذاتً

توسع وتطوٌل فً الكالم 

              حروف مبعثرة                   

ٌُشد علٌه اربعة او ستة اوتار آلة موسٌقٌة وترٌة من فصٌلة العود، مكونة من صندوق خشبً 
وسٌلة اعالم ومجلة امٌركٌة ُتعنى فً الدرجة االولى باحصاء ارصدة اغنٌاء العالم

ٌُعد تمثٌال او تطبٌقا لصورة او نوع تقلٌدي صفة ما 

حروف مبعثرة

1- آلة موسيقية وترية من فصيلة العود، 
عليه  ُيشد  خشبي  صندوق  من  مكونة 

اربعة او ستة اوتار
ُتعنى  امريكية  ومجلة  اعالم  وسيلة   -2
اغنياء  الدرجة االوىل باحصاء ارصدة  يف 

العامل
3- صفة ما ُيعد متثيال او تطبيقا لصورة 

او نوع تقليدي   
4- من ابرز شعراء االدب االنكليزي، فقد 
الخالدة  بقصيدته  واشتهر  باكرا  برصه 

"الفردوس املفقود" 
عند  العامل  او  للموظف  ُيدفع  ما   -5
رصفه من الخدمة او تركه العمل لبلوغه 

السن القانونية
6- فيلسوف وفليك وفيزيايئ اندليس من 
اهم فالسفة االسالم. توىل منصب القضاء 

يف اشبيلية
يده  يف  ليس  العامة  بلغة  ُمفلس   -7
اسبانيا،  مدن  احدى   -8 مال 
عبارة عن شبه جزيرة مطلة عىل حوض 

بصيغة  تتمتع  املتوسط  االبيض  البحر 
الحكم الذايت

9- توسع وتطويل يف الكالم 
مجزرة  شهدت  جزائرية  مدينة   -10
الفرنيس،  االستعامر  دموية خالل وجود 

فكانت الرشارة لقيام الثورة ضد املحتل
11- سالمة نية، بساطة تفكري، افتقار اىل 

الذكاء والحكمة والحنكة   
12- سجن املاين قديم ُهدم يك ال يصبح 
النزيل  وفاة  بعد  النازية  النصار  مزارا 

االملاين الوحيد يف داخله هيس منتحرا
13- تحدث شفويا من الذاكرة من دون 

تحضري مسبق
داره  او  املالك  قرص  فيها  مزرعة   -14

تحيط به بيوت الفالحني 
واعاد  ومنعه  الخطأ  وقوع  تالىف   -15

النظر يف كل ما حدث
16- مدينة مغربية بناها املوىل اسامعيل 
باب  آثارها  اعظم  من  ململكته.  عاصمة 

املنصور الضخم

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

مخرتع هنغاري )1899-1985( لالقالم الجافة يف 
العامل. عمل يف الصحافة يف بداية طريقه العميل، 
انتقل بعد ذلك للعيش يف االرجنتني حيث سجل 

براءة اخرتاع قلم الكرة الشهري املسمى "بريوم"

2+1+5+8+4+3 =  عاصمتها ستوكهومل
7+6+11+12+14+15 =  خالف الشهيق

13+4+9+10 =  ماركة سيارات
1+16 =  للتمني

 SU DO KU

8 1
7 2 5
5 8 4

2 7 8 9
3

8 3 4
8 1 3
4 9 1

4 6 7

Sudoku مستوى صعب 

2 3 8 7
1 4 7 9 6

1 9 3
7 8 5 4

4 7 2 3 9
8 9 5

3 4 1
3 6 2 5 8
4 8 6 2

Sudoku مستوى سهل

7 2 3 5
9 1

3 9 1
8 5 6 4

8
9 2 3

1 2 6 4
3 7 1 9

5 4 1

Sudoku مستوى وسط

مستوى وسطمستوى صعب

حلول العدد20
6 8 9 3 2 4 7 5 1
3 7 5 8 1 9 6 2 4
4 2 1 6 5 7 9 3 8
2 6 7 1 4 3 8 9 5
1 9 4 2 8 5 3 6 7
5 3 8 7 9 6 1 4 2
9 4 3 5 7 8 2 1 6
7 5 2 9 6 1 4 8 3
8 1 6 4 3 2 5 7 9

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

Sudoku حل مستوى وسط

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

Sudoku حل مستوى سهل
 SU DO KU حل

مستوى سهلمستوى وسطمستوى صعب

عموديا
-1 بوابة فاطمة – حفيف -2 اوبل – البا – اراده -3 تل – سامل – لن 
– يسمد -4 رستم باشا – واز – جب -5 يتف – ندم – اجل -6 كراع 
– وشم – افاميا -7 سيستان – ان – اليمن -8 اتيال – شجاعتهام 
-9 رياض الصلح – امر -10 ست – رباعي – كت -11 ولف – بغ 
– لفت – طن -12 نارميان – اماين -13 ميالنو – راف -14 بريوت 

– دمشق – ايجه -15 نبيه ابو الحسن – رد 

 افقيا
-1 باتريك سامسون – بن -2 وول سرتيت – تل ابيب -3 اب – 
تفاسري – فر – ري -4 بلسم – عتليت – يهوه -5 ابن – ا ا ا – بم 
– تا -6 فاالدون – رضغام -7 املشمش – شاب – نيدو -8 طب 
– ماجالن – ملا -9 مال – ناصع – فاشل -10 نوجا – عليل – نقح 
-11 الفاتح – فاو -12 حريز – اله – كتم – ان -13 فاس – دميامت 

– اري -14 يدمج – ميام – طناجر -15 فهد بالن – روين فهد 

حل كلمات متقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
-1 خليفة -2 دوحة -3 سرباتيل 

-4 تسليع -5 النهدين -6 انضباط 
-7 قاديشا -8 ترميم -9 الربيكس 
-10 اجتهاد -11 باردو -12 زمالة 

-13 نوروز -14 شاكوش -15 كاريزما 
-16 استعراض

صباح السامل الصباح 

جارك القريب وال خيك البعيد

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
بطرس كرامة

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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احدى  يف  شابا  ان  املايض، حيك  القرن  خمسينات  يف 
عندما  حقله  يف  يزرع  كان  النائية  الجبلية  املناطق 
حرضت دورية اىل قريته للسؤال عنه. ملا مل يجدوه يف 
املنزل، طلب اىل والدته ان تخربه بوجوب الحضور اىل 
املخفر المر مل يوضحه لها آمر الدورية. عندما اخربت 
الوالدة ابنها بعد عودته اىل املنزل، ارتعد ورفض القبول 
مبجرد التفكري يف االمر حتى، مؤكدا انه مل يقرتف شيئا 
اىل  الدورية  عادت  اسبوع  بعد  استدعاءه.  يفرتض 
اليه  ينظرون  العنارص  الشاب  رأى  ملا  عنه.  السؤال 
هّم مرسعا اىل الجرد، ما استفز عنارص الدورية الذين 

تبعوه فحصل تبادل الطالق النار ادى اىل مقتله.
 مل يكن يستدعي ما حصل، الن املراد من استدعائه 
كان  تسليمه كتابا مضمونا  يقيض بحضوره الستكامل 
معاملة رسمية تخصه. لكن القلق املتبادل الذي رافق 
هذه الحادثة كان انعكاسا النعدام الثقة بني املواطن 

والسلطة.
يومياتنا  تنطبق وقائعها عىل بعض  الشاب  حال هذا 
اللبناين وميعن يف  الواقع  الحالية. عندما يتلمس املرء 
وجوه الناس، يجد مالمح ازمة ثقة ظاهرة بني املواطن 

ومؤسسات الدولة. 
لبنان  عمر  من  االزمة  هذه  عمر  ان  البعض  يقول 
مجرد  ليست  الدولة  ان  اللبنانيني  نظر  يف  الحديث. 
ناطها  التي  السلطة  انوع  متارس  ومؤسسات  اجهزة 
بناء  متأتية  مهمتها  كانت  وان  فحسب،  القانون  بها 
عىل عقد اجتامعي ملصلحة مرشوع الدولة، بل توفري 
وعىل  كلها،  بوجوهها  واالستقرار  واالمن  الخدمات 
بنى  وتوفري  الجرائم  من  الحد  يف  كلها  مستوياتها 
وصناعية.  وزراعية  وبيئية  وسياحية  وثقافية  سياسية 
متى  الجميع  فيه  ينخرط   متكامل  مرشوع  الدولة 

كانت الفكرة انجازات وليست شعارات.
الخطابات  منسوب  ارتفاع  ايضا  الثقة  ازمة  يزيد  ما 
او  وقائع  اىل  مضمونها  تحويل  وتراجع  والوعود، 
الدولة عبئا يف معنى من  لهذا تصبح فكرة  انعدامه. 
االدارات.  املسؤولون يف كل  تبعاته  املعاين،  ويتحمل 
تراهم  العامة  للخدمة  جهودهم  تكثيف  من  بدال 

يتحولون اىل عدادات مهمتها احتساب الدخل وزيادة 
االجور وعدد االجازات السنوية. 

ما هي اسباب عدم الثقة بني املواطن ودولته؟ 
فقدان  عامل  ولتزايد  لها،  ومختلفة  عدة  اسباب  مثة 
تعود هذه  الدولة.  املواطن ومؤسسات  بني  الصدقية 
اىل  اللبنانية،  الجمهورية  تأسيس  قبل  ما  اىل  االسباب 
ثقة،  ازمة  من  خلفته  وما  واالنتداب  االحتالل  فرتات 
اىل التكتالت السياسية الطائفية واملناطقية وما راكمته 
من عوامل سلبية عىل حساب الدولة ادت اىل انفجار 

البلد عىل ذاته.
التي اغدقت، فيام  الوردية  الوعود  من االسباب ايضا 
اثبتت االيام ان الكثري من تلك الوعود ال محل لها يف 
ما  اىل  االدارات،  من  كثري  يف  الحاصل  فالتعرث  الواقع. 
يروى عن فساد وفضائح، كلها امراض تنخر يف جسد 

الدولة وتفرغها من هيبتها. 
تطور  من  حاال  اليوم  يعيش  اللبناين  ان  يف  شك  ال 
حيال  طموحاته  وتهزم  حياته  تهدد  التي  الظواهر 
املياه،  السكن،  ازمة  البطالة،  الفقر،  منها:  املستقبل، 
الخدمات...  تدهور  العام،  الدين  التضخم،  الكهرباء، 
والرصاعات  الحزبية  الفوىض  يسمى  اصبح  وما 
الهوة  توسيع  يف  ساهمت  عوامل  كلها  السياسية. 

واملسافات الصحراوية بني املواطن والدولة.
كيف السبيل اىل الخروج من هذا املربع؟

قبل الرشوع يف ورشة الرتميم والبناء، علينا هدم كل 
جدار يفصل بني الدولة ومواطنيها، باعادة بث الروح 
يف القيم االنسانية وتعزيزها ورد االعتبار اىل دورها يف 
الرشاكة املواطنية، ومكافحة الفوىض االدارية والفساد 

عىل انواعه، وتفعيل عمل الهيئات الرقابية.
رضوري  متكاىفء،  متكامل  انصهار  انها  اختصار،  يف 

وحتمي، بني الحقوق والواجبات. 

ترميم الثقة

رئيس التحرير المسؤول
العميد م. منير عقيقي

إلى العدد المقبل




