
حصاد 2015 في ساحة النجمة والسرايا

اإلرهاب شخصية العام 2015

األمن العام: 5 جوائز في “برنامج الجودة”

موسيقى األمن العام: إبداع بأبعاد وطنية

ة  
الث

الث
ة 

سن
 ال

 2
7 

د 
عد

  2
01

5 
ل 

ألو
ن ا

نو
كا

اللواء عباس ابراهيم: 
إسرائيل واإلرهاب التكفيري 

وجهان لعملة واحدة

أزمة النفايات
وزير الزراعة ينذر باألسوأ

إعترافات شبكة 
“املوساد” اإلسرائيلي 

في قبضة األمن العام



في هذا العدد

يف عيد االستقالل هذا العام، لن نحتار اىل َمن نوّجه تحية االجالل واالكبار باسم املديرية العامة لالمن العام ومديرها العام 
اللواء عباس ابراهيم. التحية ال توّجه اال ملن يستحقها. انهم ضباطنا ورتباؤنا وجنودنا البواسل يف قواتنا  العسكرية واالمنية، 
ال سيام اولئك الذين تخندقوا يف خط الدفاع عن سيادة لبنان وامن شعبه. هم هؤالء الذين يصنعون، يف هذه الظروف 
الدقيقة، تاريخا سيقرأه اللبنانيون مستقبال بفخر عندما يستعيدون اروع التضحيات التي سطروها. للحق، استحالت دماء 

رفاقهم الشهداء خلودا كخلود االرز، وحافزا ومدرسة يف الرفعة والتضحية.
تضحيات،  من  يبذلونه  ما  االستقالل يف ظل  لحامية  امنوذجا  املختلفة صاروا  واالمنية  العسكرية  االسالك  يف  املتطوعون 
حياتهم  من  يفتقدونه  وما  لحظة،  كل  يف  اخطار  من  يكابدونه  ما  نسيان  دون  من  ودماؤهم،  ارواحهم  واقلها  ابسطها 
االجتامعية والعائلية. يف هذا املعنى يكون الشكر وتكون التحية لهم مستحقني عىل الجميع، خصوصا وانهم ما توقفوا 

لحظة عن مسرية العطاء والبذل من دون مقابل موعود او منتظر رغم الوعود ليعيشوا بكرامة.
يعرف الجميع ان حجم التحديات التي فرضت نفسها عىل حياتنا كانت مرعبة بكل ما للكلمة من معنى، لوال هؤالء االبطال 
الذين وقفوا عىل مساحة لبنان وتوزعوا عند حدوده درءا لخطرين ارسائييل  وارهايب ال يختلفان البتة، يف التخطيط وال يف 
االهداف التي اصبحت واضحة ومكشوفة، سواء يف سعيهام اىل الفتك بنسيجنا الوطني، او النيل من قيمنا الدميوقراطية 

وتنوعنا الثقايف السقاط معنى لبنان وفرادة تشكيله ودوره يف الرشق. 
هكذا سجل عسكريونا يف امليدان امثوالت يف البطولة رغم االمكانات املحدودة، وعدم قدرة الدولة عىل االستثامر يف االمن 

بوصفه اللبنة االساس والجوهر يف بناء اساسات الدولة القوية، خصوصا يف الوقت الذي نواجه عدوانا ارهابيا كبريا.
هؤالء االبطال، كانوا وال يزالون، يجّسدون بكل تفان القدوة يف الدفاع عن لبنان وكل مكوناته الثقافية والروحية يف مواجهة 
االخطار واالزمات. يتألقون يف الصمود امام التحديات، والوقائع امليدانية تشهد عىل صالبتهم وانجازاتهم يف كرس العدوان 
واالرهاب معا. فكان االمن االستباقي فاعال يف التقدم عىل شبكات التجسس االرسائييل وشبكات التفجري العبثي واملجنون.

ملاذا التحية اىل اصحاب السواعد االبية والجباه العالية؟ 
النهم يف اختصار مل يقّصوا يوما، هم وَمن سبقوهم، وعىل مدى الجغرافيا واقدارها، يف صون تاريخنا وحضارتنا وارثنا 
االنساين عىل طريق صناعة املستقبل، ويف صلبه التمسك بالعيش املشرتك يف اطار الوحدة الوطنية، فكانوا حارضين عىل 
الدوام رغم الصعاب، غري آبهني يف التصدي للعنف بقوة الحق، وبارادة العيش يف مواجهة جحيم القتل العبثي، ليستحقوا 

بذلك راية النص اضافة اىل معنى عيد االستقالل.
والخنوع  بالنص،  والهزمية  بالحياة،  واملوت  بالعقل،  والعبث  بالتالحم،  والفرقة  بالوحدة،  الفتنة  واجه  َمن  هم وحدهم 
باالرادة الشجاعة، والعار باملجد، والتقوقع باالمل، واالنكسار بالرجاء. مهامتهم مل تكن يوما ترفا او واجبا وظيفيا، مقدار 

ما هي لحظات وساعات وايام تحف بها االخطار من كل حدب وصوب، لينعم الجميع باالمن واالمان.
يف عيد االستقالل، مدعوون اىل التفكري بكل أّم ثكىل  قدمت فلذة كبدها فداء للوطن، وبكل أب فقد سنده، وبكل يتيم 
التفكري يف رفاقنا  او زوجا كان لها عضدا. لن ننىس طبعا  امرأة فقدت حبيبا  ويتيمة يبكيان عطف االب وقوته، وبكل 
االستقالل  اساسية الدراك معنى  ما هو محطة  بقدر  العاطفي  للتضامن  ليس  املسلوخني قرسا عن عائالتهم،  املخطوفني 

وامثانه العالية.
 ان املجد والعزة ال تصنعهام الصالونات والشوارع، امنا الجبهات والدماء والتضحية، وان الحضارة عمق فكري وثقايف ورشط 

رضوري لبناء املستقبل.
ال جيش من دون استقالل، وال سيادة من دون جيش.

وكل عام ولبنان يف خري.
"االمن العام"

حماة اإلستقالل
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في مهّب التحّوالت اإلقليمية، 
كيف يواجه لبنان تحّديات 2016

الشرق األوسط 2015: 
اإلتفاق النووي، التدّخل الروسي، 

إرهاب باريس
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العميد م. منري عقيقي

مجلة شهرية 
تصدر عن املديرية العامة لألمن العام

مثن النسخة  3000 ل. ل.
االشرتاك السنوي  لألفراد  150،000 ل.ل.

للمؤسسات 300،000 ل.ل. 

رئيس شعبة مجلة االمن العام
املالزم االداري سمري الخطيب

majallasection@gmail.com الربيد االلكرتوين

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

هاتف: 01/382642  فاكس: 01/381629

االدارة
العنوان:املديرية العامة لالمن العام,

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

 01/425777 ext:1599 :فاكس

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

twitter@DGSG_Security

تنفيذ وإخراج
 برنار كامل

تصوير 
شعبة التصوير - مكتب شؤون االعالم

مجلة األمن العام
عيل فواز

الطباعة: مطبعة زيدان – املنصورية 
 هاتف: 401764/ 04
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الحدث

إعترافات شبكة »املوساد« اإلسرائيلي 
في قبضة األمن العام:

إغتيال شخصيات دينية ومدنية وأمنية 
وزرع الفتنة املذهبية

التجسس  شبكات  ابرز  احدى  العام  االمن  قبضة  يف  وقعت  اعضائها،  حركة  ورصد  الدقيقة  املراقبة  من  اشهر  ستة  بعد 
العاملة مع »املوساد« االرسائييل، كانت نشطت يف مناطق ممتدة من صيدا اىل عمق الجنوب، وعملت عىل مراقبة تحرك 
الله.  وحزب  الجيش  مواقع  واستكشاف  ورصدها  امنيني  ومسؤولني  والحزبية  الدينية  الصيداوية  الشخصيات  من  عدد 
الثالثة.  العام، واوقفت رؤوسها  العامة لالمن  القومي يف مكتب شؤون املعلومات يف املديرية  قبضت عليها دائرة االمن 
التجسس،  املتورطون يف شبكة  بها  ادىل  التي  واالعرتافات  العام،  االمن  املختصة يف  االجهزة  لدى  التحقيق  نتائج  يف ضوء 
املذهبية  الفتنة  اذكاء  تتوخى  كانت  خطرية،  امنية  خضات  من  الجنوب  فانقذت  ومهامتهم،  تجنيدهم  حقائق  تكشفت 

وزرع الشقاق بني ابناء املنطقة

جورج شاهني
georgestchahine@gmail.com

متوافرة  معلومات  سلسلة  من  التثبت  بعد 
امنية  شخصيات  مراقبة  اعامل  يف  تورطه  عن 
ودينية وسياسية وحزبية، اىل مواقع عسكرية، 
"املوساد"  جهاز  ملصلحة  والجنوب  صيدا  يف 
لالمن  العام  املدير  قرار  عىل  وبناء  االرسائييل، 
العام اللواء عباس ابراهيم، بعد مخابرة النيابة 
القايض  الجنوب بشخص  العامة االستئنافية يف 
رهيف رمضان، اوقف االمن العام يف الجنوب يف 
27 ترشين االول السوري رامز السيد لالشتباه 
عدة.  عدلية  تدابري  موضوع  كونه  امنيا،  به 
املديرية، وبورش  املعنية يف  احيل عىل االجهزة 
التحقيق معه يف ارشاف النيابة العامة املختصة.
اآللية  وفق  توقيفه،  عىل  يومني  بانقضاء 
سالم  اللبنانية  السيد  زوجة  اوقفت  القانونية، 
مقر  لدى  املحاسب  اوقف  ثم  شكر.  ابراهيم 
اللبناين  الجنوب  املتحدة يف  االمم  قيادة قوات 
هاين غطاس مطر. بذلك، يف اقل من يومني، بات 
ثاليث التجسس يف قبضة االمن العام يخضعون 
لصالح  تعمل  شبكة  تأليف  تهمة  يف  للتحقيق 
جرائم  الرتكاب  )"املوساد"(  االرسائييل  العدو 
واعامل ارهابية، بعدما جّندهم اللبناين طنوس 

ابراهيم الجالد، العميل املسؤول عن ملف 

االرسائيلية،  الدفاع  وزارة  لدى  عمالء  تجنيد 
املقيم يف االرايض الفلسطينية املحتلة.

رامز السيد
من  الشبكة. سوري  رئيس  السيد  نجيب  رامز 
سوريا.  شامل  حلب  مدينة  يف   1980 مواليد 
شكر.  ابراهيم  سالم  اللبنانية  من  متأهل 
يستثمر مقهى DELICA CAFE بالقرب من 
ساحة القدس يف صيدا. قبل نزوحه اىل لبنان، 
شكال  فاعتنق  االسالمي  دينه  تغيري  عىل  اقدم 
يف  مسيحية  دينية  مرجعية  يد  عىل  املسيحية 
هويته  كون  الرسمية  بهويته  واحتفظ  سوريا، 
السورية،  السلطات  له من  املمنوحة  السورية 

كأي سوري، ال خانة للمذهب فيها.
دخل اىل لبنان نازحا يف 2 نيسان 2012، وتعرف 
قضاء  من  شحود  مخايل  رميون  اللبناين  اىل 
مبعتقدات  "مبرش"  بصفة  يعمل  كان  الكورة 
الدلب يف صيدا  يقيم يف عني  يهوه"-   "شهود 
قبل ان يعود منذ فرتة اىل بلدته الكورانية - من 
يستثمره  الذي  املقهى  االخري عىل  تردد  خالل 
السيد يف صيدا، بهدف حضه عىل االنضامم اىل 

"شهود يهوه".
باللبناين  عالقته  خالل  من  سنتني،  حواىل  قبل 
اللبناين  السيد عىل  رامز  تعرّف  رميون شحود، 
هاين غطاس مطر، من عني ابل الجنوبية، يعمل 
املتحدة  االمم  لقوات  العام  املقر  يف  محاسبا 
مبعتقدات  التبشري  مجال  ويف  الناقورة،  يف 
املجموعة عينها "شهود يهوه". كان مطر يرتدد 
برفقة شحود عىل املقهى الذي يستثمره السيد 
شارع غسان حمود، يف  منزله يف  واحيانا عىل 

الحي االسكندراين يف صيدا.
من  السيد،  رامز  املدعو  تعرّف   2014 عام  
خالل زوجته اللبنانية سالم ابراهيم شكر وعرب 
الفايسبوك، عىل املدعو طنوس ابراهيم الجالد، 
تجنيد  يتوىل  الذي  ارسائيل  اللبناين يف  العميل 
العمالء يف وزارة الدفاع االرسائيلية، بعد اضافته 
بينه وزوجته عىل حسابه عىل  صديقا مشرتكا 
الجالد  بأن  السيد  علم  فرتة  بعد  الفايسبوك. 
خالل  من  املحتلة  فلسطني  داخل  موجود 

محادثتهام عرب الخدمة املشار اليها.
بداية عام 2015 طلب السيد من الجالد مبلغ 
املوجودة  والدته  ان  بحجة  امرييك  دوالر   500

يف سوريا مصابة مبرض الرسطان، ويف حاجة اىل 
كونه  معه،  العمل  الجالد  عىل  وعرض  العالج، 
والشخصيات  الله  لحزب  كرها  يكّن  السيد 
وكلفه جمع  الجالد  وافق  فلكه.  تدور يف  التي 
حركة  ومراقبة  اهداف  واستطالع  معلومات 
شخصيات، ورصد مواقع تابعة للحزب والجيش 
اللبناين. هكذا اصبح رامز السيد يعمل لصالح 

"املوساد" االرسائييل عىل االرايض اللبنانية. 
العالقة بني الجالد والسيد الذي اطلع  تعززت 
امام  باستهداف  يقيض  مخطط  عىل  مشغله 
والشيخ  حمود  ماهر  الشيخ  القدس  مسجد 
صهيب حبيل الذي توىل عقد قرانه عىل زوجته 
توجيه  شأنه  من  استهدافهام  وان  اللبنانية، 
من  يتمتعان  ملا  الله،  حزب  اىل  قاسية  رضبة 

حيثية يف االوساط السّنية املؤيدة للمقاومة.
زّود السيد الجالد معلومات عن تحركات حمود 
يستخدمانها  التي  السيارات  وتحديدا  وحبيل، 
وعدد مرافقيهام واوقات تحركاتهام اليومية، اىل 
ان ابلغ اليه الجالد انه سيعرض امر استهدافهام 
عىل رؤسائه وسيزوده الحقا التوجيهات الالزمة.
خالل متوز 2015، ابلغ الجالد اىل السيد موافقة 
ماهر  الشيخ  اعتبار  عىل  االرسائييل  "املوساد" 
حمود هدفا، وانه سريسل اليه شخصا مل يفصح 
له عن اسمه بهدف لقائه يف صيدا، قرب مركز 
محموال  جهازا  سيزوده  التجاري،  "سبينس" 
وهاتفا خليويا ومبلغا من املال، عىل ان يطلعه 

الشخص الوسيط عىل املخطط حني يلتقيه.
رفض السيد لقاء اي شخص مرسل من الجالد، 
االمنية  االجهزة  من  مراقبته  يخىش  كونه 
اللبنانية وااليقاع به، وطلب منه ارسال االموال 
الجالد  رفض  يونيون".  "وسرتن  رشكة  عرب  اليه 
كون العالقة مع االرسائيليني ال تعالج عىل نحو 
كهذا يف مرحلة بناء الثقة، وانه ال بد من حصول 

لقاء بينه واحد عمالئهم االمنيني يف لبنان.
عندئذ عرض السيد عىل الجالد اللقاء مبشغله 
االرسائييل خارج لبنان، من خالل تأمني مغادرته 
تعذر  اىل  نظرا  مزورة  مستندات  مبوجب 
مطلوبا  كونه  السورية،  مستنداته  استخدامه 
مذكرات  مبوجب  اللبنانية  السلطات  لدى 
من  بأمرها  علم  رسقة،  بجرم  عدلية  توقيف 

خالل محاميته وقريبة زوجته.
اىل  الدخول  الجالد  عليه  عرض  فرتة،  بعد 

العمالء الثالثة 
رامز نجيب السيد

سوري. 
والدته ثريا السيد.

 ولد يف حلب 1980/7/25.
متعلم. متأهل من اللبنانية سالم ابراهيم شكر. 
يستثمر مقهى DELICA CAFE بالقرب من 

ساحة القدس يف صيدا.
يقيم يف الحي االسكندراين يف صيدا. 

سالم ابراهيم شكر 
لبنانية. 

والدتها فاطة الدغيدي.
 ولدت يف قب الياس 1969/12/15.

متعلمة. ربة منزل. متأهلة من السوري رامز 
السيد )املوقوف(

تقيم يف الحي االسكندراين يف صيدا. 

هاين غطاس مطر
لبناين. 

والدته ماري مطر.
 ولد يف 1960/10/17.

موظف محاسبة يف قسم املالية التابع لقوات 
االمم املتحدة يف مقر القيادة العامة يف الناقورة.

مقيم يف عني الدلب يف صيدا.
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سألت "االمن العام" املدير العام لالمن العام 
اللواء عباس ابراهيم عن تقييمه للعمل االمني 
واجهزتها  املديرية  به  تقوم  الذي  االستباقي 
يرتبصان  عدوين  مواجهة  سياق  يف  االمنية، 
عمالئها  عرب  او  مبارشة  ارسائيل  هام  بلبنان 
خاليا  بناء  يحاول  الذي  التكفريي  واالرهاب 

تخريبية ناهيك باعتداءاته. 

■ اي ظروف رافقت اكتشاف شبكة "املوساد"، 
وكم من الوقت استغرق قبل مبارشتها تنفيذ ما 

خططت له؟
والوقت  التفاصيل  عن  الحديث  مهام  ليس   □
مراقبة  يف  يومي  عمل  مثة  استغرقته.  الذي 
الوقت  يف  ورصدها.  واعضائها  العدو  شبكات 
بعنارصها  اخرى  تكون  شبكة  نكشف  الذي 
تحت املراقبة اىل ان نتثبت من نشاطها. مراقبة 
دون  من  متواصل  عمل  ومالحقتها  الشبكات 
العدو  يزال  ال  االرسائييل  العدو  ملل.  او  كلل 
االول واالخطر، اضافة اىل االعداء اآلخرين الذين 
يرتبصون بلبنان وابنائه ومؤسساته رشا. قد نكون 
حني  اىل  اعضاءها  نراقب  عدة  اشهرا  امضينا 
التثبت من كل املعطيات. كانت عملية التوقيف 
والتحقيقات  الرئيسيني،  اعضاءها  شملت  التي 
جارية لدى املراجع االمنية والقضائية املختصة 
ملف  احالة  حني  اىل  التفاصيل،  ادق  لكشف 

التحقيق عىل املحكمة.

تنفذ  ام مل  نفذت  الشبكة؟ هل  ماذا فعلت   ■
مخططها؟ 

ما خططت  بعيدا يف  الشبكة شوطا  □ قطعت 
تتابع  وكانت  به،  القيام  تعتزم  كانت  ما  او  له 
املستهدفة  الشخصيات  مستوى  عىل  اهدافها 
واملواقع االمنية والعسكرية التي كانت ترصدها. 
الوقت  يف  رضبتنا  وجهنا  الحظ،  لحسن  لكننا، 

تنفيذ  بدأت  قد  تكن  مل  انها  ذلك  املناسب. 
حمود  ماهر  الشيخ  اغتيال  محاولة  عملياتها. 
الشبكة  زودت  وقد  للتنفيذ،  جاهزة  كانت 
تحركاته  كل  االرسائييل  "املوساد"  يف  مشّغليها 
موكبه  حجم  عن  الدقيقة  املعلومات  ووفرت 
وعدد مرافقيه، ورسمت لهم الطرق التي يسلكها 
يوميا، واتخذ القرار هناك بأن ملفه بات جاهزا يف 
انتظار تحديد توقيت االغتيال. كان رئيسها رامز 
اوقفناه  لكننا  التنسيق،  استكامل  ينتظر  السيد 
وافراد الشبكة قبل اكتامل السيناريو الذي رسم.

موظفي  من  الشبكة  افراد  احد  توقيف  اثار   ■
"اليونيفيل" لغطا باعتبار ان له حصانته.  كيف 
القوات  لعبته  الذي  الدور  ما  املوضوع؟  عولج 

الدولية؟
□ "اليونيفيل" كقوات لحفظ السالم يف جنوب 
لبنان ليست لها عالقة باملوضوع. يف كل ما قامت 
به طبقت ما تقول به االتفاقات املعقودة بينها 
التي تحظى  للحصانة  تكريسا  اللبنانية  والدولة 
بها وفقا للقواعد واالنظمة الدولية، يف مثل هذه 
املهامت السامية التي تقوم بها. كان لها الفضل 
بداية يف نقل مطر موقوفا صباح كل يوم الجراء 
التحقيق معه، واعادته يف الليل اىل السجن الذي 
ما  بكل  قامت  قيادتها.  مقر  يف  تعتمده  كانت 

كان  التي  الحصانة  رفع  اىل حني  عملنا  يسّهل 
رفعت  عندما  موظفيها.  من  كونه  بها  يتمتع 
هذه الحصانة مل ترتدد لحظة يف تسليمه الينا 

واىل القضاء مثل اي موقوف آخر.

ام  مرصودة  كانت  اوقفت  التي  الشبكة   ■
ارتكبت خطأ ادى اىل كشفها؟

ترتكب  ومل  فرتة،  منذ  مرصودة  كانت  كال.   □
خطأ. كنا ندرك ان َمن يديرها يحاول ان يظهر 
مبظهر السوري املعارض، مستغال الصفة لينال 
حصانة معينة. كان يسعى اىل تظهريها. وهو امر 
مرتكبا،  ليصبح  الكايف  الوقت  انتظار  اىل  دفعنا 
فتسقط هذه الصفة تلقائيا اىل ان اوقع نفسه يف 

دائرة الجرم املشهود.

■ يف ظل االحداث السورية وتردداتها االرهابية 
عىل لبنان، هل كان لديكم الوقت الكايف لرصد 
الشبكات االرسائيلية ايضا؟ مّر زمن عىل توقيف 

آخر شبكاتها؟
املسؤوليات كل بحسب  نتقاسم  بداية نحن   □
اختصاصه وخربته. لكل مشكلة فريق ومجموعة. 
للموضوع االرسائييل خاليا خاصة مكلفة متابعة 
اقتناع  عىل  نحن  املنظم.  االرسائييل"  "االرهاب 
وذلك  ارسائيل  متثله  الذي  االرهاب  بان  ثابت 
التكفريي وجهان لعملة واحدة. اساس االرهاب 
مدموغ بالهوية اإلرسائيلية. نحن مقتنعون ايضا 
بان الشباب االنتحاريني، خصوصا الذين اكتسبوا 
الفكر الظالمي، هم من اوالدنا وجزء من اهلنا 
وشعبنا يف النهاية. مقتنعون بان مهمتنا احتضانهم 
يف  الن  انتحارية،  بعمليات  القيام  من  ومنعهم 
ذلك هدفا اسمى واكرب من معالجة عملية قاموا 
كمثل  علينا  الغالية  ارواحهم  نحفظ  بذلك  بها. 
املغرر  هؤالء  زهقت.  التي  الربيئة  االرواح  كل 
ونتعامل معهم عىل  دماغ،  لغسل  بهم خضعوا 

التكفيريني والعمالء معًا اللواء عّباس إبراهيم لـ »األمن العام«: لدينا القدرات على مواجهة  
هذا االساس. ارسائيل وراء كل ذلك، وهي التي 
حاولت ان تهزمنا بكل الوسائل التي استخدمتها 
اليوم اىل استعامل آخر  التي لجأت  قبال. وهي 
من  اللبناين  املجتمع  تفتيت  بهدف  وسائلها 
االسباب  لهذه  بذلك.  مقتنعون  نحن  الداخل. 
املجموعات  اليقظة ملراقبة هذه  نظمنا خاليانا 
حركتهم  نرصد  متناهيني.  وحذر  بدقة  واالفراد 
ونالحق شبكاتهم. ال احد يدري متى نكشف عن 
تفكيك او توقيف شبكة ارسائيلية اخرى. اود هنا 
ان اؤكد ان هذه االعامل ال تتضارب مع عمل 
االدارة التي تراقب وترصد االرهاب التكفريي. يف 
االمس حصدنا خمسا من جوائز "iso" املمنوحة 
معايري  وفق  واالشخاص  واالدارات  للمؤسسات 
االعىل  حصتنا  وكانت  االوروبية،  الجودة  ادارة 
نسبة من بني ادارات الدولة ومؤسساتها. وهذا 
دليل عىل ان العمل االمني ال يقوم عىل حساب 
العمل االداري ابدا. العمل االمني املحرتف الذي 
مستوى  عىل  ليس  ايجابيا  صدى  يالقي  نقدمه 
الداخلية،  الخالفات  كل  رغم  وحسب.  الداخل 
عىل  قدرتهم  آخر  بعد  يوما  اللبنانيون  يظهر 
وعي اهمية ما تحقق، وتقدير حجم انعكاساته 
او  الدول  مستوى  عىل  بالخارج،  عالقتنا  عىل 
شبيهة  مهامت  تتوىل  التي  االمنية  املؤسسات 
عىل  معنا  تتعاون  وهي  واختصاصنا،  مبهامتنا 

هذا االساس.

الدويل يف  التعاون  تحقق عىل مستوى  ماذا   ■
الشؤون االمنية بني لبنان واصدقائه يف العامل؟

باشكاله  اليوم،  نحن  نواجهه  الذي  االرهاب   □
ومظاهره، تخطى كل الحدود الجغرافية ما بني 
الدول وتجاوزها. االرهاب الذي رضب يف باريس 
القارات  الجغرافية بني  بالحدود  مل يعد يعرتف 
والدول، وهو نفسه رضب يف برج الرباجنة قبل 
ايام وينتمي اىل التنظيم نفسه والهوية نفسها. 

يقتلنا ويقتل الناس يف كل مكان يف العامل بغض 
بني  ما  املرسومة  الجغرافية  الحدود  عن  النظر 
ان  يجب  االمني  التنسيق  فان  بالتايل  الدول. 
بني  الجغرافية  والحدود  الحواجز  كل  يتخطى 
الكربى  الدول  استشعرت  لذلك  الدول.  هذه 
حجم الخطر وباتت تعرتف بان ما تواجهه من 
نحن  تواجهنا  التي  نفسها  االخطار  هي  اخطار 
متاس  وعىل  املواجهة،  ميدان  يف  اننا  ومبا  ايضا. 
نحو مبارش،  االرهاب ومنابعه عىل  مع مصادر 
مبارش.  غري  وان  عينه  املوقع  يف  انهم  يدركون 
هذا املوضوع بالذات جعلنا نكتسب املزيد من 
من  الكثري  بجمع  لنا  وسمح  العملية،  الخربات 
املعلومات التي تستفيد منها االجهزة الشقيقة 
والصديقة. وهو ما رفع من التنسيق يف ما بيننا 
املعلومات.  تبادل  مستوى  عىل  الدول  وهذه 
نحن ممن قالوا وما زالوا ان هذا التنسيق يجب 
تفعيله اكرث من خالل تزويدنا التقنيات املتطورة 
بذلك،  نطالب  عندما  االرهاب.  هذا  ملواجهة 

فمن اجل حامية انفسنا وحامية االنسانية. 

بني  تجمع  التي  املشرتكة  القواسم  هي  ما   ■
عمل الشبكات االرسائيلية والتكفرييني؟ هل هي 

متشابهة؟
دليل  وهذا  عينها.  االهداف  عىل  يلتقون   □
ما  اهداف  واحد.  املدبر  العقل  ان  عىل  واضح 
سمي شبكة "االخوين كعوش" مثال، الذين سعوا 
اىل بناء امارة اسالمية يف مخيامت بريوت، كانت 
التي  االغتياالت  الئحة  عينها.  االهداف  لديهم 
اعدوها تبدو نفسها التي شكل لها االرسائيليون 
واحدة.  فاصلة  فارق  دون  من  شبكاتهم 
لتنفيذ  اختريت  التي  املواقع  اىل  بالنسبة  كذلك 
العمليات، هي نفسها ايضا. هل نحتاج بعد ذلك 
اىل دليل قاطع عىل انهام وجهان لعملة واحدة. 
ج. ش

"املوساد"  وضابط  للقائه  املحتلة  فلسطني 
بلدته  ابن  رأي  استطالع  منه  وطلب  املشّغل، 
حيال  قريبته،  من  املتأهل  مطر،  هاين  اللبناين 
العام  املقر  اىل  الدخول  عىل  مساعدته  امكان 
اىل  ومنها  الناقورة،  يف  "اليونيفيل"  لقوات 

فلسطني املحتلة. 

يف بداية عام 2015 توجه السيد من امام املقهى 
اللبناين  الذي يستثمره يف ساحة القدس برفقة 
سيارة  يف  ابل  عني  االخري  بلدة  اىل  مطر  هاين 
ترصيح  عىل  مسبقا  حصوله  دون  من  مطر، 
بحسب  الليطاين  جنوب  قطاع  دخول  يخّوله 
انتقالهام اقدم السيد  االجراءات االمنية. خالل 

مستفيدا من الجولة الجنوبية عىل التقاط صور 
ومنازل  لنقاط  فيديو  وتسجيالت  فوتوغرافية 
صيدا  من  املمتدة  الطريق  طول  عىل  محددة 
الجالد  ملنزل  صورا  التقط  كام  ابل.  عني  اىل 
الكائن فيها، وارسل الصور وتسجيالت الفيديو 
اىل الجالد يف مكان وجوده يف فلسطني املحتلة 

منطقة  تصوير  عىل  اقدم  ثم  الفايسبوك،  عرب 
تستخدم  وكانت  رميش،  يف  الطيب  الجدار 
فلسطني  اىل  للعبور  االرسائييل  االحتالل  خالل 

املحتلة وتهريب املخدرات يف ما بينها ولبنان.
وعاملته  السيد  وجه  يتكشف  ان  قبل 
يعمل  سوريا  نازحا  بصفته  نشط  لـ"املوساد"، 

منتصف  املعارض.  السوري  االئتالف  ملصلحة 
صديقه  من  هاتفيا  اتصاال  تلقى   2014 عام 
امللقب  فهمي  امين  السوري  االئتالف  عضو 
"ابوهاشم"، املقيم يف تركيا والذي يتوىل ملف 
وطلب  فايرب،  تطبيق  عرب  االئتالف،  يف  االغاثة 
ومتابعة  االغاثة  مجال  يف  معه  العمل  منه 

الشؤون الصحية للنازحني السوريني يف لبنان.
اىل  "ابوهاشم"  املدعو  ارسل  الغاية،  لهذه 
 ،OMT رشكة  عرب  امرييك  دوالر   1000 السيد 
وطلب منه توثيق الحاالت التي يتابع عالجها 
يف املستشفيات اللبنانية. اال ان ذلك مل يحصل 
اموال  اختالس  عىل  "ابوهاشم"  اقدام  نتيجة 
السويد.  اىل  ومغادرته  االئتالف  اىل  عائدة 
 Delica عندئذ انتقل السيد اىل استثامر مقهى

يف صيدا، واستخدم املبلغ يف ذلك .
صداقة  بعالقة  يرتبط  السيد  ان  الحقا  ظهر 
ومعرفة قدمية بالسوري منصور االتايس، االمني 
السوري،  الدميوقراطي  اليسار  لحزب  العام 
حواالت  منه  وتلقى  تركيا،  يف  حاليا  املوجود 

مالية عدة كمساعدة شخصية.

سالم شكر
لبنانية من مواليد قب الياس يف البقاع الغريب 
الحزب  اىل   1985 عام  انتسبت   .1969 عام 
الشيوعي اللبناين. عام 1998 عينت يف اللجنة 
الشباب  قطاع  ومسؤولة  البقاع  يف  املناطقية 
عىل  اقدمت   2000 عام  اللبنانية.  الجامعة  يف 
 ،2002 عام  حتى  الحزب  يف  عضويتها  تجميد 
عام  حتى  فيه  نشاطها  وتابعت  عادت  ثم 
2005، واقدمت باالشرتاك مع اللبنانيني يوسف 
عىل  طاهر  وطارق  رفاعي  وغسان  مرتىض 
تأسيس "هيئة انقاذ" داخل الحزب الشيوعي. 
الفايسبوك عىل  عرب  تعرّفت   2012 عام  خالل 
العميل طنوس الجالد. يف ايلول 2013 تعرّفت 
عىل السوري رامز السيد عرب الفايسبوك ايضا، 
واصبحت ترتدد عليه يف منزله يف مدينة صيدا، 
واقدمت عىل وصل السيد بالعميل االرسائييل 
طنوس الجالد. يف  آذار 2015 عقد قرانه عليها 

لدى الشيخ صهيب حبيل يف صيدا.
عملها  استغالل  من  شكر  العميلة  متكنت 
كناشطة يف حقل املعارضة السورية واتصاالتها 
عناوين  تحت  تعمل  بجمعيات  وعالقاتها 
للعدو  العاملة  يف  دورها  واخفاء  انسانية، 
باثارة ملفها  االرسائييل، حيث وعدها مشّغلها 
اعالميا يف حال تعرضت الي مضايقة او مالحقة 
اللبنانية.  السلطات  او  االمنية  االجهزة  من 
سياسية  بقيادات  اتصاالت  اجرت  بالفعل 
وحزبية بواسطة معارضني سوريني، ومبؤسسات 
انها  اساس  عىل  لدعمها  املدين،  املجتمع  يف 
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متابعة دقيقة ودائمة 
الى مراقبة الفايسبوك، 
التجسس  اوقعت شبكة 

القبضة في 

عىل  العاملني  من  كونها  ملضايقات  تتعرض 
اوقفت  كانت  لكنها  السورية.  املعارضة  خط 
لدى االمن العام قبل ان يتمكن مشّغلها وَمن 

اتصلت بهم من التحرك.
 

اهداف الشبكة
افادت التحقيقات ان العميل االرسائييل طنوس 
املعلومات  جمع  الشبكة  افراد  كلف  الجالد 

ومراقبة االهداف اآلتية: 
• النائب السابق اسامة سعد.

• الشيخ ماهر حمود.
• الشيخ صهيب حبيل.

•  املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم.

• نقاط متركز الجيش اللبناين يف صيدا وتحركاته.
وحارة  صيدا  يف  الله  لحزب  التابعة  املراكز   •

صيدا وتحركات مسؤوليه.

 هاين مطر
هاين غطاس مطر من عني ابل الجنوبية، يقيم 
يف عني الدلب يف صيدا منذ عام 1984، ويعمل 
محاسبا يف املقر العام لقوات االمم املتحدة يف 

جنوب لبنان يف الناقورة. ناشط يف مجال التبشري 
مبعتقدات "شهود يهوه" منذ عام 1992. كان 
النارصة  وتحديدا  املحتلة  فلسطني  عىل  يرتدد 
 - فلسطيني  من  املتأهلة  عمته  زيارة  بحجة 
 2013 عام  اواخر  يف  هناك.  مقيمة  ارسائييل 
السوري  العميل  برفقة  شحود  رميون  حرض 
رامز السيد اىل مدينة صيدا، وتحديدا اىل قاعة 
امللكوت يف عني الدلب لحضور جلسة تبشريية، 
حينها تعرّف مطر عىل رئيس الشبكة  السوري 
العميل رامز السيد، وبدأ عام 2014 يرتدد عليه 
يف املقهى واملنزل بهدف تبشريه، والعمل عىل 

جذبه اىل "شهود يهوه".

تضاعف تورّط مطر يف اعامل الشبكة عندما 
الدخول  عىل  مساعدته  السيد  منه  طلب 
اىل  بداية  نقله  عرب  املحتلة،  فلسطني  اىل 
الناقورة  يف  املتحدة  االمم  قوات  مقر  داخل 
املحتلة.  االرايض  داخل  اىل  ومنه  سيارته،  يف 
االمنية  االجراءات  نتيجة  ذلك  تعذر  انه  اال 
تم  الطريق.  طول  عىل  املنترشة  والحواجز 
بتهريبه  يقيض  مخطط  بدرس  ذلك  استبدال 
اىل داخل فلسطني املحتلة عرب الجدار الطّيب 
االستخباري  نشاطه  مطر  ابقى  رميش.  يف 
بعاملة  معرفته  رغم  رسيا  "املوساد"  لصالح 
العدو،  مخابرات  لصالح  السيد  السوري 
واملهامت املكلف بها منهم، وسعي السيد اىل 
املغادرة اىل فلسطني املحتلة عرب بوابة رميش، 
فلم يقدم عىل ابالغ او افادة اي من االجهزة 
االمنية اللبنانية او تلك التابعة لالمم املتحدة 

يف لبنان.  
حساب  وجود  تبني  التقنية،  املتابعة  نتيجة 
فايسبوك عائد اىل مطر بالعربية يتضمن رسائل 
عرب  يتواصل  وكان  نفسها،  باللغة  الكرتونية 

سكايب مع ارقام هواتف ارسائيلية. 
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الحدث
مخاطبًا الضّباط عشية الذكرى الـ72 لإلستقالل

اللواء إبراهيم: إسرائيل واإلرهاب التكفيري 
وجهان لعملة واحدة

االستقالل،  ذكرى  يف  العادة  جاري  عىل 
اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  خاطب 
اىل  اياهم  داعيا  الضباط،  ابراهيم  عباس 
مواجهة خطر االرهاب. واذ ربط بني "الكيان 
االرسائييل املحتل العدو االخطر عىل وجود 
وطننا ورسالته" و"الخطر الداهم اآلخر الذي 
يتامهى معه هو خطر املجموعات االرهابية 
الدين  باسم  استباحت  التي  التكفريية 
وخرابا  دمارا  فيها  وعاثت  العربية  منطقتنا 
وقتال"، لفت اىل ان هذين االرهابني "وجهان 
"الصورة  ان  الحظ  انه  اال  واحدة".  لعملة 
قيامة  يف  "االمل  تحجب  ال  السوداوية" 

رئاسة  موقع  يف  "الشغور  ان  وقال  لبنان". 
مؤسسات  عمل  انتظام  وعدم  الجمهورية 
االضطالع  عن  يثنينا  ال  ان  يجب  الدولة، 

مبسؤولياتنا الوطنية واملهنية".

اللواء  التقى  لالستقالل،  الـ72  الذكرى  عشية 
املكاتب  رؤساء  املديرية  ضباط  ابراهيم 
والدوائر واملراكز املركزية واالقليمية، واستهل 
كالمه مبعايدتهم وعائالتهم، متمنيا "ان يعود 
واللبنانيني  لبنان  عىل  الحقيقي  االستقالل 

بالخري والربكة ومزيد من االنتاجية والخري".
الثانية  االستقالل  ذكرى  "نستعيد  وقال: 
والسبعني لهذا العام مبشاعر من  القلق حيال 
نحسن  مل  ويالالسف،  الذي،  وطننا  مستقبل 
الوحدة  اسس  عىل  ومتاسكه  مناعته  تعزيز 
املشوشة  الصورة  هذه  ورغم  ابنائه.  بني 
من  لبنان  قيامة  يف  االمل  فإن  والسوداوية، 

ما  ان  موجودا.  يزال  ال  ومشاكله  كبوته 
شغور  من  الراهن  الوقت  يف  الدولة  تشهده 
االنتظام  وعدم  الجمهورية  رئاسة  موقع  يف 
عن  يثنينا  ال  ان  يجب  مؤسساتها،  عمل  يف 
ألن  واملهنية،  الوطنية  مبسؤولياتنا  االضطالع 
تأمني دميومة عمل مؤسساتنا وحده الكفيل 
بالحؤول دون سقوط الدولة. سوى ذلك يعني 
اىل  من شعب  وتحويلنا  واالستسالم  االنتحار 

جامعات متناحرة تتنازعها العصبيات".
املحتل  االرسائييل  الكيان  يزال  "ال  واضاف: 
ورسالته،  وطننا  وجود  عىل  االخطر  العدو 
الطاقات  كل  استنفار  منا  يتطلب  ما  وهو 
النيل  اىل  تهدف  التي  مخططاته  ملواجهة 
وثقايف  فكري  كنقيض  مجتمعنا،  تنوع  من 
عرفها  عنرصية  منظومة  ألسوأ  وحضاري 
متثل.  ما  بكل  ارسائيل  اي  الحديث،  التاريخ 
ان مثة خطرا آخر داهام يتامهى مع الخطر 
االرهابية  املجموعات  خطر  هو  االرسائييل 
التكفريية التي استباحت بإسم الدين منطقتنا 
العربية، وعاثت فيها دمارا وخرابا وقتال اسوة 
منذ  الغاصب  الصهيوين  الكيان  به  يقوم  مبا 
القبض  القاء  من  اخريا  به  قمنا  ما  نشأته. 
والتكفرييني  االرسائيليني  العمالء  شبكة  عىل 
الذين كانوا يعّدون العدة لتنفيذ املخططات 
االجرامية وايقاد نار الفنت الطائفية واملذهبية 
بني اللبنانيني، ليس اال دليال عىل ان ارسائيل 

واالرهاب التكفريي وجهان لعملة واحدة".
املديرية  نيل  عند  ابراهيم  اللواء  وتوقف 
 ،)ISO( الجودة  شهادة  العام  لالمن  العامة 
بشهادة  لتفوز  املديرية  كانت  "ما  قائال: 
نعمل  مل  لو  مجاالت  خمسة  يف  الجودة 
لحيازة  بجهد  جميعا،  والعسكريني  واياكم، 
بالحصول  ليس  التحدي  وان  الشهادة،  هذه 

عليها بل كيفية املحافظة عليها".
واالمنية  العلمية  البحوث  اعتامد  "ان  وقال: 
قدرة  مدى  اظهرت  اعىل،  رتبة  اىل  للرتقية 
املديرية عىل التامهي مع املعايري العسكرية 
اثبتت  التجربة  هذه  الرتقية.  يف  العاملية 
نجاحها، واظهرت نسبة الكفاية عند الضباط 
القرار.  التجاوب مع هذا  ومدى جديتهم يف 
البحوث  هذه  من  محدود  عدد  نرش  سيتم 

عىل نحو مخترص يف مجلة االمن العام".
وشدد اللواء ابراهيم عىل ان االنجازات التي 

عىل  العام  لالمن  العامة  املديرية  حققتها 
قامئة  رأس  منها عىل  "تجعل  االمني  الصعيد 
االستهداف، لذلك يجب اتخاذ اقىص درجات 
كام  امننا،  عىل  للحفاظ  والحذر  الحيطة 

نحافظ عىل امن لبنان واللبنانيني".
املواطنني  مع  التعاطي  طريقة  وحيال 
بالقول:  الضباط  اىل  توجه  املعامالت،  وانجاز 
قانونا  لنا  املمنوحتان  والسلطة  "الصالحيات 
القيام  تكليف وعبء يحتم علينا  مثابة  هام 
بهذه املهامت عىل اكمل وجه، وليستا امتيازا 
للتسلط عىل طالبي الخدمة العامة، او التامس 

اي منفعة يف معرض انجاز هذه الخدمة". 

املهل  ضمن  املعامالت  امتام  عىل  وشدد 
املحددة لها خارج الدوام الرسمي حتى. 

ان  ابراهيم  اللواء  اكد  كلمته،  ختام  يف 
اىل  "ستبقى  العام  لالمن  العامة  املديرية 
منيعا  سّدا  االخرى  االمنية  االجهزة  جانب 
يف وجه االخطار التي تهدد الوطن وتحاول 
اراضيه.  وسالمة  شعبه  وحدة  من  النيل 
وصيتي لكم ان تكونوا اقوياء ال مستقوين، 
منطق  اىل  انحازوا  متخاذلني.  ال  شجعانا 
الدولة واعملوا عىل تغليب روح التضحية يف 
سبيل الصالح العام، بعيدا من االصطفافات 

املذهبية واملناطقية".

انجازات االمن العام 
تجعله على رأس قائمة 

االستهداف

اللواء عباس ابراهيم مخاطبا الضباط.

"سنبقى اىل جانب االجهزة االمنية االخرى سّدا منيعا يف وجه االخطار".

"دميومة عمل مؤسساتنا وحدها الكفيلة بالحؤول دون سقوط الدولة".
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تحقيق
من الشغور إلى “تشريع الضرورة” إلى طاولة الحوار

الن إلى 2016 الرئاسة وقانون اإلنتخاب ُيرحَّ

مل تكن جلسة 12 ترشين الثاين ملجلس النواب 
سوى االوىل، ورمبا الوحيدة هذه السنة، اتاحت 
واقرتاحات  مشاريع  سلة  اقرار  العامة  للهيئة 
العقد  قوانني بعد طول تعطيل. يف 2015 مّر 
العادي االول بال التئام، واخفق اصدار مرسوم 
عقد استثنايئ، اىل ان انقذ العقد العادي الثاين 
االقطاب  عىل  سهال  مير  مل  االشرتاعي.  العمل 
والكتل النيابية التي تجاذبها املوقف من قانون 
االنتخاب. ليست انتخابات الرئاسة احسن حاال.
بدءا من 5 ترشين الثاين 2014 حتى اليوم، مل 
تجتمع الهيئة العامة اال ثالث مرات. يف االوىل 
قوانني  مشاريع  مثانية  عىل  املجلس  صادق 
الثامن  حملت سبعة منها الطابع املايل، وكان 
اقرتاح قانون هو االهم اذ مدد والية املجلس اىل 
20 حزيران 2017. جاء يف محرض تلك الجلسة 

هل يكون مجلس النواب يف 2016 عىل صورته يف سنة التعطيل 2015؟ 
توحي املؤرشات ان السنة الجديدة سرتث من تلك املنطوية جملة ازمات، مل يجد 
املعنيون الحلول املناسبة لها. عرشات مشاريع القوانني واقرتاحات القوانني ال تزال يف 
اللجان النيابية، ومل تشق طريقها اىل الهيئة العامة، بينام العيون مصوبة عىل قانون 

االنتخاب الذي عاد مجددا اىل واجهة اهتامم املجلس

عن هذا الخيار، بعد اعالن تيار املستقبل عىل 
حامسته  عدم  الحريري  سعد  الرئيس  لسان 
اجريت،  اذا  النيابية  االنتخابات  يف  للمشاركة 
ما يطعن يف ميثاقية نتائجها لغياب فريق ميثل 

غالبية طائفة. 
سبق للرئيس بري ان تساءل اكرث من مرة: “عىل 
اي اساس اوافق عىل التمديد؟ ما هو الضامن؟”. 
بقي املبدأ االساس لديه اجراء االنتخابات “اال 
ما  وهذا  دونها”.  استثنائية  ظروف  حالت  اذا 
ان  القول  عىل  املجلس  رئيس  وحمل  حصل، 
ابغض الحالل يف االسالم هو الطالق، ليخلص اىل 
ان ابغض الحالل يف الدميوقراطية هو التمديد، 
ال سيام بعد اعالن وزارة الداخلية ان الظروف 
االمنية ال تسمح باجراء االنتخابات. يف النهاية 
عرّب عن استعداده للموافقة عىل هذا التمديد، 
وتجّرع كأسه ليس لسنتني وسبعة اشهر فحسب 
“بل لثالثني سنة اذا كان االمن ومصلحة البلد 
يوجبان ذلك” قال رئيس املجلس الذي اضاف 
تيار  متسك  بازاء  مبوقفه  هو  تشبث  لو  انه 
املستقبل برفض املشاركة يف االنتخابات النيابية 

“لدخلنا يف فتنة”. 
كانت لهذا التمديد ترددات بني رئيس املجلس 
العامد  النائب  واالصالح  التغيري  تكتل  ورئيس 
ميشال عون ظهرت يف اكرث من محطة طوال 
نفض  مبارشة  التمديد  بعد  االخرية.  االشهر 
مرشوع  عىل  املوافقة  من  يده  بري  الرئيس 
“اللقاء االرثوذكيس” لقانون االنتخاب، وتوجه 
اخريا  معو”.  “بّطلت  بالقول:  اللبنانيني  اىل 
وسار  آنذاك  اقتناعاته  خالف  انه  عنه  نقل 
القوى  بعض  نظر  لوجهة  تأييدا  املرشوع  مع 

املسيحية التي تطالب به.
من  سلسلة  واجه  قد  النواب  مجلس  كان 
تستطع  مل  التي  النيابية  الكتل  بني  العراقيل 
انتخاب رئيس للجمهورية، عىل رغم الدعوات 
التي  وجهها رئيسه، وبلغ عددها 30 اىل اليوم، 
والحبل عىل الجرار. يف كل موعد لجلسة انتخاب 
الرئيس ال يكتمل النصاب القانوين. موعد تلو 

الحر  الوطني  التيار  نواب  عنها  غاب  التي 
املوافقة عىل عدم الدخول يف  مناقشة قانون 
اطلق  الجمهورية.  رئيس  غياب  يف  االنتخاب 
عجالت قطار التمديد  الثاين يف هذه الجلسة 
95 نائبا من 97 من الحارضين،  ومعارضة نائبي 
النواب  مجلس  رئيس  القى  الطاشناق.  حزب 
نبيه بري معاريض متديد الوالية قبل ان يرتاجع 

مجلس النواب: 12 ترشين الثاين انعقاد واحد يتيم يف سنة.

الذين يحرضون اىل  النواب  يتناقص عدد  آخر 
ساحة النجمة.

الجلسة الثانية للمجلس انعقدت يف 20 ترشين 
النيابية.  اللجان  اعضاء  النتخاب   2014 االول 
ال  الذي  ورواتب  رتب  سلسلة  وال  ترشيع،  ال 
يزال يرتنح يف اللجان النيابية املشرتكة ومل يشق 
جلسة  اعامل  جدول  بنود   اىل  بعد  طريقه 
عامة. كان الرئيس بري شدد طوال فرتة تعطيل 
المرار  بالترشيع  قيامه  رضورة   عىل  املجلس 
بالسلسلة  يتعلق  ما  منها  القضايا،  من  عدد 
والتوافق عىل ايراداتها ومل يوفق. كان رده عىل 
املعرتضني ان املجلس اسمه املجلس الترشيعي، 

وتعطيل الترشيع مخالف للدستور.
عرب الربملان بعقد كامل، ومل يتمكن رئيسه من 
جمع هيئته العامة وان تحت عنوان “ترشيع 
الرضورة”. مل ينجح يف فتح دورة استثنائية يف 
ايلول من جراء امتناع وزراء عن توقيع مرسومها 
بغية اقرار مشاريع واتفاقات مالية وقروض من 
انفرجت  ان  اىل  مانحة،  الدويل وجهات  البنك 
اساريره والتأم يف 12 ترشين الثاين املنرصم و13 
النواب عىل جدول اعامل غلب  منه، وصادق 
عليه الطابع املايل، اضافة اىل اقرار اقرتاح قانون 

استعادة الجنسية اللبنانية. 
عىل امتداد انقطاع الهيئة العامة اشهرا طويلة 
األم  النيابية،  اللجان  تتوقف  عن االجتامع، مل 
يومية  متتالية،  جلسات  عقد  عن  والفرعية، 
واقرتاحات  قوانني  مشاريع  النجاز  احيانا، 
يتاح  ان  اىل  لديها  تكديسها  ثم  ومن  قوانني، 
حال  فاذا  عليها.  بالتصويت  النور  ابصار  لها 
بنجاح  يعمل  نصفه  للعجب:  مثرية  املجلس 
وكد، ونصف عاطل عن العمل اسري الخالفات 

السياسية.
بازاء مشهد التعطيل الذي بسط شعاع حضوره 
بقوة عىل ساحة النجمة، مل يقف الرئيس بري 
مكتوف اليدين. عمد اىل استبدال عمل املجلس 
وطني  حوار  طاولة  اىل  الكتل  رؤساء  بدعوته 
“القوات  غياب  نيابيا مصغرا يف  مجلسا  بدت 
اللبنانية” ورئيسها  سمري جعجع الذي تحفظ 
عن املشاركة يف اعاملها. التأمت الجلسة االوىل 
لطاولة الحوار يف ساحة النجمة يف 8 ايلول. من 
ثّم كرّت سبحة اجتامعات متتالية حتى الجلسة 

الـ11 يف 25 ترشين الثاين.
ادرجت طاولة الحوار يف جدول اعاملها بنودا 

عدة ابرزها انتخابات رئاسة الجمهورية وقانون 
الجنسية  استعادة  مرشوعي  اىل  االنتخاب، 
خطوة  جاءت  االدارية.  والالمركزية  اللبنانية 
املطالبات دعته  رئيس املجلس بعد سيل من 
انقطاع  الزمة  مخرج  عىل  العثور  اىل  رضورة 
التواصل بني االفرقاء. مل يبق امامه اال قرع باب 
نفسه  الوقت  يف  تشديده  مع  مجددا،  الحوار 
عطلتها  التي  الحكومة  محركات  تشغيل  عىل 

ازمة النفايات يف االشهر الثالثة االخرية.
يف الشهر االخري من السنة عاد قانون االنتخاب 
اىل واجهة االهتامم النيايب، عىل غرار ما حصل 
الثاين  التمديد  بعد   2014 الثاين  ترشين  يف 

ملجلس النواب. مرة اخرى تألفت لجنة نيابية 
قانون  مرشوع  يف  للخوض  اعضاء  عرشة  من 
جديد لالنتخاب، لكن من دون جدول اعامل 
محدد عىل وفرة مشاريع القوانني واقرتاحات 
قوانني انتخاب تقدم بها معظم الكتل النيابية. 
عىل  اال  يوافق  ال  الكتل  هذه  من  ايا  ان  اال 
مرشوعه هو، فاصبحت الصيغ الـ17 املوجودة 
يف ادراج مجلس النواب حربا عىل ورق حتى 
النيابية  اللجنة  ان عىل  يعني  ما  آخر.  اشعار 
باعضائها العرشة، يف ظل طاولة الحوار الوطني 
التي تشكل مظلة سياسية معنوية لها، ان تبدأ 

من جديد: اسود عىل ابيض.

ختم مجلس النواب
2015 بلجنة مصغرة 

لوضع قانون انتخاب

رضوان عقيل

  
العدداللجنة

10املال واملوازنة

62+ 21 فرعيةاالدارة والعدل

7+ لقاءالشؤون الخارجية

34+ 26 فرعيةاالشغال العامة والطاقة

2الرتبية والتعليم

9+ 9 فرعيةالصحة والعمل

3البيئة

1+ ندوةاالقتصاد والتجارة

7االعالم واالتصاالت

2+ 5 فرعيةالشباب والرياضة

10حقوق االنسان

3املرأة والطفل

19+ لقاءالدفاع والداخلية

3شؤون املهجرين

2الزراعة والسياحة

1+ 15 فرعيةتكنولوجيا املعلومات

175 جلسةاملجموع العام
 76 فرعية

2 لقاء
ندوة

  

اللجان النيابية في سنة
عقدت اللجان النيابية الـ16 ما بني كانون الثاين ونهاية ترشين االول 175 جلسة، زائدا 

76 جلسة للجنة فرعية. تصدرت لجنة االدارة والعدل ما عداها يف جلسات عملها.



1617
عدد 27 - كانون األول 2015عدد 27 - كانون األول 2015

تحقيق
أولويات الكتل تتوزّع بين "الرئيس أوالً" واإلنتخابات النيابية

2015: عام "تشريع الضرورة" والفيتوات املتبادلة

نفق  من  الخروج  يف  النيابية  الكتل  تأمل 
العامة  القاعة  فضاء  يشق  الذي  التعطيل 
رغم  النجمة،  ساحة  يف  النواب  ملجلس 
يف  الترشيعية  الجلسة  بصعوبة  اجتيازه 
تفاؤلها،  عدم  عن  تعرّب  الثاين.  ترشين   12
وتوقعها استمرار الشلل يف السنة الجديدة 

 تجمع الكتل النيابية عىل اهمية انتخاب رئيس للجمهورية والخروج من مسلسل 
الشغور  املستمر. لكن تبقى لكل فريق رؤيته لهذا االستحقاق املعطل. مثة انقسام 
حول الرئاسة اوال ام االنتخابات النيابية كتمهيد لها. عىل نحو كهذا عرب عام 2015 
مبجلس النواب بني هذين الحدين، من غري ان يبص اي منهام النور. لكن الخالف 

بقي وطال، تورثه سنة اىل اخرى 

رضوان عقيل

للجمهورية.  رئيس  انتخاب  اىل  يرص  مل  ما 
هذا ما تعكسه كتلتا نواب القوات اللبنانية 
الترشيع  ترفضان  اللتان  املستقبل  وتيار 
امتام  قبل  النيابية  االنتخابات  واجراء 
كتلة  تالقيهام  ال  فيام  الرئاسة،  استحقاق 

نواب التيار الوطني الحر يف هذا املوقف.

مثة عقبات عدة امام قانون االنتخاب، وما 
املصغرة  النيابية  اللجنة  تحققه  ان  ميكن 
ان  يرجح  شهرين.  خالل  وضعه  املكلفة 
بسبب  املرتجاة  بالسهولة  املهمة  تجتاز  ال 
الرشوط،  جراء  من  تعرتضها  التي  االلغام 
وحسم  الدوائر،  تقسيم  عىل  والخالف 

التوافق عىل نظام االقرتاع.
هم  نواب  اربعة  التقت  العام"  "االمن 
وجامل  زهرا  وانطوان  حميد  ايوب 
ملا  عرضوا  ديب  وحكمت  الجّراح 
اىل  الجديدة  السنة  تحمله  ان  يتوقعون 

النواب. مجلس 

عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ايوب حميد: 
"ال عالقة لسنة 2015 بسنة 2016، الن املوضوع 
يتعلق باملسار العام الذي تتخذه االزمة يف لبنان، 
داخل  تجري  التي  التفاهامت  سواء عىل صعيد 
الكتل النيابية، او االطر السياسية واآلليات التي 
مل يتفق عىل اعتامدها يف موضوع مجلس الوزراء 
وادارة االزمات، وكذلك البدعة التي تم التوافق 
عىل تسميتها ترشيع الرضورة. من املحزن القول 
ان هذا املسار مستمر حتى الساعة، وال ارى آفاقا 
اطارها  الحكومة  يف  لصريورة عمل  فرصا  تفتح 
التحرير  كتلة  يف  نحن  الربملان.  يف  وال  الصحيح، 
والتنمية مل ننقطع  يوما عن النزول  اىل مجلس 
النواب الختيار رئيس جديد للبالد، هذا من حيث 
االطياف  بطروحات  الثاين  االمر  يتعلق  املبدأ. 
تتناول عىل نحو هادىء هذه  السياسية. عندما 
منها هذه  تنطلق  التي   واالولويات  الطروحات 
القوى، تجد ان من املحال ان يكون هناك توافق 
 8 فريق   ترى  حني  االساسية.  االمور  هذه  عىل 
آذار والطروحات التي ينطلق منها الختيار رئيس 
من  يعارضها  َمن  املقابل  يف  ترى  الجمهورية، 
فريق 14 آذار. يف املناسبة، هذا التصنيف مل يعد 
قامئا اليوم. لكن يف املطلق هناك محوران اذا صح 
القول، حيث ال تقاطعات اساسية حتى اآلن متكن 

املجلس من انتخاب رئيس للبالد.
اوال،  بالرئيس  االطياف  بعض  يطالب  الربملان  يف 

عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا: 
الجمهورية.  رئاسة  بانتخابات  يتعلق  امر  "كل 
لن تعود املؤسسات الدستورية اىل وترية االنتاج 
الرئيس. جاء  انتخاب  الطبيعي والعادي اال بعد 
االتفاق عىل ترشيع الرضورة كحل بني منطقني: 
االول دستوري يقول عند الشغور الرئايس يتحول 
مجلس النواب حكام هيئة انتخابية فقط، وآخر 
وال  نفسه  سيد  املجلس  ان  وهو  العكس  يقول 

حميد: ال إنتخاب للرئيس
في املدى املنظور

زهرا: إذا لم ننتخب رئيسًا
سُيشل البرملان في 2016

انتخاب  التوافق عىل   ان عدم  ورأي آخر يقول 
رئيس جديد للبالد ال يحول دون الترشيع. هذا  ال 
يعني ان الربملان مل يعد قادرا عىل القيام بدوره. 
هذا االمر يجمع النقيضني يف وقت  واحد، لرتى 
املجلس يف النهاية غري قادر عىل اختيار الرئيس، 
رغم الدعوات املتكررة التي يطلقها  الرئيس نبيه 
اختيار  تعذر  حال  يف  انه  عىل  وتشديده  بري، 
لبنان.  يف  الحياة  تتعطل  ان  ميكن  ال  الرئيس 
االولويات  اولوية  من  ان  هنا  يعتقد  البعض 
اجراء انتخابات الرئاسة، لكن املوضوع ال يتعلق 
الداخيل.  املستوى  عىل  بالتوافقات  بل  بكتلة، 
الذي  الرضورة  بترشيع  مطالبتنا  كانت  هنا  من 
بلبنان  يحوط  ملا  الرضورات  رضورة  اآلن  نراه 
احرتامه  له  كبلد  حضوره  متنع  معوقات  من 
عىل مستوى الخارج. تضاف اىل ذلك املشكالت 
اعوام  ابان  الذي مل يحصل  املالية، وآخرها االمر 
الحرب، وهو تأمني رواتب العسكريني واملوظفني 
ما  الدستور  ليس يف  ان  العام. ورغم  القطاع  يف 
يسمى ترشيع الرضورة، ويف االساس الترشيع عام 
وليس خاصا ويجب ان تكون له شمولية يف مداه 
وتأثريه، تم التوافق عىل هذا الترشيع المر مبديئ 
هو بقاء لبنان ككيان ودولة متلك قدرة التخاطب 
لبنان،  الناس عىل  احرص  من  نحن  الخارج.  مع 
املطلوب  التجاوب  نجد  ال  لكننا  وحدنا،  ولسنا 
الذي ميكننا من السري معا يف االتجاه الذي يخدم 

يشء يقيد اعامله. وضعت عناوين اساسية العادة 
لالنتخاب،  جديد  قانون  واقرار  السلطة  انتاج 
الدولية  االتفاقات  امام  البالد  مصلحة  ووضعت 
الرئايس  الشغور  مرحلة   يف  ودخلنا   واملالية، 
وامامنا  استحقاقان مهامن جدا: املوازنة  العامة 
التي مل تقر منذ عام 2005 وتشكل اساس عالقة 
الربملان بالحكومة، وهناك استحقاق اجتامعي -  
ما جرى  كل  والرواتب.  الرتب  سلسلة  هو  مايل 

ال نجد التجاوب الذي 
يمكننا من السير في اتجاه 

يخدم استقرار البلد  

عضو "كتلة التحرير والتنمية" النائب ايوب حميد.

هذا البلد واستقراره  يف النواحي واملجاالت كلها.
دامئا  تبقى  لكن  اآلن.  اىل  فرصة  مثة  ليس 
تدوير  اىل  اضافة  املبذولة،  والجهود  املساعي 
عىل  واالرصار  الحوار،  طاولة  واستمرار  الزوايا 
يحتم  املستقبل.  وتيار  الله  حزب  بني  الحوار 
للوطن  العليا  املصلحة  الحسبان  يف   االخذ 
واالستقرار الداخيل عىل الجميع رضورة التوصل 

اىل مخارج".
الهيئة العامة: هل تعود اىل الشلل يف 2016.

اقراره يف الجلستني الترشيعيتني االخريتني يف ظل 
الشغور الرئايس، تناول قوانني مالية واتفاقات. اذا 
بقي الوضع كام هو عليه، من املستحيل تجاوز 
اهمية ان يكون عندنا رئيس للجمهورية وتعمل 
اليوم  طبيعي.  نحو  عىل  الدستورية  املؤسسات 
مثة رشط اضايف اتفقت عليه القوى السياسية هو 
اول جلسة ترشيعية.  االنتخاب يف  قانون  ادراج 

اتفقنا  دستوريا  وليس  سيايس  رشط  وهذا  
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عليه  حصلنا  الذي  التعهد  ان  اعتقد  عليه. 
يف الجلسة االخرية من تيار املستقبل يعطل اي 

نصاب ألي جلسة مقبلة.
املفروض ان نصل اىل قانون انتخاب. بعد تشكيل 
التعاون للوصول اىل  لجنة درس القانون يقتيض 
السياسية  النيات  توافرت  متى  متقاربة  نقاط 
التزامها،  ينبغي  ووقائع  رشوط  هناك  النجازه. 
ويجب ان ال يتطلع اي فريق سيايس يف التحالفات 
يف  مطلقة  غالبية  له  يؤمن  قانون  اىل  القامئة 
الربملان. مثة مرشوعان متقاربان جدا هام مرشوع 
قدمناه  الذي  واملرشوع  والتحرير  التنمية  كتلة 
نحن وتيار املستقبل والحزب التقدمي االشرتايك. 
الفوارق بينهام بسيطة، وتقف عند الدوائر التي 
واحد  تطبيق  االمكان  يف  فقط.  نائبني   تحوي 
النسبية  من هذين املرشوعني، وهام ال يطبقان 
الكاملة، وال النظام االكرثي الكامل، وال يلغيان ايا 
من االفرقاء السياسيني الكبار كام ميكن ان تفعل 
النسبية الشاملة. املختلط  بني االكرثي والنسبي 

قاعدة جيدة لالتفاق عىل تفاصيله.

 ،2016 سنة  يف  الرئيس  انتخاب  يتم  مل  حال  يف 
الربملان  سيكون  انتخاب،  قانون  اىل  نتوصل  ومل 
مشلوال. نحن مع  انجاز قانون انتخاب يف ارسع 
االنتخابات  اجراء  مع  لسنا  لكننا  ممكن،  وقت 
بكل  الرئايس.  االستحقاق  امتام  قبل  النيابية 
عن  قيل  ما  كل  رغم  الحايل،  الربملان  بساطة 
يف  الشغور  ملء  ودستوري.  رشعي  التمديد، 
سدة الرئاسة يبقى اولوية وبعدها يتم تصحيح 
الخلل. لو اجرينا االنتخابات قبل الرئاسة تستقيل 
الحكومة وعندها َمن يتوىل مهمة االستشارات يف 
يسمي  َمن  للجمهورية؟  رئيس  ظل عدم وجود 
رئيسا للحكومة؟ وَمن يصدر املراسيم؟ مثة اسباب 
تفرض استحقاق الرئاسة اوال، اهمها عدم التخيل 

عن اولوية الرئيس ورضورته.
رغم كل ما يقال عن تسويات يف املنطقة،  فهي 
الداخيل،  الخطاب  عىل  نعول  بعيدة.  زالت  ما 
اذا  االساسية.  االولويات  مراعاة  من  هنا  بد  وال 
وضعت السلة، ال ميكن تقديم اي استحقاق عىل 

انتخابات الرئاسة".

لسنا مع انتخابات نيابية 
قبل انتخاب الرئيس، وثمة 

محاذير دستورية

عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا.

عضو كتلة املستقبل النائب جامل الجّراح: "نأمل 
سنة  غرار  عىل   2016 سنة  تكون  ال  ان  يف  اوال 
2015، علام ان تعطيل الترشيع تعطيل لكل البلد 
واداراته،  وسياسته  وامنه  واقتصاده  ومؤسساته 
اضافة اىل موازنته ومشاريعه الرضورية. الظرف 
اخرتاع   السياسية  القوى  عىل  فرض  االستثنايئ 
ترشيع الرضورة الذي متت عىل اساسه الجلسة 
الترشيعية االخرية. اعتقد ان املشاريع التي اقرت 
واقرارها  املعالجة  اىل  حاجة  يف  وكانت  كثرية، 
ومن غري املفيد تأجيلها. منر اليوم يف فرتة خالف 
ان ال نختلف عليه هو  سيايس كبري، وما يجب 
امننا االقتصادي الذي يستدعي اقرار عدد كبري 
من املشاريع، بعضها ال يزال يف حاجة اىل اقرار، 
القطاعني  بني  الرشاكة  قانون  املثال  سبيل  عىل 
يقر  ومل  بالكهرباء  يتعلق  الذي  والعام  الخاص 
حتى االن. من البديهي اقرار كل ما يتعلق بامننا 
حجم  ان  يعلم  وكلنا  واالقتصادي،  االجتامعي 

حكمت  النائب  واالصالح  التغيري  تكتل  عضو 
ديب: "االزمة موجودة ما دامت هناك مشكلة  
تصميمنا  ينصب  لذا  وتوازناتها.  السلطة  يف 
التعاطي  الزمنا هذا  عىل ايجاد مبدأ املشاركة. 
ومطالبة  تصحيح  هناك  يكون  ان  عىل  واجربنا 
باعادة التوازن. توارثنا هذه املشكلة منذ دورة 
1992 اىل ان وصلنا اىل واقع مل يعد من الجائز 
التغايض عنه. مثة مسألة تشمل فريقا واسعا من 
اللبنانيني ال يتمثلون يف السلطة، كام نص ميثاق 
الدستور. هذا  منه  انبثق  الذي  الطائف  اتفاق 
التمثيل ال يتم بالفاعلية الحقيقية لكل مكونات 
املجتمع اللبناين. ال بد هنا من وضع حد لهذا 

االمر عرب السياسة وليس بواسطة العنف.
ان  السيام  املقبلة،  السنة  يف  مخرجا  اتوقع 
الكالم بدأ عن تسوية. لكن يجب ان ال تكون 
شكلية، فيجري تأجيل املشكلة اىل ستة اعوام 
اخرى، واقصد رئاسة الجمهورية. نحن عرضنا 
وانتخاب  الدستور،  تعديل  عىل  تعتمد  حلوال 
قانون  اىل  الذهاب  او  الشعب،  من  الرئيس 
يحرتم  حل  اي  نؤيد  التمثيل.  يصحح  انتخاب 
وتوجهنا  قانون  وضع  تم  اذا  املواطنني.  ارادة 
االمر عىل شكل  يكون هذا  ال  االنتخابات  اىل 
ووقفنا  متديدان  حصل  مبكرة.  انتخابات 
سابقا  النيايب  االستحقاق  وكان  ضدهام، 
لالستحقاق الرئايس. لو احرتمنا املواعيد ملا كنا 
 2016 عام  يف  ميكننا  الوضع.  هذا  اىل  وصلنا 
الذي  الدور  بفضل  النيابية  االنتخابات  اجراء 

الجّراح: قانون اإلنتخاب 
ال ُيفّصل على قياس أحد

ديب: تطبيق النسبية في 2016
يعكس األحجام الحقيقية

خسائرنا السنوية يف الكهرباء يقدر مبلياري دوالر 
عىل نحو مبارش، ومليارات الدوالرات عىل نحو 

غري مبارش.
تبقى االولوية عندنا النتخاب رئيس الجمهورية 
النه يشكل رأس السلطة، ويف غيابه تعطلت كل 
الهاوية،  منتصف  يف  اصبحنا  اليوم  املؤسسات. 
اقتناع  اىل  نصل  مل  اذا  قعرها  اىل  وسننزلق 
املؤسسات.  وتفعيل  رئيس  انتخاب  برضورة 
هذا االمر هو االهم الن انتخاب الرئيس يعني 
تفعيل  بعده   ويأيت  السلطة،  تكوين  اولوية 
الترشيع، ودور تشكيل حكومة فاعلة، وتفعيل 
عمل الربملان الذي يجب ان يكون بعد انتخاب 
الرئيس يف حال انعقاد دائم  كهيئة عامة القرار 
املشاريع املرتاكمة التي تساهم يف انقاذ البالد. 
نعرف ان حجم الفقر يف لبنان يزداد مع تضاؤل 
فرص العمل، ويرمي كثريون بانفسهم يف البحر 
من اجل الهجرة، ويشرتون جواز السفر السوري 

تؤديه االجهزة االمنية، علام ان االستقرار ممتاز 
الريايض  املاراتون  سباق  اقامة  بعد  لبنان.  يف 
من  شخص  الف   40 نحو  مبشاركة  بريوت  يف 
اجراء  االمكان  يف  يصبح  العامل،  ودول  لبنان 
االنتخابات. الدولة جاهزة لهذا االمر، واملجتمع 
والحراك الشعبي يطالبان به. املأزق الحقيقي 
بدأ من هنا، ونحن نستطيع تفكيكه بواسطة 
عند  الدول  تفعله  ما  غرار  عىل  االنتخابات 
مرورها يف ازمات. وهذا ما اقدمت عليه تركيا 
اخريا. هذا املنطق الذي نأمل يف ان يتحقق يف 

السنة الجديدة.
االنتخابات  هذه  اىل  ماسة  حاجة  يف  نحن 
كل  لتنال  ومنصف  عادل  قانون  مظلة  تحت 
عمل  تسهيل  الجميع  الطوائف حقوقها. عىل 
اللجنة املولجة وضع قانون االنتخاب واقراره، 
كل  تعطي  التي  النسبية  مبدأ  اىل  والذهاب 
صغريا.  حجمه  كان  مهام  حقه  حق  صاحب 
السيايس  وتياره  الحريري  سعد  الرئيس  ندعو 
يرفضها  َمن  ان  علام  بالنسبية،  االقرار  اىل 
ال  التمثيل  من  ميلك حجام  الذي  الطرف  هو 
يتطابق مع حجمه الحقيقي. كل ما له عالقة 
املصلحة  تقتضيه  وما  السلطة،  تكوين  باعادة 
للنزول  ومستعدون  نعارضه،  ال  للبالد،  العليا 
يف  فعلنا  ما  غرار  عىل  والترشيع  املجلس  اىل 
الجلسة االخرية. ما يسميه البعض رشوطا هنا 
االشارة  من  بد  ال  لذا  مبادىء.  نحن  نسميها 
بالدور املطلوب  النيابية قامت  اللجان  اىل ان 

الجمهورية  رئاسة 
وتستعمل  مختطفة 

ورقة تفاوض في 
االقليمي الواقع 

ندعو الرئيس سعد 
الحريري وتياره السياسي 

الى االقرار بالنسبية

عضو كتلة املستقبل النائب جامل الجرّاح.

عضو تكتل التغيري واالصالح النائب حكمت ديب.

رئاسة  بأن  االعرتاف  من  بد  ال  الغاية.  لهذه 
تفاوض  ورقة  وتستعمل  مختطفة،  الجمهورية 
اللبنانيني  جعل  االمر  هذا  االقليمي.  الواقع  يف 
االستكانة  مامرسة  خيارين:  امام  يقفون 
االرهاب،  وتفاعل  االقتصاد  وانهيار  واالنتظار 
والتوجه  االقليمي  الواقع  بعزل  قرار  اتخاذ  او 
اىل انتخاب رئيس للبالد. علام اننا يف آخر سلم 

اهتاممات العامل. 
رضورية.  من  اكرث  االخرية  الترشيعية  الجلسة 
ولوال  جهود الرئيس سعد الحريري وتدخله ملا 

كانت  اذا  املسيحي.  املكون  غياب  انعقدت يف 
كل جلسة ترشيعية تحتاج اىل هذا الجهد من 
االتصاالت والتضحيات، هذا يعني اننا ال نعيش 
الرئيس  اتخذ  اخرى  بلد مستقر.  من جهة  يف 
نبيه بري خطوات عملية من خالل تأليف لجنة 
درس قانون االنتخاب عىل مدار شهرين، وهذا 

امر جيد. 
قانون  يف  سياسية  مسلامت  تتوافر  ان  يجب 
االنتخاب، ويقتيض ان ال يفصل عىل قياس جهة 
معينة، ومن ابرز هذه املسلامت غموض نتائجه.  

مواصفات  وفق  قانون  اىل  الذهاب  ينبغي 
تتوافر فيها صحة التمثيل والحفاظ عىل الوحدة 
اذا  الدوائر.  الوطنية والرشاكة يف تحديد شكل 
التوصل  ميكننا  النقطتني،  هاتني  عىل  البناء  تم 
اىل قانون االنتخاب خالل شهرين. واال سيحيل 
الرئيس بري القانون اىل اللجان املشرتكة، وهي 
انتاج  النهاية  يف  ميكن  ال  دستورية.  مؤسسة 
شك  ال  منازلهم.  يف  يجلسون  واالفرقاء  قانون 
املقبلة  السنة  االنتخاب يف  انضاج قانون  ان  يف 

يعترب انجازا، وهذا ما يجب ان يحصل".

الجلسة  يف  طرح  ما  بدليل  السنة،  هذه  منها 
الترشيعية من امور مالية وغريها. علام ان مثة 

لجانا ما زالت تنتج حتى اآلن.
املنطقة  باوضاع  يتأثر  لبنان  ان  نخفي  ال 
الخطر  ناقوس  دق  الذي  االرهاب  بسبب 
للسياسيني، وحضهم عىل التوصل اىل التقارب 
هذا  التسوية.  من  نوع  وايجاد  بينهم  ما  يف 
االمر يدعونا اىل ايجاد حل تسود من خالله 
املقبلة  السنة  خالل  والتوافق  الضمري  لغة 

بلوغا اىل حلول جذرية".
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مجلس الوزراء: يجتمع... ال يجتمع

تحقيق

حكومة  عىل  الوطأة  ثقيل   2015 عام  كان 
الرئيس متام سالم، بعدما طغت عليها خالفات 
اجتامعات  عّطل  ما  وزرائها  بني  نشبت 
من  االوىل  االشهر  من  بدءا  الوزراء  مجلس 
السنة. عىل ان االشهر الستة االخرية ادخلتها 
يف غيبوبة، انقطعت معها عن الجلسات اال 
يف حاالت نادرة. امتنع قسم من الوزراء عن 
ما  العادية،  وغري  العادية  املراسيم  توقيع 
ضاعف يف تعطيل مصالح املواطنني والدولة 
واملشاريع  املراسيم  مئات  تراكمت  آن.  يف 
العام  االنفاق  يطاول  ما  منها  تواقيع.  بال 
التقاعد  عىل  احيلوا  موظفني  وتعويضات 
او قدموا استقاالتهم، ومنها ما يشمل عمل 
االدارات العامة والخاصة. االهم عدم االيفاء 
ببعض االتفاقات املربمة مع دول وصناديق 

وتم استيعابه بعد اكرث من جلسة استثنائية 
وعادية بقرار تكليف الجيش اتخاذ التدابري 
وضبط  البلدة  لدخول  مناسبة  يراها  التي 
االمن فيها. بقي انعقاد الجلسات قامئا حتى 
ايلول ملناقشة القضايا االساسية املختلف   9
االمنية.  التعيينات  موضوع  وبخاصة  عليها، 

لكن من دون قرارات مهمة.
بقي موضوع التعيينات االمنية عالقا، وطرح 
املشنوق  نهاد  والبلديات  الداخلية  وزير 
تعيني العميد عامد عثامن مديرا عاما لقوى 
ارصار  بسبب  قرار  يتخذ  مل  الداخيل.  االمن 
امنية  تعيينات  سلة  عىل  آذار   8 وزراء  
مجددا  الخالف  حصل  متكاملة.  وعسكرية 
بعد اصدار وزير الداخلية قرار تأخري ترسيح 
اللواء  الداخيل  االمن  لقوى  العام  املدير 
دون  من  جلسات  فعقد  بصبوص،  ابراهيم 
الرضوري  عدا  ما  ومراسيم،  قرارات  صدور 

جدا.
بدأت تلوح يف افق نهاية متوز مشكلة انتهاء 
عقود رشكة “سوكلني” لجمع النفايات، بعد 

مانحة وصديقة نتيجة عدم توقيع املراسيم 
والقروض  الهبات  من  كثري  وفيها  الالزمة، 

امليرسة لتنفيذ مشاريع انتاجية وامنائية.
اقلعت   ،2015 عام  من  االول  النصف  يف 
االتفاق  حول  عسري  مخاض  بعد  الحكومة 
شغور  بعد  القرار  واتخاذ  العمل  آلية  عىل 
بني  جلسات  فعقدت  الجمهورية،  رئاسة 
مئات  فيها  اتخذت  وحزيران  الثاين  كانون 
الشغور يف عدد من  القرارات، وجرى ملء 
ايار  يف  عقدت  والقضائية.  االدارية  املواقع 
مرشوع  ملناقشة  جلسات  خمس  من  اكرث 
كاملة  اقرارها  يتم  مل  لكن  العامة،  املوازنة 

بسبب الخالفات الحقا.
عرسال  يف  االمني  الوضع  مشكلة  فتحت 
السجال والخالف مجددا يف بداية حزيران، 

مل تحظ حكومة املصلحة الوطنية برئاسة الرئيس متام سالم بالفرص الالزمة التي ارادها 
رئيسها لتحقيق االنجازات التي وعد بها، السيام منها مواكبة انتخاب رئيس للجمهورية 
خالفاتها  يف  غارقة  الحكومة  عىل   2015 عام  مر  واساسية.  مهمة  مشاريع  وتحقيق 

ومناكفات وزرائها وشل اجتامعاتها

جلسات خالفية في مجلس الوزراء أكثر منها منتجة
2016: ماذا ينتظر الحكومة؟

غاصب مختار

توقفت  العقود.  هذه  تجديد  عىل  الخالف 
تتفاقم،  املشكلة  وبدأت  النقل  عمليات 
ان  قبل  الشوارع  يف  النفايات  وتراكمت 
يتم نقلها اىل مكبات عشوائية، رغم توصل 
الوطنية  الخطة  عىل  اتفاق  اىل  الحكومة 
محمد  البيئة  وزير  اعدها  التي  ملعالجتها 
املشنوق. جرى فض عروض الرشكات، لكن 
الغى  االسعار  ارتفاع  عىل  الوزراء  اعرتاض 

املناقصات، يف جلسة عقدت يف آب.
من  عددا  ووقعوا  الوزراء  عاد  ذلك  مع 
الدولة.  حركة  تتعطل  فلم  املهمة،  املراسيم 
تصدير  فروق  الدولة  دعم  اهمها  من 
املنتجات الزراعية بحرا اىل دول الخليج. لكن 
الخالف وقع مجددا بعد اصدار وزير الدفاع 
قرار تأخري ترسيح قائد الجيش العامد جان 
آذار   8 وزراء  من  عدد  فقاطع  قهوجي، 
الجلسات، من 27 آب حتى 9 ايلول، حيث 
املشكلة  انحرصت  الجلسات.  آخر  عقدت 
االساسية يف آلية عمل مجلس الوزراء واتخاذ 
القرار يف ظل الشغور الرئايس. كان الخالف 
 65 املادة  باعتامد  يقول  َمن  بني  محصورا 

القرار  اتخاذ  او  التوافق  اي  الدستور،  من 
باالكرثية، ورأي معارض يقول باتخاذ القرار 

باالجامع.
الزراعة  وزير  تكليف  تم  الفرتة  خالل هذه 
ملعالجة  جديدة  خطة  وضع  شهيب  اكرم 
الوزراء،  مجلس  يف  اقرت  النفايات  مشكلة 
مطامر  بطمرها يف  اوىل  مرحلة  وتقوم عىل 
صحية يف بعض املناطق. لكن الخالف حصل 
املناطق  يف  املطامر  اماكن  عىل  مجددا 
تنفيذ  دون  من  الخطة  وبقيت  املقرتحة، 

واستمر تراكم النفايات يف الشوارع.
الحكومة  رئيس  ظل  حصل،  ما  كل  رغم 
مقاربة عمل مجلس  التوافق يف  مرصا عىل 
نفسه  الوقت  يف  يكرر  كان  لكنه  الوزراء. 
انها  معتربا  والشلل،  التعطيل  يقبل  لن  انه 
السلطة التنفيذية الدارة امور العباد والبالد، 
املالية  امللحة ال سيام  املسائل  وخصوصا يف 
منها. اكد املقربون من الرئيس سالم انه فكر 
اكرث من مرة يف االعتكاف - لتعذر االستقالة 
الرأي  مكاشفة  او   - الرئايس  الشغور  نتيجة 
العام بالحقائق واسباب التعطيل. كان يرى 

ان هذه الخيارات قد تعقد الوضع اكرث، وقد 
تطيح كل امكان للتفاهم عىل حل املشكالت 
االتصاالت  ومواصلة  الرتيث  فقرر  العالقة، 
وتفاهامت  حلول  اىل  التوصل  ومحاوالت 

تحفظ الحكومة ومصلحة البلد.
انتهت السنة عىل استمرار الخالفات، وطوي 
واتخاذ  العمل  آلية  موضوع  عن  الحديث 
السياسية  القوى  امام  طرح  ما  القرارات، 
معضلة كيفية تسيري مرافق الدولة، وبخاصة 
الدولة  موظفي  رواتب  رصف  تعذر  مع 
نتيجة عدم وجود موازنة، فكان الخيار عقد 
قوانني  تقر  النواب  جلسة ترشيعية ملجلس 
تحويل االعتامدات من احتياطي املوازنة، اىل 
اقرار قوانني متعلقة مبالية الدولة واالتفاقات 

الدولية.
من  الخروج  كيف  االسايس:  السؤال  بقي 
وما  التنفيذية،  السلطة  عمل  شلل  معضلة 

هو مستقبل الحكومة؟ 
الرتبية  ووزير  قزي  سجعان  العمل  لوزير 
ينتظر  ما  يف  نظر  وجهتا  بوصعب  الياس 

حكومة الرئيس سالم يف السنة الجديدة.

دوامة  من  الخروج  اىل  السبيل  كيف   ■
الخالفات والتعطيل يف مجلس الوزراء؟

عىل  الخالف  بل  الحكومة،  عىل  خالف  ال   □
والعراقيل  نشهدها  التي  املشكالت  كل  البلد. 
املكونات  نظرة  اختالف  ناتجة من  توضع  التي 
اللبنانية اىل مستقبل لبنان والدولة كنظام وحكم 
وتوازن طائفي. مثة فريقان يف البلد بعد اتفاق 
الطائف ال  بعد  ناله  ما  ان  يعترب  اول  الطائف. 
يكفي ويريد تحسني وضعه اكرث، وثان يعترب ان 
ما خرسه كان مجحفا ومل يؤد اىل توازن طائفي 
او سيايس جديد يسمح ببناء دولة تستقر فيها 
شؤونها.  وتسيري  حكمها  ويسهل  مؤسساتها 
ما يجري يف  لذلك يسعى كل فريق من خالل 
وضعه.  يف  النظر  يعيد  ان  اىل  االوسط  الرشق 

لكن املؤسف اننا كمكونات سياسية لبنانية 

قزي: معالجة الوضع الحكومي
تتطلب تفكيرا في تطوير النظام

وزير العمل سجعان قزي.
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من  النظام  يف  حصصنا  تحسني  عن  نبحث 
دون اعتبار تحسني مصلحة لبنان كدولة يف هذا 
الرشق، ما يؤدي اىل خسارة االثنتني معا: حصتنا 
يف الدولة وحصة  لبنان يف الرشق االوسط. لذلك 
فان معالجة الوضعني الحكومي والنيايب، ووضع 
يجب  اخرى،  رسمية  او  دستورية  مؤسسة  اي 
النظام.  تطوير  يف  جدي  تفكري  من  ينطلق  ان 
وجود  يشء  كل  قبل  يستدعي  التطوير  هذا 
اللبناين  بالنظام  اي مس  للجمهورية ألن  رئيس 
يفقد  للجمهورية،  رئيس  غياب  يف  والدستور 
اي محاولة اصالح دستوري الضوابط والحدود، 
املؤسسات  ناظم  هو  الجمهورية  رئيس  ألن 
حني  ووحدتها.  البالد  ورمز  الدستور  وحامي 
ننتخب رئيسا من اي جهة سياسية كان، يدعو 
اىل هيئة حوار وطني تؤلف لجنة خرباء يف علم 
الحاصلة  التطورات  الدستور، تكب عىل دراسة 
وكيفية اعادة النظر يف النظام. لكن اعادة النظر 
يف النظام تتطلب االنطالق من اساسني: وحدة 
 1943 ميثاق  عىل  والحفاظ  والشعب،  االرض 
ودستور الطائف، الن الخروج عن هذه الثوابت 

يجعل االصالح غري مجد.

او  جديد  دوحة  اتفاق  اىل  حاجة  مثة  هل   ■
جديد  طائف  اىل  او  الطائف  اتفاق  تعديل 

لضامن تحقيق املشاركة والتوزان الحقيقي؟
□ ال تجوز املقارنة بني اتفاق الدوحة واتفاق 
لتشكيل  تسوويا  ترتيبا  كان  االول  الطائف. 
ايدناه  سواء   - الثاين  شكل  حني  يف  الحكومة، 
ام ال - ميثاقا وطنيا تحول اىل دستور للدولة. 
نحن نحرتم الدستور، لكن يف املقابل علينا ان 

لوقف  وضع  الطائف  اتفاق  واقعيني.  نكون 
كل  وتاليا  لبنان،  يف  دائرة  كانت  التي  الحرب 
مرحيل،  النار  اطالق  وقف  اىل  يهدف  اتفاق 
ليصبح  نفسه  بتطوير  يسمح  مرحيل  هو  وما 
مرتبطة  الطائف  اتفاق  دميومة  دامئا.  اتفاقا 
بسد الثغر التي برزت فيه، سواء يف اثناء وجود 
السوريني يف لبنان ام بعد خروجهم. الالفت ان 
مل  الطائف  اتفاق  يف  النظر  اعادة  اىل  الدعوة 
تصدر فقط عمن يعارضه، بل عن ثالثة رؤساء 
الياس  هم  مؤيديه،  غالة  من  كانوا  جمهورية 
كشفوا  سليامن،  وميشال  لحود  واميل  هراوي 
الثغر الدستورية ودعوا اىل سدها ليصبح هناك 
نفسها  الدولة  فتحكم  املؤسسات،  بني  توازن 

من دون وسيط.

صورتها  او  الحكومة  مستقبل  ترى  كيف   ■
رئيس  انتخاب  تأخر  اذا  خصوصا   ،2016 عام 

للجمهورية؟
يف  بل  الحكومة،  مستقبل  يف  يوما  افكر  مل   □
ليس عىل  الرهان  الجمهورية.  رئاسة  مستقبل 

الحكومة، بل ماذا سيحصل برئاسة الجمهورية. 
كان  وما  املوت”،  “قلة  من  تعيش  الحكومة 
انتخاب  جرى  لو  اضافية  ساعة  تعيش  ان  لها 
رئيس للجمهورية. لذلك هي “حكومة مياومة” 
تعيش كل يوم بيومه. ال ارى انها ستتمكن من 
الن  البالد  شؤون  ادارة  يف  عافيتها  استعادة 
اىل  نظرا  متناقضة،  االئتالفية اصبحت  تركيبتها 
ارتفاع حدة الرصاع يف املنطقة، السيام يف سوريا 
ينتمي  التي  والخليجية  االيرانية  املحاور  بني 

اليها معظم مكونات هذه الحكومة.

■ هل تعتقد انه ال بد من وضع قانون لتنظيم 
الوزراء - موجود اصال يف صيغة  عمل مجلس 
للخالفات حول  لوضع حد   - يطبق  مل  مرسوم 
مسائل تقنية احيانا وليس بالرضورة سياسية؟ 

ليست  الحكومة  تواجهها  التي  املشكالت   □
بل  تلك،  او  للعمل  اآللية  هذه  من  نابعة 
متثل  مبا  بتعطيلها  سيايس  قرار  وجود  من 
املؤسسة  كونها  خالل  ومن  رئيسها  خالل  من 
اننا  الواضح  من  الرشعية.  املكتملة  الوحيدة 
الجمهورية،  لرئاسة  كامال  تعطيال  نعيش 
وتعطيال  النواب،  ملجلس  عمالنيا  وتعطيال 
الدستوري،  للمجلس  وشلال  للحكومة،  عمليا 
ورضبا ملعنويات الجيش اللبناين عرب التشكيك 
قيادته  تراتبية  قائده ومحاولة مس  يف رشعية 
وضباطه، ما يسمح لنا بالقول ان هناك مخططا 
او  باالصالة  عليه،  يتناوب  معلوما  او  خفيا 
والهدف  وخارجيون،  داخليون  اطراف  النيابة، 
الجديدة  الخريطة  بركب  الكيان  لبنان  الحاق 

للرشق االوسط.

من  الحكومة  اخراج  يصح  اين  من   ■
التعطيل؟ دوامة 

العمل عىل  الحكومة من  تتمكن  □ حتى 
نحو صحيح، عليها ان تبدأ باحرتام الدستور 
بقرار  واحد  وزير  يخرج  عندما  والقوانني. 
منفرد وينفذه بعيدا من موافقة الحكومة، 

بوصعب: الحل في احترام 
الدستور والقوانني واالستحقاقات

ال  مجتمعة  الحكومة  موقف  ان  ويعترب 
قيمة له، هنا تقع املشكلة، وهنا املنعطف 
الخطأ. اذا مل تصحح الحكومة هذا الخطأ، 
شيئا  كأن  عملها  يف  تستمر  ان  ميكنها  ال 
عليه  يختلف  قرار  اي  ان  اقصد  يكن.  مل 
الوزراء وال يتخذ موقف يف شأنه،  مجلس 

ال يمكن مس الدستور 
بال رئيس للجمهورية، 
يحسنون  والسياسيون 

حصصهم على 
حساب الدولة 

اذا لم يحصل تفاهم 
لن يعمل مجلس الوزراء، 

وليس في مقدور احد 
تخطي احد

الحل  املجلس.  يخترص  ان  لوزير  يحق  ال 
الدستور  عىل  الحفاظ  يف  ويكون  سهل 
كانوا  الدستورية.  والقوانني واالستحقاقات 
ميشال  العامد  عند  املشكلة  ان  يقولون 
هذا  لكن  فالن،  تعيني  يريد  النه  عون 
املطلب صار وراءنا ومل يتغري يشء. مطلبنا 

شخصنة  نريد  ال  ونحن  هو،  هو  يزال  ال 
والقوانني،  الدستور  احرتام  نريد  املوضوع. 
اختصاره  وعدم  الوزراء  مجلس  واحرتام 
يراجعوا  ان  الجميع  امتنى عىل  يف شخص. 
مواقفهم ولنتخذ القرار الذي نجمع عليه. 
يف  يتخذ  ان  يجب  القرار  ان  يعني  ما 
عىل  اتفقنا  اذا  خارجه.  ال  الوزراء  مجلس 

هذا االمر نحلحل االمور.

عمل  آلية  تنظيم  اىل  حاجة  مثة  هل   ■
مجلس الوزراء؟

ابدا، يف غياب رئيس الجمهورية نرفض   □
او مرسوم الدارة شؤون مجلس  قانون  اي 
الوزراء بطريقة مختلفة. نحن مع انتخاب 
اىل  االمور  وعودة  الجمهورية  رئيس 
االمر  هذا  دام  ما  لكن  الطبيعي.  وضعها 
غري حاصل، علينا تدبري امورنا بالتفاهم اىل 
الجمهورية  لرئيس  الرئيس.  انتخاب  حني 
جلسة  يحرض  وعندما  ومكانته،  دوره 
يقرر سحب  وهو  يرتأسها.  الوزراء  مجلس 
عليها،  التصويت  او  االساسية  املواضيع 
غري  االمر  هذا  فقط.  كشاهد  يحرض  وال 
يقول  البعض  نفعل؟  فامذا  حاليا،  متوافر 
الوزراء مجتمعا يقرر، اي لدى  ان مجلس 

الـ24 وزيرا هذه الصالحية.

■ ادى ذلك اىل تعطيل مجلس الوزراء؟
اىل  وصلنا  الننا  التعطيل،  اىل  ادى  نعم   □
مرحلة يختزل فيها وزير واحد القرار رغام 
يعمل  املجلس  كان  الوزراء.  مجلس  عن 
التفرد، ومتكنا من تعيني عدد   طبيعيا قبل 
الجمهورية.  رئيس  غياب  يف  املوظفني  من 
كان  لكن  تحفظ،  او  اعرتض  رمبا  البعض 
كانت  عليه.  االتفاق  ويتم  مييش  القرار 
اذا  السيايس.  بالتفاهم  تحل  املشكالت 
مجلس  مييش  لن  التفاهم  هذا  يحصل  مل 
تخطي  احد  مقدور  يف  يعد  مل  الوزراء. 
العرقلة  يزيد  االمر  هذا  كرسه.  او  فريق 
كام  بالتفاهم  يكون  والحل  والتعطيل، 
تشكلت الحكومة بناء عىل تفاهم وطني.

■ هل ترى ان من الرضوري تعديل اتفاق 
الطائف؟

الطائف  اتفاق  تعديل  يف  البحث  قبل   □
كام  اوال  صحيحا  تنفيذا  تنفيذه  يف  لنفكر 
هو. عىل رأس  االصالحات التي نص عليها 
االتفاق قانون انتخاب سليم وصحيح يعيد 
ننفذه  عندما  السياسية.  السلطة  انتاج 
بحذافريه نبحث عن امكان تعديله، وميكن 
ال،  ام  ثغر  فيه  كانت  اذا  نرى  ان  حينها 
رئيس  بصالحيات  يتعلق  ما  يف  خصوصا 

الجمهورية.

■ اي آلية ميكن ان تطبق حاليا يف مجلس 
الوزراء اىل حني انتخاب الرئيس؟

عليه  اتفقنا  ما  ان  اجزم  ان  استطيع   □
اعرتض  اذا  انه  لجهة  االصلح،  هو  موقتا 
القرار.  يطبق  ال  سيايس  مكون  من  اكرث 
من  الحكومة  مكونات  اكرثية  فان  للعلم، 
فريقي 8 و14 آذار مع هذا الخيار. ما دام 
نفرض  ان  ميكن  ال  االكرثية،  موقف  ذلك 

التفاهم  هذا  غري  الوزراء  مجلس  عىل 
الذي حصل. اي ان النصف زائدا واحدا يف 
للحياة.  قابل  غري  للجمهورية  رئيس  غياب 
اعرتض  اذا  عليها.  اتفقنا  معادلة  هناك 
غياب  يف  القرار  يتخذ  ال  مكون  من  اكرث 
عن  نتكلم  اننا  علام  الجمهورية.  رئيس 
من  وزراء  مجموعة  وليس  سيايس  مكون 
مستقلني  انفسهم  يسمون  اربعة،  او  ثالثة 
ينتهي وجودهم ودورهم بعد انتهاء عمل 
السياسية  املكونات  تبقى  الحكومة.  هذه 
مقبلة،  حكومة  اي  يف  موجودة  االخرى 
او  سياسية  او  نيابية  ككتل  قامئة  النها 

حزبية كبرية تتخطى املراحل.

التغيري  تكتل  يف  اولوياتكم  تغريت   ■
االتفاق  اىل  الرئيس  انتخاب  من  واالصالح 

عىل قانون االنتخاب؟
رئيس  انتخاب  هام  مسألتان  لدينا   □
النيابية. مثة ما هو  جمهورية واالنتخابات 
مهم، ومثة ما هو حاجة. انتخابات الرئاسة 
مهمة جدا لنا، لكن اجراء انتخابات نيابية 
االنتخاب  قانون  الن  االن،  اهم  حاجة 
السلطة  انتاج  يعيدان  االنتخابات  واجراء 
بعد  الجمهورية.  رئيس  انتخاب  ويسهالن 
ان  احد  يستطيع  لن  النيابية  االنتخابات 
للجمهورية.  رئيس  انتخاب  وجه  يف  يقف 

وهذا موقف فريقنا السيايس كله. 

وزير الرتبية الياس بوصعب.
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تحقيق

في مهّب التحّوالت اإلقليمية
كيف يواجه لبنان تحّديات 2016  

عشية وداع عام واستقبال آخر، يتعني استقراء املستقبل والتحديات التي ستواجه لبنان من 
مبظلة  ينعم  سنوات  بضع  منذ  والقانونية.  واالقتصادية  والعسكرية  الديبلوماسية  النواحي 
امنية وسياسية ترعاها دول فاعلة عىل املرسح الدويل، ال يخرقها سوى ما تقوم به قوى خارجة 

عنها، بخاصة التنظيامت االرهابية كـ"داعش" و"جبهة النرصة" واخواتهام. 
الداخل  استحقاقات  مواجهة  عىل  وقدرات  تحديات  بأي  2016؟  عام  مع  يطل  لبنان  اي 

والخارج يف آن؟ 
املتقاعد يف  واللواء  رياض طبارة  الدكتور  السابق يف واشنطن  السفري  العام" حاورت  "االمن 
الجيش عبد الرحمن شحيتيل واستاذ القانون الدويل يف الجامعة اللبنانية الدكتور حسن جوين 

يف ما قد تحمله السنة الجديدة. 

املنطقة،  يف  الجارية  االحداث  وضعت 
السورية،  االرايض  عىل  منها  السيام 
لبنان الدولة واملؤسسات والشعب امام 
التنبه  من  بد  ال  استحقاقات  سلسلة 
يستدعي  ما  واخطارها.  حجمها  اىل 
عىل  عنها  الناجمة  التحوالت  مواجهة 
كل املستويات، لتخفيف وطأة االخطار 

املنتظرة وانعكاساتها املحتملة

■ يعيش لبنان يف منطقة مضطربة منذ عقد 
ان  قبل  به،  يحوط  ما  نتيجة  عقد  ونصف 
حدود  عىل  ويصبح  السورية  االزمة  تنفجر 

النار، ما التحديات التي عربها اىل اليوم؟
االزمة  اىل  بالنسبة  الحالية  املرحلة   □
كانت  كام  وفاوض"،  "حارب  هي  السورية 
عىل  االخرية  االمريكية  الحرب  يف  الحال 
متخاصامن  هناك  كان  بينام  فييتنام. 
رئيسيان اثنان يف فييتنام  )فييتنام الشاملية 
متخاصم:   من  اكرث  سوريا  يف  وامريكا(، 
املعارضة  ايران،  روسيا،  وحلفاؤها،  امريكا 
امريكا  "داعش".  "النرصة"،  جبهة  السورية، 
النهايئ،  الحل  حول  روسيا  مع  خالف  عىل 
اقله عىل دور بشار االسد واعضاء يف نظامه 
وفاق  عىل  ليست  روسيا  السالم.  عملية  يف 
ما  عىل  املوضوع  هذا  حول  ايران  مع  تام 
الحل  حول  ايضا  منقسمة  املعارضة  يظهر. 
"النرصة"  بني  مميت  خالف  وهناك  النهايئ 
تقوم  اخرى  دول  وتسع  امريكا  و"داعش". 
)بعضها  و"النرصة"  "داعش"  عىل  بغارات 
وكندا(،  الخليج  كدول  بهدوء  انسحب 
وروسيا تغري عىل مواقع الجيش الحر اساسا 
وتساندها  دربتها  التي  القوات  ذلك  يف  مبا 
امريكا. كل هذه الدول اجتمعت يف ترشين 
ما  اطار  يف  املنرصمني  الثاين  وترشين  االول 
يسمى "فيينا 1" و"فيينا 2"، تحضريا لـ"فيينا 
مىض  التي  السورية  لالزمة  حل  اليجاد   "3
اشهر،  ومثانية  سنوات  اربع  نحو  عليها 
الف  و300   250 بني  ما  ضحيتها  وذهب 
قتيل، ولرمبا اكرث من 750 الف جريح، ونزح 
وتهجر  نسمة،  ماليني   8 زهاء  الداخل  يف 
حتى  شخص  ماليني   4 من  اكرث  الخارج  اىل 
يعادل  ما  السنة.  هذه  من  الثاين  ترشين 
املتحدة  الواليات  سكان  عدد  اىل  بالنسبة 
عىل سبيل املثال نحو 14 مليون بني قتيل او 
نازح ومهجر.  جريح، واكرث من 167 مليون 
تؤمن  ان  منها  كل  تحاول  عظمى،  دول 
مصالحها الخاصة يف الحل النهايئ، تجتمع يف 
فيينا اليجاد حل سحري الكرب مأساة انسانية 

طبارة: املظلة الدولية ال تخرقها
سوى التنظيمات اإلرهابية

يف هذا العرص، كام تسميها بعض املنظامت 
العاملة عىل االرض، بدءا بتحديد  االنسانية 
َمن هي القوى االرهابية بني املتحاربني وَمن 
املفاوضات، ما ال يبرش  سيمثل املعارضة يف 
القريب. لكن  ايجابية يف املستقبل  بخواتيم 
الوصول  تحاوالن  وايران  روسيا  املقابل،  يف 
املتبقية  السنة  خالل  االزمة  خواتيم  اىل 
لعلمهام  اوباما،  باراك  الرئيس  عهد  من 
تشددا  اكرث  سيكون  بعده  سيأيت  َمن  بأن 
املنتظر  من  لذا  الخارجية.  السياسة  يف  منه 
عسرية،  مفاوضات  سنة   2016 تكون  ان 
طويلة، ومكثفة حول امللف السوري ترافق 
التي  السنة  هذه  االرض.  عىل  رشسة  حربا 
تشكل  الدولية  الديبلوماسية  فيها  ستنشط 
لتحقيق بعض  اللبنانية  للديبلوماسية  فرصة 

2016 ستكون سنة 
مفاوضات عسيرة ترافق 

حربا شرسة

سفري لبنان السابق يف واشنطن الدكتور رياض طبارة.

التخفيف  او  للبنان، ومحاولة درء  املكاسب 
عليه،  واالقتصادية  االمنية  التداعيات  من 
للدخول  له  فتح  قد  بابا  هناك  ان  وبخاصة 
عىل الخط الديبلومايس من خالل ارشاكه يف 
مامثلة  اجتامعات  ورمبا  فيينا،  اجتامعات 

اخرى يف املستقبل.

■ هل ال تزال مثة مظلة امنية دولية واقية؟ 
بضع  منذ  لبنان  ينعم  الحظ،  لحسن   □
دول  ترعاها  وسياسية  امنية  مبظلة  سنوات 
فاعلة  ودول  وايران،  كالسعودية  اقليمية 
وروسيا،  امريكا  بخاصة  الدويل،  املرسح  عىل 
خارجة  قوى  به  تقوم  ما  سوى  يخرقها  ال 
و"النرصة"  "داعش"  السيام  االتفاق  عن 
تقاطع  اىل  يعود  املظلة  سبب  واخواتهام. 
برضورة  الدول  لهذه  املرحلية  املصالح 
الحفاظ عىل االستقرار يف لبنان. هذا الواقع 
يقوي موقع لبنان التفاويض مع هذه الدول. 
الرعاية  هذه  من  اللبنانيني  يعني  ما  اول 
لبنان  يف  السوريني  الالجئني  بقضية  يتعلق 
االمم  مفوضية  بحسب  عددهم،  بلغ  الذي 
ما  الجئ  مليون   1.2 نحو  لالجئني،  املتحدة 

لبنان  سكان  من  تقريبا   %30 يشكل 
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لبنانيني  ثالثة  لكل  الجئ  اي  املقيمني، 
تقريبا. عىل سبيل املقارنة، بلغ عدد الالجئني 
الذين عربوا املتوسط اىل اوروبا هذه السنة، 
الرسمية،  االوروبية  االحصاءات  بحسب 
زهاء 700 الف الجئ سوري ومن جنسيات 
اىل  يصل  وقد  وغريها.  وآسيوية  افريقية 
من  اقل  سيشكل  ما  السنة،  آخر  يف  مليون 
البالغ  االورويب  االتحاد  سكان  من   %0.2
يعادل  ما  اي  نسمة،  ماليني   510 عددهم 

اقل من الجئ واحد لكل 510 اشخاص.

■ كيف ميكن مواجهة هذه التحديات؟
□ اول هدف للبنان يف هذا املجال هو السعي 
والنوعية،  املالية  املساعدات،  زيادة  اىل 
املخصصة لالجئني وتلبية حاجاتهم الرئيسية 
والدراسة  والطبابة  وامللبس  املسكن  لتأمني 

ان  يكفي  ال  الرضورية.  التحتية  والبنى 
بل  الدولية،  االجتامعات  يف  بذلك  نطالب 
يف  الديبلومايس  السلك  يجند  ان  يجب 
الدول املانحة ملتابعة هذه املسألة عىل نحو 
متواصل وبناء عىل دراسات واقعية ومقنعة 
الحاجات، اضافة اىل مشاريع محددة  لهذه 
يف االطار نفسه. كام يجب السعي، بالتنسيق 
اي  لالجئني،  املضيفة  االساسية  الدول  مع 
االردن وتركيا عىل وجه الخصوص، اىل اقناع 
خصوصا  بعضهم،  باستضافة  اخرى  دول 
واملغرب  الخليج  كدول  القادرة  الدول 
بني  من  ايضا،  سيتطلب  ما  وغريها،  العريب 
اشياء اخرى، حملة ديبلوماسية مكثفة لدى 
عىل  الحصول  لتسهيل  اقله  الدول،  هذه 
يف  وارسهم.  لذلك  للمؤهلني  عمل  أذون 
ان  ذاتها  والدول  لبنان  عىل  نفسه،  االطار 

تكثف جهودها اليجاد الطرق االسلم لعودة 
انجاح  عىل  والعمل  بالدهم  اىل  الالجئني 
فكرة املناطق اآلمنة التي ما زالت يف مجال 
يف  الالجئني  لعودة  والتحضري  والرد،  االخذ 
النهاية اىل بالدهم. هذا العمل الديبلومايس 
وسياسية.  ادارية  عقبات  تعرتضه  املكثف 
الفاعلة،  الدول  يف  السيام  السفراء،  فمراكز 
وغريهام.  واشنطن  وقريبا  كباريس  شاغرة 
التعيينات  تحصل  مل  اذا  املنتظر،  ومن 
السفارات  معظم  الشغور  يشمل  ان  قريبا، 
اللبنانية خالل سنة 2016 التي نعّول عليها 
الشغور  ان  كام  ديبلوماسية.  حملة  اية  يف 
هذا يشمل وسيشمل الوظائف الحساسة يف 
الوزارة نفسها ما سيضاعف العقبات. لبنان 
الجبل  يتسلق  كمن  سيكون  املجال  هذا  يف 

املنيع ويده مربوطة خلف ظهره.

■ اي تحديات يواجهها اليوم لبنان عىل ابواب 
سنة جديدة؟

□ صحيح ان ال قرار خارجيا بادخال لبنان يف 
اتون الحرب الدائرة. لكن الصحيح ايضا ان هذه 
الحرب مل تعد تجد لها االرضية الصالحة داخل 
السياسيني  بعض  استطاعة  يف  يعد  مل  لبنان. 
يقنعوا  ان  امواجها  ركب  يف  رغبوا  الذين 
لبنان  واستطاع  خطابهم،  بصواب  جمهورهم 
االقل  عىل  اليوم  حتى  يعرب  ان  انسانه  بوعي 
تحديات االنجرار اىل حرب طائفية ومواجهات 
البيئة  االرهابية  الخاليا  تجد  ومل  مذهبية، 
يسجل  عليها.  القضاء  يسهل  ما  لها،  الحاضنة 
لالجهزة  الكبري  والوطني  الِحريف  االنجاز  هنا 
مسؤوليها  تفاين  بفضل  نجحت  التي  االمنية 
ووعي عنارصها وثقة الشعب بهم، يف استباق 
الحدث يف كل مرة النقاذ لبنان من مخططات 
ارهابية لو قدر لها النجاح البتىل لبنان بكوارث 
يف  النامئة  االفاعي  ايقظ  فمن  باهظة.  وامثان 
صحارى العرب لتبخ سمومها يف شعوب تعبت 
من شعارات زائفة، واعدا بربيع عريب، فاذا به 

تحديات  ظل  يف  لبنان  اىل  تنظر  كيف   ■
2016؟ 

□ ال يستطيع احد ان ينفي وجود لبنان يف 
منطقة مضطربة منذ عقود من الزمن. بعدما 
تفكك االتحاد السوفيايت نشأ عامل جديد انهى 

شحيتلي: التحديات السياسية 
ليست أقل خطرا من األمنية

جوني: غياب رئيس الجمهورية
قد يضعنا تحت الفصل السابع

نتائج الحرب العاملية الثانية التي تم االتفاق 
عليها يف يالطا، والتي عكست آنذاك امليزان 
العسكري للقوى بعد الحرب. فظهرت معامل  
اليوغوسالفية،  الحرب  يف  الجديد  العامل 
اىل  املانيا  عودة  نتائجها  اهم  من  وكانت 

اسايس  كالعب  الدولية  السياسية  الساحة 
وذلك عىل حساب االتحاد السوفيايت املفكك، 
يالطا وامنا  الذي مل يخرس فقط ما ربحه يف 
لذلك  نتيجة  االورويب.  الحيوي  مجاله  ايضا 

الحرب  يف  املبارش  الرويس  التدخل  جاء 

"عاصفة السوخوي" لتغري يف قواعد اللعبة. ما 
الذي تغري؟  

□ اذا كانت روسيا قد هرعت للتدخل املبارش 
يف الحرب الدائرة يف سوريا، فالنها شعرت بأن 
يهدد  ما  اىل  وصلت  الحرب  هذه  تداعيات 
التغيري  امكانات  وان  الرويس،  القومي  االمن 
امرا  باتت  سوريا  يف  السياسية  الرتكيبة  يف 
واقعا، ولن تقبل روسيا برتك استثامر نفوذها 
سوريا  يف  القرن  نصف  يفوق  الذي  السيايس 
مبارشة  رعاية  دون  من  يتغري  او  يتحول  بأن 
منها. هذا التدخل الرويس املبارش، مؤرش عىل 
ان املنطقة عىل ابواب مرحلة جديدة لتقاسم 
فيينا  مؤمترات  ان  يف  وال شك  نفوذ.  فرض  او 
واالدوار  النفوذ  تقاسم  تعيد  سوف  وغريها 
مفرتق  عىل  ينتظر  اليوم  لبنان  املنطقة.  يف 
الخارج  اىل  امره  يسلم  ان  اما  تاريخي.  طرق 
منتظرا َمن سيؤول الشأن فيه، اىل مفوض سام 
اقليمية  ام مرجعية  القرار؟  او احدى عواصم 
برعاية دولية ليسمح له العيش باستقرار جزيئ 
عىل مدى ربع قرن آخر مجددا، او ان شعبه 
وقادته يثبتون انهم بلغوا سن الرشد فيتداعون 
"داية"  يد  عىل  الثالثة  الجمهورية  والدة  اىل 
لبنانية، يك ينقذوا بلدهم من سوق الصفقات 
والتصدعات التي تنال منه كلام تغريت مصالح 

الدول يف املنطقة.

■ كيف ميكن مواجهة التحديات وما املطلوب 
ظل  يف  القومي  االمن  عىل  للحفاظ  توافره 
يف  القائم  والشلل  الرئايس  الشغور  استمرار 

املؤسسات؟
□ يف ظل شغور رئايس سابقا، سألت مرة قائد 

الخطر االرهابي اآلتي من 
الحدود الشرقية اصبح تحت 

الجيش مطرقة 

اللواء املتقاعد يف الجيش عبد الرحمن شحيتيل. 

يعيدهم الف وخمسمئة عام اىل الوراء بعد ان 
باعادتنا مئة عام فقط  كانت ارسائيل وعدت 

اىل الوراء.

■ هل ال يزال الحياد ممكنا؟
الزعامء  اتفق  الجمهورية  □عىل طاولة رئاسة 
يدور  عام  بالنفس  النأي  عىل  اللبنانيون 
عىل  سوريا،  يف  وتحديدا  العربية  الدول  يف 
ان ما يجري هناك هو حركات شعبية  اساس 
ما  رسعان  لكن  واجتامعية.  سياسية  مبطالب 
االرهايب  الوجه  فظهر  سوريا،  يف  املشهد  تغري 
للتطرف الذي استغل االرضية الصالحة لعمله 
السكان هناك، وبات  الرعب يف نفوس  ليدب 
يدق ابواب حدود لبنان الرشقية. وقد استطاع 
دفاعية  خطوطا  ينىشء  ان  اللبناين  الجيش 
بادئ  يف  السيايس  الرتدد  من  بالرغم  صلبة 
االمر، واالمكانات املتواضعة تجهيزا وتسليحا، 
واللحم الحي يف كثري من االوقات. فساد شعور 
بأن الخطر االرهايب اآليت من الحدود الرشقية 
اصبح تحت مطرقة الجيش. وقد استطاع حزب 

القلمون وريف  املواجهة اىل  الله نقل مرسح 
دمشق. هذا التدخل، وان كان ظاهرا ملصلحة 
الحكومة املركزية يف سوريا، لكنه كان معركة 
استباقية للدفاع عن الحدود اللبنانية بكل ما 
اللبنانيني  من  مهم  جزء  معنى.  من  للكلمة 
يف  الله  حزب  تدخل  ضد  انه  رصاحة  اعلن 
الحرب الدائرة يف سوريا، وهم ينظرون بحذر 
شديد اىل نتائج هذا التدخل وانعكاساته عىل 
الداخل امنيا وسياسيا. وقد تساءل الزعيم وليد 
جنبالط بعد حرب 2006 اىل َمن سيهدي حزب 
الله انتصاره يف هذه الحرب. واىت الجواب يف ما 
بعد بعدم استثامر حزب الله انتصاره يف الحياة 
تزد حصته  اذ مل  اللبنانية ملصلحته،  السياسية 
الوزارية.  الحقائب  يف  وال  النيابية  املقاعد  يف 
مجددا  نفسه.  يعيد  السؤال  اليوم،  مجددا 
عىل حزب الله ان يجيب مرة اخرى باملامرسة 
الوطنية املسؤولة داخليا، ليكون التدخل عامل 

قوة لوحدة اللبنانيني وليس عامل تفرقة.

الدويل، جاءت  الحلف  ■ بعد سنة عىل قيام 

رسد هذه الحادثة الجزم انا بدوري انه ما دام 
يوجد جيش واحد وقائد جيش واجهزة امنية 
داعمة تعمل ضمن هدف امني قومي موحد، 
فال خوف عىل لبنان من الناحية االمنية. علام 
بلغت  مهام  السياسية،  الرشائح   مختلف  ان 
والقوى  الجيش  دعم  عىل  متفقة  خالفاتها، 
ثقة  وتبقى  كانت  ولطاملا  عملها،  يف  االمنية 
املواطن بجيشه واجهزته االمنية اساس الدعم 
لها. كلام زاد الخطر عىل الجيش وعىل القوى 
حددت  وقد  ومناعة.  تالحام  ازدادت  االمنية، 
داخليا  لبنانيا  قوميا  امنا  لنفسها  القوى  هذه 
غري مستورد هو الدفاع عن لبنان ضد العدوان 
التجسسية،  شبكاته  ومحاربة  االرسائييل 
والقضاء عىل خالياه  واالرهاب  التطرف  وضد 

الداخلية النامئة واملستيقظة.

الجرنال  لبنان  العاملة يف  قوات االمم املتحدة 
كالوديو غرازيانو: ما هو شعورك االن بالنسبة 
اىل الوضع يف لبنان يف ظل عدم وجود رئيس 
جوابه  كان  نفسها؟  عىل  منقسمة  وحكومة 
حاسام: طاملا هناك جيش موحد وطاملا هناك 
قائد للجيش، فان ذلك يطمئننا اىل ان لبنان ما 
زال يف خري والسلطة اللبنانية موجودة. اردت 
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السورية، الستعادة ما فقدته روسيا كدولة 
كربى عرب اثبات وجودها يف رشق املتوسط، 
ايا  به  تضحي  ان  ميكن   ال  الذي  املوقع  يف 
املتوسط  منطقة  ان  يعنينا  ما  الثمن.  يكن 
اوروبا  بعد  العامل  يف  الثانية  املنطقة  هي 
التي يتم اعادة رسمها وتقاسم النفوذ فيها. 
يف هذا االطار برز ما يسمى "الربيع العريب" 
مرسوم  ملخطط  تنفيذ  سوى  هو  ما  الذي 
للمنطقة. لبنان يف قلب هذه املنطقة وبابها 
اىل الرشق، ويعكس كل التناقضات فيها، وكل 
القوى فيها تؤثر مبارشة يف الحياة السياسية 
اللبنانية، بل واكرث عىل مصريه ورمبا وجوده.

■ مثة َمن ينادي بالحياد حيال ما يجري يف 
سوريا؟

□ اعلن لبنان الرسمي الحياد عام يحصل يف 
سوريا، ولهذا االعالن نتائج يحددها القانون 
ان  دون  يحل  مل  ذلك  ان  اال  العام.  الدويل 
يعاين الكثري مام يحصل فيها وذلك عىل كل 
الصعد والسياسية واالقتصادية واالجتامعية، 
انه ميكن  الدميوغرافية. َمن يعتقد  واالخطر 
ان يحّيد لبنان عام يحصل يف جواره مخطىء 
وضوحا  اكرث  اليوم  اصبحت  االمور  وواهم. 
بطبيعة  يتعلق  مبا  وخصوصا  اللبنانيني  عند 
الرصاع يف سوريا. فاالرهاب الذي تعاين منه 
لبنان، بل  الذي يعاين منه  سوريا هو نفسه 
اولوية  مواجهته  واصبحت  والعامل،  املنطقة 
اللبنانيني والعامل، ما يتطلب التعاون يف هذا 
املجال مع جميع هذه الدول. يف هذا االطار، 
مبحاربة  املتعلق  العام  الدويل  القانون  فان 
االرهاب يحمي لبنان عرب االتفاقات العربية 
تحصل  قد  انه  اال  يلتزمها،  التي  والدولية 
سلبا  تؤثر  ان  املمكن  من  جديدة  اتفاقات 
االمر  كذلك  اليها.   ينضم  مل  حال  يف  عليه 
بد من  والنازحني. ال  بالالجئني  يتعلق  ما  يف 
يرتكبها  دولية  جرائم  هناك  ان  اىل  االشارة 
االتجار  ومنها  الالجئني،  املوت يف حق  تجار 
بالبرش والتي تتطلب محاربتها تنسيقا عامليا. 
سيعاين لبنان مشكالت معقدة يف حال سيطر 
اللبنانية - السورية  االرهابيون عىل الحدود 
كام هي الحال عىل الحدود مع تركيا، وهو 
للبنان يضاف اىل ما  ما سيطرح تحديا كبريا 
اللبنانية يف  بالحدود  املتعلقة  البنود  فرضته 

تنظيمها  اىل  تطرق  الذي   1701 القرار  منت 
وضبطها. اعتقد ان غياب رئيس الجمهورية 
سيؤثران  الدستورية  املؤسسات  وتعطيل 
سلبا يف عالقات لبنان مع الخارج، ويف تطبيق 
عالقات  ان  صحيح  العام.  الدويل  القانون 
لبنان مع الخارج سوف تستمر عرب الحكومة 
االشكالية  ان  اال  صالحياته،  اليها  آلت  التي 
ستقع عند عقد االتفاقات الدولية الجديدة 
لبنان  وخصوصا امللحة منها. حينها سيواجه 
ناط  اللبناين  فالدستور  كبرية.  تحديات 
صالحية  الجمهورية  برئيس   52 مادته  يف 
وهي  وابرامها،  الدولية  املعاهدات  عقد 
هنا  احد.  اىل  تجرّي  ال  شخصية  صالحيات 
يطرح االستحقاق نفسه، كيف سيواجه لبنان 
بعض  فرضت  حال  يف  الوضع خصوصا  هذا 
االتفاقات ضغوطا عليه من خالل املؤسسات 
هل  الجمهورية  رئيس  غياب  يف  الدولية؟ 
لعقد  باملفاوضات  القيام  الحكومة  تستطيع 

ما  تربمها؟  ان  ميكن  هل  دولية؟  معاهدات 
املعاهدات  هذه  تتطلب  كانت  اذا  العمل 
كبريا  ان سؤاال  كام  النواب؟  موافقة مجلس 
سيطرح يف حال تدخل مجلس االمن لفرض 
انتخاب رئيس؟ يعتقد البعض ان هذا االمر 
امليثاق  من   7 الفقرة  من   2 املادة  غريب. 
يف  التدخل  من  املتحدة  االمم  اجهزة  متنع 
الشؤون الداخلية اال يف حال فرض العقوبات 
عىل اساس الفصل السابع. اال ان َمن يراقب 
اعامل مجلس االمن يرى بأنه سبق وتدخل 
افريقية،  دولة  يف  الحالة  هذه  مثل  لفرض 
طلب  الذي   1559 القرار  يف  االمر  وكذلك 
انتخابات  نجري  ان  الخامسة  مادته  يف  منا 
ودميوقراطي.  دستوري  نحو  عىل  رئاسية 
وهو امر قائم. فالبيانات الصادرة عن رئاسة 
االمن،  مجلس  عن  الصادرة  وتلك  املجلس، 
تشري اليها ايضا. هذا االمر سيطرح اشكالية 
وضع لبنان مرة اخرى تحت الفصل السابع 
عندما  االطار  هذا  يف  نفسه  وضع  بعدما 
انشئت املحكمة الخاصة بلبنان. كذلك فان 
عند  منها  لبنان،  ستواجه  اخرى  تحديات 
املرتبطة  الدولية  القرارات  بعض  تطبيق 
يطبق  مل   425 فالقرار  ارسائيل.  مع  بالرصاع 
كليا بعد، وارسائيل ما زالت تحتل جزءا من 
اراضينا، وهي تنتهك يوميا القرار 1701 وهو 
ما زاد عن 7000 مرة بحسب تقارير االمني 

العام لالمم املتحدة.

استاذ القانون الدويل يف الجامعة اللبنانية الدكتور حسن جوين.

غياب رئيس الجمهورية 
املؤسسات  وتعطيل 

الدستورية سيؤثران سلبا 
في عالقاتنا مع الخارج 
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تقرير

الرئيسان الرويس فالدميري بوتني وااليراين حسن روحاين صنعا احداث العام.

االرهاب هو شخصية عام 2015 وآخر رضباته كانت يف قلب باريس موقعا مئات من القتىل 
الرباجنة. قبل  برج  املزدوج يف  االنفجار  بيومني حط رحاله يف بريوت مع  والجرحى، وقبلها 
ذلك )30 ترشين االول( رضب رضبته يف سامء سيناء املصية مع اسقاط طائرة ركاب روسية 
بقنبلة مزروعة يف حقائب املسافرين. مل تحسم التحقيقات نهائيا ومل يتم تحديد الجهة التي 
تقف وراء هذه العملية، مع ان تنظيم "داعش ـ والية سيناء" سارع اىل تبنيها. لكن فرضية 
العمل االرهايب ثبتت وُسّلم بها. يف الصيف املايض عّرج عىل تونس وقتل سياحا اوروبيني يف 

احد متاحفها الشهرية "بودرو".
يف بدايات عام 2015 )7 كانون الثاين( تسلل االرهاب اىل باريس عندما اقتحم ثالثة مسلحني 
ملثمني مقر صحيفة "شاريل ايبدو" االسبوعية الساخرة، وقتلوا 12 شخصا بينهم اشهر رسامي 
الكاريكاتور يف الصحيفة، اضافة اىل مؤسسها ورئيس تحريرها. لكن الهجوم االرهايب االعنف 

حصل يف 13 ترشين الثاين واوقع مئات القتىل والجرحى.
يف   2001 ايلول   11 هجامت  احدثت  كام  الفرنيس.  ايلول"   11" مثابة  اعترب  الهجوم  هذا 
ليصبح  االولويات،  ترتيب  واعادت  االمرييك  املجتمع  يف  عميقة  صدمة  املتحدة  الواليات 
االرهاب والتطرف يف املرتبة االوىل، وكام كانت هذه الهجامت خطا زمنيا فاصال بني مرحلتني، 
هكذا الحال يف فرنسا التي ُصدمت وتغرّيت حالها واختلطت السياسة االمنية املتشددة مع 

جدل سيايس واجتامعي يف ظل صعود التطرف و"االسالموفوبيا".
االرهاب عام 2015 متدد وتوسع. مل يعد خطر "داعش" محصورا يف العراق وسوريا، امنا تحول 
التنظيم مصدر خطر عىل االمن واالستقرار يف املنطقة والعامل، وصارت له خاليا وفروع يف دول 
بينها مص وليبيا واليمن وتركيا التي شهدت للمرة االوىل تفجريات دموية يف انقرة واسطنبول.

اإلرهاب "شخصية العام"

وامنا  شعبية،  وثورات  انتفاضات  مسألة  تعد  مل 
عسكرية.  ومواجهات  حروب  مسألة  اضحت 
كابوسا  واستحال  العريب"  "الربيع  حلم  تبدد  
والحكام  االنظمة  مصري  يعد  مل  اقليميا.  وشتاء 
هو املطروح، امنا مصري الدول والحدود. مل تعد 
االنظمة هي الهدف، وامنا صارت الشعوب هي 
والحرب  االول،  الهاجس  االرهاب  صار  الضحية. 
ضد االرهاب اولوية مطلقة يف ظل حروب عربية 
ترتتب  دولية  واتفاقات  دولية،  ابعادا  اكتسبت 

عليها مفاعيل اقليمية.
تبدل املشهد االقليمي. انقلب رأسا عىل عقب. 
الساخنة  بالنقاط  مثقلة  العربية  الخارطة 
ـ  دويل  لرصاع  ومركز  مرسح  املنطقة  وامللتهبة. 
اقليمي متشابك الخيوط واملصالح. ما شهده عام 
وضع  ميكن  لكن  وتوقع.  تصّور  كل  فاق   2015

شكلت  كبرية  احداث  ثالثة  تحت  عريض  خط 
تحوال يف مسار املنطقة ومجرى احداثها، وتتواصل 
مفاعيلهام يف السنة املقبلة: االتفاق النووي بني 
الدول الكربى وايران، التدخل العسكري الرويس 

يف سوريا، الهجامت االرهابية عىل باريس.
بعد مسرية تفاوضية ماراتونية تم التوقيع يف فيينا، 

الحجم،  وكبرية  االيقاع  رسيعة  احداث  من   2015 عام  االوسط  الرشق  شهده  ما 
ليس امرا عاديا وال مألوفا. عام مفصيل يف تاريخ املنطقة، وعام تحّول وانعطاف يف 
مسارها. ما قبله ليس مثل ما بعده ولن يكون. ليس مبالغة القول ان احداث عام 
2015 وتحوالته هي االهم واالخطر، وبدأت ترسم قواعد جديدة للعبة ومالمح 

نظام دويل جديد

الشرق األوسط في 2015:
اإلتفاق النووي، التدّخل الروسي، إرهاب باريس

ايران  بني  النووي  االتفاق  عىل   ،2015 متوز   14
والدول الكربى. اتفاق اكتسب صفة تاريخية ليس 
النه طوى صفحة الخالف الدويل مع ايران حول 
برنامجها النووي وفتح مرحلة جديدة يف العالقات 
االيرانيةـ  االمريكية بعد عداء وقطيعة لعقود، امنا 
النه اعلن االنتقال اىل "رشق اوسط جديد" يعاد 
فيه رسم الخارطة السياسية يف املنطقة، خارطة 
التحالفات واملحاور والعالقات واملصالح وموازين 
القوى، وسط انطباع عام بأن الرشق االوسط بعد 

االتفاق سيكون مختلفا.
االتفاق يف الشكل اتفاق ايران مع املجتمع الدويل، 
ويف الواقع اتفاق ايران مع الواليات املتحدة. هذا 
االتفاق الثنايئ نقل العالقات االمريكية ـ االيرانية 
اىل مرحلة جديدة تطوي ثالثة عقود من التوتر 
ويف  االيديولوجية،  الخالفات  متجاوزة  والعداء، 
اتجاه تغليب املصالح اآلنية التي فرضتها ظروف 
خاصة عىل كل منهام. مثلام احتاجت ايران اىل 
الخروج من نفق العقوبات واالزمة االقتصادية، 
زمام  استعادة  اىل  املتحدة  الواليات  احتاجت 

املبادرة يف املنطقة.
ديبلوماسية  سياسية  دينامية  االتفاق  اطلق 
تحديد  املمكن  من  يكن  مل  لكن  املنطقة.  يف 
ايران  به  تستقوي  اوسطية. هل  الرشق  الوجهة 
يف  انها  ام  املنطقة  يف  ومتددها  نفوذها  لتعزيز 
مرحلة االندماج مع املجتمع الدويل ترتتب عليها 
املنطقة  قضايا  حل  يف  ومساهامت  التزامات 

وايجاد تسويات وخفض التوترات والنزاعات؟ 
ُطرح  خصوصا،  الخليجية  العربية  االوساط  يف 
االتفاق  يدفع  هل  التساؤالت:  من  النوع  هذا 
ايران اىل تغيري سلوكها االقليمي ويجعلها تترصف 
مينحها  ام  والعراق،  سوريا  يف  اكرب  مبسؤولية 
املنطقة؟ هل  يف  التحكم  وقدرة  الترصف  حرية 
يقترص الهدف االمرييك من وراء االتفاق عىل منع 
ملا  انه مقدمة  ام  نووي  امتالك سالح  ايران من 
هو اوسع وابعد من ذلك؟ هل يشمل التفاهم 
هل  املجال؟  هذا  يف  وتعاونا  االرهاب  محاربة 

وحصل تدهور يف العالقات السعودية ـ االيرانية، 
واندفعت االزمة السورية اىل مستويات متقدمة 
الرويس  التدخل  ايقاع  عىل  والقتال  العنف  من 

املبارش الذي نقل االزمة اىل مرحلة التدويل.
االندفاعة الروسية العسكرية يف سوريا التي متثلت 
يف رفع حجم التدخل والدعم لنظام الرئيس بشار 
االسد ومستواه، اعطيت تفسريات كثرية السبابها 

وتوقيتها واهدافها: 
• هناك َمن تحدث عن مساعي  موسكو لحفظ 
موقع سيايس وجغرايف لها عىل الخارطة السورية 
واالحتفاظ بوجودها عىل املياه الدافئة، اضافة اىل 
خلق توازن يف النفوذ مع تركيا املتأهبة للتدخل 
اكرث يف شامل سوريا، خصوصا وان االتفاق االمرييك 
ـ الرتيك عىل املنطقة اآلمنة دفع بروسيا اىل التحرك 

وحجز منطقة لها متاثلها. 
االمرييك  الدور  تراجع  عن  تحدث  َمن  هناك   •
تهم  ال  التي  السورية  للساحة  االمرييك  واالخالء 
الرئيس باراك اوباما وليست من اولوياته، اضافة 
السورية  الورقة  عىل  القبض  روسيا  محاولة  اىل 

ملقايضتها مع االمريكيني بالورقة االوكرانية. 
• هناك َمن تحدث عن مؤرشات ميدانية لرتاجع 
رسيع وانهيار مفاجئ محتمل يف النظام السوري، 
االسد يف  موقع  لحفظ  التحرك  هذا  اىل  ادى  ما 
"سوريا املفيدة" التي متتد من دمشق اىل حلب 

ذهابا اىل الساحل.
يف  ايران  اىل  اشار  التفسريات  هذه  من  واحد 
من  سببا  باتت  النووي،  االتفاق  بعد  ما  مرحلة 
الرويس.  التحرك  اىل  الدافعة  الخفية  االسباب 
تحدث محللون عن نية روسيا سحب اوراق من 
يد طهران التي ضاعف اتفاقها النووي مع امريكا 
سوريا.  يف  دورها  تنامي  من  الروسية  الهواجس 
الروس شعروا بأن االيرانيني هم املستفيدون من 
الوضع السوري، وانه ال بد من ان يأخذوا شيئا، 
خصوصا وان نتائج الورقة السورية ستنعكس عىل 
مواقع يف املنطقة، ومتتد آثارها اىل العراق ولبنان. 
لكن الوقائع تشري اىل ان التدخل الرويس منسق 
عىل  يسريون  والروس  االيرانيني  وان  ايران،  مع 
السورية يف حربها  الدولة  نفسه يف دعم  الخط 
يكون  قد  السيايس  املسار  لكن  االرهاب،  عىل 
الجهد  دعم  يف  االول  املوقع  ان  رغم  مختلفا. 
العسكري والقتايل السوري بدا ينتقل من ايران 

اىل روسيا، فان االيرانيني، يف املحصلة، يجدون 

االتفاق النووي اعلن 
االنتقال الى "شرق اوسط 

جديد" يعاد فيه رسم 
الخارطة السياسية

تفكر واشنطن يف اعادة تأهيل ايران للعب دور 
محوري مشابه ملا كانت عليه يف ايام الشاه؟ هل 
باتت واشنطن تفكر يف تغيري خارطة تحالفاتها 
عىل  اعتامدها  بان  مقتنعة  وباتت  املنطقة  يف 
تحالفاتها العربية مل يعد كافيا، وان الوقت حان 

لالنفتاح عىل ايران؟

اىل  مشدودة  كانت  وشعوبها  املنطقة  دول  كل 
اعتقاد عىل  لوهلة ساد  االيراين.  الحدث  متابعة 
مفتاح  سيكون  النووي  االتفاق  ان  واسع  نطاق 
االنفراج والتسويات لرصاعات املنطقة. رسعان ما 
تالىش مع احتدام الحرب يف اليمن التي اضيفت 
اىل خارطة الرصاع يف املنطقة والنقاط الساخنة، 
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هذا التطور مالمئا ملصالحهم التي باتت اكرث 
لتطورات  والتهيؤ  النووي  االتفاق  جراء  تعقيدا، 
سياسية واقتصادية يف عالقات ايران بالغرب، من 
جهة، وتزايد املهامت امللقاة عىل عاتق ايران يف 
محاربة االرهاب يف العراق. وسيكون للمشاركة 
الروسية يف القتال يف سوريا اثر ميداين متصاعد. 
متغريات  من  تحدثه  ما  يف  يكمن  االهم  ان  اال 
اسرتاتيجية وسياسية. عىل املستوى االسرتاتيجي 
تحسب هذه الخطوة تلويحا بالقوة نحو ارسائيل 
يف  التدخل  عن  باالنكفاء  لهام  وانذارا  وتركيا، 

الشؤون السورية.
تشري الوقائع ايضا اىل ان الواليات املتحدة سهلت 
الدخول الرويس من خالل غض النظر عن الوجود 
االيراين، وحيث ان اوباما يغض النظر عن ايران 
ويقيم قاعدة تفاهم معها. من الواضح ان هناك 
تقاربا بني االيرانيني واالمريكيني انطالقا من االتفاق 
االمريكيون  غض  السبب  ولهذا  االيراين.  النووي 
النظر عن الوجود االيراين العسكري واالسرتاتيجي 

يف سوريا. 
يحصل  ومل  التدخل،  امريكا يف  روسيا  تستأذن  مل 
اتفاق تحت الطاولة بينهام. لكن طاملا ان واشنطن 
منذ سنة  "داعش"  محشورة يف سوريا وتقصف 
ومل تغرّي شيئا، تراجعت واعطت املجال بال اتفاق 
للدخول الرويس. بالتايل هناك مفاوضات ما بعد 
الدخول الرويس بحيث ان الرئيس فالدميري بوتني 
يضع املعنيني امام االمر الواقع ويفاوضهم، متاما 
كام فعل يف اوكرانيا. وهو اليوم يرضب جوا كواقع 
جديد ويفاوض مستقبال عىل هذا االمر الواقع، 
املعارضة  من  جزء  مع  يتفاوض  وانه  خاصة 
السورية، ويتفاوض مع ايران النه سيتعايش معها 
يف سوريا، وسيتفاوض مع الواليات املتحدة. لكن 
ذلك كله بناء عىل امر واقع خلقه هو بالذات يف 

سوريا. ولذلك سيكون االقوى يف التفاوض.
روسيا  جديدة.  مرحلة  دخلت  السورية  االزمة 
اسرتاتيجيتها  يف  جديدة  مرحلة  دخلت  ايضا 
من  االوسط  الرشق  مرسح  اقتحمت  الدولية. 
وطموحة.  هادفة  خطة  وعرب  السوري  الباب 
مشهد جديد يف املنطقة. جديد يف قواعد اللعبة 
والتداخالت  التشابكات  خارطة  ويف  والرصاع، 
صفحة  ان  يعنيه  ما  واول  االقليمية،  الدولية 
القيادة او الزعامة االمريكية االحادية يف املنطقة 
جورج  الرئيس  مع  ذروتها  بلغت  التي  والعامل 
بوش انطوت مع اوباما، وان الرشق االوسط دخل 

مرحلة الرشاكة االمريكية ـ الروسية. من الواضح 
ان االوروبيني معجبون ببوتني ويرون انه رئيس 
قوي يرأس دولة متوسطة القوة، يف حني ان اوباما 
رئيس باهت ومرتدد يتزعم دولة هي قوة عظمى 
تنظيم  ضد  فعيل  مرشوع  لديه  ليس  عاملية. 
كل  السوري.  الرئيس  وضد  االسالمية"  "الدولة 

ما لديه خطاب مرتدد من الصعب تصديقه هو 
الدعوة اىل مرحلة انتقالية دميوقراطية يف سوريا 

بعد التخلص من معسكر االسد. 
يف املقابل، لدى بوتني خطة عسكرية ضد "الدولة 
االسالمية" لكن مبشاركة االسد، ويف موازاتها خطة 
ومتعرج  طويل  مسار  ووقف  متدرجة  سياسية 

هجامت  وساهمت  فيينا  من  انطلق  ومعقد، 
وتكثيف  وتريته  ترسيع  يف  االرهابية  باريس 

مضمونه واعادة برمجة اولوياته وجدول اعامله.
ليس مبالغة القول ان هجامت 13 ترشين الثاين 
الباريسية هي "11 ايلول" فرنيس، بوطأتها ووقعها 
ونتائجها. فرنسا بعد 13 ترشين الثاين لن تكون 

مثلها قبله، ولن يبقى يشء كام كان من قبل. من 
اللحظة االوىل تجاوز الحدث الفرنيس يف نتائجه 

وارتداداته فرنسا اىل اوروبا والرشق االوسط. 
لنظامها  وجذرية  شاملة  مراجعة  باريس  بدأت 
وخلل  عطب  عن  االمر  انكشف  بعدما  االمني 
واالستخبارات  االمنية  االجهزة  اداء  يف  وتقصري 

الخارجية. حدث انتقال اىل مرحلة جديدة عنوانها 
اعطاء االولوية لالمن، والتشدد يف كل االجراءات 
ويف كل مكان. مل ترتدد يف رفع مستوى تدخلها 
العسكري يف الحرب عىل االرهاب، وتحديدا عىل 
"داعش" عدوها الذي صار الرقم واحد. الرتجمة 

مياه  يف  تعزيز حضورها  عرب  بدأت  العملية 

أوروبا تحت وطأة اللجوء والهجرة

شعر االوروبيون اكرث هذا العام بخطورة االزمات 
التي  االوسط،  الرشق  يف  املندلعة  والحروب 
بدأت تطرق ابوابهم ويتلقون تبعاتها ومفاعيلها 
االرهاب  عىل  مقترصا  االمر  يعد  مل  السلبية. 
"الجهاديني  ظاهرة  عرب  االتجاهني  يف  املتحرك 
اليها  والعائدين  اوروبا  من  الوافدين  املتطرفني" 
مع خربات ومهارات ارهابية وقتالية، امنا نشأت 
ازمة  هي  وخطورة  اهمية  تقل  ال  اخرى  ازمة 
من  االالف  ملئات  الرشعية  غري  والهجرة  اللجوء 
وجحيمه  الرشق  صحراء  من  الهاربني  االشخاص 

اىل واحة الغرب ونعيمه.
تكاد  ومخيفة،  مرتفعة  اوروبا  اىل  الهجرة  ارقام 
تصل اىل عتبة مليون مهاجر هذا العام. االكرثية 
تتدفق من سوريا وتصل عرب تركيا اىل السواحل 
اوروبا  اىل  البلقان  طريق  من  لتعرب  اليونانية 
ترحيبا  االكرث  الدولة  املانيا،  وخصوصا  الغربية، 
باملهاجرين والوجهة املفضلة عندهم، مع وجود 
800 الف طلب لجوء مقدم اىل املانيا هذه السنة 
والالجئني  للمهاجرين  الهائل  التدفق  هذا  فقط. 
يهدد بانقسامات عميقة داخل االتحاد االورويب، 
ونظام  الحدود  امن  حول  االنقسام  ذلك  يف  مبا 
الثقايف  ـ  االجتامعي  النسيج  وتهديد  "شنغن"، 
يف  املهاجرين  اندماج  عملية  تحدي  ذلك  يف  مبا 

املجتمعات االوروبية.

حرب اليمن و "عاصفة الحزم"
عىل  االسالمية"  "الدولة  تنظيم  سيطرة  كانت  اذا 
اجزاء واسعة من العراق وسوريا، وكان من نتائجها 

شكلت  امريكية،  بقيادة  واسع  دويل  تحالف  قيام 
نقطة تحول كبرية يف منطقة الرشق االوسط، فان 
سيطرة الحوثيني املتحالفني مع الرئيس السابق عيل 
قيام  نتائجها  من  وكان  اليمن  عبدالله صالح عىل 
نقطة  شكلت  السعودية،  بقيادة  اقليمي  تحالف 

التحول الثانية واالسرتاتيجية يف مسار املنطقة. 
)نهاية  الجديد  التحالف  شنها  التي  الحرب  مع 
اذار( تحت اسم "عاصفة الحزم"، تكون السعودية 
اتخذت قرارا كبريا وصعبا ميكن ان يعد من اهم 
الحديث،  تاريخها  يف  اتخذتها  التي  القرارات 
وقيادة  اليمن  يف  العسكري  الخيار  تقرر  عندما 
الحرب. هذا يعني ان السعودية استشعرت خطرا 
داهام ال ميكن تأجيله وتجاهله، وان طاقتها عىل 
اىل  اضطرت  وانها  نفدت،  قد  والتحّمل  الصرب 
لعب الورقة العسكرية بعدما استنفدت االوراق 
االمريكية  بالسياسة  واثقة  تعد  مل  وانها  االخرى، 

التي تخدم ايران وتغطي متددها.
اعتربت السعودية ان ايران عرب حلفائها الحوثيني 
كانت  واذا  اليمن.  يف  االحمر  الخط  تجاوزت 
تقبلها  جرى  قد  صنعاء  العاصمة  عىل  السيطرة 
الثانية  العاصمة  السيطرة عىل  فان  عىل مضض، 
خصوصا  مير،  مل  "عدن"  املستحدثة  "السعودية" 
وانه ترافق مع سيطرة عىل الساحل اليمني وباب 
منطقة  اىل  الحويث  التهديد  بنقل  وهدد  املندب 

الحدود السعودية.

قيادة جديدة في السعودية
السعودية  اسرتاتيجيا  تغرّيت   2015 عام 
ومن  هجومية،  اىل  دفاعية  من  املنطقة  يف 

العام تغرّيت  ديبلوماسية اىل عسكرية. يف هذا 
عبدالله  امللك  غياب  اثر  عىل  القيادة  ايضا 
الذي خلفه امللك سلامن بن عبد العزيز، لكن 
وجوهها  ابرز  جديدة.  شابة  بقيادة  مصحوبا 
نايف  بن  محمد  االمري  العهد  ويل  ورموزها 
وويل ويل العهد االمري محمد بن سلامن ووزير 
تاريخ  يف  الثاين  وهو  الجبري  عادل  الخارجية 
خارج  من  الخارجية  وزارة  يتوىل  السعودية 
العائلة الحاكمة ويخلف وزيرا تربع عىل عرش 
ـ   1975( عقود  اربعة  السعودية  الديبلوماسية 

2015( هو االمري سعود الفيصل.

صفحة  طوت  انها  التغيريات  هذه  اهمية 
وفتحت اخرى جديدة يف تاريخ اململكة والعائلة 
اىل  االبناء  االنتقال من جيل  واعلنت  الحاكمة، 
امللوك  آخر  هو  سلامن  فامللك  االحفاد.  جيل 
نايف  بن  واالمري محمد  العزيز،  عبد  ابناء  من 
سيكون اول امللوك من احفاد عبد العزيز. ومع 
اال  وهادئة،  سلسة  بطريقة  االنتقال حصل  ان 
انه مل يلغ وجود معادالت ومفاجات مستقبلية.

مرتكزة  باتت  السعودية  يف  الحكم  معادلة 
يتقاسامن  واستقطاب  قوة  مركزي  اىل  عمليا 
وزير  العهد  ويل  نايف  بن  محمد  السلطة: 
واالمن،  السياسة  مجلس  ورئيس  الداخلية 
ومحمد بن سلامن ويل ويل العهد وزير الدفاع 
االقتصاد والتنمية. ما مل يفعله  ورئيس مجلس 
اىل  متعب  االمري  ابنه  دفع  يف  عبدالله  امللك 
منصة القيادة وكان حذرا ومحتاطا، فعله امللك 
مل  الذي  لنجله  صاروخيا  صعودا  واتاح  سلامن 
الثالث  الرقم  وبات  العمر  من  الثالثني  يتجاوز 

يف اململكة، ورسّعت "عاصفة الحزم" يف سطوع 
نجمه، ويف ان يصبح الرجل القوي.

"إنتفاضة السكاكني" في فلسطني

االنتفاضة  اىل  ادت  التي  االسباب  هي  كثرية 
"املسجد  كان  التي  )ايلول(  الثالثة  الفلسطينية 
السكاكني".  "انتفاضة  وسميت  رشارتها،  االقىص" 
من انسداد االفق السيايس وانهيار عملية السالم 
الدويل  املجتمع  اهامل  اىل  الدولتني"،  و"حل 
االرسائيلية  االجراءات  اىل  الفلسطينية،  القضية 
االقتصادي  الوضع  اىل  القدس،  يف  املتخذة 
وحالة  الفلسطيني  للشباب  املزري  واالجتامعي 

اليأس واالحباط.
انها  الفلسطينية  االنتفاضة  حققته  ما  ابرز 
اعادت القضية الفلسطينية اىل الضوء وانتشلتها 
قذفت  بعدما  واالهامل،  النسيان  غياهب  من 
سلم  اسفل  اىل  العريب"  "الربيع  عواصف  بها 
املركزية يف  القضية  انها  والقضايا، مع  االولويات 

الرشق االوسط ويف اساس نشأة التطرف ومنوه. 
هذه  وراء  من  الفلسطينيون  حققه  ما  ابرز 
فعاال  تقليديا  سالحا  اكتشفوا  انهم  االنتفاضة 
يتيح لهم النيل من امن االرسائيليني ومعنوياتهم، 
وتنغيض حياتهم اكرث من سالح الصواريخ، ورمبا 
يتيح لهم ايضا فرض معادلة جديدة عىل االرض 

هي "توازن الرعب".

"السلطان أردوغان"
يف عام واحد شهدت تركيا انتخابات مرتني، 
طعم  اردوغان  طيب  رجب  رئيسها  وذاق 

 7 يف  التوايل.  عىل  واالنتصار  الخسارة 
نتيجتني:  عن  االنتخابات  اسفرت  حزيران 
يف  والتنمية"  "العدالة  حزب  اخفاق 
الربملان،  يف  املطلقة  بالغالبية  االحتفاظ 
واطاحة تطلع اردوغان اىل تعديل النظام 

من برملاين اىل رئايس. 
انتخابات  كانت  الثاين  االول من ترشين  يف 
واضح.  انتصار  عن  واسفرت  االعتبار  رد 
الشعبي  والزعيم  الرتيك  الرئيس  اردوغان، 
كسب  الصالحيات،  املطلق  والسلطان 
يتقبل  مل  املعادة.  االنتخابات  يف  الرهان 
تكن. خطط  كأنها مل  تعاطى معها  الهزمية، 
"العدالة  حزبه  اىل  تعيد  رابحة  النتخابات 
االنتخابات  من  خرج  الغالبية.  والتنمية" 
االستطالعات  خالفت  نتائج  مع  منترصا 
قلب  هو.  توقعاته  فيها  مبا  والتوقعات، 
الرتيك  الشارع  "تأديب"  يف  نجح  الطاولة. 
وسائل  اعتمد  الطاعة".  اىل"بيت  واعادته 
الضغط  عىل  معظمها  يف  تعتمد  اقناع 
وضع  عندما  واملعنوي  النفيس  والرتهيب 
الناخبني امام خيارين: االستقرار او الفوىض. 
اردوغان وقدراته،  االنتصار عزز وضع  هذا 
تحرك  ومساحة  اوسع  هامشا  واعطاه 

داخيل وخارجي. 
لكن اىل اين؟ هل تعود تركيا اىل السياسة 
خصوصا  سابقا،  انتهجتها  التي  الخارجية 
السورية، ومواصلة  بالحرب  يتعلق  ما  يف 
الرشق  يف  االسالمية  التيارات  دعمها 

االوسط؟
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عىل  الجوية  غاراتها  تكثيف  وعرب  املتوسط 
تنظيم "داعش" ومقره الرئيس يف الرقة. 

عىل  الضغوط  يف  فاقمت  االرهابية  الهجامت 
حامية  عن  العاجز  هوالند،  فرنسوا  الرئيس 
الفرنسيني، وتسببت يف انقسامات سياسية قوية 
الفرنيس.  العام  الرأي  اتجاهات  تحول  ظل  يف 
تغيري  احداث  اتجاه  يف  تدفع  الضغوط  هذه 
يف السياسة الخارجية الفرنسية وخصوصا بازاء 
بدأها  كان  الضغوط  هذه  السوري.  امللف 
رئيس املعارضة نيكوال ساركوزي الذي رأى انه 
الخارجية،  السياسة  فرنسا  تعديل  من  بد  ال 
مقرتحا العمل مع روسيا عىل "تدمري داعش". 

االوضح يف ذلك كان الرئيس السابق للحكومة 
فرنسوا فيون الذي دعا اىل تنايس االرصار عىل 
رحيل االسد عن السلطة، والرتكيز عىل محاربة 
وايضا  االخرى.  االرهابية  والتنظيامت  "داعش" 
الوزراء االسبق دومينيك دوفيلبان  فعل رئيس 
الذي دعا اىل ان  تستعيد فرنسا دورا متوازنا، 
خاصة يف الشأن السوري، بغية تكريس ظروف 

الحل السيايس يف سوريا. 
الفرنيس  الداخل  يف  باريس  هجامت  تغرّي  مل 
مستوى  عىل  ارتدادات  لها  كانت  وامنا  فقط، 
واالزمة  االرهاب  مسألتي  من  الدويل  املوقف 
اتجاهني:  يف  االوراق  خلط  اعادت  السورية. 

"داعش"،  للحرب عىل  املطلقة  االولوية  اعطاء 
لالزمة  تسوية سياسية  ايجاد  اتجاه  والدفع يف 
السورية وترسيع وترية عملية فيينا. هذا التحول 
بدأت بوادره بالظهور تباعا ورسيعا. هذا ما ظهر 
يف اجتامع فيينا ويف قمة مجموعة العرشين يف 
الفرنيس  الحدث  عليهام  هيمن  كالهام  تركيا. 
االعامل  جدول  تعديل  يف  االثر  له  كان  الذي 

والتوجهات.
يف  العرشين  مجموعة  زعامء  قمة  عىل  طغى 
واالزمة  "داعش"  محاربة  ملفا  الرتكية  انطاليا 
السورية، ولفتت عىل هامش القمة املحادثات 
والرويس  االمرييك  الرئيسني  بني  الرسمية  غري 
سيايس  انتقال  اىل  الحاجة  عىل  اتفقا  اللذين 
برعاية  مفاوضات  تسبقه  السوريون،  يقوده 
والنظام،  السورية  املعارضة  بني  املتحدة  االمم 

اضافة اىل وقف الطالق النار.
متقدمة.  خطوة  الثاين  االجتامع  خطا  فيينا  يف 

اتفق املشاركون عىل الحل السيايس يف سوريا: 
• املرحلة االنتقالية ستة اشهر. 

"داعش"  يشمل  ال  النار  لوقف  مفاوضات   •
و"النرصة". 

• تشكيل حكومة من النظام واملعارضة. 
• انتخابات عامة يف ارشاف دويل بعد 18 شهرا 

يف ظل دستور جديد. 
ورغم استمرار خالفهم عىل مصري االسد، اتفق 
املشاركون يف املحادثات الهادفة اىل انهاء الحرب 
يف سوريا عىل عقد لقاء جديد خالل نحو شهر، 
لتقييم التقدم يف شأن التوصل اىل وقف الطالق 
النار وبدء عملية سياسية، بحسب جدول زمني 
ستة  خالل  انتقالية  حكومة  لتشكيل  محدد 
وجاء  شهرا.  انتخابات خالل 18  واجراء  اشهر، 
االمرييك جون كريي معرّبا  الخارجية  كالم وزير 
عندما قال: "اتفقنا عىل ان نختلف يف شأن مصري 
االسد. يجب ان نريض انفسنا بأن هذه القضية 

ستحل خالل العملية االنتقالية".
اىل  الكثريين  دفعت  الدامية  باريس  مجزرة 
اىل  التوصل  وتسهيل  مطالبهم،  سقف  خفض 
الجرائم  موقتا.  الخالفات  وتجاوز  فيينا،  بيان 
التي ارتكبها االرهاب يف باريس، مل تعد تسمح 
لـ "اهل فيينا" برتف الخالف عىل االولويات، او 
عىل مستقبل فرد واحد احد. االرهاب يتسلل 
االرهاب  املتباعدة.  وصفوفهم  خالفاتهم  من 

ينترش يف ديارهم جميعا.

هجامت 13 ترشين هي "11 ايلول" فرنيس بوطأتها ووقعها ونتائجها.

مسار الحل السيايس لحرب سوريا اىل تحريك.
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ارهابييه يف لبنان لن يثنيه عن مواصلة اجرامه 
والرضب يف املواجع والقتل "غب التيسري". لذا 
تراه يرضب يف لبنان، ويتبنى جرمية الضاحية، 
يف  القلمون  علامء  هيئة  اجتامع  ويفّجر 
الروسية  الطائرة  باسقاط  ويتباهى  عرسال، 
فوق عريش مرص، ويرتكب مجزرة يف االردن، 
الفرنسيني  ملئات  ميدانية  اعدامات  وينفذ 
شهد  الذي   Pataclan مرسح  ويف  باريس  يف 
 80 من  اكرث  ضحيتها  ذهب  بشعة  مجزرة 
شخصا اطلق االرهابيون النار عليهم عشوائيا 
تنظيم  يكون  رمبا  الثاين.  ترشين   13 ليلة 
الفرنيس،  الفعل  رد  تقدير  يف  أخطأ  "داعش" 

والكبري،  العريض  العنوان  هو  االرهاب 
جوائز  يستحقون  الذين  هم  والتكفرييون 
مهام  يعد  مل  الفظاعة.  وميداليات  البشاعة 
الجرمية، ومل يعد  القتىل ومواقع  معرفة عدد 
التعداد  هذا  مسليا  وال  املشهد  هذا  ممتعا 
من  االرهاب  وحش  افلت  للمجازر.  املرعب 
وانطلقت  اوكاره،  من  الرش  وخرج  عقاله 
والجميع  التنني  فم  من  والدمار  النار  ألسنة 
العمل  بني  املحموم  السباق  نتائج  ينتظر 
االنفراج  بني  السياسية.  والتسوية  العسكري 
لقنابل  الدموي  واالنفجار  واالقليمي  الدويل 
الهوالها  مثيال  التاريخ  يعرف  مل  التي  الحقد 
إال ما تخربنا عنه كتب التاريخ واوراق املذابح 
وذكريات  املجيدة،  غري  الحروب  ومجريات 

الشعوب غري السعيدة.
لبنان. عرشات  االرهاب يف  من جديد يرضب 
يف  الجنوبية  الضاحية  يف  والجرحى  الشهداء 
االوىل،  للمرة  "داعش"  تنظيم  تبناها  جرمية 
انسلوا  انتحاريني  اعتمد  مغاير  اسلوب  ويف 
إىل ساحة الجرمية، واندسوا بني املواطنني سريا 
ووفق  نارية  دراجة  عىل  وركوبا  االقدام  عىل 
يفصل  املتتابعة،  التفجريات  تعتمد  روزنامة 
بينها فارق زمني ال يتعدى دقائق اليقاع اكرب 
عدد ممكن من الضحايا وإلحاق القدر االعىل 

من االرضار والخسائر.
ميكن  كان  مجزرة  ارتكاب  يف  املجرمون  نجح 
لوال  بكثري  اكرب  ضحاياها  عدد  يكون  ان 
كانوا  شجعان  وشبان  االلهية،  العناية  تدخل 

والسياحية  الثقافية  والحارضة  العامل،  يف  أمنا 
والعلمية يف اوروبا.

العوملة التي لطاملا تغنى بها الغرب، ولحق به 
العرب، تحولت اىل عوملة ارهابية او باالحرى 
اىل ارهاب معومل. ما مل يخطر يف بال حصل. 
وما مل تره عني وقع. وما مل يشهده العامل منذ 
ترشين   13 الجمعة  تكرر.   2001 ايلول   11
الواليات  يف  فرنسا.  يف  اسود  يوما  كان  الثاين 
املتحدة يتوجسون من Friday 13، فكيف اذا 

تطابق اليوم والتاريخ مع املوت؟
االستنتاجات  وتناسلت  الفرضيات  تكاثرت 
 24 بفارق  وفرنسا  لبنان  يف  حصل  ما  حول 
ساعة. من قائل ان االرهاب وخصوصا "داعش" 
قرر الرضب بقوة وبكل ما ميلك من امكانات، 
رضبة اخرية وقوية لتحويل انظار الغرب عام 
بحرب  وإشغاله  والعراق  سوريا  يف  يحصل 
قائل  اىل  روسيا.  مع  والتداعيات  املسؤوليات 
الغريق  "انتفاضة  يعيش  االرهايب  التنظيم  ان 
واالستسالم  االعامق  اىل  الغوص  قبل  االخرية" 
يتمرد  "داعش"  ان  قائل  اىل  املحموم.  للقدر 
عىل املشغلني واملحركني ويتحول بلغة العمالء 
الرسيني اىل "عميل اسود"، اي انتهت صالحيته 
ومفعوله، وبات لزاما التخلص منه او ضبطه 
الهيكل  ان  قائل  اىل  االدىن.  بالحد  وتدجينه 
اسامة  طريقة  عىل  اعدائه  وعىل  عليه  تهّدم 
بن الدن، عندما رضب مؤيدوه برجي التجارة 
حرب  من  منه  نتج  وما  نيويورك  يف  العاملية 
اىل  االمريكيني  العراق وافغانستان ونزول  عىل 
اكرب  يف  الجنود  االف  مبئات  الحريب  امليدان 
فييتنام  حرب  منذ  لجيشها  عسكري  عمل 
الثانية  العاملية  الحرب  وقبلها  كوريا،  وقبلها 
يوجه  "داعش"  ان  اخريا  قائل  اىل  واالوىل. 
انه  الغرب  اىل  الرشق  من  بالجملة  رسائل 
موجود وباق، وان رضبات التحالف الغريب مل 
تضعفه، وان غارات الطريان الرويس لن تعيق 
وتوقيف  شبكاته  عىل  القبض  وان  تحركاته، 

عندما  بارواحهم  املواطنني  افتدوا  املكان  يف 
من  ملنعهم  املجرمني  عىل  بأنفسهم  القوا 
تنفيذ جرميتهم وفق ما كان مرسوما. اخرتاق 
الطوق االمني والتدابري املشددة بعد اكرث من 
سنة وخمسة اشهر عىل آخر عمل ارهايب يف 
حزيران 2014، دليل عىل ان االرهاب يعمل 
ثغرة  اي  استغالل  كلل عىل  بإرصار من دون 
مؤرش  وهذا  اآلمنة.  املناطق  قلب  اىل  للنفاذ 
اىل ان الخاليا النامئة موجودة، وتنتظر القرار 
بالتنفيذ واالوامر بالتفجري، وان فرتات الهدوء 

ما هي اال مراحل انتظار.
الدماء  انهار  عىل  العامل  يتفرج  وقت  ويف 
تتدفق وتتوسع يف الرشق، ويشيح بنظره عن 
مشاهد القتل والرتويع يف حق اآلمنني والعزل 
واملذاهب،  الطوائف  كل  ابناء  من  واالبرياء 
ويدفن رأسه يف الرمال، ظن الغرب انه ابعد 
لهب  قاذفات  فإذا  حدوده،  عن  النار  كرة 
ترمي مخزونها داخل مدنه فيقتل االرهابيون 
العرشات، ال بل املئات يف باريس املدينة االكرث 

دائرة  يف  معه  ستدخل  باريس  ان  معتقدا 
املهادنة  االقل  عىل  او  والتسوية،  املساومة 
وعدم االنجرار واالستمرار يف الحرب عليه يف 
عقر  اىل  عليها  الحرب  انتقلت  بعدما  الرشق 
دارها، وتحّولت باريس من مهاجم اىل مدافع.
باالحرى  او  هناك طرفني،  ان  اليوم  يحصل  ما 
حليفني، هام ارسائيل و"داعش". ارسائيل تتفرج 
عىل جيوش العرب تتفتت، وحدود العامل العريب 
تتذابح،  والشعوب  تتبدل،  والجغرافيا  تتغري، 
واملذاهب تتقاتل، واملتاريس ترتفع، والكراهية 
تكسب مزيدا من االتباع. وهي للمرة االوىل يف 

تاريخها املصطنع تربح حربا مل تخضها.

ما يحصل اليوم ان ارسائيل و"داعش" يرقصان 
اخذنا  اذا  "عقصة".  الرقصة  نهاية  لكن  معا. 
التي  "القاعدة"  وتنظيم  امريكا  رقصة  مثاال 
والتكفري  الغرب  ورقصة  ايلول،   11 انتهت يف 
الفرنيس،  الثاين  ترشين   13 يف  انتهت  التي 
يف  ستكون  و"داعش"  ارسائيل  رقصة  ونهاية 
التوتري  عنارص  يختزن  الذي  والوضع  الهاوية 
عىل  يبقى  لن  االوسط  الرشق  يف  والتفجري 
ان  يعني  وهذا  طويل.  وقت  اىل  متاسكه 
عوامل التفجري واالنهيار تكاد تصبح اقوى من 
عوامل الضبط. "داعش" وارسائيل وجه واحد 
الرهاب متعدد الهدف واملرامي واالماكن من 
اليمن اىل سوريا، ومن ليبيا اىل العراق، ومن 

السعودية اىل ايران.
يف هذا الوقت، يستمر بعض االطراف املعنيني 
الهاوية.  حافة  عىل  باللعب  اللبناين  بالشأن 
االستقرار  عىل  الحرص  يؤكدون  جهة  من 
ان  يقولون  ثانية  االنهيار، ومن جهة  وتفادي 
داخليا.  اال  يكون  ال  ان  يجب  لبنان  يف  الحل 
ان  السلبية  الديبلوماسية  باللغة  وهذا معناه 
الخارج واالقليم واملحيط  لن ميارس اي دور 
ايجايب ضاغط يف اتجاه التوصل اىل حل للوضع 
والالسلم  الالحرب  حال  دامت  ما  اللبناين، 
اآلمال  شامعة  عىل  املعلقة  الهشة  والهدنة 
لبنان  وتبقي  االمم  مصالح  تخدم  الدولية 

خاضعا الرادة الخارج.
االرهايب  االعتداء  غداة  املنطقة  يف  الوضع 
من  يستتبعه  ان  ميكن  وما  فرنسا،  يف  االخري 
انحاء اوروبا والعامل، امام مفرتق  هجامت يف 
مفصيل وخطري: إما القضاء عىل "داعش" عىل 
نحو فاعل برضبة عسكرية مرتافقة مع تسوية 
سياسية معروفة الرشوط واالهداف والسقف 
الزمني، او الدخول يف ازمة مفتوحة ال سقف 
زمنيا وال سياسيا لها. نعرف انها بدأت، لكننا 

لن نعرف كيف ستنتهي ومتى واين؟ 
اذا كانت االزمة يف لبنان جزءا من ازمة سوريا 
الحرب  من  جزء  سوريا  ازمة  فإن  واملنطقة، 
العاملية الثالثة واالرهاب املعومل الذي ال ميكن 
ان ينتهي بيالطا جديدة او برشق اوسط جديد 
طائفية  مذهبية  اثنية  بخريطة  بل  حتى، 
تؤسس لفتنة مستدامة وحروب هدامة وفق 
لنهب  الثورات  اشعال  قوامها:  خبيثة  معادلة 

الرثوات.

تقرير

ليس مثة ما يعلو صوت االرهاب. العامل بأمنه واقتصاده وسياسته وطريقة عيشه 
الدم  ومقاييس.  معايري  عند  يقف  ال  وقتال  يعرف حدودا،  ال  ارهاب  رهينة  بات 
للدم واالجرام لالجرام. الكون الذي بات قرية اعالمية صغرية بفضل التقدم العلمي 
ووسائل التواصل االجتامعي واالقامر االصطناعية، صار ايضا مرسحا كبريا لرتاجيديا 
القرون  ان  الناس  ولت، ومشاهد ظن  ايام  من  وفصولها  زمن مىض،  من  ابطالها 

محتها من لوح ذاكرتهم

جورج ياسمني
georgesyasmine@hotmail.com

يعمل االرهاب عىل استغالل اي ثغرة للنفاذ اىل املناطق اآلمنة.

املنطقة غداة االعتداء عىل باريس امام مفرتق مفصيل وخطري.

اإلرهاب امُلعولم: من الشرق إلى الغرب
إشعال الثورات لنهب الثروات

لن يمارس الخارج دورا 
ايجابيا لحل الوضع 

اللبناني في ظل الالحرب 
الهشة والهدنة 
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األمن العام يحصد النقاط األولى 
في "برنامج الجودة"

حلت املديرية العامة لالمن العام يف مقدم 
 - الجودة  "برنامج  يف  اللبنانية  املؤسسات 
الثالثة" الذي رعته وزارة االقتصاد  املرحلة 
واشاد  نقاط.  اعىل  وحصدت  والتجارة، 
هرم  رأس  من  الكبري  بـ"االلتزام  املنظمون 
التي  الحثيثة  الجهود  اىل  املديرية  قيادة 

إنجاز

املديرية".  يف  الجودة  عمل  فريق  يبذلها 
الخدمة  فرع  عىل  نفسه  االمر  ينطبق 

والعمليات يف قوى االمن الداخيل.
احتفلت وزارة االقتصاد والتجارة بـ"برنامج 
يف  االورويب  االتحاد  من  املمول  الجودة" 
برنامج  و"اختتام  للجودة"  الوطني  "اليوم 

املشاركون يف االحتفال.

لبنان محمد شقري، سفرية  التجارة والصناعة والزراعة يف  اتحاد غرفة  الدكتور عيل برو، رئيس  اليمني  املتحدثني: من  منصة 
االتحاد االورويب كريستينا السن، الوزير اآلن حكيم، الوزير نبيل دوفريج، رئيس جمعية الصناعيني اللبنانيني فادي الجميل.

العقيد عدنان شعبان من املديرية العامة لالمن العام يتسلم الدرع. 

فندق  يف  الثالثة"،  املرحلة   - الجودة 
الثاين، يف حضور  ترشين   18 يف  الربيستول 
االقتصاد والتجارة اآلن حكيم ووزير  وزير 
دوفريج  نبيل  االدارية  للتنمية  الدولة 
السن  كريستينا  االورويب  االتحاد  وسفرية 
وممثل املديرية العامة لالمن العام العقيد 
ممثال  كالس  اييل  واملقدم  شعبان  عدنان 
الداخيل  االمن  لقوى  العامة  املديرية 

وشخصيات.
واالورويب،  اللبناين  الوطني  النشيدين  بعد 
وزارة  يف  الجودة"  "برنامج  مدير  تكلم 
اوجز  الذي   برو  عيل  الدكتور  االقتصاد 

التجارب مع االدارات االتية:
"-  املعهد الوطني لالدارة: ابرز الصعوبات 
يف  النقص  هي  املعهد  مع  واجهناها  التي 
من   الجدي  االلتزام  رغم  البرشية  املوارد 
املدير العام للمعهد الدكتور جامل الزعيم 

املنجد.
- مركز االتصال يف فرع الخدمة والعمليات 
لقوى  العامة  املديرية  يف  بريوت  يف رشطة 
الصعوبات  بعض  واجهنا  الداخيل:  االمن 
وتأمني  الالزمة  البرشية  العنارص  تأمني  يف 
بعض ادوات العمل ال سيام الكومبيوترات. 
يف  صعوبة  واجهنا  اللبنانية:  الجامعة   -
موضوع  االربع  الكليات  بني  التنسيق 
الطالب  تسجيل  خدمات  مجال  يف  الدعم 
يف املرحلة االوىل، لكن استطعنا تجاوزها يف 
مرحلة الحقة نتيجة تدخل رئيس الجامعة 

معايل الدكتور عدنان السيد حسني.
اقل  العام:  لالمن  العامة  املديرية   -
يف  كانت  واجهناها  التي  الصعوبات 
املديرية العامة لالمن العام رغم ان مجال 
اربع  شمل  اذ  جدا،  واسع  النظام  تطبيق 
ذلك يف  يعود  املديرية.  يف  رئيسية  ادارات 
املدير  من  الكبري  االلتزام  اىل  رئييس  شكل 
ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام 
يف  الجودة  عمل  لفريق  الحثيثة  والجهود 

شعبان  عدنان  العقيد  برئاسة  املديرية 
ومتابعة من العميد الركن روالن ابوجودة 
االمر  يبقى  فارس.  داين  املهندس  والعميد 
املؤسسات  كون  ذلك  عىل  ساعد  الذي 
تسهل  معينة  لرتاتبية  تخضع  العسكرية 
ايضا  ينطبق  هذا  املهامت.  تنفيذ  عليها 
املديرية  يف  والعمليات  الخدمة  فرع  عىل 

العامة لقوى االمن الداخيل.
 - االجتامعي  للضامن  الوطني  الصندوق   -
جمة  صعوبات  واجهنا  حمود:  برج  فرع 
فرع  يف  الجودة  ادارة  نظام  تطبيق  يف 
ادارة  نظام  تطبيق  تطلب  اذ  حمود،  برج 
وتوزيعه،  العمل  هندسة  اعادة  الجودة 
املواطنني  طلبات  استقبال  وعمليات 

وتنفيذها". املشرتكني 
الجميل  الصناعيني فادي  تاله رئيس جمعية 
ومنوها  الحدث،  هذا  عىل  القّيمني  شاكرا 
و"خصوصا  والتجارة  االقتصاد  وزارة  بجهود 
تعاون  عرب  اثبت  الذي  الجودة  برنامج 
مقدرة  وجهودهم  وتفانيهم  فيه  العاملني 
فائقة يف خدمة الصناعة واالقتصاد الوطني".

التجارة  غرف  اتحاد  رئيس  كلمة  ثم 
شقري  محمد  لبنان  يف  والزراعة   والصناعة 
مناسبة  للجودة  الوطني  اليوم  قائال:" 
العرص،  باتت سمة  االحتفال النها  تستحق 
خارج  يبقى  مقتضياتها  يلتزم  مل  وَمن 
الجودة  وعامليا.  محليا  االقتصادية  اللعبة 
واداراتنا  مؤسساتنا  مبصري  تتحكم  باتت 
وال  تنافسية  ال  دونها  من  وإقتصادنا. 

انتاجية وال تصدير ملنتجاتنا".  
تلته سفرية االتحاد االورويب كريستينا السن 
عىل  فعلقت  الجودة"،  "برنامج  كلمة  يف 
الضاحية  يف  االخرية  االرهابية  التفجريات 
االحداث  "هذه  قالت:  وباريس.  الجنوبية 
الصعيد  عىل  اكرث  التعاون  اىل  ستدفعنا 

االمني". 
املنتجات  معايري  "تحسني  عىل  وشددت 
وجودتها. هذا طموح كل تجارة. انا فخورة 
الذي  الناجح  الربنامج  بانجازات  باالحتفال 
لتأكيد  فخورة  الغرض.  لهذا  تصميمه  تم 
لبنان  حيث  االورويب  االتحاد  موقف 
الجودة  تعزيز  مجال  يف  الرئييس  الرشيك 
االورويب  االتحاد  فريق  عمل  والتميز. 

خالل  بجد     )Qualeb Programs(
التحتية  البنية  لتحسني  االخرية  السنوات 
االورويب  االتحاد  تعاون  اللبنانية.  للجودة 
تعزيز  عىل  ملساعدته  لبنان  مع  خال  لعقد 

التنافسية للقطاع الخاص". القدرة 
منوها  دوفريج  الوزير  تحدث  ثم 
الذي ساعد عىل  الربنامج  بـ"نجاحات هذا 
اعتامدها  ورضورة  الجودة  مفهوم  تعزيز 
استطاع  والخاصة.  العامة  مؤسساتنا  يف 
املفاهيم  يف  خرق  احداث  الربنامج  هذا 
الخدمات  وتقديم  االنتاج  يف  السائدة 
يف  واملهنيني  االداريني  تحفيز  خالل  من 

الجودة يف النواحي االقتصادية واالجتامعية 
والرتبوية والصحية والسياسية. كذلك، فإننا 
من  الثالثة  املرحلة  باختتام  اليوم  نحتفل 
برنامج الجودة املمّول من االتحاد االورويب 
وزارة  يف  الجودة  وحدة  نفذتها  التي 
 39 بعد  كبري  بنجاح  والتجارة  االقتصاد 
شهرا من العمل الجاد واملضني الذي أويت 
مثارا يانعة يف القطاعني العام والخاص عىل 
حد سواء. عندما وضعت وحدة الجودة يف 
عام  عملها  خطة  والتجارة  االقتصاد  وزارة 
2012، انطلقت من سياسة وزارة االقتصاد 
لدعم  متواز،  نحو  العمل عىل  والتجارة يف 

رضورة  عىل  والخاص  العام  القطاعني 
نحن  واملتغريات.  املستجدات  مواكبة 
التخطيط  مفاهيم  تطبيق  صلب  يف  حاليا 
االسرتاتيجي، وقياس تقييم االداء املؤسيس، 
وتنمية  االداء،  مؤرشات  مفهوم  وادخال 
واعادة  العامة،  االدارة  يف  البرشية  املوارد 
هندسة النظم االدارية، وتبسيط اجراءاتها، 
ومكننة املعامالت، وتنفيذ برنامج الحكومة 
واملشاريع  الربامج  من  وغريها  االلكرتونية 

ذات الصلة". 
قال:  الذي  حكيم  للوزير  كلمة  كانت  ثم 
الذي  للجودة  الوطني  اليوم  هو  "اليوم 
العامل يف ترشين  به  به كام يحتفل  نحتفل 
اهمية  عىل  تأكيدا  عام،  كل  من  الثاين 

العام  القطاعني  يف  الجودة  ادارة  نظم 
بني  الرشاكة  وتأمني  وتطبيقها،  والخاص 
تّم  حينها  نهدم.  وال  نبني  نحن  القطاعني. 
اختيار االدارات العامة الخمس االوىل التي 

حازت عىل النقاط االعىل، وهي:
.ENA املعهد الوطني لالدارة •

اللبنانية. • الجامعة 
• املديرية العامة لالمن العام.

• غرفة الخدمة والعمليات يف رشطة بريوت 
يف املديرية العامة لقوى االمن الداخيل.
• الصندوق الوطني للضامن االجتامعي.

العامة  االدارات   ختاما، توزيع دروع عىل 
شهادات  عىل  الحاصلة  الغذائية  واملصانع 

."ISO"
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ألن دورهم يتجاوز حدود المعامالت
املخاتير شركاء في تحصني األمن

امثر التعاون والتنسيق بني املديرية العامة لالمن العام ومعظم املخاتري، السيام بعد 
الدائرة يف بالدهم،  الوافدين السوريني اىل لبنان جراء االحداث  تدفق مئات االف 
كشف كثريين من الوافدين متورطني يف شبكات ارهابية وضالعني يف جرائم مختلفة، 
من بينها التزوير واستعامل املستندات والوثائق املزورة التي زادت اعدادها اخريا 

عىل نحو كبري غري مسبوق 

املديرية  امام  تنجز  التي  املعامالت  من  كثري 
العامة لالمن العام يستدعي تقدميها ان يضم اىل 
الطلب افادة او شهادة صادرة عن مختار املحلة 
الذي يدقق يف الوثائق الشخصية لطالب املستند 
ان  يتحسس  قد  التدقيق  اثناء  تحريره. يف  قبل 
الوثائق الثبوتية املربزة امامه، كجواز السفر او 

بطاقة الهوية وغريها، مزورة. 
ما الذي يحصل واقعيا يف مثل هذه الحال؟ هل 
الجرائم  مالحقة  مكلف  عديل  ضابط  املختار 
التزوير؟  لجرائم  القانوين  االطار  هو  ما  اصال؟ 
العام  االمن  بني  والتنسيق  التعاون  يتم  كيف 

واملختار يف ارشاف القضاء املختص؟
الحال،  هذه  تحكم  التي  القوانني  مراجعة  من 

تتضح لنا الحقائق اآلتية:
اصول  قانون  من   38 املادة  ذكرت  اوال: 
 ،2001 آب   2 يف  الصادر  الجزائية  املحاكامت 
العدلية،  الضابطة  اشخاص  تعدادها  معرض  يف 
رصاحة يف فقرتها الرابعة مختاري القرى. بالتايل 
املخاتري من افراد الضابط العدلية املكلفة قانونا 

استقصاء الجرائم.
ثانيا: نص قانون املختارين واملجالس االختيارية 
معرض  يف   ،1947 الثاين  ترشين   27 يف  الصادر 
من  الثالثة  الفقرة  يف  املخاتري،  مهامت  تعداده 
تفرضه  مبا  »القيام  املختار:  عىل  ان  مادته28  
الضابطة  مأموري  من  بصفته  وظيفته  عليه 
العدلية«. كام جاء يف املادة 22 ان املختار يعمل 
يدخل  الذي  الحي  او  القرية  مصلحة  فيه  ملا 
ضمن نطاقه. كونه ضابطا عدليا وهو الحريص، 
بحسب القانون، عىل مصلحة منطقته ومحلته، 

قضية
املحامي منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

يقوم بكل االجراءات الالزمة لضامن االمن فيها 
اي  عن  املختصة  السلطات  كافادة  فاكرث،  اكرث 
جرمية يضبطها او يعلم بها، ومحاولة استقصاء 
هوية اي اجنبي يقيم يف املنطقة وتحوم حوله 

شبهات ما وغريها. 
باملرسوم  الصادر  العقوبات  قانون  يعرّف  ثالثا: 
آذار  من  االول  يف  الصادر   340 رقم  االشرتاعي 
كاآليت:  التزوير  منه،   453 املادة  يف   ،1943
الوقائع  يف  للحقيقة،  متعمد  تحريف  “التزوير 
او البيانات التي يثبتها صك او مخطوط يشكل 
مستندا بدافع احداث رضر مادي او معنوي او 
اجتامعي”. سندا اىل املادة 463 منه، ان كل من 
اقدم عىل تزوير تذكرة هوية او شهادة اخراج 
بأي وسيلة  او سمة دخول،  او جواز سفر  قيد 
عليها  املنصوص  الوسائل  او معنوية من  مادية 
يف املادتني 456 و457 يف قانون العقوبات )صنع 
حذف  خاتم،  او  امضاء  استعامل  اساءة  صك، 
...الخ ( يعاقب  او اضافة، تدوين وقائع كاذبة 

بالحبس من ستة اشهر اىل ثالث سنوات.
رابعا: يف معظم الحاالت تقريبا، ال يكون التزوير 

واضحا للعيان بسهولة، وامنا االمر يحتمل الشك 
بنسبة عالية. كون املختار ليس خبريا متخصصا 
متخصصني  االمر  يتطلب  وقد  املجال،  هذا  يف 
ومعدات متطورة كتلك التي ميلكها االمن العام، 
تلك  مثل  يف  الواقع  ارض  عىل  يحصل  ما  فان 

الحاالت هو اآليت:
العامة  النيابة  مبخابرة  املختار  يقوم  اما  1ـ 
املختصة بحسب الصالحية املكانية، لالفادة عن 
شكوكه واخذ تعليامت القضاء وتوجيهاته تبعا 
للحالة املعنية. غالبا ما يطلب اليه التنسيق مع 
اقرب مركز لالمن العام يك يتم التأكد من صحة 
اجراء يف  اي  اتخاذ  املستند قبل  او عدم صحة 

حق حائزه.
االجهزة  باي من  املبارش  باالتصال  يقوم  او  ـ   2
العام عىل  لالمن  العامة  املديرية  غالبا  االمنية، 
مهامتها  طبيعة  وبحكم  كونها   ،1717 الرقم 
عسكرييها  معظم  بها  يقوم  التي  واالعامل 
خضعوا لدورات يف مجال كشف التزوير، فتحرض 
اليه بعد وقت قصري ال يتجاوز دقائق يف معظم 
متخصصني  عسكريني  تضم  دورية  االحيان، 
الفوري  الكشف  ليتم  التزوير  كشف  مجال  يف 
الطلب اىل حائزه  او  عىل املستند املشكو منه، 
مرافقتهم  املختص  القضاء  من  اشارة  عىل  بناء 
اجراء  ليتم  الحديثة  املعدات  حيث  املركز  اىل 

الكشف الالزم عىل املستند.
يف كل االحوال، اذا كان املستند صحيحا ينتهي 
االمر عند هذا الحد. اما يف حال تبني انه مزور، 
الخذ  جديد  من  املختص  القضاء  مخابرة  تتم 
فيأمر  تأكدت،  التي  النتيجة  بناء عىل  تعليامته 
القضاء بتوقيف الشخص الحائز املستند املزور 

ملتابعة التحقيقات الالزمة معه وفقا لالصول.
الجرم  ذاك  مثل  ان  اىل  االشارة  من  بد  ال  هنا 
املادة 29 من  اىل  استنادا  يعترب جرما مشهودا، 
عرّفت  التي  الجزائية  املحاكامت  اصول  قانون 

الجرمية املشهودة بانها:

» أ- الجرمية التي تشاهد عند وقوعها.
ب- الجرمية التي يقبض عىل فاعلها يف اثناء او 

فور ارتكابها.
بناء  فيه  املشتبه  فيها  يالحق  التي  الجرمية  ج- 

عىل رصاخ الناس.
د- الجرمية التي يتم اكتشافها فور االنتهاء من 
نحو  عىل  عليها  آثارها  تدل  وقت  يف  ارتكابها، 

واضح.
ه- الجرمية التي يضبط فيها مع شخص اشياء او 
اسلحة او اوراق يستدل منها عىل انه مرتكبها، يف 
خالل الساعات االربع والعرشين من وقوعها«.

لبنان  يف  املخاتري  مهامت  تقترص  ال  خامسا: 
االحوال  افادات  او  وثائق  بعض  انجاز  عىل 
القيام  وال  البعض،  يعتقد  كام  الشخصية، 
مبهامت الضابطة العدلية. بل متتد صالحياتهم 
للمواطنني  القانونية يك تجعلهم مثابة ممثلني 
كالداخلية  الوزارات  من  وعدد  جهة  من 
والصحة واملال وسواها من جهة اخرى، ضمن 

نطاقهم االداري.
من ابرز تلك املهامت:

1ـ  عىل صعيد االدارة العامة واالمن العام، عليه:
قد  التي  االعامل  عن  االدارية  السلطة  اخبار   •

تؤدي اىل االخالل باالمن العام.
قيامهم  عند  االدارة  مأموري  مهمة  تسهيل  ـ 

بالوظيفة ضمن نطاق قريته او حيه.
ـ اعطاء الشهادات املطلوبة من دائرة الجوازات 

الخ...
2 ـ عىل صعيد الشؤون املالية:

استيفاء  عىل  ومعاونتهم  الجباة  مساعدة   •
امالك  عىل  الحجز  معامالت  واجراء  الرضائب 
وادارة حرص  املالية  املكلفني، ومساعدة مأموري 
التبغ واملسكرات عىل القيام بوظائفهم يف املنطقة.

ضمن  تشتغل  التي  الرضائب  لجان  معاونة   •
منطقته الخ...

3 ـ عىل صعيد الضابطة العدلية:
واملحاكم  النظامية  املحاكم  مبارشي  اعانة   •
واعطاء  العدلية  التبليغات  اجراء  يف  الرشعية 

رشح يف شأنها.
االماكن  دخول  عند  االمن  مأموري  مرافقة   •

املطلوب تفتيشها الخ...

4 ـ عىل صعيد الشؤون العقارية:
ـ املحافظة عىل سجل املساحة القديم والسجل 
املعروف بالجريدة يف املناطق التي مل تتم فيها 

املساحة الحديثة بعد.
• االحتفاظ يف ملف خاص بالنسخة املسجلة عن 
الكشوف  هذه  واعطاء  يعطيه،  وخرب  علم  كل 

ارقاما متسلسلة الخ...
5 ـ عىل صعيد الشؤون الصحية:

االمراض  عن  االدارية  السلطة  اخبار   •
االشخاص  تصيب  التي  والوبائية  املعدية 

والحيوانات.
• حمل االهلني عىل التلقيح عند حصول وباء. 

6 ـ عىل صعيد املعارف والفنون الجميلة:
• ان يقوم بحامية املباين االثرية، ويخرب السلطة 

االدارية عن كل تلف يحصل فيها.
• ان يسعى اىل تطبيق قانون حامية االحداث 

وعدم تشغيلهم.
اخريا، تؤكد الوقائع والقوانني ان املخاتري رشكاء 
عمل  دعم  ويف  االمن،  تحصني  يف  اساسيون 

معظم الوزارات.

افضى تعاون املخاتير 
مع االمن العام الى 

توقيف شبكات تزوير 
وثائق ومستندات
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موسيقى األمن العام: 
إبداٌع ذو أبعاد وطنية

عام 1956 أمر قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب باالستعانة بخبري فرنيس العادة تنظيم 
موسيقى الجيش، فاعيد تنظيمها باحرتاف، وغدت اليوم ذات مستوى عاملي. يف عام 
2015 أمر املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم باستحداث فرقة موسيقى 

االمن العام، للمرة االوىل. ها هي تتدرب لدى موسيقى الجيش

اوىل  موسيقى،  استحداث  تاريخي  بني 
للجيش وثانية لالمن العام، حقيقة ساطعة 
متثل  العسكرية  املوسيقى  ان  مفادها 
وألن  وطنية.  ابعاد  ذا  ثقافيا  فنيا  ابداعا 
الجيوش  حياة  يف  العسكرية  للموسيقى 
دورها  تستمد  اهمية،  االمنية  واملؤسسات 
او  الجيش  موسيقى  لدى  سواء  لبنان  يف 

موسيقى االمن العام. 
يف  العسكرية  للموسيقى  تاريخي  اطار  اي 
بلغته  الذي  واملستوى  واقعها  ما  لبنان؟ 
رافقت  معطيات  اي  الجيش؟  موسيقى 
اي  اليوم؟  العام  االمن  استحداث موسيقى 
تدريبات يخضع لها عسكريوها واي مهمة 
العام  االمن  اىل  التدريب  ينتقل  هل  لها؟ 

مستقبال؟ 
قائد  اىل  العام"  "االمن  حملتها  اسئلة 

تحقيق

موسيقى الجيش العميد جوزف بدوي.

حياة  يف  املوسيقى  اهمية  ما  بداية،   ■
الجيوش واملؤسسات االمنية؟

العسكرية  التاريخ واملوسيقى  □ منذ فجر 
نستشف  العامل.  يف  الجيوش  انشاء  ترافق 
ذلك من وصف املؤرخني القدامى للمعارك 
وهجموا  العسكر  "اصطف  يقولون:  عندما 
قارعني  االعالم  نارشين  واحدة،  هجمة 
املوسيقى  صوت  الزمور".  نافخني  الطبول 
كان احد عنارص املعركة ملا لها من تأثري عىل 
نفوس املحاربني. القت املوسيقى العسكرية 
عىل مر العصور اهتامم القادة الكبار. عىل 
 1769-( الكبري  االول  نابليون  املثال  سبيل 
الحرس  موسيقى  بانشاء  اوعز   )1821
آنذاك  تتألف  وكانت  الفرنيس،  الجمهوري 

النقيب  إمرة  يف  عسكريا  موسيقيا   70 من 
 1793 آب   3 يف  ساريت.  برنار  املوسيقي 

انشأ يف باريس املعهد الوطني املوسيقي.

للموسيقى  التاريخي  االطار  عن  ماذا   ■
العسكرية يف لبنان؟

□ يف التاريخ الحديث، كان للبنان يف عهد 
التاسع  القرن  اواخر  بني  ما  اي  املترصفية، 
موسيقى  العرشين،  القرن  ومطلع  عرش 
مركزها  رجال،   30 عددها  يقارب  عسكرية 
بعد  صيفا.  الدين  وبيت  شتاء  بعبدا  يف 
الحرب العاملية االوىل، اصبحت البالد تحت 
االنتداب الفرنيس فلم يعد ملوسيقى لبنان 
يف  البالد  عمت  التي  الفوىض  بسبب  اثر 
اثناء الحرب. وقد اسس الفرنسيون آنذاك 
"موسيقى  اسم  عليها  اطلقوا  موسيقى 
اجانب يف  افرادها  جيوش الرشق"، معظم 
1940 دخلت  عام  اللبنانيني.  من  قلة  ظل 
جيوش الحلفاء اىل لبنان ومنها جيش فرنسا 
وارسلت  املوسيقى  فرقة  فالغيت  الحرة، 
عام  لحفظها.  عينطورة  مدرسة  اىل  آالتها 
1942 استدعى قائد موقع بريوت املفوض 
العسكريني  جميع  رافيل  الكولونيل 
عليها  واطلق  تنظيمها،  واعاد  املوسيقيني 
اسم "موسيقى املوقع"، ومتركزت يف مدرسة 
الرقيب  إمرة  يف  بريوت  رأس  يف  الصنائع 
ارتكب  ان  الذي صودف  الفرنيس سريويل 
رافيل  الكولونيل  حدا  ما  وظيفيا،  خطأ 
املتقاعد  اللبناين  الرقيب  وتعيني  عزله  اىل 
وقد  للفرقة،  رئيسا  مكانه  نجم  خليل 
استمر  نقيب.  رتبة  حتى  الرتقية  يف  تدرج 
الجيش  اللبنانية  الحكومة  بعد تسلم  نجم 
اطلق  التي  املوسيقى  رأس  عىل  الوطني 
واصبحت  الجيش"،  "موسيقى  اسم  عليها 
يف  الجمهوري  الحرس  رسية  من  مفرزة 
مرض  بفعل  الحقا،  العام.  املقر  لفيف 

الفرقة  تقهقرت  وتغيبه،  نجم  النقيب 
فؤاد  اللواء  أمر  1956 حني  فنيا حتى عام 
الفرنسيني  الخرباء  باحد  باالستعانة  شهاب 
وضع  وافية  دراسة  بعد  تنظيمها.  العادة 
حد  اىل  يشبه،  جديدا  نظاما  الفرقة  لهذه 
موسيقى  يف  به  املعمول  النظام  بعيد، 
الحرس الجمهوري الفرنيس. عام 1994 تم 
اعتامد ثكنة الكرنتينا مقرا رسميا ملوسيقى 

الجيش.

■ ما هو واقع موسيقى الجيش اليوم؟
□ تضم اليوم نحو 600 عسكري من الذكور 
عسكريا   350 يقارب  ما  بينهم  واالناث. 
بدرجة  املوسيقية  الكفايات  اصحاب  من 
ممتاز، اضافة اىل نحو 80 يصنفون كعازفني 
العاملية.  املوسيقية  املعايري  بحسب  عامليني 
عىل  كفايتها  الجيش  موسيقى  اثبتت  وكام 
مميز  حضور  لها  اصبح  اللبناين،  الصعيد 
اننا  اذ  والعاملي.  االقليمي  الصعيدين  عىل 
احتفاالت رسمية وذات  بفاعلية يف  شاركنا 
وهي  العامل.  دول  من  عدد  يف  ثقايف  بعد 
الجيش  قائد  من  كبريا  دعام  اليوم  تلقى 
عىل  يساعد  ما  قهوجي،  جان  العامد 

تطويرها اكرث فاكرث. 

محصورة  هي  هل  مهامتكم؟  ابرز  ما   ■
املجتمع  لتشارك  متتد  ام  الجيش  ضمن 

املدين نشاطاته؟
بعد  ذات  الجيش  موسيقى  مهامت   □
فني ثقايف وطني. واذا كانت تتمحور اصال 
املوسيقية  والخدمات  الدعم  تأمني  حول 
املختلفة  وقطعه  الجيش  قيادة  لصالح 
الرضورية  املوسيقية  الخدمات  وتوفري 
صعيد  عىل  الرسمية  السلطات  لصالح 
الدولة، فانها ال تقترص عىل ذلك، بل متتد 
املدين  املجتمع  نشاطات  يف  املشاركة  نحو 
كاملشاركة  والوطني،  الثقايف  البعد  ذات 
يشهدها  التي  السنوية  املهرجانات  يف 
الندوات  ويف  اللبنانية،  البلدات  من  عدد 
مبدعني  تكريم  ويف  والثقافية،  املوسيقية 
وطنيا  ارثا  تاركني  رحلوا  وآخرين  لبنانيني 
حفظ  مع   - منهم  نذكر  االمة،  به  تفخر 
الصايف  ووديع  رحباين  االخوين   - االلقاب 

موسيقى االمن العام يف اثناء التدريب.قائد موسيقى الجيش العميد جوزف بدوي.

نحن  وسواهم.  وصباح  ناصيف  وزيك 
البعد  تفعيل  يف  املدين  واملجتمع  نتكامل 

الوطني ملوسيقى الجيش.

■ هل من الرضوري توافر الخربة املوسيقية 
موسيقى  يف  التطوع  يف  يرغب  من  لدى 

الجيش؟
كانت  وان  ذلك،  الرضوري  من  ليس   □
ايجابية. نحن نستقبل  الخربة تشكل نقطة 
العسكريني  وكذلك  املدنيني،  املتطوعني 
اىل  االلوية  من  تشكيلهم  يتم  الذين 

العام  االمن  موسيقى  فرقة  خص  ما  يف   ■
معها،  تعاونكم  بدأ  كيف  املستحدثة، 
لدى  عنارصها  لها  يخضع  تدريبات  واي 

الجيش؟  موسيقى 
لالمن  العامة  املديرية  ان  املعلوم  من   □
ابراهيم  عباس  اللواء  مع  شهدت  العام 
لناحية  سواء  استثنائيني،  وتطويرا  تحديثا 
الكثري  استحداث  لجهة  او  والعتاد  العديد 
كل  يف  الجديدة  واملراكز  الدوائر  من 
املحافظات اللبنانية، فضال عن انشاء شعب 
موسيقى  "شعبة  ضمنها  من  فيها  جديدة 

منذ عهد املتصرفية كانت 
للبنان موسيقى عسكرية 

يقارب عددها 30 رجال

الشدياق منير 
mounirchidiac2014@gmail.com

اصحاب  من  كانوا  سواء  الجيش،  موسيقى 
امتحانا  لهم  نجري  ال.  ام  املوسيقية  الخربة 
ثم  ومن  املوسيقي،  مستواهم  ملعرفة 
قصرية  فرتة  خالل  لنكتشف  تدريبهم  نبدأ 
عامل  يف  والنجاح  لالستمرار  قابليتهم  مدى 
واال  يستمرون،  نجحوا  اذا  املوسيقى. 
ضمن  االدارية  الوظائف  عىل  نحيلهم 

الجيش. موسيقى 

االمن العام"، التابعة اداريا لدائرة الحامية 
الينا  اوكلت  وقد  املديرية.  يف  والتدخل 
عنارصها،  تدريب  مهمة  الجيش  قيادة 

وهذا ما نقوم به منذ سبعة اشهر.

■ كم يبلغ عدد عنارص االمن العام الذين 
مرحلة  اي  يف  تدريبهم؟  عىل  ترشفون 

تدريب موسيقي اصبحوا؟
□ عددهم تسعة عرش عسكريا، بينهم فتاة 
موسيقية  خربة  ذوو  منهم  كثريون  واحدة. 
مبوهبة  يتمتعون  وجميعهم  بها،  بأس  ال 
الفتني،  وتعلم  استيعاب  وبقدرة  موسيقية 
يف  العزف  عىل  قادرين  اليوم  اصبحوا  وقد 
التي  التقليدية  الرسمية  االحتفاالت  كل 
ما.  نوعا  عادية  موسيقية  مهارات  تتطلب 

كان  عدة  احتفاالت  يف  رسميا  شاركوا 
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اولها احتفال العيد السبعني لالمن العام يف 
موسيقي  مبستوى  وعزفوا  املايض،  آب   27
محرتف حاز اعجابنا وتقدير كل الحارضين.

■ كم ستستمر دورة تدريبهم؟
حدود  عند  تدريبهم  يتوقف  لن   □
اعطائهم العلوم التي متكنهم من العزف يف 
العام،  باالمن  الخاصة  الرسمية  املناسبات 
مستوى  يف  يصبحوا  حتى  سيتواصل  بل 
التدريب ضمن  لهم  يتيح  موسيقي  علمي 
املراحل  يف  العام  لالمن  العامة  املديرية 
علمنا،  كام  ابراهيم،  اللواء  هدف  املقبلة. 
اعىل  اىل  العام  االمن  موسيقى  تطوير 
املستويات التي تجعل منها قطعة مستقلة 
بجهودها  وتتطور  بذاتها،  ذاتها  تكفي 
الذاتية. لن نتواىن عن تقديم اي مساعدة 

الجيش. قيادة  ارشاف  يف  منا   مطلوبة 

يف  اعتامدها  سيتم  موسيقية  آالت  اي   ■
موسيقى االمن العام؟

العسكرية  املوسيقية  اآلالت  كل   □
عادة:  الجيش  موسيقى  تستخدمها  التي 
الطمبور، الطبل، الصنوج، الدرامز، الكونغا، 

الصغرية،  الفلوت  املاراكاس،  التيمباين، 
الكالرينيت،  الباصون،  الكبرية،  الفلوت 
الكورنيه،  الرتومبيت،  الساكسوفون، 
الباريتون،  الرتومبون، البوغل، الكونرتباص، 

االلتو، الباص، الطبلة، الرق، الكاتم.

يف  يصبح  يك  الالزمة  الفرتة  هي  ما   ■
امكان املتدرب العزف يف الفرق املوسيقية 

العسكرية؟
□ يف ما خص املعزوفات العادية والروتينية، 
يتطلب االمر التدرب من ستة اشهر اىل سنة 
الصعبة  باملعزوفات  يتعلق  ما  يف  اما  تقريبا. 
فرتة  اىل  يحتاج  فاالمر  احرتافا،  تتطلب  التي 
من  بد  ال  هنا  سنوات.  خمس  تفوق  تدرب 
التابعة  املوسيقى  مدرسة  يف  اننا  التوضيح 
العسكريني  تدريب  يتم  الجيش  ملوسيقى 

املفتش ثالث راشد سعادة.املفتش ثاين يارا الجميل.املفتش اول فضل نجم.

جولة في قاعة التدريب
بعض  تدريب  قاعة  عىل  العام"  "االمن  جالت 
لدورة  يخضعون  الذين  العام  االمن  عسكريي 
آراءهم  واستمزجتهم  الجيش،  موسيقى  يف 

وانطباعاتهم عن هذه التجربة.
سنوات  اربع  "منذ  نجم:  فضل  اول  املفتش 
استامرات  تعبئة  ولدى  العام،  باالمن  التحقت 
املعلومات الشخصية يب، وضمن خانة هوايايت، 
مراجعتي  متت  اشهر  منذ  املوسيقى.  ذكرت 
لسؤايل اذا كنت ارغب يف الخدمة ضمن شعبة 
تجسد هوايتي املفضلة ففرحت كثريا. اكتسب 

ايدي  عىل  املوسيقى  عامل  يف  كبرية  خربة  حاليا 
الذين  وعسكرييها  الجيش  موسيقى  ضباط 

يتميزون باحرتاف موسيقي مميز".
املفتش ثاين يارا الجميل: "اساسا احب املوسيقى 
شعرت  الجامعة.  يف  دراستها  واتابع  كثريا، 
موسيقى  شعبة  استحداث  تم  يوم  باالمتنان 
اصبحت  بذلك  ضمنها،  واختياري  العام  االمن 
اي  املفضلة  هوايتي  خالل  من  وطني  اخدم 
املوسيقى. اشجع كل زمياليت يف املديرية اللوايت 
يحبنب املوسيقى عىل ان ينضممن الينا،  ويخضن 

يف هذه التجربة ذات البعد الفني والحضاري".
ان  يل  "سبق  سعادة:  راشد  ثالث  املفتش 
ملدة  الرشقي  الغناء  وكذلك  املوسيقى  درست 
باحرتاف.  الطبلة  عزف  اجيد  انني  كام  سنتني، 
شغفي  مدى  يعرفون  املديرية  يف  زماليئ  كل 
التي  الدائرة  يف  الضباط  وكذلك  باملوسيقى، 
اسمي  اقرتحوا  من  وهم  فيها،  اعمل  كنت 
فشكرا  العام.  االمن  موسيقى  اىل  لالنضامم 
للمديرية وموسيقى الجيش عىل الجهود التي 

يبذلها املسؤولون فيها لتدريبنا". 

يوميا من ساعات الصباح حتى ما بعد الظهر. 
ملدة  الجيش  موسيقى  يف  التدريب  ان  علام 
سنة مثال يعادل تدريبا لثالث او اربع سنوات 
يقترص  حيث  املدنية،  املوسيقية  املعاهد  يف 

عىل ساعات محددة يف ايام االسبوع.

ضباط  خربة  من  االستفادة  يتم  هل   ■
بعد  وعسكرييه  الجيش  موسيقى 

تقاعدهم؟
التقاعد  بعد  يشغلون  منهم  الكثريون   □
فرق  رؤساء  او  موسيقيني  مدربني  مهامت 

فرق  او  جامعات  او  معاهد  يف  موسيقية 
ال  حتى.  لبنان  خارج  او  محلية  موسيقية 
ابالغ القول ان اهم املوسيقيني يف عدد من 
الفرق اللبنانية هم اليوم من املتقاعدين يف 

اللبناين. الجيش  موسيقى 

موسيقى االمن العام من 
19  عسكريا بينهم فتاة، 
شاركوا في احتفال العيد 

الـ70 لالمن العام
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كونتوار املعامالت.

مركز أمن عام زغرتا اإلقليمي:
عيون ترصد وأياد للخدمة العامة

من توقيف 49 مجرما مطلوبا للقضاء، اىل القاء القبض عىل  شبكة دعارة وترويج 
مخدرات، اىل ضبط شبكة متخصصة يف رشاء االطفال حديثي الوالدة وبيعهم، وصوال 
اىل توقيف شبكات تزوير مستندات ووثائق، انجازات امنية نوعية ملركز امن عام 

زغرتا االقليمي، يف موازاة تحديث اداري الفت سّهل انجاز معامالت املواطنني

تحقيق

رئيس مركز امن عام زغرتا االقليمي النقيب رميون عبدالله.

املركز  هذا  يضطلع  العام،  االمن  مبراكز  "اسوة 
بانجاز كل املعامالت االدارية التي توليها القوانني 
للمديرية العامة لالمن العام، والقيام باملهامت 
اختصاص  ذات  عدلية  كضابطة  بها  املنوطة 
الجرائم  انواع  كل  مالحقة  يشمل  عام،  نوعي 
املختص".  القضاء  ارشاف  املجرمني يف  وتوقيف 
بهذه الخالصة تحدث رئيس مركز امن عام زغرتا 
االقليمي النقيب رميون عبدالله اىل "االمن العام"، 

وحدد املسؤوليات واملهامت التي يضطلع بها. 

■ ملن يتبع املركز اداريا؟  
□ هو احد املراكز التابعة لدائرة امن عام الشامل 

االوىل، ومركزها يف رسايا طرابلس.

■ ما هو النطاق االداري والجغرايف لعمله؟

اهدن،  زغرتا،  هي:   والقرى  البلدات   □
مجدليا، العريونية،  الفوار،  القادرية،  مرياطة، 
عوكر،  بيت  بوسيط،  علام،  عشاش،  حيالن، 
حرف  ارده،  حريقص،  كفريا،  عبيد،  بيت 
باش،  قره  اصنون،  كفردالقوس،  رشعني،  ارده، 
كفرحورا،  كفرزينا،  كفرياشيت،  كفرحاتا،  
صخرة، الخالدية، بشنني، مزرعة النهر، مزرعة 
داريا،  بنشعي،  عرجس،  بسبعل،  الفريديس، 
راسكيفا، كفرفو، كرم سده، سبعل، ايطو، اجبع، 
بلعيس،  بيت  عينطورين،  رسعل،  كفرصغاب، 
مزيارة،  حرف  مزيارة،  ايعال،  قزحيا،  عربة 
حميص، البحريي، توال، مزرعة التفاح، اسلوت، 

كفرشخنا، بسلوقيت، تربل.

الوافدين  من  الكثيفة  لالعداد  كان  هل   ■
السوريني اىل لبنان اثر كبري عىل عمل املركز؟

الوافدين  الهائلة من  االعداد  ان  اذ  بالطبع.   □
اىل  نسبة  جدا  كبري  نحو  عىل  زادت  السوريني 
العام  االمن  دوائر  كل  امام  املنجزة  املعامالت 
اللبنانية،  االرايض  كل  عىل  املنترشة  ومراكزه 
ومنها مركزنا. كذلك ادت اىل ارتفاع نسبة الجرائم 
املرتكبة عىل نحو غري مسبوق. يف اختصار، بينت 
االخرية  الثالث  السنوات  يف  االدارية  احصاءاتنا 
اىل  تعود  ننجزها  التي  املعامالت  ان 77% من 
مواطنني سوريني، كام بينت االحصاءات االمنية 
عمل  نطاق  يف  الجرائم  مرتكبي  من   %79 ان 
تلك  كل  السوريني.  الوافدين  من  هم  املركز 
املستجدات استدعت تدابري استثنائية يف املركز 
كزيادة العديد ومتديد دوام العمل ورفع نسبة 
امنية سيارة  االمنية وتسيري دوريات  الجهوزية 
يف بلدات املركز، فضال عن التنسيق الدائم مع 
الفاعليات والبلديات واملخاتري يف كل املناطق ملا 
يصب يف مكافحة الجرائم ضمن نطاق عملنا يف 

قضاء زغرتا.

■ هل من انجازات تحققت يف املركز متاشيا مع 

توقيف 49 مطلوبا 
للقضاء وشبكة مخدرات 

تنشط في قضاء زغرتا

بد  ال  هنا  زغرتا.  قضاء  يف  بلدة   56 يشمل   □
من االشارة اىل ان 5 بلدات تقع جغرافيا ضمن 
قضاء الضنية تم تتبيعها اداريا فقط اىل مركزنا 
هذا  وّفر  املسافة.  حيث  من  اليه  اقرب  كونها 
فيها  واملقيمني  تلك  البلدات  ابناء  عىل  القرار 
مشقة االنتقال ونفقاته اىل مركز امن عام الضنية 
النجاز معامالتهم. والبلدات هي: بحويتا، كرم 
املهر، عيامر، كهف امللول، زغرتغرين. يأيت القرار 
عباس  اللواء  العام  املدير  لتوجيهات  تطبيقا 
ابراهيم وتعليامته التي تقيض بتسهيل معامالت 
املواطنني واستعجالها اىل اقىص حد ممكن، تحت 

سقف القانون.

■ ما هي بلدات قضاء زغرتا التي يشملها عمل 
املركز؟

والسورية  اللبنانية،  والوثائق  املستندات 
السوريني،  الوافدين  من  بيعها  بغية  خصوصا، 
وكذلك اشخاص يستعملون وثائق مزورة. متت 

احالة املتورطني عىل القضاء املختص.
غرفتني  واضافة  وصيانته،  املركز  مبنى  تأهيل   •
من  املتزايدة  االعداد  الستيعاب   2013 عام  اليه 
الوافدين  اعداد  تزايد  مع  السيام  املعامالت، 
السوريني املقيمني او العاملني يف النطاق االداري 

للمركز.
• تركيب االجهزة الالزمة لربط املركز الكرتونيا 
معامالت  انجاز  لبدء  متهيدا  العامة  باملديرية 

االقامات البيومرتية خالل فرتة قصرية.
مبا  االلكرتونية  والربامج  الشبكات  تحديث   •
يتالءم مع متطلبات انجاز املعامالت وفقا ملعايري 
اكرث  العمل  جعل  ما  الحديث،  االداري  العمل 

سهولة.
• تجهيز املركز بسنرتال حديث متطور لالتصاالت، 

ساهم يف متابعة االعامل ومعامالت املواطنني.
• رفع نسبة الجهوزية االمنية عىل نحو دائم عرب 
االبقاء عىل قسم من عسكريي املركز يف جهوزية 
الفوري عند وقوع اي  للتحرك  ليال ونهارا،  تامة، 
حادث امني بهدف ضبط االمن ومكافحة الجرائم.

العسكريني  من  اضايف  بعديد  املركز  تعزيز   •
بنسبة 120% عام كان عليه سابقا، ما ساعد عىل 

تسهيل معامالت املواطنني واستعجالها.
• زيادة عدد اآلليات يف املركز ساهمت يف تكثيف 

الدوريات االمنية تعزيزا لالمن واالستقرار.
املستندات  يف  الفوري  التدقيق  آلية  اعتامد   •
النجاز  دوره  العالقة  صاحب  النتظار  تفاديا 
يكتشف  ثم  وقته، ومن  يهدر  ال  املعاملة، ويك 
او ما شابه، ما القى  ناقصة  ان مستنداته  مثال 

ارتياحا لدى اصحاب املعامالت.
يف  االستمرار  لناحية  االداري  العمل  تفعيل   •
استقبال معامالت املواطنني ما داموا يف املركز، 
فيستمر العمل اىل ما بعد الدوام الرسمي. هدفنا 

االسايس تأمني افضل خدمة عامة للمواطنني.
• مشاركة عدد من عسكريي املركز يف دورات 
الجرائم  مكافحة  تقنيات  مجال  يف  متخصصة 
وسواهام،  والتزوير  بالبرش  كاالتجار  املنظمة، 
االنسانية  اىل  املسيئة  الجرائم  هذه  ان  السيام 
وحقوق االنسان جزء اسايس يف متابعة القيادة 

الحالية يف االمن العام واهتامماتها.

خطة تطوير االمن العام وتحديثه التي اطلقها 
اللواء عباس ابراهيم؟

كثرية  ولوجستية  وادارية  امنية  انجازات   □
تحققت، نذكر منها: 

• بالتنسيق مع مكتب شؤون املعلومات يف االمن 
العام، ويف ارشاف النيابة العامة املختصة، متكنا 
من رصد شبكة منظمة تضم لبنانيني وسوريني 
وتوقيف اعضائها، كانت تتخذ من منزل منعزل 
يف احدى بلدات قضاء زغرتا مقرا ملامرسة اعامل 
الدعارة، وتخزين املخدرات بهدف ترويجها يف 
القضاء. بعد التحقيق معهم احيلوا عىل القضاء 

املختص.
• نجحنا يف توقيف شبكة تنشط يف مجال رشاء 
اطفال حديثي الوالدة من عائالت سورية تعاين 
من ظروف اجتامعية صعبة، بهدف اعادة بيعهم 

مبوجب وثائق مزورة يف مقابل مبالغ طائلة من 
مع  بالتعاون  وذلك  اجنبية،  او  لبنانية  عائالت 
مكتب شؤون املعلومات يف املديرية، وبالتنسيق 
مع بعض املخاتري. بعد اجراء التحقيقات الالزمة 
يف ارشاف النيابات العامة املختصة، متت احالة 

املتهمني عىل القضاء.
• اوقفنا شبكات متتلك معدات واختاما لتزوير 
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شهوان  اهدن  ـ  زغرتا  بلدية  رئيس  وجد 
الغزال معوض يف استحداث املديرية العامة 
االحمر  دير  يف  جديدة  مراكز  العام  لالمن 
والضنية  واملنية  وبينو  وريفون  وقرطبا 
وحارة صخر وبرج حمود وحامنا والزهراين 
تشهد  مل  جبارة  تحديثية  "خطوة  وسواها 
كل  وتستحق  لبنانية،  ادارة  اي  مثيلها 

التقدير".
ويف حوار مع "االمن العام" وجه التحية اىل 
"الذي  ابراهيم  عباس  اللواء  واىل  املديرية 
دون  من  واللبنانيني  لبنان  ملصلحة  يعمل 
استثناء". قال: "اصيبت اوروبا بالهلع لدى 
السوريني  الالجئني  من  آالف  بضعة  تدفق 
اليها اخريا، يف حني اننا استقبلنا يف لبنان ما 
سوري.  وافد  مليون  ونصف  مليونا  يفوق 

ممسكا  العام  االمن  يزال  ال  ذلك  كل  رغم 
بزمام ملفاتهم ومتتبعا كل تجاوز يرتكبونه. 
ارهابية  يوميا عىل شبكة  القبض  يلقي  وهو 
من هنا وشبكة تجسس ارسائيلية من هناك. 

فالف تحية لالمن العام واللواء ابراهيم".

كبلدية وبني مركز  بينكم  تعاون  ■ هل من 
امن عام زغرتا االقليمي؟

□ التنسيق دائم يف كل امللفات التي تدخل 
العام،  لالمن  القانونية  الصالحيات  ضمن 
وآخرها كان التعاون النجاز احصاء الوافدين 
السوريني املقيمني والعاملني يف زغرتا واهدن، 
ملا فيه مصلحة تنظيم وجودهم يف منطقتنا 
من جهة، ومنعا لتغلغل اي خارج عن القانون 

بينهم تحت ستار الوافدين من سوريا.      

بني  جغرافيا  تفصل  كيلومرتا   25 مسافة   ■
كيف  واحدة،  بلدية  ولهام  واهدن،  زغرتا 

توضح ذلك؟
□ انها يف الواقع ظاهرة فريدة من نوعها عىل 
الصعيد البلدي. التفسري يكمن يف ان السكان 
فصل  يقضون  املنطقتني،  يف  انفسهم  هم 
الصيف يف اهدن والفصول الباقية من السنة 
يف زغرتا. لكل عائلة بيتها وارزاقها وممتلكاتها 
يف كل من املدينتني. وهام موجودتان ضمن 

قضاء زغرتا. 

■  كيف تعرّفنا بزغرتا واهدن؟
□ زغرتا، واسمها يعني الحصن او التحصني، 
تقع عىل الساحل الشاميل. تبعد عن طرابلس 
وعن  الرشقي،  الجنوب  لجهة  كلم   5 نحو 
البحر  تعلو عن سطح  بريوت نحو 90 كلم. 
من  بها  ويحوط  معتدل  مناخها  مرتا.   150
الجهات االربع تقريبا نهرا رشعني وجوعيت. 
كام  الشامل  مصايف  فعروس  اهدن  اما 
يلقبونها، او جنة عدن كام وصفها املؤرخون. 
تقع يف قلب محافظة لبنان الشاميل، وترتفع 
عن  وتبعد  مرتا،   1450 البحر  سطح  عن 
كلم،   30 طرابلس  وعن  كلم   110 بريوت 
وعن زغرتا 25 كلم. تعترب من اهم املناطق 

السياحية يف لبنان.

■ اي مشاريع متكنت البلدية من تحقيقها؟
وتربز  االخرية،  الفرتة  يف  تحققت  كثرية   □
للبلدية  السابق  الرئيس  بصامت  فيها 
الذي خرسته زغرتا  توفيق معوض  الراحل 
ابرزها:  من  مروع.  سري  حادث  نتيجة 
وتزفيتها  وصيانتها  زغرتا  طرق  تأهيل 
االصطياف  ملوسم  تحضريا  اهدن  وطرق 
املقبل، تنفيذ مرشوع تأهيل الواجهات يف 
ميدان اهدن بالتعاون مع االتحاد االورويب 
البنى  تأهيل  نت"،  "متضامنون  وجمعية 
التحتية يف اهدن، استحداث اربعة مرائب 

عمومية مجانية يف زغرتا، انشاء حديقة يف 
مرشوع  استكامل  زغرتا،  يف  الرسايا  مقابل 
املراقبني  عمل  تفعيل  ليال،  الطرق  انارة 
ضامن  بهدف  عددهم  وزيادة  الصحيني 
زغرتا  يف  للمواطنني  الغذائية  السالمة 
اتحاد  مع  تعاون  اتفاق  توقيع  واهدن، 
بهدف  الفرنسية  شامونيه  وادي  بلديات 
وتطوير  وحاميتها  الطبيعية  البيئة  تنمية 
يف  ساخن  خط  وضع  الثقافية،  املبادالت 
الكرتوين  موقع  وانشاء  السياح  خدمة 
تحفيزا للسياحة، واخريا اقامة معرض فرص 
العمل لعام 2015 ساهم يف توظيف اكرث 

من 80 شخصا. 

التحضري  يتم  ■ هل من مشاريع مستقبلية 
لها؟

الكثري  تتضمن  اسرتاتيجية  خطة  وضعنا   □
والزراعية  والسياحية  التنموية  املشاريع  من 
جهودنا  كل  سنبذل  التي  واالقتصادية 
لتحقيقها يف املرحلة املقبلة. منها: انشاء قص 
بلدي منوذجي يف زغرتا، استحداث "تلفريك" 
املطاعم  اهدن يتضمن عددا من  حديث يف 
واملالهي ومدرسة لتعليم التزلج والرياضات 
للموايش،  حديث  مسلخ  انشاء  الجبلية، 
وحاميتها  الهدن  فارقة  عالمة  استحداث 

قانونيا.

خطوات األمن العام غير مسبوقة في اإلدارات

رئيس بلدية زغرتا ـ اهدن شهوان الغزال معوض.
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اليمني  العام  لالمن  العامة  املديرية  يف  ومأمورا  مفتشا   250 اقسم 
القانونية امام القايض املنفرد الجزايئ يف بريوت جورج اوغست عطية 
والنقيب  خاطر  وديع  العقيد  حضور  يف  بريوت،  يف  العدل  قرص  يف 

ابراهيم مشمويش واملالزم جميل عيىس.
ال  »ان  منهم  طالبا  العنارص  عطية  القايض  خاطب  القسم،  اداء  بعد 

ينتهكوا حرمة الرشف، وان ال يستعملوا الوظيفة التي اعطيت لهم لغري 
القانون، فضال عن طاعة رؤسائهم  تنفيذ  الناس يف  ما يحقق مصالح 
اىل  وتحويلها  ذواتهم  تنشئة  عىل  باستمرار  يعملوا  وان  الخدمة،  يف 
مثال يرضيهم، والتحيل بالشجاعة والصدق، ومحاربة الرتايض والتباطؤ 

والتأفف والتكاسل«.

شعار  نبني”.  وبالفكر  نحمي  “بالبندقية 
الجيش  قيادة  يف  التوجيه  مديرية  اختارته 
“الدفاع  ملجلة  الفيض  باليوبيل  لالحتفال 
النادي  يف  االحتفال  اقيم  الوطني”. 
حرضه  املنارة،  يف  املركزي  العسكري 
واالمنية  العسكرية  االجهزة  عن  ممثلون 
لرئيس  كلامت  والقيت  االعالم.  ووسائل 
ومدير  سلامن  وليد  الركن  اللواء  االركان 
وعريف  قانصوه  عيل  العميد  التوجيه 
ورئيس  خوري  انيس  العقيد  االحتفال 
نعمة.   ميشال  الدكتور  املجلة  تحرير 
املجلة  مسرية  عن  وثائقية  افالم  وعرضت 
للجيش  الجديد  االلكرتوين  املوقع  واطالق 
مؤسسات  تكريم  اىل  التوجيه،  ومديرية 

امنية واعالمية.
اللواء عباس  العام  العام لالمن  مثل املدير 
نبيل  العميد  االعالم  ابراهيم رئيس مكتب 
حنون الذي تسلم يف نهاية االحتفال درعا 

تكرميية من اللواء سلامن.
تصدر مجلة »الدفاع الوطني« عن مديرية 
فريق  واعدادها  عليها  ويرشف  التوجيه، 
يشكلون  وكتاب  باحثني  من  متخصص 
عىل  الحرص  مع  االستشارية،  هيئتها 
من  ينرش  ما  يف  واملوضوعية  الرصانة 

250 مفتشًا ومأمورا في األمن العام 
أقسموا اليمني القانونية

اليوبيل الفّضي ملجلة “الدفاع الوطني”
تواصٌل فكري بني الجيش واملجتمع

املفتشون واملأمورون عىل درج قص العدل بعد اداء اليمني القانونية.  القايض جورج اوغست عطية يرتأس الهيئة القضائية.

رئيس االركان اللواء الركن وليد سلامن يسلم ممثل اللواء عباس ابراهيم العميد نبيل حنون 
درعا تكرميية.

اللواء الركن وليد سلامن محاطاً ببعض الحضور.ورئيس تحرير "الدفاع الوطني" الدكتور ميشال نعمة.

مواضيع.
تعنى املجلة باالبحاث والدراسات الفكرية 
الثقافية  املواضيع  وسائر  والعسكرية، 
االساسية  رسالتها  تكمن  االختصاص.  ذات 
عىل  املهمة  واملواضيع  االبحاث  نرش  يف 
العسكري  العمليايت واالسرتاتيجي  املستوى 
وثقافية  اقتصادية  مواضيع  اىل  والسيايس، 
النقاط  عىل  وتيضء  القارئ  فكر  تغني 
املحلية  االحداث  يف  املهمة  واملفاصل 
التطورات  واكبت  والعاملية.  واالقليمية 
واالحداث عىل املستوى الدويل عرب االبحاث 
بدءا  املوضوعية،  والتحليالت  والدراسات 
االحداث  اىل  وصوال  العراق  حرب  من 
مرجعا  حاليا  وتشكل  واليمن.  سوريا  يف 
الباحثون  منها  يستفيد  للمعلومات  وخزانا 
والضباط يف مشوارهم االكادميي، ملا تحويه 
اكرث من  قيمة يف  دراسات  ارشيفها من  يف 

مجال.
عىل  اليها  املقدمة  االعامل  املجلة  تحيل 
االختصاص  واصحاب  االستشارية  الهيئة 
قبل نرشها، لتقرير مدى صالحيتها للنرش. 
بعد دراستها يتم قبولها او رفضها. رشعت 
والباحثني  عموما،  الكتاب  امام  صفحاتها 
اقالما  فاستقطبت  خصوصا،  اللبنانيني 

قدر  وباعىل  مبوضوعية  تكتب  متخصصة 
من املسؤولية.

الوطني«  »الدفاع  من  االول  العدد  صدر 
سنة 1989 يف خمسة آالف نسخة، نفدت 
اشار  ما  آالف،  بثالثة  فاتبعت  ايام،  خالل 
اىل ان النجاح رافقها منذ البداية. تطورت 
عدة،  اليوم يف محطات  انشائها حتى  منذ 
من حيث االخراج الفني والتصميم. غالف 
سنة  بيضاء.  خلفية  ذا  كان  االول  العدد 
مع  للمجلة  غالفا  االزرق  اعتمد   2006
عناوين للمقاالت باالبيض. صدر العدد 94 

بغالف جديد باالخرض. 
يقول رئيس التحرير الدكتور ميشال نعمة: 
»منذ خمسة وعرشين عاما، شقت مديرية 
عربه  يتعمق  جديدا  طريقا  التوجيه 
واملجتمع،  الجيش  بني  الفكري  التواصل 
متمثال خصوصا بنخبة من االقالم يف مجال 
»الدفاع  مجلة  فصدرت  االكادميي،  البحث 
الوطني«. شهد العقدان االخريان ظهور كم 
كبري من املنشورات البحثية التي ساهمت، 
من  كثري  عىل  الضوء  القاء  يف  شك،  بال 
وعربيا  لبنانيا  املعارصة،  والقضايا  االزمات 

وعامليا«.
الدفاع  مجلة  مييز  »ما  مثة  ان  ويوضح 

البحثية،  املنشورات  من  سواها  عن  الوطني 
ابرزها:

اوال، يشكل وجود املجلة حافزا مزدوجا للضباط. 
فهو يحضهم عىل التفاعل مع القضايا املطروحة، 
مبا  االحاطة  عىل  وقدرتهم  ثقافتهم  ويعمق 
املجال  يف  الجهود  بذل  وعىل  العامل،  يشهده 

البحثي وتوسيع معارفهم.
الجيش  بني  االيجايب  التفاعل  كان  لطاملا  ثانيا، 
والوحدة  التامسك  عوامل  اهم  من  ومجتمعه 
الدفاع  مجلة  تضطلع  التفاعل  هذا  الوطن.  يف 

الوطني بدور مهم فيه.
والتحليلية  البحثية  الجهود  تخضع  حني  يف  ثالثا، 
يف احيان كثرية، وهذا ال يخفى عىل احد، لرشوط 
املجلة  التزام  فان  وسواهم،  واملرشفني  املمولني 
ترشع  لذلك  ونهضته.  لبنان  وحدة  الوحيد 
واالكادميية،  املنهجية  العلمية  لالبحاث  صفحاتها 

رشط الحفاظ عىل الثوابت الوطنية«.
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53نشاطات

الجامعة  تنظمه  التي  الخامسة"  الثقافية  "املدينة  نشاط  اطار  يف 
سبل  تعزيز  بهدف  االنسان،  حقوق  ومركز   L.I.U الدولية  اللبنانية 
ال  لبنان  يف  التعليم  ودور  العام  لالمن  العامة  املديرية  بني  التعاون 
الوطنية  مؤسساتهم  عمل  عىل  الطالب  باطالع  يتعلق  ما  سيام 
الرسمية، نظمت الجامعة اللبنانية الدولية L.I.U )فرع بريوت( لقاء 
بني طالبها واالمن العام، القى فيه رئيس دائرة البث املريئ واملسموع 
العامة  املديرية  "مهامت  عنوانها  محارضة  الحلبي  طارق  النقيب 
لالمن العام ودورها" يف قاعة الجامعة. وحرض، اىل عوض مرعي ممثال 

رئاسة الجامعة، اساتذة واداريون وطالب. 
بدءا بالنشيد الوطني، ثم عرض رشيط وثائقي عن تاريخ االمن العام، 
تبعه رشح ابرز مهامته وتنظيمه االداري ودور مكاتبه ودوائره املركزية 

واالقليمية والحدودية، فحوار مع الحارضين يف عمل املديرية.

نظمت دائرة التدريب يف املديرية العامة لالمن العام، بالتعاون مع فريق 
عمل مرشوع االدارة املتكاملة للحدود »ICMPD« متارين تدريبية لـ27 
ضابطا يف املديرية، سبق ان تابعوا دورات اعداد مدرب يف مركز تعزيز 
وتدريب أمن املطار وسالمته - CERSA، يف اطار تطوير العمل التدريبي 

التي يقوم بها مكتب شؤون العديد يف املديرية العامة لالمن العام.

خضع 30 عسكريا يف املديرية العامة لالمن العام لدورة “رتيب تحقيق” 
للرزنامة  تطبيقا  الداخيل،  االمن  لقوى  العامة  املديرية  مع  بالتنسيق 
الداخيل يف  االمن  الدورة يف معهد قوى  لعام 2015. جرت  التدريبية 
وقانون  العسكري  القانون  يف  دروسا  تضمنت  شهرين،  ملدة  عرمون 

العقوبات وآلية تنظيم املحارض.

التجيل،  كنيسة  الشعبي يف رميش، يف ساحة  الريايض  القوى  نادي  نظم 
الجنوب  يف  العاملة  املتحدة  االمم  قوات  مبشاركة  البدنية  للقوة  بطولة 
والجيش واملديرية العامة لقوى االمن الداخيل  واملديرية العامة لالمن 
العام.  شارك يف البطولة منتخب االمن العام اللعاب القوى برئاسة الرائد 
االداري عصام سعادة ومنتخبا الجيش وقوى االمن الداخيل، اىل مدنيني 
من نواد مختلفة. وحرض ممثلون عن االجهزة املشاركة يف البطولة واملقدم 
ابراهيم.  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  ممثال  شمعون   فوزي 

وجاءت النتائج كاآليت:
الرائد االداري عصام سعادة: مركز اول رفع عمود، مركز ثاين جر دوالب، 

مركز ثاين رفع  »نري«.
املالزم اول محمد يحيي: لقب اقوى قلب مشارك. 

املؤهل اول بالل عليق: مركز ثالث جر دوالب، لقب افضل روح رياضية.
يف نهاية املباراة وزعت الكؤوس وامليداليات عىل الفائزين.

مهمات األمن العام ودوره

دورة رتيب تحقيقدورة إعداد مدّرب

بطولة للقوة البدنية في رميش

من املحارضة.

دروس الدورة التدريبية.من اعامل الدورة. 

من الدورة.

وعموداً محّمال دواليب. 

املؤهل اول بالل عليق.

املالزم اول محمد يحيي.

الرائد عصام سعادة يرفع دوالبا ضخام.

مشاركون ومشجعون.

إعالن صادر عن املديرية العامة لألمن العام
ُتعلن املديرية العامة لالمن العام عن استقبال طلبات تنظيم او تجديد 
تفويض الدخول اىل مباين االمن العام اعتبارا من 1/ 12/ 2015 حتى 

.2016 /01 /31
امانة   ،1 رقم  املبنى  العام،  لالمن  العامة  املديرية  يف  الطلبات  ُتقّدم 

واالطالع  املعلومات  من  ملزيد  العدل.  قص  مقابل  يف  العامة،  الرس 
عىل املستندات املطلوبة لتقديم الطلبات، مراجعة دوائر االمن العام 
عىل  العام  لالمن  العامة  املديرية  موقع  زيارة  او  ومراكزه،  االقليمية 

www.general-security.gov.lb :شبكة االنرتنت

ـ  »كاريتاس  رابطة  مع  بالتعاون  العام  لالمن  العامة  املديرية  نظمت 
املوقوفني«،  مع  التعاطي  يف»كيفية  متخصصة  تدريبية  دورة  لبنان« 

شارك فيها 36 عسكريا يف املديرية عىل دفعتني.  
التي  القانونية  االسس  عىل  العسكريني  اطالع  عىل  الدورة  تركزت 
ترعى حقوق االنسان وواجباته، واملعايري الدولية املعتمدة يف معاملة 

املوقوفني يف اثناء التوقيف. 

دورة في كيفية التعاطي 
مع  املوقوفني

عدد 27 - كانون األول 2015
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الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة إىل دائرة التحقيق واالجراء من 2015/10/15 لغاية 2015/11/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من 2015/10/16 لغاية 2015/11/15الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من 2015/10/15 لغاية 2015/11/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب 
بني 2015/10/16  و 2015/11/15

الدولة

الدولةالدولة

املجموعاجانبعربلبنانيونحركة تنقل
الدولة

الدولةالدولة

الدولة

الدولةالدولة

العدد

العددالعدد

العدد

العدد

العددالعددالعدد

العدد

العدد

209 لبناني
180اثيوبي
2اردني

2اندونيسية
2اوكرانيا

2ايران
117بنغالدش

2بينية
3تركي

1توغولي
1تونسي

1ساحل العاج
1سنغال

200 لبناني

174اثيوبي
4اردني

1اوسترالي
2اندونيسية
1اوكرانيا

2ايران
145بنغالدش

2بينية
2تركي

1توغولي
1تونسي

1دومينيكان
2ساحل العاج

2 افريقيا الجنوبية
5568اثيوبيا

17السنغال
2الصين الشعبية

3المانيا
109الهند

2الواليات المتحدة االميركية
9اوزباكستان

144اوكرانيا
1ايطاليا

2باكستان
5بريطانيا

1بلجيكا
1814بنغالدش

32بنين

1االردن
20السودان

17تونس
1سوريا

دخول

مغادرة

املجموع

203620

216702

420322

228559

235195

463754

74820

82206

157026

506999

534103

1041102

20سوداني
1088سوري

14سري النكي
14عراقي

1عرب رحل
1غامبي
2غاني
1غينيا

5فلسطيني
19فلسطيني ـ سوري
2فلسطيني ـ اردني
125فلسطيني الجىء

1فلسطيني ـ مصري

1سنغال
11سوداني
1128سوري

14سري النكي
15عراقي

1عرب رحل
1غامبي
5غاني
1غينيا

6فلسطيني
20فلسطيني ـ سوري
1فلسطيني ـ اردني
130فلسطيني الجىء

1فلسطيني ـ مصري

5بوركينا فاسو
35بيالروسيا

2تايلند
1تركيا
45توغو

1جزر الملغاش
15دومينيك

45روسيا
1رومانيا
1سلوفاك
1سويسرا

109سري النكا
1صربيا

1طاجكستان
14غامبيا

31فيليبيني
4قيد الدرس
4كاميرون

12كيني
2ماليزية

1مجهول الهوية
55مصري
1مغربي

19مكتوم القيد
1نيبالي

2نيجيري
7هندي

1955المجموع 

39فيليبيني
4قيد الدرس
2كاميرون

14كيني
2مالي

3ماليزية
1مجهول الهوية

1مدغشقر
56مصري

18مكتوم القيد
3نيبالي
9هندي
1يمني

2026المجموع

128غانا

2فرنسا
413فيليبين
2فييتنام

19كازاخستان
52كاميرون
2كرواتيا

4كيرغيز
5مالي

35مولدوف
40نيبال

19نيجيريا
1هنغاريا

8710المجموع

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب 
اعتبارا من 2015/10/15  لغاية 2015/11/15 ضمناً

166مصر
1ليبيا

206المجموع

الدولةالدولة العددالعدد

إحصاءات الشهر
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مجموعمختلفهوياتاختامتأشرياتاقاماتجوازات

93289  75سوريا

33  20 13 الدامنارك 

91114  3العراق

11  9 11املانيا

9    9 الرنوج

18 5 11لبنان

8 3   5اليونان

7 114 1بلجيكا

116  22السويد

5   5  فرنسا

4 11  2غينيا

113   1بلغاريا

3    3 ايطاليا

1     1الجئ فلسطيني يف سوريا

1     1سويرسا

1     1غينيا بيساو

1     1السودان

1     1غانا

1     1بنغالدش

9729654146206املجموع

جدول اجاميل مفّصل للوثائق املزّورة املضبوطة يف الدوائر واملراكز الحدودية
رسم بياين بعدد الوثائق املزّورة ترشين االول 2015

تبعاً للجنسية السورية وفقاً لنوع 
الوثائق املزورة

جدول ورسم بياين بعدد املسافرين 
مقارنة بعدد املسافرين الحاملني 

للوثائق املزّورة

نسبة حاميل الوثائق املزورة مقارنة باملسافرين حاملو وثائق مزّورةعدد املسافرينالدائرة أو املركز

504000دائرة مرفأ بريوت

571025129105/25دائرة املطار

3103652105/0.64مركز املصنع

713333105/4.2مركز العريضة

8923100مركز العبودية

1778400مركز البقيعة

1653211105/66مركز مرفأ طرابلس

1081310145105/13املجموع

رسامن بيانيان بالوثائق املزّورة بحسب جنسية حاملها ونوعها:
الدوائر واملراكز الحدودية          

ترشين االول 2015

عدد الوثائق املزّورة بحسب جنسية حاملها لشهر ترشين االول 2015

الدوائر واملراكز الحدودية          
ترشين االول 2015

الدوائر واملراكز الحدودية 
ترشين االول 2015

عدد الوثائق املزّورة بحسب النوع واملركز الحدودي لشهر ترشين االول 2015

عدد املسافرين مقابل عدد حاميل وثائق مزّورة لشهر ترشين االول 2015

نسب الوثائق املزورة بحسب الجنسيات 
ترشين االول 2015
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لغة
شرح الفّية ابن مالك في القواعد العربّية

املضارع املرفوع

المدير العام السابق لالمن العام 
المتقاعد  الركن  العميد 

السفير انطوان دحداح

شرح الفّية ابن مالك
املضارع املنصوب
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بأقالمهم

اإلعالم رسالة وليس تغريدة

عمر الراسي * 

يف  تطاول  الدامئة  الحركة  هذه  متحرك.  العامل  ان  يف  شك  ال 
الدرجة االوىل االعالم الذي تطور مع تطور التكنولوجيا، فانتقلنا 
 Citizen( »من الصحافة التقليدية اىل عرص »املواطن الصحايف
Journalist(. اذ تعتمد االوىل عىل نقل الخرب بعد التحقق من 
وهي  اسايس  كرشط  الرسعة  عىل  الثاين  يعتمد  فيام  جوانبه، 
الشكل  يف  املنقولة  املادة  »نظافة«  عىل  كثرية  احيانا  تطغى 
يجعل  ما  »العجلة«،  مع رضورات   التاميش  بهدف  واملضمون 

الخرب اسري مبارزة الرسعة.
 Querelle des( اجيال«  »رصاع  وجود  يرى  البعض  كان  واذا 
التواصل  مواقع  و»اعالم  التقليدي  االعالم  بني   )génerations
االجتامعي«، فقد يكون الحل بسيطا وعىل طريقة البابا القديس 
حول  سؤال  عن  مرة  اجاب  الذي  والعرشين  الثالث  يوحنا 
»رصاع االجيال« بالقول ان عىل الشباب ان يتذكروا ان العامل 
العامل  ان  يدركوا  ان  السن  كبار  فيام عىل  قبلهم،  كان موجودا 

مستمر بعدهم«. 
وهذا ما ينطبق ايضا عىل عامل االعالم ومشتقاته.

ليس خافيا عىل احد ان السنوات العرش االخرية احدثت نقلة 
ملواقع  الواسع  االنتشار  مع  سيام  ال  االعالم،  عامل  يف  نوعية 
التواصل االجتامعي، فبات يف امكان كل مواطن ان يصنع خربا 
النظر  بغض   - العريب«  و»الربيع  املاليني.  يتابعه  حدثا  رمبا  او 
االوىل  رشارته  كانت   - الفوىض  اىل  ادى  او  ناجحا  كان  اذا  ما 
Facebook. لكن هل كل ذلك يعتمد عىل االخالقيات واسس 

العمل الصحايف؟
يشمل  بات  التقليدي  االعالم  ان  اىل  االشارة  من  بد  ال  بداية، 
املواقع االلكرتونية االخبارية ايضا اىل جانب الوسائل االعالمية 

االخرى، يف مقابل ظاهرة »املواطن الصحايف«.
استطاعت  اعالمية  وسيلة  ال  بأن  االعرتاف  من  ايضا  بد  ال 
وإن  الصحف،  يلِغ  مل  التلفزيون  املثال  سبيل  اخرى. عىل  الغاء 
العرص  ملواكبة  الحديثة  التقنيات  اىل  يتجه  بات  الجميع  كان 
الهواتف  ان  من  انطالقا  املتلقني،  من  رشيحة  اكرب  واستقطاب 
الذكية واالجهزة اللوحية باتت الخيار االول بالنسبة اىل القراء، 
وبات بعض »التغريدات« العابرة كل القارات تدخل كل هاتف، 

وبعض الصور الفايسبوكية تسونامي يجتاح الكرة االرضية...

يف الشكل نجد ان االعالم بات يف هذه املواقع. انه »اعالم ابهر 
العامل«، وتحديدا جيل الشباب، اال انه يعتمد عىل الرأي الشخيص 
بيت  هنا  »الصدقية«.  اىل  تفتقر  الفردية  الحسابات  ان  حيث 
القصيد الذي يؤكد ان »االعالم التقليدي« املبني عىل االستقصاء 
والدقة واملوضوعية ليس يف خطر. اذ يبقى االكرث اهمية للتأكد 

من صحة االخبار التي يتم تداولها عشوائيا.
نطاق  يعمل عىل جعل مفهومه عىل  التقليدي  االعالم  ان  كام 
»الجودة  ذات  االخبارية  شبكته  عىل  االبقاء  مع  لكن  واسع، 
العالية«. وقد لجأ ايضا اىل مواكبة »الثورة الجديدة« واالستفادة 
للمواقع  الواسع  االنتشار  فكان  والرسيعة،  املؤثرة  ادواتها  من 
مواقع  عىل  الخاص  حسابها  وسيلة  لكل  وبات  االلكرتونية، 

التواصل االجتامعي.
امام الفوىض، تظهر الحاجة املاسة اىل الجودة والنوعية واملصدر 
املوثوق به التي توفرها الصحافة التقليدية دون سواها، والتي 
يكون  ان  من  مينع  ال  ذلك  لكن  مهاراتها.  تطوير  يف  تقرّص  مل 
االحرتايف.  االعالم  ملسرية  مكملة  اداة  الصحايف«  »املواطن 
فالهدف صوغ املحتوى من خالل تبني معلومة ما، والبناء عليها 
وان  خصوصا  الكاملة«،  »الحقيقة  الخرب  اىل  الوصول  اجل  من 
االعالم التقليدي يعطي مساحة اكرب للتغطية والتحليل، يف حني 
ان شبكات التواصل توفر تغطية سطحية، حيث للكفاية والخربة 
دور ال ميكن الحد نكرانه، وإن كانت مثة عالقة تشبه التكامل 

يف بعض االحيان.
تحت  من  ُسحب  البساط  ان  القول  ميكن  ال  املحصلة،  يف 
ال  وفاعال،  اساسيا  دورها  يبقى  التي  االعالمية  االمرباطوريات 
سيام اذا نجح القّيمون عليها يف مواكبة الثورة الحاصلة، والتوجه 
يف آن اىل »النخب« واىل محبي حركة االصبع عىل شاشات العامل 

االفرتايض.
عامل  »تغريدة«.  وليس  رسالة  االعالم  ان  القول  يبقى  اخريا، 
املفهوم  هذا  حّدد  قد  كان  السويل  هارولد  االمرييك  االجتامع 
كاآليت: »تأثري الرسالة االعالمية كالطلقة النارية. اذا صّوبت عىل 

نحو دقيق ال تخطئ الهدف ايا تكن دفاعاته«.

* صاحب »وكالة اخبار اليوم« ورئيس تحريرها.
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بين نبض التحرّك وإنصاف المعلمين وهيبة الشهادة 
سلسلة الرتب والرواتب تنتظر إلتزام الوعود

منذ اربع سنوات تحمل هيئة التنسيق النقابية لواء اقرار سلسلة الرتب والرواتب 
للقطاعني العام والخاص، ومعهام االسالك العسكرية واالمنية. املطلب الذي يقر به 
النواب. اال ان اسبابا  الوزراء اىل مجلس  االفرقاء جميعا، سلك طريقه من مجلس 
العمل،  واصحاب  العامل  بني  الحبال  وشد  واالقتصادي،  السيايس  بالواقعني  تتصل 

جعلته معلقا 

تحقيق

الحياة  عودة  عىل  كبرية  آماال  املعلمون  علق 
اىل مجلس النواب، وسارعوا اىل التحرك الدراج 
اعامل  والرواتب يف جدول  الرتب  بند سلسلة 
الجلسات الترشيعية. ما حصلوا عليه وعد قاطع 
بأن تكون السلسلة بندا رئيسيا يف جدول اعامل 
الجلسة املقبلة، ما فتح بابا عىل اعادة االعتبار 

امام  املعلمني  املزمن، ووضع  املطلب  اىل هذا 
استحقاق متابعة الحراك من اجل ابقائه نابضا. 
كذلك اعاد اىل االذهان مسار العام الدرايس لئال 
افادات  ومنح  وشهادات  امتحانات  بال  ينتهي 
وضعت الشهادة اللبنانية امام تحدي املحافظة 

عىل جديتها ومستواها ومتيزها.

داود رمال
aborami20@hotmail.com

مل تكن وزارة الرتبية والتعليم العايل، خصوصا 
يف عهدي وزيرها السابق حسان دياب والحايل 
املعلمني  هموم  من  بعيدة  بوصعب،  الياس 
املوازنة  تحدي  يف  واقعة  كانت  ومطالبهم. 
عدم  خالل  من  سليم  درايس  عام  تأمني  بني 
الجدي  والسعي  عليه،  املطلبي  الحراك  تأثري 
اىل تحقيق املطالب املحقة للمعلمني، ناهيك 
لزاما  صار  التي  والتحديث  التطوير  بورشة 
بها  البدء  املعنية  بالوزارة  ممثلة  الدولة  عىل 
البلد  هذا  يف  التعليم  مستوى  عىل  محافظة 
الذي امتاز مبدارسه ومعاهده وجامعاته عىل 

مر عقود.

وزارة الرتبية والتعليم العايل.

ال يرتك الوزير الياس بوصعب مناسبة اال يؤكد 
فيها ان »مطلبي يف كل التسويات التي تحصل 
الرتب  سلسلة  وضع  وسيبقى  زال  وما  كان 
تحصل  التي  التسويات  بنود  اول  والرواتب 
به  اطالب  املوضوع  هذا  مقبل.  ترشيع  اي  يف 
جيش  بانهم  اؤمن  النني  االساتذة  لجيشني: 
االمنية  والقوى  اللبناين  والجيش  ايضا،  لبنان 
وهم  بحقوقهم  املطالبة  يستطيعون  ال  الذين 
لذا،  والرواتب.  الرتب  بسلسلة  معنيون  ايضا 
سنبقى نطالب ونقول ان االستاذ ال يأخذ حقه 
السياسيني  يعّلم  َمن  النه  السلسلة  اقرت  وان 
سيبنون  الذين  واملهندسني  االطباء  ويخّرج 

الوطن”.

الخاصة  املدارس  يف  املعلمني  نقيب  يعرّب 
عضو هيئة التنسيق النقابية نعمة محفوض 
عن عمق االزمة املتمثلة يف “احجام القوى 
مقاربة  يف  الجدي  الدخول  عن  السياسية 
يقول:   والرواتب”.  الرتب  سلسلة  حلول 
نصل  لن  معطلة  املؤسسات  استمرت  “اذا 
النواب  مجلس  استعاد  اذا  اما  حلول.  اىل 
ترشيعية،  جلسات  عقد  وعاود  نشاطه 
جدول  يف  نفرض  يك  مجددا  فسنتحرك 
والرواتب.  الرتب  سلسلة  بند  االعامل 
الجولة االخرية التي قمنا بها كانت نتيجتها 
ترشيعية  جلسة  اول  يف  بادراجها  وعدا 
من  نخىش  الننا  يقنعنا  مل  هذا  جديدة. 
لكننا  الوقت.  من  مزيد  لرشاء  يكون  ان 
وغرق  تدهور  يف  البلد  استمر  اذا  نقول 
تصبح  مشلولة،  الدستورية  مؤسساته  وكل 
السلسلة يف الدرجة الثانية يف مقابل اولوية 
اي  السلسلة.  قبل  يعنينا  كونه  البلد  وضع 
جلسة ترشيعية جديدة ستتزامن مع تحرك 

بوصعب: األستاذ ال يأخذ حقه
وإن أقرت السلسلة

محفوض: بعد أربع سنوات
صار عملنا مبررا

اىل«االمن  متحدثا  بوصعب،  الوزير  يخف  مل 
العام«، دعوته االهايل والطالب اىل »الوقوف اىل 
جانب هيئة التنسيق النقابية يف اي تحرك تدعو 
دون  من  الترشيعية  الجلسة  حصلت  اذا  اليه 
جدول  يف  والرواتب  الرتب  سلسلة  بند  ادراج 
مسؤولية  ونحمل  بادراجها،  نطالب  االعامل. 
تعطيل العام الدرايس اىل معرقيل اقرار هذا البند. 
عىل هيئة التنسيق توحيد موقفها الن االرضاب 
. ايجابية«  نتائج  يعطي  املناسب  الوقت   يف 

املعلمني،  مطالب  تلبية  اىل  سعيه  موازاة  يف 
فان دوائر الوزارة تكب عىل اعداد ورشة عمل 
تحديث  وتاليا  وتطويرها،  املناهج  لتحسني 

االمتحانات الرسمية.

بل  ال  الشارع،  يف  النقابية  التنسيبق  هيئة 
لفرض  التحركات  اشكال  كل  اىل  سنلجأ 
سنستخدم  االعامل.  جدول  يف  السلسلة 
وارضابات  اعتصامات  االساليب،  كل 
العام  عىل  حرصنا  مبقدار  وتظاهرات. 
الدرايس وعىل الطالب، نحن حريصون عىل 
اربع  بعد  عملنا  فان  فعلنا  مهام  حقوقنا. 
سنوات يصبح مربرا الننا نكون تجاوزنا صرب 
ُنرضب  مل  املايض  الدرايس  العام  يف  ايوب. 
وتصحيح  االمتحانات  وانجزنا  واحدا،  يوما 
فعل  رد  كان  النتائج.  وصدرت  املسابقات 
باعطاء  الذي سبق  العام  عىل ما فعلوه يف 
باملسؤولية  حس  عدم  بنّي  الذي  االفادات 
لدى املعنيني يف السلطة. يك يرضبوا وحدة 
 150 بيوت  خربوا  النقابية  التنسيق  هيئة 
الشهادة  مستوى  ورضبوا  طالب،  الف 
اعادة  االفادات. وخشية  منح  اللبنانية عرب 
دراسيا  عاما  املايض  العام  قدمنا  الكرة 

. طبيعيا

دوائر الوزارة تكب 
على ورشة تطوير 

املناهج وتحديث 
الرسمية االمتحانات 

كل َمن يخرج عن اجماع 
النقابية  التنسيق  هيئة 
يوجه رسالة سلبية الى 

اللبناني الشعب 

وزير الرتبية والتعليم العايل الياس بوصعب.

نقيب املعلمني يف املدارس الخاصة نعمة محفوض.
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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

■ ما هو مصري العام الدرايس الحايل؟
□ اذا عقد مجلس النواب جلسات ترشيعية 
من دون ادراج سلسلة الرتب والرواتب يف 
تصعيد  اىل  ذاهبون  نحن  اعامله،  جدول 
ما  وليتحملوا مسؤولية  التحرك من جديد، 
سيجري، ألن ما هو ملقى عىل عاتقنا قمنا 
به. قدمنا اقىص االيجابيات التي توجب ان 

يكون الرد ايجابيات مامثلة.

■ لكن يبدو ان مثة استحالة لبت سلسلة 
منها  عدة  العتبارات  والرواتب  الرتب 
اىل  االقتصادي.  والوضع  السياسية  االزمة 

اين ستصلون يف التحرك؟
□ يف ما خص االزمة السياسية، يهمنا البلد 
سقطت  الذرائع  كل  لكن  السلسلة.  قبل 
االقتصادي،  بالوضع  التذرع  ميكنهم  وال 
الحكومة  اقرتها  التي  السلسة  ألن 
السابقة قيمتها  1600 مليار لرية والدولة 
معيشة،  غالء  سلفة  مليارا   850 تدفع 
من  تأمينه  ميكن  مامثل  مبلغ  والباقي 
مرفق واحد اذا ضبطوا الهدر. ما نطالب 
االنهيار  اىل  البلد  به ليس سلسلة ستأخذ 
املرفأ  يف  الرقابة  من  بقليل  يزعمون.  كام 
ينفق  ما  وكذلك  املبلغ،  هذا  توفري  ميكن 
تم  اذا  بالكهرباء.  ناهيك  النفايات  عىل 
عائدات  تؤمن  النفقات  هذه  ربع  توفري 
السلسلة. االموال متوافرة ومل يعد مقبوال 
االنهيار،  اىل  ستؤدي  السلسلة  ان  القول 
خصوصا وان وزير املال عيل حسن خليل 
توازن  لديه  صار  انه  مرة  من  اكرث  رصح 
ان ال  النفقات والواردات، وقال  مايل بني 
املشكلة  امنا  السلسة  حول  مالية  مشكلة 
توفري  يف  املشكلة  ليست  تاليا  سياسية. 
وتحديدا  السيايس  الخالف  امنا  االموال، 
االقتصادية  الهيئات  افرقاء  بعض  ضغط 
امرار  لعدم  السياسيني  بعض  عىل 
اقرار  بان  حجتهم  من  انطالقا  السلسلة، 
والجيش  العام  القطاع  ملوظفي  السلسلة 
والقوى االمنية ومعلمي املدارس الخاصة، 
سيحمل العامل يف القطاعات الخاصة عىل 
املطالبة بحقوقهم ومساواتهم مع القطاع 
االقتصادية  الهيئات  تدفع  ال  حتى  العام. 

الكبري،  ربحها  عىل  وتحافظ  قرش  اي 
الرتب  سلسلة  من  املوقف  هذا  تتخذ 
والرواتب. ال استطيع ان افهم ان عسكريا 
وحدوده  البلد  عن  دفاعا  دمه  يقدم 
لرية  الف   900 يتقاىض  الجميع،  لحامية 
او  معيب.  هذا  عائلته.  منه  يعيل  راتبا 
عاما   30 بعد  يتقاىض  ومعلام  موظفا  ان 
مليون  ونصف  مليونا  يتجاوز  ال  راتبا 
ان شابا يحصل عىل ماسرت يف  لرية. كيف 
اهله  تكبد  آخر،  اختصاص  او  الرياضيات 
الشهادة،  هذه  عىل  يحصل  يك  كثريا  ماال 
لرية.  الف  و200  مبليون  العمل  يبدأ 
الحياة  يف  ينطلق  ان  الشاب  لهذا  كيف 
الحضيض،  يف  الرواتب  البلد؟  يف  ويبقى 
وهمهم املحافظة عىل النسبة العالية من 
ال  االقتصادية  للهيئات  نقول  ال  ارباحهم. 
هذه  من  فتاتا  وان  اعطونا  لكن  تربحوا، 
االرباح يك نستطيع االستمرار حتى نهاية 
الشهر، الن عدم تحقيق ذلك سيؤدي اىل 
تاليا  وسيؤثر  البلد،  وتعطيل  االرضابات 
عليكم. فليكن عقد اجتامعي جديد بيننا 
استمرار عمل مؤسساتكم  يؤمن  وبينكم، 
العامل  حصول  مقابل  يف  وارباحكم 
حتى  االرباح  من  جزء  عىل  واملعلمني 

يتمكنوا من االستمرار.

الرتبية  وزارة  مع  التنسيق  تصف  كيف   ■
املطالب؟ بتحقيق  املعنية 

عند  ليست  السلسلة  ان  بداية  لنقل   □
وزير الرتبية، امنا يف مجلس النواب. الوزير 
لكن  سنتني.  منذ  الكالم  بأجمل  يتحدث 
هذا الكالم الجميل ال يرتجم. وهذا ينطبق 
يعلنون  الذين  جميعا  السياسيني  عىل 
ترجمة  دون  من  السلسلة  اقرار  مع  انهم 
املواقف اىل واقع. نحن معلمون وتربويون 
خداع  يف  استمروا  واذا  اجيال،  وصناع 
ال  الننا  يحتمل  ال  خطري  امر  فهو  املعلمني 
نستطيع ان نخدع طالبنا. يف ما خص االمور 
وزير  مع  مشكلة  هناك  االخرى،  الرتبوية 
وحملة  التعويضات  صندوق  حول  الرتبية 
نر  ومل  بحلها  وعدنا  سنتني  قبل  االجازات. 

شيئا بعد.

النقابية  التنسيق  هيئة  وحدة  عن  ماذا   ■
مييز  الذي  الثانوي  التعليم  موقف  ظل  يف 

بني مطالبه ومطالب بقية القطاعات؟
وكل  هيئات،  ست  التنسيق  هيئة  يف  نحن 
هيئة لديها خصوصيتها ومواقفها ومطالبها، 
انطالقا  نتحرك  مشرتكة  قواسم  يجمعنا  ما 
تحت  الجميع  بقاء  عىل  ارص  انا  منها. 
تعرب  النها  النقابية  التنسيق  هيئة  مظلة 
اللبناين،  الشعب  وصوت  الناس  وجع  عن 
يف ظل غياب االتحاد العاميل العام والعمل 
عىل  الحفاظ  يجب  وتاليا  اآلخر،  النقايب 
يف  الزمالء  اتفهم  انا  مثن.  بأي  الهيئة  هذه 
الالحق  الغنب  بعض  لجهة  الثانوي  التعليم 
الصوت  السلسلة، ومن حقهم رفع  بهم يف 
للتعبري عن هذا الغنب. لكن يجب بقاء كل 
النقابية،  التنسيق  هيئة  سقف  تحت  ذلك 
ألن كل َمن يخرج عن اجامع الهيئة يوجه 
الذي  اللبناين  الشعب  اىل  سلبية  رسالة 

يعلق آماال كبرية عليها.

مثة  املطالب، هل  تحقيق  عدم  حال  ■ يف 
واالمتحانات  الدرايس  العام  عىل  خشية 

الرسمية؟
املؤسسات  اىل  الحياة  اعيدت  اذا   □
الدستورية حكومة ومجلس نواب وانتخب 
السلسلة،  تقر  ومل  للجمهورية،  رئيس 
سيتحمل السياسيون مصري العام الدرايس. 
اىل  يؤرشوا  ان  اىل  والطالب  االهايل  ادعو 
انهم  من  يقني  عىل  النني  الخطأ،  مكمن 
القيام  يف  املعلم  يستمر  بان  يقبلون  ال 
املوظف  العيش.  يستطيع  وال  مبهامته 
يطعم  ان  يستطيع  ال  الذي  املعلم  او 
الناس؟  اوالد  يعلم  ان  له  كيف  اوالده 
الذي  واملعلم  االطمئنان،  تعني  الرتبية 
مرتاحا  يكون  ان  يجب  الصف  اىل  يدخل 
اكمل  عىل  مهمته  يؤدي  ان  يستطيع  يك 
يف  مصلحة  واالهايل  الطالب  لدى  وجه. 
البلد  استعاد  واذا  املعلمني حقوقهم،  نيل 
الطبيعية لن نخرج من  الدستورية  حياته 
العام  نهاية  املسؤولون  وليتحمل  الشارع، 
الطالب  عىل  اللبنانية.  والشهادة  الدرايس 

واالهايل ان يكونوا معنا. 
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دور لجان األهل في المراقبة واجب
أقساط املدارس الخاصة َمن يحّددها؟

مع انطالق كل عام درايس ترتفع اصوات اولياء التالميذ مطالبة بعدم زيادة االقساط 
يف املدارس الخاصة، كون ال مشكلة يف املدارس املجانية والرسمية. يف املقابل ترتفع 
اصوات من ادارات املدارس مؤكدة ان االسعار واالعباء زادت ما يوجب رفعها. علام 

ان االقساط تحدد وفقا الحكام القانون، وللجان االهل دور يف منع اي زيادة 

تربية

كيف يتم تحديد االقساط املدرسية يف املدارس 
الخاصة؟ كيف يتم تأليف لجان اهل التالميذ 
واي دور تضطلع به؟ هل ميكن للمدرسة الزام 
منها  املدرسية  واللوازم  الكتب  رشاء  التلميذ 
حرصا او من مرجع آخر؟ هل ميكن الزام التلميذ 

استخدام وسائل النقل الخاصة باملدرسة؟
اسئلة كثرية يطرحها اولياء التالميذ مع بداية كل 
عام درايس. اما االجوبة عنها فموجودة يف قوانني 
املدرسية  املوازنة  تنظيم  قانون  ابرزها  عدة 
يف  املدرسية  االقساط  تحديد  اصول  ووضع 
املدارس الخاصة غري املجانية الصادر تحت رقم 
وقانون  وتعديالته،   1996 حزيران   6 يف   515
يف  املدرسية  والرسوم  االقساط  زيادة  مراقبة 
املدارس الخاصة غري املجانية الذي يحمل رقم 
11 الصادر يف 13 ايار 1981. وهي يف اختصار 

كاآليت: 
1-  ال ميكن الزام التالميذ استخدام وسائل النقل 

الخاصة باملدرسة.
الكتب  لوائح  تحدد  ان  املدرسة  عىل   -2
يجوز  ال  انه  اال  املدرسية،  اللوازم  ومواصفات 
من  واللوازم  الكتب  هذه  رشاء  التلميذ  الزام 
املدرسة او من اي مكان آخر. كذلك ال يجوز 
الزامه  او  منعه عن كتب مدرسية مستعملة، 

تناول وجبات طعام يف املدرسة.
3-  لجنة االهل متثل اولياء التالميذ، ومهمتها 
التالميذ، والسهر عىل مصالحهم  رعاية شؤون 
وفقا  تأليفها  يتم  املدرسة.  ادارة  مع  بالتعاون 

لالحكام القانونية اآلتية: 
• تقوم ادارة املدرسة )اي صاحب اجازة املدرسة 
الفصل  خالل  القانون(  نص  بحسب  تحديدا 
االول من السنة الدراسية، بتوجيه دعوة خطية 

الشدياق منير 
mounirchidiac2014@gmail.com

اىل اهايل التالميذ تدعوهم اىل اجتامع يخصص 
الختيار اعضاء لجنة االهل. يجب ان يتم تبليغ 
التالميذ بصورة شخصية مبوجب اشعار  اولياء 
ان  الدعوة، عىل  تبليغ خاص يحفظ يف ملف 
توجه ايضا دعوة عامة اىل اولياء التالميذ تعلق 

عىل باب املدرسة الخارجي. 
النصاب  يكتمل  مل  اذا  انه  الدعوة  يف  يذكر   •
يف املوعد املحدد، تلتئم الهيئة العامة الناخبة 
الالحق،  االسبوع  عينهام يف  واملكان  الزمان  يف 

ويكون النصاب قانونيا مبن حرض. 
• يف االجتامع يختار اولياء التالميذ اعضاء "لجنة 
االهل" بطريقة االتفاق يف ما بينهم، واذا تعذر 
االختيار  عملية  تتم  الرسي.  فباالقرتاع  االتفاق 
الوطنية  الرتبية  وزارة  عن  مندوب  حضور  يف 

والشباب والرياضة بصفة مراقب.
• يجب ان يتوافر يف العضو املختار ضمن لجنة 
االهل رشطا ان يكون متعلام، ومن ذوي السرية 
الحسنة. ال يقبل ترشيح اي كان من العاملني 
يف املدرسة، وال يحق للمدرسة رفض اي ترشيح 

يستويف الرشوط.
العضوية يف لجنة االهل ثالث سنوات  • مدة 

قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
• بعد انتخابها تقوم لجنة االهل باالشرتاك مع 
ادارة املدرسة بتأليف "هيئة مالية" تضم اربعة 
وآخران  املدرسة  ادارة  تعينهام  اثنان  اشخاص، 
الشؤون  درس  مخولة  االهل  لجنة  تعينهام 
املالية واقرار املوازنة وتحديد االقساط املدرسية 
من  وغريها  االقساط،  عىل  الزيادة  وتقرير 

املهامت.
بقسمة  السنوي  املدريس  القسط  يحدد   -4
اجاميل باب نفقات املدرسة عىل مجمل عدد 

مئة  النفقات  مجمل  كان  اذا  مثال،  التالميذ. 
التالميذ مئة يكون القسط  مليون لرية وعدد 
نشري  فقط.  لرية  مليون  تلميذ  لكل  السنوي 
النفقات  اللبناين حدد حرصيا  القانون  ان  اىل 
احتساب  اجل  من  بها  يعتد  التي  املدرسية 
قيمة القسط املدريس، بحيث ال ميكن اضافة 
القانون  يف  اصال  محددة  غري  نفقات  اي 
)النفقات محددة يف القانون رقم 515 الصادر 
يف 6 حزيران 1996، السيام املادة الثانية منه(. 
لكن ما يحصل عىل ارض الواقع، بكل اسف، 
ان بعض املدارس الخاصة غري املجانية، تقوم 

احيانا:
• بتضخيم النفقات: اذا كان مرصوف البنزين 
او الكهرباء او الرواتب واالجور مئة مليون لرية، 
يتم وضع مئتي مليون لرية، اي عىل نحو مخالف 
للواقع الذي ال ميكن معرفته اال اذا دققت لجنة 
اللذان  املالية  اللجنة  عضوا  ومعهام  االهل، 
تلك  تفاصيل  كل  يف  املالية  اللجنة  يف  ميثالنها 
املصاريف ملعرفة ما اذا كانت مطابقة للواقع 

ام مضخمة، بهدف الوصول اىل رفع االقساط. 
• او بذكر نفقات يف املوازنة ال يسمح القانون 
مثال  النفقات:  ضمن  من  باحتسابها  اصال 
تكريم  او حفالت  احتفاالت  نفقات  احتساب 
ال  القانون  ان  رغم  خيالية،  بارقام  وغريها، 
يسمح باحتسابها اصال ضمن باب النفقات التي 
املدرسية.  االقساط  احتساب  صلب  يف  تدخل 
تلك  االهل يف حذف  لجان  مهمة  تكمن  تاليا 
املصاريف من جدول النفقات يك ال تؤدي اىل 

زيادة االقساط بال وجه حق. 
ومن  االهل،  لجنة  اهامل  ان  نستنتج  هكذا 
خلفها العضوان اللذان ميثالنها يف اللجنة املالية، 
النفقات،  وبخاصة  املوازنة  ارقام  يف  التدقيق 
عدم  او  اهاملهم  بسبب  قصد  غري  عن  سواء 
قد   ممن  منهم  بعض  قصد  عن  ام  خربتهم، 
يسايرون ادارة املدرسة لقاء اعفائهم من دفع 
االقساط املستحقة عىل اوالدهم او غريها من 
املنافع، قد يؤدي اىل زيادة االقساط املدرسية 

من  حق.  وجه  بال  التالميذ  اولياء  جميع  عىل 
هنا ميكن ان نرى اهمية دور لجان االهل، ومن 
خلفها العضوان اللذان ميثالنها يف اللجنة املالية، 

يف التدقيق يف ارقام املوازنة. 
5- عىل كل مدرسة خاصة ان تقدم اىل مصلحة 
قبل  الوطنية  الرتبية  وزارة  يف  الخاص  التعليم 
نهاية كانون الثاين من كل سنة دراسية، نسخة 
عن موازنتها السنوية موقعة من مدير املدرسة 
ورئيس لجنة االهل ) او من مندويب اللجنة يف 
ما  االهل  لجنة  تأخرت  حال  يف  املالية  الهيئة 
يفوق خمسة عرش يوما عن اتخاذ قرار يف شأن 
اقتنعت  اذا  لكن  اياها(.  ابالغها  بعد  املوازنة 
لجنة االهل والعضوان اللذان ميثالنها يف اللجنة 
املالية بارقام املوازنة يتم توقيعها وال تكون مثة 
املوازنة  توقيع  اللجنة  اذا رفضت  اما  مشكلة. 
هناك  ان  وجدت  سواء  بها،  اقتناعها  لعدم 
ال  نفقات  مثة  ان  او  النفقات  الرقام  تضخيام 
يسمح القانون باحتسابها اصال يف باب النفقات، 

يف هذه الحال:
• يرفع االمر اىل مصلحة التعليم الخاص يف وزارة 

يف  االهل  لجنة  تشكيك  مثابة  ويعترب  الرتبية، 
نزاهة ادارة املدرسة. اذا وجدت هذه املصلحة 
ان االقساط املدرسية املحددة او التي تفرضها 
مخالفة  االقساط  عىل  الزيادة  ان  او  املدرسة 
الحكام القانون، عمدت اىل دعوة ادارة املدرسة 
اىل التقيد باحكام القانون تحت طائلة املالحقة 
املصلحة  تحدد  الحال،  هذه  يف  القضائية. 
الواجب  الزيادة  او  االقساط  قيمة  للمدرسة 
اعتامدها. هكذا تتمكن لجنة االهل من منع 
يخالف  مبا  االقساط  زيادة  من  املدرسة  ادارة 

الواقع والقانون.

املجلس  مراجعة  االهل  لجنة  مقدور  يف   •
التحكيمي، وهو القضاء املختص بحل النزاعات 
مخالفة  بسبب  التالميذ  واهايل  املدارس  بني 
كيفية  يحدد  الذي  القانون  احكام  املدرسة 
امام  املراجعة  املدرسية.  االقساط  احتساب 
املجلس التحكيمي معفاة من الرسوم القضائية 
ومن موجب توكيل محام. يف هذه الحالة قد 
العقوبات  اقىص  اىل  املدرسة  ادارة  تتعرض 
والغرامات، اضافة اىل الزامها رد كل ما اخذته 
من اقساط فوق الحد القانوين املسموح به، اذا 

تبينت مخالفتها القانون.
التالميذ  اهايل  مصلحة  من  ان  نستنتج  بذلك 
اىل   االنضامم  املجانية  الخاصة غري  املدارس  يف 
لجان االهل، وتفعيل دورها ودور ممثليها يف 
اللجنة املالية للتدقيق يف موازنة املدرسة بهدف 
او اي زيادات قد تطرأ عليها.  ضبط االقساط 
اذ من غري املقبول ان نهمل حقوقنا القانونية 
و"ننق"  نبيك  ثم  ونحجم عن مامرستها، ومن 
االقساط؟  ارتفعت  ملاذا  باستغراب  ونسأل 

و"وين الدولة"؟

التالميذ  مصلحة اهالي 
في املدارس الخاصة غير 

املجانية االنضمام الى  لجان 
االهل وتفعيل دورها
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مساعد مدير مركز arc en ciel يف الجرس الواطي جان مارك متى.

َمن يتقّبل إعاقته ال عائق في طريقه
arc en ciel تصنع للمختلفني مهنة

بعد ادراكهم عمق معاناة اصدقاء لهم اصيبوا يف الحرب، اندفع عام 1985 شبان اىل 
تأسيس جمعية. مل يكتفوا بذلك، بل اهتموا باملدمنني عىل املخدرات لدى خروجهم 
من السجن بغية اعادة تأهيلهم اجتامعيا، وتأمني عمل لهم ومهنة تساعدهم عىل 

اثبات مكانتهم يف املجتمع 

تحقيق

منذ اطالقها، هدفت جمعية arc en ciel اىل ان 
يكون العاملون لديها افرادا منتجني، لهم دورهم 
يف الحياة كسائر البرش. بيد ان ما ينقص هذه 

القامئة عىل  املبادرات االنسانية  الرشيحة ليس 
فكرة التعاضد وبعث االمل يف القدرات الكامنة 
واالرادة والثقة يف الذات والعمل، بل وصولهم 

اىل حقوقهم القانونية. يف رأي مساعد مدير مركز  
arc en ciel جان مارك متى، يف حوار مع »االمن 
العام«، ان َمن يتقبل اعاقته ال عائق يف وجهه، 
بعدما اثبت عدد كبري منهم تفوقهم يف العمل 

ومتيزوا بالجدية والعطاء. 

■ كيف تأسست جمعية  arc en ciel وما هي 
املهامت التي تقوم بها؟ 

□ تأسست عام 1985 عىل يد فريق من الشباب 
كانوا منضوين يف كشافة لبنان. بعد تحسسهم 
مدى صعوبة الحياة لدى َمن يعاين من االعاقة 
يف  اصيبوا  لهم  اصدقاء  وخصوصا  الجسدية، 
خالل  من  معوق  كل  مساعدة  قرروا  الحرب، 
اليومية.  حياته  له  تسهل  التي  الوسائل  توفري 
عام 1994 عدلت هذه الجمعية مسارها قليال، 
فاصبحت معنية باشخاص يعانون من مشكالت 
بسبب  السجون  من  الخارجني  تشمل  اخرى 
االدمان عىل املخدرات، الذين مل يجدوا مكانا لهم 
يف املجتمع، يك ال يقعوا مجددا ضحايا املخدرات. 
فرص  وتوفري  اعاملها  يف  اشرتاكهم  اىل  عمدت 
عمل لهم يف مؤسسات اخرى. عام 2005 تغريت 
معنية  واصبحت  متاما،  الجمعية  اهتاممات 
بالتنمية املستدامة عرب مشاريع، من بينها مثانية 
برامج اساسية تتعلق بالزراعة والصحة والعمل 
االجتامعي  والعمل  والتوظيف  املشاغل  يف 
والشبيبة والسياحة والبيئة. تم تأسيس مراكز لها 
يف معظم املناطق اللبنانية. وهي منذ عام 2003 
تهتم بتعقيم النفايات الطبية، وتتحمل مسؤولية 
80% من نفايات املستشفيات التي تحمل معها 
اخطار العدوى. تتوزع مراكز التعقيم عىل بريوت 
وزحلة وصيدا وزغرتا، والهدف من هذا التوزيع 

تدارك خطورة نقل كميات كبرية منها يوميا.

■ كيف يتم التوظيف عرب الجمعية؟
□ ينحرص عملها يف مساعدة االشخاص وايجاد 
عمل لهم يف املؤسسات والرشكات خارج اطارها. 
عىل  فقط.  للمعوقني  هو  الجمعية  يف  العمل 
طالب العمل ان يقدم اىل الجمعية املستندات 

املقال

ساهمت املبادرات الشخصية التي ميتاز بها اللبنانيون يف تشكيل ما يشبه الحضن 
الدافئ للغارقني يف مشكالت ال يقوون عىل حلها مبفردهم، لتصبح هذه االلتفاتة 
نفسيا ومعنويا.  عليهم،  انعكاسات مشكالتهم  االيام حصنا يحمي هؤالء من  مع 
الخطوة العملية لرتجمة النيات الحسنة هذه، كانت تأسيس جمعيات بدافع انساين 
هدفها تأمني مكانة اجتامعية الئقة لكل َمن يلفظه املجتمع بسبب اعاقة جسدية، 

ايا يكن نوعها.
مجتمعنا اللبناين تهمه املظاهر كثريا، ويتوقف عندها مليا ال عىل املضمون. تقييم 

البعض لآلخرين ينطلق من هذه الزاوية بالذات. وهو الظلم يف عينه. 
رمبا، هذه الحقيقة الثابتة يف مجتمعنا هي التي دفعت َمن يتحسس معاناة الغري 
اىل تأسيس جمعيات تعنى باملهملني اجتامعيا بسبب اعاقة جسدية، وتعترب وقفتهم 

هذه موقف دعم لهم، واعرتافا بأنهم اشخاص فاعلون اجتامعيا ومنتجون.
لرتجمة هذه الرؤية لديهم، كان ال بد من وضع اطار عميل يعكس هذا االقتناع. 
دفعوا باملعوقني اىل الخروج من عزلتهم التي تزيدهم انغالقا عىل ذواتهم بهدف 
مهنة  تعليمهم  خالل  من  تفعيله،  بغية  حياتهم  من  املتبقي  الجزء  عىل  الحفاظ 
تؤمن لهم استقاللهم الذايت، وتاليا حريتهم يف العيش كسائر افراد املجتمع. الهدف 
االساس يف اعاملهم تأمني كل ما يلزم لتسهيل الحياة اليومية امام املعوقني، النهم 
هم وحدهم يدركون مكامن الوجع فيهم، ويعرفون متطلباتهم امللحة.  مصيبتهم 

واحدة كام يقال.
ال يخفى عىل كل َمن يتحسس معاناة املعوقني ان للعوامل النفسية دورها االسايس 
يف دفع هؤالء االفراد اىل نسيان واقعهم املؤمل باالنشغال بالعمل واالنتاج الشخيص، 
والرتكيز عليه من باب التحدي للتغلب عىل املشكلة، او تناسيها احيانا. هذا العامل 
وعدم  الداخلية،  ازمتهم  تخطي  عىل  مساعدتهم  عىل  القادر  وحده  هو  بالذات 

الغرق فيها.
لكن، مثة منكرسون بينهم ال يقوون عىل هذه الخطوة الجبارة، ويعيشون يف حوار 
دائم مع انفسهم، محوره “ملاذا انا بالذات”، فيصبحون ـ والحال هذه ـ كالرشنقة 
التي تلف خيوطها عىل نفسها لتزداد انغالقا وانطواء. فأي نوع من العمل ينفع مع 

هذه الفئة من املعوقني الذين ليس لديهم القدرة عىل تقّبل واقعهم؟
لهم ذات مردود نفيس عميق  بتوفري فرص عمل  اال  الفئة  ينفع مع هذه  ال حل 
وفاعل عىل ذواتهم، ويكون الرتكيز فيها عىل ما يرغبون فيه لتقديم انتاج افضل 

يحمل معه قيمة معنوية.
اما عن مفهوم االعاقة عموما، فامذا نقول؟ 

مثة لغط يف املفاهيم، وكأن هذا الوضع االنساين الصعب واملعقد يقتص عىل ما هو 
جسدي وملموس. هذا غري صحيح. يف االنسان اعاقات مخفية غري ظاهرة، ال يعلنها 
صاحبها، وال يكشف عنها خجال منها. انطالقا من مفهوم “ال احد منا بال اعاقة يف 
مكان ما يف ذاته”، نستطيع تجاوز عقدة تقّبل اآلخر املختلف عنا يف الشكل، ال يف 

الجوهر واملضمون.

دنيز مشنتف      
denise.mechantaf@gmail.com

َمن مّنا بال إعاقة؟

الالزمة والشهادات التي يحملها واملؤهالت التي 
يتمتع بها، فيتوىل مكتب التوظيف فيها االتصال 
صلة   arc en ciel تكون  وهكذا  باملؤسسات، 

وصل بني طالبي العمل وهذه املؤسسات.

املعوقني يف  اىل  تسند  التي  االعامل  ما هي   ■
الجمعية؟

يتمكنوا  مل  الذين  املعوقني  اىل  بالنسبة   □
عزلة  يف  وعاشوا  اعاقتهم،  بسبب  التعلم  من 
اعادة  اىل  التوظيف  مكتب  يعمد  الناس،  عن 
مهنة  تدريبهم عىل  املجتمع عرب  انخراطهم يف 
معينة. اذا شعروا بالراحة يستمرون يف عملهم 
آخر،  عمل  عن  البحث  يف  رغبوا  اذا  اما  فيها. 
ما  تحقيق  عىل  مساعدتهم  الجمعية  فتتوىل 

يريدون.

التي اكتسبها املعوقون يف  ■ هل تحدد املهن 
الجمعية، وما املهامت املوكلة اليهم يف الوقت 

الحارض؟ 
□ مهامتهم يف املشاغل الكائنة يف الجرس الواطي 
يف سن الفيل تصليح كرايس املعوقني والعكازات 
التي يستعملونها وارسّة املستشفيات، وتصنيع 
الذين  لالشخاص  الحرارية  واملقاعد  املراحيض 
يعانون من ارتخاء يف الجسم. اضافة اىل تصنيع 
محددة  وبرامج  للمعوقني  خاصة  مصاعد 
وكل  الحرارية،  املقاعد  وتنجيد  لسياراتهم، 
الفيزيايئ. فضال عن  العالج  اليه يف  نحتاج  ما 
تصنيع االحذية الطبية وااللواح الخشبية التي 
اقدامهم.  للوقوف عىل  املعوقون  بها  يستعني 
بواسطة  فنية  بتصميامت  يقوم  منهم  البعض 
املعادن. هناك مشغل للبورسلني، وهو القسم 
كل  الجمعية.  مركز  الوحيد يف  اليدوي  الفني 
املشغل  اما  الرجال.  يتوالها  االعامل  هذه 
قسم  فهو  النساء،  فيه  تعمل  الذي  الوحيد 
الرسم عىل البورسلني، فيام يتوىل مركز تعنايل 
الذي  الهدف االساس  املعوقني.  تصنيع كرايس 
للعيش  تهيئة مكان  الدراسات  وضعه مكتب 
اليومي لالنسان املعوق. مثة فريق عمل لديه 
الحاجات  ويحدد  االرض،  عىل  الوضع  يدرس 
عىل  االتكال  املعوق  يستطيع  يك  املطلوبة 
بسهولة  والتنقل  منزله  من  والخروج  نفسه، 
جدا  مهم  امر  وهو  اآلخرين.  عن  واالستقالل 
عىل الصعيدين  النفيس واملعنوي. لكن العمل 

تصليح لوازم اصحاب االحتياجات الخاصة.
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يف arc en ciel يعتمد كثريا عىل التطوع، وهو 
التعامل  االنسانية.  مهمتها  من  يتجزأ  ال  جزء 
بني العامل واملسؤولني يجب ان يكون انسانيا. 
لهذا نفتش دوما عن اشخاص يتمتعون بهذه 
بالطريقة  املعوقني  حاجات  ليلبوا  النفسية 
االفضل واالنسب. نحرص ايضا عىل ان  يحافظ 
املنتمي اىل هذه  الجمعية عىل حسه االنساين، 

بعد خروجه منها حتى.

■ َمن يتوىل تدريب هؤالء االشخاص؟ 
□ لدى تأسيس الجمعية عام 1985 قام خرباء 
الذين تولوا الحقا  بتدريب عدد من االشخاص 
قدم  التسعينات  يف  لكن  سواهم.  تدريب 
مهندسون فرنسيون لتدريبنا عىل صناعة كرايس 
سنوات  معهم  تعاوننا  استمر  وقد  املعوقني، 

يف هذا املجال. سأرسد هنا حادثة حصلت معي 
لكرس  اصدقايئ  احد  تعرض  الواقع.  هذا  تعكس 
الهواية  يف رجله، وهو شاب ريايض ميارس هذه 
يوميا. قصد arc en ciel للحصول عىل عكاز، وكان 
متوترا وغاضبا بسبب ما حصل له ألنه سيتوقف 
من  لدى خروجه  الرياضة شهرين.  عن مامرسة 
مركز الجمعية رأيته مبتسام، وقال يل انه انسان 
الكالم.  هذا  قوله  سبب  فعرفت  جدا،  متذمر 
باملرآب،  يهتم  الذي  الشخص  رأى  وصوله  لدى 
وهو مقطوع اليد ولديه مشكلة يف عينه، يبتسم 
للناس، والشخص الذي سلمه العكاز معوق ومع 
تفارق  ال  والضحكة  كريس  بواسطة  يتنقل  ذلك 
عكاز  بواسطة  يتنقل  بآخر  ايضا  التقى  وجهه. 
اعطاه نصيحة بطريقة استعامله يك ال يقع. قال 
لنفسه: دخلت مكانا وجدت فيه اشخاصا يعانون 
فيام  ويضحكون،  يبتسمون  دامئة  اعاقات  من 
انا اتذمر ألنني ساميش عىل عكاز مدة شهرين. 
التأهيل،  القصص تساعد كثريا عىل عملية  هذه 
الواقع  البعض ال يتقبلون هذا  لكنني اعرتف ان 
فيغادرون. السبب عدم قدرتهم عىل تحّمل العمل 
مع اشخاص لديهم اعاقات جسدية. الصحيح ان 
كل يشء يف هذه املشكلة يتغري بتغري االشخاص. 
مثة َمن يتحمل هذه الحال ويتقبلها. هذا املعوق 
بالذات ال يشء يقف يف وجهه، وتاليا يكون ناجحا 

يف حياته.

■ بالنسبة اىل العمل يف املشاغل، كم من الوقت 
ومؤهلني  محرتفني  يصبحوا  يك  املعوقون  يحتاج 

لتعليم سواهم؟
□ وفق قدرة كل شخص ورغبته يف التعلم. هناك 
البعض  َمن يحرزون تقدما يف مدة قصرية، فيام 
ان  دون  من  مثال  سنوات  خمس  يقيض  اآلخر 
يتعلم شيئا. اود االشارة اىل ان الجمعية  تستقبل 
اشخاصا غري معوقني للعمل يف مراكزها، اضافة اىل 

ذوي االحتياجات الخاصة.

■ كيف تتوزع املسؤوليات يف املشاغل؟ 
عن  منفصل  نحو  عىل  يعمل  مشغل  كل   □
اآلخر. لكن مثة مسؤوال عن كل املشاغل من 
اجل التنسيق يف ما بينها. هناك مسؤول برنامج 
لكل من املراكز اآلتية: الجرس الواطي، تعنايل، 
حلبا الذي يتم فيه التصنيع. هذه هي الهيكلية 

الحالية.

فساعدونا كثريا يف هذا املجال. اصبحت جمعية 
البلدان  يف  الصناعة  هذه  تعلم   arc en ciel
اندالع  قبل  االردن ومرص وسوريا  العربية مثل 

الحرب فيها. 

■ كم من الوقت يستغرق التدريب والتأهيل؟ 
نراقب  نحن  العمل.  خالل  يتم  التأهيل   □
العمل  الشخص يف  انخراط  يكون  اي مدى  اىل 
االجتامعي صحيحا. مثة معوقون يحتاجون اىل 
يوم او يومني فقط، فيام يحتاج سواهم اىل ستة 

اشهر.

■ َمن يتوىل معالجة هذه املشكلة؟ 
الذين  االجتامعي هم  العمل  املسؤولون عن   □
املساعدة  تقديم  ودورهم  املهمة،  هذه  يتولون 

■ كم يبلغ عدد العامل يف الجمعية؟ 
فقط،  الواطي  الجرس  مركز  يف  عامال   170  □
العمل  الصحة،  اآليت:  الشكل  عىل  يتوزعون 
تعقيم  التوظيف،  مكتب  البيئة،  االجتامعي، 
النفايات الطبية، املشاغل. يصل عدد العامل يف 

املشاغل اىل مثانني.

■ كم يبلغ انتاج العامل شهريا يف املشاغل؟
□ بالنسبة اىل املقاعد الحرارية، العدد يصل اىل 
30 مقعدا يف الشهر، واحيانا ترتفع هذه النسبة 
 walker 700 او تقل. عام 2014 قاموا بتصنيع
ملئة سيارة،  وبرامج خاصة  و150 حذاء طبيا، 

و150 مرحاضا.

االهتامم  االساسية  الجمعية  برامج  من   ■
هذا  يف  به  تقوم  الذي  الدور  هو  ما  بالبيئة. 

املجال؟ 
□ تتوىل الجمعية منذ عام2009  فرز النفايات 
االزمة  بعد  لكن  املعامل.  يف  تدويرها  العادة 
واهتم  الوضع  هذا  تغري  اخريا،  حصلت  التي 
هذا  يف  كتيب  لدينا  بالفرز.  االشخاص  بعض 
الخصوص يساعد البلديات عىل كيفية التعامل 
مع هذا املوضوع، وتحديد الكلفة والحاجات 

املطلوبة.

التي  االعامل  هي  ما  الزراعة،  ميدان  يف   ■
تنجزونها؟

باالرايض   2009 عام  منذ  جمعيتنا  تهتم   □
يف  اليسوعية  الرهبانية  لدير  التابعة  الزراعية 
تعنايل ومزرعة االبقار ومعمل االلبان، وتقوم 

ايضا بتسويق كل منتجاته.

■ يف السياحة، ما هو مرشوع الجمعية؟ 
□ لدينا يف تعنايل قرية مشابهة للقرى اللبنانية 
القدمية املبنية بيوتها من الرتاب، والنوم فيها 
يكون عىل االرض ال عىل االرسّة. تعمدنا عدم 
ما  الغرف متاشيا مع  تلفزيون يف  وضع جهاز 
كان سائدا ايام اجدادنا. يف معارص الشوف لدينا 
اماكن للمنامة وقضاء عطلة نهاية االسبوع يف 

“اوبرج سان ميشال”.

■ ما هي مطالب عامل arc en ciel؟
السبب هم  لهذا  احد.  االتكال عىل  □ عدم 

االدىن  الحد  ينالوا  ان  مطلبهم  يعملون.  
يف  عمل  فرص  لهم  تؤمن  وان  االحرتام،  من 
املؤسسات والرشكات. لكن ويا لالسف بعض 
اعاقة  لديهم  َمن  توظيف  ترفض  الرشكات 
ميلكون  االشخاص  هؤالء  ان  رغم  جسدية، 
مهارات معينة، ومن حقهم ان يعملوا اسوة 

املجال.  هذا  يف  جدارة  اثبتوا  وقد  بغريهم، 
عام 1996 وافقت مؤسسة كهرباء لبنان عىل 
عنهم  املسؤولون  يقول  معوقا.   60 توظيف 
انهم اكرث االشخاص جدية وعطاء يف عملهم 
النجاح،  عىل  قدرتهم  اثبات  ارادوا  النهم 
وتفوقهم ايضا، وإن تسبب االمر بارهاق لهم. 
املردود الشخيص الذي نالوه هو رضاهم عن 
انفسهم. يأمل املعوقون يف تنفيذ بنود قانون 
وقد  حقوقهم.  لهم  يؤمن  الذي   2000/200
ساعدت وزارة الشؤون االجتامعية عىل تأمني 
بعض الخدمات من مثل اعفائهم من الرسم 
البلدي. لكن معاناتهم الحالية يف رفض بعض 
املستشفيات استقبالهم كونهم يحملون بطاقة 

معوق. 
د.م.

الجمعية  تهتم 
بتعقيم نفايات طبية 
تحمل اخطار العدوى

والرسم عليه.

مشغل تصليح كرايس املعوقني.

واللوازم.

تصنيع البورسلني.
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المساحة الحرجية تدنت من 40% إلى %3
التغّير املناخي في لبنان كيف نتجّنب كوارثه؟

لبنان  يف  املناخي  التغري  اسباب  من  متاما. 
الحرائق،  عن  الناجم  التلوث  نسبة  ازدياد 
خصوصا الحرجية، واحرتاق الفيول يف املعامل 
الحرارية كتوليد الكهرباء والبواخر والسيارات 
والشاحنات. بسبب هذا االحرتاق يف انبعاث 
يف  نسبته  ازدادت  كلام  الذي  الفحمي  الغاز 
الحراري، تنشأ  ازدادت نسبة االنحباس  الجو 
ظاهرة الخيمة الحرارية التي تنصب بحرارتها 
بسبب  منها  تخرج  وال  االرض  باطن  عىل 
تأثرا  سطحها  عىل  املناخ  فيتبدل  االنحباس، 
بها. اذا استمر الوضع البيئي هذا عىل حاله، 

نحن ذاهبون اىل كوارث.

■ عن اي نوع من الكوارث تتحدث؟ 
يصبح  عندما  اذ  وبرية.  بحرية  كوارث   □
بركة  اىل  يتحول  االسامك  من  خاليا  البحر 
سامة  غازية  انبعاثات  ترسل  وموبوءة  آسنة 
الرثوة  هذه  خرسنا  قد  ونكون  وجراثيم، 
البيئي.  دوره  البحر  يؤدي  خاللها  من  التي 
عموما  بالتلوث  فمرتبطة  الربية،  الكارثة  اما 
انواع: جوي وسطحي  يتوزع عىل ثالثة  وهو 
ترسله  مبا  مرتبط  الجوي  التلوث  وجويف. 
الكربيت  كأوكسيد  غازات سامة  املعامل من 
الذي يتحول اىل حامض الكربيت بعد تفاعله 
االمطار  هطول  ولدى  الجو،  يف  الرطوبة  مع 
فتصاب  شتاء حميض  اىل  املادة  تتحول هذه 
شتى،  البيئي  التلوث  كوارث  بالعقم.  االرض 
الكوارث  اما  اهمها.  من  ذكرته  ما  لكن 
نتيجة  فتأيت  باالوبئة،  املصحوبة  السطحية 
املياه اآلسنة والنفايات املنترشة يف كل مكان. 

القرى  اجتاحت  التي  الباطونية  الهجمة 
وافقدتها طابعها  املدن فحسب،  وليس  ايضا 
الريفي. يف ظل هذا التقلص الحرجي والتمدد 
يكون  وحيدان  فصالن  لدينا  بقي  الباطوين 

فيهام الصيف حارا والشتاء قارسا.

■ هل مثة انذارات تهدد الحياة عىل االرض؟ 
□ ال يشء يهدد الحياة عىل االرض عىل نحو 
تعيش  الناس  من  مجموعة  حياة  بل  كامل، 
يعرف  كلنا  االعاصري.  حصول  بسبب  عليها 
عندما  كوارث.  من  وراءها  تخلف  ماذا 
غري  وراءه  يرتك  ال  بلدا  »التسونامي«  يجتاح 
الضحايا والدمار. لذا وجب علينا تجهيز مراكز 
استشعار تسجيل التغريات املناخية عىل نحو 
لتحليلها  املعلومات  هذه  جمع  ويتم  دقيق، 
هذه  تواكب  ان  عىل  الكومبيوتر،  بواسطة 
العمليات اقامر اصطناعية اللتقاط صور من 
الجو. من خالل ما تقدمه من معلومات نعرف 
كونها  مثال  امريكا  يف  العصار.  احتامال  مثة  ان 
مراكز  هناك  باالعاصري،  املهددة  البلدان  اكرث 
استشعار تنبئها بحصولها، فتوجه انذاراتها اىل 
الناس مع تحديد التاريخ بدقة. لكن ما يهدد 
الحياة فعال عىل االرض هو هبوط النيازك كام 
حصل قبل 65 مليون سنة، بعدما اصطدمت 
يف  الديناصورات.  انقراض  اىل  وادت  باالرض 
تهديد  هناك  يكون  الحدث  هذا  تكرار  حال 
اىل  بالنسبة  ككل.  االرض  عىل  للحياة  فعيل 
هذا املوضوع، ميلك االمريكيون اجهزة متطورة 
النيازك  واقامرا اصطناعية ملعرفة مرور هذه 
بتوجيه  السابق  قاموا يف  االرض.  بالقرب من 
الناحية  من  خاطئة.  كانت  لكنها  انذارات 
املبدئية، توجد وسائل ملعرفة اقرتاب اي نيزك 
من االرض قبل ان يرتطم بها. مثة اجهزة رصد 
قوية جدا تساعد عىل تدارك هذه الخطورة. 
من هذه الوسائل تحوير مسار النيزك بواسطة 
صواريخ  عن  كناية  هي  عليه،  تركيز  اجهزة 
بجهاز نفاث يعطيه دفعا يف اتجاه آخر بعيد 
او  ذرية  قنابل  ارسال  اىل  اضافة  االرض،  من 

هيدروجينية لتفجريه يف الفضاء. 

■ ما االخطار التي ميكن ان يتسبب بها التغري 
املناخي؟

□ اخطاره تقترص عىل صحة االنسان.

املياه املعبأة لن تعود 
صالحة للشرب بسبب تلوث 

الجوفية املياه 

 %40 من  برا  الخرض  املساحات  انحرست 
التمدد  بسبب  لبنان  مساحة  من   %3 اىل 
“الباطوين” الذي اجتاح املدن والقرى، وبحرا 
بسبب الردم واضمحالل الطحالب التي كانت 
بلدنا  االمران  افقد هذان  اشبه مبروج خرض. 
الثلوث  نسبة  فازدادت  الطبيعية،  ميزاته 
اىل  االرض، ويف جوفها،  الجو وعىل سطح  يف 
درجة تنذر بعدم صالحية رشب املياه املعبأة. 
نحن  حاله،  عىل  البيئي  الوضع  استمر  اذا 

ذاهبون اىل كوارث.
هذا التلوث البيئي املتزامن مع التصحر الذي 
بدأ يغزو لبنان، يعرض اسبابهام الخبري البيئي 

تحقيق    

نوعا ما. املعروف عن هذا املناخ انه يتجه اىل 
االقىص دامئا. عندما يكون فصل الصيف حارا 
يف  لبنان  يف  املناخ  وألن  قارسا.  الشتاء  يكون 
اتجاه استوايئ نتيجة التصحر والتلوث البيئي، 
ازدادت  حيث  الراهن  الوقت  يف  خصوصا 
ان  نرى  النفايات،  ازمة  التلوث بسبب  نسبة 
مثة احتامال لشتاء قارس هذه السنة. فالتجربة 
اكدت لنا صحة هذه املعادلة بنسبة 70 اىل 
80%، والعلم يف النهاية اساسه التجربة. لكن، 
حتى اآلن، ال نظرية علمية ثابتة تؤكد هذه 

املعادلة.

لبنان  يف  املناخي  التغري  اسباب  هي  ما   ■
فجعلته ذا اتجاه استوايئ؟

حرجية  مبناطق  سابقا  يتمتع  لبنان  كان   □
اما اآلن  تصل اىل معدل 40% من مساحته. 
اىل 3%. عندما تكون  النسبة  فال تصل هذه 
بعضها  ومتصل  واسعة  الخرض  املساحات 
ويساهم  وعذبا،  طريا  املناخ  يصبح  ببعض 
هذه  تتحول  عندما  لكن  االمطار.  هطول  يف 
املناطق اىل ارض جرداء تصبح اشبه بصحراء، 
الصيف  فصل  يف  الحرارة  معدل  فريتفع 
ويتدىن يف فصل الشتاء، نتيجة تقلص الغطاء 
االخرض الربي. مثة سبب آخر ايضا هو تقلص 
عمليات  بسبب  البحر  يف  الخرض  املساحات 
الرمال.  من  كمية  سحب  توجب  التي  الردم 
بسيط  بانحدار  تبدأ  اللبنانية  الشواطئ 
يساعد عىل منو الطحالب التي  تشكل مروجا 
ردم  عمليات  لكن  الربية.  للمروج  مشابهة 
يساعد  ال  صخري  مكان  اىل  حولته  البحر 
اختفائها  بعد  النمو.  عىل  الطحالب  هذه 
يصبح البحر عاجزا عن القيام بدوره يف تنقية 
الطحالب  ألن  فيه،  تصب  التي  اآلسنة  املياه 
املهمة.  هذه  وتتوىل  منها  تتغذى  واالسامك 
الربية  للمروج  مشابه  دور  البحرية  للمروج 
املناخ وتوفري االوكسيجني كاالشجار  تنقية  يف 

دنيز مشنتف 
denise.mechantaf@gmail.com

املواد  هذه  تتفاعل  االمطار  هطول  عند 
خالصة  هي  سوائل  وتولد  بعض  مع  بعضها 
النفايات من جراثيم وسموم. يف الشتاء تتجه 
النتيجة  وتكون  الحقول،  اىل  السوائل  هذه 
اصابة الناس بالتسمم لدى تناول الخرضوات. 
الكارثة الجوفية متصلة ايضا بهذه املشكلة يف 
حال ترسبت هذه السموم اىل باطن االرض، 
وسنحتاج  بالتلوث،  الجوفية  املياه  فتصاب 
من سنتني اىل عرش سنوات ليتم تنظيفها. اما 
الرصف  فهو  الجوفية،   للكارثة  الثاين  املصدر 
ال  حيث  لبنان  يف  املضبوط  غري  الصحي 
وجود له يف معظم املناطق. يف منطقتي املنت 
وكرسوان مثال يستعملون آبارا ارتوازية ذات 
قعر مفقود تصل يف النهاية اىل املياه الجوفية 
املعبأة  املياه  تصبح  وقت  اىل  ستوصلنا  التي 
غري صالحة للرشب. هذه جرمية يف حق ثروتنا 

املائية.

بالفصول  يتمتع  يعد  مل  لبنان  ترى  هل   ■
االربعة كام يف السابق، ما هو السبب؟

تقلص  بسبب  اربعة  فصول  لدينا  يعد  مل   □
بعد  وخصوصا  وبحرا،  برا  الخرض  املساحات 

الخبري البيئي الربوفسور ولسون رزق.

االعتقاد السائد لدى عامة الناس بأن الصيف الحار يقابله شتاء قارس مل تثبته 
اثبتت  اىل %80.  بنسبة 70  اكدته  التجربة  لكن  اآلن.  علمية حتى  نظرية  اي 
التجربة التغري املناخي الذي طرأ عىل بلدنا، وافقده فصوله االربعة وحوله اىل 

بلد اشبه بصحراء 

“االمن  مع  حوار  رزق يف  ولسون  الربوفسور 
ان  املتوقع  الصحية  االخطار  محددا  العام”، 
هذه  قارس  شتاء  مع  املناخي  التغري  يجلبها 

السنة.

يقابله  الحار  الصيف  معادلة  تعترب  هل   ■
شتاء قارس صحيحة؟

فهي  لذا  علميا،  مثبتة  غري  املعادلة  هذه   □
الواقع  املئة. لكن يف  ليست صحيحة مئة يف 
املناخي  التبدل  ألن  دامئا  يحدث  ما  هذا 
الذي  الحراري  واالنحباس  التلوث  بسبب 
استوايئ  مناخ  اىل  يؤدي  االرض،  عىل  يسيطر 

مع التقلص الحرجي والتمدد الباطوين بقي لدينا فصالن وحيدان: الصيف حار والشتاء قارس.
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مقال
رواتب العسكريني والقانون

اخرج رئيس الحكومة متام سالم قضية رواتب القطاع العام واجوره، وخصوصا رواتب 
العسكريني، من دوامة املناكفات السياسية التي تطاول تداعياتها مجلس الوزراء وكل 
املؤسسات الدستورية. عىل مسؤوليته الشخصية، دعا وزير املال عيل حسن خليل اىل 
تحويل الرواتب اىل العسكريني عىل ان يوقع املرسوم يف اول جلسة ملجلس الوزراء. واكد 
ايضا انه “ال يجوز ان نوصل انفسنا اىل مرحلة نسجل فيها مخالفات ليست ملصلحة احد 
عىل االطالق. كل الذين ينادون بأن تبقى هذه الدولة وان تستمر، يجب ان يساهموا 

يف املحافظة عىل القواعد الدستورية والقانونية يف االنفاق ويف غريه”.
ملاذا تحمل رئيس الحكومة، عىل مسؤوليته الشخصية، قضية رصف الرواتب؟ ملاذا دعا 

وزير املال اىل املحافظة عىل القواعد الدستورية والقانونية يف االنفاق؟
مصادر وزارة املال اشارت اىل ان القضية جاءت بعد نفاد االعتامدات املخصصة للرواتب 

واملعاشات يف القطاع العام. لذلك يحتاج املوضوع اىل حلني قانونيني:
1- اصدار قانون عرب مجلس النواب بفتح اعتامدات اضافية بحسب املادة 27 من قانون 

املحاسبة العمومية، ووفق املادة 85 من الدستور.
2- فتح اعتامدات تكميلية عرب مجلس الوزراء بحسب املادة 27 من قانون املحاسبة 
االعتامدات  الوزراء  يتخذ يف مجلس  تفتح مبرسوم  ان  للحكومة  تجيز  التي  العمومية 
التكميلية الالزمة، وان تغطي هذه االعتامدات املأخوذات من مال االحتياط، اي نقل 

االموال من بند االحتياط اىل بند الرواتب واملعاشات.
ونظرا اىل عدم توافر هذين الحلني، كون الحكومة ال تعقد اجتامعاتها تبعا للتداعيات 
السياسية املعروفة، وايضا ألن مجلس النواب ال يعقد جلساته االشرتاعية استنادا اىل 

املعطيات السياسية نفسها.
والعسكريني  والجنود  عموما،  املواطنني  عيش  لقمة  السياسية  املواقف  تطاول  ال  ويك 

خصوصا، وقع الرئيس سالم القرار عىل مسؤوليته الشخصية. 
يعترب هذا القرار استثنائيا، ويفرتض الحقا تصحيحه قانونيا ودستوريا الن نقل االعتامدات 

قد تم بقرار من رئيس الحكومة وليس مجلس الوزراء، وكان مخرجا َقِبَل به الجميع.
دامئة  الزامية  نفقات  القانون  بحسب  تعترب  والرواتب  املعاشات  ان  الخرباء  ويوضح 

للدولة، وال تستطيع الحكومة وقف دفعها تحت اي ذريعة.
ان  اىل  املوضوع  لالشارة  النية يف  العسكريني؟ نفرتض حسن  اما ملاذا توقفت رواتب 
عدد عنارص السلك العسكري يقارب 100 الف عنص، وهم تاليا ميثلون 61% من عدد 
موظفي القطاع العام. وألن االعتامدات املخصصة كانت غري كافية، وال ميكن تأمينها اال 
وفق االصول التي حال الشلل االشرتاعي والحكومي دون اتخاذها، وقع االشكال القانوين 

الذي اتخذ اوجها سياسية عدة.
قانون  من  و63   62 املادتان  اجازت   ،2016 عام  االعتامدات  نفاد  لتجنب  لذلك، 
اذا كانت تتعلق  العمومية لوزير املال حجز االعتامدات عن السنة كلها،  املحاسبة 

بالرواتب واالجور.
العام واجوره، وخصوصا رواتب العسكريني.  القانوين لرواتب القطاع  هذا هو الوضع 
اما ملاذا خضع للتجاذبات واملناكفات السياسية، فأمر يتعلق بالقوى السياسية، آملني يف 

االهتداء اىل ما فيه مصلحة لبنان واللبنانيني.

عصام شلهوب
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أزمة النفايات مستمرّة منذ 4 أشهر والكارثة حتمية
شهيب ينذر باألسوأ: األسباب سياسية مناطقية مذهبية 

يبقى ملف النفايات، منذ اشهر، يف صدارة امللفات املطروحة سياسيا واجتامعيا وبيئيا، 
بسبب النتائج السلبية التي تولدها اكوام القاممة يف كل مدينة وقرية، وتحت شباك 
كل منزل. مع ما يخلفه ذلك من امراض وارضار بيئية بدأت تظهر عرب جحافل الذباب 

التي تغزو كل مكان

ما اصطلح عىل تسميته  ان فشل  ال شك يف 
متثل  وكانت  ـ  شهيب"  اكرم  الوزير  "خطة 
حال موقتا يف انتظار الحل املستدام ـ ستكون 
له نتائج كارثية تكشفها االيام املقبلة. اال ان 
الخالف  اىل  باستمرار  تعزى  التعطيل  دوافع 
وطأة  بتفاقم  يكتف  مل  الذي  السيايس 
االنقسام الداخيل، بل جعل ملفات النفايات 

والصحة والبيئة اخطارا قاتلة.
اكرم  الزراعة  وزير  مع  العام"  "االمن  جالت 
مطلعة  الخطة،  فشل  اسباب  عىل  شهيب 
تبنيها   ميكن  التي  املستدامة  الحلول  عىل 

للتخلص من املشكلة الراهنة.

■ يعيش لبنان منذ اشهر ازمة نفايات كبرية. 

ملاذا مل يتمكن احد حتى اليوم من حل هذه 
املعضلة؟

 17 منذ  بدأت  النفايات  ازمة  صحيح.   □
بسبب  سنوات  اىل  تعود  اسبابها  لكن  متوز، 
الستخدام  املتكرر  والتجديد  الحلول،  تأجيل 

وال  املسؤوليات،  بتفاوت  وان  القرى  معظم 
بحلول  للقبول  الجميع  لتيئيس  انه  اعتقد 
ان  البعض، رغم  قبل  تكون جاهزة من  رمبا 
رفض  استخدام  ويحاول  حاول  البعض  هذا 
املطامر لتسويق حلول غري علمية وغري بيئية 

وغري اقتصادية الهداف سياسية او مالية.

■ ملاذا تطييف ملف النفايات ومذهبته؟
انقساما  يشهد  البلد  الن  امللف  طّيف   □
ابعادا  يأخذ  لكنه  سيايس  االنقسام  حادا. 
كل  توظيف  يف  يرغب  طرف  وكل  مذهبية، 
وكل  اآلخر،  الطرف  عىل  للتصويب  مشكلة 
حساب  عىل  ملشكالتها  حال  تريد  طائفة 
شد  لعبة  من  جزء  وهذا  االخرى.  الطوائف 

الحبال يف البلد.

حض  وراء  تقف  التي  الجهة  هي  َمن   ■
من  مناطقها  يف  املطامر  رفض  عىل  الناس 

دون فهم مفهوم املطمر؟ 
□ الجهة االوىل هي السياسييون الشعبويون، 
والجهة الثانية هي اصحاب النظريات البيئية 
من  تقدم جزءا  التي  والناقصة  الواقعية  غري 
تتحدث  وال  مثال،  املصدر  من  كالفرز  حل، 
عن  وال  تصنيفها  يعاد  ال  التي  النفايات  عن 
مطامر  ايجاد  مرحليا  يحتم  الذي  مصريها 
البيئيني  املراهقني  بعض  ايضا  هناك  صحية. 
االحراج  يف  النفايات  رمي  يقرتحون  الذين 
صحية.  مطامر  اقامة  ويرفضون  والرباري، 
الحراك،  من  قسام  ان  هؤالء  اىل  يضاف 
يك  حل  اي  رفض  املعطل"،  "الثلث  سميناه 
املواطنني،  صدور  عىل  بثقلها  املشكلة  تبقى 

ويك تبقى مربرا للتحرك وتجييش الناس.

■ هل كان عمل لجان الخرباء التي كشفت 
تتدخل  أمل  فقط؟  تقنيا  املطامر محايدا  عىل 

السياسة يف نتائج اعاملها؟
املقرتحة  املواقع  عىل  كشفوا  الذين  الخرباء   □
وعند  وعلميون،  محايدون  مطامر  لتكون 
خرباءنا  ان  تبني  اوروبية  بخربات  االستعانة 
عن  البعد  كل  وبعيد  تقني  وعملهم  علميون 

السياسة وتأثري السياسيني، وهذا ما نعتز به.

التي  املهل  التزام  وعدم  الناعمة،  مطمر 
حددها كل متديد اليجاد البدائل. يضاف اىل 
ذلك ان لبنان يشهد منذ عام 2005 انقساما 
املؤسسات،  وعمل  الدولة  بناء  ملسار  معطال 
منها  املزمن  املشكالت،  لحلول  وتعطيال 
وهي  معضلة.  ليست  النفايات  والطارئ. 
امللف  اهامل  يف  املشكلة  مشكلة.  ليست 
اىل  امللفات  تحويل  ويف  الحلول،  وتأجيل 
اوراق ضغط يستخدمها هذا الفريق يف وجه 

ذاك يف زمن االنقسام.

عدم  جراء  من  املتوقعة  النتائج  هي  ما   ■
الوزير شهيب" الزمة  ما سمي "خطة  تنفيذ 

النفايات؟
عىل  ظاهرة  الخطة  تنفيذ  عدم  نتائج   □
يف  مكدسة  النفايات  باالسوأ.  وتنذر  االرض 
يف  بريوت،  نهر  ضفاف  عىل  الطلق،  الهواء 
املناطق، يف مساحات غري  ساحات عدد من 
عشوائيا  رميت  املناطق،  من  عدد  يف  مبنية 
عىل جنبات الطرق يف بعض البلدات والقرى، 
مع  واالحراج،  واالودية  االنهر  مجاري  يف  او 
ناتجة  اخطار صحية  يحمل ذلك من  ما  كل 
واالنبعاثات،  والقوارض  الحرشات  تكاثر  من 
الحرجية،  املساحات  يف  الحرائق  اىل  اضافة 
تلويث  واخطار  السطحية  املياه  وتلويث 
املياه الجوفية. كل ذلك يرفع الكلفة الصحية 

الخطة. لتعطيل  والبيئية 

السياسية  القوى  بعض  يحّمل  َمن  مثة   ■
هل  للمطامر.  حل  ايجاد  عدم  مسؤولية 
تعترب هذا املوقف يندرج ضمن خطة تيئيس 

اللبنانيني للقبول بحلول جاهزة؟
ليست  السياسية  القوى  ان  يف  شك  ال   □
للمطامر  الحل  ايجاد  عدم  عن  مسؤولة 
التي  املساعي  عرقلة  عن  ايضا  بل  فقط، 
يطاول  املوقف  هذا  مطامر.  العتامد  بذلت 

رئيس اللجنة املكلفة حل ازمة النفايات وزير الزراعة اكرم شهيب.

َمن يقف ضد املطامر هم 
السياسيون الراغبون في 

دفع لبنان الى حافة االنهيار 
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بداية  منذ  مطروحا  كان  الرتحيل  خيار   ■
االزمة. هل كان ينتظر فشل الخطة ليتقدم، 
خصوصا وان ما يرتدد يربط عدم حل االزمة 

بهذا املوضوع؟
اذا  موقت  كبديل  طرح  الرتحيل  خيار   □
خالل  تخدم  مطامر  عىل  االتفاق  تعذر 
يكن  ومل  شهرا،   18 اي  االنتقالية  املرحلة 
هدفا. وهو ال يشكل حال دامئا، والعروض 
محدودة  مرحلية  للرتحيل  قدمت  التي 
الحكومة  رئيس  ان  اىل  اضافة  املدة. 
غري  النفايات  لجنة  يف  االعضاء  والوزراء 
ايجاد  تعذر  اذا  اال  الخيار  هذا  يف  راغبني 
يف  رشاكة  وتأمني  بديلة،  محلية  حلول 
االحوال،  كل  يف  مطامر.  ايجاد  عرب  الحل 
اىل  اي  الرتحيل سيكون مرحليا،  اعتمد  اذا 
ان تتوىل البلديات مسؤولية ادارة نفاياتها. 
تعطيل  اتجاه  يف  دفع  احدا  ان  اعتقد  ال 
برتحيل  الحل  لتسويق  الداخلية  الحلول 
ان  املستدام، علام  املكلف وغري  النفايات، 
بعدما  يعتمد  وقد  ممكن  الرتحيل  نجاح 

اغلقت ابواب الحلول االخرى.

■ هل تعتقد ان رفض "خطة شهيب" تقني، 
ام انه يرتبط ايضا مبواقف سياسية؟

مل  ان  البيئي،  بالشأن  املهتمني  معظم   □

اقرتحتها  التي  الخطة  ايدوا  كلهم،  يكونوا 
اللجنة واقرها مجلس الوزراء، اقله يف شقها 
االسرتاتيجي بعد املرحلة االنتقالية التي متتد 
للرفض  فان  لذا  اقىص.  حدا  شهرا   18 حتى 
حتام  هي  بل  بيئية،  وغري  تقنية  غري  اسبابا 
ومذهبية  ومناطقية  وشعبوية  سياسية 

وطائفية.

بقاء  من  املستفيدة  الجهة  رأيك  يف  َمن   ■
االزمة عىل حالها واستغاللها سياسيا؟

وان  يستقر  ان  للبلد  تريد  ال  جهة  كل   □
انها مستفيدة  الدولة، تجد  تقوى مؤسسات 
يف  والراغبون  النفايات،  ازمة  استمرار  من 
دفع لبنان اىل حافة االنهيار يستغلون االزمة 
ترغب  فئة  مثة  ان  اىل  اضافة  الهدف.  لهذا 
عليه  ترمي  سيايس  فريق  من  االنتقام  يف 

لتظل  استمرارها  وتريد  االزمة،  مسؤولية 
االنتقام. سياسة 

السلبية من  املواقف  ان  يقول  َمن  ■ هناك 
الرشكة  "سوكلني"  ابقاء  اىل  تهدف  الخطة 
الوحيدة القادرة عىل معالجة ازمة النفايات. 
وهي تتوىل حاليا جمع النفايات رغم انتهاء 

العقد معها؟
تعمل  وهي  عقودها،  انتهت  "سوكلني"   □
العام"  املرفق  "تشغيل  مبدأ  بقوة  مرحليا 
املستدام  الحل  الحكومة.  رئاسة  من  بطلب 
الذي تطرحه الخطة نقل مسؤولية امللف اىل 
البلديات وتكتالتها، وهي التي تلزم او تشغل، 
يف  فان  وتاليا  ذلك،  كل  عن  املسؤولة  وهي 

لبنان رشكات كثرية قادرة عىل املنافسة.

ملف  يف  مهمتك  يف  مستمر  انت  هل   ■
النفايات؟ واىل متى؟ 

الرئيس  دولة  من  بطلب  امللف  تسلمت   □
الذي  وسعيه  وصربه  ثقته  اقّدر  الذي  سالم 
النفايات، كذلك  ينقطع اليجاد حل الزمة  مل 
وتنتهي  مفتوحة  ليست  املهمة  االزمات.  كل 
لتبدأ  االزمة  هذه  فتيل  ينزع  حل  باعتامد 
خطة  تنفيذ  البلديات،  مع  املعنية،  االدارات 
للنفايات  املستدامة  االدارة  اىل  االنتقال 

الصلبة.

تراجع  مع  الشعبي  الحراك  تراجع  ملاذا   ■
حل ملف النفايات؟

ازمة  رائحة  عىل  الشعبي  الحراك  تحرّك   □
انجزت  وعندما  الحلول.  وتأجيل  النفايات 
اللجنة التي كلفت رئاستها خطة االنتقال من 
الصلبة،  للنفايات  املتكاملة  االدارة  اىل  االزمة 
املتبقي  الثلث  ورفضها  الحراك  ثلثا  ايدها 
اىل  الناس  تجذب  ورقة ضاغطة  يعطل  ال  يك 
الشارع. لكن املتابع للملف يدرك وعي الناس 
وبيئية  علمية  النها  اللجنة  خطة  وتأييدهم 
اىل  يضاف  مستدام.  لحل  وتؤسس  وواقعية 
يبدو،  ما  عىل  اخذ،  عموما  الحراك  ان  ذلك 

اسرتاحة قد تكون لتقييم التحرك ومساره.
ع.ش.

"سوكلني" انتهت 
عقودها، وتعمل مرحليا 
بطلب من رئاسة الحكومة

النفايات ازمة جعلت كل طائفة تريد حال ملشكالتها عىل حساب الطوائف االخرى. 

املهلة  انتهاء  قبل  سنوات،  ثالث  من  اكرث  منذ 
املعطاة ملطمر الناعمة قبل اقفاله، حذر حزب 
ازمة  عليه  باتت  ما  اىل  الوصول  من  الخرض 
البيئة  وزارة  اىل  وكتب  حلوال،  اقرتح  النفايات. 
افكارا يف بعض الرشوط الواجب تضمينها دفرت 
رشوط املناقصات التي صار اىل الغاء نتائجها. مل 
تأخذ الوزارة باالقرتاحات تلك، فآلت املشكلة اىل 

مزيد من التفاقم. 
تروي رئيسة حزب الخرض ندى زعرور: "عندما 
نقل امللف اىل لجنة برئاسته، وجه وزير الزراعة 
اكرم شهيب دعوة اىل  حزب الخرض والجمعيات 
الخطة  عىل  مالحظاتنا  لوضع  فيه  املنضوية 
الجديدة، فاستطعنا تسجيل عدد من النقاط يف 
متنها، ومل نكن نأمل يف حصولها سابقا، خصوصا 
عىل  املشددة  والرقابة  االحتكار  كرس  حيال 
البلديات والمركزيتها، واعفائها من الديون حتى 
قسمت  امللف.  معالجة  عىل  القدرة  تكتسب 
الخطة اىل فرتة انتقالية واخرى مستدامة. لكننا 
كنا نخاف، منذ فرتة طويلة، من جر املوضوع اىل 
خطة طوارئ تعتمد عىل املحارق التي استطعنا 
منع وضعها يف الخطة، وايضا يف مرشوع قانون 
النفايات املوجود يف مجلس النواب. لذلك، فان 
املكاسب التي حققناها كانت كبرية، ويف النهاية 
للمطامر  املناسبة  املواقع  انتقاء  الدولة  عىل 
التي ال تتجاوز نسبة الطمر فيها وفق تقديراتنا 

."%40

التي  االفكار  شهيب  الوزير  خطة  تبنت   ■
طرحتموها، فلامذا تم تعديل الخطة، وَمن يقف 

وراء التعديل؟
□ الخطة ككل مل تعدل. لكن عددا من الجمعيات 
البيئية تراجع عام طرحه من مطالب، وذهب يف 
املوضوع اىل التطرف عرب القيام بزيارة املطامر 
بتحريك  قام  ثم  شأنها،  يف  االتفاق  يتم  التي 
الشارع ضد الخطة. غلطة كبرية تم ارتكابها، الن 
الخطة هي افضل ما ميكن الحصول عليه يف ظل 

الوضع القائم اليوم.

مذهبي  اىل  اداري  من  امللف  تحّول  ملاذا   ■
ومناطقي؟

□ ويالالسف، هذا واقعنا. ال ميكن ارضاء طائفة 
عىل حساب اخرى. لذا تم تقسيم املوضوع اىل 

ثالث طوائف.

■ الهدف من ذلك؟
□ املواطن مل يعد يقبل باستقبال نفايات غريه يف 
منطقته، لذلك كان هذا التوجه الرضاء الجميع.

■ منطقة بريوت وجبل لبنان تنتج 60% من 
النفايات. اىل اي منطقة ستذهب هذه الكمية؟
وقسم  واملصنع،  عكار  اىل  الخطة  وفق   □
اعادة  بعد  حمود  برج  مطمر  يف  للمعالجة 

تأهيله.

قابلة  شهيب  الوزير  خطة  كانت  هل   ■
لالستدامة، واىل اي مدى؟

القرار  الخطة  هذه  عىل  البناء  نستطيع   □
يف  املوجود  النفايات  ملف  قانون  مرشوع 
النفايات،  المركزية  مع  الننا  النواب،  مجلس 
من  والتخفيف  املصدر،  من  والفرز  والتدوير 

االنتاج واالستهالك.

■ َمن ميارس وظيفة عرقلة امللف؟
شعور  عىل  واملحافظة  السياسية  املزايدات   □

الناخبني يف كل منطقة.

■ وَمن يتحّمل املسؤولية؟
التي  الحكومة هيبتها  تستعيد  ان  نأمل يف   □
فقدتها. عندما يقر مجلس الوزراء الخطة، ويتم 
يتحمل  فهو  تنفذ،  وال  الطمر،  مواقع  تحديد 
الخطة  تنفيذ  الحكومة  ارادت  لو  املسؤولية. 
لفعلت بكل جدية، وهي ال تحتاج اىل فرضها 
بالقوة الن القرار يجب ان ينفذ. الخطة كانت 
الذي  الطارئ  الوضع  من خالل  املمكن  افضل 
املكبات  تستمر  ان  املسموح  غري  من  نعيشه. 

حاليا  وهناك.  هنا  النفايات  وحرق  العشوائية 
نعاين من املخزون املرتاكم عىل جوانب الطرق، 
الذي  اليومي  االنتاج  مشكلة  اىل  باالضافة 
اىل  العودة  نتمنى  لذلك  طن.   3200 يتخطى 
تنفيذ الخطة التي نالت موافقة طاولة الحوار 
ومجلس الوزراء وخرباء البيئة، وال اعرف السبب 

التقني املعرقل لتنفيذها.

■ اذا مل تحل املشكلة ماذا سيحدث؟ هل يتم 
تصديرها اىل الخارج؟ 

اىل  ستلجأ  وإال  الحل،  ايجاد  الدولة  عىل   □
تتقاضاه  كانت  مام  اكرب  بكلفة  التصدير 

"سوكلني".

■ هل التصدير اىل الخارج بكلفة مرتفعة افضل 
من القبول باملناقصة التي جرت وتم الغاؤها؟

بهدف  مفخخا  كان  املناقصة  رشوط  دفرت   □
لقطبة  او  اجهلها  السباب  العملية  عرقلة 
ان  ندرك  الكايف  الوعي  منلك  والننا  مخفية. 
املصالح السياسية هي التي طغت عىل املصلحة 
الوطنية. لذلك نجهل اين هي القطبة املخفية؟

■ معنى ذلك ان املصالح الشخصية وراء عرقلة 
تنفيذ الخطة؟

لجر  محاوالت  هناك  وان  خصوصا  ممكن،   □
امواال  تدر  التي  املحارق  اعتامد  اىل  املوضوع 
طائلة. مثة محاوالت كثرية تبذل يف هذا االتجاه، 
لكن هذا االمر لن يحدث، وسنواجهه مبعارك 

رشسة.
ع.ش.

حزب الخضر: 
املزايدات السياسية عرقلت الحل

رئيسة حزب الخرض ندى زعرور.
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مراكز السوبرماركت إجتاحت المناطق
هل أُسقطت دكاكني األحياء من الذاكرة؟

مناطق  بعض  ذاكرة  من  جزءا  االحياء  دكاكني  اصبحت 
"املوالت"  او  السوبرماركت  محلها  حلت  بعدما  العاصمة، 
التي تجاوزت حصتها من اسواق التجزئة يف بريوت الكربى 
وقت  يف  بكثري  اعىل  مستوى  لبلوغ  مرشحة  وهي   .%70
غري بعيد، نظرا اىل تزايد االقبال عليها عىل حساب املحال 

التجارية االخرى 

األقتصاد
عصام شلهوب

مراكز  انتشار  من  الشديد  خوفه  عن  عتيق  لبناين  اعرب 
اخالق  عىل  رأيه  يف  تقيض  اذ  بريوت،  يف  ماركت  السوبر 
املجاملة، وتنعدم فيها انسانية التعامل بني الناس. يف املقابل، 
عن صحتك  ويسألك  بالرتحاب  يستقبلك  الدكان  رأى صاحب 
واحوالك، ويروي لك قصة عن عائلته، او نكتة عن جاره. اذا 
نصيحة  او  بحكمة  لك  يتربع  رمبا  الحديث معه،  اطالة  اردت 

او وصفة طبية ضد الشيخوخة. 

السوبرماركت  نقابة اصحاب  يالحظ رئيس 
يف  والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس  نائب 
ان  فهد  نبيل  الدكتور  لبنان  وجبل  بريوت 
"السوبرماركت تطور حضاري لنقطة املبيع. 
اىل  صغرية  محال  من  الوقت  مع  تحولت 
نفسه  بخدمة  للمستهلك  تسمح  مجمعات 
واالصناف  السلع  اختيار  وبحرية  بنفسه، 
التي يرغب يف رشائها، من دون ان يتعرض 
املايض.  يف  يحصل  كان  كام  البائع  لضغط 
بالتحكم  للمواطن  تسمح  االختيار  حرية 
له،  املناسبة  لالسعار  وفقا  يريد  ما  برشاء 

وايضا لجودة السلعة".

السوبرماركت قضت عىل  ان  تعتقد  اال   ■
انسانية  وصل  صلة  كان  الذي  الحي  دكان 

بني صاحبه واملواطن؟
دور  فان  السوبرماركت،  انتشار  رغم   □
دكان الحي ال يزال قامئا. اظهرت االحصاءات 
ان عددا كبريا من دكاكني االحياء قادر عىل 
بها  تقوم  التي  االدوار  االستمرار من خالل 
ال  التي  الدكان  دفرت  عرب  بالدين  كالبيع 
االنسانية  العالقات  واقامة  مستمرة،  تزال 
واالجتامعية بني صاحب الدكان واملستهلك 
وغريها من االمور. اما بالنسبة اىل الدكاكني 
سببني  اىل  يعود  فذلك  دورها،  انتهى  التي 
يف  تعد  مل  املنطقة  تكون  ان  اساسيني: 
قدرة  او عدم  الدكان،  مثل هذا  اىل  حاجة 
للمحافظة عىل  ادارته  الدكان عىل  صاحب 
من  كبرية  مجموعة  ان  علام  استمراره، 
نطاق  توسيع  اىل  تسعى  الدكاكني  اصحاب 
مع  الشخصية  العالقة  خالل  من  عملها 
املستهلك عرب تقديم كل الوسائل املساعدة 
له، وكل التسهيالت التي تغنيه عن الذهاب 
اىل السوبرماركت. يف السوبرماركت مل تعد 
انتهت  وتاليا  قامئة،  الشخصية  الخدمة 
الناس،  مع  بالتعاطي  االنسانية  العالقة 
وتحولت اىل عالقة تجارية ال اكرث وال اقل. 

فهد: دور دكان الحّي
ال يزال قائما

ما يتحكم بها هو السعر املتدين لدى مراكز 
االصناف.  عدد  يف  والتوسع  الكبرية  البيع 
االسعار  امرين:  بني  املستهلك  احتار  هنا 
العالقة  او  املتنوعة،  السلع  وخيار  املتدنية 
َمن  هناك  الدكان.  صاحب  مع  االنسانية 
التسوق  اي  الطريقتني،  اعتامد  اىل  يلجأ 
والتسوق  السوبرماركت،  من  الشهري 

اليومي الرضوري من الدكان.

■ ماذا عن امكان املفاصلة يف االسعار بني 
يجدها  ال  التي  الدكان  وصاحب  املستهلك 

يف السوبرماركت؟
بها  قامت  التي  االحصاءات  اظهرت   □
السعر  معرفة  يفضل  املستهلك  ان  النقابة 
املفاصلة.  دون  من  بالرشاء  يقوم  ان  قبل 
االلكرتونية  التجارة  نجاح  الدليل عىل ذلك 
املستهلك  بني  اكرب  حاجزا  تضع  التي 
الرشاء  عملية  يف  السهولة  ان  والبائع. 
من  جعلت  التي  االسباب  من  واحدة  هي 
التجارة االلكرتونية ناجحة يف اقسام معينة 
االلكرتونيات  عىل  تركز  وهي  التجارة،  من 
وال  املوسيقية،  واالالت  والكتب  والثياب 

تتخطى 10% من مبيعات السوبرماركت.

هذا  اىل  اللبنانية  السوق  تحتاج  هل   ■
املناطق  كل  ويف  السوبرماركت  من  الكّم 
مدى  عىل  دليل  هذا  هل  واالحياء؟ 
اسباب  هناك  ام  ارباح،  من  تحققه  ما 

اقتصادية؟
بل  االرباح،  عىل  دليال  ذلك  يشكل  ال   □
املنافسة  نحو  القطاع  هذا  مسار  عىل 
بني  قامئة  املنافسة  ان  كام  واالستمرار. 
منافسة  مثة  والسوبرماركت،  الدكان 
نفسها.  السوبرماركت  بني  حقيقية 
وتعرف  السوق  تدرس  عندما  املؤسسات 
تتخذ  البيع،  مراكز  اىل  حاجتها  مدى 
املنافسة  من  تتمكن  تاليا  املناسب.  القرار 

عدد كبير من دكاكني 
االحياء قادر على االستمرار 

البيع بالدين  بفعل 
االنسانية  والعالقات 

واالجتماعية 

ونائب  السوبرماركت  اصحاب  نقابة  رئيس 
بريوت  يف  والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس 

وجبل لبنان نبيل فهد.

من  متكنها  املبيع  عىل  قدرة  وتحقيق 
فان  هنا،  من  االرباح.  وتحقيق  االستمرار 
الجدوى االقتصادية من الفرع قد تحققت. 
علام انه نتيجة هذه املنافسة تم دمج عدد 
السوبرماركت،  الصغرية يف  املحال  كبري من 

النها فقدت قدرتها عىل االستمرار.

■ يعني ذلك ان الكبري التهم الصغري؟
الدكاكني  من  به  بأس  ال  عدد  هناك   □
االدارة  اىل  استنادا  استمرت  الصغرية 
يخولها  الذي  الربح  وتأمني  الصحيحة 
البقاء. هذه التغريات عادية وتخضع مليزان 
تشكل  ال  وهي  للسوق،  الطبيعي  التطور 
رضرا عىل الدكاكني، النك عندما تفتح محال 
جديدا تسعى اىل تقديم  االفضل والجديد 

للمستهلك.
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واالعالم  العامة  العالقات  مدير  يشدد 
رياض  "لوشاركوتييه"  سوبرماركت  يف 
تحولت  "السوبرماركت  ان  عىل  خريالله 
الرشائية. كام  السوق  بارز يف  عنوان  اىل 
السوبرماركت  اجتاحت  معروف  هو 
اصبحت  العامل.  اسواق  ماركت  والهايرب 
املناطق ولكل  بني  لبنان همزة وصل  يف 

رشائح الشعب".

آثار  املناطق  كل  يف  لوجودها  هل    ■
ايجابية ام سلبية عىل صعيد املنافسة؟

سيئاتها.  من  اكرث  املنافسة  حسنات    □
املهارات  تطوير  حسناتها  اهم  من 
التطور  عجلة  دفع  بهدف  والقدرات 
ثقة  وتعزيز  والتحدي،  والتميز  والتقدم 

التسوق.  بعملية  املستهلك 

قد  تكون  رمبا  املنافسة  هذه  لكن   ■
هذا  هل  االحياء.  دكاكني  عىل  قضت 

صحيح؟
حي.  كل  يف  موجودة  الدكاكني   □
الشهرية  حاجاتها  تشرتي  مثال  العائلة 
اىل  تلجأ  انها  غري  السوبرماركت،  من 
اليها  تحتاج  معنية  سلعة  لرشاء  الدكان 
بخدمة  تعرف  تاليا  وهي  اضطراريا. 
"االكسربس" كام هو شائع يف فرنسا مثال. 
خالل  من  استمراره  عىل  حافظ  الدكان 
السوبرماركت  ميكن  ال  معينة  خدمة 
او  االسبوعي  الدين  وهي  بها،  القيام 

الشهري.

خطفته  الذي  الدور  هو  ما   ■
السوبرماركت من الدكان العادي؟

كل  توفري  خالل  من  الزبائن  جذب   □
باسعار  واملحلية  االجنبية  السلع  انواع 
سعر  تنافس  الجميع،  من  مقبولة 

الدكان.

بايونري"  لـ"ريتيل  العام   املدير  يرى 
صيدا  "يف  البساط  "سوبرماركت  املالكة 
وديع  بريوت  يف  سوبرماركت"  و"ريدي 
الحي  دكانة  مفر من وجود  "ال  ان  شام 
حتى  الظروف،  كل  رغم  ستبقى  التي 
التفكري  بدأوا  السوبرماركت  اصحاب  ان 
يعمدون  وباتوا  احجامها،  تقليص  يف 
ماركت  امليني  اىل  العودة  اىل  حاليا 
االحصاءات  وفق  ثبت  االحياء.  داخل 
والدراسات التي قمنا بها ان والء الناس 
االجتامعية  والعالقات  للدكان،  هو 
عامل  الحي  واهل  الدكان  صاحب  بني 
حجم  من  يعاين  اليوم  الدكنجي  اسايس. 
مصاريفه، ما يدفعه اىل التفكري يف اغالق 
صحيحة  ادارية  بعملية  لكن  الدكان. 
خصوصا  واالستمرار،  الثبات  ميكنه 
عملية  مراكز  اىل  يحتاجون  الناس  وان 
والسلع  اليومية  الحاجات  لهم  تؤمن 

الرضورية".

■ أال تؤمنها السوبرماركت؟
سلته  يؤمن  ان  املستهلك  ميكن   □
السوبرماركت.  من  الشهرية  الغذائية 
واللنب  كالحليب  الطازجة  السلع  لكن 
اليومية يؤمنها الدكان.  والجبنة والخرض 
اقدمت  الفكرة  هذه  من  انطالقا 
عىل  صيدا  يف  البساط  سوبرماركت 
ماركت.  امليني  عرب  بريوت  نحو  التوسع 
التي  الدراسات  اثر  جاءت  الفكرة  هذه 
مثل  كبرية  عاملية  مؤسسات  بها  قامت 
"سبينس" و"كارفور" وغريها، اظهرت ان 
املستهلك او صاحب البيت او ربة املنزل 
اقرب  من  حاجاته  عىل  الحصول  يريد 
مركز تجاري له. لذلك وجب علينا توفري 
داخل  االصناف  من  ممكن  قدر  اكرب 
يحتاج  ما  تشمل  ان  عىل  معينة،  ساحة 
اليه كل منزل. وهذا ما نتجه اليه اليوم.

خيرالله: الدكاكني تميزت  
بخدمة "االكسبرس"

شما: الدكنجي يتلمس 
حاجة كل منزل

القضاء  بل  بالسعر،  يتعلق  ال  االمر   ■
عىل فئات اجتامعية تعتاش من الدكان. 
السوبرماركت مصادر دخل  هل جففت 

هذه الفئات؟
□ اىل حد ما نعم. لقد امن الدكان لعدد 
ساعدتها  مداخيل  العائالت  من  كبري 
مستلزمات  اىل  اضافة  االرس،  بناء  عىل 
العائلة من مسكن وطبابة وتعليم، وكل 
تراجع  الوضع  هذا  بالحياة.  يتعلق  ما 
اليوم اىل مستويات رمبا مل تعد مقبولة. 
طرق  بفضل  اجتاحت  السوبرماركت 

تسويقها كل يشء.

عىل  املحافظة  الدكان  يستطيع  هل   ■
وجوده، ام ان دوره سينتهي رسيعا؟

هو  ما  عىل  االستمرار  يستطيع  لن   □
تخطى  التكنولوجي  التطور  ألن  عليه، 
بواسطة  اصبح  االستهالك  يشء.  كل 
حاجات  تعد  ومل  االلكرتونية،  الوسائل 
االنسان بسيطة، اذ باتت متطلباته كبرية 
هذا  الدكان  يواكب  ان  اما  ومتشعبة. 
الدائرة  يبقى ضمن  او  ويتوسع،  التطور 
ان  حتى  يسء.  امر  وهو  له.  املرسومة 
الهايرب  اىل  قريبا  ستتحول  السوبرماركت 
ماركت.  لقد قىض عرص الرسعة عىل كل 

ما هو اجتامعي وانساين.

■ كيف تنافسون مراكز البيع االخرى؟
□ عرب اختيار مواقعنا القريبة من االماكن 
التعاونيات  منثل  اليوم  نحن  الشعبية. 
لقد ذهبنا  منذ فرتة.  انتهى دورها  التي 
الحال،  ومتوسطي  الفقراء  منازل  اىل 
متدنية  باسعار  االساسية  السلع  واّمنا 
الطبقة من  متناول هذه  تكون يف  حتى 
املعامالت  نعتمد  اننا  اىل  اضافة  الناس، 
صلة  عىل  نحن  الزبائن.  مع  االنسانية 
ويتعرف  عليه  نتعرف  باملستهلك،  دامئة 

■ ماذا عن الدفرت وتسجيل الدين؟
□ هذا الدفرت موجود يف الدكان. لكن 
ال ميكن مليني ماركت او السوبرماركت 
الدكان  االطالق.  عىل  اليه  اللجوء 
ميكنه استعامل هذه الوسيلة نظرا اىل 
لكن  الحي.  بسكان  الوثيقة  معرفته 
انعكاسا سلبيا يف بعض  الوسيلة  لهذه 
االحيان. بدأت دكاكني االحياء التي ال 
ميكنها التخلص من هذا االجراء تعاين 

من الخسائر من جرائه.

■ ما البدائل؟
اي  الساعة.  مدار  عىل  الخدمة   □
من  ميكننا  ما  االكسربس".  "دكان 
املجتمع.  رشائح  كل  اىل  الوصول 
بدأت  الصغرية  الدكاكني  ان  الالفت 
ماركت  امليني  نحو  التوسع  عملية 
اىل  لجأ  الذي  الدكنجي"  "عمو  كمثل 
افتتاح اكرث من محل يف مساحة 100 

مرت مربع.

■ هي وسيلة التقرب من املستهلك؟
□ االتصال املبارش وتوفري كل املستلزمات 
ماركت  ميني  ضمن  للعائلة،  الرضورية 
لكن  الحي،  دكان  كبري  حد  اىل  تشبه 
خدمة  وعرب  حديثة  مواصفات  وفق 

رسيعة.

■ واالسعار هل تكون منافسة؟
□ اسعار السلع يف الدكان عادة  اغىل 
امر  وهو  ماركت،  السوبر  اسعار  من 
طبيعي. الدكان يتلمس حاجة كل ربة 
منزل. ميكن لصاحب الدكان ان ينادي 
ال  االمور  هذه  لكن  الزبائن.  باسامء 
تكفي، لذا عىل الدكان توفري اكرب قدر 
النظافة  عىل  واملحافظة  االصناف  من 

والرتتيب، النها مهمة وجاذبة.

جذب الزبائن يتم عبر 
توفير كل انواع السلع 

باسعار مقبولة، تنافس 
سعر الدكان

السوبرماركت  اصحاب 
بدأوا التفكير في تقليص 

احجامها، والعودة الى 
امليني ماركت

مدير العالقات العامة واالعالم يف سوبرماركت 
"لوشاركوتييه" رياض خريالله.

صيدا  يف  بايونري"  لـ"ريتيل  العام  املدير 
و"ريدي سوبرماركت" يف بريوت وديع شام.

نتعامل  يريده.  ما  كل  له  ونؤمن  علينا 
مع املستهلك كانسان وليس كرقم.

■ ماذا تعني لكم  الدكانة التي انطلقتم 
سوبرماركت  بعد  ما  يف  لتصبح  منها 

تسيطر عىل السوق؟
□ انطلقنا من دكانة يف االرشفية وتعلمنا 
والعالقات  واملعاملة  التجارة  اصول 
للدكان  فان  لذلك  خاللها.  من  الجيدة 
نحو  واالنطالق  التوسع  يف  كبريا  فضال 
االمام. غري ان عملية السيطرة مل تكن اال 
واالجتامعية  االنسانية  العالقات  بفضل 
املؤسسة  هذه  اصحاب  اعتمدها  التي 
يف  الدكانة  كانت  يوم  الحي  اهل  مع 
مستمرون  نحن  بالطبع  االرشفية.  وسط 
يف اعتامدها حتى اليوم مع املواطنني يف 

كل املناطق.

اىل  يلجأ  املستهلك  ان  تعتقد  أال   ■
والزحمة  للوقت  توفريا  الحي  دكان 
والبنزين واملوقف، وهي عوامل تجعل 
من  ارخص  الدكان  يف  السلعة  من 

السوبرماركت؟
املستهلك  جدا.  مهمة  االمور  هذه   □
اىل  يصل  يك  سيارة  اىل  يحتاج  ال 
اسنان  فرشاة  اردت  اذا  اليوم  الدكان. 
االستعداد  عليك  رضوريا،  مستلزما  او 
سيارتك  وتشغيل  مالبسك  وارتداء 
تشرتي  يك  السوبرماركت  اىل  والذهاب 
دكان  من  تتناولها  ان  ميكنك  سلعة، 
الحي بسهولة، وستكون كلفتها ارخص. 
اعتمدنا يف دراستنا عىل هذه املؤرشات 
قرب  ماركت  ميني  فتح  اىل  وعمدنا 
اىل جانب  نكون  السكنية حتى  االحياء 

املواطن.
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على الخشبة
العريب  والعامل  لبنان  يف  الطرب  هواة 
االصيل  الفن  عشاق  كذلك  يعرفونها. 
يرتقبون اطالالتها واسطواناتها الجديدة يف 
زمن االستهالك واالنحطاط. جاهدة وهبه 
صاحبة  الشعر،  ومطربة  الطرب  شاعرة 
الصوت الفريد كرّست نفسها حارسة عىل 

باب الهيكل يف ثقافتنا الوطنية 

تريد أغنياتها جامعًا للناس ومحرّضًا على الجمال
جاهدة وهبه املأخوذة بالشعر والتراث 

الذي  الجديد  هو  ما  و»شهد«.  الوجد«،  من 
تعملني عليه حاليا؟

اليها  اضفنا  اذا  البومات  سبعة  هي  بل   □
البوما البدايات »انغام يف البال« و»طقاطيق 
االخري  البومي  كام  العرشينات«،  من 
صارت  وقد  صعبة،  االجابة  اجد  »مزامري«. 
بعد   .)2014( »شهد«  صدور  بعد  كذلك 
ذلك  عىل  زد  افاضل.  ان  استطيع  ال  »شهد« 
اغنية حال شعورية وذاكرة لوحدها.  ان كل 
البوم  هناك  كثرية.  اعامل  مشاريع  لدّي 
اإلوىل،  للمرة  باملحكية  معظمه  يف  سيكون 
لجمهوري.  ومفاجئة  جديدة  تجربة  واعتربه 
املدن  تلك  اىل  البوما  اهدي  ان  يف  افكر  كام 
بابوابها املواربة. تسكنني املدن التي ذهلُت 
لها فضل كبري عيّل.  بها خالل اسفاري، وكان 
بها هو نوع من  البوم خاص  ان اصدار  اجد 
رد الجميل. اما اآلن، فشغيل الشاغل مرشوع 
هناك  بالعربية.  بياف  اديث  االسطورة  غناء 
العاملية  الحفلة  قدمنا  بعدما  ستبدأ  جولة 
عربية  دول  يف  وتستمر  باريس،  يف  االوىل 

وفرنكوفونية عدة.

 2000 ضمن  اختيارك  لدى  شعورك  ما   ■
جامعة  من  القرن  لهذا  مثقفة  شخصية 
عىل  ثقال  االمر  هذا  يضفي  أال  كامربيدج؟ 

مسريتك الفنية؟
□ ال شك يف ان اعرتافا او تكرميا مامثال مينحك 
خطره  هو  وهذا  واالرتياح،  بالرىض  شعورا 
او  تكاسل  اىل  دافعا  رمبا  يصري  اذ  بالذات، 
تباطؤ ما. من هنا، يجب عدم االطمئنان اليه 
وال التسليم به. لكن الجميل يف هذا االحتفاء 
انه يوم وصلني الخرب عرب مراسلتهم الرسمية 
عرب  وبعدها  املوسيقيني،  نقابة  خالل  من  يل 
بريدي الخاص وارسالهم الشهادة املوقعة من 
لبنان  بذلك، شعرت بترشيف  الجامعة  ادارة 
والعامل العريب من خاليل. أمر اشعرين بالرهبة 
وألزمني توخي الحذر تجاه اعاميل املستقبلية 
ما دامت صارت لها صفة العاملية، وان كنت 
يف طبيعتي ال اترسع وال اندفع يف ما اختاره 
من اعامل، بل ادرسها بعناية وشاعرية. لكن 
اآلخرين  تقدير  عن  سمعت  كلام  انه  االكيد 
واملستمعني  العاديني  الناس  او  املختصني 

لعميل، اشعر بالطريان و بـ»خفة« الكائن 

عن حماية الذوق العام
تهيمن عىل الفضاء العام، اليوم، اشكال موسيقية وغنائية ميكن ان نسميها "استهالكية"، يرتاوح 
مستواها بني الركيك والطريف واملثري واملقبول... هذه االشكال منترشة يف كل مكان من االذاعة 
والتلفزيون اىل االماكن العامة ووسائل التواصل املختلفة. وهي تحقق اقباال شعبيا اجامال، 
لكنه اقبال قصري النفس. اذ ال تلبث ان تختفي االغنية وننساها بعد ان تستعمر آذاننا اشهرا 
وتالحقنا حيثام اتجهنا. او فجأة  يختفي الفنان والفنانة من الواجهة، ويتواريان عن االنظار، 
فال نعود نسمع بهام اال من خالل خناقات واقاويل وفضائح تعتاش عليها الصحافة الهابطة 
التي تسّمى ظلام وافرتاء "الصحافة الفنية"، وهي بعيدة سنوات ضوئية من الصحافة والفن. 
كام نتفاجأ احيانا مبواهب واصوات جيدة اختارت مجال الفن التجاري، الرائج، او انجرت اليه. 
هكذا تضيع املوهبة يف دوامة االستهالك واالسفاف والسطحية. علام ان القاعدة العامة يف 
هذا املجال، تبقى غياب االصوات )التي تستبدل بها غالبا املظهر الخارجي واللباس الفاقع 
والتصفات الفضائحية واالثارة الرخيصة(، وركاكة الكلامت، وبالدة الفكرة، وفقر املوسيقى، 

وكمية االبتذال الشكيل وعقم  املخيلة.
رب سائل اين املشكلة؟ 

يف الدول النامية واملتطورة تحتل االغنية التجارية مكانة مهمة يف االعالم، وتسجل ارقام مبيع 
عالية، وتضمن ازدهار مهنة صناعة املوسيقى يف اختصاصاتها وقطاعاتها املختلفة. هناك َمن 
يضيف: من حق الناس ان تختار ما تريد، فإذا وجدت نفسها يف هذه السلعة، معناه انها سلعة 

ناجحة. 
طبعا هناك مكان لكل االنواع الفنية. طبعا االنسان حر يف اختياره. لكن الرواج ليس معيارا 

فنيا. طبعا االغنية الشعبية مهمة وجزء من الثقافة الوطنية، لكن ينبغي التوضيح:
اوال، االغنية التجارية يف الغرب مثال تحتفظ بحد ادىن من االتقان التقني واملستوى الفني.

ثانيا، اغنية البوب او االغنية الشعبية فن قائم يف ذاته، يصعب ان نصنف ضمنه االعامل 
الناشذة التي تحارص اثرينا وآذاننا هنا. 

ثالثا، لدى الفرد يف الغرب الخيار بني انواع كثرية. لو احب الجاز او الكالسيك او االغنية الراقية 
لوجد ضالته بسهولة يف بيئته اليومية وعامله من الحفالت واملحطات واملكتبات... فيام ينحرس 
عندنا الفن الراقي حتى بات مثارا للضجر او مجاال للتندر او... االشفاق: "يا حرام هيدا بيسمع 

محمد عبد املطلب ولور دكاش!". 
تربيته  بحكم  يختار  يك  كاف  وثقايف  ذوقي  مخزون  لديه  املتقدمة  الدول  مواطن  رابعا، 
التلفزيونات  ادغال  يف  نحن  نعيش  فيام  واملعريف،  املدين  تكوينه  قولبت  التي  واملؤسسات 

التجارية وانهيار السياسات الرتبوية.
طبعا االنسان حر يف اختياره، ويجب ان تكون لديه خيارات كثرية. لكن َمن ميسك بيده يف 

ادغال السوق؟ 
االذاعة  مجاالت  وفتح  الراقية  االعامل  بدعم  الفني  الشح  مكافحة  علينا  يرتتب  هنا  من 
والتلفزيون امامها، والتشجيع عىل انتاجها وبثها والرتويج لها وايصالها اىل الناس. اليوم، الفنان 
الذي يكرس نفسه للطرب االصيل والفن الراقي يف لبنان، يخاطر بأن يكون معزوال وينطفئ 

وحده يف الظلمة. 
الخطر الحقيقي الذي نواجهه تشّوه الذوق العام بسبب هيمنة االغنية الهابطة ومساهمتها 
يف قولبة االذواق. املطلوب التصدي لالنحطاط يف االعالم واملدرسة والساحة العامة، وانتشال 
االحتفاء بجاهدة وهبة  والركاكة. مطلوب  والنشاذ  االسفاف  الجامعي من مستنقع  الذوق 
اىل  والذهاب  اسطواناتهم  عرب رشاء  بشجاعة،  يقاومون  الذين  والرجال  النساء  من  وحفنة 

حفالتهم. ال بد من ان ننتص للجامل. هذا خيار وطني وخيار حضاري.

سمري مراد 

نقطة على السطر

يف مئوية والدة اسطورة الغناء الفرنيس اديث 
بياف )1915ـ  1963(، وقفت املطربة جاهدة 
احد  »بوبينو«،  خشبة  عىل  اشهر  قبل  وهبه 
اعرق مسارح باريس لتوّجه تحية اىل صاحبة 
امتد  عمل  بعد  ذلك  جاء  »بادام«.  اغنية 
عىل سنتني قام خالله شعراء لبنانيون وعرب 
باقتباس اغنيات بياف اىل العربية، امثال مي 
داغر  وماجدة  جرمانوس  وجرمانوس  منىس 
وانطوان  النور  عبد  ونادين  االعرج  وواسيني 
بعد  قصيفي.  وماري  مخلوف  وعيىس  طوق 
من  االنوار،  عاصمة  يف  التحية  هذه  توجيه 
عربية  مدن  عىل  املرشوع  يجول  ان  املقرر 

وفرنكوفونية عدة. 
كرمتها  التي  امللتزمة  الفنانة  مع  لقاء  هنا 
من  كواحدة  العام  هذا  »االسكوا«  منظمة 
نرش  اىل  الساعيات  الرشق  مطربات  اهم 

الثقافة واالصالة من خالل اعاملهن.

■ من البدايات، هل كان الطموح هو الوصول 
اىل هذا املكان الذي تقفني فيه اليوم؟

□  البدايات ليست جميلة دامئا وال اسطورية. 
كانت  ذهب.  من  نوتة  فمي  ويف  اولد  مل 
البداية بسيطة. عدا ذلك الشغف الذي كان 
والقصائد  الحريرية  اإلصوات  تجاه  يتملكني 
اليوم.  التي ما زلت مريضة بها اىل  الشاهقة 
العجيب بني  والتزاوج  الغريب  االمتزاج  ذلك 
الصوت والكلمة واملوسيقى طاملا ارقني، حتى 

 املطربة جاهدة وهبه.

قصيدة،  اغوتني  كلام  النوم  عن  اعجز  انني 
ان  استطيع  وموسيقاها.  لحنها  اجد  ان  اىل 
خاصة  صوفية  ورمبا  نفسية  حالة  انها  اقول 
كانت  هكذا  جيدا.  عنها  االفصاح  يصعب 
سامع  مثل  جدا  وبسيطة  جميلة  البداية 
والدي  ان  اذكر  العمر.  آخر  يف  فادو  اغنية 
كان يأخذين اىل دروس املوسيقى عندما كنت 
املدرسة  يف  النجاح  عىل  ومكافأيت  صغرية، 
شاركت  اين  ايضا  اذكر  موسيقية.  آلة  كانت 
وما  املوسيقي  املعهد  قدمها  اهم حفالت  يف 
زالت اصداء التصفيق العايل عىل ادايئ ترتدد 
الكبري  الخوف  ايضا  اذكر  روحي.  ارجاء  يف 
املرسح  اىل  صعودي  قبل  ينتابني  كان  الذي 
كل ليلة مع اول دور كبري لعبته يف مرسحية 
اىل  بالنسبة  اما   .)1994( طانيوس«  »صخرة 
الطموح، ففي الفن لست انت َمن تقرر اين 
قصدك  كان  اذا  اما  تصل.  اين  اىل  وال  تقف 
انني  سأجيب  فيه،  انا  عام  راضية  انا  هل 

لكن  االن.  حتى  قدمته  ما  واحب  مقتنعة 
يتحقق. ان  انتظره  الذي  املزيد  جعبتي   يف 

مغنية  املرسح«،  »كاهنة  وهبه  جاهدة   ■
املختلف  الصوت  استاذة  الكالسيكيات، 

والطريقة املختلفة، ملاذا كل هذه االلقاب؟ 
مختلقة  تعبريات  اظنها  االلقاب  هذه   □
ان  احس  يخجلني رصاحة.  ما  وهو  للجامل، 
من  اآلخر  هو  يعاين  مثيل،  يتيم  جمهوري 
الذي صار يحارصنا  املبتذل  الغربة، من هذا 
الفن اىل السياسة واالقتصاد  يف كل يشء من 
والعشاق  املجانني  من  جمهور  واالجتامع. 
والحاملني بغد افضل، كم احبه واحدا واحدا. 
سيغويه  مثله  مثقفا  جمهورا  ان  اظن  ال 
سنده  يجد  انه  انكر  ال  وحده.  الصوت 
املنّكه  االداء  ايضا  هناك  لكن  الصوت،  يف 
باملعرفة، واملجهود والتدريب املتواصل الذي 
الصادق  الشجن  شحنات  وبالتأكيد  به،  اقوم 
الواقع، حاولت  التي تتلبس هذا الصوت. يف 
ما  ومع  نفيس  مع  التامهي  مسرييت  طوال 
عىل  ونشأت  عليه  تربيت  ما  مع  يشبهني، 
والجميل  االصيل  انه  وجدت  ما  مع  سامعه، 
الحلم  اىل  االجمل،  اىل  بالناس  والناهض 

االخصب.

»كتبتني«  هي  البومات   4 اصدرِت   ■
و»شذرات  قبلتك«  هبني  النسيان  و»ايها 

تعمل على البوم 
باملحكية  اغنياته  معظم 

للمرة االولى
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بالروحانيات،  تتعلق  التي  الكتب  ملحبي   ■
صدرت اخريا الرتجمة العربية لكتاب »الذاكرة 
االزلية - بوابتك اىل السالم الداخيل« للدكتور 
مايكل نيوتن )دار نوفل - هاشيت انطوان ــ 

ترجمة نبيلة يوسف الفقيه(. 
عامل  يعتمد  املغناطييس،  التنويم  خالل  من 
كاشفا  علمية  طريقة  عىل  الشهري  النفس 
حول  تفاصيل  حالة   67 دراسة  خالل  من 
هيكلية عامل الروح، وهدف الروح عىل االرض 
الروحانيني،  واملرشدين  الحيوات  عرب  وسفرها  االحياء،  مع  وتواصلها 
الذي  االول  بعد  الثاين  الجزء  الكتاب  يعترب  للتقمص.  االرواح  واختيار 
صدر عن »نوفل« للكاتب ذاته عام 2008 بعنوان »رحلة االرواح«. هنا 
نقل نيوتن وقائع جلسات التنويم املغناطييس التي خاضها معه مرىض 

تواقون اىل البحث يف اعامقهم.

يف  صعب  يامن  الشاب  الشاعر  يقّدم   ■
العريب(  الحرف  )دار  قلم«  »ثورة  ديوانه 
مرثية لوطنه. يوّجه يف قصائده رصخة غضب 
انتهى  الذي  الوضع  وعىل  الحال،  واقع  عىل 

اليه شعبه. 
االستهانة  عىل  احتجاج  ببيان  اشبه  الديوان 
بالكرامة االنسانية واملعاناة والتعب وغياب 

العدالة، وانهامر االزمات تلو االخرى.

■ انه واحد من اكرث جرناالت امريكا تأثريا يف 
االحداث منذ الحرب العاملية الثانية. هكذا 
برتايوس  ديفيد  االمرييك  الجرنال  وصف 
للتوزيع  املطبوعات  »رشكة   .)1952(
كتاب  الضاد  لغة  اىل  اخريا  نقلت  والنرش« 
ديفيد  الجرنال  سرية  ـ  رصيدنا  »بكامل 
حسن(  الحاج  وهب  )ترجمة  برتايوس« 
خدمت  التي  برودويل  دين  بوال  ملؤلفته 
وتتمتع  عقد،  من  اكرث  األمرييك  الجيش  ىف 
بخربة يف مجال املخابرات العسكرية ومكافحة االرهاب اكرث من عرش 
املسلحة  للقوات  املركزية  القيادة  الرجل  هذا  توىل  ان  منذ  سنوات. 
االمريكية وقوات التحالف يف العراق وافغانستان، بدأ مرسح العمليات 

يشهد انخفاضا ملحوظا يف الهجامت عىل االمريكيني. 
»وست  قاعدة  يف  املتدرب  الضابط  برتايوس  سرية  برودويل  ترافق 
والبوسنة  والكويت  الوسطى وهاييتي  امريكا  اىل خدمته يف  بوينت« 
مئات  اىل  باالستناد   .CIA رئاسة  اىل  وصوال  وافغانستان،  والعراق 
الساعات من املقابالت الحصية مع برتايوس وابرز ضباطه وجنوده، 
من  الحرب  وقيادته  القائد  هذا  تطور  قصة  االمريكية  الكاتبة  ترسد 

داخل االحداث.

واجهة املكتباتواجهة املكتبات
■ اشتهر الكاتب والصحايف يف جريدة »السفري« 
الرتيك  الشأن  يف  بتخصصه  الدين  نور  محمد 
منذ سنوات حتى صار مرجعا. مقاالته وكتاباته 
التحليلية رافقت التغريات والتطورات الحاصلة 
يف انقرة، وتأثرياتها عىل املحيط واالقليم خصوصا 
الجار سوريا. كتابه »تركيا والربيع العريب: صعود 
العثامنية الجديدة وسقوطها« الصادر حديثا عن 
»دار الريس« يستحق مكانه يف مكتبة اي قارئ 

مهتم بالسياسة. 
بنصوصه املتفرقة الكثرية واملتنوعة املستقاة من فرتة اربع سنوات ونصف 
سنة، يشكل هذا العمل مرآة صادقة ملا كان يجري، واقرب ما يكون اىل رشيط 
سيناميئ تتواىل مشاهده تارة متصلة، وطورا متقطعة. هكذا، يسرتجع عربه 
القارئ ما كان يعتمل يف العقل السيايس الرتيك، وخصوصا لدى نخبة حزب 
»العدالة والتنمية« االسالمي، وما كان يعتمل من نقاشات وسجاالت بني 
النخب الرتكية السياسية والفكرية واإلعالمية. يرسم الكتاب فسيفساء غنية 
ومادة توثيقية وتحليلية معا لواحدة من اكرث مراحل التاريخ الرتيك حساسية 

واضطرابا ومغامرة.

■ عن »دار الساقي«، صدرت الطبعة الثانية من 
املعارص«.  االسالم  يف  واملناضل  »املثقف  كتاب 
املتخصص  كيبيل  الفرنسيان جيل  املؤلفان هام 
ريشار  ويان  االسالمية،  الحركات  شؤون  يف 
املتخصص يف املذهب الشيعي الحديث والتاريخ 

املعارص اليران. 
الباحثان هنا يف ظاهرة شبان ينتمون  يتمحص 
من  شهادات  ويحملون  املعارض  االسالم  اىل 
جامعات غري دينية، ويعملون مهندسني واطباء 
واختصاصيني. هؤالء يقارعون علامء الدين التقليديني املتهمني بعقد تسويات 
مع السلطة، كام يخاصمون املثقفني التغريبيني ممن تقوم ثقافتهم عىل قيم 
»مستوردة« كاالشرتاكية او الدميوقراطية. ييضء املؤلفان عىل هذه الرشيحة 
التعبئة  وادوات  اإليديولوجيا  نشأة هذه  كيفية  يدرسان  الشباب، كام  من 

السياسية الدينية يف املجتمعات االسالمية املختلفة.

من  قصصه  الفاليس  عفريا  بن  فهد  يستمد   ■
الواقع، وتحديدا من مجتمع تقليدي يسود العامل 
العريب برشقه وغربه وشامله وجنوبه.  مجموعته 
»الدار  عن  الصادرة  تائهة«  »قلوب  القصصية 
العربية للعلوم نارشون«، تدخل عوامل شخصيات 
وتستعرض  الزواج،  عىل  مقبلة  ورجالية  نسائية 
الحميم.  الداخيل  وعاملها  وحياتها  واقعها 
هكذا، يكشف املؤلف الدور الذي تأخذه هذه 
الشخصيات يف املجتمع، لكن ايضا القناع الذي 

تضعه يك تبدو متسقة مع بيئتها والقواعد التي تفرضها عىل الفرد.

ما  غري  عىل  كثريا  وتحتمل  ُتحتمل  التي 
روايته  كونديرا يف  الكبري  الكاتب  اليه  ذهب 

الشهرية.

ضمن  والهدهد«  »االزرق  كتابك  اعتمد   ■
الثانوية  املرحلة  الثقافية يف  الدراسية  الكتب 
هذا  يكرسك  أال  اللبنانية،  املدارس  بعض  يف 

بانية اجيال؟ 
□ »االزرق والهدهد« )2012( تجربة ما زلت 
مخطوفة بها. انا حساسة جدا تجاه الكلامت، 
ولعل ذلك هو احد االسباب التي أّخرت صدور 
ككتاب  اعتامده  خرب  افرحني  الثاين.  جزئه 
انه  اخفيك  وال  الثانوية،  املرحلة  يف  مدريس 
تم ترشيحه مرارا لنيل جوائز مهمة، وتصّدره 
قامئة الكتب االدبية االكرث مبيعا سنة صدوره 
كام  الحقا.  عربية  معارض  ويف  بريوت  يف 
وتناقل  الشباب  اوساط  بني  تداوله  اسعدين 
من  تشكيلية  فنانة  ان  حتى  جمله،  بعض 
ودكاترة  معرضها،  يف  عليه  اعتمدت  املغرب 
كمثال  دوما  يوردونه  االلكرتوين  االدب  يف 
بانية  يكرسني  ال  ذلك  كل  ابحاثهم.  يف  قيم 
جاملها.  عىل  حقا  مرعبة  فكرة  انها  اجيال. 
ألهم  ان  وطموحي  نبية،  لست  الين  مرعبة 
بخاصة  اتباع،  يل  يكون  ان  ال  الصاعد  الجيل 

اين اعتربه جيال هجني الثقافة لكرثة ما تقرتحه 
عليه الفضائيات ووسائل التواصل االجتامعي 
جميلة  فكرة  انها  القول  اعود  ابتذاالت.  من 
اكون ملهمة، النني عاشقة قبل كل  ان  حقا 
وفكرا  قلبا  قلمي  حنيت  كاتبة.  ولست  يشء 
الرائع ان يجعلنا ذلك  بالعشق، فكتبت. من 
ذلك،  نعي  ان  دون  من  بالحب  مبرشين 
امتنى  ان ندعي.  ايضا لكن من غري  وباالدب 
وامتنى  الجامل،  طريق  تختار  ان  لالجيال 
لنفيس دوما ان اقرتف لهم قناديل تيضء لهم 

ذلك الطريق.

■ غنيِت عىل خشبة احد اهم مسارح العامل 
يف فرنسا، كيف تقّيمني التجربة؟ 

عىل  اغني  ان  واستثنائيا  مؤثرا  كان  كم   □
باريس،  يف  العريق  بوبينو«  »مرسح  خشبة 
تغني  بياف  اديث  االسطورة  وقفت  حيث 
كل  يف  انفاسها  احس  كنت  االخرية.  للمرة 
اكدت  التجربة  ان  الجميل  املرسح.  حنايا 
عىل نتيجة مرشفة عامليا وشاهقة فنيا لعمل 
جريء وخالب، كان قد وضع الناس املرتقبني 
يف حرية حول اهميته ونجاحه، كام اكد عىل 
هذا  يف  للبنان  والثقافية  الحضارية  الصورة 
تجربة  مثة  نعيشه.  الذي  العصيب  الوقت 

الغربية  املسارح  خشبة.  كل  فوق  فريدة 
ليست هي املسارح العربية. سأكون منحازة 
اكرث  اجدين  انني  الجميع  يل  وليغفر  هنا 
حضورا وسعادة عىل الخشبات العربية رغم 
ويالتها. لكن اين هي اآلن الخشبة العربية؟ 

انها تحرتق.

اللون الصويف وكذلك كبار الشعراء  ■ تحبني 
قدماء  وشعراء  ادونيس(  درويش،  )نريودا، 
)والدة والحالج...(، هل هذا جزء من رؤيتك 

او اسلوبك الغنايئ ومدرستك؟ 
عن  اما  كثريا.  تحرجني  املدرسة  مسألة   □
العمر  هذا  بعد  القول  فيمكنني  االسلوب، 
الفني الطويل، وبالنظر اىل ربريتوار اعاميل، ان 
لطاملا سمعت  عيّل.  يدّل  اسلوبا خاصا  هناك 
من جمهوري انه ما ان يسمع احدى اغنيايت 
هو  اسلويب  العموم،  عىل  توا.  إيّل  يتعرّف 
تجربتي وميكن الي مهتم ان يستفيد من هذه 
دواعي  من  ذلك  سيكون  املتواضعة.  التجربة 
خاصة  فهي  رؤيتي،  اما  يل.  ورشف  رسوري 
اتورط مع  ال  انا  الكبرية.  االسامء  بالقصائد ال 
القصيدة  لكن  مكانته،  علت  مهام  الشاعر 
ان  ارددها.  اجدين  حني  تورطني  التي  هي 
استفيق صباحا وانا ادندنها حتى من دون ان 
ادري، اعرف ساعتئذ انني رصت ضحية وعيّل 

الخروج من هذا املأزق املدهش والجميل.

االجتامعي  الواقع  ينعكس  مدى  اي  اىل   ■
التي  وااللحان  االغاين  منط  عىل  والسيايس 
تلحنني،  متثلني،  انك  ثم  للجمهور؟  تقدمينها 
هذه  كل  حدثت  كيف  وتكتبني،  تغنني 

الكينونات الفنية فيك؟
واالجتامعي  السيايس  والصخب  االمل  منذ   □
والحنني اىل تقديم االبهى واالصيل، انا انكتب 
تشذب  اغنية  تقديم  صوتا  واحاول  غناًء 
احلم  الغربة.  عنهم  وتنزع  الناس  اوجاع 
ومحرّضهم  للناس  جامعا  يكون  بأن  لصويت 
عىل الجامل وعىل رحابة اآلفاق. احرص عىل 
الحلم، وعىل  تساعدهم عىل  اغنيات  اقرتاف 
االيام  وواقع  مشاكلهم  من  بعيدا  السفر 
. البليد. اهتاممي بالفن بكل وجوهه عتيق يفَّ
س. م عىل الخشبة. 
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اراده  الذي  الصح  عادية. هذا  ثقافية  العريق مؤسسة  نقوال رسسق  ليس قص 
التشكيليني عىل مر  لبنان، احتضن اجياال من  لبنانيا عاما للفن يف  صاحبه فضاء 
العقود، وكّون مجموعة نادرة من االعامل تختص تاريخنا الفني، واطلق »معرض 

الخريف« الذي كرّس عددا محرتما من االسامء والتجارب الجديدة

القصر يفتح أبوابه مجددًا للحداثة والمعاصرة
متحف سرسق وجه بيروت الحضاري

جاذبا  االوىل  سنواته  يف  املتحف  اصبح 
الذين  للسياح  كام  للجامهري،  كبريا 
فضمت  اليهم،  بالنسبة  قبلة  اعتربوه 
لفنانني  متنوعة  اعامال  مجموعاته  اوىل 
محليني وعامليني، لبنانيني وعربا واجانب. 
االعامل  يشرتي  البداية  يف  املتحف  كان 
الحرب  لكن  ليعرضها،  املهمة  واللوحات 
 1975 عام  الجميع  باغتت  التي  اللبنانية 
اكتفى خالل  جعلته يتوقف عن االقتناء. 
اليه،  تصل  التي  بالتقدميات  املرحلة  تلك 
العرض  منطق  سلوك  عىل  واظب  وان 

عندما كانت الظروف تسمح بذلك. 
بعد توقف الحرب، بدأت مرحلة جديدة 
انشطة  انطلقت  املتحف.  حياة  من 
مختلفة تحت عنوان »صالون الخريف«، 
الذي  العريق  البارييس  نسبة اىل املعرض 
 .1903 عام  منذ  االنوار  عاصمة  يف  يقام 
اعامال  يشرتي  الخريف«  »صالون  كان 
لعرضها  مختصة  لجنة  اختارتها  فنية 
هذه  كانت  العموم.  امام  املتحف  يف 
الفن  لدعم  املتحف  وسيلة  الطريقة 
وحاميته آنذاك. استمر هذا املعرض الكرث 
 2008 عام  حتى  متواصلة  عاما   20 من 
حني بدأت خطة جديدة لرتميمه واعادة 
جديدة  ادارة  اسرتاتيجيا  ووضع  تأهيله 
اال  يفتحها  ومل  ابوابه  اقفل  يومها،  له. 
اعامل  من  للكثري  خضع  بعدما  اخريا 
ابقته  التي  والتوسع  والصيانة  الرتميم 
اىل  التصليحات  كلفة  ووصلت  مغلقا، 
توىل  امرييك.  دوالر  مليون   13 من  اكرث 
اللبناين  املهندس  االعامل  عىل  االرشاف 
املعامر جاك ابوخالد، فيام توىل املهندس 
التخطيط  فيلموت  ميشال  جان  الفرنيس 
تويني  غسان  الراحل  وكان  والتنفيذ. 
الذي  وهو  آنذاك،  املتاحف  لجنة  رئيس 

ارشف عىل املرشوع خطوة بخطوة. 
االوىل  مرحلتيه  خالل  املتحف  عرض 
فيام  وبعدها  الحرب  )قبل  والثانية 
اعامال  الحالية(،  هي  الثالثة  تكون 
املعارصين  اللبنانيني  الفنانني  ملعظم 
وسلوى  غرياغوسيان  بول  فقّدم  والرواد، 
روضة شقري وفالفيا قديس وخليل زغيب 
وجميل  عبود  وشفيق  مايض  وحسني 

للخضوع   2008 عام  ابوابه  اقفل  بعدما 
افتتح  ضخمة،  تأهيل  واعادة  لرتميم 
اللبنانيني  داعيا  اخريا،   العريق  املتحف 
الدامئة.  ومجموعته  اعامله  مشاهدة  اىل 
املعارض  من  عدد  ايضا  روزنامته  عىل 
اىل  وترنو  عرصنا  تخاطب  التي  الجديدة 
الفن  بني  جامعة  اليوم،  جيل  استقطاب 

الحديث والفنون املعارصة.
 )1952 ــ   1875( نقوال رسسق  بنى  حني 

سمير مراد

قرصه عام 1912، عىل »هضبة« االرشفية 
يريده  كان  الصغري،  بالجبل  تكّنى  التي 
مستقبال  متسعا،  بريوتيا،  يشبهه:  مكانا 
الجميع، وفوق كل هذا يجذب الكل اليه. 
لكن ما مل يعلمه احد ان الرجل كان بعيد 
الرؤية والبصرية. عام 1952، اوىص رسسق 
الذي كان معروفا بحبه للفنون واللوحات 
والحرفية،  النادرة  االثرية  القطع  واقتناء 
واهبا  للفنون،  متحف  اىل  بتحويل قرصه 

يدير  ان  اشرتط  بريوت.  بلدية  اىل  اياه 
لجنة  عرب  ومحّبوها  بريوت  اهل  شؤونه 
من الشخصيات البريوتية العريقة، مؤكدا 
العاصمة  بلدية  رئيس  يكون  ان  عىل 
مع  املتحف،  عىل  رئيسا  مرشفا  اللبنانية 
ذاتها  البلدية  موازنة  من  املتحف  متويل 
من خالل تحويل 10%  من رسوم رخص 

البناء يف بريوت اليه. 
ظل القرص »قرصا« بعيدا من كونه متحفا 
الشخصيات  يستضيف  صار  البدايات.  يف 
البارزة التي زارت  السياسية واالجتامعية 
السنة،  تلك  يف   .1961 عام  حتى  لبنان 
عهد  عىل  متحف  اىل  رسميا  تحويله  تم 
بك  امني  بريوت  لبلدية  السابق  الرئيس 

بيهم، وافتتح للجمهور والعموم.

فنون تشكيلية

يحتضن اعماال ملعظم 
اللبنانيني  الفنانني 

املعاصرين والرواد و»جيل 
الثانية«  النهضة 

متحف رسسق.

قيقانون  ونجيب  عدنان  وايتل  مالعب 
ورفيق رشف وامني الباشا وسواهم.

يعيش متحف رسسق اليوم عرصا جديدا، 
بعدما  العريق.  لرتاثه  استمرارا  كان  وان 
اعاد فتح ابوابه اخريا، تتوىل املنسقة زينة 

عريضة ادارته واالرشاف عىل شؤونه. اما 
اوىص  قد  رسسق  نقوال  كان  التي  اللجنة 
العمل  يف  فاستمرت  للمتحف،  بادارتها 
طارق  للثقافة  السابق  الوزير  برئاسة 
املتحف  دعم  عىل  دورها  مقترصا  مرتي، 

ومتثيله فقط. 
املتحف  شكل  تغري  ولوجستيا،  فنيا 
ميتد  كان  اذ  السابق.  يف  عليه  كان  عام 
حاليا  ميتد  بينام  مربع،  مرت   1500 عىل 
اضافة  ومتت  مربع،  مرت   8500 عىل 
مع  االرض  تحت  جديدة  طبقات  اربع 
من  لها  املناسبة  والتجهيزات  التقنيات 
ايجاد  مع  ولوازمها،  كهربائية  مصاعد 
مبنى »اكواريم/ زجاجي« يستعمل صالة 

رشاؤها  ميكن  التي  التذكارات  لعرض 

لوحات ومنحوتات.

انجاز اللمسات االخرية.
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من املتحف، اىل كافترييا موازية له. 
ترميام  القدمية  املتحف  صاالت  شهدت 
تأهيلها يك  اعادة  نوع خاص، فتمت  من 
وقادرة  الجامهري  امام  مفتوحة  تصبح 
مدخل  وجه.  افضل  عىل  استقبالهم  عىل 
بدايات  عند  تعرّض  كان  ذاته  يف  القرص 
اذ  التغيري،  من  لكثري  الرتميم  اعامل 
الجمهور  دأب  التي  القرص  ادراج  ازيلت 
اتضح  لكن  اليه.  للدخول  استعاملها  عىل 
ان هذا مل يكن اال جزءا من خطة الرتميم 
القرص، وازيلت  باحة  اذ حفرت  االصلية. 
الطبقات  امام  مجال  الفساح  التامثيل، 
متت  العمل،  من  االنتهاء  بعد  االربع. 
اعادة رصف الباحة واعيد بعض التامثيل 
وُزرع  جديدة،  متاثيل  واضيفت  القدمية 
بالشتول واالشجار، فاصبح متسعا  املكان 

ميكن للزائرين الجلوس فيه ايضا.
طبقات،  ست  عىل  اذا  املتحف  يقع 
تضم  تحتها.  واربع  االرض،  فوق  اثنتان 
العرض  الدامئة  املجموعة  االوىل  الطبقة 
يف املتحف، اي مكتب نقوال رسسق نفسه 
الفنان  بريشة  له  بورتريه  لوحات  )يضم 
واللبناين  دونغن  فان  كايس  الهولندي 
مقتنياته  عن  فضال  موراين(،  فيليب 
مجموعاته  وبعض  والخاصة،  الشخصية 
االثرية واالصلية. ميكن لزائر الطبقة االوىل 
للبورتريهات،  مخصصة  غرفة  يجد  ان 
املرحلة  اىل  تعيدنا  التي  تلك  وخصوصا 
)الباكوات  الكربى  العائالت  كانت  التي 
الرسامني  من  تطلب  والباشاوات( 
املعروفني رسم بورتريهات لكبارها، فنجد 
من  لفنانني  املجال  هذا  يف  مهمة  اعامال 
وداود  رسور  كحبيب  اللبناين  الفن  رواد 
يف  كذلك  وسواهم.  االنيس  وعمر  القرم 
الطبقة نفسها، نجد مجموعة فؤاد دباس 
التي  الربيدية(  والبطاقات  الصور  )من 
بهدف  سابقا  املتحف  يف  شقيقاه  اودعها 
فيمكن  الثانية،  الطبقة  يف  اما  عرضها. 
مالحظة ان الفن املعروض مرتبط مبرحلة 
لفنانني  اعامل  خالل  من  مختلفة  عمرية 
كرفيق رشف  الثانية«  النهضة  »جيل  من 
وامني الباشا وسيتا مانوكيان ولور غريب 
يف  تنوعا  الطبقة  هذه  تشهد  وسواهم. 

منحوتات  فنجد  املعروضات،  نوعية 
ورسوما ذات مواد مختلفة وكوالج. 

 تأيت الطبقات تحت االرض مشتملة عىل 
عىل  تحتوي  التي  املكتبة  عدة.  اقسام 
كتبا  يضم  الذي  الضخم  املتحف  ارشيف 
مجموعة  عن  )فضال  الفنون  عن  متنوعة 
هذا  كل  وامللصقات(.  الصور  من  كبرية 
الذين  الباحثني  ترصف  يف  سيوضع 
سيتناولون املدينة او املتحف يف ابحاثهم. 
ضخمة  عرض  صالة  املكتبة  اىل  تضاف 

للمعارض املوقتة، حيك عنها الكثري بسبب 
االستيعابية.  وقدرتها  الحديثة،  تقنياتها 
يتسع  اوديتوريم  هناك  عينه،  االطار  يف 
وورش  الندوات  الحتضان  مقعدا  لـ168 

العمل كام عروض املوسيقى. 
الجدير بالذكر ان املتحف يضم ايضا بني 
ارث عدد من  كبريا لحفظ  جنباته مخزنا 
بعد  اعاملهم  تعرض  مل  الذين  الفنانني 
اعامل  عىل  للحفاظ  او  الخر،  او  لسبب 

اخرى غري معروضة. 

االيام معارض  يقّدم متحف رسسق هذه 
املتسعة،  مساحاته  للعموم عىل  مفتوحة 
اىل  الدامئة،  مجموعته  اوال  فيقّدم 
تشمل  التي  الهوية«  »تصوير  مجموعة 
اكرث من ثالثني الف بطاقة بريدية وصورة 
وفلسطني  وسوريا  لبنان  يف  التقطت 
املايض،  القرن  ستينات  من  وتركيا  ومرص 
فيليكس  الفرنيس  للمصور  معظمها 
الزمن  من  ردحا  عاش  الذي  بونفيس 
مكملة  االخرى  املعارض  تأيت  لبنان.  يف 

اما  اليابان.  من  اللوحات  بعض  اىت  كام 
حتى  املتحف  تعرتض  التي  العوائق  ابرز 
اللحظة، فغياب الدعم. وهذا يضعه امام 
خالل  جديدا  يقّدم  ال  ان  هي  مشكلة 
يقع  يجعله  ما  الزمن،  من  طويلة  مدة 
يف فخ »التكرار« املشهدي. من هنا، فان 
واالعامل  اللوحات  »مقتني«  اقناع  فكرة 
ميلكون  ما  بعض  ايداع  برضورة  الفنية 
من املجموعات لعرضها، وان لفرتة زمنية 
حال  يكون  قد  املتحف،  يف  محدودة 

التكاليف.  سحريا وقليل 
الحايل  شكله  يف  املتحف  افتتاح  كان 
اهمية  عن  متخصصة  ندوة  سبقته  قد 
املواطن،  حياة  ويف  املدينة  يف  املتاحف 
البلديات  دور  عن  الحديث  اىل  باالضافة 
والوزارات يف متويل املتاحف لتحويلها اىل 
اماكن عامة شعبية. طرحت الندوة اسئلة 
عدة اساسية: هل تستطيع هذه املتاحف 
كيف  للجمهور؟  ثقافيا  »كنزا«  تكون  ان 
املشاهد  مع  العالقات  تلك  خلق  ميكن 
هناك  كان  كلام  يأيت  الذي  »املعتاد« 
املشاهد  اىل  وصوال  متحف  معرض/ 
الجمهور؟  االوسع من  والرشيحة  العادي 
تقرتب  ال  عموما  املتاحف  ان  العلم  مع 
فليس هناك  العادي.  الزائر  املشاهد  من 
من اقبال شعبي كبري عىل زيارة املتاحف 

كام كانت عليه االوضاع قبل الحرب.

معرض »نظرات 
على بيروت« يرصد تطور 

العاصمة على امتداد
160 عاما

عىل  »نظرات  هناك  املتحف.  لنشاطات 
عجيامن(  سيلفيا  تنظيم  )من  بريوت« 
من  عمل  مئتي  من  اكرث  يضم  الذي 
راصدة  قبل  من  تعرض  مل  مجموعات 
تطور مدينة بريوت عىل مدة 160 عاما، 
وهناك معارض تجمع بني االعامل القدمية 
اكرث  عىل  تربو  التي  والحديثة  واملعارصة 
التي  االعامل  مع  خصوصا   ،800 من 
التبادل  خالل  من  املعرض  عليها  حصل 
الفرنيس،  الخريف«  »صالون  مع  الثقايف 

زوار املتحف.مكتب صاحب القص نقوال رسسق.

صور تراثية. وصورته لوحة.
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محطة مضيئة في الذاكرة الثقافية اللبنانية
فؤاد حبيش وزمن »املكشوف«

كتاب الشهر

رمبا مل تكن الحركة االدبية والفكرية اللبنانية ما هي عليه اليوم لوال »املكشوف«. 
العريب،  الرشق  وأّثرت يف  الحديثة  النهضة  العريقة كوكبت حولها رجال  املؤسسة 
وعالجت قضايا حساسة مثل الوحدة العربية واملصالح املشرتكة ودولة االستقالل 
الثالثينات  عقود  طوال  والثقافة  واملعرفة  الحرية  شأن  من  رافعة  واالغرتاب، 

واالربعينات والخمسينات يف بريوت

وامثاله   )1973 ـ   1904( حبيش  فؤاد  لعل 
اللبنانية«  »الندوة  مؤسس  اسمر  كميشال 
)1946 ـ 1975( ُظلام يف تاريخ الثقافة اللبنانية، 
اذ توارى اسامهام وراء الرصح الذي انشأه كل 
منهام، وساهم يف تشكيل املشهد االديب والثقايف 

عىل مدى عقود. 
نادرا ما نجد سرية تاريخية لفؤاد حبيش الذي 
يف  تتجسد  متكاملة  ثقافية  مؤسسة  ارىس 
»املكشوف«. اول مجلة طليعية ادبية يف لبنان 

يف النصف االول من القرن العرشين.
ومكتشف  الثقايف  املنشط  دور  حبيش  لعب 
االخرى  والفنون  والشعر  االدب  يف  املواهب 
من  كوكبة  اجتذبت  التي  »املكشوف«  بفضل 
ابرز االسامء التي لعبت دورا تأسيسيا ونهضويا 
يف الثقافة واالدب والشعر والصحافة والسياسة 
خوري  ورئيف  شبكة  ابو  الياس  امثال  حتى، 
عقل  وسعيد  عبود  ومارون  فاخوري  وعمر 
وتوفيق يوسف عواد وخليل تقي الدين وفؤاد 
افرام البستاين وكامل مروة ولويس الحاج وفؤاد 
املهجر  ادباء  اىل  وامتدت  )»ابوالحّن«(،  حداد 
امثال امني الريحاين. كان حبيش لولبا، سرّي الحياة 
الثقافية وتصّدر املعارك الثقافية والفكرية عىل 
منرب مؤسسته حيث تالطمت التيارات واالجيال، 
صانعا املشهد الثقايف يف بريوت طوال عمر هذه 
قبل   1935 عام  النور  ابرصت  التي  املطبوعة 

توقفها مطلع الخمسينات.
اخريا، اخذ الباحث جوزف ايب ضاهر عىل عاتقه 
الطليعية  ومطبوعته  حبيش  فؤاد  سرية  تأريخ 
اول صدورها. كتاب  التي جبهت بحملة رفض 
»فؤاد حبيش وزمن املكشوف« )مؤسسة الفكر 

القديس يوسف.  الحقوق يف جامعة  يف دراسة 
اال ان شجارا مع االب دي كمبوا املسؤول عن 
تسجيل اسامء الطالب الجدد اطاح حلمه، فوجد 
من  تقدم  هكذا،  العسكري.  السلك  يف  نفسه 
املدرسة الحربية التي انشأها االنتداب الفرنيس 
يف دمشق وتخّرج فيها برتبة مالزم مرتجم عام 
قسم  رأس  عىل  اشهر  عرشة  وامىض   ،1924

الرتجمة يف حامه قبل عودته اىل بريوت. 
خالل مرحلة الجندية، بدأ يتلمس دربه اىل عامل 
رئيس  )كان  »املعرض«  جريدة  عرب  الصحافة 
تحريرها ميشال زكور(، وكانت تصل اىل رفيقه 
للمطالعة.  منه  فيستعريها  االمري عادل شهاب، 
»املعرض«  لتشّكل  قصتني  املجلة نرش  يف هذه 
فرتة  خالل  الصحافة.  يف  مدرسة  الحقا  له 
مقاالت  ينرش  حبيش  كان  الجندية،  يف  مكوثه 
يف عدد من املنابر باسامء مستعارة يف طليعتها 
»واملعارف«  »االرز«  وصحف  »ميرنفا«  مجلة 
و»الشمس« و»الراية«. ثم قرر ان يرتك الجندية 
االكرث  املجالت  احدى  سنوات  بعد  ليؤسس 

طليعية يف لبنان. 
»عصبة  ابرصت  »املعرض«،  جريدة  مكاتب  يف 
العرشة« النور: ميشال ابوشهال والياس ابوشبكة 
االفراد  كانوا  حبيش  وفؤاد  الدين  تقي  وخليل 
كرم  الباقون  الستة  بينام  العصبة،  يف  الفاعلني 
ملحم كرم ويوسف ابراهيم يزبك وتقي الدين 
الصلح ونزيه لحود اختريوا من دون تقديم اي 
خدمة فعلية يف صفوفها. خاضت هذه »العصابة 
ادبية  االدبية« عىل صفحات »املعرض« معارك 
حامية ضد التقليد يف االدب والشعر »املخرضم« 
)االخطل  الخوري  بشارة  ميثله  كان  الذي 
الصغري( صاحب جريدة »الربق« وشنت معركة 
تلك  فشكلت  واالدب،  الشعر  يف  االصنام  عىل 
االدبية  الحياة  يف  اساسيا  محورا  املناظرات 
الشعراء«  »امري  يسلم  مل  آنذاك.  والصحافية 
احمد شوقي من نقدها الالذع الذي يرّجح ان 
يف  مستعار  باسم  شبكة  ابو  الياس  كتبه  يكون 
الجريدة. يف هذا املنرب ايضا، قارع فؤاد حبيش 
االديب ميخائيل نعيمة حني انتقد االخري بتزمت 
كرثة غراميات جربان خليل جربان. عىل صفحات 
هذه الجريدة، انفرد حبيش بخبطات صحافية 
زيارتها  عند  كلثوم  ام  مع  اجراه  الذي  كاللقاء 
كتابة  رائدا يف  واعترب حبيش  لبنان عام 1931، 

التحقيقات واالحاديث. 

حبيش  كان  والوجود،  الحياة  اىل  نظرته  يف 
رسوال للحرية الشخصية والفردية، ويحب كرس 
حرية  نصري  كان  والقيود.  والتقاليد  االعراف 
املرأة متفلتة من كل قيد، وناضل من اجل حرية 
االنسان والفكر والثقافة واملعتقد. هذا املشوار 
والفكرية  والفنية  االدبية  الصحافة  يف  الطويل 

مّهد ملرشوع العمر بالنسبة اليه. 
يف  الكبري«  »التياترو  ملبنى  املقابلة  البناية  يف 
ابرصت  بريوت،  وسط  يف  بشري  االمري  شارع 
ايار  من  االول  يف  النور  »املكشوف«  جريدة 
1935 لصاحبها ومديرها املسؤول فؤاد حبيش. 
عىل مدى سنة تقريبا، اهتمت مبواضيع الجنس 
عن  املرتجمة  والقصص  والغراميات  والحب 
ملتهب«،  قبيل »جسد  بعناوين من  الفرنسية 
كبريا  اثارت جدال  الحب«... حتى  و»العري يف 
يف سقف الجرأة الذي اتخذته، وُوصف صاحبها 
الكربى  االنعطافة  ان  اال  العري«.  بـ»رسول 
كانت يف نهاية سنتها االوىل، حيث لعب فؤاد 
افرام البستاين دورا اساسيا فيها. يومها، تعرّف 
من  يغري  ان  عليه  فاقرتح  حبيش،  فؤاد  اىل 
وجهة الجريدة املليئة بالجنس والصور االباحية 

ومنطها. 
وقرر  ترّصفه  يف  الجريدة  حبيش  وضع  هنا، 
تحويلها اىل مجلة ادبية، تأخذ عىل عاتقها النهضة 
الفكرية والثقافية يف بريوت. ما لبثت ان صدرت 

»املكشوف« الجديدة يف 5 نيسان 1935 باقالم 
واالدب  الشعر  ذاك يف حقول  اذ  املجلني  اشهر 
ابراهيم  امثال:  من  والفكر  والسينام  والفن 
البستاين،  بطرس  ابو شبكة،  الياس  نجار،  سليم 
توفيق يوسف عواد، جربائيل جبور، حنا غصن، 
جربي،  شفيق  عقل،  سعيد  الدين،  تقي  خليل 
عبد الله لحود، فؤاد افرام البستاين، قسطنطني 
زريق، قيرص الجميل، كامل مروة، كرم البستاين، 
نعيمة... نرشت قصائد  الحاج، ميخائيل  لويس 
لعمر الزعني وميشال طراد وغريهام من االسامء 

الشعرية املعروفة. 
والفكرية  الثقافية  الحياة  املجلة  هذه  صنعت 
التي  واملناظرات  املعارك  وخاضت  لبنان،  يف 
كانت وليدة تلك الحقبة مثل الرصاع بني التقليد 
والتجديد يف الشعر. من اشهر معاركها دفاعها 
لها  التي دبر  زيادة  االديبة مي  املستميت عن 
فادخلها  اموالها،  يرث  يك  مكيدة  اقاربها  احد 
كبريا  دورا  »املكشوف«  لعبت  »العصفورية«. 
اىل  تأثريها  وامتد  املؤامرة،  هذه  كشف  يف 
اقالم  منربها  فكتبت عىل  العريب،  العامل  اصقاع 
امثال  والعراق  مرص  اىل  سوريا  من  معروفة 
عيل الطنطاوي وقدري قلعجي ووصفي قرنفل 

وروفاي بطي وامني حسونة. 
اسس فؤاد حبيش الحقا »دار املكشوف« التي 
»الصبي  عواد  يوسف  توفيق  رائعة  نرشت 
الدين  تقي  لخليل  قصص«  و»عرش  االعرج« 
حيدر  ولطفي  مرصوعة  لجورج  اخرى  واعامال 
يف  »املسترشقون«  كتاب  جانب  اىل  وغريهام، 
موسوعة  اعترب  الذي   )1947 ـ   1937( طبعتني 
يف تراث العرب ضّمت تراجم املسترشقني منذ 
الف سنة.  تخطت اصدارات الدار 250 عنوانا يف 
حقول املعرفة واالدب، وخصصت جوائز للقصة 
وتوالت  الطفل،  اىل  موجهة  واخرى  القصرية 
»الجندي  مجلة  مثل  عنها  الصادرة  املجالت 

اللبناين«. 
جنديا  حبيش  فؤاد  توارى   1973 شباط   8 يف 
الروح،  اسلم  وقد  امرباطوريته  خلف  مجهوال 
التي  وذكرياته  سريته  تدوين  من  ايانا  حارما 
اللبنانية واخبار  الثقافة  تغطي نصف قرن من 
الراحل  الشاعر  طالبه  كلام  وصانعيها.  اعالمها 
يتالىش  ثم  بالضحك،  يبدأ  بذلك  الحاج  انيس 
الضحك ليحل مكانه الرشود: »ال اقدر، مستحيل. 

هناك امور من االفضل كتامنها«.

1913، اال ان اندالع الحرب العاملية االوىل عام 
وقته يف  اىل مسقطه حيث قىض  اعاده   1914
اللهو والطيش والشقاوة مع مجايليه بني غزير 
وامليرس  القامر  للعب  تفّرغ  حيث  وجونيه 
ايب  يروي  الفتيات.  ومشاغبة  الزهر  وطاولة 
ضاهر انه خالل اقامة حبيش يف جونيه، تعرّف 
اثر  عىل  شبكة  ابو  الياس  اىل   1919 صيف 
مالسنة كادت ان تتحّول اىل شجار بينهام. مل يدر 
حبيش ان »هذا الفتى النحيل املغرم باالعراب 
وسيكتم  الدائم  رفيقه  سنوات  بعد  سيصبح 
ارساره العاطفية، وسيلعب فؤاد الدور االساس 

يف شهرته ونرش اعامله«.
دفع هذا الوضع اوالد عمومته اىل الطلب ورائه 
لاللتحاق بهم اىل القاهرة. هكذا، بعد ايام عىل 
بريوت، وصل حبيش  مرفأ  الباخرة من  انطالق 
اىل ارض الكنانة التي كانت يومها مرّشعة امام 
الثقافية  نهضتها  يف  ساهموا  الذي  اللبنانيني 
تأسيس  عرب  والفنية  واالقتصادية  والصحافية 
)بشاره  »االهرام«  مثل  صحفهم  كربى  بعضهم 
وسليم تقال 1875(، و»الهالل« )جرجي زيدان 
1892(، و»املقّطم« )فارس منر ويعقوب رّصوف 
1889(، وما زالت اىل اليوم ترتدد يف مرص اسامء 
كبار من صحافيي لبنان الذي لعبوا دورا مهام 
وكريم  الجميل  وانطوان  بركات  داود  امثال 
البارزين يف  من  اليوسف، وغريهم  وروز  تابت 
املجال الثقايف كخليل مطران ومي زياده، او من 
مؤسيس الفن السابع كآسيا داغر وماري كويني 

وبديعة مصابني.... 
يف  رحاله  حبيش  فؤاد  حط  املناخ،  هذا  يف 
املدرسة  يف  االوىل  سنته  انهى  انه  اال  القاهرة. 
املارونية مبشقة، بسبب نظامها الصارم والقيود 
والفروض الدينية التي كانت متليها عىل الطالب. 
)Laïc(  يف السنة التالية، التحق مبدرسة »الالييك

امىض  حيث  العلامنية(  )املدرسة  الفرنسية« 
ثالث سنوات نعم خاللها بالحرية والتفلت من 
اللغة  من  ومتّكن  الدينية،  والفروض  الطقوس 
الفرنسية قبل ان يعود اىل لبنان عام 1922 راغبا 

غالف الكتاب.

خاض معارك ادبية 
وفكرية في صراع التقليد 

الحياة  والتجديد، صنعت 
الثقافية في بيروت

يقّدم   )2016 ـ  اللويزة  سيد  جامعة  ـ  اللبناين 
تبتعد عن  العري«. سرية  سرية صاحب »رسول 
كونها تاريخا تقريريا جامدا، بل سرية مسبوكة يف 
قالب روايئ جاعلة من بطلها كام من االشخاص 
سلس  رسد  ضمن  روائية،  شخصيات  االخرين 
الثالثينات واالربعينات  ومشّوق يعكس بريوت 
والسياسية  العمرانية  بتغرياتها  والخمسينات 
واالجتامعية عىل حد سواء، وتأثري ما كان يحصل 
وثقافية  فكرية  وتيارات  معارك  من  العامل  يف 

وارهاصات ادبية عىل املشهد الثقايف يف لبنان. 
)»ترك  فصول  اربعة  اىل  يقسم  الذي  العمل 
العري  رسول  »من  القلم«،  وامتشق  السيف 
مصريية«،  وقضايا  »حرية  الفكر«،  رسول  اىل 
اىل  يذهب  الثقافية«(،  والنهضة  »املكشوف 
بدايات حبيش يف منطقة غزير. هناك، ولد يف 
كنف عائلة محافظة. والده الشيخ اسد حبيش 
كان مديرا للقلم الرتيك يف مترصفية جبل لبنان 
انه رحل  اال  والرتكية وااليطالية.  العربية  يتقن 
مدرسة  يف  تعّلم  بعدما  طفال.  فؤاد  كان  حني 
عام  الحكمة  مبدرسة  التحق  غزير،  يف  املزار 



9293
عدد 27 - كانون األول 2015عدد 27 - كانون األول 2015

الشهية المفرطة في »طعم حلو«
هل أنت مدمن على السّكريات؟

اعداد دائرة املعاينات والعالج
تغذية

االدمان عىل الحلويات
كبرية  كمية  تناول  عىل  الجسم  اعتاد  متى 
التوقف  الصعب  من  يصبح  السكريات،  من 
ظاهرة  السكر  عىل  االدمان  عنها.  االقالع  او 
والدراسات  االبحاث  وان  سيام  جدا،  خطرية 
يف  الكيميائية  التغيريات  ان  اىل  تشري 
حد  اىل  مامثلة  السكر  استهالك  بعد  الدماغ 
تعاطي  بعد  تالحظ  التي  للتغيريات  كبري 
السكر  تناول  يف  االفراط  ان  ثم  املخدرات. 
فإن  املقابل  يف  والسمنة.  االدمان  اىل  يؤدي 
تفعيل  يف  تساهم  واملرشوبات  السكريات 
مراكز معينة يف الدماغ  تؤدي إىل املزيد من 

الشهية الشديدة لالطعمة املحالة. 
الحلويات  وجبات  عىل  الرضر  يقترص  ال 
واملرشوبات  الحلوى  مثل  الواضحة  الخفيفة 
السكر املضاف اىل االطعمة  الغازية، بل  يف 
الحلو«  »الطعم  لديها  ليس  التي  املصّنعة 
حتى، مثل: صلصة الطامطم وصلصة السلطة، 
النشوية  االطعمة  داخل  املوجودة  تلك  او 

البيضاء مثل املعكرونة والخبز االبيض.

هل لديك مشكلة مع السكر؟
مثة اربعة انواع من املدمنني عىل السكر:

االشخاص الذين يعانون باستمرار من االرهاق 
والكسل الجسدي، فيلجأون اىل تناول السكر 

لزيادة الطاقة.
يتناولون  ال  الذين  العصبيون  االشخاص 
اىل  يلجأون  طويلة،  لفرتة  بانتظام  الطعام 

تناول السكر كوجبة خفيفة رسيعة.
هرموين  خلل  لديهم  الذين  االشخاص 
واالنهاك  املستمر  القلق  من  حاال  ويعيشون 
النفيس، تظهر لديهم الرغبة الشديدة يف تناول 
السكر، فيلجأون اليه وسيلة لتحسني مزاجهم.

 االشخاص الذين يسعون باستمرار اىل تناول 
الحلويات وان بكمية قليلة.

كلها عالمات تدل عىل االدمان. من االهمية 
مبكان معرفة نوع هذا االدمان عند االشخاص 
الذين يعانون منه، يك يتمكن االختصايص من  
التعامل معه وايجاد الوسائل الالزمة للشفاء 

او التخلص منه. 
إىل  باستمرار  يلجأ  الشخص  كان  اذا  مثال، 
هذه  عالج  ميكنه  الطاقة،  لزيادة  السكر 

نصائح لالكل الصحي
تناول وجبات صحية ووجبات خفيفة.

تناول انواع جديدة من الفاكهة والخرض كل اسبوع.
رشاء قطع من الفاكهة والخرض يك تستطيع تناولها كلها.

استخدام زيت الزيتون او الكانوال  للطهو بدال من الزبدة.
اكرث  غذائية  خيارات  نحو  املعنيني  الرشاد  التغذية  علوم   يف  اختصاصيني  مراجعة 
االجتامعي  الواقع  صعيد  عىل  واسلوبه  شخص  كل  حياة  منط  مع  تتالءم  صحية، 

والثقايف واملهني.

تناول  يف  الشهية  لديهم  الناس  من  كثريون 
يشء ذي »طعم حلو« خالل النهار، خصوصا 
الرغبة  هذه  لكن  الليايل.  ويف  العشاء  بعد 
يشكالن  السكريات،  تناول  عىل  واالرصار 
العامة  الصحة  عىل  متزايدة  مشكلة 
لالنسان، السيام بعد التبدل الذي طاول منط  
ونوعه  وطريقته  الناس  معظم  عند  الطعام 
ـ واملقصود هنا االبتعاد عن االكل التقليدي 

املياه،  من  املزيد  رشب  طريق  من  العادة 
والقضاء عىل  توازنا،  اكرث  نظام غذايئ  واتباع 

الصودا، والنوم لساعات اطول. 
اما يف حاالت التوتر، فمفتاح الحل للعالج يكون 
بازالة مصدر االرهاق النفيس ومعالجة اسبابه.

التوازن  عدم  من  يعاين  االنسان  كان  اذا 
الطبيب  مع  التحدث  املفضل  من  الهرموين، 
او  باالدوية  الوضع  االختصايص ملعالجة هذا 

املكمالت الغذائية.

حمية البحر االبيض املتوسط الغذائية قد 
تكون اكرث صحة للدماغ

تقول دراسة حديثة لجمعية القلب االمريكية 
املتوسطي،  الطراز  عىل  الغذايئ  النظام  ان 
تلحق  التي  االرضار  من  الحد  عىل  يساعد 

باالوعية الدموية الصغرية يف الدماغ.
هذا النظام الغذايئ، بحسب الدراسة، يحتوي 
عىل االطعمة ذات االصل النبايت مثل الفاكهة 
والبقوليات  الكاملة  والحبوب  والخرض 
واملكرسات. وتنصح الدراسة باستخدام زيت 
الزيتون بدال من الدهون االخرى مثل الزبدة 

او ما شابه.
اللحوم  تناول  عىل  الغذايئ  النظام  يشجع  ال 
الشهر،  يف  مرات  بضع  من  اكرث  الحمر 
االسامك  معتدلة من  كميات  بتناول  وينصح 
اختياري  فهو  االحمر  النبيذ  اما  والدواجن. 

لكن باعتدال. 
املشاركني  من   %27 نحو  ان  الباحثون  وجد 
حيث  من  نسبيا  منخفضة  نقاطا  سجلوا 
الغذايئ،  النظام  النوع من  الحفاظ عىل هذا 

بينام بلغ نحو 26% نقاطا مرتفعة نسبيا.
بني  وقايئ  ترابط  وجود  اىل  الدراسة  وتشري 
زيادة اللجوء اىل حمية البحر االبيض املتوسط 
وخفض الرضر يف االوعية الدموية يف الدماغ. 
واكد احد الخرباء ان الدراسة تعتمد فكرة ان 
اتباع نظام غذايئ صحي يساعد الدماغ. وهي 
املتوسط    االبيض  البحر  حمية  اتباع  تدعم 
للمساعدة عىل الحد من بعض االمراض. وان 
اعتامد منط حياة طبيعية، مبا يف ذلك النظام 

الغذايئ، مفتاح صحة الدماغ.
ان  اىل  االبحاث  تشري  ايضا،  االطار  هذا  يف 
انعكاسات  املتوسط  االبيض  البحر  لحمية 

مبارشة عىل:
القلب  بامراض  االصابة  خطر  انخفاض   •

والسكتة الدماغية.
من  السكري  لداء  التعرض  خطر  تقليص   •

النوع 2.
املرىض  لدى  الدم  يف  السكر  نسبة  ادارة   •

الذين يعانون من داء السكري من النوع 2.
• تقليل معدل االلتهابات وارتفاع مستويات 

املواد املضادة لالكسدة يف الدم.
االكتئاب  اعراض  تطوير  انخفاض  احتامل   •

لدى الكبار يف السن.
التقدم  مع  العقلية  الحال  تدهور  تباطؤ   •
ملرض  التعرض  خطر  وانخفاض  السن،  يف 

االلزهامير.
• تحسني صحة العظام.

مرض  انواع  لبعض  التعرض  خطر  تقليص   •
الرسطان.

• تحسن الصحة البدنية والعقلية.
املتناولة  السكر  كمية  ان  نعرف  كيف 

خالل النهار كثرية؟ 
يستهلكها  التي  الكمية  قليال  تختلف 
جمعية  لكن  وآخر.  شخص  بني  الجسم 
مالعق   6 مبعدل  اوصت  االمريكية  القلب 
للمرأة،  يوميا  املضاف  السكر  من  صغرية 
يوميا  صغرية  مالعق   9 من  اكرث  وليس 
 2009 عام  اجرتها  دراسة  اشارت  للرجال. 
االمريكيني  ان  اىل  االمريكية  القلب  جمعية 
ملعقة   22 معدل  يستهلكون  البالغني 
معظمها  يوميا،  املضاف  السكر  من  صغرية 

من املرشوبات الغازية. 

ميكن الرغبة الشديدة يف تناول الحلويات ان تكون عالمة او مؤرشا عىل االدمان 
عىل السكريات. هنا ال بد من االضاءة عىل ما يجب ان نعرفه عن هذا »االدمان« 

الذي له انعكاسات خطرية عىل صحة االنسان

الذي يحرّض يف املنازل ـ وبالتايل االنتقال اىل 
السكر  تناول  وان  املصّنعة،  االغذية  رشاء 
 - والدراسات  االبحاث  بحسب   - بافراط 
زيادة  يف  يساهم  او  فقط  االسنان  يرض  ال 
مشاكل  اىل  يؤدي  بل  الجسم،  يف  السمنة 
صحية خطرية، مبا يف ذلك مرض السكري من 
والسكتة  الدم،  ضغط  يف  وارتفاع   ،2 النوع 

الدماغية، واالصابة مبرض االلزهامير....
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مقالرياضة
هل نجح اإلرهاب 

في ضرب قلب الكرة األوروبية؟
تركت االحداث الدموية التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس، وتحديدا محيط 
تساؤالت  الباريسية،  دوين  ومداخله يف ضاحية سان  فرانس«  دو  »ستاد  ملعب 
كثرية حول الوضع االمني الذي يفرتض ان يحيط بكأس اوروبا لكرة القدم التي 
عالمات  طرحت  كام  اشهر.  ستة  من  اقل  بعد  فرنسا  تستضيفها  ان  املقرر  من 
استفهام كبرية حول عمل اجهزة املخابرات االوروبية عموما والفرنسية خصوصا.

املباراة الودية ملنتخب »الديوك« الفرنيس امام منتخب »املانشافت« االملاين كانت 
مجرد »بروفة« للفرنسيني الذين يستعدون لتنظيم »يورو 2016« واستضافة 24 
منتخبا، وماليني املشجعني من القارة االوروبية، بدءا من 10 حزيران املقبل قبل 
ان تتحول مع اصوات االنفجارات التي رافقتها اىل ذكرى مأساوية ليس للفرنسيني 

فحسب، بل للعامل اجمع.
فرنسا الطامحة اىل استعادة دورها الكروي، عىل غرار عام 1998 عندما استضافت 
وارادتها  استثنائية  اهمية  الودية  املباراة  اعارت  لقبه،  واحرزت  الـ»مونديال« 
مناسبة للتاكيد عىل املستوى الفني املتقدم الذي بلغته الكرة الفرنسية من جهة 
)فاز املنتخب املضيف 2 ـ 0(، واالهتامم الشعبي والرسمي من جهة ثانية من 
للتأكيد  الفرنيس فرنسوا هوالند  الرئيس  الف متفرج تقدمهم  خالل حضور 81 

عىل اهتامم رأس الدولة بالحدث االورويب الكروي. 
ما سبق املباراة ورافقها وتبعها من احداث، بدأت بتبديل مكان اقامة املنتخب 
االملاين بعد وصول انذار كاذب عن وجود عبوة ناسفة يف الفندق، وانتقاله بطريقة 
رسية اىل امللعب، ثم االنفجارات واطالق النار عىل مداخل امللعب ويف محيطه 
وصوال اىل حجز العبي املنتخبني وعدد كبري من املتفرجني حتى الساعات االوىل 
من الصباح قبل تأمني مغادرتهم عرب ممرات آمنة، ترك قلقا كبريا عند املعنيني 
حول الوضع االمني ليس يف العاصمة باريس فقط، بل يف املدن العرش املرشحة 

الستضافة املسابقة االوروبية.
صحيح ان االجراءات االمنية التي احاطت بامللعب منعت االرهابيني من الدخول 
وتحقيق اهدافهم وتنفيذ خطتهم باسقاط اكرب عدد من الضحايا، حيث اعتربها 
البعض استثنائية وربطها بوجود رئيس البالد، لكنها يف املقابل مل تخفف من القلق 
من حجم الحدث االمني وعدد الضحايا املرتفع الذي سقط يف العاصمة، وتحديدا 
يف محيط ملعبني رئيسيني سيستضيفان مباريات يف البطولة االوروبية، خصوصا 
وان املالعب الثامنية االخرى منترشة يف اكرث من مدينة كربى. عزز املخاوف ما 
تردد عن خاليا ارهابية نامئة ومنترشة يف اكرث من مدينة يف البالد، ورصدها احداثا 
رياضية اليقاع اكرب عدد من الضحايا. وليس افضل من مالعب كرة القدم لتحقيق 

هذه الغاية.
السابق،  من  واوسع  اكرب  اصبح   »2016 »يورو  مصري  عىل  القلق  ان  يف  شك  ال 
استنادا اىل ما عرب عنه عدد من الدول التي تأهلت منتخباتها اىل املسابقة والتي 

بدأت البحث عن وسائل حامية بعثاتها. 
فهل نجح االرهاب يف رضب قلب الكرة االوروبية؟ 

نجيب نصر

الدرجة  الهبوط اىل دوري  الساحل يف املوسم املايض شبح  نادي شباب  عاىن فريق 
الثانية، ما دفع االدارة اىل استبدال املدرب جامل طه بالتشييك ليبور باال الذي نجح 
اىل  االدارة  املوسم، سارعت  اختتام  الدرجة االوىل. فور  نوادي  الفريق بني  ابقاء  يف 

خطوة استباقية بتعيني املدرب موىس حجيج يف منصب املدير الفني 

الفريق  وصول  يف  ونأمل  الفني،  والجهاز 
اىل مراكز املقدمة واملنافسة عىل االلقاب.

من  مستهدف  الساحل  شباب  هل   ■
االتحاد؟

االخطاء  بعض  لكن  مستهدفني،  لسنا   □
التحكيمية غري املربرة، تدفعنا اىل التشكيك 
يف بعض االمور غري الرياضية. نتمنى عىل 
واالجراءات  التدابري  اتخاذ  الحكام  لجنة 

الرضورية ملعالجة كل الثغر.

■ يبدو انكم غري راضني عن اداء الحكام؟
بعض  يف  بنا  لحق  الذي  الظلم  رغم   □
بالحكام،  الثقة  نجدد  اننا  اال  املباريات 
ونشد عىل اياديهم، ونتمنى عليهم الرتكيز 
بالضغوط.  التأثر  وعدم  اكرث  واالنتباه 
حوافزهم  رفع  عىل  االتحاد  نشجع  نحن 
التأثريات  ضد  وتحصينهم  لحاميتهم 

الخارجية غري الرياضية.

■ فوزكم بكأس التحدي يف املوسم املايض 
هل  الدوري.  يف  جيدا  استثامره  يتم  مل 
احراز اللقب للموسم الثاين تواليا سيكون 

له تأثري افضل يف املسابقات الرسمية؟
ويشكل  معنوي،  التحدي  كأس  لقب   □
يف  النخبة  بكأس  والفوز  للتقدم  حافزا 
الفريق  مقومات  منلك  املقبل.  املوسم 
البطل بوجود املدرب حجيج الذي يطمح 
املغامرة  روح  وميلك  االلقاب،  اىل  دامئا 
الثانية  التحدي  كأس  تكون  قد  والتحدي. 

مفتاح املنافسة وصوال اىل التتويج.

■ ماذا عن اختيار الالعبني االجانب؟
- اكرث من جيد. فالنيجرييان اودافني دانيال 
نكروما  والغاين  عبدالالهي  كبريو  وموىس 
ملء  ولنا  بالكفاية،  لهم  مشهود  دوغالس 
مستواهم  يتطور  ان  نتوقع  بهم.  الثقة 
وقيادة  القمة  اعىل  اىل  للوصول  تدريجا 

الفريق وزمالئهم اىل االهداف املنشودة.

■ ماذا عن خيار املدرب؟

فريق  لتحضريات  املبكرة  البداية  رغم 
اشهر  ثالثة  قبل  الساحل،  شباب  نادي 
الرسمية،  املباريات  انطالق  موعد  من 
وتدعيم  ودية،  مباراة   20 تخللتها  والتي 
وثالثة  محليني  العبني  بتسعة  التشكيلة 
كأس  واحراز  الجيد،  الطراز  من  اجانب 
املراحل  يف  الفريق  نتائج  فان  التحدي، 
قدر  عىل  تكن  مل  الدوري  من  االوىل 
يف  وضعتها  االدارة  ان  اال  الطموحات. 

اطار مرحلة االختبار.  
»االمن العام« التقت رئيس نادي شباب 
الساحل سمري دبوق، متحدثا عن اوضاع 

الفريق ومسريته ومستقبله.

 رئيس نادي شباب الساحل سمري دبوق.

رئيس نادي شباب الساحل:
األخطاء التحكيمية تدفـعنا إلى الشـكوك

سبع  بعد  الدوري  مستوى  تقّيم  كيف   ■
مراحل من البطولة؟

قسمني  اىل  الفرق  فرز  صورة  بدأت   □
بني  سينحرص  الرصاع  ان  ويبدو  تتضح، 

لقب  الحراز  تتنافس  االوىل  مجموعتني، 
من  للهروب  تتصارع  والثانية  الدوري، 
فرق  غياب  املوسم  هذا  اتوقع  السقوط. 

الوسط، وهذا امر ال يطمنئ كثريا.

■ ما هو السبيل اىل رفع املستوى الفني؟
□ عوامل عدة، ابرزها الجمهور واملنافسة 
يحفز  الالعبني  العصب. رفع حامسة  وشد 
املمول والراعي عىل املزيد من االستثامر. 
التنفيذية  اللجنة  اىل  اقرتاحا  قدمت  وقد 
مجانا،  الجمهور  بدخول  بالسامح  لالتحاد 
اىل  الدخول  بطاقة  سعر  رفع  مقابل  يف 

املنصة الرسمية والدرجة االوىل.

■ هل انت راض عن اداء الالعبني عموما؟
املنافسة،  عىل  قادرة  فتشكيلتنا  كال،   □
والنتائج االولية غري املرضية ميكن وضعها 
النتائج  تحقيق  نتمنى  االختبار.  اطار  يف 
الذين  بالالعبني  الثقة  ملء  ولنا  املرجوة، 
بواجباتها  قامت  االدارة  يشء.  ينقصهم  ال 
عىل اكمل وجه، والكرة حاليا يف ملعبهم، 

ونتمنى ان يحققوا ما نتوقعه منهم.

■ ما هي الصعوبات التي واجهتكم؟
□ االمور املالية يف اولوية الصعوبات، كبقية 
تجاوزها  استطعنا  لكننا  طبعا.  االندية 
وتوفري كل املستلزمات واملتطلبات. شكلنا 
شأنا  يقلون  ال  احتياط  العبي  يضم  فريقا 
مسألة  االدارة  تركت  وقد  االساسيني،  عن 
والجهاز  الفني  للمدير  الالعبني  اختيار 

الذي يساعده.

■ هل اخطأت االدارة يف خياراتها؟
او  اخطاء  عن  الحديث  املبكر  من   □
قرارات غري صائبة. الثقة مطلقة بالالعبني 

نضع خطة تضمن 
استمرار النادي والفريق 

دونما االعتماد على 
الفردية املبادرات 
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صداقة  حجيج  باملدرب  تربطني   □
الفرصة  سويا  ننتظر  وكنا  وقدمية،  متينة 
يكون هذا  ان  نأمل يف  للتعاون.  السانحة 
بعمله  مطلقة  ثقة  ولدي  مثمرا،  التعاون 

وادارته للفريق واملباريات. 

■ هل تتدخل االدارة يف عمل املدرب؟
□ ابدا. يؤخذ علينا يف شباب الساحل اننا 
وجهازه،  الفني  املدير  عمل  يف  نتدخل  ال 
نقّيم  ولكننا  املطلقة.  الحرية  مننحهام  بل 

العمل والنتائج، ويف ضوئهام نحاسب.

وتتفرد  ديكتاتوري  بأنك  متهم  انت   ■
بقراراتك؟

□ يضم النادي لجنة ادارية نشيطة تقوم 
بعملها، وانا عىل تشاور دائم مع امني رس 
من  الكثري  ملعالجة  عالمة  جالل  النادي 
يوما  اتفرد  مل  انني  يعرف  الجميع  االمور. 
التشاور مع  بأي قرار او موقف من دون 

زماليئ.

شباب  نادي  رأس  عىل  تستمر  ملاذا   ■
الساحل؟

الكثري  انها تأخذ  القدم رغم  □ احب كرة 
يف  وتدرجت  النادي  ابن  انا  وقتي.  من 
اىل  وصوال  العمرية  الفئات  يف  صفوفه 
الفريق االول. لهذا السبب تعلقت باللعبة 

والنادي.

■ باق يف تحّمل مسؤولياتك؟
فريق  هناك  دام  ما  لالستمرار  جاهز   □
عندما  لكن  النادي.  ملصلحة  يعمل  عمل 
ابقى  وحيدا عىل طريقة »وان مان شو«، 
بدعم  واكتفي  الرئاسة،  عن  فسارحل 

الفريق كبقية املمولني.

مع  الساحل  شباب  عالقة  تصف  كيف   ■
النوادي؟

مع  العالقات  افضل  اىل  دامئا  نسعى   □
اي  مع  اختلفنا  مهام  نسمح  وال  النوادي، 
ناد بان يخرج الخالف عن اطاره الريايض. 

هدفنا املنافسة الرياضية الرشيفة والنزيهة 
عىل  نحرص  وخارجه  امللعب،  ارض  عىل 
الجميع  مع  والتعاون  الصداقة  روابط 
تتعامل معنا  ان  نتمنى  استثناء.  من دون 

االندية الباقية بهذه الروحية.

■ هل النادي محسوب عىل جهة سياسية؟
نادي  مرة.  الفكرة  هذه  تراودين  مل   □
شباب الساحل ال يتعاطى يف السياسة من 
االطراف  كل  نحرتم  بعيد.  من  او  قريب 
السياسيني. نحن مجموعة تعمل يف الشأن 
اىل  يؤدي عملنا  ان  الريايض وتحرص عىل 
مساعدة الشباب عىل مزاولة الرياضة التي 
يحبونها. للنادي جمهور من كل الطوائف 
السياسية،  واالحزاب  والتيارات  واملذاهب 

وتشكيلته تضم العبني من كل لبنان.  

■ خائف عىل مستقبل شباب الساحل؟
تضمن  خطة  تنفيذ  عىل  حاليا  نعمل   □
استمرار النادي والفريق من دون االعتامد 
من  هدفنا  الفردية.  املبادرات  عىل 
تحويل  قريبا  النور  سيبرص  الذي  املرشوع 
النادي اىل مؤسسة متكاملة. يكمن حلمنا 
يف احراز اللقب ومتثيل لبنان يف الخارج يف 

مسابقتي الدوري او الكأس. 

■ كم تبلغ موازنة الفريق للموسم الحايل؟
رمبا  وهي  دوالر،  الف   500 ناهزت   □
اىل  نطمح  لكننا  اللقب.  كافية الحراز  غري 
االربعة  املراكز  احد  يف  والحلول  املنافسة 
مساعدة  تلقينا  املايض  املوسم  يف  االوىل. 
مشكورة،  والرياضة  الشباب  وزارة  من 
عىل  الحصول  يف  املوسم  هذا  ونأمل 

مساعدة مامثلة.

اسعار  ارتفاع يف  تردد عن  ما  ■ ما صحة 
الالعبني؟

وقيمة  الالعبني  ضم  عىل  املنافسة   □
روج  كام  تكن  مل  واالنتقاالت  العقود 
الرتويج  تعمد  البعض  وان  خصوصا  لها، 
رفع  مؤيدي  من  انني  علام  ما.  لغاية  لها 

للحكام  بل  لالعبني فحسب،  ليس  االسعار 
االفضل  تقديم  عىل  لتحفيزهم  ايضا 

واالحسن. 

■ كيف تصف العالقة مع االتحاد؟
دوما  نطالبه  بأبيه.  الولد  عالقة   □
اكرث  والضغط  واالندية،  اللعبة  باحتضان 
املعنية  الرسمية  والجهات  الدولة  عىل 
جانبها  اىل  والوقوف  االندية  ملساعدة 
الفني.  املستوى  وتطوير  املنافسة  لتفعيل 
عىل  تعتمد  الراهن  الوقت  يف  اللعبة 
يجب  لذا  فيها،  يستمرون  ال  قد  اشخاص 
استمرارها  تضمن  مستقبلية  خطط  وضع 

وبقاء االندية. 

■ ماذا عن آفتي التالعب واملراهنات؟
الصارمة  االجراءات  اتخاذ  االتحاد  عىل   □
منهام.  للحد  سابقا  فعل  كام  والقاسية 
من  للحد  طريقة  ابتكار  اىل  وادعوه 
يتم  كام  املباريات  او رشاء  وبيع  التالعب 
الدوري  من  االخرية  املراحل  يف  الرتويج 
التنافس،  وترية  بذلك  فريفع  موسم،  كل 
اللقب  احراز  يف  للفرق  االمل  ويعطي 

الهبوط.  وتجنب 

■ انت من املواكبني للمنتخب الوطني يف 
غالبية استحقاقاته، كيف تراه؟

استحقاقاته  يف  للمنتخب  الدعم  كل   □
نهائيات  بلوغ  له  امتنى  والدولية.  القارية 
آسيا ما يعطي دفعا قويا لكرة القدم، ويحفز 
االستثامر  من  املزيد  عىل  واالندية  الالعبني 
يف اللعبة. املنتخب هو االطار الوحيد الذي 
والطوائف  املناطق  من  الالعبني  كل  يجمع 
واالحزاب والتيارات املختلفة. مشهد ملعب 
 2011 عام  الرياضية  شمعون  كميل  مدينة 
يف املباراة امام كوريا الجنوبية التي انتهت 
صورة  واعطى  رائعا،  كان  منتخبنا  لصالح 
اللبنانية وجمهورها. نحن  مثالية عن الكرة 
تستمر  مشابهة حتى  مواقف  اىل  يف حاجة 

اللعبة.
ن. ن
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رياضة
او  الصغرية  البحرية  املراكب  ظهرت 
وسيلة  السنني  االف  منذ  »الكانو« 
ابتكرها االنسان للصيد، او نقل الجيوش 
شكل  لها  يكن  مل  املعارك.  ساحات  اىل 
يعود  عليه.  متعارف  منوذج  او  محدد 
اصل كلمة »كانو« اىل »كينو« التي تعني 
او  الشجرة،  جذع  من  املصنوع  املركب 
السكان  يستخدمها  كان  التي  »كانويا« 

االصليون يف الكاريبي

»اركتيك«  ملنطقة  االصليون  السكان  طّور 
مع  »الكانو«  قوارب  شكل  الشاملية  القطبية 
متنع  بطريقة  تصنع  فصارت  الوقت،  مرور 
دخول املياه املجلدة اليها، بعدما غلفوا خشبها 
بجلد حيوانات مشدود. كان سكان االسكيمو 
يف  للصيد  يعتمدونها  املتحدة  الواليات  يف 
االنهر. كام عرفت  قدميا يف بالد الهنود الحمر، 
»الكانوي  اسم  تحت  الكنديون  واستخدمها 
ميكن  الذي  الخفيف  القارب  وهو  الكندي«، 

حمله مع مجذاف قصري.
اما »الكاياك«، فقارب صغري مغلق من اعىل، 
له فتحة لكل مجداف. اشتهر يف بالد االسكيمو 
االنهر  يف  للصيد  يستخدم  وكان  والدامنارك، 
من صيادي االينو واالسكيمو يف مناطق شامل 
صنع  وغرينالند.  الشاملية  وامريكا  آسيا  رشق 
البحر،  الطويل والضيق من جلد عجل  شكله 
واصبح يف ما بعد من الكتان. يدفع من جهتي 
مبجذاف  شبيه  مجذاف  عرب  بالتناوب  القارب 

»الكانوي«، ودفته ثابتة تحت املاء. 
اىل  اللعبة  هذه  يف  الرياضية  املنافسة  تعود 
منتصف القرن التاسع عرش، وتحديدا اىل عام 
الربيطاين  املليك  النادي  تأسيس  تاريخ   ،1866
اهتمت  جمعية  اول  كان  الذي  لـ»الكانو« 

رئيس االتحاد اللبناين لـ»الكانوي كاياك« مازن رمضان.

عيل دنش بطل لبنان يف »الكاياك ساللوم« لعام 2015.

ريشار مرجان خالل مشاركته يف مسابقة »الكاياك ساللوم« يف اليابان.

عرفها الهنود الحمر وإعتمدها سكان اإلسكيمو للصيد
»الكانوي كاياك« رياضة حضارية تجذب السّياح

بتطوير هذه الرياضة. عام 1871 تأسس نادي 
»نيويورك كانو« يف الواليات املتحدة. عام 1924 
تأسس اول اتحاد ارشف عىل اللعبة، وبدأت اول 
بطولة للعامل يف »الكانو« عام 1938. بعد الحرب 
العاملية الثانية توىل ادارة اللعبة »االتحاد الدويل 
انتقلت  ان  الرياضة  للكانوي«. ما لبثت هذه 

اىل انكلرتا، ثم انترشت يف بلدان اوروبا والعامل. 
تحولت يف ما بعد اىل رياضة شعبية، وادرجت 
ضمن برنامج االلعاب االوملبية لفئة الرجال يف 
دورة برلني عام 1936، وفئة السيدات يف دورة 
اوملبية  لعبة  اىل  تتحول  ان  قبل   ،1948 عام 

تدرج تلقائيا يف كل دورة.

قارب »الكاياك«
 .)K( يرمز اليه يف املسابقات الدولية بحرف

قارب مغلق من فوق وله فتحة لكل مجذف يجلس فيها، ودفته ثابتة تحت املاء. يتم التجذيف عن 
جهتي القارب بالتناوب بواسطة مجذاف له كفان اجوفان عن جهتيه: 

ـ القارب الفردي طوله 5،20 امتار، وعرضه 51 سنتيمرتا، ووزنه 12 كيلوغراما. 
ـ القارب الثنايئ طوله 6،50 امتار، وعرضه 55 سنتيمرتا، ووزنه 18 كيلوغراما.

ـ القارب الرباعي: طوله 11 مرتا وعرضه 90 سنتيمرتا ووزنه 30 كيلوغراما.
الرسعة.  للرجال والسيدات، وتسمى سباقات  »الكاياك«: 500 مرت و1000 مرت  مسافات سباقات 
تجري يف خط مستقيم يقتيض اجتيازها دفعة واحدة من دون دوران. اما السباق الطويل )10 اآلف 
مرت(، فتتخلله مسافة ترتاوح ما بني 1000 و2000 مرت يف خط مستقيم، ويجري وفقا ملسلك محدد. 
اذا كان عدد املتسابقني كبريا، يتم اعطاء اشارة االنطالق لقارب بعد آخر، ويتم توقيت انطالق كل 

قارب ووصوله عىل حدة.
مواصفات قارب »الكانو«: يرمز اليه يف املسابقات الدولية بحرف ©. اما التجذيف فيتم مبجذاف له 
كف واحد بالتناوب عن اليمني واليسار. القارب اجوف وليس له دفة، يتخذ املجذف فيه وضعية 
شبه الواقف ويبقى املجذاف طليقا يف يده. اما ابعاد القارب فهي: الفردي طوله 4 امتار وعرضه 60 

سنتيمرتا، الثنايئ طوله 4،58 امتار وعرضه 80 سنتيمرتا.
مسافات سباقات »الكانو«: 500 مرت و1000 مرت، وسباقات التعرج يف مجاري االنهار تشمل نوعني: 
االنهار.  مجاري  يف  نفسها  املسافة  اىل  والتعرج  مرت،   800 مسافة  اىل  االنهار  يف  الرسيع  االنحدار 
تستخدم قوارب »الكانو« و«الكاياك«، فردي وثنايئ، يف هذا النوع من املسابقات التي ادرجت يف 
االلعاب االوملبية يف دورة ميونيخ عام 1972. املكان املفضل الجرائها مجاري املياه الطبيعية، مع 

تجنب االصطدام بالصخور والعوائق.

نجيب نصر

و»الكاياك«  »الكانو«  قوارب  سباقات  تقام 
يف خطني: مستقيم ومتعرج. يجري السباق 
قدر  الهواء  من  ومحمية  ساكنة  مياه  يف 
نهر  يف  املسابقات  بعض  تقام  املستطاع. 
متدفق. اما العمق املثايل للمياه حيث تجري 

املسابقات، فثالثة امتار ويجب ان ال يقل عن 
مرتين حدا ادىن.

يف  اللعبة  تشهده  الذي  الكثيف  االقبال  رغم 
ملزاولتها،  املناسبة  االنهر  وجود  نتيجة  لبنان 
غياب  بسبب  محدودا  يبقى  تطورها  ان  اال 

مسطحات مائية مطابقة للمواصفات، وفق ما 
ذكر رئيس االتحاد اللبناين لـ»الكانوي كاياك« 
املهندس مازن رمضان الذي توىل هذا املنصب 
ايار 1998، تاريخ تأسيس اول اتحاد  منذ 23 
البحري متاح  ان »الكاياك«  اىل  للعبة. ولفت 
البطوالت  ضمن  يدخل  وال  الجميع،  امام 

الدولية.
كاياك«  »الكانوي  رياضة  وصف  وفيام 
يف  عزا  السياح«،  تجذب  التي  بـ»الحضارية 
»عدم  اىل  تواجهها  التي  الصعوبات  املقابل 
سلبا  ينعكس  الذي  االمنية  االوضاع  استقرار 
كام  الرسمية  البطوالت  اقامة  دون  ويحول 
حصل يف املوسم املايض«. وكشف عن وجود 
النوادي  زهاء 200 العب والعبة مسجلني يف 
االتحادية الستة، ويشاركون دوريا يف البطوالت 
ينظمها  التي  الصيفية  واملسابقات  الرسمية 
االتحاد. واكد ان »رياضة كانوي كاياك تبدأ من 
الكتشاف  الزاميا  مدخال  تعترب  التي  الرافتينغ 
هذا النوع من الرياضات التي متارس يف االنهر. 
االرقام غري الرسمية تشري اىل اكرث من 30 الفا 
الصيف«. وحض  الرافتينغ يف  رياضة  يزاولون 
النوادي عىل مضاعفة جهودها لجذب الشباب 

اىل االنخراط يف االندية.
التي  املالية  املساعدة  ان  اىل  رمضان  واشار 
من  سنوات  اربع  منذ  االتحاد  عليها  حصل 
وزارة الشباب والرياضة، يتم رصفها بتأن عىل 
غري،  ال  فقط  الرسمية  واملسابقات  البطوالت 
املصاريف  تسديد  شخصيا  هو  يتوىل  بينام 
االدارية. ومتنى عىل الدولة االلتفات اىل االندية 
»الكانوي  رياضة  كون  دعم  اىل  تحتاج  التي 

كاياك« من اصعب االلعاب الفردية املكلفة. 
الالعب  بها  يقوم  التي  التحضريات  اىل  ولفت 
ريشار مرجان، املقيم بني اوسرتاليا واالمارات 
العربية املتحدة، للتأهل اىل االلعاب االوملبية 
ست  يف  املشاركة  خالل  من  املقبلة  الصيفية 
مرجان  عىل  »نعّول  وقال:  عاملية.  بطوالت 
الذي ميلك االمكانات التي توصله اىل تحقيق 
االوملبية  االلعاب  اىل  والتأهل  عاملية  القاب 
الصيفية، خصوصا وانه شارك اخريا يف بطولة يف 
اليابان عىل املسار الذي ستقام عليه التصفيات 

اآلسيوية املؤهلة اىل املسابقة االوملبية«.
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مدريد  ريال  وفريق  الربتغال  منتخب  نجم  قميص 
االسباين كريستيانو رونالدو.

واين روين لحظة توجيهه الصفعة اىل وايد باريت.

برشلونة  وفريق  االرجنتني  منتخب  مهاجم  قميص 
االسباين ليونيل مييس.

قميص ميسي األكثر مبيعًا في إنكلترا

ملاذا صفع روني املصارع باريت؟

استفتاء  االنكليزية  الصحف  اجرت 
نجوم  بني  مبيعا  االكرث  القمصان  عن 
كرة القدم العاملية يف محالت املالبس 
حل  بريطانيا.  يف  ومتاجرها  الرياضية 
وفريق  االرجنتني  منتخب  مهاجم 
يف  مييس  ليونيل  االسباين  برشلونة 
منتخب  نجم  امام  االول  املركز 
االسباين  مدريد  ريال  وفريق  الربتغال 
كريستيانو رونالدو الذي حل يف املركز 
الثاين والجناح االيرس ملنتخب هولندا 
ممفيس  يونايتد  مانشسرت  وفريق 

ديباي.
وجاء ترتيب القامئة كاآليت: 

صفع الهداف التاريخي لفريق مانشسرت يونايتد االنكيزي 
وايد  االنكليزي  املصارعة  العب  روين  واين  القدم  لكرة 
بفريقه  االستهزاء  يف  متادى  بعدما  عاما(،   35( باريت 
وقدراته الشخصية، ومبدينة ليفربول مسقطه، امام نجله.
يف التفاصيل ان روين كان يتابع مباريات البطولة العاملية 
العاصمة  تستضيفها  كانت  التي   )WWE( املصارعة  يف 
الربيطانية لندن، فلمحه املصارع باريت، وكان سبق له 
ان وجه اليه عرب صفحته عىل مواقع التواصل االجتامعي 
يونايتد يف  تحديا، فتقدم منه وهزأ من فرص مانشسرت 
مدينة  ومن  ليغ«،  »برمييري  املمتاز  الدوري  لقب  احراز 
بعدما  رفقته.  يف  كان  الذي  روين  نجل  امام  ليفربول، 
متادى باريت يف السخرية من روين وقدراته يف كرة القدم 
امام ابنه، انفجر الالعب غضبا، فحصلت مواجهة كالمية 
اىل  قوية  روين صفعة  بتوجيه  انتهت  الحلبة،  يف محيط 

باريت السكاته.

1- ليونيل مييس )برشلونة(.
2- كريستيانو رونالدو )ريال مدريد(. 
3- ممفيس ديباي )مانشسرت يونايتد(. 

4- باستيان شيفانشتياغر )مانشسرت يونايتد(. 
5- ايدين هازارد )تشيليس(. 

6- واين روين )مانشسرت يونايتد(. 
7- نيامر دا سيلفا )برشلونة(. 

8- سريجيو كون اغويرو )مانشسرت سيتي(. 
9- الكسيس سانشيز )ارسنال(. 
10- فيليب كوتينهو )ليفربول(.

5- ايدين هازارد )تشيليس(. 
4- باستيان شيفانشتياغر )مانشسرت يونايتد(. 

3- ممفيس ديباي )مانشسرت يونايتد(. 
2- كريستيانو رونالدو )ريال مدريد(. 

1- ليونيل مييس )برشلونة(.
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عموديًاأفقيًا
-1 شاعر لبناين راحل – سيايس صيني 
ورئيس وزراء ملدة طويلة حتى وفاته 

قام بدور فاعل يف تعزيز سيطرة الحزب 
الشيوعي عىل السلطة -2 دولة عربية 
– دولة عظمى -3 النبيل عايل املنزلة 
ورفيع الدرجة – عائلة رئيس مصي 

سابق – خالف جن -4 اكل الطعام – امر 
فظيع – من اآلالت املوسيقية الرشقية 

-5 من االزهار – ضمري منفصل – اشرتع 
القوانني -6 عاصمة عربية – مدخل 

املنزل -7 جامعة من الناس يف مكان 
محدود نسبيا – املتصنع واملتكلف 

يف الكالم -8 كلسات او لباس القدم 
– إشتاق اليه – لغة نشأت يف الهند 

من اندماج الفارسية والهندية وبعض 
املفردات العربية والرتكية هي اليوم 

لغة الباكستان -9 ُحب – شاعر لبناين 
راحل عمل يف مجال الصحافة اعطى 

وديع الصايف اغنية "لبنان يا قطعة 
سام" – تحايل وخداع يف االمتحانات 

املدرسية -10 لحم غري مطبوخ – حيوان 
من الزحافات شبيه بالحرذون ذنبه 

كثري العقد – ماركة سيارات -11 من 
الحلويات العربية – اسم بوذا يف الصني 
– من الثامر الغنية باالمالح املعدنية – 

وضع خلسة -12 احد الفراعنة بنى هرم 
الجيزة االكرب – قصة للصحايف اللبناين 

الراحل جورج ابراهيم الخوري – احرف 
متشابهة -13 احسان – جادل وبادل 

الكالم  وناقش االمور مع استاذه – وعاء 
الخمر – راحة اليد -14 والدي – جزيرة 

مرجانية يف وسط املحيط الهندي 
وقاعدة عسكرية لربيطانيا والواليات 
املتحدة االمريكية -15 مدينة بولونية 

سياحية يف جبال تاترا – احد اكرب املواىنء 
البحرية يف العامل  

-1 مدينة مصية يف محافظة املنيا عىل 
النيل – ممثل ومؤلف ومخرج مرسحي 
لبناين يشتهر باالدوار الكوميدية -2 من 

ابطال اليونان االسطوريني يف حرب 
طروادة – خادع وراوغ – رقصة مشهورة 

من الفولكلور اليوناين -3 ينرث املاء 
يف كل اتجاه – نوتة موسيقية – رغد 
وسعة عيش – ُتقال يف لعبة الطاولة 
-4 موقع اثري يف صعيد مص تجاه 

االقص اكتشفت فيه مومياء رعمسيس 
الثاين – من اسامء الشمس -5 موقف 

صلب وشديد – عاصمة اوروبية – ظرف 
وتهذيب -6 من الحروف االبجدية – 

من الحيوانات – شحم – من الحبوب 
ُيستخرج منها الزيت -7 حرف نصب 
– اقرتب من املكان – شعور – مدينة 

فرنسية -8 من اسامء البحر – شبه جزيرة 
جبلية يف غرب آسيا عىل املتوسط تشمل 

معظم االرايض الرتكية وتعرف بآسيا 
الصغرى -9 ذاهل وساه او مستغرق يف 

التفكري – طوق من حديد ُيجعل يف عنق 
االسري او يف يديه – قلب الثمرة – يطوف 
حول اليشء -10 احد انبياء العهد القديم 
– نوع موسيقي مصاحب لرقصات اصله 
من االرجنتني انترش يف العامل اجمع -11 
احدى البحريات الخمس الكربى بني كندا 

والواليات املتحدة االمريكية – نفذ وامىض 
االمر – عائلة جرنال ووزير خارجية امرييك 
سابق – قادم -12 عاصفة بحرية – حرف 
جزم – دكان – اعاد الكالم مرة بعد اخرى 

-13 يف الفم – زرع الفالح الحب بعد 
حرث االرض – ضد يصلح -14 مخرجة 

سينامئية مصية – للنداء -15 ممثل 
سوري كوميدي راحل – نظام تشفري 

االلوان يف التلفزيون تم استعامله اول 
مرة يف فرنسا 

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 8 حروف: 
من االزهار

انف التنني – القرنفل – الزعرور – 
اوركيد – الزنبق – الورد – اللوتس 

– ارجوان – بابونج – بنفسج – بص 
– توليب – جلنار – جذر – جنة 
– دوار الشمس – ديزي – رواند 
– رمان – زهري – زين – شقائق 

النعامن – طاووس – طم – عصفور 
الجنة – عطر – فالمنغو – فتنة – فل 
– قرمزي – ليوبارد – لبالب – نرسين 

– ياقوت – ياسمني 

الضائعة  انكهًح انضائعحالكلمة 
 
 

 د ب ا ي ا ض و ي ٌ ج ٌ ج د غ
 ج و ي ب ا ب و ٌ ج ا ل ل ي ق
 ل ٌ ا ل ي ز ھ ش ا ل ي ب ن ا
 ف ٌ ج ز و د ي ش ي ش و ا ز ئ
 ٌ ا ق ل ا خ ز ط ع ع ب ل و ق
 ز و و ط ا ل ح ب ص ز ا ب ا ا
 ق ز ز ذ ج ز غ ز و و ز ل ي ل
 ل ٌ ض ز ي ٌ و و ا ز د ا ا ٌ
 ا ش ي ش و ز ق ف ض ٌ ل ل ق ع
 ج ي ا ز ج و ا ٌ ص ش ل ف و و
 ٌ ٌ ض خ و ل ل ا ٌ ع ا ج خ ا
 خ د ٌ ا و ز ٌ ب ا ل و ز د ٌ
 ف ط ا و و ض ق و غ ٌ و ا ل ف
 ا ٌ ف ا ل خ ٌ ي ٌ ب ٌ ف ض ج

 
 

 يٍ االشهاز: حسوف 8انكهًح انضائعح يكوَح يٍ 
 

 –تُفعج  –تاتوَج  –ازجواٌ  –انهوتط  –انوزد  –انصَثك  –اوزكيد  –انصعسوز  –انمسَفم  –اَف انتُيٍ        
شمائك  –شيٍ  – هسيش –زياٌ  –زواَد  –ديصي  –دواز انشًط  –جُح  –جرز  –جهُاز  –تونية  –تض 

 –نثالب  –نيوتازد  – يصيلس –فم  –فتُح  –فاليُغو  –عطس  –عصفوز انجُح  –طى  –طاووض  –انُعًاٌ 
 ياظًيٍ  –يالوخ  –َعسيٍ 

                                          

   متقاطعةالكلمات ال

                                                           

            
            
            

  

                                                           

            
            

            
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 افمٛا

نًذج غٕٚهح درٗ ٔفاذّ لاو تذٔس عٛاعٙ صُٛٙ ٔسئٛظ ٔصساء  –شاػش نثُاَٙ سادم  -1
دٔنح ػظًٗ  –دٔنح ػشتٛح  -2م فٙ ذؼضٚض عٛطشج انذضب انشٕٛػٙ ػهٗ انغهطح ػاف
 -4خالف جٍ  –ػائهح سئٛظ يصش٘ عاتك  –انُثٛم ػانٙ انًُضنح ٔسفٛغ انذسجح  -3

ظًٛش  –يٍ االصْاس  -5نًٕعٛمٛح انششلٛح يٍ اٜالخ ا –ايش فظٛغ  –اكم انطؼاو 
جًاػح يٍ انُاط فٙ  -7يذخم انًُضل  –ػاصًح ػشتٛح  -6اشرشع انمٕاٍَٛ  –يُفصم 

شراق إ –كهغاخ أ نثاط انمذو  -8انًرصُغ ٔانًركهف فٙ انكالو  –يكاٌ يذذٔد َغثٛا 
نؼشتٛح نغح َشأخ فٙ انُٓذ يٍ اَذياج انفاسعٛح ٔانُٓذٚح ٔتؼط انًفشداخ ا –انّٛ 

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

ز ا و را ن غ ا بو ا ت ا رم ص ي و و د

 23 =

ح ر ة ق يو ز ا ب تم م ة ك اي ق ا ق ع ف

 29 =

خ ة ص رر ع ة ما م ج ح ت لض ء ا و ض

 48 =

د ا م ا ر اا زھ د ع ق ا رك ب ت ن و ع

36 =

װװװװ
42352930

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

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

تنسج من لعابها خٌوطا تستخدمها القتناص فرٌستها. دوٌبة تطارد حٌوانات اخرى ال سٌما الحشرات
قصر صحراوي اموي ٌقع شمال الصحراء االردنٌة فً منطقة االزرق

ملكة تمكن الكاتب او الشاعر من االجادة فً الكتابة او نظم الشعر
نهر لبنانً ٌنبع من اعالً جرود عكار وٌصب فً البحر االبٌض المتوسط

اصوات الناس فً الحرب او فً االزدحام

كرات مؤلفة من قشرة رقٌقة من الصابون ممتلئة ماء ٌمكنها ان تعلق فً الجو
مدٌنة مغربٌة اسمها ٌعنً الصخرة تشتهر باشجار الصنوبر والسندٌان

من مركباته ملح الطبخ . جسم بسٌط ابٌض فضً طري ذو تأثٌر كٌمٌائً شدٌد

َمن ال ٌأبه بأمور الدنٌا حبا فً اآلخرة

اشهر اثر معماري مغولً فً الهند من روائع الفن العالمً

ربة الشعر الغنائً عند الٌونان، ٌمثلونها حاملة قٌثارة
إذن تبٌح به الحكومة لحامله مزاولة عمل ما او استعمال شًء

ٌُعرف بالٌاقوت االصفر حجر نفٌس تصنع منه المجوهرات الفاخرة 

              حروف مبعثرة                   

اطالل هٌاكل وقصور ما زال بعضها فً حالة سلٌمة. موقع اثري فً وسط بورما وعاصمتها القدٌمة
ما ٌوضع على الفم واالنف اتقاء من الغازات السامة

ٌُقهر ارسله ملك اسبانٌا فٌلٌب الثانً لغزو انكلترا، فأغرقته العواصف عام  1588اسطول ضخم ال 

حروف مبعثرة

1- موقع اثري يف وسط بورما وعاصمتها 
زال  ما  وقصور  هياكل  اطالل  القدمية. 

بعضها يف حالة سليمة 
2- ما يوضع عىل الفم واالنف اتقاء من 

الغازات السامة
ملك  ارسله  ُيقهر  ال  ضخم  اسطول   -3
انكلرتا،  لغزو  الثاين  فيليب  اسبانيا 

فأغرقته العواصف عام 1588
من  رقيقة  قرشة  من  مؤلفة  كرات   -4
تعلق  ان  ميكنها  ماء  ممتلئة  الصابون 

يف الجو
5- مدينة مغربية اسمها يعني الصخرة 

تشتهر باشجار الصنوبر والسنديان
6- َمن ال يأبه بأمور الدنيا حبا يف اآلخرة

اليونان،  عند  الغنايئ  الشعر  ربة   -7
ميثلونها حاملة قيثارة

لحامله  الحكومة  به  تبيح  إذن   -8
مزاولة عمل ما او استعامل يشء

9- حجر نفيس تصنع منه املجوهرات 
الفاخرة ُيعرف بالياقوت االصفر

10- جسم بسيط ابيض فيض طري ذو 
ملح  مركباته  من  شديد.  كيميايئ  تأثري 

الطبخ 
11- اشهر اثر معامري مغويل يف الهند 

من روائع الفن العاملي
اخرى  حيوانات  تطارد  دويبة   -12
لعابها  من  تنسج  الحرشات.  سيام  ال 

خيوطا تستخدمها القتناص فريستها
شامل  يقع  اموي  صحراوي  قص   -13

الصحراء االردنية يف منطقة االزرق
14- ملكة متكن الكاتب او الشاعر من 

االجادة يف الكتابة او نظم الشعر
جرود  اعايل  من  ينبع  لبناين  نهر   -15
عكار ويصب يف البحر االبيض املتوسط

يف  او  الحرب  يف  الناس  اصوات   -16
االزدحام

اللعبة  شروط 
هذه اللعبة مكّونة من 
16 مستطياًل. فوق كل 

مستطيل تتبعرث حروف 
عند انتظامها تشكل جواباً 

لألسئلة الواردة أدناه. 
عند معرفة أحد األسئلة 

نضع الجواب داخل 
املستطيل مع رقم السؤال 

وهكذا دواليك. ملعرفة 
صحة األجوبة نجمع 

األرقام املوجودة داخل 
املستطيالت ليك تتطابق 
مع األرقام املوجودة يف 

أسفل ويسار الشبكة.

أسماء من التاريخ
19 513 210 614 311 715 412 816

مخرتع ومهندس انكليزي )1847 - 1922( ُيعد احد 
مخرتعي الهاتف، واحد اكرث الشخصيات تأثريا يف 

تاريخ البرشية. تويف من مضاعفات مرض السكري 
الذي كان يعاين منه.

1+2+8+6+7+10+5 =  االنهار الصغرية
12+16+13+3+4 =  نوع من الرضائب

14+9+11 =  احسانه
3+15 =  حرف نصب

 SU DO KU

8 5
7 4 6 8

3
2

2 6 7
9 4 7 1

2 9 8 3 7
8

4 7 2 9 5

Sudoku مستوى صعب 

7 2 4 3
3 5 7 6

1 3 6 9
8 1 9 6 5
5 6 2

4 2 1 8
9 7 8

6 3 5
2 3 8 5 9 1

Sudoku مستوى سهل

5 9 7
3 9

2
4 6 9 5

5 1 4
1 3

1 4 5
8 7

2 3 1 4 9 5

Sudoku مستوى وسط

مستوى وسطمستوى صعب

حلول العدد26
5 2 1 3 4 8 7 9 6
8 7 4 2 9 6 1 3 5
6 3 9 7 5 1 8 4 2
1 9 6 8 2 3 4 5 7
7 4 2 5 1 9 6 8 3
3 8 5 4 6 7 2 1 9
2 1 8 9 7 5 3 6 4
9 6 7 1 3 4 5 2 8
4 5 3 6 8 2 9 7 1

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

Sudoku حل مستوى وسط

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

Sudoku حل مستوى سهل
 SU DO KU حل

مستوى سهلمستوى وسطمستوى صعب

عموديا
-1 ماجينو – عادل مالك -2 ابن املقفع – ربو -3 يو – رميم – 
ترياق -4 كندا – سب – فو – دب -5 لوز – ابار – روما -6 جان 
بول سارتر – ايل -7 آسيا – راالي – اش -8 لخف – بتت – قطر 
-9 سامر جبيل – نلنل -10 وسنة – وز – لييج -11 نيد – آذار 
– اهليلج -12 دكا – خبز – ست -13 ديجور – اليكا – ذقن -14 

ربيع االول – رسمدي -15 صيدا – مكة املكرمة 

 افقيا
-1 مايكل جاكسون – درص -2 ابو نواس – مسيسيبي -3 جن – 
دزين الند – جيد -4 يارا – باخرة – اعود -5 نلم – لو – فج – اكرا 
-6 وميض – لص – بوذا – مل -7 قم – اس – بيزا – الك -8 عف – 
سبارتل – رخاوة -9 اعتبارات – بيال -10 رتل – نيازك -11 لطيف 
– رابليه – اسم -12 اور – نجلس – رك -13 ارق – وا – قل – 
يتذمر -14 لب – دمياط – فل – قدم -15 كوكب الرشق – جونية 

حل كلمات متقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
-1 كاراكوم -2 عاديات -3 اردين 

-4 جريرة -5 متيجة -6 مأساة -7 
ترينت -8 بابور -9 شانون -10 تنور 
-11 هربيد -12 ثريا -13 كلباء -14 
استجواب -15 حسان -16 ارخبيل 

نازك صادق املالئكة 

اتق رش َمن احسنت اليه

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
مينيسوتا

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 

كانون االول 1877: توماس اديسون 
يخرتع الفونوغراف. آلة قادرة عىل 

تسجيل االصوات واعادة بثها.

كانون االول 1917: للمرة االوىل يف 
يف  متقاطعة  كلامت  ُتنرش  التاريخ 

مجلة.

اول  تشغيل   :1942 االول  كانون 
مدينة  يف  العامل  يف  نووي  مفاعل 
العامل  ارشاف  يف  االمريكية  شيكاغو 

االيطايل انريكو فريمي.

االعالن رسميا  االول 1981:  كانون 

عن اكتشاف فريوس االيدز.
         

معلومات عامة

اخطر  يفرزه  الذي  املميت  السم 
تعيش  التي  البحر  قناديل  انواع 
رجال  يقتل  اوسرتاليا،  سواحل  قرب 
دقائق.  اربع  تتجاوز  ال  مدة  خالل 
مع ذلك فإن هذا الحيوان الرخوي 
البحرية  السالحف  تلتهمه  البحري 

من دون ان يلحق بها اي اذى. 

طرائف
االنكليزية  الكاتبة  سئلت  عندما 
روايات  صاحبة  كريستي،  اغاتا 
الجرائم، عن زواجها من عامل اآلثار 
وسبب  مالوان،  ماكس  املعروف 
السن  فارق  رغم  بالذات  اختياره 
اجابت  يصغرها،  بحيث  بينهام 
بكل ثقة بالنفس: “كونه عامل آثار، 
قيمة  ازددت  السن  يف  كربت  كلام 

عنده”.

اقوال مأثورة
زهرة  عبري  تقلع  ان  تستطيع  »ال 
شكرا  بقدميك.  سحقتها  وإن 

لالشواك النها علمتني الكثري« 
)طاغور(
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التنبه  ويستدعي  إال  والعامل  املنطقة  يف  يشء  من  ما 
الذي  والقوى  واالحالف  االمم  رصاع  من  والتحذير 
عاد ليظهر بقوة يف اآلونة االخرية، مع انطالق اضخم 
مناورة عسكرية لحلف “الناتو” يف مياه املتوسط.  كل 
هذا واملحاوالت مستمرة الستعادة الحيوية اىل الدولة 
اللبنانية وسلطتيها الترشيعية والتنفيذية، حتى ال نصل 

ـ شعبا ومؤسسات ـ اىل شفا االنهيار الجدي.
صحيح ان مناورات “الناتو” ليست جديدة. لكن الذي 
يستدعي التوقف عنده انها انحرست مع انهيار االتحاد 
السوفيايت، ألن وظيفتها آنذاك كانت ايصال رسائل اىل 
زعيم املعسكر االشرتايك. اما اآلن، فقد عادت مع ارتفاع 
حدة التوتر يف املنطقة، ويف ظل رصاع “جيوبوليتييك” 
ليس  خيار  امام  ويضعها  والشعوب،  الجغرافيا  يهدد 
قومية  كيانات  بني  والعداء  الكراهية  غري  افق  فيه 
العربية  الدولة  غري  ويريح  يربر  وال  ومذهبية،  واتنية 
اذ  يحقق لها ما عجزت عن تحقيقه منذ قيامها عىل 

ارض فلسطني.
مناورات »منعطف ترايدنت« التي انتهت يف السادس 
من الشهر املايض، شاركت فيها 30 دولة، وانخرط فيها 
اكرث من 36 الفا من القوات الربية والبحرية والجوية، 
مبساندة 140 طائرة مقاتلة واكرث من 60 سفينة حربية 
و230 وحدة عسكرية. اما الهدف املعلن لها، فقد اطلقه 
فريشبو،  الكساندر  للحلف  العام  االمني  نائب  بوضوح 
لروسيا  العسكرية  القوة  تنامي  »للرد عىل  انه  قال  اذ 
وضمها اىل شبه جزيرة القرم، وتأييدها االنفصاليني يف 
املعتدلة  املعارضة  ضد  وشنها هجامت  اوكرانيا،  رشق 

يف سوريا«.
اذا، قرار الرد عىل تنامي القوة الروسية وعودة روسيا 
بقوة اىل العامل عموما والرشق خصوصا، صار يف فضائنا 
الجيوبوليتييك، بينام نحن عاجزون اىل اآلن عن املبادرة 
الدول  »حروب  بازاء  البلد  مناعة  لرفع  السياسية 
الكربى« التي ال هم لها غري مصالحها االسرتاتيجية. ال 
نزال غري قادرين عىل ايجاد حل ألي من امللفات، حتى 
وسياسيا  اجتامعيا  البلد  استقرار  يضمن  منها،  الحيايت 

وامنيا.

ما ينبغي التوقف عنده، ما جاء يف النص املعد للمناورة 
ستواجه  الغربية  العسكرية  القوات  ان  السيناريو  ـ 
نظامية  قوات  ليست  املعادية، وهي  القوى  عددا من 
ايضا »مقاتلون متمرسون يف حرب  فحسب، بل هناك 
العصابات... وانعدام االمن الغذايئ، وترشيد اعداد كبرية 
ومواجهة  االلكرتونية،  الحرب  وهجامت  السكان،  من 
االعالمي  الصعيد  وعىل  الكيميائية،  باالسلحة  حرب 
انه  احد  يتوهمن  وال  ويالت،  ينتظرنا  ما  اذا،  ايضا«. 
مبفرده قادر عىل التصدي والفوز ما مل يكن هناك قرار 
وامليثاق  والكيان  الدولة  لبنان،  عىل  بالحرص  جامعي 
مصاف  يف  باتت  التي  الشخصية  فالنزعات  والتعايش. 
السياسة اليومية للبلد تنذر بنهايات مرعبة، ليس اقلها 

االنقسام والتحول اىل كيانات صغرية ضعيفة وهشة. 
يف  شمولية  بعني  واملتابع  السيايس  يتبرص  عندما 
االوضاع يف لبنان عموما، والتهديدات الحارضة عىل كل 
اي  ـ  املفقود  الهرم  رأس  اىل  الشارع  من  املستويات، 
رئيس الجمهورية ـ ال بد من ان يخلص من دون ادىن 
عناء اىل ان مثة زيادة نوعية وكمية يف حدة التهديدات 
التي رصنا يف عينها، وليس عىل جانبها او يف محاذاتها.

الشؤون  عىل  املطلع  يدرك  هل  هو:  املطروح  السؤال 
كهذه  مناورات  ان هدف  والجيوبوليتيكية  العسكرية 
يعني اننا امام مرسح عمليات تحايك حروبا الكرتونية، 
وقوميات  التنيات  جامعيا  وفرزا  باليستية،  وصواريخ 
ومذاهب، وازمات انسانية مرعبة بكل ما للكلمة من 

معنى، وفوىض اعالمية تزيد الطني بلة؟ 
ننتظر منطقة ال تعرف اىل االستقرار ممرا او مقرا. فإما 
او  بالوقوف صفا واحدا،  اننا معنيون  نفهم ونستدرك 
والضحية  ومصالحها.  االمم«  »حرب  ضحية  سنكون 

ليس لها اال طلب الرحمة. 
اذا بقي مثة َمن يطلبها.

الضحية  والرحمة

رئيس التحرير المسؤول
العميد م. منير عقيقي

إلى العدد المقبل
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