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في هذا العدد

يعرب معظم اللبنانيني عن رفضهم قول البعض ان ال حل الزماتهم واحوال وطنهم عىل سكة االستقرار السيايس واالمني 

واالقتصادي واالجتامعي اال من طريق الخارج. لكن هل من احد طرح سؤاال جوهريا: ملاذا هذا الضعف والوهن الذي نحن 

فيه؟ ما سبب هشاشة واقعنا السيايس؟ َمن دفع بالبلد وال يزال اىل الهاوية لنضطر مرغمني لالستنجاد بهذا الخارج؟  

اسئلة تعكس واقعنا  الذي نعيش فيه، يف وقت تفرض الظروف عىل الجميع تحّمل املسؤولية والجلوس اىل طاولة واحدة للبحث 

يف امللفات والقضايا املطروحة التي ينئ منها اللبنانيون جميعا، واحياء املبادرات واستنهاض مؤسسات الدولة، من اجل استنباط 

الحلول الداخلية الناجعة ومواكبة استحقاقات املنطقة.

هل سألنا انفسنا اذا كنا قادرين بالفعل عىل حل االزمات التي تواجهنا؟ يف حني ان واقعنا يخترص يف اآليت:

ـ انقسام سيايس افقي وعمودي، يجعل املشهد السيايس الوطني عصيا عىل الفهم.

ـ خطر ارسائييل دائم وتاريخي يتصاعد تدريجيا، حينا بانتهاك سيادتنا برا وبحرا وجوا، واحيانا بتكثيف املناورات الداخلية تحت 

عناوين “الحرب الثالثة” مع لبنان.

ـ الخطر التكفريي االلغايئ الذي ال يزال يهدد الجميع وجوديا، من دون ان يستثني َمن يدعي القتال باسمهم حتى.

ـ تفاقم وطأة ملفي الالجئني الفلسطينيني والوافدين السوريني، مع ما يف القضيتني من انهاك للبنان وتهديد لدميوغرافيته، بينام 

يصم العامل آذاننا بالوعود تاركا لبنان، عىل ضعف امكاناته وسوء اوضاعه االقتصادية، يتحّمل وزر رصاعات دولية واقليمية.

املحدود عىل نحو مخيف مع غياب  الدخل  الفقراء واصحاب  والبطالة، وتزايد نسبة  املعيشية  االزمات  ـ تصاعد حدة 

سياسة رشيدة.

امام هذه الوقائع، ال حل امامنا اال بالعودة اىل املؤسسات الدستورية والسياسية من داخل منظومة الدولة، وما توفره من آليات 

معالجة،  للحؤول دون السقوط يف الفخ الرهيب، الن االنهيار لو وقع ـ ال سمح الله ـ لن يستثني احدا. 

اما وقد انجز االتفاق النووي بني ايران والدول الست، ما يعني حكام تحديد االولويات التي بدأت الدول تتقاطع عندها، واعادة 

رسم اللوحة السياسية برمتها يف املنطقة. اهم ما فيه انه لن تكون مثة سياسات من خارج الدولة، وان االولوية ملحاربة االرهاب 

سياسيا وعسكريا وفكريا وماليا. وهذا ما كنا رشعنا فيه، يف املديرية العامة لالمن العام، بعدما قامت ادارتها الحالية بتطوير 

دورها االداري والسيايس واالمني واالقتصادي املنصوص عليه  يف القانون، يك تصبح  مؤسسة تقع يف منت حياة اللبنانيني، ويف 

صلب املحافظة عىل اسس الكيان.

امام هذه الحال، ما تعنينا بضع حقائق: 

رضورة اقتناع الجميع بان استقرار البلد رشطه تفعيل املؤسسات الدستورية، ال تعطيلها وشلها. 

صون املؤسسات العسكرية واالمنية التي تنزف يوميا دما وطاقات. 

التفكري بطرق مختلفة ال يحتل التقوقع فيها موقعا. 

االدراك الواعي ملا يف بلدنا من طاقات يف كل املجاالت، قادرة عىل تحقيق ما يشبه املعجزات لو توافر االستقرار السيايس الوطني.

يف عيد االمن العام، ال نسوق اىل اللبنانيني متنيات فحسب، امنا تصميم عىل تحقيق انجازات تتحدث عن نفسها يف كل مكتب 

ودائرة ومركز، عىل امتداد الحدود يف مواجهة خطري االرهابني اإلرسائييل والتكفريي. نحمل برنامج عمل عنوانه االول لبنان 

ومواطنوه، وهمنا التنبه والتنبيه اىل ان يف املنطقة نهايات لحقبة، وبدايات جديدة لعمل من نوع آخر. 

فلنصنع الفرصة املؤاتية كلبنانيني لوحدنا، ولنزح لبنان عن خط االزمات واالهتزازات، ولنتذكر دامئا ان االنتصار هو للبنان 

واللبنانيني ليس اال.
 "االمن العام"

للبنان واللبنانيني ليس إال
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الحدث

العام  املدير  امام  االول  فرنسيس  البابا  عرّب 
عن  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن 
مع  تحدث  انه  وكشف  بلبنان،  اهتاممه 
الرئيس االمرييك باراك اوباما لدى اجتامعهام 
اللبنانية  الرئاسة  انتخابات  يف  واشنطن  يف 

ورضورة اجرائها.
لالمن  العام  املدير  االعظم  الحرب  استقبل 

البابا فرنسيس: لبنان في ضميري 
ومهتم بإنتخاب الرئيس

اللواء إبراهيم: نعّول على تأثيرك ومساعدتك

املديرية  ضباط  من  وفد  رأس  عىل  العام 
تلته  الفاتيكان،  يف  آذار   3 السبت  صباح 
خلوة استمرت عرش دقائق بني البابا واللواء 
الكنيسة  رأس  اىل  اهدى  الذي  ابراهيم 
الثامن  القرن  اىل  تعود  ايقونة  الكاثوليكية 

عرش.
يف مستهل اللقاء رحب البابا باللواء ابراهيم 

بحرارة يف حضور مسؤول األمن يف الفاتيكان 
اللواء ابراهيم عن  دومينيكو جياين. تحدث 
الوجود املسيحي يف لبنان والرشق و»اهمية 
املنطقة  هذه  يف  املسيحيني  صمود  تعزيز 
العامل عرب خطوات واجراءات عملية ال  من 
تكتفي بالخطب«. واكد له »رضورة انتخاب 
املسيحيني.  صمود  يعزز  مبا  للبنان  رئيس 
الرشق،  ايضا يف  بل  لبنان فحسب،  يف  ليس 
عىل  فيه  للمسيحيني  االخري  املعقل  كونه 

مستوى كهذا«.
فرنسيس  البابا  لدى  ابراهيم  اللواء  وملس 
بقوله  لبنان  يف  املسيحيني  النقسام  امله 
املسيحيني  لكن  ماروين،  رئيسكم  »ان  له: 
هي  وهذه  انفسهم.  عىل  منقسمون  هناك 

املشكلة«. 
وعقب اللواء ابراهيم: »يف سبيل ذلك اتيت 
املسيحيني مبا  توحيد  تساعدنا عىل  اليك يك 

يؤدي اىل انتخاب رئيس للجمهورية«.
اوباما  الرئيس  البابا: »لقد تحدثت مع  قال 

يف هذا املوضوع«.
سلطتك  اعرف  »انا  ابراهيم:  اللواء  رّد 
الذي  الدويل  املجتمع  وتأثريك عىل  وقدرتك 
نحن يف حاجة اليه النتخاب رئيس لبالدنا«. 
اهتاممه  بابداء  االعظم  الحرب  فاجاب 
يف  »لبنان  قائال:  املوضوع«،  ومتابعته 
املجتمع  لدى  جهودي  وساواصل  ضمريي 

الدويل للمساعدة عىل انتخاب رئيس«.
املساعدة  العام  لالمن  العام  للمدير  وشكر 
يجري  الكنيسة  بها  تعنى  امنية  ملفات  يف 
والدوائر  املديرية  بني  فيها  التنسيق 
ابراهيم  اللواء  فرد  الفاتيكان.  يف  املعنية 
يتعلق  ما  كل  التعاون يف  يف  »امليض  بتأكيد 
كل  يف  جاهزون  ونحن  والخري،  باالنسانية 
مكان يف العامل النها رسالة لبنان واللبنانيني«.

ابراهيم  اللواء  مشاركة  اللقاء  سبق  كان 

لالمن  العام  املدير  رغبة  اياه  مضمنا  البابا، 
لقاء  يف  املديرية  من  وفد  رأس  عىل  العام 
موعد  يحدد  ان  عىل  استجاب،  الذي  البابا 
استقباله يف 3 ترشين االول بعد عودة الحرب 

االعظم من زيارته لواشنطن ونيويورك. 
وكان اللواء ابراهيم دعي اىل املشاركة مساء 
بتقاليد  يتسم  احتفال  يف  االول  ترشين   2
تاريخية ينظمه جياين سنويا لتكريم الحرس 
فيه  وُيرسد  عسكري  عرض  يتخلله  البابوي، 
تاريخ الحرس البابوي يف خدمة رأس الكنيسة 
يف  قدمها  التي  والتضحيات  الكاثوليكية 
ثم  املتعاقبني.  البابوات  حياة  عىل  السهر 
القاعات  احدى  يف  مكمل  احتفال  اجري 
فيه  تكلم  الرسويل  الكريس  يف  التاريخية  
الكبار  املسؤولني  من  كرادلة  وسبعة  جياين 
املعتمدون  السفراء  وحرضه  الفاتيكان،  يف 
لدى الكريس الرسويل اىل ضيوف. ويف التفاتة 
بها عىل  اللبناين خرج  الوفد  اىل  باالنكليزية 
كلمة القاها بااليطالية،  خاطبه جياين شاكرا 

مشاركته يف هذا اللقاء. 
القديس  البابا  عرف  ابراهيم  اللواء  وكان 
عام  لبنان  زار  عندما  الثاين  بولس  يوحنا 
1996، مكلفا مرافقته مع قائد كتيبة االمن 
يف الحرس الجمهوري العقيد جان اوغاسبيان 
)النائب والوزير السابق(. اال ان استقبال 3 
ترشين االول يف الفاتيكان بدا التفاتة خاصة 

اىل املديرية العامة لالمن العام.
العام«  لـ»االمن  ابراهيم  اللواء  ويقول 
الفاتيكان  دوائر  مع  املديرية  تنسيق  ان 
»مكمل لتعاونها مع سائر الدول يف كل ما 
يتصل مبلفات مشرتكة او تدخل يف مهامته، 
وتتابع  مصالح  الفاتيكان  لدولة  بأن  ناهيك 
قضايا رعاياها يف العامل الذين يزيدون عىل 
بدوره  العام  االمن  الضطالع  وتبعا  املليار. 
يف امللفات االمنية عىل اكرث من صعيد فهو 
منذ  الرسويل  بالكريس  وثيقة  عالقة  عىل 
مل  متبادلة  امنية  زيارات  ومثة  طويل،  زمن 
تخرج اىل العلن. لكن زيارة املسؤول االمني 
البابا  تتويج  تالها  التي  لبريوت  البابوي 
االفصاح  اتاح  املديرية  من  وفد  استقبال 
من  بعيدا  اساسا  القائم  التعاون  هذا  عن 

االعالن عنه«.

صباح 3 ترشين االول يف قداس  يف كنيسة 
صغرية اعتاد البابا الصالة فيها، وحرض جياين  
وعدد من ضباط الحرس البابوي. رسعان ما 
الصالة  برتؤس  القلة  الحارضين  البابا  فاجأ 

وقراءة االنجيل ثم القى عظة. 
للفاتيكان  ابراهيم  اللواء  زيارة  واتت 
ضابط  وهو  ـ  جياين  زيارة  لحصيلة  ترجمة 
منصب  يشغل  جرنال  برتبة  متقاعد  ايطايل 

الرسويل  الكريس  لدى  واالستخبارات  االمن 
آب   17 يف  امني  وفد  رأس  عىل  لبريوت  ـ  
واجتامعه  ايام،  ثالثة  استمرت  الفائت 
ملفات  واياه  ومناقشته  ابراهيم  باللواء 
امنية مشرتكة، اىل اسئلة توخى الحصول عىل 
طلبت  االرهاب  بقضايا  ترتبط  عنها  اجوبة 
الكنيسة استفسارات بازائها. رفع دومينيكو 
اىل  تقريرا  بريوت  يف  محادثاته  حصيلة  يف 

البابا فرنسيس األول مستقبال املدير العام لالمن العام، يتوسطهام مسؤول االمن يف الفاتيكان الجرنال دومينيكو جياين.

حوار بني الحرب األعظم واللواء عباس إبراهيم.

اللواء إبراهيم يهدي رأس الكنيسة الكاثوليكية ايقونة تعود اىل القرن الثامن عرش.

البابا يرئس الصالة يف حضور اللواء إبراهيم.
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حدث قبل ربع قرن
حاوره العميد م. منير عقيقي وجورج شاهني

ما نشهده منذ عام 1992 رفض فاضح لتطبيق اتفاق الطائف والدستور.

الذكرى  تعرب  البالد،  تعيشها  التي  االستحقاقات  وحجم  االهتاممات  غمرة  يف 
الخامسة والعرشون لوالدة "وثيقة الوفاق الوطني" من دون ضجيج. كأن احدا مل 
يعد يتذكر اتفاق الطائف الذي انهى الحرب، اال انه يف تقدير كثريين مل يرِس الدولة 
املوعودة. كل ما هو قائم، يف السلطات واملؤسسات واالدارات والشارع واملجتمع 
واالنقسامات السياسية واملذهبية، ييش بأن االتفاق اكتفى بوقف للنار، وترك ما 

عداه عىل غاربه

من بني قلة قليلة، يكاد الرئيس حسني الحسيني 
يكون وحده رمبا كثري االميان بأن يف وسع اتفاق 
اىل  االعتبار  ويعيد  الدولة،  يصنع  ان  الطائف 
من  استقال  مذ  ومؤسساتها.  وسمعتها  كيانها 
مجلس النواب ونأى بنفسه عام يدور يف الحياة 
السياسية، يتفّرج الرجل. احد آباء االتفاق قبل 
ان يبرص النور مذ كان افكارا، يقف عىل رشفة 
تطل عىل ما حل بدولة ما بعد تسوية الطائف. 
ليست كذلك اذ يقول ان ال مؤسسات رشعية 

قامئة اليوم. 
يف حوار مستفيض مع "االمن العام"، يف حلول 
عىل  اللبنانيني  الربملانيني  اتفاق  عىل  قرن  ربع 
العربية  اململكة  يف  الوطني  الوفاق  وثيقة 
يبعث   ،1989 االول  ترشين   22 يف  السعودية 
الرئيس الحسيني االمل مجددا يف تلك الصيغة 
التي انهت الحرب ومل تقم السالم. ال تزال وثيقة 
ومتثل  الدستور  "فوق  رأيه  يف  الوطني  الوفاق 
يرفض  املشرتك".  العيش  ارادة  تعبري  بافضل 
القول ان يف اتفاق الطائف ثغرا قبل ان يصري 
اىل تطبيقه كامال. عىل انه يقول: "ما نشهده منذ 
عام 1992 رفضا فاضحا لتطبيق اتفاق الطائف". 

■ يف الذكرى الخامسة والعرشين لوثيقة الوفاق 
الوطني، ما الذي نفذ وما هو الباقي منها؟

□ لوثيقة الوفاق الوطني عالقة بالكيان قبل ان 
تكون لها عالقة بالنظام. ال بد من االشارة اىل 
ان لبنان مر عرب التاريخ بتحوالت عدة. بداية 

ماذا تبقى من وثيقة الوفاق الوطني؟
الرئيس حسني الحسيني: 

إلغاء إتفاق الطائف إلغاٌء للبنان

اتخذ شكل امارة، ثم كان نظام القامئقاميتني. 
شهد من عام 1842 حروبا ومجازر مل تنقطع 
لغاية عام 1860، ومل يكن هناك من دواء اال 
خريطته  كانت  بعدما  لبنان  توحيد  اعادة 
تتسع او تضيق يف مراحل من التاريخ بحسب 
املنطقة.  التطورات والفتوحات والرصاعات يف 
عام 1862 صدرت الخريطة التي وافقت عليها 
ومل  الحارضة،  الحدود  يف  آنذاك  الكربى  الدول 
ينقصها سوى سهل الحولة والبحرية اللذين كانا 
من ضمن الحدود اللبنانية. ملا وصلنا اىل مرحلة 
العثامنية،  السلطنة  سقوط  بعد  االنتداب 
فيه  وشارك   1919 عام  الصلح  مؤمتر  عقد 
اعضاء مجلس االدارة يف لبنان الذي شكل ايام 
باعتبارها  يومها،  بريطانيا  حاولت  املترصفية. 
يكن  مل  الذي   1917 عام  بلفور  وعد  صاحبة 
مجرى  عند  فلسطني  حدود  تكون  ان  معلنا، 
التي  املياه  الكيان اىل  الليطاين نظرا اىل حاجة 
ال ميكن الوصول اليها اال باالستيالء عىل االرض. 

االنهر  من  تحديدا،  الليطاين  ونهر  لبنان،  مياه 
الوطنية التي تنبع وتصب يف االرايض اللبنانية. 
واجه اللبنانيون يومها اول لغم. لكن الفرنسيني 
واالمريكيني وقفوا اىل جانب لبنان، وحالوا دون 
ترسيم الحدود الفلسطينية عند الليطاين. هذه 
بالتايل،  اللبنانيون.  يتناساها  ان  يجوز  ال  امور 
فان الكيان اللبناين بني عىل الحريات العامة. 
اذا مل تعد لدينا هذه الحريات ال وجود للبنان. 
السؤال هو ملاذا ال توجد هذه الحريات سوى 
يف لبنان؟ الجواب البديهي انه الوطن - امللجأ 
للظلم  خضعوا  الذين  املضطهدين  لجميع 
والجور، ومنعوا من مامرسة عقائدهم وآرائهم 
وحرياتهم. فلجأوا اىل لبنان وكان ذلك سببا يف 
نشوئه عىل ما هو عليه، واستطاع اللبنانيون إن 
يحافظوا عىل هذه الحريات العامة يف الظروف 
الجامحة  القوى  كل  مواجهة  ويف  املختلفة، 
التي  الفتوحات  موجات  سيام  ال  املنطقة،  يف 
اىل  وصلنا  ان  اىل  والعثامنيون  املامليك  قادها 
تأكد   1919 عام  يف  اننا  ننىس  ال   .1920 عام 
الصلح  لالنتداب خالل مؤمتر  الصلح وخضعنا 
لبنان  اعلن قيام دولة  باريس، وعام 1920  يف 
الكبري. يف ذلك العام بدأت االسئلة تطرح عىل 
ام  اهله  لجزء من  لبنان  اللبنانيني، ومنها هل 
لكل االهل؟ هل لبنان عىل جزء من ارضه ام 
مرحيل  وطن  لبنان  ان  هل  ارضه؟  كل  عىل 
اللبنانيني  كان هناك جزء من  نهايئ؟  ام وطن 
يعتربه وطنا مرحليا، وجزء آخر يقول انه ابدي 
رسمدي بحسب املصطلحات املعتمدة يف حينه. 
غري  او  عريب  لبنان  ان  هل  آخر:  سؤال  طرح 
عريب؟ مل تكن هناك اجوبة. بالنظر اىل فقدان 
النظام  بقي  العربية  والهوية  الوطنية  الهوية 
وضعه  الذي   1926 دستور  بحسب  ملتبسا. 
هو  الدولة  رئيس  ان  قال  الفرنيس،  االنتداب 
املفوض السامي الفرنيس. يف الهرم رئيس الدولة 

االجرائية  السلطة  السلطات.  كل  رئيس  هو 
نيطت برئيس الجمهورية، وبحسب النص هو 
انه  يعني  وهذا  الوزراء.  مبعاونة  يتوالها  َمن 
للرئيس  اعوان  بل  وزراء،  مجلس  هناك  ليس 
رئيس  اياه  منحهم  مام  سلطهتم  يستمدون 
الجمهورية. لذلك قيل يف الدستور السابق ان 
من  ويختار  الوزراء  يعني  الجمهورية  رئيس 
بينهم رئيسا. اذا ما هو هذا النظام؟ هل كان 
نشأ  هنا  مشيخة؟  ام  امارة  ام  رئاسيا  نظاما 
االلتباس. ميكن القول ان الكيان اللبناين مبني 

عىل اربع ثروات:
• االوىل، هي الحريات العامة التي يوفرها لبنان 

دون غريه يف هذا املحيط. 
انه  الذي عرف  اللبناين  االنسان  الثانية، هي   •
انتشاره  والخارج. كرس  الداخل  النخبة يف  من 
يف العامل حالة خاصة يندر وجودها يف بلد آخر 

يف العامل.  

• الثالثة، هي التسامح الديني الذي يتميز به 
لبنان.

• الرابعة، هي التناوب عىل السلطة من خالل 
 1864 عام  لبنان  شهدها  التي  االوىل  التجربة 
عندما انشأ اهايل دير القمر اول بلدية يف لبنان 
نفسه  العام  يف  واالسالمي.  العريب  واملحيط 
انتخب اللبنانيون مجلسا لالدارة. هذه التجربة 
يعرفها  مل  جديدة  دميوقراطية  ظاهرة  كرست 

الرشق، وقد تجنب اللبنانيون من خالل التمرس 
عىل العمل االنتخايب مصائب كثرية. 

اقول هذا الكالم لنصل اىل توصيف ما نعيشه 
اليوم. املشهد الحايل يف لبنان يقف عىل هرمني، 
مكتملني  غري  وهام  رسمي.  وآخر  مدين  واحد 
بسبب قص هذين الهرمني يف منتصف الطريق 
بني قاعدته ورأسه. الهرم املدين يعني النقابات 
ممن  وغريهم  واطباء  ومهندسني  محامني 
يشكلون فئة القادة يف املجتمع. هرم متكامل 
من القاعدة اىل القيادة. يشهد انتخابات دورية 
وتناوبا عىل السلطة يف افضل الظروف املمكنة. 
هناك الهرم الرسمي معدوم العافية يعيش حالة 
اساس  يف  الشعب  مسبوقة.  غري  وقسمة  خلل 
هذا الهرم، وفيه بالتسلسل التصاعدي الهيئآت 
الشعب.  ينتخبها  التي  والبلدية  االختيارية 
يتوقف الهرم عند هذا الحد طاملا مل يستكمل 

املراحل النتخاب مجلس النواب ورئيس 

املجلس االعلى للدفاع 
الدفاعية  السياسة  يرسم 

للكيان، وهو فوق كل 
العسكرية السلطات 

الطائف ليس اتفاقا 
عاديا، وعندما يقال 

ان فيه ثغرا يجب ان نكون 
قد بدأنا تطبيقه
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الهرم  انقطع  الطريقة  بهذه  الجمهورية. 
هنا. لكن كيف؟ الشعب الذي انتخب مخاتريه 
وبلدياته حرم من استكامل العملية االنتخابية، 
وجاء النواب والوزراء من خارج الهرم الرسمي. 
هنا تكمن املشكلة الحقيقية. حرمت القوانني 
التي وضعها املستولون عىل السلطة املنتخبني 
النواب،  مجلس  اىل  الوصول  من  الشعب  من 
ووضعوا عوائق قانونية لحرمان املخاتري ورؤساء 
البلديات ونوابهم من الرتشح لالنتخابات النيابية، 
قبل  املسبقة  باستقالتهم  الحق  هذا  وربطوا 

عامني من تاريخ االنتخاب، وهو امر مستحيل.
فهي فوق  الوطني،  الوفاق  وثيقة  اىل  بالعودة 
الدستور ومتثل افضل تعبري ارادة العيش املشرتك. 
الحرية  االوىل  اربع:  املشرتك  العيش  مسلامت 
من دونها ال وجود للبنان، الثانية املساواة من 
دونها ال دولة، الثالثة العيش الكريم من دونه 
بني  والتضامن  التكافل  الرابعة  للدولة،  قيام  ال 
اللبنانيني من دون الوحدة الوطنية ال سيادة وال 
يف  جاءت  الوطني  الوفاق  وثيقة  اذا  استقالل. 
شكلها ومضمونها وتوقيتها تزيل العوائق امام 
قيام الدولة. العائق االول كان الهوية الوطنية، 
فجاءت  الوثيقة لتقول ان لبنان وطن سيد حر 
ارضه.  كل  وعىل  ابنائه  لجميع  ونهايئ  مستقل 
واالنتامء  الهوية  عريب  لبنان  ان  ايضا  ولتقول 
وعضو مؤسس وعامل يف جامعة الدول العربية 
مل  مواثيقهام.  وملتزم  املتحدة  االمم  ومنظمة 
يعد لبنان ذا وجه عريب، بل صار عريب الهوية 
تقوم  برملانية  دميوقراطية  جمهورية  واالنتامء، 
عىل احرتام الحريات العامة ويف طليعتها حريات 
الرأي واملعتقد. هذا يعني ان لبنان دولة مدنية 
يف  واملساواة  االجتامعية  العدالة  عىل  بنيت 
من  املواطنني  جميع  بني  والواجبات  الحقوق 
دون متايز او تفريق. الشعب مصدر السلطات 
املؤسسات  عرب  ميارسها  سيادة  وصاحب 
الفصل بني  قائم عىل مبدأ  النظام  الدستورية. 
السلطات وتوازنها وتعاونها، وهو نظام اقتصادي 
الخاصة،  وامللكية  الفردية  املبادرة  يكفل  حر 
ثقافيا  للمناطق  املتوازن  االمناء  عىل  وينص 
واحدة  لبنان  ارض  وان  واقتصاديا،  واجتامعيا 
لكل اللبنانيني، ولكل لبناين الحق يف االقامة عىل 
اي جزء منها والتمتع به يف ظل سيادة القانون. 
ال فرز للشعب عىل اساس اي انتامء كان، وال 
الي  رشعية  ال  توطني.  وال  تقسيم  وال  تجزئة 

سلطة تناقض ميثاق العيش املشرتك. كل هذه 
ميثاق  وهو  الوطني.  امليثاق  تشكل  العنارص 
العيش  ارادة  يجسد  الذي  الدستور  من  اعىل 
وبقاء لبنان واستمراره، ألنه بذلك يحافظ عىل 
كل هذه املكونات. اليوم ما الذي فعلناه؟ انجزنا 
وثيقة الوفاق الوطني ووضعنا الدستور وتوقفنا 
هنا. ما نشهده مامنعة هائلة منذ عام 1992 
اىل اليوم، ورفض فاضح لتطبيق اتفاق الطائف 

ورفض لتطبيق الدستور.

■ دولة الرئيس، اجريت هذه القراءة الدستورية 
وامليثاقية لتقول لنا يف النتيجة ان اتفاق الطائف 
لتعرتف  ينقص  الذي  ما  اليوم.  اىل  ينفذ  مل 

بتطبيقه؟ 
□ ال. مل ُيطّبق اصال. ما حصل ان كل طرف وضع 
يده عىل قطعة من الدولة او من السلطات. ال 
بديل من اتفاق الطائف النه كيان لبنان. عندما 
يقال ان احدا يريد الغاءه، يعني انه يريد الغاء 
للكيان  تجسيد  بل  عاديا،  اتفاقا  ليس  لبنان. 
اللبناين وتأمني بقاء لبنان واستمراره. عندما يقال 
ان فيه ثغرا يجب ان تكون قد بدأت تطبيقه. 
وكيف  ثغر،  عن  الحديث  يصح  ال  ذلك  قبل 

سنعرف اين هي؟

■ كيف ميكن تفسري القول ان رئيس الجمهورية 
الخاضعة  املسلحة  للقوات  االعىل  الرئيس  هو 

لسلطة مجلس الوزراء؟
□ حدد الدستور يف املادة 49 َمن هو رئيس 
الجمهورية؟ هو رئيس الدولة، كل الدولة وكل 
ورمز  الشعب،  وكل  االرض  وكل  السلطات 
وحدة الوطن، وحده يقسم اليمني الدستورية 
رغم انه غري مسؤول وال تبعة عليه حيال القيام 
الدستور والخيانة  اال يف حال خرق  بوظيفته، 
من  اكرب  جرمية  الدستور  خرق  العظمى. 
الدستور  احرتام  عىل  يسهر  العظمى.  الخيانة 

واملحافظة عىل استقالل لبنان ووحدته وسالمة 
وهو  للدفاع،  االعىل  املجلس  ويرئس  اراضيه، 
تخضع  التي  املسلحة  للقوات  االعىل  القائد 
الوزراء. حسنا. قبل ان تسأل  لسلطة مجلس 
ان  يجب  الجمهورية،  رئيس  صالحيات  عن 
تسأل اين هو القانون الذي يحدد صالحيات 
دوائر  من  دائرة  كان  للدفاع.  االعىل  املجلس 
وزارة الدفاع، فجاء الدستور لينقله اىل رئاسة 
عن  البحث  علينا  صار  بالتايل  الجمهورية. 
َمن  هو  املفاهيم.  هذه  يطبق  الذي  القانون 
كيف  للدفاع؟  االعىل  املجلس  هو  ما  يقول 
يتشكل؟ ما هي  صالحياته؟ ما هو الدور الذي 
القائد  ميارسه رئيس الجمهورية؟ كيف يكون 
االعىل للقوات املسلحة؟ ليس مجلسا عسكريا، 
عن  الدفاعية  السياسة  يرسم  مجلس  هو  بل 
كل  فوق  سلطته  فان  بالتايل  اللبناين،  الكيان 
انه يخضع  يقال  العسكرية. عندما  السلطات 
اين  تسأل  ان  عليك  الوزراء،  مجلس  لسلطة 
رئيس  تعامل  كيفية  يحدد  الذي  القانون  هو 
الجمهورية مع مجلس الوزراء؟ هذه القوانني 
ان نسأل عنها، مل توضع بعد ومل  التي يجب 
تصدر. هذا يعني يف اختصار ان يأتوا برئيس 
االصالحات  اقرار  بعد  ذوقهم.  جمهورية عىل 
الربنامج  كان   ،1990 آب   21 يف  الدستورية 

املطلوب تنفيذه يقول برضورة قيام ورشة عمل 
للدستور  التطبيقية  القوانني  الصدار  حقيقية 
وامليثاق. الدستور هو االطار، لكن هذا االطار 
يحتاج اىل قوانني تطبيقية مل تصدر بعد. وهي:

الجمهورية  رئاسة  دوائر  تنظيم  قانون  ـ   1
وتنظيم عملها. مل يصدر حتى اآلن.

النظام  برملانية  لتأمني  االنتخاب  قانون  ـ   2
واملراقبة واملحاسبة. مل يصدر حتى اآلن.

كونه  الوزراء  اعامل مجلس  تنظيم  قانون  ـ   3
السلطة التنفيذية. مل يصدر حتى اآلن.

الوزراء  تنظيم دوائر رئاسة مجلس  قانون  ـ   4
وعملها. مل يصدر حتى اآلن.

املستقلة  القضائية  السلطة  قانون تحقيق  ـ   5
وخضوع  السلطات  بني  الفصل  ملبدأ  تأمينا 
املواطنني واملسؤولني لسيادة القانون. مل يصدر 

حتى اآلن.
6ـ  قانون الجيش وفقا الحكام الدستور وامليثاق 

الوطني. مل يصدر حتى اآلن.
)مخابرات  االمنية  االجهزة  تنظيم  قانون  ـ   7
وعالقاتها  الدولة(  امن  العام،  االمن  الجيش، 

بالسلطات. مل يصدر حتى اآلن.
)الوزارات  للدولة  االداري  التنظيم  قانون  ـ   8
حتى  يصدر  مل  الوزارات.  وهيكلية  واالدارات( 

اآلن.

9ـ  قانون الالمركزية االدارية وتحديد التقسيامت 
االدارية. مل يصدر حتى اآلن.

10 ـ اطالق خطة التنمية الشاملة للبالد وهي 
موجودة وغري معمول بها. املهم اشعار املواطنني 
املناطقية،  خصوصا  املختلفة،  انتامءاتهم  عىل 
بأنهم يف وطن واحد والوالء الوطني له، والتشديد 
عىل الرتبية والتعليم وتحصيل املعرفة، الصحة 
الوقائية والعالجية، الزراعة والصناعة والسياحة 
وغريها من برامج التنمية لتثبيت املواطنني يف 

مناطقهم. مل تصدر حتى اآلن.
11 ـ اعادة تنظيم وسائل االعالم يف ظل القانون 
التوجهات  مع  يتفق  مبا  املسؤولة  والحرية 
الوفاقية وانهاء حال الحرب. مل تصدر حتى اآلن.

■ َمن املسؤول عن عدم تطبيق اتفاق الطائف 
اىل اليوم؟

□ الخمسة الذين ميسكون بالبلد ويعملون ضد 
قيام الدولة. الحكام هم خمسة. وهم اشخاص 
لهم ارتباطات خارجية، ويستمدون قوتهم من 

الخارج ليطبقوا عىل الداخل.

■ هناك َمن يعتقد بان وثيقة الطائف وضعت 
يف زمن وبطريقة ال ميكن تطبيقها، وليبقى هناك 
املخارج والحلول. هل  القوة لرتتيب  َمن ميلك 

هذه املعادلة صحيحة؟
االمتناع عن  اليوم هو بهدف  اىل  □ ما حصل 
اقامة الدولة. ليس هناك مجتمع من دون دولة. 
وليس هناك مجتمع من دون حياة سياسية. ال 
ما هو  لبنان، فهي معدومة.  حياة سياسية يف 
حاصل اليوم نتيجة تراكامت وازمات، وهناك َمن 
نّصب نفسه زعيام عىل طائفة مبؤازرة خارجية 
هذه  عىل  زعيام  فرضه  َمن  داخلية.  وليست 
الفئة؟ الخارج نّصبه وال يزال، ولذلك  تراكمت 
االزمات وباتت اكرب من االفرقاء وكل االشخاص. 
مهام سعوا اىل تجميل ادوارهم وصورتهم وإدعوا 
الهوة صارت  ينجحوا.  لن  الحكم،  القدرة عىل 
السلطات،  عىل  والقامئني  الشعب  بني  هائلة 
كان  بالكامل.  غري رشعية  اصبحت  والسلطات 
غري  قانونه  الن  غري رشعي  نيايب  مجلس  لدينا 
مطابق للدستور. كان قانونيا وغري رشعي وغري 
دستوري. اآلن صار لدينا مجلس نيايب ال رشعي 
وال دستوري، مغتصب السلطة. وقد امن لنفسه 

مجلسا واقعيا. لذلك نحن اليوم يف واقع حال 

الرئيس الحسيني يطلع منري عقيقي وجورج شاهني عىل خريطة لبنان عام 1862 قبل سلخ بحرية وسهل الحولة.

الجمهورية الثالثة
حينام سئل يف اي جمهورية نعيش نحن اليوم، قال الرئيس حسني الحسيني: "عندما اعلن 
ميينه،  اىل  وانا  ايل  يده  ومد  وقف  الثانية،  الجمهورية  قيام  هراوي  الياس  الراحل  الرئيس 
سألني  حساباتك.  عىل  الثالثة  الجمهورية  يف  فيك رصنا  يبارك  الله  له  قلت  مربوك.  وقال 
عن املقصود، فاجبته ان االوىل عام 1926، والثانية عام 1943، واآلن نحن يف الثالثة عىل 
حساباتك. لكن عىل حسابايت مل نقم االوىل بعد. نزلت اىل املجلس النيايب وسجلتها اننا رصنا 
يف الجمهورية الثالثة وليس الثانية. اليوم اقول لكم برصاحة ان املشكلة الرئيسية يف اتفاق 

الطائف انه مل يطبق حتى اآلن.

ما الذي يعنيه الحديث 
التأسيسي  عن املؤتمر 

في ظل وجود الدستور؟

حدث قبل ربع قرن
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الواقع،  بحكم  وحكومة  الواقع،  بحكم 
ورئاسة جمهورية فارغة. ملاذا يستغرب البعض 
ما حصل من انفجار يف الشارع؟ حاول البعض 
لن  االمام  اىل  هروب  بخطوات  الواقع  تجاوز 
تنتج حال ألي من امللفات املطروحة. لذلك ارى 
ان الحراك الذي بدأ مهم جدا واظهر ان الشعب 

اللبناين راق، وال اعتقد بان هناك َمن يوقفه.

الدعوة اىل مؤمتر تأسييس؟ هل  ■ ماذا تعني 
َمن يدعو اليها عىل حق؟

علينا  لذلك  السلطات.  كل  مصدر  الشعب   □
الوفاق  لوثيقة  وفقا  انتخاب  قانون  وضع  اوال 
الوطني لينتج هيئة شعبية منتخبة من الشعب 
او  تقول  ان  لها  يحق  وحدها  وهذه  رشعا، 
تدعو اىل اعادة النظر يف النظام. عندئذ عليها 
االستفتاء.  عىل  يطرح  بذلك  مرشوعا  تعد  ان 
بهذه الطريقة فقط ميكن تغيري النظام. ما الذي 
ظل  يف  التأسييس  املؤمتر  عن  الحديث  يعنيه 
تعديل  كيفية  لحظ  الدستور  الدستور؟  وجود 
مواده، وبواسطة سلطة رشعية وعرب املؤسسات 

الدستورية، واال ما معنى اتفاق الطائف؟

■ كيف تنظر اىل عمل طاولة الحوار الوطني يف 
مجلس النواب؟

□ رأيي مل يتغري منذ عام 2006. كان لدي رأي 
يف نتائج الطاولة االوىل التي عقدت يومها، وال 
يزال صالحا اىل اليوم. قلت يومذاك ليس لدي 
السؤال  الحوار.  نتائج  سمي  عىل  تعليق  اي 
الفصل بني  اللبنانيون متابعة  الجدي هل قرر 
الحكم الفعيل واملؤسسات الدستورية؟ يف هذه 
الحال أليس من االفضل عمليا ان نطلب انضامم 
سفراء الدول االجنبية ورؤساء الطوائف الدينية 
اىل مجموعة الحكم؟ اضفت انه ألمر محزن ان 
يستمر هذا املشهد كأننا مل نتعلم من تجارب 

املايض، كأننا نريد دولة بال مؤسسات، كأننا نريد 
وطنا بال مواطنني. وان مل يكن االمر كذلك، فام 
السبب يف عجزنا عن االتفاق عىل قانون صالح 
لالنتخاب. من السهل بل من الحقيقة ان نقول 
اجد  لكنني  السياسية.  الطبقة  مسؤولية  انها 
نفيس مجربا عىل القول الرصيح انها مسؤولية 
الثقافية  والطبقة  املتحكمة،  املالية  الطبقة 
املعّطلة ايضا. ختمت يومها بالقول ان اغرب ما 
بتعليق  الفرح  اىل  نكون مدعويني  ان  االمر  يف 

قيام الدولة وتقديم الشكر.

■ انت متهم باالحتفاظ مبحارض اتفاق الطائف؟ 
ما الحكمة يف ذلك؟

□ ليس صحيحا. هذا االتهام باطل ورديت عليه 
يف  وليس  لبنان،  يف  ُصنع  الطائف  مرة.  من  اكرث 
الطائف. ما عليك اال ان تقرأ مذكرات البطريرك 
فقد  صفري،  بطرس  نرصالله  مار  السابق  املاروين 
تحدث عن كل املحارض. َمن قال انها غري منشورة؟ 
الناس يعتقدون باننا عملنا الطائف يف الطائف. 
الطائف وفر لنا اجامعا عربيا واطارا واجامعا دوليا 

لالتفاق. لكن االتفاق عملناه يف لبنان. 

أليس من االفضل ضم 
سفراء الدول االجنبية 
ورؤساء الطوائف الى 

الحكم؟ مجموعة 

السلطات اصبحت غري رشعية بالكامل.

حدث قبل ربع قرن
غالب نصار

للوفاق  وثيقة  الطائف  اتفاق  اقرار  عىل  انقىض  يكون  االول  ترشين  مبرور 
الوطني 25 سنة. ابرص النور يف مدينة الطائف السعودية يف 30 ايلول 1989، 
الشهر  الدستور يف 20 آب 1990، وصدرت  السياسية يف  وادمجت اصالحاته 

التايل يف 12 ايلول 

لم ُيطّبق... 
هل نحتاج إلى تسوية أخرى؟

الوطني«  الوفاق  »وثيقة  من  تبّقى  ماذا 
اللبنانية  الحرب  بانهاء  تكتف  مل  التي 
مداميك  وضعت  بل  عاما،   14 بعد 
اعاد  جديد  ودستور  جديدة  جمهورية 
توزيع الصالحيات وبنى مؤسسات وطنية 

جديدة؟
كمامرسة  الطائف  اتفاق  يف  طّبق  ما  مثة 
شأن  الجديدة،  صالحياتها  السلطات 
الوزراء  مجلس  ورئيس  الجمهورية  رئيس 
مؤسسة  اضحى  الذي  الوزراء  ومجلس 
النواب.  مجلس  يف  املناصفة  اىل  مستقلة، 

السلطة  وتكوين  الحكومة  تأليف  بات 
الجديدة،  اآللية  وفق  يجري  االجرائية 
ومجلس  دستوري  مجلس  وانىشء 
ما هو  ايضا  لكن مثة  اجتامعي.  اقتصادي 
مهم مل يطبق بعد، وخصوصا وضع قانون 
الطائفي،  القيد  خارج  لالنتخاب  جديد 
والالمركزية  للشيوخ،  مجلس  وانشاء 
املستقلة،  القضائية  والسلطة  االدارية، 
الوطنية  الهيئة  املهجرين، وتأليف  وعودة 
اللغاء الطائفية السياسية. ناهيك بانقسام 
وتناقض  الصالحيات  بعض  تطبيق  حول 

تطبيقها،  نطاق  ومن  منها،  التفسريات 
تلك.  الصالحيات  اعطاب مامرسة  اىل حد 
اتفاق  اللبنانيني جميعا عىل  اجامع  ورغم 
الطائف تسوية وطنية، اال ان الرؤية باتت 
قائل  بني  حياله:  وآخر  فريق  بني  تختلف 
وتصويبه،  ثغره  الكتشاف  كامال  بتطبيقه 
منه  بالذهاب  ومطالب  بتعديله،  ومناد 
يجمع  ما  لكن  جديد.  تأسييس  مؤمتر  اىل 
ال  التي  الحرب  انهى  انه  عليه  االفرقاء 

يريد احد منهم العودة اليها.
قرن،  ربع  بانقضاء  ومصريه  مساره  عن 
النائب  اىل  اسئلة  العام«  »االمن  حملت 
الدكتور  السابق  والنائب  الجرس  سمري 
قبل  ما  مرحلة  رافق  كالهام  منصور.  الرب 
االتفاق وما بعده، وشغل مناصب وزارية 

يف حقبة السعي اىل تطبيقه.
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موجودا  الطائف  اتفاق  يزال  ال  هل   ■
بعد كل هذه السنني والتجارب التي مر 

فيها، وهل انجز حلوال نهائية للبنان؟
خصوصا  قائم،  الطائف  اتفاق  طبعا.   □
باصالحات  منه  كبري  ترجم يف جزء  وانه 
القوانني.  وبعض  الدستور  يف  اساسية 
رضورة  اكرث  هي  تطبيقه  متابعة  لكن 
مل  انه  عن  الكالم  وقت.  اي  من  اآلن 
صحيح،  غري  اللبنانية  املشكالت  يعالج 
صحيح.  نحو  عىل  نطبقه  مل  نحن  بل 
الطائف انتج توازنات مهمة جدا، لذلك 
ثم  اوال،  صحيحا  تطبيقا  تطبيقه  يجب 
ال  بأن  مؤمن  انا  تعديالت.  عن  نتحدث 
وكل  الساموية،  الكتب  اال  مقدسا  يشء 
نتج  الطائف  ومناخاته.  له ظروفه  عمل 
ان  يجب  التغيري  اردنا  واذا  حاجة،  عن 
الطائف  لذلك.  املطلوبة  الحاجة  نحدد 
قانون انتج قوانني، ويف القوانني قاعدتان 
االثر  وثانيا  الرضورة،  اوال  اساسيتان: 
االحتاميل للقانون. يعني ما هي تأثرياته 
الطائف  تطبيق  انجزنا  لو  يعالج؟  وماذا 
بهدوء  بعد  ما  يف  نشتغل  يجب،  كام 
اقول  ال  التعديالت.  عىل  وعقل  وروية 
انه ال ميكن تعديله، لكنني اعتقد انه تم 

تطبيقه جزئيا وليس كليا.

■ اين الخلل يف التطبيق؟ 
حاليا  خلال  مثة  لكن  للتعديل رشوط.   □
استئثار  من  ناتج  الداخلية  التوازنات  يف 
فريق بالسالح يف الداخل، فكيف تحصل 
مفاوضات يف ظل هذا الخلل؟ مستحيل 
سلطة  السلطة،  غياب  يف  دولة  تدير  ان 

الدولة.

■ مثة اتهامات اىل القوى السياسية بأنها 
املحاصصات  نتيجة  الطائف  تطبق  مل 
املالية  واملصالح  والسياسية  الطائفية 

واملناطقية؟ 

بالطائف.  له  عالقة  ال  االمر  □هذا 
املامرسة  عن  نجمت  املحاصصات 
وفتح  الكامل  التطبيق  وعدم  الخاطئة 
عن  ال  تطبيقه،  حول  االجتهادات  باب 
الخاطئة  املامرسة  تصحيح  ميكن  بنوده. 
اذا مارسنا حياة سياسية صحيحة. هناك 
الخاطئة،  املامرسة  لهذه  عدة  اسباب 
التي  والسياسة  السوري  الوجود  منها 
اما  اللبنانيني.  وتخاذل  متبعة،  كانت 
فناجم  السياسية،  الطائفية  الغاء  عدم 
الكالم  مجرد  ان  البعض  اعتبار  عن 
طائفي،  السياسية  الطائفية  الغاء  عن 
عن  الكالم  عن  عدا  تناقض.  ذلك  ويف 
اقرتح  لذا  للطوائف.  مطلوبة  ضامنات 
مجلس  تشكيل  الحريري  سعد  الرئيس 
الشيوخ اوال كضامن للطوائف قبل الغاء 
تأخري  ان كل  اعتقد  السياسية.  الطائفية 
نحو  عىل  الطائف  تنفيذ  يف  مامطلة  او 
اللبناين.  الوضع  عىل  سلبا  يؤثر  سليم 
والتأخري  اللعب  ترف  منارس  ال  نحن 
معالجتها  عىل  واتفقنا  سبق  قضايا  يف 

معالجتها. ويجب 

املامرسة  25 سنة من  بعد  امل تجدوا   ■
السكة  عىل  الطائف  وضع  اىل  حاجة 

التطبيق؟ الصحيحة يف 
مل  لكنها  املحاوالت  بعض  جرى   □
الطائف  اتفاق  جدية.  او  كافية  تكن 
يف  وجاء  ليطبق،  شاملة  رؤية  رسم 
اىل  ذاهبة  املنطقة  بأن  يوحي  مناخ 
مع  بالتزامن  انجز  انه  ننىس  وال  سالم، 
يفرتض  وكان   ،1990 عام  مؤمترمدريد 
االوسط  الرشق  يف  السالم  يتحقق  ان 
مدريد  مؤمتر  لكن  املفاوضات.  نتيجة 
كان  االرسائيلية.  السياسة  نتيجة  تعرث 
يفرتض انه يف حال حصول السالم، تنفذ 
السوري  االنتشار  باعادة  املتعلقة  البنود 
االصالحات  واجراء  القوات  وتجميع 

الجسر: لم  نطّبق الطائف 
وفشل مؤتمر مدريد منع تنفيذه كامال

ال نملك ممارسة ترف 
التأخير واملماطلة في 

تنفيذ الطائف لحل 
مشكالتنا

النائب سمري الجرس.

امام  ايضا  الباب  فتح  ما  البنيوية، وهذا 
كام  الطائف  تطبيق  استكامل  عدم 
االطراف  بعض  لدى  يكن  مل  رمبا  يجب. 
عند  ازال  ال  كامال.  تطبيقه  يف  مصلحة 
التي  هي  الخاطئة  املامرسة  أن  رأيي 
نحن  يجب.  كام  الطائف  تطبيق  منعت 
يف ظل نظام برملاين - دميوقراطي، وهذا 
انتخابات برملانية  انه يجب اجراء  يعني 
تفرز اكرثية حاكمة واقلية معارضة. بعد 
عن حكومة  الكالم  جرى  الدوحة  اتفاق 
وحدة وطنية عىل اساس مرحيل، وجاءت 
امكان  بات يف  اي  املعطل.  الثلث  بدعة 
اي  الوزراء.  مجلس  تعطيل  طرف  كل 
قرار يفرتض ان يتخذ يف الحكومة يحتاج 
وهذا  االجامع،  شبه  او  االجامع  اىل 
عدم  التوافق  رشط  العمل.  يعطل  ما 
االنقسام  ان  االيجايب  العامل  التعطيل. 
الحايل ليس طائفيا بل سياسيا، ما يعني 
امكان تطبيق الطائف عىل نحو صحيح، 

ففيه كل الحلول.

■ هل طّبق اتفاق الطائف كام يجب؟
سنة  الطائف  اتفاق  عىل  انقالب  □ حصل 
1992، وقد وضعت كتابا سميته »االنقالب 
حصول  كيفية  فيه  رشحت  الطائف«  عىل 
ذلك  منذ  الحظ،  لسوء  االنقالب.  هذا 
اعادة  متت  اذ  يجب،  كام  يطبق  مل  الحني 
تطوير النظام الذي كان سائدا قبله، والذي 
طائفة  من  الحكم  عىل  هيمنة  نظام  كان 
اخرى.  طائفة  بهيمنة  فاستبدل  معينة، 
مشاركة  نظام  اقامة  الطائف  اتفاق  حاول 
املواطنة،  نظام  القامة  انتقالية  كمحطة 
ووضع آلية لالنتقال من النظام الطائفي اىل 
اىل  عدنا  لالسف،  ويا  لكن  املواطنة.  نظام 
االقليمية  الهيمنة  نتيجة  الطائفية  الهيمنة 
وسيطرتها  والسالح  املال  ميليشيا  وتحالف 
عىل الحكم. وقد حكم هذا التحالف لبنان 
التي  املزورة   1992 عام  انتخابات  منذ 
اللبناين،  الشعب  من  وازن  قطاع  قاطعها 
جديد.  طائفي  تحالف  هيمنة  نظام  وبني 
خريات  يتقاسم  التحالف  هذا  يزال  ال 
البلد، والغي مسار اتفاق الطائف والخطة 
املوقتة  املشاركة  اىل  لالنتقال  املوضوعة 
التي كان يفرتض ان يتم بها العمل املشرتك 
الثقة  اللبناين العادة  املجتمع  بني مكونات 
اىل  تدريجا  االنتقال  ثم  ومن  بينها،  ما  يف 
نواب  مجلس  انتخاب  عرب  مواطنة  نظام 
وطني  100% من دون اي اعتبار طائفي، 
وحرص معالجة الهواجس الطائفية مبجلس 

للشيوخ محدد الصالحية.

تعديالت  اجراء  برضورة  تعتقد  هل   ■
اتفاق  تطبيق  سري  حسن  لضامن  معينة 

الطائف؟
يعّدل.  حتى  الطائف  اتفاق  يطبق  مل   □
بعد  ادخاله  املمكن  الوحيد  االصالح  امنا 
التجربة توضيح بعض االمور، مثل توضيح 
يف  بحثه  يتم  مل  الذي  االنتخايب  النظام 
الطائف، امنا اشري اىل انه يفضل ان يكون 

لجعل  التفضيل،  مع  النسبي  بالتمثيل 
االمر  اصح.  وتطبيقه  اكرث  فاعال  االتفاق 
صالحيات  بعض  يف  النظر  اعادة  الثاين 
رئيس الجمهورية مثل صالحية حل مجلس 
رد  وموضوع  الوزراء،  مجلس  مع  النواب 
بعض  وتصحيح  الوزراء،  مجلس  قرارات 
تحديد  خصوصا  عليها  املنصوص  املهل 
واعطاء  الحكومة،  لتشكيل  قانونية  مهلة 
تكليف  بعد  معينة  صالحية  الرئيس 
لتوقيع  مهلة  وتحديد  الحكومة،  رئيس 
تحسينات  كلها  املراسيم.  عىل  الوزير 
عىل  الطائف  اتفاق  عمل  لضامن  اجرائية 
محرك  تزييت  مبعنى  واسلم.  افضل  نحو 
وقد  افضل.  نحو  عىل  ليعمل  الطائف 
مجلس  اىل  صالحيات  اعطاء  مفيدا  يكون 
اربعني  مرور  بعد  الترشيع  لجهة  الوزراء 
املعجلة  القوانني  مشاريع  احالة  عىل  يوما 
عىل مجلس النواب وعدم بته اياها، بحيث 
من  احالتها  فور  اعامله  جدول  يف  توضع 
وضعها  تاريخ  من  وليس  الوزراء،  مجلس 
من رئيس املجلس يف جدول االعامل عند 
نظام  وضع  يجب  كام  جلسة.  اول  انعقاد 
داخيل ملجلس الوزراء مبوجب قانون، علام 
الراحل  للرئيس  االوىل  الحكومة  يف  اننا 
بعد  الثانية  الحكومة  وهي  كرامي،  عمر 
الطائف قبل االنقالب عليه، وضعنا نظاما 

داخليا لكنه مل يطبق.

اتفاق  بنود  من  بند  اي  يطبق  امل   ■
الطائف؟

واوجد  الحرب  الطائف  اتفاق  اوقف   □
مستقبال.  الطائفية  الحروب  تجاوز  امكان 
كان  اليوم  اىل   1992 عام  منذ  طبق  ما 
بطريقة مغايرة له. االتفاق حرّم توزير َمن 
ال ميثل فعليا مكونات املجتمع اللبناين، فال 
توزير  طائفي  او  سيايس  مكون  ألي  يحق 
له  َمن  لديه، بل مطلوب مشاركة  موظفني 
متثيل شعبي وسيايس مبارش، ألن املادة 95 

منصور: وضعنا برنامجا انتقاليا
للوصول الى دولة املواطنة

اوقف اتفاق الطائف 
الحرب واوجد امكان تجاوز 
الطائفية مستقبال الحروب 

النائب السابق الدكتور الرب منصور.

من الدستور تقول بتمثيل عادل للطوائف. 
ليس بالعدد فحسب، بل بالحضور الشعبي 

الفعلية. والسيايس واملشاركة 

اتفاق  اىل  حاجة  مثة  ان  تعتقد  هل   ■
طائف جديد؟

□ يجب ان نحاول تطبيق اتفاق الطائف 
افضل  فذلك  الفعلية.  بروحيته  كام وضع 
لرتكيب  جديدة  مغامرة  يف  الدخول  من 
لكنا  االتفاق فعليا،  نظام جديد. لو طّبق 
وطني  نظام  اىل  طائفي  نظام  من  انتقلنا 
بينام  املدين،  النظام  خطأ  البعض  يسميه 
نحن نريد نظام مواطنة. ال حل للوصول 
انتخاب  بقانون  اال  املواطنة  نظام  اىل 
يقوم  اللبناين،  الشعب  تطلعات  ميثل 
يحدد  بحيث  التفضيل،  مع  النسبية  عىل 
املواطن ـ ال زعامء اللوائح ـ َمن يجب ان 
يفوز، حتى نعيد االعتبار اىل الشخصيات 
قرارها،  متتلك  التي  املستقلة  السياسية 
طائفي،  ال  وطني  موقع  من  وتترصف 

وليست تابعة لزعيم او دولة.

حدث قبل ربع قرن
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عضو هيئة مكتب مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق االنسان ميشال موىس.

تحقيق
رضوان عقيل

تلتقي الكتل النيابية عىل اهمية الترشيع واعادة الروح اىل جسم الربملان املهدد 
بالشلل جراء عدم التئام هيئته العامة. مع اقرتاب موعد العقد العادي الثاين ملجلس 
النواب يف اول ثلثاء ييل 15 ترشين االول، وهو 20 منه، يأمل النواب املتفائلون يف 

انطالق أم املؤسسات الدستورية التي متثلها السلطة االشرتاعية

مل يكن من باب ملء الوقت الضائع والدخول 
عىل  تقبض  التي  واملراوحة  املناقشات  سرب  يف 
اعناق املؤسسات، اقدام رئيس مجلس النواب 
نبيه بري عىل وضع  بند تفعيل عمل الربملان  يف 
جلسات الحوار، بغية النهوض  بهذه املؤسسة 
فاتها طوال االشهر االخرية، حيث  وتعويض ما 
ينتظر الهيئة العامة 33  مرشوع قانون واقرتاح 
قانون برسم اقرارها بعد انتهاء رحلتها  يف اللجان 

النيابية. 
تحتاج هذه الالئحة اىل مصادقة النواب عليها. 
وهبات  متويل  وعقود  بقروض  يتعلق  بعضها 
اىل  بتها  تأخري  لبنان سيؤدي  اىل  مالية مقدمة 
لبنان  وخسارة  اياها  املانحة  الجهات  اسرتداد 
اوضاعه  ظل  يف  اليها  احوجه  وما  ارقامها، 
والحياة  الدولة،  خزينة  يف  املتعرثة  االقتصادية 

العقد العادي الثاني رهن محطة الحوار
موسى وقباني مع التشريع... وإن بال رئيس

املعيشية الصعبة للرشيحة الكربى من املواطنني. 
املشاريع  مئات  النيابية  اللجان  ادراج  يف 
وغطى  تبت،  مل   2011 عام  منذ  واالقرتاحات 
ينتظر  مواضيع  تتناول  وهي  بعضها.  الغبار 
 2012 عام  اغزرها  احيل  اقرارها.  اللبنانيون 
اوضاعهم  اليومية وتحسني  باعاملهم  وتتعلق  
املالية واملعاشات التقاعدية للموظفني يف القطاع 
سلسلة  مقدمها  يف  وعسكريني،  مدنيني  العام 
تتنقل  تزال  ال  مشاريع  مثة  والرواتب.  الرتب 
بني اللجان كتثبيت متعاقدين واجراء ومياومني 
يف عدد من الوزارات واملؤسسات الرسمية، اىل 

مشاريع  امنائية عىل غرار سد برسي املايئ.
النواب  القناع  جهودا  بذل  بري  الرئيس  وكان 
االخرية.  االشهر  خالل  املجلس  اىل  بالحضور 
وان  استثنايئ  عقد  فتح  يف  محاوالته  تنفع  مل 

بعنوان "ترشيع الرضورة"، الصطدامها بخيارات  
ـ سلوك  ـ كل من موقعها  نيابية رفضت  كتل 
الطريق اىل ساحة النجمة. كانت حجة البعض 
ان ال ترشيع ما دام املجلس غري قادر حتى اآلن 
عىل ملء الشغور يف رئاسة الجمهورية، وقّدم 
آخرون حججا ورشوطا لحرص مواضيع الترشيع 
قبل التئام الهيئة العامة التي مل يدع الرئيس بري 
اىل جمعها السباب ميثاقية يحرص عىل توفريها.  
كان الالفت ان املجلس مل ينتج ويرشع يف الشكل 
انتخاب  اال  اللهم  االول،   التمديد  املطلوب يف 
هيئة مكتبه واملصادقة عىل عدد من املشاريع، 
الثاين  التمديد  عىل  نفسها  االجواء  وانسحبت 

الذي ينتهي يف 20 حزيران 2017. 
"االمن  الثاين، سألت  العادي  العقد  اقرتاب  مع 
العام" عضو هيئة مكتب مجلس النواب ورئيس 
لجنة حقوق االنسان ميشال موىس ورئيس لجنة 
محمد  واملياه  والطاقة  والنقل  العامة  االشغال 
قباين عن توقعاتهام ملصري هذا العقد واملشاريع 
الترشيع  اعادة  رضورة  عىل  فاجمعا  امللحة، 

وفتح  القاعة امام الهيئة العامة. 

مكتب  هيئة  ان  موىس  ميشال  النائب  يرى 
النيابية  الكتل  ممثيل  من  "مكونة  املجلس 
يديرها رئيس املجلس ولديه صالحيات محددة. 
عالقة  له  ما  منها  البلد،  يف  التقاطعات  نتيجة 
املجلس  ايصال  اىل  ادت  الرئايس،  باالستحقاق 
وتتقاطع  االسباب  تتعدد  الحال.  هذه  اىل 
النتخاب  الربملان  يف  النصاب  اكتامل  عدم  عند 
الرئيس، االمر الذي يفقده  قدرته عىل االجتامع 
وقيامه بالدور املطلوب منه. ال بد من االشارة 
اىل ان املجلس عرب لجانه يعمل بوترية مقبولة، 
الهيئة  تبقى  منه.  املطلوبة  الواجبات  وينفذ 
العامة التي ال تنعقد. تم البحث عن مخرج عرب 
عدم   الدائم عن  االعالن  مع  الرضورة"  "ترشيع 
انتخاب رئيس للجمهورية واستمرار هذا  تقبل 
الوضع. وجرى الحديث عن شكل هذا الترشيع 
عليه  واالتفاق  املواطنني  مصالح  عىل  للحفاظ 
ان  بالقول  االحتفاظ  مع  السياسية،  الكتل  بني 

االولوية تتمثل وتبقى النتخاب الرئيس". 
بنودا  ان وضعت  املكتب  لهيئة  "سبق  يضيف: 
بأمور  وتتعلق  االعضاء،  عليها  وافق  رضورية 
والتي  والهبات  القروض  اىل  ومالية،  عسكرية 
اقرارها، وتتعلق بعدد  سنخرسها يف حال عدم 
مكتب  هيئة  قامت  اختصار،  يف  املشاريع.  من 
ال  نعيشه.  الذي  الوضع  رغم  بواجبها  املجلس 
احد يرفض القول ان انتخابات الرئاسة كان يجب 
هذه  كل  تتأخر  ال  وان  موعدها  يف  تحصل  ان 
املدة. املطلوب يف العقد الثاين للمجلس العمل  

الذي مييض من دون  الوقت  االمكان، ألن  قدر 
انتاجية يخرس فيه الجميع، وتبقى املهمة االوىل 
امللقاة عىل عاتقنا ومسؤولياتنا رضورة انتخاب 

موسى: عدم انتخابنا رئيسا
ينبغي ان ال يعطل املجلس

ثمة فرصة كبيرة 
من خالل طاولة الحوار 

ينبغي استغاللها، وهي 
لم تأت من فراغ

رئيس للجمهورية، اىل  تنفيذ املواضيع االخرى 
التي طرحت عىل طاولة الحوار لدفع االمور اىل 
االمام. عىل صعيد الهيئة العامة للمجلس، فهي 
عليه عىل  يتفق  بند  اي  لتطبيق  استعداد  عىل 
هذا  يف  اقله  الواجب  من  يبقى  الحوار.  طاولة 

العقد تطبيق ترشيع الرضورة". 

عىل  الشلل  انسحاب  من  لديك خشية  هل   ■
العقد العادي ايضا؟

طاولة  وجود  خالل  من  كبرية  فرصة  مثة   □
تأت  مل  وهي  استغاللها.  ينبغي  التي  الحوار 
رغم  جدا  مثينة  الدعوة  هذه  فراغ.  من 
خالفات االفرقاء ووضع كل االمور عىل الطاولة 
املسافات  لتقريب  بطريقة جامعية  ومناقشتها 
السياسية والزمنية، ألن الثنائية مل تعد تثمر. من 
التئام  الذهبية من  الفرصة  استغالل  هنا يجب 
عند  الوطني  الحس  نراهن عىل  نحن  الحوار.  
االفرقاء سواء يف الربملان او الحكومة، ألن ال بد 
الشارع   يف  الشعبي  الحراك  اىل  االلتفات  من 
املطلوب  املناخ  وتهيئة  املؤسسات  وتحريك 
رزمة  هناك  بدورها.  للقيام  التنفيذية  للسلطة 

صفة  لها  املجلس  يف  العالقة  املشاريع  من 

33 مشروعا لدى الهيئة العامة
الهيئة  النيابية مناقشة 33 مرشوع قانون واقرتاح قانون تحتاج اىل تصويت  اللجان  انهت 
االورويب  والبنك  البلدان  من  عدد  مع  وتجارية  مالية  اتفاقات  ابرام  تتناول  وهي  العامة. 
استكامل  مرشوع  متويل  يف  للمساهمة  واالجتامعي  االقتصادي  لالمناء  العريب  والصندوق 
منشآت الرصف الصحي يف لبنان، اىل طلب املوافقة عىل االنضامم اىل تعديل "اتفاق بازل" 
يف شأن التحكم بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عرب الحدود. تشمل االقرتاحات االخرى 

مواضيع علمية وصحية اهمها القانون املتعلق بسالمة الغذاء.
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اللجان  عمل  ان  قباين  محمد  النائب  يعترب 
النيابية "مل يتوقف ومثة عدد من  املشاريع 
واقرتاحات القوانني برسم اللجان املشرتكة او 
عىل   نعمل  ان  الرضوري  من  العامة.  الهيئة 
عاشها  التي  والشلل  الجمود  فرتة  تعويض 
مع  االخرية،  االشهر  خالل  النواب  مجلس 
مكثفة  اجتامعات  عقد  اىل  السعي  رضورة 
العامة  الهيئة  التئام  السيام  الثاين،  العقد  يف 
واللجان املشرتكة. اضعنا اكرث من سنة، وهذا 
االمر ال يجوز ان يستمر. لكن رغم ذلك، من 
كان  الحايل   املجلس  انتاج  ان  القول  الظلم 
النواب  ضئيال و ضعيفا. مثة مجموعات من 

الربملان  اىل  يحرض  البعض  االداء،  مختلفة 
قلة  كامل، وهؤالء  او مرتني خالل عقد  مرة 
يشارك يف  َمن  مثة  االساسيون.  الزعامء  وهم 

قباني: 30 يوما كافية
النجاز القوانني العالقة

ثمة نواب من جميع 
االفرقاء ال يعملون 

وال يسألون عن اللجان 
واملشاريع واالقتراحات 

وال يكترثون لها

رئيس لجنة االشغال العامة والنقل والطاقة واملياه محمد قباين.

كمرشوع  مناقشتها،  من  االنتهاء  يجب  تنموية 
الهيئة  يف  جاهزا  اصبح  الذي  الغذاء  سالمة 
مثة مرشوع  قانونا.   33 من ضمن  وهو  العامة 
ومنع  االنسان  لحقوق  الوطنية  بالهيئة  يتعلق 
تزال  ال  التي  املشاريع  اهم  من  التعذيب. 
لجنة  فيه  وتبحث  الجنسية  استعادة  تناقش 
فرعية منبثقة من لجنة الدفاع والداخلية. يبقى 
التي  املعروفة  لالسباب  الرئيس  انتخاب  تأجيل 
ال نقبل بها. لكن يف املقابل، ينبغي عدم تعطيل 
املجلس وتوقف كل اعامله واملهامت املطلوبة 
منه. املجلس اليوم مشلول لعدم انعقاد الهيئة 
مجلس  عىل  الرقابة  سلطة  متلك  التي  العامة 

في ظل التمديدين 
 كان التمديد االول لوالية مجلس النواب املنتخب عام 2009 حتى 20 ترشين الثاين 2014. 
الثلثاء 22 ترشين االول 2013 جلسات  عقد املجلس من الخميس 25 حزيران 2009 اىل 

عامة بلغ عددها 26، تركز اكرثها عىل انتخاب هيئة مكتبه. 
مددت والية املجلس للمرة الثانية حتى 20 حزيران 2017 . عقدت الهيئة العامة 11 جلسة 
 ،2014 نيسان   23 االربعاء  الجمهورية  رئيس  النتخاب  االوىل  الجلسة  اشهرها   2014 عام 

وسلسلة الرتب والرواتب الثلثاء 10 حزيران 2014 التي مل تبرص النور حتى اليوم.

من مامرسة دوره، وهذه خطيئة كبرية يف حق 
الوطن ايا تكن املربرات، ألن املطلوب فتح ابواب 
املجلس ومشاركة كل الكتل. مل  يقرص الرئيس 
الرئيس  انتخاب  جلسات  اىل  الدعوة  يف  بري 
والحضور للمشاركة يف جلسات ترشيعية. ادت  
املقاطعة اىل هذا التعطيل، وتفلتت  الحكومة 
مثة  فيها.  متر  التي  املشكالت  رغم  املراقبة  من 
االفرقاء  عليه  يجمع  الذي  الحوار  من  فرصة 
الشعبي  الحراك  عىل  الرد  بغية  واملكونات 
املطالب  لتنفيذ  بل  استهدافه،  باب  من  ليس 
املحقة واملرتاكمة والعمل عىل تلبيتها وتحريك 
تراكم  املقبول  غري  من  الدستورية.  املؤسسات 
االزمات واستمرار السلطة يف شللها. نحن ككتلة 
جيدا  واالستامع  العامة  الحريات  احرتام  مع 
الناس، وهذا من واجب كل الكتل  اىل مطالب 
حتى ال يذهب الحراك اىل حركة غري محسوبة 
الجميع  فليرسع  موجودا.  كان  ما  عىل  والندم 
اىل انتخاب الرئيس وانتاج قانون انتخاب عرصي 
االصالح.  خطوات  اوىل  وهي  النسبية،  واعتامد 
الحوار وتفعيل عمل  الجميع االنخراط يف  عىل 
النواب والكتل اكرث يف العقد العادي الثاين، واذا 
مل يتحقق ذلك، يعني اننا ذاهبون اىل مشكالت 

كبرية وخطرية".

■ ما السبيل اىل انضاج املشاريع العالقة منذ 
اعوام؟

ناضجا  اصبح  املشاريع  هذه  من  عدد   □
وجرى االنتهاء من درسه، ويحتاج فقط اىل 
مطرقة رسيعة من الرئيس بري. اقصد هنا 
العامة  الهيئة  التي وضعت عىل  املشاريع 
واالتفاقات،  بالقروض  بعضها  ويتعلق 
وهي ملحة. يف الوقت نفسه ال حاجة اىل 
مناقشتها طويال، ألن ليس يف امكان مجلس 
بها.  يقبل  او  يرفضها  اما  تعديلها.  النواب 
تحريك  عىل  القوانني  هذه  اقرار  يساعد 
شديد  هو  ما  ومنها  البلد،  يف  املشاريع 
املتعلق بسد برسي  القرض  االلحاح مثل  
وهو اهم سد للمياه يف لبنان بعد مرشوع 
مشاريع  مثة  القرعون.  وسد  الليطاين 
من  املتبقية  املادة  ومنها  نقاشا  انضجت 
 2012 عام   اقراره  تم  الذي  السري  قانون 
مشاريع  هناك  السيارات.  بلوحات  تتعلق 
يجب  املشرتكة  اللجان  لدى  مطروحة 
مخاطر  الدارة  هيئة  انشاء  منها  حسمها. 
الكوارث، وهو ال يزال يف املجلس واشبعته 
االجتامع  املشرتكة درسا. وصلنا يف  اللجان 
االخري اىل حال احباط  وقرف يف عدد من 
الشديد  ويا لالسف  املناقشات  املواد، ألن 
وباطنه  قانوين  ظاهره   منحى  اخذت 
الهيئة  تكون  ان   يطرح  البعض  مذهبي. 
وال ميكن  الجمهورية،  رئيس  سلطة  تحت 
مجلس  رئيس  سلطة  تحت  تكون  ان  اال 
الوزراء. رئيس الجمهورية بحسب الدستور 
فقط  هو  بل  تنفيذي،  جهاز  اي  يرأس  ال 
ويرأس  املسلحة  للقوات  االعىل  القائد 

املجلس االعىل للدفاع.

■ كيف الخروج من هذا الجدال؟
العونيني  النواب  من  مجموعة  اعرتضت   □
للمقاومة  الوفاء  كتلة  يف  نائب  من  بدعم 
عىل اسناد رئاسة الهيئة اىل رئيس الحكومة. 
ما يطرحه هؤالء الزمالء ال عالقة له باملنطق 
رئيس  نتخيل  ان  ميكننا  هل  والقانون. 
ملجلس  رئيسا  املثال  سبيل  الجمهورية عىل 
بينام  واالعامر،  االمناء  مجلس  او  الجنوب 
التنفيذية  السلطة  رئيس  الحكومة  رئيس 

106 اقتراحات 
 قّدم النواب 106 اقرتاحات صادق مجلس النواب عىل اثنني منها، هام:

• متديد والية مجلس النواب اىل 20 حزيران 2017، قدمه النائب نقوال فتوش وأقر يف 5 
ترشين الثاين 2014. 

االول  ترشين   1 جلسة  يف  اقر  بزي  عيل  النائب  به  تقدم  املوازنة  يف  اضايف  اعتامد  فتح   •
2014 وتتناول املشاريع العالقة الـ 104 مواضيع تعديل احكام اشرتاعية ودستورية واضافة 
فقرات جديدة اىل بعض املواد القانونية، اىل تعديل بعض احكام قانون االيجارات ومواضيع 
تجارية واخرى تخص الكهرباء والدفاع املدين، وتعديل املادة 374 من قانون السري، وخفض 

الغرامات املرتتبة عىل متأخرات رسوم امليكانيك.

يكون  ان  العامة من دون  الهيئة  اجتامعات 
من الفاعلني يف عمل اللجان، علام ان عددهم 
غري قليل. اما الناشطون يف اللجان وال اقصد 
من   %40 نحو  فيشكلون  االعضاء،  جميع 
اعطت  اعاملها.  يتابعون  الذين  النواب 
خانة  يف  تصنف  وال  وانتجت  االخرية  الفئة 
عىل  دوريا،  تعمل  لجان  مثة  املنتجني.  غري 
والنقل والطاقة  العامة  االشغال  املثال  سبيل 
مثة  واملوازنة.  واملال  والعدل  واالدارة  واملياه 
لجان ال تجتمع دوريا، لكنها تقوم بالواجبات 
املطلوبة منها. من هنا ميكننا القول ان عدد 

اللجان التي ال تعمل قليل جدا. 

صادق عليه املجلسعدد االقرتاحاتالسنة

2011123

201211210

2013447

2014217

ال بد من االلتفات الى 
الحراك وتحريك املؤسسات 

وتهيئة املناخ املطلوب 
التنفيذية للسلطة 

عدد اللجان التي 
ال تعمل قليل جدا

ألن  مضاعفا  عملها  يكون  ان  ويجب  الوزراء، 
الجمهورية.  رئيس  صالحيات  متارس  الحكومة 
ومنعته  النواب  مجلس  كبلت  االمور  كل هذه 

عالقة  عىل  جهاز  واي  الوزراء  بني  ينسق 
ان  الطبيعي  ومن  الوزراء،  من  مبجموعة 
يجب  الحكومة.  رئيس  سلطة  تحت  يكون 
املشرتكة  اللجان  يف  الزمالء  سائر  يقتنع  ان 
بهذا االمر. املوضوع مهم جدا. لبنان معرض 

للكوارث والزالزل.
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تحقيق

إتفاق فيينا بني إيران و1+5:
أولوية إقتصادية، تطبيع عالقات، عودة اإلستقرار

بني  النووي  االتفاق  توقيع  انعكاسات  قراءات  تعددت 
ايران ومجموعة الدول 5+1، وعلقت اآلمال عىل امكان 
منها  القدمية  املنطقة،  الزمات  حلول  بشائر  يحمل  ان 
االيجابية  الرهانات  سياق  يف  لبنان  وادخل  والجديدة، 
يحوط  ما  اىل  يرقى  ال  دام  ما  ملفه،  حل  اىل  املؤدية 

امللفات االقليمية االخرى

ال يقلل الخرباء من التداعيات االيجابية التفاق فيينا بني ايران والغرب، اال انهم 
التنفيذ تحتاج اىل وقت وفق اولويات  التفاؤل كون آلية  يرفضون االيغال يف 
الدول املوقعة ومصالحها. ويرون انه يؤثر ايجابا عىل ضبط االرهاب وتسهيل 

اعادة تكوين االستقرار يف كل نقاط الرصاع القامئة، وخصوصا لبنان.
حملت "االمن العام" اسئلة اىل باحثني بارزين يف الديبلوماسية الدولية، النائب 
الدكتور فريد الخازن والوزير السابق الدكتور دميانوس قطار حيال قراءة كل 

منهام ملآل االتفاق النووي.

داود رمال
aborami20@hotmail.com

■ هل من تحّول احدثه ابرام االتفاق النووي عىل 
مستوى الديبلوماسية الدولية؟

عدة.  مستويات  عىل  االتفاق  اىل  النظر  علينا   □
االول انه اتفاق تطبيع العالقات بني ايران والعامل، 
وتحديدا العالقات الثنائية اي ايران - امريكا وايران 
يتصل  ما  الثاين  الدول.  وبقية  وايران  اوروبا   -
اذ  االقليمي،  بالوضع  املرتبطة  االخرى  باملسائل 
يعطي االتفاق اجواء ايجابية يف املنطقة لكنه ليس 
مفتاح حلول ازماتها. يف املقابل تتوتر االجواء يف 
االتفاق  بعد  القائم  التوتر  هو  كام  اخرى  اماكن 
ستظهر  االحوال  كل  يف  الخليج.  ودول  ايران  بني 
تداعيات االتفاق ونتائجه بعد فرتة. املرحلة االوىل 
االمرييك  الرئيس  بني  الحاصل  الكبري  الكباش  هي 
بنيامني  االرسائييل  الوزراء  ورئيس  اوباما  باراك 

نتنياهو، والغلبة يف املعركة ستكون الوباما.

يف  االيراين  النفوذ  دائرة  اتساع  ذلك  يعني  اال   ■
املنطقة؟

قبل  املنطقة  يف  وخصوم  نفوذ  اليران  اصبح   □
التقليدية جدا. َمن يعارضونه  االتفاق وبالوسائل 
افرتضنا  لو  النووي.  السالح  حول  النه  ليس 
وجود هذا السالح، لن يستطيع اي طرف ميتلكه 
استخدامه، الن الردع النووي مينع ذلك اال اذا كان 
مثة طرف ما يريد االنتحار الجامعي. يف ايام الحرب 

ميتلكان  السوفيايت  واالتحاد  امريكا  كانت  الباردة 
كوريا  يف  كبريتني  حربني  وخاضا  النووي،  السالح 
وفييتنام ومل يستخدماه. ارسائيل متتلك ايضا هذا 
السالح منذ الخمسينات، وخاضت حروبا متتالية يف 
املنطقة، ومل تستطع استخدامه. اهمية االتفاق انه 
اعطى ايران مكانة معينة، وهذا مرفوض لدى دول 
عربية عدة. كام اعطاها امكان نفوذ سيايس اكرب يف 
املنطقة، وطّبع عالقاتها مع العامل ال سيام اقتصاديا 
حيث لالتفاق منافع كبرية. اما الجانب العسكري، 

فارى انه اقل اهمية.

■ هل وضعنا الوصول اىل االتفاق امام اولوية الحل 
بالتفاوض بدال من التدخل العسكري؟

ومسارها.  بطبيعتها  مختلفة  املنطقة  ازمات   □
واليمن.  والعراق  سوريا  ازمات  ذلك  عىل  مثال 
اعتقد ان اتفاق فيينا وتداعياته املبارشة ميكن ان 
يكون له اثر ايجايب اليجاد تسوية يف اليمن برشاكة 
ايرانية - سعودية - امريكية. النزاع محصور باليمن 
اىل حد ما، لكن االولويات مختلفة عند االطراف. 
اذ ان واشنطن تنظر اىل "القاعدة"، والرياض ترى 
عالقاتها  تشبيه  ميكن  فال  طهران  اما  الحوثيني، 
مع  هي  كام  الحوثيني  ومع  اليمن  يف  ومصالحها 
بالنسبة  اهمية  اقل  اليمن  الله.  وحزب  سوريا 
السعودية.  اىل  بالنسبة  امريكا مام هو  واىل  اليها، 

لدى ايران مفاتيح مهمة 
اذا احسنت استعمالها، 

والتزمت تنفيذ االتفاق 
الغراض سلمية

النائب الدكتور فريد الخازن.

الخازن: االتفاق ليس مفتاح 
حل ازمات املنطقة

الحل يف اليمن مبدئيا ونظريا ممكن، اما يف سوريا 
فثمة امتحان كبري. اذا نجح ستكون له تداعيات، 
الذي  الوحيد  املوضوع  االرهاب ألنه  وهو رضب 
يحظى بتوافق كل االطراف املعنيني باالزمة. لكنني 
ان يكون هناك حل  االمر، واستبعد  استبعد هذا 
ان  النووي. كام استبعد  االتفاق  يف سوريا بسبب 

تكون هناك مقايضة كام يشاع بني اليمن وسوريا 
الن املصالح غري متوازنة.

■ ما الذي دفع واشنطن اىل ابرام االتفاق النووي 
مع طهران؟ هل ان ضمور القطب االوحد من ابرز 

االسباب؟
اىل  بالنسبة  اليوم  االمرييك  املوقف  يف  االساس   □
الرئيس  ان  الخارجية،  السياسة  وكل  وكوبا  ايران 
اتبع سياسة خارجية مختلفة جذريا  اوباما  باراك 
السياسة  يف  انتهج  انه  اعتقد  سلفه.  سياسة  عن 
وهو  بعد،  حقه  يعط  مل  تاريخيا  خطا  الخارجية 
وصلت  بعدما  نتنياهو  مع  كبرية  معركة  يخوض 
املواجهة  خوض  حد  اىل  االرسائيلية  الوقاحة 

السياسية مع اوباما يف داخل الكونغرس.

■ اىل ماذا يؤدي ذلك؟ هل املطلوب مالقاة الرئيس 
االمرييك؟

احسنت  اذا  جدا  مهمة  مفاتيح  ايران  لدى   □
استعاملها، والتزمت تنفيذ االتفاق الغراض سلمية، 
انه  اعتقد  اآلن.  املتبع  املرونة  نهج  اتبعت  واذا 
ارسائيل  من  تنتزع  ان  تستطيع  معني  مدى  عىل 
لديها. ارسائيل دولة حليفة  الذرائع والحجج  كل 
مفيدة المريكا. اذا نظرنا اليوم اىل املشهد االقليمي، 
انتهت، وامريكا دولة عظمى  الباردة  الحرب  فان 

عرب  كذلك  وتركيا  امريكا  حلفاء  العرب  ومعظم 
الحياد،  عىل  ايران  ان  لنفرتض  االطليس.  الحلف 
متحالفة  عمليا  اصبحت  املنطقة  كل  ان  يعني 
مع امريكا او ليست عدوة لها. ما الفائدة اذا من 
متتلك  التي  امريكا  اىل  تقدمه  الذي  ما  ارسائيل؟ 
والعراق وتركيا،  الخليج  قواعد عسكرية يف دول 
وقواعد عسكرية بريطانية حليفة يف قربص، وايران 
تم تحييدها، كام ان مرص واالردن قريبان جدا منها، 
يف حني ان الوضع يف سوريا والعراق يرىث له. َمن 
يشكل اليوم خطرا عىل امريكا؟ هل امريكا يف حاجة 
املنطقة؟ كل هذه  عنها يف  تدافع  اىل ارسائيل يك 

املقولة ترضب اذا عملت ايران يف هذا االتجاه. 

■ اال ترى ان التسوية االقليمية اضحت اقرب بعد 
توقيع اتفاق فيينا؟

نحتاج  االقليمي  املستوى  عىل  ذلك.  ارى  ال   □
مل  االرسائييل   - العريب  النزاع  عدة.  تسويات  اىل 
يعد مدرجا يف االجندة حاليا، ومثة صعوبة كبرية 
السباب شتى نتيجة تعنت ارسائيل وتطرفها وعدم 
امتالكها نية للتسوية، كام ان الوضع الفلسطيني 
القضية  يؤذي  الفلسطيني  واالنقسام  جدا  يسء 
الفلسطينية، والحرب يف سوريا بالغة التعقيد وال 
من  والدولية  االقليمية  واملواقف  قريبة،  حلول 
َمن  تزال عىل حالها. مخطئ  السورية ال  الحرب 

يعتقد ان ايران ستغري مواقفها من سوريا نتيجة 
اتفاق فيينا.

■ لو سلمنا جدال بأن االتجاه اىل انجاز التسوية، 
هل تتم رزمة واحدة ام عرب تفكيك امللفات؟

□ كل ملف له طبيعته الخاصة وازمته املختلفة، 
العامل  دول  واهتاممات  مختلفة،  تاليا  والحلول 
التي  سوريا  الكبرية هي  االزمة  ان  ارى  مختلفة. 
لها تداعيات عميقة عىل كل الوضع االقليمي وهي 
ضمن  قريبا  حلول  امكان  ارى  ال  تعقيدا.  االكرث 
رزمة واحدة الزمات مختلفة يف طبيعتها ومسارها 

واطرافها وارتباطها مبصالح الدول الكربى.

■ هل من انعكاسات التفاق فيينا عىل لبنان؟
□ ال اعتقد ان لبنان يتأثر بعالقات ايران مع امريكا 
واوروبا. للسعودية كام اليران اولويات عدة قبل 
لبنان. االولوية السعودية هي اليمن ومن ثم سوريا 
عالقاتها  تطبيع  ابرزها  اولويات  اليران  والعراق. 
وسوريا.  والعراق  افغانستان  ثم  ومن  العامل  مع 
فيينا  التفاق  وااليجابية  االوضح  االنعكاسات 
انسحاب  بعد  افغانستان  يف  الوضع  عىل  ستكون 
دول التحالف. اما امللف اللبناين، فله جانب داخيل 
وجانب خارجي، والجانبان يف االهمية نفسها خالفا 

للمراحل السابقة.

يف  النووي  االتفاق  احدثه  الذي  التحول  ما   ■
مسار الديبلوماسية الدولية؟

املسار  اما  املايض،  متوز  يف  االتفاق  انجز   □
كان   العراق.  حرب  قبل  وبدأ  جدا  فطويل 
الخرباء االيرانيون يعتربون التقنية النووية جزءا 
من كرامة الشعب االيراين وال تنازل عنها. هذا 
نهائيا يف  يعترب  مكان  اىل  الطويل وصل  املسار 
العالقة بني ايران والواليات املتحدة االمريكية. 
من  طويل  ملسار  ترجمة  االتفاق  هذا  يعني 
الدول  مع  تتعامل  التي  الدولية  الديبلوماسية 
انطالقا من عقيدة سعى الرئيس باراك اوباما اىل 
الدميوقراطيون  دميوقراطي.  كرئيس  ترسيخها 
يعتمدون القليل من السياسة الخارجية والكثري 

من السياسة الداخلية، والرتجمة الفعلية لهذه 
ايران.  مع  النووي  االتفاق  يف  كانت  السياسة 
الدول  شؤون  يف  التدخل  ان  عىل  يركز  اوباما 
يجب ان ال يحصل، واذا حصل يجب ان يكون 
ال  ان  يجب  والتدخل  املتحدة،  االمم  بضامن 
يكون يف الشؤون الداخلية امنا عرب تطوير هذه 
الشعوب ضمن مفاهيمها وثقافاتها وحرياتها، 
عىل  كبرية  نفقات  هناك  تكون  ال  ان  وينبغي 
خارج الواليات املتحدة، بل ان ترتكز يف داخلها. 
تقاطعت  الخارجية  السياسة  يف  العقيدة  هذه 
مع ظروف الجمهورية االسالمية االيرانية، فاىت 
االتفاق تتويجا ملسار طويل ثبتته هذه العقيدة 

الدميوقراطية.

قطار: التفاوض قد يؤثر ايجابا
اذا اشارت التسوية الى على ضبط االرهاب واعادة االستقرار

ان الحدود ثابتة والنظام 
ديموقراطي، فان لبنان 

من اوائل الدول التي 
مشكلتها تحل 

 الوزير السابق الدكتور دميانوس قطار.
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بالتدخل  الحل  مرحلة  من  انتقلنا  هل   ■
العسكري اىل مرحلة الحل وفق قاعدة التفاوض؟
□ ستكون دامئا بحسب حجم الدولة واشكاليتها 
واملعطيات املحيطة بها. اذا اخذنا ازمات الرشق 
فهي  وافغانستان،  العراق  ومنها  االوسط، 
اتت مع نظام جمهوري  االمريكيني  اىل  بالنسبة 
التدخل يف الخارج رضورة لحامية امريكا  يعترب 
واقتصادها، ألن العقل الجمهوري يركز عىل ان 
االزدهار يف امريكا مرتكز عىل الطاقة واالستدانة، 
التدخل  عرب  الطاقة  لجلب  الخروج  وعليهم 
واالستدانة.  لذلك ال ميكن اعتبار عدم التدخل 
العسكري حسم، فقد يفوز الحزب الجمهوري يف 
االنتخابات الرئاسية ويعود اىل مدرسته، ويعترب 
ان الفراغ الذي احدثه الحزب الدميوقراطي يف 
الغياب عن العراق، واالنسحاب من افغانستان، 
للدول  سمحت  مفككة  ودوال  فراغات  اوجد 
املتطرفة والعنيفة بأن تظهر، وتاليا يشكل خطرا 
االستدانة،  عىل  القدرة  ويضعف  الطاقة  عىل 
ويعودون اىل عقيدة وجوب التدخل العسكري. 
لكن ال شك يف ان االتفاق النووي يؤكد ان املسار 

التفاويض يؤدي اىل نتائج.

سياسة  ضمور  ان  اعتبار  االمكان  يف  هل   ■
القطب االوحد هي التي ادت اىل انتهاج السياسة 

الجديدة دوليا؟
□ حجم امريكا وطموحاتها يف الخارج، ورمبا ايضا 
التخطيط والتنفيذ، ساهم يف  بعض االخطاء يف 
انتشارها يف العامل بقوة. اليوم ال استغناء يف العامل 

عن قوة الواليات املتحدة. لكن السؤال هو كيف 
تتفاعل هذه القوة مع مطالب الشعوب ونظرتها 
يأخذ جدال،  املوضوع  الحياة وحريتها؟ هذا  اىل 
قرب  مع  حاليا  للسياسة  كبرية  مراجعة  ومثة 
انتهاء والية اوباما. لكن ال ميكن اعتبار ان امريكا 
القطب االوحد قد انتهت. قوة الواليات املتحدة 
ستبقى لفرتة من الوقت، اما تفاعلها مع العامل 

فسوف يتغري بعد هذا االتفاق يف منطقتنا.

ابرام  بعد  االقليمية  التسوية  اقرتبت  هل   ■
االتفاق النووي؟

□ نتمنى ذلك. انا اعترب ان الرصاع الفلسطيني 
- االرسائييل ما زال يف جوهر االزمة االقليمية. 
حق  عن  االزمة  هذه  مع  يتفاعل  َمن  هناك 
وصدق، وهناك َمن يستعملها من ضمن التجاذب 
االقليمي. من هنا  ال اعتقد ان التسوية االقليمية 
اقرتبت، امنا فتح مجال الن يصبح يف قلب هذه 

املنطقة تفاعالن وليس تفاعال منفردا.

■ هذا يعني ان االتفاق النووي سيسهل مرشوع 
منها  القديم  املنطقة،  ملفات  لكل  التسوية 

والجديد؟
□ هو من اجل ايجاد اوزان جديدة. وزن ايران 
عسكرية  حركات  عرب  شيئا  كان  االتفاق  قبل 
اقتصادية واجتامعية كانت مرفوضة من امريكا، 
وبعده اصبح شيئا آخر. اما راهنا سواء يف لبنان او 
العراق او اليمن او سوريا، نشعر بان كل حلفاء 
االرادة  تفاعلوا فرتة طويلة عكس  الذين  ايران 

االمريكية، اصبحوا اليوم جزءا من وزن فاعل يف 
التفاوض عىل شكل املنطقة املقبل، هل يسهل 
ذلك االمر او يصعبه؟ علينا النظر اىل تفاعل حلفاء 
امريكا اآلخرين. اذا استمر النفس الدميوقراطي، 
امن ارسائيل وتدفق  تأمني  امريكا  يهم   ما  فان 
النفط واالستقرار، النها مل تعد مستعدة لالنتشار 

عىل االرض يف مناطق الرصاع.

كيف  التسوية،  انجاز  اىل  االتجاه  كان  اذا   ■
ستكون؟

□ هناك صعوبة للحل برزمة واحدة ألن لكل 
تكون  ان  لكن ميكن  كافية.  تعقيدات  مشكلة  
هناك نظرة شاملة اىل املنطقة. مثة سؤاالن ينبغي 
ام  هي  كام  الحدود  تبقى  هل  عنهام:  االجابة 
تتغري؟ وهل تبقى االنظمة كام هي ام تتغري؟ ال 
بد من القول ان التوجه العاملي هو اىل عدم تغيري 

الحدود.

■ اين موقع لبنان يف التسوية االقليمية، وما هو 
املعول يف شأنها لحل ازمته؟

القيام  عىل  وارصاره  اللبناين  الشعب  ارادة   □
مببادرة الصالح ما ميكن اصالحه يف الداخل، هام 
االساس. لكن السؤال: اىل اي مدى لدى اللبنانيني 
يصبحوا  وان  واصالحه  نظامهم  لتطوير  ارادة 
قدرة  مثة  اآلن  والطوائف؟  للمناطق  عابرين 
تعطيلية لكل االطراف، واذا مل تتوافر ارادة جامعة  
ستستمر القدرة عىل التعطيل، وليس القدرة عىل 
الحل. اذا اشارت التسوية االقليمية اىل ان الحدود 
ثابتة والنظام تعددي دميوقراطي، هذا يعني ان 

لبنان من اوائل الدول التي ستحل مشكلتها.

■ ماذا عن امكان اعتبار ان للبنان وضعا خاصا 
انتظار  عن  معزل  يف  ازمته  حل  ميكن  بحيث 
التسوية الشاملة كونه امللف االسهل عىل الحل؟

الداخل،  الخارج، صعب من  لبنان سهل من   □
الن هناك تراخيا كبريا جدا من القوى السياسية 
دخلت  كونها  الجامعة،  االرادة  يخص  ما  يف 
التقوقع  من  حاال  االخرية  العرش  السنوات  يف 
والتموضع السلبي. اما اذا فك التشنج االقليمي 
عرب التوجه اىل التفاوض فسننتقل اىل التموضع 
االيجايب. خالصة القول ان ازمتنا سهلة جدا اذا 
اذا  جدا  وصعبة  قوية،  اللبنانية  االرادة  كانت 

كانت ضعيفة.
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تفقدا مشروع النظارة الموقتة "من العتمة إلى الضوء"
الوزير املشنوق: ما حّققه األمن العام للنازحني عجزت عنه دول 

اللواء إبراهيم: مستمّرون في دفع أبالسة اإلرهاب عن بوابتنا

اللواء  العام  لالمن  العام  واملدير  املشنوق  نهاد  والبلديات  الداخلية  وزير  تفقد 
عباس ابراهيم منشآت املقر الجديد للنظارة املوقتة لالمن العام، الجاري بناؤها 
يف منطقة ساعة العبد يف جوار مبنى االمن العام يف بريوت، واطلعا عىل االشغال 

الجارية فيها

احتفال  النظارة  منشآت  عىل  الجولة  سبق 
االمن  نشيد  ثم  الوطني،  بالنشيد  افتتح 
كلمة  ابراهيم  اللواء  ذلك  بعد  القى  العام. 
رحب يف بدايتها بوزير الداخلية، فقال: "اهال 
واياكم  لالطالع  املوقع  هذا  يف  بكم  وسهال 
اليه مراحل تشييد  ما وصلت  عن قرب عىل 
املبنى النموذجي لنظارة االمن العام املوقتة، 
منها  االنتهاء  يف  نأمل  التي  االشغال  وتفقد 
اياد  لكم  كانت  العام.  هذا  نهاية  الله  باذن 
ماديا  االنساين  املرشوع  هذا  دعم  يف  بيض 
ومعنويا، وانتم الذين مل توفروا جهدا يف هذا 
حديثة  سجون  بناء  يف  وطموحاتكم  املجال، 
شاهدة عىل ذلك رغم كرثة السجون االدارية 
تحرير  عالية، ومنعت من  بنت جدرانا  التي 
اليها  تحتاج  التي  املشاريع  الطالق  املوازنات 

البالد، فكانت لكم املبادرة بانشاء صندوق يف 
السجون  بناء  عملية  لتمويل  الداخلية  وزارة 

وتحديثها".  
االمن  لنظارة  جديد  مركز  بناء  "ان  اضاف:   
قدما  امليض  عىل  وصالبة  عزما  يزيدنا  العام 
يف تحقيق الخطة التي وضعناها نصب اعيننا 
القيادة  زمام  لتسلمنا  االوىل  الساعة  منذ 

واللواء ابراهيم.الوزير املشنوق يستعرض ثلة من عنارص االمن العام.

وقوفا للنشيد الوطني.

نشاطات

والتطوير  التحديث  عرب  العام،  االمن  يف 
يف  والتوسع  واللوجستية،  واالدارة  والتنظيم 
يستحقون  الذين  للمواطنني  الخدمات  توفري 
الزم  كرشط  واهتامم،  عناية  كل  دولتهم  من 
عليها، خصوصا  والرهان  بها  االميان  الستمرار 
التي ترخي بظاللها  الصعبة  يف هذه االحوال 
الثقيلة عىل لبنان، وتجعل الحياة فيه مغامرة 
فعلية وسط عجز واضح، تواطأت عىل انتاجه 
عواصف دولية واقليمية هوجاء نجتهد لوقف 
متناسلة  سياسية  وازمات  تخومه،  عند  عبثها 
بني  اتساعا  االنقسامات  تزيد  ومتوالدة 

مكونات الوطن".
االمني  "الجانب  ان  ابراهيم  اللواء  واعترب 
الجانب  مع  يرتافق  العام  االمن  عمل  يف 
عىل  حرصنا  مع  ويتالزم  واالداري،  التنظيمي 
تطبيق  يف  يحتذى  مثاال  املديرية  هذه  جعل 
وتوظيفها  والحداثة،  الشفافية  معايري  كل 
العرب  والرعايا  اللبناين  املواطن  خدمة  يف 
عنارص  دور  تعزيز  يف  وكذلك  واالجانب، 
وتحصينهم  املختلفة،  رتبهم  عىل  املديرية 
بالكفاية وتطوير ادائهم. من هنا كان حرصنا 
املوقتة  العام  االمن  نظارة  تحديث  عىل 
مع  متطابقة  لتأيت  وتجهيزها،  وتجديدها 
ان  االنسان.  حقوق  لرشعة  الدولية  املعايري 
وامىل  ذهني  يف  علق  الحالية  النظارة  وضع 
وقلت  لها،  االوىل  زياريت  منذ  اهتاممي  عيل 
يف  النظارة  هذه  تبقى  ان  علينا  عار  يومها 
وقد  املبادرة.  فكانت  الجرس.  تحت  موقعها 
وانطالق  مرادنا  بلوغ  يف  الحمد،  ولله  ُوفقنا، 
الذي سيجهز  الجديد  البناء  العمل يف تشييد 
يحالون  الذين  االجانب  املوقوفني  الستقبال 
ملثولهم  استعدادا  توقيفهم  لدى  سواء  اليها، 
انتظار  يف  اليها  نقلهم  لدى  او  القضاء،  امام 

بت وضعهم بعد انقضاء مدة محكوميتهم".
اياها  ستزود  التي  التجهيزات  "ان  واعلن 
النظارة الجديدة تتوافر فيها الرشوط الصحية 

املعتمدة  االنسانية  القواعد  والبيئية، وتراعي 
املوقوفني  مع  التعامل  يف  العام،   االمن  يف 
الذين ُينقلون اليها. ما قمنا به يف هذا املجال 
لهذه  واملحلية  الدولية  املعايري  مع  يتامثل 
تبجح.  او  منة  دون  من  ذلك  نورد  الحقوق. 
املقومات  توفري رشوط  نفعل سوى  فنحن مل 
االساسية البديهية، وهي رشوط ال يفيد منها 
العام  االمن  عنارص  بل  فحسب،  املوقوفون 
النظارة  اروقة  يف  مهامتهم  يزاولون  الذين 
اصعب  ظروف  ويف  عملهم،  بحكم  لسنوات 
تم  وقد  املوقوفون.  يعيشها  التي  تلك  من 

ومنظامت  جمعيات  مع  بالتعاون  تدريبهم 
مثاال  عملهم  ليكون  واجنبية  محلية  انسانية 
ُيحتذى به، يك يبقى لبنان يف الجانب امليضء 
من العامل  مبا يعزز مكانته يف املحافل الوطنية 

والدولية". 
مجددا  لكم  "اشكر  ابراهيم:  اللواء  وختم 
املناسبة، ودعمكم  الكريم يف هذه  حضوركم 
من  النظارة  ينقل  الذي  املرشوع  لهذا  الكبري 
روح  يعكس  ما  الشمس،  ضوء  اىل  العتمة 
ومهامتنا،  عملنا  يف  نلتزمها  التي  الشفافية 
االمن  ان  عىل  امامكم  اللبنانيني  ونعاهد 

التي  الدرع  وسيبقى  البلد،  امن  ملتزم  العام 
وخارجية،  داخلية  االمنية  لالخطار  تتصدى 
والوافدين  املواطنني  ومثاال يف تسهيل شؤون 
مستوفية  كانت  طاملا  معامالتهم  وتسيري 
ابالسة  دفع  يف  سيستمر  القانونية.  الرشوط 
االرهاب عن بوابة لبنان التي نتوىل مع رفاقنا 
حراستها  واالمنية  العسكرية  االجهزة  كل  يف 

وفداءها".
والقى الوزير املشنوق كلمة استهلها بالتعليق 
عىل مضمون كلمة اللواء ابراهيم، فقال: "اللواء 
ابراهيم قال انا صندوق دعم، لكنه مل يقل انه 
هو دعم الصندوق قبل ان يساهم الصندوق 
متفقدا  يوما  نفيس  احسب  مل  املركز.  بهذا 
او  بناء  مراحل  من  مرحلة  مدشنا  او  اعامال 
تأهيل نظارة موقتة، ألن طبيعتي مختلفة. انا 
امضيت  الدميوقراطية.  ورؤية  للحرية  عاشق 
السيايس،  العمل  يف  عمري  من  طويلة  فرتة 
وانا مؤمن بهذا االقتناع، ودفعت امثانه سجنا 
ونفيا واقصاء. مل احسب نفيس اجول يف االرض 
ابراهيم  اللواء  وكان يرافقنا يف بعض االحيان 
عند االصدقاء واالشقاء واالخوة، من دولة اىل 
اخرى، طالبا العون لبناء سجون.  ليس تفننا 
او ابتكارا يف حجز حرية فرد، بل ليعيش هذا 
الفرد املرتكب الذي اقتحم حصن االخرين يف 
انساين تحت  حريتهم ويف حركتهم، يف موئل 
سقف القانون، ولتكون له حريته يف الحدود 

التي يضمنها الدستور ويكفلها". 
من  كلمتي  يف  انطلق  ان  "احببت  اضاف: 
هاتني النقطتني، القول ان اهم ما يناضل من 
الحرية  االنسان يف مسريته هو حريته.  اجله 
االلهام  ومصدر  الحياة  اساس  هي  التي 
محيطنا،  يف  امامنا،  نرى  نحن  وها  والتقدم. 
حجز  بسبب  وتتهاوى  االنظمة  تهاوت  كيف 
القول  فاتني  الدميوقراطية.  وانعدام  الحرية 
التي  الدول  استطعنا، عىل رغم متنع كل  اننا 
زرناها ليساعدوننا عىل بناء سجن، ان نحصل 
اللبنانية  الخزينة  من  وحثيث  جدي  بجهد 
لبناء  امرييك  دوالر  مليون   55 مبلغ  عىل 
سجن حديث يتسع اللف سجني. واستطعنا، 
دوالر  مليون   11 جمع  نفسها،  بالشفافية 
والرشكات  املصارف  من  الخاص  القطاع  من 
ماليني  بخمسة  ساهمنا  واالفراد.  واالصدقاء 
الذي تحدثنا عنه، ويف  الالزم للسجن  الكامل 

الوزير املشنوق: النظارة 
املوقتة موئل انساني 

تحت سقف القانون



2627
عدد 25 - تشرين األول 2015عدد 25 - تشرين األول 2015

الن  املوقتة،  النظارة  هذه  بناء  يف  املساهمة 
السابق  للمركز  كانت  التي  املعيبة  الصورة 
وكانت  عدة،  دول  سفراء  عليها  احتج  التي 
معيبة الدارة الدولة وليست الدارة االمن. لو 
املركز. ساهمنا  بقي هذا  ملا  الدولة  تجاوبت 
ثكنة  يف  موقت  توقيف  مركز  بناء  يف  ايضا 
العسكرية،  للرشطة  التابع  الدين  فخر  االمري 
املحكمة  اىل  نقلهم  قبل  سجني  ملئة  ويتسع 
العسكرية. وان شاء الله نستطيع ان نكمل يف 
بناء سجون او نظارات موقتة لنحّسن صورة 
ويقيض  اخطأ  لسجني  معاملته  عن  لبنان 

عقوبته مبا يكفله له الدستور".
رفقة  ابراهيم  واللواء  "بيني  ما  ان  واعترب 
منا  لكل  املواقع  اختلفت  عاما.   25 عمرها 
يف السياسة. هو يف موقعه يف الدولة، وانا يف 
موقعي معارضا او منفيا. لكننا مل نختلف يوما 
يف الوطنية. كالنا مل يفارق وطنيته يف اصعب 
الظروف حتى. وهو اليوم ميارس مهامته من 
اللبنانيني،  موقع املسؤولية الوطنية تجاه كل 
وافرادا  ضباطا  عليكم.  معتمدا  بكم  محاطا 
اربعة  يف  العمل  من  كبرية  اثقاال  تتحملون 

ملفات رئيسية:
من  ليس  السوريون:  النازحون  هو  االول   •
مليونا  يستوعب  ان  استطاع  العامل  يف  بلد 
عدد  من   %30 اي  نازح،  مليون  ونصف 
سكانه يف فرتة 24 شهرا. التجربة امامنا. تضج 
اوروبا القارة اليوم ويتدخل كل زعامء العامل 
نحن،  حال.  يجدون  وال  النازحني  ملف  يف 
مع  واخوته  اللبناين  الشعب  صدق  بسبب 
الشعب السوري، وحسن ادارتكم هذا امللف، 
استطعنا تجاوز الكثري من املطبات السياسية 
االخالقي،  باملعنى  واملادية  واالنسانية 
واستطعنا استيعاب هذا االمر عىل نحو شبه 
التعب  مدى  معكم  اتحسس  هنا  مضمون. 
مع  املضني،  العمل  يوميا يف  تواجهونه  الذي 
السوريني  النازحني  من  الهائلة  االعداد  تزايد 
وغريهم من العرب واالجانب، والذين عملتم 
وترتيب  الحدود،  عىل  استقبالهم  عىل حسن 
اقاماتهم  ومعالجة  وتسجيلهم،  اوضاعهم 
لكم لحظهم يف  ليتسنى  البلد،   وتسويتها يف 
جداول حفاظا عىل سالمتهم من جهة، وعىل 
وسط  ثانية،  جهة  من  للبلد  االمنية  االوضاع 

تقدم من جهات  التي  واالغراءات  التحديات 
وجامعات متطرفة السقاط البلد يف اتون فنت 

ومشاكل، نحن يف غنى عنها.
وها  عاملية.  السوريني  النازحني  ازمة  اضحت 
يف  بينها  ما  يف  تتخبط  االوروبية  الدول  هي 
ميثلون  وهم  وتوزيعهم،  استقبالهم  كيفية 
متفرجا  بقي  العامل  هو  وها  ذاتها.  يف  قارة 
كيلومرتا   10452 مساحته  صغري  بلد  عىل 
مربعا يستقبل اضعاف االعداد التي نزحت يف 
اتجاه اوروبا. انتم يف االمن العام تحديدا كان 
نسمعه  الذي  الكالم  رغم  الكبري  الدور  لكم 
الناس، ويف وضع االمور  بتسهيل حياة هؤالء 
يف نصابها القانوين بالحد العقالين وليس الحد 
املطلق والتي ال ميكن ان تعالج مع وجود هذا 
البلد  اىل  اندفعوا  النازحني  الكبري من  الحجم 
سنة 2012. لذلك، رغم عدم حصولنا عىل اي 
مساعدات جدية، ومل يقدم لنا احد يد العون، 
استطعتم يف االمن العام ان تخففوا اكرث من 
نصف الوجع واكرث من نصف الفوىض بضبط 
لكن   ،%100 ليس  النازحني  هؤالء  اوضاع 
النسبة التي تحققت يف لبنان اعتقد ان دوال 

 %5 توازي  اعداد  تجاوز  تستطع  مل  اوروبية 
من االعداد التي لدينا. فتهنئتي لكم عىل هذا 
الله  شاء  وان  تحملتم،  انكم  واقدر  الجهد، 
وان  وستتحملون،  اكرث  التحمل  تستطيعون 
شاء الله يكون لدينا القدرة عىل افتتاح مراكز 
النازحني  قضايا  ملعالجة  املناطق  يف  اخرى 

وتسوية اوضاعهم.
ملف  هذا  املعلومات:  جمع  هو  الثاين   •
تاريخي يف االمن العام. االمن العام قبل عهد 
اداريا  االول  اختصاصه  كان  ابراهيم  اللواء 
الشأن  يف  لكن  كثرية،  خدمات  عن  فضال 
السيايس كان اختصاصه االول جمع املعلومات 
وتصفيتها والخروج منها باستنتاجات سياسية 
عند  االعتبار  يف  السياسية  القيادة  تاخذها 
سنة  يف  انه  اقول  ان  اود  القرارات.  اتخاذ 
وزارة  يف  وجودي  عىل  منرصمة  سنة  ونصف 
الداخلية، كان مكتب املعلومات لالمن العام 
يقوم بواجبه عىل اكمل وجه، ومبتابعة حثيثة 
يف  نراها  التي  من  بكثري  اكرب  بأمور  وجدية 
هذه  عنوان  الن  والتلفزيونات،  الصحف 
املعلومات الرئييس محاربة االرهاب والحصول 
اي  او  تدبري  اي  عن  مسبقة  معلومات  عىل 
سنة  ونصف  سنة  يف  تجربتي  يعد.  مخطط 
ناجحة  كانت  العام  االمن  يف  املسؤولني  مع 
جدا يف كل املجاالت التي تداولنا فيها يف شأن 

املعلومات.
• امللف الثالث هو مواجهة االرهاب: برصاحة 
منذ عام 1990 مل يسبق لالجهزة االمنية الثالثة، 

اي االمن العام وقوى االمن الداخيل ومخابرات 
الجيش، ان تعاونت عىل نحو تعاونها يف سنة 
نجاح  اىل  ادى  التعاون  هذا  سنة.  ونصف 
واالجنبية  العربية  الدول  يف  مسبوق  غري  كبري 
لبنان  لكن برصاحة،  االمور  نبّسط  حتى. نحن 
التي  الوحيدة  العربية  الدولة  يكون  ان  ميكن 
وطني  بتامسك  االرهاب  تواجه  ان  استطاعت 
غري طائفي وغري مذهبي، وعرب الدولة والدولة 
جعل  ما  وهذا  ننجح،  جعلنا  ما  وهذا  فقط. 
كلص ابواب العامل عىل االقل باملعنى السيايس 
انجاز.  اصحاب  باعتبارنا  لنا  تفتح  واالمني 
استذكر هنا عملية استباقية حصلت يف "اوتيل 
دي روي". اتصل يب مسؤول عريب كبري وقال يل 
من  الننا  باالطمئنان  يشعر  االوىل،  للمرة  انه، 
بالقبض  عملية  استباق  استطاعوا  الذين  القلة 
بقي  والثاين  تويف  احدهام  اثنني  ارهابيني  عىل 
عىل قيد الحياة. هذا عمل غري مسبوق. نحن 
مسبوق  غري  عمل  لكنه  احيانا،  االمور  نبّسط 
الكثري  ايضا  اعرف  الوطني.  الطابع  اخذ  ألنه 
شعبة  امتتها  التي  االستباقية  العمليات  من 
املعلومات. لوال تعاون االمن العام يف اللحظة 
بعملية  القيام  استطعنا  كنا  ملا  املناسبة، 
"اوتيل  يف  حصلت  التي  مستوى  يف  استباقية 
نابوليون" آنذاك، والشخص محتجز حتى اآلن. 

هذا استثناء وليس قاعدة عادية، وهو يعتمد 
يف  املعلومات  اجهزة  بني  التعاون  متاسك  عىل 
العام. واالمن  والجيش  الداخيل  االمن   قوى 

الذي  االول  الوجه  انكم  هو  الرابع  امللف   •
او  بلدهم،  اىل  العائدين  اللبنانيني  يستقبل 
كل  عىل  لبنان،  اىل  اآلتني  واالجانب  العرب 
املعابر الحدودية. للوهلة االوىل، يبدو للبعض 
صحيح.  غري  وهذا  عادية،  مهمة  هذه  ان 
االقل  عىل  سنة  ونصف  سنة  خالل  اثبتم  لقد 
مبتابعتي انكم اهل لهذه املهمة، حتى الشكاوى 
التي تأتينا محدودة وبسيطة، وتجري معالجتها 
ارسع بكثري مام اعتاد عليه الكثري من الدوائر 
االخرى يف الدولة من تجاهل حتى لالستامع اىل 

الشكاوى، فتحية لكم مرة اخرى".
بعد ذلك عرض تفصييل عن املرشوع الجديد 
والظروف التي دفعت اىل بنائه ليكون بديال 
الرئيس  تحت جرس  القائم  الحايل،  املقر  من 
من  املوقوفني  استيعاب  بغية  هرواي،  الياس 
الصحية  الظروف  افضل  يف  واالجانب  العرب 
واالنسانية واالمنية، ومبا تقول به املعاهدات 
التي يعرتف بها  الدولية واالنسانية  واملواثيق 
املقر  اىل  التطرق  كان  ثم  ويحرتمها.  لبنان 
احد  بحيث خصص  منشآت،  من  يحويه  وما 
اجنحته كنظارة توقيف موقتة للرجال واخرى 
تتصل  التي  بهام  امللحقة  واملكاتب  للنساء، 
االجراء  "دائرة  مكاتب  حيث  اوال،  بادارته 
والتحقيق" واملستوصف الطبي الخاص باملقر، 
االنسان  حقوق  جمعيات  ملمثيل  واخرى 
واملؤسسات االنسانية واالجتامعية التي تعنى 
منها  املحلية  واملوقوفني  السجناء  بشؤون 
بالنظارة   واالجنبية والدولية، ومكاتب خاصة 
ومتمامتها  والصيانة  واالستعالمات  والتحقيق 
من مطبخ ومنتفعات اخرى، اضافة اىل تحويل 
يسمح  ومسقوف  مقفل  مكان  اىل  سطحه 
بالتنزه للموقوفني يف االوقات املسموح بها.   

عىل االثر جال الوزير املشنوق واللواء ابراهيم 
الرشكة  يرافقهام مهندسان من  املنشآت  عىل 
امللتزمة قدما رشوحا عن اعامل التنفيذ، وما 
مبا  تبقى،  وما  اليوم  حتى  املرشوع  من  انجز 
واملستوصف  بالنساء  الخاص  الجناح  فيه 
وبعض املنشآت الحيوية امللحقة بهام املتوقع 
ليتسع  املقبل،  العام  اقصاها  مهلة  يف  امتامها 
او  للمحاكمة  يخضعون  موقوفا   748 لنحو 
انهوا محكومياتهم يف انتظار تسوية اوضاعهم 

القانونية واالدارية. 

وزير الداخلية متكلاًم يف اإلحتفال. الوزير املشنوق واللواء إبراهيم يف طريقهام اىل مبنى النظارة املوقتة الجديدة.

مبنى النظارة املوقتة.

 اللواء إبراهيم: اللبنانيون 
يستحقون من دولتهم 

االهتمام كي يراهنوا عليها

تنجز انشاءات النظارة 
املوقتة في موعد أقصاه 

رأس السنة
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... ودّشن درجًا كهربائيًا لذوي الحاجات 
في دائرة بيروت اإلقليمية 

رعى تخريج طالب الجامعة األميركية للثقافة والتعليم 
اللواء إبراهيم: ولّى زمن فرض األمن بالقهر واإلخضاع

دشن املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم الدرج الكهربايئ يف 
دائرة بريوت االقليمية يف املديرية العامة لالمن العام، كان قدمه هبة 
تجمع رجال االعامل للدعم والتطوير )ADARI(. يرمي الدرج الكهربايئ 
اىل تسهيل حركة ذوي الحاجات الخاصة عندما يكونون يف صدد التقدم 

مبعامالت لدى االمن العام.
دوغان  الدين  محي  للتجمع  االدارية  الهيئة  رئيس  االحتفال  يف  شارك 
ملص  ولؤي  الرشيف  السميع  عبد  واالعضاء  شاهني  عبدالله  ونائبه 
وباسم بواب، اىل رئيس دائرة بريوت املقدم عامد دمشقية وضباط كبار.
بعد قص الرشيط، القى رئيس التجمع كلمة قال فيها ان الهبة "ال تقاس 
بحجم االمن العام ودوره، لكنها خطوة تعزز توفري الظروف املثىل لذوي 
يطلبونها".  التي  العام  االمن  خدمات  عىل  للحصول  الخاصة  الحاجات 
واكد ان الخطوة "ترتجم رشعة ارادة تؤكد رضورة احرتام القيم واآلداب 

العامة ونبذ التفرقة، والتزام الصدقية، والتقيد بالنزاهة والحرفية لدى 
مامرسة االعضاء اعاملهم التجارية بكل شفافية وانصاف، ودعم املجتمع، 

واملساعدة عىل تطوير املؤسسات".
االشارات  "من  فيها  ان  معتربا  مبادرته،  للتجمع  ابراهيم  اللواء  وشكر 
الخدمة لجميع املواطنني  العام  العامة لالمن  ما يكفي لتوفري املديرية 
واملقيمني، مبن فيهم ذوو الحاجات الخاصة يف افضل الظروف االدارية 
احتسابها  "ال ميكن  لخطوة  تقديره  واالجتامعية". وعرّب عن  واالنسانية 
من بابها املادي بل االجتامعي واالنساين، يك تتوافر لدوائر االمن العام 
كل مقومات الخدمة بغية تحقيق املساواة بني املواطنني جميعا"، مجددا 
التأكيد ان االمن العام "سعى وال يزال يف سبيل تطوير الخدمات االدارية 
وفق خطة تطويرية تتناول مناحي العمل االداري والتقني واالجتامعي، 

اىل الدور االمني للمديرية".

الجامعة  ابراهيم دعوة  اللواء عباس  العام  العام لالمن  املدير  لبى 
االمريكية للثقافة والتعليم يف مدينة النبطية لرعاية احتفال تكرميي 
لطالبها املتخرجني، يف حضور عمداء الكليات واساتذتها وشخصيات.
فكلمة  قرنبش،  عيل  الشاعر  من  ترحيب  ثم  الوطني،  النشيد 
الدكتور هاين  النبطية  للثقافة والتعليم يف  الجامعة االمريكية  ملدير 
حيدورة اثنى فيها عىل رعاية اللواء ابراهيم وحضوره هو »الغارق 
يف مشاكل وطننا الحبيب، االمنية واالجتامعية«. وتوجه اليه قائال: 
»ال يستطيع احد ان ينكر مدى التأثري االيجايب للعمل الذي تقوم 

به من خالل القبض عىل شبكات االرهاب واملفاوضات الشاقة«. 
الرائدة  املدينة  هذه  »من  فيها:  قال  كلمة  ابراهيم  اللواء  والقى 
املختارة  والنخبة  الصباح  كامل  مدينة حسن  عامل،  جبل  قلب  يف 

وتجريبه.اللواء ابراهيم واملشاركون يطلعون عىل مواصفات الدرج الكهربايئ.

يوزع شهادة التخرج. اللواء ابراهيم متحدثا يف الطالب.

ويشارك الطالب يف حمل العلم.

التي اثرت الجنوب فكرا وعلام، وحضنت التنوع السيايس والديني 
ابعادها  بكل  املقاومة  حصون  من  حصنا  وكانت  واالجتامعي، 
وتجلياتها، سالم عليكم ولكم. سالم تستحقونه لجهاد خضتم غامره 
يف كل امليادين. بذلتم دونه عرقا ودمعا ودما امثر يف النبطية ثقافة 
مل  حداثة  اتجهنا.  اينام  نتلمسه  الوجه،  متعدد  وعمرانا  وتطورا 
يف  تتبدى  ووطنية  دينية  تقاليد  معها.  تزاوجت  بل  العراقة،  متح 
تتألق  تربوية  ورصوح  االزمنة،  غابر  اىل  ترقى  متوازنة  احتفاليات 
اختصار  يف  بعطاءاتهم.  والبارزين  بتفوقهم  املتميزين  بطالبها 
والتحصن  باالدب  والتجمل  العلم،  طريقتهم،  عىل  مقاومون  انهم 
بث  عىل  والعمل  للبنان  الوالء  يف  التفاين  يشء  اي  قبل  باالخالق. 
فيها  ونخر  الرتهل،  جفاف  ادركها  التي  رشايينه  يف  التجدد  روح 
اليه  تعيد  نهضة شاملة  اىل  الحاجة  امّس  فبات يف  الفساد عميقا، 
وما  افخاخ،  من  له  ينصب  ما  مواجهة  ليستطيع  وتألقه،  ارشاقته 
اىل  ارجاعه  تريد  مؤامرات  من  يحاك  وما  مكائد،  من  يصادف 
جاهلية مدمرة تقيض عىل البرش قبل الحجر، وتحّور طبيعة رسالته 
كوطن تتالقى فيه االديان الساموية والحضارات، وتتفاعل يف حوار 
الذات االنسانية، وترسم له حدودا تتخطى جغرافيته  دائم برشي 

الضيقة«.
اضاف: »اليوم تنتقلون من مرحلة اىل مرحلة، وتردون عاملا مليئا 
االستقامة  والرش،  الخري  بني  واضحا  وتشهدون رصاعا  بالتناقضات، 
الشفافية  والغموض،  الرصاحة  والكذب،  الصدق  والفساد، 
وتختاروا  متيزوا  ان  عليكم  سيكون  وااللتواء.  النزاهة  وااللتباس، 
سواء السبيل. ال اخالكم اال منحازين اىل منطق القيم الذي يسمو 
التضحيات  عىل  ولذويكم  لكم  ثوابا  تستحقون،  حيث  اىل  بكم 
الغد  صورة  ارى  انني  غالية.  كلفته  كانت  وكم  واملعنوية.  املادية 

ترتسم عىل وجوهكم ويف حدقات عيونكم، واسمع نبض االميان يف 
خلجات قلوبكم. فانتم االمل املرتجى«.

وان  االحتفال،  هذا  راعيا  بينكم  هنا  اكون  ان  »يسعدين  وقال: 
االمن  ان  امامكم  واعلن  الرسمي،  موقعي  من  متكلام  اقف 
وامن  لبنان  عن  الدفاع  يف  صلبا  وقواته  باجهزته  سيبقى  العام 
عىل  وامينا  ومبادرا،  ومتابعا  وساهرا  حارضا  وسيبقى  مواطنيه، 
القانون  سلطة  وتدعيم  الوطني  القرار  لتوحيد  الظروف  توفري 
جئت  واالستثنائية.  الصعبة  االستحقاقات  عند  شأنه  هو  كام 
االمن  فرض  زمن  وىل  لقد  علم.  االمن  ان  لكم  الؤكد  هنا  اىل 
يقوم  رصاع  من  يتجزأ  ال  جزءا  االمن  اصبح  واالخضاع.  بالقهر 
بد  العلمية. من هنا كان ال  والتقدم واملقاربة  التكنولوجيا  عىل 

ميدان«.  كل  ويف  نجاح  لكل  سببا  تكون  ان  من  معكم  للتوأمة 
االمن  تعتربوا من تجربة  ان  قائال: »نريدكم  الخريجني  وخاطب 
العام يف الوالء للبنان، والتجند لخدمته باالخالق والعلم واالميان 
التشبث  خالل  من  رماده  من  االنبعاث  عىل  وبقدرته  املطلق، 
تسوده  وطن  يف  الواحد  العيش  وخصوصا  امليثاقية،  بالقيم 
ويفسح  ابنائه،  لجميع  الفرص  تكافؤ  ويوفر  واملساواة،  العدالة 
اىل  ادعوكم  هنا  املجاالت. من  كل  االرحب يف  املكان  للكفايات 
العامل  امكانات  املتنوع، وتستفيدوا من  قيم وطنكم  تعيشوا  ان 

املفتوح ليك نحمي مستقبلنا معا«.
عىل  الشهادات  وحيدورة  ابراهيم  اللواء  وزع  االحتفال  نهاية  يف 

الطالب.
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في إفتتاح مركز قرطبا اإلقليمي 
اللواء إبراهيم: لبنان يكون دولة قوية أو ال يكون

العام،  لالمن  العامة  املديرية  تعتمدها  متوازن  امناء  لخطة  تنفيذا 
وترجمة لخطوات تقرّب مراكز االمن العام من املناطق السكنية تسهيال 
لخدمات املواطنني، وان يف الجرد، افتتح املدير العام لالمن العام اللواء 
عباس ابراهيم مركز قرطبا االقليمي، الثاين يف قضاء جبيل بعد املدينة.

النائب  زعيرت،  غازي  والنقل  العامة  االشغال  وزير  االحتفال  حرض 
وليد  النائبان  واالصالح،  التغيري  تكتل  رئيس  ممثال  رميا  ايب  سيمون 
خوري وعباس هاشم، املونسنيور رشبل انطون ممثال البطريرك املاروين 
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ممثلون عن رئييس حزيب الكتائب 
والقوات اللبنانية، النواب السابقون نهاد سعيد وشامل موزايا ومهى 
الخوري اسعد وميشال الخوري، الوزير السابق ناجي البستاين، العميد 
العميد ميالد الخوري ممثال املدير  سامي خوري ممثال قائد الجيش، 

العام لقوى االمن الداخيل، اىل شخصيات وضباط.
القى بعد ذلك رئيس  العام.  الوطني، ثم نشيد االمن  النشيد  افتتاحا 
بلدية قرطبا فادي مرتينوس كلمة اعترب فيها "افتتاح املركز يف البلدة 
ومحيطها خطوة مباركة يف مسرية يجب ان تبدأ وتستمر عىل طريق 
االحالم  عداد  يف  ويالالسف،  تنفيذها،  دخل  التي  االدارية،  الالمركزية 
اللبنانية. ليس هناك اطمئنان لدى الرأي العام اللبناين يتقدم االطمئنان 
التجاذب  امللفات واكرثها يف  اخطر  ابراهيم  اللواء  يوفره تسلم  الذي 
التاريخ  صناعة  عىل  والشاهد  املعاش  الجانب  هو  البناء  والتسييس. 
ملدننا وبلداتنا وقرانا، وليس هناك بناء لبناين وطني اال اذا كان حصيلة 
البناء املتنوع واملتكامل لسائر املناطق اللبنانية. ان تجاربنا مع املركزية 
الشديدة مل تفض اال اىل االختناق يف املدن، والهجرة من االرياف، وان 
الدولة  عرص  عىل  شاهدا  كانت  واالرياف  املناطق  امناء  مع  تجربتنا 

العزيزة واالستقرار يف عهد الرئيس فؤاد شهاب".
اىل  الدولة  مؤسسات  تعرض  لحظة  يف  النموذج  الدولة  "رجل  وحيا 

رئيس بلدية قرطبا فادي مرتينوس متكلام.استقبال حاشد للواء عباس ابراهيم. اللواء ابراهيم يلقي كلمته.من االحتفال.

قص الرشيط احتفاء بافتتاح املركز.

سيول االنتهاك واخطار االستمالك. وهذه املديرية مل تتول فقط بنجاح 
بل  والغرب،  الرشق  الدول من  الدولة ومع  الحساسة يف  املسؤوليات 
سعت ايضا اىل انتظام العالقات االمنية بني كل املعنيني يف هذا الشأن، 
بل نجحت يف االنتظام املمكن يف السياسة بني سائر االطراف، يف لحظة 

القطيعة واالستقطاب بني طريف الرصاعات". 
والقى اللواء ابراهيم كلمة: "بعد مرور مثانية اشهر عىل مبارشة العمل 
قلوبنا،  املوجود يف منطقة عزيزة عىل  االقليمي  العام  االمن  يف مركز 
الرسمي  باالفتتاح  سويا  لنحتفل  اليوم  بينكم  اكون  ان  جدا  يسعدين 
لهذا املركز يف بلدة قرطبا، مستكملني بذلك الخطة التي اقرتها املديرية 
العامة لالمن العام التي تقيض بتعميم الدوائر واملراكز عىل كل لبنان، 
الخدمات  وتوفري  جهة،  من  واالستقرار  االمن  تأمني  يف  للمساهمة 
الوقت  واهدار  االنتقال  مشقة  من  وتحررهم  واملقيمني،  للمواطنني 
واملال، اىل مقار االمن العام البعيدة من اماكن سكنهم من جهة اخرى. 
فاالمن العام هو َمن يذهب مبارشة اىل املواطن، ويسهل عليه اموره 
انسجاما مع الشعار الذي رفعه: جهاز يف خدمة لبنان واللبنانيني وليس 

العكس".
الراسيات  القمم  بني  الغارقة  الجبييل،  الجرد  بوابة  "قرطبا  ان  واعلن 
واملسرتخية يف ظالل البساتني الوارفة، املعطرة برائحة الرتاب يخضب 
التاريخ، وكانت شاهدة عىل  التي توالت عليها حقب  ارضها املعطاء 
والدمع،  والدم  بالعرق  واالجداد  اآلباء  بناه  الذي  الوطن  عظمة هذا 
بهم  حل  مام  الرغم  عىل  والعطف  الحب  من  الكثري  عليه  واسبغوا 
عىل  املنترشة  بلداتنا  من  كثري  مع  تتشابه  البلدة  هذه  نكبات.  من 
رفض  عىل  ارصار  القيم،  عىل  ثبات  للوطن،  وفاء  لبنان:  كل  مساحة 
التواصل  انواع  افضل  قرطبا  نسجت  الحياة.  بثقافة  والتمسك  اليأس 
مع محيطها املتنوع، فتفاعل معها وتناغم، وتعامل معها كحاضنة يف 

هذه البقعة الَجبلية الُجبيلية التي تآلف فيها الصخر االصم مع الينابيع 
املنبجسة من رحم االرض، وتالزمت الصالبة مع نداوة جاد بها سحر 
الطبيعة، ما اكسبها خاصية تجلت يف تكوين ابنائها الذين كانوا املجلني 
وبلغوا  الدولة،  واملواقع يف  املناصب  ارفع  فتسلموا  امليادين،  يف شتى 
بكفاياتهم سدة الوزارة والنيابة واحتلوا املراكز املتقدمة دينيا، عسكريا، 
ديبلوماسيا، اداريا وقضائيا. وها هي اليوم تستمر يف دورها الرائد بهمة 
البلدة  الدائم اىل تطوير  البلدي املعروف باجتهاده، ونزوعه  مجلسها 

وتحديثها من دون مس طابعها الرتايث". 
اضاف اللواء ابراهيم: "انتهز فرصة وجودي معكم وبينكم ليك اوجه 
من خاللكم كلمة صادقة من القلب ادعو فيها اىل الوحدة واالتحاد، 
الدولة  ألن   - عثار  من  عليه  الرغم مام هي  - عىل  بالدولة  واالميان 
تبقى دامئا املالذ االول واالخري، وال ميكن ان نطلب منها شيئا النفسنا 
اللبنانية. وان  الوالء للرشعية  لها عضدا بتقدمينا  اذا مل نكن  وللوطن 
يكون خيارنا تحصني الدولة وتعزيزها. وها نحن يف االمن العام متكنا 
من وضع الخطط التطويرية للمديرية واجهزتها عىل املستويني االداري 
- الخدمايت واالمني، وحققنا نتائج واضحة يف الكثري من امللفات، ولن 
نستكني حتى نستطيع البلوغ مبلف ابنائنا العسكريني املختطفني اىل 
الخواتيم السعيدة، كائنة ما كانت الصعاب واملعوقات. كام بادرنا اىل 
املسرية ستستمر ولن  استباقية، وان هذه  االرهاب برضبات  مفاجأة 
تتوقف، بل سنواصل العمل اىل جانب رفاقنا يف املؤسسات العسكرية 
يف  االهيل  السلم  ركائز  وتدعيم  واالستقرار،  االمن  لضامن  واالمنية 
الساهرة،  العني  يكون  ان  ليستطيع  كان  ما  العام  االمن  ان  البالد. 
واالذن الراصدة، واليد الضاربة، لو مل يكن جسام متامسكا يف خدمة 
مرشوع الدولة، وهو ال يقوى وال يتعزز اال بدعمكم له وتعاونكم معه. 
فلنلتف حول الدولة، نحرتم مؤسساتها، نتعاون معها، نقيم حوارا دامئا، 

بحرب  نكتبها  مشرتكة  صفحة  ونفتح  مبوضوعية  ننتقد  بحكمة،  نوايل 
التزام حب لبنان. فاما ان يكون لبنان دولة قوية عادلة تليق بتاريخه 

او ال يكون". 
وختم: "اجدد شكري العضاء املجلس البلدي ورئيسه الصديق االستاذ 
فادي مرتينوس وجميع الحارضين بيننا واهايل قرطبا والجوار عىل هذا 
العام سيبقى اىل جانبكم واىل  االستقبال املميز، واؤكد لكم ان االمن 

جانب كل انسان رشيف يف هذا الوطن العزيز والغايل". 
يف الختام كان تبادل الدروع التكرميية، ثم ازاح اللواء ابراهيم ومرتينوس 

الستارة عن اللوحة التذكارية، وجال الجميع يف ارجاء املركز.
صوره  ازالة  منظميه  عىل  ابراهيم  اللواء  متنى  االحتفال  نهاية  يف 
والالفتات املرحبة به التي رفعت يف ساحة  البلدة، وعىل طول الطريق 

اىل قرطبا، متمنيا وضع العلم اللبناين مكانها. 
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دورة تدريبية 
على أمن الوثائق

دورة كاتب للمجالس التأديبيةدورة تدريبية على اإلحتجاز

نظم فريق مرشوع تطوير القدرات الوطنية لالدارة املتكاملة 
للحدود يف لبنان دورة تدريبية يف أمن الوثائق والتزوير لعنارص 
من فوجي الحدود الربية االول والثاين يف الجيش ومبشاركة 8 

عنارص من املديرية العامة لالمن العام.
 4 عىل  الهولندي  التدريب  فريق  ارشاف  يف  الدورة  اجريت 
دفعات، ُوزعت الدفعتان االوىل والثانية عىل ثكنة رأس بعلبك، 

والثالثة والرابعة عىل معسكر عرمان التدريبي.
من اعامل الدورة التدريبية.

ابان التدريب. يف اثناء الدورة.

الدولية  البعثة  مع  بالتعاون  العام،  لالمن  العامة  املديرية  نظمت 
للصليب االحمر، دورة تدريبية حول االحتجاز وكيفية الترصف داخل 
املراكز لعنارص يعملون يف مجال االحتجاز واالستقصاء والتحقيق يف 

املديرية العامة لالمن العام. وكانت تلك الدفعة االوىل. 
بجدية  واتسمت  العام،  لالمن  العامة  املديرية  يف  الدورة  اجريت 

العنارص واندفاعهم.

نظمت املديرية العامة لالمن العام، يف ارشاف دائرة التدريب، دورة 
»كاتب للمجالس التأديبية« للعسكريني من رتبة مفتش مؤهل اول 
ومفتش مؤهل ومفتش اول ممتاز ومفتش ممتاز، من ضمن خمس 
محمد  اوالن  املؤهالن  املفتشان  التدريب  اعامل  توىل  مجموعات. 

رحال وامري العيسمي.
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لبنان وساعة الحقيقة: 
سنونوة واحدة ال تصنع الربيع

السيايس واملعييش واالجتامعي واالقتصادي نحو مستويات ال  الوضع  يتدحرج 
مشلولة،  شبه  الحكومة  شاغرة،  الرئاسة  االرتياح.  عىل  تبعث  وال  بالحل،  تنبئ 
املجلس النيايب معطل ومغّيب، املؤسسات واملرافق العامة تدور يف حلقة مفرغة، 
ازمة النزوح السوري جرح مفتوح، البطالة تكسب مزيدا من الشباب والشابات، 
الطقس دخل عىل  نفايات غري مسبوقة،  ازمة  جمود مؤسسايت وحراك شعبي، 

خط معاناة اللبنانيني حتى

تبقى آمال اللبنانيني معلقة، وانظارهم شاخصة 
نحو رباعية االمن واالمان واالستقرار، والوحدة 
ومتاسك  االمنية،  والقوى  والجيش  الوطنية، 
الوضع الحايل والنقدي والحوار بني االحزاب او 

يف ساحة النجمة.
يواجه الجيش والقوى االمنية معموديات نار 
ودم عىل مدار الساعة: مواجهة االرهاب عىل 
واستباق  الداخل،  يف  خالياه  ورضب  الحدود، 
خطره من الخارج، واجهاض تخريبه بعمليات 
نوعية وفاعلية جديرة بالتقدير. فضال عن الدور 
الكبري الذي تضطلع به هذه القوى مجتمعة، 
وهو الحفاظ عىل االمن الوطني ورفع منسوب 

تقرير

اما يكون اللبنانيون واحدا او يؤخذون واحدا واحدا.

مواجهة االرهاب عىل الحدود، رضب خالياه يف الداخل، استباق خطر الخارج

عن هذا العقل االفرتايض الذي حّول العامل اىل 
شاشة تخترص الكون واحداثه وافراحه ومآسيه، 
والسلبية  واالنطوائية  الذاتية  منسوب  وترفع 
يخلق  ما  عاملها،  يف  املنخرطني  غالبية  لدى 
وضغطا  متأججة  ومشاعر  متناقضة  احاسيس 
كبريا يوصل اىل صدام غري مقصود ونتائج غري 
متوقعة. وهذا يخدم اهداف املحركني اكرث مام 

يخدم غايات الحراكيني. 
بطبيعة الحال فإن ما يحصل ال يندرج يف خانة 
حامية مصالح العامل، مقدار ما يخدم مصلحة 
بعض املستفيدين من اخراج الوضع يف لبنان 

من دائرة االستقرار اىل دوامة االنحدار.
دأب النافخون يف بوق الفتنة والتحريض عىل 
عرشات  منذ  اللبنانية  االرض  عىل  به  القيام 
االرسائيليون  بامتياز  يتصّدرهم  السنني، 
مجتمعا  ان  كيف  هالهم  الذين  ولفيفهم 
الطيف  الوان  بكل  متلّونا  متنوعا  متعددا 
الثقايف والروحي والسيايس والحزيب مثل لبنان، 
قادر عىل العيش والحوار والتواصل والتوافق، 
والتذابح،  والتقاتل  والتنابذ  التناحر  من  بدال 
عىل غرار ما يحصل او حصل يف بقاع عدة من 
العامل واملحيط. قادر عىل تقديم منوذج مضاد 
للعنرصية واآلحادية، ونظام التفرقة االخالقية 
واالنسانية املغلفة بقشور الدميوقراطية ولباس 
عىل  الذئاب  اجتامع  تشبه  التي  التوافقية 
غرار  عىل  التهامها  عىل  وتناوبهم  الفريسة، 
بالعرب، وما تقدم عليه  ما فعل االرسائيليون 
او ارض مرشحة  بقعة  اي  الدولية يف  املصالح 
الن تكون مختربا للتجارب، وتقاطعا للمصالح، 

تأمني  يف  ومردودا جزيال  الفتنة،  يف  واستثامرا 
النفوذ والهيمنة.

ان الحوار داخل املؤسسات الرشعية، والحوار 
واملكونات  واالفرقاء  االحزاب  بني  املوازي 
االساسية يف البلد، ما زال يشكل املظلة االمنية 
موجات  امام  العايل  والسد  الواقية  والدرع 
احتواء  عىل  اللبنانيني  قابلية  يف  التشكيك 
مشاكلهم بالحوار، وابعاد بلدهم عن االحرتاب. 
يعترب معنيون بالشأنني االقتصادي والحايل ان 
لبنان،  االرتدادية عىل  والهزات  املنطقة  زلزال 
يبقى قارصا عن الحاق االذى الجسيم والتدهور 
العميم باالستقرار االقتصادي - رغم الرتاجعات 
 - وخارجية  داخلية  عوامل  نتيجة  امللحوظة 
طاملا يحافظ اللبنانيون عىل متاسك مؤسساتهم 
واولوية  املنتجة،  القطاعات  وفاعلية  الرسمية 
عىل  الجامع  واملرشوع  الشارع،  عىل  الرشعية 
املشاريع الفئوية، واملصلحة العليا عىل املصالح 

الدنيا.
ما الذي يحرّض لبلدنا ومنطقتنا، او باالحرى ما 

هي الخطة التي بدأت مالمحها بالظهور؟

الشطرنج  لعبة  ان  فريدمان  توماس  يقول 
صوغها  بريجنسيك  زبغنيو  اعاد  التي  الكربى 
متيل  بدأت  كينسجر،  لهرني  اوىل  نسخة  يف 
والتفوق  الجديد  العاملي  النظام  مصلحة  اىل 
االمرييك االسرتاتيجي واالرسائييل االقليمي. هذه 
اللعبة ليست مضمونة النتائج بعد االخفاقات 
يف  وارسائيل  امريكا  بها  منيت  التي  والخيبات 
مواقع وواقعات معينة، ونجاحات يف محطات 
عىل  رأسا  العريب  العامل  انقالب  ابرزها  اخرى 

عقب اثر ما عرف بـ»الربيع العريب«.
يقول الوف بن رئيس تحرير صحيفة »هارتس« 
االرسائيلية، ان اعادة هيكلية املنطقة والرشق 
يريد  »الشعب  شعار  اىل  استنادا  االوسط 
النظام  سقوط  اىل  ستؤدي  النظام«  اسقاط 
وحدودها  الدول  وخرائط  الحايل  االقليمي 
الفصل  هو  سوريا  يف  يحصل  ما  وان  جذريا، 
وان  للمنطقة،  التقسيمي  املرشوع  يف  االخري 
العريب  املغرب  من  ستتغري  املنطقة  خريطة 
التي  برتكيا  مرورا  العراق،  يف  البرصة  حتى 
قيام  اىل  يؤدي  ومريرا  ستواجه مخاضا عسريا 
االدمريال  يقول  فيام  الكربى«،  »كردستان 
االمرييك املتقاعد رالف بيرتز يف دراسة نرشها 
يف مجلة Armed Forces Journal ان زلزال 
معلم  اي  عىل  ُيبقي  لن  املنطقة  يف  التفتيت 
من معامل السيادة السابقة لدول وامم وماملك 
عىل ارضها. وسوف يكون سايكس - بيكو قالب 
حلوى مقارنة بكأس السم الذي ستتجرعه دول 

املنطقة.
الدول  الئحة  يف  مدرجة  املنطقة  ودول  لبنان 
التي سيشهدها  واالضطرابات  للتوتر  املرشحة 
اىل  وستؤدي  املقبلة،  املرحلة  يف  العريب  العامل 
خلخلة يف اسس انظمة املنطقة وبنيانها عىل 
ما يقول الباحث الرويس يفيجيني ستانوفسيك 
يف مجلة »روسيك ريبورتر«. هذه املؤرشات - 
تنبيه  عالمة  تكون  ان  اال  ميكن  ال  االنذارات 
اللبنانيني،  مسامع  عىل  ُيقرع  خطر  وناقوس 
وهدف  واحد  مبضمون  ومسيحيني،  مسلمني 
واحد: اما ان يكونوا واحدا او يستفردوا واحدا 

واحدا. 
املنطقة تهتز ومهمة اللبنانيني ان ال يسمحوا 
بوقوع وطنهم، ال يف جامل االحالم وال يف رساب 

االوهام. فسنونوة واحدة ال تصنع الربيع.

الذين يرون  اللبنانيني  االمان واالطمئنان لدى 
من  متيد  واالرض  يحرتق،  من حولهم  املحيط 
ُترّحل  او  ترحل  البرشية  واملجموعات  تحته، 
والتاريخ  تتغري،  والجغرافيا  ُتهّجر،  او  تهاجر 
مُيحى، والحضارة تباد، واالرث الثقايف والعمراين 

والتاريخي ُيدّمر ويسّوى باالرض.
امتحان  امام  تقف  والعسكرية  االمنية  القوى 
يف  ارسائيل  ثالثة:  اخطار  مواجهة  يف  يومي 
الجنوب، االرهاب يف الرشق، الفتنة يف الداخل. 
يسعى  استنزافيا  واقعا  القوى  هذه  تواجه 
وتبديد  قدراتها،  واضعاف  قواها  تشتيت  اىل 
تحمل  مستجدة  بقضايا  والهائها  فاعليتها، 

ومطالب  محقة  وشعارات  ايجابية  عناوين 
عادلة. لكن احيانا عن قصد او غري قصد تتحول 
عن املقاصد النبيلة واملطالب السامية لتدخل 
يف مواجهة مع الرشعية وحراس الرشعية من 
قوى امنية وعسكرية. وهو ما يجعل الساحة 
وقت  يف  واالهتزاز،  للعطب  عرضة  الداخلية 
وامكاناتها  قدراتها  كل  الرشعية  القوى  تكرس 
والرابضة  الخارج  من  اآلتية  االخطار  ملواجهة 

عىل الحدود.
املجتمعية  التحركات  مسار  مراقبون  يرى 
الحيوية  ان  والشبايب،  املدين  والحراك  االخرية 
والحامسة اللتيني تطبعان اندفاعات البعض ال 
تغّيبان عشوائية االهداف وعدم صوابها. لعبت 
شبكات التواصل االجتامعي واالنرتنت عموما 
للفساد  التصدي  احقية  اغفال  دون  من   -
وتحقيق املطالب املرشوعة والنبيلة - يف نقل 
العامل االفرتايض اىل االرض ملحاولة ملء الفراغ 
الذي تعيشه رشيحة مهمة من املجتمع اللبناين 
الفوىض  عىل مستويات عدة. وهو فراغ متاله 
السلبي،  والتفكري  واالحباط  واملرارة  والغضب 
وراء  االنجذاب  اىل  الشباب  هؤالء  يدفع  ما 
تحقيق االهداف مبا يتناسب والعامل االفرتايض، 
وليس كام يجب ان يحصل عىل ارض الواقع. 
بدال من االنتقال من النظري اىل العميل، ترانا 
الواقع كأنه  التعامل مع  امام مشهد مقلوب: 

خيال، ومع الوقائع عىل انها وهم.
يكشف تقرير اوسرتايل صدر حديثا ان ظاهرة 
الخليوي  التواصل االجتامعي والهاتف  وسائل 
املجتمعات  التي شهدتها  الظواهر  اخطر  من 
البرشية منذ قرون، وانها تشكل ما بات ُيعرف 
بالنوموفوبيا، اي »االدمان من دون مخدرات«، 
لهذه  وتابعا  عبدا  اصبح  االنسان  ان  وكيف 
من  اكرث  عقول  عىل  تسيطر  التي  املنظومة 
باتوا  الذين  واذهانهم،  العامل  سكان  نصف 
يشكلون جيشا رهيبا جبارا يضم مئات املاليني، 
املستعدين لرتك كل يشء تقريبا واتباع ما يصدر 

جورج ياسمني
georgesyasmine@hotmail.com

اللبنانيني معلقة  آمال 
على رباعية الحوار، 

والقوى االمنية، واملناعة 
املالية، والوحدة الوطنية
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شوقي عشقوتي
lionbars@hotmail.com

تقرير

أوروبا بني خطري اإلرهاب والهجرة
وهاجسي األمن والهوية

وصلت  االوروبية.  والهواجس  واالخطار  للمتاعب  االول  املصدر  االوسط  الرشق 
ارتدادات الزلزال العريب املتواصل منذ اربع سنوات اىل ارض اوروبا، وملعت شظايا 
الحروب املستعرة يف دول عربية عدة يف فضائها. ظهر خطر االرهاب والتطرف مع 
وخصوصا  االوسط  الرشق  اىل  العجوز  القارة  من  الذاهبني  الجهاديني  ظاهرة  بروز 
املهاجرين  ازمة  االن  تربز  ارهابية.  ونزعات  خربات  مزودين  والعائدين  سوريا، 

والالجئني املتدفقني من جحيم الرشق اىل نعيم الغرب

خطني  عىل  مزدوجة  ازمة  اوروبا  تعيش 
االوسط  الرشق  اىل  تصّدر  اتجاهني.  ويف 
منه  وارهابيني وجهاديني، وتستورد  مقاتلني 
الجئني ومهاجرين غري رشعيني. االزمة االوىل 
امنها  عىل  خائفة  وتجعلها  مضجعها  تقض 
واستقرارها، والثانية تقلقها وتجعلها خائفة 
بالتغيري  مهجوسة  وثقافتها  مجتمعها  عىل 

الدميوغرايف.
املجاورة  البلدان  من  اوروبا  اىل  الهجرة 
الصحاب  االيام  هذه  الشاغل  الشغل  هي 
االورويب،  االتحاد  دول  يف  والرأي  القرار 
املؤسسات  يف  واسعة  مناقشات  وموضوع 
يف  الرئيسية  املادة  وهي  الرسمية. 
وزراء  يعقدها  التي  املتوالية  االجتامعات 
الهجرة  بقضايا  املعنيون  االورويب  االتحاد 
بقلق  االوروبيون  يتناقل  ومضاعفاتها. 
الصادرة  املتفاقمة  الهجرة  ارقام  ملحوظ 
عن االمم املتحدة، حيث وصل اىل اليونان 
وايطاليا وحدهام هذا العام اكرث 300 الف 
وحدها  املانيا  تسلمت  املهاجرين.  من 
ايضا خالل النصف االول من العام الحايل، 
الف   971 الرسمية،  البيانات  بحسب 
اوروبا،  تشهد  بذلك  سيايس.  لجوء  طلب 
بالهجرة،  املعنيني  الخرباء  احد  يقول  كام 
البرشية من خارج  الهجرة  اكرب موجة من 

القارة.
املعنيون  االوروبيون  املسؤولون  يتحدث 

االول  الهدف  يجعلها  الذي  االمر  السنة، 
للمهاجرين. 

مريكل  انجيال  االملانية  املستشارة  وجهت 
اىل  خالله  من  دعت  مسبوق،  غري  تحذيرا 
ملواجهة  موحدة  اوروبية  جبهة  تشكيل 
وحضت  الرشعية.  غري  الهجرة  مشكلة 
االوروبية  القيم  اىل  العودة  عىل  رشكاءها 

تحول  عن  الالجئني  تدفق  طرق  برصد 
مختلفة  طبيعة  ذات  الالجئني  ازمة  فيها. 
القادمني  يف  الزيادة   .2014 بعام  مقارنة 
طفيفة، يف حني  كانت  املتوسط  طريق  عرب 
تضاعفت اعداد َمن يسلكون طريق البلقان 
باتت  التي  الحشود  مرات.  عرش  من  اكرث 
الجئون،  منها   %90 البلقان  طريق  تسلك 
الجئون  هناك  سوريا.  من  وغالبيتهم 

وعراقيون. افغانيون 
املروعة الطفال غرقى )خصوصا  الصور  مع 
شاطئ  عىل  االن  الكردي  الطفل  صورة 
العامل  ضمري  هزت  التي  الرتكية  بودروم 
تحول  نقطة  وكانت  املجازر،  كل  من  اكرث 
والحكومي(،  الشعبي  االورويب  املوقف  يف 
وسوق الالجئني كالقطعان لركوب القطارات 
عىل  للرضب  وتعرضهم  منها،  النزول  او 
شائكة  اسالك  وظهور  الرشطة،  رجال  ايدي 

تقّسم اوروبا، اصبحت ازمة الهجرة املعادل 
الحالني  يف  االورو.  منطقة  الزمة  االخالقي 
صعب.  الختبار  التكاتف  مبدأ  يتعرض 
ُمثل  اضعاف  عىل  االخرية  االزمة  تعمل 
االتحاد  ظهور  خالل  من  االورويب  التكامل 
االورويب يف مظهر العجز والتفكك والقسوة 
بعض،  عىل  بعضها  االعضاء  الدول  وتأليب 
واملشاعر  السياسية  الشعبوية  ومنارصة 

للمسلمني. املناهضة 
شامل  يف  الدراماتيكية  التطورات  مع 
بعدها،  ليبيا، ويف سوريا  افريقيا، خاصة يف 
الرشعيني  غري  املهاجرين  اعداد  تضخمت 
وصّعب  االوضاع  عّقد  ما  كبري،  نحو  عىل 
فاعلية  عدم  اىل  اضافة  والتحكم،  االدارة 
االوروبية  الترشيعات  اظهرتها  كبرية 
عىل  او  االتحاد  مستوى  عىل  الحالية، 
الوطنية،  واالقامة  اللجوء  قوانني  مستوى 
االوروبية  الدول  تفاوت كبري بني  فضال عن 
الوافدين  مع  والعميل  القانوين  التعامل  يف 
واوروبا  البلقان  دول  بني  خاصة  الجدد، 
الغربية  اوروبا  ودول  جهة،  من  الوسطى 
يف  جليا  االمر  هذا  ظهر  اخرى.  جهة  من 
باريس  مع  والسجال  املجري  الفعل  رد 
املشرتك  واملوقف  مثال،  الخلفية  هذه  عىل 
بتوزيع  املطالب  وايطاليا  واملانيا  لفرنسا 
االتحاد  دول  عىل  املهاجرين  العباء  عادل 

االورويب.
القيادة  االخرية  االسابيع  يف  املانيا  تولت 
بعدما  االزمة،  لهذه  واالخالقية  السياسية 
املهاجرين  استيعاب  عىل  قدرتها  زادت 
لهذا  سنويا  اورو  مليون   500 واضافت 
املهاجرين  اعادة  رفضت  كام  الغرض، 
اىل  اراضيها  اىل  وصلوا  الذين  السوريني 
 800 هناك  منها.  قدموا  التي  البلدان 
هذه  املانيا  اىل  مقدم  لجوء  طلب  الف 

العاجزة  اوروبا،  عىل  تتدفق  التي  الكثيفة 
عليها،  السيطرة  او  مواجهتها  االن عن  حتى 
ملزمة  حصص  فرض  مبدأين:  عىل  واتفقا 
الستقبال الالجئني يف بلدان االتحاد االورويب 
وترجمة  الواجبات  تقاسم  اجل  من  الـ28 
والعمل  االعضاء،  الدول  بني  التضامن  ملبدأ 
عىل التوصل اىل تفاهم مشرتك حول توحيد 
املعايري التي تتحكم بنظام اللجوء اىل اوروبا، 

االمر غري املتوافر حارضا. 
عىل  االملاين  ـ  الفرنيس  التوافق  ان  بيد 
البلدان  ان  بالرضورة  يعني  ال  اهميته، 
الدول  اوىل  اليه.  افىض  ما  ستتقبل  االخرى 
التي  بريطانيا  الثقيل  الوزن  من  املعارضة 

رفضت سابقا مبدأ فرض الحصص.
التعاطي  حول  عميقة  انقسامات  تهدد 
االوسط  الرشق  من  املهاجرين  طوفان  مع 
االورويب.  االتحاد  بتمزيق  وآسيا  وافريقيا 
يهدد  منهم  اآلالف  مئات  تدفق  الن  ليس 
احدث  النه  بل  لدوله،  االجتامعي  النسيج 
العمل  يقوض  السياسات،  وتفاوتا يف  ارباكا 
الجامعي عىل مواجهة االزمة ويرصف النظر 
منطقة  اصالح  مثل  حيوية  ملفات  عن 

االورو ومعالجة ديون اليونان.
انضمت  االوىل يف عرش سنوات، منذ  للمرة 

اىل  الوسطى  اوروبا  دول  من  عرش 

والتضامن ملواجهة تدفق املهاجرين، ال سيام 
منهم القادمني من مناطق حروب ونزاعات. 
اذا مل يجر توزيع عادل  انه  كام حذرت من 
للمهاجرين، فان مصري منطقة شنغن سيصري 
مريكل  درست  البحث.  بساط  عىل  مطروحا 
تقديم  هوالند  فرنسوا  الفرنيس  الرئيس  مع 
الهجرة  موجات  ملواجهة  عملية  مقرتحات 

بحسب ارقام االمم 
املتحدة، وصل الى اليونان 

وايطاليا وحدهما هذا 
العام اكثر 300 الف مهاجر

تطالب فرنسا واملانيا وايطاليا بتوزيع عادل العباء املهاجرين عىل دول االتحاد االورويب.

منطقة  يدخلون  الذين  املسافرين  عىل  اكرث رصامة  اجراءات  تطبيق  االورويب  االتحاد  قرر 
جديدة  اسرتاتيجيا  اطار  يف  املعلومات  تبادل  تعزيز  وعىل  واحدة،  اوروبية  بتأشرية  شنغن 
مكافحة  يف  االورويب  لالتحاد  الخارجية  العالقات  مساهمة  ورضورة  االرهاب،  ملكافحة 
التهديدات االرهابية من خالل املساهمة يف حل االزمات والرصاعات الخارجية، والتعاون مع 

الدول يف جميع انحاء العامل حول قضايا االمن ومكافحة االرهاب.
ويف اطار ما يعرف باسرتاتيجيا امنية شاملة للسنوات الخمس املقبلة، قرر االتحاد االورويب 
تكثيف مكافحة االرهاب ومتويله، وتعزيز التعاون بني وكالة الرشطة االوروبية )يوروبول( 
والوكاالت االوروبية االخرى، اىل جانب تعزيز مكافحة االتجار باالسلحة. الرتكيز سيكون عىل 
املوضوعات االمنية، ويف الوقت نفسه العمل عىل توسيع االسرتاتيجيا لتشمل مجاالت الرتبية 
لتسجيل  سجل  انشاء  عىل  الجديدة  االسرتاتيجيا  تركز  كام  االجتامعي.  واالندماج  والعمل 
معطيات املسافرين جوا يف اوروبا، وتأمني استخدام امثل التفاق شنغن، مع تعزيز الرقابة 
عىل الحدود الخارجية الوروبا، والعمل عىل حامية املعطيات الخاصة باملواطنني االوروبيني. 

يشكل هذا السجل عامال مهام يف محاربة االرهاب والتطرف وتعقب املقاتلني االجانب.

"استراتيجيا" امنية اوروبية
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صعودا  تشهد  التي  تلك  املتشدد،  اليمني 
واضحا يف السنوات االخرية.

اللجوء  قضية  مع  التعامل  ان  االكيد 
استخداما  االسلحة  اكرث  احد  هو  والهجرة 
بتلوناته.  املتشدد  االورويب  اليمني  من 
الالجئني  من  التخويف  الراسخة  سياستهم 
"اوروبا  يريدون  هؤالء  الن  واملهاجرين. 
الالجئني  مع  التساهل  ويرفضون  اقل"، 
"اوروبا  معسكر  دفاع  يصري  واملهاجرين، 

صدعا  االزمة  فتحت  االورويب،  االتحاد 
الدول  الرشق والغرب، ورفضت معظم  بني 
بعضها  ان  بل  الالجئني،  من  حصص  قبول 
ذلك  دفع  دينية.  اسباب  اىل  استند رصاحة 
القول  اىل  فاميان  فرينر  النمساوي  املستشار 
النظر  يعيد  ان  االورويب  االتحاد  عىل  ان 
اجل  من  املستقبلية  املالية  مساعداته  يف 
يف  اوروبا  رشق  دول  تشارك  مل  اذا  التنمية 

تحمل العبء.
منها  فر  التي  وسلوفاكيا  والتشيك  املجر 
الالجئون اىل غرب اوروبا هربا من حمالت 
التضييق الشيوعية بني عامي 1956 و1968، 
من بني الدول التي تعارض بشدة اي توزيع 

اجباري لطالبي اللجوء. 
ملاذا تتحفظ دول اوروبا الوسطى والرشقية 
عن تحّمل حصتها يف استقبال املهاجرين؟ 

الدول  ان مايض هذه  البعض  اىل  قد يخيل 
فروا  الذين  الناس  مع  تعاطفا  اكرث  يجعلها 
الحرب واالضطهاد والديكتاتورية. لكن  من 
تطالب  تظاهرات  سارت  الدول  هذه  يف 
يف  كتبت  وقد  املهاجرين،  استقبال  بعدم 
ضد  نحن  تقول:  عبارة  الالفتات  احدى 
افريقيا.  ليست  وسلوفاكيا  اوروبا،  اسلمة 
والعداء  العنرصية  ان  فيه  شك  ال  مام 
الرشقية.  باوروبا  محصورين  ليسا  للغرباء 
للمهاجرين.  معاد  حزب  اكرب  فرنسا  يف 
هناك تكتل ميتد من بولونيا اىل بلغاريا ضد 
سياسة االنفتاح عىل املهاجرين الذين ُينظر 

اليهم ارهابيني يجب ابعادهم.
قدر الالجئني اىل اوروبا انهم يحتمون بها يف 
الواضح ان  تاريخها.  لحظة حرجة جدا من 
اكرب  سياسية يف رصاع  اداة  قضيتهم صارت 
االورويب،  بكثري. رصاع حول هوية املرشوع 
او قبل ذلك مستقبله مرة واحدة. بني َمن 
يريد تكتال يتجه اىل اتحاد اقوى، واملشككني 
يف املرشوع برمته حاملني شعار اعادة القوة 

اىل الدولة الوطنية.
بني  املتصاعد  الصدام  يف  حرجة  اللحظة 
خصمني اوروبيني. االول يريد "اوروبا اكرث"، 
التي  الكبرية  التقليدية  االحزاب  ويضم 
تقود دوال عىل رأسها املانيا، وتشكل محركا 
الثاين  الطرف  االورويب.  للمرشوع  اساسيا 
احزاب  تضم  جبهة  عرب  اقل"  "اوروبا  يريد 

جوبيه، الخصم االكرب يف االنتخابات الرئاسية 
اىل   )2017 عام  سُتجرى  )التي  التمهيدية 
اقتصادية  السباب  املهاجرين  بني  "التمييز 
ونساء  رجاال  "هناك  ان  قائال  والالجئني"، 
يتعرضون  ال  دول  من  اوروبا(  )اىل  يصلون 
ليسوا مؤهلني  بالتايل  فيها، وهم  لالضطهاد 
للحصول عىل حق اللجوء". اضاف ان "عىل 
فرنسا تحّمل حصتها من البؤس، ولكن ليس 
البؤس كله، واال ستكون هناك اخطار زالزل 

واقتصادية حقيقية". سياسية 
الرشعيني  غري  املهاجرين  ازمة  تفاقم  مع 
قلقة من  تتصاعد اصوات  بدأت  اوروبا،  يف 
هذه  تولده  قد  محتمل  دميوغرايف  تغيري 
البعيد.  القارة العجوز عىل املدى  االزمة يف 
اذ رأى رئيس الوزراء املجري فيكتور اوربان، 
تدفق  ان  املانية،  صحيفة  نرشته  مقال  يف 
الالجئني اىل اوروبا ومعظمهم من املسلمني 
وكتب  للقارة.  املسيحية  الهوية  يهدد 
اوربان: "يجب ان ال ننىس ان الذين يصلون 
هذه  العمق.  يف  مختلفة  ثقافة  ممثلو  هم 
االوروبية  والهوية  قضية مهمة الن الوروبا 

جذورا مسيحية".
"القلق  حدود  تالمس  كثرية  هواجس 
االوروبيني:  عىل  بثقلها  وتلقي  الوجودي" 
التغيري  والدميوغرافيا.  الهوية  يف  التغيري 
مكّونات  بني  والتفاعل  العالقات  منط  يف 
املتغلغل  التطرف  االورويب،  املجتمع 

واالرهاب الكامن و"االسلمة" املتزايدة.
واملخاوف  القلق  اجواء  بدأت  الواقع،  يف 
لدى االوروبيني باالنبعاث والنمو مع تنامي 
سيام  ال  املتطرفة،  االسالمية  التيارات  نفوذ 
االوروبية،  املجتمعات  داخل  منها  السلفية 
ثم  ومن  واالنعزال.  التقوقع  يف  ورشوعها 
مامرسات  يف  ظهرت  عنفية  تيارات  تبلور 
مع  تتعارض  تؤويها  التي  البيئات  داخل 
الدور  له  كان  ما  االوروبية،  القيم  منظومة 
املهاجرين  بني  العالقات  تدهور  يف  االكرب 
واالنظمة  واملجتمعات  املسلمني  من 
السياسية الحاكمة، وتزايد الكالم يف االعالم 
حل  الذي  االخرض"  "الخطر  عن  االورويب 

محل "الخطر االحمر" الشيوعي.
يسمى خطر  ماّم  اوروبا  يف  املخاوف  تزداد 

اسلمتها يف ظل التزايد الدميوغرايف الكبري 

800 الف طلب لجوء 
الى املانيا هذه السنة، 

ما يجعلها الهدف االول 
للمهاجرين

مع صور اطفال غرقى وسوق الالجئني كالقطعان وتعرضهم للرضب، اصبحت ازمة الهجرة املعادل االخالقي الزمة منطقة االورو.

دفاعه  من  جزءا  الالجئني  قضية  عن  اكرث" 
عن مرشوعه السيايس. 

يف  العاملية  السياسة  محليل  كبرية  تعترب 
مجموعة سيتي املرصفية االمريكية العمالقة 
رئيسيا  مصدرا  الهجرة  ازمة  فوردام  تينا 
"االتحاد  اوروبا:  يف  السياسية  لالخطار 
االورويب يواجه مشاكل يف التعامل مع اكرث 
ان  ايضا  ترى  واحد".  وقت  يف  مشكلة  من 
بالالجئني  يتعلق  ما  يف  والرتاجعات  الخالف 

تفتيت  اىل  االمر  به  ينتهي  قد  والهجرة 
متاسك االتحاد االورويب وسحب االوكسجني 
السيايس الالزم للتعامل مع تحديات اخرى 
ان  املحتمل  من  اوكرانيا.  او  االقتصاد  يف 
او  القضية  هذه  بسبب  حكومات  تسقط 

املقبلة. االنتخابات  تتأثر 
السجال حول املهاجرين والالجئني محتدم يف 
اوروبا عىل املستويني الفكري والسيايس. يف 
فرنسا مثال، بات هذا املوضوع االكرث تداوال 

الرئاسية  االنتخابات  مواعيد  اقرتاب  مع 
والنيابية. فالرئيس السابق وزعيم املعارضة 
نيكوال ساركوزي قال انه يؤيد انشاء "مراكز 
ورصبيا  افريقيا  شامل  يف  لالجئني  احتجاز" 
املراكز  هذه  يف  ُينظر  ان  عىل  وبلغاريا، 
قبل  ملهاجرين  السيايس  اللجوء  منح  يف 
التنقل  )مجال  "شنغن"  مجال  دخولهم 
الحر بني 62 بلدا اوروبيا(، داعيا اىل "اعادة 
تأسيس" االخري. يف موقف مشابه، دعا اآلن 

الغريب، ودافعا  العامل  التساؤالت يف  الكثري من  ليبيا، طارحا  انتقل عبث "داعش" اخريا اىل 
عددا من الهواجس واملخاوف اىل سطح التكهنات الدائرة حول الشأن الليبي، وما ميكن ان 
الليبي  يؤتيه وجود التنظيم هناك عىل الغرب وخصوصا القارة االوروبية، نظرا اىل القرب 
الجغرايف منها. يف تقرير حمل عنوان "ليبيا البوابة االسرتاتيجية للدولة االسالمية"، تداولته 
العوامل  ليبيا،  التكفرييني يف  الليبي، احد كوادر  ابوارحيم  مواقع جهادية قبل فرتة، يرشح 
التي تسّهل متدد "الدولة االسالمية" اىل ليبيا، مشريا اىل انها " تطل عىل بحر وصحراء وجبال، 
وعىل ست دول )مرص، السودان، تشاد، النيجر، الجزائر، تونس(، فضال عىل انها ذات ساحل 
طويل ومطل عىل دول الجنوب الصليبي )االورويب(، التي ميكن الوصول اليها بسهولة من 

طريق الزوارق البسيطة". 
للداللة عىل اهمية القرب الجغرايف بني ليبيا واوروبا، يشري ابوارحيم اىل "كرثة الرحالت ملا 
يسّمى الهجرة غري الرشعية يف هذا الساحل، وباعداد مهولة تقدر بحواىل 500 شخص يوميا 
عىل اقل تقدير، ونسبة كبرية من هؤالء يستطعون تجاوز النقاط البحرية االمنية، والوصول 
اىل داخل املدن"، معتربا انه "اذا تم استغالل هذه الجزئية وتطويرها اسرتاتيجيا عىل النحو 
املطلوب، فسيقلب حال دويالت الجنوب االورويب اىل الجحيم. واذا توافرت االمكانات، ميكن 

اقفال الخط املالحي واستهداف سفن الصليبيني وناقالتهم".

ورد يف تقرير لالجهزة االمنية الفرنسية تحت عنوان "جهادي فرنيس من اصل سبعة ميوت يف 
سوريا"، ان 126 متطرفا فرنسيا قتلوا يف سوريا وحدها، إما يف املعارك او يف عمليات القصف او 
عمليات انتحارية. الالفت هو مصدر قلق حقيقي للمسؤولني االمنيني الفرنسيني ان املتطرفني 

الفرنسيني نفذوا 11 عملية انتحارية اوقعت عرشات القتىل، منها مثاين عمليات هذا العام.
مثة رقم قيايس مل تكن فرنسا راغبة يف التميز به، هو عدد املتطرفني الفرنسيني الذين يلتحقون 
شهريا بالجامعات املتطرفة يف سوريا والعراق، وتحديدا "داعش" و"جبهة النرصة". ذلك ان 
فرنسا تحتل املرتبة االوىل بني الدول الغربية املصّدرة للمتطرفني اىل سوريا والعراق. اذ يبلغ 
عدد مواطنيها او املقيمني عىل اراضيها الذين التحقوا بالتنظيامت الجهادية يف وقت او آخر، 
بحسب تقرير صادر عن املديرية العامة لالمن الخارجي )املخابرات الخارجية(، 1462 شخصا. 
نصفهم موجودون حاليا ما بني سوريا والعراق. واذا كانت االمم املتحدة تقّدر عدد االجانب 
)اي غري السوريني والعراقيني( الذين يقاتلون تحت لواء التنظيامت الجهادية بـ52 الف شخص، 
كل  بذلك  متقدمة  وتونس،  واملغرب  روسيا  جانب  اىل  االوىل،  املجموعة  يف  تأيت  فرنسا  فان 

البلدان االوروبية ليس يف النسبة، لكن يف العدد.
وتقّدر املفوضة االوروبية للعدل فريا جوروفا وجود 1450 فرنسيا بني الجهاديني الذين ذهبوا 

اىل سوريا ملحاربة نظام الرئيس بشار االسد من مجموع 5000 اىل 6000 متطوع اورويب. 

فرنسا "االولى" في تصدير التطرفليبيا مصدر الخطر االول واالقرب
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يف  الوالدات  وتراجع  املسلمني،  للمهاجرين 
التطرف  عن  االوروبية، فضال  الدول  غالبية 
اللذين طرأا عىل هوية  الواضحني  والتشدد 
وتنامي  املاضية،  السنوات  خالل  االسالم 

اليها.  باالنتامء  تشعر  ال  منهم  متطرفة  قلة 
الكثريين منهم يف  لدى  الشعور  يتعزز هذا 
ظل ارتفاع اصوات تطالبهم بالتحرك والنأي 
علنا بانفسهم عام يحدث. كام يخشون سيل 
كراهية يجرف الجميع. هذه التداعيات لن 
انعكاس  اذ هي  القصري،  املدى  تقترص عىل 
للنار التي تغيل تحت الرماد يف املجتمعات 
وخاصة  العربية،  فالجاليات  االوروبية. 
قلة  تطرف  اوروبا، ستدفع مثن  املسلمة يف 

من افرادها تعاين من تأزم الهوية.
املسلمني  اوساط  النقمة  تعم  الواقع،  يف 
وقعت  التي  االرهابية  االحداث  الن 
جامعي،  نحو  عىل  رهائن  اخذتهم  اخريا 
القلق  من  حال  يف  وضعتهم  والتطورات 
خطاب  تنامى  فقد  والرتقب.  الشديد 
الدول  من  عدد  يف  ضدهم  الكراهية 
االوروبية، وارتفعت الهجامت املعادية لهم 
الحياة  يتناسب مع  ان االسالم ال  التي ترى 

يف الغرب وتعتربه تهديدا لها.
الجديدة  االجراءات  ان  والخطر  الخوف 
اوروبا  شاءتها  التي  الصورة  عىل  تقيض  لن 
التسامح  يف  حضاري  كمرشوع  لنفسها 
كذلك  تقيض  ان  ميكن  بل  والتعدد، 
املرشوع  هذا  اتاحها  التي  الفرص  عىل 
يف  ـ  مسلمون  ومعظمهم  ـ  للمهاجرين 
املجاالت االقتصادية والثقافية واالجتامعية. 
الثمن  دفعوا  قد  املسلمون  يكون  بهذا 
االرهابية  التنظيامت  يد  عىل  مرة  مرتني: 
باسمهم  كمتحدثة  نفسها  تفرض  التي 
خالل  من  واخرى  حقوقهم،  عن  ومدافعة 
ترتكبها  التي  الجرائم  مسؤولية  تحميلهم 

التنظيامت. هذه 
عىل رغم تخفيف خطورة ما تعيشه القارة 
التطورات  االوروبية كلها هذه االيام، تؤكد 
ان ما يجري هو يف مستوى الحدث التاريخي 
ذيوال خطرة عىل منوذج هذه  الذي سيرتك 
املسلمة  االقلية  مع  عالقاتها  وعىل  القارة، 
التي تعيش يف دولها. استفاقت اوروبا عىل 
هناك  تجاهله.  عىل  حرصت  طاملا  واقع 
رشيحة ـ وان قليلة ـ من االجيال الشابة من 
الحياة  منط  مع  االندماج  ترفض  املهاجرين 
واستياء  سخط  حال  مقابل  يف  الغربية، 

اصبحت اليونان حاليا وجهة رئيسية للمهاجرين والالجئني الذين زاد عددهم خمسة اضعاف 
هذا العام، مقارنة بالعام املايض. وتواجه السلطات اليونانية موجات كثرية يوميا من الالجئني 
السوريني يصلون اىل جزرها املتفرقة عرب البحر من تركيا، حيث ينظر الالجئون اىل اليونان 

عىل انها محطة للوصول اىل دول االتحاد االورويب الغنية.
اصطدم كثريون من الالجئني بحقيقة ازمة اليونان عىل ارض الواقع، الن السلطات اليونانية 
ليس لديها ما تقدمه لالجئني، يف الوقت التي تعاين من ازمة مالية حادة، بينام بدأ سكان 
الجزر يشتكون من الوضع املأسوي لهؤالء املهاجرين وتأثريهم السلبي عىل حركة السياحة 

واالقتصاد.
وشهدت االسابيع املاضية زيادة كبرية يف عدد املهاجرين، وخصوصا من سوريا وافغانستان 
وباكستان ودول افريقية، املتجهني اىل اليونان بحثا عن حياة جديدة يف اوروبا. واغتنم تجار 
البرش معاناة الالجئني )نحو خمسة اآلف لقوا حتفهم غرقا يف البحر املتوسط يف عامي 2014 
ليحاولوا يوميا عبور  الهادئة  الصيف  امواال طائلة مستغلني اجواء  و2015( وتقاضوا منهم 
املئات منهم بحر ايجه من بودروم الرتكية اىل جزيرة كوس اليونانية. وهي من بني الطرق 

االقرص بحرا بني تركيا واالتحاد االورويب.

21 دولة وقعت معاهدة دبلن التي تعنى بحق اللجوء اىل ارايض الدول االوروبية يف العاصمة 
االيرلندية دبلن يف 15 حزيران 1990، هي: ايرلندا، بريطانيا، فرنسا، املانيا، بلجيكا، هولندا، 
الدمنارك، اللوكسمبورغ، اليونان، ايطاليا، اسبانيا، الربتغال. ثم وقعتها تباعا السويد والنمسا 
الثاين 1998. وبعد اجراء تعديل عىل مضمونها  يف ترشين االول 1997، وفنلندا يف كانون 
تبناها االتحاد االورويب كقانون لجميع الدول االعضاء فيه باستثناء الدمنارك )لها بروتوكول 
خاص بالالجئني(، ثم اخذت شكلها الحايل بعد اجراء تعديالت اخرى عليها يف 3 كانون االول 
2008، وتم اقرارها قانونا ملزما الدول االعضاء يف االتحاد االورويب )باستثناء الدمنارك( يف 

حزيران سنة 2013، ودخلت حيز التنفيذ يف 19 متوز 2013. 
النقطة االساسية يف املعاهدة ان اول بلد من بلدان االتحاد يسجل بصامت او تفاصيل الجئ 
هو غالبا َمن يتحمل مسؤولية طلب اللجوء الخاص بهذا الالجئ، وبت مصري الطلب رفضا 

او قبوال. كام ال يحق لطالب اللجوء تقديم طلب لجوئه يف اكرث من بلد من بلدان االتحاد.

وقع هذا االتفاق قرب منطقة شنغن يف دوقية اللوكسمبورغ يف 14 حزيران 1985 مبشاركة 
خمس دول هي املانيا الغربية واللوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا وفرنسا. مل يدخل االتفاق اىل 
حيز التنفيذ اال بعد معاهدة ماسرتيخت عام 1997. وتوسعت عضويته شيئا فشيئا خالل 
السنوات الـ14 املاضية حتى اصبح يضم 26 بلدا اوروبيا، 4 منها خارج االتحاد االورويب هي 
الرنوج وايسلندا وسويرسا والليشتنشتاين، و22 بلدا اعضاء يف االتحاد االورويب هم: النمسا، 
التفيا،  ايطاليا،  املجر،  اليونان،  املانيا،  فرنسا،  فنلندا،  استونيا،  الدمنارك،  التشيك،  بلجيكا، 
ليتوانيا، اللوكسمبورغ، مالطا، هولندا، بولندا، الربتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، اسبانيا، السويد.

يعد "فضاء شنغن" احد اكرب انجازات االتحاد االورويب واكرثها واقعية، ويشكل منطقة لحرية 
التنقل حيث الغيت عمليات املراقبة عىل الحدود بالنسبة اىل املسافرين ما عدا بعض الظروف 
االستثنائية. يف امكان مواطني االتحاد االورويب، وكذلك رعايا بلدان اخرى، السفر بحرية داخل 
هذه املنطقة، والسفر بحرية من دون ضوابط عىل الحدود. يف املقابل فان اي رحلة داخل 

االتحاد االورويب بني دولة عضو يف شنغن واخرى غري عضو تخضع للمراقبة عىل الحدود.
اليونان وجهة مفضلة للمهاجرين

معاهدة دبلن

اتفاق شنغن

الجهادية  والسلفية  املتشددة  التيارات 
"القاعدة" والدولة االسالمية وبوكو  بزعامة 
حرام وغريها. وتتحدث مجموعات سياسية 
وبحثية اوروبية عام تسميه نشوء "مجتمع 

املجتمعات  يف  املسلمني  للمهاجرين  مواز" 
وتقاليده  نظمه  وفق  يعيش  االوروبية، 
منغلقا  االسالمية  الرشيعة  ويطبق  الخاصة، 
عىل نفسه يف ما يشبه الغيتوات، يف محاولة 
لدى  واختالفها  الهوية  متايز  عىل  للتشديد 

املسلمني عن شعوب البلدان االخرى.
استحقاق  اوروبا مقبلون عىل  املسلمون يف 
املتطرفون  نجح  حيث  جديد،  تاريخي 
االسالميون يف وضعهم يف مواجهة شاملة مع 
الغرب. ويبدو ان العالقة بني بعض شعوب 
القدامى  املسلمني،  واملهاجرين  اوروبا 
الهاوية.  حافة  اىل  وصلت  والجدد،  منهم 
الدول  التي جرت يف بعض  التظاهرات  وما 
مبكرا  انذارا  اال  "االسلمة"  ضد  االوروبية 
الطرفني،  بني  العالقة  عمليا  اليه  مبا وصلت 
حيث تعتمل عنارص الفرقة والطالق وتهدد 
باالنتقال اىل مرحلة العنف املتبادل، وتؤكد 
املسلمني  العالقة مع  امنا يعرتي  التشنج  ان 
ان  تلبث  لن  املوجة  وان  اوروبا،  يف معظم 

متتد وتتسع. 
والعربية  االسالمية  الجاليات  ابناء  يخىش 
ترصفات  مثن  لدفع  يضطروا  ان  اوروبا  يف 

ارتفاع  امام  االوروبية  الشعوب  من  متزايد 
االسالمي.  النفوذ  ومتدد  الهجرة  معدالت 
لكل هذا آثار وخيمة عىل التقاليد الخاصة 

ومتاسك  الديني  والتسامح  التعبري  بحرية 
ابناء  عىل  وايضا  االوروبية،  املجتمعات 
التي  خصوصا  واملسلمة  العربية  الجاليات 
يف  بسالم  دينها  ومامرسة  العيش  يف  ترغب 

االوروبية.  املجتمعات 
وخيارين  نارين  بني  نفسها  اوروبا  تجد 
اقصائية  سياسة  اتخاذ  بني  ما  مر:  احالهام 
شعورا  يفجر  ما  املسلمني  ضد  تهميشية 
ال  مسلمني  اوروبيني  من  لهم  مناهضا 
عىل  الصمت  او  طردهم،  بسهولة  تستطيع 
يصبح  وتركه  االسالمي  الحضور  هذا  تنامي 

رقام داخل الربملانات والحكومات حتى.

يهدد طوفان املهاجرين 
من الشرق االوسط 

وافريقيا وآسيا بتمزيق 
االتحاد االوروبي

تكتل ميتد من بولونيا اىل بلغاريا ينظر اىل املهاجرين ارهابيني يجب ابعادهم.
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رضوان عقيل

مقار األمن العام في عقود: 
حنني إلى فصول من تاريخ 

من  العام  لالمن  العامة  املديرية  بينها  تنقلت  التي  املقار  مباين  احجار  تتكلم  لو 
وراء  واملعلومات  االرسار  من  الكثري  تحوي  خزائن  لكشفت  املتحف،  اىل  الزيتونة 
الجدران. قصة مقار من عمر قصة لبنان غداة استقالله. يف العامرات تلك صنعت 

قرارات وخيارات زاوجت بني االمن والسياسة واالدارة

يف  خدموا  ومفتشون  ومفوضون  مديرون 
مقار عدة تنقل االمن العام بينها منذ عام 
املقار  بعض  بصامت.  فيها  تركوا   .1945
اضمحل بتقادم الزمن، او جرفه العمران، او 
دمرته الحرب. بعض ال يزال قامئا يروي سرية 
صارت  ثم  مصلحة،  بدأت  ملؤسسة  طويلة 
رجعت  ثم  مصلحة،  عادت  ثم  مديرية، 
مديرية، قبل ان متيس مديرية عامة. حكاية 

مل يرتِو منها تاريخ هذا البلد.
ولجت "االمن العام" اىل صفحات يف ذاكرة 
عدة  مقارا  عايشوا  ورتباء  مفوضني  ثالثة 
القرار:  صنع  تجربة  وخربوا  العام،  لالمن 
البستاين،  ابوسعد  هيام  العام  املفوض 
ممتاز  اول  املفتش  عقيقي،  اديب  املفوض 

انطوان محاسب.

عندما اصبح االمن العام يف عهدة الحكومة 
اللبنانية بانتهاء االنتداب الفرنيس، اتخذ اول 
يف  مستأجرة  عامرة  يف   1945 عام  له  مقر 
يف  "ارجنتينا"  ملهى  قبالة  الله،  رزق  شارع 
اول  برئاسة  كان  املريسة.  عني  يف  الزيتونة 

عسكريو  استفاد  ابوجودة.  ادوار  له  مدير 
وسط  يف  يقع  الذي  املقر  من  العام  االمن 
شّكل  واملالهي  الحانات  من  مجموعة 
اىل  وعمدوا  للمعلومات،  مصدرا  روادها 
تشغيل مخربين كانوا يزودونهم مشاهداتهم 
ومراقبتهم مطلوبني لبنانيني وعربا واجانب 

من طبقات مختلفة، كانوا يرتددون عليها.
الزيتونة  من  املديرية  انتقلت   1946 عام 
الرسايا  من  االوىل  الطبقة  يف  آخر  مقر  اىل 
الصغرية يف ساحة الشهداء حتى عام 1950، 
اللبنانية هدمها. يف  الحكومة  عندما قررت 
شارل  الرئيس  اتخذ  تلك  الصغرية  الرسايا 
مع   1926 عام  للبنان  رئيس  اول  دباس، 
اعالن الجمهورية، مقرا له. كذلك الحكومة 
اللبنانية االوىل. يف ما بعد استقر االمن العام 
آل بسرتس يف  فيال ميلكها  ثالث يف  مقر  يف 
شارع لبنان يف االرشفية. كانت الفيال ملهى 
الحي.  باسم  تيمنا  "التباريس"  اسم  يحمل 
الرسي،  العمل  مبقتضيات  تتعلق  السباب 
جرى نقل الدائرة السياسية ودائرة التحقيق 
اىل مقر مجاور يقع يف حي مطل عىل شارع 

الجميزة عرف بـ"زاروب الحرامية". 
العام  االمن  مدير  فرض  بسرتس  فيال  يف 
عمل  سري  عىل  اسلوبه  شهاب  فريد  االمري 
املفوضني  عىل  تعويله  عدم  رغم  املديرية، 
القلييل العدد آنذاك. وضع عىل باب مكتبه 
ثبتت  صغرية  خشبية  لوحة   التباريس  يف 
احمر  مختلفة،  اضواء  ثالثة  ازرار  عليها 
كان  انتظر.  ادخل،  تدخل،  اصفر: ال  اخرض 
كل  اضاءة  مكتبه  يف  طاولته  من  يستخدم 
بالدخول،  لزائره  ليأذن  االزرار  هذه  من 
مظاهر  كأحد  استقباله  يف  الرغبة  عدم  او 
الشخصية القوية والتهيب التي احاط نفسه 
ملهامت  مامثلة   ازرارا  وضع  كذلك  بها. 
ثالثة  بدورها  كانت  عجل،  عىل  مختلفة 
ملونة الستدعائه املوظفني او طلب احدهم 

ورتباء اوسمة مكافأة لهم. بعد تطوعه خدم 
"كان  التباريس:  مقر  يف  محاسب  انطوان 
ومؤثرة.  قوية  بشخصية  يتمتع  فريد  املري 
بانني سأبقى عنده مدة شهر. قدم  اخربين 
يل نصيحة ثالثية: ينبغي اوال ان تفتح عينيك 
جيدا، وتسمع بأذنيك جيدا، وتقرّص لسانك. 
اتبعت هذه التعليامت طوال حيايت املهنية. 
 ،1952 عام  حتى  التباريس  يف  خدمت 
املفوض  مع  طيبة  عالقة  خاللها  ونشأت 
مرة  من  اكرث  كلفني  الذي  نرصالله  حسني 
للحشيشة  مهربني  مطاردة  يل  زمالء  مع 
احدى  يف  النار  اطالق  فتبادلنا  واملخدرات، 

املرات مع عصابة يف الغبريي".
كذلك خدم اديب عقيقي يف فيال التباريس 
يف  اشهر  اربعة  بقي  مفتش.  برتبة  وكان 

اىل  املؤدي  املعرب  تسلم  عدة.  مناطق  يف 
كان  املرات،  احدى  "يف  وحلب:  حمص 
وفد من الضباط السوريني عائدا اىل سوريا 
مع  طرابلس  يف  عقدوه  امني  اجتامع  بعد 
الجيش اللبناين. صودف يف هذه االثناء انني 

اوقفت شخصا سوريا يحمل رشاشا من دون 
مني  سحبه  سوري  ضابط  فحاول  ترخيص، 
اال انني منعته. كذلك منعت سيدة سورية 
تحمل  تكن  مل  ألنها  لبنان  اىل  الدخول  من 

هوية".
سنة  العام  االمن  انتقل  التباريس  من 
املستشفى  قبالة  بدارو  يف  مبنى  اىل   1961
مدير  من  مببادرة  املركزي،  العسكري 
االمن  مدير  يومها عرث  املباين مرتي قصعة. 
هذا  عىل  جلبوط  توفيق  املقدم  العام 
املديرية  مكاتب  الستيعاب  االرحب  املبنى 
الذين  املراجعني  واستقبال  وموظفيها، 
ارتفعت اعدادهم تدريجا. فتح بابه للناس 
من دون موعد مسبق، وبّدل بزة موظفي 

املديرية وشاراتها التي رسمها بنفسه. 
طويلة  وجوالت  صوالت  لعقيقي  كانت 
عندما تسلم مكتب عاليه والشوف وبعبدا، 
بدارو.  مقر  يف  مكتبه  من   عليها  ارشف 
ضد  الدهم  اعامل  عرشات  "نفذت  يقول: 
القوميني السوريني بغية توقيفهم، وتابعتهم 
حيال   اقرص  مل  كبريهم.  اىل  صغريهم  من 
اتذكر  ايضا.  والشيوعيني  يهوه"  "شهود 
كيف اوقفت شابا شيوعيا من آل رسور يف 
وادي ابو جميل من ابناء الطائفة اليهودية، 
التظاهرات ومعارضة  الناشطني يف  كان من 
كل  وجدت  غرفته  دخلت  عندما  السلطة. 
جدرانها مغطاة بصور القادة الشيوعيني يف 

العامل".
مطلع 1972 قرر املدير العام الجديد لالمن 
اىل  االنتقال  دحداح  انطوان  العقيد  العام 
بدارو  تعذر عىل مبنى  بعدما  مبنى جديد 
يف  الدفاع  وزارة  كانت  العديد.  استيعاب 
تلك االثناء قد اخلت مبناها القديم املجاور 
للمتحف الوطني )يف مكان رئاسة الجامعة 
الريزة  تلة  اىل  وانتقلت  حاليا(،  اللبنانية 
فشغلته مديرية الدفاع املدين. اتصل دحداح 
اسكندر غانم وطلب  العامد  الجيش  بقائد 
منه انتقال املبنى السابق لوزارة الدفاع اىل 
االمن العام. استبق محادثته مبفاتحة رئيس 
"كيف  بقوله:  فرنجيه  سليامن  الجمهورية 
يف  دوره  استعادة  اىل  العام  االمن  يسعى 

مبنى مل يعد يصلح له؟". 

ابوسعد: تعاونت مع 
هاني الحسن لتنظيم اقامة 

ووثائق  الفلسطينيني 
واسترجعت  سفرهم، 

مخطوفني من مخيم صبرا

عقيقي:  دخلت وزارة 
الزراعة لتحويلها مقرا

لالمن العام وقلت 
الحكومة انا  للموظفني: 

املفوض اديب عقيقي.املفوض العام هيام ابوسعد البستاين. 

تحقيق
اىل امانة الرس. أُغرَِم باملظاهر االستعراضية، 
املديرية.  تقاليد  صلب  يف  بعضها  فجعل 
تتوقف سيارته عند مدخلها صباحا،  ان  ما 
يهرع املأمورون دوريا لفتح بابها يك يخرج. 
التباريس  فيال  بلوغ  قبيل  سائقه  اعتاد 
وصول  اىل  املوظفني  لتنبيه  الزمور  اطالق 
املدير يك يلزموا مكاتبهم. فيها احتفل فريد 
ومناسبات  باالعياد  طويلة  سنوات  شهاب 
رسمية، يجمع املفوضني حول قالب حلوى 
ويرشبون االنخاب، او يصطفون لتقليدهم 

املرحلة  تلك  عن  العامة.  املحفوظات 
الدورة  الثانية من  الدفعة  "كنت يف  يقول: 
السبعة  اعضاؤها  حمل  التي   )1957(
اىل  بعد  ما  يف  انتقلت  جامعية.  شهادات 
دائرة االجانب لفرتة قصرية. مل ابق يف مقر 
انتقلت من ثم اىل  اكرث من سنة  التباريس 

مرفأ بريوت".
السالح  استعامل  اىل  لجأ  انه  يروي عقيقي 
تواصل  عىل  بقي  مطلوبني.  مطاردة  يف 
انه خدم  رغم  التباريس  فيال  ادارته يف  مع 
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مقر  للمديرية  اصبح  قليلة  اسابيع  يف 
جديد. توزعت الدوائر واملكاتب عىل املدير 
املديرية  بقيت  الستة.  الفروع  ورؤساء 
"حرب  منتصف  حتى  املتحف  مبنى  يف 
السنتني" )1976-1975( عندما اندلعت فيه 
نريان اتت عىل معظم وثائقه ومحفوظاته. 
يف 25 آذار 1974 صدر مرسوم خصص ستة 
ماليني و750 الف لرية الستمالك قطعة ارض 
مجاورة وبناء ثالث مجموعات من املكاتب 
هذه  يف  املديرية  انجزت  االعامل.  لتسيري 
املقر  بني  السلكية  اتصاالت  شبكة  االثناء 
اوىل  خطوة  يف  املحافظات  ودوائر  الرئييس 

لربطه باملراكز الحدودية. 
الفريقني  بني  الحرب  وترية  ارتفاع  بعد 
املتناحرين، ووقوع مبنى املديرية عند خط 
التامس بني شطري بريوت، واصل املواطنون 
التوجه اىل دوائر املديرية النجاز معامالتهم 
لكن  واالقامة.  السفر  جواز  مثل  امللحة 
تعرضه  بسبب  استهدافا  اكرث  بات  املبنى 
مثة  بان  املفوضون  شعر  مستمرة.  لنريان 
من  قدر  اكرب  اىل  الوصول  اىل  يسعى  من 
املحفوظات الرسية بوجهيها املدين واالمني 
لالستيالء عليها. اضافة اىل ملفات االجانب 
اللبنانية،  االرايض  عىل  املقيمني  والرعايا 
او  بلدانهم  النظمة  املعارضني  وخصوصا 
عن  فضال  قضائيا،  واملالحقني  منها  الفارين 
لكن  السفارات.  مع  واملتعاونني  العمالء 

املديرية،  محفوظات  يف  بقيت  امللفات 
ومخربيه  العام  باالمن  تتصل  وثائق  كذلك 
مستقاة من االستخبار عن سياسيني واحزاب 

وفصائل فلسطينية.
يف  ابوسعد  هيام  العام  املفوض  خدمت 
يف  تدريبية  لدورة  خضعت  املتحف.  مركز 
اكرث من مركز لالطالع عىل كل فروع االمن 
العام. تقول: "اتخذ املدير قرارا جريئا عندما 
عينني رئيسة لدائرة االجانب، وهي اخطر 
الدوائر النني كنت اتابع امللف الفلسطيني. 
واملسؤولني  الكوادر  مع  عالقات  انشأت 
املديرية  مع  بالتنسيق  املخيامت  عن 
العامة لالجئني. اسرتجعت يف احدى املرات 
مخطوفني يف مخيم صربا بواسطة وليد رويحا 
من الجبهة الشعبية. تعاونت مع  القيادي 
الفلسطيني هاين الحسن وقمنا بالرتكيز عىل 
تنظيم اقامة الفلسطينيني ووثائق سفرهم. 

مهمة  دحداح  العقيد  كلفني   1974 عام 
زرت فيها دمشق بسيارته الخاصة والتقيت 
عملية  تنظيم  الهدف  كان  الداخلية.  وزير 

دخول املواطنني بني البلدين".
ان  عىل  تحرص  كانت  الحرب  فرتة  خالل 
تنقل معها مفتشات )كان لها الفضل يف فتح 
الثانوية  شهادة  ملفتشات حملن  دورة  اول 
اثناء  يف  العسكرية  بزتها  تخلع  مل  العامة(. 
دوام عملها. عن تلك املرحلة تقول: "ذات 
وانا  للسوريني  حاجز   عىل  امر  كنت  يوم 
هذه  ما  الجنود:  احد  سألني  بزيت.  ارتدي 
النجمة التي تضعينها عىل كتفيك، انزعيها. 
يف  اال  املناقشة  تنته  ومل  قاله،  ملا  امتثل  مل 

حضور الضابط املسؤول عنه".
يف آذار 1976 تصاعدت االعامل العسكرية 
لبنانيون  مسلحون  ودخل  بريوت،  يف 
وفلسطينيون مبنى املديرية. احتلوا مكاتبها 
واخذوا يهددون املفوضني واملوظفني. تروي 
ابوسعد تلك الحادثة: "وصلت اىل مكتبي يف 
الطبقة الثالثة. لدى دخويل فوجئت بشاب 
يحلق ذقنه يف الحامم الخاص يب. عدت اىل 
برئيس  رسيعة  اتصاالت  واجريت  مكتبي 
كان  البستاين.  زاهي  االستقصاءات  دائرة 
طلب  زوجي.  يصبح  ان  قبل  زمييل  آنذاك 
مني االنسحاب انا والزميالت بطريقة ال تثري 
الشبهة حفاظا عىل حياتنا وسط موجة من 
وارسلتهن  مني،  طلبه  ما  نفذت  الفوىض. 
احد  حرض  يومها  العام.  املدير  مكتب  اىل 
كانت  ورقة  وسلمني  مكتبي  اىل  العنارص 
التهديد  عليها  موضوعة عىل سياريت، كتب 
اآليت: من االفضل ان ال تأيت اىل املديرية. هذه 
وعرضتها عىل  الورقة  لك. حملت  نصيحتنا 
مني  طلب  سليم.  يوسف  واملفوض  زاهي 
اليوم  ابدل سياريت، وال احرض يف  ان  زاهي 
التايل، لكنني  صممت عىل املجيء بسيارة 
بعدها مع مجموعة من  انتقلت  شقيقتي. 
مقر  اىل  واملفتشات  واملفتشني  املفوضني 
االرشفية.  يف  موقتا  الداخيل  االمن  قوى 
هي  بالتي  املديرية  امور  نظمنا  هناك  من 
مبنى  اىل  باالنتقال  التفكري  وجرى  احسن، 
كميل  الرئيس  الداخلية  وزير  عهد  يف  اكرب 

شمعون".
مكاتب  من  عدد  واحتالل  التهديد  بعد 

املفتش اول ممتاز انطوان محاسب. 

محاسب: زودني االمير 
فريد شهاب نصيحة مثلثة: 
تفتح عينيك جيدا وتسمع 
بأذنيك جيدا وتقّصر لسانك

فيال بسرتس يف التباريس.

 املبنى الجديد يف املتحف.مبنى وزارة الزراعة سابقا

الرسايا الصغرية يف ساحة الشهداء.

مبنى وزارة الدفاع سابقا يف املتحف.

اىل  الرسية  املحفوظات  نقلت  املديرية، 
مركز االمن العام يف كرم الزيتون يف االرشفية. 
قررت القيادة التفتيش عن مقر جديد، اىل 
يف  شقري  سامي  قرص  عىل  الرأي  استقر  ان 
االرشفية.  يف  االنكليزي  الوهاب  عبد  شارع 
وقعه  القرص  اىل  االنتقال  "قرار  تقول: 
الشيخ  وساعدنا  شمعون  كميل  الرئيس 
املكاتب  اثات  توفري  عىل  الجميل  بشري 

فاروق  االمري  تسلم  املطلوبة".  والتجهيزات 
ايب اللمع املديرية العامة من دحداح. انتقل 
الحايل  املبنى   اىل  بعد  ما  املديرية يف  مقر 
وزارة  تشغله  وكانت  العدل  قرص  قبالة 
بني  وسطية  نقطة  يف  يكون  يك  الزراعة، 
شطري بريوت. لزمته املديرية وال تزال مع 
الحاق مبان مجاورة به، اىل ان ارتفع املبنى 
كانت  ارض  عىل  املتحف  يف  اآلخر  الجديد 

تضم حتى سني الحرب احد املباين امللحقة 
باملبنى القديم لوزارة الدفاع. 

رأس  عىل  عقيقي  املفوض  دخل  عندما 
وزارة  مبنى  اىل  العسكريني  من  مجموعة 
الزراعة، راجعه املوظفون عن حصوله عىل 
اذن من الحكومة، فرد: انا الحكومة. رافقه 
هذا اللقب اىل حني احالته عىل التقاعد عام 

 .1983
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األمن العام شريٌك في التواصل ومكافحة اإلرهاب
“سميس 2015”: منّصة للحلول األمنية والدفاعية

لالمن  قليلة، معرضا ومؤمترا  اسابيع  قبل  ايام،  ثالثة  احتضنت بريوت عىل مدى 
واالمنية  العسكرية  املؤسسات  من  بدعم   ،”2015 “سميس  االوسط  الرشق  يف 
املوقع  االسرتاتيجية  االمنية  الخدمات  رشكة  نظمته  الذي  الحدث  اكد  اللبنانية. 
الذي يحتله لبنان يف الرشق االوسط، ويساعده عىل جبه التحديات الكبرية، ويف 

مقدمها االرهاب

يف  لالمن   ”2015 “سميس  معرض  يف  شارك 
العسكرية  املؤسسات  اىل  االوسط،  الرشق 
واالمنية اللبنانية الجيش وقوى االمن الداخيل 
واالمن العام وامن الدولة والجامرك، نظرياتها 
يف دول شقيقة وصديقة، فكان مناسبة لالطالع 
عىل القدرات املتاحة والجديدة عىل مستوى 
العتاد والتقنيات، يف موازاة ندوات اقيمت او 
تزامنت مع املعرض وصوال اىل العرض امليداين 

الحي.
واكبت “االمن العام” اعامل املعرض واملؤمتر، 

وزير الداخلية والبلديات نهاد املشنوق يفتتح “سميس 2015”.

من العرض العسكري يف اعامل املؤمتر.

العميد الركن الطيار اندره بومعرش.

مؤتمر
داود رمال

aborami20@hotmail.com

املؤسسات  تؤديه  الذي  الدور  اهمية  اىل 
االمن  حفظ  مجال  يف  اللبنانية  االمنية 
مع  الخربات  وتبادل  االرهاب،  ومكافحة 
الجيوش واملؤسسات االمنية العربية واالجنبية 
يف هذا املجال، والتعرف عن كثب عىل ما بلغه 
العامل من ابتكارات عىل املستوى التكنولوجي 

تساعد عىل تنفيذ املهامت االمنية.

خربات  اىل  تحتاج  مامثلة  معارض  اقامة   ■
وتقنيات ومعدات، كيف توافر ذلك؟

□ تعترب رشكة الخدمات االمنية واالسرتاتيجية 
من الرشكات الرائدة يف الرشق االوسط لجهة 
تنظيم املعارض واملؤمترات االمنية املتخصصة. 
التنظيمي  الشق  عىل  يقترص  دورها  لكن 
اللوجستي. اما العتاد والحلول االمنية، فتقوم 
بهدف  بعرضها  واالمنية  الدفاعية  الرشكات 
الرتويج لها. كام تقوم االجهزة االمنية بعرض 

حققتها  التي  االنجازات  عىل  للداللة  عتادها 
عىل مستوى التسلح وتطوير القدرات.

■ ما هي القوى العسكرية واالمنية املشاركة، 
وهل مثة مشاركة خارجية؟

الجيش  قيادة  اىل  املعرض  يف  شاركت   □
التابعة  االمنية  االجهزة  الجامرك  ومديرية 
العامة  املديرية  والبلديات:  الداخلية  لوزارة 
لالمن  العامة  املديرية  الداخيل،  االمن  لقوى 
وفود  شاركت  كذلك  املدين.  الدفاع  العام، 
عسكرية من فرنسا والربازيل وبولونيا وتركيا 

ومرص واالردن والسودان والعراق وفلسطني.

■ كيف تنظر اىل مشاركة االمن العام؟
بني  ما  تجمع  العام  االمن  مهامت  طبيعة   □
عىل  وتنفذ  واالدارية،  العسكرية  املهامت 
الحدودية،  املعابر  من  بدءا  الوطن  مساحة 
وافد  مواطن  كل  حاجات  تلبية  اىل  وصوال 
ومقيم. وهو يجمع يف عمله بني مفهوم االمن 
العام للدولة اللبنانية يف عالقاتها مع االجهزة 
لجهة  دولها  حامية  املولجة  االخرى،  االمنية 
حول  املعلومات  تبادل  يف  والتعاون  التنسيق 
وآلياته.  عملها  ووسائل  االرهابية  الشبكات 
هذا  يف  اللبناين  العام  االمن  مشاركة  جاءت 
مكافحة  يف  الريادي  لدوره  ترجمة  املعرض 
جانب  اىل  فاعال  رشيكا  وكونه  االرهاب، 

االجهزة االمنية االخرى، اضافة اىل وعيه اهمية 
العام  والقطاعني  املدين  املجتمع  مع  التواصل 

والخاص بهدف بناء مجتمع آمن ومحصن.

مامثلة  معارض  اقامة  من  الهدف  ما   ■
ومؤمترات متخصصة؟

كل  بني  ما  تكافلية  تضامنية  مسؤولية  االمن   □
بشبابه  قوي  الوطن  وألن  املجتمع.   مكونات 

وصناعته، وضعنا ثالثة اهداف رئيسة لهذا املعرض:
والخاص  العام  القطاع  بني  ما  التعاون  ـ   1
لالستثامر  آمنة  بيئة  لتوفري  االمنية  واالجهزة 

والتنمية.
2 ـ سبل دعم الصناعات اللبنانية التي تعنى 

باالمن والحامية والسالمة وتطويرها.
3 ـ البناء عىل الرثوة الحقيقية للبنان املتمثلة 
مجانية  مساحة  وتخصيص  الجامعي،  بشبابه 
تحويل  نستطيع  علنا  مشاريعهم،  لعرض  لهم 
استثامرية  صناعية  مشاريع  اىل  منها  البعض 

ناجحة.

■ هل سيتحول اىل معرض دائم يقام يف كل 
سيتم  هل  الدولية؟  املعارض  غرار  عىل  سنة 

تطويره اكرث؟
كل  ينظم  االوسط  الرشق  يف  االمن  مؤمتر   □
ليصبح  تطويره  اىل  نسعى  ونحن  سنتني، 
قدرات  تطوير  مجال  ودوليا يف  اقليميا  حدثا 
خالل  من  االرهاب،  ملكافحة  االمنية  االجهزة 
استقطاب كل الدول املعنية بهذا االمر. سعينا 
وال نزال اىل تطويره ليتخطى مفهوم املعرض 
االمني العسكري البحت، فيغدو منصة حوار 
القضايا  معالجة  اهمية  شفاف ورصيح حول 
واالجتامعية  والثقافية  واالقتصادية  السياسية 
متادي ظاهرة  دون  بالحؤول  الكفيلة وحدها 

العنف والتطرف.

■ ما هو تقييم نجاح املعرض؟ هل سيشجعكم 
عىل االستمرار يف اقامته خالل االعوام املقبلة؟
املعرض  من  الثالثة  النسخة  استطاعت   □
واالمنية.  الدفاعية  الرشكات  كربى  استقطاب 
كان الالفت هذه السنة مشاركة اكرث من 15 
دولة اجنبية وعربية فيه. اما النجاح الحقيقي 
عىل  ويشجعنا  واعتزازا  فخرا  يزيدنا  الذي 
االستمرار يف اقامة مثل هذا الحدث، فيتمثل 
االمنية  االجهزة  لكل  الفاعلة  املشاركة  يف 
من  مبارش  دعم  نتيجة  جاءت  التي  اللبنانية 
قادتها. نخص بالشكر والتقدير وزير الداخلية 
العام لالمن  املشنوق واملدير  نهاد  والبلديات 
سهال  اللذين  ابراهيم   عباس  اللواء  العام 
االداري  اللوجستي،  الدعم  مستلزمات  توفري 

واملعنوي النجاح هذا املعرض.

مشاركة االمن العام 
ترجمة لدوره الريادي في 

االرهاب مكافحة 

الركن  العميد  املنظمة  اللجنة  رئيس  والتقت 
اهمية  رشح  الذي  بومعرش  اندره  الطيار 

الحدث.

يف  العسكري  املعرض  فكرة  ولدت  كيف   ■
لبنان؟ 

االوسط  الرشق  يف  االمن  ومؤمتر  معرض   □
منصة  الثالثة،  نسخته  يف   SMES 2015
االمنية  الحلول  احدث  لعرض  منوذجية 
لبنان نظرا  اقامته يف  والدفاعية. ولدت فكرة 
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القى رئيس مكتب االعالم يف املديرية العامة 
لالمن العام العميد نبيل حنون كلمة املديرية يف 
معرض االمن يف الرشق االوسط »سميس 2015«. 

هنا نصها: 
اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  »رشفني حرضة 
عباس ابراهيم بالقاء كلمة املديرية العامة لالمن 
ملعرض  الثالثة  الدورة  اطالق  مناسبة  يف  العام 
ومؤمتر االمن يف الرشق االوسط، وحّملني اسمى 
املنظمة  الرشكة  اىل  واصدقها  التقدير  تحيات 
االسرتاتيجية  الخدمات  رشكة  املؤمتر،  لهذا 
الراعية  والجهات  الشخصيات  واىل  واالمنية، 
التي نجلها ونحرتمها، كام اىل الرشكات العارضة 
املحلية واالقليمية والدولية التي تزخر بالطاقات 
دعم  ادوات  تطوير  نحو  الساعية  الفكرية، 
وكذلك  وتقنياتهام،  العامليني  واالستقرار  االمن 
الذين يشكل  الحارضات والحارضين جميعا  اىل 

حضورهم املؤمتر دعام مبارشا لثقافة السالم . 
واالعامل  املال  ومدينة  الرشائع  أم  بريوت  من 

والخدمات والثقافة نرحب بكم. 
من بريوت املحاطة بكل انواع االرهاب والصامدة 
يف محيط متفجر ومخيف عيص عىل الحكومات 
املحلية واملجتمع الدويل، نستضيف اليوم للمرة 
األوسط  الرشق  االمن يف  الثالثة مؤمتر ومعرض 
فسيحة  واحة  يشكل  حدثا   ،)2015 )سميس 
ملواجهة التهديدات الناشئة عن االرهاب والحد 
واالسرتاتجيات  الخطط  ووضع  اخطاره  من 
لتجفيف منابع متويله للمساهمة يف القضاء عليه. 
اليوم  تحيط  التي  االرهابية  التهديدات  ان 
يؤدي  قد  تطرّف  زنار  تشّكل  وتكاد  باملنطقة، 
اىل تعديل وجه املنطقة برمتها، تستدعي تعاونا 
منسقة  بادارة  ملواجهتها  متينا  واقليميا  دوليا 
وموحدة، بغية خلق بيئة آمنة من دون اغفال 
بؤرا  اساسا  توّلد  التي  االسباب  معالجة  رضورة 
لالرهاب والتطرّف. فإن االرهاب اليوم مبا ميّثله 
الداخيل،  الوطني  لالمن  اسرتاتيجي  تهديد  من 
واخالل بالتوازنات القامئة يف املجتمعات، يحتاج 
تأثرياته  متكاملة يف مسار مكافحة  اىل منظومة 
املبارشة وغري املبارشة، ادواتها  عسكرية وسياسية 
وامنية وحدودية واستخباراتية، وال يغيب عنها 
العامل املعنوي والنفيس واالجتامعي واالقتصادي 
الجهود  تضافر  مبعنى  والديبلومايس.  والقانوين 
عىل كل املستويات للتخطيط االسرتاتيجي، كام 

التكتي، يف مواجهة هذه التحديات.
االرهاب ال  مكافحة  بان مرشوع  االقرار  علينا 

كلمة األمن العام: 
دورنا محورٌي في مكافحة اإلرهاب

وان  فقط،  وادواته  االمني  البعد  عىل  يقترص 
هو  ما  بقدر  امني  لخلل  وليدا  ليس  االرهاب 
فعل ذو جذور ووقائع وحيثيات فكرية وسياسية 
مع  بالتوازي  قراءتها  ينبغي  وسوسيولوجية، 
دولة  روح  اىل  آلياتها  يف  تحتكم  امنية  خطط 
القانون ومبدأ العدالة ودور املؤسسات، ما يعني 
الركون اىل مقاربات نوعية ومتطورة يف  رضورة 
مجال مكافحة االرهاب، متّكننا من بلوغ الهدف 
بأن  التيقن  اكرث مع  االمر ملحا  املنشود. يصبح 
تقنية  معدات  اليوم  ميتلكون  باتوا  االرهابيني 
توافر  املقابل  يف  تفرض  جدا،  وحديثة  متطورة 
التقنيات املتطورة من باب الرضورة وليس الرتف 
اآلفة  هذه  محاربة  عاتقه  عىل  أخذ  َمن  يد  يف 

واجتثاثها من جذورها.
ومعها  اليوم،  العام  لالمن  العامة  املديرية  ان 
وامن  جيش  من  واالمنية،  العسكرية  االسالك 
يف  محوريا  دورا  تلعب  دولة،  وامن  داخيل 
التكفريي ومطاردته يف وطننا  مكافحة االرهاب 
نفسه، قبل محيطه، ملتزما محاربة  الذي وجد 
االرهاب محاربة جدية ومسؤولة عىل املستويات 
حتى  واملرصفية  والثقافية  واالمنية  السياسية 
لجهة تجفيف منابع التمويل، وقطع الطريق عىل 
املساعدات العسكرية للتنظيامت املتطرفة، ألن 
هذا االرهاب يحمل يف طياته خططا ومشاريع 
الرسالة  بوطن  للعبث  وتوسعية  تقسيمية 
وتقويض كيانه باسم الدين الذي هو منه براء. 
االمن  مفهوم  تعزيز  اهمية  االطار  تربز يف هذا 
وكشف  املخاطر  لرصد  وتطويره  االستباقي 
املصريية  الحرب  ضوء  يف  املحتملة،  التهديدات 
العدو  جبهة  جبهتني:  عىل  لبنان  يخوضها  التي 
تضافر  يفرض  ما  االرهاب.  وجبهة  االرسائييل 
الجهود الداخلية والخارجية لتأسيس ثقافة امنية 
تشكل درعا واقية ملواجهة االخطار التي صارت 

داخل البيت اللبناين وعىل حدوده. 
تشهدها  كالتي  املؤمترات  اهمية  تربز  هنا 
والحلول  املحاور  لناحية  اليوم، خصوصا  بريوت 
واملقاربات التي تطرحها، ما سيضيف املزيد من 
املساهامت التقنية واالمنية والعسكرية ملواجهة 
التحديات املرتبطة باالرهاب والحد من اخطاره.

نحن ندرك انه كلام ازداد تصميم املجتمع الدويل 
الجامعات  تصميم  ازداد  املعركة،  كسب  عىل 
االرهابية عىل تنظيم صفوفها واملواجهة، وتسخري 
ارهابية  وسائل  البتكار  ومقدراتها  طاقاتها  كل 
جديدة، اكرث حداثة وتطورا. وهذا يفرض مزيدا 

املبذولة  الدولية  الجهود  لزيادة  االستنفار  من 
للنشاطات  حد  لوضع  املعتمدة  والسياسات 
حصول  المكان  ايضا  حد  ووضع  االرهابية، 
القتالية  الوسائل  عىل  االرهابية  الجامعات 

واللوجستية التكنولوجية املتطورة. 
اما لبنان الذي ُقّدر له ان يخوض مواجهة قاسية 
ومكلفة ورمبا طويلة مع االرهاب، فال يزال يعاين 
رغم دوره املتعاظم واملحوري يف هذه املواجهة 
احد  يف  ويعود  والعتاد،  العديد  يف  نقص  من 
اسبابه اليوم اىل  امكانات الدولة اللبنانية التي 
تنئ من نزف ملفي الوافدين السوريني والالجئني 
اقتصاديا  عبئا  اصبحا  اللذين  الفلسطينيني 
الدولة  موارد  استنزاف  لجهة  وبيئيا  واجتامعيا 
االمنية.  واالجهزة  الرسمية  املؤسسات  وجهود 
الجهوزية  مستوى  رفع  يستدعي  الواقع  هذا 
كثافة  اّدت  بعدما  والعسكرية  االمنية  للقوى 
الوافدين اىل خلط االوراق وتغيري املعادالت عىل 
حساب معادلة تدعيم االستقرار االمني وتثبيته.

واعتزاز  بافتخار  التوقف  من  بد  ال  الختام،  يف 
يف  املبدع  اللبناين  الشباب  مشاركة  عند  كبريين 
هذا املؤمتر. يف هذه املناسبة، اعلن اننا يف االمن 
نستكمل  اسرتاتيجية  خطة  ضمن  من  العام، 
الصعوبات  املقبلة رغم كل  املرحلة  تطبيقها يف 
والتحديات، سنسعى بقدر ما تسمح به امكاناتنا 
ملا  واملبتكر  املبدع  اللبناين  الشباب  احتضان  اىل 
يساهم يف تحقيق طموحاته وترجمة ابداعه عىل 
املحافظة  اىل  يؤدي  ومبا  الوطن من جهة،  ارض 
عىل وجوده يف ارضه والحّد من هجرة االدمغة 
الحقيقية  الرثوة  تشكل  التي  واملبدعة  الخالقة 

للبنان، وطن الرسالة من جهة ثانية.
عشتم، 

ثقافة  نحو  املوجهان  واالبتكار  االبداع  عاش 
السالم،

عاش لبنان«.

رئيس مكتب االعالم العميد نبيل حنون يلقي كلمة 
املديرية العامة لالمن العام.

70 سنة من األمن العام

تعلن المديرّية العاّمة لألمن العام
 تصميمهــا المثابرة حتى النهاية.
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املقال

ليست ظاهرة تزوير املستندات جديدة، لكنها ازدادت اخريا عىل نحو ملحوظ 
الناشطني  ان  تبني  السائدة يف سوريا.  الحالية  لالزمة  كانعكاس مبارش  لبنان  يف 
ولبنان،  وسوريا  تركيا  بني  ما  تتوزع  متكاملة  حلقة  يشكلون  التزوير  مجال  يف 
السورية  الجنسية  من  الساحقة  والغالبية  مختلفة،  جنسيات  من  وضحاياهم 

الذين يعيشون يف املرحلة الراهنة يف ظل ظروف امنية صعبة غري مستقرة. 
تشري االحصاءات االمنية اىل ان التزوير غالبا ما يطاول جوازات السفر االجنبية، 
العودة  بطاقات  او  والسورية  االجنبية  الهوية  بطاقات  او  االوروبية  وتحديدا 
اللبنانية او اختام دخول ومغادرة لبنانية. كام يقوم املزورون ببيع جوازات سفر 
اجنبية صحيحة مرسوقة او غري مرصح عن فقدانها، اىل وقوعات صحيحة عىل 

جوازات سفر بيض )فارغة(.
جوازات  اصدار  حد  اىل  التزوير  اعامل  تطورت  فقد  التقني،  الصعيد  عىل  اما 
يف  اختصاصيني  خرباء  من  اال  اكتشافها،  يصعب  احرتافية  بطرق  مزورة  سفر 
مجال كشف التزوير. عموما تحتوي جوازات السفر عىل 13 عالمة آمان، وقد 
يتمكن املزور من التالعب بقسم منها دون االخرى. تجعل هذه الثغرة تحديدا 
مستعميل املستندات املزورة عرضة الكتشافهم من عسكريي االمن العام الذين 
خضعوا لدورات تدريبية متقدمة، ويحوزون معدات متطورة يف مجال كشف 
العام خالل االشهر  املناسبة، متكن االمن  املديرية اخريا. يف  التزوير استقدمتها 
عام 2015 من ضبط 193 جواز سفر مزور، مبعدل جواز  االوىل من  الخمسة 

وربع جواز كل يوم. 
اما يف ما خص العقوبات القانونية التي تطاول املزورين ومستعميل املستندات 

املزورة، فال بد من التوقف عند اآليت:
يعرّف قانون العقوبات الصادر باملرسوم االشرتاعي رقم 340 يف االول من آذار 
1943، يف املادة 453 منه، التزوير كالتايل: “التزوير تحريف متعمد للحقيقة، يف 
الوقائع او البيانات التي يثبتها صك او مخطوط يشكل مستندا بدافع احداث 

رضر مادي او معنوي او اجتامعي”.
ر وهو عامل بأمره  سندا اىل املادة 454 من قانون العقوبات، َمن يستعمل املزوَّ

يعاقب بالعقوبة نفسها ملَن ارتكب جرم التزوير.
سندا اىل املادة 463، كل َمن اقدم عىل تزوير تذكرة هّوية او شهادة اخراج قيد 
او جواز سفر او سمة دخول، بأي وسيلة مادية او معنوية من الوسائل املنصوص 
او  امضاء  استعامل  اساءة  صك،  )صنع  عقوبات  و457   456 املادتني  يف  عليها 
بالحبس من ستة  ..الخ ( يعاقب  او اضافة، تدوين وقائع كاذبة  خاتم، حذف 

اشهر اىل ثالث سنوات.
 استطرادا، سندا اىل املادة 469 من قانون العقوبات ايضا، فان كل َمن تقدم اىل 
سلطة عامة بهّوية كاذبة )جرمية انتحال هّوية( بقصد جلب املنفعة لنفسه او 
لغريه او بنية االرضار بحقوق احد الناس، يعاقب بالحبس من شهرين اىل سنتني، 

فضال عام قد يتعرض له من عقوبات جنائية يف حال تواطئه مع موظف عام.

املحامي منري الشدياق
mounirchidiac2014@gmail.com

واقع التزوير وعقوباته

مركز أمن عام املنية اإلقليمي:
مكافحة اإلجرام املنظم وشبكات التزوير

من توقيف 43 مطلوبا مبوجب مذكرات قضائية، اىل القاء القبض عىل شبكات تنشط 
وتزوير  دعارة  شبكات  ضبط  اىل  السوريني،  االطفال  بيع  السيام  املنظم  االجرام  يف 
املنية  عام  امن  مركز  حققها  امنية  انجازات  وسورية،  لبنانية  ووثائق  مستندات 
االقليمي، يف موازاة اخرى ادارية متثلت بتسهيل انجاز معامالت املواطنني واستعجالها

الضنية   - املنية  قضاء  يف  بلدة   12 من  اكرث 
مشقة  يتكبدون  فيها  واملقيمون  ابناؤها  كان 
االنتقال اىل رسايا طرابلس، اقرب مركز امن عام 
اليهم، النجاز معامالتهم. منذ 5 ايلول 2011، 
االقليمي،  املنية  عام  امن  مركز  افتتاح  تاريخ 

اصبحت املشقات تلك من املايض .
الزين  خالد  اول  املالزم  املركز  رئيس  يرشح 
ظروف استحداثه: “كان ملنطقتي املنية والضنية 
رسايا  يف  مقره  واحد  عام  امن  مركز  سابقا 
طرابلس، يف موقع جغرايف يبعد عنهام كثريا. مع 
قرارا  اتخذ  مهامته،  ابراهيم  عباس  اللواء  تويل 
باستحداث مركزين اثنني نقال اىل املنية والضنية 
املنطقتني  ابناء  عىل  التنقالت  اعباء  لتخفيف 
وتسهيل معامالتهم. استحدث مركز الضنية يف 
يف  املنية  ومركز  الضنية،  سري  قامئقامية  مبنى 

رسايا دير عامر يف املنية حيث نحن”.

■ كيف كان وقع استحداثه عىل املواطنني 
واملقيمني يف املنطقة؟

□ ابدى الجميع ترحيبا عارما بافتتاحه كونه 
وتوفري  معامالتهم  انجاز  تسهيل  يف  ساهم 
اىل  بلداتهم  من  انتقالهم  ومشقة  النفقات، 
رسايا طرابلس، خصوصا يف ظل زحمة السري 
وصعوبة ايجاد مرائب لركن سياراتهم، فضال 
عن االخطار االمنية التي كانوا يتعرضون لها 

تحقيق

املؤسفة  االمنية  االحداث  بعض  جراء  من 
التي كانت شهدتها مدينة طرابلس.

■ ملَن يتبع املركز اداريا ومام يتالف؟
عام  امن  لدائرة  التابعة  املراكز  احد  □ هو 
طرابلس.  رسايا  يف  ومركزها  االوىل  الشامل 
اما هيكليته فتضم اربع شعب: امانة الرس 
العامة، العرب واالجانب، الجوازات اللبنانية، 

التحقيق واالستقصاء.

■ ما هو النطاق االداري والجغرايف لعمله؟
جرس  حتى  شامال  البارد  نهر  من  ميتد   □
حتى  رشقا  تربل  جبل  ومن  جنوبا،  امللولة 
املنية ودير عامر وبحنني عىل امتداد الخط 
البحري غربا. ويشمل بلدات: املنية، البداوي، 
جبل  القرحاين،  مزرعة  الكنز،  تلة  العريونية 
البداوي، دير عامر، وادي النحلة، املنكوبني، 
برج اليهودية، االخرس، تربل، مركبتا، بحنني، 
ارطوسة،  مزرعة  الريحانية،  البداوي،  مخيم 
قسم من مخيم نهر البارد كون القسم االخر 
تتميز  االقليمي.  حلبا  عام  امن  مركز  يتبع 
واالعداد  السكانية  بالكثافة  البلدات  هذه 

الكبرية من الوافدين السوريني.

■ مباذا يتميز؟
اىل  القريبة  عامر  دير  بلدة  يف  وجوده   □
قضاء  يف  والوسطى  الساحلية  البلدات 
عامر  دير  رسايا  مبنى  يف  الضنية،  ـ  املنية 
الدوائر  القامئقامية واملحكمة وسائر  حيث 
متابعة  للمواطنني  يتيح  ما  الرسمية، 
مجهز  وهو  آن.  يف  الرسمية  معامالتهم 
اجهزة  واحدث  والتربيد  التدفئة  بوسائل 
دخول  لدى  العمل.  وبرامج  الكمبيوتر 
يستقبله  املركز  اىل  املعاملة  صاحب 
املكتب  اىل  الرشاده  الباب  عىل  عسكري 
املخصص لنوع املعاملة. كل غرفة تتضمن 
مقاعد مخصصة للمواطنني املنتظرين انجاز 

معايري  افضل  تراعى  حيث  معامالتهم، 
الخدمة العامة.

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

□ بالطبع. زادت االعداد الهائلة من الوافدين 
السوريني املعامالت املنجزة امام دوائر االمن 
العام ومراكزه عىل كل االرايض اللبنانية عىل 
نحو غري مسبوق، ومنها مركزنا. انجزنا العام 
مبعدل  معاملة،   41383 يقارب  ما  املايض 
منها   %70 من  اكرث  شهريا،  معاملة   3449
الصعيد  عىل  سوريني.  مواطنني  اىل  تعود 
ان  االمنية  االحصائية  االرقام  بينت  االمني 
ما يقارب 73% من مرتكبي الجرائم ضمن 
السوريني.  الوافدين  من  املركز  عمل  نطاق 
االداري  عملنا  من   %72 ان  القول  ميكننا 
واالمني يتعلق بالوافدين السوريني تحديدا.

التي  االخرية  االجراءات  انعكست  كيف   ■
نظمت دخول السوريني واقامتهم عىل عمل 

املركز؟
تخف  املعامالت  اعداد  بدأت  نسبيا   □
ازديادا  شهدنا  املقابل  يف  لكن  تدريجيا. 
ملحوظا يف جرائم تزوير املستندات والوثائق 
تنام  اللبنانية والسورية، فضال عن  الرسمية 
كبري لظاهرة الكفالء الوهميني، ما دفعنا اىل 
استنادا  استثنائية ملكافحتها  اجراءات  اتخاذ 

اىل احكام القوانني النافذة.  

■ هل من انجازات تحققت يف املركز منذ 
استحداثه؟

□ مل نتوقف يوما عن السعي اىل التحديث 
تشهدها  التي  التطوير  خطة  مع  متاشيا 
اللواء  مع  العام  لالمن  العامة  املديرية 
ادارية وامنية  انجازات  لنا  ابراهيم، فكانت 

عدة، ابرزها: 
عىل الصعيد االمني:

مع  بالتنسيق  متكنا  املنرصمة،  االشهر  خالل 
يف  املديرية  يف  املعلومات  شؤون  مكتب 
ارشاف النيابة العامة املختصة، من توقيف 43 
الرتكابهم  قضائية  مذكرات  مبوجب  مطلوبا 
واالحتيال  والرسقة  كالقتل  مختلفة  جرائم 

رئيس مركز امن عام املنية االقليمي املالزم اول خالد الزين.

عام 2014 انجزنا  41383 
معاملة، اكثر من 70% منها 

تعود الى سوريني
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مزور  واستعامل  والتزوير  خلسة  والدخول 
وغريها، واحيلوا عىل القضاء املختص.

يف  املعلومات  شؤون  مكتب  مع  بالتنسيق 
ضالعني  مجرمني  كشف  من  متكنا  املديرية، 
يف اعامل ارهابية خطرية وتوقيفهم يف ارشاف 

النيابة العامة صاحبة الصالحية.
الجرائم  مجال  يف  تنشط  شبكات  توقيف 
املنظمة العابرة للحدود الوطنية مثل محاولة 
عائالت  من  الوالدة  حديثي  اطفال  رشاء 
سورية تعاين ظروفا اجتامعية صعبة، بهدف 
مبالغ طائلة ووثائق  مقابل  بيعهم يف  اعادة 
بعد  اجنبية.  او  لبنانية  عائالت  اىل  مزورة 
ارشاف  يف  معهم  الالزمة  التحقيقات  اجراء 
الجهات  عىل  احالتهم  متت  العامة  النيابة 

القضائية املختصة.
توقيف افراد شبكات ميتلك بعضهم معدات 
واختاما لتزوير املستندات والوثائق اللبنانية 
وثائق  يحوزون  وآخرين  والسورية خصوصا، 
االتجار  او  الستعاملها  مزورة  واقامات  سفر 
املعتادة  القانونية  االجراءات  استكملت  بها. 

يف حقهم.
ضمن  السّيارة  االمنية  الدوريات  تفعيل 
النطاق االداري لعمل املركز وتكثيفها، بهدف 

الحفاظ عىل االمن واالستقرار.
توقيف شبكات كان افرادها يستغلون فتيات 

من جنسيات مختلفة يف اعامل الدعارة.
عىل الصعيد االداري:

مبا  االلكرتونية  والربامج  الشبكات  تحديث 
يتالئم مع متطلبات العمل االداري الحديث.

زيادة عديد العسكريني بنسبة %30.
يف  االستمرار  لناحية  االداري  العمل  تفعيل 
ما  محدد،  غري  وقت  اىل  املعامالت  استقبال 
العمل  فيستمر  املركز.  يف  مواطنون  مثة  دام 

اىل ما بعد الدوام الرسمي.
املخصصة الستقبال  الكونتوارات  عدد  زيادة 
انجازها  يسهل  مبا  املواطنني  معامالت 

ويستعجله. 
يكفي  جديدا  كهربائيا  مولدا  املركز  تزويد 
لتأمني كل ما يحتاج اليه من طاقة كهربائية. 
الحر  اثناء  يف  املكيفات  تشغيل  عىل  نحرص 
رشوط  افضل  توفري  يف  يساهم  مبا  الربد  او 
الذين  املواطنني  اىل  بالنسبة  العامة  الخدمة 

ينجزون معامالتهم. 

املنية  بلديات  اتحاد  رئيس  يتحدث 
عن  عقل  مصطفى  املنية  بلدية  رئيس 
املنية  عام  امن  مركز  بني  الوثيق  التعاون 
ووقع  املنية،  بلديات  واتحاد  االقليمي 
البلدات،  ابناء  عىل  املركز  استحداث 
ابراهيم  عباس  اللواء  اىل  التحية  بتوجيه 
الوطني  بادائه  تخطى  الذي  “الرجل 
بادائه  فاصبح  والطوائف،  املناطق  حدود 
لكل  دولة  رجل  املؤسسايت  الوطني 
عن  اما  اطيافهم.  بكل  واللبنانيني  لبنان 
عىل  وفر  فقد  املنية،  مركز  استحداث 
طرابلس  اىل  االنتقال  مشقة  املنطقة  ابناء 
اثرا  ترك  االمر  وهذا  معامالتهم،  النجاز 
اصبحوا  الذين  املواطنني  نفوس  يف  طيبا 
يف  املسؤولون  معهم  يتعامل  ان  يتمنون 
الدولة عىل هذا النحو، ويفكرون بتسهيل 
اللواء  بهم  فكر  كام  اليومية  شؤونهم 
ابراهيم واالمن العام. وجود املركز ساهم 
يف تعزيز االمن واالستقرار يف منطقتنا.  ال 
العام  االمن  اداء ضباط  ان  قلنا  اذا  نبالغ 
املنية،  وعسكرييه عموما، السيام يف مركز 
بشهادة  به  يحتذى  ومثاال  قدوة  يشكل 

الجميع من دون استثناء”. 

البلدية  بني  اداري  تعاون  من  هل   ■
واالتحاد واملركز؟

□ التنسيق دائم يف ما بيننا يف ملفات عدة، 
لجميع  شامل  احصاء  اجراء  كان  ابرزها 
العاملني  او  املقيمني  السوريني  الوافدين 
التي  للبلديات  الجغرايف  النطاق  ضمن 
اوضاعهم  متابعة  بهدف  االتحاد،  يضمها 
لتغلغل  ومنعا  جهة،  من  االنسانية 
تحت  بينهم  جرمية  افعال  يف  املتورطني 

رئيس إتحاد بلديات املنية:
اللواء إبراهيم محط ثقة وطنية عابرة للطوائف

اي ستار. يف هذا االطار، يسجل ما حققه 
توقيف  صعيد  عىل  املنية  عام  امن  مركز 
املتورطني يف  السوريني  الوافدين  عدد من 
التزوير،  وبخاصة  متنوعة،  جرمية  افعال 
ما اراح املنطقة وعزز االستقرار اكرث فاكرث.

■ كيف تعرّفنا عىل بلدة املنية؟
السم  ان  اىل  املنية  بلدة  ابناء  يرجح   □
والنصيب  الحظ  بآلهة  عالقة  بلدتهم 
والقسمة السامية »مناة« او االله »مني«. 
اثرية  ابنية  بقايا  اراضيها  يف  وجدت  وقد 
عن  تبعد  غابرة.  عصور  اىل  تعود  قدمية 
لبنان  عاصمة  وعن  كلم،   10 طرابلس 
االجاملية  مساحتها  تبلغ  كلم.   90 بريوت 
نسبة  الزراعية  املساحة  وتحتل  كلم،   16
سطح  عن  ارتفاعها  يرتاوح  منها.   %80
عدد  يبلغ  مرت.    200 اىل  من صفر  البحر 
حوايل  النفوس  قلم  يف  املسجلني  سكانها 

65 الف نسمة. 

اي  املنية،  بلديات  اتحاد  اىل  بالنسبة   ■
بلديات يضم؟

□ خمس بلديات هي املنية وبحنني ودير 
عامر ومركبتا وبرج اليهودية.

■ اي انجازات حققتم عىل صعيد البلدية 
اواالتحاد؟

□ بفضل تضافر جهود كل رؤساء البلديات 
متكنا  الخرّيين،  كل  مع  الدؤوب  والعمل 
نوعية  مشاريع  تحقيق  من  االن  حتى 
عىل  ككل  املنطقة  تطوير  يف  ساهمت 
تأهيل  نذكر:  منها  املختلفة.  الصعد 
وتزفيتها،  وتوسيعها  االتحاد  بلدات  طرق 

نفايات  لفرز  حديث  معمل  استحداث 
ثالث  يقارب  ما  منذ  االتحاد  بلديات 
ما  االورويب  االتحاد  مع  بالتعاون  سنوات 
تعاين  التي  النفايات  ترصيف  ازمة  جنبنا 
منها اليوم معظم املناطق اللبنانية، تنفيذ 
بلدات  كل  يف  الصحي  الرصف  مرشوع 
االتحاد، البدء منذ ما يقارب سنتني بتنفيذ 
يف  ضخم  ثقايف  امنايئ  مركز  بناء  مرشوع 
وصاالت  ومعارض  مالعب  يتضمن  املنية 
مرت  الف   30 مساحة  عىل  متتد  ونوادي 
مليون  ونصف  ماليني  اربعة  كلفته  تناهز 
دوالر سينتهي انجازه ويتم تجهيزه خالل 
تحديث  مرشوع  تنفيذ  بدء  قليلة،  اشهر 
املناطق  اىل  وايصالها  الشفة  مياه  شبكة 
االنتهاء  املايض،  يف  اليها  تصل  مل  التي 
املنية  يف  الحكومي  املستشفى  بناء  من 
توقيع  قريبا،  به  العمل  وسيبدأ  وتجهيزه 
املنية  بلديات  اتحاد  بني  تعاون  اتفاق 
تأمني  يف   سيساهم  اللبنانية  والجامعة 
بلدات  من  لطالب  مجانية  دراسية  منح 
اقتصادية  ظروف  من  يعانون  االتحاد 
صعبة ويرغبون يف متابعة درجة الدكتوراه 

يف جامعات خارج لبنان.

رئيس اتحاد بلديات املنية رئيس بلدية املنية مصطفى عقل.

■ هل من مشاريع تحديثية للمستقبل؟
عرب  املركز  مبنى  توسيع  سيتم  قريبا   □
مكاتب  تتضمن  اليه  كبرية  صالة  اضافة 
من  كبري  عدد  اىل  املعامالت،  الستقبال 

املقاعد سيخصص للمواطنني املنتظرين انجاز 
االجهزة  كل  تركيب  نتابع  حاليا  معامالتهم. 
املركز  لربط  الالزمة  االلكرتونية  واملعدات 
معامالت  بانجاز  نبدأ  يك  باملديرية،  مبارشة 

تنتهي  وقريبا  املتطورة.  البيومرتية  االقامة 
النظام  بهذا  العمل  ويبارش  التحضريات  كل 

الجديد املتطور لالقامات.
م. ش

التقدم باملعامالت.

التدقيق فيها.

مدخل املركز.
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مركز أمن عام قرطبا اإلقليمي :
توفير نفقات، توقيف عصابات، تحقيق إنجازات

باالجراءات  االقليمي  قرطبا  عام  امن  مركز  ينجزها  التي  املهامت  تنحرص  ال 
اشخاص  عىل  القبض  القاء  تشمل  بل  املواطنني،  معامالت  لتسهيل  االدارية 
ضالعني يف اعامل وجرائم منظمة، وضبط آخرين يحوزون مستندات ووثائق 

ثبوتية مزورة

تحقيق

العامة  املديرية  تطوير  لخطة  تنفيذا 
عام  امن  مركز  استحدث  العام،  لالمن 
قرطبا االقليمي يف 7 كانون الثاين 2014، 
جبيل  جرود  بلدات  ابناء  عىل  وفر  ما 
مدينة  اىل  االنتقال  نفقات  واملقيمني 
جبيل، اقرب مركز امن عام اليهم، النجاز 

معامالتهم.
يقول رئيس املركز النقيب روجيه خوري 
لـ"االمن العام": »عند افتتاح املركز ملسنا 
وبلداتها  جبيل  جرود  قرى  ابناء  ان  كم 
العامة  للمديرية  خاصة  محبة  يكنون 
االنجازات  يقدرون  وكم  العام،  لالمن 
التي  االنساين  الطابع  وذات  الوطنية 
ملفات  يف  ابراهيم  عباس  اللواء  حققها 

دير  راهبات  تحرير  ملف  منها  عدة، 
سيدة معلوال وفك ارس مخطويف اعزاز«.

العارم استقبل اهايل  يضيف: »بالرتحيب 
فيها  واملقيمون  والقرى  البلدات  تلك 
يف  يساهم  وانه  خصوصا  املركز،  افتتاح 
اهدار  وتوفري  معامالتهم  انجاز  تسهيل 
مركز جبيل  اىل  االنتقال  ونفقات  الوقت 

النجازها، كام كانت الحال سابقا«.

وكم  اداريا،  املركز  يتبع  دائرة  اي  اىل   ■
عدد الشعب التي يضمها؟

□ هو احد املراكز التابعة لدائرة امن عام 
جبل لبنان االوىل، مقرها يف رسايا بعبدا. 
يضم اىل رئاسته اربع شعب: امانة الرس 

املحامي منير الشدياق
mounirchidiac2014@gmail.com

العام ومراكزه املنترشة عىل  دوائر االمن 
قرطبا  مركز  منها  اللبنانية،  االرايض  كل 
ما  ان  القول  ميكن  اختصار  يف  االقليمي. 
املعامالت  اجاميل عدد  79% من  يقارب 
يف  وهي  املركز،  يف  شهريا  ننجزها  التي 
اىل  تعود  تقريبا،  معاملة   900 حدود 
مواطنني سوريني. كام ان نسبة عالية من 
االداري  النطاق  الجرائم  ضمن  مرتكبي 
لعمل املركز، بحسب االحصاءات االمنية، 

هم من الوافدين السوريني.

املركز  يف  تحققت  انجازات  من  هل   ■
رغم استحداثه منذ مدة قصرية نسبيا؟

ساهمت  انجازات  تحقيق  من  متكنا   □
يف تعزيز االستقرار وخفض عدد الجرائم 
تسهيل  عن  فضال  املنطقة،  يف  نسبيا 

املواطنني: معامالت 
املعلومات  شؤون  مكتب  مع  بالتعاون 
العامة  النيابة  ارشاف  ويف  املديرية،  يف 
من  عدد  توقيف  من  متكنا  املختصة، 
االشخاص الضالعني يف اعامل ارهابية ويف 
يقطنون  كانوا  منظمة،  جرائم  ارتكاب 
استأجرتها  منازل  ضمن  الجرد  اعايل  يف 
ابعاد الشبهات والشكوك  عائالت بهدف 
من  كبري  عدد  توقيف  كذلك  عنهم. 
قضائية  مذكرات  مبوجب  املطلوبني 
كالقتل  متنوعة،  جرائم  الرتكابهم 
والتزوير  والخطف  واالحتيال  والرسقة 
القضاء  عىل  احالتهم  متت  وغريها. 

املختص.
النطاق  ضمن  االمنية  الدوريات  تكثيف 
ما  وشتاء،  صيفا  املركز  لعمل  االداري 
عدد  ملحوظ يف خفض  نحو  ساهم عىل 
املنازل  رسقة  السيام  املرتكبة،  الجرائم 
حيث  الشتاء  فصل  يف  تكرث  كانت  التي 
خالية  شبه  الجرد  بلدات  معظم  تكون 

من سكانها.
توقيف عدد كبري من الوافدين السوريني، 
نظام  يخالفون  اخرى،  جنسيات  ومن 
املراجع  وايداعهم  لبنان،  يف  االقامة 

املختصة. القضائية 

والجوازات  واالجانب  والعرب  العامة 
اللبنانية والتحقيق واالستقصاء. جغرافيا، 
وسطية  منطقة  يف  بوقوعه  املركز  يتميز 
التي  تقريبا بني كل مناطق جرود جبيل 
يتألف  واسعة،  مساحته  اداريا.  له  تتبع 
املكاتب  من  وعدد  استقبال  قاعة  من 
دخول  لدى  وتقنيا.  لوجستيا  مجهزة 
يستقبله  املركز  اىل  املعاملة  صاحب 
عسكري عىل الباب الرشاده اىل الكونتوار 
املخصص لنوع معاملته. يضم املركز  22  
املعامالت،  الستقبال  مخصصة  كونتوارا 
وتجهيزاته  ومساحته  مبوقعه  ويراعي 
الخدمة  معايري  اعىل  االداري  وتنظيمه 

العامة. 

والجغرايف  االداري  النطاق  هو  ما   ■
لعمل املركز؟

اآلتية:  والقرى  البلدات  نطاقه يشمل   □
مار  جنة  قرطبا،  قرقريا،  فراط،  علامت، 
يانوح،  املغريي،  السياد،  مزرعة  رسكيس، 
املزاريب، عني الغوبيه، رسعيتا، الغابات، 
العاقورة،  املجدل،  قهمز،  السا،  افقا، 

اللقلوق، رسغل، تدمر.

■ ما ابرز املهامت التي يضطلع بها؟
التي  واملهامت  االعامل  بكل  نقوم   □
يف  العام  لالمن  واالنظمة  القوانني  توليها 

النطاق االداري لصالحية املركز.

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

هو  كام  عدة.  نواح  ومن  بالطبع،   □
السوريني  الوافدين  اعداد  ان  معلوم 
لذلك  متوقع،  غري  نحو  عىل  زادت 
املنجزة يف كل  املعامالت  اعداد  ارتفعت 

رئيس مركز امن عام قرطبا االقليمي النقيب روجيه خوري.

املركز من الخارج.

البهو.

امتام املعامالت.
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العالقة الحالية والتنسيق مستقبال بني مركز االمن العام وبلدية 
البلدية رئيس اتحاد بلديات  قرطبا، كانا محور حوار مع رئيس 
العام  االمن  مركز  افتتاح  عن  قائال  مرتينوس،  فادي  جبيل 
رجل  باستقبالها  يتمثل  وطنيا  عرسا  قرطبا  شهدت   “ االقليمي: 
دولة استثنائيا هو اللواء عباس ابراهيم. ما شهدناه من حشود 
للمواطنني الذين حرضوا من كل بلدات جرود جبيل، اضافة اىل 
العام   االمن  ملركز  الرسمي  االفتتاح  يف  للمشاركة  قرطبا،  اهايل 
والقاء التحية عىل اللواء ابراهيم، كان لوحة يعتز بها كل لبناين. 
الزغاريد  عرب  عفويا  عنها  وعربوا  تجاهه،  محبة  كل  ابدوا  لقد 

ونرث االرز عىل موكبه وسواها”. 
اضاف: “استطيع القول بالفم املآلن، انه منذ عرشات السنوات 
حتى يومنا هذا، مل يحظ مسؤول رسمي او اي زعيم زار جرود 
جبيل باستقبال شعبي متيز بالحفاوة الشعبية التي استقبل بها 
اللبنانيني  ان  عىل  قاطع  دليل  وهذا  العام.  لالمن  العام  املدير 

يثقون برجال الدولة الحقيقيني والصادقني”.

■ كيف انعكس بدء العمل يف مركز قرطبا منذ اشهر قليلة عىل 
ابناء املنطقة، قبل افتتاحه رسميا؟ 

املركز.  افتتاح  اىل  وارتياحهم  سعادتهم  املنطقة  ابناء  ابدى   □
من جهة وفر عليهم مشقة االنتقال اىل جبيل، حيث اقرب مركز 
امن عام اليهم سابقا النجاز معامالتهم. من جهة اخرى ساهم 
يف تعزيز االمن اكرث فاكرث. ما حققه ضباط املركز وعسكريوه من 
مذكرات  مبوجب  للعدالة  املطلوبني  من  عدد  توقيف  يف  نجاح 
توقيف ساهم يف زيادة االستقرار يف املنطقة. الالفت ان جميع 
العام  االمن  ضباط  تعامل  عن  يتحدثون  مناطقنا  يف  املواطنني 
باعىل  املواطنني  مع  قرطبا،  مركز  يف  السيام  عموما،  وعسكرييه 
نأمل  ومبعامالتهم.  بهم  واالهتامم  واالحرتام  اللياقة  درجات 
يف  املوظفني  جميع  عىل  تلك  التعاطي  طريقة  تنسحب  ان  يف 

مؤسسات الدولة العسكرية واملدنية عىل السواء.

بكثري من االهتامم يروي رئيس بلدية السا عصام املقداد جوانب 
بلدات  واهايل  قرطبا  عام  امن  مركز  بني  القائم  التواصل  من 
يتداولها  وقائع  عند  التوقف  من  بد  “ال  بالقول:  جبيل،  جرد 
معظم الناس يف مناطقنا. منها ان ضباط االمن العام وعسكرييه 
يتميزون  االقليمي،  قرطبا  عام  امن  مركز  يف  السيام  عموما، 
بتعاطيهم الالئق واملهذب واملحرتم مع كل املواطنني. هذا االمر 
يستحق التنويه، ونأمل يف ان ينسحب عىل كل مؤسسات الدولة 
قد  العام  االمن  ان  بكل رصاحة،  ايضا،  الوقائع  من  وموظفيها. 
يكون من بني املؤسسات الرسمية القليلة جدا التي متى دخلت 
العسكريني واملوظفني فيها جالسني اىل  اىل مراكزها وجدت كل 
قد  اخرى  ملؤسسات  خالفا  املواطن،  لخدمة  جاهزين  مكاتبهم 
يضطر املواطن اىل انتظار عودة املوظف اىل مكتبه، او االتصال 
به حتى، يك يعرف منه متى يعود بكل اسف. تحية اىل ضباط 
االمن العام وعسكرييه الذين يقدمون ارقى صورة عن االدارة 

اللبنانية”.
“وفر  انه  مالحظا  قرطبا،  يف  املركز  وجود  انعكاس  اىل  يتطرق 
عىل ابناء بلدات الجرد واملقيمني فيها مشقة االنتقال اىل جبيل، 
حيث كان اقرب مركز امن عام، النجاز املعامالت. كذلك ساهم 
اطمئنان  مصدر  وشكل  املنطقة،  يف  واالمن  االستقرار  زيادة  يف 
ويشكل  فاكرث،  اكرث  امنائها  يف  يساهم  بأنه  ناهيك  الناس.  لكل 
من  تحد  التي  االدارية  الالمركزية  تعزيز  طريق  عىل  خطوة 

الهجرة الريفية نحو املدن”. 

■ ما هي اشكال التعاون االداري بني البلدية واملركز؟
القانونية لالمن  □ نتعاون مع املركز يف كل ما يتصل باملهامت 
احصاء  اجراء  خص  ما  يف  االداري  كالتنسيق  وصالحياته،  العام 
النطاق  ضمن  العاملني  او  املقيمني  السوريني  للوافدين  شامل 
االداري للبلدية، بهدف تعزيز االمن واالستقرار. كذلك التنسيق 
االمني حيال مراجعته عند وجود اي حالة تثري الشبهة االمنية، 

وما اىل ذلك.      

■ هل تعرّفنا بهذه البلدة؟
□ السا من بلدات قضاء جبيل. متتد عىل مساحة  745 هكتارا.

يجاوز  ناخبيها  وعدد  نسمة،  آالف  عرشة  يتجاوز  سكانها  عدد 
اللبنانية  والصيغة  للتعايش  منوذجا  البلدة  تشكل  آالف.  ثالثة 
الفريدة يف تنوعها الديني والثقايف والسيايس. عائالتها املختلطة 
الدين،  زين  الدين،  سيف  العيتاوي،  املقداد،  تضم  دينيا 
منصور.  الشامي،  الخوري،  عواد،  عبيد،  جابر،  ملحم،  حمود، 
واالقتصادية،  االجتامعية  حياتهم  يف  بعض  مع  بعضهم  يتكامل 

رئيس إتحاد بلديات جبيل:
حفاوة برجل دولة حقيقي

رئيس بلدية السا:
أداء األمن العام إستثنائي

رئيس بلدية قرطبا رئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مرتينوس.

رئيس بلدية السا عصام املقداد.

واملساعدات  التسهيالت  كل  تقديم  قرطبا  لبلدية  يسجل   ■
الستحداث املركز؟ 

□ ان االنجازات الوطنية التي حققها اللواء ابراهيم عىل مساحة 
ومخطويف  معلوال  دير  راهبات  اطالق  يف  كالنجاح  الوطن، 
العام  لالمن  العامة  املديرية  تشهده  عام  فضال  وغريها،  اعزاز 
املراكز  من  عدد  بافتتاح  متثل  وتحديث  تطوير  من  عهده  يف 
عىل مساحة الوطن لتسهيل شؤون املواطنني وترسيعها، كذلك 
من  اقل  يف   %50 حدود  اىل  املديرية  عسكريي  عديد  زيادة 
بشخصه،  ثقتنا  من  زادت  ملموسة  انجازات  سنوات،  اربع 
ودفعتنا اىل وضع امكانات البلدية وكذلك االتحاد يف خدمة اي 
بلديات  االداري التحاد  النطاق  املديرية يف  مرشوع تستحدثه 
جبيل. نحن اساسا مع الدولة ومؤسساتها، ومع كل ما يساهم 

يف تطويرها.

واآلبار  الطبيعية  املياه  مبصادر  غنية  واتراحهم.  افراحهم  ويف 
املستحدثة، لكنها تفتقر اىل شبكة مياه جديدة. تشتهر بزراعة 
التفاح والعنب والتني واالجاص والجوز وكذلك الفريز. تاريخيا، 
تدل اآلثار والنقوش عىل ان البلدة كانت مسكونة منذ الحقب 
البلدة  مساجد  واالسالمية.  والرومانية  واليونانية  الفينيقية 

وكنائسها تتميز بطابع عمراين وهنديس تاريخي جميل. 

■ ماذا عن املجلس البلدي يف السا، هل حقق انجازات؟
الهموم  يتشاركون  عضوا   15 من  البلدي  املجلس  يتألف   □
وانجاز  وتحسينها  بالبلدة  النهوض  بغية  والتضحيات  واملساعي 
املشاريع فيها، رغم االمكانات املحدودة. وقد متكنا من تحقيق 
البلدة  يف  الكهربائية  الطاقة  تأمني  بينها  من  عدة  مشاريع 
انشاء شبكة مياه  الكلفة،  الطويلة بسعر  التقنني  خالل ساعات 
التلف  بسبب  توقفت  التي  الرئيسية  الشبكة  من  بديلة  موقتة 
النشاء  الالزمة  الرسمية  املوافقات  عىل  االستحصال  واالعطال، 
هذه  خالل  تنفيذها  بدأنا  البلدة  يف  حديثة  رسمية  مدرسة 
االعطال  اصالح  وتعبيدها،  داخلية  طرق  شبكة  تأهيل  السنة، 
وصيانتها يف القنوات واملجاري، حامية الرثوة الحرجية والبيئية 
مع  التعاون  قانونا،  املخالفني  ومالحقة  االشجار  قطع  منع  عرب 
النشاطات  يف  البلدة  ارشاك  بهدف  وطنية  وفاعليات  جمعيات 
الكنيسة  وساحتي  البلدة  ساحة  تجميل  املهمة،  واملناسبات 
او  الدرس  قيد  تزال  ال  اخرى  مشاريع  اىل  وسواها،  واملسجد 

التحضري.

دخول  تنظيم  اجراءات  تطبيق  بعد 
يف  اوقفنا  لبنان،  اىل  السوريني  الرعايا 
من  كبريا  عددا  املختص  القضاء  ارشاف 
يف  ينشطون  كانوا  لبنانيني  وغري  لبنانيني 
مجال تأمني كفالء وهميني لعامل اجانب 
بأنهم  والترصيح  االدعاء  ستار  تحت 

من  الغاية  الزراعية.  االرايض  يف  يعملون 
بتشغيلهم يف  بعد  ما  يقوموا يف  ان  ذلك 
مقابل  يف  تجارية،  ومؤسسات  رشكات 
تزويدهم  بعد  عمولة،  او  مالية  بدالت 
اقامات او مستندات مزورة البرازها عند 
الحاجة يك ال يفتضح امرهم. متت احالة 

عىل  تلك  الجرمية  االفعال  يف  املتورطني 
املختص. القضاء 

االستمرار  لناحية  االداري  العمل  تفعيل 
ما  اىل  املواطنني  معامالت  استقبال  يف 
مواطنون  مثة  طاملا  الرسمي  الدوام  بعد 

يف املركز.
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بأقالمهم

كي ال يبقى النظام وتسقط الدولة

بول خليفة * 

التحرك  اىل  وّجهت  التي  واالنتقادات  املالحظات  كرثت  مهام 
اال  يسعنا  ال  املايض،  الصيف  منذ  لبنان  يشهده  الذي  املطلبي 
فئة  به  تشعر  عام  صادق  تعبري  الشبايب  الحراك  بأن  نعرتف  ان 
كبرية من اللبنانيني من يأس وصل اىل حد القرف. فانسداد االفق 
فرص  وانعدام  االقتصادية،  االزمة  بسبب  الشباب  رشيحة  امام 
السياسية يف  الطبقة  اىل فشل  املعيشية،  االوضاع  وتردي  العمل، 
للشباب  سبيال  ترتك  مل  املرتاكمة،  للمشاكل  املالمئة  الحلول  ايجاد 
الخضوع  ورفضهم  سخطهم  عن  للتعبري  الشارع  اىل  النزول  اال 

لواقعهم املرتدي... فـ»الثورة تولد من رحم االحزان«. 
السياسية،  الطبقة  تستعملها  التي  املعهودة  االساليب  تستطع  مل 
التي  الكبرية  النقمة  امتصاص  واالستزالم،  والزبائنية  كالرشوة 
النربة  عالية  وشعارات  عارمة  تظاهرات  خالل  من  تفجرت 
بداياته  يف  التحرك  كرس  السلطة  محاولة  تحل  مل  كام  والسقف. 
الشعبية  التظاهرات  استمرار  دون  املفرط  العنف  استعامل  عرب 

وانتشارها اىل قطاعات اخرى من املجتمع، كالحركة النقابية.
لتأثريات  خضوعه  امكان  تنفي  ال  املطلبي  التحرك  مرشوعية 
املعروفني  الناشطني  بعض  عرب  وخارجية،  داخلية  سياسية، 
محددة،  لبنانية  سياسية  بقوى  والقدمية  الوطيدة  بعالقاتهم 
»الثورات  صناعة  امتهنت  اجنبية،  ومؤسسات  غربية  وسفارات 
امللونة«. محاوالت االخرتاق مل ولن تتوقف. هدفها حرف التحرك 
املطلبي عن اهدافه االساسية ومحاولة توظيفه لخدمة اجندات 

سياسية محلية او خارجية. 
فيه  يضع  الذي  املطلبي  تحركهم  لتحصني  التحديات،  هذه  امام 
الناشطني يف  يقع عىل عاتق  عالية،  آماال  اللبنانيني  جزء كبري من 
بالفعل  تاريخية  مسؤولية  تاريخية.  مسؤولية  املختلفة  الحمالت 

اي مطلب  تحقيق  دون  من  انهاءه  او  التحرك  اجهاض هذا  الن 
يأس ال رجوع عنها، قد  اللبناين يف مرحلة  الشباب  يدخل  سوف 
تدفع جزءا منهم اىل الهجرة، وجزءا آخر اىل تبني افكار متشددة 

ورمبا عنفية. 
والتنسيق  تنظيم صفوفهم  الناشطني  من  تقتيض  املسؤولية  هذه 
يف ما بينهم، ووضع اهداف واقعية والرتكيز عىل العمل املرحيل. 
تغيري النظام هدف كبري وحق مرشوع. غري ان هذا الشعار الذي 
ُأطلق يف ثورات ما يسّمى »الربيع العريب« ادى اىل نتائج كارثية 
التي  السياسية  القوى  الن  الشعوب.  تتمناها  كانت  التي  غري 
حّركت الشارع يف بعض الدول العربية خلطت عن قصد او عن 
جهل بني تغيري النظام واسقاط الدولة. فبقيت االنظمة وسقطت 
وتهّجر  الدماء  انهر من  للجميع: سالت  والنتيجة معروفة  الدول 
يعجز  مآس  الناس.  الفقر ورضبت  وانترش  اآلالف  وغرق  املاليني 

اللسان عن وصفها. 
الخلط بني النظام والدولة خطأ كبري. الدولة مكونة من مؤسسات 
دستورية وادارات عامة وقوى مسلحة واجهزة امنية. املؤسسات 
اجرتاح  عىل  قادرة  وغري  وفاشلة  عاجزة  لبنان  يف  الدستورية 
مهرتئة  االدارات  حتى،  تناقضاتها  مع  العيش  عىل  وال  الحلول، 
االمنية  واالجهزة  الجيش  لبنان  الدولة يف  آخر مظاهر  وعثامنية. 
اصابت  التي  االمراض  من  محصنة  ـ  نسبيا  وان  ـ  بقيت  التي 

الباقية.  املؤسسات 
فحذار من اي محاولة لوضع التحرك الشبايب واملؤسسة العسكرية 

واالمنية وجها لوجه. 

* رئيس التحرير يف مجلة »ماغازين«.

أمنك بأمان
بالتعاون مع المديرية العامة لألمن العام،  

تعرض إذاعة "صوت لبنان" 93.3،  
برنامج "أمنك بأمان"، والذي يُبثّ كلّ  

ا  المديرية العامة لألمن العاميوم إثنين عند الساعة 11.20 صباحً
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فادي بوداغر: هدفي حفظ تاريخ بلداتنا وأجدادنا
"هيدا لبنان" يروي قّصة كل قرية

تحقيق
دنيز مشنتف 

denise.mechantaf@gmail.com

دروسه،  ملتابعة  فيينا  يف  اقامته  ويف خالل  الحرب،  بسبب  لبنان  مغادرته  بعد 
الحظ صاحب مرشوع "هيدا لبنان" فادي بوداغر ان ما ينقص اللبنانيني معرفة 
بتاريخهم وحضارتهم وتراثهم وتقاليد اجدادهم، مقارنة بشعوب اخرى تحفظ 
يحقق مرشوعا غري  الخارج يك  من  عاد  بالدها.  تاريخ  التفاصيل عن  ادق  غيبا 

مسبوق يطل به عىل هذا التاريخ

اعايل  يف  الزعرور  بلدة  يف  لبنان" مرشوع  "هيدا 
سياحي،  منتجع  تسميته:  يف  املرء  يحار  املنت. 
يف  عائيل  بيت  تاريخ،  موطىء  ثقافية،  مدرسة 
قرية لبنانية تراثية بامتياز، تستحرض لبنان منذ 
الفينيقيني حتى فجر االستقالل. يتحدث صاحب 
املرشوع  عن  بوداغر  فادي  النموذجية  القرية 

ويروي قصته.

■ كيف انطلقت فكرة مرشوع "هيدا لبنان"؟
□ يف فرتة الحرب عشت يف العاصمة النمساوية 
فيينا ملتابعة درويس، وشعرت يف خالل اقامتي يف 
تلك البالد ان مثة نقصا يف املعلومات عن تاريخ 
مميز  بلدنا  وتقاليده.  وحضارته  وتراثه  لبنان 
تاريخيا ودينيا وبرشيا، وقد ورد اسمه 67 مرة يف 
التوراة، كام اعطى ابناؤه العامل منذ ايام الفينيقيني 

حتى اليوم االحرف االبجدية واالخرتاعات العلمية. 
انشاء  فكرة  لدي  تكونت  ذلك،  من  انطالقا 
مرشوع يحيك تاريخ هذا الوطن وحضارته وتراثه 
هذه  يعيش  الزائر  يجعل  نحو  عىل  وجغرافيته 
القصة عرب مشاهداته انجازات اجداده وطريقة 
عيشهم. هكذا جعلت من هذه الفكرة منتجعا 

سياحيا وثقافيا وعائليا مبضمون ترايث حضاري.

■ متى بدأ تنفيذ هذا املرشوع وكم من الوقت 
استغرق؟

□ مل نتمكن من بدء العمل يف املرشوع اال يف فصل 
 1600 البحر  عن  وترتفع  جبلية  املنطقة  الصيف. 
مرت، والتحضريات له استمرت نحو خمس سنوات. 
لكن االنجاز العميل وبناء القرية استغرق 3 سنوات.

الفكرة  اتبعتها لرتجمة  التي  الطريقة  ■ ما هي 
التي كنت تصبو اليها يك يصبح املرشوع قصة كل 

قرية لبنانية؟ 
□ وضعت امام املدخل الرئييس للمرشوع اضخم 
خريطة للبنان تتضمن 1622 قطعة حجرية ترمز 
اىل 1622 قرية لبنانية. صممت كل واحدة منها 
ذلك مبوجب  كان  للقرية.  العقاري  الشكل  عىل 
قرار للوزير السابق للداخلية والبلديات العميد 
تعميمه  تم   5508 رقم  يحمل  رشبل  مروان 
قوى  وتولت  البلديات،  ورؤساء  املحافظني  عىل 
االمن الداخيل مهمة تسلم القطع الحجرية من 
البلديات. لدى وصول الزائر اىل املرشوع يطلب 
منه ان يعرف عن نفسه وعن اسم القرية التي 
ولد فيها مع التقاط صورة له بواسطة "السكانر". 

ثم يحصل عىل معلومات عن قريته ومساحتها، 
والعقارات املوجودة فيها وكل التفاصيل الجغرافية 
شخصياتها  واهم  تاريخها  اىل  اضافة  واالدارية، 
وآثارها. يأخذ يف النهاية بطاقة تثبت زيارته هذه 

القرية النموذجية.

 ■ ماذا يتضمن املرشوع الذي تبلغ مساحته 27 
الف مرت مربع؟ 

"درب  اسم  يحمل  املرشوع  يف  االول  الشارع   □
التاريخ"، ويكشف تاريخ الحضارات التي مرت يف 
لبنان عرب لوحات تذكر فيها اسامء هذه الحضارات 
منذ 3200 سنة قبل املسيح، مرورا بزيارة السيد 
 300 سنة  قانا  لبلدة  العذراء  والسيدة  املسيح 
ميالدية، حتى تاريخ االستقالل سنة 1943. عىل 
مدخل هذا الشارع معرض لبعض االدوات الرتاثية 
عىل  اجدادنا  يعتمرها  كان  التي  اللبادة  مثل 
رؤوسهم وهي مصنوعة من صوف الغنم للوقاية 
من حر الشمس يف الصيف ومن الصقيع يف الشتاء. 
ينتهي هذا الشارع باسرتاحة سميتها "مرقد عنزة" 
عنزة  مرقد  الو  اليل  "نيال  املأثور  بالقول  تيمنا 
بلبنان". بعد االسرتاحة نصل اىل "شارع املعرض" 
يستعملها  كان  التي  االدوات  عىل  يحتوي  الذي 
اجدادنا مثل املورج والجاروشة والنري والعمد اىل 
املساس والبعقور، مع تقديم كل املعلومات عنها. 
ثم املدرسة تحت السنديانة تذكريا باالسلوب الذي 
لجأ اليه اجدادنا لتعليم اوالدهم. يف محاذاة هذه 
املدرسة وضعت متثاال لقدموس الذي علم العامل 
الحرف، واىل جانبه االحرف االبجدية، اضافة اىل 
نبذة عن حياة شقيقته اوروبا التي رحلت خفية 
ودفعته اىل البحث عنها فاغتنم الفرصة لتعليم 
الشعوب التي التقاها االحرف االبجدية. ثم يأيت 
كبرية  صخرة  عن  كناية  هو  الذي  املوقع  دور 
شعار  مع  العاملية  العواصم  اسامء  عليها  كتبت 
كل واحدة منها واملسافات التي تفصلنا عنها. كان 
ال بد من توفري مالعب لالطفال وَمن هم دون 
الالزمة من  لها املعدات  الثالثة والرابعة. جلبت 
مخصص  وموقع  للحيوانات  حدائق  اىل  النمسا، 
يضم  لبنانية،  قرية  كل  كام يف  الشطرنج.  للعبة 
"هيدا لبنان" ساحة كبرية باسم امليدان تقام فيها 
السهرات واالحتفاالت واالعراس. يف املقابل، تطل 
القروية  املصطبة وهي جزء ال يتجزأ من بيوتنا 
القدمية. حرصت ايضا عىل ايجاد زاوية ملَن يبحث 
اسم رسود  تحمل  تلة  عىل  والتأمل  الهدوء  عن 
ع برود. وقد ساعدين الواقع الجغرايف يف منطقة 
ايجاد  عىل  مناخها،  عىل  ينعكس  الذي  الزعرور 
مكان يرتاح فيه الزائر، خصوصا يف فصل الصيف 
اطلقت عليه اسم مسفق هوا. يرتبع هذا املوقع 

عىل اعىل صخور املرشوع. 

فادي بوداغر. 

كنيسة "سلطانة السموات واالرض" شيدت بحجارة كنائس مهدمة.  "هيدا لبنان"، قرية لبنانية منوذجية يف جبل الزعرور.

بينيديكتوس  البابا  كرمت 
السادس عشر بغرس 

غابة ارز باسمه تخليدا 
لبنان لزيارته 



6667
عدد 25 - تشرين األول 2015عدد 25 - تشرين األول 2015

■ يضم املرشوع كنيسة ايضا. متى شيدت، 
هل مثة قصة من ورائها؟ 

البداية  منذ  رافقته  مرشوع  لبنان"  "هيدا   □
وحملت  وحاميتها،  العذراء  السيدة  بركة 
واالرض".  الساموات  "سلطانة  اسم  الكنيسة 
كرسها البطريرك املاروين الكاردينال مار بشارة 
املايض.  العام  من  آب   9 يف  الراعي  بطرس 
شيدت بحجارة من كنائس مهدمة بعد قيامي 
القليعات،  خصوصا  املناطق،  كل  عىل  بجولة 
تجميع  اعادة  جديدا.  حجرا  استعمل  ومل 
من  الكثري  يحمل  املهدمة  الكنائس  حجارة 
املعاين. الكنيسة مليئة بالرموز وصورة السيدة 
وادي  من  هي  املذبح  تعتيل  التي  العذراء 
قنوبني، علام ان املذبح هو من خشب االرز 
واملقاعد من خشب السنديان. وقد اردت ان 
البابا بينيديكتوس السادس  اكرم ايضا قداسة 
فجلبت   ،2012 عام  للبنان  زيارته  بعد  عرش 
اثناء  التي كانت تظهر وراءه يف  االرز  اشجار 
وغرستها  بريوت  يف  االلهي  بالقداس  احتفاله 
"غابة  اسم  عليها  واطلقت  املرشوع،  ارض  يف 
بافتتاحها  البابوي  السفري  قام  روما".  بابا  ارز 

سنة 2013.

■ كم يبلغ عدد زوار هذا املرشوع اسبوعيا؟ 
□ املنتجع ال يفتح ابوابه اال الجمعة واالحد. 
اما منتصف االسبوع، فزواره هم من املدارس 
املؤمترات  القامة  والرشكات  والجمعيات 
ستة  املرشوع  يف  باالعراس.  واالحتفاالت 

مطاعم تؤمن حاجات هذه املناسبات.

املرشوع  هذا  يف  العمل  اعتبار  ميكن  هل   ■
منتهيا، وهل تصبو اىل تحقيق مشاريع اخرى 

مامثلة؟ 
لتأمني  الفندق  بناء  من  االنتهاء  ننتظر   □
خارطة  انجاز  عىل  حاليا  ونعمل  املنامة، 
كبرية عن لبنان اسمها "درب الجغرافيا". هذا 
و"درب  التاريخ"  لـ"درب  مامثل   املرشوع 
الحضارة"، ولدينا خمس افكار ضمن مرشوع 
"هيدا لبنان" نريد تحقيقها بهدف استقطاب 
املقبل  العام  جميعا.  واملغرتبني  اللبنانيني 
الدولية"  الزعرور  "مهرجانات  اقامة  سيشهد 

للمرة  االوىل.

مالعب االطفال صنعت خصيصا يف النمسا لضامن سالمتهم. 

االبجدية الفينيقية.

مدخل القرية، وفيه خارطة كبرية للبنان.
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نفط لبنان نعمة له أم نقمة عليه؟
وزير الطاقة: السياسة تعرقل إستغالل ثروتنا 

يعّد لبنان من الدول املرشحة لدخول نادي الدول املنتجة للنفط. لكن هل 
ما هو  ومتى؟  كيف  السنني؟  منذ عرشات  يراوده  الذي  الحلم  يتحقق هذا 
الكبرية نعمة له، ال نقمة عليه كام  الثمن؟ هل يستطيع جعل هذه الرثوة 
استخراج  تواجه  التي  والتحديات  العقبات  هي  ما  الخرباء؟  بعض  يتخوف 

النفط والغاز؟

النفط نافذة مفتوحة 
في الجدار

ال تزال اكتشافات الطاقة يف رشق البحر االبيض املتوسط تشكل عامال رئيسيا يف 

املعنية،  املختلفة  املصالح  الكبري من  العدد  الجيواسرتاتيجي. يف ظل هذا  املشهد 

ميكن لقطاع الطاقة ان يكون نقطة ساخنة للرصاع. مثة خالف بني لبنان وارسائيل 

اليوناين  الشطرين  اىل  بالنسبة  الحال  وكذلك  منهام،  لكل  البحرية  الحدود  عىل 

والرتيك من قربص. وبدال من عرض القوة، ميكن ملوارد هذا القطاع ان تكون حافزا 

لتعزيز التعاون وتخفيف حدة الرصاع يف املنطقة.

غري ان قطاع الطاقة، بحسب ما تشري اليه مراكز الدراسات، يشكل ايضا جزءا من 

الرصاع الجيواسرتاتيجي االوسع. اذ يسعى كل من روسيا وايران، بدعم من الصني 

والهند، ألن يكون لهام تأثري قوي يف هذا القطاع، حيث ترغب روسيا يف الحفاظ 

ضامن  يف  والهند  الصني  وترغب  اوروبا،  اىل  الغاز  امدادات  عىل  هيمنتها  عىل 

فرتعى  ايران  اما  برسعة.  تنمو  التي  القتصاداتهام  املستقبل  يف  الطاقة  امدادات 

بالعراق،  مرورا  بها  وسوريا  لبنان  يربط  ان  شأنه  من  غاز  انابيب  خط  مرشوع 

ناحية  الصني. من  اىل  باكستان  آخر سيمر عرب  انابيب  لديها مرشوع خط  كذلك 

اخرى، تريد الواليات املتحدة واوروبا الغربية، جنبا اىل جنب مع ارسائيل، توجيه 

موارد الطاقة اىل االيدي الغربية.

جدا،  مهمة  اسرتاتيجي  تحّول  نقطة  العاملية  النفطية  الخريطة  اىل  لبنان  دخول 

وسوف ميثل مفرتق طرق تاريخيا. وكان العالن رشكة »سبيكرتوم جيو« الربيطانية 

وانها  مليار دوالر،   140 بقيمة  والغاز  االسود  النفط  احتياطات من  لبنان  ان يف 

باكتشافها  املتوسط  رشق  يف  الغاز  منتجي  اكرب  احد  لبنان  يجعل  ما  عىل  عرثت 

الجنويب مساحتها 3000  املياه االقليمية للساحل  25 تريليون قدم مكعبة تحت 

كيلومرت مربع، كان لهذا االعالن وقع كبري ومدٍو يف اوساط املستثمرين يف الداخل 

للمتمولني  لبنان مركزا جاذبا  االمر يجعل  ان هذا  والواقع  السواء.  والخارج عىل 

املستجدات  هذه  تدفع  ان  ويجب  العامل.  يف  مختلفة  انحاء  من  واملستثمرين 

للمرحلة  التخطيط  بدء  اىل  الخاص،  القطاع  كام  العام،  القطاع  جدا  االيجابية 

املقبلة.

تجدر االشارة اىل ان لبنان يستطيع بدء االفادة من الرثوات النفطية قبل االنتاج 

الكبرية  الرثوات  هذه  وجود  الكتشاف  املرافقة  االجواء  ان  اذ  حتى،  والترصيف 

كفيلة بتغيري واقعه االقتصادي يف ضوء املراحل املقبلة. كذلك ميكنه االفادة من 

اخرى  سنوات  بضع  االنتظار  وليس  املستثمرين،  مع  والحكيم  السليم  التواصل 

لتحقيق الفائدة الفضىل من هذه التطورات االستثنائية. 

من هنا، ينبغي القول ان امللف النفطي يشكل نافذة يف الحائط املسدود الذي 

وصلت اليه البالد عىل املستوىني االقتصادي واملايل.

تزال  ال  لبنان  يف  النفط  مستقبل  ملفات 
عالقة يف ادراج وزارة الطاقة واملياه. مل تجد 
حتى اآلن حلوال لها، علام ان لبنان يف امس 
اجتياز  عىل  تساعده  عّلها  اليها  الحاجة 
كاهل  عىل  عبئا  تشكل  باتت  التي  ازماته 
الخناق  وتضيق  حياتهم  وتؤرق  اللبنانيني، 
عىل معيشتهم. لكن السياسة ال تزال حجر 
عرثة امام كل املشاريع والحلول وفق وزير 

الطاقة واملياه ارتور نظريان. 

الجيوسياسية  االحوال  ان  تعتقد  هل   ■
مالمئة  غري  واملنطقة  لبنان  يف  واالقتصادية 
النفط، وقبل  استخراج  بدء  لخوض مغامرة 

ذلك انهاء االجراءات القانونية؟
استخراج  بدء  عىل  دامئا  يساعد  الوقت   □

املحيطة  االسواق  حاجات  اىل  نظرا  الغاز 
مثة  االوروبية.  السوق  وخصوصا  اليه،  بنا 
النه  الغاز  نحو  للذهاب  تاريخي  تحّول 
الخام.  النفط  من  تلوثا  واالقل  االرخص 
يساعد  استخراجه  يف  االرساع  فان  لذلك، 
الواقع  اىل  بالنسبة  اما  اقتصاديا.  لبنان 

الجيوسيايس، فانا عىل اقتناع بأن عدم اقرار 
الرتاخيص  باقفال دورة  املتعلقني  املرسومني 
التلزيم ومبارشة العمل، يرتك  والذهاب اىل 
افرقاء  هناك  هل  استفهام.  عالمة  من  اكرث 
يف مجلس الوزراء لديهم ارتباطات خارجية 
املوضوع؟  بت  لتأخري  عليهم  الضغط  يتم 
ما  حصة  عىل  الحصول  يحاولون  َمن  هل 
ومينعهم النظام الذي وضعته وزارة الطاقة 
هذا  ان  علام  الهدف؟  هذا  تحقيق  من 
وخارجيا،   داخليا  الجميع  باعرتاف  النظام، 
ميكن  وال  الشفافية  من  كبريا  قدرا  يؤمن 
اخرتاقه. اذكر هنا ان هذه املراسيم قدمت 
نجيب  برئاسة  كانت  التي  الحكومة  اىل 

ميقايت.

■ ما املآخذ عىل هذه املراسيم لعدم اقرارها 
التي طرحت؟ هل  الخلفيات  يف معزل عن 

مثة اعرتاضات تقنية؟
الوزراء  طرح  تقنية.  مراسيم  انها   □
استفسارات حول النقاط الواردة يف املراسيم 
وتم الرد عليها. لكن مثة استفسارات ليست 
اعتقد  التقني.  محلها  يف  تقع  وال  واقعية، 
تأخري  بهدف  لالمور  اختالق  محض  انها 

اصدار املراسيم.

■ الهدف؟
□ ال اعرف. لكن الوقائع تشري اىل انه عند 
وصول املراسيم اىل مجلس الوزراء استقالت 
ان  يف  لدي شكوك  ميقايت.  الرئيس  حكومة 
استقالة الحكومة جاءت بسبب وضع اللواء 

ارشف ريفي.

لتفعيل  حقيقية  وطنية  ارادة  مثة  هل   ■
قطاع البرتول يف لبنان؟

بقيام  ترتجم  الحقيقية  الوطنية  االرادة   □
الوزراء  مبجلس  املمثلني  السياسيني  االفرقاء 
يتمكن  حتى  املراسيم،  القرار  بواجباتهم 

هذه  من  االستفادة  من  اللبناين  الشعب 
الرثوة النامئة. وما دامت املراسيم مل تقر يف 
ارادة  حول  شكوك  ستكون  الوزراء  مجلس 

البعض بتفعيل هذا القطاع.

الضياع  حال  يف  لبنان  يستمر  هل   ■
استخراج  يف  حقه  واهدار  االسرتاتيجي 

نفطه؟
موجودة  الغاز  استخراج  امكانات   □
حاليا  ارسائيل  تقوم  املقابل  يف  لبنان.  يف 
ونظام  الرضيبي  نظامها  يف  النظر  باعادة 
اىل  وتتجه  الرشكات،  مع  االنتاج  تقاسم 
الطاقة  الذي وضعته وزارة  النظام  اعتامد 
البرتول.  قطاع  ادارة  وهيئة  اللبنانية 
باعرتاف  جدا،  املتطور  النظام  هذا  يهدف 
اىل  القطاع،  هذا  يف  الدوليني  الالعبني  كل 
اضافة  االنتاج،  تقاسم  طريقة  تحديد 
لبنان  حققها  التي  الكبرية  االنجازات  اىل 
القرار  حارضون  نحن  الصعيد.  هذا  عىل 
السياسية.  االرادة  تنقصنا  لكن  املرسومني، 
ترتجم  االفرقاء  لدى  الوطنية  االرادة 
الوزراء  مجلس  داخل  بواجباتهم  بقيامهم 

واالمتناع عن العرقلة.

القربصية  االتفاقات  لبنان  ■ كيف سيواجه 
من  وقت  يف  سمحت  التي  االرسائيلية  ـ 
كيلومرتا   864 بقرصنة  الرسائيل  االوقات 
البحرية  االقتصادية  املنطقة  من  مربعا 

الخاصة بلبنان، وهي االغنى؟
بلبنان  الخاصة  البحرية  املناطق  كل   □
قرصنة.  كلمة  ارفض  لكنني  بالغاز،  غنية 
عىل  يرتجم  مل  الورق  عىل  اعتداء  مثة 
لن  اللبنانيون  واالفرقاء  الدولة  االرض. 
اعتداء فعيل.  لو تم  االيدي  يقفوا مكتويف 
عىل  الحدود  رسم  الجميع  استطاعة  يف 
به.  معرتف  غري  ادعاء  يبقى  لكنه  الورق، 
مياهها  من  شرب  بكل  متمسكة  الدولة 
الخالصة،  االقتصادية  ومنطقتها  البحرية 
وستقوم بكل ما لديها من وسائل للحفاظ 

عليه.
يتم  فذلك  ثروتنا؟،  عىل  نحافظ  كيف  اما 

واالرساع  واستثامرها  استخراجها  عرب 

وزير الطاقة واملياه ارتور نظريان.

نظام تقاسم االنتاج 
مع الشركات متطور جدا 
باعتراف الالعبني الدوليني
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طرح  وعدم  املراسيم  واقرار  التلزيم  يف 
للتأخري. االسئلة املشبوهة 

للبنان  االمريكية  الزيارات  عن  ماذا   ■
املتعلقة مبلف الخالف عىل املنطقة املتنازع 
عليها مع ارسائيل القائلة بان الخالف معها 
الخالف  يكن  مل  لو  فقط.  الورق  عىل  هو 

واسعا ملاذا يتدخل االمريكيون؟
ان  الورق  عىل  بالخالف  املقصود   □
حدود  ترسيم  نحاول  اننا  يّدعي  االرسائييل 
الغاز  ينقب عن  ومل  منطقته،  مع  متداخلة 
رسمتها  كام  الخالصة  االقتصادية  مياهنا  يف 
املتحدة  االمم  اىل  وابلغتها  اللبنانية  الدولة 
االمرييك،  الدور  اىل  بالنسبة  اما   .2011 عام 
الخالف  لحل  مشكورة  بوساطة  فيقوم 
مثابة  نعتربه  الذي  ارسائيل  مع  الحدودي 

اعتداء علينا.
 

الحدود  ترسيم  عىل  الخالف  تعترب  اال   ■
الرشكات  مشاركة  عىل  يؤثر  البحرية 
االمريكية يف املناقصات التي ستجري لتلزيم 

التنقيب عن النفط واستخراجه؟
نفطية  بلوكات  هناك  وارد.  غري  امر  انه   □
مفتوحة خارج تلك املنطقة. اذا سلمنا بهذا 
ارسائيل  مع  مشرتكة  حدود  هناك  املنطِق، 
يبدأ  ال  فلامذا  الغاز،  استخراج  بدأت  التي 
لبنان مثل هذا االجراء يف البلوكات االخرى؟ 
كذلك بالنسبة اىل حدودنا مع قربص. مل يربم 
وقد  معها  االتفاق  اللبناين  النواب  مجلس 

بدأت االستخراج.

■ اذا َمن مينعنا من االستخراج؟
االفرقاء  اىل  يوجه  ان  يجب  السؤال   □
ال  الذين  الوزراء  مجلس  يف  املوجودين 

يزالون ميتنعون عن توقيع املراسيم.
مواقع جديدة  اكتشاف  عن  االعالن  مع   ■
للغاز والنفط يف املنطقة وخصوصا يف مرص، 
هل تعتقد ان لبنان سيفقد قيمة ما ميلكه 

من الرثوة النفطية؟
يسّبب  املراسيم  انجاز  يف  التأخري   □
لبلدان  سيسمح  ذلك  الن  للبنان،  رضرا 
قبلنا،  الدولية  االسواق  بدخول  املنطقة 

ياغي  ربيع  املهندس  النفطي  الخبري  تقدير  يف 
الدول  نادي  اىل  للدخول  بقوة  لبنان مرشح  ان 
العام«  »االمن  عرب  متنى  لكنه  للنفط،  املنتجة 
له،  نعمة  الكبرية  الرثوة  هذه  لبنان  يحّول  ان 

ال نقمة عليه.

■ ما هي ابرز الصعوبات التي تحول حتى اآلن 
دون امتام استكشاف النفط واستخراجه؟

□الجميع متفق عىل اهمية النفط الخام والغاز 
الثورة  الطبيعي يف تطوير الدول واملجتمعات. 
الحجري.  الفحم  عىل  بنيت  االوىل  الصناعية 
الثورة الثانية بنيت عىل النفط. والثورة الثالثة 
الغاز  اي  النظيفة  الطاقة  عىل  اليوم  تبنى 
للحوض  االولية  املسوحات  اظهرت  الطبيعي. 
بالغاز  جدا  غنية  املنطقة  هذه  ان  املرشقي 
الطبيعي. اكدت هذا التوجه االكتشافات التي 
حصلت يف دلتا النيل ويف ارسائيل وقربص، ولبنان 
هو يف وسط هذا الحوض، وهذا ما يرجح وجود 
الغاز الطبيعي فيه. يقدر االحتياط فيه بحسب 
تريليون  بـ122  الجيولوجيني االمريكيني  جمعية 
ارسائيل  لبنان  فيه  ويتشارك  مكعبا  قدما 
التنقيب  يف  حق  الدول  لهذه  وسوريا.  وقربص 
املتحدة،  االمم  معاهدات  بحسب  واالستخراج 
املساحة  الخالصة.  االقتصادية  مناطقها  يف  اي 
تقدر  لبنان  اىل  العائدة  الخالصة  االقتصادية 
يف حدود 22.600  الف كيلومرت مربع. وهذه 
املنطقة مل يتم ترسيم حدودها نهائيا يف الدول 
املوضوع  هذا  يعترب  الحوض.  عىل  تطل  التي 
منطقة  اي  عرض  ميكن  ال  النه  االول  العائق 
بحرية عىل الرشكات للتنقيب واالستكشاف او 
االستثامر اذا مل تظهر الحدود النهائية والرسمية 
املعرتف بها، واملسجلة يف االمم املتحدة. جنوبا 
وميارس  مرتبص  عدو  وهي  ارسائيل  هناك 
غري  الصديق  وهي  قربص  وغربا  القرصنة، 
اتفاق  عىل  معها  التوقيع  تم  التي  الصدوق 
املكتشفة عام 2007، ولكن من  الرثوة  تقاسم 
ال  االتفاق،  هذا  يربم  مل  انه  لبنان  حظ  حسن 
النه  النواب  مجلس  يف  وال  الوزراء  مجلس  يف 
مجحف يف حقه، والنه يسمح لقربص بالتمدد 
الخالصة.  االقتصادية  ومنطقتنا  مياهنا  نحو 
ارسائيل  مع  مشابها  اتفاقا  ايضا  قربص  وقعت 
منطقتنا  نحو  بالتمدد  لها  سمح   2010 عام 
نقطة  باعتامد  الرسائيل  سمح  ما  االقتصادية 
االتفاق يف شأنها  تم  التي  املنطقة  البداية من 
 860 حدود  يف  مساحة  وقرصنة  قربص،  مع 

ياغي: سوء إدارة الشأن النفطي 
أدخل السرطان الطائفي باملحاصصة واملذهبية

الخبري النفطي املهندس ربيع ياغي.

وهي  واعدة،  املنطقة  وهذه  مربعا.  كيلومرتا 
الجيولوجية.  املسوحات  بحسب  بالغاز  االغنى 
بني  البحرية  الحدود  ترسيم  عىل  الخالف  هذا 
ايجاد منطقة متنازع عليها،  او  لبنان وارسائيل 
يف  االستثامر  عىل  االجنبية  الرشكات  يشجع  ال 
عىل  ضغوطا  مارست  تركيا  ان  اىل  نشري  لبنان. 
استغالل  لبنان ومرص وارسائيل ملنع قربص من 

ثروتها النفطية. 

■ ماذا عن ادارة هذا امللف. هل تتم عىل نحو 
جيد؟

النفطي  الشأن  ادارة  الثاين. سوء  العائق  انه   □
وادخلت  املراحل  بحرق  بدأت  التي  للبنان 
الهيكيل  البناء  عملية  اىل  الطائفي  الرسطان 
واملذهبية،  املحاصصة  عرب  النفطي  للتنظيم 
التنظيم، ومن  اىل هذا  الفساد  ادخال  يعني  ما 
كان  واالختصاصات.  الكفايات  استبعاد  ثم 
ُمُدين  نحو  عىل  امللف  هذا  مع  التعامل  يجب 
سياسية،  قضية  ليست  النفطية  املسألة  وَمدين. 
جميع  تهم  وهي  بحتة،  اسرتاتيجية  تقنية  بل 
اللبنانيني بغض النظر عن طوائفهم ومناطقهم. 
االمن  يهدد  ادارتها  وسوء  قومية،  ثروة  انها 
بدقة  معها  التعامل  يجب  لذا  اللبناين.  القومي 
وشفاف  واضح  طريق  واعتامد  ووعي،  وحذر 
عدم  هو  الثالث  العائق  صاف.  وتقني  وعلمي 
الجدية يف التعامل مع هذا امللف. ليس يف وزارة 
او  نفطي  مهندس  مثال  الناظمة  والهيئة  الطاقة 
جهل  يؤكد  ما  مستغرب.  امر  وهو  جيولوجي، 
اهمية هذا املوضوع. يجب العمل عىل ان يكون 

النفط نعمة لالقتصاد اللبناين والشعب.

التنقيب  النفط عىل  ■ ما تأثري انخفاض اسعار 
عنه؟

□ انخفاض االسعار عامليا عائق رابع. مع ارتفاع 
عند  لكن  البدائل.  عن  التنقيب  ينشط  االسعار 
نوع  مثة  جيوسياسية،  السباب  االسعار  هبوط 
تنتظر  التي  املهتمة  الرشكات  لدى  الرتاخي  من 
ساعة الصفر لعودة االسعار اىل االرتفاع، عندها 
يف  االستثامر  ان  علام  االستثامر.  يف  ينشطون 
املوارد النفطية البحرية مكلف جدا ويحتاج اىل 
التجريبية  البرئ  حفر  الن  الدوالرات،  مليارات 

الواحدة يكلف بني  130  و150 مليون دوالر.

■ امللف النفطي ينتظر املراسيم التطبيقية. ما 
هي االجراءات املطلوبة لتنفيذها؟

املوجودين  التطبيقيني  املرسومني  اىل  اضافة   □
يف ادراج الحكومة منذ سنتني، ومن اجل ضامن 
حسن التنفيذ، يجب انشاء وزارة نفط مستقلة، 
ورشكة نفط وطنية. هذه الرشكة هي التي تقوم 
بالتفاوض مع الرشكات العاملية التي تم تصنيفها 
ان  لبنان  عىل  عامليا.  مؤهلة  رشكات  واعتربت 
اىل  بتلزميها  يقوم  فقط  ثروة  صاحب  يكون  ال 
تكون  ان  اي  رشكاء.  نكون  ان  بل  اآلخرين، 
وتعمل  التنقيب  يف  رشيكا  العاملية  الرشكات 
ترعى  اتفاقات  وفق  اللبنانية  الدولة  لحساب 
لدينا عقدان:  ان يكون  الطرفني. مبعنى  مصالح 
لالستخراج  وآخر  والتنقيب،  لالستكشاف  واحد 
ان  اما  ارسائيل.  به  قامت  ما  وهذا  والتخزين. 
نربط انفسنا بعقد ملدة 40 سنة يف عقد واحد 
مع مجموعة رشكات، فهذا امر ميكن ان تكون له 

تفسريات كثرية.

* ملاذا التأخري يف اصدار املراسيم التطبيقية؟
تؤخر  التي  هي  السياسية  والخالفات  الشلل   -
التأخري ميكن  التطبيقيني. هذا  اصدار املرسومني 
قراءة  اعادة  متت  اذا  حسناته  له  تكون  ان 

االسرتاتيجيا النفطية.

* ماذا عن الحلول العملية؟
- اوال، انشاء رشكة نفط وطنية من اهل الخربة 
تتمتع  شابة  طاقات  ميلك  ولبنان  واالختصاص، 

بالخربة الكافية يف هذا املجال.
ثانيا، انشاء وزارة للنفط مستقلة تتوىل االرشاف 

الرسمي عىل سري العملية النفطية.
مرسوم  ننىس  ان  دون  من  املراسيم  اقرار  ثالثا، 
تحديد  قبل  وضع  الذي  النفطية”  “البلوكات 
غربا  ال  نهائية،  غري  انها  علام  النفطية.  الحدود 

وال جنوبا وال شامال.
ع. ش

صدقيتها  اللبنانية  الدولة  سيفقد  كام 
تجاه الرشكات الدولية التي تلجأ دامئا اىل 
جدا.  مرض  امر  وهو  املناقصات.  تأجيل 

شاركت  التي  الرشكات  ان  الالفت  لكن 
باعداد كبرية وتم قبول  التأهيل كانت  يف 
مثانية  من  اكرب  يكون  بذلك  رشكة.   46
كل  يف  عملت  التي  الرشكات  اضعاف 
عىل  يدل  وهذا  املتوسط.  البحر  حوض 
واالدارة  الطبيعية،  املوارد  وفرة  امرين: 
بانه  اقتناع  عىل  نحن  للملف.  الشفافة 
عند اقرار املراسيم ستعود هذه الرشكات 
الرتاخيص الن لديها  اىل االشرتاك يف دورة 
وزارة  وضعته  الذي  النفطي  بالنظام  ثقة 

اللبنانية. الطاقة 
ع. ش

يقوم االميركيون 
بوساطة مشكورة لحل 

الخالف الحدودي مع اسرائيل 
الذي نعتبره اعتداء علينا
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عصام شلهوب

األقتصاد

حديث الواقع املعاش اليوم يف لبنان يأخذ 
الناس اىل معاناة طالت ومل تجد حلوال لها 
تزال  ازمات مختلفة ال  بعد، شأنها شأن 
تدور يف دوامة. تشتد االزمة االقتصادية 
يوما بعد آخر، مضافا اليها وضع سيايس 
محيل واقليمي خطري، وعجز مايل مرتاكم 
والجهات  املؤسسات  تهديد  اىل  ومتنام، 
الدولية بوقف قروضها املقدمة اىل لبنان 

البالغة نحو مليار ومئتي مليون دوالر

ازعور  جهاد  الدكتور  للامل  السابق  الوزير  دّق 
عىل  وحض  الوضع،  تردي  حيال  الخطر  ناقوس 
اولوية اساسية هي قيام مؤسسات دستورية فاعلة، 
وقادرة عىل استيعاب كلفة تراجع النمو وانحسار 
السوري  النزوح  واخطار  الخارجية  االستثامرات 
اظهر  انه  بيد  املرتاكمة.  السياسية  واملشكالت 
اطمئنانه اىل ثبات الوضع املايل، مالحظا يف حوار 
مع “االمن العام” ان االزمة ال تزال محصورة بالشق 
االجتامعي، لكنه سأل: “ملاذا نعيش يف دوامة الحد 
االقىص من التعطيل والحد االدىن من االنجازات؟”.

■ مجلس النواب والحكومة خارج الخدمة حاليا، 
الرضر  ويلحق  االقتصاد  عىل  مبارشة  يؤثر  وهذا 
حد  اي  اىل  الخارجية.  القروض  قوانني  مبشاريع 

يستطيع لبنان تحمل الضغوط؟
□ جاء تعطيل مجلس النواب والحكومة يف وقت 
نحن يف حاجة ماسة اىل ان يكونا فاعلني، ألن ما 
مير فيه لبنان بسبب العوامل الداخلية والخارجية 
صعب جدا. للسنة الرابعة تواليا ال تتجاوز نسبة 
النمو 2%، وكلفته االجتامعية كبرية جدا. املنطقة 
تعيش حاال جيوسياسية خطرية جدا، وهي تؤثر 
عىل لبنان من خالل النزوح السوري، وهو عامل 
نحو  عىل  تعاين  اوروبا  ان  الحظنا  طبعا.  ضاغط 
بارز مع اعداد قليلة جدا من النازحني، قياسا مبا 

النزوح يصيب  ان هذا  لبنان. ال شك يف  يتحمله 
الحركة  عىل  يؤثر  وتاليا  لبنان،  يف  االستثامرات 
التجارية والسياحية والعقارية. وهذه القطاعات 
اساسية يف االقتصاد الوطني. لهذا السبب، نحتاج 
اىل دولة فاعلة مبؤسساتها، كذلك اىل استثامرات 
تساهم يف منو االقتصاد، ألننا ال نستطيع االتكال 

عىل االستثامر الخارجي.
يف املايض كان لبنان عند شعوره بضعف اقتصادي 
يتكل عىل قوة القاطرة الخارجية. اما اليوم فهذه 
القاطرة مل تعد كام كانت سابقا، ذلك ان تراجع 
اسعار النفط اثر عىل دول الخليج، ومل تعد قادرة 
لبنان.  يف  جديدة  استثامرية  مشاريع  ايجاد  عىل 
ضاغطة،  اصبحت  املنطقة  يف  االمنية  املشكلة 
يؤثر  الذي  املضطرب  الداخيل  الوضع  اىل  اضافة 

مبارشة عىل االستثامرات.
املطلوب اقناع املسؤولني يف لبنان بأننا نحتاج اىل 
مؤسسات فاعلة وقادرة، يف حني انها شبه معطلة 

حاليا. هذا هو الخطر.

كلها  مبؤسساته  لبنان  يستطيع  حد  اي  اىل   ■
التحمل؟

عىل  قدرته  اثبت  لبنان  ان  دامئا  نقول  نحن   □
التحمل، لكن االعتامد فقط عىل هذه القدرة يعني 
اننا نساهم تدريجا يف اضعافه. االمر الذي سيأخذنا 

نحو االتجاه الصعب، عكس ما نتمناه ونطلبه.
وليس  لبنان خدمات وسلعا  يصّدر  ان  نطلبه  ما 
ادمغة. لذلك يجب تخفيف الهوة االجتامعية نظرا 
اىل تأثريها الكبري عىل االستقرار السيايس والوضع 
االمني. ال ميكننا ان نحقق الطموح املنشود يف بلد 
االجتامعي.  التفاوت  من  الكم  هذا  لديه  يوجد 
لكن، ويا لالسف، الضغط الذي يعيشه لبنان يزيد 
من هذا التفاوت. السؤال املطروح حاليا ال يتعلق 
تحمل  فهو  التحمل.  عىل  املواطن  قدرة  مبدى 
خضة  من  واكرث  الحرب،  من  سنة  عرشة  خمس 
بل  مرت.  التي  السنوات  خالل  وسياسية  امنية 
السؤال هو: ملاذا نعيش يف دوامة الحد االقىص من 
التعطيل والحد االدىن من االنجازات؟ ملاذا ال يتم 
عكس هذه املعادلة، اي الحد االدىن من التعطيل 
والحد االقىص من االنجازات؟ علام ان  لبنان قادر 
عىل تحقيق ذلك. اليوم تغريت كل الوقائع. ما كان 
مؤاتيا لنا منذ 10 او 15 سنة، مل يعد كذلك حاليا 
تغيري  اليوم  علينا  لذا  االقليمي.  الوضع  تغري  مع 

طريقة التفكري واعادة تنشيط اقتصادنا.

التي تحدثت عنها مل  القاطرة  ان  ■ معنى ذلك 
تعد موجودة؟

□ هذه القاطرة مل تعد قادرة عىل دعم االقتصاد 
الداخيل والنمو مع تراجع سعر النفط. مثال ذلك، 

مع بداية التسعينات بدأت عملية اعامر لبنان عىل 
نحو واسع مع استثامرات كبرية. ومبا ان االقتصاد 
االقليمي يف ذلك الوقت مل يكن قويا، مل يستطع 
بلدنا االستمرار يف النمو، بل سجل تراجعا يف اواخر 
التسعينات. ال نستطيع االتكال عىل املنطقة ألنه 
مل يعد لديها الزخم االستثامري الذي كان موجودا 
يف السابق. لذا علينا ايجاد مصادر جديدة للنمو، 
كاالستثامر  اللبناين،  الداخل  يف  ايجادها  وميكن 
مشاريع  من  مجموعة  واقرار  التحتية،  البنى  يف 
املرتبطة  النواب  مجلس  يف  املوجودة  القوانني 
بالقروض الخارجية، والرتكيز عىل االقتصاد الجديد، 
والتحضري السرتاتيجيا الطاقة والنفط جزء منها. كل 
هذه النقاط ميكنها توفري النمو املطلوب، وتغيري 
مبوجبها.  والعمل  الداخلية  االقتصادية  املراكز 
مؤسسات  وايجاد  التخطيط  عىل  قدرة  املطلوب 
تفعيل  الرضوري  من  لذلك  التنفيذ.  تستطيع 
عاملة،  تنفيذية  سلطة  ووجود  النواب،  مجلس 
اقتصادية  الغراض  جمهورية  رئيس  اىل  اضافة 
رصفة. كلفة تعطيل املؤسسات الدستورية عالية 

جدا عىل االقتصاد الوطني.

■ تحدثت عن القروض الخارجية التي تحتاج اىل 
اقرار قوانينها يف مجلس النواب، وتبلغ قيمتها نحو 
مليار ومائتي مليون دوالر. ما هو التأثري العميل 

عىل عدم اقرارها حرصا؟
لبنان  بأن  الدولية  املؤسسات  لدى  □ مثة شعور 
املشاريع  اقرار  من  يتمكن  مل  االخرية  املرحلة  يف 
املتعلقة بالقروض حتى تصبح نافذة. لكن ال ننىس 
ان هذه املؤسسات لديها رشوطها الداخلية، ومثة 
عدد من القروض ال يزال يف ادراج مجلس النواب 
منذ سنتني، وفرتة النفاذ بدأت مهلتها تضيق. من 
خطر  منها  االخطار  من  عددا  لبنان  يواجه  هنا 
السمعة وهو امر مهم، ما يعني انه ال يستطيع 
هذه  خسارة  هو  اآلخر  الخطر  املشاريع.  تنفيذ 
املياه  مشاريع  يف  باالستثامر  املتعلقة  القروض 
مثال، وهو امر اسايس وحيوي، وجزء آخر له عالقة 
بقطاع  ايضا  تتعلق  وقروض  التكنولوجيا،  بقطاع 
النقل الربي. اذا، تأخري اقرار هذه القروض يؤخر 
مشاريع  لبنان  خرس  اذا  النمو.  فرص  من  كثريا 
القروض هذه، تاليا احتاج مستقبال اىل استثامرات 
من  استدانتها  عرب  هل  بها؟  يأيت  اين  من  اكرب، 

االسواق بفوائد عالية، خصوصا وان هذه الفوائد 
مرشحة حاليا لالرتفاع؟. نحن يف حاجة اىل االعتامد 
عىل التمويل من املؤسسات الدولية، وليس فقط 

من االسواق املالية.

■ هل ينفذ البنك الدويل تحذيره من احتامل الغاء 
لبريوت  املياه  بتوفري  املتعلق  قدمه  الذي  القرض 

وجبل لبنان، اذا مل يتم اقرار مرشوعه؟
اقله  الدويل  البنك  سيضطر  القانون  يقر  مل  اذا  ـ 
الغائه.  اذا مل يقدم عىل  القرض. هذا  اىل تجميد 
فهو يعمل مع اكرث من 170 دولة، ولديه رشوط 
املقرتضة  الدولة  مينح  اذ  الدول،  كل  عىل  ترسي 
النواب.  مجلس  يف  املرشوع  القرار  زمنية  فرتة 
القراره،  لها  املعطى  الوقت  يستنفد  عندما  لكن 
سيضطر اىل الغاء هذه القروض. ليس هناك آلية 
اخرى. الفرنسيون مثال الغوا قروضا تتعلق بالطاقة 
واالتصاالت ألن لبنان مل يلتزم الرشوط املوضوعة 
لها. الخطر موجود، لكن ميكن انقاذ الوضع خالل 
االشهر الستة املقبلة اذا عاد املجلس اىل مامرسة 
عمله طبيعيا واقر هذا القرض. البنك الدويل مدد 
ذلك  بعد  اشهر،  ستة  ملدة  القرض  توقيع  مهلة 
الغى  بعدما  االلغاء،  خطر  القرض  هذا  سيواجه 

قرضا يتعلق باالتصاالت.

■ كيف ميكن استعادة هذه القروض؟
ومفاوضات  وآلية جديدة  مسار جديد  هناك   □
جديدة. الدورة القانونية يجب ان تأخذ مجراها. 

ال ميكن يف مثل هذه الحاالت تقصري املسافات.

تنفيذ هذه املشاريع  انعكاسات عدم  ■ ما هي 
عىل االوضاع االقتصادية واالجتامعية؟ 

مرشوع  مثال  لنأخذ  بارزة.  سلبية  انعكاسات   □
لبنان.  وجبل  بريوت  اىل  املياه  لجر  برسي  سد 
مرشوع  وهو  سنوات،  عرش  تحضريه  استغرق 
حيوي ورضوري. هناك ايضا مرشوع يتعلق بقطاع  
الكهرباء يحتاج حاليا اىل نحو 1500 ميغا اضافية. 
فاذا مل يستثمر املال املوجود سنبقى ندفع فاتوريت 
كهرباء، وسيبقى التيار الكهربايئ عىل ما هو عليه 
اليوم، والقطاعات االنتاجية ضعيفة لعدم وجود 
الكهرباء، واملياه تعاين من الشح. هذه االمور تؤثر 

مبارشة عىل االقتصاد.

■ َمن يتحمل مسؤولية ذلك؟
الطرف  عىل  ورميها  املسؤولية  من  التهرب   □
اليوم  الصعوبة  لبنان. من  اآلخر مسألة سهلة يف 
ان تدفع فريقا سياسيا اىل تحمل املسؤولية، وهذا 
ما يدفع املواطن اىل التحرك ألن لديه شعورا بأن 
كل القوى السياسية تتهرب من املسؤولية يف مكان 
ما. مثة مشكلة يف املسؤولية واملحاسبة يف لبنان، 
املعني مبشكلة ما تخطيها دامئا عرب  اذ يستطيع 
الطائفية. اذا تحدثت عن مسؤول كأنك تشري اىل 
طائفته، واذا طالبت بترسيع ترشيع القوانني تتهم 
بأنك تهمش تلك الطائفة، وهكذا دواليك. السؤال 
املطروح: ملاذا مل ترشع حتى االن مشاريع القوانني 
الحيوية عرب ما يسمى “ترشيع الرضورة”؟ الجواب 
هو ان البعض يعتقد انه اذا تم ترشيع هذا القانون 
يعني اننا تخطينا موضوع رئاسة الجمهورية. كل 
االمور مرتبط بعضها ببعض. بهذا نصل اىل نقطة ال 

يعود فيها احد مسؤوال.

للدولة  االمنائية  املشاريع  ان  املالحظ  من   ■
يطالب  َمن  العامة  االشغال  مقاويل  متوقفة. من 
الوضع  عىل  ذلك  انعكاس  ما  املالية.  مبستحقاته 

االقتصادي ككل؟
صحيحة  موازنة  اطار  خارج  به  نقوم  ما  كل   □
تسمح باملراقبة واملحاسبة استثناء، وال يعتمد عىل 
املرفق  استمرار  من  جزء  االستثناء  صلبة.  قاعدة 
القطاع  ملوظفي  والرواتب  االجور  كدفع  العام 
العام. لكنني اؤكد انه يجب العودة اىل القاعدة 
االساسية والصحيحة، وهي اقرار املوازنة وتقديم 

قطع الحساب.

■ هل ان عدم تقديم القروض الخارجية للبنان 
يرتبط بتسديد الديون املستحقة، ام ان لالمر وجها 

آخر؟
□ لبنان مر يف اصعب الظروف االمنية والسياسية، 
مع ذلك استطاع املحافظة عىل صدقيته يف دفع 
مستحقاته، يف حني ان مثة بلدانا تعرضت القل مام 

تعرض له وتلكأت يف دفع مستحقاتها. 
من  عليه  يرتتب  ما  دفع  وترية  بلدنا حافظ عىل 
ديون، وهذا ما اعطاه صدقية دولية سمحت له 
الحصول  الحكومة  تستطيع  لهذا  متويله.  بتأمني 

عىل السيولة املطلوبة عندما تحتاج اليها.

الوزير السابق للامل الدكتور جهاد ازعور.

أزعور: كلفة تعطيل املؤسسات الدستورية 
عالية جدا على اإلقتصاد الوطني
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أخطار تعّثر تسديد القروض: 
تراجع النمو وإرتفاع الخسائر االقتصادية 

 2011 عام  ظهر  الذي  االقتصادي  التباطؤ  بدأ 
ملموسا  تراجعا  ينسحب  اليوم،  حتى  واستمر 
عىل  مبارشة  كذلك  أثر  اللبنانية.  االرس  دخل  يف 
مداخيل املؤسسات والرشكات وارباحها. دفع بها 
الجمود املسترشي اىل جدولة ديونها واستحقاقاتها 
املرصفية،  قروضها  يف  النظر  واعادة  املالية، 
مع  تسديدها  متعرثا  اصبح  التي  تلك  وتحديدا 

تراجع االرباح واالنتاج

املصارف  عىل  الرقابة  لجنة  رئيس  يقول 
ليست  املتعرثة  "القروض  حمود:  سمري 
ظاهرة استثنائية، بل طبيعية. لكنها تتحول 
عامة.  حاال  تصبح  عندما  طبيعية  غري 
عاىن  اذا  اال  تقع  ان  العامة ال ميكن  الحال 
لبنان  يف  مشكالت.  من  العام  االقتصاد 
عامي  خالل  عدة.  عامة  لحاالت  تعرضنا 
1976 و1977 وقعت االزمة وكانت التجربة 
االوىل للمصارف اللبنانية يف مواجهة الحرب 
منها  نتجت  جدا  قاسية  تجربة  االهلية. 
 1982 عام  املتعرثة.  القروض  من  محفظة 
مع  ايضا  جدا  قاسية  لتجربة  لبنان  تعرض 
دخول العدو االرسائييل اىل العاصمة، حيث 
ودمر  والتجاري،  واملرصيف  املايل  املركز 
كالشويفات  االقتصادية  املناطق  من  عددا 
ومعاملها. ادى هذا االمر اىل محفظة قروض 
عام  حتى   1998 عام  منذ  وكبرية.  متعرثة 
وجمودا  كبرية  ازمة  كذلك  شهدنا   2004
بالجمود  تعلق  مطلقا،  لبنان  يشهده  مل 
هذا  يف  التسليف  وان  خصوصا  العقاري، 

واالبحاث  الدراسات  قسم  رئيس  يقول 
"بيبلوس"  بنك  يف  واملالية  االقتصادية 
الدكتور نسيب غربيل: "أثر تراجع الحركة 
عىل  مبارشة   2011 عام  منذ  االقتصادية 
االفراد،  مداخيل  وتدين  الرشكات  انتاجية 
االقتصادي  النمو  تراجع  يعكس  فيام 
للنمو  السنوي  فاملعدل  املوجود.  التباطؤ 

القطاع شكل ضامنا مهام لتلك التسليفات. 
العقار يف لبنان عىل الدوام يف حال ارتفاع. 
وال  ركودا  يشهد  الجمود  بعض  اصابه  اذا 
 1998 عام  منذ  انه  غري  انخفاضا.  يشهد 
مل  ضخام.  انخفاضا  شهد   2004 عام  لغاية 
العقارات  من  اي  تسييل  االمكان  يف  يكن 
كبرية  محفظة  اىل  ذلك  ادى  والضامنات. 
عامة.  انها حاالت  املتعرثة.  التسليفات  من 
الخاصة، وهناك  حاله  لكل مرصف  ان  غري 
تعاميم ومذكرات صدرت لجبه هذا التعرث.

املتعرثة  القروض  حلول  كانت  كيف   ■
للحاالت التي ذكرت؟

اسواق  □ يف عامي 1975 و1976 تم فتح 
تجارية جديدة يف ضواحي بريوت واملناطق 
متويل  عملية  ننىس  ال  والبعيدة.  القريبة 
وقد  استثامريا  متويال  ليس  وهو  الحرب، 
ادى اىل تضخم يف الكتلة النقدية املوجودة، 
باالضافة اىل االنفاق االستهاليك. االمر الذي 
نجمت عنه حركة مرصفية نشطة توسعت 

لكنه  2007 و2010  بني عامي   %1,9 بلغ 
تراجع اىل 1,4% بني عامي 2011 و2014 
يف   %1 يتخط  ومل  حاليا،  مستمر  وهو 
تدل   .2015 عام  من  االوىل  الستة  االشهر 
االقتصادية  الخسائر  عىل  املؤرشات  هذه 
مليار دوالر. يضاف   17 بلغت حاليا  التي 
املستهلك  ثقة  مؤرش  تراجع  ذلك  اىل 

القطاع املصرفي تخطى 
االزمات التي مر فيها منذ 

عام 6791 حتى اليوم

رئيس لجنة الرقابة عىل املصارف سمري حمود. 

حمود: القروض املتعثرة
ليست ظاهرة استثنائية حاليا

غبريل: القطاع املصرفي يتفهم
اوضاع املقترضني بمرونة كبيرة

عصام شلهوب

سبب  بالذات  هو  يدفع  مؤسسات  من  حاال  افضل  املقرتض  الفرد  ليس 
تعرثها، اذ ترتاجع مداخيله الشهرية، ما يحيله تاليا امام صعوبة تسديده 
القروض املرصفية املرتتبة عليه عىل انواعها املختلفة. ومع ان مثة َمن يقلل 
التي  الخسائر االقتصادية  اذ يعدها طبيعية، تعزى  الحال  من ارضار هذه 
والتطورات  املستهلك  ثقة  مؤرش  تراجع  اىل  دوالر  مليار   17 حاليا  بلغت 

واالمنية. السياسية 
حاورت "االمن العام" رئيس لجنة الرقابة عىل املصارف سمري حمود ورئيس 
الدكتور  "بيبلوس"  بنك  يف  واملالية  االقتصادية  واالبحاث  الدراسات  قسم 

نسيب غربيل يف اسباب املشكلة ونتائجها.

فجاء عرب تدهور قيمة العملة الوطنية. عند 
تدهور قيمة هذه العملة، ال قيمة للديون 
املتعرثة. لذا بات من الطبيعي تسديد هذه 
الديون، علام ان الرضر اصاب املودعني. اما 
عام  اىل   1998 عام  من  االزمة  اىل  بالنسبة 
اصدار  لبنان  مرصف  استطاع  فقد   ،2004
التعميم رقم 41 القايض باستمالك االمالك 
القرار  هذا  كان  املتعرثة.  الديون  لتسديد 
دفع  والتعميم  واملدينني،  للمصارف  خدمة 
مع  رسيعة  تسويات  اجراء  اىل  باملصارف 
محفظة  حملت  تاليا  له،  حامية  املدين 
ارتفعت   2006 حرب  بعد  كبرية.  عقارية 
املالية  التحويالت  نتيجة  العقارات  قيمة 
االزمة  جراء  من  لبنان  اىل  دخلت  التي 
املالية العاملية، اضافة اىل التمويل السيايس 
ادى  الذي  االمر  السياسية،  لبعض االحزاب 
اىل طفرة عقارية واسعة ساعدت عىل حل 

مشكالت املديونيات.

■ ماذا نحن عليه اليوم؟
□ منذ عام 2008 حتى عام 2010 شهد لبنان 
حركة غري اعتيادية للتدفقات النقدية، وكان 
من اسبابها هروب اللبنانيني وبعض العرب 
من االسواق العاملية اثر االزمة املالية. هذه 
التدفقات مل تستثمر باللرية، بل بالعقارات 
توسعت  جدا.  كبرية  طفرة  شهدت  التي 
القروض  وشملت  املرصيف،  االقراض  حركة 

كل القطاعات االقتصادية، والشخصية حتى. 
التسليفات خالل  لذلك، تضاعفت محفظة 
فرتة قصرية، وكانت اي عملية ائتامن رسيعة 
تحمل املخاطر وامكان  التعرث يف التسديد. 
عام  بعد  بالرتاجع  العملية  هذه  بدأت 
2010 عىل نحو ظهر واضحا يف اعوام 2011 
تسجيل  ورغم  و2014.  و2013  و2012 
حركة استهالك ال بأس بها، اال انها تالزمت 
مع حركة استنزاف للبنية التحتية يف الوضع 
من  والخدمايت  والدميوغرايف  االجتامعي 
تسجيل  خضم  يف  السوري.  الوجود  خالل 
تراجع الحركة العقارية، امتنى عىل اصحاب 
الشأن يف هذا القطاع االهتامم به اكرث من 
سبيل  يف  الحايل  الوضع  وتحّمل  االسعار، 
استمرار تنشيطه. علام ان هذه العملية لن 

تتحقق اذا مل تنخفض االسعار.

■ هل مثة  خوف من فقاعة مالية؟
□ اطالقا، املصارف ال ترى يف بعض القروض 
كانت  رمبا  ذلك،  رغم  عامة.  حاال  املتعرثة 
املصارف مبساعدة مرصف لبنان تسعى اىل 
معالجة االمر موضوعيا. مثة تفكري جدي يف 
اعادة هيكلة الديون واجراء تسويات عليها 
خارج اطار املحاكم. هذه الخطوة ال تعني 
نستطيع  ال  ألننا  املحاكم،  عن  االستغناء 
ذلك، لكنها تأيت ضمن اطار الحلول الحبية. 
وضع  يف  املشكلة  لهذه  حل  افضل  يكمن 

الديون  تقسيط  قانون  كمثل  قانون جديد 
الذي صدر عام 1977. مع غياب عمليات 
الترشيع حاليا، عىل املصارف اتخاذ الخطوة 
وفق  املديونيات  معالجة  عىل  تقوم  التي 
عىل  الحفاظ  امرين:  اىل  يهدف  تفاهم 
االموال، وضامن استمرار املؤسسات القابلة 

للعيش.

■ ماذا عن قروض االفراد؟
□ املبالغ الكبرية التي هي موضع االهتامم، 
باعتبار  االسكانية،  القروض  خانة  يف  نراها 
تعترب  والشخصية  االستهالكية  القروض  ان 
زهيدة بسبب معدل الدخل الفردي املتدين. 
انا عىل اقتناع بأن قسام كبريا من اللبنانيني 
االئتامين،  العمل  الدخول يف  قادر عىل  غري 
قيمة  ال  لالجور  االدىن  الحد  وان  خصوصا 
له، فكيف ميكن ملن يتقاضىاه الدخول اىل 
السوق االئتامنية؟ هذه القروض الصغرية ال 
تحمل امكانات مراجعة قضائية، ويتحملها 
نحن  خسائره.  من  او  ارباحه  من  املرصف 
اقتناع  عىل  املصارف  عىل  الرقابة  لجنة  يف 
بعض  تحّمل  املصارف  عىل  ينبغي  بانه 
الننا  التجزئة،  قروض  اىل  بالنسبة  الخسائر 
نهتم ببقاء املؤسسات االقتصادية وحاميتها 
عىل  حرة،  السوق  ان  ومبا  املستطاع.  قدر 
يف  القانونية  التدابري  كل  اتخاذ  املصارف 

سبيل تحصيل ديونها.

مخرجا  الوضع  هذا  وكان   .1976 عام  بعد 
لتحصيل املحفظة املتعرثة من خالل قروض 
 1982 عام  الحل  اما  جديدة.  واستثامرات 

بفعل  حكام  يتأخر  وهو   ،2011 عام  منذ 
ايجابية  واالمنية،  السياسية  التطورات 
الثقة  عامل  فان  لذلك،  سلبية.  ام  كانت 
االستثامر  املؤسسات عىل  مهم يف تشجيع 
واالفراد عىل االقرتاض لرشاء منزل او سيارة 
من  اليوم  يخاف  املوظف  لكن  السفر.  او 

يعيش  العمل  وصاحب  عمله،  فقدان 
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حجم القروض املتعثرة 
4% من مجموع التسليفات 

املصرفية

واملالية  االقتصادية  واالبحاث  الدراسات  قسم  رئيس 
يف بنك "بيبلوس" الدكتور نسيب غربيل.

حال قلق، والتطورات االمنية والسياسة 
املستهلك  ثقة  رفع  عىل  كثريا  تساعد  ال 
يف  االستهالك  وان  خصوصا  جدا،  املهمة 
لبنان يشكل 80% من الحركة االقتصادية.

■ اين مكمن الخوف من هذا الوضع؟
اىل  الحال  عودة  حتى  الركود  استمرار   □
االقتصادي  الخلل  وامنيا.  سياسيا  طبيعتها 
حاصل، والكلفة التشغيلية عىل املؤسسات 
دوره  ادى  االقتصادي  والتباطؤ  مرتفعة، 
وقد  االرباح،  وتراجع  املداخيل  خفض  يف 
االقتصادية  القطاعات  كل  بذلك  تأثر 
القطاع  ان  غري  متفاوتة.  بنسب  وان 
تاله  ترضرا،  االكرث  القطاع  هو  السياحي 
الفخمة  املنازل  لجهة  الكامليات  قطاع 
والثياب  واملاسية  الذهبية  واملشغوالت 
الفاخرة وغريها من السلع، كذلك بالنسبة 

اىل قطاع السيارات.

■ ماذا عن تسديد قيمة القروض بالنسبة 
اىل االفراد؟

بها. عمد  □ مثة مشكالت يجب االعرتاف 
اموره  لتسهيل  االستدانة  اىل  املستهلك 
مسكن  من  حاجاته  ولتأمني  الشخصية، 
واقامة  تجميل  عمليات  واجراء  وتعليم، 
النشاطات.  من  وغريها  االعراس  حفالت 
نهاية  حتى  الشخصية  القروض  حجم  بلغ 
آذار الفائت 16 مليارا و600 مليون دوالر.

هذه  مع  املصارف  تتعامل  كيف   ■
الحاالت؟

القروض  اىل  بالنسبة  مشكالت  ال   □
تسديد  املقرتض عىل  االسكانية حرصا من 
املشكالت  لكن  الشهرية.  االقساط 
والقروض  السيارات،  قروض  عىل  ترتكز 
تتعامل  املصارف  االخرى.  االستهالكية 
عىل نحو جيد يف بعض االحيان، ويختلف 
عىل  ان  غري  واخرى.  حال  بني  املوضوع 
وتاليا  نفسه،  يكون مسؤوال عن  ان  الفرد 

االقرتاض  عىل  قدرته  مليا  يدرس  ان 
وحيوية  اساسية  حياتية  امور  لتمويل 
تتفهم  ذلك،  مع  وكاملية.  ثانوية  وليس 
املصارف وضع هؤالء. لتجنب هذا االتجاه 
املفرط نحو القروض، اصدر مرصف لبنان 
تعاميم تفرض دفعة اوىل محددة عىل كل 
من القروض املتعلقة بالسكن والسيارات. 
تسديدها  املفرتض  النسبة  تحدد  مبوجبها 
شهريا اىل املرصف مبا يتوافق مع املدخول 

للفرد. الشهري 

■ ماذا عن بطاقات االعتامد؟
□ تعترب بطاقات االعتامد من اخطر انواع 
كان  اذا  خصوصا  الشخصية،  القروض 
يسدده  ما  حجم  يدرك  ال  يستعملها  َمن 
يتم  ال  االمر  الن  خاللها،  من  يشرتيه  او 
االقرتاض  نقدا. لذلك يجب معرفة رشوط 
اقرتاض.  عملية  كل  من  الناتجة  والفائدة 
علام ان تعميم مرصف لبنان ابطأ الطلب 
محفظة  وخفض  الشخصية،  القروض  عىل 
التسليفات املرصفية للقطاع الخاص. يذكر 
هنا ان قيمة القروض الشخصية املرتاكمة 
ما  اىل   2015 آذار  نهاية  حتى  وصلت 
يناهز 16 مليارا و500 مليون دوالر، بينها 
والبقية  سكنية  قروضا  دوالر  مليارات   10
قروض سيارات وقروض شخصية متنوعة. 
من   %4 املتعرثة  القروض  حجم  ويشكل 
للقطاع  املرصفية  التسليفات  مجموع 
علام  دوالر،  مليار   51 تبلغ  التي  الخاص 
ارتفاعا  شهدت  لالشخاص  التسليفات  ان 
اليوم، فثمة  اما  بني عامي 2008 و2010. 
للقطاع  املخصصة  القروض  يف  تباطؤ 

الخاص.

لتحقيق  الحلول  امكانات  عن  ماذا   ■
القروض،  هذه  شأن  يف  جيدة  نتائج 

وخصوصا مع التجار؟
□ التفهم هو سيد املوقف من الطرفني، ما 
وتفهم  مرونة  مثة  بينهام.  اي صدام  يبعد 

املؤسسات  اتجاه  يف  املصارف  من  الفتان 
تواجه بعض  التي  تلك  التجارية، خصوصا 
اىل  بعد  نصل  مل  فنحن  املالية.  املشكالت 
قطاعات  هناك  ان  فيها  نقول  مرحلة 
متعرثة، بل مثة مشكالت يف تأمني السيولة 
الوضع مقبول اجامال رغم وجود  الالزمة. 

املشكالت. بعض 

■ كيف تتصور الحل؟
وامنية  سياسية  ايجابية  صدمة  عرب   □
سابقا  الدوحة  اتفاق  حققها  التي  كتلك 
تؤدي  واملستثمر،  املستهلك  ثقة  النعاش 
اىل دينامية جديدة يف االقتصاد. اضافة اىل 
املؤسسات،  عىل  التشغيلية  االعباء  خفض 
العام  القطاع  يف  بنيوية  اصالحات  واجراء 
تتالزم مع مكافحة التهرب الرضيبي الذي 
يساعد عىل زيادة واردات الدولة، وخفض 
االنكامش  يف  تساهم  التي  الرضائب 
رضورة  اىل  نشري  ان  يبقى  االقتصادي. 
ادراك املقرتض الفرد وضعه املايل، وحجم 

مدخوله، وقدرته عىل التسديد.
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املمثل املرسحي رفعت طربيه.

على الخشبة

مسرية رفعت طربيه وحدها تخترص فصال اساسيا من فصول املرسح اللبناين، اذ يعترب 
االوىل  اللوثة  التقط  بيته  يف  الذهبي.  والشهود عىل عرصه  صانعيه  ابرز  من  اليوم 
للمرسح، وعندما شهد مرسحية »تحت رعاية زكور« لرميون جبارة مطلع السبعينات، 

تغرّي مجرى حياته نهائيا، وعرف انه سينذر حياته للتمثيل

حلم النهضة المسرحية أعاده إلى بيروت
رفعت طربيه: ما أضيق الخشبة بعد ريمون جبارة

مشاهدة  قبل  اي  اللحظة،  تلك  حتى  لكن 
مرسحية جبارة، مل اكن افكر ابدا يف دخول عامل 
انني  قلت  سحرتني.  شاهدتها  حني  املرسح. 
تعلم  قررت  لذلك  املرسح.  يف  اعمل  ان  اريد 
التمثيل،  جبارة  رميون  عّلم  من  عند  املرسح 
واعني االستاذ منري ابودبس. كان االستاذ منري 
يعرفني ايضا نظرا اىل وجود شقيقي سابقا لديه. 
الثانوية وتوجهت اىل  الشهادة  يومذاك تركت 
وهكذا  املرسح.  لتعليم  ابودبس  منري  مدرسة 
املرسح  عن  مسؤوال  كان  االساتذة  احد  كان. 
ابودبس  منري  تالمذة  من  وكان  مدرستي،  يف 
اصلح  ال  انني  املآلن  بالفم  يل  قال  ايضا، 
املشاركة  منه  طلبت  بعدما  املرسحي  للعمل 
كانت  بفرتة،  ذلك  بعد  للمدرسة.  يف مرسحية 
مدرسة منري ابودبس تريد تقديم عمل مرسحي 
م يف انطلياس(، لكنها كانت  يدعى »يسوع« )ُقدِّ
الدور عىل طبق  اتاين  املمثلني.  قلة  تعاين من 
من فضة. يف خمسني يوما فقط شاهدين ذلك 
االستاذ الذي رفضني ضمن املرسحية مع منري 

ابودبس، يف بطولة تلك املرسحية. 

■ هل كان مرسح ابودبس االختباري مرسحك؟ 
هل وجدت نفسك يف التجربة؟

منري  نوع مرسح  من  املرسحية  تلك  كانت   □
ابودبس االختباري ذي الشخصيات التي تتوزع 
خصوصا. فهي ساعة لك، وساعة لغريك، بخاصة 
عدوى  فيها  شخصية  وهي  يسوع.  شخصية 
منري  تفكري  ضمن  بالتأكيد  والناس  للجمهور 
كل  عىل  تتوزع  ان  عليها  كان  لذلك  ابودبس. 
الشخصيات يف العمل. كانت ابرز نعم الله عيل 
يف املرسح خامتي الصوتية القوية كام كاريزما 
عىل  كثريا  منري  مع  عملنا  ما.  حد  اىل  خاصة 
فمدرسته  والصوت.  املرسحي  الحضور  قضايا 
جدية للغاية، اذ كان يتبع مدرسة ستانسالفسيك 
املرسحية، اي العامل الداخيل للممثل. كان منري 
تعامله  يف   )psychologist( نفسانيا  يزال  وال 
مع شخصياته ومرسحه. ميكنني القول انه ليس 
فقط من اهم اساتذة املرسح يف لبنان، بل يف 
املقابل، ال احبه كمخرج  برمته. لكن يف  العامل 
النه اخذ منحى ضد الشخصيات يف املرسح. فهو 
مع الحضور دومنا وجود شخصية معينة. اما انا 
بطبيعتي كممثل، تهمني الشخصية وان يلعب 

املمثل شخصية. عند ابودبس ال وجود ألمر 

املسرح أساس الجمهورية
اهتم الزعيم الفرنيس الراحل شارل ديغول باملرسح واحتضنه ورعاه، وأّمن له الدعم 
الالزم والرعاية من الدولة، حتى صار ممثل مثل جريار فيليب من ايقونات فرنسا. 
واسس  املجتمع،  مداميك  من  الفن  بأن هذا  يؤمن  الخامسة  الجمهورية  أب  كان 
الثقافة الوطنية التي تعزز قيم الجمهورية من حرية وعدالة واخوة، وترّسخ تقاليد 
الدميوقراطية واملواطنة والثقافة للجميع. سياسة ديغول تلك، ُكّلف تطبيقها كاتب 
ومثقف يف قامة اندره مالرو الذي شغل وزارة الثقافة الفرنسية بعد تحرير بالده 
من االحتالل النازي بسنوات، وتحديدا بني عامي 1959 و1969. وجّسدها مؤسس 

"املرسح الوطني الشعبي" املبدع الكبري جان فيالر، مؤسس "مهرجان افينيون". 
صار يف كل حي وضاحية يف باريس واملدن الفرنسية الكربى مرسح جهوي او وطني، 
العام  القطاع  رعاية  العام.  طوال  واالعامل  الفرق  عليه  وتتعاقب  الدولة،  ترعاه 
ما يعرف  لعله رّس  بالد موليري.  اليوم يف  اىل  زال ساريا  ما  للثقافة كخدمة وطنية 
بـ"االستثناء الثقايف الفرنيس". كام تواصل املراكز الثقافية استقطابها جمهورا واسعا 
من كل الطبقات االجتامعية، يأيت اىل املرسح كام نذهب اىل مدرسة املواطنة. هناك 
املجتمع، وتعبريه عن  االمة وذات  بروح  اقرتان املرسح  العامل عىل  امثلة كثرية يف 

قواه الحية. 
والسيايس  الثقايف  التاريخ  من  النموذج  هذا  قرب  اىل  نظرا  الفرنيس  املثال  نذكر 
اللبناين عرب العالقات واملرجعيات املشرتكة. لكن االمثلة االخرى كثرية. خالل ثورة 
العريقة واملتجذرة  الهواة  السابقة، لعبت فرق مرسح  املخمل يف تشيكوسلوفاكيا 
واملنترشة واملتمكنة من ادواتها، دورا اساسيا يف التحّول السلمي العميق من نظام 

سيايس اىل آخر. 
مرة اخرى نعم. املرسح هو مدرسة املواطن، ومصنع اللحمة االجتامعية، والـ"اغورا" 
او املنتدى الشعبي الذي يجمع كل االفراد عىل اختالفهم يف بوتقة واحدة، للتعبري 
عن انفسهم من خالل التفاعل مع اعامل ابداعية متّجد االختالف، وتعكس اسئلة 
الحياة والغيب والوجود، وتطرح مشاغل العرص واحوال املدينة وقضاياها الفكرية 
والسياسية واالجتامعية. الجزائر بعد الثورة دعمت املرسح وحرصت عىل انتشاره 
الجهوي. يف مرص النارصية كان املرسح يف اهمية الربملان، ما يفرّس نهضة الستينات 
كتابة ومتثيال واخراجا. الحبيب بورقيبة أب االستقالل التونيس سهر شخصيا عىل بناء 

مقومات املرسح الحديث الذي ما زال مزدهرا اىل اآلن يف بالد عيل بن عياد. 
رعاية  عىل  لالسف،  ويا  الثقافة،  وزارة  دور  يقترص  حيث  اليوم،  لبنان  عن  ماذا 
املناسبات؟ متى نجد قريبا ضمن برامج القوى السياسية مطلب تخصيص واحد يف 

املئة من املوازنة العامة للثقافة، اسوة بالدول التي تحرتم نفسها؟ 
ثقافية  بل  فقط،  واقتصادية  سياسية  ليست  ازماته  من  لبنان  خروج  حلول  ان 
وتربوية ايضا. هل سنبقى نتفّرج عىل املسارح تقفل، ورواد الخشبة يرحلون بصمت 

بال ورثة، واملخرضمني يعتزلون، والشباب يدفنون يف الدراما الرديئة؟ 
املطلوب عىل نحو ملح - مثل التعليم والصحة واالمن والخدمات والبنى التحتية - 
تأسيس مسارح يف كل االحياء واملدن والقرى تؤّمها جميع رشائح املجتمع. ان وطنا 

متامسكا وقويا، قامئا عىل اللحمة االهلية، يطلع من رحم صاالت املرسح. 
املرسح اساس الجمهورية.

سمري مراد

نقطة على السطر

مىش املمثل رفعت طربيه خطواته التأسيسية 
مع االب املؤسس منري ابودبس، مرورا مبحرتف 
جان لوي بارو يف باريس، وصوال اىل ذروة عطائه 
مع رميون جبارة معّلمه االكرب. مرّت السنوات 
وتعددت االعامل املرجعية التي تسكن ذاكرتنا، 
وتشكل اهم معامل املرسح اللبناين. قصدناه يف 
عّز تدريباته مع فرقة عبدالحليم كركال عىل عمل 
قديم متجدد، لنكتشف ان هذا املمثل الرمز مل 

يخرج بعد من حداده عىل معّلمه الراحل.

■ تتلمذك عىل يد االستاذ الكبري منري ابودبس 
من  واقرتابك  اخرى،  مدارس  اىل  انتقالك  قبل 

رميون جبارة الحقا، كيف كانت البدايات؟ 
عباس  اخي  مع  بدأت  بالتمثيل  عالقتي   □
الذي درس املرسح ومل يتجرأ عىل العمل فيه. 
لكنه مل  ابودبس.  هو كان قد درس عند منري 
يعمل يف املجال ابدا، ذلك اننا يف النهاية عائلة 
التمثيل،  اي  التشخيص،  الجبل.  من  مشايخ 
اقرب اىل العار بالنسبة اىل التقاليد املحافظة. 

كان منزل العائلة يف اللقلوق مكانا اللتقاء اولئك 
الذين سيصبحون عاملقة املرسح اللبناين مثل 
فيليبس  والفونس  ملتقى  رضا خوري ولطيفة 
هؤالء  كان  جبارة.  ورميون  ملتقى  وانطوان 
عام  ابان  اللبناين  للمرسح  االول  الرعيل  هم 
1960. كنت احاول االصغاء اليهم واالستامع اىل 
احاديثهم، لكنهم كانوا يطردونني لصغر سني 
وحداثتي. هؤالء كلهم كنت اعرفهم قبل دخويل 
عالقتي  بدأت  رسميا  املرسحية.  الحياة  اىل 
احد  وهو  الغاوي،  رميون  قام  يوم  باملرسح، 
احد  باعطاء  جبارة،  رميون  يف مرسح  املمثلني 
آنذاك »تحت  اصدقايئ بطاقة ملرسحية جبارة 
رعاية زكور« )1972(. كنت قد شاهدت مرسحا 
قبل ذلك، حني كنت ارافق شقيقي عباس اىل 
مرسح جبيل، حيث رأيت مرسحيات لسارتر. 
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الشعر.  اىل  تذهب  شاعرية،  نصوصه  كهذا. 
هو مهم للغاية يف هذا املجال، لكنني ال اعترب 
هذا اليشء تحديدا مرسحا. يف تلك املرحلة التي 
دخلت فيها مرسح ابودبس، كان هو قد طّلق 
الستينات  يف  اعتمده  الذي  الكالسييك  املرسح 
)انا دخلت عنده عام 1973(. وقتها زار لبنان 
املرسحي البولندي املعروف ييجي غروتوفسيك، 
فأغرم منري بتجربته عىل الفور، ودخل فيها اىل 
آخرها. وال يؤاخذين احد حني اقول بأن تجربة 
غروتوفسيك جيدة، لكنها ليست ابدا ما افتش 
املمثل  يهمني  واخريا  اوال  انا  املرسح.  يف  عنه 
واخريا.  اوال  ممثل  انني  ذلك  املرسح،  عامل  يف 
ونص  واضاءة  هناك خشبة  تكون  ال  ان  ميكن 
ومخرج، ويكون هناك مرسح. اما ان ال يكون 
هناك ممثل ويكون مرسح، فهذا امر غري وارد. 
ابودبس  منري  فغادر  الحرب،  بدأت  ذلك  بعد 
الشباب  من  مجموعة  مع  قررت  فرنسا.  اىل 
العاملني يف املرسح - وكان اسمي قد بدأ يصبح 
جبارة  رميون  مع  نؤسس  ان   - آنذاك  معروفا 
يل  عمال  شاهد  قد  جبارة  كان  فرقة مرسحية. 
هو “هاملت” لفته كثريا. كان هذا العمل ضمن 
يف  “كبار  اسمه  ابودبس  ملنري  تلفزيوين  عرض 
الزمان” قّدم عىل شاشة “تلفزيون لبنان” آنذاك. 
تقّدم  لبنان”  “تلفزيون  شاشة  كانت  هل   ■

املرسح؟ 
□ نعم كان لدى “تلفزيون لبنان” شخص عظيم 
ومهم للغاية ومل ينصف كثريا هو بول طنوس. 
عامل  من  وقريبا  للتلفزيون  عاما  مديرا  كان 
املرسح واملرسحيني. لهذا الرجل فضل كبري عىل 
الثقافة يف لبنان. استدعى كل املرسحيني يف لبنان 

وطلب منهم تقديم اعامل لـ“تلفزيون لبنان”. 
انطوان ملتقى دخل اىل التلفزيون وانجز رائعته 
تواضع  ورغم   .)1974( صغار”  عبيد  “عرشة 
التقنيات آنذاك، اال ان االعامل كانت اكرث من 
رائعة. كانت باالبيض واالسود مبارشة وواضحة، 

وهذا ما اميل اليه بطبعي اكرث. 

■ لنعد اىل ما كنت تفعله آنذاك؟
□ نعم اسسنا فرقة مرسحية مع رميون جبارة 
الصدف  وشاءت  و1977.   1976 عامي  بني 
الجميلة ان األب مارون عطالله مؤسس “الحركة 
مرسحا.  يقّدم  ان  قرر  انطلياس  يف  الثقافية” 
يقتتلون.  والناس  اشدها  عىل  الحرب  كانت 
وحكمته  ببصريته  عطالله  األب  كان  هذا  مع 
االنطالقة  كانت  وهذه  مرسح،  تقديم  يريد 
الثانية للمرسح اللبناين. يف املرة االوىل اطلق يف 
التي  بعلبك”  “مهرجانات  لجنة  مع  الستينات 
دعم  عندما  الثانية  ويف  ابودبس،  منري  دعمت 
األب عطالله رميون جبارة. تم تطويب القديس 
رشبل، فتحمس رئيس الجمهورية آنذاك الراحل 
الياس رسكيس للفكرة كثريا، ودعم جهود االب 
عطالله لتقديم مرسحية حول القديس رشبل. 
مت هذه املرسحية التي اخرجها جبارة عام  ُقدَّ
واعتربت  كبريا  نجاحا  روما، وحققت  1976 يف 
من اهم االعامل آنذاك. نوهت وسائل االعالم 
املرسحية، وهو  اديته يف  الذي  بالدور  العاملية 
دور القديس رشبل وكنت يف الثانية والعرشين. 
“هاملت”  شخصية  من  قريبا  الدور  هذا  كان 
للمرة  اؤديها  رآين  بها جبارة حني  اعجب  التي 
االوىل. مرسحية “رشبل” هي التي دفعتني اىل 

مركزي الحايل بني ممثيل الصف االول يف لبنان. 
الالفت انه بعد عرشين عاما قدمت املرسحية 
الذي ُكتب  الشيطان  نفسها، واديت فيها دور 
خصيصا للفنان انطوان كرباج. اظن انه يك تؤدي 
الشيطان يك  دور  تأدية  من  بد  ال  دور رشبل، 

تفهم ماهية الدور وتستوعبه اكرث.

محرتف  واىل  باريس،  اىل  ذلك  بعد  ذهبت   ■
الثنايئ جان لوي بارو ومادلني رينو. ماذا اضافت 

اليك تلك املرحلة؟
عىل  حصلت  تحديدا،  املرسحية  هذه  بعد   □
منحة سعى يل بها احد اهم كتاب املرسح يف 
لبنان املرحوم جورج شحادة. قابلت جان لوي 
بارو الذي كان يحمل يف يده اربع صور. انا مل 
اعرف ماهية الصور، لكنه اراين اياها بعد دقائق 
بدأت  “رشبل”.  مرسحية  من  صوري  لتظهر 
عالقة رائعة معه ومع مادلني رينو، وبقيت ستة 
الوطن.  اىل  الحنني  اصابني  حتى  كاملة  اشهر 
ارصرت عىل العودة بعدما بعث يل رميون جبارة 
برسالة قال فيها: “ارجع بدنا نعمل مرسح، بدنا 
نعمل نهضة”. التجربة الفرنسية كانت شديدة 
الكثري. كنت اقيض اكرث من  االهمية وعلمتني 
واتعّلم  املحرتف،  يف  لديهام  يوميا  ساعة   12
يكن هناك وقت  مل  الوقت.  ذلك  كل يشء يف 
لتضييعه. كنت أمثل، واؤدي، واتعلم، واراقب، 

واشاهد، واغوص يف الشخصيات. 

■ لنتحدث قليال عن رميون جبارة كقامة فريدة 
وعمالق مرسحي. 

□ رميون شخصية خاصة. قيمته املرسحية انه 

كان ريمون جبارة 
يتنفس املسرح، يتسلى به. 

ومن خالل تسليته تلك 
يقّدم روائع 

الثقافية املفكرة 

وتراثها  ومخزونها  بثقافتها  حدة  عىل  بقارة  اشبه  انها  رغم   ■
بقعة  زالت  ما  الهند  ان  اال  واملتنوعة،  الشاسعة  وحضارتها 
الفنون  مشهد  باالحرى  فكيف  كثريين،  اىل  بالنسبة  مجهولة 
املعارصة فيها؟ هذه املرة، سيتاح ملحبي الفن يف لبنان ان يتعرّفوا 
عن كثب اىل املشهد الفني املعارص يف الهند من خالل معرض 
يستضيفه »مركز بريوت للمعارض«. يقّدم املعرض الذي يستمر 
حتى 18 ترشين االول مروحة متنوعة من االعامل بتوقيع فنانني 
هنديني معروفني امثال شيتا غانيش، وشيرتوفانو مازومدار، ونافني توماس، وبارول 
ثاكر، وعبري كرمكار )الصورة من اعاملها(. يشمل املعرض وسائط فنية متنوعة مثل 

التجهيز واالعامل الرقمية التي ترصد تطور مشهد الفن املعارص يف الهند.

عىل  سلوم  جايس  دأب   ،1998 عام  حتى   1988 عام  منذ   ■
مهّم  معرض  النتيجة  التسعينات.  بحقبة  يتعلق  ما  كل  جمع 
خالل  من  االوسط  والرشق  لبنان  تاريخ  يف  الحقبة  تلك  يوثق 
الربيدية  والبطاقات  الصحف  وقصاصات  الفوتوغرافية  الصور 
البوالرويد والفيديو.  هذه االعامل سنشاهدها  وافالم بكامريا 
يف معرض »كان ومل يكن« الذي يقدمه الفنان اللبناين الكندي يف 
غالريي بنك »بيبلوس« يف الجامعة االمريكية يف بريوت حتى نهاية كانون االول املقبل.

 
المني   )1915( الغور«  »زنبقة  لرواية  املئوية  الذكرى  يف   ■
الريحاين )1876 ـــ 1940(، اصدر »مكتب االبحاث والتوثيق« 
يف متحف الريحاين بيانا يستعيد اهمية هذه الرواية التي تعترب 
رصيحة،  اصالحية  اجتامعية  رسالة  تحمل  عربية  رواية  »اول 
العربية يف  النهضة  اركان  من  بارزا  ركنا  ُيَشّكل  انسانيا  والتزاما 

مطلع القرن العرشين، ال يزال مطروحا حتى اليوم«. 
بلغت  فيام   ،1915 عام  كتاب  يف  كاملة  الرواية صدرت  كانت 
طبعاتها حتى اليوم 11 صدرت بني نيويورك وبريوت. وترمز مريم، بطلة الرواية، اىل 
منوذج املرأة الرشقية املتحررة من قيود االعراف والتقاليد والساعية اىل بناء مستقبلها 
وباريس  وطرَبيا  النارصة  من  كل  يف  الرواية  احداث  تدور  واالجتامعي.  الشخيص 
والقاهرة وبريوت. ويتأكد ملريم انها تواجه مجتمعا قاسيا يحاربها، يف الرشق كام يف 

الغرب، ويحاول كل منهام ان يستغلها عىل طريقته.

هوليوودي  فيلم  اللبنانية  الصاالت  يف  الشهر  هذا  يطرح   ■
ويجمع  منطقتنا  يقارب  تاريخي  عمل  ألنه  كثريون  ينتظره 
ايضا بعض النجوم السوريني. فيلم »ملكة الصحراء« الذي كتبه 

ويخرجه االملاين املعروف فرينر هريزوغ )1942(. 
التي  كيدمان  نيكول  االوسرتالية  النجمة  العمل  بطولة  تؤدي 
الربيطانية  والسياسية  والرحالة  اآلثار  عاملة  شخصية  تتقّمص 
للمندوب  مستشارة  عملت  التي  بل  غريترود  للجدل  املثرية 
السامي الربيطاين برييس كوكس يف بدايات القرن املايض. علام ان الكاتب الراحل عبد 
الرحمن منيف وصفها بـ»شخصية فذة ودورها بالغ االهمية، ان مل يكن حاسام، يف 
الصيغة التي اخذتها املنطقة يف اعقاب الحرب العاملية االوىل من حيث العالقة مع 
بريطانيا، ومن حيث نوعية الحكم الذي قام يف العراق«. يؤدي املمثل السوري جهاد 

عبده دور »فتوح« املرشد والدليل الخاص باملسترشقة.

يف  مثال  امامه.  الشخاص  مرسحه  يكتب  كان 
مرسحية “رشبل” التي كانت اوىل تجاريب معه، 
مل اكن اعرف بعد كيفية التعامل معه. جمعنا 
وقتها واعطانا قصاصات اوراق وقال لنا: هذا هو 
النص. سألناه اين النص؟ فاشار اىل رأسه وقال: 
ما تخافوا شباب النص هون برايس. وصار يقول 
رفعت قول هيك وانا اكتب عىل ورقة ما يقوله، 
رضا قويل هيك، انطوان قول هيك، منري معارصي 
قول هيك، كميل سالمة قول هيك. الكل يكتب 
ويسجل. هكذا ركبت املرسحية. خالل 15 يوما 
كنا جاهزين لتأدية املرسحية. ما متيز به جبارة 
بأكملها  الرتكيبة  كانت  املرسح.  رجل  كان  انه 
موجودة يف داخله، لذلك مل تكن قيمة رميون انه 
كاتب فقط، بل كان مخرجا وممثال ومرسحيا. 
يعتمد كثريا  الروعة. كان  الخلطة شديدة  كان 
عىل املمثل. لذلك ولدت تلك الصداقة الكبرية 
بيني وبينه، ألنه فعليا وافق عىل ما كنت افكر 
واؤمن به. كان بيتي هو االقرب اىل بيته. كنت 
اىل  اذهب  كنت  مرضه  ايام  يف  يوميا.  التقيه 
منزله ما يقارب ثالث مرات يوميا. كان يرفض 
األمر  بـ“ابوالريم”. هذا  اال  اآلخرون  يناديه  ان 
بل  قاسيا،  يكن  مل  عمله.  عىل  ايضا  انسحب 
الجميع يسري عىل هواه. كان ماهرا  كان يرتك 
كبريا  ومحرتفا  وشخصياته،  ممثليه  اختيار  يف 
يف كتابة النص، ومرنا يف التنفيذ عىل الخشبة، 
كان  حوله.  من  مع  التعامل  يف  للغاية  وسهال 
يتنفس املرسح، يتسىل به. ومن خالل تسليته 

تلك يقّدم روائع.

■ ماذا عن اعاملك املقبلة؟
□ حاليا اعمل عىل مرسحية “كان يا ما كان” 
مع “فرقة كركال” حيث سأمثل بااليطالية يف نص 
باللهجة  الحاج  انيس  الكبري  الراحل  اصال  كتبه 
حيدر.  طالل  الفصحى  اىل  وحوله  املحكية، 
املضحك انه كان يجب أن يكون االمر معكوسا. 
فأنيس يكتب بالفصحى وطالل بالعامية. لكن 
اىل  النص  العكس. اعطي  النص حصل  يف هذا 
االيطالية  اىل  يحّوله  يك  ايطايل  مرسحي  كاتب 
وأنا سأقدمه الحقا بااليطالية. وهي ليست املرة 
قدمت  قد  كنت  بااليطالية.  عمال  اقّدم  االوىل 
سابقا تجربة كهذه يف “اوبرا الضيعة” مع كركال 

ايضا.
س. م
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من املتحف.الرسام جميل مالعب.

متحفه في بيصور يختصر مسيرة تشكيلية ممّيزة
جميل مالعب: تحّررُت من عقدة »املكان«

ءات الثقافة فضا

ال ميكن وصف جميل مالعب بأنه رسام فقط. هو فيلسوف فني اذا جاز التعبري. 
والشعر  املوسيقى  اىل  يتجاوزها  بل  فحسب،  وااللوان  اللوحات  عن  يحكيك  ال 
والثقافة. الفنان اللبناين الذي ينتمي اىل الجيل الثالث من التشكيليني، مدمن عىل 

الرسم و... التفاؤل. يرى ان الذائقة الفنية للناس تتحسن يوما بعد آخر

يعترب جميل مالعب )1948( اآليت من بيصور، 
قادرا  اصبح  متاما.  املكان  حدود  تجاوز  انه 
عىل الرسم يف بيصور، كام لو انه يف نيويورك 
ابدا.  الجغرافيا  عنده يف  فارق  ال  باريس.  او 
قريته،  يف  الخاص  متحفه  افتتح  فرتة،  منذ 

واضعا فيه لوحاته ورسومه.

كثريا.  فيك  اّثرت  قريتك  ان  الواضح  من   ■
حياتها  واّرخت  كثريا  ورسمتها  تحبها  انت 
اليومية يف لوحاتك. لكنك رسمت مدنا اخرى 
حدثنا  متنوعة.  وبيئات  طبائع  ذات  كثرية 

اكرث عن تجوالك الفني؟
□ الضيعة هي بيتك االوسع قليال من بيتك 
مع  فيه  تتحرك  الذي  املكان  انها  الشخيص. 
الناس، والفصول، وااليام، والوقت، واملواسم، 

كثريا  يقرتب  مصغر  عامل  واالعراس.  واالعياد 
االنسان  يجيد  ال  البدايات،  يف  االنسان.  من 
الرسم. حني يتعّلمه، يحب ان يجّسد االشياء 
او  الجميلة  كالذكريات  حياته،  يف  االساسية 
املؤملة. اينام حّل االنسان، يحمل معه جسده 
والصفات  الذكريات  من  كثريا  يختزن  الذي 
والعادات والتقاليد. يحمل االنسان يف جسده 
االوىل  الصور  حوله.  ما  كل  تسّجل  كامريا 
املعتاد.  يف  تنىس  ال  وهي  للغاية،  اساسية 
العرشين  يف  وكنت  الجزائر  اىل  سافرت  انا 
الوحيد  املكان  كان  النه  ذهبت  عمري.  من 
يف  احداث  هناك  الفن.  ادرس  يك  يل  املتاح 
حياة املرء يشعر بأنه هو َمن اختارها، لكن 
انها  لو  كام  هي  يفعل،  مل  هو  الحقيقة  يف 
املرء  يعتربه  الذي  الحدث  هذا  له.  اختريت 

من  الجزائر  انقذتني  فعال.  قدره  هو  صدفة 
التي  والحديثة  الرسيعة  الفنية  التيارات 
وشخصيتنا  روحنا  عىل  جدا  خطرة  اعتربها 
مع  القرية  يف  نعيش  نحن  كأناس ضيعويني. 
يف  والطبيعة  والطيور،  والنبات،  الطبيعة 
اىل  ذهبت  لو  اكرث.  سارشح  املبارش.  شكلها 
شعرت  لكنت  بيصور  من  مبارشة  باريس 
بأنها ستحرقني. هذا الخروج من العتمة اىل 
ضوء  الجزائر  يف  كان  يعميك.  برسعة  الضوء 
اليها،  تنتقل  التي  املدينة  تشبه  اقل.  خفيف 
لكن ذات وهج اقل. انها مكان عريب ذو لغة 
عربية، وطباع الناس رشقية، والطعام رشقي. 
تحس  بل  بالغربة،  الجزائر  تشعر يف  ال  انت 
ال  مرص.  او  بغداد،  او  الشام،  زرت  كأنك 
تشعر بفرق كبري مثلام تشعر حني تذهب اىل 
انها قريبة  الجزائر  باريس مثال. اجمل ما يف 
من باريس. اكرث َمن قدموا يف الحداثة الفنية 
اىل  قدموا  الذين  الفنانني  من  هم  الحديثة 
الجزائر منهم دو الكروا، وبول كيل، ورينوار 
لكن  امريكا.  اىل  ذهبت  ذلك  بعد  وسواهم. 
قد ال يعلم كثريون انني عدت اىل لبنان قبل 
اللبنانية  الجامعة  يف  ادرّس  وظللت  ذلك، 
الواليات  اىل  اذهب  ان  قبل  عاما   12 مدة 
املتحدة للتخصص. ذهبت اىل معهد »برات« 
يف  ماجستري  عىل  حصلت  حيث  بروكلني  يف 
من  الفنية  الرتبية  يف  الدكتواره  ثم  الفنون، 
اىل  ذهبت  كولومبيا.  والية  يف  اوهايو  كلية 
التقنية  اتعلم  ان  اريد  كنت  النني  امريكا 
ناقد  من  نصيحة  اثر  ذلك  جاء  اكرث.  الفنية 
يف  يعيش  كبري  لبناين  اصل  من  امرييك  فني 
لبنان  زار  الذي  طنوس  ديفيد  هو  واشنطن 
اللبنانيني.  الفنانني  عن  دراسة  واجرى 
امريكا  اىل  بالذهاب  فنصحني  يومها،  قابلته 
كثريا  استفدت  فعليا،  اكرث.  الحرفة  لتعلم 
الفنية  كالطباعة  املعارصة  التقنيات  من 
الفنية  والتيارات  )التصوير(  والفوتوغرافيا 
العامل،  يف  سائدة  اصبحت  التي  املعارصة 

سمير مراد

الفن  اىل  الواقعية  من  الفن  مفهوم  وغرّيت 
عقدة  من  نيويورك  خلصتني  املفهومي. 
اال  هناك،  املوجود  التطور  كل  رغم  الغرب. 
انني شعرت بأنني احمل شيئا امتيز به. فأنا 
يف  انني  لو  كام  بيصور  يف  ارسم  مثال  اليوم 
ليس  بالفرق،  اشعر  ال  باريس.  او  نيويورك 
بأن  اعتقد  هكذا  نهائيا.  املكان  عقدة  لدي 
عميل يصل اىل الجميع، ويف اي مكان، بالقوة 

نفسيهام.  والتأثري 

■ ماذا عن الحرب؟ كيف أثرت فيك كرسام 
خصوصا وانك قدمت عددا كبريا من االعامل 

املرتبطة بهذه الفكرة؟
للغاية.  قاسيا  كان  الحرب  بعد  ما  جيل   □
الحرب كام  التعبري عن  كثريون مل يستطيعوا 
الحرب  فكرة  ادخال  من  يتمكنوا  مل  ارادوا. 
اىل اعاملهم النها كانت قاسية ومفاجئة عىل 
نحو كبري. من جهتي رسمت الحرب كام هي، 
كام لو انني صحايف، وانجزت كتبا فنية عنها 
مثل »دفرت الحرب االهلية« )1977( و»قريبا 
من الوطن« )1978 ـ 1979( و»اول الفجر« 
)1980(. كنت مثال أتخلص من عتمة الحرب 
االسود  اللون  انزل  كنت  حني  وبشاعتها 
اشياء  علمتني  الحرب  حتى  لوحتي.  عىل 
ان  علمتني  ايضا.  ايجابيات  لها  كانت  كثرية. 
الحفر  مثل  قاسية  وتقنيات  مواد  استعمل 
يف  واالسود  االبيض  واستعامل  الخشب،  عىل 
التي  املأساة  والزيت.  واالكواريل  »الفوتر« 
عن  التفتيش  عىل  تجربك  الحرب  تخلقها 

طريقة ومواد غري عادية للتعبري عنها. 

■ هل ترسم نفسك يف كل لوحة؟ 
الناس،  كل  ارسم  لكني  نفيس،  ارسم  انا   □
عن  مسؤول  انا  اهيل.  كل  الحضارات،  كل 
انا مسؤول عن  اىل عيني.  كل صورة دخلت 
كل  ما،  لفنان  لوحة  يف  شاهدتها  اشارة  كل 
كيف  لكن  عقيل،  اىل  تدخل  الصور  هذه 
تخرج؟ ذلك سؤال آخر. االنسان مسؤول عن 
فهذه  منه،  يخرج  وحني  به،  يشعر  كل يشء 
بالصوت  شبيهة  اللوحة  اخراجه.  يف  طريقته 
صوت  عنه.  ليعرّب  االنسان  من  يخرج  الذي 
ومعالجته  الخاصة،  لوحته  وكالمه  االنسان 
للموضوع وطريقته يف الكالم والتعبري وارساء 

الفكرة. كل هذا هو انتاجه الفني الخاص. انا 
احب عادة ان ارسم املدن. زرت مدنا كثرية 
الفارقة  وعالماتها  االثرية  رموزها  ورسمت 
منها  واقرتبت  الطبيعة  رسمت  كام  وتراثها، 

كذلك.

يف  تجمعها  التي  الصور  هذه  تشكل  اال   ■
عقلك عبئا عليك، انهاكا ما؟

عقيل  يف  الرسم.  عىل  مدمن  انا  ابدا.  ال   □
اريد رسمها. لذلك ال  التي  الصور  الكثري من 
التنفس  ينهك،  ال  الرسم  الرسم.  عن  اتوقف 
ينهك  ما  ينهك.  التدخني  ينهك،  االكل  ينهك، 
وتتعبه.  به  ترض  التي  االشياء  هو  االنسان 
فال  والشعر،  واملوسيقى  والرسم  الكتابة  اما 
تنهكك ابدا. هذه االمور تحيي االنسان. لقد 

اللون  اختيار  قادرين عىل  الناس  اصبح  يراه. 
خاص.  فني  ذوق  لهم  اصبح  يريدونه.  الذي 
هم يشبهون حال َمن يعيش يف باريس، حيث 
تراكم الفن وانتشاره يف كل مكان يجعله عىل 

نحو او آخر ممتلكا ذائقة فنية خاصة.

■ ماذا عن الشخصيات التي أثرت فيك؟ 
□ لدّي اساتذة لهم الفضل علينا، فهم علمونا 

معنى الحرية، ومل يبخلوا علينا يف يشء. 

■ اذا ماذا عن االسامء اآلتية. حليم جرداق؟
والصرب  التفكري  علمني  العظيم.  استاذي   □
الفن واستعامل الخط. جرداق  والتقشف يف 
سومري  رسام  العامل.  يف  الحفارين  اهم  من 

معارص وحديث. 

انا مسؤول عن كل 
صورة تدخل الى عيني. 

لكن كيف تخرج؟

رسمت الحرب كما هي، 
كما لو انني صحافي

تستحق  وبأنها  بالحياة  نشعر  يك  الفن  خلق 
ان تعاش. 

هذا  الحديثة  بيئتنا  تتقبل  هل  رأيك،  يف   ■
هل  اليوم؟  الفنون  تطور  من  الهائل  الكّم 
الرسيع  العرص  هذا  يف  للفن  مستقبل  هناك 

للغاية؟
اصبح  نعم.  الرسم،  تتقبل  الحالية  بيئتنا   □
بات  شخٍص  كل  االيام.  هذه  مصّورا  الجميع 
ميتلك هاتفا ذكيا يجعله قادرا عىل تصوير ما 
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■ عادل الصغري؟
□ تعلمت منه االلوان ومعناها. كان استاذنا 

يف موضوع سيكولوجية اللون. 

■ رشيد وهبي؟ 
باالبيض  ترسم  وكيف  الواقعية  علمني   □

واالسود، وكيف ترى الضوء وتفهمه. 

■ منري عيدو؟ 
االشياء  رؤية  وكيفية  الثورة  علمني   □

كمكعبات واشكال هندسية. 

■ ايفيت اشقر؟ 
او  بلونني  اللوحة  اختزل  كيف  علمتني   □

ثالثة. 

■ نقوال مّنار؟ 
َمن  هو  مؤسسايت.  ورجل  مبديئ  انسان   □
استقطب كل  َمن  الفنون، وهو  أسس معهد 
الطاقات الفنية يف العامل واحرضها اىل معهد 

الفنون يك تعّلم فيه.
 

■ رفيق رشف؟ 
بعلبك.  وسهول  الهاربة  الطيور  شاعر   □
شاعر كبري يترصف ويتحرك عىل الكريس كام 
لو انه امرباطور. انسان ملهم، ولوحته خاصة 
والفنانني  الطالب  لكثريين من  جدا، وملهمة 

واولهم انا.

■ عارف الريس؟ 
□ مدرسة كبرية يف الحياة والضحك، والحفر 
والشعر  واملرسح،  والعامرة،  وااللوان، 

والكتابة، والفكر، والكوميديا، والتمثيل. 

■ امني الباشا؟ 
اللوين  بالنغم  واالكواريل،  باللون  شاعر   □
املوجود يف لوحته، باختزاله االشكال ورسمه 
املعرّب وبساطته ومبارشته وصدقه وبعده عن 

االضواء.

■ ناديا صيقيل؟
من  والكثري  الصوفية،  من  يشء  فيها   □

التواضع يف عملها. تعمل من دون ان تسأل 
عن مردود، وتغري وال تهتم بأن تصبح اسرية 

منط معني. مل تفصل فنها عن حياتها.

يضم  الذي  الخاص  متحفك  اخريا  أنشأَت   ■
حّدثنا  للعموم.  مفتوحا  وبات  لك  رسوما 

عنه؟
التساؤل عن مصري  من  نوع  كان هناك   □
من  كبريا  عددا  شاهدت  بعدما  لوحايت 
او  للتلف  تتعرّض  كثريين  فنانني  اعامل 
الضياع لسبب او آخر. فكرت يف ان احافظ 

عىل هذه اللوحات، ليس خوفا من املوت، 
لكن يك اشعر بأنني حي اكرث، وان متحفي 
مفتوح  وهو  داخله  يف  وارسم  موجود 
حياة  من  جزءا  يصبح  ان  اردته  للعموم. 
شاهدا  املتحف  اردت  ويومياتهم.  الناس 
قبل  بافتتاحه  قمنا  وذكريايت.  تجاريب  عىل 
مدة واحتفلنا ملدة ثالثة ايام كاملة آنذاك. 
حرض ابني ريبال مالعب ومعه موسيقيون 
تلك  يف  املوسيقى  ولعبوا  اصدقائه  من 
من  مدهش  تجاوب  هناك  وكان  االيام، 

الجمهور.

احدى لوحاته.
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كتاب الشهر

»غرّي فكرك« الذي صدر باالنكليزية عام 2013، انتقل اخريا اىل املكتبة العربية عن 
»دار الساقي« )ترجمة امني عليا(، ليكون مثابة دليل اىل حياة يخرتعها صاحبها 

كل يوم بابداع وشغف

والكّتاب  الفنانني  ان  تعلم  هل 
»ما  العظامء  واملصممني  واملوسيقيني 
من  جاؤوا  عاديون  اشخاص  اال...  هم 
ومدن  عادية،  ومنازل  عادية،  ارس 
استثنائيني؟«.  اصبحوا  لكنهم  عادية... 
السؤال  هذا  من  جودكينز  رود  ينطلق 
لكن  البسيط،  كتابه  اشكالية  ليحدد 

املهم. 
كل  جودكينز  يرمي  فكرك«  »غرّي  يف 
سلة  يف  املبدعني  عن  املسبقة  افكارنا 
بقدرات  يولدون  ال  هم  املهمالت. 
الناس  تفوق  مبزايا  يتمتعون  وال  خارقة، 
اي  ان  سيظهر  الكتاب  هذا  العاديني. 
يف  مبدعا  يكون  ان  عىل  قادر  انسان 
الشخصية  ومسريته  ومجاله  حياته، 
ذلك،  لتحقيق  السواء.  عىل  واملهنية 
اىل  ادخالها  التي يجب  التغيريات  يحدد 
وحّر  تلقايئ  نحو  عىل  نبدع  يك  حياتنا 
فعله  عليك  ما  كل  وطبيعي.  وعفوي 
الكامنة فيك ومعانقتها  الطاقات  تحرير 

حتى الحدود االقىص. 
فنان  جودكينز؟  رود  هو  َمن  بداية، 
تقنيات  يف  يحارض  متخصص  وكاتب 
اهم  عىل  حّل  االبداعي.  التفكري 
يف  ليحارض  وابرزها  العامل  يف  الجامعات 
تحرير  سبل  يف  نصائحه  مسديا  االبداع، 
يف  الكامنة  الهائلة  والقدرات  الطاقات 
فكرك«  »غرّي  كتابه  انسان.  كل  داخل 
يندرج ضمن مرشوعه هذا. عمل سهل 
جدا، متكن قراءته يف غضون ساعة فقط، 
يصلح للكبار والصغار عىل حد سواء. اال 
انه ليس كتابا مرجعيا  ان ذلك ال يعني 

العامل. حني  انحاء  انترش يف  بنشيد  اشبه 
البيانو  اىل  هرول  النوم،  من  استيقظ 
بعد  االنغام.  االغنية يك ال ينىس  ليعزف 
ومعارفه  اصدقائه  كل  استدعى  انتهائه، 
يك يتأكد من انه مل ينسخ او يرسق عن 
بأن  تأكد  حني  االلحان.  هذه  وعي  غري 
التي  االغنية  كلامت  كتب  لحنه،  اللحن 

عرفت نجاحا ساحقا عابرا االجيال. 
يف  نعيش  »اننا  اىل  هنا  الباحث  يخلص 
له،  منّميا  كن  الحاملني،  صنع  من  عامل 
الحامل  االنسان  طبعا،  منه«.  منتقصا  ال 
بالتايل  منطقي،  غري  بأنه  ايضا  يوصف 
فإن االبداع يتطلب احيانا ان تكون غري 
منطقي! هذا ما يقوله جودكينز، مشريا 
انه يجب  االبداعية تعني  الحياة  ان  اىل 
عىل صاحبها التحرر من فكرة ان يكون 
ما  بعمل  قيامنا  من  فـ»الهدف  منطقيا، 
هو السعادة واملتعة التي تحظى بها يف 
اثناء العمل«. يذهب هنا اىل احد رواد 
والكاتب  الشاعر  السوريالية.  املدرسة 
االخري  ابتكر  بروتون.  اندره  الفرنيس 
تحرير  بهدف  الشهية«  »الجثة  تقنية 
الفكر من املنطق، وتأمني اتصاله بحكمة 
السورياليون  يبحث  الداخلية.  الالوعي 
للعقل  املنافية  الالمنطقية  االشياء  عن 
وتسمح  املنطق،  من  الفكر  تحرر  ألنها 
يف  لكن  حرية.  بكل  تهيم  بأن  لالفكار 
وذاته،  احالمه  لتحقيق  االنسان  رحلة 
شله  عىل  قادر  واحد  احساس  سينتابه 
متاما وثنيه عن مواصلة الدرب: الخوف 
جودكينز  به  يقّر  ما  هذا  الفشل.  من 
ان  يعترب  ابعد من ذلك، حني  اىل  ذاهبا 
ما  كل  االبداع.  الفشل جزء طبيعي من 
يف املسألة هو طريقة استجابتنا الفشل. 
النتقادات  املبدعون  تعرّض  لطاملا 
هجوم  او  كتاباتهم،  رفض  او  لوحاتهم، 
لكنهم  اغنياتهم،  عىل  النقاد  من  قاس 
عملية  من  جزء  انه  عىل  بالفشل  قبلوا 

ومامرستهم.  تجربتهم  صقل 
دافينيش  ليوناردو  اىل  جودكينز  يشري 
الذي يعد احد ابرز وجوه عرص النهضة 

االيطايل  الفنان  انتج  التشكيل.  يف 
غري  بعضها  حياته،  يف  فقط  لوحة   17
مكتمل. بل يشري اىل ان معظم مشاريع 
غري  كانت  الكبرية  الفنية  دافينيش 
االخري«  »العشاء  لوحة  مثل  مكتملة 
و»حصان  انغايري«،  و»معركة  للمسيح، 
 24 اىل  طولها  يصل  التي  سفورينزا« 
موقع  نكران  ذلك، هل ميكن  مع  قدما. 

دافينيش يف تاريخ الفن؟ 
الفنانني  هؤالء  كل  تجمع  عدة  نقاط 
يستدعيهم  الذين  والعلامء  واملبدعني 
الخوف  عدم  منها  كتابه،  اىل  جودكينز 
ان  اىل  يسعى  معظمنا  االختالف.  من 
نحاول  لذا،  املجموع.  من  جزءا  يكون 

من  خوفا  ونقلدهم  اآلخرين  نشبه  ان 
اختالفنا.  من  ينفر  قد  الذي  املجتمع 
يف  املوجود  التفرّد  تقتل  النقطة  هذه 
اي  عىل  وتقيض  فينا،  واحد  كل  داخل 

لالبداع.  محاولة 
اما النقطة االخرى التي متتع بها هؤالء، 
ان  اىل  جودكينز  يشري  الجرأة.  فهي 
الجرأة اساس النجاح االبداعي. فكم من 
املكاتب، وكم  ادراج  بقيت يف  الروايات 
مكدسة  بقيت  الرائعة  اللوحات  من 
خلف خزانة مالبس، وكم ممثال موهوبا 
مل يخضع لتجارب اداء... كل ذلك بسبب 
االطار  هذا  يف  يأخذنا  الجرأة.  غياب 
الفرنيس  والكاتب  والنحات  الرسام  اىل 
االخري  الجرأة  دفعت  دوشان.  مارسيل 
بكرثة  ومنترشة  مصنعة  بضائع  اىل رشاء 
يف االسواق، ثم خصص لها مكانا ثابتا يف 
صيتا  اعامله  اسوأ  لعل  الفنية.  معارضه 
امضاء  عليها  وضع  التي  املبولة  هي 
ميوت(.  )ر.  لها  املنتج  املصنع  صاحب 
النقد  من  عاصفة  اىل  العمل  هذا  ادى 
الفن.  نقاد  اوساط  والهجوم يف  والجدل 
لذا، عىل االنسان ان يكون جريئا بل ان 
تجعله  التي  االيجابية  بالوقاحة  يتمتع 

املجتمع وهجومه.  نقد  يتحمل 
جذاب  برصي  وشكل  سلس،  باسلوب 
قالها  محّفزة  وبعبارات  بالرسوم  متّيز 
الكتاب  يواصل  كثريون،  مبدعون 
وصايا  امام  كأننا  الـ75  النصائح  تعداد 
منقادا  تكن  ال  متطرفا،  كن  »مقّدسة«: 
بنقدية،  النقد  تعامل مع  اىل املسلامت، 
من  يقني  عىل  كن  انجازاتك،  من  تحرر 
بيئتك،  ابتكر  االمور،  ط  بسِّ اليقني،  عدم 
نصائح  كلها  وقود...  اىل  خوفك  حّول 
يجعلها املؤلف عملية وسهلة من خالل 
لتحقيقها،  اتباعها  يجب  التي  الخطوات 
امثلة  ومسريتهم  املبدعني  حياة  واتخاذ 

 . عليها
كتاب »غرّي فكرك« دليل للنظر اىل الحياة 
ومبتكرة،  وجريئة  مختلفة  بطريقة 
ألن  كامل،  بشغف  العيش  اىل  ودعوة 

العامل يركع عند اقدام الشغوفني!

75 نصيحة من اجل تحويل 
القارئ الى كائن مبدع يبتكر 

حياته كل يوم

سبل تحرير الطاقات 
الكامنة  الهائلة  والقدرات 

في داخل كل انسان

والوجوه  واالحاالت  باملراجع  مليئا 
واالبداعية  والعلمية  والفنية  الثقافية 
فكرة  لخدمة  الكاتب  بها  استعان  التي 

للقارئ.  وتوضيحها  معينة، 
وسيلة  او  نصيحة   57 الكتاب  يقّدم 
اىل كائن مبدع  القارئ  من اجل تحويل 
يومياته  ويعيش  يوم،  كل  حياته  يبتكر 
عىل  يعمل  كئيب  كموظف  ال  بشغف 

تحصيل لقمة العيش ليس اال.
الكاتب  وضعه  الذي  االول  الرشط 
العمياء  »الثقة  مبدعة  حياة  لتحقيق 
بالتشكييل  هنا  يستشهد  بالنفس«! 
 )1973 ـ   1881( بيكاسو  بابلو  االسباين 
عن  مختلفا  طفولته  يف  يكن  مل  الذي 
التكعيبية  رائد  ان  اال  االطفال،  اقرانه 
وكان  عمياء،  ثقة  بنفسه  يثق  كان 
ومبدع.  ومميز  مختلف  بأنه  يقني  عىل 
الفنانني  اشهر  احد  جعله  ما  هذا  لعل 
اىل  جودكينز  يشري  العرشين.  القرن  يف 
يف  نفسك  عن  تعتقده  ما  يكن  »ايا  انه 
املستقبل.  يف  ستكونه  ما  فهو  الحارض، 
امثال  الناجحون  املبدعون  كان  طاملا 
مؤمنني  وديكنز  وبيكاسو  بيهوفن 

كانوا  عندما  حتى  اعاملهم،  بعظمة 
مراحلها  يف  اعاملهم  وكانت  يافعني 

االوىل، اال انهم آمنوا بأنهم االفضل«. 
وحيدا  ليست رشطا  بالنفس  الثقة  لكن 
يقل  ال  رشط  املثابرة  الهدف.  لبلوغ 
مثال  هنا  الكاتب  يسوق  عنها.  اهمية 
الجاذبية  فكرة  له  خطرت  الذي  نيوتن 
ان  اال  الشجرة.  عن  تفاحة  وقعت  حني 
سنوات  عرش  استغرقت  الفكرة  هذه 
عىل  الربيطاين  العامل  خاللها  اكّب  كاملة 
وصقلها  فيها  والتمّحص  نظريته،  تطوير 
النهائية. صحيح  اىل صيغتها  حتى وصل 
االنتقاء  نظرية  جاءته  داروين  ان 
امىض  انه  اال  الهام،  لحظة  يف  الطبيعي 
20 عاما كاملة يف التفكري يك تصبح هذه 
هؤالء  يأبه  مل  للنرش!  قابلة  النظرية 
استخفافه  او  مجتمعهم،  لسخرية 
بافكارهم، بل ارصوا عىل امليض قدما يف 

ما هم مقتنعون به. 
الثالث  الرشط  اىل  يأخذنا  ذلك  لعّل 
هو  اال  االبداع،  لتحقيق  الرضوري 
عنوان  تحت  حلمه!  االنسان  مالحقة 
عن  جودكينز  يحيك  حلمك«،  »عش 
الطفل  من  املجتمع  يسخر  ما  غالبا  انه 
الغارق يف الحلم خالل حصص املدرسة، 
وغري  واقعي  غري  انه  عىل  اليه  وينظر 
عميل. اال انه يضيف ان كل يشء حولنا 
من السيارات واملالبس واالثاث واملنازل 
الجميلة  الهندسة  ذات  والبيوت 
البدء  يف  كان  يشء  كل  والتكنولوجيا... 
خيالية  مغامرة  مجرد  او  حلم  بذرة 
لشخص ما. كالعادة، يدعم فكرته مبثال 
ان  اىل  هنا  فيشري  مبدع،  او  فنان  من 
املؤلف والعازف الربيطاين بول مكارتني 
مرة  حلم  الشهرية،  »بيتلز«  فرقة  عضو 
صارت  التي  »البارحة«  اغنية  بانغام 

غالف الكتاب.

نصائح علمّية كي تكون »مبدع حياتك«
رود جودكينز: بيكاسو يربض في أعماق كّل منا!
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تحركاتهم ومل ُتعِط الـ FBI اي معلومة عنهم عشية اعتداءات 11 ايلول؟ 
من موقعه العارف بالتفاصيل، يطلع العامل اجمع عىل التحقيقات التي 
التي فوتتها اجهزة االمن االمريكية  ايلول، والفرص  سبقت هجامت 11 

لتفادي ما حدث من هجامت يف الواليات املتحدة ويف دول سواها.

بني  شعالن  ندى  اليمنية  الروائية  متزج   ■
املسرية الشخصية المرأة متمردة وبني الثورة 
الشعبية، كأننا بها تقول ان الثورة الحقة تبدأ 
زينب”  “برئ  الثانية  روايتها  اوال.  املرأة  من 
انطوان(،  )هاشيت  “نوفل”  عن  الصادرة 
وآمالهم  مينيني  ثوار  حكايات  عن  تتحدث 
وخيباتهم، وقصة زينب التي ناضلت لتحصل 
امرأة  “قصة  افضل:  وحياة  مستقبل  عىل 
ظل  يف  بخاصة  وطن،  قصة  لتكون  تصلح 

الظروف التي يعيشها اليمن حاليا”.

زاده  االعالم.  يف  حافل  تاريخ  ■ هو صاحب 
انيقة  واطاللة  الضاد  لغة  من  ومتّكنه  ثقافة 
االعالمي  انه  الحروف.  ملخارج  بارع  واتقان 
عرفات حجازي )1946 ـ 2015( الذي احتل 
محرري  نقابة  اللبنانيني.  ذاكرة  يف  حيزا 
اىل  وفاء  تحية  وجهت  اللبنانية  الصحافة 
الرحيل”  “تراتيل  كتاب  خالل  من  ذكراه 
الصادر اخريا عن “دار الفارايب”. يجمع العمل 
الراحل  االعالمي  قيلت يف  دفتيه كلامت  بني 
ونرشت يف الصحف واملجالت والدوريات، ويتضمن محطات يف حياته 

الخاصة واملهنية.

■ امىض محمد عبد املوىل الزعبي سنوات يف 
والحقيقة  االعتامد  “بنك  كتابه  عىل  العمل 
الريس”.  “دار  عن  اخريا  الصادر  الغائبة” 
العمل “دراسة موثقة عن قضية هزت الرأي 
فيها  تداخل  قضية  والدويل”.  العريب  العام 
مسألة  كونها  تعّدت  حتى  والعام  الخاص 
ازمة دولية يف حجم  مالية ومرصفية. صارت 

انتشار هذا املرصف يف 70 بلدا. 
بعد تحقيق وبحث ومقابالت اجراها املؤلف 
ابرزها: َمن  اسئلة  القضية، يجيب عن  مع شخصيات محورية يف هذه 
عام  بريطانيا  أنىش يف  الذي  االعتامد”  “بنك  ازمة  املسؤولة عن  الجهة 
يف  فضيحة مرصفية  اكرب  يف   1991 عام  الواجهة  يتصدر  ان  قبل   1972
العامل؟ َمن يتحّمل مسؤولية االزمة التي عصفت به وادت اىل اغالقه؟ 

هل هي ادارة البنك أم الواليات املتحدة وبريطانيا؟ 

واجهة املكتباتتابتكملا ةهجاو

■ هدى الشوا القدومي كاتبة كويتية اصدرت 
اىل  الطيور  »رحلة  منها  الروايات،  من  عددا 
زايد  الشيخ  جائزة  حازت  التي  قاف«  جبل 
االجواء  اىل  الكاتبة  تعود   .2008 للكتاب 
الصادرة  فيل”  “رحلة  بجديدها  السحرية 

اخريا عن “دار الساقي”. 
الرواية رحلة عرب ثالث قارات عىل ظهر فيل. 
الخليفة  ارسله  الذي  ابوالعباس  الفيل  انه 
الدولة  عاصمة  من  الرشيد  هارون  العبايس 
العباسية يف بغداد اىل بالط االمرباطور شارملان يف بالد الغرب. تصحبنا 
رحلة الفيل ايب العباس يف عهدة مرافقه الفتى اسحاق يف مغامرة مثرية 
اىل مدن وموانئ وسواحل، من بغداد يف العراق اىل القريوان يف تونس، ثم 
االبحار اىل سواحل ايطاليا، ومن ثم اخرتاق جبال االلب وصوال اىل املدينة 

امللكية آخن، مركز دولة الفرنجة.

■ يعترب عيل حرب من ابرز املفكرين والكتاب 
يف  املقدس.  نقد  يف  توغلوا  الذين  اللبنانيني 
كتابه الجديد »االرهاب وصّناعه« الصادر عن 
اىل  يذهب  نارشون”،  للعلوم  العريب  “الدار 
مقاربة االصولية والعنف واالرهاب االسالمي. 
“التنني  تقارع  فصول  سبعة  من  العمل 
االرهايب الذي يصنعه ثالوث املرشد والطاغية 
واملثقف”. يتوغل حرب يف بنية لبنان بوصفه 
بلدا معلقا بني “الثنائيات الخانقة والتسويات 
نحو  الديني  الخطاب  تجديد  رضورة  عند  يتوقف  وكالعادة  الهشة«. 

مشرتك انساين جديد. 

■ يعد اللبناين االمرييك عيل صوفان من اهم 
قبل  آي«،  يب.  »اف.  يف  السابقني  العمالء 
التنفيذي  الرئيس  منصب  اليوم  يشغل  ان 
قام  رقايب  عميل  »صوفان«.  ملجموعة 
بالتحقيق او االرشاف عىل قضايا ارهابية دولية 
بالغة التعقيد والحساسية. عمل يف الخطوط 
سمعة  واكتسب  »القاعدة«،  ضد  االمامية 
البارزة  القضايا  من  عدد  يف  ملشاركته  دولية 
ملكافحة االرهاب يف الواليات املتحدة والعامل. 
أنب  بعدما  الفيديرايل عام 2005  التحقيقات  استقال من مكتب  لكنه 
علنا الـ »يس. آي. إيه« عىل عدم تبادل املعلومات معه كان يف امكانها 
منع اعتداءات 11 ايلول. هذه املقدمة رضورية لوضع القارئ يف اطار 
التوزيع  العربية عن “رشكة  كتابه »الرايات السود«، الصادر يف نسخته 
للمطبوعات والنرش”. يبدأ العمل بطرح اسئلة ابرزها: أي صور لناشطني 
يف »القاعدة« اخفتها وكالة االستخبارات االمريكية CIA؟ مِل عتَّمت عىل 
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اعداد دائرة املعاينات والعالج
تغذية

عُزيت إليها حاالت وفاة شتى
الدهون وإنعكاساتها على صحة اإلنسان

تغذية
 Trans Fat

تتشكل هذه الدهون عندما يصبح الزيت النبايت 
صلبا، وهذا يسمى “الهدرجة”. يرفع من مستويات 
LDL )الكولسرتول الضار(، ويخّفض من مستوى 
النوع  الجيد(. يضاعف هذا  )الكولسرتول   LDH

من الدهون من خطر االصابة بامراض القلب. 
يجب  االصل.  يف  مصنعة  منتجات   Trans Fat
ان ال تتجاوز نسبتها 1% من السعرات الحرارية 
الدورية  الصادرة عن  الدراسة  اليومية. اظهرت 
الطبية الربيطانية ان تناول Trans Fat املصنعة 
ارتبط بزيادة نسبتها 43% يف الوفيات االجاملية، 
وان زيادة بنسبة 82% من الوفيات ناجمة عن 
القلب، وزيادة 12%  يف خطر االصابة  امراض 

بامراض القلب.

الدهون الصحية
غري  الدهون  هي  للصحة  املفيدة  الدهون 

املشبعة: 
الدهون االحادية غري املشبعة.

الدهون املتعددة غري املشبعة. 
من  بدال  تناولها  تم  اذا  ـ  الدهون  هذه  تقلل 
بامراض  االصابة  خطر  من  ـ  املشبعة  الدهون 
القلب من طريق خفض مستويات الكولسرتول 
الكيل )Cholesterol Total(والكولسرتول الضار 

)LDL( يف الدم .
نوع واحد من الدهون غري املشبعة مفيد للقلب 
هو “االوميغا 3” الذي  يقلل من خطر انسداد  
القلب  انتظام رضبات  الرشايني، ويساعد  عىل 

ويخفض من مستويات ضغط الدم.

اما انواع الدهون الصحية فهي:
الدهون االحادية غري املشبعة املوجودة يف زيت 
الكانوال،  زيت  السوداين،  الفول  زيت  الزيتون، 

االفوكادو.
يف  املوجودة  املشبعة  غري  املتعددة  الدهون 
فول  الشمس،  ودوار  )الذرة  النباتية  الزيوت 

الصويا، املكرسات النيئة(.
اوميغا 3 املوجودة يف االسامك الدهنية )سمك 
السلمون واملاكريل(، بذور الكتان، زيت الكتان، 

الجوز.

مباذا تفيد الدهون؟
الجلد.  صحة  عىل  للحفاظ  رضورية  الدهون   

يبقى الحديث عن الدهون يف االطعمة مادة رئيسية يف النقاشات العلمية داخل 
املراكز الصحية واملختربات الطبية. ترتكز الدراسات عىل نسبة رضرها وفائدتها  عىل 
صحة االنسان، والكمية املسموح بتناولها خالل النهار، اضافة اىل املواد التي تتكون 

منها وسبل تجنبها

وتطور  السليم  البرص  تعزيز  يف  دورا  تلعب 
امتصاص  عىل  وتساعد  االطفال،  عند  الدماغ 

 A, D, E, Kالفيتامينات

الدهون الضارة
غري  نوعان   Trans Fatو املشبعة  الدهون 
صحيني يزيدان من خطر االصابة بامراض القلب 

من طريق زيادة الكولسرتول الضار يف الدم. 
 اما انواع الدهون الضارة:

)اللحم  الحيوانية  املنتجات  املشبعة:  الدهون 
الدسم، شحم  الكاملة  االحمر، منتجات االلبان 
الخنزير، الزبدة(، جوز الهند، الزيوت االستوائية 

االخرى.
جزئيا   املهدرجة  النباتية  الزيوت   :Trans Fat
بعض املنتوجات  التجارية كالبسكويت والكعك، 
االطعمة املقلية مثل »الدوناتس« والبطاطا املقلية.  
املنتجات  االطعمة:  يف  املوجود  الكولسرتول 
الخنزير  وشحم  االحمر  )اللحم   الحيوانية 

والزبدة(.
كمية الدهون املسموح بتناولها خالل النهار

تويص وزارة الزراعة االمريكية )USDA( ووزارة 
ال  بأن   )HHS( البرشية  والخدمات  الصحة 
من   %35 النهار  خالل  الدهون  كمية  تتعدى 
الفرد.  يتناولها  التي  الحرارية  السعرات  مجمل 
سعرة   1800 تستهلك  كنت  اذا  يعني  هذا 
حرارية يف اليوم ، يجب عدم تناول اكرث من 70 
غراما من الدهون يوميا، عىل ان تكون معظم 

هذه السعرات الحرارية متأتية من الدهون غري 
املشبعة.

اختيار انواع الدهون املفيدة للصحة
التزام نظام غذايئ صارم ال يعني االستغناء عن 
تناول الدهون عىل نحو كامل. لذا، من املفيد  
الرتكيز عىل الحد من االطعمة الغنية بالدهون 
املشبعة، والدهون  Trans Fat واختيار االطعمة 

الغنية بالدهون غري املشبعة.

9ـ  نصائح عند اتخاذ الخيارات الخاصة بك:
القيل بزيت الزيتون بدال من الزبدة، عىل ان ال 

تتخطى الحرارة 160 درجة.
استخدام زيت الزيتون يف خلطة السلطة.

استخدام زيت الكانوال للعجينة. 
رش املكرسات النيئة عىل السلطة بدال من لحم 

.)bacon( الخنزير املقدد
تناول وجبة خفيفة من املكرسات النيئة بدال من 
الفول  زبدة  زيادة  ومحاولة  البطاطس،  رقائق 

السوداين عىل الفاكهة.
استبدال الجبنة الدسمة برشائح االفوكادو.

التي  واملاكريل  السلمون  مثل  االسامك  اعداد 
تحتوي عىل الدهون غري املشبعة واالوميغا 3، 

بدال من اللحوم مرة او مرتني يف االسبوع.
 تجدر االشارة اىل ان االطعمة الدهنية ال تحل 
والخرض  كالفاكهة  اكرث،  مغذية  خيارات  محل 

والحبوب الكاملة.

احتامالت  بزيادة  مبارشة  الدهون  بعض  ارتبط 
التعرض للوفاة السباب عدة، منها امراض القلب 

واالوعية الدموية.
ما هي انواع الدهون: 

الدهون املشبعة
 LDL مستويات  ارتفاع  يف  الرئيس  السبب 
يستحسن  لذا  الدم.  يف  اليسء(  )الكولسرتول 
التي نشرتيها  االطعمة  النظر يف مكونات  عند 
الدهون املشبعة فيها.   االنتباه جيدا اىل نسبة 

تاليا تجنب تلك التي تحتوي عىل نسبة عالية 
الدهون  نسبة  تتعدى  ال  بأن  ينصح  منها. 
املشبعة 10% من مجموع السعرات الحرارية 

املسموح بها خالل النهار.  
املنتجات  يف  موجودة  املشبعة  الدهون 
الحليب  والجبنة،  الزبدة  مثل  الحيوانية 
الكامل الدسم ، اآليس كريم، الكرميا، اللحوم 
الدهنية. توجد ايضا يف بعض الزيوت النباتية 
مثل زيوت جوز الهند والنخيل. مع االشارة 
اىل ان معظم الزيوت النباتية االخرى تحتوي 

مفيدة   وهي  املشبعة،  غري  الدهون  عىل 
للصحة. 

الدهون غري املشبعة 
الكولسرتول  نسبة  خفض  عىل  تساعد  دهون 
الضار يف الدم. مع ذلك، تحتوي عىل نسبة عالية 
بتناولها  ينصح  لذلك  الحرارية،  السعرات  من 
باعتدال. معظم - وليس كل - الزيوت النباتية 
الهند والنخيل( تحتوي  السائلة )باستثناء جوز 

عىل الدهون غري املشبعة. 
مثة نوعان من الدهون غري املشبعة:

)monounsatu-  الدهون االحادية غري املشبعة 
 rated(.

 )polyunsatu-  الدهون املتعددة غري املشبعة
rated(.
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مقالرياضة
أكثر من خسارة

الجنوبية  كوريا  ضيفه  امام  القدم  كرة  يف  لبنان  منتخب  خسارة 

املؤهلة  املزدوجة  السابعة  املجموعة  تصفيات  يف   3 ـ   0 بنتيجة 

اىل "مونديال روسيا 2018" ونهائيات كأس آسيا 2019، مل تقترص 

عىل  معقودة  كانت  التي  اآلمال  كل  تبددت  فقط.  النتيجة  عىل 

املنتخب، وقضت النتيجة املخيبة عىل ما تبقى من الصورة الجميلة 

اللبنانيون، وغرست يف قلوبهم وعقولهم عام 2011،  التي حفظها 

تاريخه.  يف  االوىل  للمرة  الحاسمة  النهائية  التصفيات  بلغ  عندما 

وفرض  واالمارات،  الجنوبية  وكوريا  الكويت  تلك، هزم  املرحلة  يف 

 ."2014 الربازيل  "مونديال  نحو  متجها  آسيا،  يف  الكبار  بني  نفسه 

لكنه خرس الرهان يف االمتار االخرية نتيجة تورط البعض يف اعامل 

"غري مرشوعة".

الهتاف  اىل  اللبناين  الجمهور  دفعت  النتيجة  من  املؤملة  الخيبة 

حال  مع  حاله  فتشابهت  الثالثة،  االصابة  بعد  الكوري  للمنتخب 

اوضاع مامثلة يف البلد، لتفتح الباب عىل مرحلة جديدة تحتاج اىل 

عوامل كثرية قد ال تكون متوافرة حاليا، يك يستعيد املنتخب تألقه.

السقطة املدوية مل تكن يف النتيجة التي هي منطقية امام منتخب 

مارد وحارض فنيا وبدنيا، بل يف الشكل الذي خرس املنتخب الذي 

عىل  يكونوا  مل  وخارجية  محلية  بطوالت  يف  محرتفني  العبني  يضم 

قدر املسؤولية امللقاة عىل عاتقهم، وامنا كانت ترصفاتهم "والدية" 

كام وصفها املدير الفني ميورداغر ادولوفيتش.

يظهر يف مظهر الئق يف  ان  اقله  او  يربح،  ان  ملنتخب  كيف ميكن 

عدم  البارزين  العبيه  احد  يقرر  حني  االداء،  يف  ومقبول  الشكل 

اللعب يف الشوط الثاين ليس بداعي االصابة، بل ألن االمور ال تسري 

عىل هواه يف ارض امللعب؟ وحني ال يتمكن العب آخر من تخطي 

وحني  مربر؟  بال  دراماتييك  نحو  عىل  اداءه  فيرتاجع  ارتكبه  خطأ 

اىل  الخارج  واملحرتفة يف  البارزة  االسامء  الالعبني من  يتحول بعض 

ضيوف رشف حتى ال نقول اىل عبء عىل الفريق؟ 

الخيبات  باعداد كبرية رغم  اللبناين  الجمهور  ما يحزن حضور  اكرث 

والسقطات، فاكتشف وجود مجموعة من الالعبني ال تريد الفوز.

كل  يف  النظر  اعادة  يتطلب  الجنوبية  كوريا  مباراة  يف  حصل  ما 

املنظومة والرتكيبة القامئة، وصوال اىل تغيري قد يعيد وضع املنتخب 

عىل السكة الصحيحة.

نجيب نصر

رغم االستقرار االداري واملايل الذي يعيشه نادي االنصار منذ 13 شباط 2013، تاريخ 
النادي ينتظر  تويل نبيل بدر مهامت الرئاسة، ال يزال جمهور فريق كرة القدم يف 
العودة لالحتفال عىل منصات التتويج بااللقاب والكؤوس التي كان آخرها يف موسم 

2011 – 2012، عندما فاز االنصار مبسابقة كأس لبنان

صحيحة  اصابة  من  حرمنا  النهايئ  النصف 
ومن رضبة جزاء "بنالتي" واضحة. مع ذلك مل 

نشتك ألننا تأكدنا من ان االتحاد عاجز.

■ اين يكمن الخلل يف فريق االنصار؟
االرتكاز،  الفريق من ضعف يف مركز  □ عاىن 
وعقم يف خط الهجوم. تم اسناد هذه املراكز 
الغاين  املدافع  رأسهم  عىل  اجانب  العبني  اىل 
لوكاس  االرجنتيني  واملهاجم  اغوفو  مايكل 

غاالن.

■ كيف تقيم مستوى التحكيم؟
□ منذ تسلمنا منصبنا يف رئاسة النادي ونحن ال 
ننفك نطالب االتحاد بالعمل جديا عىل تطوير 
مستوى الحكم. يف كل مباراة ال تقل االخطاء 
ما  االعالم،  وسائل  غالبية  باعرتاف  عن عرشة 
يشري بوضوح اىل تدين مستوى التحكيم، حتى 
ال نقول ان مثة حكاما متالعبني. من هنا نقول 
دورات  التحكيم عرب  ارفعوا مستوى  لالتحاد: 
اختصاص،  واصحاب  جامعيني  لطالب  صقل 
التحكيم  حقل  بدخول  واقناعهم  وتدريبهم 
بغية رفع املستوى. االخطاء التحكيمية حرمتنا 

من الكأس.

■ هل فريق االنصار مستهدف؟
□ يف املوسم املايض نعم. لكن املستوى العايل 
للفريق، واكتامل صفوفه يف مرحلة الذهاب، 
حرما الذين يستهدفونه من اعاقة وصوله اىل 
مركز الوصيف، لكن تراجع مستواه يف مرحلة 
االياب ساعدهم عىل استهدافنا. هناك اعضاء 
باشخاص من خارجه،  يتأثرون  االتحاد  داخل 
وآخرون  محدودة،  ثقافتهم  حكام  كذلك 

يخافون.

اىل  طه  عودة جامل  مع  سيتغري  الذي  ما   ■
مهامته عىل رأس الجهاز الفني للفريق؟

الفريق.  روح  والتزامهم  الالعبني  انضباط   □
يحسن  ألنه  جامل  عىل  وقع  الخيار  ان  كام 
واالستفادة  املحيل  الالعب  طاقات  توظيف 
الخصم وامكاناته  الالعب  منه، ويعرف جيدا 

وطاقاته.

رئيس نادي األنصار:
تالُعب الحّكام حرمنا من إحراز لقب الكأس

الثاين  املركز  يف  االنصار  نادي  فريق  حلول 
اجراء  اىل  االدارة  دفع  املايض،  املوسم  خالل 
"نفضة" فنية بدأت بعودة ابن النادي جامل 
مع  والتعاقد  الفني،  املدير  منصب  اىل  طه 
العب "السالم زغرتا" وهداف الدوري السابق 
بعض  ضم  اىل  غاالن،  لوكاس  االرجنتيني 

الوجوه املحلية من اصحاب الخربة.
بدر  نبيل  النادي  رئيس  العام"  "االمن  سألت 
االتحاد  رئاسة  منصب  ايضا  يشغل  الذي 
اللبناين للشطرنج عن واقع الفريق والتحديات 
املستقبلية  والخطط  واالهداف  تنتظره،  التي 

لعودته اىل سابق عهده. 

رئيس نادي االنصار نبيل بدر.

املوسم  يف  الدوري  مستوى  تقيم  كيف   ■
املايض؟

□ دون الوسط. يعكس انعدام روح املنافسة 
نتيجة  االموال  ضخ  عن  والرتاجع  الفرق،  بني 

ويا  مسبقا.  البطل  الفريق  هوية  معرفة 
لالسف، اللعبة فقدت شعبيتها الكبرية، وهذا 
غري  وتسويقه  االتحاد  ادارة  سوء  اىل  يعود 

الجيد للعبة.

■ ما السبيل اىل رفع املستوى الفني؟
□ يبدأ بالتسويق الجيد للعبة اعالميا واعالنيا 
حتى يتشجع املستثمر والقيمون عىل النوادي 
والفرق عىل مضاعفة استثامراتهم، واستقدام 
واستعادة  ارفع،  مستوى  يف  ومدربني  العبني 
الالعبني املحليني املحرتفني يف الخارج، خصوصا 
الخارجية  الفرق  مع  عقودهم  قيمة  وان 
املحلية.  العقود  من  بكثري  اكرب  ليست 
النوادي  تشجع  خطوات  اتخاذ  ينبغي  كذلك 
االوىل  الدرجة  اىل  العودة  عىل  الجامهريية 
ان  نريد  نحن  متنوعا.  الدوري  يصبح  حتى 
التي  الكؤوس  نستحق  وان  قدم،  كرة  نلعب 
االتحاد،  يف  اللعبة  ضبط  يجب  لذا،  نربحها. 
ووقف الرتكيبات لعودة الثقة. اقولها برصاحة 
اننا يف نادي االنصار ليس لدينا ثقة باالتحاد، 
بل لدينا ملف كامل عن ادارة بعض املباريات 
امتنعنا عن اظهاره عىل االعالم حتى ال يقال 

اننا نربر فشلنا. 

مركز  يف  الفريق  حلول  يرضيكم  هل   ■
الوصيف يف الرتتيب النهايئ للموسم املايض؟

له  تعرضنا  ملا  قراءة  يف  لكن  كال.  مبدئيا   □
النتيجة  تصبح  االياب  مرحلة  نكسات يف  من 
الالعبني،  بعض  اصابة  بعد  خصوصا  مقبولة، 
مستوى  ثبات  وعدم  اآلخر،  البعض  وتخاذل 
املدير الفني والجهاز املعاون، وهبوط مستوى 
سلبيا  اثرا  ترك  ذلك  كل  االجانب.  الالعبني 
عىل اداء الفريق. اما يف مسابقة الكأس فكنا 
حكام  تالعب  ان  هنا  اوضح  اللقب.  نستحق 
مباراتنا مع فريق "طرابلس" الشقيق يف الدور 

اللعبة شعبيتها  فقدت 
بسبب سوء ادارة االتحاد 

وتسويقه غير الجيد
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■ هل اخطأت ادارة االنصار يف بعض قراراتها؟
الالعبني  استبدال  بعدم  اخطأنا  طبعا.   □
واالياب،  الذهاب  مرحلتي  بني  االجانب 
كنا  والوسط.  الهجوم  خطي  يف  وتحديدا 
ملصلحة  احدهام  عن  االستغناء  عىل  قادرين 
تحصني مركز االرتكاز، ومل نستمع اىل املدرب 
موقف  لديهم  كان  الذين  االعضاء  وبعض 

مناقض.

■ ملاذا اخرتتم التعاقد مع االرجنتيني لوكاس 
غاالن؟

□ نحن اول َمن تواصل معه واستقدمناه اىل 
بريوت. لكن مدربنا يف املوسم املايض الرصيب 
النيجريي  الالعب  عىل  ارص  ميسيتش  زوران 
من  وحرمنا  الهجوم،  خط  يف  برنس  ابيدي 
رفيع.  طراز  من  انه العب  اثبت  الذي  غاالن 
وقد نجح غاالن يف تحقيق لقب الهداف مع 

فريق "السالم زغرتا". 

ادارة  مع  بالتنسيق  الخطوة  متت  هل   ■
"السالم زغرتا"؟

لسنة  كان  الزغرتاوي  الفريق  مع  عقده   □
واحدة، ومع نهاية املوسم املايض اصبح العبا 

حرا غري مرتبط بأي عقد. مع اختتام املوسم 
تواصل معنا وكيل اعامله، لكن االدارة فضلت 

التواصل معه مبارشة من دون وسيط.

■ ماذا عن موازنة الفريق يف املوسم املقبل؟
تحملتها  دوالر  الف  و300  مليونا  ناهزت   □
املقبل مع  املوسم  قليال يف  ترتفع  قد  االدارة. 
ارتفاع مستوى الالعبني االجانب، من دون ان 

تتجاوز مليونا و500 الف دوالر.

جهة  عىل  محسوب  االنصار  نادي  هل   ■
سياسية؟

عائلة  من  مملوكا  ليس  لكنه  محسوب،   □
تأيت  "املَْونة"  البعض.  يعتقد  كام  الحريري 
انطالقا من الدعم الالمتناهي يف املايض حتى 
موسم 2011 ـ 2012. ادارة االنصار تكن كل 
انطالقا  اىل جانبه ودعمه،  االحرتام ملَن وقف 
من الرئيس الفخري وصوال اىل العائلة. ال احد 

ميكنه ان ينىس من صنع تاريخ النادي.

سعد  املستقبل  تيار  رئيس  تأثري  هو  ما   ■
الحريري؟

عالقتنا  عليه.  ميون  لكنه  مبارشا،  تأثري  ال   □

كل  مع  جيدة  امجاد  وصاحب  عريق  كناد 
افراد عائلة الحريري، واالحرتام متبادل.

وقراراتك  ديكتاتوري  بأنك  متهم  انت   ■
تتخذها منفردا من دون التشاور مع زمالئك 

يف اللجنة االدارية؟
دوريا  يجتمع  ادارة  مجلس  النادي  يف   □
النقاش  ان  الحظُت  اذا  املواضيع.  ويناقش 
اما  واحسم.  اتدخل  الخالف  اتجاه  ذاهب يف 
لرأيي  خالفا  التوافق  اىل  مييل  القرار  كان  اذا 
الشخيص، ال اخالفه وال افرض موقفي. الدليل 
الذهاب  مرحلتي  بني  االجانب  تبديل  قرار 
الفني  املدير  لرغبة  رضخت  حيث  واالياب 

وبعض الزمالء يف االدارة.

■ انت يف منصبك منذ 13 شباط 2013. ماذا 
حققت وماذا تريد ان تحقق؟

واعدنا  االمل،  فقد  ناد  اىل  الروح  اعدنا   □
الهيكلية  نظمنا  الداخيل.  البيت  ترتيب 
مليونا  ناهزت  التي  الديون  االدارية، وسددنا 
خزينة  ترهق  وكانت  دوالر،  مليون  ونصف 
املستقبيل  هدفنا  التقدم.  من  ومتنعه  النادي 
استعادة لقبي الدوري والكأس، والذهاب اىل 
يسبقنا  مل  اذا  آسيوي  لقب  اول  واحراز  آسيا 

اليه نادي "العهد" الشقيق.

من  الرضر  ما  االحرتاف؟  قانون  تؤيد  هل   ■
تطبيقه؟

موازنة  يرفع  االحرتاف  قانون  ان  صحيح   □
املدى  عىل  صناديقها  يفيد  لكنه  االندية، 
الطويل. ينظم هذا القانون اللعبة ويضبطها، 
وواجباته،  مسؤولياته  امام  الالعب  ويضع 
ويعطي الوقت الالزم للعبة. الدوري املحرتف 
الدورة  تفعيل  وعىل  االستمرار،  عىل  يساعد 

االقتصادية التي تكرب فيام املدخول يرتفع.

■ خائف عىل مستقبل االنصار؟
□ كال. االنصار بات مؤسسة قادرة عىل تأمني 
جزء وان يسري من الحاجات، كام اصبح بعيدا 
قبل  منها  يعاين  كان  التي  االنهيار  حال  من 

سنوات.
ن. ن موازنة املوسم املايض ناهزت مليونا و300 الف دوالر، وقد ترتفع مع الالعبني االجانب.
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رياضة

ارتبط "النادي اللبناين للسيارات والسياحة" برياضة سباقات السيارات كونه املمثل 
الرسمي الوحيد لالتحاد الدويل للسيارات "الفيا" يف لبنان. شهد عام 1952 تنظيم 
اول رايل يف لبنان باسم "رايل لبنان وسوريا". بعد ثالث سنوات، نظم النادي "رايل 

دورة لبنان" وبلغ طوله 647 كيلومرتا، اتبعه برايل مامثل بعد اربع سنوات

عام  بريناكيني  االيطايل جيوفاين  املالح  مع  ومرة 
اعوام 2011  مطر  مع جوزف  مرات  و3   ،2008
و2012 و2013 و2015 مسجال 2:28:13 ساعتني.

تألق فغايل هذا العام مل يقترص عىل لبنان فحسب، 
بل تعداه اىل الخارج حيث شارك يف "رايل انتيب" 
نتائج مميزة  لقبه. كذلك حقق  الفرنيس واحرز 
يف سباق تسلق مرتفع تل الرمان يف االردن للمرة 
الرقم  تحطيمه  عدم  رغم  مسريته،  يف  الثالثة 
القيايس الذي كان سجله عام 2007 خلف مقود 
 1:48:76( بروتو  موتورتيون  ايفو6  ميتسوبييش 

دقيقة(.
يقول: "مل اتوقع الفوز يف السباق الفرنيس. سعيت 
سيرتوين  سيارة  عىل  الحصول  اىل  البداية  منذ 
WRC االرسع عىل طرق االسفلت، لكن سعرها 
املرتفع حال دون ذلك. استبدلتها بفورد فوكس  
WRC. كان هديف الحلول يف احد املراكز الثالثة 
االوىل ورفع علم لبنان عىل منصة التتويج. لكن  
ارصاري عىل التحدي وعدم االستسالم قاداين اىل 

املرتبة االوىل".
فغايل  شغف  من  تخفف  مل  االلقاب  هذه  كل 
يف الوقوف عىل منصات التتويج. لكنه مل يخف 
نقمته عىل الدولة التي تتجاهل انجازاته وتغض 
النظر عن انتصاراته املحلية والخارجية: "الدولة 
انتصارات يف  يحققون  الذين  برياضييها  تبايل  ال 
املحافل الدولية، ويجّملون صورتها عىل حسابهم 
الخاص". واعلن ان "دعم الرياضة يف لبنان يتأثر 
بالسياسة خالفا للدول االخرى، ومنها قطر التي ال 
تبخل يف دعم الرياضة والرياضيني لرفع اسمها يف 
العامل. ارفع علم لبنان عىل سياريت، وعندما احقق 
انتصارا خارجيا يشريون اىل ان السائق لبناين. رغم 

ذلك ال احد يف الدولة يبايل". 
منذ بداية مسريته يف الراليات، حلم فغايل بلقب 
حلام،  االمر  هذا  سيبقى  "رمبا  العامل:  بطولة 
فتقدمي يف السن وضيق مصادر الدعم يحوالن 
دون قدريت عىل تأمني املوازنة املطلوبة ويجعالن 
ضمن  املنافسة  يف  ساستمر  اصعب.  مهمتي 
البطوالت والسباقات املحلية لكنني ال اعرف اىل 
السباقات  يف  انجازات  تحقيق  اىل  اتطلع  متى؟ 
عىل  اعتمد  انني  رغم  العامل،  وبطولة  االوروبية 
موازنات  لتوفري  وعميل  فريقي  وعىل  نفيس 

السباقات".

روجيه فغالي سجٌل ذهبي بـ"دزينة القاب"
"رالي لبنـان" قبلة السائقني العـرب واألجـانب

الذي  الجبل"  "رايل  انطالقة  كانت   1968 عام 
بلغت مسافته االجاملية 1100 كيلومرت. بات هذا 
الرايل محطة سنوية تستقطب سائقني من انحاء 
العامل، ابرزهم االيطايل ساندرو موناري الذي احرز 
كأس االتحاد الدويل لرياضة السيارات عام 1977. 
بارزة يف  الجبل" محطة  ان تحول "رايل  ما لبث 

برنامج راليات لبنان واملنطقة. 
فادرجت  الفتا،  تطورا  السباق  شهد   1993 عام 
الـ13 يف روزنامة بطولة الرشق االوسط  نسخته 
للراليات، واصبحت تسميته الجديدة "رايل لبنان 
الفرنسيان جان رانيويت واالن  السائقان  الدويل". 
الذين  االجانب  السائقني  قامئة  افتتحا  اوراي 
الشهري  الفنلندي  السائق  شاركوا فيه، فيام توىل 

روجيه فغايل ومساعده جوزف مطر يرفعان علم لبنان بعد فوزهام يف "سباق انتيب" الفرنيس.

تومي ماكينن قيادة السيارة رقم 1 خالل املرحلة 
الخاصة االستعراضية. 

لعام  للراليات  اوروبا  بطل  شارك   1995 عام 
 1998 وعام  باروين،  سيزار  بيار  الفرنيس   1993
حل بطل العامل السابق الرنوجي بيرت سولربغ يف 
املركز الثاين. استمرت املشاركة العربية والدولية 
بفضل اشهر السائقني: االمارايت محمد بن سليم، 
سعيد  القطري  باخشب،  عبدالله  السعودي 
الهاجري ومواطنه نارص صالح العطيه، الفرنيس 
االماراتيان  ليايت،  بيريو  االيطايل  لوبيه،  ايف 
عبدالله وخالد القاسمي وسهيل آل مكتوم، اىل 
السائقني اللبنانيني البارزين روجيه فغايل وجان 
وموريس  كرم  ونبيل  غانم  وسمري  نرصالله  بيار 

صالح  وميشال  فغايل  وعبده  "باغريا"  صحناوي 
وضومط بوضومط وآخرين.

تحول رايل لبنان قبلة السائقني العرب واالجانب، 
االوسط.  الرشق  يف  الراليات  ابرز  احد  واصبح 
وصفه املراقبون والنقاد يف تلك اآلونة بأنه "نجمة" 
االتحاد  مراقبي  انظار  تحت  املنطقة،  راليات 
الدويل الذين كانوا يبدون اعجابهم سنة تلو اخرى 

باملستوى املتطور للرايل وتنظيمه املميز.
يف 20 ايلول املنرصم بلغ روجيه فغايل عامه الـ42. 
لكن السنني مجرد ارقام بني ارقام كثرية سجلها هذا 
البطل منذ بداية مسريته يف عامل سباقات الراليات. 
باملغامرة والشجاعة، حفر  املتخم  العامل  يف هذا 
انه  بحضوره مسألة  متخطيا  بقوة،  اسمه  فغايل 
بجرأة ال تضاهى ومهارة ال  يتمتع  مجرد سائق 
تجارى يف القيادة. انغامسه يف كل تفصيل دقيق 
مرتبط بسيارته او املسار شكل رس نجاحه منذ 
اللحظة االوىل التي جلس فيها خلف مقود سيارة 
يقودها،  التي  السيارة  نوع  يهم  يكن  مل  سباق. 
فهو يصنع منها بطلة قبل ان تقدمه بطال عىل 
منصات التتويج. هذا االمر اثبته يف مبارزات عدة 
 1990 عام  عرشة  السابعة  يف  االول  سباقه  منذ 
يف مسقطه وادي شحرور حيث نافس يف سباق 
تسلق الهضبة يف يب ام دبليو 320، ثم يف مشاركته 

االوىل يف "رايل لبنان" عام 1996 يف غولف 2. 
مهام كان نوع السيارة، كان فغايل مميزا والمعا يف 
قيادتها. شهدت رينو كليو وسيات ايبيزا والنسيا 
دلتا وتويوتا كوروال وميتسوبييش النرس وسوبارو 
امربيزا وفورد بوما وفورد فييستا وفورد فوكوس 
عىل  الكثري  وغريها   207 وبيجو  فابيا  وسكودا 

ابداعاته يف لبنان والخارج.
طبع هذا السائق اسمه يف سجل رايل لبنان 12 
 2003 عامي  بني  متتالية  مرات   10 منها  مرة، 
عامي  شهاب  زياد  املالح  مع  ومرتان  و2013، 
نجيم  نبيل  املالح  مع  مرات  و5  و2003،   2000
و2010،  و2009  و2007  و2006   2004 اعوام 

نجيب نصر
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من الكرسي النّقال إلى تسّلق الجبال
مايكل حداد »مغوار« تحّدى إعاقته 

اللقاء مع »البطل« الريايض مايكل حداد يحملك اىل عامل التحدي واالرادة والتصميم. 
يدفعك اىل واقع وطن يواجه مشكالت كثرية. لكن بعض ابنائه، عىل رأسهم حداد، 
ميشون فيه متخطني الصعاب ليغرسوا عىل تالله علم لبنان او يزرعوا يف ترابه ارزة، 

ويؤكدون متسكهم بارادة الحياة، وان ال حائل دون عزميتهم

ان  وقررت  واقعي،  مع  تصالحت  جديد.  من 
اترجم رسالتي بافعال عدة«. 

الذي  باالنجاز  تقر  طبية  تقارير  عن  وكشف 
حققه يف حاله الصحية بالسري عىل قدميه، والتي 
تدعمها االرقام العاملية الفريدة غري املسبوقة 
التي حققها، انطالقا من مواكبته مشيا لـ»اليوم 
العاملي للشواطئ« ضمن حملة »اليوم الوطني 
لحامية الشاطئ« عام 2012 مع جمعية »بيغ 
البيضاء. مىش يف  الرملة  اىل  الروشة  بلو« من 
برنامج  ضمن  خطوة  االف  خمسة  مسرية 
التشجري اللبناين بالتعاون مع السفارة االمريكية، 
وزرع مع كل خطوة ارزة. شارك يف عدد من 
ترشيش،  وآخرها يف محمية  التحريج  حمالت 
ومسرية ستني الف خطوة التي انجزها خالل 
ثالثة ايام حامال ارزة عىل ظهره، بدءا من ارز 
تسلق  كذلك  تنورين.  ارز  اىل  وصوال  برشي 
صخرة الروشة التي ال يرى فيها رمزا لالنتحار، 
القرنة  اىل  صعد  بالحياة.  ينبض  معلام  بل 
السوداء حامال علم لبنان عىل ظهره، متسلحا 
بعبارة قائد فوج املغاوير العميد شامل روكز 
»تذكر انك عندما تحمل علم وطنك، ال مجال 
امليكانيكية  السرتة  مرتديا  الوراء«،  اىل  للنظر 
االمريكية   - اللبنانية  الجامعة  صممتها  التي 
بالتعاون مع رشكة »فينيكس« دعام   )UAL(

ملسريته الرياضية واميانا منهام بدوره. 
االميان  لوال  تحصل  االنجازات  هذه  كانت  ما 
مبارش  وارشاف  الجيش  قيادة  ورعاية  واالرادة، 
من فوج املغاوير ودعمه وتدريبه. عن ذلك يقول 
حداد: »كل انسان عندما يتمكن باالميان واالرادة 
يصبح  واالصعب،  االوىل  بالخطوة  القيام  من 

املستحيل سهال عليه«. 
بعد درس القانون يف جامعة الحكمة، حدد رسالته 
السالم  ثقافة  تعميم  وهي  الحياة  يف  الخاصة 
واالنسانية. عنها يقول: »ان اكون بطال وان اعمل 
عىل تحسني وضعي ونفسيتي، يوجب التعاون مع 
املجتمع وكرس املعوقات وبناء الجسور. لذا قررت 

خوض  من  الدقيق  الصحي  وضعه  مينعه  مل 
التحدي، ومل تقف ظروفه الصعبة عائقا يف طريق 
اقدامه بعزم وتصميم قل نظريهام عىل تحقيق 
طموحاته واحالمه، والتغلب عىل خوفه، لينتقل 

اىل عامل الحركة والنشاط واالثارة واملغامرة.
مل يكن سهال عىل حداد ابن 34 سنة، ان يتخطى 
اصابته بشلل امتد من صدره اىل اسفل جسمه، 
السادسة من  اثر تعرضه لحادث عندما كان يف 
سيك«.  الـ»جيت  رياضة  مامرسة  خالل  عمره 
يومها ادار املحرك يف غفلة من والده، ووضع قدمه 

البحرية  الدراجة  فانطلقت  الوقود  دواسة  عىل 
وارتطمت بحائط املارينا- الضبيه. من هنا كان 
التحدي لديه كبريا يك يفرض نفسه قدوة لكثريين 
بل  فحسب،  جسدي  بشلل  ليس  املصابني  من 
بشلل االرادة والتصميم عىل تخطي الحد االدىن 
من الصعوبات. فتحول من خالل االرقام العاملية 

التي حققها اىل امثولة يف املثابرة واالرادة.
بعد  االول  همي  »كان  العام«:  لـ»االمن  يقول 
االصابة ان اميش، ومشيت. تخطيت الخوف من 
صعود درجة واحدة. سقطت ارضا لكنني وقفت 

الذي  الشخص  ان  الخطوة االوىل  ابرهن من  ان 
يعاين من اعاقة جسدية ليس عالة عىل املجتمع، 

بل العالة هو َمن لديه مشكلة يف تفكريه«. 
ماذا  ينتظر  مل  ان مييش  قرر  عندما  بانه  يعرتف 
سيقدم اليه املجتمع، ومل يحّمل الدولة والوزارات 
املختصة اي مسؤولية. مل يبك او يشتك، بل قرر 
العطاء،  قادر عىل  انه  انطالقا من  واقدم  وفعل 
تهم  النها  يحده  الذي  املكان  تتخطى  ورسالته 
العامل كله. هنا يقول: »االعاقة كام يتحدث عنها 
بعضهم مفهوم تخطاه الزمن، ويتأصل فعليا يف 

امناط التفكري داخل النفوس«.
مل يرتدد يف تحديد هدف مبادرته الفردية لالندماج 
يف املجتمع واالنخراط يف املبادرة الجامعية، قائال: 
ان  الفردية ميكن  املبادرة  بأن  ابرهن  ان  »اردت 
 )Action  Collective( جامعيا  نشاطا  تتحول 
تجاه املسؤولية الوطنية، وان اكون فردا يساعد 

الدولة واملجتمع ضمن امكاناته وقدراته«. 
رغم امتالكه اكرث من سبب يك يكون فردا عاديا 
يف املجتمع مييض حياته عىل كريس متحرك، رفض 
هذا الواقع وقرر امليض قدما لكرس هذا »املفهوم 

الخاطئ«. 
بروحه االيجابية ونربته الصارمة، حدد مشاريعه 

املستقبلية، ابرزها:
مواصلة تحقيق االرقام العاملية والوحيدة يف العامل 

التي يحققها شخص يف حاله الصحية. 
هذا  الشاميل.  القطب  يف  كيلومرت   100 السري 
املرشوع يتطلب دراسات وتحضريات من جهات 

خارجية متخصصة، واالتصاالت جارية منذ فرتة.
مواصلة االبحاث مع الجامعة اللبنانية - االمريكية  
لتطوير  ايرنجي”  “فينيكس  ومؤسسة   )LAU(
الصحية  حاله  يف  نوعه  من  الفريد  الجهاز 
جعله  اىل  والسعي  امليش،  عىل  يساعده  الذي 
خصوصا  السري،  عىل  آخرين  اشخاصا  يساعد 
املتخصصون  عليها  يعمل  التي  التكنولوجيا  وان 
“ناشيونال  مثل  عاملية  منابر  عىل  صدى  لقيت 
عامليا  املتوافر  ان  علام  غلوبل”.  انسرتومنس 
ملساعدة الحاالت املشابهة لحاله هو “رجل آيل” 

كلفته تتخطى مئات االف الدوالرات. 
تقديم محارضات يف عدد من املجاالت، خصوصا 
وانه بات وجها من وجوه “الند روفر” يف الرشق 

االوسط. 

والجامعات  للمدارس  تحفيزي  برنامج  اطالق 
حداد  ينس  مل  لبنان.  يف  العاملية  والرشكات 
توجيه الدعوة اىل الجميع للتطلع جيدا اىل دور 

املديرية العامة لالمن العام ومهامتها: “فهي من 
االجهزة التي نفخر بها، ونرفع رؤوسنا بانجازاتها 
ورؤية مديرها العام اللواء عباس ابراهيم الذي 
ضاعف ثقتنا بهذه املؤسسة التي تكافح الجل 

حاميتنا”.
مايكل  الذات.  مواجهة  الحياة  يف  ما  اصعب 
حداد الذي قلب مفهوم االعاقة رأسا عىل عقب، 
اىل  يصبو  وهو  انترص.  بل  باملواجهة  يكتف  مل 
مواصلة انتصاراته. فهل يحظى بدعم الدولة من 
باب الحال الفريدة التي تستحق الرعاية والدعم؟

»املغوار« مايكل حداد.

يتسلق الصخور.

عىل الحبال.

الخطوة االولى غّيرت 
حياتي ونقلتني من كرسي 

متحرك الى تحدي الذات

رياضة
نجيب نصر
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رياضة

توزيع الكؤوس.فريقا االناث يف كرة السلة.

فريق االمن العام يف الكرة الطائرة.

لجنة الرياضة يف املديرية العامة لالمن العام.

فريق االمن العام يحتفل بفوز العبه احمد حميضه.

فريق االمن العام يتوسطه املالزم اول صقر والسيدان املرصي وعرفة.

إنتصار بارز للمفتش ثالث حميضه بطولة كرة السلة للذكور واإلناث
في األلعاب القتالية املختلطة

بطولة األمن العام في السواعد طائرة األمن العام تحّلق
واملعدة والعارضة

سلة األمن العام إحتفلت بالعيد الـ70 للمؤسسة

بدأ االسبوع الريايض يف املديرية العامة لالمن العام ببطولة كرة السلة للذكور 
واالناث، شارك فيها عدد من العسكريني عىل صعيد مكاتبهم ودوائرهم. 

ابرز ما جاء يف البطولة:
)الذكور( مع فريق  الدويل  الحريري  تواجه فريق دائرة امن عام مطار رفيق 
مكتب شؤون املعلومات )الذكور( يف نهايئ البطولة، وفاز االول بنتيجة )23-30(.

يف ما خص االناث، تواجه مكتب شؤون العديد مع مكتب شؤون االعالم، 
وانتهت املباراة بفوز االول بنتيجة )15-7( وحصوله عىل كأس بطولة كرة 

السلة لالناث يف املديرية العامة لالمن العام.
ايليانا  املتمرن  ثاين  املفتش  منهن  نحو ممتاز،  الالعبات عىل  برز عدد من 

طعمة حيث كانت هداف املباراة النهائية.

العام  ثالث احمد حميضه من فريق االمن  حقق املفتش 
للرياضات القتالية، انتصارا بارزا يف الجولة االوىل من بطولة 
التي   )MMA( القتالية املختلطة الرشق االوسط لاللعاب 
نظمتها )Desert Force(، عىل ملعب نادي غزير الريايض 

يف ارشاف االتحاد اللبناين لاللعاب القتالية املختلطة.
املالزم  والرمي  الرياضة  شعبة  رئيس  التنظيم  يف  ساهم 
العام  االمن  القتالية يف  االلعاب  وفريق  اول دميرتي صقر 
وسط  توىل  الذي  سعاده  دفال  اول  املفتش  من  املؤلف 
القفص،  امن  الجويدي  محمد  اول  الحلقة، واملفتش 
داين  واملأمور  امللعب،  امن  نرص  شادي  ثالث  واملفتش 
االسمر واملفتش ثاين دينا بودياب واملأمور الياس حدشيتي 

واملفتش ممتاز عبري الجردي دخول الالعبني.

الجيدة  نتائجه  الطائرة  الكرة  يف  العام  االمن  فريق  واصل 
يف  الرياضية  املهرجانات  يف  خاضها  التي  الودية  املباريات  يف 
مناسبات وطنية يف املناطق املختلفة، وابرزها فوزه عىل فريق 
حاالت بنتيجة 2 – 0 يف مهرجان مشمش يف جبيل، وعىل فريق 
دير عامر 2 – 1 يف بطولة دورة املالزم اول الشهيد نديم جورج 
سمعان التي نظمها نادي كفتون الريايض يف الكورة حيث نال 
– 1 يف مهرجان   2 فريق عدلون  تقديرية، وعىل  الفريق درعا 
يف   0  –  3 واملية  املية  فريق  وعىل  اللبناين،  الجيش  شهداء 

مهرجان نادي قدموس عربا.

ضمن االسبوع الريايض يف املديرية العامة لالمن العام، اقامت لجنة الرياضة 
والعارضة.  واملعدة  السواعد  رياضات  يف  العام  االمن  بطولة  املديرية  يف 
ارشف عىل البطولة رئيس اللجنة النقيب طارق الحلبي يف حضور املالزمني 
اولني دميرتي صقر واييل خوري ويارا ابوجودة وهيثم عنرت ونانيس حواط 
واملالزم نزار طربيه، يف نادي »غولدن بادي« يف الدكوانة، مبشاركة مكاتب 
التقليدية  للرياضات  العريب  االتحاد  رئيس  ايضا  وحرض  العامة.  املديرية 
الجردي  املمتاز عبري  املفتش  اللقاءات  كان حكم  مارون خليل.  الشعبية 

واملفتش اول ابراهيم فواز واملفتش ثالث رودريغ ابراهيم.

السلة  كرة  يف  العام  االمن  فريق  احتفل 
لالمن  العامة  للمديرية  السبعني  بالعيد 
العام، مبباراة ودية مع فريق الريايض بريوت 
يف  الريايض  النادي  يف  سالم  صائب  قاعة  يف 
املرصي  االعامل رضا  رجل  برعاية  املنارة، 
ورئيس جمعية »ساعد« بسام عرفة ورئيس 
الجارودي،  هشام  املهندس  املضيف  النادي 
ممثال  صقر  دميرتي  اول  املالزم  حضور  ويف 
عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير 

ابراهيم. 
بفارق  الريايض  فريق  بفوز  املباراة  انتهت 
ممثل  وشكر   .53  –  65 ونتيجة  نقطة،   12
عىل  واثنى  الدعوة  اصحاب  ابراهيم  اللواء 
اداء العبي فريق املديرية الذي مل ميض عىل 

انشائه اكرث من شهرين.
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عموديًاأفقيًا
-1 ممثلة ايطالية شهرية اسطورة عامل 

السينام ظهر اسمها يف اوائل خمسينات 
القرن املايض من مواليد عام 1927 -2 
ممثلة مرصية راحلة – عاصمة آسيوية 

-3 اصل البناء – َمرَِض – نازحون عن 
وطنهم -4 اطول انهر فرنسا يغطي 

حوضه خمس مساحة البالد – ماركة 
سيارات – نوع شوربة لبنانية -5 طائر 

يسمع كالم الناس فُيعيده – تحذير 
وإخطار – صفة طعام من اطيب 

املذاق -6 تهيأ للحملة يف الحرب – 
اسم موصول – حيوان قطبي – موت 

-7 اريج الزهور او رائحة طيبة – العب 
كرة قدم برازييل سابق – عالمة – 
للتأوه -8 عاصمة افريقية – جبل 

نار – دولة امريكية -9 مقياس مساحة 
– عاصمتها بندر رسي بكاوان – ثّبت 

وغرز املسامر يف الخشب -10 عاصمة 

دولة امريكية – تصرّبهم عىل املصائب 
– امارة عربية -11 فنان كوري جنويب 

صاحب االغنية الشهرية "غانغام ستايل" 
– بطاقة شخصية تحمل اسم الشخص 

وتاريخ ميالده وجنسيته – نقود ومتاع 
– يف القميص -12 مراحل من الزمن – 

مدينة تقع يف محافظة ريف دمشق 
-13 عاصفة بحرية – فرقة من الخوارج 

– احفر البرئ -14 جامعة من الناس 
– عاصمة افريقية – عملة عربية -15 

مفكرة واديبة مرصية راحلة واول امرأة 
تحارض يف االزهر الرشيف اشتهرت 
باسمها املستعار "بنت الشاطىء" 

-1 قائد عثامين عني حاكام عىل سوريا 
وبالد الشام خالل الحرب العاملية 

االوىل اشتهر بظلمه وقساوته -2 امري 
وذكر النحل – ما ينطبع يف الذاكرة من 

احداث سعيدة ماضية – بيت العنكبوت 
-3 ضمري متصل – منخفضات من االرض 
– مرشوب غازي انتج يف اسبانيا وانترش 

يف ارجاء العامل -4 فيلم سيناميئ شهري 
للممثل الراحل مارلون براندو – فريق 

غنايئ وموسيقي سويدي معتزل – حرف 
عطف -5 مدينة فرنسية – رسد وتابع 

واجاد سياق الكالم – بلل يف الحائط من 
املطر -6 من الطيور – عاصمة املوزمبيق 

– ثعبان كبري -7 عارضة ازياء ومذيعة 
وممثلة لبنانية شاركت يف مسابقة ملكة 
جامل العامل عام 2005 – اله مرصي -8 

ضابط رفيع يف الجيش الفرنيس واملفوض 
السامي لسوريا ولبنان بني عامي 1923 

و1924 – ورقة التفويض واالعتامد 
– شعر بالحّر بلغة العامة -9 ظهرت 

ووضحت للعيان – مناص – عاضد وآزر 
– مدينة اردنية قرب الحدود السورية 
-10 اشهر الرشكات املنتجة للنظارات 
يف العامل واكربها – اعىل سالسل جبال 

العامل واضخمها -11 يقّيده بالحديد – 
قنبلة يدوية -12 احدى جزر اندونيسيا 

واكرثها سكانا – محرّي ومضطرب – قلب 
الثمرة – هرب من املعتقل -13 عكس 
يهدمان – مدينة ايرانية – وجه شديد 

العبوس -14 نوتة موسيقية – الف 
مليون – تغلب عىل خصمه يف الثقافة 

– متثيل الطبيعة بريشة املصّور -15 
ملحمة يونانية عن حرب طروادة من 

روائع الشعر العاملي  

املتقاطعة الكلمات 
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 9 حروف: 
من انهار لبنان

النيل االزرق – الليطاين – الدانوب – 
الفرات – الكلب – السند – اسطون 
– اوب – بارانا – بريوت – جولربن – 
جيو – خور – دويل – دجلة – دون 

– روك – رش – ري – زو – سينيق – 
ظل – عرقا – غارا – فولغا – كوليام – 
كاساي – كنت – لوار – مسيسيبي – 
موراي – مورش – ماري – مان – موز 

– هدسون – واز – وان – يلوستون 
– ينيس – يالو – يوبا 

الضائعة  انكهمح انضائعح الكلمة 
 
 

 ا د ي ا ي ا س ا ك د ا س ا ا
 ا ل ن س و و ا ز و ق ي ن ل ا
 و خ ف س ن ب ل ن ر ن ا د و ل
 و و خ ر ل ي ق ع ي ر ا ح س ل
 ر ر و ن ا ا ر ق ا ن و ل ي ي
 ا ي ر و ا خ ز ب و ا ا ي س ط
 ي ب ل ر ي و ا ب ن ي ن و ي ا
 ك ا ج ل ج د ل ن ھ و و د ب ن
 ي و و ر و ك ا ص ر د ط ب ي ي
 ز ك ل و ل ظ ل ز و ب س س ا ر
 ش و ن ي ر ب ي و ي ج ل و ا ا
 ر ا و خ و ش ن و ا ر ي و ن و
 ا ل ك ل ب ا ل ا ر ا غ ن ج ل
 ف و ل غ ا ي ا ن و خ س و ل ي

 
 

 مه اوهار نثىان: حروف 9انكهمح انضائعح مكىوح مه 
 

 –تيروخ  –تاراوا  –اوب  –اسطىن  –انسىد  –انكهة  –انفراخ  –انداوىب  –انهيطاوي  –انىيم االزرق        
 –عرلا  –ظم  –سيىيك  –زو  –ري  –رش  –روك  –دون  –دجهح  –دويم  –خىر  –جيى  –جىنثرن 

 –مىز  –مان  –ماري  –مىرش  –مىراي  –مسيسيثي  –نىار  –كىد  –كاساي  –كىنيما  –فىنغا  –غارا 
 يىتا  –يانى  –يىسي  –يهىستىن  –وان  –واز  –هدسىن 

                                          

 متقاطعةالكلمات ال

                                                           

            
            
            

  

                                                           

            
            
            

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 افقٌا

اسطورة عالم السٌنما ظهر اسمها فً اوائل خمسٌنات القرن الماضً من ممثلة اٌطالٌة شهٌرة  -1
نازحون  –َمِرَض  –اصل البناء  -3عاصمة آسٌوٌة  –ممثلة مصرٌة راحلة  -9 1997موالٌد عام 

نوع  –ماركة سٌارات  –اطول انهر فرنسا ٌغطً حوضه خمس مساحة البالد  -4عن وطنهم 
ٌُعٌده  -5بنانٌة شوربة ل صفة طعام من اطٌب المذاق  –خطار تحذٌر وإ –طائر ٌسمع كالم الناس ف

ارٌج الزهور او رائحة  -7موت  –حٌوان قطبً  –اسم موصول  –تهٌأ للحملة فً الحرب  -6
دولة  –جبل نار  –عاصمة افرٌقٌة  -8للتأوه  –عالمة  –العب كرة قدم برازٌلً سابق  –طٌبة 

 -11المسمار فً الخشب  وغرز ثّبت –عاصمتها بندر سري بكاوان  –ٌاس مساحة مق -9امٌركٌة 
فنان كوري جنوبً صاحب  -11امارة عربٌة  –تصّبرهم على المصائب  –عاصمة دولة امٌركٌة 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
               1 
               2 
               3 
               4 
               5 
               6 
               7 

               8 
               9 

               10 
               11 
               12 
               13 
               14 
               15 
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 SU DO KU متفرقات

و و ا ب ل فب ا و ا رد ل ج ا ون ة ي ض غ

 30 =

ل ك ا حء و ل م ر ا ةم غ ي ن ر او س ا س ي

 38 =

ف ا ا ق ت رل خ ن ا س يس ا ب ل ا كي ب غ ا ت ا

 36 =

ة ظ ل ب ا ير ا ت و كا ر غ ت و ن اد ش ر ا ا

32 =

װװװװ
35234137

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

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

ابرة المالحين تتجه دائما الى القطب الشمالي فيهتدون بها
مدينة اميركية في والية نيويورك على بحيرة اريا قرب شالالت نياغارا

النخوة وكمال الرجولة 
عّين مندوبا ساميا في سوريا ولبنان. جنرال وديبلوماسي فرنسي خدم في الحربين العالميتين

ذم الشخص في غيابه وذكر عيوبه ومساوئه 

حق مالك العقار في المرور الى عقاره والخروج منه عبر اراضي الغير 
احدى جزر انتيل الهولندية فيها مصافي نفط مشهورة تعمل لحساب فنزويال

عرق في العنق ينتفخ عند الغضب

هداية، وعظ وتوجيه

مدينة قديمة في كيليكيا في تركيا انتصر فيها االسكندر المقدوني على داريوس الثالث ملك الفرس 

جزيرة روسية طويلة في بحر اوخوتسك تغطي غابات الصنوبر غالبية اجزائها
انثى الغزال

اقليم ضخم يمتد عبر جبال البيرينه مقسوم سياسيا بين دولتي فرنسا واسبانيا 

              حروف مبعثرة                   

جسر الماني شهير والبوابة االولى لعبور قوات الحلفاء الى الجهة المقابلة لضفة نهر الراين خالل الحرب العالمية الثانية
حقد شديد

حديقة حيوانات شهيرة في مدينة سيدني االوسترالية

حروف مبعثرة

االوىل  والبوابة  شهري  املاين  جرس   -1
لعبور قوات الحلفاء اىل الجهة املقابلة 
لضفة نهر الراين خالل الحرب العاملية 

الثانية 
2- حقد شديد 

مدينة  يف  شهرية  حيوانات  حديقة   -3
سيدين االوسرتالية

4- حق مالك العقار يف املرور اىل عقاره 
 -5 الغري   ارايض  عرب  منه  والخروج 
احدى جزر انتيل الهولندية فيها مصايف 

نفط مشهورة تعمل لحساب فنزويال 
6- هداية، وعظ وتوجيه

بحر  يف  طويلة  روسية  جزيرة   -7
الصنوبر  غابات  تغطي  اوخوتسك 

غالبية اجزائها
8- انثى الغزال

البريينه  جبال  عرب  ميتد  اقليم ضخم   -9
مقسوم سياسيا بني دولتي فرنسا واسبانيا 
10- عرق يف العنق ينتفخ عند الغضب

تركيا  يف  كيليكيا  يف  قدمية  مدينة   -11
عىل  املقدوين  االسكندر  فيها  انترص 

داريوس الثالث ملك الفرس
12- ابرة املالحني تتجه دامئا اىل القطب 

الشاميل فيهتدون بها 
نيويورك  والية  يف  امريكية  مدينة   -13
نياغارا   شالالت  قرب  اريا  بحرية  عىل 

14- النخوة وكامل الرجولة
15- جرنال وديبلومايس فرنيس خدم يف 
الحربني العامليتني. عنّي مندوبا ساميا يف 

سوريا ولبنان
16- ذم الشخص يف غيابه وذكر عيوبه 

ومساوئه

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

فليك وفيزيايئ امرييك )1905-1991( كان استاذا 
للفيزياء يف جامعة كاليفورنيا للتكنولوجيا. نال 

عام 1936 جائزة نوبل حول ابحاثه منها اكتشافه 
االلكرتون املضاد

 2+4+7+3+14+10+11 =  املحاربون عىل ظهور الخيل
5+6+9+13+15 =  فيلسوف فرنيس راحل

1+16+12+10 =  عاصمتها اوتاوا
11+8+14 =  مدينة فرنسية

 SU DO KU

1 9
6 7 4

8 3 6
5

6 9
9 3 8

5 7
8 3 6

3 4 2 5

Sudoku مستوى صعب 

7 4 1 8
3 6 9 8 4 5

9 1
4 1 2 7 3

5 1 4 2 6
6 5
7 2 4

5 8 6 9
9 2 5 7 8

Sudoku  مستوى سهل

9 6 4 5 8
3 1 7 6
7

9 1 2 7
6 8 3 9

5
4 2 9

5 4 1
9 5

Sudoku مستوى وسط

مستوى وسطمستوى صعب

حلول العدد24
6 4 3 5 8 2 7 9 1
7 1 5 3 4 9 2 6 8
2 8 9 1 6 7 3 4 5
3 5 7 9 2 8 6 1 4
1 2 4 7 5 6 8 3 9
8 9 6 4 3 1 5 7 2
5 3 2 6 1 4 9 8 7
4 7 8 2 9 3 1 5 6
9 6 1 8 7 5 4 2 3

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

Sudoku حل مستوى وسط

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

Sudoku حل مستوى سهل
 SU DO KU حل

مستوى سهلمستوى وسطمستوى صعب

عموديا
-1 مخافر – جبيل -2 همنا – برمانا -3 بيارق – طليطلة -4 وليام 
– وا -5 قدر – اشمون -6 صك – سعف – نرن -7 بر – رج – دفق 
-8 رش – عسل – حيالن -9 ارز – سدة -10 طب – الم – فا – 
لفيف -11 ري – لس – حبالني -12 مكيال – يا -13 بق – عيد 

– قر – ين -14 ملا – فرسخ – يوم -15 سعدنايل – متاريس 

 افقيا
-1 مهب – صور – طرابلس -2 خميس – يب – قمع -3 انا – اد 
-4 فاروق ايب اللمع -5 قلد – راسكيفا -6 يرس – عزم – يدري 
انطوان   10- سف   9- لفخ   – فجل   8- سل   – نا   – عرس   7-
دحداح – قيم -11 االرشفية – بريوت -12 منقل – ال – ما -13 

فل -14 ي ي ي ي -15 فنان 

حل كلمات متقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
-1 عنجر -2 يزدرد -3 الرين 

-4 تضحية -5 مأمور -6 الوالء 
-7 قدموس -8 استطالع -9 املرجة 

-10 السمة -11 بردويل -12 سلطان 
-13 درافا -14 مفتش -15 بردى 

-16 ُمخرب

الشيخ بشارة الخوري 

َمن فتح مدرسة اغلق سجنا 

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
جميل السيد

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.  

حدث يف مثل هذا الشهر 
اعتامد   :1906 االول  ترشين 
طلب  عند  عامليا  رمزا   SOS شارة 
االستغاثة، لكنها مل تطبق حتى سنة 

.1908
ترشين االول 1918: سقوط مدينة 
سيطرة  تحت  كانت  التي  بريوت 
خالل  الحلفاء  ايدي  يف  العثامنيني 

الحرب العاملية االوىل.
خطاب  اول   :1947 االول  ترشين 
هاري  االمرييك  للرئيس  متلفز 
ترومان، يبث من البيت االبيض.              
طائرة   :1969 االول  ترشين 
جدار  تخرق  الفرنسية  الكونكورد 
تاريخ  يف  االوىل  للمرة  الصوت 

الطريان املدين.
                                 

معلومات عامة

اهرامات الجيزة يف مرص هي الوحيدة 
عجائب  من  موجودة  تزال  ال  التي 
معبد  اما  القدمية.  السبع  الدنيا 
ارمتيس يف تركيا، وحدائق بابل املعلقة 
اليونان،  يف  زوس  ومتثال  العراق،  يف 
وقرب امللك موزولوس يف تركيا، ومتثال 
اليونانية،  رودس  جزيرة  يف  ابولو 
ومنارة االسكندرية يف مرص، فاصبحت 

كلها مجرد ذكرى واثرا بعد عني. 

طرائف
وفاة  خرب  الصحف  احدى  نرشت 
الشاعر االنكليزي كيبلنغ خطأ، فبعث 
اليها برسالة قائال: "نرشتم اليوم خرب 
ال  املحرتمة  الصحف  ان  ومبا  وفايت. 
منها،  التحقق  بعد  اال  االخبار  تنرش 
صحيح.  مويت  خرب  ان  يف  شك  فال 
لذلك اطلب منكم شطب اسمي من 
لن  فجريدتكم  املشرتكني.  سجالت 
اليوم يف يشء، ما دمت  تفيدين بعد 

قد انتقلت اىل العامل اآلخر".
 

اقوال مأثورة
"ال تأيت قوة من القدرات الجسدية 
وال  تقهر.  ال  التي  العزمية  من  امنا 
فالغفران  يغفر،  ان  للضعيف  ميكن 

سمة االقوياء" 
)غاندي(
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رئيس التحرير المسؤول
العميد م. منير عقيقي

إلى العدد المقبل

تّم تعريف "الحراك" املدين عىل انه كل ما هو مظهر عام من 
مظاهر النشاط ضد السكون، وهو خاص باملواطن او مجموع 

املواطنني. 
اما "التحرّك"  فاقترص معناه السيايس عىل انه كل ما هو رد فعل 

تقوم به الدولة بعد استكشاف حركة الناس واالفكار واالشياء.
اذا، امران ال شكوك فيهام: صواب بعض الشعارات التي يرفعها 
الدولة  وقصور  احيانا،  والهدف  االسم  املتعدد  املدين  الحراك 
تبقى  ان  لها  ميكن  كان  اساسية  مشكالت  حل  عن  املتعاقب 
وتوتري  توتر  مصدر  اىل  تتحول  ان  قبل  "ملفات"  مسمى  يف 
اىل  ينحو  اهتزاز،  حال  يف  برمته  البلد   بدا  حتى  الشارع،  يف 

الالاستقرار االمني  والسيايس.
موقع  من  خوضها  ينبغي  للنقاش  مساحة  االمرين  بني  لكن 
املواطنة، والتبرص يف الظروف  برمتها  حفاظا  عىل امن الوطن. 
ذلك ان برت اللحظة السياسية الراهنة عن سياق مديد افرزته 
الحياة السياسية ال يقع يف جادة الصواب السيايس، وكذلك يف 
ما خص "املجتمع املدين" الذي يشكل حضوره ودوره رضورة 
لكونه، يف وجه من الوجوه، سلطة مراقبة ومساءلة من ضمن 

القوانني املرعية االجراء.
املجتمع املدين معني مبارشة بتطوير الحقوق املدنية وتحسينها، 
وهو يف ذاته وطبيعته "مامرسة سياسية"، كون السياسة تعني 
تسمية  اختلفت  مهام  االنساين.  بالحق  متصل  هو  ما  كل 
ان  االن  حتى  املؤكد  من  املدين،  للحراك  املكونة  املجموعات 
الراهنة  االزمات  ملعالجة  السلمي  الضغط  هو  امُلعلن  الهدف 
من النفايات حتى الغالء الفاحش، وما بينهام من كهرباء ومياه  
والصحة   التعليم  مستويات  وتردي  التنمية  وانعدام  وطرقات 

والتلزيم. 
تنهض  املدين  املجتمع  آليات عمل  ان  واملعروف  الثابت  لكن 
والعمل  العام،  والرأي  املواطنني  عدة: حمل هموم  عرب طرق 
عىل رأب الصدع يف املجتمعات التي تعاين من االزمات البيئية 
سؤال  يصح  الحال  هذه  كانت  واذا  اختالفها.  عىل  والصحية 
الرضورة: اىل اين يريد الحراك الوصول، خصوصا اذا استجابت 

السلطة االجرائية مطالبه.
ان املجتمع املدين الحيوي واملتنوع واملستقل، الخارج من رحم 
باملعرفة  واملنوط   بحرية،  العمل  القادر عىل  الشعب، وحده 
االنسانية، ويشكل عنرصا  الحقوق  واملهارة يف مجال تصويب 
اساسيا يف توفري حامية مستدامة لهذه  الحقوق. لكن السؤال 
هل هذا متوافر يف بعض الحراك، خصوصا بعد املواجهات غري 

املربرة التي وقعت مع القوى الرسمية او يف االساليب املعتمدة،  
وعدم وضوح االهداف ما زاد من التعقيدات القامئة ال سيام 
يف املجال االمني، املنهك اصال  يف مواجهة  عدوّين رشسني هام 

ارسائيل  واالرهاب؟
املرتقب  التحرك  هو  ما  لكن  املدين.  الحراك  ما خص  يف  هذا 
الوطنية  املسؤولية  حيث  الشأن،  اصحاب  من  واملطلوب 
والواجب يقضيان حرصا بالعمل عىل توفري رشوط افضل لحياة  
املواطنني الذين انتخبوهم او انتدبوهم  للدفاع عن مصالحهم 
بالتايل اصدار ترشيعات  العيش بكرامة وكفاية.  وحقوقهم يف 
تواكب العرص والتطور وتبحث يف املعضالت سواء  يف القوانني، 
االمور  عن  وقارص  معطوب  وبعضها  التنفيذية  آلياته  يف  او 
وترشيقها،  ومؤسساتها  الدولة  اجهزة  وهيكلة  حتى،  الصغرية 
ورفع اليد عن اجهزة الرقابة ودعمها وتعزيزها لتقوم بدورها 

عىل اكمل وجه. 
هل املعنيون مطلعون عىل حقيقة معدالت الفقر الذي يجتاح 
مجتمعنا؟، وعىل قيمة  الحد االدىن لالجور الذي يتدحرج بعيدا 
من واقع الغالء والرضائب، عدا الهيمنة من هنا او هناك لرشكات 
بلغ  الذي  الرسمي  بالتعليم  مرورا  الدولة؟  من  اقوى  اضحت 
الحضيض بعدما ارتفعت عىل حسابه املداميك الكبرية للمدارس 
والجامعات الخاصة، وغياب التأمينات الصحية الكرث من ثلثي 

الشعب اللبناين، وغريها الكثري الكثري من املشكالت البنيوية.
امام هذا املشهد، ما قام به املجتمع املدين يف حضوره املفاجىء 
بعد غياب طويل عن االضطالع بدوره، وبهذه الطريقة، يبقى 
مثار استفسار عن االسباب، يف ظل ما واكبه من حشد طاقات 

اعالمية تجييشية الفتة مل تتوافر لغريه.
اما واننا بلغنا هذه املرحلة من السوء، يبقى الخروج من الدوامة 
التي نتخبط فيها كلنا عرب التكامل بني الحراك املدين والتحرك 
املسؤولية   الجميع  فيتحمل  مؤسساتها،  بكل  للدولة  االجرايئ 
امام الشعب والتاريخ لننهض مجددا بوطننا، ونخرجه من اتون 
الصفقات، ونعيده اىل مصاف الدول التي تليق بتاريخ  شعب 

ترعرع عىل معاين الحرية، ومنا يف احشائها.
فهل تتوافر لدينا االرادة والقدرة عىل ذلك؟ 

"حراك" و"تحّرك"



MEA70th_CEDARWINGS3_A4_AR.pdf   1   2/13/15   5:25 PM


