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في هذا العدد

الثابت ان االعتذار ينفي عن صاحبه صفة التكرب واالستكبار، ويقي صاحبه من الظن السّيئ ويلغي ويزيل سوء الفهم، 
كام يوضح االلتباس او الحيثيات التي افضت اىل ما هو مفرتض انه تقصري من هنا او من هناك. لهذا فإن املديرية 
العامة لالمن العام مدينة بالتوضيح يف مسألة جوازات السفر املجددة بخط اليد، وتلك املمهورة بعبارة "مرافقون".  

قد يقول قائل انها املرة االوىل تعتذر مؤسسة رسمية من مواطن. لكن ما نتوخاه يف السياق التايل توضيح االلتباس 
الذي علق يف اذهان املواطنني نتيجة ما حاول البعض االساءة من خالله اىل وثيقة لبنانية ترمز اىل الوطن وتاريخه، وهو 
ينطلق من ثابتة واقتناع مفادهام انه "مل تُقم املؤسسات الرسمية اال خدمة ورعاية ملصالح املواطن وخياره الطوعي بأن 
يكون مواطنا". لذلك فاألوىل الحفاظ عىل املواطن يك تبقى دولة وتتطور. يف ذلك يصح اميا صحة قول السيد املسيح: 
"من كان منكم بال خطيئة فلريمها بحجر"، وكذلك حديث النبي محمد: "ال حليم اال ذو عرثة، وال حكيم اال ذو تجربة". 

هكذا يصبح االعتذار عن الخطأ ليس ضعفا، بل شجاعة والتزاما الحق.
تعتمد  بأن  توصية  الـ191،  االعضاء  االخرى   كالدول   ،)icao( املدين  للطريان  الدولية  املنظمة  من  العام  االمن  تبلغ 
جوازات سفر مقروءة آليا اعتبارا من 2015/11/24. وطبعا هذا االمر ينطبق عىل مواصفات جواز السفر اللبناين الحايل 
واملقروء آليا يف كل مطارات العامل.  لكن عندما يكون جواز السفر مجددا، او يتضمن "مرافقون"، رغم ان هذا االجراء 
قانوين ومعتمد دوليا، يحصل االلتباس  يف بعض مطارات الدول التي بدأت تعتمد تطبيق اجراءات تدقيق يف جوازات 
السفر عىل "القراءة  اآللية" فقط استنادا اىل توصيات املنظمة. وهذا يعني انه رغم ان جواز السفر اللبناين مقروء آليا، 

فان املشكلة ظهرت يف كل جواز سفر مجدد بطريقة يستحيل قراءتها آليا.
 بدأت املديرية العامة لالمن العام تطبيق هذه التوصيات تباعا عىل مرحلتني: 

• يف املرحلة االوىل اوقفت منح جوازات سفر تتضمن "مرافقون" اعتبارا من مطلع العام 2014. 
• يف املرحلة الثانية اوقفت العمل بتجديد جوازات السفر بخط اليد اعتبارا من االول من كانون الثاين 2015، اي منذ 

سنة وشهر.
بقيت املشكلة عند الذين جددوا جوازات سفرهم قبل تلك الفرتة، اي يف االعوام 2012 حتى 2014، وهذا االمر ساهم 

يف هذه البلبلة مع وجود معظم اللبنانيني املغرتبني يف لبنان يف مناسبة االعياد. 
ما قامت به املديرية كان بدافعني: االول التزام ما قررته املنظمة الدولية للطريان املدين، واآلخر حامية اللبنانيني من 
خالل تسهيل تنقالتهم عرب مطارات بعض الدول التي بدأت تطبيق توصيات املنظمة للحؤول دون منعهم من استخدام 

حريتهم بالتنقل.
لالمانة، من موقع الشعور بأن املديرية واللبنانيني وجعهم وهّمهم واحد، ال منلك غري شجاعة طرح االمور كام هي امام 
مواطنينا، ألن منع عملية جديدة الحباطهم يف ظل الشلل العام هو خارج عن ارادتنا، علام اننا مهجوسون بالخدمة 

العامة يك ال يأكل الفراغ والشلل الدولة وبنيانها.
ندرك ان مهمتنا التخفيف عن اللبناين أىن كان وأىن استطعنا، وهو ما قمنا به يف كل امليادين التي تقع يف اختصاص 
عملنا.  فكان ان نجحنا اىل حد يف الحفاظ عىل لبنان الدولة اآلمنة وليس الدولة االمنية، رغم وقوعه عىل فوهة بركان 
ايواء  االنسان،  التزام ضامن حقوق  لجهة  كلها  املستويات  اداريا عىل  امكن  ما  برمتها. وطورنا  املنطقة  امني يرضب 

الوافدين، حقوق املوقوفني، تسهيل سائر املعامالت.
من اجل هذا، وبسبب كل ما تقدم، كانت ثقافة االعتذار دينا نؤديه بشجاعة الواثق باللبناين مواطنا، يعي ان بناء 

الدولة وحامية سمعتها قد يستلزمان رحابة صدر نفرتض انها موجودة عند ابناء بلد االرز.

"االمن العام"

ثقافة اإلعتذار
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االفتتاحّية
املدير العام

اللواء عباس ابراهيم

مثة َمن يرى يف الطائفية نقمة، وَمن يرى فيها نعمة. قد يجد 
املتعددة  املجتمعات  آن. هذا شأن  انها دواء وداء يف  البعض 
هو  ولبنان  واحدة.  ارض  عىل  تجتمع  التي  الدينية  الهوية 
الطوائف  من  ومروحة  ديانات ساموية  تستظله  اذ  النموذج، 
ونسج  والعيش،  التواصل  يف  نوعها  من  فريدة  تجربة  تخوض 
لبنان  عىل  الطوائف  هذه  حرص  ورغم  مشرتكة.  حياة  ثقافة 
ووالئها املطلق له، اقتتلت ـ ويا لالسف ـ يف محطات معينة، 
عن  النأي  عن  عجزت  خارجية  ملخططات  وقودا  وكانت 
الوطني  السقف  تحت  االنتظام  اىل  تعود  ان  قبل  ارتداداتها، 
او  دخلت  التي  املغامرات  عبثية  لها  تبّينت  بعدما  الجامع، 
الحال  الطائفية يف  الحال  يتعني تذويب  بالتايل،  فيها.  ادخلت 
الرسالة  ـ  لبنان  الوطنية االشمل، وتوظيفها يف ما يوطد ركائز 
تخوم  ليالمس  الجغرافية،  تخومه  وتأثريه  بدوره  يتجاوز  الذي 
اطار  يف  وااللوان  واالعراف  االديان  تصهر  التي  االنسانية 
البرشية،  واالخاء  االنسان  بكرامة  املتمثلة  الكونية  الحقيقة 
وبسقوط الجدران املصطنعة التي تبعد املرء عن اخيه عىل ما 
قال االديب امني املعلوف يف كتابه "الهويات القاتلة": "نظرتنا 
هي التي غالبا ما تسجن اآلخرين داخل انتامءاتهم الضيقة ... 

ونظرتنا كذلك هي التي تحررهم".

تضفي التعددية الطائفية عىل لبنان وجها مؤتلفا اذا اْحسَنا 
وحدته،  تحّصن  التي  املالذات  اىل  وقيادتها  معها،  التعامل 
غنى  عىل  يحتوي  مسكونيا  "وطنا  يكون  بأن  له  وتسمح 
موريس  السيايس  املفكر  يقول  ما  عىل  النوعي"  االنسانية 
الثاين  بولس  يوحنا  القديس  البابا  نظر  وجهة  لكن  الجميل. 
من لبنان، باالضافة اىل الجميل وميشال شيحا واالمام محمد 
الله العالييل وسواهم من  مهدي شمس الدين والشيخ عبد 

املفكرين واملتنورين يف لبنان والعامل، تبقى يف اطارها النظري 
اذا مل نعمد اىل حامية وطننا من الداخل، ومنعه من االنقسام 
مع  يهتز  تجعله  التي  االخرتاقات  من  وتحصينه  العمودي، 
الراقية  والصياغات  فاالدبيات،  خارج.  من  تعصف  ريح  كل 
والنظريات الجذابة، تؤسس االرضية الفكرية والفلسفية ملربر 
وجود لبنان كوطن كامل املواصفات. لكن ذلك ال يكفي اذا 
مل يستتبع باجراءات عملية متكننا من ادارة الحالة الطائفية، 
وتطويرها يف االتجاه الذي يساعد عىل خلق مواطنة لبنانية 
خوف،  او  حذر  دون  من  الجميع  فيها  ينخرط  صحيحة 
املجاملة،  واسلوب  املتبادلة،  الهواجس  دائرة  من  والخروج 
وثقافة املناورات التي تطبع الحياة السياسية يف غياب الرؤية 
الواضحة ملفهوم الدولة القوية  التي تعدل بني جميع ابنائها، 

وتؤمن لهم العيش الكريم. 

ما هو  اىل  الطائفية  الحال  يتجاوز  لبنان  نرى  ان  املؤسف  من 
التي تنتمى  "الحال املذهبية". وهو صدام املجموعات  اخطر: 
املصلحي   التنافس  قاعدة  عىل  يقوم  رصاع   واحد.  دين  اىل 
سيام  ال  الخارج،  من  الوافدة  املؤثرات  عدا  الحصص،  وتقاسم 
التي  وتقاليده  مجتمعنا  عادات  عن  الغريبة  منها  التكفريية 

ترسخت سحابة القرون الغابرة.

يتعني  ودوره،  هويته  عىل  ونحافظ  وطننا  ننقذ  ان  اجل  من 
مميزا  الكيان  يبقى هذا  الواقع يك  لهذا  التصدي  علينا جميعا 
ومتميزا، منيعا ممتنعا، محصنا ضد االنهيار بعد كل الذي عاناه 
وكّلفه من دم ابنائه وعمرانه وتقدمه. املطلوب منا العمل عىل 
ترويض الحال املذهبية وتدجينها تحت السقف الطائفي، ومن 

ثم ضبط الطائفية ضمن املدار الوطني الشامل. 

"نقمة"،  تكون  ان  من  بدال  "نعمة"  الطائفية  تصبح  هكذا 
بالتايل  االنساين.  والتفاعل  التالقي  حضارة  صوغ  يف  فتساهم 
االستفادة من التنوع الذي يحتضنه لبنان ليبقى الرشفة املطلة 
عىل كل العطاءات يف ميادين العلم واالدب والفلسفة والفن. 
ال  االحادي  املجتمع  لبنان  والصناعة.  والتجارة  االقتصاد  كام 
يضيف شيئا يف سجل الحضارة االنسانية، بل يكون مجرد بقعة 
ارض يقطنها سكان ينتمون اىل هذه الديانة او تلك، ال تزيد او 

تنقص شيئا من العاملنَي االسالمي  واملسيحي.

هل يعي اللبنانيون اهمية الكنز الذي ميتلكون؟ هل يحسنون 
الترصف به وانفاقه يف املجاالت التي تحقق سعادتهم؟، كيف؟ 
اسئلة مرشوعة، كذلك االجابة عنها. لكن ال ميكن استثامر هذا 
بناء دولة قادرة،  لبنان والحضاري من دون  الغنى االنساين يف 
تحمي جميع ابنائها وتصونهم تحت سقف القانون، وتجد لهم 
العامة. دولة تتقدم فيها  الناظمة لسريورة حياتهم  املؤسسات 
االصالح،  ارادة  امام  الفساد  ويتهاوى  املحسوبية،  الكفاية عىل 
وتنكفئ الرشوة امام النزاهة واالخالق، ويأخذ التفوق العلمي 

واملهني املكان الذي يليق بهام. 

التي  للدولة  وناجحا  حيا  قدمت منوذجا  الشهابية  التجربة  ان 
عرفت كيف تذّوب الحالة الطائفية يف الحال الوطنية، وان تريس 
قواعد الدولة الحديثة الواعدة التي كان مقدرا لها ان تستمر 
لوال الحرب التي هّبت عىل لبنان وفيه، وطاولت منه املنابت 

والجذور وكادت تودي بكيانه الوطني.

طائفة،  كل  يف  الكفايات  اختيار  عىل  التجربة  هذه  قامت 
واحاللها يف مواقع ادارية متقدمة من دون االخالل بقواعد 

نخبوية  طبقة  نشأت  هكذا  والطائفي.  الوطني  التوازن 
ومؤسساته،  للوطن  والءها  جعلت  والعاملني  املوظفني  من 
العلمية  املعايري  واعتمدت  آلية عملها  بالقانون يف  تشبثت 
البرشية. فخلت  الكادرات  التوظيف واستقطاب  املتبعة يف 
االدارات من "املتنفعني" الذين يشكلون عالة عليها، وباتت 
واللبنانيني.  ـ  لبنان  كل  ـ  لبنان  خدمة  يف  وطنية  وظيفتها 
غاب عنها التطييف والتسييس والحزبية وتبادل الخدمات، 
القيادات  عرب  اللبنانية  لالدارة  النخبوي  الوجه  فاشاع 
واملسؤولني الذين تم اختيارهم عىل اساس االخالق والكفاية 
روحا جديدة مختلفة، وضخ الدم يف رشايني الدولة املرتهلة 

واملثخنة بالجراح.

ما  وبقدر  الهرم.  رأس  ليالمس  القاعدة  من  الدولة  بنيان  يبدأ 
متحدة،  متامسكة،  الدولة  تكون  ومتينا،  سليام  البنيان  يكون 
تضمر فيها النزوة الطائفية والنزعة املناطقية، وتتسع املساحة 

الوطنية.
ان تجاوز املذهبية والطائفية يبدأ باالعرتاف برضورة ان يكون 
لبنان دولة، دولة الحق والقانون، يتحد فيها مواطنوه بالوطنية 
واملجموعات  االفراد  بني  املساواة  وتحل  طائفيا،  متايزهم  عىل 
عىل قاعدة واضحة تستلهم الرسالة التي انتدب لها هذا الوطن، 

وهي تتميز بفرادتها يف هذا العامل.

يقرر  يك  الساعة  تحن  أمل  الواقع،  هذا  اىل  وصلنا  وقد  اما 
ان  يريدون  النهائية: هل  بانفسهم ويقولوا كلمتهم  اللبنانيون 
وطنهم  لنهوض  سببا  املذهبي  والتنوع  الطائفي  التعدد  يكون 

وتقدمه ام قنبلة موقوتة يتولون تفجريها عند اول استحقاق؟
عساهم يحسنون االختيار.

حسن اإلختيار
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هكذا يتحّرك األمن العام 
في مالحقة الجرائم

اللواء عّباس إبراهيم:
إنتخاب الرئيس شأن لبناني

جواز 
السفر... 
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زائرًا مجلة "األمن العام" وأسرتها
اللواء إبراهيم: إنتخاب الرئيس شأن لبناني

زار املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم 
مكاتب مجلة "االمن العام" يف 20 كانون الثاين 

متفقدا اياها، ومعايدا ارستها باالعياد. 
بداية كلمة ترحيبية من رئيس التحرير العميد 
املتقاعد منري عقيقي، ثم تحدث اللواء ابراهيم 
يف ارسة املجلة: "اخذت املجلة رسيعا موقعها يف 
السوق االعالمية، حيث يجب ان تكون. يرسين 
ابالغكم ان موقعها متقدم، وهو ما ملسته لدى 
السفارات والبعثات االجنبية، وردود الفعل التي 
اتخذت  كذلك  التهنئة.  عىل  تشجعني  اتلقاها 
موقعها يف املجتمعني الرسمي واملدين. البلديات 
العسكريون  اما  معها.  موعد  عىل  باتت  مثال 
بها، وهذا هو االهم الن هدفنا  فهم فخورون 
تعزيز ثقافتهم. وهي يف النهاية تحظى برضانا 

ايضا".
بل  العام،  املدير  مجلة  ليست  "هذه  اضاف: 
للمدير  ليست  انها  االهم  املديرية.  مجلة 
بعيدة  الخباره،  صفحاتها  تخصص  يك  العام 
من الشخصانية والشخصنة. فليس الجل هذه 
اردناها  العكس،  عىل  بل  اطلقناها.  الغاية 

يف زيارة ملكاتبها شاءها مناسبة للقاء ارسة التحرير يف "االمن العام" والتحدث 
اليها، قال املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم "ان قوة االعالم تنبع 
من الحرية، وان عليه ان ال يستسلم امام منطق التبعية"، مشريا اىل ان لالعالم 
اكد ان "انتخاب  انه  اال  الوطنية".  القرارات  العام وصنع  الرأي  دورا يف "بناء 
ان يكون شأنا داخليا، ال يتصل سوى بدور مجلسنا  الجمهورية يجب  رئيس 
النيايب، وال عالقة الحد يف الخارج به. ليس الخارج َمن انتخب نوابنا بل نحن". 
بالرئيس"،  للبنانيني  يأيت  الخارج  ان  فكرة  "استسهال هضم  خطورة  اىل  ونبه 

وقال: "من شأن ذلك الغاء ادوارنا ومسؤولياتنا وسيادتنا وكرامتنا".

مجلة مليئة بالتحقيقات االعالمية املفيدة. كل 
ومعلومة  مبوضوع  القارىء  تغني  فيها  صفحة 
تحوزها  التي  باالهمية  تستهينوا  ال  جديدة. 
من  فهذه  املجلة،  تنرشها  التي  االحصاءات 
الطابع  ذات  الرسمية  واملستندات  الوثائق 
عامة  مؤسسة  عن  صدورها  مبجرد  الرسمي 
ميكن االعتامد عىل صدقيتها. لذلك بات للمجلة 
بكل  تهتم  التي  الدراسات  مراكز  يف  موقعها 
النكم  تهنئتكم  اود  هنا  احصاءات.  يسمى  ما 
اتخذتم موقعكم يف توقيت قيايس، وهو امر ال 
ميكن مؤسسات شبيهة ان تحققه قبل سنوات".

وقال اللواء ابراهيم: "نحن يف مؤسسة رسمية. 
نظرته  ولديه  السياسة،  رأيه يف  منا  واحد  لكل 
وال  بها،  لها  عالقة  ال  املجلة  لكن  االمور،  اىل 
ما  العمل.  وتحت سقف  مكاتبنا  يف  لها  مكان 
ان ندخل اىل املديرية ننىس رغباتنا وتوجهاتنا 
الشخصية ليسود منطق العمل عىل اساس اننا 
للبنانيني جميعا من دون متييز. كام نريد املجلة 
للناس  الشامل  التوجه  بهذا  كذلك،  تبقى  ان 
جميعا. قد نسمع من وقت اىل آخر انتقادات 
اىل  انحيازنا  يوما  نظهر  مل  الننا  آن  يف  وتهنئة 
فريق ضد آخر. ليكن واضحا ان هذا هو قرارنا 
وهذا اقتناعنا، أن تكون املجلة للبنانيني جميعا 
الغنى  وتنوعكم هو  كذلك. وجودكم  وستبقى 
يف ذاته. مل نردها يوما مجلة فئوية ولن تكون. 
هذه  ان  ازال  وال  اكدت  مهامتها  توليت  منذ 
هي  العام،  لالمن  العامة  املديرية  املؤسسة، 
باالعياد آمل يف  التهنئة  اللبنانيني. مع  مؤسسة 
فننتخب  علينا،  الجديدة خريا  السنة  تكون  ان 
معه  املقابالت  اوىل  ولتكن  للجمهورية،  رئيسا 
من  الوساطة  لهذه  مستعد  وانا  مجلتكم،  عرب 

اليوم. اريد لبنان ان يشبه املجلة يك يصبح كام 
يجب ان يكون".

االعالم  من  اريده  "ما  ابراهيم:  اللواء  اضاف 
الحياة االعالمية  الخلل يف  ان يشبهكم.  عموما 
موجود واملصاريف الكبرية احد اسبابه، وهو ما 
كام  اإلعالم  اساس  االعالم.  حرية  عىل  ينعكس 
تعلمون، ونعلم جميعا، نابع من الحرية. وهو 
من وسائل بناء الرأي العام. زرت دوال اوروبية 
االجواء  تحضري  يف  االعالم  دور  ورأيت  عدة 
املناسبة امام الرأي العام الي قرار وطني، يطرح 
واالقتصادية  االمنية  القضايا  مع  التعامل  سبل 
توجيه  يف  فاعل  بدور  يقوم  حيث  والسياسية، 
اذا  آن.  يف  الحاكمة  والسلطات  العام  الرأي 
وصلنا اىل هذه املرحلة نكون قد قطعنا اشواطا 
عىل  الدويالت  ظل  يف  لألسف  ويا  لكن  عدة. 
اراضينا، لكل منها وسيلة اعالم، يضيع االجامع 
من  لقرار  داعام  يكون  يتوافر يك  وال  املطلوب 

اجل لبنان". 
رأي  توفري  من  يوما  االعالم  يتمكن  "ان  ومتنى 
فئوي  عام وطني، ال هو حزيب وال طائفي وال 
بكل مندرجات كلمة فئوية. اعطيكم مثال عىل 
الخضوع   من  بنوع  عندنا  االعالم  تسبب  ذلك. 
انه  تقول  لنظريات  وخضوعنا  الغري،  ملشيئة 
طاملا هذه الدولة او تلك غري متفقتني، ال ميكننا 
ما  فيه  الكالم  هذا  للجمهورية.  رئيس  انتخاب 
يكفي ليزيد طعنا يف سيادتنا. التسليم به يشكل 

طعنا يف كرامتنا. موضوع انتخاب الرئيس يجب 
بدور  سوى  يتصل  وال  داخليا،  شأنا  يكون  ان 
به.  الخارج  النيايب، وال عالقة الحد يف  مجلسنا 
هذا  نحن.  بل  نوابنا  انتخب  َمن  الخارج  ليس 
الكالم والرتويج له يشكل طعنا يف االمانة التي 
اوالها الشعب لنوابه. لكن الخطري يف االمر انها 
باتت مسائل نستسهل هضمها، منارسها ونسّلم 
لنا  الغاء  وان شكلت  قدرا،  اعتربناها  طاملا  بها 

والدوارنا ومسؤولياتنا وسيادتنا وكرامتنا". 
وقال: "ال اتنكر للقول بان للخارج دورا يف مثل 
من  لكن  واالسايس،  االسرتاتيجي  املوضوع  هذا 
امر  هذا  يستعبدنا.  بأن  القبول  املسموح  غري 
نتعود  ان  ميكن  الذي  املدى  اىل  مسموح  غري 
مبشيئة  والتسليم  العبودية  مظاهر  عىل  فيه 
نستمر  ان  اخشاه  ما  اخىش  لذلك  اآلخرين. 
شعورا  يخلق  ما  وهو  املقوالت،  هذه  ارسى 
نتداولها  ومقبولة  طبيعية  املفردات  هذه  بأن 

صبحا ومساء، رغم ما تشكله من مس كرامتنا 
االعالم  يلعب  ان  امتناه  ما  الوطني.  وانتامئنا 
اىل  والسعي  العقلية،  هذه  من  للخروج  دورا 
اىل  والسعي  والنفوس،  العقول  من  استئصالها 
نهضة فكرية وطنية بعيدا من منطق التسليم 

باحتالل الفكر والعقل".
االعالم  دام  ما  املأزق  من  الخروج  عن  وسئل 
الطاقم  يف  موجودة  سياسية  حاال  يعكس 
استسالم  املعادلة  هذه  "يف  فاجاب:  السيايس؟ 
وما  سلطة،  االعالم  لكن  واقع.  بأمر  وتسليم 
اريده ان ال تستسلم السلطة الرابعة للسلطات 
املجتمع،  يف  مقاوما  عنرصا  لتكن  االخرى. 
هذا  فيه.  يشء  كل  تقويم  اعادة  اىل  وتسعى 
افهمه. دور رشيف وكبري  االعالم كام  هو دور 
الضيقة  املصالح  كل  يتجاوز  بامتياز،  ووطني 
االعالم  عىل  والطائفية.  والفئوية  والصغرية 
كسلطة رابعة ان ال يستسلم او يتأثر بالسلطات 
االخرى، ولنجدد التأكيد عىل فلسفة الفصل ما 
يف  قامئة  سلطة  االعالم  وليكن  السلطات،  بني 
الذي  هو  الحر  االعالم  االعوجاج.  تقّوم  ذاتها 

يبني بلدا حرا".
انني  لكم  واكرر  "اعود  ابراهيم:  اللواء  وختم 
اختصار  يف  مجلتكم.  لبنان  يشبه  ان  يف  ارغب 
ما اريده ان يكون االعالم جامعا، ال يفرق وال 
يستفز، يك يوصل رسالته الوطنية اىل كل بيت 

واىل كل ضمري".

انتخاب الرئيس يتصل بدور 
مجلسنا النيابي، وال عالقة 

الحد في الخارج به

من غير مسموح تعّودنا 
على مظاهر العبودية 

اآلخرين والتسليم بمشيئة 

االعالم الحر هو الذي يبني بلدا حرا.اللواء عباس ابراهيم مجتمعا بأرسة "االمن العام".
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الغالف

لبنان يلتزم تعليمات منظمة “ايكاو” العالمية
• مبّررات إستبدال جوازات السفر املجّددة يدويًا

• جواز السفر البيومتري في الصيف 

جراء  املواطنني  صفوف  يف  بلبلة  وقعت 
غري  املجددة  السفر  جوازات  استبدال 
املقروءة الكرتونيا، ما حمل مراكز االمن 
مضاعفة  عىل  واملناطق  بريوت  يف  العام 
نتائج  وتلقف  ومفتشيها،  ضباطها  عمل 
عىل  املسبوق  غري  باالقبال  تلك  البلبلة 
واستعجال  السفر  جوازات  استبدال 
غري  الجوازات  عىل  االبقاء  مع  انجازها، 
مدة  انتهاء  حني  اىل  يدويا  املجددة 
مع  الضجة  ترافقت  كانت  صالحيتها. 
من  املترضرين  بتعويض  البعض  مطالبة 
علام  ماليا،  املجددة  الجوازات  اصحاب 
خاصا  ترشيعا  تتطلب  كهذه  مسألة  ان 
للغاية  يقره  بقانون  النواب  مجلس  يف 

هذه.
الحايل  اللبناين  السفر  جواز  يتمتع 
القابلة  غري  املطلوبة،  العاملية  باملواصفات 
للتزوير. اال ان  االنظار تبقى مشدودة اىل 
له يف  الذي يحرض  البيومرتي  السفر  جواز 
ورشة كبرية يف مركز الوثائق البيومرتية يف 
النور  الجديد  الجواز  وسيبرص  املديرية. 
وسيكون  املقبل،  الصيف  مطلع  مبدئيا يف 
يف  املعتمدة  الجوازات  افضل  بني  من 
بعناية خاصة  العامل. يحظى هذا املرشوع 
ابراهيم  عباس  اللواء  العام  املدير  من 
ان  اىل  هنا  االشارة  من  بد  ال  ومتابعته. 
او  سنة  ملدة  الحالية  الجوازات  اصدار 

او  االقامة  من  املواطن  يستفيد  كيف   ■
التأشرية املوجودتني عىل جواز سفره الذي 

استبدله؟
□ يف امكان صاحب العالقة ان يطلب ضم 
يف  الجديد  الجواز  اىل  امللغى  سفره  جواز 
اثناء تقديم معاملة “طلب جواز السفر”.

■ ملاذا حصلت كل هذه الضجة يف مطلع 
امام  زحمة  مع  متزامنة  الجديدة،  السنة 

مراكز االمن العام يف بريوت واملناطق؟
□ بعدما تلقينا مراسالت عدة عرب بعثاتنا 
هذه  بأن  تفيد  الخارج  يف  الديبلوماسية 
الدول بدأت تلتزم تباعا ما طلبته “ايكاو” 
بيانا  املديرية  اصدرت  قرارها،  وتطبيق 
جوازات  حاميل  املواطنني  من  فيه  طلبت 
“مرافقني”،  تتضمن  او  مجددة  سفر 
صدور  تزامن  جديدة.  باخرى  استبدالها 
اللبنانيني  وقدوم  االعياد  فرتة  مع  البيان 
وقوف  اىل  ادى  ما  الخارج،  من  املغرتبني 
يف  الراغبني  املواطنني  من  كبرية  اعداد 
امام  جديدة  سفر  جوازات  عىل  الحصول 

مراكز االمن العام.

لالمن  العامة  املديرية  تعاطت  كيف   ■
يف  يدخل  الذي  املوضوع  هذا  بازاء  العام 

حني  اىل  املفعول  ساري  يبقى  سنوات   5
جواز  مع  يتعارض  وال  صالحيتها،  انتهاء 

املنتظر. البيومرتي  السفر 
استفسارات  جملة  العام«  »االمن  حملت 
اخريا  االعالم  ووسائل  املواطنون  اثارها 
تتطلب ايضاحات، اىل رئيس مكتب شؤون 
العميد  واالجانب  والجوازات  الجنسية 

الركن حسن عيل احمد. 

قمتم  التي  الخطوات  حيثيات  هي  ما   ■
السفر  بجوازات  العمل  وقف  حيال  بها 

املجددة غري املقروءة الكرتونيا ؟
تهتم  التي  “ايكاو”  منظمة  طلبت   □
بالطريان وجوازات السفر يف 2012/12/31 
انتهاء  تاريخ  الدول االعضاء ان يكون  من 
صالحية الجوازات غري املقروءة آليا يف حد 
يقصد   .2015 الثاين  24 ترشين  اقىص هو 
 barcode عليها  املوجود  آليا  باملقروءة 
العامل  مطارات  يف  مضمونه  قراءة  ميكن 
بواسطة آلة  lecteuroptique حيث تظهر 
حامل  هوية  عن  معلومات  الشاشة  عىل 
الجواز، اضافة اىل صالحية الجواز ورقمه. 
اللبناين  السفر  جواز  عىل  ينطبق  وهذا 
او  السفر  جواز  نجدد  كنا  عندما  الحايل. 
عىل  صورهم  مع  “مرافقون”  اليه  يضاف 
الصفحة الرابعة او الصفحة االخرية وبخط 
قانونيان  اجراءان  انهام  العلم  مع  ـ  اليد 

معتمدان يف لبنان ويف عدد من دول العامل 
الكرتونيا.  تقرأ  املعلومات  هذه  تكن  مل  ـ 
اعلنت   ،2016 عام  اعتبارا من مطلع  لذا، 
من  املعلنة  املعايري  التزامها  الدول  بعض 
وبدأت  املدين،  للطريان  الدولية  املنظمة 
آليا.  مقروء  غري  سفر  جواز  اي  ترفض 
السفر  جوازات  عىل  ينطبق  االجراء  هذا 
مرافقني.  تحوي  التي  املجددة  اللبنانية 
وهذا ما كنا قد ارشنا اليه عندما طلبنا من 
كان  الجوازات.  هذه  استبدال  املواطنني 
لبنان قد اوقف العمل باضافة “مرافقون” 
عام  بداية  من  اعتبارا  السفر  جواز  عىل 
التجديد  معامالت  اوقفنا  ثم   ،2014
اعتبارا من اول عام 2015، وبقيت االمور 
جوازات  جددوا  الذين  اىل  بالنسبة  عالقة 
يف  و2014.   2011 عامي  بني  ما  سفرهم 
ال  “ايكاو”،  اصدرته  ما  التزمنا  اختصار 
سيام ان جواز السفر اللبناين مقروء آليا يف 

كل مطارات العامل.

تم  التي  الجوازات  عدد  يبلغ  كم   ■
يدويا؟ تجديدها 

الف   200 يقارب  ما  االن  حتى  يوجد   □
آليا  مقروء  غري  لكنه  صالح،  سفر  جواز 
صالحية  متتد  اليها.  ارشت  التي  لالسباب 
هذه الجوازات ما بني سنة واربع سنوات. 
اىل  بواسطتها  املجيء  اصحابها  امكان  ويف 
جديدة.  جوازات  عىل  والحصول  لبنان 
هذه  حاميل  تستقبل  تزال  ال  بلدان  مثة 
سمة   او  اقامة  وجود  حال  يف  الجوازات 
يريدون  للذين  يستحسن  عليها.  صالحة 
الحصول عىل تأشريات جديدة تنظيم جواز 
يف  مشكالت  يواجهوا  ال  حتى  جديد  سفر 

اي بلد.

صلب عملها واملهامت املطلوبة منها؟
□ عالجت املديرية هذا املوضوع واصدرت 
من  فيه  طلبت   2015/12/24 يف  بيانا 
تغيري  السفر  يف  يرغبون  الذين  املواطنني 
جوازات  املجددة  لالسباب التي ذكرناها، 
وكان هاجسنا ان ال يقع املسافرون يف اي 
هذا  ان  الالفت  كان  الخارج.  يف  اشكال 
البيان مل يأخذه كثريون باالهتامم املطلوب 
االعالم.  وسائل  تعميم مضمونه عىل  رغم 
ووقع بعض املواطنني يف بلبلة جراء بعض 
ما ورد يف تقارير اعالمية مل يكن مضمونها 

دقيقا. مثة َمن ظن ان هذه العملية تطاول 
الجوازات  فان  للتوضيح،  الجوازات.  كل 
اىل  مستمرة  تبقى صالحيتها  املجددة  غري 

آخر يوم محدد لها. 

يف  العمل  دوام  متديد  تم  انه  لوحظ   ■
بعد  الرابعة  املعنية حتى  واملراكز  الدوائر 

الظهر طيلة ايام االسبوع؟ 
لتنفيذ  تسهيال  بالفعل  حصل  ما  هذا   □
يف  املساهمة  وعدم  املواطنني،  معامالت 
العامة  العالقات  دائرة  يف   اوقاتهم.  هدر 
واحد،  يوم  يف  سفر  جواز  الف  ننجز  كنا 
تراجع  املراكز.  يف  واكرث  الفني  اىل  اضافة 
عادت  حتى  اسبوع  بعد  عليها  الطلب 

االمور اىل وضعها الطبيعي.

يف  التشكيك  اىل  البعض  يعمد  ملاذا   ■
جودة جواز السفر اللبناين؟

السفر  جواز  ان  يعلم  ان  الجميع  عىل   □
توصيات  مع  يتوافق  الحايل  اللبناين 
“ايكاو”،  املدين  للطريان  الدولية  املنظمة 
كونه قراءته تتم آليا يف املطارات واملرايفء 
وال  البلدان،  كل  يف  الحدودية  واملعابر 
له  كانت  حصل  ما  اطالقا.  عليه  اشكالية 

عالقة مبوضوع التجديد ليس اال.  

■ ما هو ردكم عىل َمن يردد ان مثة دوال 
جواز  بسبب  اليها  اللبناين  دخول  تقبل  ال 
الكالم  هذا  مثل  فان  وبالطبع  السفر، 

ييسء اىل لبنان وسلطاته؟
يتم  ال  دولة  اي  اىل  الدخول  نظام   □
بل  اطالقا،  السفر  جواز  اساس  عىل 
واملعاملة  التأشرية  عىل  الحصول  وفق 
كان  وهنا  الدول،  بني  والعالقة  باملثل 
بعض  فيهام  وقع  اللذان  واللغط  الخطأ 
دوليا،  ومقبول  محرتم  جوازنا  االعالميني. 
التي تضعها  املطلوبة  باملواصفات  ويتمتع 
“ايكاو”، وال نحيد عنها حفاظا عىل سمعة 
تحوي  الطريان.  حقل  يف  عامليا  لبنان 
صفحاته مجموعة من النقاط االمنية التي 
يصعب تزويرها. للتوضيح، فان لبنان ايضا 
ال يسمح بدخول رعايا بلدان عدة اال بعد 

حصولهم عىل التأشرية اللبنانية مسبقا، 

جواز السفر الحالي صالح 
ومعمول به، ومقروء 

الكترونيا في كل البلدان

نظام الدخول الى اي 
دولة ال يتم على اساس 

جواز السفر، بل وفق 
واملعاملة التأشيرة 

رضوان عقيل

اثريت يف مطلع السنة الجديدة ضجة حيال وقف العمل بجوازات السفر املجددة 
الدولية  املنظمة  لتعليامت  تنفيذا  االجراء  هذا  اىت  بعدما  الكرتونيا،  املقروءة  غري 
للطريان املدين “ايكاو” اىل كل الدول بال استثناء. وطبقا لقاعدة احرتام لبنان املعايري 
التزمت املديرية  انتقال املسافرين بني املطارات وامنهم،  الدولية للطريان وسالمة 
العامة لالمن العام تطبيقها، والتقيد باملعايري التقنية التي تتضمنها الجوازات، السيام 

اشرتاط قراءتها آليا
رئيس مكتب شؤون الجنسية والجوازات واالجانب العميد الركن حسن عيل احمد.
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واالمر نفسه يطبق عىل مواطنينا يف بلدان 
هي  بينها  ما  يف  الدول  عالقات  عدة. 
جواز  نوعية  وليس  االمر  هذا  تحدد  َمن 
مبنح  للجواز  عالقة  ال  اختصار،  يف  السفر. 

التأشرية.  صاحبه 

يف  جديدة  مرحلة  عىل  مقبل  لبنان   ■
متى  بيومرتية.  سفر  جوازات  استصدار 

سيتم الحصول عليها؟
تعليامته النجاز  ابراهيم  اللواء  اعطى    □
جواز السفر هذا. يف مطلع الصيف املقبل 

سيكون متوافرا ويبدأ العمل به.

■ هل يلغي جواز السفر البيومرتي الجواز 
السابق الحايل؟

بني  من  سيكون  وهو  يلغيه.  ال  ابدا،   □
ويف  العامل،  يف  السفر  جوازات  افضل 
واالمرييك  السويرسي  السفر  مستوى جواز 
جواز  االورويب.  االتحاد  وبلدان  والكندي 
ايدي  يف  حاليا  املوجود  اللبناين  السفر 
  ،2003 عام  منذ  به  واملعمول  املواطنني 
صالحيته  مدة  نهاية  اىل  صالحا  سيبقى 
قرر  اذا  الحرية  وللمواطن  عليه.  املدونة 

الحصول عىل النسخة الجديدة.

■ مثة َمن يسأل من اللبنانيني عن التأخري 
اوراقهم  تقدميهم  عند  يحصل  الذي 

للحصول عىل جواز السفر يف الخارج؟ 
□ الوقت الذي يستغرق هنا سببه اعتامد 
الربيد،  نقل  يف  الديبلوماسية  الحقيبة 
نحو  االجامل  يف  يتطلب  االمر  وهذا 
املتعلقة  املعامالت  تصل  عندما  شهرين. 
عرب  سفر  جواز  عىل  الحصول  بطلبات 
يف  املعاملة  انجاز  يتم  الخارجية،  وزارة 
الطريق  لتسلك  اليها  ونعيدها  ايام،  ثالثة 
صاحبها  ويحصل  القنصلية،  اىل  نفسها 
عىل جواز السفر. يتم دفع الرسوم نفسها 
يف  ام  لبنان  يف  الطلب  تقديم  تم  سواء 
اجاز  ان  الوزراء  ملجلس  سبق  الخارج. 
مع  التعاقد  واملغرتبني  الخارجية  لوزارة 
ايصال  لتأمني  الرسيع  الربيد  نقل  رشكات 
املعامالت اىل الوزارة، بغية احالتها رسيعا 
اىل املديرية العامة لالمن العام. لكن هذا 

االول من  منذ والدته يف  يطبق   القرار مل 
ايلول 2010.

انهم  من  الخارج  يف  لبنانيون  يشكو   ■
وقت  يف   2015 عام  جوازاتهم  جددوا 
توقف فيه هذا االمر يف لبنان؟ َمن يتحمل 

املسؤولية؟
□ هذا االمر تم يف القنصليات. عىل سبيل 
املثال يحرض مواطن اىل قنصلية يف الخارج، 
عىل  شارفت  سفره  جواز  صالحية  وتكون 
االنتهاء، فامذا يفعل يف هذه الحال. يتوجه 
للحصول  مستندات  ويقدم  القنصل  اىل 
القنصل هنا  يقوم  عىل جواز سفر جديد. 
يجدد  نفسه  الوقت  ويف  املعاملة،  بقبول 
ليستطيع  واحدة،  لسنة  سفره  جواز  له 
الدولة اىل حني  التجوال والتحرك يف هذه 

الحصول عىل جواز السفر الجديد.
■ مثة َمن حصل عىل تجديد لجواز سفره 

ملدة 5 سنوات يف الخارج؟
□ ال بد من التوضيح انه تم التعميم عىل 
تجديد  عدم  الخارج  يف  اللبنانية  البعثات 
جوازات السفر اال للحالة التي ارشنا اليها.

للحصول  املطلوبة  املستندات  هي  ما   ■
عىل جواز سفر يف الخارج؟

□ املستندات املطلوبة هي:
طلب جواز سفر يتم تنظيمه يف البعثة.

صورتان شمسيتان ملقدم الطلب.
بطاقة الهوية او اخراج قيد افرادي تاريخ 
سنوات،   10 من  اكرث  اىل  يعود  ال  اصداره 
او صورة عن جواز السفر السابق الصادر 

بعد عام 1990.

يف  اللبنانية  البعثات  من  طلبتم  هل   ■
عىل  املغرتب  حصول  مدة  تقصري  الخارج 

جوازه؟
 88 ربط  سننجز  املقبلة  املرحلة  يف   □
بعثة لبنانية يف الخارج الكرتونيا باملديرية 
يبصم صاحب  عندما  العام.  لالمن  العامة 
بصمته  عىل  هنا  نحن  نحصل  الطلب، 
به  العمل  سيبدأ  االجراء  هذا  مبارشة. 
مبدئيا عند اصدار الجواز البيومرتي، وهو 

سيسهل العمل كثريا ويرسعة.

صالحية  تحدد  ملاذا  البعض  يسأل   ■
الجواز ما بني سنة و 5 سنوات. ملاذا يدفع 
املواطن عن كل سنة مبلغ  60 الف لرية 

لبنانية؟
ال  الشأن  هذا  يف  القانون  نطبق  نحن   □
قبل  تعديله  يتم  ان  نرجح  اقل.  وال  اكرث 

 تأسست املنظمة الدولية للطريان 
نيسان  مطلع  يف  “ايكاو”  املدين 
1947، وهي تابعة لالمم املتحدة، 
مونرتيال  مدينة  يف  ومقرها 
تطوير  مبهامت  تعنى  الكندية. 
لها،  والتخطيط  الجوية  املالحة 
الجوي  النقل  صناعة  عىل  والعمل 

وضامن امنه وسالمته. 
الحوادث  يف  التحقيق  ايضا  تتوىل 
عمليات  بتنظيم  وتقوم  الجوية، 
الحدود،  وعبور  الدول،  بني  املالحة 

ومنع املخالفات. 

“ايكاو”

 

فئة ثالثةفئة ثانيةفئة اوىلارقام مميزة

46716781842عدد االرقام املميزة املوجودة

374154224عدد االرقام املميزة املطلوبة

9315241618عدد االرقام املميزة املتبقية

الصفحة الرابعة حيث يتم التجديد بخط اليد.يرشح كيف ُيقرأ جواز السفر اللبناين.

20152016

تاريخ االنجازعدد الجوازات املنجزةتاريخ االنجازعدد الجوازات املنجزة

71502/01/201581602/01/2016
81905/01/201569004/01/2016
90007/01/2015103105/01/2016
164308/01/2015191807/01/2016
83709/01/2015238408/01/2016
96910/01/2015285109/01/2016
95012/01/2015335611/01/2016
115513/01/2015352212/01/2016
131914/01/2015392913/01/2016
118615/01/2015277114/01/2016
122916/01/2015283515/01/2016
106517/01/2015178916/01/2016
99419/01/2015200318/01/2016
135520/01/2015231519/01/2016
146821/01/2015266220/01/2016
114422/01/2015195121/01/2016
122423/01/2015226222/01/2016
121724/01/2015168823/01/2016
103126/01/2015193225/01/2016

جدول مقارنة بعدد جوازات السفر التي نُظمت يف الفرتة نفسها 
من 2 كانون الثاين حتى 25 كانون الثاين من عامي 2015 و2016

يف  لجنة  مثة  البيومرتي.  الجواز  صدور 
املديرية تعمل عىل هذا املوضوع لريسل يف 
مرشوع قانون اىل مجلس النواب لتعديل 
سنوات  تحسم  مل  عليها.  االبقاء  او  املدة 
صالحية جواز السفر البيومرتي حتى االن. 
ما  الصالحية  مدة  ترتاوح  ان  اقرتاح  مثة 
املديرية  سرتفع  سنوات.  وعرش  سنة  بني 
اقرتاحاتها اىل مجلس النواب، وهو صاحب 

القرار النهايئ يف هذا االمر.

املواطنني  بتعويض  يطالب  َمن  مثة   ■
الذين استبدلوا جوازات سفرهم املجددة 

ومل تنته بعد صالحيتها؟
□ الرسوم التي ُنحّصلها تعود اىل مصلحة 
من  واالعفاء  املال،  وزارة  يف  الخزينة 

الرسوم  يحتاج اىل قانون. 

يحصل  التي  املميزة  االرقام  عن  ماذا   ■
املواطن؟  عليها 

□ مثة تعليامت وقانون معمول بهام يف 
هذا املوضوع منذ عام 2003. من حق 
ان  مميز  رقم  عىل  الحصول  يريد  َمن 
وتذهب  املقابل،  يف  ماليا  مبلغا  يدفع 

عندما  املال.  وزارة  اىل  الرسوم 

داخل دائرة العالقات العامة.
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املعمول  الحايل  السفر  جواز  صدر 
االرقام  تحددت   ،2003 عام  منذ  به 
السفر يف ثالث فئات:  املميزة لجوازات 
َمن  نسبة  تصل  ال  وثالثة.  وثانية  اوىل 
الذين  اىل 5% من  الفئات  يطلب هذه 
سفر.  جوازات  عىل  للحصول  يتقدمون 
حصول  منع  االجراء  هذا  من  الهدف 
الطرق  اعتامد  او  والتنفيعات  الواسطة 
مميزة.  ارقام  عىل  للحصول  امللتوية 
السفر  جواز  صاحب  الرقم  هذا  يخدم 
انتهاء صالحية الجواز املحددة  اىل حني 
اىل  نقله  ميكنه  وال  سنوات،  بخمس 
جواز سفر جديد، وتتبع بلدان عدة يف 
النقطة  تبقى  االجراء.  هذا  مثل  العامل 
املميزة   باالرقام  املتاجرة  منع  املحورية 

لجوازات السفر.

املهندس  املدين  للطريان  العام  املدير  يعرّب 
عن  العام”  لـ“االمن  الدين  شهاب  محمد 
ارتياحه اىل التعاون القائم بني ادارته واملديرية 
العامة لالمن العام، وتنفيذ ما تطلبه “ايكاو” 
حفاظا عىل سالمة املسافرين وموقع لبنان يف 

حقل الطريان. 
من  مراسلة  “تلقينا  السياق:  هذا  يف  يرشح 
السفر  بجواز  العمل  وقف  بوجوب  “ايكاو” 

العمل  من  االنتهاء  وتاليا  آليا،  املقروءة  غري 
ترشين  اىل  يدويا  املجددة  السفر  بجوازات 
الدولية  املنظمة  اشرتطت   .2015 الثاين 
آليا.  السفر  جواز  كل  قراءة  رضورة  للطريان 
برئاسة  حصلت اجتامعات سابقة عام 2012 
“ايكاو” مع بلدان عدة منعا لحصول اعامل 
تزوير يف الجوازات، وتحديد السلطات االمنية 
الرسمية هوية صاحب اي جواز من دون اي 
عراقيل. يبقى الهدف الرئييس من هذا االجراء 
توفري سالمة املسافرين وحركة الطريان. طلبت 
هذا  تطبيق  االعضاء  الدول  كل  من  املنظمة 

االمر”.
تؤديه  الذي  بـ“الدور  الدين  شهاب  واشاد 
املديرية العامة لالمن العام يف هذا املوضوع، 
مجددة  سفر  جوازات  تصدر  تعد  مل  التي 
يدويا بغية السري يف هذا الحقل مع ما تنفذه 

البلدان املتطورة. 
االمن  مع  دائم  تواصل  عىل  جهتنا  من  نحن 
ابلغتنا  ما  “ايكاو”.  تطلبه  ما  لتطبيق  العام  
ولقينا  املديرية  اىل  مبارشة  ارسلناه  اخريا  به 

منها كل التجاوب والتعاون املطلوبني وبرسعة 
كبرية. اشري هنا اىل ان قرارات “ايكاو” ملزمة، 
وعدم تطبيقها يؤدي اىل منع طائرات الرشكات 
املديرية  منا  طلبت  لبنان.  اىل  املجيء  من 
العامة لالمن العام مخاطبة “ايكاو” والطلب 
منها االستمهال يف شأن جوازات سفر الالجئني 
الفلسطينيني يف لبنان اىل حني اصدار جوازات 
السفر البيومرتية قبل اواخر السنة الجارية”. 
ننوه  املدين  الطريان  يف  “نحن  اضاف: 
الن  العام  االمن  اتخذها  التي  باالجراءات 
الجواز الحايل معتمد يف كل الدول، والجوازات 
بها  والعمل  الصدارها  يعد  التي  البيومرتية 
غري  مواصفات  ووفق  جدا،  حديثة  ستكون 
العاملية  الرشوط  للتزوير، وتتمتع بكل  قابلة 
يعد  املهمة  هذه  من  االنتهاء  املطلوبة. 
لـ”ايكاو”  توجد  ال  املناسبة  يف  كبريا.  انجازا 
اي مالحظات عىل طبيعة عملنا وتعاوننا مع 
العام  االمن  مقدمها  ويف  املختصة،  الجهات 
تطبيق  ومنها  مشكورة  مببادرات  يقوم  الذي 

ما تطلبه ايكاو”.

الطيران املدني: 
ننّوه بانجازات االمن العام واجراءاته

املدير العام للطريان املدين املهندس محمد شهاب الدين.

70 سنة من األمن العام

تعلن المديرّية العاّمة لألمن العام
 تصميمهــا المثابرة حتى النهاية.

مواطنون يتقدمون مبعامالت تجديد جواز السفر.
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والبلديات  الداخلية  لوزاريت  التابعة 
العامة  املديرية  عرب  واملغرتبني،  والخارجية 
لالمن  العامة  واملديرية  الشخصية  لالحوال 
االستقصاءات  اجراء  عليها  التي  العام 
وتستعني  والوثائق،  املستندات  يف  والتحقيق 
البلدة  وشيوخ  االختيارية  والهيئات  باملخاتري 
تجده  ما  فيها، وكل  بهم  املوثوق  واالشخاص 
مهلة  خالل  القضية  وانارة  للتحقيق  مفيدا 
يف  تنشأ  لجنة  مع  الجميع  يتعاون  محددة. 
وزارة الداخلية مبرسوم بناء عىل اقرتاح رئيس 
وتضم  املختصني،  والوزراء  الوزراء  مجلس 
لالحوال  العام  واملدير  رئيسا،  عدليا  قاضيا 
الخارجية  وزارة  من  وموظفا  الشخصية، 
يسميه الوزير كعضو مقرر. يكون لكل عضو 

من اللجنة عضو رديف.
تنتهي اعامل اللجان بصدور مرسوم بالقبول، 
يف  اليمني  قسم  اىل  العالقة  صاحب  ويدعى 
مهلة خمس سنوات من تاريخ صدور املرسوم، 
اخرتت  انني  العظيم  بالله  "اقسم  وفيه: 
استعادة الجنسية اللبنانية مبلء اراديت وكامل 

حريتي". 

تثبت  التي  واملستندات  بالوثائق  مرفقا  له 
اقاربه  احد  او  اصوله  احد  او  له  اسم  توافر 
االحوال  سجالت  يف  يف  الرابعة  الدرجة  حتى 
الشخصية القدمية، او اي من الوثائق الرسمية 
به  املتعلقة  القضاء  او  االدارة  عن  الصادرة 
الوثائق  كام  اقاربه.  احد  او  اصوله  احد  او 
او  القضاء،  او  االدارة  عن  الصادرة  الرسمية 
املعرتف  الدينية  الطوائف  سجالت  قيود  يف 
اليه  تشري  التي  عنها  الصادرة  والوثائق  بها، 
او اصوله او اقاربه. كام وجود اقرباء لبنانيني 
له يف الحي الذي يّدعي االنتامء اليه، ودرجة 
القرىب التي تربطه بهم. كام بالنسبة اىل متلكه 
بطريق  به  اتصلت  لبنان  يف  عقارية  حقوقا 

االرث عن لبناين. 
تحدد سري  ادارية  بآلية  الجديد  القانون  قال 
املديريات  بني  الجنسية  استعادة  معاملة 

ال يفّرق قانون استعادة 
الجنسية بني لبناني وآخر، 

ودين وآخر

جورج شاهني
georgestchahine@gmail.com

مسيرة 27 عامًا طوت صفحة إهمال 

إستعادة الجنسية باٌب على املتحّدرين
من  واسعة  مساحة  اللبنانية  الجنسية  استعادة  رشوط  بتحديد  املطالبة  شغلت 
الجدل، وتوزعت املواقف منها عىل خلفيات سياسية وطائفية ومذهبية، اىل ان اقر 
مجلس النواب يف 24 ترشين الثاين 2015 القانون بشبه اجامع، ما يتيح للمتحدرين 

من اصل لبناين استعادة الجنسية االم

البحث  استغرقها  التي  املحطات  امتدت 
صدور  قبل  اللبنانية،  الجنسية  استعادة  يف 
انتهى  ان  اىل  عاما   27 اىل  وبعده،  القانون 
ملَن  القانون  يتيح  النور.  بابصارها  املطاف 
اولهام  لرشطني:  تبعا  استعادتها  يستحقها 
"اذا كان متواجدا هو او احد اصوله البيه او 
اقاربه البيه حتى الدرجة الرابعة عىل االرايض 
لدى   1921 عام  احصاء  بّينه  كام  اللبنانية 
وزارة الداخلية والبلديات والسجالت العائدة 
اليه". وثانيهام "اذا اكتسب هو او احد اصوله 
يف  اللبنانية  الجنسية  املذكورين  اقاربه  او 
 1925/1/19 يف  الصادر  الجنسية  قانون  ظل 
والقوانني الالحقة له، واغفل يف ما بعد هو او 

احد فروعه استعادتها او املطالبة بها".
يف االجراءات االدارية، عىل الراغب يف استعادة 
او عرب وكيل  التقدم بطلب شخيص  الجنسية 

تحقيق

يقول النائب نعمة الله ايب نرص، احد ابرز 
الساعني اىل اصدار قانون استعادة الجنسية 
عاما  امينا  كان  عندما   1988 عام  منذ 
للرابطة املارونية ثم بعد انتخابه نائبا عام 
2000، ان ما انجزه مجلس النواب "انصف 
الحروب  بفعل  هاجروا  اللبنانيني  من  فئة 
من  الحفادهم  وسمح  والفنت،  واملجاعة 
واالجداد،  اآلباء  جنسية  باستعادة  الذكور 

أبي نصر: لم يكن مقبوالً 
إستمرار تهميش املغتربني

مّنة  وليس  علينا،  وواجب  لهم  حق  وهذا 
من احد، وفيه مصلحة لهم وللبنان".

شبه  االهامل  سياسة  عىل  "ردا  يضيف: 
اعتمدتها  التي  املغرتبني  لحقوق  املتعمد 
يف  الحكم  عىل  تعاقبت  التي  الحكومات 
لبنان منذ االستقالل حتى اليوم، وردا عىل 
الجنسية  مبنح  البلد  بدميوغرافيا  التالعب 
اللبنانية لغري مستحقيها من خالل مراسيم 

اللبنانية،  والقوانني  للدستور  مخالفة 
من  مربمجة  بحملة   1975 عام  منذ  قمت 
الدولة  االعالم طالبت خاللها  خالل وسائل 
اللبنانية باصدار القوانني التي تتيح البنائنا 
حقوقهم  استعادة  العامل  يف  املنترشين 
االقرتاع  يف  كحقهم  واالجتامعية،  السياسية 
النيايب،  املجلس  يف  ومتثيلهم  والرتشح 
الجنسية  استعادة  يف  حقهم  وباالخص 

اسوة مبا هو معمول به يف كل دول العامل. 
تحقيق  جاهدا  حاولت  نائبا  انتخايب  بعد 
هذه املطالب من خالل اقرتاحات القوانني 
النواب، كاستعادة  التي قدمتها اىل مجلس 
لبناين،  اصل  من  للمتحدرين  الجنسية 
النيابية  االنتخابات  يف  املغرتبني  وارشاك 
املجلس  يف  ومتثيلهم  وترشيحا،  اقرتاعا 
بينهم،  من  ينتخبونهم  نواب  خالل  من 
ذلك،  اىل  االغرتابية.  البطاقة  اعتامد  كذلك 
النواب يف  اىل مجلس  االقرتاح  قدمت هذا 
االدارة  لجنة  اىل  فاحيل   2003 ايلول   10
من  اكرث  عقدت  التي  النيابية  والعدل 
خمس عرشة جلسة ناقشته خاللها من كل 
جوانبه، حرضها وزراء الداخلية والخارجية 
الشخصية.  لالحوال  العام  واملدير  والعدل 
الثاين  كانون   2 يف  فرعية  لجنة  ُعينت  كام 
رئيسا  الساحيل  نوار  النائب  قوامها   2006
واالعضاء نعمة الله ايب نرص وسمري الجرس 
وانطوان  الخليل  وانور  كنعان  وابراهيم 
وزارات  عن  وممثلني  عسريان  وعيل  زهرا 
وخلصت  والخارجية.  والداخلية  العدل 
بشبه  معدال  االقرتاح  اقرار  اىل  اللجنتان 
الدفاع  لجنة  اىل  احيل  بعدها  اجامع. 
فاحيل  تعرث،  حيث  والبلديات  والداخلية 
االعضاء  كان  وبينام  املشرتكة.  اللجان  اىل 

يناقشونه بني مؤيد ومعارض، ُقّدم االقرتاح 
بصفة  والعدل  االدارة  لجنة  اقرته  كام 
مدعوما  النواب،  مجلس  اىل  مكرر  معجل 
التغيري  وتكتل  اللبنانية  القوات  كتلة  من 
بشبه  العامة  الهيئة  فاقرته  واالصالح، 
وحمل   ،2015 الثاين  ترشين   24 يف  إجامع 
الرقم 2015/41. حينها تقدمت كتلة اللقاء 
 2015 االول  كانون   11 يف  الدميوقراطي 
بطعٍن امام املجلس الدستوري، فرده يف 7 
ومعارضة  اجامع  بشبه   2016 الثاين  كانون 
اآلن  العربة  اعضاء.  عرشة  من  واحد  عضو 

تكمن يف التنفيذ".

القانون  تسييس  اىل  سعى  َمن  مثة   ■
هذه  تنفي  التي  العوامل  ما  وتطييفه. 

الصيغة عنه؟

عىل  وآخر  لبناين  بني  القانون  يفّرق  مل   □
عىل  فنّص  وآخر،  دين  بني  وال  االطالق، 
سجالت  يف  مدرجا  اسمه  كان  َمن  كل  ان 
االحصاء التي اجريت اعوام 1921 -  1924 
له  مهاجرين،  و1932  ومهاجرين  مقيمني 
الحق يف ان ميارس حقه يف اختيار الجنسية 
يف  املدرجة  االسامء  ان  علام  اللبنانية. 
لبنانيني  اشخاص  اىل  تعود  السجالت  هذه 
ومن  استثناء  دون  من  الطوائف  كل  من 
املذاهب،  كل  ومن  اللبنانية،  املناطق  كل 
الحروب  اثر  وهؤالء هاجروا يف حينه عىل 
التي  الكربى  املجاعة  وخصوصا  والفنت 
الكونية  الحرب  اثناء  يف  باللبنانيني  حلت 
برا  لبنان  جبل  عىل  الحصار  بفعل  االوىل، 
اىل  ينتمون  املغرتبني  ان  مقولة  ان  وبحرا. 
من  تنطلق  فقط خاطئة  طوائف مسيحية 
مسيحيا  ليس  االغرتاب  سياسية.  اعتبارات 
يسجلون  الذين  ان  ذلك  يؤكد  فقط. 
السفارات  يف  اليوم  واوالدهم  زيجاتهم 
بل  الطوائف.  كل  من  هم  والقنصليات 
عىل  ارصوا  املسيحيني  ان  الوحيد  الفارق 
املغرتبني  اعطاء  قانون كهذا بهدف  اصدار 
لبنان،  يف  االستثامر  يف  وترغيبهم  الجنسية 
وخلل  غنب  من  بهم  لحق  ما  وتعويض 
منح  مراسيم  لبنان من جراء  دميوغرايف يف 
ال  الناس  حق  وجه  دون  من  الجنسية 
االغرتاب  اوالدنا يف  ُحرم  بينام  يستحقونها. 

من استعادة جنسية اجدادهم.  

اقراره  القانون يف مراحل عدة قبل  َعرَبَ   ■
املقررة  الالحقة  الخطوات  ما هي  وبعده. 

التنفيذ؟ ليدخل حيز 
□ اوال، يقتيض جمع صور طبق االصل عن 
اعالن  بعد  اجريت  التي  االحصاء  سجالت 
 1921- سجالت  اي  الكبري،  لبنان  دولة 
بالطرق  وابالغها  ونرشها  و1932   1924
السفارات  كل  اىل  والقانونية  الحديثة 
العامل  يف  املنترشة  اللبنانية  والقنصليات 
طالب  يتأكد  حتى  عليها،  االطالع  بغية 
كان  اسمه  ان  من  الجنسية  استعادة 
مدرجا او اسم احد اصوله الذكور البيه او 

اقاربه الذكور البيه حتى الدرجة الثانية 

النائب نعمة الله ايب نرص.
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استدرج قانون استعادة الجنسية نواب "اللقاء الدميوقراطي" اىل التقدم مبراجعة طعن لدى 
املجلس الدستوري يف 11 كانون االول 2015، قالوا فيها "ان القانون وضع استثناء غري مربر 
عىل قاعدة تصنيف جغرايف وعرقي ورمبا مذهبي، وهي قاعدة عنرصية مخالفة للدستور 
والعرق  الجنس  لناحية  التمييز  بينهم، وعدم  ما  املساواة يف  املواطنني  لجميع  الذي ضمن 
والدين واالنتامء. وهذا ما دفع املجلس النيايب عند مناقشته القانون اىل اقرار توصية بتفسري 
الفقرة املتعلقة بالتابعية للدول التي انفصلت عن السلطنة العثامنية، بحيث ال تقيم متييزا 

ما بني لبنانيي االصل وحقوقهم، ما يشكل انتهاكا لحقوقهم التي كفلها الدستور". 
وبررت مراجعة الطعن االسباب:

التي تنص عىل ان   الفقرة "ب" من مقدمة الدستور  القانون املطعون فيه  "اولها، مخالفة 
لبنان "ملتزم مواثيق االمم املتحدة واالعالن العاملي لحقوق االنسان، وتجسد الدولة هذه 

املبادئ يف كل الحقول واملجاالت من دون استثناء". 
الفقرة  تنص  اذ  الدستور.  مقدمة  من  و"ي"  و"ط"  "ج"  الفقرات  القانون  مخالفة  ثانيها، 
"ج" عىل "املساواة يف الحقوق والواجبات بني جميع املواطنني من دون متايز او تفضيل". 
وتنص الفقرة "ط" عىل ان "ال فرز للشعب عىل اساس اي انتامء كان وال تجزئة وال تقسيم 
وال توطني". وجاء يف الفقرة "ي" ان "ال رشعية الي سلطة تناقض ميثاق العيش املشرتك". 

والقانون املطعون فيه يف الفقرة املشار اليها ُيشكل مخالفة لهذه املقدمة الدستورية.
ثالثها، مخالفة القانون املادتني السادسة والسابعة من الدستور. اذ تنص املادة السادسة عىل 
"ان الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد مبقتىض القانون"، واملادة 
السابعة عىل ان "كل اللبنانيني سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق املدنية 

والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة من دون ما فرق بينهم".

... ورّد املجلس الدستوري: 
ال مساواة بني أفراد

في أوضاع قانونية مختلفة
الجديد  العام  له مطلع  قرار  اول  الدكتور عصام سليامن يف  برئاسة  الدستوري  املجلس  رد 
باجامع اعضائه ومخالفة نائب الرئيس القايض طارق زيادة، يف 7 كانون الثاين 2016، الطعن 
يف االساس، مؤكدا ان "املساواة بني املواطنني تكون بني االفراد املنضوين يف اوضاع قانونية 

واحدة، وال تكون بني اشخاص وفئات منضوية تحت اوضاع قانونية مختلفة". 
وقال املجلس الدستوري يف قراره: "مبا ان الذين مل يختاروا تابعية احدى الدول التي انفصلت 
عن السلطنة العثامنية من جهة، والذين اختاروا تابعية احدى هذه الدول من جهة اخرى، 
ليسوا يف الوضع القانوين نفسه، امنا يف وضعيتني قانونيتني مختلفتني، فال يطبق عليهم مبدأ 
املساواة املنصوص عليه يف الدستور ويف االعالن العاملي لحقوق االنسان. ومبا ان َمن اختار 
انتامؤه  وتكرس  الجنسية،  يف  حقه  نال  العثامنية  السلطنة  عن  انفصلت  ما  دولة  جنسية 
القانوين والسيايس اىل هذه الدولة، ومل يعد له بالتايل الحق يف جنسية دولة اخرى منفصلة 

عن السلطنة العثامنية".

طعن "اللقاء الديموقراطي":
 القانون مّيز بني اللبنانيني

يف  الحق  له  فيكون  السجالت  هذه  يف 
مهمة  وهذه  الجنسية.  باستعادة  املطالبة 
وزارة الخارجية واملغرتبني واملديرية العامة 
ثانيا، انشاء لجنة لدى  لالحوال الشخصية. 
نص  حسبام  والبلديات  الداخلية  وزارة 
القانون مؤلفة من قاض عديل من الدرجة 
يسميه  اداري  قاض  او  االقل  العارشة عىل 
القضاء  مجلس  موافقة  بعد  العدل  وزير 
لالحوال  العام  املدير  ومن  رئيسا،  االعىل 
للمغرتبني  العام  واملدير  عضوا،  الشخصية 
اللجنة  عضوا، مع خمسة موظفني. تشكل 
كام  والبلديات.  الداخلية  وزير  من  بقرار 
اللجنة  تشكيل  وجوب  عىل  القانون  نّص 
صدور  تاريخ  من  واحد  شهر  مهلة  خالل 
تاريخه  حتى  اللجنة  ان  يالحظ  القانون. 
الخارجية  وزارة  ان  رغم  بعد،  تشكل  مل 
اىل  املعنى  بهذا  كتابا  حررت  واملغرتبني 

الداخلية. وزير 

مثة  هل  القانون؟  من  املأمول  هو  ما   ■
سيستعيدون  َمن  عدد  عىل  يدل  احصاء 

اللبنانية؟ الجنسية 
هذا  من  سيستفيدون  الذين  حتام   □
مبئات  وال  باملاليني  يكونوا  لن  القانون 
الذين  املتحدرين  ان  بدليل  اآلالف، 
يستفيدون منه ولدوا يف الخارج وانصهروا 
وال  العربية،  يجيدون  ال  مجتمعاتهم،  يف 
وغالبيتهم  االجداد،  وطن  يف  ارضا  ميلكون 
الوطن.  يف  انسبائهم  من  احدا  يعرفون  ال 
وطنهم  اىل  تشّدهم  العاطفة  وحدها 
الحق يف  التي ستامرس هذا  فالنسبة  االم. 
ال  وقد  ضئيلة،  ستكون  الجنسية  استعادة 
او 2% من االشخاص  رأينا %1  تتجاوز يف 
السجالت،  هذه  يف  اسامؤهم  الواردة 
وسيكونون من دول مختلفة خصوصا من 
امريكا الالتينية. لكن اصدار القانون واجب 
الزمالء  احد  وصفه  وقد  رضوري،  وامر 
قانون  بانه  اللبناين  االغرتاب  يف  الضليعني 
عىل  املغرتب  اللبناين  عتب  العتب،  رفع 
االخري  هذا  اهامل  بفعل  املقيم  اللبناين 

البنائه يف االغرتاب.
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من الخدمات الشخصية او للمناطق والظهور 
االكرب  الجزء  االمور  هذه  تستغرق  االعالمي. 
غالبية  ان  الثاين  السبب  النائب.  وقت  من 
النواب يركزون عىل  العمل الخدمايت والظهور 
العمل  انعدام  ثغرة  يسدان  اللذين  االعالمي 
الرقايب يف املجلس ودوره يف املناقشة السياسية 
العامة. فاملجلس مقرص يف ادواره الرئيسية يف 
الجلسات  عدد  احصيت  وقد  الرقايب،  العمل 
التي عقدت ملساءلة الحكومة واستجوابها منذ 
اتفاق الطائف اىل اليوم، فتبني انها ال تتجاوز 
18 جلسة. يف حني اننا اذا قارنا متوسط عدد 
الجلسات يف برملانات اخرى نجد الفارق كبريا. 
ومراقبة  الحكومة  مساءلة  الربملان  وظيفة 
ومناقشة  الوطني  الحوار  اىل  اضافة  اعاملها، 
هذا  ان  الواقع  والترشيع.  العامة  السياسات 
الحكومات  مدار  عىل  معدوما  بات  الدور 
املتعاقبة. ما اقوله ليس افرتاء، بل مبني عىل 
ارقام. مثة  نواب تخصصوا يف الظهور االعالمي، 
التي  الفئة  اما  الخدمايت.  العمل  يف  وآخرون 
الحوار   .%10 تتعدى  فال  الترشيع  يف  تعمل 
للتذكري،  االعالم.  وسائل  يف  يكون  ال  الجدي 
مرة  االنعقاد   الربملان  الفرنيس  الدستور  يلزم 
ما  وهذا  واالستجوابات،  لالسئلة  االسبوع  يف 
تفعله ايضا برملانات عربية. اما عندنا فاصبح 
العمل الترشيعي من اختصاص عدد قليل من 

النواب يتوزعون عىل كل الكتل.

■ ملاذا املشاريع واقرتاحات القوانني عالقة يف 
ادراج اللجان طوال هذه االعوام؟

ووجدت   2009 عام  حتى  باحصاء  قمت   □
تزال  ال  ومرشوع  اقرتاح   300 يقارب  ما  ان 
كبري وجزء  اىل خلل  العدد  عالقة. يؤرش هذا 
امللفات.  هذه  ادارة  كيفية  يف  يتمثل  منه 
تعمل  التي  فاعلية  االكرث   اللجان  تبقى 
املال  العامة،  االشغال  والعدل،  االدارة  هي: 
شبه  البقية  والدفاع.  الداخلية  واملوازنة، 
يف  املجلس  ينشط  ظرفيا.  تعمل  او  منعدمة 

يف  العضو  عنها  تحدث  النيابية،  اللجان  يف 
مخيرب  غسان  النائب  والعدل  االدارة  لجنة 
لـ"االمن العام"، وارجع السبب االسايس اىل ان 
النواب ينرصفون اىل العمل الخدمايت،  غالبية 
ويتفرغون للظهور يف وسائل االعالم بدال من 
يف  "نعيش  قائال:  الترشيع،  اعامل  يف  الغوص 

عصفورية دستورية". 

الربملان  يف  الترشيعي  العمل  ترى  كيف    ■
وخصوصا يف الدورة االخرية؟

اىل  الترشيعي  العمل  يف  البطء   يرجع    □
القليل  بالوقت  يرتبط  االول   عدة.  اسباب 
الترشيعي.  العمل  يف  النائب  يستثمره  الذي 
مرد ذلك اىل اعتبارات منها ان الناخب اللبناين 
مجموعة  اداء  من  اكرث  النائب  من  يتوقع  ال 

رضوان عقيل

مئات المشاريع عالقة في البرلمان منذ أكثر من 13 سنة
مخيبر: منذ 2005 نعيش في عصفورية دستورية

مل ينتظم عمل مجلس النواب يف االعوام االخرية بسبب الخالفات السياسية التي 
عصفت بكتله، فحيل دون اي مرشوع وان كان محل اهتامم املواطنني. االمر الذي 
جمد مئات االقرتاحات املحالة اىل اللجان املختصة. استوطنت يف ادراجها ما عدا قلة 

منها صار اىل انجازها من دون ان تختتم رحلتها امام الهيئة العامة 

اىل  تعود  الربملان  يف  واقرتاحات  مشاريع  مثة 
او  سابقون  نواب  بعضها  قدم   ،2003 عام 
حلوا يف  َمن  يتبنها  ومل  اصحابها  بعض  مات  
املشاريع  احياء  عىل  يقدموا  مل  مقاعدهم. 
مواضيع  وتناولت  يتيمة  اضحت  وقد  تلك 
اليوم،  اىل  اللبنانيني  اذهان  عن  تغيب  ال 
كاالصالح االداري ومنح الجنسية الوالد املرأة 
املتزوجة من اجنبية.  مثة اقرتاحات  اللبنانية 
لواءها  انتخابهم، وحمل  قدمها نواب مل يعد 
قانون  تعديل  كاقرتاح  لهم  زمالء  بعد  ما  يف 
بعضها.  عىل  تعديالت  واجروا  العقوبات، 
يقاتل ايضا نواب النجاز مشاريع وحملها من 
الهيئة  اىل  املشرتكة وصوال  اللجان  اىل  اللجان 

العامة للمصادقة عليها.
املشاريع  مسرية  تعرتض  التي  العراقيل  وفرة 

تحقيق
تصادق  التي  العامة  الهيئة  من  اكرث  اللجان 
ان  حني  يف  جدا،  كبرية  برسعة  القوانني  عىل 
القانون  مناقشة  تستغرق  اخرى  برملانات  يف 
ال  وتاليا  العامة،  الهيئة  يف  طويلة  جلسات 
التقليد  املناقشة.  النواب يف  توجد همة لدى 
هو  القوانني  مطبخ   ان  اللبناين  الربملان  يف 
ما  للمصادقة، وقليال  اللجان، واملجلس مكان 
تصل اىل الهيئة العامة  قوانني تناقش بطريقة 
النواب  غالبية  بان  اقرار  مثة  وعميقة.  دقيقة 
تقنية  مسائل  ومثة  يحصل،  ماذا  يعرفون  ال 
مرتبطة بقلة فاعلية نقل املعلومة اىل النواب 
يف الهيئة العامة. عدد انعقاد الجلسات العامة 
السنة  يف  الجلسات  ومتوسط   جدا،  قليل 
الواحدة من الطائف اىل اليوم ثالث جلسات، 
بينام يف  دول اخرى تنعقد جلسة او جلستان 
عمل  وسط  يحصل  الرتاكم  هذا  االسبوع.  يف 
بطيء يف االصل، وتصل عىل نحو غري مكتمل 
اىل النواب يف الهيئة العامة الذين ال يطلعون 
االولويات.  قصة  تبقى  كاملة.  ملفاتهم  عىل 
فاذا وجد 300 نص كيف تحدد؟ يف املؤسسات 
تحدد االولويات عرب اجهزة يف املجلس، اي عرب 
اللجان ومقرريها، وكانت تنعقد  لجنة رؤساء 
عىل نحو غري رسمي وغري منصوص عليها يف 
النظام الداخيل، ومل تكن تنعقد  بانتظام اال يف 
فرتة وجيزة جدا. لكن ما لبث ان انقطع هذا 
التقليد. كان الهدف منها تنسيق اللجان يف ما 
االجندة  توضع  املغرب  مثل  بلدان  يف  بينها. 
لبنان  يف  عندنا  اما  كاملة.  لسنة  الترشيعية 
فال يتم التنسيق، واالولويات يحددها الوضع 
تفرض  طاغية  مواضيع  يف  والسياسات  العام 
نفسها. تأيت االولويات عىل شكل "تدفيش" من 
خالل طلب رئيس الحكومة من رئيس املجلس 
الترسيع يف مرشوع ما "وعىل الطلب". رئيس 
وتنتقل  مناسبا،  يراه  ما  يضع  عندنا  اللجنة 
اللجان  تنسيق.  دون  من  املهمة  املواضيع  
املشرتكة تجتمع اقل وعندها مسؤوليات اكرب. 
مثة رزمة من النصوص املحالة اىل هذه اللجان 
انعقادها  قلة  بسبب  لكن  ترسيعها،  بغية 

تعطل القوانني.

■ هل من مثل عىل ذلك؟
غاية  وهو  العامة،  املناقصات  قانون   □

الفساد  نكافح  ان  نستطيع  ال  االهمية.  يف 
الصفقات  قانون  ملرشوع  جديد  بنظام  اال 
املشرتكة  اللجان  اىل  تحويله  تم  العمومية. 

والله يعلم اين هو. 

■ ملاذا اذا يتسابق النواب عىل االنضامم اىل 
اللجان ما دام اكرثها ال يعمل؟

نجهد  يحرضون.  ال  اللجان  اعضاء  معظم   □
يف لجنة االدارة والعدل  لتأمني الثلث، وهذا 
العمل  يف  للنواب  القليل  االلتزام  عىل  يدل  
الترشيعي. ال بد من االشارة اىل ان االمكانات 
ايضا، الن يف مجالس  املساعدة للجان ضئيلة 
القانونيني  من  عمل  فريق  يوجد  اخرى 
واالختصاصيني. حاول املجلس مرات اتباع هذا 
االمر وفشل.  سمى مستشارين مل يكونوا من 
تعزيز  يف  عندنا  التجربة  تنجح  ومل  الفاعلني، 
السبب  لهذا  الربملانيني.  املساعدين  قدرات 
النائب  ويساعد  متخصصة،  لجان  توجد 
املوظفني  من  اداريون  معاونون  اللجان  يف 

وعددهم قليل.

هي  النواب  بني  السياسية  الخالفات  هل   ■
التي تعرقل  املشاريع؟

املعرقلة  هي  السياسية  الخالفات  ليست   □
من  وتقنية.  سياسية  نوعان،  العراقيل  دامئا. 
والبحث يف  الخالفات  تذليل  املجلس  مهامت 
الحوار اليجاد الحلول. هناك قانون عىل رأس 
اننا يف عصفورية  املوازنة.  قانون  القامئة هو  
موازنة.  بال  تعمل  دولة  ظل  يف  دستورية 
تأمني  بهدف  العامل  يف  الربملانات  انشئت 
الرقابة عىل الحكومات. نحن نعيش يف هذه 
االكرب  التقصري   .2005 عام  منذ  العصفورية 
يقع يف هذا القانون، والسياسة  اكرب معرقل. 

يبقى قانون االنتخاب الذي تعرقله الخالفات 
تعود  ثالث  مثل  مثة  اقراره.  ومتنع  السياسية 
فيه العرقلة اىل اسباب فنية وتقنية اكرث منها 
سياسية هو قانون املعامالت االلكرتونية الذي 
ال يزال عالقا منذ عام 2003، ومل يقر يف اللجان 
تحضريا اليصاله اىل اللجان املشرتكة. يف بعض 
يؤدي  القوانني  صياغة  سوء  ان  نرى  الحاالت 
اىل عرقلتها. البعد التقني يساعد عىل الترشيع 
السليم. نعمل حاليا عىل وضع دليل  العميل 
للصياغة الترشيعية يف الربملان، نأمل يف ان يتم 
االنتهاء منه يف اللجنة التي اترأسها وسنقدمه 
دليل  مثابة  سيكون  اشهر.  ثالثة  نحو  بعد 
اسرتشادي، واتعاون يف وضعه مع الزميل سمري 
ضاهر  عدنان  للمجلس  العام  واالمني  الجرس 
ومديرين عامني متخصصني. هذا الجهد الذي 
نقوم  به يتم بالتعاون مع االتحاد االورويب.  

■ اين اصبحت السلة التي تعمل لجنة االدارة 
والعدل عىل انجازها؟

□ هذه  السلة غاية يف االهمية تعمل عليها 
متكامل  نظام  اليجاد  والعدل  االدارة  لجنة 
ادعي  االمر  هذا  انجز  اذا  الفساد.  ملكافحة 
منذ  ستتحقق  ايجابية  خطوة  اكرب  ان  القول 
اىل  ووصلت  اليوم،  اىل  الشهابية  الحقبة 
من   رزمة  وهي  االنجاز،  من  متقدمة  مرحلة 
القوانني. ما انجز هو قانون الحق يف الوصول 
الفساد،  اىل املعلومات، قانون حامية كاشفي 
اعادة  الفساد،  ملكافحة  وطنية  هيئة  انشاء 
صياغة قانون االثراء غري املرشوع، نظام جديد 
النصوص  هذه   املالية.  الذمة  عن  للترصيح 
االنجاز،  قيد  وواحد  منجزة،  شبه  اصبحت 
وثالثة امام الهيئة العامة. تعمل لجنة االدارة 
هذه  الرقابية.  السلطات  تعزيز  عىل  والعدل 
الجارية.  السنة  يف  منجزة  ستكون  السلة 
االداري  القضاءين  عىل  يدها  اللجنة  وضعت 
املشرتكة  اللجان  يف  وتطويرهام.   والعديل  
العمومية.  والصفقات  العامة  العقود  قانون 
من دون تحقيق هذه الرزمة ال ميكن مكافحة 
هذا  يف  يبذل  جدي  جهد  هناك  الفساد. 

الخصوص مع تذليل للصعوبات السياسية.

■ ماذا تعملون يف مجال حقوق االنسان؟

النواب يركزون على  
الخدمات والظهور 
االعالمي لسد ثغرة 

انعدام العمل الرقابي 

عضو لجنة االدارة والعدل النائب غسان مخيرب. 
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مالحظاتالسنةنص املرشوع
مل يدرس2003 تنظيم املهن البرصية يف لبنان

مل يدرس   2005عقود التأمني عىل الحياة وضامن التقاعد

  يف لجنة فرعية منبثقة من اللجان النيابية املشرتكة2006انشاء نظام التقاعد والحامية االجتامعية

مل يدرس2006 احداث مديريات للموارد البرشية يف االدارات العامة

  يف لجنة فرعية منبثقة من لجنة االدارة والعدل2007تعديل قانون التجارة الربية

 يف اللجان2009تعديل قانون االرث لغري املحمديني

  يف اللجان2009االثراء غري املرشوع

   يف اللجان 2010الرشاكة بني القطاعني العام والخاص

 يف الهيئة العامة2010 الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد وحامية كاشفي الفساد
   يف اللجان2012 ضامن سالمة االبنية

  يف لجنة فرعية2012 انشاء هيئة ادارة الكوارث

 يف اللجان2012 تنظيم  االبنية واملواقع الرتاثية والتاريخية وحاميتها

  يف اللجان2012االدارة املتكاملة للنفايات الصلبة
 يف اللجان  املشرتكة2012املحميات الطبيعية

 تلوث الهواء الناتج من قطاع النقل
استرياد املركبات اآللية العاملة عىل املازوت االخرض والغاز الطبيعي

 يف لجنة فرعية2012

 يف لجنة فرعية2012  تنظيم االيجار التمليك
 يف لجنة فرعية2012  متديد خط انابيب الغاز الساحيل

 يف اللجان2012الوساطة القضائية
  يف اللجان2012 تسليم قاعدة البيانات املتعلقة باالتصاالت

الحق يف الوصول اىل املعلومات
الحق يف الحصول عىل املعلومات

عالقان امام الهيئة العامة2012

يف لجنة فرعية2012املعامالت االلكرتونية والبيانات ذات الطابع الشخيص
مل يقر يف اللجان النيابية املشرتكة2012الصفقات العمومية

  تعديل بعض احكام املرسوم االشرتاعي وتعديالته
)انشاء التفتيش املركزي(

 يف اللجان  املشرتكة3013

 يف اللجان  املشرتكة2013البناء املستدام )البناء االخرض(
تعديل واستحداث بعض املواد القانونية الرضيبية 

لغايات متويل سلسلة الرتب والرواتب
رفع الحد االدىن للرواتب واالجور وتحويل رواتب املالك 

االداري العام وافراد الهيئة التعليمية يف وزارة الرتبية 
والتعليم العايل واالسالك العسكرية

  عالقان امام الهيئة العامة2013

قوانني وإقرتاحات نامئة
يف ادراج اللجان النيابية مئات املشاريع واالقرتاحات مل يتم بتها. هنا عينة منها، وخصوصا ما يتصل بالحياة اليومية للمواطنني، متتد ما بني عامي 2003 و2013:

الهيئة  العامة  الهيئة  يف  انجزنا    □
مستقلة.  وهي  االنسان،  لحقوق  الوطنية 
والوقاية  التعذيب  لتجريم  جديد  قانون  مثة 

الهيئة  امام  اصبحا  النصان  التعذيب.  من 
اكرب  وعي  املجلس   من  املطلوب  العامة. 
املطلوب  االهتامم  وايالؤه  الترشيعي  للعمل 

ليحاسب  نوابهم  اداء  وتقييم  املواطنني،  من 
وهذه  الترشيع.  يف  يعمل   ال  َمن  الناخبون 

توصية للرأي العام.

sejell adli 21x28,5.pdf   1   6/4/15   11:36 AM
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الوزير السابق لالعالم والعدل الدكتور شارل رزق.

مقابلة

العمل  يف  اتدخل  ال  البلكون.  من  اراقب  "انا 
هكذا  للكتابة".  وتفرغت  املبارش،  السيايس 
يستهل الوزير السابق لالعالم والعدل الدكتور 
شارل رزق حواره مع "االمن العام". يكب عىل 
الكتابة بعد تجربة يف العملني العام والسيايس 
عارص  املايض،  القرن  ستينات  منذ  استمرت 
قبل  عدة  وحكومات  رئاسية  عهودا  خاللها 
الحرب اللبنانية وبعدها. تكونت لديه تجارب 
رمبا تعجب البعض، وقد يختلف معه البعض 
االخر عليها. لكن ذلك ال يلغي التجربة الغنية 
التي عاشها الرجل من موقع العارف، الرشيك 
احيانا يف القرار، وقد عارص ايضا ازمات كربى 
وواكب  السبعينات،  منذ  البالد  فيها  مرت 
وسبل  معها  واملسؤولني  السلطات  تعاطي 

حلها. 

اكرث  الرئايس  االستحقاق  انجاز  تأخر  ملاذا   ■
املامرسة  بسبب  هل  سنة؟  ونصف  سنة  من 

السياسية ام املشكالت الدستورية؟
الرئايس والحياة  □ يعود تعطيل االستحقاق 
السياسية العامة اىل امر مؤسف، هو ان لبنان 
فقد استقالله كليا. كلنا يعلم ان لبنان يتأثر 
تتأثر  العامل  دول  وظروفه.  املحيط  باوضاع 
مبحيطها رشط ان يبقى مثة حرص عىل البلد. 
علام  لبنانيا،  وطنيا  القرار  يكون  ان  يجب 
منذ  املحيطة  الدول  بظروف  يتأثر  لبنان  ان 
بشارة  الشيخ  هو  استقاليل  رئيس  اول  عهد 
من  عليه  وقتذاك  التأثري  كان  وقد  الخوري، 
خارجي  بتأثري  رئيسا  اعتمد  وهو  بريطانيا، 
بريطاين للخالص من النفوذ الفرنيس. لكن ال 
امتدادا  كان  الخوري  ان بشارة  القول  ميكننا 

الرشق االوسط، وهي حرب ليست باردة بل 
ساخنة، كام ان لصعود ايران عىل هذا النحو 
تأثريا كبريا بعدما اصبحت دولة نووية. نحن 
اذن امام حلبة رصاع دويل - اقليمي يف الرشق 
االوسط مطّعم برصاع مذهبي سني - شيعي، 
ما اضطر الجامعة العربية اىل اتخاذ قرار من 
الرصاع السعودي - االيراين، بينام بقي لبنان 
ظروفه  بسبب  املوقف  هذا  يف  الحياد  عىل 
الخاصة. لو اتخذ قرارا مع او ضد النفجر من 
الداخل. يف املقابل، عوض ان يواجه املجتمع 
مبوقف  الرصاعات  هذه  الحايل  السيايس 
عدم  يثبت  انه  نرى  بالحياد،  يتمثل  موحد 
قدرته وعجزه عن تحمل املسؤوليات الكربى 
فكيف  حتى.  الصغرية  القضايا  ومعالجة 
سيتمكن من جبه الرصاعات الكربى االقليمية 
ازمة  معالجة  عىل  قادر  غري  وهو  والدولية، 
البيئة، وباتت تتسبب  النفايات وتلوث  مثل 
بكثري من االمراض الخطرية ومنها الرسطانية؟

■ هل هي مجرد ازمة سياسية عابرة ام ازمة 
نظام ام مامرسة خاطئة؟

□ االزمة كبرية خارجيا، لكن علينا ان نواجهها 
ومسؤولية.  ووعيا  قوة  اكرث  سيايس  مبجتمع 
يعني ان مصيبتنا مصيبتان، خارجية وداخلية.

بتفاهامت  االزمة؟  هذه  تعالج  كيف   ■
سياسية او تسويات جديدة ام انتظار معطيات 

خارجية مناسبة اكرث؟
تغيري هذا  انتظار  السذاجة  من  ان  اعتقد   □
فجأة  يعي  وان  املتبع  نهجه  السيايس  الطاقم 
مسؤولياته. ما دام لبنان يتأثر مبارشة بالوضع 
عن  يحيدونه  مسؤولني  غياب  يف  الخارجي 
الرصاعات الخارجية، ليس لنا ان ننتظر كيف 
نحو  يتطور  هل  الخارجي.  الوضع  سيتطور 
من  مزيد  نحو  العكس،  ام  والحل  التقارب 
ال  ان  نرى  ان  علينا  الواقعية  تفرض  التأزيم. 
من  املتوسط.  املدى  يف  املنطقة  يف  حلول 

لقرار خارجي بريطاين، بل عرف كيف يدير 
حال  كذلك  الدولة.  ويبني  البلد  مؤسسات 
الرئيس كميل شمعون الذي اىت بقرار بريطانيا 
ودعمها الدخال لبنان يف "حلف بغداد". لكنه 
مل يستطع فرض هذا الحلف، فوقعت "ثورة 
"حلف  مؤيدي  بني  الخالف  بسبب   "1958
بغداد" ومعارضيه. لكن الرئيس شمعون ادار 
كام  الدولة.  بناء  واستكمل  املؤسسات  ايضا 
مزدوجة  بارادة  اىت  شهاب  فؤاد  الرئيس  ان 
ذلك  فهم يف  االمرييك  امريكية، ألن   - مرصية 
ميكن  ال  بغداد"  "حلف  مرشوع  ان  الحني 
جامل  الرئيس  معارضة  بسببب  ينجح  ان 
رئيسا  شهاب  بفؤاد  فأتوا  له،  عبدالنارص 
الرئيس  عن  نقول  ان  ميكن  هل  وسطيا. 
بالله،  اعوذ  امرييك؟  او  مرصي  انه  شهاب 
االعتبار  يف  اخذ  منفتحا،  وطنيا،  رجال  كان 
الرئيس  رمبا  وحده  حينذاك.  االوضاع  دقة 
لبنانية، وساهمت  بارادة  انتخب  شارل حلو 
انجازات فؤاد شهاب يف ايصاله، وجاء بعده 
خاصة  ظروف  يف  فرنجية  سليامن  الرئيس 
القول،  خالصة  الشهابية.  عهد  انهاء  وبقرار 
لكنه  تاريخيا،  موجود  الخارجي  التأثري  ان 
االن صار مخجال، الن من املتعارف عليه ان 
بدعم  يحظى  السيايس  ذاك  او  املرشح  هذا 
يعود  لذا  تلك.  او  الدولة  هذه  من  مبارش 
سبب الفراغ الرئايس اىل عدم ادراك املجتمع 
الكرامة  من  االدىن  الحد  الحايل  السيايس 
الوطنية. ميكن ان نفهم ان الوضع االقليمي 
املنطقة  ازمة  وان  كبرية،  تأزم  حال  يف  مير 
االقليمي  الصعيدين  عىل  الصدارة  تحتل 
والدويل، وروسيا وامريكا تتصارعان حاليا عىل 

يراقب الدكتور شارل رزق املشهد السيايس الداخيل واالقليمي والدويل من موقع 
املتفرج، ال الناشط. تفّرغ للكتابة منذ ترك العمل السيايس، واصدر قبل اشهر كتابه 
الرشق  الوضع يف  كتابا عن  ُيعد حاليا  السوري".   والتفكك  اللبنانية  الفوىض  "بني 

االوسط يف ظل ما يشهده العامل العريب

"منذ اإلستقالل تأثر لبنان بالخارج"
رزق: قرار اإلستحقاق يكون وطنيًا

غاصب مختار

واالقتصادية  والخارجية  الداخلية  الصعد 
واملالية واالجتامعية كلها.

املعتمدة يف  الحكومة  آلية عمل  ترى  ■ هل 
ظل الشغور الرئايس تشكل مخرجا وان موقتا 

من االزمة؟
الحكومة  اداء  يف  الذريع  للفشل  مربر  ال   □
للفراغ  حلوال  اوجد  الدستور  ألن  دستوريا، 
الرئايس. مثة مواد تحل مشكلة الفراغ، فتصبح 
البديل.  الجامعي  الرئيس  هي  الحكومة 
موقتا،  الرئيس  محل  تحل  مجتمعة  الحكومة 
وانا شاهد عىل ذلك عندما كنت وزيرا وانتهى 
الحكومة  فبقيت  لحود،  اميل  الرئيس  عهد 
متارس املسؤوليات الرئاسية بالوكالة نحو سبعة 
اشهر بكل فاعلية وبال اي مشكلة، وذلك عرب 
اتخاذ القرار باالجامع، خصوصا وان الحكومة 
تغري  االن  واحد.  لون  من  تقريبا  كانت 
الوضع باعتبار ان الحكومة ليست متجانسة، 
يف  القرار  اتخاذ  يف  اكرث  صعوبة  مثة  وباتت 
بان  اطالب  ال  انا  والتوافق.  التفاهم  غياب 
االختالفات  كل  جانبا  الحالية  الحكومة  تضع 
كربى  قضايا  عىل  اعضائها  بني  والخالفات 
ادىن  حد  مثة  يكون  ان  يجب  لكن  واساسية، 
من التوافق بني مكوناتها عىل القضايا الصغرية 
والبسيطة. ال عالقة للوضع االقليمي بالخالفات 
القامئة عىل مواضيع حكومية بسيطة وصغرية. 
االمور  من  االدىن  الحد  تحييد  تاليا  ميكن  اال 
والدولية؟  االقليمية  الخارجية  الخالفات  عن 
الحايل  السيايس  الطاقم  امر ممكن، لكن  هذا 
املشكالت  بني  الفصل  عن  عجزه  عن  برهن 
القيام  وعن  االجرائية،  الصغرية  وتلك  الكربى 
بالبديهيات. الحل املوقت يكون عرب غربلة كل 
الكبرية  وتبقى  منها  الصغرية  فتمرر  امللفات، 
غري  الحكومة  كانت  اذا  الغربال.  يف  عالقة 
قادرة عىل حل هذه، فلتستعمل الغربال. ليس 
مطلوبا منها ان تجد حال للقضية السورية بل 
بني  الفصل  سبل  يعرفون  اال  النفايات.  الزمة 
الدولة  تهم  كثرية  قضايا  املسألتني؟ مثة  هاتني 
مجمدة  واملوظفني  واملواطنني  واالدارات 
بقضايا  هؤالء  عالقة  ما  الخالفات.  بسبب 
فليعرقلوا  العرقلة،  ارادوا  اذا  االوسط؟  الرشق 

القضايا الخالفية الكبرية ال قضايا الناس.

عن  ترتاجع  ان  االقليمية  القوى  عىل  الصعب 
الجامعة  وزراء  مجلس  يف  جرى  ما  مواقفها. 
صعوبة  يظهر  املايض  الشهر  مطلع  العربية 
تراجع كل من ايران والسعودية عن موقفيهام. 
املواقف  بني  الفارق  اىل  هنا  االشارة  تجدر 
االكرث  الدولية  واملواقف  املتشددة  االقليمية 
الحليف  االمريكية  املتحدة  الواليات  مرونة. 
االقوى للسعودية والخصم االكرب اليران، نراها 
تسعى اىل تقريب وجهات النظر بينهام، وهي 
تحض الطرفني عىل مزيد من االعتدال. وكذلك 

تفعل روسيا.

■ ملاذا مل يشكل الحوار بني القوى السياسية 
ترتيب  اعادة  او  لالزمة  مخرج  اي  االن  حتى 
اىل  ينتج منه يشء؟  ان  االولويات؟ هل ميكن 

اي وجهة يجب ان يتجه؟
الصعيد  عىل  امل  فسحة  الحوار  نظريا،   □
السيايس  املجتمع  استطاع  اذا  الداخيل 
او  النفايات  ان حل مشكلة  تلقفها. ال اظن 
التعيينات االدارية مللء الشواغر يف االدارات 
لكن  ايرانيا.  او  سعوديا  اخرض  ضوءا  تنتظر 
ينتهجه  الذي  االرعن  النهج  يدخل  هنا 
من  بكثري  انتظرنا  السياسيون.  املسؤولون 
النفايات،  مشكلة  حل  اشهر  منذ  التفاؤل 
بسبب  جذريا  حال  تجد  مل  انها  يبدو  لكن 

املايل،  الصعيد  عىل  الفضائح  من  تخفي  ما 
يف  يد  لها  ايران  او  السعودية  ان  اظن  وال 
كرئاسة  الكربى  القضايا  اما  الفضائح.  هذه 
فقط  الرئاسة  بكريس  فحرصها  الجمهورية، 
بكثري.  ذلك  من  اوسع  املوضوع  كبري.  خطأ 
وتركيبتها،  الحكومة  رئاسة  ايضا  املطروح 
والنهج الذي ستعتمده الحكومة املقبلة. وانا 
ال اظن ان الطاقم السيايس اللبناين انتج حال 
رئيس  اختيار  الصعب  من  املواضيع.  لهذه 
خطورة  واالكرث  االصعب  لكن  للجمهورية، 
هو ان يرافق اقرتاح اسم الرئيس نظرة حول 
الحكومة املقبلة، والنهج الذي ستنتهجه عىل 

الحوار فسحة امل يجب 
النفايات  تلقفها، وحل 

والتعيينات ال ينتظر الخارج

السياسي  املجتمع 
يواجه االزمات الخارجية 

الكبرى بعدم مسؤولية
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تحقيق
داود رمال

قرارات سرّية وتوصيات يترجمها مجلس الوزراء
املجلس األعلى للدفاع... كامل األوصاف

aborami20@hotmail.com

مهامت  عليها  تقع  لبنان،  يف  املهمة  املؤسسات  من  للدفاع  االعىل  املجلس 
الدفاعية  السياسة  ينفذ  الوطنيني.  والسلم  باالمن  تتصل  كربى  ومسؤوليات 

واالمنية للدولة بعد ان يقررها مجلس الوزراء، عىل ان قراراته رسية

تناط  الجمهورية  رئيس  صالحيات  كانت  اذا 
وكالة مبجلس الوزراء يف حال خلو سدة الرئاسة 
الي علة كانت، فان املشرتع اللبناين انطلق يف 
هذه االناطة من كون الشغور محدود الزمن، 
غري خاضع لعوامل تجعله ميتد اىل اشهر طويلة 
ورمبا سنوات. االمر الذي يكشف عن صالحيات 
لرئيس الجمهورية من الصعوبة اناطتها مبجلس 

الوزراء، منها ترؤس املجلس االعىل للدفاع.
الصادر يف  الوطني رقم 102  الدفاع  قانون  يف 
تحت  الثاين  الفصل  خصص   ،1983 ايلول   16
من  الوطني"،  للدفاع  العام  "التنظيم  عنوان 
املادة 5 اىل املادة 14، لتحديد املجلس االعىل 
للدفاع ومهامته وصالحياته، ما يظهر بوضوح 
ومجلس  الجمهورية  برئيس  ربطت  انها 
الوزراء. وفق املادة 5 وضع الجيش يف ترصف 
رئيس الجمهورية الذي ميارس صالحياته عمال 
باالحكام املنصوص عليها يف الدستور والقوانني 
النافذة، خصوصا املادتني 6 و7 من قانون الدفاع 
الوطني، لجهة ان مجلس الوزراء يقرر السياسة 

اهدافها  ويعني  واالمنية  الدفاعية  العامة 
ويرشف عىل تنفيذها. لذلك انشئ مجلس اعىل 
رئيسا،  الجمهورية  رئيس  من  يتألف  للدفاع 
رئيس مجلس الوزراء نائبا للرئيس، وزراء الدفاع 
الوطني والخارجية واملال والداخلية واالقتصاد 

اعضاء.
برشاء  مثال  اوىص  االعىل  املجلس  ان  يتضح 
ذخرية للجيش اللبناين يتوىل وزيرا الدفاع واملال 
رفع توصية اىل مجلس الوزراء يطلبان فيها نقل 
اعتامد مايل لصالح الجيش. التوصيات للمجلس 

االعىل، والقرار التنفيذي ملجلس الوزراء.
عىل  املجلس  اجتامعات  حضور  يقترص  ال 
االعضاء الحكميني. فرئيس الجمهورية، حرصا 
عىل توازنات معينة من شأنها تأمني متثل كل 
املوضوع  بحسب  واحيانا  السياسية  القوى 
االجتامع.  اىل  املعني  الوزير  يدعو  املطروح، 
وهذا ما حصل مع وزير الشؤون االجتامعية 
الذي حرض كل اجتامعات املجلس كونه مكلفا 
محل  كان  الذي  السوريني  النازحني  ملف 

سوريا.  يف  باالزمة  ارتباطه  اىل  نظرا  متابعة 
من  سيايس  فريق  اىل  املجلس  يفتقر  عندما 
اىل  وزرائه  احد  يدعى  الحكميني،  االعضاء 
يف  العدل  وزير  مع  حصل  كام  االجتامعات، 
الحكومة السابقة. وهذا ما اتاحه البند 2 من 
املادة 7 يف القانون الذي اعطى رئيس املجلس 
االعىل للدفاع الحق يف استدعاء َمن يشاء ممن 
تقيض طبيعة اعامل املجلس حضورهم. لذلك 
صار عرفا ان يحرض من غري االعضاء الحكميني 
واالمنية  العسكرية  االجهزة  رؤساء  من  كل 
واملدير العام لرئاسة الجمهورية واالمني العام 
يف  عضو  ذاته  الوقت  يف  هو  الذي  للمجلس 
رس  امانة  مبهامت  يقوم  العسكري  املجلس 

املجلس االعىل للدفاع.
انبثقت من املجلس االعىل للدفاع مديرية عامة 
"املديرية   7 املادة  من   5 البند  وفق  سميت 
العامة المن الدولة"، خاضعة لسلطة املجلس 
جملة  وتتوىل  رئيسه،  ونائب  لرئيسه  وتابعة 
املتعلقة  املعلومات  ابرزها جمع  املهامت  من 
بأمن الدولة الداخيل، مراقبة االجانب وعالقات 
املواطنني بالجهات االجنبية وكل ما يتعلق بأمن 
املعادي،  والنشاط  التجسس  مكافحة  الدولة، 
امن  التي متس  االفعال  يف  االولية  التحقيقات 
الدولة الداخيل والخارجي، التنسيق مع الجهات 
االمنية الباقية املختصة يف املديرية العامة لالمن 
العام وقوى االمن الداخيل ومديرية املخابرات 
يف الجيش بشؤون االستعالم وتبادل املعلومات، 
االعىل  املجلس  الدورية الطالع  التقارير  وضع 
ووضع  والسيايس  االمني  الوضع  عىل  للدفاع 
الداخلية  االخطار  لجبه  املناسبة  االقرتاحات 
والخارجية، اطالع رئيس املجلس االعىل للدفاع 
االمني  الوضعني  عىل  دامئة  بصورة  ونائبه 

والسيايس.
توضع مفرزة او اكرث من قوى االمن الداخيل او 
االمن العام او منهام معا لدى املديرية العامة. 
لدى  والتوظيف  االنتداب  عملية  حددت 
املديرية وكيفية تعيني املدير ونائبه وصالحيات 

الجهات  الزم  القانون  ان  واالهم  منهام،  كل 
كل  عن  املطلوبة  املعلومات  تقديم  الرسمية 
اىل  والخارجي  الداخيل  الدولة  أمن  ميس  ما 

املديرية العامة المن الدولة.
مثة قرارات ومهامت رّسية توزع عىل الوزارات 
العامة  االمانة  تتوالها  بعملها،  لتقوم  املعنية 
يقرر  املجلس  للدفاع.  االعىل  للمجلس 
االجراءات الالزمة لتنفيذ السياسة الدفاعية كام 
حددها مجلس الوزراء، عىل ان تبقى املقررات 
رسية. يويل اهمية خاصة للتعبئة الدفاعية التي 

تتناول القضايا االساسية منها: 
ـ الخدمة العسكرية والتجنيد االجباري. 

ـ التعبئة الرتبوية. 
الزراعية  بفروعه  االقتصادي  النشاط  تعبئة  ـ 

والصناعية واملالية والتجارية. 
ـ تعبئة النشاط الصحي والطبي. 

وخصوصا  واملواطنني  للدولة  عامة  تعبئة  ـ 
الدفاع املدين. 

ـ تعبئة نشاطات االرشاد والتوعية. 
يوزع املجلس املهامت الدفاعية عىل الوزارات 
التوجيهات  ويعطي  املعنية،  واالجهزة 
تنفيذها،  الالزمة يف شأنها ويتابع  والتعليامت 
لهذه  املوضوعة  والتجهيز  العديد  خطة  ويقر 

املهامت.
اذا نظرنا يف البند 1 من املادة 9 من التنظيم 
العام للدفاع الوطني، تتبني االسباب التي تجعل 
املجلس  دعوة  الراهن  الظرف  يف  املتعذر  من 
االعىل للدفاع اىل االنعقاد، وهي الشغور الرئايس 
االجتامع.  اىل  يدعوه  للمجلس  رئيس  ال  كون 
الوزراء  من  االجتامع  يرتأس  َمن  ذلك  تّم  واذا 
الـ24 يف الحكومة الحالية كون صالحيات رئيس 
اليهم جميعا بصفة هيئة  انتقلت  الجمهورية 
 62 باملادة  عمال  الوزراء،  مجلس  هي  واحدة 
من الدستور؟. لذا رغم حصول احداث امنية، 
الحكومة متام سالم عقد جلسة  تفادى رئيس 
للمجلس االعىل للدفاع، انطالقا من ان البند 1 
واملادة 9 واضحان لجهة ترؤس املجلس الذي 
هو من الصالحيات التي يصعب اناطتها باحد 
يف غياب رئيسه، ما دام املجلس االعىل للدفاع 
عىل  بناء  او  منه  بدعوة  االجتامع  اىل  يدعى 
طلب من ثلث اعضائه عىل االقل يعرضه رئيس 
يف  املناسب  القرار  واتخاذ  للمداولة،  املجلس 

القضايا التي استوجبت دعوة املجلس.

االمن  مسؤولية  يحدد  املجلس  ان  الالفت 
الداخلية  وزير  عاتق  عىل  تقع  التي  الداخيل 
مع مراعاة االحكام التي نصت عليها القوانني 
الخاصة، وميكن مبرسوم يتخذ يف مجلس الوزراء 
معدات  تأمني  الوطني  الدفاع  وزارة  تكليف 
عسكرية واقامة دورات تدريبية لصالح وزارة 
الداخلية. وهذا ما يفرس كيفية التعاطي مثال مع 
التظاهرات والتحركات االحتجاجية واملطلبية، 
املقدمة،  الداخيل يف  بحيث تكون قوى االمن 
ويتدخل الجيش ملؤازرتها اذا طلب منه. هذا 
ما حصل يف التظاهرات االخرية وتحرك املجتمع 
مع هذا  ترافقت  التي  الشغب  واعامل  املدين 
التحرك. آزر الجيش قوى االمن الداخيل بعدما 
وجود  لعدم  الحكومة  رئيس  ذلك  منه  طلب 
يعترب  وزير  كل  ان  كام  للجمهورية.  رئيس 
الدفاع  مهامت  يف  وزارته  خص  عام  مسؤوال 
واالمن، وعليه تعميم التدابري الالزمة يف شأنها 

والسهر عىل تنفيذها.
مطلع  يف  لبنان  اىل  االهيل  السلم  عودة  مع 
مؤسسات  انشغلت  املنرصم،  القرن  تسعينات 
منها،  املرشذم  وتوحيد  البناء  اعادة  يف  الدولة 
لذلك تأخر نسبيا تفعيل عمل املجلس االعىل 
للدفاع، كون اولويات اخرى استغرقت الوقت 
والتنفيذ. اال ان الفرتة التي شهد فيها املجلس 
دعا  االخري حيث  العهد  يف  كانت  كبريا،  زخام 
االنعقاد  اىل  املجلس  سليامن  ميشال  الرئيس 
20 مرة، والسبب تتايل االحداث التي تستدعي 
اىل  رسيعا  تذهب  وتوصيات  قررات  اتخاذ 

التنفيذ. 
من ابرز القرارات التي نفذت: انهاء ظاهرة احمد 
االسري، استعادة مخطويف اعزاز والعسكريني يف 
جرود عرسال، الخطة االمنية يف طرابلس التي 
انهت جوالت العنف، الخطة االمنية يف البقاع.

من ابرز نتائج تفعيل اجتامعات املجلس االعىل 
الحكومي،  للعمل  زخام  اعطى  انه  للدفاع، 
وخفف عن مجلس الوزراء املهامت التي كان 
يتصدى لها بينام هي يف صلب مهامت املجلس 
االعىل كونه مؤسسة قامئة يف ذاتها. وهو من 
التنفيذية  املقومات  توفر  التي  املؤسسات 
ملامرسة رئيس الجمهورية صالحياته الدستورية، 
عىل  واملحافظ  الدستور  عىل  املؤمتن  باعتباره 
استقالل لبنان ووحدة اراضيه. االهم يف كونه 

القائد االعىل للقوات املسلحة.

هنا جلسات عقدها املجلس االعىل للدفاع 
يف العهد املنرصم واملواضيع التي تناولها:

1- 2008/8/14: احداث طرابلس.
2- 2009/5/26: املناورات االرسائيلية وشبكات 

التجسس.
3- 2010/8/3: العدوان االرسائييل عىل بلدة 

العديسة ومراكز الجيش.
4- 2010/8/31: مستلزمات الجيش وخطة 

تسليحه.
5- 2011/4/5: درس السبل والجهود اآليلة 
اىل حامية الجالية اللبنانية يف ساحل العاج.
6- 2011/8/12: تهريب السالح عرب املعابر 

الحدودية.
7- 2011/12/29: احداث عرسال.

8- 2012/3/8: دخول املسلحني من سوريا 
اىل لبنان.

9- 2012/5/13: احداث طرابلس.
وصيدا،  عربا  احداث   :2012/11/14  -10

ظاهرة احمد االسري.
11- 2012/12/9: احداث طرابلس.

يف  العام  االمني  الوضع   :2013/2/27  -12
البالد.

13- 2013/7/29: الزراعات املمنوعة.
14- 2013/8/16: انفجار الضاحية الجنوبية.

15- 2013/8/26: انفجارا طرابلس.
عموما،  االمني  الوضع   :2013/9/6  -16
االجهزة  متطلبات  يف  البحث  استكامل 

العسكرية واالمنية.
17- 2013/11/20: استهداف السفارة االيرانية.

السابق  الوزير  اغتيال   :2013/12/27  -18
محمد شطح.

19- 2014/3/26: االوضاع االمنية يف البالد.
قبل  االخري  االجتامع   :2014/5/18  -20
االوضاع  الجمهورية:  رئيس  والية  انتهاء 
االعضاء  اىل  توجيهات  البالد،  يف  االمنية 
العسكرية  املؤسسات  عىل  للمحافظة 
وزيادة  االمنية  الجهود  توحيد  واالمنية، 
وفاعلية،  عمالنية  اكرث  وجعلها  جهوزها 
دراسة  وضع  الجيش،  تسليح  يف  االستمرار 
الضباط  برتقية  املتعلقة  القوانني  لتعديل 

والسن القانونية والتقاعد.

من اجتامعات املجلس االعىل للدفاع، يشارك فيها املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم.
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20 شهرا على الشغور الرئاسي: 
الفراغ أقوى املرشحني

تأىب  الطبيعة  ان  الكون  علم  يف 
الفراغ  ان  الفيزياء  علم  ويف  الفراغ. 
جاذب لالشياء. ويف السياسة اللبنانية 
وخزان  الخالفات  مستودع  الفراغ 
ال  اللبنانية  االعجوبة  االنتظارات. 
وايجاد  العامل،  ادهاش  عن  تتوقف 
اعرافا  تتحول  التي  املوقتة  املخارج 

وتقاليد ونهج عمل

عرشون شهرا عىل خلو سدة الرئاسة، واقل 
والحياة  الحكومي  العمل  غياب  عىل  منها 
الترشيعية. مع ذلك يستمر البلد يف العيش 
استنفدت  بعدما  القدرية"،  "القاعدة  عىل 

القاعدة االثني عرشية صالحيتها.
يشّبه سيايس لبنان مثلث الرئاسة - الحكومة 
البلياردو، لكن عىل  النيايب بلعبة  ـ املجلس 
البيضاء  الطابة  اللعبة.  قواعد  يعاكس  نحو 
الطابتني  اصابة  تحاول  التي  هي  املبدأ  يف 
اللبنانية  النسخة  يف  لكن  الحمراوين. 
اصابة  عىل  تتناوبان  الحمراوين  الطابتني 
بعضهام  تصيبان  ثم  ومن  البيضاء،  الطابة 
الرئاسة،  هي  البيضاء  الطابة  البعض. 

والطابتان الباقيتان الحكومة واملجلس. 
رئاسة  كانت  الطائف  اتفاق  قبل 
والصالحية  بالسلطة  تتمتع  الجمهورية 
عىل السلطتني التنفيذية والرشيعية. بعده 
انقلب املشهد واالدوار. لكن ما مل يتغري هو 
خضوع االنتخابات الرئاسية مسارا ومسرية 
االقليم  ملصالح  وحسابات  وتسويات 

واعتبارات االمم.
بني اتفاقي الطائف والدوحة يدور الزمان 
االحالف  زمن  اىل  ليعود  دورته  اللبناين 
والتحوالت  العسكرية  والتكتالت  الدولية، 
االقليمية، لكن بصيغ معّدلة ونسخ منقحة. 

جورج ياسمني
georgesyasmine@hotmail.com

جدار  بسقوط  انتهت  الباردة  الحرب 
افغانستان،  من  السوفيات  وخروج  برلني 
االورويب يف  الرشقي  املعسكر  دول  وارمتاء 
احضان الغرب. صار الناتو حارس املنظومة 
وارسو  حلف  واصبح  السابقة،  الشيوعية 
جديد  من  القوميات  وبرزت  املايض،  من 
التي  االوىل  العاملية  الحرب  بعد  متاما كام 
وفتحت  الثانية،  العاملية  للحرب  مهدت 
الحضارات  رصاع  امام  اليوم  الطريق 
والطوائف  واالعراق  واالثنيات  والثقافات 

واملذهبيات.

ايران  ضد  العرب  خاضها  التي  الحرب 
بالواسطة عرب صدام حسني، خاضها االتحاد 
عينه  الوقت  يف  افغانستان  ضد  السوفيايت 
مطلع مثانينات القرن املايض. الثانية انتهت 
بانكفاء السوفيات وانهيار السور الشيوعي 
اريرتيا،  اىل  واملوزامبيق  انغوال  من  العظيم 
فنلندا،  اىل  صعودا  بلغاريا،  اىل  اليمن  اىل 
مرورا بدول البلطيق ورشق اوروبا. اما االول 
والثانية،  االوىل  الخليج  حرب  اىل  فانتهت 
بن الدن  و"قاعدة"  العرب  االفغان  وانتقال 
لترضب  االطليس  املحيط  عابرة  اوروبا  اىل 
نيويورك عاصمة املال واالعامل ودرة التاج 
الرأساميل، وايقونة الحلم االمرييك ومستودع 

الرثوات الخليجية.
اىل  الجبارين،  بني  الباردة  الحرب  من 
الذكية  والحرب  والهدامة،  الخالقة  الفوىض 
واملخططات الدينية، واملذابح الدموية عىل 
مرسح الرشق االوسط، وعىل مذبح املصالح 
وفوق احتياطات الغاز والنفط من املتوسط 

البحر  اىل  االحمر  البحر  ومن  قزوين،  اىل 
والسالطني  الجدد  االباطرة  يتصارع  االسود 

العائدون من املاملك البائدة.
بالسجاالت  الفراغ  ميال  الذي  لبنان 
من  البعض  يظن  والنفايات،  والخالفات 
سياسييه انه محور الكون ومركز الجاذبية، 
ونقطة االستقطاب. صحيح ان النار مندلعة 
من حوله والحرائق تنهش الدول املجاورة، 
والتهجري  املنطقة  تسود  واالضطرابات 
والهجرة يسجالن االرقام االعىل منذ الحرب 
العاملية الثانية. صحيح ايضا ان لبنان الذي 
يحرتق  عليه  يتفرجان  والرشق  الغرب  بقي 
اىل  اليوم  انتقل  وحيدا،  عاما   15 ويختنق 
يذوب،  الذي  املحيط  عىل  املتفرج  موقع 
ليس  ذلك  ان  اال  الحروب.  تنهشها  والدول 
بقراره الذايت رغم االرادات الطيبة املوجودة 
فيه، وامنا بقرار دويل ومظلة اممية تحدث 
الوزير نهاد املشنوق للمرة االوىل منذ شهر 
ما  وهو  وانحسارها.  خسارتها  امكان  عن 
باحاملها  املقبلة  املرحلة  طبيعة  اىل  يؤرش 
واثقالها واعبائها، اذا ما استمر اللبنانيون - 
عن وهم - يف اعتبار بلدهم جزيرة حصينة 

وارضا خالية من املصاعب واملتاعب.
ما يجعل البلد آمنا ومستقرا هو، بكل عقالنية 
وواقعية، ان ال ارادة وال قدرة وال رغبة وال نية 
يف  واملختلفني،  املتخصامني  االطراف  من  الي 

ان يحولوا املشكلة اىل ازمة، وان ينقلوا االزمة 
اىل الشارع. 

يحسب  لكنه  القدرة،  البعض  ميلك  قد 
وقد  واالرتدادات.  للتداعيات  الحسابات 
يريد البعض لكنه يفتقد اىل االمكانات ويرى 
املشهد االوسع، فيعترب ان الخالف يف السياسة 
يبقى اقل مثنا من الخسائر التي سترتتب عليه 
وعىل البلد ككل، يف حال انفجرت االزمة عىل 

االرض ويف الشارع.
املسؤولية  ومع  املسؤولية،  تأيت  القوة  مع 
ان  اال  والتبرص.  والحكمة  الحنكة  ترتافق 
باملعنى  والبطالة  للبطالة،  مرادف  الفراغ 
ان  ميكن  اذ  النقار.  من  اكرث  تولد  السيايس 

توصل اىل االنهيار.
دخلت  الرئاسية  واالنتخابات  النفايات  بني 
البلدية. كيف ميكن اجراء  بينهام االنتخابات 
انتخابات بلدية يف وقت تّم تجاوز االنتخابات 
النيابية؟ كيف ميكن لبلدية ان تجتمع وهي 

ومرشوع  برنامج  اي  بالنفايات؟  محارصة 
هو  هل  تحققه؟  ان  للبلديات  بات  وهدف 
البلدة  بني  االرتباط  وتعزيز  والتطوير  االمناء 
ان  ام  واملقيمني،  السكان  وبني  والقرية 
الربنامج االنتخايب بات يقترص عىل ايجاد حل 
املواطن  يثق  هل  النفايات؟  مصيبة  ملعضلة 
بقدرة املؤسسات عىل اجراء انتخابات، وهي 
املؤسسات عينها التي تقف عاجزة امام جبال 
الطرقات  تسد  االوساخ،  واطنان  النفايات 
وتخنق االنفاس وتدّمر الصحة وتخرب البيئة؟

سلة  او  رئاسية،  مبادرات  عن  الحديث 
توصيف  اي  او  شاملة،  تسوية  او  متكاملة، 
او مقاربة للوضع الداخيل، ال تستوي اال من 

ضمن املشهد الشامل الخارجي. 
مبعوقات  تصطدم  الرئايس  االستحقاق  لبننة 
رسد  يف  االسهاب  عن  ُتغني  ودولية  اقليمية 
قرارا  الرئايس  االستحقاق  وجعل  انعكاساتها، 
دوليا خارجيا يصطدم مبطبات داخلية والغام 
فردية وتحالفات طارئة وتفاهامت مستجدة 

وجدران ترتفع.
كانت املعركة الرئاسية بني قوى 8 و14 آذار، 
كان  آذار.   14 وضمن  آذار   8 فصارت ضمن 
املتقابلني، فصاروا  املعسكرين  املرشحون من 
من داخل الفريق الواحد. ال بل ان طرفا بارزا 
وفريقا اساسيا بات ال يرى غضاضة او حرجا 
رئيس  من  مقربة  كبرية  شخصية  ترشيح  يف 
يف  نقيضها  لبناين  سيايس  فريق  ومن  عريب 

التوجهات واالهداف واملرشوع.
ال  الرئايس  الشغور  عىل  شهرا  عرشين  بعد 
املشهد  وال  مشجعة،  الداخلية  الصورة  تبدو 
االيراين   - السعودي  التوتر  مريحا.  الخارجي 
التوتر السوري - الرتيك عىل اشده،  يف اوجه، 
الوضع يف اليمن متفجر والحرب يف سوريا ال 
تعرف هدنات، االمريكيون منكفئون وصارت 
دورياتهم البحرية خاضعة لدفرت رشوط ايراين 

مفاجئ عشية رفع العقوبات وغداته. 
السورية  السامء  يف  طائراتهم  اطلقوا  الروس 
والقوا  االوسط،  الرشق  يف  اقدامهم  وثبتوا 
حلموا  طاملا  التي  الدافئة  املياه  يف  املرساة 

بالوصول اليها. 
الفراغ يف لبنان مرشح لالستمرار، وقد يصبح 

هو املرشح الوحيد.

ازالت املبادرات الرئاسية 
الحواجز بني 8 و14 آذار لتصنع 

العوائق داخل كل فريق

الحديث عن مبادرة رئاسية 
او سلة متكاملة ال يستوي 

خارج املشهد الخارجي

كيف ميكن اجراء انتخابات بلدية يف وقت تّم تجاوز االنتخابات النيابية؟بني الطائف والدوحة يدور الزمان اللبناين ليعود اىل االحالف الدولية والتحوالت االقليمية.
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تقرير

بينما يشهد تقهقره في سوريا والعراق
"داعش": إلى ليبيا والصومال وأفغانستان ُدر

سوريا  يف  حاليا  "داعش"  محاربة  تتمركز 
الرضبات  بأن  راسخ  اعتقاد  وسط  والعراق 
الجوية مل تعد كافية، وان مثة رضورة الجراء 
التنظيم.  القضاء عىل  اسرتاتيجيا  مراجعة يف 
بقلق  ترصد  الدويل  التحالف  دول  بدأت  اذ 

تحركاته واخرتاقاته خارج سوريا والعراق.
قبل اسابيع، اعلنت الحكومة العراقية تحرير 
مدينة الرمادي بعد سنة من سيطرة مقاتيل 
يحرزه  انتصار  اكرب  وهو  عليها.  "داعش" 
فالرمادي عاصمة محافظة  العراقي.  الجيش 
الهدف  امام  الباب  يفتح  وتحريرها  االنبار، 
العراقي  املعقل  املوصل،  تحرير  وهو  التايل 

للتنظيم يف موازاة الرقة املعقل السوري.
متت  انها  يف  الرمادي  تحرير  اهمية  تكمن 
مع  بعد"  عن  و"تنسيق  امرييك  بتخطيط 
العراقي  الجيش  االرض  عىل  نفذها  ايران. 
وليس  السني،  العشائري  الحشد  مبساندة 
يف  ساهم  الذي  الشيعي  الشعبي  الحشد 
الدين،  وصالح  دياىل  محافظتي  تحرير 
الحساسيات  بسبب  الحد  هذا  عند  وتوقف 
عن  السنية  العشائر  وانكفاء  املذهبية 
اخىل  الذي  "داعش"  مقاتلة  يف  املشاركة 
العشائر  ملشاكل  الرمادي  يف  حاليا  الساحة 
ومع  بينها،  ما  يف  النفوذ  ورصاع  وخالفاتها، 
تغذية  عىل  تعمل  التي  املركزية  الحكومة 

مثل هذه الخالفات.
سقوط  بعد  العراق.  يف  يتقهقر  التنظيم 
لتحرير  التحضري  يتم  يده  من  الرمادي 
فيك  بني  سوريا  يف  محارص  وهو  املوصل. 
الدويل  والتحالف  الرويس  التدخل  كامشة: 
ضده  رويس  ـ  امرييك  تنسيق  يربز  االمرييك. 

وسوريا،  العراق  يف  محصورا  )"داعش"(  االسالمية"  "الدولة  تنظيم  خطر  يعد  مل 
فروع  له  والعامل. صارت  املنطقة  واالستقرار يف  االمن  تحول مصدر خطر عىل  بل 
وامتدادات يف دول عربية واسالمية وغربية. يف االشهر االخرية بدأ يعزز نفوذه يف 

دول تعد مفصلية وساخنة عىل الخارطة الرشق اوسطية والدولية 

التنظيم  قبضة  تحكم  عن  تتحدث  التقارير 
مجندون  بدأ  حيث  الليبية،  رست  مبدينة 
اىل  باالنضامم  اجانب  ومقاتلون  جدد 
عىل  العامل  يركز  وقت  يف  هناك،  صفوفه 
له  تتعرض  ما  وبسبب  والعراق.  سوريا 
اصبحت  البلدين،  هذين  يف  التنظيم  مقار 
تاولدو  ماتيا  يقول  التنسيق.  مركز  رست 
من املجلس االورويب للعالقات الخارجية ان 
سنتني،  نحو  منذ  ليبيا  يف  يستثمر  "داعش" 
التوجه  افريقيا  ويفضل املقاتلون من شامل 
اىل  الوصول  عناء  تكبد  من  بدال  رست  اىل 

سوريا او العراق.
استغل "داعش" فوىض الرصاع بني امليليشيات 
عىل  فسيطر  هناك،  والحكومات  الليبية 
حاليا  لتصبح  املنرصم،  حزيران  يف  رست 
وتدريسهم  الجدد  املجندين  لتدريب  مركزا 
من  مئات  وصول  لوحظ  ايديولوجيته. 
للتدريب  ونيجرييا  واليمن  والسودان  تونس 
دول  يف  عمليات  لتنفيذ  متهيدا  واالستعداد 
عىل  الجوية  الغارات  تدفع  وقد  اخرى. 
ومراكز  بقادته  والعراق  سوريا  يف  "داعش" 
ليبيا. وقّدر تقرير لالمم  القيادة لالنتقال اىل 
مقاتليه يف  السنة  املتحدة صدر مطلع هذه 

ليبيا بنحو 3 االف، منهم 1500 يف رست.
سيطرة  يبسط  الذي  التنظيم  ان  واضح 
الساحل  يعد  رست،  مدينة  عىل  كاملة 
املساحة  اهميتها  يف  توازي  منصة  الليبي 
املوصل.  اىل  الرقة  من  عليها  يسيطر  التي 
الغرب  تهديده  تفعيل  يستطيع  النه  اوال 
الذي طاملا شكل  الليبي املمتد  الساحل  عرب 
االيطالية  المبيدوزا  جزيرة  الغراق  منطلقا 
التي  رست  ألن  وثانيا  الالجئني،  بقوارب 
ومرصاتة  رشقا  بنغازي  بني  املسافة  تتوسط 
يف  النفطي  بالهالل  ان متسك  تستطيع  غربا 
خليج رست، حيث تربز اهم منصات النفط 

يف الربيقة ورأس النوف مثال.

مصري  عىل  متقدمة  محاربته  صارت  وقد 
ومستقبله.  االسد  بشار  السوري  الرئيس 
الصلبة  النواة  العراقي هو  واذا كان الجيش 
والركيزة االساسية املعتمدة ملحاربة "داعش" 
النواة  هي  الكردية  القوات  فان  العراق،  يف 
يعّول  والتي  سوريا،  شامل  يف  والركيزة 
سنية  فصائل  مبشاركة  الرقة  لتحرير  عليها 
الدويل.  التحالف  من  جوي  وبغطاء  عربية، 
الدول  انخراط  اال  الرقة  معركة  ينقص  ال 
السعودية  وخصوصا  فيها،  الفاعلة  السنية 
وتريدان  رشوطا،  تضعان  اللتني  وتركيا 
ضامنات تتعلق باالنتقال السيايس يف سوريا 
آخر  "داعش". مبعنى  االندفاع يف دحر  قبل 
تريدان رأس "داعش" يف مقابل رأس االسد.

العراق  يف  يتقهقر  "داعش"  تنظيم  كان  اذا 
والتمدد  التوسع  يف  آخذ  فانه  وسوريا، 
جديدة.  اتجاهات  يف  البلدين  هذين  خارج 
واملجموعات  الخاليا  جانبا  وضعنا  واذا 
اليمن ومرص  اقامها يف دول عدة مثل  التي 
بطريقة  التوسع  يف  اخذ  ونيجرييا،  وتونس 
مثل  املوقع"  "اسرتاتيجيا  بلدان  يف  منهجية 

ليبيا والصومال وافغانستان.

محاربة فكر "داعش" تحتاج اىل اكرث من عمليات عسكرية 

"داعش" يقاتل القوات الحكومية عىل تخوم 
بنغازي عىل بعد الف كيلومرت من طرابلس، 
توسيع  محاوال  درنة  محيط  يف  وكذلك 
النوفلية  بلدة  دخوله  بعد  لكن  سيطرته. 
اتجاه  يف  يهاجم  بدأ  رست،  من  الرشق  اىل 
ما  النفطي،  الهالل  داخل  الواقعة  اجدابيا 
النفط  اىل  وصوله  ان  من  املخاوف  ضاعف 
عىل  وقدرته  املالية  قوته  من  سيضاعف 
استقطاب املتطرفني من دول شامل افريقيا، 
دعت  لذلك  االوروبية.  الدول  من  وكذلك 
ايطاليا اىل قمة دولية حول ليبيا، عىل نسق 
الوزراء  رئيس  ولفت  االخري،  فيينا  مؤمتر 
"االرهاب  ان  اىل  فالس  مانويل  الفرنيس 
سيكون  ليبيا  يف  والوضع  باستمرار،  يتوالد 

القضية الكربى يف االشهر املقبلة".
افغانستان،  هي  غزاها  التي  الثانية  الدولة 
ومتتد واليته عىل طول الحدود مع باكستان. 
مقاتلو التنظيم هناك يقومون بحملة تجنيد 
يف 25 محافظة من اصل 35، وهدفهم الغاء 
والدولية  املناطق،  بني  الداخلية  الحدود 
يف  الخالفة".  "دولة  وتوسيع  باكستان،  مع 
الربيطانية  "تاميز"  صحيفة  نرشته  تحقيق 
ميارسه  الذي  االرهاب  تفاصيل  وردت 
"داعش" ضد رؤساء القبائل واالفغان الذين 
بال  "طالبان"،  يؤيدون  او  الحكومة  يؤيدون 

اي متييز.
"داعش"  ظهر  خرباء،  وفق  افغانستان،  يف 
جامعة  خذلتهم  الذين  املقاتلني  من  بديال 

التنظيم  مع  التواصل  يف  ورشعوا  "طالبان" 
العسكري  القائد  االوسط. ورصح  الرشق  يف 
شامل  حلف  قوات  ويف  االمرييك  الجيش  يف 
مقاتيل  ان  كامبيل،  جون  الجرنال  االطليس 
التنظيم يف العراق وسوريا وصلوا اىل منطقة 

ننغار حيث ينشط فرعه االفغاين.
اما الصومال، فيعد ذا اهمية كبرية للتنظيم 
املتطرف حيث تدار الدولة بواسطة حكومة 
يف  ساحل  باطول  البالد  وتتمتع  ضعيفة، 
دول  ثالث  مع  مشرتكة  حدود  ولها  القارة، 
حليفة للواليات املتحدة هي اثيوبيا وجيبويت 
وكينيا. ووفق ترصيح ادلت به وكيلة وزارة 
الخارجية االمريكية لشؤون الحد من التسلح 
واالمن الدويل روز غوتيمولر، يضع "داعش" 
يكون  ان  ويحاول  عينيه  نصب  الصومال 

موجودا فيه قبل التهديد بدخول كينيا.
يف  مواقعه  اعد  الجارية  السنة  بداية  يف 
املصورة  املقاطع  من  عددا  ونرش  الصومال، 
بهدف اجتذاب مزيد من املجندين، خصوصا 

عددا  املقاطع  وتظهر  الشباب".  "حركة  من 
يف  يظهر  صومالية.  مبالمح  املسلحني  من 
الشام  ارض  "من  عنوان  الذي حمل  املقطع 
اىل  اشارة  يف  الصومال"،  يف  املجاهدين  اىل 
ملتح  صومايل  شاب  لسوريا،  القديم  االسم 
الشاب  قال  "داعش".  نجاح  قصة  يحيك 
متحدثا  املقطع  يف  ظهر  الذي  الصومايل 
باالنكليزية: "لن يعود تأسيس دولة الخالفة 
يف الصومال بالفائدة عليك وحدك، بل عىل 

جميع مسلمي الصومال ورشق افريقيا". 
غري انه ال يزال مثة كثري من االسئلة الكبرية 
اذا  وما  الصومال،  يف  "داعش"  يعنيه  عام 
كان املقاتلون السابقون يف "حركة الشباب" 
طموحاتهم  او  تكتيكاتهم  يغريون  سوف 
بعد االنضامم اليه؟ ام ان الجامعة الجديدة 
عىل  الحرب  لشن  وسيلة  مجرد  ستكون 
غريها من الجامعات املنافسة او الجامعات 
ايا  ـ  الخرباء  بحسب  لكن  هناك؟  املتطرفة 
فستكون  ـ  الصومال  يف  التنظيم  شكل  يكن 
من  ابعد  محلية  طموحات  العضائه 

طموحات زمالئهم يف سوريا.
يبدو  ال  االقل،  عىل  الراهن  الوقت  يف 
عسكريا  "داعش"  عىل  القضاء  سيتم  انه 
ذلك،  عىل  عالوة  املنظور.  املستقبل  يف 
للمتشددين  خصبة  اراض  هناك  تزال  ال 
الوضع  هشاشة  الستغالل  الطبيعيني  وغري 
العاملني  يف  الداخيل  والتنافس  السيايس 
االجتامعية  الظروف  اىل  واالسالمي،  العريب 
واالقتصادية القامئة يف كثري من املناطق التي 

اعلنها التنظيم "واليات" تابعة للخالفة. 
اتجاه  كثب يف  النظر عن  الرضوري  لذا من 
املنطقة االوسع واالبعد من سوريا والعراق، 
الحدود  خارج  "داعش"  انشطة  ومتابعة 
املبارشة لقلب "الخالفة"، ألن التنظيم يوجه 
بتزايد.  املناطق  هذه  نحو  اسرتاتيجيته 
يستغل خالفات التحالف الدويل مع روسيا، 
ما  اذا  لكن  تركيا.  تحدي  يف  الدول  وتردد 
مصادر  وتدمري  املكثفة،  الغارات  استمرت 
التنظيم  فان حركة  منابعه،  وتجفيف  ثروته 
ستواجه صعوبة ادارته انتشاره والدفاع عنه 
عسكريا. اال ان محاربة فكره تحتاج اىل اكرث 

من عمليات عسكرية، برية وجوية.

التنسيق االميركي ـ الروسي 
ضد التنظيم يتقدم على 

مصير االسد ومستقبله

ال يبدو القضاء على 
"داعش" عسكريا في 

املنظور املستقبل 

شوقي عشقوتي
lionbars@hotmail.com
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تقرير

ال مكان للعرب يف الدولة اليهودية، واذا مل يخرجوا يسمح بقتلهم وتدمري مقدساتهم.

يبدو ان تأثري االعامل االجرامية التي يقوم 
فهم  هامشيا.  ليس  اليهود  الداعشيون  بها 
يقررون  َمن  عىل  مميتا  خطرا  يشكلون 
للخطر.  مهاجمته، ويعرّضون دولة ارسائيل 
انهم  يعتقدون  »داعش«  تنظيم  مثل  وهم 
ينفذون اوامر الله، متجاهلني قوانني الدولة 
الذي يعيشون  واملعايري االخالقية للمجتمع 
اميانهم  يف  »داعش«  اعضاء  يشبهون  فيه. 
بأن الله هو الذي أمرهم بالقتل. »داعش« 

يقتل »كفارا«، وهم يقتلون عربا.
الفلسطيني   - االرسائييل  الرصاع  يحفل 
الذي  الفيديو  وآخرها  الصادمة،  بالصور 
للتلفزيون  العارشة  القناة  فرتة  قبل  عرضته 
متشددين  يهودا  صور  الذي  االرسائييل 
يلوحون  وهم  زفاف،  حفل  يف  يشاركون 
وقنابل  والرشاشات  والبنادق  بالسكاكني 
قمصانا  يرتدي  كان  بعضهم  املولوتوف. 
للعرب  املعادية  »كاخ«  حركة  شعار  عليها 
شعار  يرفع  االخر  والبعض  واملحظورة، 
املنازل  عىل  دامئا  يشاهد  الذي  الثمن  دفع 
بعد  املسيحية  العبادة  واماكن  الفلسطينية 
لكن  اليهود.  املتطرفني  العتداءات  تعرضها 
الصورة االفظع كانت صورة احد املشاركني 
محموال عىل كتفي صديقه وهو يرقص، من 
بسكني صورة  ويطعن  وجهه  يظهر  ان  غري 
عيل  للطفل  هي  الصورة  فلسطيني.  طفل 
شنه  هجوم  يف  حرقا  قتل  الذي  دوابشة 
عىل  املولوتوف  بقنابل  يهود  متطرفون 
يظهر  كام  املايض.  الصيف  عائلته  منزل 
يطعنون  آخرين  متشددين  صور  الرشيط 

الدوابشة وهم يصيحون:  افراد عائلة  صور 
املوت للعرب.

فان  ارسائيل،  يف  نرش  تقرير  وبحسب 
ان  يقول  املحققني  اوساط  السائد يف  الرأي 
دوابشة  عيل  الرضيع  حرق  عن  املسؤولني 
املتطرف،  اليمني  من  نشطاء  هم  وعائلته 
ذاتها  االيديولوجية  بالجامعة  يرتبطون 
وبيوت  والكنائس  املساجد  تحرق  التي 
وان  الغربية،  الضفة  يف  الفلسطينيني 
تتعدى  ال  الجامعة  لهذه  الصلبة  النواة 
يف  يتمركزون  النشطاء  من  عرشات  بضع 
لكن  الغربية،  الضفة  يف  االستيطانية  البؤر 
الخط  داخل  املناطق  كل  تشمل  حركتهم 

االخرض وخارجه.
اليهودي«  »التشدد  االرسائيليون  يتلمس 
يتغلغل يوميا يف ما بينهم. هناك َمن يرسل 
يعظ  وآخر  املدارس،  اىل  روحانيا  دليال 
الحاخامية  خالل  من  ارسائييل  جندي  كل 
فتيات  عىل  يبصق  وثالث  العسكرية، 
مثة  بل  فقط.  اليدين  تظهر  قمصانا  يلبسن 

كتب مويش ارينز وزير الدفاع االرسائييل السابق يف صحيفة “هارتس” قبل اسابيع: 
“نعم، هناك مقابل يهودي لـ»داعش«، التنظيم االرهايب االسالمي املتطرف الذي 
يتباهى بقطع رأس كل َمن ال يتقيد بتعاليم االسالم«. انه تنظيم صغري من مشاغبني 
هامش  عىل  موجودون  انهم  الوحشية.  باعاملهم  ويتباهون  عربا  يقتلون  يهود 

الجامعة اليهودية يف ارسائيل 

مشاغبون يهود يقتلون عربًا ويتباهون بأعمالهم الوحشّية
... وفي إسرائيل تطّرٌف وإرهاٌب و“داعش يهودي”

دون  من  يركضون  رجال  عىل  يعتدي  َمن 
قمصان، وَمن يستهدف سيارات تتحرك يوم 
بالقوة.  التجارية  املحال  ويغلق  السبت، 
َمن  هناك  بات  الشباب،  جيل  من  حتى 
العلوم والرياضيات ويرص  يتلقى  ان  يرفض 
عىل دراسة التوراة فقط، ناهيك مبن يقتحم 

االقىص يوميا من اجل بناء الهيكل.
يف  رغبة  من  افعالهم  يف  هؤالء  ينطلق  ال 
اخالء،  قرارات  اتخاذ  عن  الحكومة  ردع 
اشد طموحا واساسها زعزعة  افكار  بل من 
يف  يقود  ما  العربية،  الدولة  يف  االستقرار 
النشاء  سلطوي  انقالب  اىل  املطاف  نهاية 
الرشيعة  اساسه  ارسائيل  يف  جديد  حكم 
العنف  استخدام  يريدون  هؤالء  اليهودية. 
ارتباط بسلوك  استخداما منهجيا، من دون 

الحكومة االرسائيلية يف املناطق املحتلة.
ويبني التقرير ان التحول االيديولوجي عند 
»شارة  تسمى  كانت  التي  الجامعات  هذه 
سعر« او »شبان التالل«، رصده »الشاباك« 
يف  االرسائييل(  العامة  املخابرات  )جهاز 
هذا  اىل  توصل  وقد   .2014 عام  اواخر 
مويش  مع  وثيقة  ضبط  بعدما  االستنتاج 
اورباخ، الشاب الذي قدم للمحاكمة بتهمة 
طربية.  يف  والسمك«  »الخبز  كنيسة  حرق 
الرش«،  »مملكة  الوثيقة  هذه  تسمى 
العمليات  التي تربر  الفكرية  وتضع االسس 
املسيحية  املقدسة  واالماكن  العرب  ضد 
لتنفيذ  عملية  ارشادات  وتقدم  واالسالمية، 
يف  والصمود  الرقابة  من  والتملص  االفعال 

التحقيق.
وتشري مصادر ارسائيلية اىل ان الوثيقة التي 
تعرض  املجموعة  اعضاء  لدى  عليها  عرث 
اىل  للصهيونية،  معادية  تبشريية  رؤية 
املجموعة،  توجه  عنيفة  سلوكيات  جانب 
الذي  الحكم  نظام  تغيري  النهايئ  هدفها 
من  ومينعنا  الهيكل  بناء  من  »مينعنا 

الهدم ومن  اللعبة. اوال يجب  نلتزم رشوط 
اليهود  الوثيقة دماء غري  البناء«. وتهدر  ثم 
ان  فيها  وجاء  ارسائيل.  يف  يعيشون  الذين 
»ال مكان لالغيار، خصوصا العرب، يف مجال 
هنا  من  يخرجوا  مل  واذا  اليهودية،  الدولة 
مقدساتهم،  تدمري  ثم  ومن  بقتلهم،  يسمح 
دم  من  ارخص  اليهودي  غري  دم  وسيكون 

اليهودي اىل االبد«.
»الطريق  ان  يؤكدون  اخرى،  وثيقة  ويف 
الدم،  يتطلب  االهداف  هذه  تحقيق  اىل 
وامنا  فقط،  كفكرة  ليس  الدم.  من  والكثري 
كعمل واقع: حرق الكنائس يؤدي اىل  قتل 
مسيحيني يفرتض به توريط ارسائيل يف رصاع 
مع العامل املسيحي، حرق املساجد والبيوت 
الفلسطينية عىل رؤوس اصحابها يفرتض ان 
حرب  واالسالم.  اليهود  بني  حرب  اىل  يقود 
تستهدف التسبب يف منو التمرد املتوخى«.

جديدة  معلومات  »الشاباك«  جهاز  ونرش 
التنظيم  مع  جرت  التي  التحقيقات  عن 
عائلة  املسؤول عن حرق  اليهودي  االرهايب 
الدوابشة، يستدل منها، ان اعضاءه خططوا 
الفتعال صدامات دامية بني اليهود والعرب 
يف ارسائيل، وحرق كنائس ومساجد، تؤدي 
والغربية،  العربية  الدول  مع  ازمة  اىل 
اسقاط  تتيح  عارمة  فوىض  يف  وتتسبب 
الدول  بعض  يف  جرى  ما  منط  عىل  النظام، 
العربية، واقامة »مملكة يهودا« التي تعيد 
الصخرة  مسجد  ان  )يعتقدون  الهيكل  بناء 

املرشفة يف باحة االقىص بني مكانه(.
مدار  عىل  االقىص  املسجد  كان  لطاملا 
لجامعات  هدفا  املاضية  السنوات  عرشات 
الشديد  الحذر  مع  لكن  متطرفة.  يهودية 
فان  اليوم  اما  املسلمني.  غضب  اثارة  من 
بصورة  مقبوال  طابعا  يأخذ  االقىص  مس 
اكرب  انتشار  مع  وشعبيا،  رسميا  متزايدة، 
تتغلغل  التي  املتطرفة  اليهودية  للجامعات 

كذلك يف املؤسسة الرسمية.
بنيامني  االرسائييل  الوزراء  رئيس  ان  ورغم 
انه  يومي  شبه  نحو  عىل  يقول  نتنياهو 
يف  القائم  الوضع  عىل  الحفاظ  يعتزم 
الصالة  )اي  سنة،   50 منذ  االقىص  املسجد 
للمسلمني فقط فيام يسمح لليهود بزيارته 

تخطيط لصدامات بني 
اليهود والعرب تؤدي 

الى ازمة مع الدول 
العربية والغربية

من  يستدل  والكامل«.  الحقيقي  الخالص 
للتنظيم  االسايس  الهدف  ان  ايضا  الوثيقة 
واستبدال  البالد  يف  السلطة  اسقاط  هو 
تحقيق  اجل  ومن  بها.  يهودية«  »سلطة 
»العمل  املجموعة  اعضاء  يؤيد  ذلك، 

فورا،  الوثنية  واجتثاث  ملك،  تعيني  عىل 
نيتها  شأن  يف  السلطة  من  ترصيح  وصدور 
االكراه  وفرض  االغيار،  وطرد  الهيكل،  بناء 
الديني يف املجال العام«. يقولون ان »دولة 
ارسائيل ال متلك حق الوجود، لذلك فاننا ال 

• »الثورة« او »مترد«: احدث الجامعات اليهودية عىل االطالق. هدفها ال يقترص عىل االنتقام 
من الفلسطينيني، بل يطمح افرادها اىل اقامة »خالفة يهودية« بعد تدمري الدولة العربية متهيدا 
القامة »ملكوت القدس«. تعد جامعة ارهابية متمردة ال يرتأسها قائد وال تجلس يف مقر ثابت، 
بل تتكون من شباب مؤدلج، معاد للصهيونية، يجول ويصول يف الضفة الغربية ويهدد املجتمع 
االرسائييل برمته. ابرز قياديي الجامعة مئري اتينغر )23 سنة(، وهو حفيد الحاخام مئري كاهانا 

الذي اسس حركة »كاخ« العنرصية املناهضة للعرب واغتيل عام 1990. 
• »فتيان التالل«: اسس هذه الجامعة قبل نحو 10 سنوات شبان ترك بعضهم منازل اهلهم يف 
القدس، وانتقلوا اىل العيش مع ابناء سنهم يف مناطق معزولة بهدف االستيطان خارج الخط 
االخرض. وهم يؤمنون بـ»ارض ارسائيل الكربى« ويرفضون اي اخالء للمستوطنات يف الضفة 

الغربية، وال يقبلون بأي سلطة، وال سلطة الحاخامات من اليمني املتطرف حتى. 
• جامعة »امناء الهيكل«: حركة توراتية ميينية متطرفة، اسست اثر حرب حزيران عام 1967، 
اما مؤسسها وزعيمها فهو غريشون سولومون. تؤمن بأن عىل اليهود اعادة بناء الهيكل الثالث 

املزعوم مكان املسجد االقىص، وذلك تحضريا ملجيء املسيح.
• حركة »كاخ« )عصبة الدفاع اليهودية(: هي كلمة عربية تعني »هكذا«، وهو اسم جامعة 
صهيونية سياسية ارهابية، صاغت شعارها عىل النحو التايل: يد متسك بالتوراة، واخرى بالسيف. 
تضم حركة »كاخ« مجموعة من االرهابيني ذوي التاريخ الحافل بالتطرف والعنرصية، ومائري 

كاهانا اهم شخصياتها.
• حركة »عريت كوهانيم« )تاج الكهنة(: تستمد مبادئها وتعاليمها من الدراسات التلمودية 
الكهنوتية  الطقوس  لدراسة  اتباعها  الحركة  هذه  تعد  شائيم.  حافتس  الحاخام  وتعاليم 
بناء  الحركة عىل  اسرتاتيجيا هذه  قامت  اذ  سليامن.  هيكل  متبعة يف  كانت  التي  التلمودية 
ثقافة ايديولوجية قامئة عىل التضييق عىل السكان املقدسيني املحيطني بالحرم القديس من اجل 

ترك منازلهم او بيعها من هذه الحركة، وذلك للسيطرة عىل محيط الحرم القديس وتهويده.

جماعات دينية متطرفة
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السياحية  االفواج  ضمن  محددة  اوقات  يف 
حرب  فتيل  اشعال  خشية  وذلك  االخرى( 
يف  واعضاء  وزراء  منع  يستطع  مل  دينية، 
يف  االستمرار  من  ومستوطنني  الكنيست 
اقتحام االقىص عىل نحو مستفز قد يفجر يف 
يثري مواجهة  او  ثالثة«  اي لحظة »انتفاضة 

اشمل، اسالمية - يهودية.
حركة  االرسائيلية  السياسية  الحلبة  تشهد 
حول  واليسار  اليمني  بني  اتهامات  تبادل 
اليهود،  املتطرفني  انتاج  عن  املسؤولية 
العرب  مع  ليس  يتصادمون  باتوا  الذين 
اليهود  اىل  سهامهم  يوجهون  وامنا  فحسب 
الخالصات  اليمني  انصار  ايضا. وفيام يرفض 
ان  من  اليسار  انصار  بها  يخرج  التي 
واحد  خزان  من  يأتون  جميعهم  املتطرفني 
اىل  يساريون  يذهب  اليمني،  معسكر  هو 
االرض  تقسيم  تعد  مل  القضية  اعتبار  حد 
ذلك  مع  اليهودية.  الدولة  صورة  وامنا 
ومؤسساتها  االرسائيلية  الحكومة  فان 
التطرف  مع  التعامل  كيفية  تناقش  االمنية 
العربية  الدولة  يحرج  صار  الذي  اليهودي 
اجهزة  يف  السائد  االعتقاد  وحيث  بأرسها، 
التي  العمليات  ان  يعترب  االرسائيلية  االمن 
تنفذها هذه املجموعات، سواء ضد العرب 
بل  العرب،  ترهيب  اىل  ترمي  ال  اليهود،  او 
اىل تنفيذ انقالب باسم الرشيعة ضد قوانني 

الدولة.
االمنية  املؤسسة  تساهل  ان  الواضح  من 
االرسائيلية، واحيانا تعاطفها، مع الجامعات 

الحايل  الوضع  اىل  قاد  املتطرفة  اليهودية 
فيه  االرسائيلية  االستخبارات  تبدو  الذي 
هذه  مواجهة  يف  وعاجزة  ضعيفة  كأنها 
يجزم  ان  احد  وسع  يف  وليس  الجامعات. 
تنفذها  التي  االعامل  كانت  ان  حاليا 
راية  تحت  التالل«  »شبان  مجموعات 
كبري  تنظيمي  فعل  من  جزءا  سعر«  »شارة 
عام.  تيار  يف  صغرية  خاليا  نتاج  هي  ام 

الدائرة  مثل  االستخباراتية  االجهزة  وتحاول 
الرشطة  مباحث  او  »الشاباك«  اليهودية يف 
النهم  املتطرفني صعبة  مالحقة  بأن  االدعاء 
ومن  واسع.  تنظيم  لواء  تحت  ينضوون  ال 
يبعد  الرأي  هذا  عىل  االرصار  ان  البديهي 
االمنية،  االجهزة  هذه  عن  التساهل  شبهة 
صعوبات  تواجه  بانها  االنطباع  ويعزز 

فعلية يف اخرتاق املتطرفني.

كان  ايتان، حني  رفول  رفائيل  انشأها  متطرفة،  قومية  الطرق(: حركة  )مفرتق  »تسوميت«   •
انه  ايتان  عن  عرف   .1983 االول  ترشين  يف  االرسائييل  الجيش  اركان  رئيس  منصب  يشغل 
لالركان.  رئيسا  كان  العرب حني  العنف ضد  استعامل  القادة االرسائيليني تشددا يف  اشد  من 
ترص الحركة عىل بقاء القدس املوحدة عاصمة الرسائيل تحت سيادتها، وترفض االنسحاب من 

الضفة، وتدعو اىل تكثيف االستيطان فيها.
• »هتحيا« )النهضة(: حركة سياسية ميينية تظهر توجهات غري دينية، تعد من اكرث الحركات 
االرهابية تطرفا وعنرصية يف ارسائيل. يعود تاريخ ظهورها اىل متوز 1979. تسعى اىل السيطرة 

عىل منطقة املسجد االقىص، النها تعتقد ان ذلك يحقق الرسائيل السيادة والقوة.
• »فاتورة حساب«: منظمة يهودية متطرفة. سمت نفسها باسم عبارة يستخدمها منتسبوها 
من مستوطني الضفة الغربية للداللة عىل ان هدفها تنفيذ هجامت انتقامية ضد الفلسطينيني، 
للرد عىل تحرك الحكومة االرسائيلية الخالء مستوطنات شيدت من دون تراخيص يف الضفة، 

وللرد عىل الهجامت التي ينفذها الفلسطينيون.
• »املغور«: منظمة متطرفة تعمل عىل رعاية العائالت االرسائيلية التي قتل احد افرادها يف 

هجامت املقاومة الفلسطينية.
• »ريغافيم«: منظمة ميينية متطرفة تسعى اىل ايجاد »قنوات قانونية لتنفيذ مذكرات الهدم 

التي تصدرها السلطات االرسائيلية ضد البيوت واملنشآت الفلسطينية«.

جماعات قومية متطرفة

تدعي االستخبارات االرسائيلية صعوبة مالحقة املتطرفني.

هدف الداعشيني
 اليهود زعزعة االستقرار 

النشاء حكم جديد 
في اسرائيل
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قضية

ضابطة عدلية في إشراف القضاء المختص
هكذا يتحّرك األمن العام في مالحقة الجرائم

تؤكد احكام قانون اصول املحاكامت الجزائية وقانوين تنظيم املديرية العامة لالمن 
العام ان االمن العام ضابطة عدلية ذات اختصاص نوعي عام يشمل مالحقة كل 
انواع الجرائم، املشهودة وغري املشهودة، من دون استثناء يف ارشاف القضاء املختص 

وتوجيهاته وتعليامته

العام  االمن  عالقة  دقائق  يف  الخوض  يوجب 
الجرائم  مالحقة  ما خص  يف  القضائية  بالسلطة 
االجابة  فيها،  الضالعني  وتوقيف  فيها  والتحقيق 

عن اسئلة ابرزها: 
• َمن هم اشخاص الضابطة العدلية؟ 

• اي نوع جرائم يالحق بها كل منهم؟ 
كضابطة  عمليا  العام  االمن  يتحرك  كيف   •
ملالحقة  املختص  القضاء  ارشاف  يف  عدلية 

الجرائم املشهودة والجرائم غري املشهودة؟ 
• يف اي حاالت يجوز له توقيف شخص ما؟...

الضابطة العدلية ونطاق صالحياتها
يقصد بتعبري الضابطة العدلية مجموعة جهات 
اختصاص  واوالهم  القانون  حددهم  واشخاص 
االستنابات  تنفيذ  املخالفات،  ضبط  وصالحية 
بهدف  عنها،  والتحري  الجرائم  تقيص  القضائية، 
وتوقيفهم  ومالحقتهم  املجرمني  اكتشاف 
املختصة  القضائية  الجهة  اىل  وتسليمهم 

ملحاكمتهم وانزال العقاب الالزم بهم.

اشخاص الضابطة العدلية وانواع الجرائم 
ال  العدلية،  الضابطة  اشخاص  تعداد  سياق  يف 
املحاكامت  اصول  قانون  ان  اىل  االشارة  من  بد 
الجزائية رقم 328، الصادر يف 2 آب 2001، ميز 
ما  العدلية يف  الضابطة  موظفي  من  نوعني  بني 

خص نطاق صالحياتهم يف مالحقة الجرائم:
1- يشمل موظفي الضابطة العدلية الذين يتمتعون 
باختصاص نوعي محصور ومحدد، بحيث يشمل 
اختصاصهم مالحقة جرائم محددة بالذات. وهم 
املحاكامت  اصول  قانون  من   39 املادة  بحسب 
الجزائية: نواطري القرى، الحراس الليليون، موظفو 
املراقبة يف وزارة الصحة، مراقبو االحراج وحامية 

املستهلك، مفتشو العمل لضبط مخالفات قانون 
العمل، املوظفون املختصون بالرقابة يف الجامرك 
وادارة حرص التبغ والتنباك، ويف املرافئ واملطارات، 
ويف وزارة السياحة، الذين يقومون، كل يف حدود 
تطبيقها،  به  املنوط  االنظمة  ووفق  اختصاصه 
منظمة  محارض  يف  ويثبتونها  املخالفات  بضبط 

اصوال، ويودعونها لدى القايض املنفرد املختص.
الذين  العدلية  الضابطة  موظفي  يشمل   -2
بحيث  وشامل،  عام  نوعي  باختصاص  يتمتعون 
الجرائم  انواع  كل  مالحقة  اختصاصهم  يشمل 
من   38 املادة  بحسب  وهم  استثناء.  دون  من 
قانون اصول املحاكامت الجزائية: النواب العامون 
بوظائف  يقومون  الذين  العامون  واملحامون 
لدى  العام  النائب  ارشاف  يف  العدلية  الضابطة 
التمييز، يساعدهم ويعمل يف ارشافهم  محكمة 
يف  كل  العدلية،  الضابطة  وظائف  اجراء  يف 
حدود اختصاصه املنصوص عليه يف قانون اصول 
املحاكامت الجزائية ويف القوانني الخاصة به، اآليت 

ذكرهم:
1- املحافظون والقامئقامون.

وضباط  الداخيل  االمن  لقوى  العام  املدير   -2
والرتباء  القضائية  والرشطة  الداخيل  االمن  قوى 
العاملون يف القطاعات االقليمية ورؤساء مخافر 

قوى االمن الداخيل.
3- املدير العام لالمن العام وضباط االمن العام 

ورتباء التحقيق يف االمن العام.
4- املدير العام المن الدولة ونائب املدير العام 
وضباط امن الدولة ورتباء التحقيق يف امن الدولة.

5- مختارو القرى.
الطائرات  وقادة  البحرية  السفن  قادة   -6

واملركبات الجوية.
تاليا، فان االمن العام ضابطة عدلية ذات اختصاص 

نوعي عام وشامل، بحيث يشمل اختصاصه مالحقة 
كل انواع الجرائم، املشهودة وغري املشهودة، من 

دون اي استثناء، يف ارشاف القضاء املختص. 
تقتيض االشارة اىل ان االصول واالجراءات القانونية 
التي تطبق يف حال الجرمية غري املشهودة، تختلف 
عن تلك املطبقة يف حال الجرمية املشهودة. وهذا 

يستدعي التطرق اىل كل حال عىل حدة.

مالحقة الجرائم غري املشهودة 
بالجرائم غري املشهودة  العام  عادة، يعلم االمن 

باحدى الطرق:
• اما عرب لجوء الشخص املترضر اىل االشتكاء امام 
مركز االمن عام من فعل جرمي ما طاوله، وهذا 

ما يعرف بـ"الشكوى".
لدى  العام  االمن  عسكريي  من  مببادرة  اما   •
مشاهدتهم آثار جرمية ما او بعد اكتشافها او عند 
استقصائها، فينظمون مبا قاموا به او شاهدوه  او 

علموا به من فعل جرمي، محرضا او تقريرا.
بوقوع  ثالث يخرب  اما عرب تدخل من شخص   •

جرمية، وهذا ما يعرف بـ"اإلخبار".
السلطات  من  العام  االمن  يكلف  عندما  او   •
القضائية او يستناب النفاذ مهمة معينة يف سياق 

مالحقة الجرائم.
يف هذه الحاالت، باستثناء االخرية حيث تكون 
االستنابة وجهت اساسا من السلطة القضائية 
اىل االمن العام لتنفيذها، يقوم عسكريو االمن 
العام بتنظيم محرض بالواقعة، ومن ثم االتصال 
قضاة  احد  او  االستئنايف  العام  بالنائب  فورا 
الفعل  عىل  الطالعه  املناوبني  العامة  النيابة 
املشكو منه واخذ تعليامته وتوجيهاته. عندئذ 
عدمه  او  العامة  الدعوى  تحريك  امر  يعود 
حفظها،  شاء  فان  االستئنايف.  العام  النائب  اىل 
قايض  عىل  بادعائه  مشفوعة  احالها  شاء  وان 
التحقيق االول او ادعى بها مبارشة امام القايض 

املنفرد.   
عسكريي  بتكليف  العام  النائب  قام  حال  يف 
التحقيق االويل، ساعتئذ  العام الرشوع يف  االمن 

املحامي منير الشدياق
mounirchidiac2014@gmail.com

يصبح يف امكانهام االنتقال اىل مكان وقوع الجرم، 
واالستامع اىل افادة املشتبه فيهم واملشكو منهم 

واقوالهم من دون اي اكراه عىل الكالم.
 اما لناحية تفتيش املنازل او االشخاص، فال يجوز 
لهم القيام بهذا االجراء اال بعد االستحصال عىل اذن 
مسبق من النيابة العامة املختصة، رشط مراعاة 
اصول التفتيش التي حددها القانون للنائب العام 
املبادرة  الجرمية املشهودة. كام يحظر عليهم  يف 
اىل احتجاز املشتبه فيه يف نظارة االمن العام اال 
بقرار من النيابة العامة، وضمن مدة ال تزيد عىل 
مامثلة  ملدة  للتمديد  قابلة  ساعة  واربعني  مثاين 
حدا اقىص، لتصل اىل اربعة ايام بناء عىل موافقة 
النيابة العامة. اضافة اىل ذلك، يتوجب عليهم، فور 
احتجاز املشتبه فيه، ابالغه بحقوقه التي تشكل 
ضامنات له يف هذه املرحلة، وان يشار اىل ذلك يف 

املحرض املنظم. وهذه الحقوق هي:
1-  االتصال باحد افراد عائلته او صاحب العمل 

او محام يختاره او احد معارفه.
2- مقابلة محام يعينه بترصيح يدون عىل املحرض 
من دون الحاجة اىل وكالة منظمة بحسب االصول.

اذا مل يكن يحسن  3- االستعانة مبرتجم محلف 
اللغة العربية.

4-  تقديم طلب مبارش، او بواسطة وكيله او احد 
افراد عائلته اىل النائب العام، بعرضه عىل طبيب 
تقديم  له طبيبا فور  العام  النائب  ملعاينته. يعني 
الطلب اليه. وعىل الطبيب ان يجري املعاينة من 
يرفع  وان  العدليني،  الضباط  من  اي  دون حضور 

اربعا  تتجاوز  ال  مدة  العام يف  النائب  اىل  تقريره 
 - املستدعي  العام  النائب  يبلغ  ساعة.  وعرشين 
افراد  احد  او  وكيله  او  املوقوف  يكون  قد  الذي 
عائلته - نسخة عن هذا التقرير فور تسلمه اياه، 
وللمحتجزـ  اذا مدد احتجازهـ  تقديم طلب معاينة 

جديدة.
ان  العام  االمن  عسكريي  عىل  االحوال،  كل  يف 
يطلعوا النائب العام باستمرار عىل ما يقومون به 

من اجراءات، وان يتقيدوا بتعليامته.
يتوىل  ان  العام  للنائب  ان  اىل  االشارة  تجدر 
التحقيق بنفسه مبا يف ذلك استجواب املشتبه فيه. 
يف هذه الحال لوكيل املشتبه فيه ان يحرض مع 

موكله يف اثناء االستجواب.
العام يدقق فيها  النائب  بعد ورود املحارض اىل 

ويقرر ما يراه مناسبا وفقا لآليت:
• اذا وجد ان الفعل ال يؤلف جرمية، او ان االدلة 
الدعوى سقطت  ان  او  كافية عىل وقوعها،  غري 
عليها يف  املنصوص  اسباب سقوطها  من  لسبب 

املادة 10 من قانون اصول املحاكامت الجزائية، 
يقرر حفظ التحقيق االويل.

ان  ووجد  الجنحة،  نوع  من  الفعل  كان  اذا   •
التحقيق االويل فيها كاف، يدعي بها امام القايض 
املنفرد. اما اذا وجد ان التحقيقات غري كافية فله 

ان يدعي بها امام قايض التحقيق االول.
• اذا كان الفعل من نوع الجناية، فانه يدعي به 

امام قايض التحقيق االول.
العام يف  يف االستنتاج، ان كل ما يقوم به االمن 
بكل  يتم،  املشهودة  الجرائم غري  سياق مالحقة 

تفاصيله، يف ارشاف مبارش من القضاء املختص. 

مالحقة الجرائم املشهودة 
اصول  قانون  من   29 املادة  بحسب  بداية، 

املحاكامت الجزائية، تعد جرمية مشهودة:
ا- الجرمية التي تشاهد عند وقوعها.

ب- الجرمية التي يقبض عىل فاعلها يف اثناء او 
فور ارتكابها.

ج- الجرمية التي يالحق فيها املشتبه فيه بناء عىل 
رصاخ الناس.

من  االنتهاء  فور  اكتشافها  يتم  التي  الجرمية  د- 
ارتكابها يف وقت تدل آثارها عليها عىل نحو واضح.
ه- الجرمية التي يضبط فيها مع شخص اشياء او 
انه مرتكبها،  او اوراق يستدل منها عىل  اسلحة 
وذلك يف خالل اربع وعرشين ساعة من وقوعها.

كذلك تنزل منزلة الجرمية املشهودة تلك التي تقع 
داخل بيت، فيطلب صاحبه او احد شاغليه، يف 
اكتشافها،  تاريخ  اربع وعرشين ساعة من  مهلة 
اكانت  سواء  فيها  التحقيق  العامة  النيابة  من 

جناية ام جنحة.
من الناحية العملية، اذا وقعت جرمية مشهودة، 
االمن  ينتقل  سواها،  او  قتل  جرمية  او  كانفجار 
العام كضابط عديل فورا قبل انتظار اشارة القضاء 
اىل مكان حصولها، ويبلغ النائب العام املختص بها:
القابلة  والدالئل  واملعامل  اآلثار  عىل  يحافظ   •

للزوال، وكل ما يساعد عىل جالء الحقيقة. 
• يضبط االسلحة واملواد املستعملة يف الجرمية او 

الناتجة منها. 
• يستمع اىل الشهود من دون تحليفهم اليمني. 

تتوافر  َمن  عىل  ويقبض  بالتحريات،  يقوم   •
شبهات قوية حول ارتكابه الجرمية او مساهمته 
فيها، ويجري التفتيش يف منزله ويضبط ما يعرث 

عليه من مواد جرمية او اشياء ممنوعة. 

ما يقوم به االمن العام 
في مالحقة الجرائم 
غير املشهودة يتم 

في اشراف القضاء  

فور حضور النائب العام او قايض التحقيق اىل مرسح الجرمية، يتوقف عسكريو االمن العام عن متابعة اجراءاتهم.
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• يستعني بالخربة عند االقتضاء. 
يديل  ان  رشط  فيه  املشتبه  يستجوب  ان  له   •
باقواله بارادة واعية حرة ومن دون استعامل اي 
وجه من وجوه االكراه ضده. اذا التزم الصمت فال 

يجوز اكراهه عىل الكالم.
عىل عسكريي االمن العام الذين يتولون التحقيق 
العام  النائب  يطلعوا  ان  املشهودة  الجرمية  يف 

املختص عىل مجرياته، وان يتقيدوا بتعليامته.
االعامل  بعض  املختص  العام  النائب  كلفهم  اذا 
التي تدخل ضمن صالحيته، فعليهم ان يتقيدوا 

مبضمون التكليف.
التي  الجنحة  نوع  من  املشهود  الجرم  كان  اذا 
عىل  االقل،  عىل  سنة  الحبس  عقوبة  توجب 
عسكريي االمن العام ان يقبضوا عىل املشتبه فيه 
)القانون مل يحدد رصاحة مدة االحتجاز يف هذه 
الحال ما خلق التباسا  وتناقضا يف آراء الفقهاء(، 

وان يحققوا يف الجنحة يف ارشاف النائب العام.
الجناية،  نوع  من  املشهودة  الجرمية  كانت  اذا   
عىل  االبقاء  تستلزم  التحقيق  رضورات  وكانت 
املشتبه فيه محتجزا مدة اطول، فان متديد املهلة 
ايام عىل االكرث يتم بقرار  من يومني اىل  اربعة 
الذي  االستئنايف  العام  النائب  من  معلل  خطي 
يصدره بعد اطالعه عىل امللف وتثبته من مربرات 
الضابطة  التمديد. يف كل االحوال، يتوجب عىل 
العدلية، فور احتجاز املشتبه فيه، ابالغه بحقوقه 

التي تشكل ضامنات له يف هذه املرحلة.
اذا حرض النائب العام او قايض التحقيق، وتاليا 

عند حضور اي منهام اىل مرسح الجرمية، كذلك 
املحكمة  لدى  الحكومة  مفوض  حضور  عند 
العسكرية يف ما لو كانت الجرمية الواقعة تدخل 
كالجرائم  العسكري  القضاء  اختصاص  ضمن 
االرهابية وجرائم االعتداء عىل امن الدولة، يتوقف 
عسكريو االمن العام عن متابعة اجراءاتهم ما مل 
يكلفهم احدهام خطيا متابعتها. ميكن ان يشمل 

التكليف استجواب املشتبه فيه.
ال يحق لهم، بعد انتهاء حال الجرمية املشهودة، ان 
يجروا اي تحقيق اضايف، وامنا ان يحيلوا املحارض 
انتهاء هذه  العام فور  النائب  اىل  التي نظموها 
الحال مع املواد التي ضبطوها يف اثناء التفتيش، 

ليصبح االمر يف ترصف القضاء كامال.

توقيف  ترافق  التي  القانونية  االجراءات 
االشخاص بأمر قضايئ او بقوة نص القانون
يحق لعسكريي االمن العام توقيف االشخاص يف 

الحاالت اآلتية:
1 -تنفيذا لحكم قضايئ.
2 -تنفيذا ملذكرة عدلية.

القضائية صاحبة  السلطة  3 -تنفيذا لطلب من 
الصالحية، او من ضباط الضابطة العدلية.

الجناية املشهودة والجنحة  4 –تلقائيا، يف حالة 
ان  الحبس، عىل  عقوبتها  تكون  التي  املشهودة 
يعلموا يف الحال املرجع القضايئ املختص ويتقيدوا 

بتعليامته.
سوق  االوىل  الثالث  الحاالت  يف  عليهم  يرتتب 

االحكام  تنفيذ  اماكن  احد  اىل  املوقوف 
مصدرة  العدلية  السلطة  اىل  او  القضائية، 
املذكرة، او الطلب يف مهلة 24 ساعة من وقت 
حصول التوقيف. اما يف الحال الرابعة، فيعود 
اىل السلطة العدلية املختصة متديد هذه املهلة 
توجب  التحقيق  كانت رضورات  اذا  استثنائيا 
ذلك، عىل ان ال تتجاوز هذه املهلة يف مطلق 

االحوال ثالثة ايام.
ميكن ان يتم التوقيف:

املحال  خارج  والليل  النهار  من  وقت  اي  يف   •
املفتوحة للعموم وخارج املنازل.

املحددة  القانونية  للرشوط  وفقا  املنازل  يف   •
لدخول املنازل.

عسكريي  ميكن  التوقيف،  حاالت  اىل  باالضافة 
االمن العام اللجوء اىل التوقيف الوقايئ ذي الطابع 
االداري عندما يشكل ترك الشخص طليقا، خطرا 
عىل نفسه او عىل الغري، كام كان يف حال السكر 
الظاهر او ما شابه، او يف سبيل التثبت من وضع 
الشخص املشتبه به او املشكوك يف صحة هويته.

اطالق النار من اسلحة عنارص الضابطة 
العدلية

الحيطة  تدابري  كل  اتخذوا  قد  يكونوا  ان  بعد 
غري  االخرى  السبل  كل  واستنفدوا  املمكنة، 
العام  االمن  لعسكريي  يحق  السالح،  استعامل 
اطالق النار من االسلحة املجهزين بها نظاما يف 

الحاالت اآلتية:
1 -يف حال الدفاع املرشوع عن النفس املنصوص 

عليها يف قانون العقوبات.
2 -ملنع تجريدهم من اسلحتهم واالستيالء عىل 

االعتدة املوجودة يف عهدتهم.
املولجني  االماكن  وعن  مراكزهم  عن  -للدفاع   3

حراستها.
4 -لالحتفاظ باالشخاص املوضوعني يف عهدتهم او 

تأمني سالمتهم.
5 -عىل اثر انذارهم الواضح واملكرر بعبارة "قوى 
امن عام، قف"، لالشخاص الذين يحاولون الفرار 
من وجههم وال ينصاعون لالنذار. عىل ان يكون 
او  ادلة عامة  او رافقها  الفرار  قد سبق محاولة 

خاصة تؤكد او ترجح ارتكابهم جناية.
6 -يف توقيف املركبات التي تتخطى حواجزهم 
السمعية  واالنذارات  البرصية  االشارات  رغم 

الواضحة.

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

االمن العام ضابطة عدلية ذات اختصاص نوعي عام يشمل مالحقة كل انواع الجرائم
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آلية جديدة للترقيات في األمن العام:
الضّباط شركاء في تطوير املجتمع والوطن

العامة  املديرية  يف  للرتقيات  جديدة  آلية   2015 آذار   6 يف  التطبيق  قيد  وضعت 
لالمن العام، تتطابق مع املعايري املعتمدة للرتقيات لدى الجيوش واملؤسسات االمنية 
العاملية، مبا يتالءم مع دور االمن العام ومهامته. يف االول من كانون الثاين 2016، 

اعتمدت الرتقية االوىل للضباط من رتبة نقيب اىل رتبة رائد وفق اآللية الجديدة

املديرية  يف  للرتقيات  الجديدة  اآللية  ادت 
البحث  تحول  اىل  العام  لالمن  العامة 
للرتقية  املرشح  الضابط  يعده  الذي  العلمي 
شامل،  علمي  مرجع  اىل  تقليدي  بحث  من 
مع  املشكلة  عرض  البحث  موضوع  يتضمن 
انتهاء  لها محليا وعامليا،  السابقة  الحلول  كل 
للتطبيق  قابلة  صيغ  يف  اقرتاحات  بتقديم 

العميل.
الضوء  العدد  هذا  من  العام«  »االمن  تلقي 
عىل ابرز االبحاث التي قدمها النقباء وجرت 
رائد.  رتبة  اىل  الرتقية  يحوزوا  يك  مناقشتها 
عن  تسألهم  تحاورهم،  اليهم،  تتحدث 
العام،  املواضيع، مضمونها  اسباب اختيارهم 
يعني  مبا  قدموها  التي  والحلول  االقرتاحات 

تحقيق
الشدياق منير 

mounirchidiac2014@gmail.com

العامة  واملديرية  عموما  اللبنانية  الدولة 
لالمن العام خصوصا.

مكتب  يف  التدريب  دائرة  رئيس  مع  البداية 
شؤون العديد الرائد زاهر يحيى مستهال حديثه 

الرتقيات  آللية  العملية  االهمية  عن  بالكالم 
الرتقية  الجديدة: »مبوجبها اصبح كل بحث يف 
مثابة خطة تطوير علمية وواقعية متكاملة اىل 
حد بعيد. ما يجعل كل ضابط مرشح لرتبة اعىل 
املديرية  تطوير  اىل  السعي  يف  اساسيا  رشيكا 
واملجتمع والوطن، ويف محاولة استنباط الحلول 

العملية للمشكالت التي تواجههم«.

■ ما هو موضوع البحث الذي اخرتته، وما 
تصنيفه؟

□ اخرتت معالجة جرائم تزوير جوازات السفر 
السفر: حاميته ومكافحة  تحت عنوان »جواز 

تزويره«. وهو يصنف كموضوع امني. 

■ ملاذا اخرتت هذا املوضوع تحديدا؟
اىل  دفعتني  وشخصية  عامة  اسباب   □
اهميته  يف  العامة  االسباب  تتمثل  اختياره. 
املديرية  داخل  كبري  اهتامم  محط  كموضوع 
جواز  والدويل.  الوطني  الصعيدين  وعىل 
السفر الذي يشكل وثيقة رسمية تثبت هوية 
البالد،  مغادرة  حامله، وجنسيته، ومتكنه من 
وله ابعاد وطنية كونه يرتبط بسيادة الدولة 
تتمثل  امنية  ابعاد  له  كذلك  تصدره.  التي 
التطور  ظل  يف  والسيام  تزويره،  بخطورة 
من  ذلك  يستتبع  ما  مع  الهائل،  التكنولوجي 
خطرين  مجرمني  لعبور  استخدامه  امكان 
بهدف  مستعارة  باسامء  اخرى  اىل  دولة  من 
ثم  ومن  فيها،  وجرمية  ارهابية  اعامل  تنفيذ 
اراضيها اىل دولة اخرى  املسارعة اىل مغادرة 
اىل  التعرف  دون  من  العقاب،  من  يفروا  يك 
بسبب  ذلك  كل  اساسا.  الحقيقية  هويتهم 
االسباب  السفر.  جواز  تزوير  من  متكنهم 
انني مدرب مادة كشف  الشخصية تعود اىل 
املديرية.  ضمن  املزورة  واملستندات  الوثائق 
سبق ان ترأست شعبة امن الوثائق يف دائرة 
منذ  الدويل  الحريري  رفيق  مطار  عام  امن 

استحداثها عام 2008 لغاية عام 2014. فضال 
متقدمة  تدريبية  دورات  تابعت  انني  عن 
لبنان  داخل  املزورة  الوثائق  يف مجال كشف 

وخارجه، السيام يف فرنسا وهولندا وغريهام.

■ ما ابرز النقاط التي تضمنها البحث؟
بدءا  السفر  بجواز  يتصل  ما  كل  عموما   □
املستخدمة،  الورق  ونوعية  تصنيعه  من 
مرورا بالعالمات االمنية سواء تلك املوجودة 
يف صلب مادة الورق او يف تقنيات الطباعة، 
وسائل  املتطورة،  التزوير  اساليب  عرض 
جسد  لغة  دراسة  وتقنياتها،  مكافحتها 
املحيل  القانوين  االطار  للريبة،  املثري  املسافر 
انتهاء  املوضوع،  يحكم  الذي  والدويل 
اقرتاحات عامة وبخاصة مع تحديد  بتقديم 
والقانونية  والفنية  العملية  التفاصيل  كل 
املالحق  من  عدد  عن  فضال  بها.  املتصلة 
والقانونية  والتقنية  االمنية  واالحصاءات 

التي ترشح تفاصيل ذات صلة.

عند  بها  استعنت  علمية  مراجع  اي   ■
انجازك البحث؟

قليلة  املوضوع  هذا  يف  العلمية  املراجع   □
املوضوع  ان  اىل  ذلك  مرد  يكون  قد  جدا. 
يحمل طابعا امنيا، او ان التطور التكنولوجي 
واساليبه  التزوير  وسائل  وتطور  جهة،  من 
ال  اخرى،  جهة  من  جدا  متسارع  نحو  عىل 
يشجعان احدا عىل اصدار كتب يف املوضوع 
فرتة  بعد  القدمية  حكم  يف  تصبح  قد  النها 
هذه  رغم  اصدارها.  تاريخ  من  قصرية 
ايجاد بعض املراجع  الصعوبات، متكنت من 
عىل  منها  اذكر  املهمة،  والقانونية  العلمية 

سبيل املثال ال الحرص:
ضد  والوثائق  املستندات  تأمني  كتاب   •
نايف  جامعة  يف  املحارض  لالستاذ  التزوير 
كامل  مصطفى  االمنية  للعلوم  العربية 

شفيق.
• قانون تنظيم جوازات السفر اللبنانية رقم 

11 الصادر يف تاريخ 1968-1-8.
باملرسوم  الصادر  اللبناين  العقوبات  قانون   •

االشرتاعي رقم 340 يف تاريخ 1943-3-1.
الصادر  العام  لالمن  العامة  املديرية  تنظيم   •

باملرسوم االشرتاعي رقم 139 تاريخ 1959-6-12. 

»انطالقا من اهمية جوازات السفر وخطورة ظاهرة تزويرها عىل االمن الوطني، وعىل العالقات 
الدولية وهيبة الدولة يف ما تصدره من وثائق رسمية، تربز اهمية مواجهة هذه الظاهرة يف 

الدراسات العلمية املتخصصة والوسائل الكفيلة التي تحول دون ارتكاب تزوير.
لذلك توخيت معالجة موضوع »جواز السفر، اهميته، حاميته، ومكافحة تزويره« من خالل 
التعريف بداية بجواز السفر واهميته، باعتباره وثيقة اثبات شخصية تصدرها الدولة اىل من 
يطلبها من مواطنيها بداعي السفر اىل دولة اخرى، ويتم الطلب مبوجبها من الدول االخرى منح 
حاملها كل مساعدة، باالضافة اىل تعداد انواع جوازات السفر، منتقال بعد ذلك اىل الحديث عن 
ظاهرة تزوير جوازات السفر، معرّفا بالتزوير، اساليبه والخطورة االمنية املرتتبة عىل استخدام 
الجوازات املزورة. االمر الذي دفعني اىل رضورة التحدث بالتفصيل عن وسائل حامية هذا النوع 
من وثائق السفر ضد مخاطر التزوير، شارحا طرق الحامية الرشعية )القانونية( االمنية والفنية 
خاصة من خالل التطرق اىل السامت والعالمات االمنية املخصصة لردع محاوالت التزوير او 

التحريف، سواء تلك املوجودة يف صلب مادة الورق او املتعلقة بتقنيات الطباعة املستخدمة.
املزورة  السفر  جوازات  استخدام  كشف  يف  املعتمدة  االساليب  هذا  بحثي  يف  عرضت  اخريا 
للريبة والشك يف  املثري  املسافر  لغة جسد  االحتيال، من خالل مالحظة  اكتشاف  املتمثلة يف 
شأن احتامل استخدامه مستندات كهذه، اجراء مقابلة معه بطرح بعض االسئلة عليه لتقيص 
كشف  اىل  باالضافة  الشخصية،  منتحيل  عن  البحث  وجودها،  حال  يف  وكشفها  التناقضات 

استخدام جوازات سفر وهمية، متويهية ومرسوقة.
اال ان بحث موضوع كهذا ال بد من ان يتزامن مع الحديث عام تقوم به السلطات اللبنانية 
اىل  سعيها  من خالل  الخطرية،  الظاهرة  لجبه هذه  العام  لالمن  العامة  املديرية  يف  املتمثلة 
اصدار جوازات سفر بيومرتية حديثة نظرا اىل اهمية هذا النوع من الجوازات يف التعرف اىل 
الهوية بواسطة االستدالل البيولوجي، وتضمينها عنارص امنية ملكافحة التزوير غري متوافرة يف 

الجوازات العادية، وتحديدا التخزين املشفر للمعلومات.
ختاما، نؤكد ان بحث اي موضوع ودراسته ال بد من ان يرتافقا مع وضع املقرتحات الالزمة 
لالشكالية املطروحة، املتمثلة يف بحثنا هذا يف ظاهرة تزوير جوازات السفر يف ذاتها، ومخاطر 
التدليس املرتبط بعملية اصدار جوازات السفر ال سيام استخدام مستندات مزورة يف طلب 
املقرتحات  بعض  تقديم  عىل  حرصت  لذلك،  السفر.  وثائق  من  النوع  هذا  عىل  االستحصال 
الواجب االخذ بها ملواجهة ظاهرة التزوير هذه، ومخاطر التدليس، مقّسام اياها اىل مقرتحات 
االمكان يف  ان تساهم قدر  العام، آمال يف  العامة لالمن  املديرية  عامة واخرى خاصة بعمل 

التخفيف من خطورة هذه الظاهرة وتداعياتها، وفقا لخطة بحث عىل الشكل االيت: 
1- مفهوم جواز السفر، اهميته وانواعه.

2- تزوير جوازات السفر والخطورة االمنية التي ترتتب عىل استخدامها.
3- وسائل حامية جوازات السفر واساليب مكافحة تزويرها.

4- دور املديرية العامة لالمن العام اللبناين يف مكافحة هذه الظاهرة وخطورتها.
5- خالصة ومقرتحات.

مالحق:
• صور البرز العالمات االمنية.

• دليل موجز لفحص جوازات السفر.
• قامئة بجوازات السفر او وثائق السفر الوهمية.

• قامئة بدول التمويه املعروفة.
• وثيقة املنظمة الدولية للطريان املدين ايكاو رقم 9303 - جوازات السفر املقروءة آليا. 

املرفق االعالمي 3 بالباب الثالث: منع التدليس املرتبط بعملية االصدار«.

ملخص البحث

تزوير جواز السفر 
اعتداء على سيادة 

الدولة، ووسيلة لتهريب 
مجرمني خطرين 

رئيس دائرة التدريب يف مكتب شؤون العديد الرائد زاهر يحيى.
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العام  لالمن  العامة  املديرية  تنظيم   •
الصادر باملرسوم رقم 2873 تاريخ 16 ـ 12  

 .1959
فيه  واالقامة  لبنان  اىل  الدخول  قانون   •
والخروج منه الصادر يف تاريخ 1962-7-10.

املدين-  للطريان  الدولية  املنظمة  وثيقة   •
 - االول  الجزء   9303 رقم  وثيقة  ايكاو. 

جوازات السفر املقروءة آليا.
• دراسات علمية وامنية قيمة منشورة عىل 

مواقع الكرتونية رسمية وخاصة.
املجال،  هذا  يف  العملية  لخربيت  كان  بالطبع 
اجنبية  بلدان  يف  انجزتها  التي  والدورات 
البحث  اغناء  يف  الكربى  الحصة  عدة، 
جديدة  واقرتاحات  ومعطيات  مبعلومات 
تقديم  اساسا  املطلوب  ان  السيام  ما،  نوعا 
وشخيص.  خاص  باسلوب  جديدة  افكار 
خربيت العملية ساعدتني كثريا لهذه الناحية. 
زودين  التي  القيمة  املعلومات  اىل  اضافة 
الذي  حرب  فادي  املهندس  املقدم  اياها 

ارشف عىل البحث.

البحث  هذا  من  االستفادة  ميكن  كيف   ■
اللبنانية عموما؟ لصالح الدولة 

البحث،  ضمن  قدمتها  عدة  اقرتاحات   □
مبالحقة  املتعلقة  القوانني  تطوير  ابرزها 
جوازات  وتزوير  عموما،  التزوير  جرائم 
التطور  مع  يتالءم  مبا  خصوصا،  السفر 
العامل.  يف  الحاصل  والتكنولوجي  الترشيعي 
التي  القانونية  املواد  وقد حددت عددا من 
عدم  اقرتحت  تعديلها.  يفرتض  ثغرا  تتضمن 
النوع  هذا  يف  تخفيفية  اسباب  بأي  االخذ 
املجتمع،  عىل  جدا  الخطرية  الجرائم  من 
قويا  رادعا  يشكل  مبا  العقوبات  تشديد  بل 
كبريا  قسام  وان  خصوصا  ارتكابها  من  يحد 
منها يشكل امتدادا للجرائم املنظمة العابرة 

الوطنية. للحدود 

■ ...و لصالح املديرية العامة لالمن العام؟
تحقق  ما  اىل  االشارة  من  بد  ال  بداية،   □
هذا  عىل  انجازات  من  العام  االمن  داخل 
ابراهيم  عباس  اللواء  اطالق  منذ  الصعيد 
حتى  وتطويرها  املديرية  تحديث  خطة 

باستحداث  يتعلق  ما  يف  خصوصا  اليوم، 
عنارص  واعداد  الوثائق،  ألمن  جديدة  شعب 
متخصصة للعمل ضمنها، وتجهيزها بالتعاون 
البلدان  من  وغريها  االملانية  الحكومة  مع 
التي  املعدات  باحدث  الدولية  واملنظامت 
كل  وضبطه.  التزوير  كشف  عىل  تساعد 
تحقيق  نوعية ساعدت عىل  نقلة  ذلك شكل 
محيل  تقدير  محط  كانت  الفتة  امنية  نتائج 
خالل  متكنا  اننا  اىل  نشري  ودويل.  واقليمي 

من   2015 عام  من  االوىل  الخمسة  االشهر 
اما يف ما خص  ضبط 193 جواز سفر مزورا. 
فابرزها  البحث،  تضمنها  التي  االقرتاحات 
يف  تطورا  اكرث  معدات  استقدام  اىل  السعي 
يفوق  مثنها  ان  رغم  التزوير،  كشف  مجال 
حاليا،  للمديرية  املخصصة  املالية  االمكانات 
التقني  الطابع  ذات  االقرتاحات  من  وغريها 
تتطلب  التي  والقانوين  واالمني  والفني 

التخصص للتمكن من الخوض فيها.

لجواز السفر ابعاد وطنية كونه يرتبط بسيادة الدولة التي تصدره.
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 "ISO 9001" محاضرًا عن اإلدارة العليا في تطبيق نظام
فّواز: األمن العام طّبق نظام الجودة وحاز شهادتها

والتكنولوجي،  العلمي  التطور  مواصلة  عن  العام  لالمن  العامة  املديرية  تنفك  ال 
وتحديدا ما يتصل بدينامية االدارة العليا التي من شأنها تقديم نتائج خدمة مثالية 
بنوعية جودة عالية، يف سياق نهج اختطه املدير العام اللواء عباس ابراهيم لالنتقال 

باملؤسسة اىل مصاف مؤسسات العامل املتحرض

الدكتور   )UMB( العام لرشكة املدير  حارض 
محمد فواز عن "االدارة العليا يف تطبيق نظام 
مقر  يف  االجتامعات  قاعة  يف   "ISO 9001
املديرية العامة لالمن العام، يف حضور ممثل 
ابوجودة  روالن  الركن  العميد  العام  املدير 
وضباط كبار. تخلل املحارضة نقاش مستفيض 

تناول مسائل االدارة العليا.
بالقول:  محارضته  فواز  الدكتور  استهل 
املديرية  يف  للمحارضة  الرئيس  "السبب 
العامة لالمن العام كونها طبقت نظام ادارة 
 )ISO 9001( الجودة، وحصلت عىل شهادة
السفر  جوازات  وتحديدا  خدماتها،  لبعض 
هذا  يطبق  يك  تاليا  واالقامات.  والتأشريات 
النظام عىل نحو جيد، يقتيض ان تطلع االدارة 
واسسه،  محتوياته  كل  وتعرف  عليه  العليا 
ادارة  عىل  املساعدة  ميكنها  ال  ذلك  خال  ما 

الجودة وتطبيق النظام".
مؤسسة،  كل  داخل  عليا  ادارة  "مثة  اضاف: 
مهمتها رعاية تطبيق هذا النظام بفاعلية، ألن 
من  املؤسسة  ميكن  ال  نظام  اي  مراعاة  عدم 
تريده  ما  اىل  ينظرون  املوظفني  والن  العمل، 
تضعها  التي  االهداف  يف  ويسريون  املؤسسة 
االدارة العليا. لذلك ينبغي معرفة كيف لالدارة 
يك  واملديريات  الجودة  ادارة  مساعدة  العليا 
ما  اول  الجودة.  ادارة  نظام  تحقيق  تستطيع 
ليس  الجودة  ادارة  نظام  ان  معرفته  يجب 
ادارة  نظام  يقول  اسرتاتيجيا.  امنا  تكتيكا 
 ISO" العاملية  املواصفات  بحسب  الجودة 
اي  يف  الجودة  الدارة  نظام  وضع  ان   ،"9001
مؤسسة يجب ان يكون عمال اسرتاتيجيا لالدارة 
العليا، اي لدينا هدف بغية تحقيقه نضع له 

محاضرة
داود رمال

aborami20@hotmail.com

اسرتاتيجيا تنتج منها خطط عمل. الهدف هو 
ضمن  نقدمها  التي  الخدمة  يف  جودة  اعطاء 
عملنا. هذه الخدمات ينبغي توفريها بأحسن 
طريقة ممكنة وجودة عالية. اسرتاتيجيا االمن 
الوصول  "ISO 9001" هي  نظام  وفق  العام 
املنوطة  بها،  تقوم  التي  الخدمات  تقديم  اىل 
باملؤسسة، اىل املواطن بافضل طريقة ممكنة 
االدارة  شأن  االسرتاتيجيا  تاليا  عالية.  وبجودة 
او  الوسطى  االدارات  شأن  وليست  العليا، 
تحقيق  اىل  الرئيس  املدخل  وهي  املتدنية. 

اهداف معينة".
وسأل عن الجودة، واجاب: "احسن تعريف 
للجودة هو "جودة استيفاء الغرض". اي اذا 
الجودة.  حققت  انني  يعني  الغرض  اديت 
العام تتحقق  ادينا الغرض يف االمن  اذا  تاليا 
مرحلة  اىل  املواطن  يصل  مل  واذا  الجودة. 
ان  كام  تتحقق.  فلن  اللبناين،  املنتج  تفضيل 
وليست  ثقافة،  اىل  تتحول  ان  الجودة يجب 
نتيجة  او  فقط،  املدير  مبراقبة  مرهونة 
داخل  فيها  نعيش  ثقافة  امنا  االجبار،  عامل 

املؤسسة".

عاملية  مؤسسة  وهو   ،)ISO( نظام  وتناول 
 1947 عام  "تأسست  مواصفات:  تنتج 
تضم  عاملية،  مواصفات  وضع  اجل  من 
مؤسسة  مثال  الوطنية.  املواصفات  هيئات 
يف  عضو  )ليبنور(  اللبنانية  املواصفات 
للجودة  مواصفات  حدد  من  اول   .)ISO(
العاملية  الحرب  يف  االطليس  الحلف  هو 
االوىل عندما كان يصل سالح اىل الجبهة ال 
اننا ال نستطيع رشاء  يعمل، فخرج بنظرية 
السالح.  هذا  عن  التفتيش  دون  من  سالح 
بدأ التفتيش عن املنتج النهايئ، ومن ثم كان 
التفتيش يف  يفتش خالل االنتاج وصوال اىل 
املواد االولية. يومها حددت مواصفات عدة. 
 ،2000 عام   )ISO( مواصفات  تعديل  يف 

وضعوا مثاين مواصفات هي: 
ارضاء  هو  االهم  العميل.  عىل  الرتكيز   •
املستفيد وفق القاعدة االساسية ان "الزبون 

دامئا عىل حق".
• ال ميكن نظام جودة ان يسري من دون ادارة 
من  املطلوب  ليس  مؤسسة  اي  يف  حكيمة. 
يحرتموه  ان  لكن  املدير.  يحبوا  ان  املوظفني 
ويثقوا بقراراته، وان يكون اول شخص يطبق 
ليس  النظام  يطبق  ال  الذي  القائد  النظام. 
من  قادة  ويؤهل  يرعى  ال  قائد  اي  قائدا. 

بعده ليس قائدا.
• ال يسري اي نظام عرب بضعة اشخاص، امنا من 
الجامعية.  املشاركة  اي  الكل.  خالل مشاركة 
يف  يشاركون  الجميع  ان  من  التأكد  يجب 
النظام، مبا يؤدي اىل ايجاد البيئة التي تجعل 

املوظف مطمئنا.
• كل ما نقوم به عبارة عن عمليات. مجموعة 
مخرجات،  اىل  املدخالت  تحول  نشاطات 
كل  يستخدم  الذي  هو  الناجح  واملدير 
واكرب  اهم  مخرجات  منها  وينتج  املدخالت 

بالقيمة من كل املدخالت التي اعطيت له.
ببعض،  بعضها  نربطها  العمليات  مجموع   •

وتؤدي اىل نظام. 

نتائج.  اىل  تصل  ال  تتطور  ال  مؤسسة  اي   •
عىل ان يكون هناك استقرار وثبات يف ادائنا 
نظام  كل  العميل.  اىل  تقدم  التي  الخدمات 
ان  يجب  املتطلبات،  مع  التطابق  يضمن  يك 

يكون وقائيا وليس عالجيا.
• القرارات تتخذ بناء عىل الوقائع.
• معاملة املوردين معاملة جيدة".

العليا  االدارة  اىل عمل  فواز  الدكتور  وتطرق 
الذي يقوم عىل ان:

"ـ عىل االدارة العليا ان تعطي الدليل عىل انها 
ملتزمة تطوير نظام ادارة الجودة وتطبيقه.

• الرتكيز عىل الزبون عرب ابالغ الجميع اهمية 
تطبيق القانون وارضاء الزبون.

العليا  االدارة  تضعها  التي  الجودة  سياسة   •
والتي  اليهم،  وترسلها  للموظفني  وترشحها 
يجب ان تكون متناسبة مع اهداف املؤسسة، 

مع عدم وضع اهداف ال ميكن تحقيقها.
اهداف  تحقيق  يضمن  الذي  التخطيط   •

الجودة.
يجب  التي  والصالحيات  املسؤوليات   •
اىل  وصوال  جدا،  واضح  نحو  عىل  تحديدها 
املبارشة  املسؤولية  تقع  االداء.  عن  املساءلة 

عىل االدارة العليا.
السياسة  ان  من  للتأكد  النظام  مراجعة   •

واالهداف يتحققان".
اضاف: "يقول نظام الجودة ان عىل االدارة 

موارد رضورية  هناك  أن  تضمن  ان  العليا 
وفق  الرصف  عملية  اي  بالعمل،  للقيام 
يكون  ان  عىل  املحددة.  املالية  االمكانات 
الخدمات،  بالزبون املستفيد من  اهتاممها 
وان تركز عليه وتقول ما يريد، وان تكون 
مفهومة  سياستها  بأن  املعرفة  آلية  لديها 
من  هي  طريقة  افضل  املوظفني.  من 
سؤال  آلية  هناك  االداء.  مؤرشات  خالل 
عىل  فان  الجودة،  اهداف  اما  املوظفني. 
االدارة العليا التأكد من ان لكل قسم من 
اقسام املؤسسة اهدافا للجودة، تستحصل 
عىل نسخة منها ويتم توثيقها. لكل هدف 
خطة عمل يك يتحقق. اذ ال هدف يتحقق 
الوقت.  اهمية تحديد  من دون خطة مع 
يك  زمنية  فرتة  له  تكون  ان  يجب  الهدف 
وَمن  عمل،  وخطوات  موارد  وله  يتحقق، 

سيقوم به واال لن يتحقق".
االدارة  مسؤوليات  "من  ان  فواز  واعترب 
آخر.  اىل  وقت  من  النظام  مراجعة  العليا 
مراجعتها.  عليها  تردها،  التي  التقارير  كل 
تراجع  مؤسسة  اي  يف  العليا  االدارة  عموما 
النظام لتتأكد من تحقيق سياستها واهدافها، 
العمل الخذها  املتغريات يف محيط  ومعرفة 
يف االعتبار. كل ادارة يجب ان ترفع اىل االدارة 
املراجعة،  خالل  للتحسني  اقرتاحات  العليا 
ترفع  التي  التقارير  يف  العليا  االدارة  وابالغ 
رأي املستفيد اي الزبون. يعد ممثل االدارة 
تقريرا  الجودة  ادارة  نظام  عن  املسؤول 
مخترصا يرفعه اىل االدارة العليا ويحدد فيه 
اداء النظام، والتي بدورها تبلغ اليه ما يجب 
مخرجات  يسمى  ما  ويصدر  يحسنه،  ان 
املراجعة. وهذا ما يجب ان يحصل بناء عىل 

نضوج نظام الجودة".
نظام  يساعد  ان  "يجب  بالقول:  وختم 
الرصف  الهدر.  تخفيف  عىل  الجودة  ادارة 
عنه،  املسؤولة  املالية  االدارة  ليست  املايل 
باالدارات  االوىل  فمن  االخرى.  االدارات  امنا 
ان  اي  االدارات،  هذه  اداء  تحسني  العليا 
فقط،  ماليا  ليس  االداء  وهذا  اداء،  للنظام 
الن االدارة املالية تعطي النتائج املالية. لكن 
يجب تحسني اداء االدارات االخرى عرب سؤال 

الشخص املعني".

نظام ادارة الجودة 
ليس تكتيكا بل استراتيجيا، 

والجودة يجب ان تتحول 
الى ثقافة

الدكتور محمد فواز  محارضا. 

بصمة يف سجل الخدمة.
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مركز أمن عام املنت اإلقليمي:
تدفق املعامالت والتجاوزات األمنية عبئا النزوح

املساحة الضيقة ملركز امن عام املنت االقليمي، مقارنة بحجم العمل الذي تزايد عىل 
نحو كبري عقب تدفق الوافدين السوريني عىل لبنان، حتمت قرار استحداث مبنى 

جديد ُوضع الحجر االساس له يف 27 آب املنرصم

اخذت مواصفات املبنى النموذجي الجديد ملركز 
امن عام املنت االقليمي يف االعتبار التزايد السكاين 
يف  مألوفة  غري  تجربة  يف  املرتقبة  والتوقعات 
االدارة اللبنانية. اوجب ذلك طرح تساؤالت عن 
ضغط العمل الذي يواجهه املركز الذي انجز 400 
الف معاملة يف سنة واحدة، كذلك االمر بالنسبة 

تحقيق
الشدياق منير 

mounirchidiac2014@gmail.com

استيعاب  بغية  اتخذت  استثنائية  اجراءات  اىل 
اعداد هائلة من املعامالت؟

املنت  امن عام  ذلك ما يجيب عنه رئيس مركز 
االقليمي الرائد انطونيوس القزي بالقول: "يتبع 
املركز دائرة امن عام جبل لبنان االوىل، ومركزها 
توليها  التي  االدارية  املعامالت  ينجز  بعبدا.  يف 

القوانني للمديرية العامة لالمن العام، باستثناء 
لبناين  كفيل  مع  السوريني  اقامة  تجديد  مهمة 
حمود  برج  عام  امن  مبركز  حرصا  نيطت  التي 
الذي استحدث قبل اشهر، بهدف تخفيف ضغط 
املركز  يضطلع  كذلك  مركزنا.  يف  الهائل  العمل 
العام كضابطة عدلية  باالمن  املنوطة  باملهامت 
كل  تشمل مالحقة  عام،  نوعي  اختصاص  ذات 
انواع الجرائم وتوقيف املجرمني يف ارشاف القضاء 

املختص".

■ ما هو النطاق الجغرايف لعمل املركز؟
□ نطاقه يشمل البلدات والقرى اآلتية: املكلس، 
السبتية،  الدكوانة،  الفيل،  سن  الباشا،  جرس 
البورشية،  سد  البورشية،  روضة،  نيو  الروضة، 
الجديدة، نيو جديدة، الفنار، برج حمود، النبعة، 
بياقوت  الضبيه،  انطلياس،  الديب،  جل  الزلقا، 
الرابية،  النقاش،  شهوان،  قرنة  بصاليم،  العقبة، 
عوكر، مزرعة يشوع، ديك املحدي، بيت الشعار، 
عار،  عني  الحبوس،  الككو-  بيت  الحمرا،  قرنة 
عني علق، العطشانة، زوق الخراب، حارة البالنة، 
املنصورية،  برمانا،  البياضة،  الفريكة،  املطيلب، 
بيت مري، روميه، ضهر الصوان، عني سعاده، دير 

طاميش، بحنس، بعبدات.

واجهكم،  الذي  العمل  ضغط  تصف  كيف   ■
وتوافد  سوريا  يف  االحداث  بدء  عقب  السيام 

السوريني اىل لبنان؟ 
اصال  تضمها  التي  السكانية  الكثافة  ادت   □
البلدات والقرى الواقعة ضمن النطاق الجغرايف 
من  الهائلة  االعداد  اليها  تضاف  املركز،  لعمل 
يعملون  او  يقطنون  الذين  السوريني  الوافدين 
ضمنها، اىل ضغط هائل يف املركز اداريا وامنيا. 
بينت  املثال،  سبيل  عىل  االدارية،  الناحية  من 
االحصاءات اننا انجزنا عام 2014 ما يقارب 400 
الف معاملة، مبعدل 1500 معاملة كل يوم عمل. 
اكرث من 250  االول 2015  انجزنا حتى ترشين 

االمني، متكنا خالل  الصعيد  الف معاملة. عىل 
للقضاء  توقيف 585 مطلوبا  الفائت من  العام 
اللبناين، و346 مطلوبا خالل عرشة اشهر من عام 
2015 الرتكابهم جرائم مختلفة كاالرهاب والقتل 
والرسقة والتزوير واستعامل مزور ومخالفة نظام 
االقامة وسواها، مبعدل 11 مجرما كل اسبوع.    

■ ما هي االجراءات التي اعتمدت ملواجهة تلك 
االعداد الهائلة من املعامالت؟

□ مجموعة كبرية من االجراءات اتخذناها عىل 
وجه العجلة، ابرزها:

• زيادة عديد املركز بنسبة 33% عام كان عليه 
سابقا بهدف استعجال انجاز املعامالت.

• توسيع املركز عرب نقل قسم من عسكرييه اىل 
مبنى قامئقامية املنت وتخصيص الغرف التي كانوا 
من  نتمكن  يك  املعامالت،  الستقبال  يشغلونها 

استيعاب كثافة طلبات املعامالت املقدمة.
املركز  مدخل  جانب  اىل  غرفة  استحداث   •
خصصت لتسليم املعامالت املنجزة، مبا يوفر عىل 
اصحاب العالقة دخول املركز والتسبب بزحمة 

اضافية.

• زيادة عدد كونتوارات استقبال املعامالت بحيث 
املعامالت  تستقبل  كونتوارا   25 هناك  اصبح 
بالكونتوارات  ناهيك  املواطنني،  من  مبارشة 
فور  املعامالت  بانجاز  تبدأ  التي  لها  املساعدة 

تسلمها.
• عزل باحة املركز وتحصينها امنيا يك تستوعب 
الذين  السوريني  الوافدين  من  الهائلة  االعداد 

ينتظرون انجاز معامالتهم.
بقرار  حمود  برج  يف  جديد  مركز  استحداث   •
ابراهيم، خصص  عباس  اللواء  العام  املدير  من 
السوريني  اقامة  حرصا الستقبال طلبات تجديد 
مع كفيل لبناين، ما خفف الزحمة اىل حد ما يف 

مركزنا.

• اعادة تأهيل املركز وتجهيزه باعداد اضافية من 
اجهزة الكومبيوتر والربامج الحديثة التي تساهم 

يف تسهيل العمل واستعجاله.
• زيادة عدد اآلليات ما اتاح تكثيف الدوريات 
االمنية يف نطاق عمل املركز حرصا عىل االستقرار.

■ هل ادت االجراءات اىل حل مشكلتي الزحمة 
وضغط العمل؟

□ خففتهام نسبيا. لكن الحل الجذري لن يتحقق 
اال عند انتقالنا، بعد سنة تقريبا، اىل املبنى الجديد 
سيكون  اشهر.  منذ  تشييده  بدأ  الذي  للمركز 
كبرية،  مبساحة  يتمتع  ومنوذجيا  متطورا  املبنى 
وضغط  الزحمة  حال  انهاء  اىل  يؤدي  لن  وهو 
الكثافة  ايضا  يستوعب  بل  فحسب،  العمل 
السنني  مدى  عىل  املنت  يف  املرتقبة  السكانية 
الخمسني املقبلة. يأيت هذا االنجاز انسجاما مع 
اللواء  ارساها  التي  االسرتاتيجي  العمل  ذهنية 
االعتبار  يف  تأخذ  التي  العام  االمن  يف  ابراهيم 
بعد عرشات  املقبلة  واالجيال  املجتمع  حاجات 
السنني. هذه الذهنية يف العمل تكاد تكون غري 
اللبنانية، وهي احوج ما  مألوفة بعد يف االدارة 

نطمح اليه ونحتاج اليه لبناء دولة حديثة.

400 الف معاملة انجزها 
املركز عام 2014، بمعدل 

1500 معاملة يوميا 

رئيس مركز امن عام املنت االقليمي الرائد انطونيوس القزي.

 جدول يبنّي عدد املعامالت املنجزة
يف مركز امن عام املنت االقليمي

2015 2014 السنة

23780 27695 كانون الثاين

28779 29444 شباط

30554 29627 آذار

28743 28293  نيسان

30661 31455 ايار

31725 36325 حزيران

23662 36855 متوز

24800 36215  آب

28154 35633 ايلول

28567 35632 ترشين االول

36918 ترشين الثاين

35959 كانون االول

279425 400051 املجموع العام

 جدول يبنّي عدد املوقوفني الرتكابهم جرائم مختلفة
 ضمن نطاق عمل مركز امن عام املنت

2015 2014 السنة

47 36 كانون الثاين

36 40 شباط

39 39 آذار

25 41  نيسان

26 47 ايار

36 55 حزيران

27 29 متوز

61 51  آب

27 82 ايلول

22 40 ترشين االول

59 ترشين الثاين

66 كانون االول

346 585 املجموع العام
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يوضح رئيس الدائرة الفنية يف مكتب الشؤون 
الرائد  العام  لالمن  العامة  املديرية  يف  االدارية 
فراس شحادة مواصفات املبنى الجديد ملركز امن 
عام املنت االقليمي الجاري بناؤه، ممهدا الكالم عن 
الدوائر  احدى  بالقول: "هي  الفنية  الدائرة  دور 
العام.  التابعة ملكتب الشؤون االدارية يف االمن 
يف السابق كانت تضم اربع شعب هي امانة الرس 
والصيانة، الهندسة، املرآب. بفضل خطة تحديث 
ابراهيم،  عباس  اللواء  اطلقها  التي  العام  االمن 
حاجات  مع  تتالءم  يك  هيكليتها  يف  النظر  اعيد 
التخصص  ومعايري  جهة،  من  املطلوب  التطوير 
اليوم  اصبحت  اخرى.  جهة  من  عامليا  املعتمدة 
الهندسة  الرس،  امانة  هي  شعب  مثاين  تضم 
املعامرية، الهندسة الداخلية، الهندسة الكهربائية، 
هندسة امليكانيك، هندسة االلكرتونيك، عروض 
االسعار، املرآب. كل شعبة تهتم ضمن املديرية 

مبنى جديد بمعايير املستقبل

املبنى الجديد ملركز امن عام املنت االقليمي. رئيس الدائرة الفنية يف مكتب الشؤون االدارية الرائد فراس شحادة.

املركز  سيتضمن  الصالة.  يف  كبرية  شاشات  عرب 
انتظار  ايضا نظارة تخصص للموقوفني موقتا يف 
القضاء املختص، ستكون متطابقة  تسليمهم اىل 
مع اعىل معايري حقوق االنسان املعتمدة عامليا. 
املولجني  العسكريني  منامة  غرف  اىل  اضافة 
مولد  وللرجال،  للنساء  حاممات  املبنى،  حامية 
ومكيفاته  معداته  بكل  املبنى  يكفي  كهربايئ 
واي اضافات قد تطرأ عليه يف املستقبل. االهم، 
بطريقة  وتجهيزاته  املبنى  هندسة  صممت 
تسمح باستيعاب الكثافة السكانية املرتقبة، وفق 
دراسات قمنا بها يف علم الدميوغرافيا ملدة خمسني 
سنة مقبلة. وسيعكس املبنى النموذجي ذهنية 
العمل االسرتاتيجي التي ارساها اللواء ابراهيم يف 
االمن العام، والتي تويل مصلحة االجيال املقبلة 
كل اهتامم. نأمل يف ان يعمم هذا النهج يف العمل 

عىل كل ادارات الدولة اللبنانية ومؤسساتها.

املتصلة مبوضوع اختصاصها.  باالعامل واملهامت 
تم تفعيل عمل الدائرة بتطويع ضباط وعسكريني 
انجاز معظم  لنا  يتيح  االختصاصات مبا  من كل 
االعامل التي تخص االمن العام من دون االستعانة 
مبتعهدين مدنيني، كام كانت الحال يف السابق، اال 
يف  ساهم  االمر  هذا  النادرة.  الحاالت  بعض  يف 

انجاز االعامل وتوفري النفقات".

ملركز  مبنى جديد  استحداث  اسباب  ما هي   ■
املنت االقليمي؟

كافيا  للمركز  املخصص  العقار  املايض كان  □ يف 
الستقبال املعامالت وانجازها. لكن عدد املعامالت 
وبلغ  نحو غري مسبوق،  منذ سنوات عىل  تزايد 
النزوح  بفعل حركة  يوميا  معاملة  حدود 1500 
الكثيفة من سوريا جراء الحرب الدائرة فيها. هذا 
االمر املستجد جعل املركز يواجه مشكالت عدة، 

هذه  استيعاب  عىل  مكاتبه  قدرة  عدم  ابرزها 
االعداد الهائلة، واستحالة زيادة عديد املوظفني 
التي  الزحمة  عن  فضال  محدودة،  غرف  ضمن 
انجاز معامالتهم.  اثناء  يعاين منها املواطنون يف 
امام هذا الواقع، كان قرار اللواء ابراهيم رضورة 
جديد.  مبنى  استحداث  عىل  العمل  استعجال 
االدارية  الشؤون  مكتب  رئيس  جهود  نتيجة 
العميد الياس البيرسي، تم تأمني االرض الالزمة 
الجديدة مشكورة،  بلدية  قدمتها  مبنى  لتشييد 
قبل ان يتم توفري التمويل الالزم النجاز املرشوع. 
اشهر،  ثالثة  نحو  قبل  فعليا  البناء  ورشة  بدأت 

وستنتهي مطلع عام 2017. 

■ مباذا تتميز هندسة املبنى؟
□ سيكون مبنى منوذجيا لالمن العام، اذ سيتم 
اعتامد هيكليته ومواصفاته عند تشييد اي مبنى 
جديد يف املستقبل. يف السابق كنا نستأجر املباين 
ونتوىل اعادة تأهيلها، وكانت مساحاتها وتوزيع 
مبا  تعديلها  ميكن  ال  سلفا،  محددة  فيها  الغرف 
يخالف خرائط البناء والقوانني. كان اللواء ابراهيم 
يشدد عىل رضورة تخصيص مداخل خاصة بذوي 
االحتياجات الخاصة يف كل املراكز. لكن هذا االمر 
كان يصطدم عمليا بعقبات قانونية. قمنا حاليا 
بهندسة املبنى الجديد وفق حاجات عمل االمن 
العام مع االخذ يف االعتبار ـ وهنا بيت القصيد ـ 
مقدار الزيادة السكانية املرتقبة يف املنت عىل مدى 
التجربة ليست  املقبلة. وهذه  الخمسني  السنني 

مألوفة يف االدارة اللبنانية. 

■ مم يتألف املبنى؟ 
□ من سبع طبقات من ضمنها االرضية والسفلية. 
تبلغ مساحته الداخلية 2500 مرت مربع، ويضم 
مرآباً للسيارات. سيجهز املركز مبصعدين حديثني 
الخاصة  االحتياجات  لذوي  خاصة  مداخل  مع 
مبا يراعي حقوقهم كاملة. كذلك ستجهز مكاتبه 
العمل  وبرامج  الكومبيوتر  اجهزة  باحدث 
املتطورة. وسيضم صاالت انتظار مجهزة مكيفات 
املنتظرين  للمواطنني  مخصصة  ومقاعد  هواء، 
انجاز معامالتهم. مبجرد دخول صاحب املعاملة 
اىل اي شعبة يف املركز، يقتطع من آلة موجودة 
برقمه  مناداته  لتتم  رقام،  الشعبة  مدخل  عىل 

رئيس بلدية الجديدة - البوشرية - السد:
اللواء ابراهيم رجل الثقة الشعبية والدولية

 - البورشية   - الجديدة  بلدية  رئيس  يقول 
قسم  تحرير  انجاز  ان  جبارة  انطوان  السد 
يعلق  "وسام  املخطوفني  العسكريني  من 
اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  صدر  عىل 
عباس ابراهيم، صاحب الجهد االكرب يف هذا 
جمع  عىل  االستثنائية  القدرة  ورجل  امللف 
بـ"رجل  ايضا  يصفه  السياسة".  يف  االضداد 
االول يف  والدولية  والوطنية  الشعبية  الثقة 

لبنان".
اطار  العام"  "االمن  مع  حوار  يف  ويحدد  
"يرتكز  بالقول:  واملركز  البلدية  بني  التعاون 
التي  االمنية  املسائل  عىل  اساسا  التعاون 
ومكافحتها،  الجرائم  رصد  عىل  تساعد 
سكنهم  واماكن  االجانب  احصاء  عن  فضال 
وكيفية تحركاتهم ضمن النطاق البلدي. كل 
عاميل  يزيد  مبا  وجه  اكمل  عىل  يتم  ذلك 
االستقرار واالمان يف نطاق بلديتنا. ال يسعنا 
االمن  مديرية  باداء  الوطن  تهنئة  سوى 
الوطن  حامية  مسؤولية  تتحمل  التي  العام 
ومرتكبي  والعمالء  االرهاب  من  واملجتمع 
الجرائم وغريها من املهامت التي تساهم يف 

حامية كيان الدولة واملجتمع".

■ هل تعرّفنا ببلدية الجديدة؟
انتخب  الذي  الجديدة  بلدية  مجلس   □
ستة  عضوا،   21 يضم   2000 عام  له  رئيسا 
بلدة  عن  مثانية  الجديدة،  بلدة  عن  منهم 
البورشية.  سد  بلدة  عن  سبعة  البورشية، 
مساحة  عىل  للبلدية  الجغرايف  النطاق  ميتد 
املوت،  نهر  شامال  الجديدة  يحد  كلم.   4.6
الفنار،  رشقا  والدكوانة،  حمود  برج  جنوبا 

البحر. غربا 

من  متكنتم  التي  االنجازات  هي  ما   ■
؟  تحقيقها

□ تحققت انجازات كثرية من ابرزها: 
املواصفات  وفق  ريايض  مجمع  انشاء   •

الرياضية الدولية.  والقوانني 
االصول  وفق  حديث  بلدي  قرص  بناء   •

الفنية املتطورة.  واملواصفات 
يتمتع  حديث  مستوصف  استحداث   •
دوليا،  بها  املعمول  الطبية  باملواصفات 
نتعاون  كام  العامة.  الصحة  وزارة  تدعمه 
مع جمعية الشبان املسيحية لتقديم ادوية 
من  كبرية  فئة  اىل  مجانا  املزمنة  االمراض 

سكان املنطقة وابنائها. 
النطاق  يف  التحتية  البنى  انشاء  متابعة   •

وصيانتها.  البلدي 
• استحداث حدائق عامة. 

• تركيب الهواتف العامة يف نطاق البلدية.
االجتامعي  بالشأن  االهتامم  متابعة   •
عمل  خطة  رسم  عرب  والريايض  والثقايف 

ورصد االعتامدات الالزمة لها.

■ هل من مشاريع اخرى مستقبلية؟
□ نسعى حاليا اىل انشاء مركز حديث لفرز 
النفايات ومعمل ملعالجة النفايات العضوية 
وفق االصول العلمية املعمول بها يف الدول 
عدد  النجاز  التحضري  يتم  كذلك  املتطورة. 
منها:  نذكر  العام،  النفع  املشاريع ذات  من 
للعجزة،  دار  للسيارات،  عام  مرآب  انشاء 
جديدة،  رياضية  مالعب  عامة،  مكتبات 
عرب  وتحديثه  البلدي  املستوصف  تطوير 

انشاء مركز للتصوير الشعاعي.

رئيس بلدية الجديدة - البورشية - السد انطوان جبارة.
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ميشلني وأدونيس قرباني 
تهبان األمن العام أرضًا في بعبدات  

هبة

درجت العادة ان تأيت الهبة اىل الدولة او اي مؤسسة عامة وخاصة من جهة 
محلية او دولية او من دولة اخرى او من اغنياء ومتمولني. لكن النادر اقدام 
وارثني عاديني، بارادتهم، عىل وهب الدولة ما انتقل اليهم من االهل، يف مبادرة 

غري مسبوقة تؤكد مدى تعلق اللبناين مبؤسساته 

بلدة  من  قرباين  وادونيس  ميشلني  الشقيقتان 
بعبدات يف قضاء املنت، من عائلة لبنانية ضمت 
واحدا(،  وصبيا  بنات   5( ابناء  وستة  واالم  االب 
اقدمتا بال تردد عىل وهب املديرية العامة لالمن 
دوالر،  مليوين  بقيمة  مسقطهام  يف  ارضا  العام 
الذي  االول  الجيل  من  والدهام  لذكرى  تكرميا 
العام، وتقاعد عام 1948. تويف  تطوع يف االمن 
االب عام 1986 مخلفا وصية توزع امالكه عىل 

ابنائه الستة. 
وارض  منزل  وادونيس  كان من نصيب ميشلني 
ارض  قطعة  اىل  آخرين،  وارثني  مع  مشرتكة 
مرت  الفا  مساحتها  بعبدات  يف  لهام  مستقلة 
تتزوجا، عمدتا اىل رشاء منزل  مربع. والنهام مل 

الشقيقتان ميشلني وادونيس قرباين.

صورة عن التعهد لدى الكاتب العدل بوهب االرض لالمن العام.الطريق اىل االرض.

مجلس الوزراء الذي يصدر عنه قرار قبول الهبة".
العميد  بنا  اتصل  شهر  نحو  "بعد  تضيفان: 
املرصي مجددا، وابلغ الينا ان الطبيب الرشعي 
سيزورنا الستكامل االجراءات القانونية يف حضور 
الطبيب  اعد  حصل.  ما  وهذا  املحلة،  مختار 
ورقة  انجزنا  ذلك  بعد  ايجابيا،  تقريرا  الرشعي 
الهبة،  تقديم  اىل  دفعنا  الذي  السبب  تضمنت 
وقمنا باالستحصال عىل افادة عقارية، ومن ثم 
ذهبنا اىل الكاتب العدل واكدنا امامها ان الهبة 
غري مرشوطة، ووقعنا عىل التنازل لصالح االمن 
العام الذي صار امللف برمته يف عهدته. منذ تلك 
اللحظة شعرنا باالطمئنان. بعد ذلك وصلنا اىل ما 
كنا ننتظره طويال، وهو لقاء سعادة املدير العام 
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم. تم االتصال بنا 
من مكتبه يف 14 كانون االول وحدد لنا موعد يف 
اليوم التايل. طيلة الليلة التي فصلتنا عن موعد 

اللقاء مل تغمض لنا عني لشدة فرحتنا".

انتابهام  الذي  الشعور  ترشح ميشلني وادونيس 
"يف الطريق من بيت مري اىل مقر املديرية العامة 
لالمن العام، خصوصا اننا سنلتقي الشخصية التي 
مألت الدنيا وشغلت الناس بانجازاتها االنسانية"، 
من  االستقبال  طريقة  عند  تتوقفان  قالتا.  كام 
املدخل الخارجي ومرافقتهام بكل احرتام وتقدير 
اللواء  دخول  ساعة  االنتظار  صالون  اىل  وصوال 

ابراهيم للقائهام.
اللواء  سألنا  اللقاء  "خالل  الشقيقتان:  تقول 
اىل  دفعتنا  التي  االسباب  عن  مجددا  ابراهيم 
تقديم الهبة، فكررنا عليه ما سبق وقلناه للعميد 
املرصي، والذي ورد يف التعهد الذي وقعناه. ابلغنا 
الهبة  عىل  الرسمية  املوافقة  اللواء  سعادة  اىل 
وسلمناه كل املستندات االصلية. فاجأنا بتقديم 
له  تقدير. شكرنا  عربون  الينا  العام  االمن  درع 
تطوير  الريادي يف  ودوره  الهبة  وقبول  مبادرته 
االمن العام الذي صار بجهوده وجهود معاونيه 

يف مصاف املؤسسات االمنية الكربى يف العامل".
قادتنا ميشلني وادونيس اىل ركن مخصص للصور 
اللواء  صورة  وضعتا  حيث  املنزل  صالون  يف 
ابراهيم وسط الدرع التقديرية وصورة القديس 

رشبل. 
تقوالن: "هذه الصورة ستبقى هنا ما بقينا عىل 
اللواء  سعادة  ليبقى  نصيل  ونحن  الحياة،  قيد 
امثاله  الن  رشبل،  مار  بعني  محفوظا  ابراهيم 
كل  من  واللبنانيني  لبنان  سيحفظون  من  هم 
االخطار. نحن نشعر باالطمئنان والراحة بوجود 
العام  االمن  الهبة من  قبول  بان  ونشعر  اللواء، 
يعني ان االرض صارت بني اياد امينة، وان روح 
الوالد مرتاحة يف السامء النه ابن هذه املؤسسة. 
منذ البداية كان خيارنا وهب االرض لالمن العام 
عاما،  مديرا  ابراهيم  اللواء  تعيني  بعد  خصوصا 
القائد  بكاريزما  ويتمتع  الشجاعة  ميتلك  النه 

ونعتربه ضامنا".

مستقل بعدما قرر الوارثون اآلخرون بيع االرض 
املشرتكة، واحتفظتا ببعض مال يكفيهام غدرات 
الزمان، اضافة اىل كونهام تتقاضيان راتب التقاعد 
العائد اىل الوالد، املوظف السابق يف االمن العام. 
قلق  مصدر  بعبدات  يف  االرض  قطعة  بقيت 
الثاين  الجيل  والن  ابناء،  بال  كونهام  لهام  دائم 
من الوارثني من ابناء الشقيق والشقيقات كبري، 
اىل مداخالت متمولني وتجار عقارات وسامرسة 
ما برحوا يطرقون بابهام القناعهام ببيع االرض. 
التالعب عليهام،  اىل محاولة  االمر  بعدما وصل 
لها  التي كان  العودة اىل املؤسسة  كان قرارهام 
الفضل عىل العائلة، املديرية العامة لالمن العام، 

فقررتا وهبها االرض.

تقول الشقيقتان ميشلني وادونيس: "بداية كان 
املقصود.  الهدف  اىل  توصلنا  طريقة  من  بد  ال 
الجديدة كوننا ننجز  توجهنا اىل مركز امن عام 
الخطوات  عن  واستفرسنا  فيه،  معامالتنا  كل 
الواجب اتباعها لوهب االرض يف بعبدات. زودونا 
املدير  مكتب  مع  وتواصلنا  الالزمة،  املعلومات 
العام لالمن العام يف 24 اذار املايض، وتم تحديد 
موعد لنا مع العميد الركن جهاد املرصي. التقيناه 
بعد يومني ورشحنا له االسباب التي دفعتنا اىل 
وهب االمن العام االرض التي تبلغ قيمتها نحو 
باخرى مع  الجلسة  اتبعت هذه  مليوين دوالر. 
العميد املرصي الذي قال لنا ان للموضوع آلية 
يقبل  ان  طلبنا  كان  وقت.  اىل  ويحتاج  قانونية 
ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير 
الهبة من حيث املبدأ. بعد شهر تقريبا اتصل بنا 
ال  ابراهيم  اللواء  ان  الينا  وابلغ  العميد املرصي 
ميانع يف القبول املبديئ للهبة. لكن االمر يحتاج 
اىل موافقة الجهات الرسمية املختصة، وتحديدا 
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صناديق خشبية وأحزمة معدنية تحٌف فنية
مبقدار ما تحرص املديرية العامة لالمن العام عىل اعطاء االولوية القصوى لتقديم افضل 
خدمة عامة للمواطنني اللبنانيني واالجانب، ومكافحة الجرائم وضبط الشبكات االرهابية 

وشبكات العدو االرسائييل، تدأب عىل تشجيع مواهب يتمتع بها عسكريوها 

خارج  املصنعة  السفر  جوازات  ان  معروف 
العام  لالمن  العامة  املديرية  اىل  تصل  لبنان 
معدنية  باسالك  محزمة  خشبية  صناديق  يف 
ترمى  التفريغ  عملية  وبعد  االمان،  من  ملزيد 
تبدل  االمر  هذا  ان  غري  واالسالك.  الصناديق 
كليا يوم تم تشكيل املؤهل اول يف االمن العام 
فالصناديق  الجوازات.  دائرة  اىل  قطايا  بالل 
بفضل  تحولت  بل  ترمى،  تعد  مل  واالحزمة 
خالل  منزله  يف  انجزها  فنية  تحفا  موهبته 

اوقات الفراغ.
مستهال  يصنع،  ما  يف  حاورته  العام"  "االمن 
الهرمل  بلدة  مواليد  من  "انا  معرّفا:  بالقول 
عام 1973. تطوعت يف االمن العام عام 1994 
الرتقيات  يف  وتدرجت  متمرن،  مأمور  بصفة 
من  عدد  يف  خدمت  اول.  مؤهل  رتبة  حتى 
الدوائر ضمن املديرية، ابرزها دائرة الجوازات 
واالجانب  الجنسية  شؤون  ملكتب  التابعة 
فيها نحو 12 سنة.  امضيت  والجوازات حيث 
املحفوظات  دائرة  اىل  بعد  ما  يف  تشكييل  تم 
العدلية واالدارية حيث ال ازال حتى اليوم".     

الوجه اآلخر

■ كيف اكتشفت موهبة االشغال اليدوية؟ 
اليدوية  االعامل  اىل  انجذبت  صغري  منذ   □
حيث  بانواعها،  املنزلية  والتصليحات  كالكهرباء 
من  اي  انجاز  يف  طويلة  ساعات  اميض  كنت 
درويس  انهايئ  بعد  كبري.  بفرح   واشعر  اعاملها 
الثانوية شاءت الصدفة ان يكون اول عمل بدأته 
االدوات  بتصنيع  متخصص  معمل  يف  حيايت  يف 
املطبخية واملنزلية واملفروشات عرب مادة "بليكيس 
افضله. بعد  الذي  التصنيع  غالس"، اي يف مجال 
اقل من شهر صودف ان طلب احد الزبائن من 
صاحب املعمل تصنيع قطعة توضع يف الجاكوزي، 
وهي غالية الثمن يف السوق، ويتطلب تصنيعها 
رشاء قالب خاص لها من خارج لبنان، فتدخلت 
قائال لصاحب املعمل ان يف استطاعتي تصنيعها 
ال يشء  لكن  مستحيل  هذا  وقال  يدويا. ضحك 
املحاولة. صنعتها، وكانت ناجحة اىل  مينعك من 
ادهش  ما  االصلية  عن  متييزها  يستحيل  درجة 
الجميع. اثر ذلك حرض ابن صاحب املعمل، وهو 
مهندس ميلك مشغال حديثا، وطلب مني االنضامم 
الجديد  عميل  يف  كان.  وهكذا  عمله،  فريق  اىل 

كانت مهمتي تحويل الرسوم التي ينجزها طالب 
اىل  الجامعات  يف  الداخلية  الهندسة  اختصاص 
مجسامت مطابقة لها. اكتسبت خربة واسعة يف 
هذا املضامر، واصبح حلمي انشاء مشغل خاص 

يب. لكنني تطوعت يف االمن العام.

■ ما الذي دفعك اىل التطوع يف االمن العام؟
الدولة،  مؤسسات  عىل حب  تربيت  اساسا   □
خدم  والدي  ان  اذ  منها،  العسكرية  وبخاصة 
املراهقة  سنوات  منذ  الداخيل.  االمن  قوى  يف 
العام  االمن  مديرية  اىل  بالدخول  احلم  كنت 
تحديدا النها مؤسسة عسكرية ومدنية يف آن، 
وكل عسكرييها ذوي مستوى علمي عال. حني 
علمت ان مثة دورة تطويع مأمورين متمرنني، 
تقدمت بطلبي وخضعت لالمتحانات املطلوبة 
مامرسة  عن  انقطعت  يومها  من  ونجحت. 
هوايتي يف االعامل اليدوية اىل حني تشكييل اىل 

دائرة الجوازات يف املديرية. 

■ ما الذي حصل معك هناك؟
الجوازات،  دائرة  اىل  تشكييل  تم   2003 عام   □
حيث كانت تصلنا جوازات السفر ضمن صناديق 
لالمان.  رفيعة  معدنية  باسالك  محزمة  خشبية 
كنا نقوم برمي الصناديق واالسالك بعد التفريغ. 
اخذت  اليدوية،  االشغال  احب  بالفطرة  والنني 
ورحت  املنزل  اىل  معي  املعدنية  االسالك  بعض 
احاول تصنيع يشء ما منها. فتمكنت من انجاز 
تلوينها،  تم  لو  حقيقية  تبدو  تكاد  ورد  باقة 
واهديتها اىل زوجتي التي دهشت بها. شجعتني 
عىل انجاز سواها، خصوصا وانها لدى وضعها يف 
صالون املنزل عرّب االقارب واالصدقاء عن اعجابهم 
من  اخرى  مجسامت  انجز  رحت  ذلك  اثر  بها. 
برج  ببغاء،  دبابة،  املعدنية مثل مدفع،  االسالك 
بت  الفكرة  تطور  مع  وغريها.  عصفور،  ايفل، 
الينا  تصل  التي  الخشبية  الصناديق  استخدم 
احتاج  ما  كل  لتصنيع  السفر،  جوازات  ضمنها 
اليه من اغراض يف املنزل، بحيث انني استعضت 
عن رشاء غرفة نوم ومكتبة وسواها من السوق، 
عن  فضال  الفراغ،  اوقات  كاملة خالل  بتصنيعها 

انجاز علب للشوكوال وتحف خشبية عدة. 

■ متى اكتشف رؤساؤك وزمالؤك يف املديرية 
موهبتك؟ 

□ لدى تسلم الرائد عصام سعادة رئاسة دائرة 
لها،  اتبع  التي  واالدارية  العدلية  املحفوظات 
قدمت له قطعة من اشغايل اليدوية املصنوعة 
دهش  تقدير.  عربون  املعدنية  االسالك  من 
الرائد سعادة مبدى الدقة يف تصنيعها وجاملها، 
تزويده  مني  طلب  موهبتي  عن  اخربته  وملا 
وهكذا  انجزتها،  التي  التحف  كل  عن  صورا 
توجيهات  ان  ايل  ابلغ  فرتة قصرية  بعد  حصل. 
لها  موهبة  اي  بتشجيع  تقيض  ابراهيم  اللواء 
بعد فني حضاري او انساين يف املديرية، وعىل 
هذا االساس سيتم اجراء مقابلة معي يف مجلة 
"االمن العام". شعرت بالفرح واالمتنان الهتامم 
اىل  انتمي  النني  وبالفخر  يب،  سعادة  الرائد 
مؤسسة مديرها العام يويل اهتامما بعسكرييه 

اىل هذا الحد.

التي  والخشبية  املعدنية  االشغال  انواع  ما   ■
انجزتها؟

منها:  اذكر  معدنية  تحفة   30 نحو  انجزت   □

برج ايفل، دبابة، مدفع، وردة، عصفور، ببغاء، 
كذلك  وسواها.  قدمية  عربة  هوائية،  دراجة 
انجزت ما يقارب 50 تحفة خشبية منها غرفة 
للكتب،  مكتبة  عدة،  قطع  من  املؤلفة  نومي 
براويز  للشوكوال،  علب  للموسيقى،  مكتبة 

اسامء وغريها.

■ كم من الوقت استغرق انجاز كل منها؟
بحسب  واخرى  قطعة  بني  االمر  يختلف   □
الدبابة  مثال  العملية.  وتعقيداتها  حجمها 
املدفع  عمل،  ساعة   20 استغرقت  املعدنية 
صندوق  ساعة،   25 ايفل  برج  ساعات،   3
املجوهرات الخشبي ما بني 3 اىل 4 ساعات. اما 
اشهرا عدة الن عميل  فاستغرقت  النوم،  غرفة 

يقترص عىل اوقات الفراغ.

يف  تنجزها  التي  التحف  مثل  يوجد  هل   ■
املكتبات او املعارض؟

املعارض  يف  مثيلها  لها  الخشبية  االعامل   □
باسالك  اليدوية  االشغال  لكن  التحف.  ومحال 
مكان،  اي  يف  مثيال  لها  اجد  مل  رفيعة  معدنية 

فعال  االنرتنت حتى. هي  البحث عىل  عرب  وال 
فريدة.

او  بعضها  تهدي  ام  كلها  بها  تحتفظ  هل   ■
تبيعها مثال؟

يف  ووضعها  بها  لشغفي  معظمها  انجزت   □
منزيل. اهديت بعضا منها اىل اصدقاء واقارب 
وزمالء يك تبقى مثابة ذكرى مني. مل افكر يوما 

يف بيع اي منها. 

■ اي مجسامت تصنع حاليا؟
□ اسعى اىل صنع االرزة اللبنانية من االسالك 
املديرية  انجاز شعار  املعدنية. كذلك ساحاول 
العامة لالمن العام، وحاملا انتهي منه ساقدمه 
طور  الذي  ابراهيم  عباس  اللواء  حرضة  اىل 
وطنية  انجازات  وحقق  العام  االمن  مديرية 
ذات بعد انساين، ما جعله محبوبا ومقّدرا من 
عىل  انجزه  ما  آخر  كلها.  باطيافهم  اللبنانيني 
الصعيد الوطني مساهمته يف اطالق قسم من 
العسكريني املخطوفني. فشكرا له عىل انجازاته 

وعىل التفاتته الكرمية نحو موهبتي.

املؤهل اول بالل قطايا.
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نشاطات

 املشاركون يف الدورة.

من الدورة التدريبية.

درس تطبيقي.

املشاركون. 

وتسلم الهبة.

كشف وثيقة مزورة.

توقيع الربوتوكول بني الجرنال لوتشيانو بورتوالنو واملقدم فوزي شمعون.

دورة في اإلسعافات األولية 

دورة تدريبية على الكومبيوتر هبة من القوات الدولية

دورة تدريبية في كشف الوثائق املزّورة

نظمت املديرية العامة لالمن العام، بالتعاون مع املنظمة الدولية للهجرة 
)»IOM«(، دورة تدريبية يف االسعافات االولية للعنارص العاملني يف املراكز 
الحدودية، يف اطار برنامج التدريب عىل االسعافات االولية، موضوع الهبة 

املقدمة من املنظمة. 
تخللت الدورة دروس نظرية ومتارين تطبيقية قدمها املفتش اول ابراهيم 

فوزي  املنظمة  رئيس  القى  كام  التدريب.  دائرة  رتباء  مبساعدة  كيوان 
العامة  املديرية  مع  والتعاون  املتواصل  بالعمل  فيها  اشاد  كلمة  الزيود 
التي اكتسبها املتدربون ودورهم يف توفري  الدروس  العام، واهمية  لالمن 

معالجات الحوادث الطارئة. 
يف ختام الدورة وزعت الشهادات عىل املتدربني.

دورة  العام  لالمن  العامة  املديرية  اجرت 
تدريبية للضباط الذين تابعوا دورة »اعداد  
 Power برنامج   اعتامد  كيفية  يف  مدرّب« 
التدريب  تقنيات  يف  واستخدامه    Point

الحديث. 
من  كل  التدريب  واصول  الرشوح  قدم 
النقيب الياس سعد واملالزم اول بيالر واكيم.  
وكان الرتكيز عىل االسس واملبادىء املعتمدة 
اثناء  يف استخدام برنامج Power Point يف 
التدريب، مبا ميكن املتدربني من االفادة من 

الدروس املعطاة لهم. 

العاملة يف  التعاون بينهام، وقعت قوات االمم املتحدة  يف اطار 
تسلم  بروتوكول  العام  لالمن  العامة  واملديرية   )Unifil( لبنان 

هبة اىل املديرية، هي عبارة عن اجهزة كومبيوتر ومتمامتها. 
لوتشيانو  الجرنال  الدولية  القوات  قائد  التوقيع  حفل  حرض 

لالمن  العامة  املديرية  ممثال  شمعون  فوزي  واملقدم  بورتوالنو 
العام فالقى كلمة شكر فيها للجرنال بورتوالنو والقوات الدولية 
بني  املشرتك  والتنسيق  التعاون  استمرار  عىل  مشددا  الهبة، 

الطرفني. 

نظمت املديرية العامة لالمن العام، بالتنسيق مع الفريق االستشاري 
املطار  عام  امن  دائرة  الوثائق يف  امن  لشعبة  تدريبية  ورشة  االملاين، 

استمرت اسبوعا، شملت مدريب مادة  كشف الوثائق املزورة. 
هذه  تدريب  يف  املتخصصون  العام  االمن  عسكريو  الدورة  يف  شارك 

اعضاء  مع  الخربات  تبادل  اىل  وعملية،  نظرية  متارين  تخللتها  املادة، 
الفريق االستشاري االملاين الذين  اشادوا بدورهم بكفاية عنارص االمن 
البرشية  االساليب  اعتامد  يف  التدريبي  ومستواهم  وخرباتهم،  العام 

والوسائل التقنية يف كشف املستندات املزورة. 
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وزير البيئة محمد املشنوق يلقي كلمة لبنان يف قمة املناخ.

فاهاكن كباكيان: ست وزارات تعمل عىل تخفيف االنبعاثات.

املعنية مبارشة  والوزارات  االدارات  َمن هي   ■
ما  وكيف؟  عليها  مبا  ستقوم  هل  باملوضوع؟ 

املطلوب بالتحديد من كل وزارة؟
□  االدارات الرسمية هي رئاسة مجلس الوزراء، 
وزارة البيئة، وزارة الطاقة واملياه، وزارة الزراعة، 

رمى االتفاق الدويل عىل جبه االحتباس الحراري 
يف حضور زعامء ورؤساء حكومات 195 بلدا، اىل 
الخوض يف اجراءات "البقاء ارتفاع حرارة االرض 
دون درجتني مئويتني"، و"مواصلة الجهود لجعل 
هذا االرتفاع درجة ونصف درجة مئوية". يفرتض 
باالتفاق الذي يدخل اىل حيز التنفيذ عام 2020، 
الطاقة  استخدام  خفض  عىل  العمل  استعجال 
والتشجيع  والغاز،  والفحم  كالنفط  االحفورية 
عىل اللجوء اىل مصادر للطاقة املتجددة، وتغري 

اساليب ادارة الغابات واالرايض الزراعية.
وستبلغ مساعدة الدول النامية ملواجهة ظاهرة 
االحتباس 100 مليار دوالر عام 2020، وتكون 
االتفاق.  بحسب  لزيادته  مراجعته  تتم  سقفا 
زمن  منذ  الفقرية  الجنوب  دول  مطلب  وهو 

بعيد. 
التي استمرت من  القمة  افتتاح  لبنان يف  مّثل 
30 ترشين الثاين حتى 11 كانون االول مندوبه 
نواف سالم  السفري  املتحدة  االمم  لدى  الدائم 

مسبوق  غري  اتفاقا  املاضية  السنة  اواخر  باريس  يف  للمناخ  العاملية  القمة  اقرت 
وتحويل  االرض،  حرارة  درجة  ارتفاع  رسعة  وابطاء  الحراري  لالحتباس  للتصدي 
االقتصاد العاملي من االعتامد عىل الوقود االحفوري خالل عقود اىل اعتامد الطاقة 

البديلة النظيفة. شارك لبنان بفاعلية يف املؤمتر بورقة عمل

لبنان في قّمة املناخ: 
خفض اإلنبعاثات بحلول 2030

غاصب مختار

باريس  يف  اللبنانية  السفارة  باعامل  والقائم 
وتابعوا  املستشارين،  من  وعدد  خوري  غدي 
وشارك  املؤمتر.  اعامل  انتهاء  حتى  املناقشات 
وزير البيئة محمد املشنوق ووزير الطاقة ارتور 
املعنية  العمل  نظاريان يف جوالت مجموعات 
توطئة  االتفاق،  ملسودة  النهائية  بالصياغة 

القرارها.
املشنوق  الوزير  تالها  التي  اللبنانية  الورقة  يف 
ان حصة لبنان يف االنبعاثات الدولية للغازات 
الدفيئة تشكل 0,07%. مع ذلك التزم من خالل 
انبعاثات  بخفض  وطنيا  املحددة  مساهمته 
العام  حلول  يف   %30 بنسبة  الدفيئة  الغازات 
 %15 توليد  ايضا  لبنان  "التزم  قال:   .2030
 ،2030 عام  حلول  يف  املتجددة  الطاقة  من 
التنوع  وان مسؤوليتنا املشرتكة تقيض بحامية 
البيولوجي، واالدارة الحكيمة للغابات وزراعتها، 
مصادر  واخريا حامية  البيئية،  السالمة  وحفظ 

الرثوة املائية من تأثريات التغريات املناخية".

تغري  مشاريع  مدير  العام"  "االمن  سألت 
برنامج  من  املنتدب  البيئة،  وزارة  يف  املناخ 
االمم املتحدة للتنمية، فاهاكن كباكيان ـ وقد 
عن  ـ  املؤمتر  اىل  لبنان  ورقة  اعداد  يف  ساهم 
الخطوات العملية املطلوبة من لبنان لتخفيف 
التي يعاين منها  انبعاثاته، ومعالجة املشكالت 
يف مجال تلوث البيئة وزيادة االنبعاثات. قال: 
ملكافحة  وطنيا  املحددة  املساهمة  "تتطلب 
دعم  يشمل  قويا  تنسيقيا  دورا  املناخ  تغري 
القطاعات بخطط تخفيف االنبعاثات وخطط 
التكيف وتطبيق هذه الخطط، وتقييم حاجات 
الدعم وتأمني التواصل عىل املستويني الوطني 
والدويل، والقياس واالبالغ والتحقق يف ما يتصل 
ملكافحة  وطنيا  املحددة  املساهمة  بتطبيق 
تعميم  املهامت  تشمل  ان  يتعني  املناخ.  تغري 
مفاهيم التكيف وتخفيف االنبعاثات، والرتويج 
والتكيف،  االنبعاثات  تخفيف  الجراءات 
وفيام  الوزارات.  بني  ما  يف  التعاون  وتحسني 
املؤسساتية  البنى  عىل  االتفاق  يتعني  يزال  ال 
للتنسيق، يعمل لبنان حاليا عىل اعداد وحدة 
تنسيق تتمركز يف وزارة البيئة، مبا يتوافق مع 
ترتيبات الحكومة املتعلقة بتطبيق االسرتاتيجيا 
العمل  يتم  التي  املستدامة  للتنمية  الوطنية 
يف  املعنية  الوزارات  وستستمر  اعدادها.  عىل 
تحّمل مسؤولية تطبيق االسرتاتيجيات القطاعية 
وخطط العمل عىل املستويني الوطني واملحيل. 
سيحتاج لبنان اىل دعم دويل يك يحقق هدف 
تخفيف االنبعاثات املرشوط وتطبيق اجراءات 
التكيف الخاصة به. يتطلب ذلك بناء القدرات 
سبيل  عىل  املايل.  والدعم  التكنولوجيا  ونقل 
املثال، يف قطاع املياه مثة حاجة اىل دعم مايل 
وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا بهدف تحسني 
تخزين املياه، وجعل استخدام املياه اكرث كفاية، 
املياه  استخدام  واعادة  الري  انظمة  وتحسني 
والحصول  القدرات  بناء  يتعني  كام  املبتذلة. 
عىل املزيد من الدعم املايل من اجل انجاز نظام 
التخطيط  امام  املجال  يتيح  وتقييم  مراقبة، 

الفاعل وتطبيق سياسات التكيف".

تفاقم الوضع البيئي واالنبعاثات وامللوثات يف لبنان مع وصول اكرث من مليون ونصف مليون 
نازح سوري مسجل، ما زاد عدد السكان بنسبة 30% خالل سنتني. وادت الزيادة املفاجئة يف 
عدد السكان اىل ازدياد حركة السري عىل الطرقات حواىل 5%، مع ما يرافق ذلك من ارتفاع يف 
انبعاثات الغازات الدفيئة وتلوث الهواء، اىل ازدياد الطلب عىل املياه املنزلية يف حواىل 70 مليون 
مرت مكعب حتى نهاية عام 2014، اي ما يوازي زيادة نسبة 12% يف الطلب الوطني عىل املياه. 
كام ارتفعت حاجات توليد الطاقة حواىل 250 ميغا واط نتيجة تزايد عدد السكان وعدد االبنية 
وانخفاض املساحة الحرجية. االمر الذي فاقم الحاجة اىل اللجوء اىل املولدات الخاصة، ما يؤدي 
اىل زيادة اضافية يف انبعاثات الكربون وملوثات الهواء. يضاف اليها تأثريات اخرى عىل البيئة، 
من بينها قطع اشجار الغابات من اجل الحصول عىل الحطب، وتفاقم ازمة ادارة النفايات 
املنزلية الصلبة. ويشكل هذا الضغط االضايف عامال خطرا عىل لبنان يف سعيه اىل بناء مرونة يف 

ظل اقتصاد منخفض الكربون.

ورد يف دراسة اعدها باحثان من جامعة لسرت الربيطانية، ان ارتفاع درجات الحرارة يف االرض 
خمس درجات اضافية يجعل الكوكب خاليا من االوكسجني الرضوري للحياة عليه. قال العلامء: 

"توصلنا اىل تحديد اثر جديد محتمل لالحرتار املناخي قد يكون االكرث خطورة من غريه".
باستخدام منوذج ريايض، توصل الباحثان اىل ان ارتفاع حرارة االرض ست درجات مقارنة مع ما 
كانت عليه قبل الثورة الصناعية، ميكن ان يؤدي اىل وقف انتاج العوالق النباتية لغاز االوكسجني. 

وتعيش هذه العوالق عىل سطح املياه، وهي تنتج ثلثي االوكسجني املوجود يف جو االرض. 
يف حال حدث ذلك، سيقيض عىل حياة جزء كبري من االنواع الحية عىل االرض.

كيف تفاقمت انبعاثات لبنان؟

حذار الخمس درجات

السياحة،  وزارة  والنقل،  العامة  االشغال  وزارة 
فيمكن  منها،  كل  مهامت  اما  الصناعة.  وزارة 

تلخيصها كااليت:
• وزارة الطاقة: استخدام الغاز الطبيعي لتوليد 
لكفاية  الوطنية  العمل  خطة  تطبيق  الطاقة، 

بني %15  ما  ان  اي  املتجددة.  والطاقة  الطاقة 
و30% من الطلب عىل الطاقة والتدفئة سيوّلد 
من مصادر طاقة متجددة، ما يؤدي اىل انخفاض 
ما بني 3 اىل 10% يف الطلب عىل الطاقة بفضل 
اعتامد اجراءات كفاية الطاقة. اضافة اىل معالجة 

املياه املبتذلة بنسبة 51% اىل %70. 
ترشيد  يف  دورها  يدخل  هنا  الصناعة:  وزارة   •
استهالك الطاقة العادية واعتامد الطاقة البديلة 

يف الصناعة.
عىل  الحفاظ  والنقل:  العامة  االشغال  وزارة   •
املعدل السنوي للركاب الذين يستخدمون النقل 
العام ورفعه، ورفع نسبة السيارات ذات كفاية 

استخدام الوقود.
• وزارة الزراعة: زراعة 20 اىل 26 مليون شجرة 
الوطنية  الخطة  وتطبيق   ،2030 عام  حلول  يف 
حرائق  الدارة  الوطنية  واالسرتاتيجيا  للغابات 

الغابات.
• وزارة البيئة: تطبيق اسرتاتيجيا ادارة النفايات 
الصلبة مع نسبة اعادة التدوير 25% اىل %30. 

موضوع  يف  دورها  يدخل  السياحة:  وزارة   •
التكيف من حيث حّض الفنادق مثال عىل ترشيد 

الطاقة واستخدام طاقة بديلة ونظيفة.
وستستمر الوزارات املعنية يف تحّمل مسؤولية 
تطبيق االسرتاتيجيات القطاعية وخطط العمل 
عىل املستويني الوطني واملحيل، كونها شاركت يف 
عملية تحضري املساهمة ووافقت عىل االهداف 

املدرجة فيها.

لبنان يف  كلفة مساهمة  تقديرات  تبلغ  كم   ■
الحد من االنبعاثات؟ هل من رقم تقريبي اذا 

كان موجودا؟
□ نحن يف صدد انهاء هذا الجزء من الدراسة.  

■ طلب لبنان يف املؤمتر من خالل وزارة البيئة 
املطلوبة  الخطوات  بعض  لتنفيذ  دوليا  دعام 
منه. هل من دعم دويل، ويف اي مجاالت مادية 

اوتقنية او مالية؟ 
□ ميكن الدول النامية ان تحصل عىل دعم دويل 
لتحقيق االهداف يف مساهمتها املحددة وطنيا 
يف كل املجاالت )مادي او تقني او مايل(، اال ان 
املجتمع الدويل يتوقع ايضا من هذه الدول ان 

تقوم مبساهمة ذاتية.
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صدور  عىل  اشهر  تسعة  انقضاء  بعد 
ان  القول  ميكن  للسري،  الجديد  القانون 
بداية  لكنها  بدايته.  يف  يزال  ال  تطبيقه 
باستخدام  اللبنانيني  تقيد  حيال  جيدة 
من  منهم  مئات  انقذ  الذي  االمان  حزام 
التصور يف  كان  القانون  ُوضع  مذ  املوت. 
اتجاه املستقبل. لذا من غري املمكن تنفيذ 

بنوده يف تسعة اشهر 

قانون السير في بدايته: 
إنخفاض معّدل الحوادث %50

القانون  تنفيذ  عدم  االساسية يف  املشكلة  تكمن 
من  الكايف  العديد  توافر  عدم  يف  للسري  الجديد 
عنارص قوى االمن الداخيل لالنتشار بكثافة عىل 
ما  اهم  لكن  املخالفني.  لبنان ملالحقة  كل طرق 
تحقق يف اآلونة االخرية، انعقاد املجلس الوطني 
رئيس  برئاسة  االوىل  للمرة  املرورية  للسالمة 

مجلس الوزراء متام سالم.
كل قانون يتطلب ظرفا مؤاتيا يساعد َمن توكل 
اليه مهمة تنفيذه عىل تويل املسؤولية كاملة. بدال 
لتنفيذ  الداخيل، مثال،  ان تتفرغ قوى االمن  من 
قانون السري الثبات الجدية فيه، كان عليها التوجه 
شهرين  مدة  املدين  الحراك  اعتصام  ساحات  اىل 
تقريبا، فاصبح الرتكيز عىل ضبط االمن يف الدرجة 
االوىل. رغم هذا الوضع الطارئ، تجاوب اللبنانيون 
مع القانون، فانخفض معدل حوادث السري، ومعه 
معدل عدد القتىل والجرحى. لكن الكارثة بالنسبة 
اىل املشاة ال تزال عىل حالها، فسجل معدل القتىل 

من بينهم نسبة %40.
املديرية  يف  العامة  العالقات  شعبة  رئيس  يرى 
العامة لقوى االمن الداخيل العقيد جوزف مسّلم 
ان التزام القانون واحرتام اآلخر يتطلبان حمالت 
تثقيفية، ومزيدا من الوعي لدى الناس عىل هذا 
ذلك  وكل  العقوبات،  من  الخوف  ال  الصعيد، 

يستغرق بعض الوقت.
■ اين وصل قانون السري بعد تسعة اشهر عىل 

بدء تنفيذه؟
جيدة  بداية  لكنها  الطريق.  بداية  يف  زلنا  ما   □
حوادث  معدل  انخفض  املواطنني.  التزام  لناحية 

املقال

نزعة االنسان اىل الحرية ورغبته يف التفلت من كل قيد، يفرض عليه التحايل عىل 
القانون او ايجاد الوسائل للتهرب من العقوبات امللزمة. ال يعرف إن كان االمر هو 
الخوف من العقاب يف ذاته، أم ان املسألة متعلقة بالحرية املطلقة التي يرغب فيها 
كل انسان، ورفض كل ما يؤدي اىل تقييده، وإن كان الهدف من ترشيع القوانني 
حاميته وحامية اآلخرين من تجاوزه حدود الحرية التي اذا تخطاها يكون قد اصبح 

عنرص اذى يف املجتمع.   
مشكلة قيادة السيارات يف لبنان يف عدم احرتام اآلخر لدى غالبية السائقني، الشباب 
الدنيا ملك لهم وحدهم، وان ال  منهم خصوصا، بحيث يترصفون من منطلق ان 
عامل  ينتج عن  مبا  آبهني  غري  وكذلك وجوده،  فيطيحونه،  فيها  اآلخر  لهذا  وجود 
الرسعة يف قيادة سياراتهم. هذا التهور او حب املخاطرة الذي يعيشه الشباب، بل 
الرغبة يف تحّدي املوت، امنا هو تهديد لحياة اآلخرين. فانعدام الشعور باملسؤولية 
هذا هو عقدة العقد، ولن يستطيع اي قانون عىل االرض معالجتها لكونها متصلة 
بنفسية الفرد واقتناعاته. املسألة اخالقية يف الدرجة االوىل، وال حل لها اال بتثقيف 
املواطن عىل نحو مكثف بغية تحريك املشاعر االنسانية لديه، عىل امل ان ترتقي 
عن  قيل  ما  عبثا  ليس  املسؤولة.  بالحرية  االحساس  مستوى  اىل  الثقافة  هذه  به 

اهمية انعكاسات هذه الحرية عىل االنسان نفسه.
الباهظة  املادية  القيمة  من  اللبنانيون  تذمر  للسري،  الجديد  القانون  ُوضع  عندما 
الجانب هو اكرث ما استوقفهم. لكننا من ناحيتنا مل نر فيه  ملخالفات السري. هذا 
سوى وسيلة لردعهم عن االستمرار يف التهور وتعريض حياة اآلخرين للخطر، وإال 
يكون الثمن باهظا. هكذا اصبح الخوف من العقوبات هو الرادع الوحيد او الحافز 
للتقيد بالقانون وال يشء سواه، وهذا ليس دليل عافية عند االنسان. االمر الذي 
يعني ان اللبنانيني مل يدركوا بعد فظاعة ما يحدث من مآس عىل الطرقات جراء 
االستهتار بوجود اآلخر وحياته  املجال  االفظع يف هذا  السيارات.  قيادة  التهور يف 
فرضها  التي  العقوبات  كل  رغم  آخر،  اشعار  حتى  املفعول  ساري  يزال  ال  الذي 

القانون الجديد. 
انه ال  القانون، فهذا يعني  اال ضمن  اللبناين ال يعيش وال يتطور  ان  يقال  عندما 
ينضبط يف ترصفاته إال بارغامه عىل التقيد به، وايجاد روادع متنعه من االستمرار 

يف ارتكاب املخالفات.
ال نعلم ملاذا مل نصل بعد يف لبنان اىل مامرسة الرقابة الذاتية عىل انفسنا، ليس يف 

مسألة قانون السري فقط، بل يف كل املسائل الحياتية من دون استثناء. 
إن احرزنا هذه الخطوة، نكون قد توصلنا فعال اىل انجاز يشهد له التاريخ. 

دنيز مشنتف 
denise.mechantaf@gmail.com

حتى إشعار آخر

السري بنسبة 50،9% نتيجة هذا التجاوب، ومعدل 
تطبيق  اما   .%46،6 والجرحى   ،%27،2 القتىل 
القانون كامال فيحتاج اىل وقت. نحن كقوى امن 
بسبب  فقط  منه   %60 انجاز  استطعنا  داخيل 
افتقارنا اىل االمكانات املطلوبة والعدد الالزم من 
ان  املهامت. علام  بهذه  للقيام  البرشية  العنارص 
بالوضع  يتأثر  جدا،  املتدين  جهازنا،  عنارص  عدد 
العام، وعلينا ان ال ننىس اعتصامات الحراك املدين 
مدة شهرين والتفجريات التي حصلت. يف ظل هذا 
الوضع، يرتاجع الرتكيز اىل تطبيق قوانني اخرى. رغم 
هذه املستجدات، استطعنا انقاذ  مئات االشخاص 

االمان يف  حزام  املواطنني وضع  التزام  من خالل 
اثناء القيادة، وقد سجلنا يف تسعة اشهر نحو 170 
الف محرض رسعة. عىل صعيد تنفيذ بنود القانون 
الجديد، اجتمع املجلس الوطني للسالمة املرورية 
الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء متام سالم مع 
كانون   9 يف  االوىل  للمرة  مصغرة،  وزارية  لجنة 
للوزارات  يتيح  مهم  انجاز  وهذا  املايض.  االول 
املعنية به القيام بادوارها، وهي وزارات الداخلية 
والبلديات، االشغال العامة والنقل، العدل، الرتبية 
الوطنية. دور املجلس الوطني مع اللجنة الوطنية 
للسالمة املرورية التي يرأسها وزير الداخلية نهاد 
املشنوق رسم الخطوط االساسية والسياسة العامة 

للسالمة املرورية، والسهر عىل تطبيقها.

مل  التي  القانون  من  املتبقية  املراحل  ما هي   ■
تطبق بعد؟

اعتربه حضاريا جدا وضع  الذي  القانون  □ هذا 
البند  لبنان.  يف  السري  ملعضلة  مستقبليا  تصورا 
املتعلق بنظام النقاط الـ12 التي يف حال فقدانها 

رخصة  تجيز سحب  املرتكبة  املخالفات  بحسب 
السري من السائق املخالف مدة ستة اشهر، مل ينفذ 
يف فرنسا اال بعد انقضاء سنوات عدة عىل صدوره. 
تطبيق القوانني بطريقة حازمة، يف اي دولة من 
وطويل  مستمرا  سياسيا  استقرارا  يتطلب  العامل، 

االمد.

الضوئية يف  والشارات  الطرق  ترى وضع  ■ هل 
السري  بقانون  التقيد  اللبنانيني عىل  تساعد  حال 

الجديد؟
□ ال وجود ملشكلة يف بريوت ومنطقة جبل لبنان 
بالنسبة اىل الشارات الضوئية. اما بالنسبة اىل حال 
فليس هو  او جيدة،  الطرق، سواء كانت مزرية 
املعيار االسايس للحكم عىل حوادث السري. تبني 
ان تحسني وضع الطرق بعد الحرب مل يساعد عىل 
التقليل من عدد الحوادث او من عدد ضحاياها، 
ان  وعليه  الطريق،  يف  ال  السائق  يف  فاملشكلة 
يتحىل باملسؤولية. عندما نتذكر ان اكرث من %40 
من ضحايا السري هم من املشاة ندرك حينها عظم 
الكارثة. الحل الوحيد يف هذا املجال يف توفري اكرب 
عدد ممكن من جسور املشاة، واغالق الفواصل 
اجتياز  من  الناس  ملنع  الطرق  عىل  الوسطية 
االوتوسرتادات وتأمني انفاق خاصة بهم، عىل ان 
تتزامن هذه الخطوات مع عمليات تثقيف وارشاد 
وتوعية محورها التزام القوانني واحرتام اآلخر. لكن 
التثقيف القانوين يستلزم بعض الوقت يك يصبح 

كامال وبعيدا من الخوف من العقوبات.
■ َمن الذي يتوىل نرش هذه الثقافة؟

□ املجلس الوطني للسالمة املرورية الذي يرعى 
كل ما له عالقة بهذا الشأن، ويتخذ قرارات من 
اعىل سلطة تنفيذية يف الدولة. لوزارة الرتبية دور 
كبري يف نرش هذه الثقافة يف املدارس والجامعات، 
يتضمن  مختصة.  تربوية  مناهج  خالل  ومن 
القانون الجديد للسري بنودا مهمة ومتطورة منها 
وضع مناهج لتعليم القيادة، وتأهيل خرباء السري 
للحصول عىل شهادة من املديرية العامة للتعليم 
املهني والتقني)TS( ، اىل دورات تدريبية يف هذا 

املعنى.

■ اال ترى ان مثة انتقائية يف تنفيذ هذا القانون؟
□ هناك مخالفات سري نستطيع ضبطها بسهولة، 
ويف الوقت نفسه ال نستطيع ضبط كل املخالفات. 

االمر مرهون بوجود الدوريات والحواجز، 

نفذنا 60% من القانون، 
و40% من ضحايا الحوادث 

من املشاة

رئيس شعبة العالقات العامة يف قوى االمن الداخيل العقيد جوزف مسّلم.
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قدرة  ال  االحيان.  اكرث  يف  هو ظريف  ما  ومنها 
لدينا عىل نرش الحواجز عىل كل االرايض اللبنانية 

بسبب تعذر تأمني العديد الكايف. 

■ كل قانون يحتاج اىل وسائل حامية تتزامن مع 
تطبيقه، هل هذه الوسائل مؤمنة، وكيف؟

الوطني  املجلس  عمل  يؤمنها  الحامية  هذه   □
للسالمة املرورية مع ما تقوم به اللجنة الوطنية 
املجتمع  هيئات  من  تشكلت  التي  واملجموعة 
هذه  مثال.  املهندسني  كنقابة  والنقابات،  املدين 
الدولة  بسياسة  مرتبطة  غري  الخاصة  املؤسسات 
عىل  القدرة  ولديها  االداري،  والروتني  ومشاكلها 
االعرتاض واقرتاح ما تراه مناسبا للمجلس الوطني 
هذه  لكن  الصائبة.  القرارات  واتخاذ  لدرسه 
الحامية تحتاج اىل استقرار دائم وهدوء امني. أي 
عمل، اقتصاديا كان او اجتامعيا، يتطلب استقرارا 
يف الدولة، الن هذه املؤسسات هي العني الساهرة 
الداخيل  االمن  دور  لكن  القوانني.  تطبيق  عىل 
قانون  بتنفيذ  املهتمني  سائر  عمل  عن  مختلف 

السري.

■ نّص قانون السري عىل انشاء وحدة للمرور يف 
قوى االمن الداخيل اسوة بالوحدات االخرى لتويل 

مهامت ضابطة السري وشؤونه، عىل ان تتبع لها 
هذه  انشاء  تم  هل  لبنان.  يف  السري  مفارز  كل 

الوحدة؟
□ تم انشاء مجموعة متخصصة بالسالمة املرورية 
يف قوى االمن الداخيل تعمل حاليا عىل تدريب 
اضافة  السري،  حوادث  وخرباء  والرتباء  العنارص 
االمني  الجهاز  بهذا  مرتبطة  اخرى  مجموعة  اىل 
مهمتها القاء محارضات لتالمذة املدارس وطالب 
الجامعات ويف النوادي وجمعيات املجتمع املدين 
التقنيات  واحدث  املرورية  السالمة  مبادئ  عن 
يف هذا املجال، وقد بدأت عملها يف بداية العام 
الدرايس. لكن انشاء وحدة املرور يف االمن الداخيل 
التي نص عليها القانون تحتاج اىل التئام مجلس 
القيادة، الن انشاءها يتطلب قوانني ومراسيم لبدء 

عملها، وهذا االمر غري متوافر النصاب حاليا.

■ ينّص قانون السري عىل انشاء معهد متخصص 
والتدريب عىل ضابطة  لالعداد  االمن  قوى  يف 
السري والسالمة والثقافة املروريتني، متى سيتم 

انشاؤه؟
□ مل نتوصل بعد اىل انشائه. اما بالنسبة اىل تأمني 
الثقافة املطلوبة يف هذا املجال، فاملسألة تحتاج اىل 
وقت طويل، ودورنا كقوى امنية تطبيق القانون، 
وليس تويل نرش الثقافة املطلوبة يف هذا الشأن. 
مسؤوليتنا اجتامعية تجاه اهلنا، وهدفنا املحافظة 
االعالنات  عرب  توجيههم  خالل  من  حياتهم  عىل 
ملواقعنا،  االجتامعي  التواصل  وسائل  يف  اليومية 
وضع  اىل  اضافة  التلفزيونية،  املحطات  وعرب 
الطرق وتوزيع  الخصوص عىل  ملصقات يف هذا 
منشورات خاصة بالسالمة املرورية. قانون السري، 
الجهود  كل  تضافر  يتطلب  بحذافريه،  يطبق  يك 
الرسمية والخاصة، ومن الرضوري  املؤسسات  يف 
مجال  يف  اختصاصيني  اىل  نحتاج  اننا   القول 
البرشية.  القدرات  تنمية  اىل  اضافة  التدريب، 
العنرص املولج قضية السري يف لبنان يف حاجة اىل 
تأهيل، ومثله خرباء حوادث السري، وايضا اللجنة 
ورتباء  السيارات،  تسجيل  مصلحة  يف  الفاحصة 
التحقيق يف نقابة خرباء حوادث السري، واملدربون 
عىل قيادة السيارات، اضف اعداد االساتذة لتعليم 
الفني  االمتياز  عىل  للحصول  الجديدة  املناهج 
نعمل عليها منذ 22  الخطوات  )TS(. كل هذه 
نيسان املنرصم، لكن امتامها بنجاح لن يكون اال 
اذا كان االستقرار السيايس واالمني قد تم  فعال. 
املجلس  عمل  بدء  اىل  بالنسبة  متفائلون  نحن  
الوطني للسالمة املرورية وانعقاده للمرة االوىل يف 
الشهر املايض. عملنا كقوى امن داخيل سيصبح 
مكثفا اكرث حيال تأمني االمكانات البرشية بالنسبة 
اىل تطبيق قانون السري بعد انضواء 2000 عنرص 
املايض، وكذلك 2000  االول  كانون  برشي يف 13 
الزيادة  هذه  بعد  الحقة.  دورة  يف  اضايف  عنرص 
يف العديد، سيتحسن وضع السالمة املرورية عىل 
والتقيد  السري  معضلة  يف  اراه  ما  ملحوظ.  نحو 
بالقانون مغاير ملا يراه اآلخرون. فالشعب اللبناين 
هو من اكرث الشعوب انضباطا واحرتاما للقوانني، 
ورغم افتقاره اىل هذا النوع من الثقافة فهو قادر 
عىل تطبيق اي قانون يف ارسع وقت ممكن، النه 
يعرف انه ال يستطيع ان يعيش ويطور احواله اال 

من خالله.
د. م

املشكلة في السائق 
ال في الطريق، لذا عليه 

باملسؤولية التحلي 

املجموع العام ألهم محارض اعامل مفارز السري 
من 2015/4/22 حتى 2015/12/4

 املجموع العامنوع املخالفة
171894 الرسعة الزائدة

34165 وقوف ممنوع

5509تكلم عىل الهاتف يف اثناء القيادة

5215 من دون حزام امان

2899 لوحات غري قانونية

2032 عدم اعتامر خوذة

1267من دون اجازة سوق

4318 عدم التقيد باالشارة

9447وقوف صف مزدوج

1476 من دون تسجيل

8941حجز دراجات نارية مخالفة

5242 حجز سيارات
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الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة إىل دائرة التحقيق واالجراء من  2015/12/15 لغاية 2016/01/15

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من 2015/12/15 لغاية 2016/01/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من 2015/12/15 لغاية 2016/01/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب 
بني 2015/12/15 و2016/01/15

املجموعاجانبعربلبنانيونحركة تنقل

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العددالعدد

العدد

العدد

143 لبناني
156اثيوبي
4اردني

2اميركي
1اندونيسية

1ايراني
47بنغالدش

1بوركينا فاسو
2تركي

4توغولي
1روسي

1سعودية

138لبناني

211اثيوبي
4اردني

2اميركي
1اوكرانيا

1ايران
1باكستاني
95بنغالدش

1بوركينا فاسو
4تركي

4توغولي
1الجزائر
2روسي

1ساحل العاج

3548اثيوبيا
2اريتريا
9السنغال
3السويد

4الصين الشعبية
6المانيا
207الهند

2الواليات المتحدة االميركية
13اوزباكستان

128اوكرانيا
9ايطاليا

1االكوادور
6باكستان
11بريطانيا
1بلغاريا

1490بنغالدش
11بنين

3الجزائر
6السودان
8العراق

1المغرب

دخول

مغادرة

املجموع

252041

249315

501356

230859

234356

465215
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92914

177536

567522

576585

1144107

13سوداني
902سوري

8سري النكي
9عراقي

2عرب رحل
2غاني

6فلسطيني
11فلسطيني ـ سوري
1فلسطيني ـ كندي

1فلسطيني ـ اردني
90فلسطيني الجىء

16فيليبيني

1سعودية
19سوداني
908سوري

1سيراليون
9سري النكي

21عراقي
1عرب رحل

3غاني
6فلسطيني

12فلسطيني ـ سوري
1فلسطيني ـ غزاوي

1فلسطيني ـ كندي

2فلسطيني ـ اردني
86فلسطيني الجىء

5بوركينا فاسو
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1تايلند
1تركيا
19توغو

2جزر الموريس
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3رومانيا
1سويسرا
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1طاجكستان

8غامبيا

70غانا
6فرنسا
1فنلندا

1قيد الدرس
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18كيني
1ليبيا

33مصري
1مغربي

16مكتوم القيد
1نيجير

4نيجيري
6هندي

1هولندية
2يمني
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32فيليبيني
3قيد الدرس
9كاميرون

19كيني
2ليبيا

51مصري
16مكتوم القيد

1مكتوم القيد ـ مصري
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5هندي
1يمني
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334فيليبين
11كازاخستان

36كاميرون

1كندا
2كيرغيز
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1ليبيريا
3مالي

1مكدونيا
34مولدوف

19نيبال
10نيجيريا
4هولندا

6166المجموع

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب 
اعتباراً من 2015/12/15  لغاية  2016/01/15 ضمناً

9تونس
2سوريا

140مصر
169المجموع

الدولة

الدولةالدولةالدولة

الدولة العددالعدد

إحصاءات الشهر
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4321349سوريا

230234لبنان

448الربازيل

178املانيا

77تركيا

2114الواليات املتحدة االمريكية

44اسبانيا

213ليبيا

22االردن

22بريطانيا

22غينيا بيسو

11االمارات

11بنغالدش

11بولندا

11جنوب افريقيا

11كندا

11ماليزيا

11نيجرييا

11مرص

594193856131املجموع

جدول اجاميل مفّصل بالوثائق املزّورة املضبوطة يف الدوائر واملراكز الحدودية لشهر كانون االول 2015

رسامن بيانيان بالوثائق املزّورة بحسب جنسية حاملها ونوعها:
الدوائر واملراكز الحدودية ـ كانون االول 2015

عدد الوثائق املزّورة املضبوطة ونوعها لشهر كانون االول 2015 نسب الوثائق املزورة بحسب الجنسيات 
كانون االول 2015

64
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 الوثائق المزّورة
رسم بياين بعدد الوثائق املزّورة 

تبعاً للجنسية السورية وفقاً لنوع 
الوثائق املزورة

جدول ورسم بياين بعدد 
املسافرين مقارنة بعدد املسافرين 

الحاملني الوثائق املزّورة

الدوائر واملراكز الحدودية          
كانون االول 2015

الدوائر واملراكز الحدودية 
كانون االول 2015

عدد الوثائق السورية املزّورة بحسب النوع واملركز الحدودي لشهر كانون االول 2015

عدد املسافرين مقابل عدد حاميل وثائق مزّورة لشهر كانون االول 2015

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

102300دائرة مرفأ بريوت

6148006911.2/100000دائرة املطار

295353165.41/100000مركز املصنع

7613000مركز العريضة

8578322.33/100000مركز العبودية

1866600مركز البقيعة

758713171.3/100000مركز مرفأ طرابلس

10993421009.09/100000املجموع
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لغة
شرح الفّية ابن مالك في القواعد العربّية

الّتوابع

المدير العام السابق لالمن العام 
المتقاعد  الركن  العميد 

السفير انطوان دحداح

شرح الفّية ابن مالك
الّنعت
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G’HàóGF«
s

án GCh GdØÉY∏«
s

án GCh GdîÑôj
s

án GCh GdªØ©ƒd«
s

án GCh Gdéô
s

 GCh GdéõΩ
n

, GCe
s

É S°ÑÖ
o
 G’EYôGÜp a» GdàsÉH™p aÓ jµƒ¿o GE’s GdàsÑ©«

s
án.

hGdàsƒGH™
o
 GCnQH©áo GCfƒG´m:

1- Gdæs©â
o
: GCn¿r joÑrópdn¬o GCnRrhnLkÉ Nn«rôkG epærµoøs eoù°r∏pªnÉäm eoƒDrepænÉäm bnÉfpànÉäm JnÉFpÑnÉäm YnÉHpónGäm S°nÉFmënÉäm Kn«uÑnÉäm hnGCnHrµnÉQkG)5:66(

2- Gdàsƒc«óo: cnÓs S°nƒr±n Jn©r∏nªoƒ¿n Koºs cnÓs S°nƒr±n Jn©r∏nªoƒ¿n )4:201(.

3- Gd©
n

£∞
o
: GCnΩr Jn≤oƒdoƒ¿n GEp¿s GEpHrônGgp«ºn hnGEpS°rªnÉYp«πn hnGEpS°rënÉ¥n hnjn©r≤oƒÜn hnGy’CnS°rÑnÉ•n cnÉfoƒG goƒOkG GCnhr fnü°nÉQni )041:2(.

4- GdÑ
n

ón∫
o
:GygrópfnÉ Gydü°uônG•n Gydrªoù°ràn≤p«ºn U°pônG•n Gydsòpjøn GCnfr©nªrân Yn∏n«r¡pºr )6:1(.

dnØr¶p»
w

Y
n

«
r

æo¬o

e
o

ôGOpao¬o

e
n

©
r

ænƒp…
w

fpù°
r

Ñ
n

ál

T°oªƒ∫
l

GdàqƒGH™

H
n

ón∫
l

Y
n

£r∞
l

Jnƒ
r

c«ól fn©
r

â
l

coπ
w
 epø coπ

x

L
o

õrA
l
 epø coπ

x

T°Éepπ
l

H
n

«É¿l

fnù°
n

≥l

e
n

©
r

æk≈

M
n

≤«≤p»
w

S°
n

Ñ
n

Ñp»
w

dnØr¶kÉ

e
o

û°ràn≥w

e
o

ƒDnh
s

∫
l
 Hp¬p

www.arabic-grammar.com



68
عدد 29 - شباط 2016

بأقالمهم

اإلعالم املرئي: أرقام الظهور في 2015 

ربيع الهبر * 

بّينت دراسة اعالمية اجرتها رشكة ستاتيستكس ليبانون ليمتد 
من االول من كانون الثاين 2015 حتى 31 كانون االول، شملت 
 ،LBC ،MTV ،NBN ،OTV ،NTV مثاين محطات تلفزيونية هي
املنار، املستقبل، تلفزيون لبنان، ان 1016 شخصية سياسية او 
تتعاطى الشأن العام ظهرت عىل التلفزيونات اللبنانية خالل 
مراقبة  عىل  اعتمدت  التي  الدراسة  يف  الالفت  العام.  هذا 
يف  وآخر  فريق  بني  تفاوتت  التغطية  ان  للمحطات،  يومية 

الظهور االعالمي.
بالنسبة اىل الشخصيات، تبني ان تلك التي استضافتها التلفزيونات 
السياسيني االساسيني  املحورين  يتبع  معظمها سياسية، واكرثها 

يف البالد 8 و14 آذار.
اظهرت الدراسة ان شخصيات فريق 8 آذار احتل 44.72% من 
 ،%35.14 آذار   14 شخصيات  احتلت  بينام  االعالمي،  الظهور 
وكذلك الناشطني املدنيني بنسبة 3.33% من الظهور. اما رجال 
من   %2.48 حصتهم  فكانت  املختلفة،  الطوائف  من  الدين 

الظهور، الفنانون 1.14%، وحزب الخرض %0.39.
لنأخذ مثال الظهور السيايس بحسب املحطات التلفزيونية. فريق 
قابلها 102 مرات   ،LBC بـ138 حالة ظهور عرب آذار حظي   8
 ،OTV عىل  مرة  و306   ،NBN عىل  مرة  و262   ،MTV عىل 
و205 مرات عىل NTV، و248 مرة عىل املنار، و70 مرة عىل 
املستقبل، و37 مرة عىل تلفزيون لبنان، ليصبح املجموع 1368 

مرة للفريق نفسه عىل كل املساحة التلفزيونية.
اما فريق 14 آذار فظهر بنسب متفاوتة ايضا.

عىل صعيد الرتاتبية بحسب االحزاب، تبني ان منارصي 8 آذار 
من السياسيني الذين ال ينتمون اىل احزاب محددة كانوا االكرث 
 668 قدره  مبجموع  املنرصم،  العام  خالل  الشاشة  عىل  ظهورا 
مرة. حل بعدهم منارصو 14 آذار بوترية قدرها 393 مرة، ثم 
سياسيو التيار الوطني الحر بوترية قدرها 360 مرة، ثم املستقبل 
311، ثم مستقلون 289 مرة، ثم الكتائب 172 مرة، ثم القوات 
اللبنانية 104 مرات، ثم ناشط مدين 102 مرة، ثم رجال دين 76 
مرة، ثم الحزب التقدمي االشرتايك 70 مرة، ثم املردة 63 مرة، 

ثم حركة امل 57 مرة الخ.
اما بالنسبة اىل الشخصيات، فحمل العام املنرصم 1016 شخصية 

الوزير رشيد درباس يف  التلفزيون، كان االكرث ظهورا  اىل منابر 
47 مرة عىل الشاشة، منها 24 مرة عىل شاشة املستقبل مبعدل 
مرتني يف الشهر الواحد. يليه الوزير سجعان قزي 40 مرة، ثم 
من  كل  الرابعة  املرتبة  يف  ثم  مرة،   35 فياض  حبيب  الدكتور 
 30 وهاب  وئام  مرة،   32 جواد  وغسان  منري  الصحافيني جوين 
مرة، يليهم النائب نبيل دوفريج والصحايف صالح سالم 29 مرة، 
يف املرتبة السابعة امني قمورية وسامل الزهران 28 مرة، يليهم 
فيصل عبد الساتر 27 مرة، ثم اييل الفرزيل 26 مرة، نبيل نقوال 
اييل ماروين وقاسم قيرص 24 مرة، ثم حكمت ديب  25 مرة، 
وآالن عون وجربان عريجي وجوزف ابو فاضل ومحمد عبيد 22 
ابوفاضل وابراهيم كنعان وعبدالله بوحبيب  اما سيمون  مرة. 
وعامر حوري وفادي عبود فحلوا يف املرتبة الرابعة عرشة. بينام 
حل يف املرتبة الخامسة عرشة كل من شارل جبور وياسني جابر 

والياس فرحات.
هو  اللبناين  االعالم  ان  القول  من  بد  ال  العرض،  هذا  نهاية  يف 
اعالم غني، والسياسة يف لبنان عامرة بالشخصيات الساعية اىل 
الدخول يف الحياة السياسية والعامة، املحبة للظهور والوصول 
الرشائح  اكرث  اىل  الوصول  اىل  دامئا  تسعى  وهي  الجامهري.  اىل 
يف  وتطلعاتها،  بافكارها  الغري  اقناع  بغية  والشعبية  املجتمعية 
وقت يشكل املشاهد اللبناين جمهورا قابال لثقافة االعالم والحوار 
نجوم  استيالد  يف  ساهم  وقد  معها.  يتفاعل  وهو  واملناظرات، 
تلفزيونيني سياسيني اتخذوا من شاشاتنا الصغرية منابر متقدمة 
لهم وصنعوا شعبيتهم بني اللبنانيني. اما بعض النجوم، فارتبطت 
اسامؤهم بتلفزيونات يف بعض الوقت وباحزاب يف وقت آخر. 
رزانة من  اكرث  اصبح  التلفزيون يف عام 2015  بان  ناهيك  هذا 
التي  الفولكلورية  اتسم باالشتباكات  الذي  تلفزيون عام 2014 
هدفت اىل استقطاب املزيد من املشاهدين، يف وقت اكرث ما كنا 

يف حاجة اليه هو تهدئة النفوس بني املشاهدين. 
فهل يعود الفضل يف ذلك اىل دخول الحراك املدين اىل املساحة 

التلفزيونية، ما اعطاها لونا اكرث اتزانا. 
ارقام عام 2016 هي التي ستحدد. فلننتظر.

* مدير عام "ستاتيستكس ليبانون".
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مقال

اإلغتراب وسيلة للتنمية
بّينت دراسة عن "املساهمة املالية للمغرتبني واثرها عىل االوضاع املعيشية 
يف لبنان" اعدها املرصد الجامعي للواقع االجتامعي واالقتصادي يف جامعة 
القديس يوسف عن عام 2014 "ان املساعدات املالية التي يرسلها الشباب 
الستمرار  االوكسيجني  تضخ  التي  الرئة  مثابة  هي  لبنان  يف  عائالتهم  اىل 

حياتهم".
 %55 ان  اظهرت  اليوم،  حتى  صالحة  ارقامها  تزال  ال  التي  الدراسة  هذه 
منتظمة.  بطريقة  منهم  و%25  مالية،  بتحويالت  يقومون  املغرتبني  من 
اظهرت ايضا ان 61.4% من العائالت تستعمل التحويالت من اجل الغذاء، 
حياتهم  تحسني  اجل  من  و%53.9  السكن،  مصاريف  اجل  من  و%58.9 
اليومية. واشارت اىل النسبة العالية للرجال بني املغرتبني، مع ميل متصاعد 

لدى النساء اىل الهجرة. 
 ،%62 االموال  يرسلون  الذين  الرجال  نسبة  ان  عىل  دلت  االرقام،  لغة  يف 
العدد  عند  الدراسة  توقفت  بـ%42.  املقدرة  النساء  نسبة  من  اعىل  وهي 
االكرب من الشباب ونسبتهم تصل اىل 70.9% يرسلون مساعدات مالية اىل 
بطريقة  بانتظام، و%25  بذلك  يقومون  لبنان، و44.2% منهم  عائالتهم يف 
متقطعة. اما مغرتبو بلدان الخليج الذين يشكلون النسبة الكربى، فهم اكرث 
تصل  الذين  افريقيا  يف  املغرتبني  بعد   %66.3 بنسبة  االموال  يرسلون  َمن 

نسبتهم اىل 67%، رغم عددهم الضئيل يف العينة.
رشاء  ثم  الغذاء،  توفري  يف  اوال  ساهمت  التحويالت  ان  الدراسة  يف  وجاء 
التكنولوجية  االدوات  اساسا رشاء  مولت  انها  كام  االرس،  من  لـ%3  مسكن 
لدى  ثقال  االكرث  كالحمل،  الطبابة  عىل  االنفاق  عند  وتوقفت  الجديدة. 
تتلقى مساعدات مالية من املغرتبني. وذكرت ان نسبة %41.4  التي  االرس 
املساعدات الكامل  تعتمد عىل هذه  تحويالت  تتلقى  التي  االرس  من هذه 
يطرح  اللبناين  االغرتاب  ان  فيه  ال شك  مام  للجامعيني.  سيام  وال  الدراسة، 
تحديات عدة.  فالتحويالت املالية تشكل موردا رئيسيا من العملة الصعبة، 
والحفاظ عىل هذا املورد مسألة حيوية لدعم التنمية يف لبنان. االمر هنا ال 
يقترص عىل التحويالت، بل كذلك عىل استثامرها، وليس ايداعها يف املصارف 

كسبا للفائدة فقط.
لذا يجب دعم ذلك بحوافز ذات طابع اقتصادي له مردود جيد، مع توفري 
مناخ مالئم لالستثامر. وهذا يقتيض مراجعة دور املغرتب الحايل واملحتمل 
رشكاء  فاعلني،  باعتبارهم  هؤالء  اىل  تنظر  ان  يقتيض  التي  املؤسسات  من 

التنموي. يدعمون املجهود 
يظل  انه  يف  شك  ال  اللبناين،  االقتصادي  للواقع  املستقبلية  االبعاد  ضوء  يف 
الطريق االمثل الذي من شأنه ان يجعل من االغرتاب وسيلة للتنمية، ومن 

املغرتب فاعال اساسيا يف انعاشها.

عصام شلهوب
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تدعم اإلقتصاد وتوازي 15% من الناتج المحلي
تحويالت املغتربني: حؤوٌل دون مالمسة خط الفقر

الحقيقة التي ال ميكن انكارها ان االضطراب السيايس 
بدول  تحوط  التي  والحروب  لبنان،  يعيشه  الذي 
املنطقة، وسوء العالقات اللبنانية - الخليجية، اصابت 
االقتصاد اللبناين مقتال. لكن باب االغرتاب اىل اسواق 
الخليج والبلدان االوروبية واالفريقية باتت متنفسا 
اللبنانية  واملعاهد  الجامعات  خريجي  امام  اساسيا 

بحثا عن فرص عمل، عزت عليهم يف لبنان

املغرتبني  تحويالت  تساهم  حد  اي  اىل   ■
الوطني؟ هل  االقتصاد  استقرار  اللبنانيني يف 
عىل  تحافظ  التحويالت  قيمة  ان  صحيح 

متانة الوضع املايل؟
كانت  املقيمني  غري  اللبنانيني  تحويالت   □
ومن  اللبناين.  لالقتصاد  داعام  عنرصا  دامئا 
غري املنطقي طبعا، اعتبار او توقع ان تكون 
القاعدة  الخارج  من  اللبنانيني  تحويالت 
الوطني. هذا غري مقبول  لالقتصاد  الرئيسية 
بتاتا، النه يعني ان وظيفة لبنان االقتصادية 
وابنائه  شبابه  تصدير  هي  الوحيدة  شبه 
الطموحني اىل الخارج يك يكافحوا ويجاهدوا 
فيهم  مبن  ـ  املقيمون  يتقاعس  فيام  هناك، 
الدولةـ  عن القيام بواجبهم لتحريك االقتصاد 
اننا  مبعنى  الوظائف.  وتوفري  النمو  وتوليد 
اللبنانيني  تحويالت  باهمية  ننّوه  ما  مبقدار 
غري املقيمني، يجب ان نرفض اتكالية الدولة 
بالنسبة  التحويالت.  عىل  اساسا  واعتامدها 
اىل دور تحويالت غري املقيمني، فهي تساعد 
من  فتخفف  املقيمة  العائالت  دعم  يف 
ان  كام  عليها،  االقتصادي  االنكامش  وطأة 

عنارصها  واهم  الخارجية،  املالية  التدفقات 
تعويض  عىل  تساعد  اللبنانيني،  تحويالت 
عجز امليزان التجاري فتضّيق احتامالت عجز 
ميزان املدفوعات. اىل ذلك، هناك دور كبري 
التدفقات  تؤديه  باتت  وحساس  وحيوي 
الخارجية، هو تعزيز ودائع القطاع املرصيف، 
املصدر الرئييس لتمويل عجز املوازنة. ميكننا 
ان  ميكن  التي  الخطرية  النتائج  نتصور  ان 
ترتتب عىل عدم قدرة املصارف، لوال كرم غري 
السنوي  الدولة  عجز  متويل  عىل  املقيمني، 
بالعمالت  املستحقة  ديونها  متويل  واعادة 
التحويالت  ثبات  فان  هنا،  من  االجنبية. 
واستمرارها اصبحا حاجة ملحة لتاليف مآزق 

مالية ال تحمد عقباها.

التي تدفع باملغرتبني اىل  ■ ما هي الحوافز 
اليوم  تحويل اموالهم اىل لبنان الذي يعيش 
ارباكا سياسيا ورسية مرصفية مل تعد متوافرة 

عىل نحو مطلق؟ 
تحويالت  معظم  يشء،  كل  قبل  اوال،   □
اىل  واستنادا  اجتامعي،  بحافز  تتم  املغرتبني 

يف  ومستقرها  االخري،  ومالذها  موطنها  هو 
من  عدد  اقبال  نرى  لذلك  التقاعد.  مرحلة 
واوروبا  العريب  الخليج  يف  العاملني  الشباب 
الوطن.  يف  سكنية  وافريقيا عىل رشاء شقق 
التزمها  التي  بالسياسة  التنويه  هنا  اود 
مرصف االسكان واملصارف التجارية بتسهيل 
يف  العاملني  للبنانيني  سكنية  قروض  منح 
عىل  تشجع  مهمة  ميزات  لبنان  يف  الخارج. 
املالية. عاش بلدنا منذ  االيداع يف مؤسساته 
من  مستمرة،  استثنائية  ظروفا  عقود  اربعة 
حروب داخلية واجتياحات خارجية وازمات 
موجات  مثل  اقتصادية،  واخرى  سياسية 
اللرية  رصف  سعر  وتراجع  العارمة  التضخم 
ال  مقدسات  مثة  بقيت  ذلك  مع  اللبنانية. 
متس. اقصد بها الحفاظ عىل امللكية الخاصة، 
مبا يف ذللك ملكية الودائع املرصفية، وكذلك 
حرية تحويل االموال من لبنان واليه، وحرية 
استبدال االموال بني عملة واخرى. لقد تجاوز 
واثبت  املجال  هذا  يف  االختبارات  كل  لبنان 
انه، يف اصعب الظروف واخطرها حتى، يبقى 

مالذا آمنا لحفظ الرثوة وايداع االموال.

■ مل تعد الرسية املرصفية متوافرة يف لبنان. 
اىل اي حد يؤثر ذلك سلبا عىل التحويالت؟

□ الرسية املرصفية املطلقة ليست موجودة 
اساسا  وهي  العامل،  يف  آخر  مكان  اي  يف 
الخارجية.  التحويالت  لتدفق  رشطا  ليست 
نظم  اكرث  من  كانت  لبنان  يف  الرسية 
الرسية تشددا. صحيح ان نطاقها تراجع يف 
يثري  الرتاجع ال  لكن هذا  االخرية،  السنوات 
القلق لسببني: اولهام تضييق نطاق الرسية 
دول  كل  ملزمة  دولية  النظمة  تطبيقا  يأيت 
مبدأ  عن  استنسابيا  تراجعا  وليست  العامل، 
تخرقها  التي  الحسابات  وثانيهام   الرسية. 
النظيفة  الرقابة املستجدة هي االموال غري 
بدقة،  دوليا  محددة  ملعايري  وفقا  فقط 
وتجارة  املنظمة  والجرمية  االموال  كتبييض 
العادي،  املودع  اما  ذلك.  شابه  وما  السالح 
الذي ال عالقة له بهذه املامرسات االجرامية، 
يف  القامئة  املرصفية  بالرسية  محصن  فهو 

لبنان منذ سنة 1956.

مليارات دوالر   7،5 بـ  لبنان  اىل  اللبنانيني  املغرتبني  تحويالت  الدويل  البنك  قّدر 
خالل عام 2015، ما شكل زيادة نسبتها 0،7% عن الرقم 7،45 مليارات دوالر عام 
2014. مع ذلك يصبح من الرضوري ان ال ينظر اىل هذه االرقام عىل انها تعوض 
دور الدولة يف تنشيط االقتصاد وتعزيزه، خصوصا وان لتحويالت املغرتبني دورا 

رئيسيا، يتكامل مع القطاع املرصيف يك يساهم يف متويل عجز الخزينة وديونها.
مجلس  وعضو  عياش  غسان  الدكتور  سابقا  لبنان  مرصف  حاكم  نائب  يتحدث 
»االمن  اىل  لبنان صالح عسريان  وجبل  بريوت  والصناعة يف  التجارة  غرفة  ادارة 

العام« عن اهمية التحويالت هذه، ودورها يف مؤازرة االقتصاد الوطني.

عياش: التحويالت تعوض
عجز امليزان التجاري

اثبت لبنان انه، في اصعب 
الظروف حتى، مالذ آمن 

لحفظ الثروة وايداع االموال

الدكتور  سابقا  لبنان  مرصف  حاكم  نائب 
غسان عياش.

بها  يتميز  التي  االجتامعي  التضامن  قاعدة 
من  واسعة  فئة  ان  ثانيا  اللبناين.  املجتمع 
اللبنانيني العاملني يف الخارج تؤمن بأن لبنان 
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بفعل  املغرتبني  تحويالت  تتاثر  اال   ■
املؤسسات  تطلقها  التي  السلبية  التصنيفات 

الدولية عىل لبنان؟
□ تخفيض تصنيف لبنان ميكن ان يكون عامال 
املصارف  اىل  االموال  تحويل  غري مشجع عىل 
مغريا  عامال  بالعكس،  يكون،  وقد  اللبنانية، 
يثري  السلبية،  الناحية  من  املتمولني.  لبعض 
التصنيف املنخفض حذرا لدى بعض املتمولني، 
الفوائد  لكنه من ناحية اخرى يؤدي اىل رفع 
ما يشكل حافزا لبعضهم عىل ايداع اموالهم يف 
الواعي يعرف  لبنان. عىل كل حال، املستثمر 
ان املخاطر التي تلحظها مؤسسات التصنيف 
الدولية تتعلق مبالية الدولة وديونها وال عالقة 

تصنيف  تخفض  املؤسسات  بها.  للمصارف 
املصارف النها ال تعطي املؤسسات الخاصة يف 
اي بلد درجة تصنيفا اعىل من درجة الدولة، 
الدولة عىل  بتمويل  املصارف  قيام  اىل  اضافة 

نطاق واسع.

ملاذا  التحويالت؟  حجم  هو  ما  باالرقام،   ■
هذه التغريات يف مؤرشاتها؟

□ ال اجد ان مثة تغريات يف حجم التحويالت، 
بل هي عىل العكس من ذلك مستقرة، رغم 
يف  والسياسية  االقتصادية  الرشوط  تراجع 
من  قفزت  املغرتبني  تحويالت  ان  بل  لبنان. 
مليارات    5 اىل   2002 سنة  دوالر  مليار   2.2

سنة  من  اعتبارا  مليارات  و7   ،2006 سنة 
2008، وبلغت هذا العام 7.5 مليارات دوالر. 
يف السنوات الخمس املاضية بلغت تحويالت 
اللبنانيني غري املقيمني كمعدل وسطي سنوي 
لبنان،  يف  التحويالت  دوالر.  مليارات   7.2
بني  االعىل  هي  املحيل،  الناتج  من  كنسبة 
العام  هذا  وبلغت  العربية،  البلدان  جميع 
بني  ما  اىل  وصلت  بعدما  الناتج  من   %15
و2009.   2003 سنوات  بني  ما  و%26   %22
بذلك يتفوق لبنان يف هذه النسبة عىل االردن 
الذي لديه دياسبورا فلسطينية كبرية وواسعة 
الجاليات  ذات  مرص  عىل  وكذلك  االنتشار، 

الكبرية املنترشة يف الخارج.

اضطرابا سياسيا وشلال يف  لبنان حاليا  يعيش   ■
تدفع  التي  االسباب  هي  ما  القرار.  صنع  مراكز 

باملغرتبني اىل تحويل اموالهم اليه؟ 
□ من املؤسف اننا نعيش اليوم حاال من التوترات 
السياسية واالحداث االمنية والحروب يف املنطقة، 
اىل االوضاع املقلقة يف بعض الدول االفريقية التي 
اللبنانيني.  املغرتبني  من  كبرية  نسبة  فيها  تعيش 
الواقع  عىل  مبارش  نحو  عىل  اثرت  الحال  هذه 
البرتول  سعر  انخفاض  فان  كذلك  االقتصادي. 
االستثامرية  املشاريع  عىل  االنفاق  نسبة  وتدين 
من  سيام  ال  املغرتبني،  اوضاع  عىل  سلبيا  اثرا  
الناحية املالية. مرد التحويالت املالية من املغرتبني 
الذي  النسبي  االمان  اىل  االيام  لبنان يف هذه  اىل 
نعيشه. بعضها عائد اىل  قيام عدد من املغرتبني 
بتصفية اعاملهم يف البلدان االفريقية التي تعاين 
اقتصادية غري سلمية لجملة اسباب،  من اوضاع 
ابرزها انخفاض قيمة العملة املحلية لتلك البلدان. 
لذا وجدوا لبنان يشكل لهم امنا نسبيا ومردودا 
اعىل عىل ودائعهم يف ما لو كانت هذه الودائع 
موجودة يف اوروبا او امريكا، نظرا اىل الصعوبات 
التي وضعت عىل فتح الحسابات يف تلك البلدان، 

وهي تشبه اىل حد ما الوالدة من الخارصة.

■ هل صحيح ان قيمة تحويالت املغرتبني تحافظ 
عىل متانة الوضع املايل يف لبنان؟

من  نحو 50 %  تشكل  وانها  طبعا، خصوصا   □
االستقرار االقتصادي يف لبنان. من دونها ستصبح 
نسبة العجز كارثية، فهي التي تحافظ عىل متانة 

النقد اللبناين واالكتتاب بالسندات اللبنانية.

■ عىل ماذا تعتمد صالبة القطاع املرصيف حتى 
توفر وسائل االمان للمغرتبني يف تحويل اموالهم، 
الثقة مل تعد متوافرة للبنان دوليا وفق  علام ان 

تصنيفات املؤسسات العاملية؟
يخط  مل  وهو  اللبناين صلب،  املرصيف  القطاع   □
الثقة  مستويات  عند  دامئا  كان  ناقصة.  خطوة 
كان  لبنان  مرصف  املتانة.  لجهة  منه  املتوقعة 
سباقا يف حامية هذا القطاع من اي تأثريات سلبية 

سياسية او امنية. هذه الثقة شكلت وسادة االمان 
لن  النقدية  املرجعيات  وان  للمغرتبني، خصوصا 
تسمح بخسارة اي مودع حقه اذا تعرث اي مرصف.

املرصيف  بالقطاع  تحوط  التي  االخطار  لكن   ■
دفعت مبؤسسات التصنيف الدولية اىل تصنيف 

لبنان سلبيا؟
وليس  اللبنانية  للدولة  كان  السلبي  التصنيف   □
للقطاع املرصيف. ولو كان املنطق يسمح بتصنيف 
قطاع داخل دولة اهم من تصنيف الدولة نفسها، 
اللبناين حصل عىل تصنيف  القطاع املرصيف  لكان 
اعىل بكثري من تصنيف الدولة اللبنانية. وقد تخطى 
القطاع املعايري الدولية )بازل 3( باشواط، وتخطت 
السيولة املطلوبة كل املعايري املتوقعة، باالضافة اىل 
تنويع مصادر الدخل لهذا القطاع من خالل عمليات 
مالية ومرصفية خارج حدود الدولة اللبنانية. لذلك 

ثقة املغرتبني تأيت يف موقعها الصحيح.

الدرجة  يف  اقتصادية  اللبناين  االغرتاب  اسباب   ■
االوىل. ما هو تأثريه عىل االقتصاد؟ هل ان تحويالت 

املغرتبني تعوض النواحي السلبية املرتتبة عليه؟
□ مل يستطع لبنان ايجاد فرص عمل للشباب اللبناين. 
هناك نحو 34 الفا من الخريجني الجامعيني، ومن 
اختصاصات متنوعة، واالقتصاد الوطني ال يستطيع 
ايجاد اكرث من 4 آالف وظيفة سنويا. لذلك يضطر 
قسم كبري من الشباب اىل البحث عن فرص عمل يف 
الخارج. اما التعويض فبسيط، الننا نخرس طاقات 
تساعد عىل دفع مجتمعنا  ان  شابة خالقة ميكن 
تؤكد  الحقيقة  هذه  لكن  االمام.  نحو  واقتصادنا 
كاف،  غري  الشباب  هؤالء  مقابل  يف  التعويض  ان 

واالقتصاد اللبناين يحتاج اىل اكرث من ذلك.

امام  فارق  اي  املغرتبني  اموال  تحدث  هل   ■
االستثامرات الداخلية كقطاع العقارات مثال؟

املجاورة،  الدول  يف  الحرب  استمرار  اىل  نظرا   □
واالضطراب الذي تعيشه الدول املنتجة للبرتول، 
تراجعت استثامرات املغرتبني يف املنشآت املنتجة 
انطالقا  الودائع  يف  االستثامر  اىل  فتحولوا  للبنان 

عسيران: تحويالت اللبنانيني
القطاع املصرفي مردها الى االمان في لبنان

اللبناني صلب ومتني، ولم 
يخط خطوة ناقصة

عضو مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة يف 
بريوت وجبل لبنان صالح عسريان.

من عدم الوضوح السيايس. صاحب رأس املال يف 
االغرتاب لن يجرؤ عىل االستثامر يف رشكة او مصنع 
او مطعم من غري ان تنقشع الصورة املستقبلية 
العقارات  قطاع  تراجع  ذلك  عىل  الدليل  امامه. 

الذي يعترب من القطاعات املتامسكة.

■ معنى ذلك ان اموال املغرتبني اليوم ال تستثمر، 
بل تستعمل لجني الفوائد فقط؟

□ صحيح. هذا هو الواقع اليوم. علام اننا نحتاج 
الخزينة،  عجز  لتمويل  الودائع  هذه  مثل  اىل 
ونحتاج اىل استثامرات جديدة اليجاد فرص عمل 
جديدة متنع الشباب اللبناين من االغرتاب. اال ان 
البالد يخفف  عدم وضوح املستقبل السيايس يف 

من الرغبة يف االستثامر اليوم.

■ هل تؤثر األلفا دوالر التي يرسلها املغرتب اىل 
اهله شهريا عىل اقتصاد بلد يف مجمله؟

مبلغ 2000 دوالر دعامة كبرية الن  بالتأكيد.   □
املبلغ  هذا  فاذا رضب  جدا.  كبري  املغرتبني  عدد 
بعدد الوحدات السكانية، يستطيع دعم االقتصاد 
طبقة  وصول  من  ومينع  به،  بأس  ال  نحو  عىل 

اجتامعية اىل خط الفقر او ما دون.
ع. ش
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األقتصاد
عصام شلهوب

إقتصاد 2015 هو األسوأ...
ويدق جرس اإلنذار باإلنهيار 

اقتصادية  مرحلة  عىل   2015 عام  انتهى 
صعبة نتيجة الوضع السيايس املضطرب، 
عمل  توقف  عن  الناجمة  والسلبيات 
اصاب  الذي  والشلل  النواب،  مجلس 
انعكاسات  عن  فضال  الوزراء،  مجلس 
النهوض  يحتاج  لذا  االقليمية.  الحروب 
الدستورية  املؤسسات  عمل  انتظام  اىل 

بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية

فيام يحتاج التسيب املايل اىل ميثاق اقتصادي واجتامعي يشبه ميثاق عام 1943، يك تستقيم 
يتطلب  االجتامعي،  النزف  ويتوقف  النشطة  االقتصادية  دورته  اىل  لبنان  ويعود  االوضاع 
الواقع املزري معجزة تنقذ االقتصاد من براثن الهاوية. يف حصيلة ارقام سنة منقضية، فهي 
حملت سالال من املؤرشات السلبية تدق جرس االنذار حيال تدهور النمو االقتصادي وميزان 
التجاري واالستثامرات والصادرات والواردات، اىل  القطاع  العام وتراجع  املدفوعات واالنفاق 

التحويالت الخارجية.
الجامعة  يف  االعامل  وادارة  االقتصادية  العلوم  كلية  عميد  يقرأ  العام«  »االمن  مع  حوار  يف 
اللبنانية الدكتور غسان شلوق ونائب حاكم مرصف لبنان سابقا الدكتور مكرديش بولدوفيان 

ما انتهى اليه العام 2015، واي اقتصاد للبنان يف السنة الجديدة.

■ نهاية عام 2015 كانت صعبة عىل الصعيد 
مع  الخسائر  تراكمت   حيث  االقتصادي، 
كيف  االقتصاد.  االساسية يف  املؤرشات  تراجع 

تصف الوضع، وما هي ابعاده مستقبال؟ 
□ الكالم عن معطيات اقتصادية سيئة للعام 
2015 صحيح، لكن اليسء ال يعني بالرضورة 
لبنان ال يزال يف مرحلة مقبولة من  االنهيار. 
التي  املؤرشات  كل  رغم  االقتصادية  الناحية 
اتحدث  السلبية.  من  كبري  بيشء  تتصف 
النمو  اساسيني: مؤرش  خصوصا عن مؤرشين 
االقتصادي الذي يتجاوز يف افضل التقديرات 
1%، والثاين االسايس ميزان املدفوعات بحسب 
املعطيات االولية ايضا سجل عجزا بقيمة 2.2 
تواليا. هذا  الثانية  للسنة  تقريبا  مليار دوالر 
عىل  نتائجه  وان  خصوصا  السلبية  بالغ  امر 
للغاية.  سيئة  والنقد  العامة  املالية  مستوى 
للتوضيح، فان كل عنارص النمو كانت سلبية 
الدولة.  انفاق  باستثناء مؤرش وحيد رمبا هو 
مع ذلك قد ال يكون مؤرشا صحيا خصوصا وان 
قاعدة الطلب تتألف من االنفاق االستثامري 
كانا  املؤرشان  هذان  االستهاليك.  واالنفاق 

تراجع  اىل  باالضافة   ،2015 العام  يف  سلبيني 
جزء  وهام  والواردات،  الصادرات  مؤرشات 
الناتج القومي. من ناحية اخرى  من معادلة 
تتعلق مبيزان املدفوعات. فالعنرص اليسء هو 
الرتاجع الواضح يف تحويالت املغرتبني من دول 
الخليج. وهذا مؤرش مرشح لالستمرار يف السنة 
الجارية نتيجة عاملني واضحني: االول استمرار 
اسعار النفط عىل ما هي عليه، او رمبا تتجه 
املالية  املشكالت  والثاين  اضايف.  انخفاض  اىل 
ورمبا االمنية والسياسية يف دول الخليج، ويف 
عدد من الدول االفريقية حتى التي تتم من 
اين  اىل  للبنانيني.  املالية  التحويالت  خاللها 
خيارين  اىل  ذاهبون  نحن  مستقبال؟  نتجه 
الوضع  استقرار  االول  الخيار  لهام.  ثالث  ال 
يف  للبالد  جديد  رئيس  وانتخاب  السيايس 
اقرب وقت ممكن، اي خالل اسابيع، والوقت 
نكون  الحال  هذه  ويف  امامنا.  مفتوحا  ليس 
باعتبار  امام حلول جزئية  الطريق  قد مهدنا 
بل  كامال،  حال  يوفر  ال  وحده  االنتخاب  ان 
يؤدي اىل تحضري جزء من الحل، خصوصا وان 
انتخاب الرئيس يفرتض ان يتزامن مع برنامج 

شلوق: نهوض 2016 
بانتخاب رئيس للجمهورية 

ال يزال لبنان في مرحلة 
مقبولة اقتصاديا رغم 

السلبية املؤشرات 

عميد كلية العلوم االقتصادية وادارة االعامل 
يف الجامعة اللبنانية الدكتور غسان شلوق.

جيدا  كان  فاذا  رسيع.  اجتامعي  اقتصادي 
نتجه حتام اىل ثورة اقتصادية تربز يف الصيف 
الثاين  الخيار   .2016 عام  اواخر  ويف  املقبل 

ويا  حاليا،  الحاصل  الشلل  استمرار  يكمن يف 
لالسف، سيؤدي اىل االنهيار، الننا لن نتمكن 
من تحمل املزيد. اتحدث عن املسألة النقدية 
التجاري  القطاعني  يف  املؤسسات  وانتاج 
ان  اعتقد  ال  لذا،  سواء.  حد  عىل  والصناعي 
لفرتة  التحمل  يف  االستمرار  عىل  قادر  لبنان 

طويلة. 

السيايس  املسار  استمرار  ان  هل   ■
عوامل  االقليمية  االمنية  واالضطرابات 
سلبية يف نزف اقتصادنا ام للموضوع وجه 

علمي آخر؟ 
ان  يعتقدون  الذين  من  لست  وال.  نعم   □
املستوى  عىل  حاسمة  السياسية  املعطيات 
التسيب  االقتصادي. شهدنا بعض حاالت من 
كانت  ذلك  مع  الثامنينات.  خالل  السيايس 
املقصود  جدا.  نشيطة  منو  حاالت  هناك 
هو  االهم  لكن  مهم،  السيايس  العنرص  ان 
بدأت  التي  الثابتة  االقتصادية  املعطيات 
اكرث  عىل  حقيقيا  تهديدا  وتشهد  تتخلخل 
من مستوى. اركز عىل الوضع النقدي وانتاج 
يرتاجع  الذي  التجاري  والقطاع  املؤسسات 
ان مثة قطاعني  اىل  االشارة  بد من  برسعة. ال 
ال يزاالن صامدين: املصارف والنقد. لكن هذا 
امراض،  مصابا مبجموعة  انسانا  يشبه  الوضع 
مدى  اي  فاىل  بالحياة،  ينبض  وحده  وقلبه 

ميكن لهذا القلب االستمرار يف الدفاع؟

الرسمي  املايل  املستوى  تسيب  يؤثر  كيف   ■

لجهة االنفاق والعجز واالستدانة عىل الوضع؟ 
هل من حلول؟

بالهدر  ويتمثل  موجود  املايل  التسيب   □
التي ميثل 12% من االنفاق عىل اقل تقدير. 
من  مقصودة  عملية  املوازنة  اقرار  عدم  ان 
السلطات منذ سنوات حتى اليوم، وهو خيار 
واملطلوب  االنفاق  لضبط  وعي  عن  اتخذ 
الحد منه. علام ان الدولة هي املنفق الرئييس 
الكبري يف  الرتاجع  املجتمع من جراء  اليوم يف 
االستثامرات، وايضا يف االستهالك، نتيجة عدم 
اعادة النظر يف الرواتب واالجور منذ سنوات. 
ليس  يتجاوز  الرسمي  االنفاق  يف  يحصل  ما 
تبقى  لكن  املالية.  القوانني  كل  بل  القانون 
االيجابية يف ذلك عملية االنفاق التي تقوم بها 
انها ترصف بطرق  الدولة وحدها، رغم  اليوم 

مغلوطة واكرث مام يجب. 

■ هل ترى ان املعالجات التي يتحدثون عنها 
كفيلة بحامية االقتصاد واللرية وتوفري السيولة 

واالنفاق؟ 
□ اطالقا، وال ارى ان مثة معالجات يف املعنى 
او  التدابري  بعض  هناك  للكلمة.  الحقيقي 
ويف  الضيق  املستوى  عىل  خصوصا  املبادرات 
بعض املواقع االجتامعية. وهي ليست حلوال 
وال معالجات. يجب ان نصل اىل وضع ميثاق 
 1943 ميثاق  يشبه  واقتصادي  اجتامعي 
ونقدية،  واجتامعية  اقتصادية  تدابري  يتضمن 
قادر عىل فرض االستقرار يف البلد ملدة خمس 
سنوات عىل االقل. اعتقد انه اذا تم هذا االمر، 

وتنموية،  اقتصادية  ثورة  اىل  لبنان  سيتجه 
ونتائج  ارقام  تحقيق  عىل  قادرا  وسيكون 

مذهلة. 

■ هل تصب السياسة النقدية املتبعة يف هذا 
االتجاه؟ 

دقيقة.  مرحلة  يف  متر  النقدية  املعطيات   □
املبادرات  بعض  لبنان  ملرصف  اسجل  لكنني 
التي بقيت محدودة لسبب او آخر يف مجال 
او  واملتوسطة،  الصغرية  املؤسسات  مساعدة 
االقتصاد الرقمي، او االسكان. النتائج محدودة 
لست  املبادرات.  هذه  ايجابية  رغم  ايضا 
يف  النقدي  الضامن  ان  يعتقدون  الذين  من 
النقد، بل يف االقتصاد واالجتامع ويف العوامل 
مفهومها  يف  السياسة  عوامل  وهذه  النفسية. 
الواسع. ال بد من القول ان املعطيات النقدية 
جدا.  مهمة  حاليا  لبنان  مرصف  يف  املوجودة 
فهو ميلك احتياطا من العمالت االجنبية يعادل 
تقريبا 75  اىل 77 % من الكتلة النقدية. كام 
يعادل تقريبا 26 شهرا من االسترياد، وهذا امر 
جيد جدا خصوصا وان بعض الدول املتقدمة 
ال متلكه. لكن هذا االمر ال يكفي مستقبال، وال 
ميثل الضامن املطلوب. بل يقتيض وضع برنامج 

او ميثاق يكون مرصف لبنان جزءا منه. 

■ هل انت متفائل حيال عام 2016؟ 
رئيس  بانتخاب  النهوض سوى  يتحقق  لن   □
السالم،  الحايل  الوضع  عىل  واال  للجمهورية، 

اقتصاديا عىل االقل.

املستوى  عىل   2015 سنة  تحمل  مل   ■
املؤرشات.  كل  يف  تراجعا  اال  االقتصادي 

كيف تنظر اىل سنة 2016؟ 
2016 كام  ان تكون سنة  املستحيل  □ من 
من  عدد  اىل  بالنسبة   2015 سنة  كانت 

هو  املرصيف  القطاع  االقتصادية.  القطاعات 
الركيزة االساسية للدولة واالقتصاد الوطني، 
جذور  له  لبنان.  لكيان  الفقري  والعمود 
ضاربة يف عمق تاريخ لبنان منذ عام 1876 
منذ  يبدأ  مل  النظام  هذا  املترصفية.  ايام 

بولدوفيان: املصارف
اصلب القطاعات

املجاورة،  الدول  الحال يف  سنوات كام هي 
الداخلية،  الحرب  ايام  مهام  دورا  لعب  بل 
وجذور هذا القطاع ساعدته عىل االستمرار 
يف اسوأ االيام، وسيستمر كذلك. فهو يتمتع 

املوجودة،  املرصفية  االنظمة  بافضل 
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تسعى  عائالت  من  مملوك  انه  خصوصا 
القانونية،  الوسائل  بكل  عليه  املحافظة  اىل 
املودعني  واموال  اموالها  عىل  لتحافظ 
واملساهمني. اؤكد ان هذا القطاع لن يهتز، 
بارز عىل كل  اقتصادي  له دور  بل سيكون 
املستويات، خصوصا لجهة اقراض  القطاعني 

العام والخاص. 

االنتاج  ماذا عن قطاع  لكن  ■ قطاع مهم، 
وكيف تنظر اليه؟ 

عدة.  مشكالت  االنتاج  قطاع  يعيش   □
او  "ايدال"  مثل  املعنية  املؤسسات  تعمل 
التي  العملية  الحلول  ايجاد  عىل  غريها 
والزراعية  الصناعية  القطاعات  تساعد 
العربية  االسواق  اىل  منتجاتها  تصدير  عىل 
اوروبا  يف  جديدة  اسواق  واىل  التقليدية، 
والجنوبية.  الشاملية  امريكا  ودول  وافريقيا 
دامئا  يشهد  العامل  ان  اىل  االشارة  من  بد  ال 
متميز،  بعضها  متنوعة،  اقتصادية  دورات 
من  شتى.  السباب  يسء  اآلخر  وبعضها 
ومنوا  احيانا،  ركودا  تشهد  ان  الطبيعي 
العامل  يعيشها  االمور  هذه  اخرى.  احيانا 
االقتصادي  الركود  دورة  فقط.  لبنان  وليس 
اىل  نشاطها  تعاود  تحتاج ليك  نعيشها  التي 

عوامل استقرار سيايس وثقة عاملية. 

■ اين دور الدولة يف كل ذلك؟ 
هذه  ضمن  كبري  واجب  الدولة  عىل   □
عمل  عىل  يقترص  ال  الوضع  املعادلة. 
واجب  الدولة  عىل  بل  فحسب،  املصارف 
السعي اىل ادارة جيدة. هذا االمر ال يتم اال 
يؤمن  الذي  للجمهورية  رئيس  انتخاب  عرب 
انتظام عمل املؤسسات الدستورية االخرى، 
وعودة  الحكومي  العمل  تفعيل  كعودة 

مجلس النواب اىل تأدية دوره الترشيعي. 

نظرة  اآلن  حتى  متلك  انك  يعني  هذا   ■
تشاؤمية؟ 

النمو  ان  اعتقد  واقعية.  نظرة  املك  ال،   □
تحسنا  يشهد  ان  ميكن  مثال  االقتصادي 
ادىن  اىل  ينخفض  ان  وانه ال ميكن  خصوصا 

او   1 دون  ما  اىل  اي  اليوم،  عليه  هو  مام 
نحن  ما  عىل  االستمرار  ميكن  ال   .%1.5
عليه لفرتة طويلة واال سنعاين من استمرار 
رئيس  بانتخاب  متفائل  انا  لذلك  الركود. 
االمور  وعودة  قريبة  فرتة  يف  للجمهورية 
الغاز  قطاع  ايضا  ننىس  ال  طبيعتها.  اىل 
معه  التعامل  احسن  ما  اذا  الذي  والبرتول 
ان ال  نأمل يف  للبنان مستقبال جيدا.  يؤمن 
الحصص  السيايس وتقاسم  البازار  يدخل يف 
تحكمه  ان  يجب  القطاع  هذا  والصفقات. 
الشفافية املطلقة خصوصا واننا عىل ما اظن 
الذي  العام  الدين  لتخفيف  عليه  سنعتمد 
الوطني.  االقتصاد  عىل  ثقيال  عبئا  يشكل 
كام  االقتصادي  النمو  يخفف  فاستمراره 
للمؤسسة  السابق  الرئيس  فوكر  بول  يقول 
موضوع  ننىس  وال  االمريكية.  الفيديرالية 
يتجه  انه  مؤرشاته  تؤكد  الذي  املايل  العجز 
املالحظ  من  االنخفاض.  من  مزيد  اىل 
الخارج،  من  االسترياد  حجم  انخفاض  ايضا 
الطلب  انخفاض  اىل  تعود  ذلك  واسباب 
النمو  النخفاض  االستهالك.  عىل  العام 
ايضا.  االقليمية  اسبابه  لبنان  يف  االقتصادي 
بنا تعيش حاال من  املحيطة  البلدان  جميع 
التي  االمنية  والحروب  السيايس  االضطراب 
مل تعشها منذ مئات السنني. يضاف اىل ذلك 
نحو  عىل  اثر  الذي  البرتول  سعر  انخفاض 
لبنان  املنتجة.  الدول  اوضاع  عىل  مبارش 
اىل  نظرا  حوله  من  يجري  مبا  حكام  يتأثر 
من  الدول  تلك  باقتصاد  اقتصاده  ارتباط 
تعاين  دول  وجود  اىل  باالضافة  عدة.  نواح 
السيولة،  انعدام  من  واخرى  االفالس،  من 
والركود  االجنبية  العمالت  حرب  عن  فضال 
الدول  غالبية  طاول  الذي  االقتصادي 
النزوح  ان  اىل  االشارة  بد من  ال  االوروبية. 
السوري الضخم جدا الذي حل يف لبنان له 
الواقع االقتصادي والحيايت  تأثري سلبي عىل 
واالجتامعي واالمني، وتداعياته كبرية جدا. 

لذا نأمل يف ايجاد حلول رسيعة له. 

الوضع  اىل  التفاؤلية  نظرتك  اين   ■
االقتصادي عام 2016؟ 

لن ينخفض النمو 
الى ادنى مما هو 

اليوم عليه 

الدكتور  سابقا  لبنان  مرصف  حاكم  نائب 
مكرديش بولدوفيان.

هي  مهمة  نقطة  عىل  واؤكد  اعود   □
الدورات االقتصادية. نحن نعيش اليوم حاال 
ذكرتها.  التي  باالسباب  املرتبطة  الركود  من 
عندما  محالة  ال  آتية  االنتعاش  دورة  لكن 
وتعود  السيايس  االستقرار  فقط  نحقق 
الدولة اىل وضعها الطبيعي، وهذا امر مهم 
جدا عىل الجميع االنتباه اليه. باالضافة اىل 
وهناك  ممسوك،  امني  بوضع  نتمتع  اننا 
حققه  الذي  الوفر  هو  مهم  جانب  ايضا 
للمجتمع  النفطية  املشتقات  اسعار  تراجع 
للمواطن  الرشائية  القوة  ساعد  ما  اللبناين، 
والدولة عىل االنتعاش. من االيجابيات ايضا 
اقتصادية  قطاعات  تحققها  التي  االرباح 
ورشكة  التأمني  ورشكات  كاملصارف  عدة 
الطريان املحلية. حركة املسافرين دليل عىل 
خصوصا  اللبناين  املجتمع  داخل  الحيوية 
وخروج  دخول  سجلت  املطار  حركة  وان 
6.6 ماليني مسافرعام 2015، يف مقابل 3،6 
وغريها  النقاط  هذه   .2008 عام  ماليني 
مصدر التفاؤل الذي اراه خالل هذه السنة، 
بلبنان.  تحوط  التي  املتفجرة  الرباكني  رغم 
يف اختصار، الوضع االقتصادي اليوم مستقر 

ويتجه نحو االحسن.

األقتصاد
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"حققت حلمي في صنع مسرح إيمائي لبناني"
حميصي: املخاطبة بالصمت أكثر ذكاء من الكالم

فّضل رائد املرسح االميايئ يف لبنان فائق حمييص يف صغره الصمت عىل الكالم وسيلة تخاطب مع محيطه، اذ عّده اكرث ذكاء 
من الكالم، وميتاز بالصدق. اتجه نحو املرسح االميايئ مستوحيا اياه من الرقص الفولكلوري اللبناين، بعد تأثره بنصيحة استاذه 

الفرنيس جوليان غربيال بالعودة اىل بلده، والبحث يف تراثه الغني بدال من البحث عنه يف الغرب 

المسرح
دنيز مشنتف 

denise.mechantaf@gmail.com

نحو  حمييص  فائق  االميايئ  املمثل  انجذب 
السينام الصامتة، وتأثر بحكايات والده الذي كان 
يستخدم االشارات يف تقدميها، ومل يكن يعرف ان 
مثة فنا اميائيا، فقرر التخصص فيه، والتالقي مع 
رائده يف فرنسا مارسيل مارسو. لكن رغبته يف ان 
يكون ممثال يف بلده دفعته اىل العودة اىل الوطن.
اختيار  بأن  العام"  "االمن  اىل  حديثه  يعرتف يف 
ازداد  لبنان خطأ يرتكبه االنسان. كلام  الفن يف 
االعامل  كرثت  املجتمع،  يف  واالحتقان  القمع 

املرسحية النها وسيلة القول بصوت عال.

■ بدأ انشدادك اىل التمثيل يف سن مبكرة. كنَت 
االفالم. ما  تراه يف  تؤلف االسكتشات وتنقل ما 

الذي جذبك اىل عامل التمثيل؟ 
□ مل اكن ارغب يف صغري يف التحدث اىل الناس، 
صامتا  ابقى  كنت  سني.  يف  كان  َمن  اىل  حتى 
حتى  الحال  هذه  عىل  وبقيت  الوقت،  طوال 
الناس  اراقب  كنت  العارشة من عمري.  بلوغي 
فيها  اجد  فلم  القدم،  كرة  يلعبون  الحي  واوالد 
شيئا يهمني. ثم بدأ انشدادي اىل حضور االفالم 
السينامئية. يف زمننا مل يكن مثة وجود للمسارح، 
الصباح  من  افالما  تعرض  السينام  دور  وكانت 
اواظب عىل حضورها.  الليل، فكنت  حتى آخر 
بعد  والغنائية.  الصامتة  االفالم  جذبني  ما  اكرث 
الحي من  اوالد  انتهاء  انتظر  فرتة قصرية رصت 
ثم  ومن  الفنية،  الحفالت  لهم  القيم  اللعب 
انتسبت اىل "كشافة الجراح" التي ساعدتني كثريا 

يف هذا املجال. 

كوسيلة  الصغر  منذ  االمياء  فن  اىل  لجأَت   ■
للتواصل مع اوالد الحي. كيف استطعت اقامة 

عالقة معهم من خالل الصمت؟ 

رائد املرسح االميايئ يف لبنان املمثل فائق حمييص.
اكن  ومل  ذكاء،  اكرث  االسلوب  ارى هذا  كنت   □
ارغب يف ذلك الوقت يف القيام باعامل مشابهة 
العامل الغري كالقاء النكات مثال. كنت اقول يف 
نفيس: اذا كان هناك ما اقوله يف هذا املجال فهو 
ان يكون مميزا عن غريي بالنكتة الصامتة التي 
سميتها "النكتة الخرساء". وجدت مع الوقت ان 
مردودها ناجح اكرث من غريه، وخصوصا بعدما 
"كشافة  تقيمها  التي  الحفالت  اصبحت عريف 
الجراح"، اىل ان جاءين احدهم يوما ليقول يل انني 
املك موهبة مامرسة هذا الفن الذي له رائده، 
وهو الفنان الفرنيس مارسيل مارسو، ويجدر يب 

ان اتخصص فيه.

■ تأثرت بحكايات والدك عازف العود، وخصوصا 
حكاية كان يؤديها بـ"الوما" اي االشارات، وهي 
التي جعلتك متيل اىل فن االمياء. مباذا متيزت هذه 

الحكاية؟
□ يف صغري مل يكن جهاز الراديو متوافرا بعد، 
وبالكاد نسمع منه شيئا. كنا نقيض السهرات يف 
لقاءات مع الناس تروى فيها الحكايات وخصوصا 
بلغت  كلام  بها.  شهريا  والدي  وكان  النكات، 
مسامعه نكتة معينة كتبها عىل ورقة ووضعها يف 

جيبه، ليديل بها يف اول لقاء له مع الناس.  

■ هل ترى الصمت وسيلة تساعد الفنان عىل 
ايصال رسالته؟ 

□ ندخل هنا يف مسألة فلسفية لكننا سنحاول 
خالل  من  اننا  اعتقد  ببساطة.  عنها  التحدث 
ال  بالحركة  لكن  نكذب.  ان  نستطيع  الكالم 
نستطيع، متاما كالطبيعة. اذ عندما متيل الشجرة 
او يتحرك املوج ندرك ذلك من دون ان يخربنا 
الحقيقة  فنقرأ  االنسان  يكذب  عندما  اما  احد. 

امرا  ان مثة  لنا  تقوالن  اللتني  يف حركته وعينيه 
غري صحيح. لذا ارى ان طريقة التواصل بالصمت 
والحركة هي يف مرتبة اعىل من الكالم، الن نسبة 
الصدق فيها اكرث. هذه املسألة تتطلب مزيدا من 
الرتكيز عليه، وقول ما هو اسايس. العالقة مع فن 

االمياء تشبهني.

■ احرتفَت التمثيل مع استاذك املمثل واملخرج 
شكيب خوري يف مرسحية "جمهورية الحيوانات". 

ما الذي اكتسبته من هذه التجربة؟ 
من  خوري  شكيب  واملخرج  املمثل  يأِت  مل  ـ 
تجربة خربة، بل درس املرسح يف اكادمييا الدراما 
نضال  واملخرجة  واملمثلة  هو  وكان  لندن،  يف 
فيها  تعلام  اللذين  الوحيدين  اللبنانيني  االشقر 
ليقيام مرسحا يف لبنان. كان شكيب الوحيد بني 
هذه  من  املرسح  درس  الفنون  معهد  اساتذة 
الناحية. عندما بدأ التعليم اراد نقل ما تعلمه، 
وهو اعداد املمثل عىل طريقة ستانسالفسيك، اي 
اتباع متارين اعداد االحاسيس واملشاعر. كنت انا 
والتعبري، فضبطني  الحركة  احب  متاما،  النقيض 
اؤدي  يك  االحاسيس  انتظار  طريقة  عىل  معه 
الخارج، ومن ثم  الدور من  اركب  ان  الدور، ال 
اقدم النص بل بالعكس. قال يل ان عيل ان اعرف 
ما الذي اشعر به التلو النص يف ما بعد. تجاوبت 
معه، وكنت سعيدا بهذه التجربة النني مل اجرب 

من قبل هذا النوع من التمثيل.

■ "فدعوس يكتشف بريوت" اول عمل اميايئ من 
اخراج موريس معلوف الذي علمك مبادئ هذا 

الفن، لكنه مل يكمل هذه الدرب. ما السبب؟
□ بعد النجاح الذي حققته مرسحية "فدعوس 
موريس  مع  التحضري  بدأت  بريوت"  يكتشف 

معلوف ملرسحية ثانية هي "فرحة عريس". يف 
اثناء العمل اختلفنا عىل يشء بسيط جدا يتعلق 
بالتقنيات، وحدث ارباك يف العمل ففضلت ان 
الطريق  يكمله مبفرده. يف تلك املرحلة مل تكن 
اريد االرتباط بيشء يف  بعد واضحة امامي، وال 
لبنان رغبة مني يف السفر اىل فرنسا. بعد "فدعوس 
يكتشف بريوت" قدم موريس مرسحيتني يف اثناء 
اقامتي يف باريس توقف بعدهام عن العمل. حني 

عدت اىل لبنان اكملت لوحدي هذه املسرية.

■ سافرَت عام 1975 اىل فرنسا الكامل تخصصك 
التجربة  اعطتك  ماذا  االمياء.  وفن  املرسح  يف 

الباريسية؟ 
الفنان  باريس مقابلة  □ اهم يشء قمت به يف 
مارسيل مارسو الذي يعترب اهم شخص يف العامل 
اىل فرنسا  االمياء، وكان هديف من سفري  يف فن 
التعمق اكرث يف هذا الفن. مل امتكن من االنضامم 
اىل محرتف مارسو النه ال يستقبل اال ستة اشخاص 
مدرسة  مرسح  اىل  بالذهاب  ونصحني  فقط، 
غربيال  جوليان  الفنان  مع  والعمل  "مونرتوي" 
الذي يعمل يف محرتف مارسو. يف الواقع عملت 
مع جوليان سنتني كممثل منفرد، وهو َمن علمني 
ووّسع آفاقي يف فن االمياء، واهم ما تعلمت منه 
ان هذا الفن ليس ان نخرب حكاية بجسدنا، بل 
نستطيع تقديم عمل مرسحي اميايئ مع ثالثة او 
اربعة ممثلني، او ممثل اكسسوار، ويختلف هذا 
االمر بحسب الفكرة. يف النهاية هو من نصحني 
بالعودة اىل لبنان الن فن االمياء يف الغرب محدود، 
اىل  ودفعني  الرشقية،  الحضارة  يف  واسع  لكنه 

القيام بابحاث يف تراثنا، الفكري منه حتى، وان مل 
يكن املرسح االميايئ موجودا يف حضارتنا.

االوىل  للمرة  التقيت  لبنان  اىل  عودتك  بعد   ■
يف  التمثيل  عليك  فعرض  الرحباين،  زياد  الفنان 
لبكرا شو؟". هال اخربتنا عن  "بالنسبة  مرسحية 

هذه املحطة؟ 
□ يف خالل عميل مع زياد الرحباين عرفت للمرة 
مع  عمل  وعقد  احرتافا  املرسح  يف  ان  االوىل 
وجود محام ايضا. من قبل كنت اعمل بطريقة 
الشخص  من  املبارش  والطلب  بالكالم  مختلفة، 
املعني بالعمل. يف تجربتي مع زياد تعرفت اىل 
اىل  الطبيعي  االداء  يقتيض  الذي  للمرسح  فهمه 
يكون  ان  يجب  فيه.  تفلسف  ال  الواقعية،  حد 
لكل عمل يقدمه تربير علمي ومادي واجتامعي، 
وهذا واضح يف مرسحية "بالنسبة لبكرا شو"، النه 
يفكر بطريقة علمية. هذا ما يحبه زياد النه يحب 
املواقف السياسية، لكنه يتجه اكرث نحو املواقف 
نحو  عىل  املجال  هذا  يف  ويحلل  االجتامعية، 
صحيح، ويستشري اصحاب اختصاص اذا كان غري 

مطلع متاما عىل تفاصيل املواضيع.

ربطتك  صداقة  بداية  كان  زياد  مع  عملك   ■
"الربيع  مرسحية  يف  فشاركت  الرحباين،  بعايص 

السابع"؟ 
الفلسفي،  الجدل  الرحباين يحب  □ كان عايص 
وقد جمعتنا هذه االحاديث. يف حياته االجتامعية 
كان يحب الناس، وبعد مرضه بدأ ينسج عالقات 
شفهية معهم ليعرف ما الذي يحصل. فنيا كان 
مدركا متاما ماذا يفعل، واكتشفت يف اثناء تقديم 
للمرسح.  احرتامه  السابع"  "الربيع  مرسحية 
ولديه  دقيقا جدا كمخرج،  نظاميا، صارما،  كان 
احساس عميق بااليقاع، بوترية الكالم حتى، متى 
باملناخ  العميق  احساسه  ينخفض.  ومتى  يعلو 
"الربيع  اخراج  اعادة  اىل  دفعه  للمشاهد  العام 
قام  بعدما  عرضها،  من  ايام  ثالثة  قبل  السابع" 

املمثل واملخرج جالل خوري مبهمة اخراجها.

يف  الرحباين  منصور  مع  وتعاونت  عدَت   ■
من  تذكره  الذي  ما   ."840 "صيف  مرسحية 

احداث رافقت هذا العمل؟ 
□ كان عايص يقول يل: ساعطيك دور قرصان بحر 
من طرابلس قام بثورة عىل العثامنيني، ونريد ان 
نقدم مرسحية عن عامية انطلياس. عندما عرض 
عيل منصور العمل يف "صيف 840" سألته بعد 
انني  مبعنى  انطلياس،  عامية  عن  النص  قراءة 
كنت يف هذا الجو، وعندما تسلمت النص وجدت 

عبارة "تحية اىل عايص". 

اميائية  الحرب مرسحيات  مرحلة  يف  قدمَت   ■
عدة. ما الرابط بني هذه االعامل؟ 

□ يف البداية اردت تعريف الناس باملرسح االميايئ. 
مرسح  اخرتاع  هو  آخر  هدف  لدي  كان  لكن 
تنفيذه.  طريقة  يف  افكر  ان  وعيل  معروف،  غري 
استوحيت الفكرة من الرقص الفولكلوري اللبناين 
وخصوصا استخدام اليدين فيه، وقررت ان اقيم 
مرسحا اميائيا بحركات اليدين من دون استخدام 
الجسد، مع ادخال يشء كالسييك عليه هو االيقاع 
والرتكيز عىل النظرة. العني مهمة يف املرسح االميايئ، 
 "88 "امياء  يف  العمل.  يفشل  كاذبة  كانت  واذا 
ادخلت الرقص اىل اعاميل، وتوقفت عند الحرب 
التي تعيش بيننا ونحن نكمل حياتنا. هذه الفكرة 
اخذتها من جوليان غربيال. اما املقصود "من كل 

هذا االمياء" التي قدمتها عام 2010 فهو "كل 

ال يزال لبنان محافظا على 
مكانته املسرحية كما كان 

الستينات في 
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الذي  النموذج  اردته من  ما  القتل". كل  هذا 
قدمته تركيب شخصية خاصة بنا، ويف حال تقدميه 
يف الخارج يعرف بانه مرسح اميايئ لبناين وال يقدم 
اال فيه، وقد تحققت هذه الرغبة. اما حلمي اآلن 
فهو دمج فن االمياء مع الكالم كام فعلت يف "كل 
هذا االمياء". احيانا، من شدة العذاب، ال يستطيع 
هذه  كفى.  فيرصخ  صامتا،  يظل  ان  االنسان 
الرصخة سمعتها من شخص كان يتعذب يف احد 
املراكز االمنية يف فرتة الحرب، لكنني مل اجد لهذا 

الحلم، حتى اآلن، الصيغة املقنعة.

■ اتخذت قرارا جريئا كلفك الغياب عن الشاشة 
بال  التمثيل  اعالنك  بعد  عاما  الصغرية مدة 12 
مقابل، او رفع اجرك 10 اضعاف. ما الذي دفعك 

اىل ذلك؟ 
□ السبب يتعلق بكرامة الفنان. انا كممثل عيل 

او  عليه،  اجلس  كرسيا  العمل  اثناء  يف  اجد  ان 
مكانا خاصا لتغيري مالبيس، وان اجد نصا واخراجا 
كل  احرتام  يجب  جدية.  انتاج  ورشكة  جيدين 

هذه االمور املتعلقة باملمثل. 

■ عدَت اىل الخشبة عام 2013 يف مرسحية "80 
ماذا  عىل  الخالدي.  علية  املخرجة  مع  درجة" 

ترتكز لدى اختيارك االدوار التمثيلية؟ 
□ عىل ان يكون الدور مميزا وفريدا. ال احب تكرار 
الشخصية حتى وان كنت ناجحا فيها. يستوقفني 
هنا ما قاله يل املخرج انطوان رميي بعد العمل 
معه ومع ميالد الهاشم عن  دور كنت سأؤديه 
بانه ال يوجد فيه يشء مهم، لكنهام يريدان مني 
ان اجعل منه شيئا مهام. دوري يف مرسحية "80 
درجة" شخصية غريبة احببتها، وشعرت بأن عقيل 

يستطيع ان يركز عليها ويعمل.

■ كيف تشخص واقع املرسح ومستقبله؟ هل 
يرتكبه  خطأ  لبنان  يف  الفن  درب  اختيار  تعترب 

االنسان؟ 
□ نعم اراه خطأ ألن هذه املهنة غري منظمة 
املهن  حتى  اآلن،  مرتوك  كله  ولبنان  ومهملة، 
الفنان  "خربطتها".  بدأوا  منظمة  كانت  التي 
يستطيع ان يعيش من املردود املادي العامله 
اما  التلفزيون.  التي يتكرر تقدميها عىل شاشة 
يعترب  والذي  اليوم  املرسح  واقع  اىل  بالنسبة 
احدى وسائل التعبري يف املجتمع، فقد الحظت 
انه كلام زاد القمع واالحتقان يف املجتمع ازداد 
للتعبري  وسيلة  النها  املرسحية  االعامل  عدد 
بصوت مرتفع امام الناس. لبنان ال يزال محافظا 
عىل مكانته املرسحية من الناحية الفكرية كام 
كان يف الستينات، لكنه ال يعيش من دون دعم 

املجتمع له.

• "جمهورية الحيوانات" )1971(. 
• "فدعوس يكتشف بريوت" )1972(. 

•  "الكوخ املسحور" )1972(. 
•  "الثعلب" )1972(. 

•  "مغامرات جحا" )1973(. 
•  "كام يف السامء كذلك عىل االرض" )1973(. 

•  "عالء الدين والفانوس السحري" )1974 ـ 1975(. 
•  "الفخ او القداس االسود" )1975(. 

•  "بالنسبة لبكرا شو؟" )1978(. 
•   "امياء 79" )1979(.

•  "الربيع السابع" )1981 ـ 1982(. 
•  "جربان والقاعدة" )1981(.

•  "يعيش املهرج" )1981(.
•  "امياء 83" )1983(.

•  "نزهة  ريفية" )1985(. 
•  "صيف 840" )1987 ـ 1991(. 

•  "حبات الرمان" )1987 ـ 1988(. 
• "امياء 88" )1988(.

•  "طنبوز وعنطوز" )1989(.
•  "حكايات السلة" )1990 ـ 1991(.

•  "كارمبول" )1992(. 
•  "الطنبوري البس حايف" )1992(.

•  "كله من الزيبق" )1995(. 
•  "امياء 25" )1997(. 

•  "يلال ينام مرجان" )1998(. 
•  "ايقاعات جسدية" )2003(. 

•  "سكويك" )2006(. 
•  "للحب سالم" )2009(. 

•  "كل هذا االمياء" )2010(. 
•  "80 درجة" )2013(.

أعماله  املسرحية

يف دور الياس الفالوغي يف "صيف 840" )1987(."امياء 1983" )1983(.مع جوزف صقر يف "بالنسبة لبكرا شو؟" )1978(.
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موسيقى 

 تجربة موسيقية خاصة مميزة فعال، ولدت من لقاء فنانني: االول رجل دين هو الشيخ 
احمد حوييل اآليت من الرتاث الروحي والديني واآلفاق العرفانية، والثاين موسيقي شاب 
هو زياد سّحاب اآليت من الرتاث الطريب العريب وهاجس تحديث املوسيقى وتطويرها 

زياد سّحاب والشيخ أحمد حويلي 
يعيدان اإلعتبار إلى التراث الصوفي

االلبوم،  يف  العود  عىل  فيعزف  اعامله،  يف 
ايضا،  موسيقيا  موسيقيا.  توزيعه  ويتوىل 
وكبيوردز  عفرا  فؤاد  بايقاعات  استعان 
جورج ايب عاد وكالرينيت طراد طراد، فيام 
كان الكورس مكونا من رامي االمني وسليم 

اللحام.
الهوى«  »عرفت  عنوان  االسطوانة  تحمل 
وهي القصيدة التي كتبتها الشاعرة الصوفية 
اكرث  من  واحدة  كانت  التي  العدوية  رابعة 
قلام  اذ  العامل،  ذلك  يف  خصوصية  التجارب 
اشتهرت شاعرة صوفية بقدرها. تأيت طبيعة 
القصيدة املختلفة صعبة لالداء كام للتلحني. 
يف  نجحا  الشابني  الفنانني  فان  هذا،  مع 
امتحانهام. ارصارهام عىل تسمية االلبوم بها 
يعني ليس انهام يهتامن بالقصيدة فحسب، 
هو  ما  اديا  انهام  من  ايضا  واثقان  بل 
يستعمل  وجه.  اكمل  عىل  منهام  مطلوب 
يغني   كام  االغنية  هذه  يف  الكورس  سّحاب 
الشيخ  صوت  يطل  فيام  شخيص،  نحو  عىل 
وينطلق  ليعود  البداية  عند  خافتا  حوييل 
الحقا. تعترب هذه االنشودة القصيدة مغناة 
وسامعها  قراءتها  ميكن  التي  االعامل  من 
فيها.  املبذول  الجهد  اىل  نظرا  مرة  من  اكرث 
 3:43 الدقيقة  يف  حوييل  الشيخ  مثال  يظهر 
فكرته،  اليصال  املرتفع  الصوت  مستعمال 
لكن الصوت املرتفع هنا ليس مزعجا البتة، 
بل هو مناسب متاما ملا تحتاج اليه الفكرة.

اللبناين  للشاعر  بيتك«  »ابواب  قصيدة  تأيت 
العريب  الشارع  )عرفه  منصور  مهدي 
واللبناين من خالل مشاركته يف نسخة سابقة 
بعض  طويلة  الشعراء«(  »امري  برنامج  من 
9 دقائق، وهو  اكرث من  اىل  اذ متتد  اليشء، 
لكن  مبتدئ.  لسامع  منهكا  يبدو  قد  امر 
التغايض عن هذا االمر اذا تم الرتكيز  ميكن 
ان  هنا  سّحاب  حاول  ورمبا  املوسيقى،  عىل 
مستمعه،  من  الصويف  الغناء  فكرة  يقرّب 
البداية،  يف  يتحدث  حوييل  احمد  فرتك 
هذه  تبدو  الغناء.  يف  ذلك  بعد  لينطلق 
من  النوع  هذا  يف  كثريا  مستخدمة  التقنية 
ليعود  القصيدة  قارئ  يتحدث  اذ  الفنون، 
ويغنيها، كنوع من التعريف بها ملستمعيها.

فيها  التعاون  تم  التي  الثانية  القصيدة  اما 
مع الشاعر منصور، فـ »ُمّري«، وهي ايضا 

العمارة هّويتنا... فحذار!
يف كل دول العامل تحتفي الشعوب، وتحتفي الحكومات واملؤسسات الخاصة والعامة، بالرتاث 
قليلة  بلوحات خاصة،  الرتايث  الطابع  االحياء ذات  اال يف بريوت! عندنا ميّجدون  العمراين... 
العابرين بأن هذا املكان الذي يقفون فيه اآلن هو »حي ذو طابع ترايث«،  الجدوى، تذّكر 
ويف الوقت نفسه يستعدون لنحر هذا الحّي عىل مذبح االستثامر الوحيش، والنمو العشوايئ، 

وغياب التخطيط والتنظيم. 
حدث ذلك مرارا منذ انتهاء الحرب االهلية. تكتشف النخبة حّيا عريقا من احياء العاصمة، 
بعامراته القدمية التي تختزل تاريخا كامال: سياسيا وسوسيولوجيا وثقافيا وجامليا. يصبح الحّي 
عىل املوضة، فيغزوه الشباب، وتنمو فيه الحانات واملقاهي واملطاعم، والفضاءات الثقافية 
الفنية املوقتة. يغرق وسكانه من ابناء الطبقة الوسطى املنهارة غالبا يف الفوىض والضجيج 
وزحمة السري... تتحدث عنه الصحف وتصوره املحطات االجنبية واملحلية... ترتفع فيه بسحر 
ساحر االيجارات واسعار املرت املربع... ثم تأيت املرحلة التالية. يزحف املستثمرون، فيشرتون 
العامرات القدمية بعد ان يطردوا اهلها بالوسائل املختلفة )بني تهشيل وترغيب بتعويضات 
زهيدة وسيف القوانني الجديدة(. يزيلونها ويبنون مكانها عامرات حديثة، غالية الثمن، بال 

هّوية غالبا رغم االبتكارات املعامرية الشكلية. 
هكذا، وداعا ايها الحّي الرتايث! وداعا للنسيج االجتامعي الذي يجسده اهل الحي املقيمون 
التي  العمرانية  لذاكرة بريوت  للرتاث. وداعا  املدينة. وداعا  اجيال، مختزنني ذاكرة  هنا من 
تراكم الحقبات بطريقة مدهشة: من القرن التاسع عرش اىل سبعينات القرن العرشين، مرورا 
اىل  الداخلية...  والحدائق  والقناطر  والقرميد  الحجر  بيوت  من  واالربعينات...  بالثالثينات 
العامرة الحديثة واملميزة لبريوت الستينات. كل ذلك يذهب يف سنوات قليلة ادراج الريح، 
ليتحول املشهد اىل غابة من الباطون واملعدن والبالكسيغالس، اىل ناطحات السحاب التي يرى 

سكانها البحر لكنهم يحجبون عن سكان املدينة الهواء والشمس والسامء. 

طبعا التقدم يف ذاته ليس جرمية حضارية! واالستثامر والعمران وتحديث املدينة ليست من 
اآلفات التي تنبغي مكافحتها. بل عىل العكس. املدينة ليست متحفا فحسب، بل جسد حي 
لبنان، خالل  والنمو. يف  التطور  املشكلة هي يف طريقة  الزمن.  يتطور وينمو ويتحول مع 
العقدين االخريين، كان النمو اعتباطيا وعشوائيا ال يخضع الي منطق او سياسة تخطيط مدين 
او مراعاة املصلحة العامة وحقوق الشعب. مل تراع القرارات اال مصالح حفنة من الرشكات 
املالية واملستثمرين غري البعيدين من اهل السياسة والترشيع. عىل حساب الناس طبعا، وعىل 
حساب ذاكرة املكان. ما نفع التقدم االقتصادي املوهوم، حني يرتك وراءه شعبا بال هّوية وبال 

ذاكرة؟ 
ما ينقصنا يف لبنان اليوم، خصوصا يف ما يتعلق بالعاصمة التي تشكل مركز استقطاب عمراين 
ومايل كبري ـ وهذا طبيعي ـ هو قوانني متطورة تحدد ما يجب حاميته يف ضوء آراء الخرباء 
واملعامريني واملؤرخني واالقتصاديني واختصاصيي التنظيم املدين والنمو السكاين. عىل ان تكون 
االبنية املصنفة »مقدسة« عرب االجيال، ال ميكن رفع التصنيف عنها تبعا الهواء مسؤول او 

مصالحه. 
رشوط  تراعي  ان  النظر،  بعيدة  تخطيط  سياسات  من  النابعة  القوانني  من  ايضا  مطلوب 
العمران والبنى التحتية والطرقات والفضاءات العامة واالخرضار، وان تراعي التوازن السكاين 
بني الطبقات االجتامعية من اجل مياة صحية متوازنة. واال، فستموت بريوت عاصمة التنوير 
والحضارة خالل وقت قصري،  وتستحيل اىل غيتو لالغنياء ومحديث النعمة الذين يعيشون يف 

غابة من اسمنت بال روح وبال ذاكرة وبال هّوية.

سمري مراد 

نقطة على السطر

سحاب  وزياد  حوييل  احمد  الشيخ  اصدر 
معا البوم »َعرَفُت الهوى«، ويواصالن احياء 
الدراويش.  فرقة  مع  بريوت  يف  االمسيات 
هكذا يعيدان تقديم امهات قصائد الصوفية 
وابن  والحالج  عريب  وابن  السهروردي  من 
مع  املعارص  الشعر  اىل  وصوال  الفارض، 
االصول  احرتام  قاعدة  عىل  منصور،  مهدي 
واالنتامء اىل العرص، واحياء الثقافة الصوفية 

املرشقية.
ال ميكن النظر اىل البوم »َعرَفُت الهوى« يف 
الذي  االلبوم  به.  املحيطة  البيئة  عن  معزل 
جاء مثرة تعاون بني الشيخ حوييل واملؤلف 
املوسيقي والعازف سّحاب، ينهل بغزارة من 

الصوفية املرشقية. الثقافة 
»لقد حاولنا بكل ما اوتينا من قوة ان يشبه 

العمل افكارنا معا، افكار الشيخ وافكاري«، 
املعهودة  طريقته  عىل  سّحاب  يخربنا 
اآليت  الشيخ  جمع  الذي  ما  اذا،  واملحببة. 
البيت  بابن  الحوزية  الدينية  املدرسة  من 
املوسيقي  واملؤلف  العريق  املوسيقي 

اليساري الهوى ذي الشعر الطويل؟ 
االمر،  اول  يف  جلسنا  »للحقيقة حني  يقول: 

قد  امور كثرية، وهذا  نتشابه يف  اننا  وجدنا 
النهاية  يف  لكنه  لبعضهم،  مستغربا  يبدو 
النهاية  يف  الينا.  بالنسبة  مستغربا  ليس 

العقول كام االرواح تتالقى«. 
يحدثنا حوييل ليكمل بعده سحاب: »للشيخ 
النهاية  يف  لكنه  كثرية،  موسيقية  تجارب 
الكثري  مختلف.  تجربة يشء  يريد  انه  وجد 
االسطوانة  يف  تسمعونها  التي  اعاملنا  من 
االحيان، وهذا  نتيجة لحظتها يف بعض  هي 
ال ينفي ان بعضها احتاج اىل ايام يك يظهر«. 
طويلة  فرتة  معا  »عملنا  حوييل:  يؤكد 
التي  بالطريقة  االلبوم  هذا  يظهر  يك 
خالل  من  بذلك  نشعر  نحن  الناس.  احبها 
مشاركات الناس وحضورهم يف حفلة توقيع 

االلبوم والحفالت الالحقة«. 
ميتزج  التي  الثنايئ  فان حفالت  يالحظ،  كام 
غري  املوسيقى  مع  الصويف  الغناء  فيها 
»الدراويش«،  ورقص  ما  حد  اىل  التقليدية 
التجربة  هذه  تخلقه  الذي  الجو  تجعل 

للغاية. خاصا 
يف العودة اىل االسطونة التي باتت متوافرة يف 
اناشيد  تسعة  من  تتألف  اللبنانية،  االسواق 
او قصائد منشدة، منها قصديتان معارصتان 
منصور،  مهدي  املعروف  اللبناين  للشاعر 
العرص  من  الباقية  االعامل  كل  جاءت  فيام 
للحالج  قصائد  فكانت  للتصوف،  الذهبي 
العدوية.  ورابعة  والسهروردي  عريب  وابن 
تظهر اختيارات القصائد ذكاء عاليا لسحاب 
يف  الصوفية  تربز  القصائد  هذه  وحوييل. 
حاولنا  »لقد  واالكرث صدقا:  االجمل  صورتها 
ان نستعني بشعراء صوفيني تركوا االثر االكرب 
يف الوجدان. كام احببت ان استعمل قصائد 
اصحاب  ايضا  لكنهم  معروفني،  غري  لشعراء 
للشاعر  تأثري ورسالة كام يف قصيدة »قمر« 

الصويف ابن العرندس« يخربنا حوييل.
اىل  سّحاب  زياد  االلبوم  اعاد  موسيقيا، 
واضحة  املوسيقية  الصنعة  تبدو  التلحني. 

البوم من تسعة 
اناشيد بعضها من العصر 

للتصوف الذهبي 

زياد سّحاب والشيخ احمد حوييل.
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■ دراسة قّيمة يقدمها الباحث يقظان التقي 
والدميوقراطيات"  والعوملة  "االعالم  كتابه  يف 
العمل  يتوخى  الريس".  "دار  عن  الصادر 
الدولية،  العالقات  اطار  يف  االعالم  اثر  دراسة 
والنسق السيايس وادواته يف كل عرص، خصوصا 
لوسائل  املتقدم  الدور  مع  الراهن،  عرصنا  يف 
السياسة  بني  والقيود  الفرص،  وتبادل  االعالم 
واالعالم، واثر ذلك يف العملية السياسية. فقد 
غدا صّناع السياسات والقرارات يقيمون حسابا 
االعالم واالتصال،  الفاعلون يف مجايل  يرتكها  التي  للتأثريات  يف عملياتهم 
وانعكاساتها عىل الرأي العام. هكذا، تعيدنا هذه الدراسة اىل تطور عمل 
الوسائل االعالمية واثر العوملة عليها، وتتوقف عند دور االعالم يف الحروب 
ويف احداث التغيري السيايس، متخذة حاالت تطبيقية من خضم ما سمي 
"الربيع العريب". وطبعا، تتوغل يف دور امليديا الجديدة ووسائل التواصل 

االجتامعي وغريهام الكثري من املحاور.

الذي شّيد عىل  القديم  التجسس  ■ اصبح عامل 
العامل البرشي جزءا من التاريخ. خالل السنوات 
العدو  التجسس مع تغري  املاضية، تغري اسلوب 
الذي غالبا ما يأيت من ثقافة بعيدة من الوعي 
منظمة  غري  جامعات  من  جزء  وهو  الغريب، 
استبعد  الجديد،  التهديد  جدا. يف مواجهة هذا 
اسياد الجاسوسية الجدد العامل البرشي لتجميع 
املعلومات، واستبدلوه بهوس يركز عىل الوسائل 
التقنية للتجسس التي تراوح بني استخدام االقامر 
الصناعية للتصوير عايل الوضوح، والتنصت العاملي عىل املراسالت. لكن هذا 
الهوس بالتكنولوجيا فشل فشال ذريعا، واعتداءات 11 ايلول خري شاهد عىل 
ذلك. يف هذا التاريخ العرصي للتجسس، يأخذنا املراسل االستقصايئ والكاتب 
الربيطاين ستيفن غراي يف رحلة شيقة عرب كتابه "اسياد الجاسوسية الجدد" 
الذي انتقل اخريا اىل العربية عن "الدار العربية للعلوم نارشون". نتوقف عند 
اساطري وكالة االستخبارات املركزية خالل الحرب الباردة، وصوال اىل الجواسيس 
داخل تنظيم "القاعدة" و"داعش"، مع تفنيد التقنيات واالساليب املستخدمة 

للتجسس وتطورها عرب الزمن وتغري "االعداء".

و"اوالد  املالك"  "حشيشة  القصة  بعد   ■
املرصية  والكاتبة  الطبيبة  اصدرت  الحور"، 
"الفيشاوي"  الجديدة  روايتها  العبيس  غادة 
"فيشا  الساقي". من خالل حكاية  "دار  عن 
الصغرى"، تروي الكاتبة تفاصيل حياة الناس 
تخترص  التي  املرصي  الريف  يف  البسطاء 
مرورا  االنكليز  ايام  من  كلها،  مرص  حكاية 
بثورة الضباط االحرار وحرب اكتوبر، وصوال 

اىل ثورة يناير.

واجهة املكتباتواجهة املكتبات
■ يعّد رشيف مجدالين )مواليد بريوت، 1960( 
من ابرز الروائيني اللبنانيني املعارصين الذين 
يكتبون بالفرنسية. قبل اشهر نال "جائزة جان 
جيونو لعام 2015" عن روايته "فيال النساء" 
رجل  لدى  يعمل  سائق  حول  تتمحور  التي 
بارساره،  له  يبوح  الستينات  يف  لبناين  اعامل 
ما يعكس املصري املأساوي لبلد ستمزقه حرب 

اهلية الحقا. 
اعامله،  جميع  عىل  يخيم  هاجس  الحرب 
وهي حارضة ايضا يف روايته "سيد املرصد االخري" التي صدرت ترجمتها 
وصفت  صالح(.  دانيال  )تعريب  انطوان"  "هاشيت  عن  اخريا  العربية 
هذه الرواية بامللحمة التي ضاع بطلها يف مهب التاريخ وتبدل معادالت 
النفوذ والسلطة. حكاية حي املرصد عام 1964 من خالل احد وجهائه 
الذي يدعى شكيب وابنته التي تذهب خطيفة مع حميد. كل ذلك عىل 
خلفية املفرتق املأساوي الذي شهده لبنان الحقا، واندالع الحرب االهلية، 
وسيطرة امليليشيات عىل املشهد، وانحسار طبقة كاملة لصالح مافيات 

الحرب وازالمها.

كتاب  من  جديدة  طبعة  اخريا  صدرت   ■
للكاتب  الساقي"(  )"دار  الخليج"  زمان  "يا 
تتناثر  البسام.  خالد  البحريني  والصحايف 
منطقة  روزنامة  عىل  الكتاب  هذا  صفحات 
غري  مشوقة  حكايات  لرتوي  العريب  الخليج 
البرش  وهموم  الناس  براءة  تكشف  مألوفة، 
وبواكري  الرحالة  ومشاهدات  الساسة  وخدع 
التقدم.  يواصل الكاتب امتاع القارئ بحكايات 
الخليج،  اىل  االوىل  الروس  تروي دخول سفن 
ورحالت حكام زنجبار اىل اوروبا، ودندنات العود، وبدايات السينام يف 
البحرين، وتهريب الذهب اىل الهند، وقرّاء الصحف االوائل، وغري ذلك. 

كل ذلك يرتافق مع صور قدمية وجميلة. 

صدر  البلمند"،  جامعة  "منشورات  عن   ■
كتاب "برفقة جرجي زيدان ـ النهضة يف عهدة 
واكادمييني  وكّتاب  باحثني  مبشاركة  الحارض". 
وخالد  عصفور  جابر  امثال  وعرب  لبنانيني 
زيادة وجورج ن. نحاس ورشبل داغر وجورج 
الروايئ  مسرية  عىل  العمل  ييضء  دورليان، 
ـ   1861( زيدان  جرجي  والصحايف  واملؤرخ 
1914( الذي ينتمي اىل الجيل الثاين من رواد 

النهضة وانجازاته. 
فضال عن العربية، اجاد زيدان الرسيانية والفرنسية واالنكليزية. ويف مرص، 
اصدر مجلة "الهالل" الرائدة ونرش فيها كتبه، مقدما مساهامت كبرية يف 

املشهد الثقايف املرصي والعريب.

هذه  دقائق(.  عرش  )قرابة  نسبيا  طويلة 
املوسيقية،  مهاراته  سّحاب  يستخدم  املرة، 
فيعتمد عىل اداء طراد طراد عىل آلة الناي، 
بامتياز. ولنئ كانت  ليقدم جوا رشقيا شجيا 
اال  اليشء،  بعض  طويلة  القصيدة  االنشودة 
انه ميكن اعتبارها من »ُمَحلِّيات« االسطوانة 
النها تضفي نكهة ممتعة خاصة. تبدو حرفة 
هنا،  سحاب  فعله  ما  يف  واضحة  الصنعة 
يتدخل  بصوته.  االنشودة  يف  شارك  انه  كام 
اقرتاب  عند  بوضوح  االغنية  يف  حوييل 
تدخله  فيكون  االغنية،  من  الرابعة  الدقيقة 
اداء شجنا، وهو املطلوب يف  عميقا، مقدما 
هذه االغنيات يك تدخل يف عقول املستمعني 
االغنية  انتهاء  قبل  حوييل  يعود  وارواحهم. 
خالل  من  اكرث  الصوتية  مهاراته  ليظهر 
تجارب  اىل  يعيدنا  ما  سجيته،  عىل  االنشاد 

املنشدين الصوفيني االوائل.
يف »اال يا ايها الساقي« التي تختلف اختالفا 
نظام  نرى  االلبوم،  يف  سواها  عن  جذريا 
يف  الصويف  االنشاد  اىل  االقرب  الدف  الرق/ 
ان سّحاب عرف كيف  االصلية. كام  صورته 
فرتكه  هنا،  بدقة  حوييل  مع صوت  يتعامل 
الشيخ  فاعطى  االغنية،  يف  الفراغات  ميال 
الكورس  عىل  ينسحب  نفسه  االمر  وابدع. 
الذي كان اداؤه واضحا ويف مكانه الصحيح. 

اللحن  تكرار  فكرة  اىل  ايضا  االشارة  تجدر 
والكلمة يف القصيدة، وهي من سامت رقصة 
»الزار« التي عرفها الشارع العريب وتحديدا 
التي  القصيدة  كلامت  ان  ورغم  مرص.  يف 
تبدو اىل حد كبري متحدثة عن الخمر، اال ان 
اللعب  عىل  قامئة  الصوفية  االناشيد  طبيعة 
عىل االلفاظ والكلامت. فاملعنى الظاهر هو 
هو  املقصود  لكن  السائل،  بتأثري  »السكر« 

السكر حبا وهياما.
»يا  موشح  يأيت  االلبوم،  اعامل  وكاقرص 
دقائق(  ثالث  )قرابة  للسهروردي  مليحا« 
مهاراتهام  اظهار  الفنانني  كال  يحاول  الذي 
بخالف  الشيخ  ادى  مختلفة.  بطريقة  امنا 
الصويف  من  بعيدا  اداؤه  فكان  منه،  املعتاد 
التقليدي فيام عزف سّحاب موسيقى تظهر 
سنني  خالل  حّصله  الذي  الكبري  نضجه 
حرفة  وتبدو  املجال.  هذا  يف  العمل  من 
الثاين  املقطع  االنشودة يف اعىل تجلياتها يف 

منها تحديدا.
اما قصيدة »حاممات االراكة« ملحيي الدين 
ابن عريب، فتأيت رمبا كمفاجاة ملتذوقي هذا 
وضعها  التي  فاملوسيقى  الفنون.  من  النوع 
ال  وقد  ما،  حد  اىل  تجريبية  بدت  سّحاب 
تألفها أذن املستمع املعتاد عىل لغة صوفية 
الخاص  حوييل  اداء  فان  هذا،  مع  مغايرة. 

مام  كالسيكيتها،  من  شيئا  االغنية  اىل  اعاد 
االنشودة  يف  املتناقض  التامزج  هذا  جعل 

تجربة خاصة اىل حد كبري.
عىل جانب آخر، تأيت قصيدة »عجبُت منك 
اشهر  من  رمبا  هي  التي  للحالج  ومني« 
حد  اىل  ممتعة  العامل،  عرب  الصوفية  قصائد 
مبهاراته  يذكرنا  اداء  حوييل  يقدم  كبري. 
ان  نسيان  ميكن  )ال  االنشاد  يف  الكبرية 
السابقة  االلبومات  من  كبريا  عددا  لحوييل 
املوسيقى  تسكت  حيث  اسالمي(  كمنشد 
فقط  للصوت  الساحة  لترتك  عدة  مرات 
فريجع  سّحاب  اما   .)4:06 الدقيقة  يف  )مثال 
محبوه  ينتظرها  موسيقى  ليقدم  عوده،  اىل 

منه بشدة.
رغم  الكثري  عنها  ُحيك  »قمر«  قصيدة  والن 
ابن  وهو  نسبيا  معروف  غري  لشاعر  انها 
تحتاج  تجربة  حد  اىل  كانت  العرندس، 
سّحاب  جهد  معا.  لهام  التأين  من  كثرٍي  اىل 
يف  خاص  رشقي  جو  لتقديم  حوييل-  كام  ـ 
يف  االقرب  كأنها  فبدت  املغناة،  االنشودة 
الصوفية  »االنشودة  اىل  باكمله  االلبوم 
الذي  الناي  عزف  اعطى  املعتادة«.  املغناة 
مختلفة  روحا  طراد  طراد  املوهوب  قدمه 
وهو  الشجن،  فكرة  اىل  فقّربها  لالنشودة، 
بالسامع  كثريا  ملتصقة  جعلها  الذي  االمر 
مل  وان  حزنها  بقوة  سيشعر  الذي  املتلقي 

يكن قد سمعها من قبل.
وهي  الهوى«،  »بحر  تأيت  عينه،  االطار  يف 
غري  لشاعر  االسطوانة  يف  الثانية  القصيدة 
يقّدم  مجددا،  ابومدين.  هو  كثريا  معروف 
العود بشكل اكرب،  سّحاب هنا مهاراته عىل 
بعد  تاركا  موسيقية،  ملقدمة  العنان  فيرتك 
وحاول  انشد  الذي  لحوييل  الساحة  ذلك 
القصيدة  اكرث من مرة ان يخرج من حدود 

التي تبدو صعبة يف كثري من االحيان.
السامع  اىل  الهوى«  »عرفت  البوم  يحتاج 
يصعب  اذ  فيه،  مبا  لالستمتاع  مرة  من  اكرث 
وعمقه  لغزارته  فيه  ما  بكل  املرء  يلمَّ  ان 
البومات  عادة  عىل  وهو  واحدة،  مرة  يف 

الصوفية يسمع رويدا رويدا. 
ان  يجب  للغاية  خاصة  موسيقية  تجربة 

تدعم يك تتكرر وتعاد.
س. م

من حفلتهام االخرية يف جامعة القديس يوسف. 
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رمبا كان مرسح الدمى من اصعب اشكال الفرجة وابسطها يف آن معا. يعتمد عىل 
منظومة معقدة من التقنيات والفنون، ويتوجه يف النهاية اىل كل انواع املشاهدين، 
لكنه يرتبط بعالقة وثيقة مع االطفال، ويخاطب مخيلتهم، ويلعب دورا تربويا 

وجامليا مهام

تجربة رائدة في مسرح الدمى في العالم العربي
"الساحر" مسرحه… خيال األطفال

يظهر  الذي  الطفل  هذا  والد  شاهدنا 
ـ فسحة االمل  ـ مع ولده  انه  لو  كام 

الوحيدة.

■ لكن ما الذي قادك اىل فكرة شديدة 
القسوة كهذه؟

ليس  نعيشه  الذي  العرص  ان  اعتقد   □
نحن  ايضا.  حربا  وليس  سالم،  عرص 
مثال،  جمعاء.  االنسانية  ازمة  نعيش 
عىل  يوميا  الهوية  عىل  ذبحا  نشاهد 
ان  الكربى  املشكلة  التلفزة.  شاشات 
الناس يشاركون يف هذا الفعل من خالل 
فبعضهم  ويالالسف،  له،  مشاهدتهم 
العاملية  الحرب  خالل  االمر.  يعجبه 
الثانية رغم هول املأساة وعدد الضحايا 
يكونوا جميعهم  مل  الناس  فان  املرتفع، 
من خالل  ما حدث، حتى  يف  مشاركني 
املشاهدة، مل يكونوا مشاركني. اما اليوم، 
ما  االمر، وهذا  ازمة حقيقية يف  فلدينا 
اتحدث عنه يف هذه املرسحية. حاولت 
ان اقلب املفاهيم. ارشت اكرث من مرة 
"الذئب/البطل"  لسان  عىل  ذلك  اىل 
وانه  بالبرش،  يثق  ال  ان  البنه  قال  حني 
قلب  البرش".  اال  الشجر  بيقطع  "ما 
تعود  ان  اريد  النني  يأيت  هنا  املفاهيم 
كمن  يشبه  الوضع  كانت.  كام  االمور 
يدخل اىل غرفة حيث كل يشٍء مقلوب. 
اىل  يشء  كل  تخرج  ان  عليك  لذلك 
الخارج، ثم اعادة بنائه من جديد. يبدو 
ان هناك خلال يف املفاهيم واالفكار، ما 
التي  والحال  املرحلة  هذه  اىل  اوصلنا 
ان  علينا  بساطة  يف  لذلك  عليها.  نحن 

نعيد تركيب كل يشء من جديد.

■ هل تحاول زيادة وعي االطفال من 
خالل عملك املرسحي اذن؟

يتعرضون  االطفال  بالتأكيد.  نعم   □
الصور  هذه  لتأثريات  غريهم  من  اكرث 
يشاهدونها  التي  املؤملة  واملشاهد 
واهلهم  بها،  يتأثرون  انهم  يوميا. 
تأثروا.  انهم  يعرفون  ال  ما  لحظة  يف 
ويتأثرون،  يشاهدون،  االطفال  هؤالء 

قليلة هي التجارب التي احتلت مكانها 
لعل  وعربيا.  لبنانيا  االحرتاف  عامل  يف 
الفنان كريم دكروب وفرقته يف طليعة 
اىل  تجربته  تحّولت  املكرسني.  هؤالء 
وجمهورها،  استمرارها،  لها  مؤسسة، 
حول  املرتاكمة.  وانجازاتها  واسلوبها، 
الحديث،  دار  املميز  املرشوع  هذا 
وكان هاجسنا اظهار البعد الرتبوي يف 
تكامله مع البعدين الفني واالبداعي.

هذا  ان  مع  الدمى.  مرسح  استاذ 
دكروب  كريم  كون  حقيقي  الوصف 
)1969( استاذ مدرّس ملادة املرسح يف 
اللبنانية منذ قرابة 19 عاما،  الجامعة 
اال ان املقصود هنا احرتافه ومترّسه يف 

سمير مراد

الدمى  تعيش  الدمى.  مرسح  حرفة 
شاهد  َمن  دكروب.  كريم  يدي  بني 
احداها )وال  استمرت  التي  مرسحياته 
 23 طوال  تعرض  اللحظة(  حتى  تزال 
بكفرمنخار"  "شو صار  عاما )مرسحية 

يعرف  الشمس"(  "دوار  خشبة  عىل 
حاملا  عنه.  نتحدث  الذي  ما  متاما 
يف  سنة  من  اكرث  مرسحية  تستمر 

لبنان، فهذا امر غري معتاد.
طفولته.  منذ  املرسح  دكروب  عشق 
قعبور  )احمد  "السنابل"  فرقة  ارسته 
شاهد  حني  وغريهام(  باشا  وعبيدو 
رسعان  فتيا.  يزال  ال  وهو  عروضها 
ما قرر ان يذهب اىل دراسة املرسح. 
ان  قبل  روسيا  يف  رحاله  حط  هكذا، 
الحني،  ذلك  منذ   .1993 عام  يعود 
املرسحي  واملؤلف  املخرج  ينظر  مل 
خلفه. بدأ بانتاج مرسحياته وصناعتها 
واخراجا  تأليفا  الياء  اىل  االلف  من 
املوسيقى  صناعة  يف  ومشاركة 

والصوت. 

الجديدة  مرسحيتك  اخريا  عرضت   ■
تقّدم  التي  الناس"  ع  ضّوي  قمر  "يا 
عن  اكرث  حدثنا  مختلفة.  افكارا  فيها 

هذه املرسحية؟
الحكاية  تقديم  املرسحية  تحاول   □
قبل  نفيس  مع  جلست  هي.  كام 
ان  اريد  ماذا  وقلت  تقريبا،  سنتني 
ان  اريد  ماذا  فعليا  لالطفال؟  اقّدم 
والشمس  صافية  السامء  لهم؟  اقول 
غري  اكون  الطريقة  بهذه  مرشقة؟ 
لهم  اقّدم  ان  اردت  معهم.  صادق 
فيها  ابرز  حكاية  عرب  مختلفة  قصة 
االنسان  حولنا:  الحقيقية  املشكلة 
كل  ليس  بالتأكيد  لكن  املشكلة،  هو 
استثناءات.  دامئا  هناك  تظل  الناس. 
فالطفل ووالده بطال املرسحية ميثالن 
هذا االستثناء. لقد تركنا نافذة لنقول 
ادانة  هناك  ظلت  ما.  امال  هناك  ان 
حتى  املرسحية  هذه  يف  لالنسان 

على الخشبة

مسرحي هادف وموّجه، 
يحاول دوما تعزيز الوعي 

الصغار عند 

احلم بمتحف ومسرح 
لالطفال على اغلى ارض 

في وسط بيروت

وهذا  يحدث.  ما  تجاه  ويصمتون 
من  كبرية.  مشكلة  اىل  يقودنا  الصمت 
اقّدم  ان  دامئا  احاول  عميل،  خالل 
الهادف  املرسح  عمل  هو  هذا  الوعي. 
الفكرة  ايصال  اىل  يهدف  الذي  املوجه 
دوري  هو  النهاية  يف  هذا  وهيكلتها. 
لكن  استطيعه.  ما  افعل  ان  الطبيعي، 
عدد  هو  كم  السؤال:  يكون  النهاية  يف 
االطفال الذين اتوا ملشاهدة املرسحية؟ 
مشاهدتهم  بعد  سيحدث  ماذا  او 
يف  بها؟  تأثرهم  مدى  ما  او  املرسحية 
واحاول  بواجبي،  اقوم  انا  االحوال،  كل 
اتواجد  الذي  املكان  يف  شمعة  اضاءة 
ممثلينا  وجوه  مثال  نكشف  حني  فيه. 
االطفال  هؤالء  نرشك  نحن  العمل،  يف 
يف العمل يف ذاته، فاالطفال باتوا واعني 

يعرفون  وصاروا  املرسحي،  العمل  جدا 
بأن هذه هي لعبة، ونحن نشارك فيها 

جميعا.

مرسحيتك  يف  الذئب  استعملَت   ■
ان  رغم  محببة،  او  طيبة  كشخصية 
الذئب  يعتربون  الناس  من  كثريين 

حيوانا مفرتسا. ما الرس خلف الفكرة؟
الحيوان  بني  كبري  فارق  هناك   □
عائيل،  حيوان  مثال  الذئب  واالنسان. 
وال يخون زوجته او عائلته، وهو ككل 
اذا  اال  يهاجم  ال  املفرتسة  الحيوانات 
الحيوان  بالنسبة اىل  الصيد  كان جائعا. 
اما  جوعه.  اشباع  هو  واحد  هدف  ذو 
ومنذ  مثال،  للتسلية  فيتصيد  االنسان 
اي  دون  من  يقتل  وهابيل  قايني  ايام 
سبب. يف بداية املرسحية يسأل الذئب 
الصوتية:  املناجاة  من  نوع  يف  نفسه 
"ليش ما خلقت شمس، ليش ما خلقت 
بس  عصفور،  خلقت  ما  ليش  نجمة، 
خلقت  ما  ليش  حايل  سألت  مرة  وال 

انسان".

مرسح  عن  دوما  تتحدث  تقنيا،   ■
لديك  بان  علام  به،  تقوم  مستمر 
من  اكرث  منذ  عرضها  يستمر  مرسحية 
عرشين عاما، حدثنا عن هذه التجربة؟
 8 من  اكرث  لدي  انا  للحقيقة   □
جاهزة  وهي  حاليا،  تعرض  مرسحيات 
دامئا.  وتعرض  مكان  اي  يف  للعرض 
"شو  ونعم  حلمي،  من  جزء  هو  هذا 
منذ  تعرض  تزال  ال  منخار"  بكفر  صار 
دين  يا  "شتي  فيام  عاما،   23 من  اكرث 
عاما.  عرشين  منذ  مستمرة  صيصان" 
ال  للفكرة،  العام  والجو  القصة،  طبيعة 
قابلة  االعامل  هذه  فان  لذلك،  تنتهي. 
حاجة  دون  من  وتكرارا  مرارا  للعرض 
عام  لبنان  اىل  عدُت  حني  ايقافها.  اىل 
كنت  روسيا،  من  تخّرجي  اثر   1993
احلم بانشاء هذا النوع من املرسح، اي 
املستمر، حيث تعرض االعامل الناجحة 

واملميزة بال توّقف. رمبا كانت هذه 

كريم دكروب: معظم العاملني معي طاليب يف معهد الفنون.

ملصق العرض.
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يف  نوعها  من  االوىل  هي  التجربة 
لبنان.

وان  خصوصا  مرسحياتك،  ميّول  َمن   ■
كبري  حد  اىل  محرتفة  االعامل  هذه 
وتحتاج اىل متويل كبري يف بعض االحيان؟
هذه  يف  هائلة  كلفة  هناك  نعم   □
انا  اللحظة  حتى  لكن  املرسحيات. 
الخاص،  جيبي  من  االعامل  هذه  امّول 
وبيع  التذاكر  شباك  من  وبالتأكيد 
لجمعيات  عروض  عن  فضال  البطاقات، 
هذه  تطلب  مدارس  او  مؤسسات  او 
ان  بالتأكيد  رسا  ليس  املرسحيات. 
املرسحية قد ال تحقق ربحا من عروضها 
اول سنة عرض. يف  او حتى من  االوىل، 
منذ  املجال  هذا  يف  اعمل  انا  النهاية 
بعض  فان  لذلك  عاما،   23 من  اكرث 
انتاج  عىل  تساعد  القدمية  املرسحيات 
االرباح  خالل  من  الجديدة  املرسحيات 
سنتها  خالل  تحوزها  التي  التكاليف  او 
العرض.  يف  مثال  السادسة  او  الخامسة 
بالتأكيد،  املرسح  لعبة  من  جزء  هذا 
هنا،  نجمعه  الذي  املال  نأخذ  ان 
ونستعمله النتاج مرسحية جديدة. انها 
الذي  املؤسسايت  العمل  من  نوع  تقنيا 
العمل  مأسسة  هنا  احاول  عليه.  اعمل 
التعاونية  )الجمعية  "خيال"  خالل  من 
تهتم  اسستها يك  التي  والفنون(  للرتبية 
الجمعية  هذه  العمل.  من  الشق  بهذا 
وان  خصوصا  املرسحيات،  عمل  تتابع 
عمل  وكل  واحد،  عمل  من  اكرث  هناك 
متابعته  ويجب  وممثلون  ديكور  لديه 
هذه  اعامل  عىل  ارشف  انا  باول.  اوال 
تدير  شويري  سريينا  بينام  الجمعية، 

االعامل االدارية فيها ومتابعاتها.

مرسحك،  يف  املمثلني  عن  ماذا   ■
تستمر  املرسحيات  بعض  وان  خصوصا 

سنينا يف العرض.
مع  اخوية  من  اكرث  عالقة  تنشأ   □
املمثلني يف العمل املرسحي، خصوصا اذا 
شاركوا يف العمل لفرتة من الزمن، ثم ان 

العاملني معي هم من طاليب يف  معظم 
معهد الفنون يف الجامعة اللبنانية. مثال 
فؤاد ميني يشارك يف الكثري من االعامل، 
اكرث  معنا  بقي  الذي  زعيرت  رشاد  كذلك 
من 15 عاما. هذا كله ال مينع ان ندرّب 
اكرث من شخص عىل تأدية الدور نفسه، 
بديل  توافر  بينها  من  كثرية  السباب 
قيام  تعذر  حال  يف  للشخصية  جاهز 

املمثل االسايس بها.

■ طوال 23 عاما قدمت مرسحا خاصا 
اىل حد كبري، مبَن تأثرت فعليا؟

تأثرت مبرسح  اللبناين،  املستوى  □ عىل 
مرسح  صعيد  عىل  اما  الرحابنة. 
"السنابل"  بفرقة  تأثرت  فقد  االطفال، 
اغنية وطنية.  ادى  اول من  كانت  التي 
واحمد  ضاهر  وحسن  مكدايش  غازي 
قعبور وزوجته اميان وعبيدو باشا كانوا 
بعد  له  اطفال  مرسح  انشأوا  َمن  اول 

ثقايف وحضاري.

■ ملاذا االهامل الرسمي لهذا النوع من 
لكريم  خاص  حلم  هناك  هل  الفنون؟ 

دكروب يف عامل املرسح؟

□ يف لبنان بالذات، ليست هناك سياسات 
ثقافية اساسا. احيانا، يقوم بعض املثقفني 
انا من  الثقافة او وزيرها،  مبهاجمة وزارة 
يريدون  انهم  اعلم  بذلك.  اقوم  ال  جهتي 
الوحيد  البلد  يكون  يكاد  لبنان  املساعدة. 
عربيا الذي ال ميتلك مرسحا وطنيا، وهذه 
مع  اتعاون  انا  مرسحيا،  كربى.  مشكلة 
ندعى  حني  االمور.  من  الكثري  يف  الوزارة 
لتمثيل  الخارج  يف  مهرجان  او  عمل  اىل 
ان  تستطيع  ال  انها  الوزارة  وتخربنا  لبنان، 
التنسيق،  االمكان  نحاول قدر  االمر،  متّول 
قوة.  من  اوتينا  ما  بكل  املشاركة  وندعم 
اكرث من ذلك حني تقوم احدى الجمعيات 
الهيئات بتمويل عرض ما، فاننا نطلب  او 
بصفتها  عليه  اسمها  تضع  ان  الوزارة  من 
راعيا له. اما عن احالمي؟ فانا اريد مرسحا 
جورج.  السان  خليج  عىل  مبنيا  وطنيا 
السابق يف جريدة "السفري" عن  كتبت يف 
حلمي هذا. اريد مرسحا يف وسط بريوت، 
يف القلب النابض للعاصمة، عىل اغىل ارض 
فيها. اريد من بلدية بريوت والحكومة ان 
تبني مرسحا لالطفال، متحفا، مكتبة عامة 
هناك. ساعتئذ ميكنني ان اعترب ان رسالتي 

وصلت، وانني حققت ما احلم به.

مشهد من مرسحية "يا قمر ضوي ع الناس".

Untitled-1   1 11/26/14   4:14 PM
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شوقي عطيه... بعيدا من األبلسة
ماذا يبقى منا في أزمنة التواصل؟

كتاب الشهر

يحّذرنا "الوجه اآلخر لالعالم ـ االتصال والتواصل بني الرسالة والتسويق" من ضياع 
الخصوصية يف حال مل نحسن التحّكم باملوج الجارف للتكنولوجيا. يندرج الكتاب يف 
سياق الدراسات االكادميية والقراءات النقدية التي تتناول وسائل التواصل الحديثة، 
بايجابياتها، امنا واساسا من زاوية التحوالت الجذرية التي فرضتها او ستفرضها عىل 

حياة االنسان املعارص

اآلخر  "الوجه  كتاب  من  االنتهاء  بعد 
الرسالة  بني  والتواصل  االتصال  ـ  لالعالم 
شوقي  واملؤلف  للباحث  والتسويق" 
نلسن"  "دار  عن  حديثا  الصادر  عطية، 
القارئ  يشعر  نارشون"،  برس  و"جروس 
للخصوصية.  مرثية  مثابة  العمل  ان 
الشخصية  حياته  يف  االنسان  خصوصية 

واالجتامعية والحميمة عىل حد سواء. 
ضمن  اللبناين  الباحث  كتاب  يندرج 
وسائل  وضعت  التي  االعامل  من  عدد 
النقد  مجهر  تحت  الحديث  التواصل 
وانعكاساتها  ابعادها  لدراسة  والتحليل، 
والسياسية  واالقتصادية  االجتامعية 
صحيح  والطويل.  القصري  املديني  عىل 
الوسائل،  هذه  "يؤبلس"  ال  الباحث  ان 
ال  رش  التكنولوجي  التطور  ان  يرى  بل 
اال  مواكبته،  االنسان  عىل  وان  منه،  بد 
ايضا يتفحص بنظرة نقدية متعمقة  انه 
التكنولوجيا  اليه  ستأخذنا  الذي  الدرب 
سنكون  حيث  القريب،  املستقبل  يف 
يف  االخري  االسفني  دق  عىل  شاهدين 
نعش الخصوصية. العمل مهم من حيث 
توغله تقنيا وسوسيولوجيا واقتصاديا يف 
وسائل التواصل، واظهار الخفايا واالرسار 

العنكبوتية.  الشبكة  الذي تضمرها 
فصول.  خمسة  اىل  كتابه  املؤلف  قّسم 
تاريخ  االول، يقدم نظرة عن  الفصل  يف 
من  الثاين  النصف  اىل  وصوال  التواصل 
القرن العرشين الذي اعترب عرص الصوت 

موجود  غري  عامل  ارسى  نصبح  خياالتنا، 
يجهد دماغنا يف تقّبله، اىل ان يعجز عن 
االعالم  وسائل  له".  اسريا  ليصبح  رفضه 
ما هي  االنرتنت،  رأسها  وعىل  واالتصال 
اال ادوات لنقل املعلومات. اال ان كيفية 
االنسان  لخيار  تخضع  منها  االستفادة 

املعني اوال واخريا. 
الثاين  الفصل  اىل  االمر  هذا  يأخذنا 
الثقافية".  واالمربيالية  "االعالم  املعنون 
املستمرة  التعلم  ان عملية  املؤلف  يرى 
ابدا ستنقل اىل االنسان يف الوقت نفسه 
اكرثها  لعل  مغايرة.  ثقافات  او  ثقافة 
خطرا هي وسائل االعالم واالتصال النها 
بدال  والرتغيب  االقناع  سالح  تستخدم 
الفرض والرتهيب. من خالل قصف  من 
والصور  املعلومات  من  بسيل  املتلقي 
الوعيه  يف  تلقى  قد  يكون  واملعلومات، 
ثقافية كثرية،  امناط  ما فرضته عليه من 
ان  االخطر  عليها.  ولد  كأنه  فيتبناها 
يتلقاه  املسؤول عام  بأنه  يشعر  املتلقي 
وان خياراته الثقافية ملك له، بينام هو 
الجارف  السيل  لهذا  ضحية  سوى  ليس 

من املشاهدات. 
نهاية  مع  انه  اىل  هنا  الباحث  يشري 
ادوات  اسُتبدلت  الباردة،  الحرب 
السالح  )بقوة  التقليدية  االمربيالية 
اكرث  بادوات  العسكرية(  والهيمنة 
حداثة وخفية وتأثريا واقل عنفا او اثارة 
الناس  عىل  السيطرة  تحّولت  للجدل. 
من  فكريا  عليهم  السيطرة  اىل  عسكريا 
الشعب  ثقافة  فرض  اي  الثقافة،  خالل 
املسيِطر عىل الشعوب االخرى. لعل اكرث 
االمربيالية  هذه  مبامرسة  متهمة  دولة 
تلجأ  املتحدة.  الواليات  هي  الثقافية 
التواصل  وسائل  خالل  من  ذلك  اىل 

واالتصال. 
عن  مفصلة  ملحة  هنا  الباحث  يعطي 
ونصف  مليارا  يضم  الذي  فايسبوك 
تويرت  اىل جانب  مليار مستخدم شهريا، 
يفيض  تحققها.  التي  واالرباح  ويوتيوب 
يف  خطورة  االشد  الجانب  اىل  ذلك  بنا 
عىل  السيطرة  وهي  اال  املواقع،  هذه 

خصوصا  واملراقبة،  وتدفقها  املعلومات 
كل  تجمع  باتت  الرشكات  هذه  وان 
املعلومات عن مستخدمها، وهي قادرة 
عىل معرفة ما ادخله اىل حسابه الشخيص 
من تعليقات وصور، وصوال اىل الرسائل 
الخاصة واملواد االخرى. هذه املعلومات 
االمن  وكالة  اىل  بسهولة  تصل  ان  ميكن 
عليها  ستتجسس  التي  االمريكية  القومي 

مبئة حجة، اولها مكافحة االرهاب. 
يتوغل املؤلف يف الفصل الثالث بعنوان 
املواقع  يف  لالنرتنت"  املظلم  "الوجه 
التي  السطحي  االنرتنت  عن  املخفية 
باملخدرات  لالتجار  الشبكة  تستخدم 
واملواد االباحية وغريهام من املامرسات 

حقوق  يناهض  وبعضها  القانونية،  غري 
االنسان وكرامته وعيشه بامان. 

لعل الفصل االكرث تعبريا عن مدى تأثري 
الفصل  هو  الحديث  التواصل  وسائل 
الذي ييضء عىل دور االنرتنت  الخامس 
املراهقني  حياة  يف  التواصل  ومواقع 
اجريت  دراسات  خالل  من  اللبنانيني. 
الجنوبية  بريوت  ضاحية  يف  مدارس  يف 
كيف  الكاتب  يربز  وغريهام،  وطرابلس 
للتخيل  مستعدون  املدارس  طالب  ان 
دونه،  من  والعيش  التلفزيون  عن 
االنرتنت،  عن  بتاتا  يتخلوا  لن  لكنهم 
للجميع  متاحا  االخري صار  خصوصا وان 
بالسنوات  مقارنة  االسعار  انخفاض  مع 
الذهنية  ان  ايضا  االرقام  تظهر  املاضية. 
تؤثر  للمراهقني  الثقافية  والخلفية 
انواع  استخدامهم  او  تقبلهم  يف 
التطبيقات. فاالنفتاح عىل الخارج يؤدي 
الوسائل  احدث  استخدام  اىل  باملراهق 
ان  الباحث  يرى  بالتايل،  والتطبيقات. 
جزءا  صارت  واالتصال  التواصل  وسائل 
وال خالص  اليومية،  حياتنا  من  يتجزا  ال 
الخصوصية،  فغياب  النتيجة  اما  منها. 
جديدة  وسيلة  كل  يف  وانه  خصوصا 
اليها، مننح االذن لرشكات مغفلة  ندخل 
مبعلوماتنا  بالتحكم  والجنسية  الهوية 
وتخزينها  استخدامها  وكيفية  الشخصية 
واالفادة منها. كام ان التكنولوجيا قضت 
االجتامعية  العالقات  يف  الحميمية  عىل 
والتواصل مثل الزيارات واملعايدات من 
تقاليد  بالتايل  فسقطت  آخر،  اىل  منزل 

واعراف كثرية. 
وسيلة  كل  ان  اىل  يشري  انه  اال 
رهن  االنسان  ابتكرها  تكنولوجية 
اىل  يخلص  عليه،  استخدامها.  طريقة 
تقييم  اعادة  الرضوري  من  صار  انه 
التواصل  تقنيات  كل  من  موقفنا 
االبتعاد  بالرضورة  وليس  واالتصال، 
العرص  مواكبة  عن  االمتناع  الن  عنها 
يف  توظيفها  بل  ومعريف،  رمزي  انتحار 
خدمة املعرفة من دون ان نكون نحن 

وحياتنا وخصوصيتنا ضحايا لها.

املبارش  للتفاعل والتعليق  املتلقي  اتاحة 
افرتاضية،  ثانية  حياة  للفرد  باتت  حتى 
العمل  نواحي  يف  الطبيعية  تلك  تشبه 

والعالقات وتحصيل املال وبناء ارسة. 
بل ان تأثري الحياة االفرتاضية كان كبريا، 
فيورد املؤلف هنا مثاال مروعا حقا، حني 
ماتت فتاة صينية تدعى سنويل بعد ايام 
من اللعب املتواصل عىل لعبة مشهورة 
هذه  تصنَّف  الحرب".  حرفة  "عامل  هي 
تقّمص  "العاب  خانة  ضمن  من  اللعبة 
االنرتنت"  عىل  لالعبني  الكثيفة  االدوار 
واسام  شخصية  العب  كل  يتخذ  بحيث 
الالعبني  ماليني  مع  ويتفاعل  خاصني، 
اآلخرين املتصلني بالشبكة. طبعا، الحياة 
االلعاب،  مبواقع  تنحرص  ال  االفرتاضية 
كبريا  عددا  االنرتنت  شبكة  شهدت  بل 
ثانية  حياة  تقرتح  التي  املواقع  من 
االفرتاضية.  الحياة  اي  للمستخدمني، 
باختيار  املواقع  هذه  مستخدمو  يقوم 
شخصياتهم غري املكبوتة ويسقطون كل 
شخصيتهم  عليه  تكون  ان  يفّضلون  ما 
االفرتاضية.  شخصيتهم  عىل  الحقيقية 
االفرتاضية  الحياة  "واقعية"  من  زاد  ما 
تتيح  جديدة  وتطبيقات  تقنيات  دخول 
كأنه يعيش  ان يرى ويسمع ويشعر  له 

يف عامل آخر. 
االول  الفصل  يف  املؤلف  يشري  هكذا، 
العاملني  بني  الفاصلة  الحدود  ان  اىل 
تتقهقر  بدأت  والواقعي  االفرتايض 
يرانا  كام  كنا  "اذا  هنا:  يضيف  تدريجا. 
كهف،  مسّمرين يف  مشاهدين  افالطون 
والخياالت  باالوهام  انفسنا  نغش 
تقنيات  فان  حواسنا،  تلتقطها  التي 
بتعزيز  اال  تقوم  ال  االفرتايض  الواقع 
حواسنا  نغّلف  فحني  النظرية.  هذه 
تصنعه  واقعا  لنا  تبث  بتقنيات  كلها 

غالف الكتاب.

لعل االخطر ان وسائل 
التواصل تستخدم سالح 

االقناع والترغيب، بدال من 
الفرض والترهيب

حني نغّلف حواسنا 
بتقنيات تبث لنا واقعا 
تصنعه خياالتنا، نصبح 

اسرى عالم غير موجود

والصورة بعد اخرتاع الراديو والهاتف يف 
يف  العرشين.  القرن  من  االول  النصف 
العرشين  القرن  من  االربعينات  نهاية 
الواسع  التجاري  التلفزيوين  البث  بدأ 
تدريجا  التلفاز  اجهزة  النطاق، وزحفت 
التلفزيون  وظل  املشاهدين.  منازل  اىل 
دون  من  للمعلومات  االسايس  املصدر 
تفاعل  خالل  من  االتصال  حلقة  امتام 
ان  صحيح  الوسيلة.  مع  املشاهد 
واملعلومة  الخرب  مع  املشاهد  تفاعل 
من  فعال  حصل  قد  كان  التلفزيونية 
خالل اخرتاع فرنيس شبيه جدا باالنرتنت 
الرشط  يحقق  مل  انه  اال   ،Minitel هو 
االسايس، اي االنتشار والجامهريية، وظل 
عىل مستوى محيل ضيق منذ عام 1982 
اي عام اخرتاعه حتى الغاء الخدمة عام 
الجيل  وخصوصا  االنرتنت،  جاء   .2012
واداة  امتدادا  ليكون   ،2002 عام  الثاين 
للتواصل مع تحقيق رشوط اساسية هي 
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ُتحارب الكوليسترول وتمنع األمراض وُتشعرنا بالشبع
10 غرامات يوميًا من األلياف ُتخّفض الوفّيات

عقيقي ناتالي 
تغذية

نصائح للحصول يوميا عىل املزيد منها:
مع  الفطور  عىل  الشوفان  دقيق  تناول   •

الفاكهة الطازجة.
• الحرص عىل تناول الفاكهة والخرض النيئة مع 
االلياف،  من  املزيد  عىل  تحتوي  التي  قرشتها 

اذا كان ذلك مناسبا.
• اضف وجبة خفيفة من الفاكهة املجففة او 

الطازجة.
• استهلك االرز االسمر الكامل بدال من االرز 

االبيض.
باملعكرونة  البيضاء  املعكرونة  استبدل   •

الكاملة يف الطبق املفضل لديك.
من  وغريها  املعكرونة  اىل  الخرض  اضف   •

االطباق.
ونصف  وكوبني  الفاكهة  من  كوبني  تناول   •

كوب من الخرض كحد ادىن يوميا.
تحتوي  التي  الغذائية  املواد  باختيار  ينصح   •
السبانخ،  مثل:  االلياف  من  عالية  نسبة  عىل 
التوت،  االجاص،  البازيال،  الحلوة،  البطاطا 

التفاح.
متنح االلياف شعورا بالشبع، وهي احد افضل 
ان  كام  الطعام.  يف  تناولها  ميكن  التي  االنواع 
لجعلها جزءا  السهلة  الطرق  الكثري من  هناك 
يف  نحصل  واللذيذ،  اليومي  الطعام  من  مهام 
النها  الصحية،  الفوائد  عىل  وبرسعة  نتيجته 
تاليا  وتحافظ  بالشبع  تشعرنا  بسيطة  طريقة 

عىل الجسم السليم.
مهام  جزءا  االلياف  تكون  ان  مستغربا  ليس 
من نظام غذايئ صحي. يف هذا السياق، يقول 
»ان  للرسطان  القومي  املعهد  يف  باحثون 
تقلل من  الكاملة  الحبوب  اآلتية من  االلياف 

خطر املوت«.
يحد تناول كمية كبرية من االلياف الغذائية من 
االمراض التي تؤدي اىل خطر الوفاة، ال سيام 
املعدية،  الوعائية،  القلبية  االمراض  من جراء 
الجهاز التنفيس. ووفقا لدراسة اجراها املعهد 
القومي للرسطان يف والية مريالند يف الواليات 
املتحدة االمريكية، شملت اكرث من 500 الف 
شخص من الذين يتناولون كمية من االلياف 
الغذائية، مبعدل وسطي يبلغ  29 غراما يوميا 
للرجال و26 غراما للنساء، تبني ان هؤالء هم 
اقل عرضة لخطر الوفاة بنسبة 22%، مقارنة 

خصائص العسل وفوائده

ميلك العسل خصائص مضادة لالكسدة ومضادة للبكترييا تقوي املناعة.
يساعد جهاز املناعة يف الجسم ضد االمراض، مبا يف ذلك الزكام املوسمي.

يساهم يف تخفيف الوزن للملتزمني برنامجا غذائيا محددا، رشط تناوله باعتدال ليكون بديال 
من امُلحلّيات االخرى. علام ان ملعقة واحدة من العسل تحتوي عىل نحو 63 سعرة حرارية.

يسهل عملية الهضم: العسل عالج شعبي لكل انواع املتاعب يف الجهاز الهضمي، مبا يف ذلك 
االمساك والقرحة.

يحتوي عىل خصائص ملكافحة الربد بسبب احتوائه عىل السعرات الحرارية. يلطف الحلق عند 
اضافته اىل الشاي او املاء الساخن مع الليمون.

عامل مضاد لاللتهاب: اكدت دراسة اجريت عام 2005 ان العسل نجح يف الحد من التهاب 
الغشاء املخاطي والجهاز الهضمي لدى 85% من املرىض الخاضعني للدراسة. واستعمل وخل 

التفاح كعالج آلالم املفاصل والتهاباتها.
عالج مضاد للبكترييا: لطاملا استخدم العسل كعالج موضعي مضاد للبكترييا للجروح البسيطة 
العالج، تشري  فاعلية هذا  يزال مرتددا يف شأن مدى  العلمي ال  املجتمع  ان  والحروق. ورغم 

البيانات االولية اىل ان العسل قد يساعد فعال عىل ذلك.

لنتعرّف عىل انواع االطعمة الغنية بااللياف 
لالستفادة منها، واضافتها اىل نظامنا الغذايئ. 
علام ان مثة دراسات اشارت اىل انها تطيل 

العمر.
معينا،  غذائيا  نظاما  حال اتبع احدنا  يف 
بنسبة  التقيد  جدا  الصعب  من  ان  ووجد 
السعرات الحرارية )Calories( التي تدخل 
نحو  عىل  بالجوع  يشعر  جسمه النه  اىل 
الغذايئ  النظام  هذا  يكون  فقد  مستمر، 
خاليا من االلياف التي تساعد عىل الشعور 
استهالك  يف  خفض  يساهم  ما  بالشبع، 

باولئك الذين ال يستهلكون االلياف. ان زيادة 
استهالك االلياف تقلل من تلك االمراض التي 
بني  ترتاوح  بنسبة  وذلك  الوفاة،  اىل  تؤدي 
اىل   %34 وبني  الرجال،  لدى   %56 اىل   %24
بتناول  الدراسة  وتويص  النساء.  لدى   %59

والحبوب  والخرض  بااللياف  الغنية  الفاكهة 
االلياف  من  غراما   14 للحصول عىل  الكاملة 
لكل 1000 سعرة حرارية. وقد ارتبطت زيادة 
بانخفاض  االلياف  من  يوميا  غرامات   10

معدل الوفيات.

ابرز فوائدها الصحية 
)غري  املرض  الكوليسرتول  مستويات  خفض   •

الجيد( يف الدم.
• تحسني عملية الهضم.

• الحد من اخطار االصابة مبرض السكري.
• تفعيل عمل القلب.
• الحد من االمساك.

• الحد من اخطار التهاب االمعاء.
• الحفاظ عىل معدل طبيعي من السكر يف الدم.

اين ميكن العثور عليها يف النظام الغذايئ؟
النباتية  املواد  يف  االلياف  عىل  العثور  ميكننا 
مثل:  الصحية،  واالطعمة  لالكل  الصالحة 

الحبوب الكاملة، الشوفان، الفاكهة، الخرض.
وغري  للذوبان،  القابلة  االلياف:  من  نوعان  مثة 
القابلة للذوبان. لذا من االفضل ان نحصل عىل 
االطعمة  من  يوميا  اليها  نحتاج  التي  االلياف 
من  بدال  وذلك  بنا،  الخاص  الغذايئ  النظام  يف 
االشخاص  معظم  ان  علام  الغذائية.  املكمالت 
يحتاجون اىل ما بني 20 و35 غراما من االلياف 

يوميا.

بااللياف  والغنية  الجيدة  الخيارات  بعض 
الغذائية

من  االلياف  الغذايئ  النظام  تضمني  يعترب 
منها عىل  نذكر  واملفيدة.  الرضورية  الخيارات 

سبيل املثال:
• الخبز والحبوب الكاملة.

• املعكرونة السمراء الكاملة.
• فواكه وخرض.

• ارز اسمر كامل.
• دقيق الشوفان.

اىل  نصل  حتى  تدريجيا  تناولها  يستحسن 
ملنع  الواحد  اليوم  بها خالل  املسموح  الكمية 
اآلثار الجانبية مثل: االسهال، اآلالم يف البطن، 

االنتفاخ، الغازات.

تصّنف االلياف بانها من املواد الغذائية التي لها فوائد كثرية عىل صحة االنسان، 
اطول  لفرتة  بالشبع  الدم، والشعور  الكوليسرتول يف  ابرزها خفض معدل  من 

بعد تناولها

تناولها  يجري  التي   الحرارية  السعرات 
بزيادة  وتتسبب  النهار،  ساعات  خالل 

الوزن.

مم تتألف االلياف؟
النشويات.  اي  الكربوهيدرات  من  تتألف 
االخرى،  الكربوهيدرات  عكس  عىل  لكن 
علام  الجسم.  يف  تحللها  يجري  ال  حيث 
ارتفاع نسبة  اىل  االلياف ال تؤدي  ان هذه 
السكر يف الدم، بل تسمح للسكر بالوصول 

ببطء اىل االعضاء واالنسجة يف الجسم.
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مقالرياضة
شكرا... هل َمن يتعظ؟

تاون يف سرياليون( مسريته  فري  مدينة  1980 يف  )مواليد  عنرت  بدأ رضا 
الكروية الحافلة مع نادي التضامن صور عام  1998 حتى عام 2001 حني 
انتقل اىل نادي هامبورغ االملاين، وبقي يف صفوفه حتى عام 2003 حيث 
فرايبورغ  نادي  اىل  ينتقل  ان  قبل  هدفني،  وسجل  مباراة   23 يف  شارك 
االملاين الذي لعب يف صفوفه حتى عام 2007 وخاض 98 مباراة وسجل 
 2009 عام  االملاين حتى  كولن  2007 مع  عام  يلعب  ان  قبل  26 هدفا، 
حني انتقل اىل نادي جيانغسو ساينتي الصيني بعقد سنوي يناهز مليون 

دوالر. 
لبنان  البقاء يف ترصف منتخب  لعنرت مل متنعه من  الحافلة  املسرية  هذه 
يف كرة القدم منذ عام 2000، تاريخ مشاركته االوىل يف صفوفه يف بطولة 

كأس آسيا التي اقيمت يف بريوت.
مناسبة،  اكرث من  والعاملية يف  االوروبية  الصحافة  به  اشادت  الذي  عنرت 
سجله  الذي  الهدف  وصفت  التي  االسبانية  "آس"  صحيفة  ابرزها  كان 
يف 19 آب 2014 يف الدوري الصيني باالهداف التي يسجلها نجم ريال 

مدريد كريستيانو رونالدو.
الجمهور  متنن  ومل  الوطني،  منتخبك  يوما  تبتز  مل  النك  عنرت، شكرا  رضا 
واالتحاد وزمالءك الالعبني عىل وجودك اىل جانبهم لدعمهم ومؤازرتهم 

والوقوف اىل جانبهم. 
شكرا النك مل تشرتط يوما بدال ماديا يف مقابل ارتداء قميص بالدك.

"سعر"  لرتفع  تعب  او  ارهاق  او  باصابة  يوما  تتذرع  مل  النك  شكرا 
مشاركتك يف استحقاق وطني عريب دويل او قاري.

التي  اللعبة  لتدعم  الخاص  املرات تدفع من جيبك  شكرا النك يف بعض 
تحب، وال تشرتط منفعة شخصية للمشاركة.

مباراة  يف  وان  للمشاركة،  الصني  من  السفر  مشقة  تتحمل  النك  شكرا 
واحدة، وال تتهرب او تتلطى وراء اسباب غري واقعية او منطقية.

تشرتط  وال  بلدك،  اجل  من  وتكرارا  مرارا  وتضحي  ضحيت  النك  شكرا 
تناهز  التي  ناديك  مع  االحرتايف  عقدك  قيمة  عىل  تأمني  واعادة  تأمينا 

مليون دوالر.
شكرا عىل حرفيتك وصدقيتك ووطنيتك. 

شكرا عىل محبتك للجمهور الذي يبادلك الشعور نفسه. 
ملصالح  الضغط  اجل  من  اعتزالك  قرار  يوما  تستعمل  مل  النك  شكرا 

شخصية ضيقة.
رضا عنرت، تستحق التكريم. 

فهل َمن يتعظ ويتعلم؟

نمر جبر

االوىل  الدرجة  لنوادي  القدم  كرة  يف  الـ56  الدوري  من  الذهاب  مرحلة  شهدت 
للرجال الكثري من املشاكل، متحورت كلها حول االعرتاض عىل قرارات الحكام. هذه 
االعرتاضات تطورت يف بعضها اىل شغب من الجمهور وتحطيم مقاعد، والحاق رضر 
الرياضية، وصوال اىل محاولة االعتداء عىل العبني واداريني يف ظل تفلت  باملنشآت 

وغياب شبه كيل لالمن يف املالعب

هدف  منها  كل  يف  لنا  الغي  حيث  بريوت، 
اقل  املراقبني، اىل حاالت  باعرتاف كل  صحيح 

تأثريا يف مباريات اخرى.

■ اين تريد الوصول باعرتاضك عىل االتحاد؟
يقتنعوا  حتى  والرصاخ  االعرتاض  سنواصل   □
تصحيح  عىل  والعمل  ادائهم،  تغيري  بوجوب 
سنطالب  امتنعوا،  حال  يف  السائدة.  االوضاع 

برحيلهم رأفة باللعبة.

اللعبة  لرتك  متهيدا  اعرتاضك  يعترب  البعض   ■
بعد الفشل يف تحقيق نتائج جيدة؟

□ َمن اىت اىل اللعبة ووضع االستثامرات وانشأ 
او  بخسارة  يتذرع  ال  دولية  مبواصفات  ملعبا 
عدم احراز لقب للرحيل. لكن المباالة االتحاد 
دفعانا  االخطاء  معالجة  عدم  عىل  وارصاره 
التفكري يف ترك  القرف فقط، بل اىل  ليس اىل 
اال  مجال  اي  يف  العمل  نعتد  مل  الننا  اللعبة 
بكرامتنا، وبهدف ترك ملسات وبصامت حلوة 

وابراز وجودنا حضاريا. 

■ لكنك ال تستبعد خيار االنسحاب من كرة 
القدم؟

اداء االتحاد، وبقي  اذا مل يحصل تغيري يف   □
االعضاء متمسكني مبناصبهم ورفضوا الرحيل، 
طبعا سيكون خيارنا االبتعاد وترك اللعبة. ما 
الهاوية  نحو  يسري  باصا  يشبه  راهنا  يصيبنا 
ال  حلني  امام  والركاب  وعيه،  فاقد  وسائقه 
ثالث لهام، القفز من الباص او تغيري السائق.

والقبول  الالعبني،  اسعار  برفع  متهم  انت   ■
بعروض ملساعدة فريقك؟

اسعار  رفع  يف  ساهم  وجودنا  ان  صحيح   □
عروضا  رفضت  انني  انكر  ال  كام  الالعبني، 
كان  عندما  الفريق  ملساعدة  رشاوى  لتقديم 
يف الدرجة الثانية، الن الرشوة حرام ومخالفة 
التفاصيل(،  من  مزيد  اعطاء  )رفض  للقانون 
وصدمني،  اخافني  االمر  هذا  ان  واعرتف 

لكنني متكنت من تجاوزه لثقتي بنفيس. 

■ كان الفتا وقوفك اىل جانب ناديي العهد 

مل يقترص اعرتاض االندية عىل التحكيم، بل 
به  تعصف  الذي  القدم  كرة  اتحاد  طاول 
دون  فحالت  االدارية،  والخالفات  املشاكل 
التنفيذية الكرث من  للجنته  عقد اي جلسة 
واالنصار  العهد  نوادي  دفع  ما  يوما،   90
وتحميله  الصوت،  رفع  اىل  شيت  والنبي 

املسؤولية عام آلت اليه اوضاع اللعبة.
رئيس  تناول  العام«،  »االمن  مع  حوار  يف 
احوال  املوسوي  احمد  شيت  النبي  نادي 
تطور  هناك  »فنيا  القول:  بادئا  اللعبة، 
يف  بل  فقط،  املستوى  يف  ليس  ملحوظ 
املنافسة، بدليل ان الفارق يف النقاط ليس 

رئيس نادي النبي شيت احمد املوسوي.

27 نقطة  الصفاء برصيد  املتصدر  كبريا بني 
واالنصار السادس برصيد 18 نقطة. كام ان 
املنافسة حتى مراحل متأخرة من  استمرار 

الدوري دليل عافية«.

 19 برصيد  الخامس  املركز  يف  فريقك  حّل   ■
نقطة يف ختام مرحلة الذهاب. هل انت راض 

عن االداء؟
□ اىل حد. لوال الظلم يف بعض قرارات الحكام 
يكون  ان  موقعنا  ميكن  كان  بنا  لحق  الذي 
الفريق  اداء  وان  الرتتيب. خصوصا  يف  افضل 
مقنع، ومثة ثبات يف املستوى باستثناء مباراتنا 

امام الراسينغ بريوت.

■ هل ميكن حصول تغيري عىل صعيد الالعبني 
االجانب؟

□ نسعى اىل استقدام مهاجم اجنبي. االمور 
ليست واضحة، واملفاوضات عىل هذا الصعيد 
تحسم  ان  دون  من  جهة  من  اكرث  مع  قامئة 

نهائيا.

■ راض عن مستوى التحكيم؟
بل  للحكام،  املسؤولية  احّمل  وال  ابدا،   □
لالتحاد الذي يرتك االمور عىل غاربها من دون 

حسيب او رقيب.

■ ملاذا تحّمل املسؤولية لالتحاد، وهناك لجنة 
للحكام تتوىل ادارة شؤونهم؟

□ االتحاد ال يجتمع، وهو غائب عن السمع 
لجنة  رئيس  ان  كام  شهرين.  من  اكرث  منذ 
الحكام محمود الربعة عضو يف اللجنة العليا 
تفرض  والالمباالة  واالستهتار  الغياب  لالتحاد. 
فوىض عارمة. هذا التعاطي من االتحاد يدفع 
النوادي اىل تحصيل حقوقها بنفسها من دون 

قانون او نظام.

■ اين لحقكم ظلم يف قرارات الحكام؟
□ يف عدد من املباريات. لكن الحاالت االكرث 
االندية  من  كل  مع  مبارياتنا  يف  كانت  رضرا 
الشقيقة االنصار وطرابلس الريايض والراسينغ 

سنواصل االعتراض 
بالتصحيح،  يقتنعوا  حتى 

واال ليرحلوا

رئيس نـادي النبي شيت:
نرفض ربط كرة القدم بالسياسة
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واالنصار يف اعرتاضهام عىل قرارات الحكام، 
وعىل اعامل الشغب يف املالعب حتى بدا االمر 

كأنه موجه ضد جمهور فريق النجمة؟
□ ما حصل كان رصخة مشرتكة ضد االتحاد. 
ال يوجد اي يشء شخيص ضد جمهور النجمة، 
االندية جميعها تعاين من استهتار االتحاد. امني 
عام نادي النجمة سعد الدين عيتاين اكد يل انه 
ضد المباالة االتحاد. كام ان الجميع يعلم انني 
وقفت اىل جانب النجمة عندما تعرض للظلم.

■ هناك َمن يغمز من قناة اطالق النار الذي 
بلدة  ملعب  يف  فريقك  جمهور  من  حصل 

النبي شيت؟
اوقفته  النار  اطلق  وَمن  مرفوض.  امر   □
املالعب.  دخول  من  ومنع  االمنية،  الجهات 
الفوز  باصابة  ابتهاجا  النار  اطلق  انه  علام 
التي سجلها الفريق، وليس بهدف الرتهيب او 

الضغط او الحاق االذى باحد.

■ ملاذا ال قوى امنية يف امللعب اسوة مبباريات 
كرة السلة؟

مسؤولية  امللعب  يف  االمنية  القوى  وجود   □
لدعوتها.  للنوادي  رسمية  صفة  وال  االتحاد، 
رمبا هناك امر متعمد من بعض اعضاء االتحاد 
ضد البعض االخر او ضد اللعبة الفشالها. هل 

والعهد  النجمة  مباراة  يف  يتواجد  ان  يعقل 
عىل ملعب السالم زغرتا يف املرداشية ـ وكان 
انها  بدليل  حساسة  مباراة  يعتربها  الجميع 
شهدت مشاكل واعامل شغب ـ سبعة عنارص 
شيت  النبي  مباراة  ويف  زغرتا،  مخفر  من 
هي  التي  نفسه  امللعب  عىل  زغرتا  والسالم 
مباراة عادية 75 عنرصا من مكافحة الشغب 

بعتادهم كامال؟

واالنصار  العهد  االعرتاض عىل  يقترص  ■ هل 
والنبي شيت؟

الرضر  سيلحق  حاله  عىل  الوضع  بقاء   □
بالجميع. سنبادر اىل عقد لقاءات مع النوادي 
االصالح  عنوان  تحت  االكرب  الرشيحة  مع  او 
تحب  التي  باالندية  وسهال  واهال  التغيري.  او 
ال  التي  تلك  رأي  نحرتم  كام  الينا،  االنضامم 

ترغب، فخيارها حر وال يشء يلزمها.

■ اال تعتقد ان اسقاط االتحاد يحتاج اىل قرار 
سيايس؟

□ ملاذا ربط الرياضة بالسياسة؟ هذه لعبة كرة 
قدم ويجب عدم ربطها بالسياسة. لو كان االتحاد 
لدينا مآخذ  كنا طالبنا برحيله. ليست  ملا  يعمل 
عىل اي عضو يف اللجنة العليا. لكن االتحاد ميت 
رسيريا، وهو ينتظر مراسم الدفن العالن الوفاة.

تحرككم  من  تحد  ضغوط  من  تخىش  اال   ■
وتحول دون بلوغ اهدافكم؟

□ كال، الن مطلبنا محق وما يحصل يف اللعبة 
غري طبيعي. اطلقنا رصخة يف السابق ومل يسمعنا 
احد، واردنا مجددا ان نيضء عىل املوضوع لعل 

وعىس يحصل تغيري يف اداء االتحاد.

■ ما مآخذكم املبارش عىل االتحاد؟
ان  بدليل  املسؤولية،  وعدم  الالمباالة   □
االحداث التي رافقت مبارايت فريقنا والنجمة، 
والعهد والنجمة، مل تستدع اهتامم االتحاد ومل 
تدفعه اىل القيام باي تحرك يدل عىل رغبته يف 
معالجة املشاكل، حتى بتنا نشعر بان االموال 
التي نرصفها عىل اللعبة تذهب هباء بسبب 
استهتار البعض وعدم رغبته يف القيام مبهامته، 

وهذا امر غري مقبول.

■ هل تسعى وراء منصب يف االتحاد؟
□ لست طامحا اىل اي مركز، وال اسعى وراء 
اي من املناصب االتحادية، واعترب االمر سخيفا 
ولست معنيا به من قريب او من بعيد. لكنني 
جاهز ومستعد للوقوف اىل جانب كل شخص 

يف االتحاد يقوم بواجبه.

االتحاد  اعضاء  انك تظلم بعض  تعتقد  اال   ■
باتهاماتك؟

لكن  الجميع.  نشمل  ان  الظلم  من  رمبا   □
ما  بعمل  القيام  يحاولون  الذين  االعضاء 
العالقة  عىل  حريص  انا  صوتهم.  نسمع  ال 
الشخصية والطيبة مع رئيس االتحاد املهندس 
هاشم حيدر، لكن االمور يف االتحاد يجب ان 

تصحح، ونحن نعول عليه يف تصحيحها.
ن. ج

االتحاد  استهتار 
والمباالته يؤديان الى 

فوضى عارمة

رياضة
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رياضة

تاريخ  يعود  نقل  وسيلة  من  العصور  مر  عىل  الثلج  عىل  التزلج  رياضة  تطورت 
استعاملها اىل اكرث من خمس الفيات باسلوب بدايئ، اىل رياضة للمحرتفني يعشقها 
مئات املاليني من الهواة عرب اصقاع االرض. رسعان ما تطورت منذ حواىل 2500 سنة 

لتصبح احدى الرياضات االكرث مزاولة

معظم  عن  الثلج  عىل  التزلج  لعبة  تختلف 
بعدما  خصوصا  جامعية،  او  فردية  الرياضات، 
نجح االسكندينافيون يف وضع اسس اكرث حداثة 
وتطورا، لتتقدم اللعبة وتصبح اكرث جاذبية واتقانا 
املزالجني  استعامل  اىل  توصلوا  ان  اىل  واحرتافا. 
ايامنا  زاال يستعمالن حتى  ما  اللذين  املتوازيني 

هذه، مع تقنيات وادوات ومعدات اكرث احرتافا.
االلعاب.  يف  التنوع  الثلج  عىل  التزلج  مييز  ما 
تنّوع عرف منظمو املسابقات كيف يستفيدون 
الشتوية  االوملبية  االلعاب  ليقيموا مسابقة  منه 
التي ابرصت النور عام 1924 يف مدينة شاموين 
الفرنسية، تحت اسم »االسبوع العاملي للرياضات 
الشتوية«. ما كان ذلك ليتحقق لوال جهود الجرنال 
السويدي فيكتور غوستاف بالك الذي كان عضوا 
فاعال يف اللجنة االوملبية الدولية، وصديقا مقربا 
االوملبية  االلعاب  اطالق  فكرة  صاحب  من 

شعار مدرسة التزلج يف الجيش اللبناين.

رئيس االتحاد اللبناين للتزلج رشبل سالمة.

التزلج على الثلج
تاريخ عريق وتطّوٌر مستمر

الحديثة البارون الفرنيس بيار دو كوبرتان. سعى 
الجرنال بالك جاهدا اىل ادراج رياضات التزلج يف 
مفكرة الدورات االوملبية. وكان له ما اراد بعدما 
ادرج بعض العاب التزحلق الفني عىل الجليد يف 
مغلقة يف  الصيفية يف صاالت  االوملبية  االلعاب 

لندن عام 1908.
التزلج  ككل الرياضات يف العامل، شهدت رياضة 
فرملة نشاطاتها خالل حقبتي الحربني العامليتني 
ما بني عامي 1914 و1945. ابرز ما طبع الحقبة 
االلعاب  تنظيم  من  اليابان  حرمان  كان  تلك، 
االوملبية الشتوية عام 1940 التي كان اليابانيون 
سابورو،  مدينة  يف  استضافتها  رشف  نالوا  قد 
حق  ليذهب   1938 عام  الصني  غزو  والسبب 
حرموا  الذين  االملان  اىل  املسابقة  استضافة 
بدورهم من هذا االمتياز بسبب غزوهم بولندا 
عام 1939. تكررت الخيبات يف تلك الفرتة بعدما 

الغيت املسابقة االوملبية الشتوية التي كان مقرر 
اقامتها يف مدينة كورتينا دامبيزو االيطالية عام 

1944 بسبب استمرار الحرب العاملية الثانية. 
بعد ذلك اتت فرتة ازدهار التزلج. نجحت مدينة 
املسابقة  استضافة  يف  مجددا  دامبيزو  كورتينا 
الشتوية االوملبية عام 1956 بعدما حرمت من 
هذا الحق لظروف قاهرة مسبقا، لتنطلق معها 
مييز  ما  املعارص.  التزلج  تاريخ  يف  مرشقة  فرتة 
تجربة  حقل  مثابة  كانت  انها  املسابقة  هذه 
بث  عىل  آنذاك  االعالم  وسائل  قدرة  ملعرفة 
احداث رياضية ونقلها عرب التلفزيون عىل اعىل 

املستويات.
تكّفلت رشكة »والت ديزين« العاملية لالنتاج بنقل 
احداث االوملبياد الشتوي الذي جرى يف الواليات 
املتحدة عام 1960 حيث اقيمت اول قرية اوملبية 
مجهزة للرياضيني. كام استعمل يومها اول جهاز 
جرت  رسمية.  رياضية  مسابقة  يف  كومبيوتر 
ورغم  النمسوية.  انسربوك  مدينة  يف  املسابقة 
النمسوي  الجيش  اضطر  باردة،  مدينة  كونها 
الستقدام الثلوج من مناطق اخرى لتأمني استمرار 
البطولة، وذلك بسبب قلة تساقط الثلوج. مل مينع 
تحقيق  ليديا سكوبليكوفا من  السوفياتية  ذلك 
رقم قيايس قوامه 6 ميداليات ذهبية يف سباقات 
سباقات  بداية  البطولة  شهدت  كام  التزحلق. 

الزحافات للمرة االوىل. 
الفرنسية  عام 1968 يف مدينة غرونوبل  بطولة 
كانت شاهدا عىل تطور اللعبة عىل نحو ملحوظ. 
الرياضيني  وعدد   ،37 املشاركة  الدول  عدد  بلغ 
مسابقة   35 من  اكرث  يف  يتبارون  رياضيا   1158
التلفزيوين  النقل  بيعت حقوق  كذلك  مختلفة. 
قياسيا  رقام  اعترب  ما  دوالر  مليوين  فاق  مببلغ 

يومها. 
اول  الجراء  مناسبة  كانت   1976 عام  بطولة 
اآلسيوية.  القارة  يف  شتوية  اوملبية  مسابقة 
فرنانديز  فرانشيسكو  لالسباين  مناسبة  كانت 
الذي  والوحيد  االول  االسباين  ليصبح  اوشوا 

نمر جبر

 يحرز ميدالية ذهبية شتوية يف مسابقة التعرج.
توالت مسابقات التزلج املختلفة، وشهدت فرتة 
الرياضيني  افضل  بني  التنافس  قمة  الثامنينات 
اسامءهم  سطروا  الذين  وامهرهم  العامليني 
انجازاتهم  ذكرى  وخلدوا  ذهب،  من  باحرف 
التزلج  رياضة  محبو  وسيظل  الناس.  اذهان  يف 
ثالث  الحائز  تومبا  الربتو  االيطايل  يذكرون 
ميداليات ذهبية وبطولتني عامليتني يف سباقات 
التعرج والتعرج العمالق ملا قدمه هذا البطل من 
انجازات غري مسبوقة وسباقات حامسية كانت 

تحبس االنفاس. 
انقذته  الذي  ماير  هرمان  النمسوي  ينىس  َمن 
العناية االلهية من حادث كاد يودي به، ليعود 
مسابقات  يف  اآلخر  تلو  اللقب  ويحصد  بعدها 

التزلج االلبي املختلفة. 
رياضة  محبو  يأمل  الشتوي،  املوسم  بداية  مع 
ال؟  مل  واالرقام.  االنجازات  من  مزيد  يف  التزلج 
واصبح  كثريا،  وتطورت  تقدمت  التزلج  رياضة 
القياسية  االرقام  لكرس  يتزاحمون  مامرسوها 

وارضاء الجامهري.
)يضم  الثلج  عىل  للتزلج  اللبناين  االتحاد  رئيس 
اتحادي(  متزلج   400 وزهاء  ناديا   30 االتحاد 

رشبل سالمة الذي يتوىل منصبه منذ عام 2013 
يعملون  االدارية  اللجنة  بانه وزمالءه يف  يفاخر 
وبهدف  اللعبة،  لصالح  متجانس  واحد،  كفريق 
تطويرها من دون مشاكل او خالفات، ما انعكس 
ايجابا عىل الوضعني االداري والفني يف االتحاد: 
»املستوى الفني يف تطور مستمر، وباتت لدينا 

وفق  عاملية  مسابقات  يف  املشاركة  عىل  القدرة 
معايري واضحة ومحددة تعتمد عىل الشفافية يف 
اختيار املتزلجني بناء عىل االرقام والنتائج، والوضع 
ديون  تسديد  من  متكنا  ان  بعد  سليم  االداري 
االتحاد التي كانت مرتاكمة قبل وصولنا، بعضها 
خالل  من  اآلخر  والبعض  خاصة  تقدميات  عرب 

مساعدة من الدولة او من عائدات الرعاية«. 
وكشف ان روزنامة نشاط االتحاد متتد من كانون 
الثاين حتى منتصف آذار، وتتضمن ثالث مراحل 
وثالثة  والسيدات،  للرجال  لبنان  بطولة  من 
سباقات لالوالد مواليد 2000، 2002 و2003 يف 
وفالديزير  االيطالية  وبندوير  االسبانية  اندورا 
الفرنسية وبطولة آسيا التي ستقام عىل منحدرات 
املزار، اضافة اىل بطولة العامل للناشئني يف سوتيش 
من 25 شباط اىل 5 آذار: »املشاركات الخارجية 
مهمة النها تحافظ عىل وجود لبنان يف مسابقات 
من جهة،  اضافية  فرصا  متزلجينا  ومتنح  عاملية، 

ومردودها املايل عىل االتحاد من جهة ثانية«.  
من  دوليني  مدربني  استقدام  خطوة  ان  واعترب 
سويرسا القامة دورات صقل للمدربني املحليني 
التي بدأت يف املوسم املايض واستمرت 15 يوما 
وشارك فيها زهاء 40 مدربا نالوا شهادة مشاركة 
اسبوعني  ملدة  الجاري  املوسم  يف  ستستكمل 
اعتبارا من 25 شباط عىل منحدرات االرز واملزار، 
منذ  »نعمل  املستوى:  رفع  يف  ساهمت  وقد 
 Ski( العمق  تزلج  تطوير  عىل  املايض  املوسم 
الكسندر  الرصيب  املدرب  خالل  من   )de fond
متزلجني  الذي ساهم يف مشاركة  ميالنكوفيتش 
من الجيش يف بطولة العامل، وهو باق يف لبنان 
ثالثة اشهر لتقديم املساعدة لكل املتزلجني عىل 
نفقة االتحاد، ووقعنا بروتوكول تعاون مع االتحاد 
متزلجني  استضافة  يتضمن  للتزلج  النمساوي 
ايام  مثانية  ملدة  لبنان يف معسكر  ومدربني من 
يتضمن تدريبات باحدث التقنيات، وضمت بعثة 

هذا املوسم مثانية متزلجني واربعة مدربني«.
مستقر:  االتحاد  يف  املايل  الوضع  ان  سالمة  اكد 
دوالر،  الف   300 تناهز  الحايل  املوسم  »موازنة 
املسابقات  وتشمل  نهايته،  حتى  مؤمنة  وهي 

واملشاركات الخارجية واملعسكرات«. 
اضاف: »ثقة االتحادين الدويل واآلسيوي باالتحاد 

استقدام  اىل  ادت  وشفافيته  وعمله  اللبناين 

مدرسة التزلج في الجيش اللبناني
يورد املوقع االلكرتوين للجيش اللبناين ان مدرسة التزلج فيه انشئت عام 1935، حينام اسس الجيش 
الفرنيس اول مدرسة للتزلج والقتال يف الجبال يف بلدة برشي. عام 1937 قررت قيادة الجيش تشييد 

بناء لهذه املدرسة، متركزت يف ثكنة يوسف رحمة يف االرز.
من مهامتها: 

تنفيذ مهامت خاصة عىل الثلج )قتال، انقاذ، فتح طرقات الخ(. 
اعداد فرق الجيش الرياضية يف لعبة التزلج وتدريبها. 

تدريب تالمذة املعاهد واملدارس العسكرية وعنارص وحدات الجيش عىل التزلج والقتال الجبيل. 
تدريب عنارص من القوى االمنية االخرى عىل رياضة التزلج. 

القيام بعمليات االنقاذ والتفتيش عن املفقودين واملحارصين يف الثلوج يف الظروف واالحوال الجوية. 
اخالء املرىض والجرحى. 

التنسيق الدائم مع االتحاد اللبناين للتزلج واالتحادات العسكرية االجنبية لتبادل الخربات وتنظيم 
السباقات يف منطقة االرز.

يتألف شعارها من زالج للداللة عىل فن التزلج، وحقيبة عىل الظهر للمساعدة واالنقاذ لدى وقوع 
كوارث ثلجية، وبندقية يف الكتف للقتال.



100101
عدد 29 - شباط 2016عدد 29 - شباط 2016

رياضة دوليةرياضة
 2002  ،2000 ملواليد  لبنان  اىل  آسيا  بطولة 
و2003 التي ستقام من 4 آذار املقبل اىل 6 منه 
اللبناين،  االتحاد  نفقة  عىل  دولة   16 مبشاركة 

ومبساعدة من االتحاد اآلسيوي«.   
عن املشاريع الجديدة لهذا املوسم، كشف سالمة 
عن العمل عىل تطوير لعبتي »سنوبورد« و»فري 
يف  خاص  منحدر  عىل  قفز(  مع  )تزلج  ستايل« 
املقررة  »سنوبورد«  بطولة  يف  والفائزون  املزار، 
يف الزعرور يف 13 شباط سينخرطون يف معسكر 

تدريبي يف آذار. 
»مضاعفة  اىل  والرياضة  الشباب  وزارة  ودعا 
دعمها االتحادات والنوادي التي تعمل بشفافية 
واخالص ومساعدتها عىل ابعاد الشباب عن آفات 

املجتمع«.

مشاهير تعّرضوا لحوادث رياضة التزلج
املطرب سوين بونو: لقي حتفه كانون الثاين 1998 عىل الفور عندما كان 
يتزلج واصطدم بشجرة يف منتجع »هيفينيل فايل« يف والية نيفادا. اعترب 

بونو )62 عاما( يف عداد املفقودين لساعات قبل العثور عىل جثته.
كارولني امرية موناكو: اصطدمت يف شباط 2001، وكان عمرها 44 عاما، 

مع متزلج آخر يف ارلبريج يف النمسا، وتعرضت الصابة قوية يف الركبة.
ارنولد شوارزينغر: يف الوقت الذي كان حاكام لوالية كاليفورنيا يف كانون 
االول 2006، تعرض لكرس يف ساقه اليمنى يف اثناء عطلة للتزلج يف »صن 

فايل« يف ايداهو، اوجبت خضوعه لجراحة، وكان عمره 59 سنة.
يشغل  وكان   2009 الثاين  كانون  يف  املاين(:  )سيايس  التهاوس  ديرت   •
منصب حاكم والية تورنغن االملانية، اصطدم عىل منحدرات التزلج يف 
النمسا بامرأة تبلغ من العمر 41 سنة توفيت متأثرة بجروحها، يف حني 
عاىن التهاوس من اصابات يف الدماغ، واعترب الحقا مذنبا يف جرمية قتل 

غري متعمد.
• املمثلة الربيطانية ناتاشا ريتشاردسون: تعرضت يف آذار 2009 الصابة 
يف الدماغ، وتوفيت عن 46 عاما عىل اثر سقوطها عىل منحدر خاص 
بتعليم املبتدئني يف منتجع »مونت ترميبالنت« الكندي يف اثناء تلقيها 

درسا يف التزلج. 
• الرئيس التنفيذي لرشكة داميلر ديرت زيتشه: اصيب )56 عاما( يف كانون 
االول 2009 بكرس يف الكتف بعدما اصطدمت به امرأة ليسقط عىل لوح 
التزحلق عىل الجليد يف النمسا. ورغم االمل، مل يأخذ زيتشه اي اجازة وظهر 
بعد ذلك بفرتة وجيزة يف معرض ديرتويت للسيارات مرتديا حاملة ذراع.

• عارضة االزياء الربيطانية هيذر ميلز: الزوجة السابقة لنجم البيتلز 
بول مكارتني كانت تتدرب يف ايار 2011 يف منتجع مولتالري غالسري يف 
النمسا، للحصول عىل مكان يف فريق تزلج ذوي االحتياجات الخاصة 
عندما   ،)1993 عام  سري  حادث  يف  ساقها  فقدت  )كانت  الربيطاين 

اصطدمت بعمود تزلج وتعرضت الصابة قوية يف كتفها.
• االمري الهولندي يوهان فريسو: دفن تحت الجليد يف انهيار جبل 
اصيب  النمسا.  ليخ يف  التزلج يف  اثناء  جليدي يف شباط 2012 يف 
االمري )43 عاما( بتلف يف الدماغ ودخل يف غيبوبة، ثم تويف بعد عام 

ونصف عام.
• ولية عهد السويد االمرية فيكتوريا: اصيبت )36 عاما( يف كانون االول 
2013 يف قدمها عندما سقطت خالل عطلة مع عائلتها يف سويرسا، 
وعولجت يف احد املستشفيات. ووصفت متحدثة باسم العائلة املالكة 

الحادث يف حينه »بأنه مأسوي للغاية«.
االول  يف  تعرض  واحد:  الفورموال  سباقات  بطل  شوماخر  مايكل   •
من كانون االول 2013 الصابات خطرة يف الرأس ادخلته يف غيبوبة 
يف  التزلج  مضامر  خارج  سقوطه  اثر  عىل  طويلة،  لفرتة  اصطناعية 
منتجع مرييبل يف جبال االلب الفرنسية. وال يزال يخضع للعالج يف 

منزله يف سويرسا.
  2013 االول  كانون  يف  اصيبت  مريكل:  انجيال  االملانية  املستشارة   •
بكرس يف الحوض يف حادث تزلج يف جبال االلب السويرسية. كانت 
تتزلج يف الجهة االخرى املقابلة لبالدها يف وادي »انغادين« يف سويرسا.

من بطولة العامل.

"مونديال الربازيل 2014".

مقر االتحاد الدويل لكرة القدم "فيفا".

مليار مشاهد تابعوا نهائي
 "مونديال البرازيل 2014"

تجميد 64 مليون اورو لـ"الفيفا" في سويسرا!

ذكر تقرير لالتحاد الدويل لكرة القدم "فيفا" 
تابعوا  مشاهد  مليار  ان  املايض،  الشهر  صدر 
املانيا  بني  الفائت  العام  العامل  كأس  نهايئ 
عدد  ان  رغم  التلفزيون،  عرب  واالرجنتني 
مشاهدي البطولة باكملها تراجع قليال بسبب 
يف  مناسبة  غري  اوقات  يف  املباريات  انطالق 

اجزاء من العامل. 

ذكرت صحيفة "تاغس انتسايغر" يف العاصمة السويرسية زوريخ ان السلطات 
املختصة جمدت اكرث من 50 مليون فرنك سويرسي )زهاء 46 مليون اورو( يف 
حسابات مرصفية، بناء عىل طلب من الواليات املتحدة يف اطار عملية واسعة 

ملكافحة الفساد يف االتحاد الدويل لكرة القدم "فيفا". 
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم مكتب العدل الفيديرايل يف برن فولكو 
غايل انه "تم تجميد اموال تقع يف الرشيحة االعىل بعرشات املاليني"، اي ما بني 

50 و100 مليون فرنك سويرسي. 
السويرسية  السلطات  من  طلبت  االمريكية  السلطات  ان  الصحيفة  وكشفت 
السنة املاضية معلومات عن اكرث من 50 حسابا مرصفيا مفتوحة يف 10 مصارف 
سويرسية، تعود اىل اشخاص ومؤسسات تابعة لالتحاد الدويل، وتحوم حولها 

شبهات تتعلق بفضيحة الفساد التي طاولت اعىل سلطة كروية يف العامل.

ان  ميديا"  "كانتار  اعدته  الذي  التقرير  وقال 
 20 االقل  عىل  شاهدوا  شخص  مليون   695
يزيد  ما  وهو  املنزل،  يف  النهايئ  من  دقيقة 
بينام   ،2010 العام  نهايئ  عن   %12 مبقدار 
املشاهدين  عدد  بفضل  املليار  الرقم  تجاوز 

خارج املنزل. 
يف  باكملها  البطولة  مشاهدي  عدد  وبلغ 

دقيقة   20 ملدة  املشاهدة  اساس  عىل  املنزل 
عىل االقل 2،1 مليار شخص يف 207 دول، يف 
بسبب   2010 عام  عن   %4 مبقدار  انخفاض 
آسيا.  يف  الليل  اثناء  يف  املباريات  انطالق 
املباريات  شخص  مليون   280 نحو  وشاهد 
عرب االنرتنت او عىل اجهزة الهاتف املحمول. 
الصني حيث  يف  االكرب  املشاهدين  عدد  وكان 
بلغ 252،3 مليون مشاهد خالل البطولة، وهو 
السكان،  عدد  اجاميل  من   %18،1 يساوي  ما 
بينام سجلت املانيا رقام قياسيا عندما شاهد 
عىل  بالدهم  فوز  مليون شخص   34،5 حواىل 

االرجنتني يف النهايئ. 
يف  القدم  بكرة  االهتامم  زيادة  وانعكست 
الواليات املتحدة عىل االرقام، اذ شاهد حواىل 
االمرييك  املنتخب  مباراة  شخص  مليون   18،2
مع نظريه الربتغايل لتصبح اكرث مباراة مشاهدة 

يف تاريخ التلفزيون االمرييك. 
يف املجمل بثت املحطات التلفزيونية 98087 
يف  الربازيل  من  املباريات  لقطات  من  ساعة 

زيادة قدرها 36% عن عام 2010.
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عموديًاأفقيًا
-1 رئيس حكومة لبناين راحل – دولة 

عربية -2 احدى اقوى قطع اسطول 
املانيا النازية خالل الحرب العاملية 

الثانية – فيلسوف املاين – ملك الغابة 
-3 عبودية – رجل دين – فتور وتقصري 
يف الدراسة – شق يف االرض – نرث املاء 
يف كل اتجاه -4 اصم ال يسمع – لون 

مركب من االحمر واالزرق ُيعرف 
باالرجوان – مشتبه ومشكوك فيه 

-5 عاصمة عربية – مؤلف موسيقي 
وكاتب مرسحي املاين -6 مرفأ يف 

اوكرانيا من اهم مرافئ البحر االسود 
– عائلة اديب مجري راحل رائد 

الرومنطقية الجديدة يف ادب بالده -7 
نهر يف املانيا من روافد الرين – تبسط 

قدميها – اضطرم وتلهب – اشجار 
عظيمة متسعة -8 فعل ماض ناقص 

من اخوات كان – خالف حزن – صلب 
شديد -9 يعلم باالمر – القنوات املائية 
فوق اسطح البيوت -10 ماركة سيارات 

– هواء عليل – متشابهان – من 
الطيور -11 ُحب – اصل البناء – رأس 

االصبع الذي فيه الظفر -12 سكان 
الصوامع – اوطان – للتأوه -13 وكالة 
الفضاء االمريكية – شهر متوز يف بعض 

البلدان العربية – مدينة مغربية 
-14 امليضء – غربال كبري بالجمع 

-15 ضابط بحري فرنيس راحل وعامل 
باملحيطات صانع افالم وثائقية قاد 
بعثات استكشافية يف قعر البحار – 

عاصمة اوروبية 

-1 احد رؤساء الواليات املتحدة 
االمريكية عمل يف سبيل الغاء الرق 

وُعرف مبحرر العبيد -2 عاصمة 
عربية – ملاذا باالجنبية – من اعضاء 

الجسم – احرف متشابهة -3 من اسامء 
البحر – اسم دولة زميبابوي سابقا 
– نسري يف الطريق -4 جادل وبادل 

الرأي – عملة آسيوية – بركان مشتعل 
يف اليابان -5 أحفر البرئ – صوت ُيزجر 

به الهر – دولة اوروبية – غري ناضج 
من اللحم -6 خاصتك وملكك – ملكة 
هولندا خلفت والدتها يوليانا وتنازلت 
عن العرش عام 2013 البنها – عاصمة 

اوكرانيا -7 اعاد الكالم مرارا – صفار 
البيض – للنداء – منطقة خلفية 

للحوض تبدأ من الخرص اىل الفخذ -8 
جامعة شهرية من القرن الثاين عرش يف 

انكلرتا – والدة – لالستدراك -9 عاصمة 
مالطا – سئم وضجر – القنوط وقطع 

االمل -10 شك وارتياب – عاصمة 
النيبال -11 مرتفع من االرض – الجبل 
املقدس يف اليابان واعىل قمة يف البالد 
– طري ولنّي ورخو باالجنبية -12 كل 
ما ُينسج من الحرير والقطن – ضمري 
متصل – عاصمة اوروبية -13 للندبة 

– عيش طيب واسع – طواف بالعروس 
اظهارا للرسور – مدخل املنزل -14 
ورد ابيض عطري الرائحة – فراش 

لنّي ناعم – اطعن بالرمح -15 بحرية 
لبنانية – من كبار املوسيقيني االملان له 

السيمفونيات التسع

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: 
شاعر زجيل لبناين راحل

احمد حامدة – اديب محاسب – اسعد 
سابا – الحسون – تريون – مثر – جان 

رعد – جوقة – جزل – حنا موىس 
– حسواين – حرية – دعم – دف – 
زغلول الدامور – زين شعيب – زمر 

– سعيد ضو – سعفة – صقر – صوت 
– صك – طليع حمدان – طبال – ظل 
– ظن – عيل الحاج – عرييض – فارس 

جرب – موىس زغيب – مايز – نبيل 
خوري – منرود – وليم صعب – وجدي

الضائعة  انكهًح انضائعح الكلمة 
 
 

 ط ل ً ع ح و د ا ٌ ٌ و ف ج خ
 ص ا ل ج ا ً ر و ز و ض ا ا ز
 ق ح ص ك ق د ر د ف ر د ر ح غ
 ر و ر و ث و ً و ً و ً ش ل ل
 ب د ز ً ا و ج ب خ د ع ج ا و
 ً ح ٌ و ش ح ل ا و ل ش ب ً ل
 ع و خ و ص ٌ ح ا و ح ً ر ل ا
 ش ا ظ ٌ و ٌ ب ب و ل ا ب ع ل
 ٌ د ر ر ا ع ج ا ش ح ً ش ٌ د
 ً ج ً و ص ا و ش ى ش ض ج ب ا
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 ك ش ً ر د ا د ع غ ا ر ع ز و
 ى ل ع ل ع ب ج ش ً ٌ ع ش ج ر
 و د ز ظ و ط و ا ب ً ج ً ر ح

 
 

 شاعر زجهٌ نثُاٌَ راحم: حروف 8انكهًح انضائعح يكوَح يٍ 
 

حُا  –جسل  –جوقح  –جاٌ رعد  –ثًر  –تَروٌ  –انحسوٌ  –اسعد ساتا  –ادٍة يحاسة  –احًد حًادج        
 –سعفح  –سعَد ضو  –زير  –زٍٍ شعَة  –زغهول اندايور  –دف  –دعى  –حرٍح  –حسواٌَ  –يوسي 
 –فارش جثر  –عرٍضٌ  –عهٌ انحاج  –ظٍ  –ظم  –طثال  –طهَع حًداٌ  –صل  –صوخ  –صقر 

                                           وجدً  –ونَى صعة  –ًَرود  –َثَم خورً  –ياٍس  –يوسي زغَة 

                الكلمات المتقاطعة 

                          

            
            
            

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افقٌا

النازٌة  ااحدى اقوى قطع اسطول المانٌ -2دولة عربٌة  –رئٌس حكومة لبنانً راحل  -1
رجل دٌن  –عبودٌة  -3ملك الغابة  –فٌلسوف المانً  –لحرب العالمٌة الثانٌة خالل ا

اصم ال  -4نثر الماء فً كل اتجاه  –شق فً االرض  –فتور وتقصٌر فً الدراسة  –
ٌُعرف باالرجوان  –ٌسمع   -5مشتبه ومشكوك فٌه  –لون مركب من االحمر واالزرق 

مرفأ فً اوكرانٌا من اهم  -6مانً مؤلف موسٌقً وكاتب مسرحً ال –عاصمة عربٌة 
عائلة ادٌب مجري راحل رائد الرومنطقٌة الجدٌدة فً ادب  –مرافئ البحر االسود 

اشجار  –اضطرم وتلهب  –تبسط قدمٌها  –نهر فً المانٌا من روافد الرٌن  -7بالده 
 -9صلب شدٌد  –خالف حزن  –فعل ماض ناقص من اخوات كان  -8عظٌمة متسعة 
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 SU DO KU متفرقات
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 36 =
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سهل فً سورٌا كان الرومان ٌعتمدون علٌه فً انتاج جزء كبٌر من محاصٌلهم الزراعٌة

 بعد سلخه عن سورٌا 1939احدى محافظات تركٌا كانت ُتعرف بلواء اسكندرون حتى عام 
شوق ورقة الهوى مع ولع شدٌد

مدٌنة اٌرانٌة شهدت تارٌخٌا هزٌمة الفرس امام جحافل الجٌوش العربٌة

              حروف مبعثرة                   

ثلث اراضٌها حّولت الى محمٌات طبٌعٌة. جزٌرة ووالٌة اوسترالٌة تشتهر بطبٌعتها الجمٌلة
المطر الغزٌر الذي ٌجلب الخٌر

قائد عسكري وسٌاسً رومانً انتصر على انطونٌوس وكلٌوباترا فً معركة اكسٌوم

مجرى الطعام فً الحلق
 قرٌة 60واحة فً امارة ابوظبً ُتعرف بالجواء تضم حوالى 

مقوس ومعوج الظهر 
بطل سباق سٌارات كندي راحل

شبكة من االخشاب الدقٌقة توضع فً النافذة لتحجب الذٌن هم فً داخل المكان عن انظار الذٌن فً خارجه

حظٌرة الغنم والبقر
تسمٌة تطلق على لعبة كرة قدم الصاالت

من اسماء االسد

ٌُعمل من الخضر المقطعة متبال بالخل والملح طعام 

حروف مبعثرة

تشتهر  اوسرتالية  ووالية  جزيرة   -1
بطبيعتها الجميلة. ثلث اراضيها حّولت 

اىل محميات طبيعية
2- املطر الغزير الذي يجلب الخري

روماين  وسيايس  عسكري  قائد   -3
يف  وكليوباترا  انطونيوس  عىل  انترص 

معركة اكسيوم
4- حظرية الغنم والبقر

قدم  كرة  لعبة  عىل  تطلق  تسمية   -5
الصاالت

املقطعة  الخرض  من  ُيعمل  طعام   -6
متبال بالخل وامللح

7- احدى محافظات تركيا كانت ُتعرف 
بعد   1939 عام  حتى  اسكندرون  بلواء 

سلخه عن سوريا 

8- شوق ورقة الهوى مع ولع شديد 
9- مدينة ايرانية شهدت تاريخيا هزمية 

الفرس امام جحافل الجيوش العربية
10- من اسامء االسد

الرومان  كان  سوريا  يف  سهل   -11
من  كبري  جزء  انتاج  يف  عليه  يعتمدون 

محاصيلهم الزراعية 
12- مجرى الطعام يف الحلق

ُتعرف  ابوظبي  امارة  يف  واحة   -13
بالجواء تضم حواىل 60 قرية  

14- مقوس ومعوج الظهر 
15- بطل سباق سيارات كندي راحل

16- شبكة من االخشاب الدقيقة توضع 
يف النافذة لتحجب الذين هم يف داخل 

املكان عن انظار الذين يف خارجه

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

مغن وكاتب وممثل ومخرج بلجييك )1978-1929( 
ادى اغانيه عىل نحو حساس، وخلق اسلوبا 

خاصا به حتى عمت شهرته العامل. تويف من جراء 
رسطان الرئة 

 1+5+4+9+15+2 =  عاصمتها تبلييس
3+6+7+8 =  آلة موسيقية

6+11+10+14 =  عبور
12+13+16 =  مرتفع كبري من االرض

 SU DO KU

6 3
5 7

1 8 3
5 3 1

5 4 6
7 9

3
5 4 2

3 1 9 7 4

Sudoku مستوى صعب 

8 4 6 1 3 2
2 5

3 4 5 1
6 9 3 4

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

8 4
8 9 5 6

Sudoku مستوى سهل

3 6 4
7 5

5 2 3 8
6 2 5

5 6 3 2
4 3 8

3 8
7 6 9 4

5 6 7

Sudoku مستوى وسط

مستوى وسطمستوى صعب

حلول العدد28
4 1 2 6 7 9 5 8 3
3 9 5 8 2 4 7 1 6
6 7 8 1 3 5 4 9 2
9 3 1 4 8 2 6 5 7
8 5 6 3 1 7 2 4 9
7 2 4 9 5 6 8 3 1
1 6 3 2 4 8 9 7 5
5 4 9 7 6 3 1 2 8
2 8 7 5 9 1 3 6 4

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

Sudoku حل مستوى وسط

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

Sudoku حل مستوى سهل
 SU DO KU حل

مستوى سهلمستوى وسطمستوى صعب

عموديا
-1 ماكسيم شعيا – عنرب -2 ريبنرتوب – سانا -3 وفا – سوس -4 
البسوس – ميد – فاال -5 حن – ابن سينا – فل -6 اتليتيكو مدريد 
-7 لوبورجيه – وسن – حج -8 عسري – ون – تنييس -9 بك – يرن 
– اش – سيناء -10 دانتي – نروج – دشنا -11 انكا – افرز – غل 
-12 زين – ورشان – قلص -13 حنان – كف – السا – سا -14 ليش 

فاليسا – ميل -15 تقي الدين الصلح 

 افقيا
-1 مروان العبد – زحلة -2 ايفل – توسكانيني -3 كباب حلبي 
– ناشت -4 سن – سنيوريتا – نفق -5 يتلو – تر – رينو – اي -6 
مر – سايجون – كركال -7 شوح – بكني – ناشفيل -8 عب – ينوه 
– آر – سد -9 سمسم – تشو ان الي -10 اس – ديدون – جف 
-11 اف – نرسيس – روسيا -12 عن – فاين سيدز – امل -13 
ناسا – ينش – لص -14 ولف – انغلس -15 رأس الرجاء الصالح 

حل كلمات متقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
-1 سوبرمان -2 وصويل -3 بوتاين 
-4 هوزب -5 ديوجني -6 طغيان 
-7 بروتس -8 عصامي -9 كيوتو 

-10 قرياط -11 بلقيس -12 استكبار 
-13 فيزوف -14 النصيب -15 

الفاروق -16 تخمة 

عبد السالم العجييل 

ان فرغت جيوبو كرتت عيوبو 

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
اليابان

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
عىل  الحكم  ق.م:   399 شباط 

الفيلسوف سقراط باالعدام.

تعرتف  االمم  عصبة   :1920 شباط 
الذي  املوقف  وهو  سويرسا،  بحياد 

تبنته سويرسا عىل مدى قرون.

شباط 1936: الزعيم االملاين ادولف 
انتاج  خطة  بدء  عن  يعلن  هتلر 

سيارة الفولكسفاغن.

والية  يرضب  زلزال   :1965 شباط 
االسكا بقوة 8.7 درجات عىل مقياس 
ريخرت، وُيعترب من اكرب زالزل العامل.

معلومات عامة

مثة اعتقاد ان حل الكلامت املتقاطعة 
مع  نشطا.  الدماغ  تبقي  وااللغاز 
العمل  اضيف  التكنولوجي  التطور 
حقيقي  كمساهم  االنرتنت  عىل 
من  فريق  اكتشف  وقد  نشاطه.  يف 
لوس  يف  كاليفورنيا  جامعة  باحثي 
االنرتنت يحفز  استخدام  ان  انجلس 
اتخاذ  يف  تتحكم  الدماغ  من  اجزاء 
وُيقاوم  االستداليل،  والتفكري  القرار 
ابطاء عمل الدماغ لدى كبار السن.

طرائف
ان  ابنته  من  النحويني  احد  طلب 
بها  فجاءته  الحرب،  بقنينة  تأتيه 
قائلة: هاك القنينة يا ايب )ولفظت 

القنينة بفتح القاف(. 
وملا كان النحوي يرص عىل ان ُتلفظ 
فصيحة صحيحة،  بيته  يف  العربية 

صاح بابنته: اكرسيها. 
فام كان من الصبية اال ان رضبت 
فكرستها،  الحائط  عرض  القنينة 

ألنها هكذا فهمت        
 

اقوال مأثورة
القلب،  يعانق  ان  القلب  ميكن  »ال   
لكنهام يتوسالن اىل ذلك بنظرة تعانق 

نظرة، وابتسامة تضم ابتسامة« 
مصطفي صادق الرافعي                         
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يفعلونه  الذي  بالقدر  اللبنانيون  منه  يشكو  من يشء  ما 
بازاء االدارة اللبنانية املرتهلة ببريوقراطية تعود اىل القرن 
املايض. الشكوى هذه مربرة عىل نحو يثري االشمئزاز عند 
صاحب اي معاملة جراء الروتني القاتل الذي ال يعبأ بثمن 
الوقت والجهد، ناهيك بالفساد الذي ينخر الجسد االداري 
والسياسية  واملناطقية  الطائفية  واملحسوبيات  العام 

باشكالها كلها.
تكراره،  لكرثة  واململ  السوداوي  املشهد  هذا  مقابل  يف 
نجحت املديرية العامة لالمن العام يف حصد خمس جوائز 
"ISO" للجودة شكلت بارقة امل ميكن التأسيس عليها يف 
اللبنانيون  كان  ما  اذا  العامة،  واالدارات  املؤسسات  سائر 
شعبا ومؤسسات، سياسية وحقوقية واجتامعية، جادين يف 
بناء الدولة القوية والعادلة التي تحكمها القوانني املتطورة 

وليس العصبيات واالهواء.
عنه  املعروف  الشعب  هذا  من  هم  العام  االمن  ابناء 
القرار  مكابدته االخطار واملحن، وما قاموا به بعد اتخاذ 
بجعل مؤسستهم ريادية وُمجلة بوفائها لقسمها ومهمتها 
ودورها، يعني ان التحديث والتطوير والجودة كلها عوامل 
قابلة للتحقق، اذا اتخذ القرار الجدي للوصول اىل ما نصبو 
اليه لجهة االنتقال اىل العيش يف مكان ميضء ومرشق من 

العامل، ال ان نبقى نراوح يف مربع التخلف.
الجوائز الخمس مبعث اعتزاز للمديرية برمتها، وهي حكام 
املؤسسة  هذه  ألن  ومواطنني،  مسؤولني  جميعا  للبنانيني 
االمثل  النموذج  تقديم  خيارها  اتخذت  ولهم،  منهم 
ملعنى بناء الدولة املتطورة التي يعتز اي مواطن بتناسله 
والنشاطات  العمليات  جميع  هي  العامة  االدارة  منها. 
للدولة  العامة  السياسة  تنفيذ  اىل  تهدف  التي  الحكومية 
استخداما  املادية  والوسائل  البرشية  الجهود  باستخدام 
مع  كان  ما  وهذا  والتوجيه.  والتنظيم  التخطيط  يعتمد 
تويل اللواء عباس ابراهيم مهامته كمدير عام لالمن العام، 
فكانت النتائج حقا مكتسبا لجهد استلزم تخطيطا ومتابعة 

دقيقني، كام استنزف جهدا استثنائيا امثر هذا النجاح.
ترفا ميكن اي كان مبارشته بوصفه  العامة ليست  االدارة 
وفكر  ابداع  هي  ما  بقدر  تلك،  او  الجامعة  هذه  من 
متابعة  االولويات،  تنظيم  الربامج،  وضع  اساسه  خالق 
تتطور  الرسمية  املؤسسات  ان  شفافة.  مراقبة  التنفيذ، 

بتطور املجتمعات وتقدمها، وبتحديث وظائفها املتنوعة، 
التقدم  وهذا ال يتحقق اال بتأثري عوامل عدة كمتطلبات 
االفكار  انتشار  اىل  اضافة  واالقتصادي،  والوظيفي  االمنايئ 
العام  للنمو  اساسيا  محركا  الدولة  يجعل  ما  االجتامعية 
يف املجاالت املختلفة، وتحقيق العدالة واملساواة كضامن 
اسايس ونهايئ الستقرار الدول التي ال ميكنها البقاء ضامن 
االمن حرصا، واالمثلة والشواهد عىل ذلك كثرية وواضحة.

الدول  بناء  ان  التجربة،  خالل  ومن  القول،  مغامرة  ليس 
تلك  وشفافة.  نظيفة  متخصصة،  مهنية  ادارة  ببناء  يبدأ 
عنارص فكرة الدولة وصلبها. مل يعد دور االدارة يقترص عىل 
تنفيذ السياسة العامة للدولة وتحقيق اهدافها، بل اتسع 
وذلك من  الترشيعي.  املجال  ليشمل  ايضا  تدخلها  نطاق 
طريق ارشاكها يف رسم السياسة العامة للدولة يف كثري من 
املجاالت، وهذا ما نشاهده ونشهد له يف الربملان اللبناين 

كخطوة نوعية لتطوير االدارة اللبنانية.
العلوم  بسائر  متصال  علام  العامة  االدارة  صارت  هكذا 
والقانون  االقتصاد  وعلم  السياسة  علم  مثل  االجتامعية 
والتكنولوجيا  واالتصاالت  والبيئة  العامة  واملالية  العام 
الصناعية وغريها. كام يقرتب كثريا من علم ادارة االعامل 
انه يختلف  اال  التنظيم،  الوحدة والتقارب يف  عىل اساس 
عنه كثريا يف االهداف والوسائل. فالهدف الذي يسعى اليه 
املرشوع الخاص هو الربح الشخيص، بينام االدارة العامة 
تسعى اىل تلبية حاجات املجتمع وتحقيق املصلحة العامة، 

وربح وطن ودولة متحرضة. 
حياة  يف  مستمر  تزايد  يف  تكمن  العامة  االدارة  اهمية 
النشاط  جانب  اىل  رضورة  وهي  البرشية،  املجتمعات 
والتباهي  الحديث  ميكن  ـ  وبعدها  ـ  وعندها  الفردي، 
ببناء دولة يعتز بها مواطنوها. وهذا لن يكون من دون 
التخطيط الذي يرمي اىل مواجهة املستقبل بخطط منظمة 

سلفا لتحقيق اهداف محددة.
مربوك للبنان من االمن العام الشهادات الخمس.

اإلدارة والجودة

رئيس التحرير المسؤول
العميد م. منير عقيقي

إلى العدد المقبل
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