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اللواء عّباس إبراهيم:
أمن لبنان واللبنانيني 

واجب سنؤديه



في هذا العدد

افضت االنتخابات البلدية واالختيارية اىل سلسلة نتائج شكلت مفارقات غريبة حينا، وعصية عىل الفهم احيانا. وقد 

يكون مرد الغرابة واالستعصاء اىل طبيعة التحالفات وتناقضها بني العائيل التقليدي، وبني الحزيب الذي يفرتض العرصنة 

والحداثة قبل اي يشء آخر. وهذا مل يكن ايضاً مقطوع الصلة عن قانون االنتخاب يف ذاته لجهة طغيان االكرثي عىل 

النسبي، واالقرتاع اىل حيث يتناسل وميوت املواطن اللبناين، وليس اىل حيث يعيش، كأن الفرد يدفع الرضائب من 

دون ان يكون له الحق يف اختيار السلطة التي يأمتنها عىل رؤيته وطموحاته. فوق هذا كله، كانت هناك املخالفات 

الجدية التي "انتهكت" دميوقراطية املعركة بوصفها محطة اساسية لصون النظام السيايس ككل، مع تسجيل فوارق 

يف نسب االقرتاع وتفاوت الحامسة بني هذا القضاء او ذاك. 

للعوامل املتقدمة خصصت "االمن العام" ملفا خاصا يف هذا العدد يتضمن مقابالت وقراءات تحليلية علمية ومنهجية 

لالرقام، فضاًل عن تحليل اسباب تطابق التحالفات يف مناطق وتعارضها يف اخرى، وترشيح معنى االنكفاء واالقدام 

يف املناطق، مع الحرص عىل تعيني الفوارق بني العنرص االمنايئ وقرينه السيايس، وكذلك تطابقهام يف توطيد تحالفات 

واهتزاز اخرى يف مقابل تثبيت بيوت سياسية ظهرت كأنها اقوى من تيارات واحزاب وحركات.

حرصت ادارة التحرير عىل ان يكون امللف الذي نحن يف صدده مادة علمية، صالحة للتوثيق كمرجع يف استبيان 

الوطن، وكذلك  االنتخابية عىل مساحة  املعارك  التي طغت عليهم خالل  اللبنانيني وامزجتهم  الرأي عند  اتجاهات 

احالمهم التي سيسعون اىل تطبيقها يف السنوات املقبلة، مع االخذ يف االعتبار املعنى الدميوقراطي لهذه االنتخابات 

يف ظل التمديد النيايب والشلل الحكومي والفراغ يف سدة الرئاسة االوىل، ومن دون ان يعني ذلك يف حال من االحوال 

تقديم اآلليات التقنية الجراء االنتخابات النيابية املنشودة عىل التعقيد السيايس القائم باعرتاف القوى ومنظامت 

املجتمع املدين جميعا، وايضا من دون الدخول يف السجال السيايس حول انعقاد االولوية الي من االنتخابات الرئاسية 

او النيابية. فهذا مجال وفضاء للكباش السيايس بني القوى.

الباعث عىل متحيص ملف كهذا وبلورته، يكمن يف قراءة ما اسفرت عنه النتائج وما ستفرزه يف املستقبل من اصطفافات 

ونتائج سياسية وتنموية، وذلك بعيدا من غالبية القراءات املترسعة للنتائج التي اصطدمت بوقائع معظمها مغاير 

للتوقع، وذلك مع بدء انكشاف املشهد الحقيقي لكل لبنان مبكوناته الروحية والثقافية والحزبية، خصوصاً يف ظل 

تسييس مفرط  اتخذ منحى "عرض العضالت والقوة" عىل حساب النواقص االمنائية والبيئية، حيث ظهر للجميع ويف 

شتى املناطق من دون استثناء ان البعض جعل من هذا االستحقاق الدميوقراطي التنموي اوال "مقياس قوة" استباقيا 

للقدرات االنتخابية والتجيريية متهيدا لالستحقاقني االساسيني اللذين سريتادهام لبنان: االنتخابات النيابية والرئاسية.

عمليا اتسمت االنتخابات البلدية واالختيارية  باطالق مفاجآت من العيار الثقيل لجهة الخروقات املتبادلة بني القوى 

املتنافسة يف مناطق، كانت موسومة بأنها ذات غالبية من طبيعة معينة، ما ادى اىل اعادة رسم توازنات واولويات 

يتوقع ان يكون لها حضور وتأثري وازن يف االستحقاقات املقبلة، خصوصا وان هناك عمليات اقرتاع رفعت التحدي اىل 

مستوى التصويت لزعامات وقيادات معينة. يف هذا املعنى فان امللف يسعى يف قراءة املؤرشات املستقبلية وتعيني 

الرتاكيب اللبنانية السياسية واالجتامعية، ودالالت انكفاء قوى يف مناطق معينة واسترشاسها يف اخرى. كذلك قراءة 

معاين النرص الكاسح للوائح يف مناطق، ودالالت انصاف الفوز يف اخرى.
"االمن العام"

ماض يوحي باملستقبل
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االفتتاحّية
املدير العام

اللواء عّباس ابراهيم

مبانيهم  اىل  اللبنانيون  اضافها  جديدة  دميوقراطية  تجربة 
البلدية  االنتخابات  خالل  من  والسياسية  الحقوقية 
نوعية  اضافة  سجلت  واذ  املناطق.  كل  يف  واالختيارية 
رغم  الجهوزية  لجهة  االمنية  القوى  وسائر  الجيش  اىل 
ويف  الحدود  عند  االرهاب  مكافحة  يف  املتواصل  عملها 
اللذين  الفراغ والشلل  الداخل، فانها فتحت كوة يف جدار 
الرئاسة  سدة  يف  فراغ  اىل  ادى  ما  السياسية  الحياة  وسام 
الفعل  يف  املثىل  هي  املحطة  هذه  تكون  ال  وقد  االوىل. 
الشوائب  بعض  االجرايئ، جراء  املستوى  الدميوقراطي عىل 
او بعض  املخالفات. لكن االهم انها جرت يف موعدها ويف 

اجواء هادئة وسليمة.

العملية  يف  ومترسا  وعيا  اثبتوا  انهم  للبنانيني  يسجل 
من  تناقضاتهم  وحتى  رصاعاتهم  وادارة  الدميوقراطية 
السيايس  والتشنج  املنافسة  حدة  رغم  االنتخابات،  طريق 
اللذين سيطرا عىل لبنان طيلة الفرتة املاضية جراء االزمات 
الدولة  ان  ايضا  مؤكدين  والبيئية،  والحياتية  املعيشية 
والوجودي.  املصريي  املستويني  عىل  الجميع  ضامن  هي 
فارقة  عالمات  حمل  االنتخابات  وسم  الذي  واالصطفاف 
جادة  لسلوك  عندها  الوقوف  تستدعي  سياسية  واشارات 
لشعبها،  الجامعة  الدولة  لبنان  بناء  يف  السيايس  الصواب 

والقوية به وبطموحاته يف شتى املجاالت.

لكنها  الشكل،  يف  وامنائية  مناطقية  انتخابات  انها  صحيح 
جاءت غنية باملعاين والدالالت السياسية يف املضمون. لعل 
اهمها وابرزها سيطرة العصبيات الضيقة واملتقوقعة سواء 
استخدم  التي  الحزبية  االدارات  يف  او  العائيل  التفكري  يف 

بعضها لغة مقيتة يف شحذ الناخبني وحضهم عىل االقرتاع، 
ما يؤرش اىل ان البنيان االجتامعي مل يتطور مبا يالئم حاجاته 
التي يكرر عىل الدوام عدم االهتامم بها. فاملفارقة الفاقعة 
مامرسة  عن  يستنكفون  اللبنانيني  ان  السياق،  هذا  يف 
السياسة خالل االقرتاع، ويستأنفونها طيلة مدة الوالية التي 
مينحونها للُمنتخب. مبعنى انهم ينشدون عصبيات وغرائز 
يف  العقل  اىل  العودة  فيها  عليهم  ينبغي  التي  اللحظة  يف 
او  املرشح  ولهذا  تلك،  او  الالئحة  لهذه  واالقرتاع  االختيار 
ذاك، وغالبا ما تكون العملية االنتخابية محكومة بوالءات 
بربامج  وليس  لالسف،  ويا  حتى،  ومادية  خاصة  وخدمات 

فعلية قابلة للتحقق وبالتايل تطوير املجتمع والدولة.

االكرث داللة يف هذا السياق، الشعارات والكليشيهات التي 
"افعل  تستخدم  كانت  والتي  االنتخابات  عىل  سيطرت 
او اسامء  اللوائح  والتمييز" يف اسامء  "التاميز  و  التفضيل" 
شعوب  هم  اللبنانيني  ان  للمتأمل  ليبدو  حتى  املرشحني 
واملذهبية  الحزبية  عصبياتهم  ويقدمون  شعبا،  وليسوا 
يهتز  الدولة  بنيان  فيام  الجامعة،  اللبنانية  الوطنية  عىل 
تحت وطأة االزمات املتأتية من الخارج االرهايب االرسائييل 
وارتفاع  السياسية  االزمات  استفحال  ومن  والداعيش، 

معدالت البطالة والجمود االقتصادي.

املبثوثة  الحية  االعالمية  التغطية  خالل  من  جليا  بدا  كام 
مع  بعضهم  تعاطى  اللبنانيني  ان  مختلفة،  مناطق  من 
القرى كأن كل منهم ميلك هوية ناجزة  بعض حتى داخل 
انه غري مقيم، معطوفة عىل تحذير  بلدته  ابن  معيبا عىل 
التي يرجوها  النتيجة  املدينة يف  "الوافد" من  ان يغري  من 

اليها. هكذا بدال من ان يتغلب هؤالء عىل  او يسعى  هو 
يف  مساحاتها  فوسعت  عليهم  العصبيات  تغلبت  الغرائز، 
الصحافية.  واملقابالت  التلفزة  تصدروا شاشات  الذين  كالم 
وهذا بالضبط ما يجعل امر نقاش قانون االنتخاب املزمع 
الغالبية،  الزجلية.  السياسية  الترصيحات  من  تعقيدا  اكرث 
عن  تحدثت  البلدية،  االنتخابات  يف  مرشحني  ام  ناخبني 
املراد  او  التغيري  وجهة  بالضبط  تحدد  مل  انها  اال  التغيري 
والتنوع،  االنفتاح  عىل  التقوقع  قدم  ايضا  غالبهم  تغيريه. 

حتى طغت الهويات الضيقة.

اللوائح  بعض  خّيم  او  البعض  تظلله  الذي  "التغيري" 
الناخبون  يتمثل  ان  وجوب  اىل  بحرف  يتطرق  مل  تحته، 
عىل  بل  عرصية.  قوانني  عرب  البلدية  املجالس  يف  كلهم 
العكس، كان املتنافسون يشرتطون "وحدة الفريق" لنجاح 
ومل  الغائية،  ملؤامرة  عرضة  كأنهم  ويترصفون  موعود، 
متتص  تعددية  اىل  السعي  عكست  لغة  او  خطاب  ُيسجل 
احتقانات وتشنجات الهويات العصبية، والتي من املفرتض 
يف  االصلية  وظيفتها  ـ هذه  انتخابات  اي  ـ  االنتخابات  ان 

الدميوقراطي. الوعي 

انجازها  البلدية  االنتخابات  يف  والسيايس  االمني  الثابت 
لها.  الناظمة  واملواعيد  للقوانني  وفقا  وبسالسة  هدوء  يف 
لكن الثابت االجتامعي املقابل هو ان الكرثة من اللبنانيني 
اقاموها النفسهم. مل يكن متوقعا من  يقيمون يف غيتوات 
هذا االستحقاق الدميوقراطي تغيريا جذريا،  بقدر ما كان 
مأموال ان يؤرش فقط اىل فرضيات واحتامالت تطور عرصي 
تداولت  غالبيتهم  ان  علام  والتنوع،  الرسالة  لبنان  يقدم 

حافلة  سائق  والده  كان  ملسلم  اللندنيني  اقرتاع  باعجاب 
ليتبوأ منصب عمدة املدينة. 

االنتخابات  الجراء  النظري  املنقطعة  الحامسة  ايضا  الالفت 
البلدية واالختيارية، حتى بدا ان االصطفافات التي سبقتها 
غري  مستويات  اىل  االقبال  نسبة  من  سرتفع  وتخللتها 
اعتيادية، لكن الوقائع دحضت هذا التصور. اذا كان تأخر 
يقرتع  ان  للناخب  يتيح  مبا  العرصنة  عن  االنتخاب  قانون 
من مكان اقامته اىل حيث "اصوله" هو السبب، لكن هذا 
ال يعفي وال يربر للذين استنكفوا عن ابداء رأيهم ومامرسة 
حقهم وواجبهم يف رسم صورة املستقبل الذي يسعون اليه، 

والذي ايضا لن يتحقق يف املقاهي او الجلسات املنزلية.

عىل  اوىل  خطوة  شكلت  الحاصلة  االنتخابات  ان  يبقى 
طريق استعادة لبنان عافيته الدميوقراطية، وانتخاب رئيس 
حاموة  ظل  ويف  الرئاسة،  سدة  يف  الفراغ  مللء  للجمهورية 
الحديث عن "رغبة جامعة" يف اقرار قانون انتخاب عرصي 
عكسه،  او  وعي  عن  كذلك  الجامع.  اللبناين  التمثيل  يؤمن 
السياسية  الحياة  حكمت  التي  الحادة  الثنائية  كرست 
اللبنانية منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري قبل احد 
عرش عاما. وهذا ما ييش باحتامل بلورة اليات سياسية اكرث 
دميوقراطية وتنوعا تقطع مع العقد املايض الرهيب، وبالتايل 
الرشوع يف االجابة عن السؤال الجوهري: كيف نبني لبنان 

يف وسط النريان املشتعلة عىل امتداد االقليم؟ 
العنف  ونبذهم  الدميوقراطية،  بالحياة  اللبنانيني  متسك 
والتفافهم حول مؤسساتهم العسكرية واالمنية، يعني شيئا 

اوحد، مفاده الالعودة اىل املايض البغيض.

كيف نبني لبنان؟
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إحتفال

فضاء  اىل  املدنية  الحياة  من  "ستنتقلون 
مينع  حيث  وانضباطها،  العسكرية  الحياة 
واملذهبية  الطائفية  فريوسات  انتقال 
والعائلية.  الشخصية  واملصالح  واملناطقية 
واخريا.  اوال  فيه  واالنسان  للبنان  والؤكم 
واملقيمني  واللبنانيني  لبنان  امن  ان  اعلموا 
واجب  هو  هؤالء.  لكل  حق  ارضه  عىل 
ظل  يف  خصوصا  ومناقبية  ببسالة  سنؤديه 

الظروف التي يواجهها وطننا".
العام  املدير  توّجه  املعرّبة  الوصية  بهذه 
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم اىل  ضباط 
العام تخرجوا  الجيش واالمن  اختصاصيني يف 
يف الكلية الحربية. حملت الدورة اسم "دورة 
سالح املعرفة"، يف حضور ممثل قائد الجيش 
اللواء  للدفاع  االعىل  للمجلس  العام  االمني 
القضاء  مجلس  ورئيس  خري،  محمد  الركن 
املدرسة  وقائد  فهد،  جان  القايض  االعىل 

في تخريج "دورة سالح المعرفة" في الكلّية الحربّية
اللواء إبراهيم: ليس في قاموسنا فشٌل وتقاعٌس وترّدد

يف  وضباط  غريب،  فادي  العميد  الحربية 
واهايل  شخصيات  اىل  والجيش،  العام  االمن 

الخريجني.
الجيش،  فنشيد  الوطني،  النشيد  افتتاحا 
تالوة  ذلك  بعد  متت  العام.  االمن  نشيد  ثم 
مرسوم التعيني ونتائج املدرسة الحربية حيث 
حلت املالزم املتمرن مرياي ابراهيم يف املرتبة 
االوىل، وتم تسليم الشهادات اىل املتخرجني، 
اعقبها تبادل للدروع بني ممثل قائد الجيش 
واملصنفة اوىل، وبني املدير العام لالمن العام 

وقائد املدرسة الحربية.
ان  "يسعدين  كلمة:  ابراهيم  اللواء  والقى 
الحربية.  الكلية  رحاب  يف  اليوم  بكم  نلتقي 
هذا املكان العظيم الذي له يف عقيل ووجداين 
معا  لنحتفل  نجتمع  تنتىس.  ال  ذكريات 
ضباط  وتالمذة  اختصاصيني  ضباط  بتخريج 
بعد انتهاء دورتهم العسكرية املسامة "دورة 

ضباطا  الكلية  هذه  خّرجت  املعرفة".  سالح 
والتضحية  االداء  يف  للبنان  مفخرة  كانوا 
بالحياة  جديرا  وطنا  نستحق  ليك  والعطاء، 
االرهابني  من  املدفوع  املوت  مواجهة  يف 

والتكفريي. االرسائييل 
احتفالنا هذا، يكتسب اهمية وقيمة مضافة 
كونه يجسد التعاون والتكامل بني مؤسستني 
شقيقتني، تعمالن بالتكافل والتنسيق لحامية 
الحياة.  ولبنان  الرسالة  لبنان  التنوع،  لبنان 
تشكل هذه املناسبة لحظة مهمة ومطمئنة، 
البلد  يرضب  الذي  الجمود  يف  ضوء  وبقعة 
فيه.  منر  الذي  املرير  الواقع  جراء  ويشله 
يف  منيض  ونحن  توهجا  املناسبة  الق  يزداد 
تطوير املديرية العامة لالمن العام بالخربات 
االهداف  ضمن  من  املتخصصة،  والكفايات 
امن  وطن  لبناء  وضعناها  التي  الوطنية 
بالقمع  وليس  واملواطنة،  والكفاية  بالحرية 

وااللغاء".
جامعاتكم  يف  تخّرجتم  ان  "سبق  اضاف: 
وبفضل  العلمي،  التحصيل  من  مسرية  بعد 
ثانية  مرة  نحتفل  ومواطنيتكم  شغفكم 
االمنية  الحقول  يف  للعمل  بتخّرجكم 
والقانونية واالدارية. ها انتم تخرجون ضباطا 
اىل  تنتقلون  العسكرية.  املؤسسة  رحم  من 
لتضخوا  العام  لالمن  العامة  املديرية  حضن 
دما وجهدا نوعيني، متسلحني بخلقية وطنية 
جسدا  رفاقكم  مع  وتشكلوا  ومعرفية، 
ومستدامة  نوعية  حيوية  يعكس  متامسكا 
وجميع  واملواطنني،  الوطن  كل  لخدمة 
من  واالنظمة،  القوانني  عىل  بناء  املقيمني، 
او متييز الي سبب كان. عكس  دون محاباة 
ذلك يعني فشلكم ونهايتكم، ونحن يف االمن 
العام ليس يف قاموسنا فشل وتقاعس وتردد.
اختصاصه،  يف  منكم  كل  ضباطا،  تخرجكم 
التي  املدنية  الحياة  طويتم  انكم  يعني 
عهدمتوها، وتطوعتم لخدمة لبنان مع ما يف 
املهامت  تفرتضها  ومشقة  تكاليف  من  ذلك 

التي  الواجبات  او  اياها  ستكلفون  التي 
يعني  اختصاصيني  ضباطا  كونكم  ستؤدونها. 
انكم رافد  تقني، واساس ثابت ال يتزعزع وال 
وطنكم  وحفظ  االمن  حفظ  بنيان  يف  يهتز، 
اّن  ومؤسستكم  قسمكم  احرتام  خالل  من 
كنتم، واينام تواجدتم، وال هّم لكم اال احرتام 
والتزام  وحقوقه،  وكرامته  واالنسان  القوانني 
لكم  مالزما  يبقى  الذي  العسكري  السلوك 
لها،  اهل  وانتم  اخرتمتوها  التي  مسريتكم  يف 
من  جزء  النكم  عملكم  يف  الحرفية  واضفاء 
لالمن  العامة  املديرية  عىل  املعقودة  االمال 

العام".
وقال اللواء ابراهيم: "ساكرر عىل مسامعكم 
ملرة اخرية: ستنتقلون من الحياة املدنية اىل 
حيث  وانضباطها،  العسكرية  الحياة  فضاء 
واملذهبية  الطائفية  فريوسات  انتقال  مينع 
والعائلية.  الشخصية  واملصالح  واملناطقية 

واخريا.  اوال  فيه  واالنسان  للبنان  والؤكم 
واملقيمني  واللبنانيني  لبنان  امن  ان  اعلموا 
واجب  هو  هؤالء.  لكل  حق  ارضه  عىل 
ظل  يف  خصوصا  ومناقبية  ببسالة  سنؤديه 
كل  عىل  وطننا  يواجهها  التي  الظروف 
االقتصادية  والسياسية  االمنية  املستويات 
كقضية  منها،  االنسانية  وخصوصا  والبيئية 
عن  فضال  املخطوفني،  العسكريني  رفاقنا 

اخرى.  وامور  السوريني  الوافدين  ملف 
باتا  كلها عوامل حساسة ومسائل مينع منعا 

التهاون يف التعاطي معها او التغايض عنها.
خطة  يف  وضعناه  كل.  من  جزء  تخّرجكم 
املديرية  يف  مهامتنا  تولينا  منذ  تطويرية 
تطور  اىل  دوما  الساعية  العام،  لالمن  العامة 
نوعي وكمي يف خدمة لبنان، ومن اجل بناء 

بالدولة ومؤسساتها. الثقة 
احد.  اياه  يعطينا  لن  املستقبل  بان  ثقوا 
تكن  ايا  والدم  بالعرق  سنبنيه  انجاز  فهو 
مع  او  ارهايب  مع  نتهاون  لن  التضحيات. 

عدو.
اخريا، اشكر قائد الجيش العامد جان قهوجي 
غرّيب  فادي  العميد  الحربية  الكلية  وقائد 
وضباط الكلية واملدربني، وكل من ساهم يف 

انجاح هذه الدورة".
الجيش  قائد  كلمة  خري  الركن  اللواء  والقى 
اليوم  نحتفل  واعتزاز  فخر  "بكل  فقال: 
اتيتم  لبنان،  شباب  من  نخبة  بتخّرجكم، 
والرجولة  املعرفة  الحربية، رصح  الكلية  اىل 
العلم  باوسمة  الصدور  مرصعو  وانتم 
اوسمة من  اليها  لتضيفوا  واملعرفة  والثقافة 
رشف  الذهبية  خيوطها  يحبك  آخر،  نوع 
مؤسسة  عريقة،  امنية  مؤسسة  اىل  االنتامء 
سياج  الجيش  مؤسسة  واىل  العام،  االمن 
القيمتني  وبهاتني  الحصني.  ودرعه  الوطن 
املجد  تلتقطون  اليوم  اراكم  الكبريتني، 
مؤسساتنا  ان  وتؤكدون  اطرافه،  كل  من 
الرأس  شامخة  ستبقى  واالمنية  العسكرية 
بوصلة  وجهة  متثل  دامت  ما  الجبني،  عالية 
الرحب،  الدافئ  والحضن  الوطن،  شباب 
ومهاراتهم  كفاءاتهم  واستقطاب  لتفاعلهم 

يف اوجه الحياة شتى".
العام  واالمن  الجيش  مؤسستي  "ان  اضاف: 
يف  هي  الوطن،  يف  االمنية  االجهزة  وسائر 
منزلة االصابع من اليد الواحدة، فلكل دورها 
عن  تختلف  او  تتاميز  قد  التي  ومهامتها، 
املحتم  من  لكنه  املجاالت،  بعض  يف  سواها 
انها تصب جميعا يف خدمة الهدف االسمى، 
ومؤسسات،  وشعبا  ارضا  لبنان،  حامية  وهو 
او  كان  امنيا  استقراره،  عىل  الحفاظ  كام 
مؤسساتنا  يجمع  ما  ذلك  ليس  اجتامعيا. 

التنشئة  ايضا  هناك  بل  فحسب، 

لبنان واللبنانيني  امن 
واملقيمني على ارضه 

حق لكل هؤالء. 
هو واجب سنؤديه

يسلم اىل ضابط شهادة تخرجه، واىل جانبه اللواء محمد خري.اللواء عباس ابراهيم يخاطب الضباط املتخرجني.

الضباط االختصاصيون املتخرجون.
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العسكرية والوطنية الواحدة التي يتلقاها 
الحربية،  الكلية  مقاعد  عىل  هنا  الضباط 
يف  العميق  اثرها  ترتك  ان  شأنها  من  والتي 
مسريتهم  نهاية  حتى  وترافقهم  نفوسهم 
شكلت  طاملا  التي  التنشئة  هذه  العسكرية. 
حمل  الجيش،  انجازات  صنع  يف  االساس 
شعلتها حرضة املدير العام لالمن العام اللواء 
املؤسسة  هذه  من  ليجعل  ابراهيم،  عباس 
معنى،  من  للكلمة  ما  بكل  ناجحة  مؤسسة 
بحضورها  ساميا  اداءها،  وطّور  قيمها  فرسخ 
اىل  والخارجية  املحلية  ومبكانتها  الوطني 

مرتبة مرّشفة".
سنوات،  خمس  نحو  "منذ  انه  واعترب 
سياسية  ازمات  تشهد  العربية  واملنطقة 

امنية خطرية غري مسبوقة، ادت اىل  واحداثا 
بلدان  من  عدد  يف  بنيوية  تصدعات  حصول 
املنطقة، وطاولت بشظاياها البلدان االخرى، 
البعيدة،  العامل  مناطق  من  الكثري  بل  ال 
وذلك بفعل تداعياتها االنسانية واالجتامعية 
انفك  ما  الذي  االرهاب  ومتدد  واالقتصادية، 

حيثام  البشعة  االجرامية  اعامله  ميارس 
استطاع.

وبالتعاون  الجيش  يف  انفسنا  عىل  آلينا  لقد 
مننع  ان  االمنية،  االجهزة  سائر  مع  الوثيق 
فوقفنا  لبنان،  اىل  االمتداد  من  النار  السنة 
االرهابية،  التنظيامت  مواجهة  منيعا يف  سدا 
التي حاولت جاهدة اخرتاق الحدود الرشقية 
نار  واشعال  الداخل  اىل  للنفاذ  والشاملية، 
صمودنا  بفضل  واستطعنا  والفوىض.  الفتنة 
االبطال،  وجرحانا  شهدائنا  وتضحيات 
هذه  عىل  االنتصارات  اعظم  نحقق  ان 
وخالياها  شبكاتها  نجتث  وان  التنظيامت، 
اينام وجدت. واليوم نؤكد مرة اخرى، التزامنا 
العدو  له  يخطط  مام  البالد  حامية  القاطع 
لعملة  وجهان  وهام  واالرهاب،  االرسائييل 
واحدة، لن نسمح بتداولها عىل ارض الوطن، 

كائنة ما كانت املصاعب والتضحيات".
"بانخراطكم  قائال:  الخريجني  وخاطب 
العام  االمن  مؤسستي  يف  قريبا  العميل 
والجيش، ستضخون دما جديدا يف عروقهام، 
ينبض عزما من صخر وارادة من حديد. لذا 
املسؤولية،  قدر  عىل  تكونوا  بأن  اوصيكم 
مبادئ  والتزام  واالنضباط  املناقبية  يف  مثاال 
تقرنوا  ان  دامئا  وتذكروا  وثوابتها،  الجندية 
العسكرية يف  املهنية ورسالتكم  بني رسالتكم 
كل مهمة تقومون بها، ليكون حصاد جهدكم 
الوطن  مضاعفا، يعود عىل مؤسستكم وعىل 

العميم. بالخري 
جان  العامد  الجيش  قائد  باسم  ختاما، 
فردا،  فردا  لكم  بالتهنئة  اتوجه  قهوجي، 
صاحب  ابراهيم  اللواء  حرضة  اشكر  كام 
عىل  الشجاعة،  واملواقف  الطيبة  املبادرات 
وفقكم  الرائع.  التخّرج  هذا  فرحة  مشاركتنا 
يف  اخوة  ودمتم  ايامكم،  مستقبل  يف  الله 

الوطن والسالح".
ثم  الكلية،  داخل  الجميع  جال  بعدها 
النصب  امام  التذكارية  الصورة  التقطت 

التذكاري، واقيم كوكتيل.
الذهبي  السجل  يف  ابراهيم  اللواء  ودّون 
"قرارنا  التالية:  الكلمة  الحربية  للكلية 
لبنان  نحمي  وان  بايدينا،  النار  نلتقط  ان 

باجسادنا، ليبقى اللبنانيون يف العىل".

من االحتفال، وبدا اهايل الضباط املتخرجني حارضين.     

الصورة التذكارية.

مدعوون الى خدمة الوطن 
واملقيمني  واملواطنني 
من دون محاباة او تمييز

70 سنة من األمن العام

تعلن المديرّية العاّمة لألمن العام
 تصميمهــا المثابرة حتى النهاية.
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يقدم الوزير السابق للداخلية والبلديات زياد بارود مقاربة ملسار االنتخابات البلدية 
منطلق  من  النتائج،  اىل  وصوال  بالتحالفات  مرورا  الشعارات  من  بدءا  واالختيارية، 

تجربتني: اوىل يف وزارة الداخلية، وثانية يف املجتمع املدين

تجربة  تقييم  عن  العام"  "االمن  مع  حوار  يف 
االنتخابات واالختيارية وما احاط بها، يتحفظ 
الوزير السابق للداخلية والبلديات زياد بارود 
عن ترك هذا االستحقاق للعائالت، ويعتقد ان 

االنتخابات سياسية. 

التي  االنتخابية  الشعارات  اىل  تنظر  كيف   ■
رفعت، وما ابرزها؟

شعارات  مجرد  بل  الشمس،  تحت  ال جديد   □
من  كان  عموما.  االنتخابية  بالحمالت  ترتبط 
املالحظ القاسم املشرتك بني اللوائح املختلفة اما 
الكرامة او االمناء... وهي تعابري اكاد  التجدد او 
اقول انها مستهلكة، وتاليا يف الشعارات ليس مثة 
جديد. الجديد هو عىل مستوى بعض املفاجآت 
يف  والجديد  البلديات،  بعض  يف  حصلت  التي 
بعض التحالفات السياسية التي طبعت البلديات 
عىل نحو اكرث وضوحا هذه املرة مقارنة بانتخابات 
هي  انتخابية  محطة  اي  بأن  نشعر  لذا   .2010
حجمها  عن  لتعرّب  السياسية  للقوى  محطة 

بارود: غياب القانون والتشريع
جعل املال السياسي يحضر بوقاحة 

كانت  رمبا  موجودة.  انها  تقول  ويك  التمثييل 
انتخابات عام 2016 اكرث وضوحا وتعبريا بسبب 

غياب االنتخابات منذ عام 2010.

■ ملاذا ملسنا ارباكا يف تحديد ابعاد االستحقاق 
بني االمنايئ والسيايس؟

ان  للقول  البعض  عند  محاولة  مثة  الن   □
انتخابات  هي  واالختيارية  البلدية  االنتخابات 
ذات طابع امنايئ فقط. انا ال اوافق هذا الرأي، 
االمناء سياسة ايضا، حيث ينطوي عىل سياسات 
ضد  انا  اخرى  جهة  من  موضوع.  من  اكرث  يف 

البلدية يجب  الكالم الذي يقول ان االنتخابات 
ان تكون للعائالت وال يحق لالحزاب السياسية 
ان تشارك فيها. انا مع مشاركة االحزاب يف مواقع 
تداول السلطة، ويف كل املواقع املنتخبة. اعتقد 
انها ال تستطيع ان تستحوذ عىل كل املقاعد، وال 
اخرى  نفسها يف معزل عن مكونات  تفرض  ان 
مستوى  عىل  نر  مل  ولذلك  املعنية،  البلدة  يف 
و"القوات  الحر"  الوطني  "التيار  بني  التفاهم 
البلدات  من  بلدة  اي  يف  شكال  انهام  اللبنانية" 
لوائح مقفلة، بل كان هذا التحالف يتامهى مع 

عائالت وشخصيات، واحيانا مع احزاب اخرى.

■ هل ترى قدرة عىل تطبيق هذه الشعارات؟
ان  نالحظ  فنحن  فقط.  الشعارات  ليس   □
تدريجا  تدخل  بدأت  االنتخابية  الربامج  ثقافة 
يحاسب  ان  امتناه  والذي  اللبناين،  الواقع  اىل 
الناس خالل السنوات الست، وايضا عند انتهاء 
الوالية ان تجرى جردة حساب قبل االنتخابات 
الالحقة، ومن اصاب فليكافأ، ومن اخطأ ووعد 

ومل يف بوعده فليحاسب.

■ بالنسبة اىل التحالفات االنتخابية هل كانت 
متوقعة، وما اسباب حصولها؟

الطبيعي  مكانه  الواسع  السيايس  التحالف   □
االنتخابات  وليست  النيابية  االنتخابات  هو 
البلدية واالختيارية. لذلك رأينا بعض االرباك يف 
اماكن عدة عىل مستوى التحالفات االنتخابية، 
يف  وتتنافس  بلدات  يف  تتحالف  قوى  ورأينا 
االنتخابية  التحالفات  ان  اعتقد  اخرى.  بلدات 
نيابيا،  االنتخابية  التحالفات  غري  هي  بلديا 
ولكن يف خطوطها العريضة ستبقى وتستمر يف 
"امل"  املقبلة مثل تحالف  النيابية  االنتخابات 
الحر"  الوطني  "التيار  وتحالف  الله"،  و"حزب 
و"القوات اللبنانية". لكن مثة اسئلة تطرح: هل 
سيستمر  زحلة  يف  البلدي  االنتخايب  التحالف 
القوى  تحالف  هل  النيابية؟  االنتخابات  يف 
"بريوت  مواجهة  بريوت يف  املختلفة يف مدينة 

مدينتي" سيستمر يف االنتخابات النيابية؟

■ هل حرض املال السيايس يف هذه االنتخابات، 
وما كان تأثريه؟

□ حرض عىل نحو وقح، ورمبا تجاوز يف وقاحته 
كل ما رأيناه سابقا. وهذا مرده يف الدرجة االوىل 
اىل غياب القانون والترشيع الضابط. اذكر عند 
 )25/2008( الحايل  االنتخاب  قانون  مناقشة 
للرسية  رفع  هناك  يكون  ان  اقرتحت  انني 
فكانت  املرشحني،  حسابات  كل  عن  املرصفية 
درجة االعرتاض عالية. لذا اعتقد ان ضبط املال 
االنتخايب لن يكون ممكنا طاملا مل ترفع الرسية 
املرصفية عن كل حسابات املرشح، باالضافة اىل 

ضوابط اخرى غري موجودة يف القانون حاليا.

■ ماذا عن املاكينات االنتخابية لجهة فاعليتها 
وكيفية عملها؟

□ اثبتت هذه املاكينات االنتخابية قدرة عالية 
يف االنتخابات النيابية عام 2009 خصوصا، ويف 
كل  ان  اعتقد   .2010 عام  البلدية  االنتخابات 
عالية  درجة  لديها  اصبحت  السياسية  القوى 
من التقنيات االنتخابية واملاكينات واملندوبني، 

ومل ار شيئا جديدا عىل هذا الصعيد.

االستقطاب  بني  خلط  ايضا  هناك  كان   ■
السيايس والعائيل، فلمن كانت الغلبة؟

ال  اي  اللبنانية،  الطريقة  وفق  كانت  الغلبة   □

ان  مبعنى  معينة.  اماكن  يف  مغلوب  وال  غالب 
يلغ  السيايس كان موجودا ولكنه مل  االستقطاب 
وجود العائالت وامناط اخرى من التصويت. لذا 
اقول ان هناك درجة عالية من رضورة التفاهم 
بني كل هذه املكونات. ال ميكن االحزاب ان تلغي 
الحّيز العائيل، والعائالت ال تستطيع ان تقول ال 
اريد وجود االحزاب الذين هم اصال ابناء العائالت 
االنتخايب  املشهد  ان  اعتقد  لذلك  البلدة.  واهل 
السيايس  املكونني  من  مزيجا  دامئا  سيكون 
االحزاب  بوجود  العائيل  غري  وحتى  والعائيل، 
الشبابية  واملجموعات  واملستقلني  السياسية 

املحلية. رأينا ذلك يف اكرث من مكان يف لبنان

البرامج  ثقافة 
االنتخابية بدأت تدخل تدريجا 

اللبناني الى الواقع 

الوزير السابق للداخلية والبلديات زياد بارود.

إعداد: غاصب مختار، داود رمال، رضوان عقيل

نّحاس: غياب برامج إدارة شؤون الناس 
كلمة سياسة تحّولت إلى شتيمة

يف  نحاس  رشبل  الدكتور  السابق  الوزير  نشط 
كأحد  واالختيارية  البلدية  االنتخابات  مراحل 
املدين،  املجتمع  قوى  ضمن  من  املنادين،  ابرز 
دون  من  الدميوقراطية،  العملية  يف  باالصالح 
هذا  مع  التعامل  يف  الناس  قرف  يتجاهل  ان 

االستحقاق وغياب مرشوع ادارة شؤون الناس
يف حوار مع "االمن العام" يتحدث عن تجربته 

االخرية.

■ كيف تنظر اىل الشعارات التي رفعت خالل 
االنتخابات البلدية واالختيارية؟

نحو  عىل  ترددت  كلامت  ثالث  مثة   □
املدين.  واملجتمع  واالمناء  العائالت  استثنايئ، 
اخذنا  اذا  شيئا.  تعني  ال  مفردات  وهي 
العائالت نرى انه ال يوجد احد اال ُولد من ام 
اذا نظرنا اىل االمناء فهو ليس تعويذة  واب. 
امنا رشوط حياة الناس ودخلهم، اما املجتمع 
املدين فال اعرف ان كان  املقصود هو متييزه 
عن العسكري. هذه الكلامت الثالث ال تأخذ 
مدلولها الفعيل اال اذا فهمها الشخص عىل انها 
نقيض له، والتي هي اننا ال نشتغل سياسة. 

يبدي الوزير السابق الدكتور رشبل نحاس تشاؤما كبريا حيال مسار االنتخابات البلدية واالختيارية نتيجة ابتعاد الناس عن 
السياسة والشأن العام، بعدما تحولت يف واقعنا اللبناين اىل شتيمة، مسجال انطالقا من انخراطه املبارش يف هذه العملية جملة 

نقاط اساسية، ال تؤرش اىل تغيري فعيل يرتجم حجم االعرتاض الشعبي

او شأن عام تحولت يف  كلمة سياسة  فحتى 
كبرية  مشكلة  دليل  وهذا  شتيمة.  اىل  لبنان 
تنم عن قرف عند الناس من جهة، ومن جهة 
القدرة عىل تصور مرشوع  اخرى دليل عدم 

بديل الدارة شؤون الناس.

■ ملاذا ملسنا االرباك يف تحديد ابعاد االستحقاق 
بني االمنايئ والسيايس؟

وان  خصوصا  شيئا،  يل  تعني  ال  امناء  كلمة   □
البلديات ال تعمل شيئا، وما يفهمه الناس من 

البلدية فعليا هو الخدمات. اىل جانب التنكر 

الوزير السابق الدكتور رشبل نحاس. 

 الملف
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التي اصبحت تهمة، االمناء يغلف  للسياسة 
العالقات  منها  الكثري  يشوب  التي  الخدمات 
الزبائنية، واالرباك يأيت من االمتعاض من االداء 
العام يف البلد الذي يوسم بأنه سيايس من ناحية، 
مسائل  عىل  االفق  اقتصار  اخرى  ناحية  ومن 

بسيطة التي هي منافع صغرية وخدمات.

■ هل ترى قدرة عىل تطبيق هذه الشعارات، 
مع مالحظة طرح برامج خالل االنتخابات؟

فحرشوا  الباقون  اما  برامج،  قدموا  قليلون   □
وقدموا برامج مستنسخة ومتشابهة ومضحكة. 
الشعارات التي رفعت فارغة اساسا لدرجة انها 
ال تعني شيئا، وتحولت مع الربامج اىل نوع من 
طقس، وال احد لديه النية لتطبيق اي يشء، وال 
مل  القانون.  يف  البلديات  بدور  دراية  عىل  احد 
الدولة  بلدية  اصل 1058  بلدية من  اي  تقاض 

لتحصيل حقوقها املالية.

■ كيف نظرت اىل التحالفات االنتخابية؟
□ التحالفات االنتخابية كانت متوقعة ومل يكن 
تحالفات  استعرضنا  اذا  مفاجئ.  يشء  هناك 
بريوت، وتحالف "امل" و"حزب الله"،  وتحالف 
التي  اللبنانية"  الحر" و"القوات  الوطني  "التيار 
لزعامات  كلها  انها  نرى  مسبقا،  معلنة  كانت 
طائفية، وتاليا اي انتخابات تعترب وجع رأس لهذه 

التحالفات  كانت  حصولها  ومبجرد  الزعامات، 
طبيعية جدا.

هذه  يف  حارضا  السيايس  املال  وجدت  هل   ■
االنتخابات؟

□ املال السيايس حرض بقوة. مل يتم تأليف هيئة 
االرشاف عىل االنتخابات، والدعايات االنتخابية 
رشاء  لعمليات  تسجيالت  هناك  استمرت. 
املندوبني،  عدد  يكفي  وقاحة.  بكل  االصوات 
وسيلة  هي  التي  املندوبني  من  الجيوش  هذه 
مقابل  يف  تأدية  حسن  وضبط  للرشوة  ملتوية 
الرشوة ضامن حضور املرتيش لالقرتاع، فهذا ميكن 
تسميته الشكل الرشعي للرشوة. اما االشكال غري 

الرشعية فحدث وال حرج، وعىل عينك يا تاجر.

■ ماذا عن املاكينات االنتخابية لجهة فاعليتها 
وكيفية عملها؟

املاكينات االنتخابية اساسا وما عملها؟  □ ملاذا 
انها متنع الناس من الرتشح لذلك تضغط للتزكية. 
املاكينات االنتخابية لجهة فاعليتها وكيفية عملها 

كلها ادوات ضغط ورشوة.

■ كان هناك خلط ايضا بني االستقطاب السيايس 
والعائيل؟

ام  لبنان  يف  سيايس  حزب  يوجد  هل  بداية   □
ليست  العائالت  ان  يقال  عائلية.  االحزاب  كل 
احزابا، ولكن االحزاب هي من العائالت. ال يوجد 
السيايس  الحزب  هو  ما  اذا رشحنا  اساسا.  فارق 
عملهم  ينظمون  الناس  من  مجموعة  انه  نقول 
معينة غري  قضايا  مواقف من  اتخاذ  اساس  عىل 
مواقفهم  ان  عىل  ويراهنون  االخرين،  مواقف 
تجعل الناس تنضم اليهم اكرث واكرث حتى يصلوا 
ينطبق عليه هذا  السلطة. دلوين عىل حزب  اىل 
التعريف. اليوم اذا اخذنا سبعة مواضيع اساسية 
كالتي يختلف عليها يف بالد العامل، واخذنا االحزاب 
اللبنانية، فهل يف االمكان تبيان موقف كل حزب 
من هذا املوضوع؟ من املؤكد ان ليس لديهم اي 
موقف من اي موضوع. هل يحاولون كسب تأييد 
مواطنني جدد؟ طبعا ال الن كل حزب يعمل ضمن 
طائفة معينة. هذه االحزاب التي ليس لديها طرح 
هذا  اساس  عىل  تحاول  وال  معينة،  مسائل  من 
استقطاب مواطنني من حوله، هل يصح  الطرح 
عليه التعريف املتداول لكلمة حزب؟ طبعا ال. يف 

الخالصة ال الحزب حزب، وال العائلة عائلة.

االنتخابات،  هذه  يف  مشاركتك  منطلق  من   ■
البلدية  االنتخابية  العملية  تقيم  كيف 

واالختيارية؟
الظرف  هذا  استغالل  اساس  عىل  شاركت   □
ليك ننجز شيئا مختلفا وليس عىل هذا االساس 
لها  عالقة  فال  اللعبة،  تدار  كام  اما  القائم. 
بالحياة اليومية وال بالطرح السيايس، انها مرتبة 
معينة من الوجاهات التي تتبارز ليك تحظى 
فيها  كانت  التي  تلك  من  رتبة  اعىل  مبواقع 
قبال. الخالصة ان لدينا سلطة فاقدة للرشعية 
بأعني الناس، امنا التعبري عن هذا الوضع بصوغ 
يشء منطقي مقابل اىل اليوم مل يختمر. درجة 
امتعاض الناس عالية جدا، ودرجة بلورة بدائل 

ال تزال متدنية جدا.

درجة امتعاض الناس 
عالية، وبلورة بدائل 

ال تزال متدنية 
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وقت  يف  ايار،  يف  واالختيارية  البلدية  االنتخابات  والبلديات  الداخلية  وزارة  انجزت 
اال  اجرائها.  يف  التشكيك  يف  ساهم  قد  كان  البالد،  يف  السيايس  للواقع  تبعا  قيايس 
ان الوزارة بارشت التحضريات اللوجستية واالدارية واالمنية واالجرائية وعممتها عىل 

الرأي العام، بغية اقناعه بجدية حصول االستحقاق

واالختيارية  البلدية  االنتخابات  انتهت   
خالل اربعة اسابيع يف املحافظات اللبنانية 
الهرمل،  ـ  وبعلبك  والبقاع  بريوت  الثامين، 
الجنويب،  ولبنان  الجنوب  لبنان،  جبل 
السحر  يشبه  مبا  جرت  وعكار.  الشامل 
مفاصلها  بكل  االجرائية  العملية  من حيث 
الثغر  بعض  شابتها  وان  وتفاصيلها، 
واملالحظات التي يفرتض انها كانت موضع 
تقييم شامل من املعنيني يف وزارة الداخلية 
والبلديات، لتفاديها يف اي انتخابات مقبلة، 
املوعود  االستحقاق  منها.  النيابية  السيام 

االقرب يف الربيع املقبل. 
املركزي،  االمن  مجلس  رس  امني  رشح 
الداخلية  وزارة  يف  املشرتكة  االدارة  مدير 
لـ"االمن  الخوري  الياس  العميد  بالتكليف، 
والتحضريات  االنتخابات  مراحل  العام" 

العميد الخوري: أجرينا تقييمًا لتفادي الثغر
ووضعنا تعديال يراعي ذوي اإلحتياجات الخاصة

الوزارة عىل  التي سجلتها  واملالحظات  لها، 
والناخبني  املرشحني  عىل  ثم  اوال  نفسها 
واالعالم والقوى السياسية ايضا، والخالصات 

التي ميكن استنتاجها.

■ كيف تحرضت وزارة الداخلية لالنتخابات 
البلدية واالختيارية وارشفت عليها؟

املشنوق  نهاد  الداخلية  وزير  وضع   □

ال بد من وضع قانون 
خاص بانتخاب املجالس 

واالختيارية البلدية 

العميد الياس الخوري.

املعنيني يف الوزارة منذ مطلع السنة يف قرار 
ان  علام  ايار،  يف  البلدية  االنتخابات  اجراء 
الجو العام يف البالد ويف الخارج كان يشكك 
يف امكان اجرائها. لكن اواخر العام املايض، 
العمل  فريق  بدأ   ،2015 االول  كانون  منذ 
االنتخابية،  للعملية  التحضريات  االسايس 
لالحوال  العامة  املديرية  يضم  وهو 
الناخبني،  قوائم  تعد  التي  الشخصية 
السياسية  للشؤون  العامة  واملديرية 
من  االدارية  التحضريات  اليها  يعود  التي 
رؤساء  وتحضري  االقرتاع  مراكز  تحديد 
االقالم والكتبة وسواها من امور، واملعنيني 
رئيس  املشنوق  الوزير  كان  االمني.  بالشق 
عام  منسق  وانا  املركزية  العمليات  غرفة 
نلمس  وكنا  عمل،  وضعنا خطة  العمليات. 
الوزارة  دعوات  مع  الالزم  التجاوب  عدم 
قامت  التي  واالعالنية  االعالمية  والحمالت 
يف  املعنية  والقوى  العام  الرأي  لوضع  بها 
مديرية  بدأت  االنتخابات.  اجراء  قرار 
القوائم  بارسال  عملها  الشخصية  االحوال 
املأل  عىل  لنرشها  املعنيني  اىل  االنتخابية 
مل  لكن  لالصول،  وفقا  تصحيحها  اجل  من 
يحصل تجاوب كاف من املواطنني الناخبني 
نشعر  مل  كام  االنتخابية،  القوائم  لتصحيح 
عىل  الحصول  لطلب  الناخبني  بحامسة 
بطاقات الهوية التي يتم مبوجبها االنتخاب 
البلد،  عىل  املسيطر  العام  املناخ  بسبب 
انتهت  مواعيدها.  يف  انتخابات  ال  وان 
برنامج  مع  العمل  خطة  وفق  التحضريات 
مصغرة  كخلية  دوريا  نجتمع  وكنا  زمني، 
يف ارشاف الوزير، وانجزنا املطلوب منا كام 

يجب.

مثال  معينة  صعوبات  واجهتم  هل   ■
رؤساء  وتأمني  االقرتاع  مراكز  تحديد  يف 
كام  وتدريبهم  والكتبة  واملراقبني  املراكز 
صناديق  ونقل  االقرتاع  ولوائح  يجب، 

االقرتاع وتحضري القوى االمنية املولجة امن 
االنتخابات؟

مرحلة  عن  التحضريات  مرحلة  لنفصل   □
هناك  الن  االنتخابية،  العملية  بدء 
مرحلة  االوىل  لالنتخابات.  مراحل  ثالث 
مهلة  مع  وتبدأ  تسبق  التي  التحضريات 
الناخب  ليقوم  االنتخابات  قبل  الشهر 
عىل  بجوالته  واملرشح  القوائم  بتصحيح 
هذا  يف  بواجبها  الوزارة  وقامت  الناخبني، 
التعميامت والبالغات وايضا  املوضوع عرب 
حض املرأة عىل املشاركة ترشيحا واقرتاعا. 
املرحلة الثانية هي بدء العملية االنتخابية. 
بعد  االنتخابات.  بعد  ما  الثالثة  املرحلة 
للمرحلة  بتقييم  نقوم  كنا  مرحلة  كل 
من  االوىل  الجولة  ان  ننىس  وال  السابقة. 
هي  محافظات  ثالث  يف  متت  االنتخابات 
وهي  الهرمل،   - وبعلبك  والبقاع  بريوت 
ان  الطبيعي  من  كان  كبرية.  محافظات 
التصديق  وعدم  الالمباالة  جو  يطغى 
بعض  حصل  ستجري.  االنتخابات  ان 
الوقت  وجود  عدم  كمثل  والثغر  االخطاء 
والكتبة  االقالم  رؤساء  لتدريب  الكايف 
االنتخابات.  اجراء  كيفية  عىل  واملندوبني 
اي  ان يف  االويل  التقييم  لذلك خرجنا من 
التدريب  سيجري  قريبة  مقبلة  انتخابات 

عىل ثالثة مستويات. االول تدريب االدارة 
هناك  كان  االنتخابات  هذه  ففي  ككل، 
حديثا،  معينون  وقامئقامون  محافظون 
دورهم  هو  ما  هؤالء  يعلم  ان  والهدف 
الثاين  املستوى  االنتخابات.  تجري  وكيف 
تدريب رؤساء االقالم ايضا ليعرفوا دورهم 
رشح  واالهم  الثالث  املستوى  بدقة. 
االنتخابية  العملية  واجراءات  ظروف 
للقضاة رؤساء لجان الفرز واصدار النتائج 
التكنولوجيا  اىل  اللجوء  وكيفية  ودورهم 
جرى  حيث  االصوات،  عدد  احتساب  يف 
وزارة  انتقاد  لالنتخابات  االوىل  املرحلة  يف 
نتائج  اصدار  يف  التأخري  عىل  الداخلية 
تأخر  الذي  اليدوي  الفرز  بسبب  بريوت 
التكنولوجيا  اعتامد  من  بد  ال  لذلك  كثريا. 
واصدار  للفرز  سهلة  وهي  الحديثة، 
مهلة  اعطيت  االنتخابات  بعد  النتائج. 
شهر لكل مديرعام معني شارك يف التحضري 
يجري  يك  االنتخابات  عىل  واالرشاف 
وااليجابيات  والثغر  للمشكالت  تقييام 
موسع  اجتامع  بعدها  وعقد  والسلبيات، 
التقييم  الجراء  الداخلية  وزير  حضور  يف 
لها.  والحلول  املقرتحات  ووضع  النهايئ 
وذلك تحضريا لالنتخابات النيابية التي قد 

تجري يف اي وقت.

واملخالفات  املالحظات  تلقيتم  كيف   ■
وكيف  القانون  انتهاكات  سميت  اوما 

عالجتموها؟
□ تقبلنا كل املالحظات واالنتقادات التي 
تلقيناها، وكان الالفت يف هذه االنتخابات 
تفيش ظاهرة استخدام املرشحني والناخبني 
التواصل  مواقع  واملندوبني  واملراقبني 
ملواكبة  الذكية  الهواتف  وعرب  االجتامعي 
وتعميم  االنتخابات،  يف  والصغرية  الكبرية 
صحيحا  اكان  فورا  يحصل  ما  كل  ونرش 
صدقية  ان  يهمنا  ما  لكن  خطأ.  او 
االنتخابات  وشفافية  الداخلية  وزارة 
كل  رغم  النتائج  يف  ظهرت  ونزاهتها 
الشكلية  واالخطاء  واملالحظات  الثغر 
االوىل  املرحلة  يف  خاصة  حصلت،  التي 
النتيجة  وفرت  وقد  والبقاع.  بريوت  يف 
صدقية  خصوصا  بريوت  يف  ظهرت  التي 
واملراقب  والناخب  املرشح  لدى  واقتناعا 
حصلت  التي  االصوات  نسبة  حيث  من 
الفائزة.  لالئحة  املنافسة  الالئحة  عليها 
تتجول  كانت  االقرتاع  صناديق  ان  قالوا 
يف الشوراع من منطقة اىل اخرى ما يفقد 
ان  ميكن  كيف  لكن  نزاهتها،  العملية 
كانت  االقرتاع؟  مراكز  اىل  الصناديق  ننقل 

من  الكاتب  او  املركز  رئيس  من  تنقل 

وزير الداخلية والبلديات نهاد املشنوق يف غرفة عمليات االنتخابات.

 الملف
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عنارص  بحامية  املحافظة  او  الوزارة 
التقط  االقرتاع، فهل  قوى االمن اىل مراكز 
احد صورا للصناديق وهي تنقل اىل مراكز 
االقرتاع؟ لو صوروها لوجدوا ان الصناديق 
بها  جرت  والتي  نقلت  التي  ذاتها  هي 
االنتخابات يف حضور املندوبني. لكن الذي 
للكاتب  صورا  التقط  البعض  ان  حصل 
وهو يحمل الصندوق فارغا من الرسايا اىل 
السيارة لنقله اىل مركز االقرتاع، واال كيف 
وسيارات  شاحنات  منلك  ال  نحن  ننقله؟ 
الصناديق.  لنقل  مخصصة  عسكرية 
الفرز  اماكن  اىل  تعود  الصناديق  كانت 
الثغر؟  عولجت  كيف  اما  ذاتها.  بالطريقة 
كانت تعالج خالل كل مرحلة من املراحل 
افضل  الالحقة  املرحلة  يجعل  ما  االربع 
العمليات  غرفة  وكانت  سبقتها،  التي  من 
تتابع كل شكوى حول ما حيك عن رشاوى 
رؤساء  مع  وتتواصل  وسواها،  ومخالفات 
املراكز والكتبة ومسؤويل القوى االمنية يف 
كل مركز، واستعملنا ايضا الهواتف الذكية 
التواصل  االنتخابات ومتابعتها عرب  ملراقبة 
مع الجميع. مل نكتف بالشكوى، بل طلبنا 
ان يوافونا بالصور الفورية واملعلومات عرب 
العملية  سري  حسن  من  للتأكد  الهواتف 
االنتخابية. بالنسبة اىل ما حيك عن رشاوى 
وردتنا  التي  الحاالت  بعض  تابعنا  علنية، 
رمبا  املرشحني  بعض  ان  ووجدنا  وتقصينا 
يعطي املندوب مئة دوالر مثال، لكن تبني 
وبعض  واملاء  االطعمة  لرشاء  تكون  انها 
الحاجات الرضورية كالنقليات مثال. اضافة 

ميكن  ال  دقيق  الرشوة  موضوع  ان  اىل 
بالشبهة.  ال  املشهود  بالجرم  اال  ضبطه 
املالحظات  كل  مالحقة  يف  نقرص  مل  لذلك 
الجرم  توافر  اذا  الرشوة  حول  والشكاوى 
املشهود لتحويله اىل القضاء. ال نخفي اننا 
اجرينا بعض التوقيفات يف حاالت املخالفة 
معني.  خبار  عىل  بناء  للقانون  الفاضحة 
اقرتاع  هي  واجهناها  مهمة  مسألة  هناك 
ذوي اإلحتياجات الخاصة، وقد وضع نص 
ما  عىل   2008 عام  االنتخاب  قانون  يف 
يراعي هذه الرشيحة، لكن ايا من الوزراء 
مذ  الوزارة  عىل  تعاقبوا  الذين  الثالثة 
العتبارات  عمليا  تطبيقه  يستطع  مل  ذاك 
كلها  تجري  ال  االنتخابات  ان  منها  كثرية، 
يف مراكز رسمية ليصري اىل تجهيزها لذوي 
مؤسسات  يف  بل  الخاصة،  االحتياجات 
ان  نستطيع  وال  دينية  او  تربوية  خاصة 
خاصة  غرف  انجاز  املؤسسات  هذه  نلزم 
االمرالثاين،  املالية.  كلفتها  اىل  نظرا  لذلك 
بذوي  لوائح شطب خاصة  اذا وضعنا  انه 
االحتياجات الخاصة يصبح هناك نوع من 
العاديني  االشخاص  وبني  بينهم  التمييز 
ونوع من العنرصية رمبا، وهذا قد يرفضه 
وزير  شكل  الوضع  هذا  بازاء  الكثريون. 
الداخلية خلية عمل ترأستها انا لوضع نص 
القانوين  النص  انجزنا  وقد  عميل،  قانوين 
تتعلق  االنتخاب  قانون  يف  فقرة  بتعديل 
لدرسه  قريبا  الوزير  عىل  سيعرض  بهؤالء، 
واذا اقره يحال اىل مجلس الوزراء ومجلس 
النواب. سنضع ايضا اقرتاحات اخرى حول 

التي وردتنا ال سيام عن  بعض املالحظات 
اقرتاع كبار السن والعجزة.

طابع  اتخذت  انتخابية  ■ حصلت حمالت 
واملناطقي  والسيايس  املذهبي  التحريض 
وحتى العنرصي، هل تركت ذيوال او اثرت 
عىل سري العملية االنتخابية وعىل النتائج؟

مجلس  اعضاء  انتخاب  قانون  ينص   □
لالرشاف  مستقلة  هيئة  وجود  النواب عىل 
عىل االنتخابات، يعود اليها مراقبة االنفاق 
االنتخايب واالعالن االنتخايب وضبط الصمت 
االنتخابات  قانون  يف  لكن  االنتخايب. 
وقد  الهيئة،  هذه  عىل  نص  ال  البلدية 
انتخابات  يف  تغييبها.  عىل  البعض  انتقدنا 
مع  موجودة،  الهيئة  هذه  تكن  مل   2010
لالرشاف   2009 عام  موجودة  كانت  انها 
نص  ال  وقتها، الن  النيابية  االنتخابات  عىل 
قانونيا يلزم الهيئة االرشاف عىل االنتخابات 
يف  نجتهد  ان  نستطيع  ال  ونحن  البلدية، 

ايجادها. 

االنتخابات  قانون جرت  اي  اساس  ■ عىل 
البلدية اذن؟

االنتخابات  تجري  ان  عىل  القرار  نص   □
النيابية،  االنتخابات  قانون  اساس  عىل 
النتخاب  خاص  قانون  وضع  يجب  انه  مع 

اعضاء املجالس البلدية واالختيارية.

■ ماذا عن االجراءات االمنية؟
حسن  يف  لحظة  التشكيك  استطيع  ال   □
يف  والجيش  الداخيل  االمن  قوى  اداء 
ابن  انا  اوال  لسببني:  االنتخابات  ضبط 
ان  اال  استطيع  وال  االمنية  املؤسسة  هذه 
اشهد لها بالحق، ولوال جهودهم ما كان يف 
االمكان ان تكون العملية االنتخابية سليمة 
العام  بد من شكر خاص لالمن  ونزيهة. ال 
االستعالمي  االمن  توفري  يف  جهوده  عىل 
املديرية  كانت  حيث  والالحق،  السابق 
تزودنا تقريرا اسبوعيا عن النقاط الساخنة 
لرنكز  قرية،  او  بلدة  اي  يف  االنتخابات،  يف 
كانت  كام  االمني.  بالضبط  مسبقا  عليها 
املعلومات  االنتخابات  يوم  خالل  تزودنا 

عن اي اشكاالت تحصل. 

20102016املحافظة
20.14%21%بريوت

49.02%49%البقاع

56%59%جبل لبنان

48.15%52%الجنوب والنبطية

45.30%50.22%الشامل وعكار

43.72%46%مجموع املعدل العام

مقارنة يف نسبة االقرتاع لإلنتخابات البلدية واإلختيارية 
بني عامي 2010 و2016

االنتخابات البلدية واالختيارية: ارقام رسمية.نسب املشاركة مقارنة بانتخابات 2010.
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خلفت  اللبنانيني.  يوميات  يف  عابرة  محطة  واالختيارية  البلدية  االنتخابات  تكن  مل 
نتائجها موجة من الحساسيات يف البلدات وضمن العائلة الواحدة، لكنها يف املحصلة 
الناخبني حيث  تربة  اختبارا يف  االحزاب  املواطنني. كذلك نفذت  عّبت عن خيارات 
قانون  عىل  بعد  الرسو  دون  من  وان  املقبلة،  النيابية  لالنتخابات  الجميع  يتحرض 

االنتخاب املنتظر

اإلنتخابات البلدية واإلختيارية إختبارٌ لألحزاب 
نجح اإلمتحان... وسقطت املحادل

واخرى  منطقة  بني  املقرتعني  نسبة  ترواحت   
بسبب طبيعة املعارك التي ارتفعت وتريتها اكرث 
التي  التعبئة  جراء  من  املسيحية،  املناطق  يف 

بلدية، يف  الحزبية يف  اكرث من  القوى  واكبتها 
وجه زعامات سياسية تقليدية استندت بدورها 
اىل بلوكات عائلية. بعد  االنتهاء من االستحقاق 

املقرتعني  مشاركة  نسبة  كانت  كيف     ■
البلدية  االنتخابات  يف  االخرية  الدورة  يف 

واالختيارية قياسا بانتخابات 2010؟
□  بقي معدل املشاركة نفسه يف الدورتني. 
هذه هي الكتلة التي تشارك يف االنتخابات 
يف  النسبة  وارتفعت  املناطق،  كل  يف 
البلديات التي شهدت معارك. بقي املعدل 
عىل حاله يف جونيه والقبيات وزحلة. كانت 
بريوت  السابقة يف  للدورة  مشابهة  النسبة 
تبني  الدورة االخرية.  مع حصول معركة يف 
ان الكتل الناخبة نفسها التي تتحرك يف كل 
صغرية  بلدات  مثة  املثال،  سبيل  عىل  مرة. 
منافسة  شهدت  كرسوان  يف  غوسطا  مثل 
وارتفعت  مجلسها،  مقاعد  الحتالل  كبرية 

نسبة املشاركة فيها.

■  ملاذا الحظنا ارتفاع املشاركة يف بلدات 
وانخفاضها يف اخرى؟

كل  يف  املعركة  طبيعة  اىل  االمر  يعود    □
بلدة. ام املعارك حصلت يف جونيه وعملت 
املواطنني  تنخيب  عىل  فيها  املاكينات 
القبيات مثال  وجلبهم اىل اقالم االقرتاع. يف 

بعد  الثانية  عند  االقرتاع  عملية  انتهت 
الناخبني دورا  الحامسة عند  تلعب  الظهر. 
يف املناطق الساخنة سياسيا وعائليا وتدفع 

بالناخبني اىل املشاركة.

■  هل كان االستعداد عند القوى السياسية 
يف هذه االنتخابات عىل املستوى نفسه؟

باكرب  االتيان  اىل  القوى  جميع  سعت    □
عدد من املقرتعني. يف كل املناطق حصلت 
يف  حصل  ما  ورأينا  حقيقية  انتخابات 
امل  حركة  مناطق  اىل  وصوال  طرابلس 
رئيس  شاهدنا  الجنوب.  يف  الله  وحزب 
بلدية محسوبا عىل الحركة خاض انتخابات 
حصلت  صيدا.  حارة  يف  الئحتها  ضد 
وزحلة  جزين  يف  ايضا  جدية  مواجهات 
عدة.  مناطق  ويف  بعلبك  يف  الشيعة  وعند 
طابعا  املسيحيني  عند  االنتخابات  اخذت 
الحر  الوطني  التيار  تحالف  شموليا بسبب 
نسبة  ان  لوحظ  اللبنانية.  القوات  وحزب 
اقل  املسيحيني  عند  الحزبية  السيطرة 
حيث  اخرى  طوائف  لدى  عليه  هي  مام 
ميارسون حاال من التمرد، وانا ال انتقص من 

الهبر: حمالت مرشحي البلديات
كلفت  120 مليون دوالر

اقوى املعارك في املناطق 
واالنتخابات  املسيحية، 

فيها لها طابع شمولي

ليبانون"  "ستاتيستكس  لرشكة  العام   املدير 
ربيع الهب.

البلدي بدأت ماكينات االحزاب مراجعة شاملة 
ملعرفة اين اصابت واين اخطأت. 

عن قراءة متأنية يف االنتخابات البلدية ودالالت 
عىل  وتداعياتها  السياسية  ومغازيها  ارقامها 
رسائل،  من  حملته  وما  املقبلة،  االستحقاقات 
لرشكة  العام   املدير  العام"  "االمن  حاورت 
ربيع  االنتخايب  الخبري  ليبانون"  "ستاتيستكس 
الهرب والباحث يف "الدولية للمعلومات" محمد 

شمس الدين.

بأس  اعداد ال  اللبنانية. مثة  املكونات  بقية 
عىل  متردت  املسيحيني  الناخبني  من  بها 
التيار والقوات ومن يلتزم هذين الفريقني، 
وهم من طينة طانيوس شاهني، صوتوا ضد 

االقطاع، ومن يؤيد االخري بقيوا معه.

عىل  الشيعي  الثنايئ  حال  تنطبق  امل   ■
يرجع  وهل  مناطقه،  يف  املسيحي  الثنايئ 

السبب اىل  انه ما زال فتيا؟
من  املسيحيني  مجموع  يحكم   ال   □
مترد  حاالت  وتحصل  واالقطاع،  االحزاب 
اىل  االخرون  يخضع  عموما  عندهم. 
جدية  معركة  تحصل  مل  اكرث.  قياداتهم 
اال  االشرتايك  التقدمي  الحزب  مناطق  يف 
بينام  ما،  حد  اىل  وكفرمتى  الشويفات  يف 
عند  الشاميل  املنت  يف  معارك  حصلت 
النائب ميشال املر الن رؤساء البلديات يف 
اقوى  معينة.  حاالت  شكلوا  املنطقة  هذه 
املسيحية.  املناطق  يف  حصلت  املعارك 
املناطق  هذه  يف  االنتخابات  حصول  لدى 
حدة  ستزيد  املقبلة،  الست  السنوات  يف 
تأيت  الرتاكامت.  ارتفاع  بسبب  املعارك 
النيابية  االنتخابات  نتائج  بحسب  العربة 
االنتخابات  التي ستقرر شكل  املقبلة فهي 
البلدية. ويعني هذا االمر ان املناطق التي 
نفوذ  سيرتاجع  والتيار  القوات  بها  ستفوز 
القوى االخرى وستحصل ردات فعل مهام 

النتيجة. كانت 

■ كيف قرأت نسبة املشاركة يف بريوت؟
يف  الفريقان  وفشل  سيئة،  كانت    □
انتخابات  سبقت  لو  الناخبني.  استقطاب 
سجلت  لكانت  بريوت  العاصمة  طرابلس 
الشامل.  لعاصمة  نفسها  النتيجة  االخرية 
حضورا،  مدينتي"  "بريوت  الئحة  حققت 
الواقع  رفض  عىل  عملت  تغيري  قوى  ومثة 
املحادل  وجه  يف  اقرتاع  حصل  تنجح.  ومل 
بريوت  انتخابات  اعيدت  لو   . السياسية 
بفارق  مدينتي"  "بريوت  ستفوز  اليوم 
يعمل  الرفض  قوى  اطار  بات  ملحوظ. 
القوى  عىل  املالحظات  من  كّم  ولديها 
وظهر  سياسيا،  الناس  اقرتع  السياسية. 
مل  بريوت.  بلدية  عىل  رىض  عدم  لديهم 

 .%22 العاصمة  يف  املشاركة  نسبة  تتخط 
لقد فشل الطرفان يف عملية التنخيب.

ارشاك  املستقبل  تيار  يستطع  مل  ملاذا   ■
يف  السنة  عند  والكبرية  الناخبة  الكتلة 

العاصمة؟
□  يرجع السبب االول اىل مشكالته املالية. 
مجموعة  وجود  عند  شاهدناه  ما  هذا 
يقرتعوا.  مل   عرمون  يف  ناخبيه  من  كبرية 
يعود هذا االمر كذلك اىل فشل يف املاكينة 
احيي  املطلوبة.  املالية  القدرة  توفر  وعدم 
الحملة التي نفذتها "بريوت مدينتي"، لقد 

خاضت معركة مميزة.

يف  املسيحي  التصويت  تقّيم  كيف   ■
بريوت؟

□  كنت افضل ان ال يقرتع املسيحيون ضد 
الئحة  يلتزموا  وان  السيايس،  العام  الجو 
الحريري حتى  الرئيس سعد  "البيارتة" مع 
املقبلة ما حصل مع  الدورة  ال يصيبهم يف 
يف  خرق  لو حصل  طرابلس.  يف  املسيحيني 
امام  لكنا  املسيحيني  حساب  عىل  بريوت 
كارثة. حصلت عصبية خاطئة يف العاصمة، 
والسؤال الذي نطرح: ملاذا ال تقسم بريوت 

اداريا اىل دائرتني او ثالث؟

■ ماذا حدث يف طرابلس؟
االحزاب  عند  كبري  تقني  خطأ  حصل   □
الحريري  سعد  الرئيسان  ميلك  مجتمعة. 
ارباع  ثالثة  اىل  يصل  ما  ميقايت  ونجيب 
اصوات املدينة اي  4 االف صوت.  يحتل 
النائب  يليه  االوىل  املرتبة  العزم"  "تيار 
السابق  الوزير  اىل  الصفدي  محمد 
ثم  االسالمية"  و"الجامعة  كرامي  فيصل 
املستقيل  الوزير  "االحباش". ربحت الئحة 
من  فريق  كل  اتكال  بسبب  ريفي  ارشف 
املعركة عىل  اديرت  هؤالء عىل اآلخر. ولو 
الئحة  لفازت  واحدة  مبرجعية  جيد  نحو 

تحالف هذه القوى.

■ العملية الناجحة يف ماكينة الوزير ريفي 
هي التي اوصلته ام اخطاء منافسيه؟

مع  عملت  جيدة  اعالمية  ماكينة  مثة    □

الوزير ريفي، وخلقت جوا يف املدينة وعند 
عملية  يطرح  ما  وهذا  ايضا،  االسالميني 
النيابية  االنتخابات  املستقبل.  يف  استفهام 
بعدما  والحريري  ميقايت  املقبلة سيجتاحها 
حصل عندهام سوء يف االدارة ما سيدفعهام 

اىل درس النتائج جيدا.

■ كيف توّصف ما رافق انتخابات زحلة؟
□  شهدنا معركة طاحنة اظهرت االنشقاق 
عن  صورة  وقدمت  املدينة،  يف  السيايس 
 ،2017 عام  النيابية  االنتخابات  تحالفات 
السيدة  اخطأت  مميزة.  نتائجها  وكانت 
عىل  املعركة  ادارتها  بعدم  سكاف  مرييام 
املنافس  والفريق  املطلوب،  التقني  النحو 
لها مل يدرها تقنيا ايضا عىل الوجه املطلوب.

■ ماذا حصل يف جونيه والقبيات وجزين؟
هذه  يف  جدا  قاسية  املعركة  كانت    □
التي  هي  الناجحة  االدارة  البلدات. 
بينام  البلدية،  اىل  حبيش  جوان  اوصلت 
االخر.  الفريق  عند  عدة  ادارات  عملت 
 70 سيكون  الفارق  ان  لحبيش  قلت 
يف  قاسية  كانت  املعركة  ملصلحته.  صوتا 
حبيش  هادي  النائب  كان  ايضا.  القبيات 
عىل  وحصل  صوتا  بـ46  فارق  اجواء  يف 
47 صوتا ملصلحته. يف جزين كانت فرعية 
للمرشح  محسوبة  النيابية  االنتخابات 
املسيحيني  باصوات  وربح  ابوزيد  امل 
يؤهله  ال  لكنه  اعطاه،  الشيعي  والصوت 
لربح معركة. مل تكن ماكينة التيار البلدية 
واالمر  املطلوب،  املستوى  عىل  جزين  يف 
يف  القوات  ماكينة  عىل  ينسحب  نفسه 

مناطق اخرى.

وفوز  صيدا  انتخابات  وضع  ترى  كيف   ■
ببلديتها؟ املستقبل  تيار 

□  لو سقط سعد الحريري يف صيدا القفل 
السيايس. بيته 

■ كيف كانت خالصة االنتخابات البلدية؟
عدم  املرشحني  امكان  يف  كان  جيدة.    □
يف  دوالر  مليون  بـ120  يقدر  مبلغ  دفع 

االنتخابية. حمالتهم 
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ونجاح  االنتخابات  اجراء  تقّيم  كيف   ■
السلطات املعنية يف امتامها؟

ان  اىل  يشري  البلد  يف  عام  جو  هناك  كان   □
حيال  شكوك  حصلت  تجرى.  لن  االنتخابات 
هذا االستحقاق اىل ما قبل اسبوع من محطتها 
وفقدان  الرتاجع  اىل  ادى  االمر  هذا  االوىل. 
الحامسة، وتاليا فان القوى الحزبية والعائلية 
استطاعت دخول االنتخابات عىل عكس عدد 
من الفاعليات العائلية، بسبب عدم قدرتها يف 
االنتخابية.  الوقت عىل تحضري ماكيناتها  هذا 
كان يجب ان تبدأ هذه االستعدادات من اول 
اكرب.  واعالمية  سياسية  حركة  لتوفري  السنة  
الداخلية والبلديات عىل وعدها  كانت وزارة 
يف اجراء االنتخابات يف موعدها. وكان قرارها 
اجواء  اشاعة  وسط  الخصوص  هذا  يف  حازما 

مقابلة ان االنتخابات لن تتم.

اىل  بالتزكية.  مجالسها  ولدت  بلديات  مثة   ■
ماذا يرجع االمر؟

بالتزكية  فازت  التي  البلديات  عدد  ناهز   □
دليل  وهذا   ،1331 اصل  من  بلدية   300
اىل  اضافة  سياسية،  توافقات  حصول  عىل 
االمر.  هذا  مواجهة  تستطع  مل  قوى  مثة  ان 
يف  التزكية  هذه  امتام  يف  االحزاب  ومتكنت 
منطقة  لكل  ان  الفتا  كان  الصغرية.  البلديات 
خصوصياتها. يف املناطق املسيحية كان الجميع 
يرتقب نتيجة التحالف بني التيار الوطني الحر 
والقوات اللبنانية، وكان من املفرتض ان يكون 
بلدية   400 يف  الفوز  اىل  ويؤدي  ومتينا  صلبا 
يف  خروق  . حصلت   480 اصل  من  مسيحية 
الحر االتفاق  التيار الوطني  مناطق ومل يلتزم 
االمر  االخرية  ومارست  اللبنانية،  القوات  مع 
كان  ما،  اىل حد  البلدات.  من  عدد  نفسه يف 
محك  يف  يخترب  ومل   جيدا،  التحالف  هذا 
البرتون  سيايس بل يف محك عائيل واهيل. يف 
معارك يف  الطرفان  قويا وخاض  كان  والكورة 
وجه منافسني لهام يف بلدات تضم انصارا لتيار 
االجتامعي  القومي  السوري  والحزب  املردة 
القوات  تخض  مل  جونيه  يف  اخرى.  وقوى 

املعركة مبارشة،  وحاول الثنايئ اثبات حضوره 
يف انتخابات تنورين وحصال عىل رقم مقبول، 
النتيجة  الختلفت  ضمنها  شاتني  بقيت  ولو 
حافظت  عموما،  التيار.  مصلحة  يف  وصبت 
مواقعها  عىل  استثناء  دون  من  االحزاب 
برتاجع  االمر  هذا  تبلور  شعبيتها.  وتراجعت 
حصلت  منافسة  لوائح  وبروز  االقرتاع  نسبة 
التيار  ربح  االصوات.  من  معينة  نسبة  عىل 
عرشات  بفارق  النفس  بشق  جونيه  معركة 
االصوات. حصل االمر نفسه يف معقل القوات 
يف برشي. حتى يف الجنوب تشكلت لوائح يف 
وجه حزب الله وحركة امل يف الخيام ورصيفا 
دور  وبرز  واحدثت خروقا.  وكفررمان وحوال 
اسايس للحزب الشيوعي يف مروحة ترشيحاته 
مل  وان  الجنوب  يف  حضوره  واثبت  االفقية، 

يحقق فوزا كاسحا.

■ كيف كانت حال ثنايئ الحركة والحزب؟
لبنان  يف  بلدية   179 يف  الطرفان  دخل   □
بلدية،  واستطاعا تحقيق فوز مريح  يف 140 
هذا   .%70 عىل  تزيد  بنسبة  نجاحا  وحققا 
حصلت  عموما  الثانية.  للمرة  يتكرس  االمر 

منافسة يف وجه كل االحزاب.

حققه  وما  بريوت  انتخابات  عاينت  كيف   ■
تيار املستقبل فيها ويف مناطق اخرى؟

□ اعتقد ان تيار املستقبل حاول الخروج من 
املعركة  خوض  وقرر  والسياسية  املالية  ازمته 
يف  للمنارصين  الخيار  تاركا  الكربى،  املدن  يف 
يف  رس  كلمة  عىل  االبقاء  مع  االخرى  االماكن 
يحافظ  ان  استطاع  تلك.  او  الجهة  دعم هذه 
نتائجه  تقارن  وال  الحضور،  من  ادن  حد  عىل 
مبتعدا عن  عام 2010  التي حققها  بالحصيلة 
يف  خسارة.  عليه  تسجل  ال  بذلك  املنافسة. 
من  بريوت، ومتكن  ربح يف  انه  القول  االمكان 
ايصال املرشحني الـ24 اىل البلدية. كرر الرئيس 
مدينتي"  "بريوت  الئحة  ان  الحريري  سعد 
ليست خصام سياسيا له، ومل تكن عنده مشكلة 

يف العاصمة لو حصلت عىل 30 الف صوت. 

شمس الدين: ال مفر من النسبية
والداخلية اعدت االنتخابات جيدا

لم تسجل عمليات 
رشى ودفع اموال كالتي 

حصلت سابقًا

محمد  للمعلومات"  "الدولية  يف  الباحث 
شمس الدين.

■ كيف سيكون مستقبل "بريوت مدينتي"؟
يف  الحركة  هذه  مستقبل  ننتظر  ان  علينا   □
يف  دور  اي  لها  يكن  مل  ال   فاذا  العاصمة،  
ومنتهية.  ظرفية  حركة  تكون  املقبلة  املرحلة 
ينبغي حاليا ان ال نحكم عليها سلبا او ايجابا. 
اذا مل تستطع تجسيد الثقة التي نالتها يف عمل 
مستمر، تكون لظرف انتخايب انتهى وقته، واذا 
صيدا  يف  اخرى.  بامور  تبرش  فانها  استمرت 
واجه تيار املستقبل التنظيم الشعبي النارصي 
واستطاع تأكيد حضوره ودوره يف املدينة حتى 
ان  دون  ومن  املقرتعني،  نسبة  تراجعت  وإن 
يتم استقدام ابنائها الذين يقيمون يف الخارج. 
تاليا ال ميكن القول ان تيار املستقبل انهزم يف 
بريوت وصيدا. اما يف طرابلس فان التيار شارك 
هو  ميقايت  نجيب  الرئيس  وكان  الئحة،   يف 
الخارس االول يف املدينة. ما حصل هو وجود 
تحالف اعلن عن ارتياحه اىل قواعده وشعبيته، 
باالنتقام فاقرتعت  القواعد عليه  وردت هذه 
ضده لعدم التفاتته اليها. استطاع اللواء ارشف 
ريفي استقطاب نخب يف املجتمع الطرابليس 

اىل  االنتخابات  وادت  وصدقية،  حيثية  متلك 
النتيجة التي انتهت اليها. مثة تعاون مع ريفي 
محسوب عىل جهات سياسية عدة، اضافة اىل 
وجوه يف املجتمع املدين، فاستغل هذا الحدث 

الكبري.

■ يف محصلة هذه االنتخابات اين ايجابياتها؟
□ مجرد اجراء االنتخابات وعدم الدخول يف 

وزارة  اتخذت  جيد.  امر  والتأجيل  التمديد 
هذه  مواكبة  يف  جيدة  اجراءات  الداخلية 
التي  والشوائب  باالخطاء  مقارنة  العملية، 
السابق. مل تسجل عمليات  كانت تحصل يف 
تحدثت  يحصل.  كان  كام  اموال  ودفع  رىش 
الخصوص،  هذا  يف  ارقام  عن  جمعيات 
يف  نعرفه  مبا  قياسا  بسيطة   تبقى  انها   اال 
االنتخابات من دفع اموال وضغوط سياسية. 

لكن ال بد من تعديل قانون البلديات واقرار 
ينبغي  البلدية.  لالنتخابات  خاص   قانون  
الـ18 عضوا  النسبية اقله يف مجالس  تطبيق 
وما فوق التي تتمثل يف 61 بلدية، والتحضري 
االنتخابات  يف  الكربى  البلديات  يف  للنسبية 
املقبلة. لتكن هنا عىل مراحل، ومن االفضل 
ان تتكتل البلديات املتجاورة التي تتألف من 

تسعة اعضاء.

  الفائزة بالتزكيةعدد البلدياتالقضاء

393النبطية

375جزين

4611الزهراين

6213صور

266مرجعيون

368بنت جبيل

162حاصبيا

294زحلة

316البقاع الغريب

2610راشيا

7416بعلبك

82الهرمل

405جبيل

547كرسوان

5414املنت

467بعبدا

5712عاليه

749الشوف

30طرابلس

372الكورة

294البرتون

125برشي

318زغرتا

12828عكار

343املنية - الضنية

نسبة االقرتاعالقضاء

26,9%طرابلس

43,8%الكورة

54,4%البرتون

57,2%املنية- الضنية

61,6%عكار

36,6%برشي

36,7%زغرتا

20,1%بريوت

52,6%زحلة

34,5%راشيا

62%بعلبك

45%الهرمل

42%البقاع الغريب

66%جبيل

58,3%املنت

58,3%الشوف

53,6%كرسوان

62,8%عاليه

52%بعبدا

50,2%صيدا

57%صور

49%جزين

53%النبطية

42,5%مرجعيون

34,4%حاصبيا

 49%بنت جبيل

عدد اعضاء املجالس البلدية 12,249 عدد البلديات 1031  عدد الناخبني يف لبنان  3,625,000

 نسب اإلقرتاع املئوية يف اإلنتخابات البلدية 
وتوزعها عىل األقضية:

 وفق »الدولية للمعلومات«، توزعت البلديات التي فازت بالتزكية 
يف األقضية يف اإلنتخابات البلدية كاآليت: 
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غاصب مختار

تابع وزير االعالم رمزي جريج التغطية االعالمية الرسمية والخاصة لالنتخابات البلدية 
الخاص  االعالم  االداء السيام يف  املنرصم، وسجل مالحظات عىل  أيار  يف  واالختيارية 
الذي ـ كام يقول ـ ترصف احيانا بانحياز اىل هذه الجهة او تلك. بيد انه اعتب ذلك امرا 

طبيعيا من جراء وضع االعالم الخاص نتيجة ارتباطه بقوى سياسية

نظرة  جريج  رمزي  االعالم  لوزير 
ايجابية اىل االعالم يف لبنان، رغم بعض 
عليه.  يسجلها  التي  واملالحظات  الثغر 
وسبل  املستقبيل  دوره  اىل  رؤية  لديه 
االعالمي  الوضعني  واولويات  تطويره، 
تطوير  حيال  وبخاصة  والسيايس، 
املريئ  لالعالم  الوطني  املجلس  دور 

واملسموع. 
يعطي  العام"  "االمن  مع  حوار  يف 
رافق  الذي  االعالمي  لالداء  تقييمه 
واالختيارية  البلدية  االنتخابات 

والخطوات الالحقة املطلوبة.

الرسمي  االعالمني  اداء  رأيت  كيف   ■
البلدية  االنتخابات  يف  والخاص 
محايدين  كانا  هل  اخريا،  واالختيارية 

وموضوعيني ام متحيزين؟ 
اللبناين  االعالم  بأن  االعرتاف  يجب   □
البلدية  لالنتخابات  كافية  بتغطية  قام 
اقول  وال  العام  االعالم  واالختيارية. 
وجه  احسن  عىل  دوره  ادى  الرسمي، 
سواء من خالل الوكالة الوطنية لالعالم 
خالل  من  او  اللبنانية،  االذاعة  او 
تلفزيون لبنان. وقد نوهت بهذا الدور 
وزارة  اىل  حرضت  قد  وكنت  حينه،  يف 
االعالمية  التغطية  ملواكبة هذه  االعالم 
والحيادية.  باملوضوعية  اتسمت   التي 
فقد  الخاص،  االعالم  اىل  بالنسبة  اما 
البلدية  االنتخابات  بتغطية  ايضا  قام 
انه  عىل  كاملة،  تغطية  واالختيارية 
القوى  بعض  مع  ارتباطه  بسبب 

وزير اإلعالم: نفتقد إلى قانون 
ينظم التغطية اإلعالمية لإلنتخابات 

اىل هذه  متحيزا  احيانا  كان  السياسية، 
يف  طبيعي  امر  وهو  تلك.  او  الجهة 

لبنان بسبب وضع االعالم الخاص.

الرسمي  االعالم  اداء  عكس  هل   ■
موقف الحكومة عموما من االنتخابات 
والتحالفات  واالختيارية  البلدية 
او  والتجرد  املوضوعية  لجهة  والنتائج، 

لجهة الرتويج لجهة ما؟
من  موقف  للحكومة  يكن  مل   □
ايد  وإن  والتحالفات،  االنتخابات 
الحزيب  انتامئهم  بسبب  الوزراء  بعض 
ـ  الشخصية  بصفتهم  ـ  والسيايس 
هنا  املالحظة  تجدر  املرشحني.  بعض 
االعالم  ينظم  قانون  اىل  نفتقد  اننا  اىل 
باالنتخابات  يتعلق  ما  يف  االنتخايب 
املساواة  حيال  واالختيارية  البلدية 
االعالمي،  الظهور  يف  املرشحني  بني 
االيام  خالل  االنتخايب  الرتويج  وعدم 
او  االنتخابات،  تسبق  التي  االخرية 
االنتخابيني.  واالعالن  االنفاق  لجهة 
شوق  اظهرت  البلدية  االنتخابات  لكن 
الدميوقراطية  املامرسة  اىل  اللبنانيني 

االعالم الخاص انحاز 
الى بعض القوى 

السياسية، وهذا طبيعي 
تركيبته  بحكم 

الوطني  املجلس 
لالعالم رصد مخالفات، 

اقتراحات  وسيقدم 
املمكنة بالتدابير 

هذه  شاب  وإن  االقرتاع،  خالل  من 
بد  ال  الشوائب.  بعض  االنتخابات 
الداخلية  وزير  بدور  التنويه  من  هنا 
جيش  من  االمنية  واالجهزة  والبلديات 
وقوى امن داخيل يف توفري االمن خالل 
تكون  ان  يف  ونأمل  االنتخابات.  تلك 
لالنتخابات  متهيدا  االنتخابات  هذه 
لعدم  حجة  من  يعد  مل  التي  النيابية 
الدستوري.  االستحقاق  عند  اجرائها 
رئيس  انتخاب  يتم  ان  كذلك  ينبغي 
االنتخابات،  تلك  قبل  للجمهورية 
انتظام عمل  انتخابه مفتاح  باعتبار ان 
كونه  الدستورية،  املؤسسات  سائر 

حجر الزاوية يف نظامنا السيايس.

الوطني  املجلس  لدور  تقييمكم  ما   ■
تسعون  هل  واملسموع؟  املريئ  لالعالم 
العقوبات  واتخاذ  صالحياته  تعزيز  اىل 

يف حال حصلت مخالفات؟
تقوم  مستقلة  ادارية  هيئة  املجلس   □
الذي  للقانون  وفقا  محددة  بوظيفة 
مثة  استشارية.  صالحياته  ان  اال  انشأه، 
اللجنة  يف  درسه  يتم  قانون  مرشوع 
لتوسيع  واالتصاالت  لالعالم  النيابية 
صالحيات املجلس الوطني لالعالم. كنت 
متارس  ال  ان  عىل  التوجه،  لهذا  داعام 
وفقا  تشكيله  بعد  اال  الصالحيات  هذه 
القانون  يف  املحددة  التعيني  لرشوط 
القانون،  صدور  انتظار  يف  الجديد. 
االعالم  وزارة  بني  وتنسيق  تعاون  مثة 
بالدور  يقوم  الذي  الحايل  واملجلس 
يف  قام  وهو  القانون.  يف  له  املحدد 
املخالفات  بعض  برصد  االخرية  املرحلة 
وسائل  بعض  من  املرتكبة  والتجاوزات 
اقرتاحات  تقديم  صدد  يف  وهو  االعالم، 
اىل وزير االعالم، ومن خالله اىل مجلس 

الوزراء، يف شأن التدابري املمكن اتخاذها 
املرتكبة. بسبب املخالفات 

عن  مسؤوال  عموما  االعالم  كان  هل   ■
تسييس االنتخابات والشحن والتحريض 
بعض  يف  لالسف،  ويا  اتخذت،  التي 

االماكن اتجاهات مذهبية وطائفية؟
امنايئ  طابع  لها  البلدية  االنتخابات   □
الالمركزية  ضمن  تندرج  وهي  ومحيل، 
الطائف  اتفاق  عليها  نص  التي  االدارية 
هامشا  مثة  لكن  الدستور.  يف  وكرسها 
سياسيا طغى احيانا عىل الطابع املحيل، 
ذلك  بسبب  الكربى.  املدن  يف  وبخاصة 
افسح يف املجال امام الرصاعات السياسية 
مع  االنتخابات  هذه  احيانا  تطبع  ان 
ومن  وتحريض  شحن  من  رافقها  ما 
خطابات ال تخلو من التطرف والتشنج. 
بالطبع،  الشحن  هذا  يعكس  االعالم 
يف  مرتبط  الخاص  االعالم  ان  السيام 
املتصارعني  السياسيني  باالطراف  غالبيته 
عىل  متنيت  قد  كنت  االنتخابات.  يف 
املهنية  املناقبية  التزام  االعالم  وسائل 
يف  دورا  لها  الن  واالعتدال،  والرصانة 
السلم  وتغليب  التشنجات  تخفيف 

االثارة  عىل  الوطنية  واملصلحة  االهيل 
والسبق الصحايف. غري ان هذا التمني مل 

يلق التجاوب الكايف. 

املناطق  بعض  نتائج  ان  ترى  هل   ■
النيابية  ميكن اسقاطها عىل االنتخابات 
بسبب  مختلفة  انها  ام  حصلت،  اذا 
والعالقات  العائلية  الخصوصيات 

االهلية؟

يتبني  رسيعة،  سياسية  قراءة  يف   □
قد  التعددية  ان  االنتخابات  نتائج  من 
ميكن  ال  وانه  النتائج،  تلك  يف  ظهرت 
بتمثيل  يستأثر  ان  سيايس  لفريق 
االتجاهات.  املتنوعة  الناخبة  الهيئة 
دورا  املدين  للمجتمع  ان  يتبني  كذلك 
يرتجم  مل  ولو  حتى  تجاهله،  ميكن  ال 
الدور  وهذا  النتائج.  يف  كاف  نحو  عىل 
البلدية  الحياة  يف  للتجدد  بداية  يشكل 
االنتخابات  اىل  بالنسبة  اما  والسياسية. 
انتخاب  بعد  تتم  ان  فيجب  النيابية، 
لقانون  وفقا  للجمهورية  جديد  رئيس 
التمثيل  يؤمن  لالنتخابات  جديد 
االنتخابات،  نزاهة  ويضمن  الصحيح، 
فيسد الثغر واالنتهاكات التي ظهرت يف 
واالختيارية.  البلدية  االنتخابات  خالل 
غري انني اخىش ما اخشاه هو ان تؤدي 
فريق  كل  ورغبة  السياسية  االنقسامات 
قياسه  عىل  االنتخاب  قانون  يكون  بأن 
فتتم  القانون،  هذا  مثل  اقرار  عدم  اىل 
قانون  اساس  عىل  النيابية  االنتخابات 
شوائب.  من  يعرتيه  ما  رغم  الستني 
لقانون  وفقا  االنتخابات  اجراء  ان  غري 
عدم  من  افضل  الطموحات  يلبي  ال 
له  ممدد  مجلس  عىل  واالبقاء  اجرائها، 

عىل نحو غري طبيعي.

قرارات  من  تتخذوا  ان  ميكن  ماذا   ■
يف حال جرت االنتخابات النيابية لتاليف 
حصول ثغر او انتهاكات اعالمية كالتي 

حصلت يف االنتخابات البلدية؟
جديد  قانون  هناك  يكون  ان  يجب   □
التمثيل  يؤمن  النيابية  لالنتخابات 
االنتخابات،  نزاهة  ويضمن  الصحيح 
املرشحني.  بني  املساواة  لجهة  وخصوصا 
عىل  السهر  مسؤولية  تناط  ان  يجب 
تطبيق احكام القانون بهيئة مرشفة عىل 
وقضاة  اعالميني  تضم  االنتخابات  هذه 
للمحامني، ويتسم عملها  ونقباء سابقني 
متناهية،  وموضوعية  وحيادية  بشفافية 
فرتاقب التجاوزات سواء قبل االنتخابات 

ام خاللها.

السياسي  الهامش 
طغى احيانا على الطابع 

لالنتخابات املحلي 
وزير االعالم رمزي جريج.
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واكب االعالم املريئ واملسموع االنتخابات البلدية واالختيارية بكثري من االهتامم 
من  حملته  مبا  كامل،  شهر  طيلة  لها  فضاءه  وافرد  ولوجستيا،  سياسيا  واملتابعة 
تحالفات وترتيبات، وتركيب لوائح، ودعم سيايس، ومواكبة امنية. بذل جهدا كبريا 
يف التغطية، لكنه وقع يف بعض االخطاء السباب متنوعة، ما يوجب تقييم عمل 

املؤسسات االعالمية يف مراحل االنتخابات

ساهمت الوكالة الوطنية لالعالم مع شقيقتها اذاعة لبنان يف توفري اوسع تغطية 
عىل  االعتامد  عب  واالختيارية  البلدية  لالنتخابات  ومسموعة  مقروءة  اعالمية 
عرشات املندوبني الذين انترشوا يف كل االقضية، من الجنوب اىل الشامل، مرورا 

بالعاصمة بريوت وجبل لبنان، وصوال اىل البقاع

كان يفرتض ان يتوىل املجلس الوطني لالعالم 
املريئ واملسموع مهمة مراقبة اداء محطات 
من  الكثري  يف  الخاصة  واالذاعات  التلفزة 
واالمنية  السياسية  واملفاصل  االستحقاقات 
واالقتصادية واالجتامعية. لكن دور املجلس 
البلدية  االنتخابات  يف  السيام  اخريا،  تراجع 

واالختيارية بحيث مل نسمع له صوتا. 
عبد  املجلس  رئيس  التقت  العام"  "االمن 
يف  املجلس  صوت  لسامع  محفوظ  الهادي 
االنتخابات  خالل  االعالمية  املؤسسات  اداء 

واالختيارية.  البلدية 

املريئ  االعالم  لتغطية  تقييمك  هو  ما   ■
واالختيارية؟  البلدية  لالنتخابات  واملسموع 
خيارات  عىل  مؤثرا  أم  محايدا  كان  هل 

والنتائج؟ الناخب 
بعيدا  ليس  االعالم  ان  ننىس  ال  ان  ينبغي   □
االنقسامات  من  وال  القائم،  االصطفاف  من 
يصوغها  التي  والتحالفات  املوجودة  الحادة 
ان  ينبغي  القانون  يف  السيايس.  املجتمع 
يكون االعالم موضوعيا يتوخى دقة املعلومة 
وصحتها، وال يحق له ان يأخذ منحى سياسيا 
املريئ  االعالم  الن  فريق  اي  اىل  منحازا 
الشاشة  عام.  ملك  والفضاء  الفضاء  يستخدم 
التأثري  من  الكثري  ومتتلك  بيت  كل  تدخل 
بني  العالقة  حيث  املكتوب  لالعالم  خالفا 
احادية،  املتلقي شخصية  والقارىء  الصحيفة 
صحيفة  اي  يختار  ان  املتلقي  ويستطيع 
تتوجه  ان  الصحيفة  ميكن  كذلك  بها.  يقتنع 
مرفقا  يستخدم  باعتباره  للمريئ  خالفا  بالرأي 
الرتخيص  املرئية  املؤسسة  اعطيت  وقد  عاما، 

برنامجا  لالعالم  الوطنية  الوكالة  اعتمدت   
االنتخابات  تغطية  يف  وشامال  مفصال  دقيقا 
حتى  والقرى،  والبلدات  املدن  يف  البلدية 
بالتزكية.  البلديات  فيها  فازت  التي  تلك 
اللبنانية  االذاعة  يف  مامثل  عمل  واكبها 
مل  املناطق.  كل  يف  املنترشين  املندوبني  عرب 
تكتف بتوفري املعلومات االنتخابية فحسب، 
نشاطات  من  وواكبها  سبقها  ما  وفرت  بل 
ادارية  وتحركات  ومواقف  وامنية  لوجستية 
الطرقات  حال  اىل  وصوال  وسياسية،  رسمية 

والطقس. 
لور  لالعالم  الوطنية  الوكالة  مديرة  رشحت 
التحضريات  تفاصيل  العام"  لـ"االمن  سليامن 
االنتخابية،  العمليات  الزمت  التي  واملواكبة 
الوكالة  من  املندوبون  به  قام  الذي  والجهد 

واالذاعة.

مع  الوطنية  الوكالة  تعاطت  كيف   ■
البلدية واالختيارية؟ االنتخابات 

الوكالة  عىل  تقترص  ال  كمديرة  مسؤوليتي   □
االخبار  ايضا  تشمل  بل  فحسب،  الوطنية 
يوم  لبنان.  اذاعة  يف  السياسية  والربامج 

رئيس املجلس الوطني لإلعالم:
مهمة مراقبة اإلنتخابات ُسحبت منا 

مديرة الوكالة الوطنية لإلعالم:
لم نتحّيز إلى أحد ولم نتلق أي شكوى

عىل  يركز  جامعا  وطنيا  خطابا  متلك  ان  عىل 
املريئ  االعالم  خطورة  تكمن  املواطنة.  فكرة 
مشكالت  عليه  انسحبت  الذي  وااللكرتوين 
كبريا  تأثريا  انه ميلك  نفسها، يف  املريئ  القطاع 
وخصوصا  وتوجيهه،  العام  الرأي  صناعة  يف 
وعدم  الحقيقية  الدميوقراطية  غياب  ظل  يف 
التزام املؤسسات املرئية فكرة الحق املتساوي 
لرؤساء  املتساوي  والحق  واملعارضة،  للمواالة 
الحملة  خالل  الفضاء  ان  ملسنا  وقد  اللوائح. 
االنتخابية يعطى وفقا لاللتزام السيايس. لذلك 
خضع االعالم احيانا لهذا االستنساب السيايس، 
واالختيارية  البلدية  االنتخابات  ان  علام 
اهلية ومحلية، لكن كونها تتزامن مع الدعوة 
فكرة  ومع  للجمهورية  رئيس  انتخاب  اىل 
صلة  عىل  باتت  انتخاب،  قانون  عن  البحث 
اعطيت  لذلك  والنيايب.  الرئايس  باالستحقاقني 
هذا البعد السيايس. يف كل دول العامل وايضا 
رضورة  يؤكد  نص  مثة  اللبناين،  القانون  يف 
االنتخابات. هذه  تشكيل لجنة لالرشاف عىل 
معروفة  اعضائها  واسامء  موجودة  اللجنة 
النيابية  االنتخابات  يف  ينبغي  مبا  وقامت 
االرشاف  االن  تكلف  مل  ملاذا  لكن  السابقة. 
وكان  واالختيارية،  البلدية  االنتخابات  عىل 
الرىش والفساد  ان تلحظ مسائل  من املمكن 
واالعالم والحق املتساوي لرؤساء اللوائح، ويف 
االنتخايب.  الصمت  ومرحلة  االعالنات  مسألة 

هذه املسائل غابت عن االنتخابات البلدية.

■ هل سجلتم مالحظات معينة عىل العملية 
االنتخابية واعددتم تقارير يف شأنها للجهات 

املعنية؟

عىل  طغت  املحلية  االعتبارات  ان  تبني   □
تحالفات  شهدنا  بحيث  السياسية،  االعتبارات 
انتخابية ال تعكس التحالفات السياسية. كام ان 
التحالفات  الغاء  حاولت  السياسية  التحالفات 
واالدوار العائلية ربطا بتصور القوى السياسية 
لالنتخابات النيابية. ويا لالسف كان يفرتض ان 
تضع الدولة يف ترصف املجلس الوطني لالعالم 
جهازا برشيا وتقنيا للرقابة. لكنها سحبت منه 
اىل  وسلمتها  غريب،  يشء  وهذا  املهمة،  هذه 
ان  نعتقد  كنا  االنتخابات.  عىل  االرشاف  لجنة 
هذه اللجنة ستتوىل املراقبة، السيام ان املجلس 
لكن  فيها.  لالنتخابات ممثل بعضوين  الوطني 
الدولة ترصفت كأن هذه اللجنة غري موجودة، 
فلم نقم نحن بدورنا، ومل تقم اللجنة بدورها. 
من املهم ان تقوم بعض هيئات املجتمع املدين 
االختصاص  متلك  ال  لكنها  االنتخابات،  مبراقبة 
مل  االنتخابات  هذه  يف  الكافية.  الكادرات  وال 
توحي  االمور  ان  علام  كبرية،  انتهاكات  نشهد 
يف  االقل  عىل  النسبي  بالقانون  االخذ  برضورة 
املدين نسبة  للمجتمع  البلدية، الن  االنتخابات 
متثيلية كبرية وصلت اىل حدود 40% يف بعض 
ان  يفرتض  كان  تغييبها.  يجوز  وال  املناطق، 

يتمثل هؤالء بالثلث عىل االقل لو كان النظام 
معتمدا. النسبي 

التجربة؟  هذه  من  استخلصتم  ماذا   ■
بعض  يف  ما  تغيري  احداث  رضورة  ترى  هل 

القانونية؟ النصوص 
االرادة  توافر  ينبغي  االعالمي  املجال  يف   □

رئيس املجلس الوطني لالعالم عبد الهادي محفوظ.

مديرة الوكالة الوطنية لالعالم لور سليامن.

السياسية من السلطة لتطبيق القانون الذي 
االنتخايب.  االداء  متابعة  مجال  يف  يطبق  ال 
لغياب  االستحالة  من  نوعا  مثة  ان  ويبدو 
البلديات يف حاجة  قانون  السياسية.  االرادة 
اىل تعديل عىل االقل ليلحظ  النسبية، علام 
االعالم  لجنة  اعدته  الذي  القانون  اقرتاح  ان 
نوعيا  تقدما  حقق  النيابية  واالتصاالت 

املجلس  واعطاء  االعالم  تطوير  مجال  يف 
كاملة،  تنفيذية  صالحيات  لالعالم  الوطني 
قرارات  من  السيايس  االستنساب  واستبعاد 
انه  كام  صحي.  امر  وهذا  الوطني  املجلس 
الذي  املريئ  االعالم  الدولة  دعم  من  بد  ال 
يعاين حاليا من نقص يف املردود املايل لرتاجع 

املردود االعالين.

لذا قسمت عميل  استثنائيا،  االنتخابات يكون 
بني الوكالة واالذاعة، وكنت اتلقى الرسائل من 
االذاعة، حيث  استديو  وانا يف  الوكالة  مندويب 
االنتخابية  العملية  كنا نجري مقابالت ملواكبة 
سابقني  داخلية  وزراء  مع  عليها  والتعليق 
املهتمة  الجمعيات  ومع  وقضاة،  ومحافظني 
منا  التزاما  املرشحني  مع  وليس  باالنتخابات 
متنع  التي   73 املادة   ،2008/25 رقم  القانون 
يوم  ليل  منتصف  من  االنتخابية  الدعاية 
الجمعةـ  السبت الذي يسبق اجراء االنتخابات 
يوم االحد، وهو يوم "الصمت االنتخايب". بدأنا 
مع  باجتامعات  لالنتخابات  التحضري  ورشة 
كل  يف  مندوبا   150 عددهم  وبلغ  املندوبني، 
اجل  من  االنتخابات،  فيها  جرت  التي  القرى 
والقانونية.  واالجرائية  االدارية  النواحي  رشح 
كنا عىل مسافة واحدة من كل املرشحني، ومل 
لكننا  للمرشحني،  االنتخابية  الحمالت  نغط 
يف  االنتخابات  خاضت  التي  اللوائح  عن  اعلنا 
يف  املندوبني  قسمنا  ومدينة.  وقرية  بلدة  كل 
البلديات  وعدد  حجمها  وفق  محافظة  كل 
فيها، لكن مل يكن لدينا اقل من ثالثة مندوبني 
يف كل قضاء من الساحل، اىل الوسط، فالجرد. 

بلدية   128 يضم  الذي  الواسع  يف قضاء عكار 
واهتممنا  املندوبني،  من  اكرب  عددا  وضعنا 
االنتخابية  بالعملية  املتعلقة  التفاصيل  بكل 
وتوزعهم  املرشحني  عدد  الناخبني،  عدد  مثل 
التي  والجهات  اللوائح  واملذهبي،  الطائفي 
ان  االمنية  واملشكالت  االوضاع  تدعمها، 
تعرتض  التي  اوالعقبات  العرثات  حصلت، 
مثة  كانت  اذا  وما  االنتخابية،  العملية 
مشكالت يف لوائح الشطب وكيفية تصحيحها، 
اذا وجدت.  الشكاوى من املرشحني والناخبني 
نحو  عىل  تابعناها  املخاتري  انتخابات  حتى 

التي  البلديات  اسامء  ايضا  ونرشنا  شامل، 
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العمل  تم  لبنان  اذاعة  يف  بالتزكية.  فازت 
صوتية  كانت  الرسائل  لكن  نفسها،  بالطريقة 
اخبارية  مالحق  ويف  اساسية  نرشات  ثالث  يف 
املندوب  عىل  نعتمد  احيانا  كنا  بساعة.  ساعة 

نفسه يف الوكالة ويف االذاعة.

وهل  التغطية  عىل  راضية  كنت  هل   ■
احد  تحيز  املرشحني عن  تلقيتم شكاوى من 

املندوبني؟
تردنا  مل  العمل.  عن  متاما  راضية  كنت   □
الناس  كان  بل  مرشح،  اي  من  شكوى  اي 
ويراقبونها،  الوكالة  يتابعون  واملرشحون 
اوحرف  مرشح  اسم  تصحيح  اجل  من  حتى 
خالل  االول  االسبوع  يف  عانينا  اسمه.  من 
يف  وخصوصا  البقاع،  محافظة  انتخابات 
اتصاالت  عرب  املسألة  عالجنا  لكننا  زحلة، 
بوزارة الداخلية واملحافظة واالجهزة االمنية، 

اىل  نظرا  عكار  محافظة  يف  قليال  وعانينا 
الواسع. حجمها 

■ كيف كان تلقي وسائل االعالم املعلومات 
التي كانت تبثها الوكالة الوطنية؟

□ كل وسائل االعالم كانت تأخذ معلوماتها 
نراقب  كنا  ونحن  الوطنية،  الوكالة  من 
تذكر مصدر  لو مل  التلفزيون، حتى  محطات 
الخرب، كام ان الصحف كانت تستعني بالوكالة 
الشخصيات  مع  نجريها  كنا  مقابالت  لنرش 

املعنية لكن ليس مع املرشحني.

لتغطية  املادية  الكلفة  بلغت  كم   ■
االنتخابات؟ 

محروقات  بدل  لرية  مليون   120 نحو   □
كانوا  الذين  للمندوبني  وثالث وجبات طعام 
فرز  حتى  صباحا  السابعة  من  منترشين 

الثالثة بعد منتصف  النتائج واصدارها قرابة 
داخل  تعمل  التي  العمل  ولفرق  الليل، 
الوكالة وعددها ثالث، عدا اننا نصدر الوكالة 
واالنكليزية  والفرنسية  العربية  لغات:  باربع 
يتطلب  الرتجمة  يف  العمل  وهذا  واالسبانية، 
وقتا وجهدا ايضا من فريق الرتجمة املختص. 

عززنا عدد فرق عمل املحررين ليل نهار.

استخلصتموها  اوعرب  مالحظات  من  هل   ■
من االنتخابات؟

قدر  تعويضه  حاولنا  االمكانات  يف  نقص  مثة   □
االمكان. لكن املالحظة االساسية هي عدم التزام 
السياسيني قانون االنتخاب، ال سيام يف فرتة الصمت 
االنتخايب والدعاية االنتخابية، وخالل اقرتاعهم يف 
يصطحب  سيايس  كل  كان  حيث  االقرتاع،  اقالم 
معه الحراس واملرافقني واالعالميني اىل داخل اقالم 

االقرتاع، وهذا ما كان يحدث بلبلة وتأخريا.

تابعت "الجمعية اللبنانية ملراقبة دميوقراطية االنتخابات" بدقة مراحل االنتخابات 
لبنان والجنوب والشامل  االربع يف محافظات بريوت وجبل  البلدية واالختيارية 
والبقاع. اعدت واحصت مئات املالحظات واملخالفات الشكلية واالجرائية واالدارية 
والسياسية حتى، ورفعتها اىل الجهات الرسمية املعنية بغية الحض عىل مزيد من 

الشفافية وتطبيق الدميوقراطية يف العملية االنتخابية

دّونت "الجمعية اللبنانية ملراقبة دميوقراطية 
االنتخابات" ابرز املالحظات واملخالفات التي 
االنتخابات  اجراء  ابان  سجلتها عرب مندوبيها 
مخالفة  اهمها  لعل  واالختيارية،  البلدية 
وسري  الرقابة  ضبط  وعدم  االنتخاب  قانون 
اجرته  وتقييم  تفنيد  يف  االنتخابية.  العملية 
العامة  االمينة  تحدثت  العام"،  لـ"االمن 
مؤكدة  التجربة،  عن  حلو  زينة  للجمعية 
وادارية  قانونية  اصالحات  سلة  عىل  االرصار 

الجراء انتخابات دميوقراطية شفافة.

يف  لالنتخابات  العام  تقييمكم  هو  ما   ■
مراحلها االربع؟

"جمعية مراقبة ديموقراطية اإلنتخابات":  
ال بد من سّلة إصالحات قانونية وإدارية

دميوقراطية  ملراقبة  اللبنانية  لـ"الجمعية  العامة  االمينة 
االنتخابات" زينة حلو. 

□ قبل اجراء االنتخابات مل تكن هناك ثقة 
لدى املرشحني او الناخبني باجرائها يف وقتها 
املحدد. هذا االمر اثر عىل ادارة االنتخابات 
عندما  النتائج.  عىل  والحقا  الرتشيح  وعىل 
تقرر اجراؤها خالل وقت قصري كان الناس 
مل  الداخلية  وزارة  حامستهم.  فقدوا  قد 
التدريب  تجر  فلم  يجب،  تكن جاهزة كام 
املرشحني  ملندويب  وال  االقالم  لرؤساء  الكايف 
من  الكثري  انتج  ما  العملية  سري  عىل 
ويف  االصوات  فرز  يف  سيام  ال  االخطاء، 
او  ناقصة  وصلت  التي  االنتخابات  محارض 
بتدخل  التدريب  عدم  سمح  مختومة.  غري 
املندوبني بطريقة مخالفة للقانون وحصول 

اخطاء ادارية، االمر الذي احدث الكثري من 
من  وبرز  االقالم.  داخل  والبلبلة  الفوىض 
الداخلية  وزير  انحياز  السياسية  الناحية 
اىل  بريوت  يف  االوىل  املرحلة  يف  والبلديات 
االنتخابات كونها  اللوائح قبل اجراء  احدى 
لكنه  اليه.  ينتمي  الذي  التيار  مدعومة من 
بعدم  متثلت  حيادا  وابدى  االمر  استدرك 
عن  يعرب  ومل  الالئحة،  اعالن  يف  مشاركته 
رأيه السيايس يف الئحة معينة خالل املراحل 
الفرص  يف  تكافؤ  عدم  ايضا  ظهر  الالحقة. 
االنحياز  نتيجة  واللوائح،  املرشحني  بني 
الدعاية  وبسبب  تلك،  او  الجهة  هذه  اىل 
انعدام  وبرز  االنتخايب.  واالنفاق  االنتخابية 
ان  اعتربوا  النهم  الناخبني  لدى  الحامسة 
بالتحالف السيايس العريض الذي اجتمع يف 

احدى اللوائح النتيجة محسومة سلفا.   

قانونية  انتهاكات  وجود  الحظتم  هل   ■
وادارية صارخة يف االنتخابات؟

الناحية  من  كان  االنتهاكات  ابرز   □
عىل  جرت  البلدية  االنتخابات  القانونية. 
قانون  اساس  النها متت عىل  ناقص،  قانون 
ال   .2008 عام  املعتمد  النيابية  االنتخابات 
البلدية، بل هناك  يوجد قانون لالنتخابات 
االنتخابات  اجراء  يحيل  اشرتاعي  مرسوم 
نتج  الذي  النيايب  القانون  عىل  البلدية 
الكثري  واجهنا  لذلك  الدوحة.  اتفاق  من 
لالنفاق  سقف  وضع  مثل  النواقص  من 
وانشاء  واالعالن،  االعالم  تنظيم  االنتخايب، 
الحظنا  االنتخابات.  عىل  االرشاف  هيئة 
انتخابات  بني  الوزارة  اداء  يف  كبريا  تراجعا 
روحية  التزام  لجهة  و2016   2010 عامي 
الصمت  التزام  يتم  مل  مثال  القوانني. 
36 ساعة،  بنحو  االنتخابات  قبيل  االنتخايب 
االنتخايب،  الرتويج  معايري  التزام  يتم  ومل 
حول  تعميام  اصدر  الداخلية  وزير  ان  مع 
للردع  اجراء  اي  يتخذ  مل  لكنه  الرتويج 
الرتويج  معايري  ومخالفة  الجدي.  والتنفيذ 
مندويب  حركة  خالل  من  متت  االنتخايب 
ما  وخارجها،  االقالم  داخل  املرشحني 
عىل  الضغط  منها  اضافية  مخالفات  يولد 
للناخب  مبرافقتهم  االقالم  داخل  الناخبني 
ادراك  وعدم  والعازل،  االقرتاع  غرفة  اىل 
ميعنون  جعلهم  للمخالفة  االقالم  رؤساء 
هذه  كادت   املخالفات.  حصول  يف  اكرث 
اوعنف  فوىض  اعامل  اىل  تؤدي  املخالفات 
سببها  التي  الفوىض  عدا  االقالم،  داخل 
وحراسهم  مرافقيهم  مع  السياسيني  دخول 
ومع االعالميني . هذه ايضا مخالفة فاضحة 
الوقت  من  فرتة  االنتخابات  تعطل  النها 
فيعزف  الناخب  لدى  انزعاج  حال  وتخلق 
ايضا  صارخ  انتهاك  مثة  التصويت.  عن 
او  االعاقات  اصحاب  من  الناخبني  لحقوق 
ذوي االحتياجات الخاصة الذين مل تخصص 

لهم اماكن لالقرتاع تلبي اوضاعهم.

■ ما هي مسؤولية املرشحني والناخبني ايضا 
يف االنتهاكات واملخالفات؟

كانت  وان  القانون،  املرشحون  يلتزم  مل   □
تقع  املسؤولية  لكن  نسبيا.  اقل  مخالفاتهم 
يف الدرجة االوىل عىل القوى السياسية التي 
عىل  نفوذ  استغالل  حصل  كذلك  ترشحهم. 

واالعضاء  البلديات  رؤساء  من  كبري  نحو 
الذين ترشحوا مجددا، حيث استفاقوا قبيل 
اسبوع  قبل  املشاريع  تنفيذ  االنتخابات عىل 
لهم.  رادع  هناك  يكن  ومل  االنتخابات  من 
هذا عدا عن الخطابات املذهبية والطائفية 
االنتخابات،  يف  اعتمدت  التي  والعنرصية 
وسوء استخدام االعالن االنتخايب يف الشوارع 
مسؤولية  هناك  واملرشحني.  اللوائح  لصور 
القوانني  جهلهم  عرب  الناخبني  عىل  ايضا 
وحق  للضغوط   ورضوخهم  وحقوقهم، 
العزوف عن املشاركة. علام ان  او  االعرتاض 
وقد  للبيع،  اصواتهم  عرضوا  الناخبني  بعض 
مسؤولية  موقع.  من  اكرث  يف  ذلك  الحظنا 
الذين  السياسيون  يتحملها  االمر  هذا 
الرشوة  عىل  والناخبني  املرشحني  عودوا 
رادعا  عامال  يكونوا  ان  يقيض  الواجب  بينام 

للمخالفات.

■ وضعتم تقارير عن العملية االنتخابية، ما 
مصريها واىل اين ذهبت؟

□ نحن نرفع تقاريرنا اىل وزارة الداخلية عدا 
اليها مبارشة  التي نوجهها  البيانات والرسائل 
او عرب االعالم. نتواصل مبارشة خالل العملية 
عىل  العمليات الطالعها  غرفة  مع  االنتخابية 
جدية  استجابة  تحصل  مل  لكن  املخالفات. 
يف  بياناتنا  نضع  كذلك  املراسالت.  هذه  لكل 
ترصف االعالم ومجلس شورى الدولة، حيث 
الطعن  يف  الراغبني  للمرشحني  مقصدا  نصبح 
صدقية  دليل  وهذا  االنتخابات.  نتائج  يف 

عالية لنا عند الدولة واملرشحني.

عىل  سجلتموها  التي  املخالفات  هي  ما   ■
االعالم؟

□ ويالالسف هناك عدم معرفة لدى معظم 
املخالفات  وبنوع  بالقانون  االعالم  مندويب 

هذه  الضعف  نقطة  االنتخابية.  للعملية 
اجراء تدريب  االعالم تستوجب  لدى وسائل 
تحيز  عن  عدا  ايضا.  االعالميني  للمندوبني 
تحالف  اىل  االعالم  ووسائل  املحطات  بعض 
والتعاطي  معينة،  اىل الئحة  او  سيايس معني 
االستنسايب، واعتامد نقل الخرب وليس االعالم 
بد  ال  لذا  االنتهاكات.  او  املخالفات  عن 
عدم  لجهة  اكرب  مبسؤولية  االعالم  متتع  من 
ما  والطائفي  السيايس  بالتحريض  املساهمة 

يؤثر عىل خيار الناخب سلبا او ايجابا.

■ هل من ِعرَب تستخلص بعد هذه العملية 
الطويلة؟ االنتخابية 

عىل  القوانني  بتطبيق  ونطالب  نلح   □
قانونية  اصالحات  سلة  واجراء  الجميع، 
مطبوعة  موحدة  اوراق  ايجاد  لجهة  شاملة 
يف  االخطاء  ملنع  واملرشحني  للوائح  سلفا 
اعتامد االوراق املعلمة، وانشاء هيئة ارشاف 
االنتخابات  كل  عىل  لالرشاف  مستقلة  دامئة 
السلطة  قبضة  من  االنتخابات  لتحرير 
فرص  تكافؤ  وايجاد  واملرشحني،  والسياسيني 
حيث  من  االنتخابية  العملية  يف  للمعنيني 
لتحسني  النسبية  واعتامد  والنفقات،  االعالم 
حصول  بعدم  نطالب  كذلك  التمثيل. 
القيد  لجان  يف  بل  االقالم،  يف  الفرز  عمليات 
يف  لنا  وسيكون  واالخطاء.  الضغط  لتخفيف 
اجل  من  للضغط  شامل  تحرك  املجال  هذا 

تفعيل خيارات االصالح االنتخايب.

ال تدريب كافيا لرؤساء 
االقالم واملندوبني على 

االنتخابية  العملية 
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عصام شلهوب

عاصفة القانون األميركي هدأت وإجراءات المركزي ُمقنعة
جابر: العقوبات قراٌر سياسي وليس ماليًا

هدأت عاصفة القانون االمرييك الرامي اىل فرض عقوبات عىل "حزب الله"، وابعد 
من التداول االعالمي بعد حال من  القلق عىل صورة  لبنان يف الخارج وعالقات 
ابنائه يف الداخل، حيث رفعت التطبيقات االوىل للعقوبات الغطاء عن كل قنوات 

التمويل املحتملة، وطاولت املخاوف املرصفية حسابات ال عالقة لها باملوضوع 

االمرييك  للقانون  التنفيذية  االجراءات  جاءت 
التي اقدم عليها مرصف لبنان مقنعة. قدمت  
مواقف تساعده عىل جبه االجراءات االمريكية 
باقل حجم من الخسائر. تبلغ  لبنان الرسمي 
حكومة ومجلس نواب وعودا ايجابية من هذه 

القضية.
عىل ان رئيس  الوفد النيايب اللبناين ياسني جابر 
الذي زار قبل اشهر العاصمة االمريكية بتكليف 
الجراء  بري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  من 
واعضاء  االمريكية  الخزانة  وزير  مع  محادثات 
يف الكونغرس ومسؤولني يف ادارة الرئيس باراك 
اوباما، ينفي لـ"االمن العام" "ان تكون االدارة 
قطعتها  التي  الوعود  عن  تراجعت  االمريكية 
املرصيف  القطاعني  مس  بعدم  ولبنان  للوفد 
واملايل فيه". مع التأكيد ان االجراءات االمريكية 

يف حق "حزب الله" وعنارصه ال تزال عىل حالها، 
ومل يجر توسيعها كام يروج البعض.

■ ما هو الحد الفاصل بني احرتام لبنان القوانني 
يف  الوطنية،  الوحدة  عىل  وحرصه  الدولية، 
موضوع العقوبات املفروضة عىل "حزب الله"؟

□ لبنان جزء من االرسة الدولية، ونظرا اىل وجود 
عدد كبري من املغرتبني املنترشين يف كل دول 
العامل، وهو يعتمد اساسا عىل التحويالت املالية 
من الخارج وعىل حركة مالية كثيفة. وقد عرّب 
عن التزامه مراعاة القوانني املالية الدولية منذ 
النواب  مجلس  اقر  حني  املايض  الثاين  ترشين 
قوانني تتعلق مبكافحة االرهاب وتبييض االموال 
وتبادل املعلومات الرضيبية واالنتقال املايل عرب 
الحدود. تطبيق لبنان مجموعة هذه القوانني 

اضافة  تعاين،  وصادراتنا  مقفلة  الربية  حدودنا 
اىل املنافسة التي نعاين منها من االنتاج السوري 
السورية  السوق  ان  علام  الزراعي،  وخصوصا 
تلجأ  فانها  وتاليا  املعابر،  اقفال  من  ايضا  تعاين 
اىل تصدير زراعاتها نحو السوق اللبنانية، وكذلك 
هناك منافسة بالنسبة اىل اليد العاملة. ايضا تعاين 
هذه السوق من انهيار سياحي وجمود عقاري. 
اذا، ليس للقانون عالقة مبعاناة االقتصاد اللبناين. 
واذا عرفنا كيف ننظم املوضوع ونحد من آثاره 

السلبية، اعتقد ان يف استطاعتنا تجاوزه.

■ تحدثت عن املغرتبني املنترشين يف الخارج، 
اىل اي حد ستتأثر التحويالت اىل لبنان من جراء 

تطبيق القانون االمرييك؟ 
□ الرقابة الدولية مل تكن يف انتظار صدور هذا 
امر  الدولية  القوانني  التزام  موضوع  القانون. 
او ما  لبنان  القانون ال يستهدف  عاملي، اي ان 
اثر  ما  لبنان". وان  بالدارج "محطط عىل  يقال 
النفط،  انهيار سعر  هو  املالية  التحويالت  عىل 
وكذلك تراجع االستثامرات الداخلية. من املالحظ 
ان اللبنانيني الذين يقومون بتحويل االموال ال 
وغريها  االرجنتني  او  الربازيل  يف  مثال  يعيشون 
بالتحويل  يقوم  من  الالتينية.  امريكا  دول  من 
هم املغرتبون يف افريقيا والخليج العريب. هؤالء 
يعانون االمّرين من تراجع اسعار النفط، وتوقف 
الدول املعنية عن الدفع للمقاولني. وهذا ما اثر 
ميزان  تراجع  وبالتايل  التحويالت،  تراجع  عىل 
املدفوعات اللبناين. اما التدقيق بكل تحويل مايل 
ومعرفة مرسله ووجهة ارساله، فقد بدأ بعد 11 
القانون. عندما  ايلول 2001 وليس منذ صدور 
بواسطة  تم  االرهابيني  متويل  ان  من  تأكدوا 

التحويالت املالية وعربها، بدأ هذا التدقيق.

■ هل للتدفقات املالية السابقة التي كانت تدخل 
اىل القطاع املرصيف عالقة باصدار هذا القانون؟

□ القانون االمرييك ال يتعلق بلبنان فقط. عملية 
بريطانيا،  يف  حتى  الدول  كل  تطاول  التدقيق 
بتحويل  اقوم  عندما  دولية.  ظاهرة  والتشدد 
يف  يدرسون  الذين  االبناء  احد  اىل  مايل  مبلغ 
الخارج، يجب ان يتضمن ايصال التحويالت اسم 
الجامعة وعنوان سكنه وما هو هدف التحويل. 
ان  اصبح هذا االجراء منوذجا دوليا، من دون 

النائب ياسني جابر.

يسمح له بادراج اسمه يف لوائح االلتزام الدولية. 
وقد نوهت مؤسسة "غايف" يف مؤمترها االخري 
مبوقفه الذي يطبق كل املعايري الدولية املالية. 
بالتزامه.   "OECD" منظمة  نوهت  كذلك 
دقة  يقدرون  الجميع  فان  هنا  من  انطالقا 
الداخلية  القوانني  التزام كل  املوقف، ورضورة 
وتطبيقها مع مراعاة االحوال املوجودة. اما ما 
يدور حول التزام قانون صدر عن دولة اجنبية، 
املصارف  بل  لبنان،  يلزم  ال  القانون  هذا  فان 
املصارف  والن  االمريكية،  املتحدة  الواليات  يف 
اللبنانية مضطرة اىل التعاون مع تلك املصارف 
ما  او  االمريكية  املصارف  رشوط  التزام  عليها 

يعرف مبصارف املراسلة.

■ هل تعتقد ان الضجة التي اثريت من حول 
للنص االسايس،  القانون جاءت مغايرة  تطبيق 
خصوصا وانه يتضمن الئحة بعدد من االسامء 

التي يجب وقف التعامل معها؟
□ كل يشء يف بدايته يتعرض لتفسريات عدة. 
اما االن فقد وضع االمر يف مكانه الصحيح، اي 
يف مرصف لبنان، الذي يصدر التعاميم ويضع 
هناك  املوضوع  حرص  وقد  التطبيق.  اصول 
اصدرها حاكم  التي  التعاميم  وسيعالج ضمن 
ستمنع  وهي  سالمة،  رياض  املركزي  املرصف 
تاليا عشوائية التطبيق. وستحدد معايري تطبيق 
الخاصة،  التحقيق  هيئة  خالل  من  القانون 
خصوصا وان لبنان حدد اصول اقفال الحسابات 
بعد الحصول عىل اذن الهيئة، وعند االمتناع عن 
فتح الحسابات عىل املرصف تربير هذا االجراء. 
لذلك فاملصلحة الوطنية تقيض اليوم بابقاء هذا 

املوضوع يف مكانه الصالح.

■ كيف ميكن حامية االقتصاد اللبناين والنظام 
املرصيف من تداعيات هذا القانون؟

□ ال اعتقد انه سيؤثر عىل االقتصاد يف املجمل. 
االقتصاد الوطني يعاين اليوم من امور خطرية اكرث. 
البحر،  سوى  امامنا  وليس  معزولة  جزيرة  نحن 

التي  والتعاميم  اقرت  التي  القوانني  ان  ننىس 
االتجاه.  هذا  يف  تصب  لبنان  اصدرها مرصف 
اللبناين اليوم من دون ان يكون مستهدفا عليه 
مستوى  عىل  ان  صدرت  التي  املعايري  التزام 
القانون االمرييك االخري او عىل مستوى القوانني 
التي اصدرها لبنان سابقا. القصة ليست قصة 
هذا  عرب  تحدث  التي  الحركة  بل  "الحساب" 
سواء  حسابا  ميلك  من  فان  لذلك  "الحساب". 
كان مواطنا عاديا ام مسؤوال او نائبا او وزيرا، 
حسابه  ضمن  يدخل  انتمى،  طائفة  اي  اىل 
مورد معني بوترية معينة، ويتم من خالله دفع 
متوجباته الشهرية وان حركته دامئا ضمن هذا 
اذا  اما  لديه.  مشكلة  ال  املواطن  هذا  االطار. 
دخل الحساب مبلغ كبري وخرج منه مبلغ آخر، 
عند هذه الحال يتم االضاءة عىل هذا الحساب. 
بغض النظر عن القانون الذي يستهدف اليوم 
"حزب الله"، فان تطبيق قانون تبييض االموال 
حساب  اي  دخول  عند  املرصف  عىل  يفرض 
يتجاوز عرشة االف دوالر ابالغ هيئة التحقيق 
الخاصة بذلك. انه قانون لبناين علينا تطبيقه. 
اذا، املرصف يتبع حركة تحويل املال ومصدره 
واتجاهاته. لذلك عندما يتحرك املال عامليا، فان 
االسئلة تطرح عىل نحو مبارش عن هذه الحركة.

■ هل جاء القانون وفقا للحركة املالية فقط، ام 
وفقا لقرار سيايس؟

□ مبجرد ان يصدر القرار عن الكونغرس االمرييك 
ليس  املوضوع  وهذا  ماليا.  وليس  سيايس  فهو 
"حزب  سنوات.  اىل  يعود  بل  العهد،  حديث 
الله" موجود عىل الئحة االرهاب منذ فرتة، لكن 
متت االن االضاءة عليه عىل نحو بارز. اؤكد ان 
موضوع فتح الحساب او اغالقه ليس املؤسسات 
"اوفاك"  الئحة  عىل  املدرجني  االشخاص  او 
حزب  عىل  املالية  العقوبات  إجراءات  )الئحة 
الله(، تاليا ال ميكن الي مرصف فتح اي حساب 
لهم. اما الباقي فهو يعتمد عىل ما يحدث ضمن 
هذا "الحساب"، واالشتباه باي حركة غري مألوفة 
يف عملية تحريك الحساب. القانون يطبق عىل 
املصارف االمريكية التي بدورها تدقق يف حركة 
تخاف  التي  العاملية  املصارف  وهي  زبائنها، 
حسابات  يف  فتدقق  معها  التعامل  وقف  من 
هناك  ليس  بان  اقتناع  عىل  انا  لذلك  زبائنها. 

نية الستهداف اي فئة لبنانية او ايذاء القطاع 
هذا  حرص  االفضل  من  لذا  اللبناين.  املرصيف 
املوضوع والتعامل معه من خالل مرصف لبنان.

■ حاكم مرصف لبنان زار رئيس مجلس النواب 
الخزانة  وزير  مساعد  فعل  وكذلك  بري،  نبيه 
اال  غاليزر.  دانيال  االرهاب  لشؤون  االمريكية 
االمان يف  الرئيس بري اصبح صامم  ان  تعتقد 

تنفيذ هذه القوانني؟
القانون  بصدور  بري  الرئيس  اعلم  عندما   □
كان  القانون  هذا  وان  خصوصا  به،  فوجىء 
الدوائر  ضمن  سنوات  ثالث  منذ  تداول  محط 
اواخر عام 2016  الرسمية االمريكية. فجأة منذ 
يتم تحريك القانون برسعة ويقر باالجامع. وقد 
ابدى انزعاجه عندما تم ابالغه بصدور القانون، 
السيام وانه املسؤول االول يف ظل غياب رئيس 
الجمهورية، فبادر اوال اىل توجيه كتاب شخيص 
يذكره  االمريكية  السفارة  عرب  اوباما  الرئيس  اىل 
مبواقف مارتن لوثر كينغ يف شأن التمييز العنرص، 
ويستغرب صدور قوانني تؤدي اىل متييز عنرصي. 
ومتنى عليه مراجعة املوضوع. وقرر ارسال وفد 
املوضوع.  ملتابعة  املتحدة  الواليات  اىل  نيايب 
طلب من وزير املال التشاور مع رئيس الحكومة 
من اجل تشكيل وفد وزاري برئاسة وزير املال 
ملالحقة القضية. باالضافة اىل وفد املصارف الذي 
املتحدة.  للواليات  زيارته  خالل  جهوده  كثف 
يف  املختصني  مع  المريكا  زيارتنا  خالل  ناقشنا 
وتاليف  التنفيذ،  سوء  عواقب  االمريكية  االدارة 
االرضار باشخاص ال عالقة لهم باملوضوع، وتؤذي 
القطاع املرصيف او رشيحة كاملة من اللبنانيني، 
خصوصا وان القانون يحتوي عىل بعض الغموض 
يف التعرفات. لكن من خالل الرشح الذي تقدمنا 
متكنا  واملصارف،  املال  وزير  به  تقدم  وما  به 
لتسهيل  واضحة  تعريفات  بوضع  املطالبة  من 
التطبيق عشوائيا  يأيت  ال  التطبيق، يك  عمليات 
تم  التي   )Significant( "حرزانة"  كلمة  كمثل 
تعديلها واال العترب املرصف اللبناين ان املوضوع 
لبنان عىل  يشمل كل يشء، مام ساعد مرصف 
وضع معايري التطبيق وفقا لوضوح شامل لكل 
التعريفات. الرئيس بري حريص عىل ان يكون 
عينا ساهرة عىل امن البالد يف جوانبه السياسية 

والعسكرية واالقتصادية املختلفة.

مقابلة
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بعد سقوط الذريعة األمنية
أّي خيارات دستورية لإلنتخابات النيابية؟

يف النقاش الدائر حول الخيارات القانونية والدستورية والسياسية التي ميكن ان 
تيل سقوط الحجة االمنية الجراء االنتخابات البلدية واالختيارية، تتوسع مروحة 
الخيارات املطروحة وتتعدد قياسا بحجم خالفات، فرزت اللبنانيني بني اولوية 

انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية او االنتخابات النيابية

اذا كان الخيار االول املتصل بانتخاب رئيس 
االقليمية  التطورات   بات رهن  الجمهورية 
عن  االطراف،  جميع  باعرتاف  والدولية 
وهو  الثاين،  الخيار  فان  استسالم،  او  اقتناع 

التفاهم  نيابية عامة، رهن  انتخابات  اجراء 
عىل قانون جديد لالنتخاب بعدما اجمعت 
املواقف عىل انهاء العمل بقانون االنتخاب 
اجرائها  كيفية  تحديد  االهم  لكن   .2008

تربيره  يف  الدستوري  املجلس  اكد   ■
الزام  النواب  ملجلس  االخري  التمديد 
زوال  مبجرد  النيابية  االنتخابات  اجراء 

االستثنائية؟ الظروف 
يف  الطعن  الدستوري  املجلس  يرد  مل   □
مجلس  والية  بتحديد  املتعلق  القانون 
التمديد،  بدستورية  يسلم  النه  النواب 
حدوث  يف  التامدي  دون  "للحيلولة  بل 
مبا  الدستورية"،  املؤسسات  يف  الفراغ 
"الن  الجمهورية  رئاسة  مؤسسة  فيها 
الفراغ يف املؤسسات الدستورية يتعارض 
الدستور،  اجلها  من  وجد  التي  والغاية 
ويهدد النظام بالسقوط، ويضع البالد يف 
اعترب  انه  ثم  قوله.  حد  عىل  املجهول"، 
محصنا  تدبريا  ال  واقعا،  امرا  التمديد 
الظروف  ان  عىل  مشددا  بالرشعية، 
ملدة  االنتخابات  تأجيل  تربر  االستثنائية 
محدودة، ال ملدة تقارب السنوات الثالث 
السبيل  ان  التمديد.  قانون  يف  جاء  كام 
الدستوري  املجلس  قرار  ترجمة  اىل 
اقرب  يف  املعنية،  السلطات  مبادرة 

طريق  من  العقبات  ازالة  اىل  فرصة، 
دون  من  النيابية  االنتخابات  اجراء 
تلكؤ او تحجج او اختالق اوضاع تجايف 
بذريعة  مجددا  وتتلطى  الدميوقراطية، 
اسقطتها  التي  االستثنائية  الظروف 
واقعة اجراء االنتخابات البلدية بنجاح.

بعدم  الدستوري  املجلس  اقر   ■
او  االنتخاب  قانون  انتظار  دستورية 
الجراء  للجمهورية  رئيس  انتخاب 

النيابية، فلامذا الربط بينهام؟
□ كان املجلس الدستوري عىل حق حني 
النواب  مجلس  والية  متديد  ان  اعترب 
مؤسسة  يف  بالشغور  تربر  ان  يجوز  ال 
التوافق  وانعدام  الجمهورية،  رئاسة 
اعضاء  النتخاب  جديد  قانون  عىل 
ميكن  الحجج  هذه  النواب.  مجلس 
ملجلس  متديد  تلو  متديد  اىل  تدفع  ان 
النواب، واىل تأجيل تلو تأجيل النتخاب 
هي  الدميوقراطية  الجمهورية.  رئيس 
وتعطيل.  تعجيز  مناخ  ال  حرية  مناخ 

غانم: جدل القانون ينبغي 
ان ال يحول دون االنتخابات

النواب  التمديد ملجلس 
كان لوقف الفراغ في 
الدستورية املؤسسات 

القايض  سابقا  االعىل  القضاء  مجلس  رئيس 
الدكتور غالب غانم. 

يستطيع  كيف  املسؤولية؟  تقع  َمن  وعىل 
تنفيذ قراره  السهر عىل  الدستوري  املجلس 
فور  عامة  نيابية  انتخابات  اىل  بالدعوة 
سقوط الحجة االمنية يف االنتخابات البلدية 

واالختيارية؟
القضاء  مجلس  رئيس  العام"  "االمن  سألت 
غانم،  غالب  الدكتور  القايض  سابقا  االعىل 
والباحث الدستوري املحامي الدكتور غالب 

محمصاين يف جدية الخيارات املتداولة.

تحقيق
الحية  املؤسسات  حامي  هو  الدستور 
القواعد  ظالل  يف  والنامية  واملتجددة 
عىل  او  هامشها  عىل  ال  الدستورية 
اسباب  حرص  بها.  ويعبث  يناقضها  ما 
قد  وحده  االمني  بالسبب  التمديد 
حول  الدائر  الجدل  اما  مقبوال،  يكون 
قانون االنتخاب - الذي ال بد من اعادة 
ان ال يحول دون  - فيقتيض  النظر فيه 
كلمة  اىل  واالستامع  السلطة،  تداول 
الحياة  دائرة  اىل  لبنان  واعادة  الشعب 

الدميوقراطية.

الوحيد  الدستوري  الخيار  بات  هل   ■
االنتخابات  تقصري والية املجلس واجراء 
العجز  وسط  القديم  القانون  وفق  فورا 

عن التوصل اىل قانون جديد؟
قانون  اصدار  اولها  عدة،  الخيارات   □
ينقل  ومنصف  ومتوازن  عرصي  انتخاب 
ومن  التحنيط  من  السيايس  مجتمعنا 
املتجمدة،  وثلوجها  السياسة  كهوف 
ويفسح يف املجال لتمثيل افضل للطاقات 
وفاعليات  واملرأة  والشباب  الجديدة 
االنتشار،  ولبنانيي  املدين  املجتمع 
وللطوائف كذلك. هذا يف انتظار التوصل 
اىل ضفاف الدولة املدنية الكاملة، بل اىل 
قلبها وعقلها وسائر اركانها. اذا مل تحصل 
عىل  بالتوافق  املتعلقة  "االعجوبة"  هذه 
آخر  متديد  يف  تفكري  فاي  جديد،  قانون 
بالدستور  االستهتار  قبيل  من  يكون 
الخيار  ان  هنا  من  الوطني.  وامليثاق 
الثاين اجراء االنتخاب عىل اساس القانون 

الحايل رغم علله الكثرية.

■ بسقوط الحجة االمنية يف االنتخابات 
البلدية، كيف ميكن ترجمة قرار املجلس 

الدستوري؟
□ شدد املجلس الدستوري يف قراره عىل 
تعترب  التي  املبادئ  من  كربى  مجموعة 
للدستور. َمن يتبرص يف  التمديد مخالفا 
هذه املبادئ يدرك ان التمديد مكشوف 
من كل النواحي اال من ناحية الظروف 
ترجمة  سبيل  يف  اذا،  املطلوب  االمنية. 
العودة  صحيحة،  ترجمة  القرار  هذا 

قرار  بفعل  املجمدة  املبادئ  احياء  اىل 
الدستوري  املجلس  عارض  التمديد. 
الواقع.  يف  به  وسلم  املبدأ،  يف  التمديد 
دستوريته،  عدم  عىل  الضوء  سلط 
معقولة  مهلة  املختصة  السلطات  ومنح 
املهلة  وبانقضاء  الدستور.  اىل  للعودة 
املعقولة آن االوان للخروج من الرتاخي 
الحقيقيني،  اصحابها  اىل  السلطة  واعادة 

عنيت ابناء الشعب اللبناين.

■ عىل عاتق َمن تقع املسؤولية؟
االشرتاعية  السلطتان  تتقاسم   □
الدستوري  الخلل  مسؤولية  والتنفيذية 
النواب  مجلس  والية  متديد  اىل  املؤدي 
االستثنائية.  االمنية  الظروف  زوال  بعد 
يبالغ يف  ال  ان  النواب  كان عىل مجلس 
وان  الدستوري،  املجلس  قرار  استثامر 
واليته  يقرص  قانون  اصدار  اىل  يعمد 
املعقولة  املهلة  انقضاء  بعد  املمددة 
السابق ذكرها. عند حصول ذلك، يغدو 
من الطبيعي ان تهيئ الحكومة االجواء 
املالمئة للدعوة اىل انتخابات جديدة. ان 
ثالث  رصيد طرف  من  يرصفان  الطرفني 
ومصدر  الحق  صاحب  الشعب،  هو 
السلطات كام جاء يف الدستور. التامدي 
ابعد  هو  ما  يولد  قد  "الدالة"  هذه  يف 
الطبقة  حاولت  ولو  حتى  النقمة  من 
لوأد  الطائفية  بسالح  التلويح  السياسية 

الحركات االعرتاضية واالصالحية.

ان  السابقة  التجارب  من  واضح   ■
استشارية.  الدستوري  املجلس  قرارات 

كيف ميكن تحويلها اىل الزامية؟
انشاء  قانون  من   13 املادة  مبوجب   □
القرارات  تتمتع  الدستوري،  املجلس 
القضية  بقوة  املجلس  عن  الصادرة 
لجميع  وملزمة  مربمة  وهي  املحكمة. 
القضائية  واملراجع  العامة  السلطات 
عىل  استشارية  ليست  وهي  واالدارية، 
بعض  يف  درج،  املجلس  لكن  االطالق. 
اساسية  مببادئ  التمسك  عىل  القرارات، 
وسالمة  الدميوقراطي  للنظام  حامية 
السلطات  ودعا  الجمهورية،  يف  العمل 

اىل التقيد بها، ومن قبيل ذلك قراره يف 
2014/11/28 املتعلق باملراجعة املقدمة 
اعضاء  والية  متديد  قانون  يف  للطعن 
تكون  قد  املبادئ  هذه  النواب.  مجلس 
من  االلزام  شديدة  ولكنها  استشارية، 
الوجهة املعنوية. ان االمعان يف تجاوزها 
وما  الدستور  مخالفة  يف  امعانا  يعترب 
تحصن  عليا  مبادئ  من  فلكه  يف  يدور 

املجتمع والجمهورية وحقوق رعاياها.

ال  الدستوري  املجلس  ان  واضح   ■
جهات  من  بطلب  بل  عفوا  يتحرك 
محددة. ما هي التعديالت املقرتحة عىل 

دوره ومهامته؟
ان  مبكان  الرضورة  من  صحيح.  هذا   □
ان  وتاليا  الصفة،  اصحاب  دائرة  تتوسع 
يحق  التي  الجهات  يف  النظر  اعادة  تتم 
عندما  الدستوري  املجلس  مراجعة  لها 
القوانني.  دستورية  مبراقبة  االمر  يتعلق 
االستئناس  من  الصدد  هذا  يف  ضري  ال 
وسواها.  كفرنسا  االخرى  االمم  بتجارب 
املجلس  ايالء  كذلك  الرضوري  ومن 
الدستور  تفسري  صالحية  الدستوري 
السياسية  التفسريات  نجتنب  حتى 
مصالح  من  واملنطلقة  التعارض  الدامئة 
لرتعى  وجدت  نصوص  من  ال  خاصة 
مصالح املجتمع السيايس برمته. عىل اي 
املجلس  رئيس  نظمه  مثة مرشوع  حال، 
لهذه  يتصدى  سليامن  عصام  الدكتور 

الشؤون.

■ واذا مل ينجح املجلس يف استعادة هذا 
الدور؟

الدور  وتعزيز  الصالحيات  توسيع   □
املطلوب  الترشيع  ترشيع.  اىل  يحتاجان 
الرىض  دوامة  من  الخروج  اىل  يحتاج 
من  ما  وقائم.  ومرسوم  موجود  هو  مبا 
الغد  مواكبة  كانت  اذا  اال  تتقدم  امة 
لنا  يحق  ال  ختاما،  همومها.  طليعة  يف 
ثم  الدستوري،  كاملجلس  مؤسسة  انشاء 
عىل  والعمل  تطورها  وجه  يف  الوقوف 
بعض  وامزجة  تتوافق  ال  النها  لجمها 

السياسيني.

جورج شاهني
georgestchahine@gmail.com
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املجلس  قرار  ترجمة  ميكن  كيف   ■
االنتخابات  اجراء  بالزام  الدستوري 

النيابية بعد زوال الظروف االمنية؟
□ استند املجلس الدستوري يف قراره رقم 
2014/7 يف 2014/11/28 الذي قىض برد 
النافذ حكام يف  الطعن بالقانون املعجل 
والية  بتمديد  والقايض   2014/11/11
مجلس النواب الحايل اىل 2017/6/20 اىل 
االسباب  يف  الواردة  االستثنائية  الظروف 
ان  شأنها  من  والتي  للقانون،  املوجبة 
تربر متديد والية املجلس ملدة محدودة. 
التدابري  القرار "ان  لكنه اكد يف حيثيات 
املدة  عىل  تقترص  ان  ينبغي  االستثنائية 
التي توجد فيها ظروف استثنائية فقط"، 
النيابية  االنتخابات  اجراء  يقتيض  "وانه 
وعدم  االستثنائية  الظروف  انتهاء  فور 
ضوء  يف  املحددة".  الوالية  انتهاء  انتظار 
السبيل  عن  التساؤل  يقتيض  تقدم  ما 
وسياسيا؟  قانونيا  القرار  ترجمة هذا  اىل 
ان  اعتبار  اىل  االراء  بعض  ذهبت 
بررت  التي  االستثنائية  االمنية  الظروف 
التمديد قد سقطت بناء عىل واقع اجراء 
وانه مبوجب  بنجاح،  البلدية  االنتخابات 
قرار املجلس الدستوري ال رضورة اطالقا 
الصدار قانون تقصري والية مجلس النواب 
املمدد له الن هذا املجلس تسقط واليته 
نواب  مجلس  انتخاب  مبجرد  حكام 
جديد، وان املطلوب هو فقط ان متارس 
صالحياتهام  الداخلية  ووزارة  الحكومة 
دون  من  الناخبة  الهيئات  دعوة  يف 
حاجة اىل اصدار قوانني او قرارات اخرى 
من اي جهة كانت. هذا الرأي ال يستقيم 
ان  كثريا يف حني  االمور  يبسط  اذ  قانونا 
املوضوع يحتاج اىل نظرة اكرث عمقا. من 
مجرد  ان  القول  ميكن  ال  االوىل،  الجهة 
يعني  بنجاح  البلدية  االنتخابات  اجراء 
االستثنائية  الظروف  ان  آلية  بصورة 
قد  نيابية  انتخابات  الجراء  املانعة 
زالت، وان ال حاجة اىل اي قرار من اية 

الظروف  الخصوص.  هذا  يف  كانت  جهة 
باالنتخابات  تحوط  التي  االستثنائية 
الظروف  عن  مختلفة  تكون  قد  النيابية 
البلدية، السيام  باالنتخابات  تحوط  التي 
معطياتها  االنتخابات  تلك  من  لكل  وان 
والتقنية،  واالمنية  السياسية  وظروفها 
يجب  النيابية  االنتخابات  ان  عن  فضال 
كل  عىل  واحد  يوم  يف  قانونا  تتم  ان 
املتطلبات  يجعل  ما  اللبنانية  االرايض 
ان  وجب  لذا  جذريا.  مختلفة  االمنية 
قانونية  جهة  او  مرجعية  هناك  تكون 
االستثنائية  الظروف  زوال  وتكرس  تؤكد 
دون  من  النيابية،  لالنتخابات  املانعة 
تدعو  ان  الحكومة  امكان  يف  يكون  ان 
جديدة  نيابية  انتخابات  اىل  تلقائها  من 
االنتخابات  اجراء  مجرد  اىل  استنادا 

بنجاح. البلدية 

التي  املرجعية  عن  السؤال  اقتىض   ■
ميكنها تكريس انتهاء الظروف االستثنائية 

متهيدا الجراء االنتخابات النيابية؟
تتمتع  الذي  الدستوري  املجلس   □
قانونه  من   44 من  باملادة  عمال  قراراته 
لجميع  وامللزمة  املحكمة  القضية  بقوة 
القضائية  واملراجع  العامة  السلطات 
باي صالحية ملالحقة  يتمتع  واالدارية، ال 
بعد  ميكنه  ال  تاليا  قراراته.  تنفيذ 
اىل  تلقائه  من  يعمد  ان  قراره  صدور 
قراره  رشوط  من  رشط  بسقوط  القول 
االستثنائية  الظروف  انتهاء  وتكريس 
النيابية. من هنا، فإن  املانعة لالنتخابات 
املرجع الوحيد الذي ميكنه تكريس انتهاء 
املذكورة هو مجلس  الظروف االستثنائية 
النواب نفسه الذي اصدر قانون التمديد، 
اىل  حاليا  يعمد  ان  قانونا  ميكنه  والذي 
قانونه  وتعديل  التمديد  مدة  تقصري 
اىل  استنادا  يصدره  جديد  قانون  مبوجب 
وما  ونجاحها،  البلدية  االنتخابات  تجربة 

اظهرته من زوال للظروف االستثنائية.

محمصاني: نجاح االنتخابات البلدية
ال يعني ان الظروف االستثنائية انتهت

النيابية  االنتخابات  ربط 
باالتفاق على قانون جديد 

للدستور مخالف 

غالب  الدكتور  املحامي  الدستوري  الباحث 
محمصاين.

قانون  تقديم  ان  تعنيه  ما  هل   ■
ليس  االنتخابات  اجراء  عىل  االنتخاب 

دستوريا وغري ملزم؟
الدستوري،  املجلس  قرار  مراجعة  من   □
املربرة  االسباب  حرص  بالفعل  انه  يتبني 
مرشوع  يف  الواردة  باالسباب  للتمديد 
بالظروف  واملحصورة  التمديد،  قانون 
الداخلية.  وزير  ترصيح  وفق  االستثنائية 
ال بل اكد القرار رصاحة انه ال يجوز ربط 
عىل  بالتوافق  النيابية  االنتخابات  اجراء 
اجراء  ربط  وان  جديد،  انتخاب  قانون 
قانون  عىل  باالتفاق  النيابية  االنتخابات 
عمل  آخر،  اعتبار  اي  او  جديد  انتخاب 
اي  عبارة   ان  بديهي  للدستور.  مخالف 
رئيس  انتخاب  حتام  تشمل  آخر  اعتبار 
قول  عىل  كليا  اوافق  وانني  للجمهورية. 
اجراء  ربط  ان  وارى  الدستوري،  املجلس 
قانون  عىل  باالتفاق  النيابية  االنتخابات 
مخالف  بالفعل  هو  جديد  انتخاب 
للدستور لعدم وجود اي نص يلحظ مثل 

النيابية  االنتخابات  فان  تاليا  االمر.  هذا 
عند استحقاقها تتم وفقا للقانون املرعي 

االجراء يف تاريخ اجراء االنتخابات.

عن  النواب  مجلس  عجز  ظل  يف   ■
ترى  هل  لالنتخاب،  جديد  قانون  سن 
املجلس  والية  تقصري  الوحيد  الخيار  ان 

والدعوة اىل االنتخابات؟ 
املتوافرة  الدستورية  الخيارات  تحديد   □
سيد  هو  الذي  النواب  مجلس  اىل  يعود 
نفسه. يف الوضع الحارض، مجلس النواب 
وعندئذ  املمددة،  الوالية  تقصري  ميكنه 
دعوة  عىل  بناء  النيابية  االنتخابات  تتم 
ووفقا  الحكومة  من  الناخبة  الهيئات 
للقانون املرعي االجراء اي قانون 2008. 
تقصري  النواب  مجلس  يقرر  مل  اذا  اما 
له  ممددا  يبقى  املجلس  فان  الوالية، 
 /6/20 اي  التمديد  مدة  انتهاء  لغاية 
الفرتة ان ميارس  2017،  وميكنه يف هذه 
سائر موجباته وعىل رأسها انتخاب رئيس 
قانون  اقرار  ثم  ومن  جديد،  جمهورية 
انتخاب جديد. اذا مل يتم اقرار مثل هذا 
للقانون  وفقا  االنتخاب  يتم  القانون، 
الساري املفعول وهو قانون 2008. لذلك 
ومن اجل ترجمة قرار املجلس الدستوري 

يقرص  ان  النواب  مجلس  عىل  يقتيض 
سقوط  يؤكد  ان  بعد  املمددة،  الوالية 
النيابية  االنتخابات  يف  االمنية  الحجة 

وليس يف االنتخابات البلدية فقط.

■ عىل من تقع املسؤولية؟
عىل  املجال  هذا  يف  تقع  املسؤولية   □
صالحية  ال  ان  اذ  النواب،  مجلس 
تنفيذ  ملتابعة  الدستوري  للمجلس 
قراراته، وال ميكنه ان يتخذ عفوا اي قرار 
ال  الحكومة  ان  كام  الخصوص.  هذا  يف 
ميكنها ان تتحرك لدعوة الهيئات الناخبة 
من تلقائها وتحتاج  اىل قرار من مجلس 

النواب بتقصري الوالية املمددة.

■ قرارات املجلس الزامية ام استشارية؟
ليست  الدستوري  املجلس  قرارات   □
استشارية عىل االطالق، ال بل انها ملزمة 
وقد  املحكمة.  القضية  بقوة  وتتمتع 
املجلس عىل  قانون  44 من  املادة  نصت 
ان قرارات املجلس الدستوري هي ملزمة 
وللمراجع  العامة  السلطات  لجميع 

القضائية واالدارية.

عفوا  الدستوري  املجلس  يتحرك  ال   ■

من  فهل  حددها.  جهات  من  بطلب  بل 
حاجة اىل تعديل صالحياته؟

□ نص قانون املجلس الدستوري رصاحة 
عىل ان املجلس ال يتحرك عفوا، امنا ينظر 
بناء  الدستور  ملخالفته  القانون  بطالن  يف 
محددة  مراجع  من  له  يقدم  طلب  عىل 
مجلس  رئيس  الجمهورية،  )رئيس  حرصا 
عرشة  الوزراء،  مجلس  رئيس  النواب، 
بالنسبة  الدينية  السلطات  رؤساء  نواب، 
فإن  تاليا  الشخصية(.  االحوال  قوانني  اىل 
كاملة  بطريقة  القوانني  دستورية  تأمني 
ودور  صالحيات  توسيع  يتطلب  وفعالة 

املجلس الدستوري من زاويتني:
صالحية  الدستوري  املجلس  اعطاء  اوال: 
طعن  اي  عن  معزل  يف  الدستور  تفسري 
التي  الصالحية  واعادة هذه  ما،  قانون  يف 
الطائف  وثيقة  يف  له  ملحوظة  كانت 
للوفاق الوطني اليه بعدما اسقطت منه يف 
التعديل الدستوري املتخذ انفاذا للطائف.

ثانيا: توسيع حاالت تحركه، بحيث يصبح 
يف االمكان اما ان يتحرك عفوا للتدقيق يف 
وجوب  القانون  يلحظ  ان  واما  القوانني، 
قبل  اليه  املهمة  القوانني  كل  احالة 
اصدارها، واما  من اجل اعطاء املتداعني 
الحق  ادارية  او  قضائية  محكمة  لدى 
القانون  دستورية  عدم  بدفع  االدالء  يف 
وحق  الدعوى  يف  تطبيقه  املطلوب 
املوضوع  هذا  باحالة  عندئذ  املحكمة 

عىل املجلس الدستوري لبته.
لجهة  االصالحات  هذه  اجراء  ان  نرى 
وحاالت  الدستوري  املجلس  مهامت 
يف  خصوصا  ورضورية،  ملحة  تحركه 
خالفات  فيها  نشهد  التي  الظروف  هذه 
اصبح  بحيث  الدستور،  تفسري  عىل 
الدستوري  الخبري  دور  للعب  املتنطحون 
اكرث من "الهم عىل القلب"، مساهمني يف 
ارى  ال  والضياع.  والفوىض  البلبلة  توسيع 
اليها  اللجوء  ميكن  اخرى  خطوات  اية 
الدستوري  املجلس  الحارض.  الوقت  يف 
القامئة  قضائية  صفة  من  له  مبا  يبقى 
االكرب للعدالة واملوضوعية والثقة، السيام 
وسائل  تصحيح  بضوابط  ذلك  اقرتن  اذا 

اختيار او انتخاب اعضاء املجلس.
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آمال الداخل وآالم الخارج: لبنان ينتظر
تفاؤل ال يتوافق مع اإلقليم املتفّجر

املشهد الداخيل املتفائل باجراء انتخابات رئاسية ونيابية ال يتوافق مع املشهد الخارجي، 
املشغول مبعارك عسكرية وسيناريوهات سياسية وحروب تبدأ عىل الحدود لتنتهي برصاع 

الوجود. ما يشري اىل ان اوان التسوية مل يحن بعد، والتهدئة دونها جوالت

تقرير

منهم،  الغربيني  وخصوصا  بريوت،  يف  السفراء 
يتوقعون وضعا يف سوريا يشهد حاموة تتفوق 
معارك  تضارع  ورضاوة  الصيف،  حرارة  عىل 
الحرب العاملية الثانية وتقارع حروب الخنادق 
هؤالء  ان  االخطر  االوىل.  العاملية  الحرب  يف 
يدعون اللبنانيني اىل التنبه من امكان ان يصاب 
لبنان بشظايا ما سيحصل وتداعياته وارتداداته، 
من تصعيد ولهيب سيكون غري مسبوق لجهة 

حجم الدمار والقتل والتهجري يف قابل االيام.
البحث  يرفض  االسد  بشار  السوري  الرئيس 
االرهاب  عىل  القضاء  قبل  سياسية  تسوية  يف 
من  النظامي  الجيش  تقاتل  التي  والجامعات 
خارج الحدود. وهو يقبل بحكومة وحدة وطنية 
وال يقبل مبرحلة انتقالية، وال بالبحث يف مصريه 
الرئيس  يهاجم  السيايس.  ومستقبله  الشخيص 
الرتيك رجب طيب اردوغان كام مل يهاجمه من 
قبل، يف مؤرش اىل ثبات وضعه وتراجع موقع 

اردوغان الذي اضطر اىل االستغناء عن خدمات 
صديقه احمد داود اوغلو، وتحميله مسؤولية 
الرتكية  الديبلوماسية  اصاب  الذي  الرتاجع 

والحضور الرتيك يف املنطقة.
يف الواليات املتحدة تحتل الهجامت االرهابية 
الفردية صدارة الشاشات واالهتاممات، ويأخذ 
من  االكرب  الحّيز  املنفردة«  »الذئاب  ارهاب 
من  االمريكية.  للرئاسة  املرشحني  انشغاالت 
بوسطن،  وقبلهام  اورالندو،  اىل  برناردينو  سان 
جديدا  ايلول   11 كابوس  االمريكيون  يعيش 
»القاعدة«.  عن  املنقحة  »داعش«  بنسخة 
من  واسعا  حّيزا  اورالندو  »غزوة«  احتلت 
السجال االنتخايب بني دونالد ترامب وهيالري 
كلينتون، وتحّول العرب واملسلمني مجددا اىل 
مادة جديدة للتحريض واالفرتاء داخل املجتمع 
االمرييك بسبب بضعة متطرفني اعامهم الحقد 
تعيش  وقت  يف  املقيت،  والتزمت  والتعصب 

اوروبا هاجس االسالموفوبيا وتنطلق الحمالت 
الداعية اىل اخذ الصالح بجريرة الطالح، وهدم 
كل ما عمل املسلمون عىل بنائه يف الدول التي 

استضافتهم واستقبلتهم منذ عقود.
غري  املتناسقة  غري  الفسيفساء،  هذه  وسط 
نقطة  عن  اللبناين  الداخل  يبحث  املتوافقة، 
ارتكاز او مساحة تفاهم لبناء جسور عبور اىل 
البعض  املستدامة.  والتهدئة  الشاملة  التسوية 
يريد الفصل بني الخارج والداخل من منطلق ان 
التسوية ممكنة داخليا لتجنب شظايا االنفجار 
االقليمي. والبعض االخر يريد ان يفّصل ما ميكن 
ان ينتج من التداعيات الخارجية واالرتدادات 
الحل،  ثوب  كحياكة  قياسه  عىل  االقليمية 
امكان  تعجب حول  اكرث من عالمة  يطرح  ما 
التوفيق بني االسود واالبيض يف الداخل اللبناين، 

وبني املاء والنار.
الداخيل  الهم  بني  اللبنانية  الربط  محاولة 
تبقى  ما  وضامن  االستقرار  عىل  الحفاظ  يف 
الهاجس  وبني  املؤسسات،  استمرار عمل  من 
الخارجي يف ابعاد لبنان عن الحريق االقليمي 
والسوري عرب تسوية الحد االدن من التنازالت 
والحد االقىص من الضامنات، ال تجد طريقها 
النفق. مل يكد ينتهي  حتى الساعة اىل خارج 
البلدية  االنتخابات  استحقاق  من  اللبنانيون 
اىل  النفايات  هاجس  عاد  حتى  واالختيارية 
الطرقات والشوارع واملكبات، ومعها الخالفات 
التناقضات.  مساحة  فوق  العامئة  السياسية 
مغلقة  الحلول  عالق،  الدولة  امن  ملف 
كف  عىل  االنتخاب  قانون  مفتوح.  واالشكال 
حل  او  امل  بارقة  وال  وشياطينها،  التفاصيل 
قريب ملعضلة االتفاق املستحيل عىل مخرج 
قلق  من  ويهدئ  بالنسبية،  املطالبني  يريض 
السنة  عىل   - والراجح  باالكرثية،  املتمسكني 
النيابية  االنتخابات  ان   - ومواقفهم  املعنيني 
اذا وصلت اىل تاريخها املحدد فستكون - كام 
سابقاتها - وفق قانون الستني الذي، وللمفارقة، 
به  ويتمسكون  الطاولة  فوق  الجميع  يرفضه 

او  جهة  او  فريق  كل  تخص  السباب  تحتها 
حزب، اكان يف 8 اذار او 14 آذار.

يف  املحلية  الساحة  شهدته  ما  اخطر  لكن 
استهدف  الذي  التفجري  كان  املاضية،  االسابيع 
احد ابرز املصارف اللبنانية يف سابقة هي االوىل 
يتعرض لها مرصف لبناين. العبوة التي مل توقع 
دويها  كان  مادية،  ارضارا  بل  برشية  ضحايا 
لربطها  حتى،  ودوليا  ماليا   - امنيا   - سياسيا 
االمريكية  القوانني  خلفية  عىل  القائم  بالتوتر 
التفجري  بان  وااليحاء  كبري،  لبناين  فريق  ضد 
قواعد  يف  تبدل  تطورات  اىل  يوصل  فعل  رد 
االشتباك وقوانني اللعبة املضبوطة حتى الساعة 
اللبنانية. خصوصا وان االمريكيني  عىل الساحة 
خاليا  لبنان  ابقاء  عىل  االرصار  يدعون  الذين 
عن  الناجمة  بالرتددات  واالكتفاء  الهزات  من 
الالعبني عىل حلبة  االطراف  احد  الهزات، هم 
الخالف الجديد الذي يرى فيه خرباء اقتصاديون 
»حزب  عىل  العقوبات  لربط  امريكية  محاولة 
بني  ومؤسساتهم  لرشكاتهم  باستثامرات  الله« 
والعراق  سوريا  يف  وتحديدا  االوسط  الرشق 
التهدئة  اوان  يحني  عندها  ايران.  يف  ورمبا 
والغرب  ايران  بني  لها  »االقتصادية«  والرتجمة 
وامريكا، وهو ما دفع االمريكيني اىل لعب ورقة 
العقوبات ضد الحزب للمقايضة عليها الحقا مع 
العراب االقليمي للحزب. مع االخذ يف االعتبار 
ان القانون، او العقوبات االمريكية التي فرضت 
اللبناين،  اللبنانيني واملؤسسات يف الداخل  عىل 
مل تشمل حسابات هؤالء اللبنانيني يف الواليات 
الجنسية  يحمل  منهم  البعض  كون  املتحدة 
االمريكية، ويحميه القانون االمرييك، يف وقت ال 

يحميه القانون اللبناين يف بلده.
الالفت انها املرة االوىل - رغم كل ما حصل - 

هو  الذي  املرصيف  القطاع  استهداف  فيها  يتم 
احدى الركائز املتينة لالقتصاد، واحد عنارص قوته 
االشكال  اعقب  التفجري  ان  الالفت  وصموده. 
لبنان  ومرصف  الحزب  بني  القانوين   - السيايس 
القانون  تزامن معه، عىل خلفية  او  واملصارف، 
االمرييك املايل ضد »حزب الله« يف محاولة لتوجيه 
يف  معني،  فريق  اىل  واملسؤولية  االتهام  اصابع 
ذروة الفراغ الرئايس والجمود الحكومي والشلل 
االنجازات  خال  ما  املؤسسايت،  والرتاجع  النيايب 
املعتربة واملستمرة للجيش واالجهزة االمنية التي 
يريد واضعو املتفجرة القاء ظالل من التشكيك 

ورضب الثقة بحضورها ودورها.
للتفجري، سواء  اعطيت  التي  التفسريات  تكن  اياً 
لتحذير املصارف من االستمرار يف تطبيق قانون 
ضد  العام  الرأي  تأليب  او  االمرييك  العقوبات 
التخريبي  العمل  ان  الواضح  من  الله«،  »حزب 
االستثامر  عىل  العاملة  الجهات  بصامت  يحمل 
بني  الخالف  شقة  وتوسيع  والتفجري  التوتر  يف 
اللبنانيني، ورضب ثقتهم باحد اهم الحصون اآلمنة 

االقتصادية واملالية يف لبنان، هو القطاع املرصيف.
القنبلة  الداخيل، بعد  السيايس  التأزم  يف ذروة 
اللبنانية،  املصارف  احد  رضبت  التي  االمنية 
انفجرت قنبلة سياسية داخل الحكومة باعالن 
قزي  سجعان  وزيريه  استقالة  الكتائب  حزب  العمل التخريبي يحمل بصامت الجهات العاملة عىل توسيع الخالف بني اللبنانيني.

االنتخابات النيابية ستكون كسابقاتها وفق قانون الستني الذي يرفضه الجميع.

سفراء يدعون الى التنبه 
من اصابة لبنان بتداعيات 

تطورات مرتقبة 

جورج ياسمني
georgesyasmine@hotmail.com

فتحت  خطوة  يف  الحكومة،  من  حكيم  واالن 
االزمة الحكومية عىل تداعيات سلبية، خصوصا 
وانها االستقالة الثانية بعد تلك التي تقدم بها 

وزير العدل اللواء ارشف ريفي. 
ومربراتها،  االستقالة  اسباب  عن  النظر  بغض 
فان التوقعات يف شأن نتائجها لن تزيد االمور 
تشل  ولن  معقدة،  االساس  يف  النها  تعقيدا 
الحكومة النها عمليا يف حالة ترصيف اعامل. 
ال ميكن بتها قانونا يف غياب رئيس الجمهورية، 
وتعيني  االستقالة  لقبول  الصالحة  املرجعية 
البدالء، ما يعني ان يف امكان املستقيلني العودة 
ترصيف  ومتابعة  ارادوا  متى  استقالتهم  عن 
االعامل. اما االمر الوحيد الذي يتوقفون عنه، 
وعدم  الوزراء  مجلس  جلسات  حضور  فهو 
مشاركتهم يف اتخاذ القرارات او منعها او التأثري 
االخرية  االشهر  يف  بدت  قرارات  وهي  فيها، 
قارصة عن اجرتاح املعجزات وقادرة عىل امرار 
ودستوريا  قانونيا  اجتهادا  ان  اال  الرضوريات. 
يتقدم  حاملا  نافذة  تصبح  االستقالة  ان  يفيد 
بها الوزير، اي وزير، النها استقالة شخصية وال 

تنتظر موافقة رئيس الجمهورية عليها.
يحل،  الرئايس  الفراغ  عىل  الثالث  الصيف 
وربيع االنتخابات النيابية مل يأت بعد، وقطوع 
من  ممكن  قدر  باقل  عرب  البلدية  االنتخابات 
ان  اال  املفاجآت.  من  قدر  واكرب  التعقيدات 
به  يسمع  مل  الجيد  الخرب  او  السارة  املفاجأة 
جديد  رئيس  انتخاب  هو  بعد،  اللبنانيون 
ريتشارد  االمرييك  باالعامل  القائم  للجمهورية. 
جونز غادر يف مؤرش عىل عدم وجود تطورات 
ومعطيات جديدة تتعلق بامللف الرئايس الذي 
يروق للمتعاطني فيه ان يكربوا الحّيز الداخيل 
والهامش املحيل عىل الشقني الخارجي واالقليمي 
ان  القول  الواقع واملنطق يقضيان  ان  اال  فيه. 
سفراء سيأتون ويذهبون رمبا، وتطورات كربى 
قد تحصل، قبل ان ننتخب رئيسا. مقولة الخيار 
من  تجد  ال  قد  االستحقاق،  لبننة  او  اللبناين، 

يصدقها بعد اليوم.
بعد سنوات طويلة عىل بداية الحرب اللبنانية 
يتذكر  املنطقة،  يف  الحرب  وبداية  وانتهائها 
املبعوث  حبيب،  فيليب  قاله  ما  اللبنانيون 
هو  »ملعون  كتابه  يف  االصل،  اللبناين  االمرييك 
الجميع،  اللبنانيني ضيعوا  »ان  السالم«:  صانع 

وضيعوا انفسهم، واضاعوا فرصة الحل«.
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بعدما دفعت ثمن »الربيع العربي« وأمست ضحيته
القضية الفلسطينية في غياهب النسيان واإلهمال

اطلقت باريس مبادرة لعملية السالم عىل املسار الفلسطيني ودعت اىل مؤمتر دويل 
يف الخريف املقبل. اهم ما يف املبادرة انها تعيد ادراج القضية الفلسطينية يف جدول 
االعامل الدويل وتطلق قطار التسوية. بغض النظر عن نتائج هذه املحاولة التي تعرتضها 

عقبات، فانها تساهم يف تنفيس االحتقان واحتواء حريق قد يشتعل يف اي لحظة

امللف  ان  واسع  نطاق  عىل  السائد  االعتقاد 
واي  هادف  تحرك  اي  يشهد  لن  الفلسطيني 
عام  اىل  مؤجل  وهو   ،2016 عام  نوعي  اخرتاق 
2017 وما بعده. االمر ال يتعلق بانتظار ما ستؤول 
وامنا  فقط،  تسويات  من  املنطقة  حروب  اليه 
الذي سيبدأ من  الجديد  االمرييك  الرئيس  انتظار 

حيث انتهى الرئيس باراك اوباما.
ما  حقبة  من  ترضر  من  اكرث  هم  الفلسطينيون 
سمي »الربيع العريب« ومن دفع مثنه وكانوا من 
سلم  يف  هبطت  الفلسطينية  القضية  ضحاياه. 
وعملية  الرتتيب،  اسفل  اىل  الدولية  االولويات 
السالم يف الرشق االوسط غطت يف سبات عميق. 
حل الدولتني اىل انحسار، وبدال من ان يصري الحلم 
واقعا، يستحيل وهام. حتى السلطة الفلسطينية 
يف واقعها ومستقبلها يلفها الغموض ويحدق بها 

الخطر.
خمس سنوات عىل »الربيع العريب« غرّيت جذريا 
املشهد السيايس العام يف املنطقة، وقلبت موازين 
الفائدة  اىل  ارسائيل.  دولة  ملصلحة  متاما  القوى 
بدول  لحق  الذي  الكبري  الدمار  من  االرسائيلية 
لحقت  التي  الخسارة  رؤية  ايضا  املنطقة، ميكن 
بالفلسطينيني من جراء الرتاجع الكبري الذي تعاين 
من  طويل  تاريخ  بضياع  يهدد  ما  قضيتهم  منه 

الدماء والتضحيات.
العرب  اهتامم  خرسوا  اليوم  الفلسطينيون 
بقضيتهم، وفقدوا اهتامم دول العامل بنضالهم ضد 
باستثناء اصوات قليلة من هنا وهناك  االحتالل 
تنادي مبقاطعة التعامل مع املستوطنات اليهودية 
يف الضفة الغربية. لكن االهم ان التسوية السلمية 
يف  االمرييك  االعامل  جدول  يف  مطروحة  تعد  مل 
الذي  اوباما  الرئيس  والية  من  االخرية  السنة 
سيغادر البيت االبيض من غري ان يحقق الرؤية 

دولتني  حل  اي  منصبه،  توليه  لدى  تبناها  التي 
لشعبني. علام ان حكومة اليمني االرسائييل برئاسة 
الدولتني بحجة  نتنياهو تخلت عن حل  بنيامني 
باي  تسمح  ال  املنطقة  يف  الحالية  الظروف  ان 
انسحاب ارسائييل جديد من الضفة الغربية، الن 
ذلك سيفتح الباب واسعا امام االرهاب الجهادي 
االسالمي، وسيؤدي اىل انهيار السلطة الفلسطينية 
بزعامة »ابومازن« ونشوء »حامستني« جديدتني 

يف مدن الضفة.
الفلسطينيون وقضيتهم اليوم امام خطر من نوع 
جديد، هو االهامل الدويل والفوىض العارمة التي 
تسود العامل العريب، والتهميش االرسائييل. لذلك 

مل يعد امامهم اال االنتفاضة والعودة اىل الشارع.
الجديدة  الفلسطينية  االنتفاضة  حققته  ما  ابرز 
من  وانتشلتها  الضوء  اىل  القضية  اعادت  انها 
قذفت  بعدما  واالهامل،  النسيان  غياهب 
سلم  اسفل  اىل  العريب«  »الربيع  عواصف  بها 
املركزية يف  القضية  انها  االولويات والقضايا، مع 

الرشق االوسط ويف اساس نشأة التطرف ومنوه.
يف خضم االنهامك الدويل بازمات منطقة الرشق 
االوسط وحروبها، يجري التحضري ملؤمتر دويل يف 
وتحريك  االوسط  الرشق  ازمة  اجل  من  باريس 
عملية السالم واملفاوضات بني ارسائيل والسلطة 
خارج  من  املؤمتر  هذا  يبدو  قد  الفلسطينية. 
السياق العام ملسارات املنطقة واحداثها يف هذه 
املرحلة. ويبدو ايضا انه حصل يف توقيت خاطئ 
او غري مناسب، مع انطالق املرحلة االنتقالية يف 
الواليات املتحدة ودخولها يف »كوما« االنتخابات 
الرئاسية، ومع وجود حكومة ارسائيلية هي االكرث 
االنقسام  استمرار  ومع  للسالم،  ورفضا  تطرفا 
غزة  وبني  و«فتح«  »حامس«  بني  الفلسطيني 

والضفة.

ارسائيل دأبت عىل معارضة اي تدخل فرنيس او 
اورويب يف نزاعها مع الفلسطينيني، كام انها ترفض 
اي دور لالرسة الدولية او مجلس االمن. اذ انها 
تفضل املبارزة الثنائية املبارشة مع الفلسطينيني، 
حيث مييل ميزان القوى اىل صالحها. اما اذا قبلت 
دورا لطرف ثالث، فهو الواليات املتحدة االمريكية 
التي تؤيد، عىل نحو اعمى، املواقف االرسائيلية. 
لكن تل ابيب ال ترتدد يف مامرسة يّل الذراع مع 
واشنطن عندما تحيد االدارة االمريكية قيد امنلة 
عن املوقف االرسائييل، مثلام حصل مع الرئيس 
اوباما ومبعوثه اىل الرشق االوسط جورج ميتشيل 
يف بداية عهده او مع وزير الخارجية جون كريي 
الذي قام بـ 12 زيارة للمنطقة، من دون ان ينجح 

يف زحزحة نتنياهو عن مواقفه املتصلبة.
تأكد بفعل التجارب والوقائع ان ارسائيل تحولت 
اىل ابتزاز الواليات املتحدة والسعي اىل قبض مثن 
تحقيق  تراجع هدف  مقابل  النووي. يف  االتفاق 
السالم بني ارسائيل والفلسطينيني الذي استعىص 
تحقيقه خالل فرتيت الرئيس اوباما يف الرئاسة، فان 
احد اهم اهداف نتنياهو التوصل اىل اتفاق يف شأن 
العرش  للسنوات  الرسائيل  االمريكية  املساعدات 
النووي،  االتفاق  عن  التعويضات  ومعها  املقبلة، 

فضال عن التغريات االسرتاتيجية يف املنطقة. 
كذلك تستغل ارسائيل انشغال دول العامل مبحاربة 
تنظيم الدولة االسالمية »داعش« يك تسجل عىل 
تجعل  التي  املنتهية  الوقائع  من  املزيد  االرض 
مستقل  فلسطيني  كيان  قيام  املستحيل  من 
مستقبال، وذلك عرب توسيع املستوطنات اليهودية، 
وتفكيك اوصال الضفة الغربية، واضعاف السلطة 
االرسائييل  الجمهور  عىل  والتهويل  الفلسطينية، 
لجولة  التحضري  صدد  يف  »حامس«  حركة  بان 
الفلسطينية  الهبة  واستغالل  جديدة،  عسكرية 
ذلك  كل  الجهادي.  الخطر  من  اليهود  لرتهيب 
يك تربهن لدول العامل ان املشكلة الفلسطينية ال 
تكمن يف جوهر االحتالل االرسائييل، بل يف الهزات 
التي زعزعت الرشق االوسط واالرهاب الجهادي.

مستشاروه،  يقول  كام  االمرييك،  الرئيس  يعد  مل 

يؤمن باستئناف املفاوضات بني ارسائيل والسلطة 
الدولتني.  لحل  متحمسا  يعد  ومل  الفلسطينية، 
بأن  االرسائيليني  لدى  احساس  هناك  املقابل،  يف 
دور امريكا العاملي، خصوصا يف منطقتنا، بات يف 
تراجع. االهم ان دوال اخرى باتت تحاول ان تنال 
حصتها من الواقع الجديد وبني ابرز هذه الدول 

يف املنطقة ايران وروسيا.
لجبه عواقب  ارسائيل  يتوافر جهوز  ال  ويف وقت 
املؤمتر بسبب انشغالها املكثف بالتدابري السياسية 
ظل  يف  ينعقد  املؤمتر  فان  ارسائيل،  يف  الداخلية 
االقليم  دول  من  فكل  نظريه.  قل  عريب  انكفاء 
منشغل باوضاعه الداخلية ومحيطه االقليمي. وهي 
نقطة الضعف الرئيسية فيه. مل يكن عن عبث ان 
نتنياهو ذهب اىل اقىص التطرف بضمه افيغدور 
اىل  والفلسطينيني،  للعرب  الكراهية  رمز  ليربمان، 
املبادرة  تعديل  يطلب  واخذ  الحكومي،  ائتالفه 
العربية الصادرة عام 2002 القامئة عىل مبدأ االرض 
الحاصلة منذ  بالتطورات  يف مقابل السالم، قياسا 
ادارة  انه راهن عىل قرص نفس  الحني. كام  ذلك 
الرئيس اوباما يف التعاطي مع الحقوق الفلسطينية. 
النهاية تراجع عن  االخري الذي تقرتب واليته من 
وعوده للفلسطينيني بالدولة ووقف االستيطان من 
دون اي حرج. حتى التهديد الذي صدر عن بعض 
بالدولة  مبكر  اعرتاف  اىل  يتجه  قد  انه  معاونيه 
الفلسطينية قبل مغادرته البيت االبيض مرشوطا 
بتكريسه بعد انتهاء املفاوضات بني الجانبني، عىل 
ان يكون ارثا ضاغطا عىل قادة الدولة العربية يف 
عالقتهم مع االدارة الجديدة، تالىش. فاالرث الوحيد 

الذي يهتم له هو االتفاق النووي مع ايران.
ترى مصادر ديبلوماسية عربية يف االمم املتحدة 
العربية  السالم  مبادرة  عىل  »تتوكأ«  باريس  ان 
لتوفري عنارص ملموسة ميكن االستناد اليها. لكن 
ارسائيل  الن  ميتا،  حرفا  بقيت  املبادرة  هذه 
فقط  وتشديدها  لها  رفضها  خالل  من  وأدتها 
عىل املحادثات الثنائية مع الجانب الفلسطيني. 
الحال ان هذه املفاوضات املبارشة فشلت بسبب 
الواقع،  االمر  سياسة  فرض  يف  ارسائيل  استمرار 
وقضم االرايض الفلسطينية باالستيطان املتسارع، 

والقضاء عىل امكان اقامة الدولة الفلسطينية.
الفرنسية  املبادرة  ان  املصادر  هذه  اعتقاد  ويف 
لن تؤدي، ويا لالسف، اىل اطالق قطار التسوية 

السباب عدة منها:

ابرز ما حققته االنتفاضة الجديدة اعادة القضية الفلسطينية اىل الضوء.

املعطيات التي روجت لها ارسائيل، باالعتامد عىل دائرة االحصاء املركزية، تفيد بأن عدد سكان القدس 
ازداد منذ حرب 1948 عرشة اضعاف. وتاليا فان القدس هي اكب املدن االرسائيلية واكرثها سكانا، اذ وصل 
عدد سكانها يف مطلع عام 2016 اىل 870 الف نسمة تقريبا، ما يعني ان كل عارش ارسائييل هو مقديس. 
وتشري هذه االحصاءات اىل ان عدد اليهود يف املدينة يبلغ 548 الف نسمة )63%(، وعدد العرب 322 
الف نسمة )37%(. وتعتب القدس املدينة الثانية حيال نسبة الجيل الشاب، بعد بني براك، اذ يشكل 
االوالد والشبان يف املدينة نسبة 50% من السكان )430 الف نسمة( بفضل نسبة الوالدة العالية لدى 

املتدينني والعرب. 
يف مقابل هذه املعطيات يظهر معطى يشري اىل ان القدس تعتب من املدن الثامين الكبرية التي تعاين 
من الفقر، اذ يصل متوسط الدخل فيها اىل 12,164 شيكل لالرسة، بينام يقدر مرصوف االرسة بنحو 

11,528 شيكل.
واملوازنات املكرسة للقدس تهدف اىل الحفاظ عىل الصورة الحالية للمدينة من حيث وضعها السكاين، 
وجعلها مركزا اساسيا للمتدينني واملتطرفني. فالوضعية الحالية يف القدس تشري اىل ان الطالب املتدينني، 
ومنذ عام 1999، يشكلون اكرث من نصف طالب املدارس اليهودية. يوجد اليوم اكرث من 100 الف طالب 

متزمت يف القدس يف مقابل 63 الف طالب علامين ومتدين قومي.

القدس باالرقام

املبادرة الفرنسية
تقوم الخطة الفرنسية املكونة من مرحلتني عىل اآليت: 

• الدعوة اىل مؤمتر دويل للسالم عىل مستوى وزراء الخارجية. وعقد بالفعل مطلع حزيران املايض. 
مهمة املؤمتر الذي مل يدع اليه الطرفان الفلسطيني واالرسائييل اعادة النزاع اىل واجهة االهتاممات 

الدولية بعدما غيبته حروب املنطقة. 
• الدعوة اىل مؤمتر ثان يف ترشين الثاين املقبل، لكن هذه املرة يف حضور الطرفني الفلسطيني واالرسائييل. 
تقرتح املبادرة خمسة بنود تتعلق مببادئ لحل الرصاع وتثبيت حدود الرابع من حزيران 1967 مع تبادل 
اراض بني الطرفني، وجعل القدس عاصمة مشرتكة بني الدولتني، اىل تحديد جدول زمني النهاء االحتالل 

وعقد مؤمتر دويل للسالم.
تتمثل االهداف يف اعطاء دفع سيايس وديبلومايس لحل الدولتني الذي يرتاجع مع مرور الوقت، وتوفري 
دينامية جديدة لجهود السالم واعادة طرح مبادرة السالم العربية عىل طاولة النقاش التي اهملتها 
االرسة الدولية منذ عام 2002. تريد باريس كذلك توفري الحوافز لتحقيق مجموعة اهداف فرعية، منها 
ايجاد الحوافز االقتصادية والسياسية التي ميكن ان تساهم يف خفض التوتر وتوفري الرشوط للعودة اىل 

املفاوضات املبارشة، وتغيري النهج السابق الذي مل يفض اىل اي نتيجة عىل صعيد السالم.
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غرّي »الربيع العريب« املشهد السيايس، وقلب موازين القوى ملصلحة ارسائيل.

• القضية الفلسطينية صارت القضية املنسية 
الضاغطة  االقليمية  القضايا  بسبب حجم  عربيا 
وطبيعتها  املنطقة  يف  الجميع  اجندات  عىل 
وتداعياتها، ومنها االزمات والرصاعات ذات البعد 
االقليمي الخطري يف كل من سوريا وليبيا واليمن 
والعراق والحرب الباردة االيرانية ـ السعودية. مل 
االجندة  عىل  بالفعل  الفلسطينية  القضية  تبق 
املؤمترات  يف  موسميا  اال  العربية  الديبلوماسية 
»الحج«  اطار  ويف  مستوياتها،  كل  عىل  العربية 

موسم  يف  نيويورك  اىل  السنوي  الديبلومايس 
الجمعية العمومية لالمم املتحدة.

واملتزايد  املستمر  الفلسطيني  االنقسام  حال   •
بني الضفة الغربية وغزة وحال الضياع والتخبط 
الفلسطينية  القيادة  تعيشها  التي  واالنقسامات 

والتي مل تعد يف الخفاء.
• التحول الكبري نحو اليمني املتشدد يف ارسائيل، 
سواء اليمني صاحب الخطاب الديني او الخطاب 
االسرتاتيجي. االمر الذي يدفع نحو االستمرار يف 

بغية  االستيطان  وزيادة  االرض  تهويد  سياسات 
البنية الدميوغرافية يف القدس ويف الضفة  تغيري 
غزة  حصار  سياسة  يف  االستمرار  مع  الغربية، 
وخنقها وتكرار طروحات »السالم« تعرّب عن فكر 
هذا اليمني وال تالقي الحد االدن مام هو مطروح 

دوليا لتسوية النزاع.
يف  قامئا  يعد  مل  املجال  هذا  يف  الدويل  الدور   •
الحركة  الحد االدن كام يشهد عىل ذلك تراجع 
الديبلوماسية املعنية بالتسوية، بحيث صار دور 
»الرباعية الدولية« الذي كان ضعيفا يف االساس 
سياسة  تتبع  انها  بحيث  زور«،  »شاهد  مثابة 
تسويته،  العمل عىل  وليس  بامتياز  النزاع  ادارة 
فيام تنشط ارسائيل عىل االرض لنسف العنارص 
الرضورية للتسوية السلمية الشاملة كام جاءت 
فقد  االمريكيون  اما  املتحدة.  االمم  قرارات  يف 
التأثري  محاولني  الفرنسية،  املبادرة  نحو  اتجهوا 
عليها وتلطيفها لصالح ارسائيل، ورغبة يف التأكيد 
ان املبادرة الفرنسية لن تخرج عن دائرة السيطرة 
االمريكية. ما يعني كريي هو استمرار االحتفاظ 
بخيوط ادارة العملية السلمية يف الرشق االوسط 

حتى انتهاء والية الرئيس يف كانون الثاين املقبل.
عمليا تريد باريس التي تالحظ ان النزاع االقدم 
يف الرشق االوسط قد خرج من دائرة االهتامم 
وتوسيع  االمرييك  التفرد  صفحة  قلب  الدويل، 
عملية  مواكبة  عىل  القادرة  الدول  اىل  االطار 
ان  بعد  للطرفني  الضامنات  وتوفري  السالم، 
تكون قد اعادت التاكيد عىل محددات العملية 
الخوض  تريد  باريس  كانت  واذا  السلمية. 
»النموذج  ان  تعي  فالنها  جديدة،  تجربة  يف 
وان  اخفق،  تسوية  عن  البحث  يف  االمرييك« 

تجربة »الرباعية الدولية« فشلت.
تعي باريس ان العوائق التي ميكن ان تحول دون 
نجاح مبادرتها كثرية وصعبة. وتقول مصادرها انه 
»ال تسكنها اوهام« لجهة حظوظ احداث اخرتاق 
بالنظر اىل الرفض االرسائييل التقليدي لكل مبادرة 
سالم تنطلق من فرنسا او من اوروبا. كذلك ال 
يغمر االدارة االمريكية الحالية التي تتهيأ للرحيل 
مع نهاية العام الحايل، الحامسة الزائدة، خصوصا 
وانها يف حأمة املعركة الرئاسية. االتحاد االورويب 
منقسم عىل نفسه، والحكومة الفرنسية يعوزها 
الوقت حيث مل يتبق للرئيس هوالند سوى عام 

واحد من واليته الحالية.

احتلت القدس الرشقية سنة 1967. يف السنة نفسها، اقر قانون بضم املدينة اىل تخوم ارسائيل. 
بعد سنوات اعلنت ارسائيل القدس بشقيها، الرشقي املحتل والغريب، »عاصمة موحدة اىل االبد 
نقل  الضم ورفضت جميعها  بهذا  امتنعت عن االعرتاف  العامل  ان دول  لدولة ارسائيل«. ومع 
سفاراتها من تل ابيب اىل القدس، فان ارسائيل ظلت تتعامل معها كام لو انها مدينة ارسائيلية. 

منحت سكانها اقامة دامئة )وليس جنسية(، وسمحت لهم بالتجوال الحر داخل ارسائيل.
وانفجار  االقىص  املسجد  باحة  اىل  ارئيل  اوري  الوزير  برئاسة  املستوطنني  دخول  مع  فجاة، 
و»العاصمة  املوحدة«  »القدس  النقاش حول  عاد  واحتاللها،  ارسائيل  العنيفة ضد  التظاهرات 
املصغر يف حكومة  االمني  الوزاري  املجلس  وقرر  املاراثونية.  االبحاث  يتصدر جدول  االبدية« 
بنيامني نتنياهو سلسلة اجراءات امنية لتضييق الخناق عىل املتظاهرين، وعىل الشبان املقدسيني 
الذين ينفذون عمليات طعن لالرسائيليني. ففرضت طوقا عىل االحياء وفصلت بعضها عن بعض، 

وعن االحياء اليهودية االستيطانية يف قلب القدس الرشقية، وكذلك عن القدس الغربية.
املشاريع االستيطانية املتواصلة واملوازنات التي وفرتها وتوفرها ارسائيل لضامن استمرار البناء 
العنرصية،  التفرقة  لسياسة  تكريس  االمر  هذا  واحد. يف  اتجاه  يف  تسري  القدس،  يف  والتطوير 
االبارتهايد عىل الطريقة االرسائيلية. فاالحياء اليهودية تكب وتتطور ومتتد حول القدس الرشقية، 
بينام االحياء العربية تواصل معاناتها: ضيق مينع التطور وحصار اقتصادي وبنية تحتية منهارة 
الغربية وجدار  الضفة  الفلسطينية يف  البلدات  بقية  التواصل مع  وازمة سكن خانقة وفقدان 

عازل، وفوق كل ذلك احتالل غاشم قمعي وُمضطهد بال رحمة.

القدس الشرقية

إعالن
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تقرير

العالقات األميركية ـ التركية من العراق إلى سوريا:
"املسألة الكردية" في أساس الخالف والتوتر

تركيا والواليات  التاريخي بني  التحالف  تعرّض 
عام  االوىل  للمرة  لالهتزاز  االمريكية  املتحدة 
العراق.  االمرييك  الجيش  اجتاح  عندما   ،2003
الرضبة  عىل  انقرة  اعرتضت  الوقت،  ذلك  يف 
امريكية  رضبة  حاليا  تؤيد  انها  رغم  االمريكية، 
عىل سوريا. كان هم انقرة االكرب املسألة الرتكية. 
البعثي يف  النظام  انها كانت تخىش اطاحة  اذ 
الذي قد يؤدي اىل ارساء دولة كردية.  العراق 
رفض الربملان الرتيك اعطاء الجيش االمرييك االذن 
باستخدام االرايض الرتكية للهجوم عىل العراق. 
العمليات  يف  تأثري  السلبي  القرار  لهذا  وكان 
املتحدة  الواليات  ترد  مل  االمريكية.  العسكرية 
االوضاع  تردي  اىل  بالنظر  انقرة،  "خيانة"  عىل 
بالنسبة اىل مرشوع احتاللها العراق، ما جعل 
اىل  الرئيس جورج بوش يف حاجة ماسة  ادارة 

تعاون تركيا. 
تقف  اوسطية،  الرشق  الحرب  ميادين  يف 
واشنطن وانقرة يف جهتني متضادتني. وهو امر 
واضح للعيان يف العراق حيث التنسيق والتعاون 
يف  متزايد  نحو  وعىل  وواشنطن،  طهران  بني 
سوريا، حيث رعى البنتاغون مشاريع تدريب 
واعتمد  لداعش"،  "مناهضني  سوريني  مقاتلني 
تدريجا عىل امليليشيات الكردية السورية التي 

دعمها يف معركة كوباين عام 2014.
عام 2015 وافقت واشنطن عىل تسليم االزمة 
السورية اىل روسيا عىل حساب انقرة، وانجزت 
شأنها شأن املانيا، عملية سحب صواريخ باتريوت 
التابعة لهام، لتبقى تركيا معرضة لالخطار. بعد 
ذلك تأزمت العالقة بني الطرفني اىل حد كبري، اذ 
هددت انقرة باقفال مطار انجرليك العسكري 
امام اآلليات العسكرية االمريكية، ما كان سيشري 

اىل نهاية حلف شامل االطليس.

العالقة بني تركيا والواليات املتحدة يف مسار انحدار منذ عام 2003، عندما قدم الجيش االمرييك اىل املنطقة واجتاح العراق. 
فقدت العالقة التحالفية يف اطار  حلف شامل االطليس الكثري من بريقها، وعرفت توترات وازمة ثقة بلغت ذروتها هذا العام، 

عندما تحولت سوريا من مرسح عمليات مشرتك اىل خط متاس ونقطة افرتاق املصالح

االن مرحلة متقدمة واخذ اشكاال اكرث وضوحا. 
هذا الخالف ساهمت يف تكوينه ثالث مسائل 

اساسية هي وفق الرتتيب الزمني:
• املنطقة اآلمنة: دعت تركيا تكرارا اىل انشاء 
منطقة آمنة يف شامل سوريا لهدفني اساسيني. 
اولهام الحد من التدفق الكبري لالجئني السوريني 
للمدنيني  حامية  وتوفري  اراضيها،  اتجاه  يف 
املعارضة  دعم  الثاين  السورية.  االرايض  داخل 
حظر  فرض  ان  اعتبار  عىل  املسلحة  السورية 
جوي عىل املنطقة اآلمنة سيعود حتام بالنفع 
عىل التنظيامت املقاتلة ويوفر لها الحامية من 

الرضبات الجوية.
حليفهم  من  امل  بخيبة  اصيبوا  االتراك  لكن 
االمرييك. اذ رفضت واشنطن فكرة انشاء املنطقة 
اآلمنة العتبارات عدة، ابرزها غياب الرغبة يف 
السورية  املعارضة  اىل  الالزم  الدعم  تقديم 

الرتكية يف حال  ـ  االمريكية  العالقات  حاليا متر 
الغموض والتوتر. من جهة هناك ضبابية  من 
االمريكية  االسرتاتيجيا  يف  واضحة  رؤية  وغياب 
جهة  من  سوريا.  يف  الرتكية  الهواجس  تجاه 
اخرى هناك الخيبة واالنتقادات الرتكية لسياسة 
اوسطية.  الرشق  اوباما  باراك  االمرييك  الرئيس 
الخالف ليس مستجدا، لكنه تراكمي منذ الغزو 
االمرييك للعراق مرورا بالخالف حول ليبيا، وبلغ 

االنتصار الذي حققه الرئيس بوتني يف سوريا متثل يف اعرتاف امرييك برشعية دوره.

عملية الرقة ـ منبج اكدت ان واشنطن مع االكراد، وليس مع تركيا.

كان  اذ  لروسيا.  مبارش  تحد  من  يشكله  وما 
االمريكيون وما زالوا عىل اقتناع تام منذ اندالع 
العسكري،  الحسم  باستحالة  السورية  الحرب 
وفضلوا العمل مع موسكو عىل تسوية النزاع، 
وجمع املعارضة والنظام اىل طاولة واحدة من 
يعترب  الذي  "داعش"،  ملواجهة  التفرغ  اجل 

اولوية امريكية يف امللف السوري.
• التدخل الرويس، حيث برز غياب دعم امرييك 
التي  االزمة  يف  انقرة  تنتظره  كانت  واضح 
نشبت بينها وبني روسيا، والتي اخذت منحى 
اكرث خطورة بعد اسقاط الجيش الرتيك مقاتلة 
روسية خرقت االجواء الرتكية عىل الحدود مع 
املايض.  العام  من  الثاين  ترشين  يف 24  سوريا 
موقفي  بازاء  جديدة  امل  بخيبة  وشعرت 
الباهتني من  االطليس  واشنطن وحلف شامل 
لوحدها  تركت  انها  النقرة  بدا  حتى  االزمة، 

مجددا يف مواجهة الدب الرويس.
جهودها  فركزت  االمريكية،  الديبلوماسية  اما 
عىل منع وقوع املحظور والحيلولة دون اندالع 
اي  الن  البلدين،  بني  مبارش  عسكري  رصاع 
للحرب  قاضية  رضبة  ستشكل  مبارشة  حرب 
عىل "داعش"، وللمساعي االمريكية والروسية يف 

ايجاد حل لالزمة السورية.
سوريا  يف  الرويس  العسكري  التدخل  غرّي 
بشار  الرئيس  نظام  امليدانية ملصلحة  االوضاع 
االسد، واعطى روسيا دورا سياسيا محوريا يف 
تقرير مستقبل سوريا، عىل االقل يف املستقبل 
حققه  الذي  اآلخر  االنتصار  لكن  القريب. 
الرئيس الرويس فالدميري بوتني كان يف الحصول 
يف  الرويس  الدور  برشعية  امرييك  اعرتاف  عىل 
سوريا، مبا يف ذلك الدور العسكري، واالعرتاف 

شوقي عشقوتي
lionbars@hotmail.com

يف  ملوسكو  فيتو  بوجود  الضمني  االمرييك 
دمشق، ما يشكل عائقا وحاجزا امام املشاريع 

والطموحات الرتكية.
يف  واالخطر  االهم  وهي  الكردية،  املسالة   •
حسابات تركيا ويف خالفها مع الواليات املتحدة 
االولوية  منح  اما  خيارين:  امام  تقف  التي 
للعالقة مع الفصائل الكردية عىل حساب تركيا، 
تشكل  التي  الفصائل  هذه  عن  االستغناء  او 
"داعش".  الحرب عىل  يف  امريكية  حربة  رأس 
وما يثري حفيظة االتراك غض االمريكيني النظر 
املناطق  يف  الكردية  الفصائل  تحركات  عن 
السالح  من  واستفادتها  تركيا  مع  الحدودية 
بل  فقط،  "داعش"  محاربة  ليس يف  االمرييك، 
املناطق  لربط  جغرافية  مكاسب  تحقيق  يف 
اطار  يف  ببعض،  بعضها  الكردي  الطابع  ذات 
تهيئة االرضية العالن االنفصال عن سوريا او 
عىل االقل تكوين اقليم فيديرايل. مع ما يشكل 
عىل  املستقبل  يف  حتمي  انعكاس  من  ذلك 
منأى  يف  حينها  يكونوا  لن  الذين  تركيا  اكراد 
عن النزعة االنفصالية، فضال عن عالقة هذه 

الفصائل بحزب العامل الكردستاين.
الواليات  تقودها  التي  العسكرية  العملية 
املتحدة بجيش كردي للسيطرة عىل مدينة الرقة، 
والتي تحولت اىل محاولة السيطرة عىل املنطقة 
املمتدة من نهر الفرات غربا اىل منبج، خري دليل 

عىل اخفاق السياسة الرتكية يف شأن سوريا.
لكن االكرث خطورة بالنسبة اىل تركيا، ان هذه 
الكردي  العدو  بلوغ  من  اكرث  تقرب  العملية 
عفرين  كانتون  وصل  هو  اسرتاتيجيا،  هدفا 
بكانتون عني العرب )كوباين(. وهذا الوصل مل 
يكن بطريقة تفكري تقليدية بل غاية يف الدهاء. 

اذ انه، يف حال حصوله، لن يكون يف حاجة اىل 
بني  الرتكية  للحدود  املحاذية  املنطقة  ينال  ان 
جرابلس واعزاز، بل املنطقة التي تحاذي هذا 
عن  بعيدة  منطقة  الجنوب.  لجهة  الرشيط 
مرمى املدفعية الرتكية وبعيدة بطبيعة الحال 

عن مرمى الطائرات ايضا.
الجانب  اجابات من  تنتظر  تركيا  وفيام كانت 
"داعش"،  ضد  املشرتك  التعاون  عن  االمرييك 
فاجأت واشنطن حليفتها بالعملية ضد الرقة، 
تجاوز  لرتكيا،  حساسية  االكرث  وهذا  ثم  ومن 
الرئيس  كان  وبعدما  منبج.  نحو  غربا  الفرات 
من  يطلب  اردوغان  طيب   رجب  الرتيك 
تركيا  يكونوا مع  ان  بني  يختاروا  ان  االمريكيني 
او مع "االرهابيني" االكراد، جاءت عملية الرقة 
- منبج لتعطي الجواب بأن واشنطن هي مع 

االكراد ال مع تركيا.
القدرة الرتكية عىل التحرك او الرد وتاليف االرضار 
اصال،  تريد  ال  التي  فرتكيا  ومحدودة.  ضعيفة 
وخالف ما تزعم، تنظيف منطقة املئة كيلومرت 
من "داعش"، عرضت عىل االمريكيني ان تشارك 
الرقة  نحو  العسكرية  العملية  مبارشة يف  هي 
فيها.  االكراد  مشاركة  عدم  منبج، رشط  ونحو 
لكن الجواب االمرييك مل يأت وهو عىل االرجح 
لن يأيت. الرد كان عىل االرض مواصلة العمليات 
العسكرية.  ليس من يشء تفعله تركيا داخل 
سوريا يف هذه النقطة. فالخطة االمريكية املتكئة 

عىل االكراد مستمرة.
امريكا تريد ان تفعل مع اكراد سوريا كام فعلت 
مع اكراد العراق. لكن تركيا ترى يف نشوء كيان 
لسوريا. ورغم  تقسيام  كردي يف شامل سوريا 
ان ايران وروسيا تقفان اىل جانب الرئيس االسد 
لكنهام ضد تقسيم سوريا، وهو ما يساهم يف 
يستمر  سوف  تركيا.  وبني  بينهام  قوي  تعاون 
تقسيم  عدم  لكن  االسد،  وضع  عىل  اعرتاضها 

سوريا سيكون اولوية لرتكيا.
الكالم عىل "مثلث جديد" يضم تركيا وروسيا 
عىل  سوريا  وحدة  اولوية  عىل  كذلك  وايران، 
الخارجية  السياسة  عىل  جديد  االسد،  اسقاط 
الرتكية بعد االنكسار الكبري يف العالقات الرتكية 
ـ الروسية والرتكية ـ السورية. وهذا عنوان كبري 
يفتقر اىل الجدية والصدقية، وال ميكن له التقدم 

الرسيع يف خضم التطورات املتسارعة.

االميركيون ما زالوا على 
الحسم  باستحالة  اقتناع 

العسكري في سوريا
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نجح االمن العام يف كشف شبكات مخدرات منظمة وتوقيف افرادها بعدما كانت 
تستهدف تالمذة مدارس وطالب جامعات من ابناء عائالت ثرية يستدرجون اىل 
سهرات حيث يدسون لهم املخدر يف الرشاب والطعام. بعد االيقاع بهم يبدأون 

تدريجا سحب االموال الطائلة منهم 

قضية

الجرمية  يقّدر مكتب مراقبة املخدرات ومنع 
االتجار  عائدات  املتحدة  لالمم  التابع 
مليار   500 عن  يزيد  مبا  العامل  يف  باملخدرات 
دوالر يف السنة، اي ما يفوق عائدات صناعة 
تفاقم  الوقائع  فتؤكد  لبنان،  يف  اما  البرتول. 
املخدرات عىل نحو كبري، وبخاصة يف صفوف 

املراهقني والشباب.
قرار  جاء  الخطر،  وهذا  الواقع  ذاك  بني 
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم 
استحداث شعبة امنية، من بني ابرز اهدافها 
مكافحة شبكات االتجار باملخدرات يف املدارس 
والجامعات ومالهي السهر، لحامية املراهقني 

والشباب من تلك اآلفة. 
الرقمية  املخدرات  املخدرات؟  تعريف  ما 
جرائم  مكافحة  تتم  كيف  وهم؟  ام  حقيقة 
اللبناين؟  القانون  ما موقف  عامليا؟  املخدرات 

وكيف يواجهها االمن العام ويكافحها؟

تعريف املخدرات 
تعددت التعريفات الطبية والقانونية واللغوية 
انها  فهو  وشموال  دقة  االكرث  اما  للمخدرات. 
االدمان  تسبب  التي  املواد  من  "مجموعة 
او  تداولها  ويحظر  العصبي،  الجهاز  وتسمم 
زرعها او صنعها اال الغراض يحددها القانون، 
وال تستعمل اال بواسطة من يرخص له بذلك". 
كالتي  الطبيعية  منها  انواع،  املخدرات 
عىل  ومثارها  وازهارها  نباتها  اوراق  تحتوي 
االفيون،  )الخشخاش،  املخدرة  الفعالة  املادة 
املاريجوانا، القات، وشجريات القنب الهندي(، 
الطبيعية،   املخدرات  من  املصنعة  ومنها 
)املورفني،  املخدرة  املادة  مبشتقات  وتعرف 
وهي  التخليقية،  املخدرات  هناك  الهريويني(. 

شعبة أمنية تكافح المخّدرات في المدارس والجامعات
األمن العام يترّصد شبكات تستهدف الشباب

وتركيبها  صنعها  يف  يدخل  ال  صناعية  مادة 
او  الطبيعية  املخدرات  انواع  من  نوع  اي 
مشتقاتها املصنعة )كبعض املهدئات وعقاقري 
الهلوسة التي لها خواص وتأثري املادة املخدرة 
هذه  بني  املشرتك  القاسم  لعل  الطبيعية(. 
عىل  الشديد  خطرها  املخدرات  من  االنواع 
البطيء  املوت  اىل  وصوال  االنسان،  صحة 

عموما، او الرسيع يف كثري من االحيان.

الرقمية... حقيقة! املخدرات 
املخدرات  العامل  يف  املخدرات  قوانني  صنفت 
يكن  مل  صناعية.  او  كيميائية  او  طبيعية  بني 
ثورة  تداعيات  تصل  ان  البال  يف  يخطر 
الصوتية  املوجات  وتكنولوجيا  االنرتنت 
ميكن  املخدرات  من  جديد  نوع  ايجاد  اىل 
توصيفه بعبارة "مخدرات املوجات الصوتية". 
اسم  عليه  يطلق  ما  او  الرقمية،  فاملخدرات 
نشأت   ،"  iDoser  " او   "Digital Drugs"
باالذنني"  "النقر  تسمى  قدمية  تقنية  عىل 
هيرنيتش  الفيزيايئ  االملاين  العامل  اكتشفها 
التقنية  هذه  استخدمت   .1839 عام  دوف 
للمرة االوىل عام 1970 لعالج بعض الحاالت 
باالكتئاب.  املصابني  من  لرشيحة  النفسية 
موسيقى  الرقمية عىل سامع  املخدرات  تقوم 
محددة من خالل سامعة توضع عىل االذنني 
بني  مختلفا  الصوت  مستوى  يكون  بحيث 
الجهة االوىل والثانية، ما يجعل الدماغ يجهد 
لتوحيد الصوت يك يستوعبه ما يصيبه بحالة 
الكهربائية  الصوتية  االشارات  جراء  اضطراب 
هستريية  بحال  الشخص  فيصاب  املختلفة، 
املوسيقى  من  وآخر  نوع  بني  آثارها  تختلف 
التي يسمعها. وقد اصبح هناك انواع موسيقى 

من  ان  بحيث  املخدرات،  باسامء  تسمى 
ينتج  ملا  مامثلة  حال  اىل  الوصول  يف  يرغب 
املوسيقى  ملف  يختار  مثال،  الهريويني  من 
املسامة هريويني، وهكذا دواليك. واملخدرات 
شكل  عىل  صوتية  ملفات  عن  كناية  الرقمية 
االنرتنت  يتم تحميلها عن شبكة   Mp3 files
من مواقع الكرتونية متخصصة. حتى اليوم، ال 
توجد قوانني تعاقب عىل تعاطي او املخدرات 

الرقمية املستجدة او تسهيلها.

مكافحة املخدرات دوليا
محاوالت  بدايته  منذ  العرشون  القرن  شهد 
تبلورت  املخدرات  آفة  ملكافحة  عدة   دولية 
تحت اطار مؤمترات واتفاقات دولية. البداية 
كانت عام 1909 حيث انشئت لجنة يف الصني 
وضمت  االمريكية،  املتحدة  الواليات  برعاية 
حول  الدويل  "االتفاق  ثم  دولة.  عرشة  ثالث 
االفيون" يف الهاي يف 23 كانون الثاين 1912. 
ايار   15 يف  االول  الثالثة،  جنيف  اتفاقات  ثم 
يف  والثالث   1931 متوز   13 يف  والثاين   1925
26 حزيران 1936. ثم جاء اتفاق نيويورك عام 
1961 الذي ابرمه لبنان مبوجب قانون رقم 65 
عام  العقلية  املؤثرات  اتفاقا  تاله   .1965 عام 
1971 والهاي عام 1972. اما اهم االتفاقات 
"اتفاق  فكان  العاملي،  االهتامم  اثارت  التي 
املرشوع  غري  االتجار  ملكافحة  املتحدة  االمم 
 ،1988 عام  العقلية"  واملؤثرات  باملخدرات 
املعروف باتفاق فيينا. كام صدر عن الجمعية 
 45/179 رقم  القرار  املتحدة  لالمم  العمومية 
يف 21 كانون االول 1990 يتعلق بوضع برنامج 

.)UNDCP( لضبط انتاج املواد املخدرة

االجهزة الدولية املتخصصة
مجال  يف  الناشطة  الدولية  االجهزة  معظم 
التي تشكل احدى  مكافحة جرائم املخدرات 
اخطر الجرائم املنظمة يف العامل، تعمل تحت 
سقف منظمة االمم املتحدة. من ابرزها: مركز 

املحامي منير الشدياق
mounirchidiac2014@gmail.com

 ،)UNICRI( االمم املتحدة للعدالة الجزائية
قسم   ،)WHO( العاملية  الصحة  منظمة 
الجزائية  العدالة  وادارة  الجرمية  من  الوقاية 
املتحدة  لالمم  االمنايئ  الربنامج   ،)CPCJD(
االنرتبول  مكتب  ويعترب  وغريها.   ،)UNDP(
االجهزة  ابرز  ( من   )ICPO Interpolالدويل
هذه  مكافحة  مجال  يف  واهمها  الدولية 
الجرائم. ناهيك بوجود عدد كبري من منظامت 
وهيئات دولية غري حكومية تنشط عامليا ايضا 

يف هذا املجال.

لبنان والعامل العريب
يف  العرب  الداخلية  وزراء  مجلس  اعتمد 
ملكافحة  العريب  "االتفاق   1994 عام  تونس 
انضم  الذي  باملخدرات"  املرشوع  االتجار غري 
لبنان.  فيها  مبا  العربية،  الدول  معظم  اليه 
اولت الدولة اللبنانية اهتامما مبكافحة جرائم 
الترشيعات يف  واصدرت عددا من  املخدرات 

هذا االطار، ابرزها:
 340 الرقم  تحت  الصادر  العقوبات  قانون   •
يف 13 كانون الثاين 1943 الذي نص يف املادتني 
جرائم  مرتكبي  معاقبة  عىل  و631    630

املخدرات.
حزيران   18 يف  الصادر   6255 رقم  املرسوم   •

1946 يف شأن تجارة املخدرات.
شأن  يف   1956 آب   20 يف  الصادر  القانون   •

تنظيم زراعة القنب الشامي، والقانون الصادر 
الذي   1960 ايار   4 يف   4030 رقم   باملرسوم 
 .1946 حزيران   18 يف  الصادر  القانون  عدل 
القانون رقم 1995/426   لبنان مبوجب  انضم 
اىل اتفاق االمم املتحدة لعام 1988 املعروف 

باتفاق فيينا.
يف   673 الرقم  تحت  صدر  االهم  القانون   •
واملؤثرات  املخدرات  شأن  يف   1998 آذار   26
العقلية والسالئف، والذي تم تعديله بالقانون 
شأن  يف   2001 نيسان   20 يف    318 رقم 
التبييض  وقوع  المكان  تبعا  االموال  تبييض 
غري  االتجار  من  الناتجة  القذرة  االموال  عىل 

املرشوع باملخدرات. 

العقوبات 
من ابرز العقوبات التي تشمل تجار املخدرات 

ومتعاطيها نذكر االيت:

اوال- عقوبة االتجار باملخدرات: كل فاعل او 
رشيك او محرض او متدخل يف زراعة املخدرات، 
وتحضريها،  واستخراجها  وصنعها  وانتاجها 
وتحويلها ورشائها وتسلمها واقتنائها ومتلكها، 
واستخدامها ورصفها واحرزها وعرضها ونقلها، 
وتوزيعها  وبيعها  للبيع  وطرحها  وتسليمها 
عنها  والتنازل  وتبادلها  بالتجزئة،  او  بالجملة 
يف  والسمرسة  والتوسط  بعوض،  او  مجانا 
شأنها وارسالها وشحنها واستريادها وتصديرها 
عامة  وبصورة  نوعه،  كان  مهام  بها  واالتجار 
كل عمل او اجراء مهام كان نوعه يتعلق بها، 

يعاقب: 
1-  باالشغال الشاقة املؤبدة.

2-  بالغرامة من خمسة وعرشين مليون لرية 
اىل مئة مليون لرية.

ثانيا- عقوبة تعاطي املخدرات: كل من حاز او 
احرز او اشرتى كمية ضئيلة من مادة شديدة 
وبقصد  طبية  وصفة  دون  من  الخطورة 
باعتبارها  تسمح  ضآلتها  وكانت  التعاطي، 

مخصصة لالستهالك الشخيص، يعاقب:
1-  بالحبس من ثالثة اشهر اىل ثالث سنوات.

خمسة  اىل  لرية  مليوين  من  بالغرامة    -2
ماليني لرية.

واملتدخل  الرشيك  العقوبة  من  يعفى  ثالثا- 
قبل  جرمية  عن  العامة  السلطات  يبلغ  الذي 
علمها بها، وميكنها من منع وقوعها، والتعرف 
االموال  وضبط  فيها  الرشكاء  هوية  عىل 
واملوارد موضوع العملية وان بطريقة جزئية. 
او  الرشيك  املخفف  العذر  من  يستفيد  كام 
معلومات  السلطات  اىل  يقدم  الذي  املتدخل 
اىل  ذلك  ادى  اذا  بها  علمه  بعد  الجرمية  عن 

توقيف الجناة او بعضهم او الكشف عنهم.

املدمن مريض ال مجرم
قانون  مواد  ان  نجد  القاعدة،  لهذه  تطبيقا 
والسالئف،  العقلية  واملؤثرات  املخدرات 
فرصة  وللمتعاطي  للمدمن  لتعطي  جاءت 
اذا  عنه  التعقبات  وقف  او  مالحقته  عدم 
وفقا  نفسه،  اصالح  عىل  القضاء  مع  تعاون 

لالحكام التالية:
-1 يحق لكل مدمن عىل املخدرات او لوالديه 
او للويص او للويل او الحد الزوجني، ان يطلبوا 

من لجنة مكافحة االدمان عىل املخدرات 

الرقمية  املخدرات 
حقيقة، وهي اخطر 

من سواها 

عائدات االتجار باملخدرات يف العامل تفوق 500  مليار دوالر سنويا.
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اخضاعه لتدابري العالج الجسامين والنفساين 
املصحات.  احدى  لدى  التعاطي  مرض  من 
املدمن  هوية  اخفاء  يف  الحق  لهم  ويكون 
العالج،  تابع  اذا  املتعاطي وعدم مالحقته  او 
شهادة  عىل  استحصاله  حتى  فيه  واستمر 
تثبت شفاءه التام من االدمان والتعاطي، وفقا 

للامدة 183 وما يليها.
-2 كذلك يجوز للنيابة العامة يف حال توقيف 
تحيله  ان  املخدرات،  تعاطي  بجرم  شخص 
مبوافقته عىل لجنة االدمان يك يخضع للعالج. 
كام يجوز للمدمن ان يطلب ذلك من املرجع 
ثابر  واذا  القضية.  عليه  املعروضة  القضايئ 
اللجنة  من  االستحصال  حتى  العالج  عىل 
وقف  يتم  التام،  شفاءه  تثبت  شهادة  عىل 
التعقبات عنه نهائيا. اما اذا امتنع املدمن عن 
قبول العالج او مل يتابعه حتى الشفاء، تصدر 
للامدة  وفقا  اصوال  حقه  يف  حكمها  املحكمة 

193 وما يليها.

االمن العام يعزز قدراته 
سلسلة من االجراءات اتخذتها املديرية العامة 
لالمن العام بهدف مكافحة جرائم املخدرات 
عموما، السيام يف املدارس والجامعات واملالهي 
خصوصا  والشباب  للمراهقني  حامية  الليلية 
من تلك اآلفة، وكذلك بهدف مكافحة ظاهرة 

املخدرات الرقمية. نذكر منها:

االقتصادي  االمن  "شعبة  استحداث   •
جرائم  مبكافحة  تعنى  التي  واالجتامعي" 
يف  املخدرات  جرائم  ضمنها  من  محددة، 
وذلك  الليلية.  والنوادي  والجامعات  املدارس 
التي  الشامل  الوقايئ  االمن  لثقافة  تطبيقا 
يف  الشعبة  نجحت  وقد  املديرية.  تنتهجها 
الشبكات  اخطر  من  تعتربان  توقيف شبكتني 
املنظمة الناشطة يف املدارس والجامعات، كانتا 
يف  والدهاء  الخبث  فائقة  طرقا  تستخدمان 
التحقيق  وبعد  والشباب.  املراهقني  استدراج 
احالتهم عىل  الشبكتني متت  افراد  مع جميع 

القضاء املختص.
تتضمن  التي  االنرتنت  مواقع  كل  رصد   •
ورفع  الرقمية،  باملخدرات  صلة  ذات  ملفات 
املختصة مع  القضائية  الجهات  اىل  بها  تقرير 
اقرتاحات بحجب كل تلك املواقع عن التداول. 
اللواء  العدل  وزير  طلب  نفسه،  السياق  ويف 

ارشف ريفي منذ فرتة، قبل ان يعلن استقالته، 
من النائب العام لدى محكمة التمييز حجب 
املواقع االلكرتونية التي تروج لهذا النوع من 

املخدرات.
• تعزيز التعاون والتنسيق االمني وتفعيلهام 
وتبادل الخربات مع جميع املنظامت واالجهزة 
مكافحة  الناشطة عىل صعيد  الدولية  االمنية 
الرشطة  منظمة  املتحدة،  كاالمم  املخدرات، 

الجنائية الدولية )االنرتبول(.
•  اطالق برنامج دائم للمحارضات والدورات 
الضباط  قدرات  تطوير  يف  تساهم  التي 
مكافحة  صعيد  عىل  ومعارفهم  والعسكريني 
جرائم املخدرات وسواها من الجرائم املنظمة.
آفة  مكافحة  مهمة  ان  املؤكد  من  ختاما، 
املخدرات محليا ال تقترص عىل الدور القضايئ 
واالمني امللقى عىل عاتق السلطات القضائية 
املديرية  وباالخص  ككل،  والرسمية  واالمنية 
االمن  وشعبة  املخدرات  ملكافحة  املركزية 
العامة  املديرية  يف  واالجتامعي  االقتصادي 
ملكافحة  الوطني  واملجلس  العام  لالمن 
املخدرات ولجنة االدمان عىل املخدرات، وامنا 
بني  ومشرتكة  عامة  اجتامعية  مسؤولية  هي 
االهل وادارات املدارس والجامعات والوزارات 
وجمعيات  والخاصة  العامة  واملؤسسات 
بسالمة  معنيون  فكلنا  املدين.  املجتمع 

مجتمعنا. 

"اتفاق فيينا" 
عام 1988 هو االهم 

عامليا حتى اليوم

االمن العام اوقف شبكتي مخدرات تنشطان يف املدارس والجامعات.

For more Info 04 - 72 72 44
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هبة

جاء حفل اطالق مرشوع تنفيذ الهبة االوروبية 
العامة  واملديرية  اللبناين  الجيش  اىل  املقدمة 
يف  االمني  القطاع  دعم  مجال  يف  العام  لالمن 
نادي الضباط يف الريزة، ترجمة الهمية التعويل 
عىل دور االسالك العسكرية واالدارات االمنية 
وادائها  قدراتها  تعزيز  سبيل  يف  لبنان،  يف 
وتحديات  استحقاقات  تواجه  وهي  مهامتها، 
يف كل اتجاه، ليس اقلها االرهاب والهجرة غري 

الرشعية واالستقرار الداخيل.
االورويب  االتحاد  سفرية  الربنامج  اطالق  حرض 
جان  العامد  الجيش  وقائد  السن  كريستينا 
قهوجي واملدير العام لالمن العام اللواء عباس 
اىل  االوروبية،  الدول  عن  وممثلون  ابراهيم 
اعضاء فريق العمل اللبناين - االورويب املشرتك 
للمرشوع  املنفذة  الفرنسية  الرشكة  وممثل 
االن  والجرنال    )CIVIPOL CONSEIL(

بلليغريني وعدد من الضباط الكبار. 
سيتم تطبيق "مرشوع اصالح القطاع الدفاعي" 
ثالثة  االجاملية  قيمته  وتبلغ  شهرا،   30 خالل 
ماليني ونصف مليون اورو، ويهدف اىل التطوير 
التنظيمي وقدرات وسائل التواصل التي يتمتع 

مشروع تنفيذ الهبة األوروبية للجيش واألمن العام
برنامٌج رائٌد إلصالح قطاع األمن في لبنان

يبز االهتامم الدويل بتطوير قدرات االجهزة العسكرية واالمنية ودعمها يوما بعد آخر، ويكاد ال مير اسبوع اال يكون مناسبة 
الطالق مرشوع جديد، يف مؤرش واضح اىل االستثامر الدويل يف املؤسسات الفاعلة والحامية لالمن واالستقرار

داود رمال
aborami20@hotmail.com

خطوة  يف  العام،  واالمن  اللبناين  الجيش  بها 
اضافية ستشكل املساعدة الفنية اساسا لتسليم 

املعدات اىل كيل املؤسستني. 
االرشاف  للجنة  اجتامع  االحتفال  سبق  وكان 

العليا الخاصة باطالق الهبة.
االتحاد  نشيد  ثم  الوطني،  النشيد  افتتاحا 
االورويب. القت بعد ذلك سفرية االتحاد االورويب 
كريستينا السن كلمة اعتربت فيها ان "الجيش 
ضد  القتال  مقدمة  يف  يقفان  العام  واالمن 
الرشعية  الهجرة غري  والسيطرة عىل  االرهاب، 
تقديم  عرب  لذلك،  للبالد.  الداخيل  واالستقرار 
الدعم للجيش اللبناين واالمن العام، نكون قد 
له  سيكون  ما  قدراتهام،  تعزيز  عىل  ساعدنا 
نقدر  اليومية. نحن  اللبنانيني  تأثري عىل حياة 
ما تحققه مؤسستا الجيش واالمن العام رغم 
ثقة  عىل  وكونوا  تواجهانها،  التي  التحديات 
خالل  جانبكم  اىل  يقف  االورويب  االتحاد  ان 
تأديتكم الجهود االيلة اىل ضامن امن لبنان. ان 
غياب االمن وعدم االستقرار واالرهاب عنارص 
التهديدات  وهذه  فعلية،  تهديدات  تشكل 

تطاولكم كام تطاولنا بالقدر نفسه".

من  يساهم  االورويب  "االتحاد  ان  اىل  واشارت 
خالل هذا املرشوع يف تعزيز االستقرار هنا يف 
لبنان، كام يساهم يف تعزيز االستقرار يف اوروبا. 
اعتباره  يجب  التجريبي  املرشوع  هذا  ان  اال 
بتواصل دعم  وانا متفائلة  اوىل،  مجرد خطوة 
االتحاد االورويب مؤسستيكام يف خالل مرحلة 
الربمجة املقبلة. االتحاد االورويب مهتم للغاية 
تقديم  الرضوري  ومن  املنطقة،  يف  باالستقرار 
اي دعم ممكن للبنان بهدف ابقائه بعيدا من 
هذا  يؤدي  ان  يف  آمل  االقليمية.  االضطرابات 
املرشوع اىل حصول تعاون اكرث شموال وعمقا 

من اجل لبنان آمن".
ان  "يسعدين  كلمة:  ابراهيم  اللواء  والقى 
مرشوع  اطالق  مناسبة  يف  اليوم  بينكم  اكون 
برنامج املساعدات للجيش واالمن العام بدعم 
تعزيز  اطار  يف  ومتويله،  االورويب  االتحاد  من 
الخربات  تقديم  خالل  من  املؤسستني  هاتني 
والتدريب والتجهيزات، للمساهمة من جهة يف 
تقوية القدرات القتالية واالستخباراتية، واجراء 
اصالحات يف البنية االمنية واالدارية واللوجستية 
لتتالءم مع املعايري العاملية الحديثة، ومن جهة 

يف  الوطنية  مهامتنا  الستكامل  دعمهام  اخرى 
تحصني مناعة لبنان يف مواجهة االرهاب الذي 
يتهدد انسانه وارضه، بعدما اثبتت مؤسساتنا 
العمليات  بدليل  فعاليتها  واالمنية  العسكرية 
النوعية التي انجزت، والشبكات التي فككت". 
تاريخه  مراحل  ادق  يعيش  "لبنان  ان  واعترب 
الحديث واخطرها من خالل مواجهته االرهاب 
يف  حضارية،  ورسالة  دولة  يتهدده  الذي 
مواجهة عقل الغايئ ال يعرتف بالتنوع والتفاعل 
الرشسة  معركته  يف  الثقافات.  بني  الحضاري 
واوروبا  عموما  العامل  عن  لبنان  ينوب  هذه 
خصوصا، ال سيام يف منع الهجرات غري الرشعية. 
وطننا آخر شطان املتوسط التي ميكن الوروبا 
ان تأمن منها، وهذا ما يحتم عىل الجميع مّد 
يد العون اليه لحامية القيم االنسانية والفكرية 
املهددة بالزوال اذا مل نحسن الترصف، ووضع 
املشاريع املشرتكة التي تحّصن بلدنا يف املجاالت 
وما  االمنية.  وطبعا  واالجتامعية  االقتصادية 
سوى  باطالقه  اليوم  نحتفل  الذي  املرشوع 

منوذج العمل املشرتك".
االورويب  االتحاد  اىل  بالشكر  "اتوجه  وتابع: 
املرشوع  هذا  اطالق  عىل  لبنان  يف  وممثليه 
املنفذة  الرشكة  ملسؤويل  اشكر  كام  ومتويله. 
االنتخابات    دميوقراطية  مراقبة  جمعية 
لوزارة  التابعة   CIVIPOL CONSEIL
الداخلية الفرنسية بالتعاون مع الفريق اللبناين 
عىل الجهد الذي سيبذلونه يف مجاالت التدريب 
الذي  املرشوع  التقنية، النجاح هذا  والخربات 
ومتتني  الداخيل،  االستقرار  تعزيز  اىل  يهدف 

االنصهار الوطني اللذين يحميان لبنان الرسالة 
وتجربته الدميوقراطية الرائدة يف املنطقة".

واكد "مواصلة العمل عىل رفع مستوى مهارات 
اداريا  العام  لالمن  العامة  املديرية  عنارص 
وعمالنيا، وجبه االخطار يك يتمكن اللبنانيون 
الحرية  عامده  نظام  يف  بكرامة  العيش  من 
والدميوقراطية والتعددية الحضارية والثقافية، 
اذ يشكل نقيضا للكيانات العنرصية وااللغائية 

التي تجتاح منطقتنا والعامل".
واالتحاد  لبنان  بني  العالقة  "ان  اىل  واشار 
االورويب تعود اىل اواخر سبعينات القرن املايض، 
عام  وقع  الذي  الرشاكة  اتفاق  هدف  وكان 
املشرتكة  واملصالح  القيم  عىل  االرتكاز   ،2002
التي نريدها ان تتضمن، بل ان تضمن حوارا 
سياسيا وامنيا واقتصاديا واجتامعيا اذا ما اريد 
لهذا الوطن ان يبقى حدودا ال تقهر يف وجه 
موجات االرهاب التي تتهدده، وقد عان منها 
املايض، ودامئا  القرن  قبل غريه منذ تسعينات 
القانون  اىل  نحتكم  الننا  حليفنا  النرص  كان 

املنبثقة  السلطة  ورشعية  الحضارية  والقيم 
من اللبنانيني عىل تنوعاتهم الثقافية والدينية 

والسياسية".
اليوم  به  نحتفل  "ما  ان  ابراهيم  اللواء  واعترب 
عمل مهم جدا كون االتحاد االورويب يدرك، عرب 
مساعدته هذه، نوع الخطر عىل لبنان وحجمه، 
من  العام  واالمن  الجيش  به  يقوم  ما  وكذلك 
عند  استطاعت  ودقيقة،  حساسة  مهامت 
منعطفات كثرية النجاح بتميز يف حامية لبنان. 
عليه، نتطلع اىل مزيد من التعاون والدعم عىل 
انواعهام املختلفة، مبا يؤدي اىل حامية املصالح 
ان  اىل  التنبه  اىل  ندعو  كام  املشرتكة.  والقيم 
يتحقق  ان  ميكن  ال  ومنكم  منا  املرجو  االمن 
يف معزل عن رؤية مشرتكة للفجوات العميقة 
موجات  جراء  ومؤسساته  لبنان  اصابت  التي 
بعديدها  تجاوزت  وقد  الينا،  الوافدين  نزوح 
جغرافيا  عىل  وتوزعت  اللبناين،  الشعب  ثلث 
يف  امكانات ضخمة  استنفد  ما  باكمله،  لبنان 
شتى املجاالت االمنية واالجتامعية واالقتصادية 

والبيئية والدميوغرافية".
االمنية  والبنية  العدالة  مربع  "ان  اىل  ولفت 
االقتصادية  والتنمية  االجتامعي  والتامسك 
دولة  وبقائه  لبنان  صمود  جوهر  املستدامة 
وهو  العامل.  من  امليضء  الجانب  يف  تعيش 
ايضا الذي ابقى لبنان رائدا يف النجاحات التي 
املحدودة،  االمكانات  رغم  االن  اىل  تحققت 
والخطة الخمسية التي بدأنا تنفيذها يف االمن 
العام تتوافق مع مندرجات هذا املرشوع، السيام 

يف مجال تفعيل الشفافية، تقوية القدرات 

قائد الجيش واملدير العام لالمن العام.والعامد جان قهوجي.اللواء عباس ابراهيم يلقي كلمته.سفرية االتحاد االورويب كريستينا السن.

اللواء ابراهيم: في 
معركته الشرسة ضد 

االرهاب، ينوب لبنان عن 
العالم واوروبا خصوصا
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التنسيقية، تحسني نظام املحفوظات، اصالح 
املهارات  تطوير  املعدات،  تحديث  االدارة، 
واملوارد البرشية ضمن برامج تدريبية حديثة، 
ووضع اسرتاتيجيا لوسائل التواصل االجتامعي. 
املرشوع الذي نحتفل باطالقه اليوم يساهم يف 

وضع الخطة التطويرية كلها موضع التنفيذ".
وختم بتكرار "الشكر لالتحاد االورويب املمثل يف 
لبنان بالسفرية كريستينا السن، وكل من ساهم 
يف وضع هذا املرشوع موضع التنفيذ، ونتطلع 
اىل تطوير برامج تحقق اهداف الرشاكة وتحمي 
الحضارات والقيم االنسانية". كام اكد استمرار 
ما  بكل  وطننا  عن  الخطر  "دفع  عىل  العمل 
أوتينا من قوة وعزم بالتعاون مع الجيش وكل 
االجهزة االمنية، وبدعم من السلطات الرسمية 

والشعب اللبناين واملجتمع الدويل". 
ان  فيها  اعترب  كلمة  قهوجي  العامد  والقى 
املعنوية،  وابعاده  العملية  بقيمته  "املرشوع 
دعم  االورويب  االتحاد  التزام  جديد  من  يؤكد 
للقيام  اللبنانية،  االمنية  واملؤسسات  الجيش 
بدورها الوطني يف حامية لبنان والحفاظ عىل 
استقراره، يف ظل االوضاع الصعبة التي مير فيها 

عىل اكرث من صعيد". 
اضاف: "الشك يف ان الحروب واالزمات االقليمية 
التي ال تزال تعصف باملنطقة العربية، وغياب 
افاق الحلول السياسية لها يف املدى املنظور عىل 
املنطقة،  بلدان  االقل، قد ارخت بظاللها عىل 
وطاولت بشظاياها الجوار االورويب عىل الضفة 

عىل  سواء  املتوسط،  االبيض  للبحر  االخرى 
املستوى االمني املتمثل بتمدد االرهاب اىل هذا 
الجوار واستهدافه عددا من دوله الصديقة، ام 
املتمثل  واالجتامعي  االقتصادي  املستوى  عىل 
اما  اليه.  النازحني  من  كبرية  موجات  بتدفق 
الجميع، يف  لبنان، فهو كام يدرك  بالنسبة اىل 
قلب هذا املشهد املأسوي، اذ تحمل وال يزال، 
ما ال طاقة له عىل تحمله من االعباء، خصوصا 
تجاه تدّفق ما يزيد عن مليون ونصف مليون 
الجىء سوري اىل ارضه، وتجاه التحديات التي 
فرضها وجود التنظيامت االرهابية عىل حدوده 
الرشقية، ومحاوالتها املستمرة جعل لبنان جزءا 

من مشاريعها التدمريية". 
الحاسم  قرارنا  "كان  قهوجي:  العامد  وتابع 
هذه  من  لبنان  نحمي  ان  االساس،  منذ 
االخطار، بكل االمكانات املتوافرة ومهام بلغت 
الجيش ساهرة عىل  فكانت عني  التضحيات، 
الحدود التي متثل السياج االول للوطن، حيث 

واجهنا التنظيامت االرهابية بكل قوة وحزم، 
بها،  الهزمية  الحاق  املعارك  كل  واستطعنا يف 
وصوال اىل محارصتها يف مناطق محددة عىل 
ومبادراتها  قدراتها  وشل  الرشقية،  السلسلة 
القتالية اىل اكرب قدر ممكن، وذلك من خالل 
قصفها اليومي باالسلحة الثقيلة، واستهدافها 
بعمليات نوعية استباقية يف العمق، االمر الذي 
ادى اىل احباط جميع مخططاتها الهادفة اىل 
اللبناين، واستهدافه  الداخل  اتجاه  التوسع يف 
والعمليات  واملتفجرات  املفخخة  بالسيارات 

االنتحارية".
واكد ان "معركتنا مع االرهاب ماضية اىل االمام 
وال هوادة فيها، ولن تتوقف اال بالقضاء عىل 
تجمعاته وشبكاته التخريبية، واي نشاط يقوم 
به عىل الحدود ويف الداخل. ونحن نعترب هذه 
املعركة اولوية مطلقة لدى الجيش، كام نعتربها 
اطار جهود منظومة  لبنان يف  جزءا من جهد 
الداهم  الخطر  هذا  ملواجهة  الدويل  املجتمع 
الذي يرتبص رشا باالنسانية جمعاء. ومن هذا 
املنطلق لدينا ملء الثقة بالدول الصديقة ويف 
نتشارك  التي  االورويب  االتحاد  دول  طليعتها 
ان  واالنفتاح،  والسالم  الحرية  قيم  واياها 
تواصل تقديم الدعم للجيش واالجهزة االمنية 
اللبنانية، آملني يف  ان يكون هذا املرشوع املهم، 
املخصص للتدريب والجوانب التقنية واالدارية، 
ركيزة لبناء املزيد من مداميك التعاون بيننا يف 

املراحل املقبلة".

من االحتفال.

العماد قهوجي: 
معركتنا ضد االرهاب 
مستمرة بال هوادة، 
وهي اولوية الجيش
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في إفتتاح مبنى الوصول في مركز العّبودية الحدودي
اللواء إبراهيم: الدولة ستجبه مقايضات األمم

لسنا ساحة سائبة للرهانات واملغامرات
الدولة غري  ابراهيم سيادة  اللواء عباس  العام  العام لالمن  املدير  يثّبت  مرة جديدة 
املنقوصة عىل مساحة الوطن، من حدود الشقيق اىل متاس املحتل، مكرسا الثوابت التي 
تحمي لبنان، موجها البوصلة اىل حيث يجب ان تتحد االرادات لحامية الوطن وصونه 

موعد االمناء والتطوير كانت محطته الجديدة 
افتتاح  الحدودي، مع  العبودية  عام  امن  مركز 
ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير 
دولة  من  بتمويل  للوصول  الجديد  املبنى 
الكويت ودعم مكتب املنظمة الدولية للهجرة 
عرب  ديبلوماسيون  حرضه  حفل  يف  لبنان،  يف 
وفاعليات  وامنية  عسكرية  وقيادات  واجانب 

اهلية.
افتتاحا النشيد الوطني، ثم نشيد االمن العام. 
خص  كلمة  ابراهيم  اللواء  ذلك  بعد  القى 
الوجدان:  من  نابعة  بعبارات  العبودية  فيها 
شاطىء  عىل  سهلها  تفرد  التي  "للعبودية 
املتوسط الف تحية. للعبودية التي تفتح قلبها 

امتدادا نحو عمقنا عىل العامل العريب ممرا آمنا، 
عموما  الشامل  الهل  واالحرتام.  التحية  كل 
وعكار خصوصا، القلب النابض بحب الوطن، 
وهم خزان املؤسسات العسكرية واالمنية، كل 
مبنى  لنفتتح  امامكم  اليوم  نقف  ان  املحبة. 
العبودية  نقطة  عام  امن  مركز  يف  الوصول  
والغالية  العزيزة  املنطقة  هذه  يف  الحدودية، 
له  تبال،  ومل  ضحت  تأخذ،  ومل  اعطت  التي 
معان ودالالت كثرية وهو ان نعلن قوال وفعال 
امتداد مساحة  الدولة عىل  حضور مؤسسات 
طبيعة  كانت  ان  استثناء،  دون  من  الوطن 
الخطر، خصوصا يف ظل االوضاع الراهنة عىل 
املقلب االخر من الحدود حيث النريان يشتد 

سعريها".
هذا  يف  الجديدة  القاعة  "تدشني  ان  واعلن 
املركز رسالة واضحة ان الدولة ستقف يف وجه 
وحدود،  دول  السقاط  االمم  مقايضات  كل 
والجهد  والدم  بالعرق  وكيانه  لبنان  لنحفظ 
املؤسسات  وجود  التضحيات.  غلت  مهام 
عن  تراجع  ال  ان  للعامل  لنثبت  هنا  الرسمية 
اراضيها  عىل  الدولة  حضور  تأكيد  يف  الحق 
لحامية  سلطتها  فرض  يف  مهامتها  ضمن  من 

مواطنيها، واداء واجباتها امامهم". 
واكد اللواء ابراهيم "ان املركز ليس عني الدولة 
بأن  لبناين  قرار  بقدر ما هو  عىل نقطة عبور 
الدولة لن تسمح، ولن تقبل، بسيادة منقوصة 
القوى  يف  ابنائها  سواعد  مبتورة.  سلطة  وال 
عىل  عصية  قلعة  ستبقى  واالمنية  العسكرية 
اي خطر يواجه لبنان ان كان املخطط واملنفذ 
وطن  سيهدد  االطالق  عىل  يشء  من  وما  له، 
اي  من  يعرب  ولن  والرسالة،  والتعدد  التنوع 
الغايئ  فكر  اي  او  ارهايب  اي  ارضنا  اىل  منفذ 

همجي وتحت اي مسمى من املسميات".
وجوده  ليستحق  الكثري  لبنان  "عان  وقال: 
لن  والشعوب.  االمم  بني  والخالق  املميز 
مدى  او  رماية،  حقل  وال  عصا،  مكرس  يكون 
برأسها  تطل  التي  واملخططات  للمناورات 
تخدم  ال  مبشاريع  ُتنبئنا  آخر،  اىل  وقت  من 
عليها،  للبنان  قدرة  ال  االرسائييل،  العدو  اال 
دفع  بعدما  بها  يقبل  ان  لشعب  امكان  وال 
الكثري الكثري ليحافظ عىل وطنه كيانا ورسالة. 
لبنان  حامية  اال  والشعب  الدولة  امام  ليس 
امامهام  وكربت  التضحيات،  غلت  مهام 
الجديد  املبنى  هذا  تحديث  الصعوبات. 
املركز  لتوسيع  مرحلتني  من  خطة  ضمن  يأيت 
االمنية  االجراءات  ضبط  بهدف  وتحديثه 
تسمح  قد  التي  الثغر  كل  وسد  وتطويرها، 

بالبرش،  واالتجار  االشخاص  تهريب  بعمليات 
اىل  للوافدين  االدارية  املعامالت  تسهيل  تاليا 
واملعاهدات  االتفاقات  ملتزمون  اننا  لبنان. 
واملعابر  النقاط  معنى  ترعى  التي  الدولية 
ساحة  ليس  لبنان  الن  ورمزيتها،  الحدودية 
سائبة للرهانات واملغامرات، وبلدنا ليس سوقا 
كذلك،  يكون   ولن  الرقيق  وتجارة  للنخاسة 
لبنان  تهاون.  وال  فيه  تساهل  ال  امر  وهذا 
ارض الرشائع، لن تسفح فيه حرية االنسان او 
بالحياة، سنحمي حقه  الجدير  كرامته. شعبنا 
يف حياة آمنة ومستقرة. هذه املنطقة، بناسها 
وكل  خدمة  كل  يستحقون  االوفياء،  الطيبني 
القوي  لبنان  اىل  املمر  ارضهم  فعىل  تضحية، 

بوحدة شعبه يف جهاته االربع". 
ورأى اللواء ابراهيم ان "افتتاح املبنى الجديد 
الذي  الحدودية  النقطة  هذه  يف  للوصول 
من  بتمويل  للهجرة  الدولية  املنظمة  نفذته 
دولة الكويت، املشهود لها بوقوفها الدائم اىل 
املختلفة،  الصعبة  املحطات  ويف  لبنان  جانب 
املستقبلية  التوسع  بآفاق  االهتامم  هدفه 
وخلق  كبرية  طاقات  استيعاب  يستطيع  يك 
النجاز  وشفافة  متطورة ورسيعة  عمل  آليات 
املعامالت. ولكون هذا املعرب مدخال اىل وطن 
االرز، فاننا نريده يف افضل حال وافضل وضع، 
لالمن  العامة  املديرية  عنارص  وان  خصوصا 
باالمن،  واملخلني  االرهاب  عىل  االشداء  العام، 

والعابرين،  املواطنني  احرتامهم  لهم  مشهود 
تتطلبها  التي  التحديث  آليات  ومواكبتهم كل 
الحداثة والتطور تحت سقف القانون وسيادة 

لبنان".
وتوجه بالشكر اىل دولة الكويت وامريها الشيخ 
مبادراتها  عىل  الصباح  الجابر  االحمد  صباح 
وشكر  املبنى.  هذا  بناء  ومتويل  لبنان  تجاه 
للمنظمة الدولية للهجرة كل ما قامت به من 
جهد ومتابعة، وما ستقوم به يف املستقبل من 
املرحلة  الستكامل  الالزم  التمويل  ايجاد  اجل 

الثانية من تحديث املركز. 
من  املزيد  اىل  حاجة  "يف  لبنان  ان  واكد 
ما  جراء  العرب  االشقاء  ومن  الدويل  الدعم 
من  املاضية  الخمس  السنوات  خالل  تحمله 
الشعب  ثلث  تعدادهم  فاق  نازحني  اعداد 
املستقبل  يف  يتحمله  ان  ينتظر  وما  اللبناين، 
واالقتصادية  الدميوغرافية  املجاالت  شتى  يف 

واالجتامعية والرتبوية واالمنية والبيئية. واشري 
اىل  الدويل  املجتمع  يتنّبه  مل  اذا  انه  اىل  هنا 
واجباته، ومينع عن لبنان املخططات الخبيثة، 
عني  يف  وطننا  ويضع  سيتفاقم  الوضع  فان 
من  وسيجعل  االقليم،  تجتاح  التي  العاصفة 
املتوسط،  دول  كل  نحو  ابحار  موانء  شطآنه 

ولن يكون احد يف منأى عن تداعياتها".
محمد  الكويت  سفارة  باعامل  القائم  والقى 
سليامن  العال  عبد  السفري  كلمة  الوقيان 
القناعي قال فيها: "تحية طيبة خالصة احملها 
من بلد االنسانية، البلد الذي اىب اال ان يكون 
ركيزة ثابتة وركنا اساسيا لدعم املجال االنساين 
والتنموي يف املجتمع الدويل. يف طياتها رسالة 
والوقوف  بارسه،  العامل  شعوب  بني  السالم 
تعصف  التي  املنكوبة  الدول  شعوب  بجانب 

بها االزمات السياسية والكوارث الطبيعية".
رأسها  وعىل  الكويت  دولة  كانت  "ملا  اضاف: 
الشيخ  السمو  صاحب  حرضة  االنسانية  قائد 
صباح االحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه 
عىل ثقة مطلقة باعامل االمم املتحدة وانشطة 
املنظمة  مقدمتها  ويف  لها،  التابعة  الجمعيات 
الكويت  دولة  تربع  جاء  للهجرة،  الدولية 
مكتبها  يف  للهجرة  الدولية  للمنظمة  الخاص 
لدى لبنان بالتنسيق مع سفارة دولة الكويت 
نقطة  النشاء  الشقيق،  لبنان  جمهورية  لدى 
االنتقال  حركة  لتسهيل  الحدودية  العبودية 
ضمن القواعد واملعايري الدولية، مراعية بذلك 
االحتياجات  ذوو  فيهم  مبن  املجتمع  رشائح 

الخاصة".
واعترب الوقيان ان "هذا املرشوع الضخم سيكون 
العبور.  حركة  لتسهيل  وواضح  بارز  اثر  له 
لهذا  االوىل  املرحلة  لنفتتح  هنا  نجتمع  اليوم 
جهود  بفضل  ثم  ونعمته  الله  بفضل  الرصح 
املنظمة الدولية للهجرة والجهات والسفارات 
املبذولة  جهودكم  فلوال  فيه.  ساهمت  التي 
وعملكم املتفاين ملا انجز هذا املرشوع. فلكم 
دور  نثمن  كام  واالمتنان.  الشكر  جزيل  منا 
املديرية العامة لالمن العام وعىل رأسها اللواء 
االمن  لقوى  العامة  واملديرية  ابراهيم  عباس 
بصبوص  ابراهيم  اللواء  رأسها  وعىل  الداخيل 
اللذين مل يدخرا جهدا لتسهيل مهامت انشاء 

نقطة العبودية الحدودية. لن ننىس جهود 

اللواء ابراهيم: لن يعبر من 
اي منفذ الى ارضنا ارهابي 

او فكر الغائي همجي

اللواء عباس ابراهيم يقص رشيط افتتاح املبنى الجديد للوصول يف مركز العبودية.

يجول يف املركز.

نشاطات
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خلف  يعملون  الذين  املجهولني  الجنود 
املرشوع،  هذا  النشاء  والكواليس  االضواء 
املرحلة  استكامل  اىل  السعي  صدد  يف  ونحن 
الثانية عرب القنوات الديبلوماسية بني البلدين 
ان  يف  آملني  للهجرة،  الدولية  املنظمة  وبني 
نحظى برشف افتتاح املرحلة الثانية واالخرية".
وتحدثت نائبة املدير العام للمنظمة الدولية 
"نحن  طومبسون:  لورا  السفرية  للهجرة 
باالضافة  الهجرة  من  كبريا  مستوى  نواجه 
والطويلة  املمتدة  االزمات  من  عدد  اىل 
واملعقدة واملتزامنة، وكذلك االزمات املسلحة 
الطبيعية،  والكوارث  السياسية  واالضطرابات 
اخرى واجهت  لكن من جهة  املدقع.  والفقر 
وذلك  كبرية،  ازمات  االوسط  الرشق  منطقة 
العربية  الجمهورية  الدائرة يف  الحرب  بسبب 
بان  واثقة  وانا  سنوات،  منذ خمس  السورية 
هنالك احصاءات وصلت اىل عدد كبري بينت 
لبنان  يف  سوري  ماليني  اربعة  نحو  وجود 
الرشق  ومنطقة  املضيفة،  الدول  من  وعدد 
هذا  ادارة  اجل  من  وحيدة  تركت  االوسط 
املتعلقة  االعباء  تحمل  عرب  الكبري  العبء 
السياسية  واالزمات  واالقتصاد  التحتية  بالبنى 
الحساسة، ولبنان كان االساس يف تحمل هذه 
من  تهجروا  الذين  االشخاص  وتلقي  االزمة 

املناطق املجاورة".
املشاكل  عدد  بتزايد  نعرتف  "نحن  اضافت: 
التي تأتت من هذه االمور، وبالطبع ان نقاط 

اآلف   5 نحو  تخدم  وكانت  لبنان  يف  والثانية 
 6 نحو  اىل  العدد  ازداد  وقد  يوميا،  شخص 
يؤمن  سوف  اليوم   .2014 عام  شخص  اآلف 
استقبال  اجل  من  التسهيالت  املرشوع  هذا 
االشخاص الوافدين اىل لبنان بطريقة مختلفة، 
مع ضامن احرتام حقوقهم، ويف الوقت نفسه 
العام  االمن  اىل  بالنسبة  احرتافية  بيئة  خلق 
ان  اخرى،  جهة  من  فيها.  العمل  اجل  من 
الحدود  مراقبة  اجل  من  الشاملة  املقاربة 
تتخطى واقعيا هذه املنشآت، ولكنها تتطلب 
ايضا التجهيزات املناسبة والطاقم املدرب عىل 
نحو صحيح، اىل السياسات الوطنية االنسانية 

الواضحة والثابتة واالجراءات الواضحة".
ودعت طومبسون حكومة لبنان اىل "ان تقوم 
تبذل  وان  كاولوية،  وتتخذه  املرشوع  بهذا 
الجيدة  الهجرة  ضامن  اجل  من  الجهود  كل 
وذلك وفقا للمقاربة املؤسساتية لتعزيز حكم 
الحدود،  عرب  الجرائم  اشكال  وكل  القانون 
باالضافة اىل االتجار بالبرش وتهريب املهجرين. 
عودة  وجوب  هو  اساسيا  امرا  هناك  لكن 
الطبيعة  هذه  بلدهم.  اىل  االشخاص  هؤالء 
املزدوجة للحدود عىل جانب واحد هي جهة 
ترحيبية مضيفة لالشخاص، ومن جهة اخرى 
يجب املحافظة عىل التوازن املوجود يف البلد 
السليم والجيد يجب  العبور  ادارة  واحرتامه. 
ملعايري  وفقا  الطبيعية  بالهجرة  تسمح   ان 
الالجئني،  حقوق  احرتام  مع  الدولية  الحامية 
باحرتام  الدولية  الهجرة  منظمة  تقوم  لذلك 

ثالث قواعد اساسية هي:

1- مساعدة املهجرين وانقاذ حياتهم كاولوية 
العبودية  عرب  االتني  لهؤالء  باالخص  قصوى، 
مختلفة  ظروفا  يواجهوا  ان  ميكن  الذين 
لذلك  للخطر،  حياتهم  تعرض  هشة  واوضاعا 
القانونية  للحامية  وفقا  يكونوا  ان  يجب 

الدولية.
التي  الهجرة  اجل  من  قانونية  قنوات  خلق   -2
وايضا  االشخاص،  تهريب  من  تحد  ان  ميكن 
السامح لحكومة لبنان مبراقبة الوضع داخل البلد.

3- معالجة االسباب االساسية الجذرية للهجرة، 
الطويل  املدى  عىل  التدابري  اىل  باالضافة 
االقتصادية  التداعيات  معالجة  اجل  من 
والدميغرافية والسياسية والبرشية للهجرة، عرب 

واالستقرار  السياسية  السالمة  عىل  املحافظة 
السيايس كامر اسايس".

والقى الكسندر كوستي كلمة املنسقة الخاصة 
لالمم املتحدة يف لبنان سيغرد كاغ: "اعتقد بأن 
مختلفة  التجاهات  جدا  مهم  املرشوع  هذا 
لبنان  بني  الرشاكة  ميثل  وهو  عدة،  واسباب 
واالمن العام يف لبنان وادارة الحدود باالضافة 
مهمة  الرشاكة  هذه  ان  الدويل.  املجتمع  اىل 
جدا يف هذه الظروف املتعلقة بعدم االستقرار 
ان نشدد هنا عىل  املهم جدا  االقليمي، ومن 
بذل  عرب  ومراقبتها  بالحدود  لبنان  اهتامم 
الجهود من اجل ان تكون عملية الدخول اليه 
سهلة، باالضافة اىل وجود الحاالت االنسانية".

اضاف: "من املهم جدا ان نعزز قدرات لبنان 
قمنا  اليوم  حتى  سنوات  عرش  ومنذ  االمنية، 
من  الجهود  هذه  لبنان.  يف  الحدود  بتقييم 
اجل تعزيز االمن اللبناين الذي تم دعمه منذ 
قرارات  ثابتة ومستمرة مع  عام 2013، وهي 
مجلس االمن، باالضافة اىل امور اخرى لبسط 

سلطة الحكومة اللبنانية عىل كل اراضيها".
وتابع: "باسم االمم املتحدة اود ان اثني عىل 
عمل االمن العام املمثل باللواء عباس ابراهيم، 

وايضا التزام دعم امن لبنان واستقراره". 
الدولية للهجرة  واوضح مدير مكتب املنظمة 
يدخل  العمل  هذا  ان  الزيود  فوزي  لبنان  يف 
املديرية  بني  القائم  املشرتك  التعاون  اطار  يف 
للهجرة  الدولية  واملنظمة  العام  لالمن  العامة 
ابراهيم  للواء  الكويت. وشكر  دولة  وحكومة 
تكلل  ملا  لوال دعمهام  اللذين  الكويت  وسفري 
مبنى  معا  "نفتتح  واضاف:  بالنجاح.  املرشوع 
الوصول الذي هو املرحلة االوىل من املرشوع، 
اىل  تتطلع  للهجرة  الدولية  املنظمة  ان  اال 
تنفيذ املرحلة الثانية منه والتي تتضمن مبنى 
املغادرين والباحة الخارجية للمعرب. وبقدر ما 
زال  ما  باالحتفاء،  انجازات جديرة  حققنا من 
لتحقيق  به  القيام  يتعني  الذي  الكثري  امامنا 
وانجاز  املرشوع،  هذا  من  القصوى  االستفادة 
الكثري يف املعابر الحدودية املختلفة يف لبنان".

بعد ذلك قدم املختص االقليمي االقدم للمنظمة 
مجال  يف  القاهرة  مكتب  يف  للهجرة  الدولية 
الهجرة وادارة الحدود دوناتو كولوتيش ورئيس 
املقدم  العبودية  تنفيذ مرشوع  املكلفة  اللجنة 
حول  العمل  سري  عن  رشحا  االحمدية  نجم 
تنفيذ املرشوع شمل مبنى الوصول، اىل الدراسة 
واملنظمة  العام  االمن  وضعها  التي  االولية 
مبنى  وتتضمن  منه  الثانية  املرحلة  الستكامل 

املغادرين واملبنى الخارجية للمعرب.
والسفرية  ابراهيم  اللواء  وقع  الختام  يف 
وجرى  املرشوع،  تسليم  وثيقة  طومبسون 
اللواء  قص  ثم  التكرميية.  الدروع  تبادل 
ارجاء  يف  وجال  االفتتاح،  رشيط  ابراهيم 
ترأس  كام  التقنيات.  عىل  مطلعا  املرشوع 
والتابع  اللبناين  العمل  لفريق  اجتامعا 
للمنظمة الدولية للهجرة تم يف خالله البحث 
يف تنفيذ املرحلة الثانية من املرشوع بعدما 

انجز االمن العام الخطة الكاملة لها. 

اللواء ابراهيم: اذا لم 
الدولي  يتنّبه املجتمع 

الى واجباته، سيكون لبنان 
في عني العاصفة

مدير مكتب املنظمة الدولية للهجرة يف بريوت فوزي الزيود.نائبة املديرة العامة ملنظمة الدولية للهجرة السفرية لورا طومبسون.والقائم باالعامل الكويتي محمد الوقيان متكلام.يلقي كلمته.

املبنى الجديد للوصول يف العبودية.الحضور.

ولبنان  املشكلة،  هذه  يف  االساس  هي  العبور 
سوريا.  مع  الحدود  من  كيلومرت   400 يشاطر 
الشامل  يف  الكربى  العبودية  نقطة  وتعترب 
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اطلقت املديرية العامة لالمن العام يف 11 
الهواتف  عىل  بها  خاصا  تطبيقا  حزيران 
يوفر  منها  كل  اقسام،  ستة  يتضمن  الذكية 
خدمة  االبرز  للمواطنني.  معينة  خدمات 
للمواطن  تتيح  التي  املعامالت  تعقب 
ومكان  معاملته  انجاز  تاريخ  معرفة 
بات االمن  بهذا،  او سبب رفضها.  تسلمها، 
للمواطن  تتيح  رسمية  ادارة  اول  العام 

تعقب معامالته عرب الهاتف.
التطبيق  اعتامد  ميكن  هواتف  اي  عىل 
برامج  اي  من خالل  العام؟  باالمن  الخاص 
يقدمها  التي  الخدمات  ما  معلوماتية؟ 
للمواطنني؟ كيف يتعقب املواطن معاملته 
خدماته  من  يستفيد  هل  خالله؟  من 
لبنان  يف  املقيمون  واالجانب  اللبنانيون 

فقط ام املقيمون خارجه ايضا؟ 
اسئلة اجاب عنها النقيب املهندس يف االمن 
خدمة  اطالق  حفل  يف  فحص  جهاد  العام 
يف  املديرية  مبنى  يف  اقيم  الذي  التطبيق 

املتحف.
اوال: التطبيق الخاص باالمن العام للهواتف 
اللبناين"  العام  "االمن  اسم  يحمل  الذكية 
 ."General security" باالجنبية  او 
الذكية  الهواتف  كل  عىل  استخدامه  ميكن 
 .IOS او   Android نظامي  تعتمد  التي 
برنامجي  من  اي  عرب  عليها  تنزيله  ميكن 
وهو   ."Playstore" او   ،"Appstore"
واالنكليزية،  العربية  باللغتني  متوافر 
عىل  الضغط  عرب  اللغة  اختيار  وميكن 
يف  املوجود   )Settings( االعدادات  مفتاح 

اعىل الشاشة.
من  كبريا  عددا  التطبيق  يتضمن  ثانيا: 
التنظيم  بهدف  التي،  الفرعية  الخدمات 
ستة  تحت  ضمنه  تبويبها  تم  والوضوح، 
عناوين خدمات اساسية تظهر عىل الشاشة 

فور دخول املستخدم اليه، وهي:
• عن االمن العام. 
• اعالنات وتعاميم.

أول إدارة رسمية تتيح تعّقب المعامالت 
األمن العام أطلق التطبيق الخاص على الهواتف الذكّية

• الخدمات. 
• تعقب معامالتك.
• بّلغ االمن العام.  

• عناوين االمن العام.
ميكن توضيح ما يحتوي كل عنوان منها من 

خدمات فرعية، كاآليت:
تتضمن  العام":  االمن  "عن  خدمة   -1
ثالثة  عرب  العام  االمن  مبديرية  التعريف 
االمن  تاريخية، مهامت  نبذة  عناوين هي: 
تعاقبواعىل  الذين  العامون  املدراء  العام، 

ادارتها منذ تأسيسها حتى اليوم. 
"اعالنات وتعاميم": تتضمن كل  2- خدمة 
تصدر  التي  واالخبار  واالعالنات  التعاميم 
وتكون  العام،  لالمن  العامة  املديرية  عن 

ذات اهمية للمواطنني.
دخولها  مبجرد  "الخدمات":  خدمة    -3
كل  عرض  تتضمن  انها  للمستخدم  يتبني 
االمن  امام  تنجز  التي  االدارية  املعامالت 
عريضة  عناوين  خمسة  اطار  يف  العام 
تأشريات  االقامات،  السفر،  جوازات  هي: 
لبنان،  يف  الالجئون  الفلسطينيون  الدخول، 
فور  اخرى.  خدمات  مختلفة،  حاالت 
املعاملة  الدخول اىل اي فئة منها، واختيار 
الرشوط  كل  تظهر  ضمنها،   املطلوبة 
املطلوبة  املالية  والرسوم  واملستندات 
اسفل  يف  تظهر  كام  املعاملة.  النجاز 

الشاشة خدمة "مكان تقديم الطلب" التي 
اسم  ادخاله  فور  التطبيق،  ملستخدم  تتيح 
املنطقة او البلدة التي يسكنها، معرفة اسم 
مركز االمن العام وعنوانه، والذي يجب ان 
تظهر   كذلك  امامه.  معاملته  بطلب  يتقدم 
خريطة الطريق التي تساعده عىل الوصول 
 ،)Google Maps( تطبيق  عرب  املركز  اىل 
مبا  املقصود  املركز  هاتف  رقم  اىل  اضافة 
الي  اراد  لو  فيام  معه  التواصل  له  يتيح 

سبب ما. 
ابرز  هي  معامالتك":  "تعقب  خدمة    -4
واالمن  التطبيق.  يقدمها  التي  الخدمات 
تقدم  لبنان  يف  رسمية  ادارة  اول  العام 
بهدف  املواطنني،   اىل  الخدمة  هذه 
اليها  الدخول  مبجرد  معامالتهم.  تسهيل 
"لتعقب  عبارة  التطبيق  مستخدم  يجد 
معامالتك الرجاء انشاء حساب". للتوضيح، 
عىل  الخدمة،  هذه  استخدام  اجل  من 
يذكر  التطبيق  عرب  حساب  انشاء  املواطن 
شهرة،  )اسم،  الشخصية  معلوماته  فيه 
الهوية  رقم  وشهرتها،  االم  اسم  االب،  اسم 
او جواز السفر، رقم الهاتف، رقم السجل، 
بعد  اختياريا(.  يدون  االلكرتوين  الربيد 
رسالة  يستقبل  املعلومات  هذه  تحميل 
نصية )Verification SMS( هي عبارة عن 
بادخاله  يقوم  ارقام  ستة  من  مؤلف  عدد 
وضع  بعدها  ويستطيع   الحساب،  النشاء 
عدد رسي خاص به PIN code مؤلف من 
يريد  مرة  كل  يف  يستخدمه  ارقام  اربعة 

الدخول اىل حسابه الشخيص.
هذا  اصدار  من  االوىل  املرحلة  يف  حاليا، 
التطبيق، سيقوم االمن العام باعالم املواطن 
ارسال  عرب  الخدمة  هذه  ضمن  املسجل 
رسالة خرب عاجل اىل حسابه الشخيص، عن:
وتاريخ  لبناين  سفر  جواز  معاملة  انجاز   •

ومكان تسّلمه.
وتاريخ  سنوية  اقامة  معاملة  انجاز   •

تسّلمها. ومكان 

ومكان  وتاريخ  دخول  معاملة سمة  انجاز   •
 . تسلمها

للالجئني  سفر  وثيقة  معاملة  انجاز   •
الفلسطينيني وتاريخ ومكان تسّلمها.

هذا  عرب  املواطنني  تذكري  سيتم  ذلك،  اىل 
صالحية  انتهاء  بقرب  الشخيص  الحساب 
)خالل  كفالتهم  عىل  الذي  لالجنبي  االقامة 
مدة شهر من تاريخ االنتهاء( وصالحية جواز 
السفر اللبناين )خالل مدة 3 اشهر من تاريخ 

االنتهاء(.
اما يف االصدارات املقبلة من التطبيق، فتشمل 
تاريخ  عن  املواطنني  افادة  امكان  الخدمات 
انجاز املعامالت الباقية التي تنجز امام االمن 
اضافة  االن،  التطبيق  يشملها  مل  والتي  العام 
معاملته  لوضعية  املواطن  معرفة  امكان  اىل 
بطريقة يومية )Real Time Status(. وغريها 
متقدمة  خطوات  تشكل  التي  الخدمات  من 
عرب  حكومية  خدمات  تأمني  طريق  عىل 
االنرتنت، اي ما يصطلح عىل تسميته الحكومة 

االلكرتونية.
5-  خدمة "بّلغ االمن العام": تتيح للمواطنني 

من  وذلك  العام  االمن  مع  املبارش  التواصل 
اجل:

استفسارات  او  شكاوى  اي  تقديم  اما    •
وسيلتني  العام من خالل  االمن  بعمل  تتصل 
االتصال  االوىل  التطبيق هام:  متاحتني ضمن 
عىل الرقم 1717 بقسم خدمة االتصاالت يف 
وفق  خطية  شكوى  ارسال  الثانية  املديرية. 
تعبئته من  تتم  التطبيق  منوذج مرفق ضمن 
مستخدم التطبيق. ميكن ملرسل الشكوى ذكر 
الكتامن،  ابقاؤهام طي  او  عنوانه  او  هويته 
مع االشارة اىل ان ذكر الهوية او رقم الهاتف 
ضمن  بالشايك  الخاصة  االلكرتوين  الربيد  او 
البالغه  معه  التواصل  اعادة  يتيح  الشكوى 
نتيجة متابعتها من املعنيني داخل املديرية.  
به،  علم  امني  امر  اي  عن  االبالغ  واما   •
خالل  من  مثال،  داهم  خطر  او  كجرمية 
االوىل  التطبيق:  ضمن  متاحتني  وسسيلتني 
يف  االمنية  بالغرفة   130 الرقم  عىل  االتصال 
وفق  خطية  شكوى  ارسال  الثانية  املديرية. 

منوذج مرفق ضمن التطبيق تتم تعبئته. 
تتيح  العام":  االمن  "عناوين  خدمة   -6

او  مناطق  اي  يف  معرفة  التطبيق  ملستخدم 
بلدات، ضمن كل املحافظات اللبنانية، توجد 
مباين االمن العام ودوائره ومراكزه. كام تظهر 
تساعده  التي  الطريق  خريطة  الشاشة  عىل 
عىل الوصول اىل اي دائرة او مركز يختارهام 
اىل  اضافة   ،)Google Maps( تطبيق  عرب 
مبا  مركز،  او  دائرة  او  مبنى  كل  هاتف  رقم 

يتيح له التواصل الهاتفي مع اي منهم. 
او  لبنان  اجنبي، يف  او  لبنان  اي  ثالثا: ميكن 
واالستفادة  التطبيق  هذا  استخدام  خارجه، 
اىل  بالنسبة  اهميته  تربز  خدماته.  من 
خالل  من  لبنان  خارج  القاطنني  اللبنانيني 
املثل التايل: ان خدمة تعقب معامالتك متكن 
من  لبنان  خارج  القاطن  اللبناين  املواطن 
التفاصيل  وكل  معاملته  انجاز  تاريخ  معرفة 
وتاريخ  السفر  جواز  رقم  )مثال  بها  املرتبطة 
تسلمه  تاريخ  من  فرتة  قبل   ،)... االنجاز 
عرب  اليه  وصولها  ان  باعتبار  املعاملة،  اصل 
اياما  يتطلب  قد  الديبلوماسية  الحقيبة 
انتهاء  بتاريخ  تذكريه  عن  فضال  اسابيع،  او 

صالحية جوازه.

التطبيق يذّكر بقرب 
انتهاء جواز السفر اللبناني، 

وصالحية االقامة لالجنبي

فتح الحساب ضمن
مجاني  التطبيق 

النقيب املهندس يف االمن العام جهاد فحص.
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مناورة حامية.

من الدورة.

تحرّك املجموعة نحو الهدف.

من اعامل الدورة.

وتطبيقية.دروس نظرية.

دورة في التدريب على برنامج دورة متخصصة في أمن الشخصيات وحمايتها
الجواز البيومتري الجديد

دورة تدريب أساسية في اإلدارة املتكاملة للحدود

دورة في املتفجرات املركزة 
وإجراءات التدمير

بالتنسيق مع مديرية  العام،  العامة لالمن  املديرية  تابعت عنارص يف 
املخابرات يف قيادة الجيش، دورة يف امن الشخصيات وحاميتها، امتدت 

عىل مدى خمسة عرش اسبوعا.

يف  واملدربني  املشاركني  لدى  والجدية  بالنجاح  الدورة  تكللت   
ابراهيم  العامد  مبنى  يف  الشخصيات«  وحامية  أمن  »مدرسة 

طنوس.

إستكامال ملرشوع اطالق جواز السفر البيومرتي الجديد، نظمت دائرة التدريب بالتنسيق مع مكتب شؤون املكننة يف املديرية العامة لالمن العام 
دورة تدريبية حول الربنامج الجديد عن جواز السفر البيومرتي، بالتعاون مع رشكة INKRIPT، يف ارشاف فنيني متخصصني من الرشكة.

تابع الدورة  ثالمثئة عسكري من الدوائر واملراكز املختلفة، املعنية بتنظيم الجوازات يف املديرية العامة لالمن العام، امتدت شهرا تخللتها دروس 
تطبيقية ونظرية حول كيفية استخدام الربامج الجديدة، قبل املوعد املحدد لبدء العمل بالجواز البيومرتي.

املراكز  يف  العاملني  من  عنرصا  عرش  خمسة  تابع 
دورة  العام  لالمن  العامة  املديرية  يف  الحدودية 

تدريبية تأسيسية  يف "االدارة املتكاملة للحدود".
الدويل  املركز  من  مدربون  الدورة  عىل  ارشف 
من  وضباط   )ICMPD( الهجرة  سياسات  لتطوير 
مواد   يف  وتطبيقية  نظرية  دروس  تخللتها  املديرية، 
انواع  القوة،  استعامل  التفتيش،  بتقنيات  تتصل 
بالبرش،  االتجار  للحدود،  املتكاملة  االدارة  االسلحة، 
هذه  يف  دوليا  املعتمدة  االخرى  املعايري  مختلف 

االختصاصات.

لالمن  العامة  املديرية  من  عنارص  تابعت 
املركزة  املتفجرات  مجال  يف  دورة  العام 
مدرسة  مع  بالتنسيق  التدمري،  وإجراءات 
القوات الخاصة يف قيادة الجيش، وبالتعاون 

مع فريق التدريب االيطايل.
يف  ونظرية.  تطبيقة  دروس  الدورة  تخللت 

نهايتها وزعت الشهادات عىل املتخرجني.

59
عدد 34 - تموز 2016



6061
عدد 34 - تموز 2016عدد 34 - تموز 2016

»قلوب من نور للمعّوقني« 
إنجازات لذوي اإلحتياجات الخاصة 

نشاطات

احتفلت جمعية »قلوب من نور للمعوقني« باختتام العام الدرايس، واضاءت عىل انجازات ذوي االحتياجات الخاصة يف املعرض 
السنوي الرابع الذي ضم اشغال الطالب يف الجمعية واعاملهم الخاصة. كام افتتحت مشغال ملهنة الخياطة ميوله البنك الدويل 

بالتعاون مع مجلس االمناء واالعامر

اتسم االحتفال بحضور رسمي وشعبي تقدمه 
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم 
عروضا  وشهد  عجمي،  عيل  بالعقيد  ممثال 
الخاصة.  االحتياجات  لذوي  ورياضية  فنية 
الجمعية  به  تقوم  ملا  رشحا  ايضا  تضمن 
باالهتامم بالصم والتأخر يف النطق والحركة، 
تعليميا من خالل مناهج متخصصة، وعالجيا 
بواسطة  ومهنيا  ونفيس،  فيزيايئ  عالج  عرب 

دورات مهنية متخصصة.
عن  تحدث  حمود  خطار  الجمعية  رئيس 
انشطة الجمعية واهميتها. قال لـ»االمن العام«: 
»تأسست الجمعية عام 2008 وهي تعنى بذوي 
االحتياجات الخاصة. نقوم بتعليم طالب ولدينا 
اختصاصيني  اىل  اضافة  الفيزيايئ،  للعالج  مركز 
يف كل املجاالت، وحافلة لنقل الطالب قدمتها 

االمم املتحدة«. 
خارج  اتجاهني،  يف  نعمل  »نحن  اضاف: 
يعنى  الداخيل  االتجاه  وداخلها.  الجمعية 
بشؤون الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة 

عىل صعيد العالج الفيزيايئ والنطق والحيس 
عىل  فريكز  الخارجي  اما  والنفيس.  والحريك 
حاالت  لديهم  وملن  لالهل  توعية  دورات 
املرأة  حال  عليه  نركز  ما  اكرث  منازلهم.  يف 
التي تعاين من مشكالت نتيجة اسباب عدة. 
نتعاطى يف موضوع الفقر والعَوز وكل ما ميكن 

ان تتعرض له العائلة من متاعب«.
قال  يتضمنه  وما  الرابع  السنوي  املعرض  عن 
حمود: »نبدأ بتعليم الطالب منذ بداية العام 
ومهنية،  فنية  اشغاال  هؤالء  ينجز  الدرايس. 
ونعلمهم الخياطة والتطريز والطباعة الحريرية 
الجانب  عىل  بالعمل  ونهتم  االلبسة.  عىل 
النفيس عىل نحو نؤهل الطالب لالعتامد عىل 

نفسه يف املستقبل«.
وتحدث عن اهمية مرشوع الخياطة، مشريا اىل 
ان »العمل عليه كان حثيثا واستغرق وقتا طويال. 
لدينا طالبات من الصم والبكم قمنا بتعليمهن 
مهنا جيدة ميكن ان يتكلن عليها يف املستقبل. 
بجهود  فيه  ونجحنا  الخياطة  مرشوع  اخرتنا 

اشغال انجزها الطالب. رئيس جمعية »قلوب من نور للمعوقني« خطار حمود.

الناس الطيبني الذين ملسوا مدى اهمية ما نقوم 
به وما نبذله من جهود. هدفنا تعزيز قدرات 
الطالبات حتى يصبحن معلامت ويفتحن تاليا 
مشاريع او مشاغل او مراكز خياطة. مرشوعنا 
من  اشهر.  ستة  متتد  فيه  دورة  وكل  تعليمي 
العمل  املتدربات،  عىل  نفرضها  التي  الرشوط 
واملتابعة  بالنظام  والتقيد  صحيح  نحو  عىل 
متدربة  كل  تحصل  الدورة  ختام  يف  الدؤوبة. 

عىل شهادة«.
العسكرية  االجهزة  اىل  بالشكر  حمود  وتوجه 
واالمنية عىل اهتاممها بهذه االنشطة، مثنيا عىل 
ابراهيم  اللواء عباس  العام  العام لالمن  املدير 
»الكريم واملعطاء الذي يقف اىل جانب ذوي 
وذوي  واملعّوقني  وااليتام  الخاصة  االحتياجات 
تقديم  عن  يتوان  مل  فهو  االنسانية.  الحاالت 
رسالة  تحمل  التي  الجمعية  اىل  املساعدات 
االمل والعطاء«. ودعا اخريا اىل ان »نزرع معا 
الخاصة  االحتياجات  البسمة عىل وجوه ذوي 

ونأخذ بايديهم اىل شاطئ االمان«.
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مكافحة الجرائم اإللكترونية أحد أهداف آلية الترقيات الجديدة
األمن اإللكتروني مسؤولية فردية وطنية وعاملية

أبحاث

تحقيق جملة  اىل  العام  لالمن  العامة  املديرية  للرتقيات يف  الجديدة  اآللية  سعت 
اهداف من بينها تعزيز االمن االلكرتوين يف املديرية، مبا يضمن عدم تعرض برامج 

عملها الي خرق، ويتيح لها مكافحة الجرائم االلكرتونية عىل مساحة الوطن

نجح االمن العام يف استخدام املعلوماتية كوسيلة 
الجرائم  اخطر  اكتشاف  عىل  تساعد  مهمة 
واملجرمني. وما الشبكات االرسائيلية واالرهابية 
عن  حية  امثلة  سوى  قبضته  يف  وقعت  التي 

انجازات كان للمعلوماتية فيها دور اسايس.  
 43 ضابطا يف االمن العام نجحوا يف الرتقية اىل 
ابحاثا صبت يف هذا املسار.  رتبة رائد قدموا 
التقت  تباعا،  الرتقية  ابحاث  سياق عرضها  يف 
بريوت،  عام  امن  مركز  رئيس  العام"  "االمن 
التابع اداريا لدائرة امن عام بريوت، الرائد بيار 
اعده  الذي  البحث  قسطنطني، وتناولت معه 
واالقرتاحات التي قدمها حيال  الدولة اللبنانية 

عموما، واالمن العام خصوصا.

ما  الجديدة،  الرتقيات  آلية  مع  البداية   ■
تقييمك لها؟

□ آلية حديثة ومتطورة ومعتمدة لدى اهم 
وهي  العامل.  يف  االمنية  واملؤسسات  الجيوش 
الذي  الوقايئ  االمن  ثقافة  تعزيز  نحو  تتجه 
يهدف اىل تعطيل الجرمية قبل اكتاملها، وهو 
من  تستلزمه  مبا  الحديث  االمني  املفهوم 
مثابة  تكون  تكاد  معمقة،  علمية  دراسات 
اطروحة دكتوراه موجزة. ال شك يف ان هامش 

املواضيع  اختيار  يف  للضباط  املرتوك  الحرية 
يشكل حافزا للعطاء ويستحق التقدير.

■ ما املوضوع الذي اخرتته، وتحت اي عنوان 
يصنف؟

"الجرائم  موضوع  معالجة  اخرتت   □
 - االلكرتونية". وهو يصنف كموضوع علمي 

قانوين - امني يف آن.

■ ملاذا اخرتت هذا املوضوع تحديدا؟
□ اسباب عدة مجتمعة دفعتني اىل اختياره:

 اولها، كونه املوضوع االهم واالكرث تعقيدا يف 
عرصنا الحايل، ويف املستقبل كام يبدو.

ثانيها، كونه قد يطاول الحياة الشخصية لكل 
الناس، واالرسار االمنية والسياسية واالقتصادية 

والتكنولوجية لكل الدول.
اللبنانية  الحقوق  يف  مجازا  كوين  ثالثها، 
وعىل  تعالجه،  التي  القوانني  عىل  ومطلعا 
الثغر املوجودة يف القوانني العاملية واللبنانية، 
كل  ومواكبة  به  اللحاق  كلها عن  تعجز  التي 
معطياته قانونا، بسبب تطوره املتواصل لحظة 

بلحظة اذا جاز التعبري.

■ ما ابرز النقاط التي تضمنها البحث؟
بالجرائم  يتصل  ما  كل  استعراض  تضمن   □
القانونية  العلمية،  النواحي  من  االلكرتونية 
اركانها،  تعريفها،  اىل  تطرقت  بحيث  واالمنية 
االشخاص  تستهدف  التي  الجرائم  ابرز 
للحدود،  عابرة  كونها  لناحية  وخصائصها 
التطور. ثم تحديد  وهادئة، وخفية، ورسيعة 
اىل  وصوال  وخصائصهم،  املجرمني  اصناف 
اقليميا ودوليا. وختاما  سبل مكافحتها محليا 
الجرائم  اخطر  عن  االمثلة  بعض  اوردت 
لبنانيني،  مواطنني  طاولت  التي  االلكرتونية 
وبعض اجتهادات املحاكم ذات الصلة، اضافة 

اىل توصيات علمية وقانونية وامنية عدة.   
■ ما اهم املراجع التي استندت اليها؟

القوانني  من  مجموعة  اىل  استندت   □
والدراسات  واملؤلفات  واالتفاقات 
بينها  من  الصلة.  ذات  واالجنبية  العربية 
قانون  اللبناين،  العقوبات  قانون  اذكر: 
 1997/140 )رقم  املخابرات  رسية  صون 

االنرتنت شبكة عاملية تزايد عدد مستخدميها عىل نحو ملحوظ جدا عىل مر السنني، حيث 
بلغ عددهم عام 2015 ما يزيد عن 3,2 مليارات مستخدم، اي نحو نصف سكان العامل. 

بلغت خسائر الجرائم االلكرتونية عام 2014 نحو 445 مليار دوالر امرييك.
املعلومات  تكنولوجيا  اندماج  هو  االنرتنت  مستخدمي  عدد  ازدياد  اسباب  اهم  احد  ان 
بتكنولوجيا االتصاالت. ويف غياب اي سلطة مركزية لالنرتنت، تراقب وتنظم وتالحق االفعال 
الجرمية، تبز الحاجة اىل رضورة تطوير الترشيعات املحلية والدولية وانشاء نيابات عامة 
ومحاكم متخصصة بهذا النوع املتطور من الجرائم بهدف مكافحتها. كام تبز الحاجة اىل 

زيادة ثقافة الناس حول الجرائم االلكرتونية يك ال يكونوا ضحايا لها.
تبعا  انتشارا، وذلك  االلكرتونية  الجرائم  انواع  اكرث  اىل  االشارة  املفيد  السياق، من  يف هذا 

للهدف النهايئ من الفعل املرتكب، ال بحسب التقسيم املعتمد يف قانون العقوبات، وهي:
اوال، الجرائم التي تستهدف االشخاص وتضم نوعني:

-1 الجرائم الجنسية: تشمل التحرش الجنيس بالقارصين عب الكومبيوتر والوسائل التقنية، 
واستضافة  نرش  وتسهيل  نرش  االلكرتونية،  الوسائل  عب  جنسية  بانشطة  القارصين  افساد 
املواقع الفاحشة عب االنرتنت، الرتويج للدعارة واثارة الفحش واستغالل النساء واالطفال 

واملراهقني يف انشطة جنسية غري مرشوعة. 
-2 الجرائم غري الجنسية: كاستدراج املراهقني نحو املفاهيم واملعتقدات التي تغذي الفكر 

االرهايب، التحريض عىل القتل او عىل االنتحار...
ثانيا، جرائم االموال - عدا الرسقة - او امللكية املتضمنة انشطة االخرتاق واالتالف: 

تشمل اقتحام او دخول نظام الكومبيوتر او الشبكة، من دون اذن، وارتكاب افعال تخريب 
او عبث بالبيانات والبامج والنظم والبمجيات ضمنها، او ايجاد البمجيات الخبيثة والضارة 

ونقلها عب النظم والشبكات، تعطيل او اعرتاض عمل النظم والخدمات.
ثالثا، جرائم االحتيال والرسقة: 

من  للغري  املالية  البطاقات  استخدام  الكومبيوتر،  معلومات  رسقة  البامج،  قرصنة  تشمل 
دون ترخيص.

رابعا، جرائم التزوير: 
تشمل تزوير البيد االلكرتوين، الوثائق والسجالت، الهوية وسواها.
خامسا، جرائم املقامرة والجرائم االخرى املخلة باالخالق واالداب: 

تشمل متلك مشاريع مقامرة عب االنرتنت او ادارتها.
سادسا، جرائم الكومبيوتر ضد الحكومات: 

تشمل تعطيل االعامل االدارية الحكومية وتنفيذ القانون، الحصول عىل معلومات رسية، 
العبث باالدلة القضائية او التأثري فيها، االرهاب االلكرتوين.

اخريا، يف انتظار ان تصبح هناك ترشيعات تضمن االمان والخصوصية االلكرتونية، يجب ان 
ال ننىس بان كل ما نضعه ضمن ادواتنا االلكرتونية من معلومات وسواها ميكن ان يصبح يف 

متناول الكثريين يف كل دول العامل. فال خصوصية مطلقة ما يقتيض الحذر.

ملخص البحث

كل معلومة نضعها 
في الوسائل االلكترونية 

قد يدخل اليها محترفون 
من اي دولة 

الشدياق منير 
mounirchidiac2014@gmail.com

رئيس مركز امن عام بريوت الرائد بيار قسطنطني.

خدمات  قطاع  تنظيم  قانون  وتعديالته(، 
)رقم  اللبنانية  االرايض  عىل  االتصاالت 
عرب  املستهلك  "حامية  كتاب   ،)2002/431
االلكرتونية"  الجرائم  ومكافحة  االنرتنت 

لفريد منعم جبور.

البحث  هذا  من  االستفادة  ميكن  كيف   ■
عموما؟

االقرتاحات  من  عددا  البحث  تضمن   □
تعني  التي  واالمنية  والقانونية  العلمية 

الدولة اللبنانية. من ابرزها نذكر:
الترشيعات  كل  يف  النظر  اعادة  اقرتاح   •
يرعى  قانون  اقرار  اىل  والسعي  الداخلية، 
ويحمي  االلكرتونية  املعامالت  وينظم 

البيانات ذات الطابع الشخيص. 
متخصصة  ومحاكم  عامة  نيابة  انشاء   •
قضاة  فيها  يعني  االلكرتونية،  بالجرائم 
مساند  فني  جهاز  يعاونهم  متخصصون 

املعونة. لتقديم 
املجتمع  يف  لالفراد  توعية  حمالت  اطالق   •
واموالهم  خصوصياتهم  حامية  كيفية  عن 

عند استخدامهم لالجهزة املعلوماتية.

لصالح  منه  االستفادة  ميكن  وكيف   ■
املديرية العامة لالمن العام؟

االقرتاحات  من  عددا  البحث  تضمن   □
والتقني  االمني  االختصاص  اهل  تهم  التي 
ال  السياق،  هذا  يف  املديرية.  يف  والقانوين 
خطة  اطالق  منذ  انه  اىل  االشارة  من  بد 
معدات  استقدام  تم  املديرية،  تحديث 
بضامن  تسمح  متطورة  حديثة  وبرامج 
اطالق  ان  كام  للمديرية.  االلكرتوين  االمن 
يف  املتواصلة  التثقيفية  املحارضات  برامج 
منها،  املعلوماتية  السيام  شتى،  ميادين 
شكل اهم خطوة تتيح لجميع ضباط االمن 
وسائل  كل  مع  التعاطي  وعنارصه  العام 
التواصل االلكرتوين باعىل درجة من املعرفة 
كل  عىل  تعميمهام  يفرتض  اللذين  والحذر 
حقيقة  مثة  استثناء.  دون  من  املواطنني 
عرب  مير  او  نضعه  ما  كل  ان  تؤكد  علمية 
معلومات  من  االلكرتوين،  التواصل  وسائل 
قد  سواها،  او  رسية  او  حميمة  شخصية 
موجودة  او رشكات  الشخاص  مباحا  يصبح 
تسري  املديرية  االرضية.  الكرة  امتداد  عىل 
املوضوع  هذا  يف  الصحيح  الطريق  عىل 
الذي عجزت كل دول العامل املتطورة حتى 
اليوم عن التحكم به وبجرامئه. يف اختصار، 
وطنية  عاملية  مسؤولية  االلكرتوين  االمن 

وفردية مشرتكة حتى اشعار آخر.
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الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة إىل دائرة التحقيق واالجراء من  2016/05/15 لغاية 2016/06/15

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من 2016/05/15 لغاية 2016/06/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من 2016/05/16 لغاية 2016/06/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب 
بني 2016/05/16 و2016/06/15

املجموعاجانبعربلبنانيونحركة تنقل

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العددالعدد

العدد

العدد

158لبناني
201اثيوبي
6اردني

1اماراتية
1ايران

1باكستاني
95بنغالدش

2بينية
2تركي

1توغولي
2ساحل العاج

2سعودية
12سوداني

159لبناني

188اثيوبي
1اريتري
4اردني

1اماراتية
1باكستاني
1بريطاني
94بنغالدش

2بينية
2تركي

1ساحل العاج
2سعودية

1افريقيا الجنوبية
7130اثيوبيا

1اريتريا
2اسبانيا

3البرازيل
15السنغال

11الصين الشعبية
2المانيا
61الهند

17الواليات المتحدة االميركية
1اليونان

13اوزباكستان
171اوكرانيا

13ايطاليا
4باكستان
7بريطانيا

1بلجيكا

1الجزائر

16السودان
2المغرب
1االردن

دخول

مغادرة

املجموع

228023

217496

445519

261923

253894

515817

100788

91298

192086

590734

562688

1153422

1061سوري
1سوري - تركي

11سري النكي
20عراقي
3غاني

2فرنسي
4فلسطيني

15فلسطيني - سوري
87فلسطيني الجىء

1فلسطيني - دانمركي
22فيليبيني

2قيد الدرس
10كاميرون

14سوداني
1072سوري

11سري النكي
22عراقي
1غامبي
4غاني

2فرنسي
4فلسطيني

13فلسطيني - سوري
1فلسطيني - اردني
89فلسطيني الجىء

1فلسطيني - دانمركي

1248بنغالدش
18بنين

15بوركينا فاسو
33بيالروسيا

2تايلند
1تشيك
41توغو

4جزر الموريس
1الدانمارك
6الدومينيك

54روسيا
1رومانيا

69سري النكا
1طاجكستان

14غامبيا
92غانا

1غينيا بيساو

24كيني
1لبناني - اوسترالي

1مدغشقر
44مصري
2مغربي

27مكتوم القيد
1موريسية

2نوري
1نيبالي

1نيجيري
20هندي

1847المجموع 

32فيليبيني
2قيد الدرس

16كاميرون
15كيني

1لبناني - اوسترالي
1مدغشقر
40مصري
1مغربي

26مكتوم القيد
2نوري
1نيبالي
15هندي

1842المجموع 

19فرنسا
398الفيليبين

2فييتنام

24كازاخستان
15كاميرون

2كندا
2كوبا

1كولومبيا
2كونغو الديموقراطية

3كيرغيز
1ليتوانيا

45مولدوف
14نيجيريا
1هولندا

9583المجموع 

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب 
اعتباراً من 2016/05/15  لغاية  2016/06/15 ضمناً

10تونس
4سوريا

170مصر
204المجموع

الدولة

الدولةالدولةالدولة

الدولة العددالعدد

إحصاءات الشهر
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مجموعمختلفهوياتاختامتأشرياتاقاماتجوازات

22171251سوريا

1313لبنان

66تركيا

112ليبيا

11ارسائيل

11بلغاريا

11بريطانيا

11البازيل

11السودان

11املانيا

11الدامنارك

11ليبرييا

11اثيوبيا

29193012081املجموع

جدول اجاميل مفّصل بالوثائق املزّورة املضبوطة يف الدوائر واملراكز الحدودية لشهر أيار 2016

رسامن بيانيان بالوثائق املزّورة بحسب جنسية حاملها ونوعها:
الدوائر واملراكز الحدودية ـ أيار 2016

عدد الوثائق املزّورة املضبوطة ونوعها لشهر أيار 2016
نسب الوثائق املزورة بحسب الجنسيات 

لشهر أيار 2016

6667

 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          
أيار 2016

الدوائر واملراكز الحدودية 
أيار 2016

عدد الوثائق السورية املزّورة بحسب النوع واملركز الحدودي لشهر أيار 2016

عدد املسافرين مقابل عدد حاميل وثائق مزّورة لشهر أيار 2016

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

631926436.8/100000دائرة مرفأ بريوت

333057267.8/100000دائرة املطار

8923255.6/100000مركز املصنع

0    820010مركز العريضة

0    257880مركز العبودية

0    22550مركز البقيعة

0    12320مركز مرفأ طرابلس

1165491746.35/100000املجموع
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لغة
شرح الفّية ابن مالك في القواعد العربّية

ال الّنافية للجنس

المدير العام السابق لالمن العام 
المتقاعد  الركن  العميد 

السفير انطوان دحداح

شرح الفّية ابن مالك
ال الّنافية املكّررة  واملنفردة
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بأقالمهم  

»داعش« في الرئاسة االميركية؟

وليد شقير* 
الدكتور  املحامي 

بول مرقص* 

حيال  اوباما  باراك  الرئيس  سياسة  اورالندو  اعتداء  يبّدل  هل 
املنطقة يف االشهر االخرية من واليته؟ 

املتحدة  الواليات  يف  اورالندو  يف  االرهايب  االعتداء  يؤدي  هل 
دول  يف  »داعش«  محاربة  يف  اكرب  امرييك  انخراط  اىل  االمريكية 
تشديد  اىل  الغربية  الدول  حاجة  اىل  اضافة  االوسط،  الرشق 
اجراءاتها االستباقية ضد الهجامت املحتملة للذئاب الشاردة التي 

تبايع تنظيم »الدولة االسالمية«؟
هل يدفع هذا االعتداء الذي وصفه الرئيس اوباما بأنه االسوأ منذ 
غزوة »القاعدة« يف 11 ايلول عام 2001، اىل التعجيل يف القضاء 
عىل »داعش« بعدما شهدنا تلكؤا يف جهود واشنطن النهاء سيطرة 

التنظيم عىل مناطق يف سوريا والعراق واليمن وليبيا؟
االسئلة حول ذلك طرحت نفسها بعدما ادى اعتداء اورالندو الذي 
قتل فيه 49 شخصا وجرح اكرث من هذا العدد من الجرحى، اىل 
حصول املرشح الجمهوري املفرتض واملثري لالنتقادات السيام من 
اوباما نفسه، دونالد ترامب عىل نقاط ملصلحته يف مقابل املرشحة 
الرأي  استطالعات  يف  كلينتون،  هيالري  املفرتضة  الدميوقراطية 
الدعوة اىل  العنرصية ضد املسلمني بعدما كرر  بسبب ترصيحاته 

منعهم من دخول امريكا، واتهم اوباما بتسهيل عمل االرهابيني.
اتالنتيك« يف  الشهرية ملجلة »ذي  مقابلته  اوباما يف  قال  يف وقت 
نيسان املايض، انه ال يعترب »داعش« واالرهاب املنترش يف الرشق 
االوسط تهديدا مبارشا لالمن القومي عىل االرض االمريكية، فان 
لخصم  حجة  وباتت  هذا،  اقتناعه  مع  تتعارض  اورالندو  مجزرة 
حزبه. بل ان املفارقة بني ما قاله وما حصل يف مجزرة اورالندو 
قبل  كاليفورنيا  يف  برناردينو  سان  مجزرة  بعد  الثانية  )وهي 
االمرييك،  الرتاب  عىل  االرهاب  محاربة  اولوية  جعلت  شهرين(، 
عامال جديدا مؤثرا يف االنتخابات الرئاسية االمريكية مطلع ترشين 

الثاين املقبل.
كان  اذا  ما  الداخيل،  االمرييك  الشأن  يف  الخرباء  بعض  يتساءل   
 4 )زهاء  واليته  من  املتبقية  الفرتة  يف  سيضطر  االمرييك  الرئيس 
عىل  املبارش  التدخل  بتجنب  السابقة  سياسته  تعديل  اىل  اشهر(، 

اىل  الركون  بدال من  املنطقة،  لترسيع هزمية »داعش« يف  االرض 
التخلص من  تقوم مبا عليها يف  ان  املنطقة  بأن عىل دول  مبدئه، 
التنظيم، وان عىل الدول الغربية الحليفة ان تساهم مع واشنطن 
يف تحمل عبء محاربة االرهاب اآليت من املنطقة، عوض مطالبة 
امريكا باملخاطرة التي تعلمت من خسائرها يف العراق. هو قال يف 
»ذي اتالنتيك« ان عىل بالده ان »تأخذ خطوة اىل الوراء وتنفق 

اقل وتخفض املخاطر وتنقل العبء اىل الحلفاء«.
تحّوُل »داعش« اىل ناخب يف الرئاسيات االمريكية، قد يوجب عىل 
اوباما السعي اىل التخلص منه، القناع االمريكيني خالل ما تبقى من 
واليته انه املحارب الفعيل للوحش الذي يقض مضاجعهم،  ليضمن 

نجاح كلينتون بدال من ترك املهمة لالدارة الجديدة.
ومثلام ميكن لالشهر االخرية من والية الرئاسة االمريكية ان تجعل 
من الرئيس »بطة عرجاء«، ميكنها ان تكون فرصة له يك ينجز ما 
هو مطلوب ملصلحة االدارة املقبلة. هذا ما فعله بيل كلينتون يف 

اواخر التسعينات يف كوسوفو.
مثة حجة اخرى قد تدفع يف هذا االتجاه. الربيطانيون والفرنسيون 
اخذوا يتواجدون عىل االرض السورية ملساعدة تشكيالت مختلفة 
االملان  منها.  »داعش«  الخراج  املقاتلة  السورية  الفصائل  يف 
والرنوجيون يقومون بتدريب هذه الفصائل. االيطاليون يساهمون 
مع الجيش الليبي يف محارصة قوات التنظيم يف ليبيا من البحر... 
الدول العربية الحليفة يف املنطقة، وتركيا تشن غارات عىل »الدولة 
االسالمية« يف سوريا و»القاعدة« يف اليمن. مل يعد من حجة امام 
اوباما ان يشرتط اقداما من الحلفاء، اذا كان يرص عىل ان يستند 
انخراط اكرب لبالده اىل تدخل متعدد الطرف عىل الصعيد الدويل.

سوريا  يف  الوضع  شأن  يف  الحسابات  اورالندو  اعتداء  يقلب  قد 
يرتب سياسات  »داعش«  القضاء عىل  التعجيل يف  واملنطقة، الن 
مختلفة عن تلك التي اتبعت اىل اآلن يف العالقة مع روسيا واملوقف 

من النظام السوري. وهذا ما يفرتض مراقبته يف االسابيع املقبلة.

* صحايف يف جريدة “الحياة” 

ضيف العدد

قانون العقوبات األميركي
لرييح  تاريخ2016/5/3   لبنان رقم 137  الوسيط ملرصف  التعميم  جاء 
املصارف اللبنانية من حيث دعوته اياها »حفاظا عىل املصلحة الوطنية 
العليا«، اىل تنفيذ عملياتها »مبا يتناسب مع مضمون« القانون االمرييك 
ملكافحة  لديه  املنشأة  التحقيق  هيئة  ابالغ  واىل  التطبيقية،  وانظمته 
تبييض االموال ومتويل االرهاب بالحسابات التي اقفلها او جمد ارصدتها 
او رفض التعامل مع اصحابها املدرجني يف اللوائح االمريكية. االمر الذي 

اعطى املصارف املحلية الحجة القانونية لتطبيق النصوص االمريكية.
يعترب هذا التعميم من السوابق النادرة التي يدعو فيها املرصف املركزي 
املصارف واملؤسسات املالية اىل تطبيق قانون اجنبي، وذلك عىل غرار 
ما ذهب اليه يف تعميم اسايس سابق رقم 126 تاريخ 2012/4/5 يتعلق 

باحرتام االحكام القانونية التي تعمل يف ظلها املصارف املراسلة.
تطبيق  يف  التجاوز  تجنب  اىل  مبارش،  غري  نحو  عىل  التعميم،  يرمي 
اللبنانية  للمصارف  املراسلة  املصارف  من   Abuse االمرييك  القانون 
البلد  املخاطر  تفادي  لديها بحجة  اقفال حسابات مصارفه  من خالل 
من  عددا  ان  ذلك  اخرى.  وبالد  اوضاع  يف  فعلت  كام   de-risking
مثل  دوال  غادرت   JP Morgan Chase املراسلة كمرصف  املصارف 
االمارات العربية املتحدة ودول اوروبا الرشقية )وكذلك فعل مرصف 
Standard Chartered Bank بالنسبة اىل هذه االخرية(. كذلك اقفل 

هذا املرصف االخري حسابات التجزئة يف االمارات وهون كونغ.
اعتباره  ميكن  ما  انفاذ  التعميم  اصداره  مع  املركزي  املرصف  بارش 
موجبات ملقاة عليه اصال مبقتىض القانون االمرييك وانظمته، من حيث 
منع ولوج “حزب الله” اىل النظام املايل اللبناين. الن القانون هذا يعني 

املصارف املركزية، وليس املؤسسات الخاصة فحسب.
جاء النظام التطبيقي للقانون االمرييك يدرج نحو مئة اسم يف الئحة 
العقوبات االمريكية، ويؤكد ان الحظر يف القانون يتناول العمليات اّن 
كانت واملجراة بكل العمالت مبا فيها اللرية اللبنانية واالورو، وليس 
الدوالر االمرييك فحسب. وليأيت بتعريف وتوضيح لعبارات ومفاهيم 
 Significant امللحوظة«  »العمليات  مثل:  القانون،  يف  عامة  جاءت 
يف  عليها  املنصوص  التحظري  طائلة  تحت  الواقعة   transactions
محددة،  ووترية  معني  يحددها يف حجم  النظام  جاء  بحيث  القانون 
 Reasons to فيه  املفرتضة  العلم  بقرينة  او  املصارف  ادارة  وبعلم 
know اي ان يكون املرصف عاملا بالعملية وفق مبدأ »اعرف عميلك« 

بحسب  بها  علمه  يفرتض  او   ،Know Your Customer )KYC(
»املعيار املتشدد« للقانون االمرييك القائم عىل Strict liability. مبعنى 
انه يقع عىل املرصف موجب معرفة عمالئه ليس اسميا فحسب، بل 
 Economic االقتصادي الحق  يعرف من هو صاحب  ان  ايضا  عليه 

Beneficial Rights Owner وراء تشغيل الحساب. 
لذلك عىل املرصف وفق القانون ان يتأكد من ان العميل هو املستفيد 
باسامء  حسابات  فتح  لتفادي  لديه،  املودعة  االموال  من  الفعيل 
مستعارة sous prete-noms او تشغيل الحسابات ملصلحة الغري مبا 
يفوق مداخيل العميل وينبىء باالمر. وذلك املنهج ليس جديدا عىل 
املصارف اللبنانية التي تعتمد اساسا التفسري املوسع للقانون االمرييك 
عموما، فلم تكن تكتفي باالسامء املدرجة يف لوائح العقوبات االسمية 

.)relatives or associates( االمريكية، بل باملرتبطني بهم ايضا
يخىش املرصف املحيل، يف حال عدم تطبيقه القانون املذكور ونظامه، 
ادراجه يف الئحة العقوبات SDN الصادرة عن مكتب مراقبة االصول 
املصارف  اقفال  وتاليا  االمريكية،  الخزانة  وزارة  يف   OFAC االجنبية
معه.  التعامل  وقطع  لديها  حساباته  املراسلة  واالوروبية  االمريكية 
ليمتد  الوطني  االقليم  اذا  تطبيقه  يتجاوز  املذكور  االمرييك  فالقانون 
 Long بـ  االمرييك  القانون  يف  يعرف  وهو  الحدود،  خارج  اىل  فعليا 
او   Loi supranationale الفرنيس  القانون  ومبفهوم   Arm Statute
 US وقانون   FATCA »فاتكا«  قانون  غرار  عىل   extraterritoriale
الذي صدرت صيغته االوىل عقب احداث 11  Patriot Act االمرييك 

ايلول 2001.
يف  الرغبة  عدم  اىل  اللبنانية  املصارف  االمريكيون  املسؤولون  يطمنئ 
ادراج اسامء مصارف لبنانية يف هذه الالئحة، الن مثل هذه الخطوة 
الهش،  اللبناين  كفيلة بشّل املصارف املعنية والحاق الرضر باالقتصاد 
املمتثلة عىل  اقل فتكا لحض املصارف غري  بديلة  ويناقشون خيارات 
االلتزام اذا اقتىض االمر، كتوجيه انذارات لها. وذلك بعد توجيه اعضاء 
من الكونغرس يف االسابيع القليلة املاضية مطالبات خطية اىل وزيري 
املصارف  وجه  يف  القانون  هذا  تطبيق  لتفعيل  والخزانة  الخارجية 

واملؤسسات املالية.

* رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية
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الفنان  ورثة  اودع  عليه،  واملحافظة  الفني  بارثه  االهتامم  وصيته  تنفيذ  يف  رغبة 
الراحل زيك ناصيف ارشيفه الخاص يف الجامعة االمريكية. اال انهم اصطدموا مبشكلة 
ترميم منزله يف مشغرة، فتنازلوا عنه لجمعية "ابساد" التي تتوىل حامية املواقع 

الطبيعية واالبنية القدمية العادة الحياة اليه، يك مييس متحفه 

تحقيق

مرشوع  يف  العمل  من  سنوات  ثالث  بعد 
تم  دوالر،  الف   600 اىل  كلفته  وصلت 
ناصيف  زيك  ومركز  "متحف  افتتاح 
العائلة  قررت  الفائت.  ايار   21 يف  الثقايف" 
يف  للموسيقى  ناصيف  زيك  "برنامج  انشاء 

زكي ناصيف في مئويته: 
تراٌث لألجيال ومتحفه بيته والبيانو

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

املسؤولني  من  بتشجيع  االمريكية"  الجامعة 
فيها، لحض الناس عىل درس هذا النوع من 
الذاكرة  االجيال ويبقى يف  تتناقله  الفن يك 

اىل االبد. 
يف  "ابساد"  جمعية  انشأت  جهتها،  من 

الثقايف"،  ناصيف  زيك  ومركز  "متحف 
طاقات  عن  بحثا  املوسيقى  لتعليم  مدرسة 
بدايتها  يف  انطلقت  االرياف.  يف  فنية 
يف  فيها  املسؤولون  ويأمل  تلميذا،  بثالثني 

ان يصبحوا مئات. 
مدير  يرويها  املهم  املرشوع  هذا  قصة 
"برنامج زيك ناصيف للموسيقى يف الجامعة 
االمريكية" ابن شقيقه الدكتور نبيل ناصيف 
يف  الداعوق  ريا  ابساد"  جمعية"  ورئيسة 

حوار مع "االمن العام".

زيك  الفنان  ورثة  احد  بصفتك   ■
اىل  الخاص  ارشيفه  قدمتم  ناصيف، 
الجامعة االمريكية. هال حدثتنا عن هذا 

االمر؟ 
قبل  وصية  ناصيف  زيك  الفنان  ترك   □
خمسة  فيها  خص   2004 عام  وفاته 
من  انا  اكن  ومل  له،  وارثا   23 اصل  من 
بارثه  االهتامم  فيها  يطلب  بينهم، 
يف  علمت  عليه.  واملحافظة  الفني 
معهد  يف  طالبا  كان  انه  املرحلة  تلك 
بني  ما  االمريكية  الجامعة  يف  للموسيقى 
اهتامما  وملست   ،1941 ـ   1936 عامي 
مبرحلة  الجامعة  يف  االساتذة  رفاقي  من 
الفني.  ارثه  عىل  الوقوف  بغية  دراسته 
هذا  عىل  املحافظة  بهدف  التحرك  بدأ 
االداب  كلية  عميد  من  بتشجيع  االرث. 
آنذاك  االمريكية  الجامعة  يف  والعلوم 
العائلة  قررت  بيطار،  خليل  الدكتور 
للموسيقى  ناصيف  زيك  "برنامج  انشاء 
دعم  وكخطوة  االمريكية".  الجامعة  يف 
ارشيفه  الورثة  نحن  قدمنا  الربنامج  لهذا 
"يافث"  مكتبة  يف  وديعة  ليكون  الخاص 

التذكارية.

■ عىل ماذا يحتوي هذا االرشيف؟ 
اكرث  ان  علام  فني،  عمل   1100 عىل   □
من ثلثي هذه النصوص مل يتم تسجيلها، 
وبقيت عىل الورق كقصائد شعر ونوتة. 
االوسمة  عىل  الفني  االرث  يحتوي  كام 

التي نالها واوراقه الخاصة. 

■ اىل اي تاريخ يعود هذا االرشيف؟ 
املوسيقى، اي عام  بداية احرتافه  اىل   □
1953 حتى آخر عمل قدمه بعد مجزرة 
التي  بلدنا"،  يتجّرح  "مهام  اغنية   قانا، 
التي  الروائع  اهم  من  نظري  يف  هي 

قدمها. 

للمحافظة  املعتمدة  السبل  هي  ما   ■
عىل هذا الرتاث؟ 

الوسائل  ارشيفه  تبويب  يف  اعتمدت   □
عليه  وللمحافظة  الحديثة.  العلمية 
وضع يف مكان ضمن درجة حرارة معينة 
للغبار  يتعرض  ال  ان  عىل  ومدروسة، 

اطالقا.

الجامعة  يف  اودع  ما  ان  يعني  هل   ■
االمريكية هو ارشيف زيك ناصيف كله؟ 

فقد   .%99 بنسبة  لكن  ذلك،  اعتقد   □
التي  االمكنة  يف  تركه  ما  كل  عن  بحثنا 
ال  لكن  وجدناه،  ما  وجلبنا  فيها،  سكن 
نعلم ما اذا ترك اشياء له عند اصدقائه. 
مل  مثال،  اللبنانية،  االذاعة  يف  ارشيفه 
نستطع الحصول عليه. اما بقية االعامل 
فهي  وموسيقية  شعرية  كنصوص 

محفوظة يف الجامعة االمريكية. 

لحفظ  تربوية  مؤسسة  اخرتتم  ملاذا   ■
ارث زيك ناصيف وليس مرجعية فنية؟ 

الشباب  االستمرار؟  يؤمن  الذي  من   □
طبعا، اي الطالب واملؤسسات الجامعية. 
واشخاص  امكنة  عن  نبحث  ان  علينا 
يؤمنون  وتاليا  بابحاث،  القيام  يهمهم 
حياة   الن  جيل  اىل  جيل  من  االستمرار 
ومحددة.  معروفة  االرض  عىل  االنسان 
لذا يكون دور هذه املؤسسات الرتبوية 
خالل  من  االجيال  بني  التواصل  توفري 
واملحافظة  املبدعني  بارث  االهتامم 
من  جزء  كأنه  بعد  ما  يف  ليصبح  عليه، 

تاريخها. 

يف  للموسيقى  ناصيف  زيك  "برنامج   ■
ادارته،  تتوىل  الذي  االمريكية"  الجامعة 

ما هي اهدافه؟ 
□ له ثالثة اهداف: 

ناصيف: انشأنا برنامجا
للموسيقى باسمه

يحتوي االرشيف على 1100 
عمل فني من بداية احترافه 

املوسيقى عام 1953

يف  للموسيقى  ناصيف  زيك  "برنامج  مدير 
الجامعة االمريكية" الدكتور نبيل ناصيف.

منزل زيك ناصيف يف مشغرة بعد ترميمه وتحويله اىل متحف ومركز ثقايف.

آلة البيانو التي كان يعزف عليها.

غرفة نومه.

غرفة االستقبال تزينها القناطر.

ناصيف،  زيك  ارث  عىل  الحفاظ   -1
يف  الخاص  ارشيفه  بايداع  حققناه  وقد 
مشغرة  يف  بيته  اما  االمريكية.  الجامعة 
برتميمه  "ابساد"  جمعية  فقامت 
وتحويله اىل متحف ومركز ثقايف يف 21 

ايار املايض.
مسابقات  وتنظيم  حفالت  اقامة   -2
"من كل مدرسة  نطلق  فنية، فكل سنة 
مدرسة  لكل  يكون  ان  عىل  كورال"، 
ما  اىل  اضافة  الخاصة.  الفنية  فرقتها 
تتبارى  غنائية  فرقة   11 هناك  ذكرت، 
لزيك  اغنية  خاللها  تقدم  مسابقات  عرب 

ناصيف، واخرى لفنان آخر. 
اىل  املوسيقية  الدراسات  اعادة   -3
الذي  املكان  اىل  اي  االمريكية،  الجامعة 
وكان  املوسيقى.  ناصيف  زيك  فيه  تعلم 
هذا املعهد قد تم  اغالقه عام 1949 الن 
تعذر  فلسطينيني،  كانوا  عليه  القيمني 

النكبة  بعد  لبنان  اىل  العودة  عليهم 
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او حرب 1948. لذا، نعمل حاليا عىل 
اىل  املوسيقى  يف  الديبلوم  شهادة  اعادة 

االمريكية.  الجامعة 

التي  الخطوات  استثامر  كان  كيف   ■
الجيل  تعريف  اجل  من  بها  قمتم 
تركه  الذي  الفني  الرتاث  عىل  الجديد 

زيك ناصيف؟ 
□ ما قمنا به هذه السنة، وبالتحديد يف 

اىل  "ابساد"  جمعية  دفع  الذي  ما   ■
ترميم بيت الفنان زيك ناصيف يف مشغرة، 

وتحويله اىل متحف ومركز ثقايف؟
□ قصدين ابن شقيق زيك ناصيف الدكتور 
ترميم  فكرة  عيل  ليعرض  ناصيف  نبيل 
اننا  جوايب  فكان  مشغرة،  يف  عمه  منزل 
منلكه.  ال  شيئا  نرمم  ال  "ابساد"  كجمعية 
وقدراتنا  ترميم،  اىل  حاجة  يف  كله  لبنان 
جمعية  فنحن  الدولة،  حجم  يف  ليست 
الدكتور  توىل  الرد  هذا  بعد  صغرية. 
بالتنازل عن  اقناع 23 وارثا  ناصيف مهمة 
هذا البيت رغبة منه يف ترميمه. فلام كان 
ذلك، تم التوقيع عىل التنازل عنه لجمعية 
"ابساد" من الورثة جميعهم يك نبدأ بعده 
يف  الورشة  هذه  من  انتهينا  وقد  العمل، 
21 ايار املايض يوم افتتاحه واعالنه متحفا 
يف  همنا  يكن  مل  الواقع،  يف  ثقافيا.  ومركزا 
نعمل  ان  بل  فقط،  الحجر  ترميم  البداية 
شيئا يف هذا املبنى يعطيه حياة. لذا ارتأينا 
البناء  املوسيقى  لتعليم  مدرسة  انشاء 
املنطقة املجاورة لبلدة مشغرة. فور اعالننا 
طلبا.   33 االول  اليوم  يف  تلقينا  النبأ  هذا 
الربامج  اعداد  بدأنا  االقبال  هذا  نتيجة 
ان  اقول،  برصاحة  االساتذة.  مع  والتعاقد 
لكنه  بخيال،  اشبه  بدأ  الينا  بالنسبة  االمر 
اليوم اصبح واقعا. ليس سهال ابدا ان يكون 
يف  ناصيف  زيك  الفنان  باسم  متحف  لدينا 

مسقطه مشغرة. 

■ كم من الوقت استغرق الرتميم؟ 
□ ثالث سنوات. 

■ ما التكاليف املادية لهذا العمل؟ 
لن  لكنني  باهظة  كانت  التكاليف   □
اتوقف عندها، بل عند املقدرة عىل تحمل 
هذه املسؤولية بكل ما اوتينا من عزم من 
اجل تحقيق هذا االنجاز، الن غايتنا كانت 

خلق حياة من الحجارة.

يف  اعرتضتكم  التي  املصاعب  هي  ما   ■
اثناء العمل لبلوغ هذه النتيجة؟

املالية،  املسألة  الطقس وثانيا  اوال حال   □
الف   600 اىل  املبلغ  بعدما وصل  خصوصا 
ان  املرشوع  هذا  بداية  يف  اعتقدنا  دوالر. 
التكاليف ستصل اىل 250 الف دوالر لكننا 

تخطينا هذا املبلغ بكثري. 

■ عىل ماذا يحتوي هذا املتحف؟
زيك  حياة  قصة  يحيك  هو  الواقع  يف   □
نومه  غرفة  عىل  يحتوي  حيث  ناصيف، 
به،  املتعلقة  واالشياء  الشخصية،  واغراضه 
واقامة  املوسيقى  لتعليم  امكنة  اىل  اضافة 
حياة  قصة  يحيك  املتحف  هذا  الحفالت. 

زيك ناصيف. 

مقتنيات  عىل  الحصول  استطعتم  هال   ■
زيك ناصيف الخاصة كلها؟ 

يعزف  كان  التي  البيانو  عىل  حصلنا   □
عليه، وعىل خزانة مالبسه، وجهاز الراديو، 

وما زلنا نبحث عن اشياء اخرى تخصه. 

اي  ايضا،  ثقايف  مركز  اىل  تحويله  بعد   ■
نوع من النشاط سيشهده املتحف؟ 

□ سرنكز عىل كل نشاط ثقايف من معارض 
وندوات ولقاءات وامسيات شعرية، وسرنى 
ما الذي يحتاج اليه اهايل مشغرة والبلدات 
مستعدون  نحن  املجال.  هذا  يف  املجاورة 
ثقافية  فكرة  اي  ترجمة  اجل  من  للتعاون 
يقرتحونها علينا، الن هذا املتحف، كنتيجة 
تلك  يف  الثقافة  لتعميم  هو  به،  قمنا  ملا 
املنطقة، خصوصا وانها نائية. وارى ان  عىل 
كل انسان القيام بعمل ما يف منطقته لرنفع 
لبنان يف كل مناطقه وليس فقط  من شأن 
االرياف  يف  االخرى.  واملدن  العاصمة  يف 
ابرز  من  بها.  االهتامم  علينا  مهمة  طاقات 
اسباب انشاء مدرسة للموسيقى يف مشغرة 
هو البحث عن طاقات واشخاص، فرمبا من 

الداعوق: اطلقنا مدرسة 
بحثا عن طاقات االرياف

فور اعالننا عن انشاء 
لتعليم املوسيقى  مدرسة 

تلقينا 33 طلبا

رئيسة جمعية" ابساد" ريا الداعوق.

او  اثنان  عندنا  يصبح  املدرسة  هذه  خالل 
ثالثة يشبهون زيك ناصيف. 

بعمل  "ابساد"  قامت  ان  سبق  هل   ■
مامثل لهذا املتحف؟

الحامم  برتميم  الستينات  يف  قامت   □
عمرها  جمعيتنا  طرابلس.  يف  القديم 
سالم  عاصم  مؤسسيها  ومن  سنة   54
مع  هائلة  انجازات  حققا  رسسق.  وايفون 
اليوم  اما  الفنية.  الهندسة  يف  اختصاصيني 
فاقول ان الجمعية ال تقوم برتميم كامل اال  
ملا هو ملكها، وما عدا ذلك فرتميم بسيط 

بغية املحافظة عىل رونق االبنية القدمية.

ملرشوع  املستقبلية  االفكار  هي  ما   ■
"متحف ومركز زيك ناصيف الثقايف"؟

املوسيقى  تعليم  مدرسة  تطوير   □
اهايل  لجميع  مقصدا  لتكون  وتكبريها 
لننتهي  تلميذا   30 بنحو  وسنبدأ  املنطقة. 

رمبا باملئات.

شباط املايض يف مئوية والدته، هو اطالق 
الرشقية"،  للموسيقى  ناصيف  زيك  "فرقة 
طالب  من  وعازفني  مغنني  تضم  وهي 
الجامعة االمريكية ومن خارجها، وهدفها 
واحياء  املوسيقي،  الرتاث  عىل  االضاءة 
الفن االصيل يف هذا العرص. هذه الفرقة 
بل  فقط،  ناصيف  زيك  اعامل  تقدم  لن 
يف  لفتني  آخرين.  فنانني  اعامل  ايضا 
مشاركة  اقامته  الذي  االول  الحفل 
وتذوقهم  الغناء  يف  بكثافة  الشباب 
املوسيقى وسؤالهم عن اغنياته وارشيفه. 
مئويته،  الشباب، ويف  ان هؤالء  ارى  لذا 
يتسلمون ارث زيك ناصيف ليورثوه يف ما 

بعد اىل غريهم.

■ ما الذي تخططون له من اجل انتشار 
اوسع لفن زيك ناصيف؟

□ يهمنا يف الوقت الحارض توسيع نشاط 
الرشقية".  للموسيقى  ناصيف  زيك  "فرقة 
سنضيف  والعزف  الغناء  جانب  اىل 
اللبناين.  الفولكلور  وبالتحديد  الرقص، 
لكن من دون ان يطغى عليهام. يف موازاة 
ذلك نسعى اىل ان يكون العدد االكرب من 
اعضاء هذه الفرقة من الجامعة االمريكية، 
املناطق  يف  حفالت  اقامة  قررنا  وقد 
عندنا  املسألة  لبنان.  خارج  ويف  اللبنانية 
بل  ناصيف لوحده،  ليست نرش فن زيك 
الوقوف عىل سرية فنانني آخرين ونرشها، 
الجامعة،  اثرا  يف  تركوا  الذين  وخصوصا 
مستقل،  نحو  عىل  االفراد  يف  وليس 
يتضامنون  الناس  جعل  فنهم  ان  مبعنى 
ليشكلوا حلقة واحدة  والرقص  الغناء  يف 
من خالل هذا التضامن. ويف اتجاه آخر، 
النهضة  حول  وابحاث  بدراسات  سنقوم 
كان  التي  الخمسينات  يف  املوسيقية 
رحباين  واالخوان  ناصيف  زيك  روادها 
ان  عىل  الباشا،  وتوفيق  وهبه  وفيلمون 
مادة  جعلها  اىل  املطاف  نهاية  يف  نصل 
تدرس يف الجامعة االمريكية. ما يهمنا هو 
من  النوع  هذا  دراسة  اىل  الناس  وصول 
الطريقة  بهذه  االجيال  تتناقله  يك  الفن 

ليبقى يف الذاكرة اىل االبد.

اكثر من ثلثي 
النصوص املوجودة 

لم يتم تسجيلها، 
وهي غير معروفة

ارشيف زيك ناصيف يف مكتبة "يافث" التذكارية يف الجامعة االمريكية.

نصوص اغان لزيك ناصيف مل تنرش.



7677
عدد 34 - تموز 2016عدد 34 - تموز 2016

ما  يراقب  كان  بعدما  للتمثيل  دانيال، يف صغره، عشقه  نقوال  املمثل  اكتشف 
يقدم من متثيليات من فوق حائط منزله يف ضيعته مغدوشة. مع انتقاله اىل 
بريوت الكامل دراسته، قرر احرتاف التمثيل فانتسب اىل معهد الفنون الجميلة. 
خطواته االوىل مع مخرجني كبار مكنته من اعتالء املسارح التي لوالها مل يكتسب 

صفة املحرتف

مقابلة

شكلت دراسة املمثل نقوال دانيال يف ايطاليا 
تفكريه  اسلوب  يف  منعطفا  الستينات،  اواخر 
التحررية  الشعوب  بحركات  تأثره  بعد 
انذاك،  االورويب  اليسار  يقودها  كان  التي 
الحياة  اىل  مختلفة  نظرة  لديه  فاصبحت 
والسياسة واملرسح الذي يعتربه قدره وال يد 

له فيه.
بانه مل يخطئ اطالقا يف اختيار درب  يعرتف 
املرسح  يف  خاضها  عدة  تجارب  بعد  الفن 

السيايس، امللتزم متثيال واخراجا.
املرسح  معرتك  يف  قرن  نصف  من  اكرث  بعد 
سريته  يروي  واالخراج،  والسينام  والتلفزيون 

الفنية يف هذا الحوار.

■ اطاللتك املرسحية االوىل كانت عام 1960. 
كيف بدأت هذه التجربة، واين؟ 

□ سنة 1960 كانت مميزة يف حيايت، حصلت 
من  وانتقلت  الربيفيه،  شهادة  عىل  فيها 
ضيعتي مغدوشة اىل بريوت الكامل دراستي 
يف  شاركت  السنة  تلك  يف  املعلمني.  دار  يف 
يف  قدمت  التي  الطائفية"  "ضحايا  مرسحية 
مشهورا  كان  مقهى  مرسح  عىل  مغدوشة 
الخامسة  يف  ازال  ال  وانا  الحفالت،  باقامة 
كانت  املرسحية  هذه  عمري.  من  عرشة 
امام  العمل  اىل  بالنسبة  نوعية  نقلة  مثابة 
عىل  يزيد  ما  اىل  عدده  وصل  كبري  جمهور 
مل  املرسحي  العمل  هذا  شخص.  خمسمئة 
يكن شيئا جديدا يف قريتي الن املرسح عريق 
يقدمونه يف  ما  اراقب  فيها. كنت يف صغري 
كان  كام  روايات،  او  متثيليات  من  الساحة 

نقوال دانيال: املسرح قدري 
ولم أخطىء في إختياري 

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

املجاور  منزلنا  حائط  فوق  من  عليها  يطلق 
اثرها  تركت  املشاهدات  هذه  للكنيسة. 
للتمثيل  عشقي  واكتشفت  نفيس،  يف  البالغ 

منذ ذلك الحني.

عام  االوىل  االحرتافية  اطاللتك  كانت   ■
1968 مع انطوان ولطيفة ملتقى يف مرسحية 
وتلك  العمل  هذا  تقّيم  كيف  "كاليغوال". 

املرحلة؟ 
يكفي  بالشغف.  مليئة  جميلة  مرحلة   □
مكانة  لهم  اساتذة  مع  اعمل  كنت  انني 
خاصة يف تاريخ املرسح اللبناين. هذه البداية 
مستوى  عىل  كانت  االحرتاف  طريق  عىل 
نتنقل  كبري، خصوصا وانه كان مرسحا جواال 
به بني القرى لعرض مرسحياتنا. عىل الصعيد 
الشخيص، كانت هذه الخطوة مقدمة للعمل 
خشبات  يعتيل  ال  من  بريوت.  مسارح  عىل 
املمثل  صفة  يكتسب  ال  املسارح  هذه 

املحرتف.

■ شاركت مع روجيه عساف ونضال االشقر 
يف  ايقافها  تم  التي  "مجدلون"  مرسحية  يف 
العمل  هذا  قيمة  هي  ما  العرض،  اثناء 

املرسحي؟ 
مرسحي  عمل  اول  انها  "مجدلون"  قيمة   □
العمل  عن  يتحدث  وسيايس  وثوري  وطني 
الفدايئ وارتباطه بالشعب اللبناين. اما القيمة 
من  انطالقا  املعالجة  طريقة  فهي  الثانية 
ناحية  من  مختلفا  كان  الذي  املرسح  شكل 
والخشبة،  الصالة  بني  واالنفتاح  التعاطي 

كان  الجمهور.  مع  مبارشا  مرسحا  ليصبح 
والخشبة  الصالة  بني  ميزجون  املمثلون 
ويتحادثون  الجمهور  مقاعد  اىل  فينزلون 
معه، ثم يعتلون الخشبة من جديد. كنا مع 
طالب "محرتف بريوت للمرسح" نعتمد عىل 

االرتجال لنخرج بعده بنصوص متنوعة.

الداء  الشدراوي  يعقوب  املخرج  اختارك   ■
دور يف باكورته املرسحية "اعرب ما ييل" مع 
مباذا  خوري.  ورىض  كرباج  انطوان  املمثلني 

امتاز هذا العمل؟ 
□ يعترب يعقوب الشدراوي معلام يف االخراج 
معنى.  من  الكلمة  لهذه  ما  بكل  املرسحي 
السوفيايت  االتحاد  يف  االخراج  دراسته  بعد 
السابق مدة سبع سنوات، وعىل يد مخرجني 
ونوع جديدين يف  بفكر  لبنان  اىل  عاد  كبار، 
ما ييل" عىل  "اعرب  العمل املرسحي فقدم  
نحو يحفظ له مكانا بني املخرجني اللبنانيني، 
ويف ما بعد بني املخرجني العرب. قدم نوعا مل 
يكن معروفا من قبل، وهو ما نسميه توليفة 
مرسحية، فاخذ نصوصا من ادونيس وجورج 
الحاج  وانيس  درويش  ومحمود  شحادة 
الشعر  بني  بذلك  جمع  املاغوط.  ومحمد 
بني  ثابت  خط  مع  لكن  املرسحية،  والكتابة 
الهوية  منحه  هذا  عمله  املشاهد.  هذه  كل 

وصفة مخرج مبدع.

منحة  نيلك  بعد  كان  املرسح  اختيارك   ■
للتخصص يف ايطاليا سنة 1973. ماذا اعطتك 
انذاك،  ايطاليا  يف  والفكرية  الثقافية  الحياة 

ومبن تأثرت؟ 
 ،1969 عام  اواخر  يف  ايطاليا  اىل  سافرت   □
الطالب  ثورة  بعد  اي يف فرتة سياسية مهمة 
ايضا.  براغ  وربيع   ،1968 ربيع  فرنسا  يف 
اضف اىل ذلك معاينتي التظاهرات املليونية 
للشعب  دعام  اقيم  كنت  حيث  ميالنو  يف 

كانت  الفرتة  تلك  يف  امريكا.  ضد  الفييتنامي 
انطالقتها،  عز  يف  الفلسطينية  "فتح"  حركة 
ومع  معها  يتعاطفون  االوروبيون  بدأ  وقد 
قضية فلسطني التي هي جزء منا ونحن جزء 
منها. ضمن هذا املناخ كان ال بد من ان اتأثر 
بحركات الشعوب التحررية، وبنهوض اليسار 
االورويب الذي ترك تأثريه عىل تفكريي وخلق 
التغيري، بهدف ان نصبح  يف ذايت طموحا اىل 
شعبا راقيا، متاما كام فعلت هذه الشبيبة من 
لدي  باتت  بها.  والنهوض  اوطانها  بناء  اجل 
الحياة  اىل  مختلفة  نظرة  املرحلة  تلك  بعد 
والسياسة، واىل انفسنا كمواطنني لنكون عىل 

مستوى اوروبا عىل االقل.

ايطاليا  ■ اول عمل قدمته بعد عودتك من 
كان مرسحية "الطرطور" ليعقوب الشدراوي 
املرسح  تاريخ  يف  فارقة  عالمة  تعتربها  التي 

اللبناين، من اي ناحية بالذات؟ 
املرصي  للكاتب  املرسحية  هذه  نص   □
"الفرافري"،  عنوان  حملت  ادريس  يوسف 
واضافة  باقتباسها  الشدراوي  يعقوب  قام 
لبنانية  االفكار  هذه  تكن  مل  اليها.  افكاره 
عالقة  محورها  شاملة  انسانية  بل  محلية، 
السيد بـ"الطرطور"، اي الخادم الذي يعمل 
عنده. هذه املرسحية قامئة يف االساس عىل 
يف  سائدة  كانت  التي  املرتجلة  الكوميديا 
بالكوميديا ديالريت  مرص، وهي متأثرة جدا 

كان  تحديدا،  املنطلق  هذا  من  االيطالية. 
اسلوب  عن  يفتش  الشدراوي  يعقوب 
املرسحي  العمل  ارتفاع  يف  يساهم  معني 
الذي  االنيق  اللعب  من  املستوى  هذا  اىل 
والنني  الشخصيات.  من  معه منطية  يحمل 
بعد  الكوميديا  النوع من  اعرف جيدا هذا 
عيّل  الشدراوي  اعتمد  ايطاليا،  يف  دراستي 
الزين  احمد  لعب  فيام  السيد،  دور  للعب 
نالت  املرسحية  هذه  "الطرطور".  دور 
الشدراوي  وكان  والنقاد،  الناس  اعجاب 
راضيا  كنت  نفيس  وانا  قدمه،  عام  راضيا 
اعرفها عىل خشبة  التي  االشياء  اختبار  عن 

اللبناين. املرسح 

■ دخلت عامل االخراج يف مرسحية "الشهيد 
هذا  1985. هال حدثتنا عن  عام  البلد"  ابن 

العمل وما رافقه؟
يف  الزين  احمد  املمثل  عىل  تعرفت   □
حلوة  عالقة  وجمعتنا  "الطرطور"،  مرسحية 
شهر.  ونصف  اشهر  ثالثة  مدة  العمل  بعد 
البلد"  ابن  "الشهيد  مرسحية  تقديم  قبل 
كان احمد الزين يقدم عمال اذاعيا يف اذاعة 
من  البلد"  "ابن  اسمه  العريب"  لبنان  "صوت 
الثالثة  نحن  اجتمعنا  نرصالله.  رفيق  تأليف 
اىل  هذا  االذاعي  العمل  تحويل  وقررنا 
كثرية  حوادث  البلد".  ابن  "الشهيد  مرسحية 
يف  قدم  انه  خصوصا  العمل،  هذا  رافقت 
ما حصل يف سوريا  االهم  لكن  الحرب.  فرتة 
يقدم  كان  حيث  الشام"  "اوتيل  مرسح  عىل 
مهرجان املرسح. يف الليلة الثانية من تقديم 
والناس  الرشطة  بني  عراك  حصل  العرض 
الذين قاموا بتكسري الواجهات وسقط سبعة 
ايجاد  عدم  والسبب  ذلك،  جراء  من  جرحى 
البلد"،  ابن  "الشهيد  لحضور  لهم  امكنة 
املمرات  يف  ووقفوا  االشتباك  بعد  فدخلوا 

ملشاهدة املرسحية. 

■ مشاركتك يف مرسحية "صيف 840" كانت 
الرحباين،  منصور  مع  اكرب  لتعاون  مدخال 
هذا  كان  كيف  الفني،  مستشاره  فاصبحت 

التعاون؟ 
اىل  كنت  النني  املرحلة  بهذه  افتخر   □
جانب اهم شعراء املرسح الدرامي يف العامل 
الكتابة  من  النوع  هذا  ايضا.  والكوميدي 
شدة  من  القلب  من  الضحكة  يسحب 
الضعف  نقاط  معرفة  عىل  وقدرته  سخريته 
كثريا  عالقتنا  توطدت  وقد  االنسان.  لدى 

املتبادلة.  الثقة  وجمعتنا 

■ ملاذا مل يستمر هذا التعاون بينكام؟ 
بانني  شعرت  نهاية.  تجربة  لكل  الن   □
يشء  وال  حدودها  انتهت  اماكن  اىل  وصلت 

عليها.  سيزيد 

■ كيف تصف واقع املرسح اليوم؟ 
لكنه  موجود  هو  كامن،  كيشء  انه   □

املسرح جزء من 
املجتمع، وحني ينهض 
يعلو شأن املسرح فيه

اعتمدنا في مسرحية 
"مجدلون" على االرتجال 
لنخرج بنصوص مختلفة

املمثل واملخرج نقوال دانيال.
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سينفجر يوما ويطفو عىل السطح. عندما 
اشاهد املرسحيات التي يقدمها بعض الشباب 
طاقتهم  داخلهم.  يف  املرسح  ارى  الواعدين 
يف هذا املجال عظيمة، لكن ما ينقصهم هو 
كلنا.  يخدمنا  مرسح  تقديم  عىل  املساعدة 
لهؤالء  امكنة  توفري  الثقافة  وزارة  امتنى عىل 
ويتحدثوا،  ويجتمعوا  ليتدربوا  الشباب 
اعاملهم.  يف  يبدعوا  يك  البعض،  مع   بعضهم 

درب  اختيارك  يف  اصبت  ام  اخطأت  هل   ■
الفن؟

وال  قدري،  كان  املرسح  اطالقا.  اخطئ  مل   □
يد يل فيه. بل هو الذي اخذين اليه. 

■ اية عوامل تعيد اىل املرسح مكانته؟ 
وعندما  املجتمع،  من  جزء  املرسح   □
شأن  يعلو  ككل  املجتمع  هذا  ينهض 

بهذا  نقوم  ان  نستطيع  ال  فيه.  املرسح 
نقل  ووسائل  كهرباء  دون  من  العمل 
الئقة، مع وضع اقتصادي غري مريح وجو 
ال امن فيه وال امان. هذه االمور مرتبطة 
عام.  ثقايف  مناخ  لتأمني  ببعض  بعضها 
البلد،  نهوض  بعد  اال  املرسح  ينهض  ال 
تجلياته  بكل  املجتمع  يواكب  فن  النه 

ومشكالته.

مع هدى وميشلني ضو ونبيل كرم يف "صيف 840".مع احمد الزين يف "الطرطور".نقوال دانيال مع لطيفة ملتقى يف "زيارة السيدة العجوز".

يف اثناء بروفات مرسحية "الشهيد ابن البلد". يف "االنقالب".

يف "انا ناخب"       يف "مهاجر بريسبان" مع غبيال ميني وكميل سالمة وحسن فرحات.
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مقابلة
العميد المدير السفير في التأليف المعجمي

أنطوان دحداح: العربية… قصة حب  وشغف

سرية العميد الركن انطوان دحداح )1930( 
عامل كامل عىل حدة. اىل الكتب الـ44 التي 
اصدرها يف علم القواعد والنحو حتى االن، 
االضاءة  عرب  اللغة  هذه  اىل  االعتبار  معيدا 
واملختلف.  الفريد  ومنطقها  جاملياتها  عىل 
العسكرية  الكلية  يف  تخّرج  الذي  الرجل 
عاما  مديرا  اضحى  ثم  الجيش  يف  وتدرج 
يف  للبنان  فسفريا   )1971( للعام  لالمن 
بالشغف.  مسكون  كائن   ،)1978( الربازيل 
يف  بيته  يف  يستقبلك  الثامنني،  منتصف  يف 
والعلم.  الفكر  رجل  بتواضع  رسسق  حي 
يف  الكتب  من  رفوفا  فرتى  مكتبه،  تدخل 
الكومبيوتر  فيام  القرآن،  اعراب  قواعد 
يعّلم  الذي  االلكرتوين  موقعه  عىل  مفتوح 
قواعد  العامل  انحاء  الراغبني من شتى  عليه 
يفخر   .)arabic-grammar.com( العربية 
عرب  للقارئ  الطريق  تسهيل  يف  االول  بأنه 
اصدار معجم "اعراب الفاظ القرآن الكريم" 
ليكون   ،)1994 ـ  نارشون  ـ  لبنان  )مكتبة 
ذلك،  يفعل  مسيحي  مؤلف  اول  بذلك 
شيخ  من  كبرية  بحفاوة  بل  بربكة  ويحظى 
االزهر شخصيا. هذا قبل ان تتواىل معاجمه 
يف اعراب القرآن الكريم عرب جداول ورسوم 

ملّونة سهلة الحفظ. 
االعراب  "معجم  كتابه  صدور  مناسبة  يف 
)دار  القديم"  العريب  الشعر  من  امللّون 
العام" َمن  العريب(، حاورت "االمن  الكتاب 
منذ  دحداح"  "ابوفارس  باسم  كتبه  وّقع 

توليه مرشوع اعراب القرآن الكريم.

كيف  بالعربية،  شغفك  قصة  من  لنبدأ   ■
بدأت؟

من الجميل ان تحب العربية. لكن االجمل ان تخصص حياتك للبحث فيها، وتبسيط 
قواعدها، وجعلها يف متناول الجميع. تلك هي رسالة العميد السفري انطوان دحداح 
بعد مسرية يف الجيش واملديرية العامة لالمن العام وصوال اىل السلك الديبلومايس. 
اىل كل ما فعل، هو الباحث يف فضاء الفقه اللغوي واالعراب الذي قاده اىل "اعراب 

الفاظ القرآن الكريم"

اهمية  نعري  نكن  مل  صغارا  كنا  حني   □
يشء  يف  تنفعنا  لن  اعتربنا  التي  للعربية 
العسكري،  السلك  دخلت  حني  مستقبال. 
انتهاء  عند  جدا.  عاديا  لها  اتقاين  كان 
العام  لالمن  العامة  املديرية  يف  خدمتي 
كان  سنة.   47 بلغت  كنت   ،1977 عام 
قال  للتو.  منتخبا  رسكيس  الياس  الرئيس 
يجتمع  ال  الوزراء  مجلس  ان  يومها  يل 
حاليا التخاذ قرارات جديدة، وطلب مني 
االنتظار حواىل ستة اشهر اىل سنة قبل ان 
سفري  نت  ُعيِّ انني  مبا  الربازيل  اىل  اسافر 
يف  اسكن  كنت  يومها  الربازيل.  يف  لبنان 
ان  ميكنني  مبا  فكرت  عائلتي.  مع  برمانا 
ومبا  املرحلة.  هذه  خالل  به  نفيس  اشغل 
حيث  الربازيل  اىل  ساسافر  كنت  انني 
سألقي  وبالتايل  كبرية،  اللبنانية  الجالية 
يجب  بأنه  فكرت  هناك،  خطابات  حكام 
خطأ  اي  الرتكاب  تجنبا  العربية  اتقن  ان 
مناسبة  انها  ارتأيت  التحريك.  يف  خصوصا 
حرب  ايام  كانت  العربية.  قواعد  ملراجعة 
مدرسة  يف  ابنتي  استاذ  من  طلبت  وقتها. 
يف  مرتني  يزورين  ان  سكول"  هاي  "برمانا 
العربية.  قواعد  معا  نراجع  يك  االسبوع 

مرة،  كل  ساعتني  ويعلمني  يزورين  صار 
والدرس حتى  املراجعة  اواصل  بينام كنت 
االفكار  تجسيد  احب  فانا  الليل،  منتصف 
اطرح  كنت  ولوحات.  جداول  يف  ورسمها 
غريبة  هو  اعتربها  اسئلة  االستاذ  عىل 
واملبني،  املعرب  االسم  بني  العالقة  مثل 
احدى  يف  املترصف.  وغري  واملترصف 
وانني  فريد،  تلميذ  بانني  يل  قال  املرات 
ارشك  بان  نصحني  غنية.  تجربة  اخوض 
الجمهور يف التجربة التي اقوم بها. عندها 
"القواعد  االول  كتايب  انجاز  عىل  انكببت 
كانت  حيث  ولوحات"  جداول  يف  العربية 
تجعل  جداول  ووضعت  قليلة،  النصوص 
القارئ يفهم هذه القواعد بطريقة سهلة. 
العمل،  من  اشهر  مثانية  الكتاب  استغرق 
نارشون" يف  ـ  لبنان  "مكتبة  اىل  اخذته  ثم 
الكتاب،  الدار  صاحب  رأى  حني  بعبدات. 
قال يل انه سريسله اىل املطبعة حاال النني 
يف  بيدي.  اللوحات  كل  رسمت  قد  كنت 
اتخذ  الوزراء  مجلس  كان  الوقت،  ذلك 
اتحرض  وكنت  الربازيل،  اىل  ارسايل  قرار 
عقدا  وابرمنا  الكتاب  اعطيته  للرحلة. 
تلقيت  سنتني،  بعد  الربازيل.  اىل  وسافرت 
طبع،  كتايب  بان  فيها  يعلمني  منه  رسالة 
وطرح يف السوق، ونفد. قال ان هذا االمر 
املتخصصة،  الكتب  مجال  يف  سابقة  يعد 
ونصحني مبواصلة هذه الدرب النني امتتع 
باسلوب محبوب من الناس. بعدها رصت 
كنت  يومها  الجديد.  مرشوعي  يف  افكر 
اليسوعية  الجامعة  من  معي  جلبت  قد 
يضم  عربية  لغة  قواعد  كتاب  لبنان  يف 
الرتجمة  تعجبني  مل  بالفرنسية.  لها  رشحا 
عن  جدا  بعيدة  النها  بتاتا،  الفرنسية 
كتب  بعض  طلبت  العربية.  القواعد  واقع 
واالنكليزية  والعربية  الفرنسية  القواعد 
الكلمة  ان  الحظت  وانكلرتا.  فرنسا  من 
نفسها يف القواعد العربية مرتجمة بطريقة 
فكل  واالنكليزية،  الفرنسية  يف  مختلفة 

ستندثر  العربية 
مثل الالتينية اذا لم 

نتحرك االن

لغتها  مع  العربية  الكلمة  تقارن  ترجمة 
اىل  الفرنسية  يف  ترجم  املبتدأ  مثال،  االم. 
 subject اىل  االنكليزية  ويف   ،Attribut
ان  of the nominal sentence. صحيح 
الرتجمتني ليستا خاطئتني، لكن العرب حني 
متاما.  اخر  شيئا  يقصدون  "مبتدأ"  يقولون 
عىل  وللداللة  للتفخيم،  يستخدمونها  هم 
االفضلية،  ولها  كبرية  شخصية  املقصود  ان 
بطريقة  ترجمتها  يف  فكرت  بها.  وُيبدأ 
 Primat صحيحة ومالمئة، واوجدت كلمة
اقامتي يف  انجزت خالل  لها. هكذا  كمواز 
الربازيل كتاب قواعد عربيا ـ فرنسيا. حني 
لـ"مكتبة  الكتاب  اعطيت  لبنان  اىل  اتيت 
الكتاب  انجاز  عىل  انكببت  ثم  لبنان". 
بعد  املرة.  هذه  االنكليزية  بالعربية  لكن 
لبنان"  "مكتبة  صاحب  مني  طلب  ذلك، 
ان انجز كتابا يف ترصيف االفعال. اراد ان 
متكامل  كامل  كتاب  النجاز  طريقة  اجد 
مبنهجية واضحة. استغرق التفكري يف ايجاد 
اشهر.  ثالثة  حواىل  الكتاب  هذا  اسلوب 
جلبت كتبا ومراجعات ووجدت ان ال احد 
كنت  االفعال.  مسألة  يف  القاع  اىل  وصل 
الصورة  توضحت  بذلك.  يقوم  انسان  اول 
التي  بالفعل  الخاصة  الهيكيلية  ووجدت 
لغة  اي  يف  تجدها  ال  رائعة  هيكلية  هي 
"معجم  وانجزت  املرشوع  اخرى. رست يف 
عام  الذي صدر  العربية"  االفعال  ترصيف 
كتاب جيب، وحتى  منه  انجزوا  ثم   1991

اليوم ما زال هذا الكتاب االكرث مبيعا.

■ اخربنا عن مرشوعك املهم "اعراب الفاظ 
القرآن الكريم"؟

□ خالل اقامتي يف ابوظبي ضمن مرشوع 
عن  كتابا  عرشين  من  اكرث  قرأت  عمل، 
القرآن،  انه  ومبا  القرآن.  يف  العربية  علم 
اللغة مجلدات  انجز املتخصصون يف  فقد 
كبرية عنه. لكنني الحظت ان هذه الكتب 
واذا  جدا،  ضخمة  فهي  القارئ،  تعني  ال 
التفتيش عن كلمة محددة واعرابها،  اراد 
الضخامة  هذه  وسط  ذلك  عن  سيعجز 
لنفيس  قلت  املنظمة.  الفهارس  وغياب 
انه يجب ان انجز اعراب القرآن يف كتاب 
واحد فقط. استغرق التحضري حواىل ستة 
اشهر، واالنجاز سنتني. هكذا، قدمت اول 
وسهال  مجدوال  القرآن  اعراب  يف  كتاب 
وال  رشح  يوجد  ال  موسيقى.  كتاب  كأنه 
نصوص، بل جداول ورسوم تحت كل آية. 
لبنان"،  "مكتبة  اىل  واخذته  باليد  انجزته 
به  اعجب  الذي  الدار  لصاحب  واعطيتها 
الدار،  يف  املتخصصون  درسه  بعدما  جدا. 
انني  مبا  لكن  ممتاز،  الكتاب  ان  يل  قال 
مسيحي وهو ايضا، قد يكون هناك خطأ 
ما، لذا اراد ان يرسله اىل االزهر يف مرص 
يك يأخذ املوافقة. وافقت، وارسل الكتاب 
االزهر  شيخ  به  اعجب  حيث  االزهر  اىل 
كتب  انه  حتى  طنطاوي  سيد  محمد 
مقدمته. وقبل ان يصدر هنا، طلب مني 
يلقى  يك  اسمي  اغرّي  ان  الدار  صاحب 
تلك  بدءا من  العريب.  العامل  اكرب يف  قبوال 

الدحداح  ابوفارس  اسم  اخرتت  اللحظة، 
ايضا  واعتمدته  ابني،  اسم  هو  الذي 

الالحقة. لكتبي 

االعراب  يسمى  ما  اخرتاعك  عن  اخربنا   ■
املّلون؟

بالنارش  التقيت  القرآن،  عن  كتايب  بعد   □
قال  الذي  العبيكان  محمد  السعودي 
الذي  الوحيد  املسيحي  املؤلف  انني  يل 
طلب  القرآن.  يف  يكتب  عندما  به  يثقون 
مني التعاون مع داره. انجزت معه كتابني 
االول "االعراب امللّون من القرآن الكريم". 
سّهل  الذي  امللون  االعراب  هنا  اخرتعت 
الحمراء داللة  الدائرة  االمور كثريا. جعلت 
للمجرور،  واالخرض  املرفوع،  االسم  عىل 
للمبني  واالصفر  للمجزوم،  والبنفسجي 
لله"،  "الحمد  عبارة  ترد  مثال حني  وهكذا. 
الحمراء النها  بالهالة  "الحمد"  احيط كلمة 
عىل  كثريا  االمور  يسّهل  ما  مرفوع،  مبتدأ 
القارئ. اما الكتاب الثاين، فهو "رشح الفية 
ابن مالك". هناك مؤلفون كثريون اصدروا 
معقدة  لكنها  االلفية،  هذه  ترشح  كتبا 
تضّيع القارئ وال تسّهل عليه. قررت خوض 
بطريقة  الكتاب  وانجزنا  التجربة،  هذه 
الشعر  بيت  وضع  عرب  ومبسطة  سهلة 

والرشح تحته.

■ بعد كل هذا التبّحر يف اللغة، كيف تنظر 
اىل العربية؟ وكيف تصف عالقتك بها؟

تعمقت  حني  وشغف.  غرام  عالقة  انها   □
يف قواعد العربية، الحظت انها لغة علمية 
يسمح  العربية  يف  التحريك  ومنطقية. 
تجده  ال  امر  وهذا  اكرب،  وبالغة  بطالقة 
تقرأ  االخرى،  اللغات  يف  اخرى.  لغات  يف 
لتفهم، بينام يف العربية يجب ان تفهم اوال 
يك تكون قادرا عىل القراءة. اذا مل تفهم، ال 
يف  وغنى  بالغة  منبع  وهذا  تقرأ،  ان  ميكن 

العربية.

اليوم عاجزة عن  العربية  بأن  اال تعتقد   ■
مواكبة العرص وتطوره ومقتضياته؟ وما هو 

الحل يف رأيك؟

العميد الركن السفري انطوان دحداح.
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أمنك بأمان
بالتعاون مع المديرية العامة لألمن العام،  

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

ا  المديرية العامة لألمن العاميوم إثنين عند الساعة 11.20 صباحً

واصلنا  واذا  عاجزة،  هي  بالتأكيد   □
ما  العربية  املنوال، سيكون مصري  عىل هذا 
عرش  السابع  القرنني  يف  الالتينية  اليه  آلت 
والثامن عرش يف اوروبا حني اندثرت بعدما 
الصناعي  العرص  مواكبة  عن  عاجزة  صارت 
وتطوره واستنباط مفردات جديدة. اشتقت 
االيطالية،  الفرنسية،  لغات  خمس  عنها 
اخىش  انا  الربتغالية.  الرومانية،  االسبانية، 
كتابا  انجزت  العربية.  مصري  هذا  يكون  ان 
"مستقبل  بعنوان  االنرتنت  عىل  متوافرا 
القواعد العربية للرضورة االجتامعية" الذي 
يشكل مساهمة للمحافظة عىل العربية عرب 
الناس ولغة  اقرب اىل لغة  تسهيلها وجعلها 
الحياة من دون مّس اصل اللغة. االصل مثال 
بالفتحة،  والنصب  بالضمة.  يكون  الرفع  ان 
الرفع  اما  يتغري،  ال  هذا  بالكرسة.  والجر 
بالواو ككلمة "املؤمنون"، فليس رضوريا ان 
يبقى كام هو. اقرتحت "مؤمنني" مبنيا عىل 

الياء والغاء املثنى يف اللغة.

■ اال يرضب هذا منطق اللغة؟
□ ال ابدا، الننا حافظنا عىل االصل. انجزت 
الن  االنرتنت،  عىل  ونرشته  الكتاب  هذا 
املوضوع وتخىش  ترتدد يف هذا  النرش  دور 

الترّصف باللغة النها لغة القرآن.

■ لننتقل اىل كتابك الصادر حديثا "معجم 
االعراب املّلون من الشعر العريب القديم"؟

عىل  االعراب  طّبقت  الكتاب  هذا  يف   □
الذين  الشعراء  اي  القديم،  العريب  الشعر 
الفرزدق  امثال  القرآن  قبل  بهم  يحتجُّ 
قواعد  بحسب  الشعر  كتبوا  هؤالء  وغريه. 
نفسه.  شكسبري  كان  واحد  كل  منهم،  كل 
يحتجُّ  الذين  الشعراء  يسمون  فهم  لذلك 
اخذت  القواعد.  يف  حجة  انهم  اي  بهم، 
االسلوب  حسب  اعرابها  وتوليت  ابياتهم 
مادة  لكل  شعر  بيت  اخرتت  ايضا.  امللون 
املرشوع  مني  واستغرق  الكتاب  يف  قواعد 

سنتني ايضا.

يف  انجزته  الذي  املجهود  هذا  كل  بعد   ■
ال  العريب  الشباب  بان  تشعر  اال  اللغة، 

نفسه  عن  يعرب  انه  بل  كثريا،  لغته  تعنيه 
عىل مواقع التواصل بلغة اجنبية؟

منطق  اخرتعوا  الذي  هم  العرب  طبعا،   □
للغة  الصفر  وضعوا  هم  مثال،  الكومبيوتر. 
الالتينية والرتقيم الالتيني. وهذا نقص كبري 
اذا مل يكن هناك صفر. العرب اخرتعوا ايضا 
يسمونها  وكانوا  املجهولة،  الكمية  اي   X
املجهولة يف  القيمة  اليشء، وهي تدل عىل 
الصفر  ثنائية  اخرتعوا  العرب  الجرب.  علم 
هذين  وفق  يعمل  والكومبيوتر  والواحد، 
ال  واليوم  عريب،  اخرتاع  هذا  فقط.  الرقمني 
رغم  الكومبيوتر،  يواكبوا  ان  يستطيعون 

انها لغة منظمة. 

املسؤولية  هذه  من  جزءا  ان  ترى  هل   ■
الرتبوية؟ تتحملها املدرسة ومناهجها 

وزارات  برامج  تطبق  فاملدرسة  كال،   □
الرتبية. ومبا ان الدول العربية عدة وذات 
اقرتح يف كتايب "مستقبل  مناهج مختلفة، 
ان  العربية للرضورة االجتامعية"  القواعد 
لكل  واحدة  عربية  اكادمييا  هناك  تكون 
الفرنسية  االكادمييا  مثل  العريب  العامل 
العريقة التي تتوىل تطوير اللغة وتسيطر 
تكون  ان  اقرتح  اوامرها.  وتعطي  عليها 
بهامش  وتتمتع  منفتحة  النها  بريوت  يف 
يف  اكادمييا  هناك  ان  صحيح  اكرب.  حرية 
مرص، واخرى يف سوريا، واخرى يف بغداد، 
لكنها ال تتمتع بحرية رأي. انا اقرتح انشاء 
امنا  بلد،  كل  عن  ممثلني  تحوي  اكادمييا 
االكادمييا.  اعضاء  من  منتخبني  يكونون 
لكنه  الحال  بطبيعة  مبؤلِّف  يأتون  هكذا، 
يكون ذا فكر حر وذهن منفتح، وال يأيت 
لتنفيذ اوامر. اذا مل يحدث هذا االمر، فان 
مناطق  اربعة  اىل  ستقسم  العربية  البالد 
والجزائر  املغرب  تضم  االوىل  لغوية. 
والثالثة  وليبيا،  مرص  والثانية  وتونس، 
هذه  الخليج.  والرابعة  العريب،  املرشق 
البلدان سيحيك اهلها لغة عربية مختلفة 
اليهم  اقرب  وتكون  الثانية،  املنطقة  عن 
استخدام  سيقترص  فيام  معيوشهم  واىل 
القرآن الكريم عىل الصالة ال اكرث، وحفظه 
غيبا. هنا بالضبط تقع مسؤولية االكادمييا 
تستنبط  ان  اقرتحها،  التي  العربية 
االصول  عىل  تحافظ  سهلة  عربية  لغة 
العربية النها جميلة، وتضع قواعد عربية 
زلنا  ما  تطبيقها.  عىل  الكل  تجرب  جديدة 
وقواعد  برنامج  لوضع  االن  الوقت  منلك 
من  ذلك  تخىش  النرش  فدور  جديدة، 
امر  وهذا  القرآن.  لغة  يف  تغري  انها  باب 
القاعدة  كرس  نفسه  القرآن  صحيح.  غري 
القرآن  للفظ.  تسهيال  االماكن  بعض  يف 
فهذا  للتطور،  عائقا  يكون  ان  ميكن  ال 
لغة  عىل  نظل  ان  ميكننا  وال  الله،  كتاب 
هي  املوحدة  العربية  االكادمييا  جامدة. 
مع  اللغة،  عىل  للمحافظة  الوحيد  الحل 
قواعد.  كتاب  اول  النه  القرآن  احرتام 
التوفيق  يستطيعون  متخصصون  وهناك 

بني االثنني.

القرآن ليس عائقا امام 
التطور، فهذا كتاب الله، 

وال يمكننا ان نظل على 
لغة جامدة

غالف الكتاب.



84
عدد 34 - تموز 2016

مقال

األمن السياسي مفتاح 
األمن اإلقتصادي 

انعكس الوضع االقتصادي املأزوم عام 2016 عىل الوضع االجتامعي، فوّلد بالتوازي 
ازمة اجتامعية تجاوزت يف معظم مؤرشاتها الخطوط الحمر.

االزمة  وطأة  الدويل،  النقد  وصندوق  املتحدة  لالمم  منها  التقارير،  من  عدد  اظهر 
االجتامعية التي يعاين لبنان من تراكامتها منذ نهاية عام 2012. من اهم مؤرشات 

هذه االزمة:
•  تراجع القوة الرشائية لغالبية اللبنانيني.

• ارتفاع معدالت الهجرة.
• ازدياد نسبة اللبنانيني العاطلني عن العمل يف ضوء املزاحمة السورية عىل نحو خطري 

جدا، وغياب فرص العمل نتيجة تراجع اداء مؤرشات القطاعات االقتصادية.
• اتساع موجة الفقر، اذ تشري االحصاءات الدولية اىل ان اكرث من ثلث الشعب اللبناين 
معييش  وضع  يف  يعيشون  اللبنانيني  من   %50 وان  الفقر،  خط  تحت  حاليا  يعيش 

صعب.
تنازل  نتيجة  اللبنانيني  من  الساحقة  لالكرثية  االجتامعية  التقدميات  تراجع حجم   •

الدولة عن دورها يف هذا املجال.
السورية،  االزمة  بتداعيات  املاضية  السنوات  لبنان خالل  االجتامعي يف  الوضع  تأثر 
اللبناين، وانتجت يف  االقتصاد  بثقلها عىل  القت  التي  السوري  النزوح  ازمة  وتحديدا 
املحصلة تحديا اساسيا امام الشباب اللبناين يف القطاعات املختلفة، السيام يف سوق 

العمل تحديدا.
مستوى  البطالة،  الفقر،  الهجرة،  خص  ما  يف  مخيفة  ارقام  عن  املؤرشات  تتحدث 
املعيشة. ويشهد عام 2016 مزيدا من التوتر عىل املستوى املعييش والحيايت للبنانيني 

اذا استمر الوضع عىل ما هو عليه، وهو امر حاصل ال مفر منه.
ان االزمة االجتامعية التي يعاين منها معظم اللبنانيني اليوم، هي االخطر منذ العام 
فيها  واحدثت  االجتامعية  البنية  رضبت  ـ  الخباء  يقول  كام  ـ  االزمة  هذه   .2011
وارتفاع  العمل،  من  العاطلني  عدد  ازدياد  يف  ترجم  االمر  وهذا  مؤثرة.  اهتزازات 
معدالت الفقر والهجرة، اىل تراجع مثري يف حجم التقدميات االجتامعية نتيجة تخيل 
تصحيح  آليات  تعطيل  بعد  لالجور  الرشائية  القوة  وتآكل  مسؤولياتها،  عن  الدولة 

االجور تحت حجج متنوعة.
االتحاد العاميل مطالب بالتحرك ضمن خطة عمل واضحة تستهدف اوال واخريا الحد 
من تداعيات االزمة االجتامعية عىل الطبقة العاملة، وعىل رأس اولويات هذه الخطة 
االجتامعي،  للضامن  الوطني  الصندوق  تقدميات  وتفعيل  االجور  بتصحيح  املطالبة 

وتأمني الحامية لليد العاملة اللبنانية.
التي  واالجتامعية  االقتصادية  االزمة  خطورة  تستدرك  ان  السياسية  الفاعليات  عىل 
يعاين منها معظم اللبنانيني، وان تبادر قبل خروج املشكالت املتفاقمة عن السيطرة 
لوضع  الدستورية متهيدا  املؤسسات  تفعيل عمل  واعادة  الرئايس،  الشغور  انهاء  اىل 

خطة شاملة ملعالجة الوضعني االقتصادي واالجتامعي، مرورا مبعالجة الوضع املايل.
اذا كان اللبنانيون يعيشون حاليا يف خضم معاناة حياتية ومعيشية خطرية، واذا كان 
توفري  واحد:  املطلوب  فان  كبرية جدا،  باتت  والتحديات  ازمة حقيقية،  يف  االقتصاد 

االمن السيايس الذي يحمل معه مفاتيح استعادة النمو املفقود والتوازن لالقتصاد.

عصام شلهوب

األقتصاد

كيف نعالج مشكالتها ودور الدولة في تطويرها؟
السياحة اإلستشفائية: تراجٌع بسبب التفجيرات والنفايات

يتميز النشاط السياحي بتعدد اشكاله، من ابرزها السياحة االستشفائية او العالجية. 
منط تهتم به الدول نظرا اىل اهميتها االقتصادية، وقد عرف االنسان السفر بغرض 
االستشفاء منذ مدة ترجع اىل العرص الروماين، حيثام عرفت املنتجعات االستشفائية 

التي كانت تقدم الخدمات والتسهيالت بهدف املساهمة يف العالج
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مستشفى  يعد  مل  لبنان  ان  صحيح  هل   ■
الرشق؟

□ الخربة االستشفائية التي يتمتع بها لبنان 
اىل  نظرا  املنطقة،  يف  بلد  اي  بها  يتمتع  ال 
بانشاء  عرش  التاسع  القرن  منذ  بدأنا  اننا 
املستشفيات،  ننشئ  ان  قبل  للطب  كليات 
تاليا فان القطاع االستشفايئ يف لبنان مبني 
خدماتيا،  قطاعا  يكون  ان  قبل  العلم  عىل 
املستشفى  انشأت  االمريكية  الجامعة  ان  اذ 
اليسوعية  الجامعة  واسست  الجامعي 

مستشفى "اوتيل ديو".
لبنان  يف  االستشفايئ  القطاع  يف  الالفت 
واملهن  كاالطباء  املميز  البرشي  العنرص 
واملختربات  كالتمريض  املساعدة  الطبية 
االختصاصات  تنوع  اىل  باالضافة  واالشعة، 
لدينا  ان  كام  الطبية.  املجاالت  كل  يف 
القطاع  الجامعات.  للتمريض داخل  معاهد 
االستشفايئ يف لبنان ما زال متقدما بالنقاط 
عىل  وهو  العربية.  البلدان  من  غريه  عن 
الدول  تلك  من  املرىض  لجذب  استعداد 
االمنية  االجواء  تكون  ان  رشط  وغريها 

العطاء  املطلوبة  والتسهيالت  مناسبة 
تأشريات الدخول متوافرة.

هل  فيها،  منر  التي  االحداث  خالل  من   ■
حافظ لبنان عىل موقعه ام ان بلدانا اخرى 

سبقته؟
الخدماتية،  الناحية  من  سبقنا  االردن   □
متقدمة  استشفائية  سياحة  ميلك  وهو 
استطاع  معني  نظام  وضع  خالل  من  جدا 
قامت  لالستشفاء.  املرىض  جذب  بواسطته 
الحكومة مبساعدة هذا القطاع من الناحية 
االدارية  املعامالت  تسهيل  عرب  االجرائية، 
املرىض  وصول  متنع  التي  العوائق  وازالة 
املبارش  االهتامم  اىل  باالضافة  االردن.  اىل 
املستشفيات  مبساعدة  عبدالله  امللك  من 
واليمن  العراق  من  املرىض  لجذب  الخاصة 

والسودان.

■ ماذا مينع لبنان من سلوك هذا الطريق؟
يف  متثلت  التي  االمنية  الناحية  هناك   □
واغالق  بالتفجريات  املراحل  من  مرحلة 
كل  اىل  تضاف  الدولية.  واملعابر  الطرق 

هارون: لبنان ما زال متقدما
بالنقاط على البلدان العربية

مؤهلة  مستشفياتنا 
الصعبة،  الحاالت  الستقبال 

وتغطي كل االختصاصات

رئيس نقابة اصحاب املستشفيات الخاصة 
يف لبنان الدكتور سليامن هارون.

يف  العالجية  السياحة  مقومات  تتنوع 
التي  الطبية  لالختصاصات  تبعا  لبنان 
القلب  كعمليات  عالية  خربة  اىل  تحتاج 
مواقع  اىل  الرسطانية،  واالمراض  والعظام 

يعرف  ما  او  البالستيكية،  بالجراحة  تنفرد 
الطبيعية  واملقومات  التجميل،  بجراحة 
الطبيعية  العالج  وطرق  الصحي  كالجو 
تساعد عىل تحسن صحة  التي  والتقليدية 

السياحية  الخدمات  وازدهار  االنسان 
املميزة. "االمن العام" حاورت رئيس نقابة 
لبنان  يف  الخاصة  املستشفيات  اصحاب 
الصحة  وزير  ومستشار  هارون  سليامن 
للسياحة  السابقة  الوطنية  اللجنة  رئيس 
عن  عربيد  بهيج  الدكتور  العالجية 
وعنارصها  لبنان  يف  االستشفائية  السياحة 
الدولة  من  املطلوب  والدور  ومشكالتها، 

لتطويرها.

اثرت عىل نحو  التي  النفايات  ذلك مشكلة 
تراجع  خالل  من  القطاع  هذا  عىل  مبارش 
نسبة الوافدين من املرىض اىل لبنان، بحجة 
بلد  الصحة من  ان تطلب  انه كيف ميكنك 
املتابعة  نفاياته؟ اضافة اىل غياب  يغرق يف 
هذه  مثل  لتشجيع  الدولة  من  الحثيثة 

السياحة.

■ اال يستطيع القطاع الخاص االستغناء عن 
مساعدة الدولة يف هذا املجال؟

العمل  الدولة تنظيم  □ نحن ال نطلب من 
ببناء  نطالب  لكن  املستشفيات.  داخل 
عالقات رسمية مع الخارج عرب زيارات يقوم 
بها الوزراء املعنيون اىل كل دولة تحتاج اىل 
مثل هذه الخدمات لتسهيل اجراء املقابالت، 
النقص  االتفاقات.  وتوقيع  املؤمترات،  وعقد 
املادي.  وليس  املعنوي  بالدعم  يتمثل  لدينا 
املطلوبة  هي  الرسيعة  االدارية  االجراءات 
يستطيع  ال  املريض  الن  مثال،  كالتأشريات 
التأشرية،  هذه  عىل  للحصول  االنتظار 
وخصوصا يف الحاالت الطارئة بعد ان يثبت 
موثوقة  طبية  تقارير  عرب  ذلك  اىل  الحاجة 
خالل  له  التأشرية  اعطاء  يتم  ان  عىل  بها، 
ساعات فقط، مع تأمني االستقبال الجيد يف 
املطار لنقله اىل املكان املقصود. هذا النوع 
لالسف  ويا  لكن  اليه.  نحتاج  الخدمات  من 
ال خطة متكاملة لدى الوزارات املعنية بهذا 
الدفاع،  الداخلية،  الصحة،  كوزارات  الشأن 

اضافة اىل االمن العام. 

يف  وضعت  التي  املتكاملة  والخطة   ■
السابق، أمل تنفذ؟

□ هذه الخطة مل تحظ بالدعم الكايف، رمبا 
لهذا  بان  البعض  لدى  اقتناع  وجود  لعدم 
ان  عىل  تساعده  التي  االمكانات  القطاع 
الكبرية. علام  يكون مركزا لجذب االيرادات 
 7 من  اكرث  اىل  يصل  القطاع  هذا  دخل  ان 

مليارات دوالر.

العالجية  السياحة  سوق  حجم  هو  ما   ■
حاليا يف لبنان؟
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األقتصاد
□ وفق التقديرات املتوافرة هناك حاليا 
لبنان  اىل  يدخلون  اجنبي  الف  مئة  نحو 
من  اللبنانيني  اىل  باالضافة  لالستشفاء. 
الحصول  يفضلون  والذين  االغرتاب  بلدان 
لوائح  ذلك  بسبب  وطنهم  يف  الطبابة  عىل 
تجري  بينام  اشهر،  اىل  متتد  رمبا  االنتظار 
العمليات املطلوبة يف لبنان برسعة وبكلفة 

اقل مام هي يف تلك البلدان.

يف  املطلوبة  االختصاصات  اكرث  هي  ما   ■
العالجية؟ السياحة 

وبكل  الخدمات  كل  نغطي  نحن   □
كل  صعبة.  كانت  مهام  االختصاصات 
الحاالت  الستقبال  مؤهلة  مستشفياتنا 

الصعبة.

عائق  االستشفاء  تكاليف  ان  تعتقد  اال   ■
مبارش امام املريض للمجيء اىل لبنان؟

عندنا  املستشفيات  تكاليف  بالعكس،   □
انشئت  وقد  كثرية.  بلدان  ادن مام هي يف 
مكاتب تتوىل االعتناء باملريض ومن يرافقه 
الفنادق  بتأمني  تقوم  فهي  يأيت،  عندما 
تسعى  واملستشفيات  مخفضة،  باسعار 
لكن  مقبولة.  باسعار  خدماتها  تقديم  اىل 
ونحن  الشكاوى،  بعض  من  االمر  يخلو  ال 
املعنية  املستشفيات  مع  نتدخل  كنقابة 
استغالل  عدم  عىل  لحرصنا  ملعالجتها 

املريض.

واملؤسسات  املستشفيات  بني  العالقة   ■
هل  التأمني،  رشكات  وخصوصا  الضامنة 

لها دور يف انعاش السياحة العالجية؟ 
رشكات  مع  نسعى  نحن  بالتأكيد،   □
متثيلية  مكاتب  متلك  التي  الكبرية  التأمني 
بوالص  وتصدر  الخليج  دول  يف  لها 
مليون  ولنحو  جدا  مرتفعة  بارقام  تأمني 
املنتسبني  تشجع  الرشكات  هذه  منتسب. 
من  عدد  وقع  وقد  املجيء.  عىل  اليها 
الرشكات  بعض  مع  عقودا  املستشفيات 
خارج  املؤّمنني  للمرض  االستشفاء  لتأمني 
الضامنة  املؤسسات  مع  العالقة  لبنان. 
اىل  نظرا  التوسع  عىل  تساعدنا  ال  االخرى 
املرتتبة عليها.  عدم تسديدها املستحقات 
اليوم كام  االستشفايئ  القطاع  ينمو  ال  لذا 
يجب، ونأمل يف ان تسمح االحوال بذلك 

يف املستقبل.

لبنان  يعيشها  التي  االوضاع  ظل  يف   ■
حاليا، هل سيستمر يف املحافظة عىل مركزه 

املتقدم يف مجال السياحة العالجية؟
سوقا  اللبنانية  السوق  تزال  ال   □
املتطورة  الخدمات  يف  وخصوصا  صحية 
واالعرق  واالهم  االضخم  فهي  واملتنوعة، 
دورا  لبنان  لعب  وقد  العربية.  املنطقة  يف 
البعثات  وادت  الرشق،  كمستشفى  كبريا 
االمريكية  كالجامعة  الضخمة  الجامعية 
تطوير  يف  بارزا  دورا  اليسوعية  والجامعة 
الظروف  املنطقة. لكن  الصحية يف  االنظمة 
حتى   1975 عام  منذ  لبنان  عاشها  التي 
السياحة  نسميه  ما  عىل  اثرت  اليوم، 
اثر يسء  العالجية. كان لالحداث يف سوريا 
االنقسامات  جانب  اىل  السياحة  هذه  عىل 
ميكن  البلد.  يف  القامئة  واالمنية  السياسية 
القول انه عندما تنتهي االسباب سيعود كل 
يشء اىل طبيعته، خصوصا وان الجميع عىل 
راقية  لبنان  يف  الطبية  الخدمة  بان  اقتناع 

نتائج  ان  عىل  اشدد  هائلة.  وبامكانات 
والعراق  وليبيا  واليمن  سوريا  يف  االحداث 
وبلدان عربية اخرى كانت كارثية عىل البنية 
نحو  دمر  فقد  الصحي.  للقطاع  التحتية 
وكذلك  سوريا،  يف  املستشفيات  من   %60
والعراق.  وليبيا  اليمن  اىل  بالنسبة  االمر 
نتيجة هذا الوضع كربت الحاجة لدى هذه 
تحتاج  وهي  الصحية،  الرعاية  اىل  البلدان 
مرضاها،  ملعالجة  قريبة  طبية  اسواق  اىل 
القسم  اليوم  يستقطب  االردن  فان  لذلك 
يستطيع  لبنان  ان  التأكيد  مع  منها،  االكرب 
عىل نحو كبري ان يؤدي دورا يف هذا االطار 
السيام  لذلك،  مستعدين  نكون  ان   رشط 
نقطة  النه  االمني  الوضع  تحصني  لجهة 

مركزية يف نجاح السياحة االستشفائية. 

والقضايا  االمنية  االوضاع  من  بعيدا   ■
السياسية، اال تعتقد ان ارتفاع كلفة االستشفاء 
يف لبنان تؤدي دورا سلبيا يف السياحة العالجية؟

عربيد: %60 
من مستشفيات املنطقة دمرت

على الدولة التي 
ترسل مرضاها ان تشعر 

سنساعدهم باننا 

للسياحة  السابقة  الوطنية  اللجنة  رئيس 
العالجية الدكتور بهيج عربيد.

عرب  لبنان  اىل  يأيت  ان  ميكن  املريض   □
والدولة  دولة،  اىل  دولة  من  اتفاقات 
معالجة  بفاتورة  تتكفل  التي  هي  املعنية 
مرضاها. كذلك مثة اتفاقات بني املؤسسات 
يطلبون  الذين  االفراد  اىل  باالضافة 
عالجهم.  بفاتورة  ويتكفلون  االستشفاء 
اىل  مرضاها  ترسل  التي  الدولة  عىل 
واننا  صديقة،  دولة  بانها  تشعر  ان  لبنان 
كل  رغم  مرضاها  ملساعدة  استعداد  عىل 
تسمح  رؤية  وضع  املطلوب  الظروف. 
اتفاقات ضمن  توقيع  الدول عىل  بتشجيع 
البلدان،  تلك  تطورت  مهام  االطار.  هذا 
هذا  يف  لبنان  بخربة  اللحاق  تستطيع  لن 
املجال وال باالمكانات املتوافرة لديه. يجب 
استغالله  بعدم  االجنبي  املريض  يشعر  ان 
ينبغي وضع رشوط لضبط  ماديا. من هنا 
لجهة  املرىض،  من  النوع  هذا  مع  التعامل 
اليه  نسعى  وما  والفوترة،  االسعار  مراقبة 
االردنية  اململكة  به  قامت  ما  يشبه  اليوم 
السياحة  من  ايرادات  اليوم  تحقق  التي 
سنويا.  دوالر  ملياري  تقارب  العالجية 
تفوق  اللبنانية  الطبية  السوق  ان  علام 
السوق االردنية بثالث مرات خربة وجودة. 
معه  التعامل  ويجب  حساس  املوضوع 
بدقة وفق اتفاقات مع املستشفيات حول 

والرقابة. التعرفات 

■ من يتوىل مهمة هذه الرقابة؟
□ اما عرب مؤسسات خاصة، او عرب املراقبني 
االنظمة  وفق  الصحة  لوزارة  التابعني 
املعمول بها ماليا واداريا. هذا االمر يخفف 
طائلة  امواال  املعنيني  املرىض  كاهل  عن 
توازي  التي يدفعونها  االموال  خصوصا وان 

خمسة اضعاف االسعار الحقيقية.

املطلوبة  االدارية  التسهيالت  عن  ماذا   ■
العالجية؟ السياحة  لتشجيع 

- يجب تنظيم اجراءات الدخول اىل لبنان، 
وهنا يأيت دور االمن العام عرب تسهيل اعطاء 
ويفرتض  االستشفاء.  لنيل  الدخول  تأشريات 
طبي  ملف  املريض  هذا  يرافق  ان  ايضا 

عالجه،  الواجب  املرض  نوع  بوضوح  يظهر 
واستقبال  التكاليف،  لحدود  ومعرفته 
املرىض يف املطار وتأمني تنقالتهم، من دون 
ان نغفل تجهيز املستشفيات بكل الوسائل 

التي توفر الراحة التامة للمريض.

العربية  الدول  بعض  معاناة  ظل  يف   ■
وتحذير البعض اآلخر من املجيء اىل لبنان، 

كيف ميكن تفعيل السياحة العالجية؟ 
خصوصا  افريقيا  دول  اىل  التوجه  يجب   □
تاليا  يجب  كبرية.  لبنانية  جاليات  فيها  وان 
للمعالجة  املغرتبني  هؤالء  مجيء  ضامن 
التي  الدول  تلك  رعايا  اىل  اضافة  لبنان،  يف 
متوافرة  كثرية  طبية  اختصاصات  اىل  تفتقر 
توقع معها.  اتفاقات  يتم عرب  عندنا، وذلك 
لهذه  خاصة  موازنة  وضع  علينا  كذلك 
شبه  لديه  اصبح  مثال  فاالردن  السياحة. 
وزارة تعنى بهذا املجال. انها ثروة ومصدر 
تفعيلها  يجب  لذا  املالية،  لإليرادات  مهم 

عليها. واملحافظة  وتنشيطها 

حول  واضحة  رؤية  وضع  عن  تحدثت   ■
هذه السياحة. ما هي عنارص هذه الرؤية؟

رؤية  اللبنانية  الدولة  متلك  ان  ينبغي   □

عىل  تقوم  االستشفائية  للسياحة  واضحة 
ووضع  الرقابة،  وتنظيم  التعرفات،  تعديل 
عىل  القدرة  تؤمن  صحية  مالية  موازنات 
املعنية  الدول  يف  الصحة  وزارة  دعوة 
الصحية،  لبنان  امكانات  عىل  الطالعهم 
البلدان  تلك  اىل  الرسمية  الوفود  وارسال 
لرشح معنى السياحة العالجية. ومن املؤكد 
ميكن  ال  القطاع  هذا  يف  نستثمر  مل  اذا  انه 

جني االرباح منه.

لتحقيق  املطلوبة  االجراءات  هي  ما   ■
ذلك؟

□ خالل املؤمتر االغرتايب االخري الذي اقامته 
صحة  كوزارة  نحن  تقدمنا  الخارجية  وزارة 
برؤية تشري اىل ان البالد التي ميكن ان نوثق 
التعاون معها من خالل السياحة العالجية، 
البالد  وجميع  وافريقيا  الالتينية  امريكا  هي 
العالجية،  السياحة  جانب  واىل  العربية. 
ان  يجب  التي  العادية  السياحة  هناك  
يأتون  الذين  لالفراد  سياحية  برامج  تؤمن 
تاليا  وتوفر  مدروسة،  وباسعار  املريض  مع 
الراحة لهم الن من شأن ذلك تأمني مداخيل 

اضافية لبنان يف حاجة اليها.
ع. ش
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ثقافة

باشعاعها  متتاز  لبنان،  يف  آخر  اىل  من صيف  ننتظرها  التي  الدولية  املهرجانات 
االوبرا  مجاالت  يف  كبار  غربيون  نجوم  مسارحها  عىل  عب  لطاملا  اوال.  العاملي 
املفاجأة  العام  هذا  العامل.  وموسيقى  والروك  والجاز  واالستعراض  والكالسيك 
بيبلوس، ومن صور  اىل  الدين  بيت  والعريب، من  اللبناين  الفن  االساسية طغيان 

وبعلبك اىل اهدن واالرز

صور تستعيد أمجادها وبعلبك تطفئ شمعتها الستين
الفن اللبناني يهيمن على مهرجانات الصيف

عّودتنا دامئا الفنانة امللتزمة التي تحل ايضا 
ضمن  اخرى  امسية  لتقديم  اهدن  عىل 

مهرجان "اهدنيات" يوم 22 متوز.
اعرق  اىل  لبنان  اسم  حملت  التي  "كركال" 
االرز  والعربية، حارضة يف  العاملية  املحافل 
ايضا من خالل عرضها "كان يا ما كان" )12 
عجائبية  رحلة  يف  يأخذنا  الذي  آب(  و13 
غرائبية عرب الزمن. عبد الحليم كركال الذي 
لغة  والعريب يف خدمة  الرشقي  تراثنا  طّوع 
هذا  يف  مجددا  سيتحفنا  حديثة،  رقص 
امللك شاهنشاه  يروي حكاية  الذي  العرض 

الذي بايع ابنه شهريار امللك. 
بريوت"  اعياد  "مهرجانات  تشهد  وبينام 
امثال  والعربية  اللبنانية  الوجوه  يف  زحمة 
الزغبي، وتانيا قسيس،  تامر حسني، ونوال 
ووائل كفوري، وسعد املجرد، ووائل جسار، 
نلحظ غيابا وفقرا يف برمجة مهرجاين جونيه 
اللذين عوداننا عىل برمجة صيفية  والزوق 
والصغار  بالكبار  الخاصة  باالنشطة  حافلة 
املستجدات  اىل  ذلك  يعود  رمبا  آن.  يف 
البلدية،  االنتخابات  افرزتها  التي  والبلبة 

وفقر املوازنة الحالية ايضا.
لكن ماذا عن املهرجانات اللبنانية الكربى؟ 
بتخصيص  املهرجانات  هذه  فعلت  حسنا 
والفن  للعروض  اكرب  ومساحة  فسحة 
رأسهم  عىل  الخالدة  واعمدتهام  العربيني، 
 .)2004 ــ   1916( ناصيف  زيك  الراحل 
خالل  اقيمت  والدته،  مئوية  مناسبة  يف 
"شيخ  ذكرى  احيت  امسيات  السنة  هذه 
الفولكلور" اللبناين. اليوم، توّجه "مهرجانات 
من  العمالق  هذا  اىل  تحية  الدين"  بيت 
الورد" )29 متوز(.  "يا عاشقة  امسية  خالل 
هنا، ستستعيد سمية بعلبيك ورنني الشعار 
اغنيات  االحمدية  وزياد  عطية  وجوزيف 
غي  ارشاف  يف  الراحل  واملوسيقار  املعلم 
املوعد  اما  البيانو.  عىل  املشارك  مانوكيان 
العريب اآلخر ضمن مهرجانات بيت الدين، 
الغناء  لـ"قيرص  منذ سنوات  فبات محجوزا 
الذي  آب(  و6   5( الساهر  كاظم  العريب" 
منقطع  اقباال  سنة  كل  امسيته  تشهد 

النظري، خصوصا من الرشيحة النسائية.
بسبب  االضواء  عن  سنوات  غياب  وبعد 

االوىل  طفلتها  وضع  ثم  الحمل  ظروف 

حصاد رمضان: الدراما أمام التحدي
اخريا افتتحت وزارة الثقافة اللبنانية بارشاف الوزير رميون عريجي املتحف الوطني يرتكز االنتاج 
الدرامي العريب، كام نعرف، يف املوسم الرمضاين. وال تشذ الدراما اللبنانية عن هذه القاعدة. ينتظر 
املشاهدون الشهر املبارك ليجلسوا امام التلفزيون ويقفزوا بني املحطات، باحثني عن متعتهم بني 
وابل من املسلسالت التي تتنافس عىل تحقيق االقبال الجامهريي. فامذا عن حصاد رمضان 2016؟

انه موسم درامي ميكن وصفه بالفقري بامتياز. االنتاج الدرامي العريب، ملجموعة اسباب واقتصادية 
واجتامعية وسياسية، ميكن اختصارها بـ"الكابوس العريب" الذي ما زال بعضهم يرص عىل تسميته 
اللبنانية تضعضعت، والدراما السورية تراجعت، والدراما املرصية تحافظ عىل  "ربيعا". الدراما 
الحد االدىن رغم حال االنحسار التي تنعكس عىل املشاهدين ملال، وُتغرِق جزءا من الجمهور يف 

مستنقع  الخيبة!
لنبدأ بالدراما اللبنانية التي ال ميكن فصلها عن السياق العام طبعا. هذا املوسم مل يحمل مفاجآت 
تذكر عىل مستوى النوعية الفنية، ولجهة املواضيع املطروقة. املسلسالت اللبنانية تبتعد عن الواقع، 
وتتجنب تناول القضايا االجتامعية والسياسية التي تعني الناس... لتغرق يف قصص حب غيبية 

قوامها التشويق السهل يف معظم االحيان.
اللبنانية مطالبون بإلحاح بتجاوز املأزق الذي يتخبطون  يجب ان نقولها برصاحة: اهل الدراما 
عنده. املسلسالت املنتجة يف لبنان ال ميكنها ان تنافس سواها عىل املستوى العريب يف رمضان. ما 
زالت تتعرث بسبب غياب النص القوي الذي يحايك املجتمع وقضاياه، وغياب االداء املقِنع والعفوي 
ايضا. هكذا، اقترصت هذه السنة عىل "وين كنتي" للمخرج سمري حبيش والكاتبة كلوديا مرشليان 
التي خاضت السباق الرمضاين ايضا من خالل "يا ريت" )اخراج فيليب أسمر(. لكن وحده مسلسل 
"مش انا" سّجل نسبة مشاهدة عالية ألنه عمل كوميدي خفيف ذو نّص غري مدع. العمل كان من 
اخراج جوليان معلوف وتأليف كارين رزق الله التي ادت بطولته اىل جانب بديع ابو شقرا. ضمن 
قالب درامي اجتامعيـ  كوميدي، يتناول العمل عددا من القضايا االنسانية من الواقع. هذه املرة، 
تجنب السيناريو الحوارات السطحية، ليتطرق اىل مسائل مهمة، وإن كان ال يعالجها بعمق. من 
بني هذه املسائل قضية املالكني واملستأجرين القدامى والصور النمطية التي قد يواجهها اصحاب 

الوزن الزائد يف املجتمع. 
لكن هل يكفي هذا التاميز يك نتحدث عن حضور قوي للدراما اللبنانية؟ كال، ويا لالسف.

الدراما السورية كانت سقطتها قوية، اذ توزع نجومها امثال تيم حسن )مسلسل "نص يوم"(، 
وقيص خويل )مسلسل "جرمية شغف"( وقيس الشيخ نجيب ومكسيم خليل )مسلسل "يا ريت"( 
عىل اعامل مشرتكة لبنانية اإلنتاج تستند اىل قصص حب وحبكات غرامية سطحية مستنسخة عن 
افالم واعامل اجنبية. والظاهرة املؤسفة ان النجوم السوريني باتوا - السباب انتاجية واضحة - مجرّد 
"سّنيدة" للممثالت اللبنانينات كنادين الرايس )"جرمية شغف"( ونادين نسيب نجيم )"كم يوم"( 
وماغي بوغصن )"يا ريت"(. وسجل املوسم الرمضاين غياب الدراما السورية عن االزمة وتبعاتها 
من نزوح وشتات ولجوء، ومل يشهد اي عمل يواجه الراهن، من مستوى تحفة العام املايض "غدا 

نلتقي"، املسلسل الذي تحدث عن التغريبة السورية ومعاناة الالجئني السوريني يف لبنان.
نصل اىل الدراما املرصية التي اقبل عليها الجمهور اللبناين بنهم، وكانت خيبته اقل، رغم تراجع عام 
يف مستوى الكتابة واالداء واالخراج. كانت هناك عىل االقل مفاجأة جميلة آتية من استوديوهات 
مرص: مسلسل "افراح القبة" )اخراج محمد ياسني، وكتابة الثنايئ نشوى زايد ومحمد امني رايض( 
املقتبس عن رواية للكاتب الكبري نجيب محفوظ بالعنوان نفسه. يجمع العمل نخبة من النجوم 
املرصيني والسوريني ابرزهم اياد نصار ومنى زيك وجامل سليامن وصبا مبارك. تدور االحداث يف 
سبيعينات القرن املايض من خالل قصة مليئة بالخيال والتشويق والتسلية، ضمن قالب برصي 

رفيع املستوى.
مسلسل "افراح القبة" الذي ميكن اعتباره حدث املوسم الرمضاين بامتياز، هو الدليل القاطع عىل ان 
يف وسع الدراما العربية تقديم النوعية، رشط ان تتوافر لها االمكانات الفكرية والفنية واالنتاجية.

سمري مراد 

نقطة على السطر

ملحم بركات.  مشهد من عرض "طريق الحرير" لفرقة "كركال".

التمسك  وعىل  العيش،  متعة  عىل  ارصار 
والثقافة  والحضارة  للفن  كمنارة  مبوقعه 
ميكن  هكذا  مىض.  وقت  اي  من  اكرث 
كل  رغم  السنة  هذه  لبنان  صيف  اختصار 
التي تشتد حلكتها عاما تلو آخر.  الظروف 
هذه الظروف هي نفسها رمبا التي ادت اىل 
انخفاض يف عدد النجوم العامليني املشاركني 
يف  امللفت  ان  اال  الصيفية.  املهرجانات  يف 
املهرجانات  هذه  منظمي  تعويل  املقابل 
عىل الفنانني واملبدعني اللبنانيني هذه املرة.

نكهة  ذو  السنة  هذه  صيفنا  ان  يبدو  اذا، 
خشبات  سيعتلون  نجوم  مع  محلية 
جانب  اىل  وبيبلوس،  الدين  وبيت  بعلبك 
وجونيه  البرتون  يف  االخرى  املهرجانات 
السنة  هذه  حدث  لكن  وغريها.  والزوق 
الدولية"  صور  "مهرجانات  عودة  ايضا 
تقريبا،  سنوات  خمس  استمر  غياب  بعد 

"مهرجانات  عودة  عىل  واحدة  سنة  وبعد 
احتجابها حواىل نصف قرن  اثر  االرز" عىل 
سيجمع  مشرتك  آخر  قاسم  الزمن.  من 
الحالين  عايص  هو  السنة  هذه  املهرجانني 
متوز(   9( صور  يف  غنائية  ليلة  يحيي  الذي 
بنانيس  تجمعه  آب(   6( االرز  يف  واخرى 

عجرم وفرقة "مجد بعلبك". 
حارضون  اللبنانيون  والطرب  البوب  نجوم 

اىل  لبنان  شامل  من  املهرجانات  يف  بزخم 
وامللحن  الفنان  سيحل  هكذا،  جنوبه. 
 16 ليلة  ايضا  صور  عىل  بركات  ملحم 
اال  اللبنانية،  االغنية  يف  موقعه  رغم  متوز. 
املثري  الفنان  ما دعت  نادرا  املهرجانات  ان 
تكرس  صور  هي  ها  خشباتها.  اىل  للجدل 
جمهورها  ليميض  وتستدعيه  الحصار  هذا 
ال  التي  اللقاءات  من  حتام  ستكون  ليلة 
تنىس اكان بسبب خفة الظّل الفريدة التي 
ستعيدنا  التي  اغانيه  بسبب  او  بها،  يتمتع 

اىل زمن االغنية اللبنانية الجميلة. 
مهم  مبوعد  تتفرّد  الساحلية  املدينة  لعل 
نخبة  ستجمع  شعرية  امسية  هو  آخر 
اجيال  من  والعرب  اللبنانيني  الشعراء  من 
منصور،  مهدي  امثال  مختلفة  ومدارس 
وغسان مطر، وشوقي بزيع، واملرصي عالء 
الجانب، والعراقية بلقيس حسن، والتونيس 
الله  عبد  والعامين  املزغني،  املنصف 
اختارت  جهتها،  من  متوز(.   14( العرميي 
يف  اساسية  وجوها  االرز"  "مهرجانات 
ماجدة  الفنانة  مثل  اللبنانية  االغنية  تاريخ 
الرومي التي تحّل عليها يوم 5 آب. االمسية 
طبعا ستكون مآلى بقصائد الغرام والحب، 
الحامسية كام  الوطنية  باالناشيد  ايضا  لكن 

بيت الدين توجه تحية 
الى زكي ناصيف 

في مئوية والدته
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من رجل االعامل املرصي وليد مصطفى، 
بوابة  الساحة من  اىل  تعود كارول سامحة 
"مهرجانات بيبلوس الدولية". ليلة االفتتاح 
التي  اللبنانية  الفنانة  تقّدم  متوز،   15 يف 
الجديد  الرحباين  املرسح  نجمة  كانت 
مبشاركة  غنائيا  استعراضا  طوال،  لسنوات 
يتخلل  للرقص".  خوري  سامي  "فرقة 
البوماتها  من  اغنيات  اداء  االستعراض 

واخرى من البومها الجديد "ذكريايت". 
فرقة  مع  موعد  العريب،  الروك  ملحبي 
اشهر  صارت  التي  آب(   5( ليىل"  "مرشوع 
تقارب  التي  باغنياتها  علم  عىل  نار  من 
واالوضاع  االنسانية  العالقات  كلامتها 
السياسية واالجتامعية واالقتصادية يف لبنان 
بنَفس ساخر والذع، ينقله صوت حامد سنو 

بطريقة ادائية مميزة. 
يرضب املهرجان ايضا لذويقة الفن املرصي 
موعدا مع عرض "هشك بشك" )31 متوز( 
نجاحه  خّوله  نادر  عمل  انه  فعال.  الساحر 
االستمرار سنتني يف "مرتو املدينة" يف الحمرا 
املخرج  اليوم.  حتى  مستمرا  زال  ما  حيث 
العرض  هذا  يف  يستدعي  جابر  هشام 
املجنونة  ولياليها  مرص  كباريهات  الرتفيهي 
والخمسينات  واالربعينات  الثالثينات  يف 
من خالل ديكور واكسسوارات وشخصيات 
وطقاطيق  اغنيات  الخشبة  عىل  لنا  تقدم 

ذلك الزمن كاعامل سيد درويش وغريها. 
بعلبك"  "مهرجانات  تذهب  جهتها،  من 
العريب،  العامل  يف  الرقص  اعمدة  احد  اىل 
تعتيل  جديد  من  الستني.  بعيدها  لتحتفل 
امايس  لتفتتح  بعلبك  ادراج  "كركال"  فرقة 

قدمت  بعدما  متوز(،  و23   22( املهرجان 
الذي  بعلبك"  يا  "الك  عملها  املايض  العام 
وكان  والرقص،  الشعر  بني  خلطة  جاء 
تقدم  السنة،  هذه  الشمس.  ملدينة  تحية 
كركال  الحليم  عبد  والكوريغراف  الفرقة 
تبدأ  حضارية  رحلة  عن  الحرير"  "طريق 
من الصني وتنتهي يف بعلبك عرب مزيج من 
الرقص الكالسييك والعرصي والرتاث اللبناين 
من  الجميلة  امللونة  واللوحات  والرشقي، 
يف  وسيشارك  واالزياء.  السينوغرافيا  حيث 
لبنان  من  وفنانون  وممثلون  نجوم  العمل 
واييل  عازار  وجوزف  حداد  هدى  منهم 
خليل  وهادي  عبيد  وسيمون  شويري 

ورفعت طربيه وغابريال ميني وغريهم. 
من  اآلتية  العذب  الصوت  ذات  نعمة  عبري 
بعلبك يف  الرسياين، تحل عىل  الغناء  مدرسة 
"املتنبي…  عنوان  تحمل  آب(   19( امسية 
مسافرا ابدا". ستقدم الفنانة الشابة مقتطفات 
من اعامل موسيقية وغنائية من تراث اليونان 
واملغرب،  والعراق  وسوريا  وارمينيا  وتركيا 
عازفني  تضم  كبرية  موسيقية  فرقة  مبشاركة 
العريب،  "البوب"  فن  وملحبي  كبارا.  اجانب 

الوهاب  عبد  شريين  املرصية  الفنانة  تقّدم 
تراجعت  بعدما  آب(   26( بعلبك  يف  امسية 
باقة  ستقدم  الطريب،  بصوتها  اعتزالها.  عن 
مختارة من ارشيفها الغني واعاملها الناجحة 
مثل "آه يا ليل" و"جرح تاين" و"كيل ملكك".

الحياة  انغام  عىل  لبنان  سريقص  هكذا، 
ما  اىل  ظهره  يدير  ال  لكنه  والفن،  والفرح 

يحصل يف الجوار. 
سنوات  منذ  النازف  السوري  الجرح 
التي  الدين"  بيت  "مهرجانات  يف  سيحرض 
 23( الشام"  مال  "يا  بعنوان  امسية  تقيم 
العريب  العامل  "مهرجان  انتجه  عرض  متوز(. 
العود  عازيف  من  كل  ليجمع  مونريال"  يف 
العراقي نصري شّمة واللبناين رشبل روحانا، 
لينا  الرقيق  الصوت  السورية ذات  واملغنية 
 ،OktoEcho فرقة  مبشاركة  شاماميان، 
بقيادة  اللبنانية  الرشقية  واالوركسرتا 
ويف  وارن.  مقديس  كاتيا  الكندية  اللبنانية 
"بيت الدين" ايضا، سيتاح للزوار مشاهدة 
الذي  الشهيدة"  املدينة  "تدمر،  معرض 
والتحف  الصور  من  مجموعة  من  يتألف 
الجامعة  متحف  ميتلكها  التي  االثرية 
التاريخية  املدينة  عن  بريوت  يف  االمريكية 
ضحية  وقعت  التي  املدينة  هذه  العريقة. 
وتحفها  كنوزها  وتعرّضت  العرص،  برابرة 
للتخريب والنهب والرسقة،  الثمينة  االثرية 
واعدم "داعش" حارسها االمني خالد االسعد 
بهية  عادت   ،2015 عام  املدينة  ساحة  يف 
تقوى  ال  القوية  زنوبيا  فمملكة  وناصعة. 

عليها خفافيش الظالم واعداء الحضارة.
س. م

ياسمينا فايد يف عرض "هشك بشك".ماجدة الرومي.

كركال يحمل الى 
الحرير"  القلعة "طريق 

من الصني الى بعلبك
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ميشال خليل جحا يوّثق رّواده
شعُرنا العامي… لغة الناس وديوان حياة

كتاب الشهر

الدرجة  من  ابداعا  العامي  الشعر  اعتبار  اىل  احيانا  املثقفني  بعض  لدى  نزعة  مثة 
الثانية. هذه النزعة النخبوية تتعاىل عن الثقافة الشعبية التي تصنع وجدان الناس، 
وتتناىس ان الشعر اللبناين عرف مبدعني كبار يف املحكية )من سعيد عقل وميشال 
طرد اىل طالل حيدر من دون ان ننىس عمر الزعني والرحابنة وكثريين غريهم(، اعطوا 

للشعر العامي وهجا يجعله يف مصاف الكالسيكية

ميشال  الدكتور  الباحث  به  يذّكرنا  ما  ما  ذلك 
لـ12 شخصية من  كتابا  يكرّس  اذ  خليل جحا، 
رواد الشعر العامي يف لبنان بعنوان "رواد الشعر 
العامي يف لبنان" )دائرة املنشورات يف الجامعة 
من  وابيات  لقصائد  استعادة  فيام  اللبنانية(. 
عيون الشعر حقا تنم عن قيم جاملية وابداعية 

وسوية فنية عالية.
االدب  اهل  من  االعظم  السواد  تعامل  لطاملا 
انه  العامي، معتربين  الشعر  والنقد بخفة مع 
ادن مرتبة من الشعر الفصحى. اال ان َمن يقع 
يف  لبنان"،  يف  العامي  الشعر  "رواد  كتاب  عىل 
طبعته الثانية، سيطرب امام قصائد وابيات، اىل 
الفصحى  التي قد ال نجدها يف  الرائعة  الصور 
حتى. وصف جربان خليل جربان مرة هذا الشعر 
قائال: "ان يف املواليا والزجل والعتابا يف الكتابات 
والتعابري  املستلمحة  واالستعارات  املستجدة 
الرشيقة املستنبطة، ما لو وضعناه بجانب تلك 
كباقة  لبانت  فصيحة  بلغة  املنظومة  القصائد 
او  الرياحني بقرب من رابية من الحطب،  من 
من  مجموعة  قبالة  الراقصات  الصبايا  كرسب 
الجثث املحنطة. ابناء لبناين هم الذين يسكبون 
ارواحهم يف كؤوس جديدة، وهم شعراء الفطرة 

الذين ينشدون العتابا واملعّنى والزجل".
 2003 عام  االوىل  للمرة  مؤلفه  نرشه  الكتاب 
)"دار  لبنان"  يف  العامي  الشعر  "اعالم  بعنوان 
الجديدة خضعت الضافات  النسخة  العودة"(. 
وتغيريات عدة، فاستقرت عىل مقدمة مسهبة 
وميزاته،  وجذوره،  العامي،  الشعر  تعريف  يف 
التاريخي  واطاره  ومواضيعه،  وخصائصه 
الالحقة  الفصول  تتفرغ  ان  قبل  واالجتامعي 
واحدة  وشاعرة  شاعرا   12 سرية  الستعراض 

والحداء،  والندب،  والبغدادي،  والرشوقي، 
والروزنا، والغزّيل، وابو الزلف، وعىل الدلعونا، 
والحوربة،  الزعرورة،  مشق  وهيك  والهّوارة، 
واغاين  والزالغيط،  والزغاريد،  العروس،  وجلوة 
حول  الشعر  هذا  مواضيع  وتدور  الرسير.... 
والحب،  والقرية،  الجميلة،  لبنان  طبيعة 
يستشهد  القروية.  والشيم  والفالح،  واالنسان، 
توفيق  الراحل  الكاتب  قاله  مبا  هنا  املؤلف 
العامي،  للشعر  االوىل  امليزة  عواد عن  يوسف 
ومتشح  بالحياة  نابض  صدق  "الصدق.  وهي 

بوشاح ناصع من السذاجة". 
الشعر  تعاطوا  الذين  العداد  حرص  ال  طبعا، 
العامي يف لبنان. يف كل قرية كان هناك زجالون. 
بل ان هذا الفن ليس وقفا عىل الناس العاديني. 
روي مثال عن فخر الدين املعني الكبري )1572ـ  
1635( ان االمري يوسف باشا سيفا عرّيه بقامته 
القصرية، فنظم فيه قصيدة عندما كان متوجها 

ملحارصته يف قلعة الحصن: 
نحن قصار بعيون العدو كبار 

انتو خشب حور نحنا للخشب منشار 
وحق طيبا وزمزم والنبي املختار

ما بعّمر الدار اال من حجر عكار. 
الجنوبيني  العامية  الباحث اىل ان شعراء  يشري 
متيزت ابياتهم وقصائدهم بطغيان روح املقاومة 
عليها، معّددا القرى التي احتضنت العدد االبرز 
من هؤالء مثل قرى جبل عامل التي اشتهرت 
بفن الزجل والعتابا والفرادي، وبرز فيها شعراء 
مهمون امثال ذياب نجم، وعباس نجم، وعباس 
حرقوص... ولعبت االغنية دورا يف ابراز الشعر 
املطربني،  كبار  غناها  حني  اللبناين،  العامي 
ونرص  وصباح  وفريوز  الصايف  وديع  خصوصا 
احمد  لشعر  حصل  كام  متاما  الدين،  شمس 
شوقي حني غنته ام كلثوم ومحمد عبد الوهاب. 
امللفت ان  كل الشعراء الذين تناولهم الكتاب 
وبقيمه  به  تغّنوا  والجبل،  الريف  ابناء  هم 
بالشعر  يتأثروا  وعاداته وطقوسه من دون ان 
العامي االجنبي فرنسيا ام انكليزيا. وحده عمر 
الزعني يبقى حالة عىل حدة بني هؤالء، نظرا اىل 

الخصوصية التي متتعت بها تجربته. 
مثال، متيز شعر اسعد الخوري الفغايل او "شحرور 
"قطعة من  لبنان  بطبيعة  تغنى  بانه  الوادي" 
الجنة واملكان الهانئ الذي يحلو فيه العيش". 

الذي  الزجل"  بـ"امري  امللقب  نخلة  رشيد  اما 
تعود اصول ارسته اىل بني هاشم ويتصل نسبها 
الكرامة  سبيل  يف  مناضال  اشتهر  فقد  بالنبي، 
القومية والحرية ما انعكس عىل شعره وابياته. 
الشعر  حول  الكتب  من  عددا  نخلة  اصدر 
واالجتامع.  واالدب  والنقد  والتاريخ  والزجل 
اللبنانيني  اذهان  يف  ذكراه  علقت  ذلك،  مع 
 .1926 عام  الوطني  النشيد  مؤلف  بوصفه 
قائال:  نخلة  تجربة  لبيك  االديب صالح  وصف 
"لقد استقام عنده الرشطان الرضوريان لخلود 
كل صنيع فني: لغة عذبة وانيقة يف سذاجتها، 
ومعان متصلة اتصاال وثيقا بالنفس البرشية". 
لكن تجربة عمر الزعني تتميز بخصوصية عىل 
لغات  اتقن  املدينة،  ابن  هو  عدة.  مستويات 
عدة من بينها الفرنسية، فاحتك بتجارب الشعر 
الحرمان  وكان  االخرى،  الضفة  عىل  العامي 
مصدر عبقريته ونبوغه، وحياة املعاناة والبؤس 
بقصائده  الخروج  يف  زّوادته  العيش  وشظف 
يف  الزعني  رّكز  املتالقة.  وزجلياته  وابياته 
اشعاره عىل انتقاد الحّكام والسلطة واالنكليز 
الشعب  هموم  عىل  االضاءة  مع  والفرنسيني، 
والقضايا والشؤون االجتامعية والوطنية، ما ادى 
اىل ازدياد شهرته وشعبيته بني الجامهري، حتى 
ان شهرته تخطت لبنان اىل العامل العريب. كان 

جريئا، اعتمد السخرية والنكتة اسلوبا. اعتمد 
"شاعر الشعب" عىل االمثال الشعبية يف شعره 
مثل "اكلوا البيضة والتقشرية"، و"اذا حلق جارك، 
عالحصرية"،  مسكني  و"الشعب  ذقنك"،  بّل 
و"الدنيا وجاه واعتاب". كان يستهلم قصائده 
من افواه الناس ومحكاها مثل "عمرك قصري يا 
مشمش"، و"صابيع الببو يا خيار". ارىس الزعني 
مدرسة يف الفن االنتقادي بعدما عارص الحكم 
االستقالل،  وعهد  الفرنيس  واالنتداب  العثامين 
اجل  من  الصوت  رفع  كام  جميعا.  وانتقدها 
قصيدة  آخر  اما  الصهيونية.  وهاجم  فلسطني 
سياسية انشدها فكانت عام 1960 يف مناسبة 
االنتخابات النيابية. يومها، غلبت لغة الطوائف 
عىل املشهد، وراحت كل طائفة ترفع الصوت 
كتب  هنا،  مغبونة.  حقوقها  ان  من  شاكية 

الزعني قصيدة قال فيها: 
نص بنص نص بنص 

افضل حلة نص بنص 
هيك برتيض كل الناس 

واليل بيحيك قل له هص
لبنان الو شطرين 

متل العني قبال العني 
متل الطري بجناحني 

الزم نحافظ عا االثنني
ما جناح بيفرد ريشه 
والتاين ريشه منقّص 

نّص بنّص. 
لبنان  يف  القلة  الشعراء  من  هو  الزعني  لعل 
الذين دخلوا السجن بسبب مواقفهم السياسية 
يف  شعره  يجمع  مل  انه  املؤسف  لكن  الجريئة. 
ديوان. وكل ما وصلنا منه اعامل انجزت عنه مثل 

"عمر الزعني شاعر الشعب" ملحمود نعامن. 
ويغوص  الكتاب،  يف  الشعراء  اسامء  تتواىل 
خصوصيتهم  وتفصيل  سريتهم،  يف  املؤلف 
االبداعية، ومزايا قصائدهم، مع نرش مختارات 
والقصائد  االبيات  نقرأ  ونحن  اعاملهم.  من 
نشعر بااللفة مع هؤالء، كأنهم لسان حالنا اليوم 
بفرحنا وتعبنا، واقعنا وراهننا الذي يبدو انه مل 

يتغري منذ ذلك الوقت. 
كتاب "رواد الشعر العامي يف لبنان" حجر اضايف 
العامرة... عامرة ذاكرتنا  يف عملية تشييد تلك 

التي ال يستقيم حارض من دونها.

ينتقل اىل مرص واليمن والعراق وينترش يف باقي 
اواخر  الذي عاش يف  قزمان  ابن  العريب.  العامل 
القرن الخامس واوائل القرن السادس الهجريني، 
وعارص دولة "املرابطون« يف االندلس، يعترب اول 
شاعر عرف بهذا الفن. اما يف لبنان، فقد اكتسب 
الشعر العامي خصوصية ونربة مختلفتني نظرا 
العربية  بني  يجمع  فهو  الرسيانية.  تأثراته  اىل 

والرسيانية، ما ادى اىل تنوع اوزانه وتعددها. 
يشري املؤلف اىل ان شعراء الزجل االوائل يف لبنان 
املسيحيني  الدين  رجال  من  غالببتهم  يف  كانوا 
عىل رأسهم سليامن االشلوحي )1270 ـ 1335( 
الذي انجز قصيدة من ستني بيتا تصف خراب 
مدينة طرابلس عام 1289، وهي محفوظة يف 
مكتبة الفاتيكان، ما ادخله التاريخ بوصفه اول 
زّجال لبناين. هناك ايضا املطران جربائيل القالعي 
)1440 ـ 1516( الذي نظم حوادث بالده زجال، 
ووصفه االديب الراحل مارون عبود بانه "القّوال 
انحرصت  االوىل  العامية  االشعار  ان  اال  االول". 
اجتامعية  ومواضيع  دينية  شؤون  مقاربة  يف 
وتاريخية ووصف الحروب والكوراث الطبيعية، 
ومل تكن ذات جودة وسوية فنية رفيعة، بل ان 

اهميتها تكمن فقط يف الجانب الـتاريخي. 
لعل هنا ميكن االشارة اىل ثالث مراحل مر بها 
الزجل: االوىل يف عهد ابن القالعي حتى منتصف 
الشعر  التاسع عرش، حيث مل يكن هذا  القرن 
عميقا. ثم العرص الذهبي الذي امتد حتى القرن 
حضورا  وحقق  الزجل  خالله  انترش  العرشين 
املباريات  له  واقيمت  الشباب  بني  ومكانة 
والساحات  القرى  يف  واملهرجانات  واملبارزات 
الشعر  تدوين  مرحلة  هي  والثالثة  العامة. 

الزجيل، خصوصا بدءا من رشيد نخلة. 
بخصوصية  متتع  الذي  اللبناين  العامي  الشعر 
العريب،  العامل  يف  قبوال  ويلقى  ينترش  جعلته 
الجليل، ينقسم  خصوصا يف فلسطني وتحديدا 
واملعّنى،  واملوّشح،  امليجانا،  هناك  انواع.  اىل 
يا  والقرادي، والعتابا، والقصيد، ويا حنّينا، واه 
اسمر اللون، واوف ِمشعل، وعاليادي، واملوال، 

غالف الكتاب.

استعادة قصائد وابيات 
من عيون الشعر، تنم عن 

قيم جمالية وابداعية

يعدون من الرواد االعالم يف هذا الشعر يف لبنان، 
مضيئة عىل حياتهم وخصائص شعرهم، مع نرش 

مقتطفات من هذه االعامل. 
اما الشعراء فهم: اسعد الخوري الفغايل امللقب 
نخله  ـ 1937(، رشيد   1894( الوادي  بشحرور 
)1873ـ  1939(، عبد الله غانم )1895ـ  1959(، 
عمر الزعني )1895ـ  1961(، خليل روكز )1922 
اسعد  ـ 1967(،  مبارك )1901  اميل  ـ 1962(، 
سابا )1913 ـ 1971(، ايليا ابو شديد )1934 ـ 
اسعد   ،)1998 ـ   1912( طراد  ميشال   ،)1998
السبعيل )1910 ـ 1999(، وليم صعب )1912 
ـ 1999(، حنينة ضاهر )1918 ـ 2008(، اسعد 

سعيد )1922 ـ 2010(.
جحا  خليل  ميشال  يستشهد  الحياة.  لغة  انها 
بالكاتب الراحل رشدي املعلوف لوصف الشعر 
العامي الذي هو لغة الناس يعرّب عن مشاعرهم 
وافكارهم ببساطة ومبارشة وقرب اىل الوجدان. 
مع  يعيش  الفكرية  الشعب  لقمة  "يبقى  هو 
واملواسم  واملآتم  واالعراس  السهرات  يف  الناس 

واالعياد وما سوى ذلك من مناسبات". 
يف املقدمة، يشري الباحث واالكادميي اىل ان اول 
ديوان بالشعر العامي ظهر يف االندلس قبل ان 
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الرفيعة،  االدبية  الجوائز  من  عددا  حازت 
اآلالف  عرشات  اعجاب  انتزاع  يف  ونجحت 
السابقة  روايتها  وتصّدرت  العامل،  حول 
ـــ   2008( املستحيل"  الحنني  "اطلس 
الئحة  العربية(  اىل  اآلداب"  "دار  ترجمتها 
"واشنطن  صحيفتي  يف  العام"  كتب  "افضل 

بوست" و"سياتل تاميز". 
املطوية"  "االرض  الجديدة  روايتها  اما 
)ترجمة محمد درويش(، فتحيك قصة شابة 
يف  تقيم  الهماليا.  الواقعة عىل سفوح  التالل  عند  حياة جديدة  تبارش 
الطبيعة.  مع  بسالم  الناس  يتعايش  حيث  الوادعة،  الصغرية  القرية 
وحني  الحديث.  العامل  من  مهرب  ال  ان  تكتشف  ان  تلبث  ال  انها  اال 
يهدد السياسيون الرشهون مجتمعها، تجد نفسها يف مواجهة ترمي اىل 

الحفاظ عىل جنتها الصغرية.

محمد  السوري  واملفكر  الباحث  يعتب   ■
العلوم  يف  اساسيا  مرجعا  اليوم  شحرور 
وعلميا  جديدا  نهجا  اوجد  بعدما  القرآنية 
لفهمها. "دار الساقي" اصدرت اخريا النسخة 
الثانية من كتابه "االسالم واالميان ــ منظومة 
القيم".  يرمي املؤلف هنا اىل مناقضة فكرة 
خاطئة عن االسالم. اذ احدثت مسألة الخلط 
بني مفهومي االسالم واالميان ارتباكات كثرية 
يف هيكلة املنظومة الرتاثية، فصورت االسالم 
مؤمن  بني  وتصنيفهم  الناس  بني  التفريق  الوحيد  هّمه  عنرصيا  دينا 
نحو  بيدها  ويأخذ  االنسانية  يعانق  عامليا  دينا  يكون  ان  بدل  وكافر، 
وتفكيك  االثنني،  بني  الفرق  تبيان  الكاتب عىل  يحرص  والرقي.  التقدم 
عقدة شديدة من عقد املنظومة الرتاثية "مام يسمح بالتقرب من رؤية 
يستحقه  الذي  املفهوم  كدين  له  متنح  وانسانية،  عقالنية  اكرث  لالسالم 

وتبعده عن املفهوم املسيس له".

تلقي  اللبنانية  االهلية  الحرب  تزال  ال   ■
بآثارها وتبعاتها عىل االنتاج االديب واالبداعي 
املواطنة"  "اختي  املبدعة.  االجيال  لدى 
لالذاعية رينه رزق يندرج ضمن هذا االطار. 
الكتاب عصارة يوميات ومشاهدات التقطتها 
املؤلفة خالل الحرب، وسجلتها عىل وريقات 
يف  لبنان"  "صوت  اذاعة  اثري  عىل  وقرأتها 
اىل  اساسا  رمت  الخواطر  هذه  الحرب.  عز 
معاناته  يف  اللبناين  املواطن  يوميات  تظهري 
التي  اللبنانية  املرأة  خصوصا  النريان،  تحت 
كانت لها حصة كبرية من املكابدات. انطالقا من هنا، وضعت املؤلفة 
الناس  أم شهيد تبيك هنا، واحوال  الذي مير عىل  لكتابها  العنوان  هذا 

الحياتية واملعيشية واالجتامعية يف رصاع خرج الكل منه خارسا.

واجهة املكتباتواجهة املكتبات
■ عن "دار نلسن"، صدرت مجموعة "قالت 
قيس  رشيف  منى  املؤلفة  تعرّف  يل...". 
من  وسلسلة  قصصية  مجموعة  بأنه  عملها 
والحياة  الطبيعة  من  استوحتها  الحكايات 
فإن  هكذا،  مستقبلها.  وراهنها  مباضيها 
يف  تقليديا  منحى  اتخذت  التي  القصص 
"املايض"،  قبيل  من  عناوين  اتخذت  الرسد، 
و"مثرة ـ البلح" التي تحيل اىل تجارب الكاتبة 
اىل  "البلح"،  يف  كام  طفولتها  منذ  وذكرياتها 

الالحقة. املختلفة  تجاربها 

■ تعتب "مؤسسة الدراسات الفلسطينية" من 
اكرث الدور رصانة وجدية يف اقتفاء مامرسات 
وفضحها.  وتوثيقها  التوسعية  االحتالل 
"السياسة  كتاب  يندرج  االطار  هذا  ضمن 
يتوقف  وآفاها".  االغوار  تجاه  االرسائيلية 
عند  هنا  حنيطي  احمد  الفلسطيني  الباحث 
دراسته  تتناول  اذ  االهمية.  يف  غاية  مسألة 
سياسة ارسائيل يف منطقة االغوار حيث متارس 
بناء  خالل  من  الواقع  باالمر  الضم  سياسة 
لسد حاجتها.  املنطقة  املائية يف هذه  املوارد  واالفادة من  املستوطنات 
كام انها تنشئ عىل هذه االرض الخصبة املزارع واملصانع الخاصة بتصنيع 
االنتاج الزراعي. وعليه، صارت االغوار مركزا مهام ورئيسيا يقع يف صلب 

اسرتاتيجيا ارسائيل االستعامرية واالستيطانية التوسعية واالمنية.

يف  الناهي  غالب  هيثم  الباحث  ينطلق   ■
يف  مأسستها  اخفاق  وخفايا  "الدولة  كتابه 
الوحدة  دراسات  )"مركز  العربية"  املنطقة 
العربية"( من واقع ان الدول الغربية سعت 
نقل  اىل  االوىل  العاملية  الحرب  نهاية  بعد 
فعلت  العربية.  املنطقة  اىل  دولتها  منوذج 
ذلك ظنا منها ان املشاكل املجتمعية وحركة 
اينام  املجتمعات،  كل  يف  تتغريان  ال  التطور 
كانت. اال ان هذا االعتقاد رسعان ما اصطدم 
املراد  الدول  يف  وقبيل  وعرقي  طائفي  بواقع 
فصول،  تسعة  عب  فشله.  اىل  ادى  ما  العربية،  املنطقة  يف  تأسيسها 
وارسار  خفايا  عن  اللثام  مميطاً  االشكالية،  هذه  يف  الكاتب  يغوص 
العربية، اهمها اعالن ويسلون  الدولة يف املنطقة  منعت ايضا مأسسة 
العامل من  وقيادة  الغربية،  الحدود  الحرب خارج  نقل  اىل  يدعو  الذي 
وتجهض  منطقتنا  موارد  تستغل  التي  الدولية  املنظامت  ذراع  خالل 

محاوالتنا لبناء الدولة.

للقارئ  صديقة  صارت   ،)1967( روي  انورادا  الهندية  الكاتبة  لعل   ■
العريب بعدما تولت "دار اآلداب" ترجمة مؤلفاتها. الروائية والصحافية 
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تجّنبوا التدخين والكحول، وال تتخّلوا عن التغذية والرياضة 
عظامنا: كيف نحافظ على قوتها وسالمتها؟

ناتالي غّرة
تغذية

مثل  املعلبة  االسامك  والكرنب،  الربوكويل  مثل 
الرسدين والسلمون، املكرسات مثل اللوز، الفاكهة 
بعض  املجفف،  والتني  واملشمش  الربتقال  مثل 
بالكالسيوم،  املدعمة  الحبوب  الخبز،  من  انواع 
عصري الفاكهة، مرشوبات الصويا واملياه املعدنية 

التي تحتوي عىل كميات كبرية من الكالسيوم.

تجنب بعض املأكوالت
السبانخ  مثل  الورقية  املنتجات  بعض  تحتوي 
عىل "االوكزاالت" التي متنع الجسم من امتصاص 
الكالسيوم املوجود فيها. مع ذلك، ال تتداخل مع 
امتصاص الكالسيوم من غريها من االطعمة التي 
تحتوي عليه وتؤكل يف الوقت نفسه. ينطبق اليشء 

من  غالبا  وتدريجا.  بصمت  قوتها  العظام  تفقد 
االكرث شيوعا  االول،  الكرس  يحدث  اعراض.  دون 
تشري  الورك.  او  الفقري  العمود  او  الرسغ  يف 
نساء  ثالث  من  واحدة  نحو  ان  اىل  االحصاءات 
فوق عمر 50 سنة، لديها كرس يرجع اىل اصابتها 
رسطان  مرض  نسبة  من  )اكرث  العظام  بهشاشة 
الثدي(، وواحد من اصل خمسة رجال فوق 50 
الربوستات(.  مرض رسطان  نسبة  من  )اكرث  سنة 
علام ان عوامل كثرية تلعب دورا كبريا يف تحديد 
الوراثة، منط  منها:  نذكر  وكثافتها،  العظام  حجم 
مامرسة  الجيدة،  التغذية  برامج  اليومية،  الحياة 

التامرين الرياضية، تجنب التدخني والكحول.

كيف نقوي العظام ونحافظ عىل متانتها؟
غذايئ  نظام  مثة  الحياة،  مراحل  من  كل  يف 

العظمي، بحيث يحتوي الهيكل العظمي 99% من 
مخازنه. وهو يحافظ عىل مستويات الكالسيوم يف 

الدم، االمر الذي يعترب رضوريا لعمل العضالت.
تتغري كمية الكالسيوم التي نحتاج اليها بحسب 
الكمية املطلوب استهالكها يوميا  مراحل حياتنا. 
النمو  مع  املراهقة  سنوات  خالل  االعىل  تكون 
املرحلة  هذه  خالل  العظمي.  للهيكل  الرسيع 
تكون لدى الجسم القدرة عىل امتصاص الكالسيوم 
املوجود يف املواد الغذائية. مع التقدم يف السن، 
االسباب  من  واحدة  وهي  امليزة،  هذه  تنخفض 
التي تجعل كبار السن ايضا يحتاجون اىل استهالك 

كميات اكرب من الكالسيوم. 

مصادر الكالسيوم يف املواد الغذائية
املصدر  االلبان  منتجات  وكل  الحليب  يشكل 
املنتجات  هذه  بالكالسيوم.  غنى  االكرث  الغذايئ 
لها ميزة اضافية كونها مصدرا جيدا ايضا للربوتني 
والصحة  للعظام  مفيدة  تعترب  التي  واملعادن 
العامة. اضف اىل ذلك الخرض ذات االوراق الخرض 

بحيث  كثافتها  خفض  اىل  ويؤدي  العظام،  يصيب  منهك،  مزمن  مرض  الرتقق 
خطر  ويزداد  به  للمصاب  العظمي  الهيكل  فيضعف  وهشة،  مسامية  تصبح 

تعرضه لكسور

متوازن يعزز صحة العظام ويقويها. هذا النظام 
حرارية  سعرات  يشمل  ان  يجب  واملفيد  الجيد 
والدهون  الربوتني  من  محددة  وكمية  كافية، 
واملعادن  الفيتامينات  كذلك  والكربوهيدرات، 

والسيام فيتامني )D( والكالسيوم. 
التغذية  تساعد  واملراهقة،  الطفولة  مرحلة  يف 
الكثافة  )تصل  العظام  كتلة  بناء  عىل  الجيدة 
اقصاها يف سن الـ20( ما يقلل من نسبة التعرض 
لهشاشتها. لدى البالغني، يساعد اتباع نظام غذايئ 
وقوتها.  العظام  كتلة  عىل  الحفاظ  عىل  متوازن 
دامئة  بالكالسيوم وصفة  الغنية  االطعمة  تشكل 

مهام تغريت االنظمة الغذائية او تنوعت.

منافع الكالسيوم
النسيج  بناء  عىل  رئييس  مساعد  الكالسيوم 

نفسه عىل"phytates" املوجود يف بعض الحبوب 
مثل الفاصوليا املجففة، قشور الحبوب والبذور.

الكافيني وامللح ميكن ان يزيدا فقدان الكالسيوم 
تناولهام.  الجسم. لذا ينبغي ان ال نفرط يف  من 
سلبا  تؤثر  التي  الكحول  تجنب  ايضا  علينا 
ان  اىل  الدراسات  تشري  التي  العظام  صحة  عىل 
تعمل  حيث  ايضا،  تضعفها  الغازية  املرشوبات 
عىل "تهجري" الحليب من النظام الغذايئ لالطفال 

واملراهقني.
 

الفيتامني )D( وعالقته بالكالسيوم
الشمس مصدر الفيتامني )D( الذي يحافظ عىل 
مساعدة  يف  رئيسيا  دورا  ويؤدي  قوية  عظام 

تجديد  الغذاء، وضامن  من  الكالسيوم  امتصاص 
نظام  تاليا  ويعزز  ومتعدنها،  العظام  انسجة 

العضالت املناعي. 
اشهر  خالل  الجلد  يف   )D( الفيتامني  يتكون 
فوق  ما  الشمس  الشعة  التعرض  بفعل  الصيف 
البنفسجية. اي ما يتعلق باالطفال والكبار يجب 
تعريض الوجه واليدين ملدة اقل من 10 اىل 15 
دقيقة يوميا للشمس، خارج ساعات الذروة )قبل 
تكون  الثانية ظهرا(. عادة  العارشة صباحا وبعد 

هذه املدة كافية بالنسبة اىل معظم االفراد.
 )D( يتعرض االطفال اىل نقص شديد يف الفيتامني
ما يؤدي اىل تأخر النمو وتشوه العظام املعروفة 
باسم الكساح. لدى البالغني ايضا، مثة حالة مامثلة 

تسمى لني العظام.
ان النسبة القليلة من هذا الفيتامني ميكن ان تؤدي 
اىل ارتفاع خطر التعرض لهشاشة العظام، وزيادة 
الذين  السن  كبار  لدى  ارضا  السقوط  احتامل 

تضعف عضالتهم بسبب نقص هذا الفيتامني.
ميكن ايضا الحصول عىل الفيتامني )D( من الغذاء 
واملكمالت الغذائية. وهذه الزيادة تحصل خالل 

اشهر الشتاء لسكان شامل خطوط العرض.
معروف ان كبار السن اكرث عرضة لنقص الفيتامني 
)D(، الن نادرا ما يتعرض الذين يعيشون يف بيوت 
التمريض الشعة الشمس، والن بدءا من عمر 60 
هذا  انخفاض  توليف  عىل  للجلد  قدرة  ال  سنة 

الفيتامني.
واقيات  استخدام  مثل  اخرى  عوامل  هناك 
ان  علام  الجلد،  تصبغ  من  اكرب  درجة  الشمس، 
 .)D( وزيادة يف املهن املغلقة يقلل من الفيتامني

هناك توصيات لتناوله بحسب الفئة العمرية.
سمك  تشمل  الفيتامني  لهذا  الغذائية  املصادر 
وصفار  واملاكريل  والرسدين  والتونة  السلمون 

البيض.

)mg/day( كمية الكالسيوم خالل اليوم

االطفال
400-300من 0 اىل 6 اشهر
400من 7 اىل 12 شهرا
500من1 اىل 3 سنوات
600من 4 اىل 6 سنوات
700من 7 اىل 9 سنوات

املراهقون 
1300من 10 اىل 18 سنة

النساء
)menopause( 191000 سنة اىل فرتة انقطاع الطمث

)menopause( 1300فرتة بعد انقطاع الطمث
1200آخر 3 اشهر من الحمل

1000فرتة الرضاعة

الرجال
1000من 19 اىل 65 سنة

1300من 65 سنة وما فوق

املعدل اليومي للكالسيوم

• ضامن كمية كافية من الكالسيوم يتم تناولها وتلبي التوصيات الغذائية يف البلد او املنطقة املعنية، يف مراحل حياتك.
• الحفاظ عىل امدادات كافية من فيتامني )D( من خالل كمية كافية وآمنة عب التعرض الشعة الشمس، ومن خالل اتباع نظام غذايئ او عب املكمالت الغذائية.

• اتباع حمية غذائية متوازنة تحتوي عىل كمية كافية من الربوتني والكثري من الفواكه والخرض الطازجة.
.)M2 / الحفاظ عىل وزن صحي، علام ان نقص الوزن عامل خطر يسبب هشاشة العظام )مؤرش كتلة الجسم اقل من 18.5 كلغم •

• خسارة الوزن عرب مامرسة الرياضة مثل امليش والجري ومزاولة االلعاب الرياضية والتدريب والرقص، ما يساعد عىل بناء كتلة العظام لدى الشباب، ويحافظ 
عىل كثافتها  عند البالغني، ويبطئ فقدانها لدى كبار السن.

• تجنب التدخني النه يعيق عمل خاليا بناء العظام، ويزيد من خطر التعرض للكسور.
• تجنب االفراط يف استهالك الكحول. وقد ربط هذا االمر بزيادة خطر التعرض للكسور يف الورك وغريها من كسور هشاشة العظام.

• استخدم امللح والكافيني باعتدال. هذا االمر يعزز فقدان الكالسيوم من الجسم، والسيام اذا كان تناوله غري كاف.

نصائح للحفاظ على صحة العظام
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مقالرياضة
»يورو 2016«: 

داخل امللعب وخارجه
ينتظرها  التي  البطولة  هي  القدم.  كرة  يف  االوروبية  االمم  بطولة  انها 
رمبا  او  تنافس  التي  البطولة  هي  فقط.  االوروبية  القارة  وليس  العامل 

تتفوق عىل كأس العامل. 
التي  اوروبا  كأس  استضافة  برشف  فرنسا  فازت  عندما  اعوام  ستة  قبل 
تضم للمرة االوىل 24 منتخبا، تحمست كل منتخبات اوروبا للتأهل اىل 
املدن  واىل  باريس،  واالناقة  الجامل  عاصمة  اىل  والحضور  البطولة،  تلك 

الفرنسية املضيفة ملحاولة احراز اللقب.  
هذه الحامسة رسعان ما اصطدمت باحداث نغصت عىل الفرنسيني فرحة 
االرهابية  االعامل  بعد  خصوصا  رعب،  اىل  فرحتهم  فحولت  االستضافة، 
يف  حصلت  التي   ،2015 الثاين  ترشين  يف  وتحديدا  املايض،  العام  اواخر 
مجزرة  اىل  تؤدي  ان  وكادت  دوين«،  »سان  ملعب  محيط  ويف  العاصمة 

كبرية يف امللعب لوال العناية االلهية.
فرضتها  التي  النور  عاصمة  ظلمة  الضاءة  جاء  الذي  الكروي  العرس 
وكروية  وجرحى،  قتىل  اوقعت  ارهابية  اعامل  خالل  من  امنية  احداث 
بالتيني  ميشال  الكروي  فرنسا  رمز  طاولت  التي  الرشوة  فضيحة  نتيجة 
رئيسا  منصبه  من  اقصائه  اىل  وادت  للبطولة  بالده  استضافة  وعراب 
وان  خصوصا  كابوس  اىل  تحّول  »ويفا«،  القدم  لكرة  االورويب  لالتحاد 
االرهابية  االعامل  من  للحامية  االمنية  االجراءات  عىل  املطلق  الرتكيز 
منها  استفاد  الفرنسية  االمنية  القوى  عند  ضعف  ونقاط  ثغرا  اظهرت 
املشاغبون الروس واالنكليز الذين حطموا املحال، واعتدوا عىل الحضور 
القدم  لكرة  االورويب  االتحاد  من  مسبوق  غري  قرار  اصدار  الحقا  ليتم 
الكحول  بيع  منع  تم  التنفيذ، كام  البطولة مع وقف  باقصاء روسيا من 
منتخبي  مباريات  عىل  مشددة  امنية  اجراءات  وفرض  ليل،  منطقة  يف 

انكلرتا وروسيا.
ويف الوقت الذي كانت الفرق تتنافس عىل ارض امللعب، كانت الرشطة 
ثانية،  الشغب من جهة واالرهاب من جهة  الثنايئ،  تتنافس مع  خارجه 
ارهابية،  اعامل  من  املخاوف  تلغ  مل  الشغب  احداث  وان  خصوصا 
فرانس«  التي وجدت يف »ستاد دو  املشبوهة  الطرود  ظهرت من خالل 
يف  »فيلودروم«  ملعب  ويف  والسويد،  ايرلندا  مباراة  قبل  العاصمة  يف 
مارسيليا قبل مباراة فرنسا واملانيا، كام طاول الرعب الحضور يف مباراة 
تم  الذي  اتيان  سانت  غيشار« يف  »غوفري  ملعب  وايسلندا يف  البتغال 
انذار  نتيجة  املباراة  موعد  من  قصري  وقت  قبل  وجيزة،  لفرتة  اخالؤه 

خاطئ.
رغم كل هذه املصاعب واملتاعب واملخاطر، نجحت فرنسا يف االستضافة 
حاجة  يف  كانت  التي  العجوز«  »القارة  هذه  اوروبا،  قارة  خلفها  ومن 
انها قلب  ملحة ورضورية اىل نجاح الدولة الفرنسية لتؤكد مرة جديدة 

العامل وروح كرة القدم.

نمر جبر

مل تفاجئ نتائج فريق هوبس الريايض يف دوري كرة السلة للموسم املايض املراقبني، 
التخطيط  بل جاءت طبيعية ملسار طويل وعمل دؤوب عمره سنوات طويلة من 
والجهد والتعب. فرض الفريق نفسه وحقق ستة انتصارات متتالية يف مرحلة الذهاب، 
واسقط فرقا عىل ارضها، وتربع يف املركز الثاين يف الرتتيب العام الكرث من اسبوعني، 

فاستحق لقب الحصان االسود

من  الخروج  االصابة  مثن  فدفعنا  اسلوبنا، 
املنافسة ومن البطولة.

■  اي اخطأ هوبس واين اصاب؟
يف  الرتاجع  ابرزها  ضئيلة،  كانت  االخطاء   □
االداء بعد ستة انتصارات متتالية. رغم ان هذا 
الرتاجع كان متوقعا، احتجنا اىل وقت غري قصري 
تراجع  حيث  عهده،  سابق  اىل  الفريق  لعودة 
االداء يف مرحلة االياب واحتاج الفريق اىل املزيد 
وكانت  للعودة،  والنفيس  الذهني  العمل  من 
والفوز  االياب  من  االخرية  املرحلة  يف  املباراة 
بعدها  اىت  ايجابية  تحول  نقطة  الحكمة  عىل 
انتصاران متتاليان يف »البالي اوف«. يف اختصار 
موسم ايجايب لهوبس الذي كان الحصان االسود، 

وفرض احرتامه عىل الفرق االخرى.

باتريك  املدرب  مع  التجربة  تصف  كيف   ■
سابا؟ اين يكمن رس النجاح؟

□ تجربتنا املشرتكة ليست جديدة، لكن هذا 
السابق.  من  اكرث  عليها  االضاءة  متت  املوسم 
عالقتنا تعود اىل عرش سنوات خلت قاد خاللها 
سابا كثريين من الفريق يف النادي من الفئات 
العمرية املختلفة، وعارص وعمل مع عدد من 
املدربني االجانب ابرزهم االملاين بيرت شومرز. 
يف تاريخ النادي سابا املدرب الذي واكبنا الفرتة 
الجهات  جهد  يف  يكمن  نجاحه  ورس  االطول. 
الدعم  ابرزه  به  يحوطون  الذين  واالطراف 
الفني  والجهاز  االدارة  من  والثقة  املطلق 
االعداد  مركز  يف  رباط  كلود  جان  واملدرب 
البدين »هايرب يف«، واالهم آلية اختيار الالعبني 
ان  اىل  اضافة  اسلوبه،  مع  يتامشون  الذين 
باتريك مدرب ومدير فني ميلك فنيات عالية 
ومعلوماته  نفسه  تطوير  عىل  يوميا  ويعمل 

وهو يعيش كرة سلة وينام كرة سلة.

■ هل من تغيريات كبرية يف تشكيلة اللبنانيني 
يف املوسم املقبل؟

□  هدفنا االسايس الحفاظ عىل التشكيلة التي 
مع  حاليا  تكب  واالدارة  فردا،  فردا  بها  نؤمن 
الجهاز عىل وضع االسس لتشكيلة املوسم املقبل 

انطالقا من العنرص اللبناين املوجود معنا.

منها  عان  التي  الصعبة  الظروف  رغم 
هوبس  فريق  يكن  مل  االياب،  مرحلة  يف 
الفرق  بني  االقل  املوازنة  صاحب  الريايض، 
الدور  من  بعيدا  االوىل،  الدرجة  يف  العرشة 
االصابة  لوال  فور«  »الفاينال  النهايئ  النصف 
التي تعرض لها العبه املميز االمرييك انتواين 
بربور، ادت اىل خروجه من املنافسة بنتيجة 
كان  بعدما  بريوت  هومنتمن  امام   3  -  2

متقدما 2 - 0.
جاسم  النادي  رئيس  العام«  »االمن  التقت 
املوسم  يف  الفريق  نتائج  يف  وحاورته  قانصوه 
ومسار  املقبل،  للموسم  والتحضريات  املايض، 

البطولة واالنتخابات املرتقبة. 

رئيس نادي هوبس الريايض جاسم قانصوه.    

■ كيف تقّوم مستوى الدوري يف املوسم املايض؟
يف  السلة.  كرة  يف  جديد  لعرص  يؤسس   □
املايض البعيد كان هناك عرص ما قبل الراحل 
العرص  القريب  املايض  ويف  الشويري،  انطوان 

الذهبي يف عهد الشويري، واليوم عرص جديد 
ميكن ان يكون ذهبيا وحتى ماسيا اذا احسن 

املسؤولون عن اللعبة ادارته والتعامل معه.

■ راض عن اداء فريقك؟
بروح  يلعب  فريقنا  دام  ما  راض  من  اكرث   □
لديه  ما  كل  ويقدم  بواجبه،  ويقوم  قتالية 
عن  دامئا  نبحث  نحن  وكمجموعة.  كافراد 
عن  النظر  بغض  املمتع  واللعب  الجيد  االداء 

الربح او الخسارة.

كان  الثامنية  دور  اىل  الفريق  وصول  هل   ■
متوقعا؟

□ ال نحب التوقعات املسبقة يف عملنا. هدفنا 
اخراج  واالوقات  الظروف  كل  يف  الوحيد 
من  العبينا  عىل  لالضاءة  الفريق  من  االفضل 
وتقديم  ثانية  جهة  من  النشء  وعىل  جهة، 
كرة سلة جميلة. بعد االداء الجيد الذي قدمه 
الفريق يف الدوري املنتظم وضامن بلوغ دور 
الثامنية »الفاينال 8«، بتنا نتطلع اىل منافسات 

املربع الذهبي »الفاينال فور«.

■ تقدم فريق هوبس عىل منافسه هومنتمن 
ثم خرس  اوف«،  »البالي  منافسات  0 يف   -  2
ثالث مباريات متتالية يف شكل مفاجئ، ملاذا؟

لصالحنا  انتهت  التي  الثانية  املباراة  يف   □
الفريق  وقائد  االساسيني  العبينا  احد  خرسنا 
دورا  يشغل  الذي  بربور  انتواين  االمرييك 
رئيسيا عىل امللعب. خسارة اي العب آخر غري 
بربور كان ميكن ان تعوض، لكن تأثري غيابه 
عن الفريق كان قاسيا رغم ان بديله االمرييك 
دايفيس دواين العب جيد، ومعدل تسجيله 
يف املباراة بلغ 22 نقطة، لكنها مل تكن كافية 
عىل  وترتكز  دفاعية  فريقنا  اداء  طبيعة  الن 
مع  ليتاقلم  تأخر  ودواين  الجامعي،  اللعب 

عصر جديد يمكن ان 
يكون ذهبيا وماسيا، 
اذا احسن املسؤولون 

عن اللعبة ادارته

رئيس نادي هوبس: 
نتائجنا أكدت صحة خياراتنا
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■ هل سريفع هوبس من موازنة الفريق يف 
املوسم املقبل؟

بلغ  مهام  املوازنة  مع  نتكيف  نحن  ابدا.   □
جيدة  كانت  املايض  املوسم  موازنة  حجمها. 
وعىل  ورعاة  ومحبني  اصدقاء  من  ومؤمنة 
وهي  جرنال«،  »سوسييتيه  مرصف  رأسهم 
املوازنة االصغر بني كل الفرق يف الدرجة االوىل.

االدارة  لتبدأ  حان  الوقت  ان  تعتقد  اال   ■
الجدية  املنافسة  عىل  العمل  يف  مليا  التفكري 

عىل اللقب؟
□ هوبس سيحافظ عىل اسلوبه واسرتاتيجيته 
اي  من  خالية  نظيفة  سلة  كرة  باالضاءة عىل 
والروح  الكيميائية  عىل  رياضية،  غري  اهداف 
القتالية، واالضاءة عىل اكادمييا النادي يف كرة 
الذي  الصاعد  والجيل  النشء  وعىل  السلة 
رياضية  بروح  اكادمييتنا  من  تخريجه  نحاول 
ضمن  نسعى  ان  مينع  ال  هذا  لكن  حقيقية. 
ومنلك  التتويج،  منصات  اىل  الثوابت  هذه 
الفرصة مثل كل الفرق التي ال نقل شأنا عنها 

طاملا لدينا الروح القتالية العالية.

مزهر  عيل  الفريق  موزع  عقد  عن  ماذا   ■
وهل ال يزال مرتبطا مع النادي؟

ملدة  هوبس  نادي  مع  مرتبط  مزهر  عيل   □
سنتني، وال اعتقد انه سيكون مرتاحا خارج اسوار 
النادي الذي برز فيه، والذي امن ويؤمن له كل 
وسائل ومستلزمات الدعم ليربز وينجح ويتالق.

■ كيف تصف تجربة ثالثة العبني اجانب عىل 
ارض امللعب؟

كثرية  اهداف  لديها  كانت  التجربة  هذه   □
وقد تحقق معظمها ابرزها، تخفيض املوازنات 
وبرز  واالثارة  والتشويق  املنافسة  الفرق،  يف 
التي كانت  النتائج  االمر جليا من خالل  هذا 
تبقى مبهمة حتى اللحظة االخرية من املباراة، 
اللبناين،  الالعب  عليها  حصل  التي  واالفادة 
التجربة.  هذه  من  املنتخب  العب  وتحديدا 
االرقام  اىل  العودة  يجب  النقطة  هذه  يف 
االمر  بابراز هذا  كفيل  والوقت  واالحصاءات، 
سلبا ام ايجابا. وانا اؤيد نظرية ان تجربة ثالثة 

العبني اجانب افادت العب املنتخب الوطني 
وارتقت به اىل االفضل.

■ كيف تقّوم مستوى التحكيم؟
□ من افضل املستويات مقارنة بحكام آسيا. 
لتمتني  اساسية  امور  ثالثة  مع  زلت  ما  لكن 
الحكم وتثبيته: اوال دعمه وحاميته، ثانيا صقله 
هذه  اخطأ.  حال  يف  محاسبته  ثالثا  وتدريبه، 
العوامل اذا توافرت وطبقت بطريقة صحيحة 

وسليمة، يصبح الحكم اللبناين االفضل عامليا.

■ هل كان فريقك مستهدفا وظلم تحكيميا؟ 
□ كيف نقيم الظلم؟ نعم حصلت اخطاء مع 
كل الفرق، وحصل ايضا مع هوبس، وهذا االمر 

طبيعي وانساين. لكنه مل يكن ابدا مستهدفا.

■ هل ال يزال هوبس داعام للحكم اللبناين، وملاذا؟
عارصت  املتواضعة،  تجربتي  خالل  من   □
قليلة  قلة  وهم  بعضهم  كرثا  اجانب  حكاما 
جيد، والبعض اآلخر ارتىش و»طلعت ريحتو«. 
انا اؤمن ان الحكم اللبناين ال يتجرأ عىل قبول 
رشوة يف دوري قوي يف بلد صغري مثل لبنان، 
الخروج  من  مامثل  عمل  اي  منع  ميكن  ال 
احيانا  ولكنه  نزيه،  اللبناين  الحكم  العلن.  اىل 
يجعله  وجامهريي  معنوي  لضغط  يخضع 
طبيعي  امر  وهذا  صائبة.  غري  قرارات  يتخذ 
الصقل  دورات  خالل  من  ويتحسن  يتطور 

واجراءات الحامية.

التي رافقت مباريات  ■ كيف تقرأ االحداث 
الدور النهايئ؟

ارض  عىل  البطولة  تنتهي  ان  نتمنى  كنا   □
يف  الكأس  الفائز  الفريق  ويتسلم  امللعب 
ظروف طبيعية وعادية. االحداث التي حصلت 
مؤسفة، وعكست صورة سلبية علام اننا حذرنا 
نتمناه  ما  اليها.  الوصول  من  كثرية  مرات  يف 
وحاسام  صارما  يكون  ان  املقبل  االتحاد  من 
االجراء  املرعية  واالنظمة  القوانني  تطبيق  يف 
والالعبني  االندية  وحامية  االوىل،  املباراة  من 
واملدربني والحكام، ويكون االب الصالح للعبة 

من دون مسايرة او حسابات ضيقة.

الحكمة  تخسري  االتحاد  قرار  عن  ماذا   ■
ورد   ،20  -  0 الريايض  امام  السادسة  املباراة 

الطعن الذي تقدم به الفريق الخارس؟
□ االتحاد طبق القانون رغم انه تجاهله يف 
وحاسام  صارما  دامئا  كان  لو  سابقة.  مرات 
يف التعامل مع املخالفات ملا وصلت االمور 
ان  مينع  ال  هذا  لكن  اليه.  وصلت  ما  اىل 
ومطابقا  صائبا  كان  اتخذه  الذي  القرار 
ال  حتى  رضوريا  كان  وتطبيقه  للقانون، 
عقباه.  تحمد  ال  مكان  اىل  اللعبة  تنزلق 
عن  صدر  الذي  الطعون  لجنة  قرار  كذلك 
مطالعة  قدموا  ورشفاء  قانونيني  اعضاء 

قانونية دقيقة وشفافة.

■ هل تعترب ان فريق الحكمة كان مستهدفا؟
نقبل  ال  كام  مستهدفا.  كان  انه  اعتقد  ال   □
وال نرىض بأن يكون اي فريق مستهدفا وعىل 

رأسهم فريق الحكمة. 

■ كيف تقرأ االنتخابات العتيدة لالتحاد؟
والتعب  للعمل  جاهزة  تركيبة  اي  ندعم   □
واىل  كبري،  عمل  اىل  حاجة  يف  السلة  كرة  الن 
اللعبة  يحبون  املسؤولية،  يتحملون  اشخاص 
ويغارون عىل مصالحها ومستعدين للتضحية 

من اجلها. 

■ هل سيكون لهوبس ممثل يف االتحاد العتيد؟
□ سيكون لنا مرشح، ونحن نعترب ان اي عضو 
يف اللجنة االدارية لالتحاد ميثل كل النوادي. اذا 
متكنا من تسمية احد االعضاء فهذه مسؤولية. 
والقدرة  الكفاية  لديه  من  اال  احدا  ارشح  لن 

عىل العمل وبذل الجهد.

■ هل تتوقع معركة انتخابية؟
يف  انتخابية  معركة  ال  ان  يل  يقول  □ حديس 
ودعم  تأييد  يف  نتأخر  لن  السلة.  كرة  اتحاد 
ويكون  متجانسا،  عمل  مرشوع  يطرح  من 
قادرا عىل تنفيذه. هناك كثريون لديهم هذه 
املواصفات وهوبس دامئا عىل تواصل مع بقية 

النوادي للخروج مبوقف موحد.
ن. ج

رياضة
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كذلك بحسب التقنيات واملستوى الذي يتمتع به 
كل العب. 

يطلق عىل املواجهة او املنازلة بني الالعبني اسم 
خاصة  بذلة  العب  كل  يرتدي  حيث  "راندري"، 
الفرشات  من  بساط  عىل  تجري  مختلف.  بلون 
بني 196 مرتا  ترتاوح مساحتها  "تاتامي"  الخاصة 

مربعا حدا ادن، و256 مرتا مربعا حدا اقىص. 
ميكن تحقيق الفوز عرب اربع طرق هي: 

• الرضبة القاضية )االيبون( "Ippon": من يحققها 
اوال يكون قد ربح املقابلة حتى وان مل ينته وقتها. 

اسقاط  عند  تحتسب  نقطة  نصف  "الوزاري":   •
الخصم عىل االرض وتثبيته ملدة 25 ثانية. 

• "يوكو": ربع نقطة تحتسب عند اسقاط الخصم 
عىل جنبه وتثبيته ملدة 15 ثانية. 

• "كوكة": مثن نقطة تحتسب عن اسقاط الخصم 
وتثبيته ملدة 10 ثوان. 

اذا تعادل الالعبان يتم اللجوء اىل النقطة الذهبية، 
اي ان اول من يسقط خصمه يفوز باملباراة. وهي 
عام  اوملبياد  يف  االوىل  للمرة  استخدمت  طريقة 
2004. محليا يرتاوح عدد الالعبني املسجلني عىل 

دخلت الجودو االلعاب 
االوملبية عام 1932، ثم 

خرجت لتعود بعد 32 عاما 

رياضة
نمر جبر

الجودو كلمة يابانية تعني الطريق اللني او االسلوب الراقي. رياضة وفلسفة انشأها 
الدكتور جيغورو كانو، وطورها انطالقا من الفن القتايل "جيو جيتسو"، بعدما حذف 

منها عددا من التقنيات الخطرية، ما فتح الباب امامها  لدخول االلعاب االوملبية

جيغورو  الدكتور  الجودو  رياضة  مؤسس  تحّدر 
املادية  االمكانات  متلك  مرموقة  عائلة  من  كانو 
والعالقات االجتامعية، ما ساعده عىل نرش لعبته 
هذه، اىل اتقانه االنكليزية بطالقة خالفا ملامريس 
الرياضات القتالية اآلسيويني ومدربيها الذين كان 
يعيبهم عدم اتقانهم اي لغة اجنبية، وتقوقعهم يف 
مناطقهم، وتاليا غيابهم عن االحتكاك بالحضارات 

والثقافات االخرى.
الجودو  سنة 1882 اسس كانو مدرسته لتعليم 
التي  يف طوكيو، واطلق عليها اسم "كودوكان"  
تعني "مكان تعليم الطريق". بعد انتهاء الحرب 
فرتة  اللعبة  شهدت   1945 عام  الثانية  العاملية 
حتى  تدريجا  تصاعدت  اليابان  خارج  ازدهار 
نالت  اعرتاف العامل بها. ظهرت للمرة االوىل يف 

الرئيس الرويس فالدميري بوتني خالل احدى املسابقات العاملية.

رئيس االتحاد اللبناين للجودو املحامي فرنسوا سعاده.

اوملبياد 1932 يف لوس انجلس كاول رياضة قتالية 
تدرج يف االلعاب االوملبية، واقترصت املشاركة يف 
غابت  ثم  االناث.  دون  من  الذكور  عىل  حينها 
االلعاب  يف  عاما   32 بعد  جديد  من  لتعود 
االوملبية يف طوكيو عام 1964 لفئة الذكور ايضا 
من دون االناث اللوايت انتظرن حتى عام 1988 

لتصبح رياضة تدرج رسميا يف االلعاب االوملبية 
الصيفية يف سيول.

جاء  الجودو  بلعبة  االوملبي  االعرتاف  ان  صحيح 
وان  االخرى،  القتالية  بالرياضات  مقارنة  متأخرا، 
الكاراتيه  اىل  بالنسبة  متواضعا  يعترب  تاريخها 
وبعض الفنون القتالية القدمية، لكن االصح ايضا 
انها كسبت شعبية قياسية مكنتها من ان تنترش 
املختلفة،  االعامر  والنساء يف  الرجال  بني  برسعة 
ويف كل انحاء البالد، عىل اعتبار انها افضل طريقة 

للرتبية البدنية والدفاع عن النفس.
تخضع  الجودو  رياضة  كثريون،  يظن  ما  بخالف 
جدا  صارمة  لقواعد  القتالية  الرياضات  كسائر 
الفلسفية  الناحيتني  من  ترتكز  االنضباط.  اهمها 
واالخالقية عىل مبدئني: "Jita-kyoei" اي التعاون 
اآلخرين،  سعادة  اىل  للوصول  املتبادل  والتفاهم 
االقتصادي  االستثامر  اي   "Sei-ryoku-zenyo"و
التي تطلق  للعقل والبدن. و"الجودوكا" )الصفة 
ابعد  اىل  مسامل  انسان  الجودو(،  رياضة  عىل 
الحدود. كلام تقدم درجة عىل سلم اللعبة ازداد 
انضباطا ورصانة. "الجودوكا" ال ميكن ان يعتدي 
عىل احد، وهو يدرك جيدا انه تعلم اصول هذه 
اللعبة وفنونها ليدافع عن نفسه، وليس ليهاجم 
مامرسة  طريقة  ان  حتى  يظلمهم.  او  اآلخرين 
هذه الرياضة تدل عىل رقي المتناه يف التعامل مع 

الخصم مهام عال او دنا شأنه. 
للجودو ثالث تقنيات اساسية: االسقاط، الفرملة، 
الهجوم. تعترب السالمة هي االساس يف هذه اللعبة. 
تالميذهم  تعليم  عىل  املدربون  يحرص  لذلك 
يشء  اي  قبل  انفسهم  ليحموا  وتقنيات  اساليب 
آخر. مامرسة هذه اللعبة ال تقترص عىل الرياضيني 
الهواة واملحرتفني فقط، فثمة دوائر رشطة يف عدد 
اساليبها  احدث  عنارصها  تلقن  العامل  دول  من 
دفاعية  بطريقة  باالمن  للمخلني  التصدي  بهدف 
والتحضري،  التدريب  طريقة  اما  ومتطورة.  راقية 
فتختلف رغم ان القانون موحد. التامرين تختلف 

رياضة الجودو: 
عراقة، قّوة، رصانة، إنضباط

كشوفات االتحاد اللبناين للجودو بني 800 و950 
عىل  موزعني  العمرية  الفئات  من  والعبة  العبا 
25 ناديا، يشاركون سنويا يف اكرث من 25 مسابقة 

وبطولة ينظمها االتحاد عىل مدار السنة. 
يرتأس  الذي  سعاده  فرنسوا  املحامي  يخفي  ال 
االتحاد منذ عام 1994، بعدما حمل لقب بطولة 
لبنان مرات كالعب ثم تدرج مدربا وحكام ورئيسا 
املنصب  يتبوأ  ان  قبل   1981 عام  الفنية  للجنة 
االعىل يف االتحاد، الصعوبات الكبرية التي يواجهها 
الدولة: "مل  اتحاده نتيجة عدم وجود متويل من 
يتلق االتحاد اي مساعدة مادية من الدولة منذ 
مساعدات  ان  وكشف  سنوات".  ثالث  من  اكرث 
اللجنة التنفيذية للجنة االوملبية اللبنانية "تقترص 
عىل تحضري الالعبني من دون االلتفات اىل االتحاد". 
رغم الصعوبات، ال يخفي سعاده تفاؤله مبستقبل 
اللعبة من خالل مجموعة من الالعبني الواعدين 
امثال كارين شامس وليا فرحات وكيفني نيقوالوس 
يحققون  الذين  من  وغريهم  زياده  ودانيال 
والخارجي،  املحيل  الصعيدين  عىل  جيدة  نتائج 
وتحديدا يف بطولة غرب آسيا وااللعاب االسيوية 
والفرنكوفونية: "سجل الجودو يف املحافل القارية 
الالمعة  واالسامء  الجيدة  بالنتائج  زاخر  الدولية 
من  وعدد  حشاش  ورودي  صيقيل  فادي  مثل 
الالعبني الذين حققوا مراكز متقدمة يف بطوالت 

عربية وقارية ودولية". 
امام  لبنان  يكون  ان  االتحاد  رئيس  يستبعد  ال 
االلعاب  يف  ميدالية  الحراز  مسبوقة  غري  فرصة 
الربازيلية  العاصمة  يف  املقررة  الصيفية  االوملبية 
املميز  الالعب  )ريو 2016( عرب  ريو دي جانريو 
الربازيلية:  الجنسية  يحمل  الذي  الياس  ناصيف 
"الياس مرشوع ميدالية اوملبية للبنان بعد غياب 
لبنان عن منصات التتويج دام اكرث من 45 سنة". 
التي  الربازيل  يف  يقيم  الذي  الياس  ان  وكشف 
رسميا،  مسجلني  والعبة  العب  ماليني   4 تضم 
تحرض لاللعاب االوملبية عىل نحو جيد من خالل 
املشاركة يف عدد من الدورات مع مدربه، وحقق 
املركز االول يف اربع بطوالت عاملية جرت يف االشهر 
املاضية حيث واجه ابطال العامل وتغلب عليهم: 
"االنظار تتجه اىل الياس محليا ودوليا الن حظوظه 

باحراز ميدالية مرتفعة جدا".

بوتني  ُيتقن الجودو 
ويحمل الحزام "دان" الثامن

يف 10 ترشين االول 2012 اعلن االتحاد الدويل للجودو ان الرئيس الرويس فالدميري بوتني حصل 
عىل حزام "دان" الثامن يف لعبة الجودو. 

االعالن جاء عىل لسان رئيس االتحاد الدويل للجودو ماريوس فيزير الذي قال "انه لرشف عظيم 
ان يكون يف صفوف العبي الجودو شخصية مثل الرئيس بوتني، وهو اسمى تعبري عن قيم الرياضة 

يف العامل". 
وكان ورد يف بيان صحايف صدر عن االتحاد الدويل "ان فالدميري بوتني، الرئيس الفخري لالتحاد 

الدويل للجودو، واحد ابرز رؤساء البلدان الرائدة يف العامل، يعتب سفريا مثاليا لرياضة الجودو".
من املعروف عن الرئيس بوتني الحائز لقب "استاذ" يف الجودو، حبه وشغفه بعدد من االلعاب 
الرياضية، ابرزها الجودو والتزلج عىل الجبال. وسبق له ان احرز لقب بطولة سان بطرسبورغ 
اكرث من مرة، وهو ميارس ايضا مصارعة السامبو منذ كان يف الحادية عرشة من عمره، ويحمل 

الحزام االسود يف الكاراتيه.
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رياضة

البازيلية فرناندا كولومبو اوليانا اجمل حكام كرة القدم.

ملعب نادي انرت ميالن. 

الحكم أوليانا تخطف األضواء

680 مليون دوالر النتر ميالن 
من »صنينج« الصينية

اشرتت املجموعة الصينية التجارية »صنينج« 
68،55% من اسهم نادي انرت ميالن االيطايل 

كرة  النساء يف  الحكام  اجمل  اوليانا عىل عرش  كولومبو  فرناندا  الربازيلية  ترتبع 
القدم وافضلهن. وهي تعمل كحكم راية مساعد يف االتحاد الربازييل لكرة القدم 

بعد التوقيع معها من االتحاد الدويل لكرة القدم »فيفا«.
فرناندا التي تبلغ من العمر 27 عاما، شاركت يف قيادة مباراة يف مسابقة كأس 
الربازيل سنة 2014 حني فاز ساو باولو عىل يس آر يب 3 – 0. وهي غالبا ما سعت 
اىل الوصول اىل قيادة املباريات الكربى، حتى تحقق مسعاها عندما شاركت يف 
 ،2014 – اتلتيكو مونريو وكروزيرو يف دوري موسم 2013  قيادة مباراة فريقي 
فريناندا  من  االضواء  من خطف  يتمكن  مل  الذي  رونالدينيو  النجم  فيها  وشارك 

التي تحمل شهادة مدربة شخصية يف اللياقة البدنية املائية.
الدرجة  تعترب ويندي تورنر اول امرأة حكم مساعد شاركت يف قيادة مباراة يف 
املمتازة يف الدوري االنكليزي لكرة القدم »برميري ليغ« موسم 1995 – 1996. اما 
مواطنتها آمي فرين فكانت اول امرأة حكم رئييس تقود مباراة يف الجولة االوىل 

من مسابقة الكأس سنة 2013.

 680( اورو  مليون   600 بني  ترتاوح  بقيمة 
تبقى  ان  عىل  مليون.  و700  دوالر(  مليون 

املهاجم كريستيانو رونالدو يرتدي الحذاء االرسع يف العامل.

الحذاء األسرع في العالم
كشفت رشكة »ناييك« االمريكية لصناعة االحذية وااللبسة واملعدات الرياضية ان 
حذاءها الجديد »مركوريال سوبر فالي« )Mercurial Superfly( صمم انطالقا 
الذي  الرسعة  الفوروموال،  وهو  سباقات  سيارات  عليه  ترتكز  الذي  املبدأ  من 

يعترب العامل الرئييس يف هذه الرياضة. 
واكدت الرشكة االمريكية ان الحذاء يعترب االرسع بناء عىل تصميمه الفريد. وقد 
كريستيانو  الربتغال  منتخب  وكابنت  االسباين  مدريد  ريال  فريق  مهاجم  ارتداه 
الفوز من رضبة  اصابة  القدم، وسجل  االبطال يف كرة  نهايئ دوري  رونالدو يف 

ترجيح عىل اتلتيكو مدريد. 
وقال نائب املدير يف »ناييك« ماكس بالو: »يف عامل الفورموالـ  1 يجهد املصممون 
اعىل  اىل  فيها  الرسعة  نسبة  لرفع  السيارة  يف  لوضعها  القطع  افضل  لتصميم 
مستوى. نحن يف »ناييك« اعتمدنا املنطق عينه يف التصميم، واخرتعنا نظام رسعة 

جديد يف الحذاء«.

املدرب البتغايل جوزيه مورينيو.البابا فرنسيس االول.

املدّرب مورينيو 
في دور البابا صوتًا

اكد منتج الفيلم السيناميئ عن القصة التي 
الربتغالية والتي  تدور حول مدينة فاطمة 
املتكرر  الظهور  فيها عدد كبري من  شوهد 
للسيدة مريم العذراء، بداية القرن املايض، 

ان املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو املدير 
االنكليزي  يونايتد  مانشسرت  لفريق  الفني 
فرنسيس  البابا  االعظم  الحرب  دور  سيؤدي 

االول بالصوت. 

االنتاج  رشكة  فان  عدة،  لتقارير  وطبقا 
الحصول  من  متكنت  الفيلم  عن  املسؤولة 
يف  املختصة  الدوائر  من  املوافقة  عىل 
يف  مورينيو  املدرب  ملشاركة  الفاتيكان 
باربع  صوته  وضع  خالل  من   الفيلم، 
االنكليزية  االسبانية،  الربتغالية،  لغات 
بالبابا  املتعلقة   املشاهد  عىل  وااليطالية 
هذه  يتقن  مورينيو  كون  فرانسيس، 
بطوالتها  يف  التدريب  وتوىل  جيدا  اللغات 

لسنوات عدة.
دور  يف  الفيلم  يعرض  ان  املقرر  ومن 
مع  تزامنا   ،2017 ايار   13 يف  السينام 
العذراء يف  السيدة  االحتفال املئوي لظهور 
املدينة الربتغالية وحاميتها ثالثة اطفال، يف 
الربتغايل  التاريخ  يف  القصص  اشهر  احدى 

الحديث.

االعامل  رجل  سيطرة  تحت  الباقية  االسهم 
اىل  انضم  كان  الذي  توهري  اريك  االندونييس 
مجموعة ماليك النادي يف ترشين الثاين 2013، 
كان  التي  االسهم  من   %30 اشرتى  بعدما 
ميتلكها املالك االسبق للنادي االيطايل ماسيمو 

مورايت. 
يذكر ان فريق انرت ميالن مل يتمكن من الفوز 
بلقب الدوري االيطايل منذ عام 2010، حني 
الفني  املدير  التدريبي  الجهاز  يقود  كان 
املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو الذي احرز 
ودوري  والكأس  الدوري  ثالثية  الفريق  مع 
النادي  وان  خصوصا  االورويب.  االبطال 
ويغيب  الحني  ذلك  منذ  صعوبات  يواجه 
عن منصات التتويج عىل الصعيدين املحيل 

واالورويب.
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عموديًاأفقيًا
-1 منطقة جبلية مستقلة يف جمهورية 

آذربيجان ال تلقى االعرتاف الدويل 
بها عاصمتها ستيباناكريت -2 ممثل 

لبناين مشهور – سفلة الناس -3 اوثق 
العقدة – تهيأ للحملة يف الحرب – من 

الحيوانات – سامد االرض الطبيعي 
-4 تحول غذايئ يف خاليا الجسم – 

للنفي – جدي املعزى الصغري بالعامية 
– نعم باالجنبية -5 ملكة جامل لبنان 

عام 1996 – عمالق مفرط الطول 
-6 للتحذير – يتباهى ويعتز -7 قّوى 
العالقات االجتامعية وثّبتها – احدى 

الواليات االتحادية الست عرشة املكونة 
لجمهورية املانيا -8 تلهّب واضطرم – 

والية يف الجزائر قاعدتها ورقلة – خالف 
حارض -9 عائلة عارضة ازياء ومغنية 

لبنانية – عائلة ممثلة انكليزية لعبت 

دورا مميزا يف سلسلة افالم هاري بوتر 
-10 مدينة بوذية مقدسة عاصمة 

التبت – من االمراض – العب كرة قدم 
برتغايل -11 اطالع وتعمق يف املوضوع 

– ابو البرشية – قبل اليوم -12 من 
اسامء الغراب او جازم وقاطع – مدينة 

لبنانية – كرس الخبز باالصابع -13 
طاف بالليل يحرس الناس ويكشف 

اهل الريبة – يتخلص من االموال 
املزورة – قلب الثمرة – احد مترصيف 
جبل لبنان زمن الحكم العثامين -14 

اطول نهر يف املغرب – البعيد واملستوي 
من االرض -15 ممثل لبناين راحل – 

عاصمة اوروبية      

-1  اعالمي لبناين خريج ستديو الفن 
عام 1996 – دولة افريقية -2 من اهم 
مرافئ البحر االسود – تسمية للهاتف 
الخليوي باللغة العربية – لقب االمري 
-3 شاب ال خبة له – اعمى – صّوره 
عىل ورقة – صّوت الرصاص -4 ساحة 

معركة وحرب – للنداء – احرف 
متشابهة – يأيت بعد -5 خصب – مدينة 

امريكية عاصمة والية نباسكا – موضع 
يعمل فيه اصحاب املواهب كالرسامني 

والنحاتني -6 سكران يف اول سكره 
– طاووس صغري – من الحبوب -7 

فوالذ – مدينة لبنانية – دولة اوروبية 
-8 عكسها رضب بالسيف – تجاوز 

الحد واالعتدال او خالف تقتري – 
شعور – يجري يف العروق – حرف جر 
-9 عاصمة بشكرييا الروسية – خسارة 

وهالك – والدة -10 اخت صالح الدين 
االيويب ُتعرف بالصاحبة – حّن اليه 

واشتاق او ريح يهب من الرشق -11 
للتمني – رسب من الطيور – مدينة 
يف مرص عىل النيل يف محافظة اسوان 

– نوتة موسيقية -12 احسان – ثرى – 
شعر بالغرور – عائلة كاتب وفيلسوف 
فرنيس راحل -13 ذو عزة وغلبة – اسم 
ُتعرف به قارتا اوروبا وآسيا معا – ادق 
واكرس -14 قطعة من خشب ُيسد بها 

ثقب يف الحائط ليسُهل دق املسامر 
وتثبيته فيه – يتأوه املريض من الوجع 

– معزول ومطرود من وظيفته -15 
ممثل لبناين راحل – البوليس السيايس 
يف املانيا النازية خالل الحرب العاملية 

الثانية 

املتقاطعة الكلمات 
إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com

مثل في الدائرة

اللعبة  شروط 
هذه اللعبة مكّونة من كرة 

يف داخلها حروف مكررة 
واملطلوب شطب كل حرف 

مكرر ثالث مرات يف كل من 
الخانات ليتبقى لنا يف كل خانة 

أحرف غري مشطوبة تشكل 
الكلامت املطلوبة للوصول 
اىل املثل املأثور من األمثال 

اللبنانية الشعبية

 ثل في الدائرةم
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اللعبة  شروط 
إبحث عن الكلامت املدّونة أدناه 

واشطبها يف كل اإلتجاهات. أما 
الحروف املتبقّية بانتظام دون تشطيب 

فسوف تشكل الكلمة الضائعة  

الكلمة الضائعة مكونة من 9 حروف: 
راقصة رشقية لبنانية راحلة

اليسار كركال – اماين – اغراء – بديعة 
مصابني – تحية كاريوكا – حظ – رنني 
– زيزي – دينا – سامية جامل – سام 

املرصي – سحر حمدي – سامرة – 
سهري – شمس – صافيناز – عال رامي 

– غادة بشور – فريدة – فيفي – كيتي 
– لويس – مي سعيفان – ناديا جامل 
– نارميان – نعيمة – نجوى – هويدا 

الهاشم – هال رمزي – وعد                                             

الضائعة الكلمة 
 الكلوت الضائعت

 
 

 ي د ش ا ل ك ر ك ر ا ش ي ل ا
 ث ي م د ش ى ا د ي ا ج م ا ل
 ي ى ظ م م ي ش ع ي ف ا ى ث ا
 ك ا ا ر و ظ ب ة د ا غ ى ح م
 ا ر ي ش م ا ا ل م ص ر ي ي ظ
 ة م ى ز ب ة د ي ر ف ي ف ة ا
 ش ي ا ي ي ى ع ي م ة و ي ك ھ
 ح م ا ى ى ز ش د ع و ج ف ا ل
 ر ا غ ي ي ر ي ح ظ ث ى ي ر ا
 ح ر ر ش ر ز ا ى ي ف ا ص ي ا
 م ا ا و ي ز م ر ا ل ھ ر و د
 د ل ء ل ى ا ر ي م ا ى ي ك ي
 ي ع ل ا م ج ة ي م ا ش ھ ا و
 ب د ي ع ة م ص ا ب ى ي ش ش ھ

 
 

 راقصت شرقيت لبٌاًيت راحلت :حروف 9الكلوت الضائعت هكىًت هي 
 

 –رًيي  –حظ  –تحيت كاريىكا  –بديعت هصابٌي  –اغراء  –اهاًي  –اليطار كركال        
 –ضهير  –ضوارة  –ضحر حودي  –ضوا الوصري  –ضاهيت جوال  –ديٌا  –زيسي 
 –لىضي  –كيتي  –فيفي  –فريدة  –غادة بشىر  –عال راهي  –صافيٌاز  –شوص 

هسي هال ر –هىيدا الهاشن  –ًجىي  –ًعيوت  –ًاريواى  –ًاديا جوال  –هي ضعيفاى 
                                             وعد  –

                 الكلمات المتقاطعة  

                          

            
            
            

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افقٌا

منطقة جبلٌة مستقلة فً جمهورٌة آذربٌجان ال تلقى االعتراف الدولً بها  -1
اوثق العقدة  -3سفلة الناس  –ممثل لبنانً مشهور  -2اناكٌرت عاصمتها ستٌب

 -4 الطبٌعً سماد االرض –من الحٌوانات  –تهٌأ للحملة فً الحرب  –
 –جدي المعزى الصغٌر بالعامٌة  –للنفً  –تحول غذائً فً خالٌا الجسم 

 -6عمالق مفرط الطول  – 1996ملكة جمال لبنان عام  -5نعم باالجنبٌة 
احدى  –وثّبتها العالقات االجتماعٌة قّوى  -7ٌتباهى وٌعتز  –للتحذٌر 

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

و ن ك س ي ر يا ة د يج ة ح ن لي ا غ و ل ن م

 40 =

ج م ح مج ي ل د ا وة د ا ق م و يا ط ة ل م ا

 22 =

و م م ث ات ق ة ي بز ل و ا و لد غ ي ت ر

 44 =

ل ط و و نر ق ة مھ ر ي و تن ي ا س م ت و

30 =

װװװװ
27453925

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

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

غرفة القٌادة فً السفٌنة

طرٌق مختصرة
دولة آسٌوٌة حبٌسة بٌن الصٌن وروسٌا ال تطل على بحار مفتوحة

جبل فً تركٌا رست علٌه سفٌنة نوح

              حروف مبعثرة                   

ٌُحدث تحوال موضعٌا فً الدم ٌُفرغ من الهواء ل اداة شبٌهة بانبوب زجاجً منتفخ ٌوضع على جسم المرٌض، و
مجموعة من امواج عاتٌة تنشأ من تحرك مساحة كبٌرة من مٌاه المحٌط

قابلة قانونٌة  او َمن تحترف تولٌد النساء

غناء الطائر كالبلبل والشحرور
انهٌار ثلجً كبٌر

ٌُستخدم كوقود فً المحركات النفاثة للطائرات سائل هٌدروكربونً مشتق من النفط ذو رائحة ممٌزة، 
مشٌة متصنعة

قائد عربً فتح الصٌن

مدٌنة فرنسٌة من ابرز معالمها السٌاحٌة سوق السمك الذي ٌعود تارٌخه الى القرن السادس عشر
المصٌبة الكبرى

تتكلم لغة البانتو. قبٌلة افرٌقٌة مشهورة بخصائصها القتالٌة الباسلة خالل عشرٌنات القرن الثامن عشر

فٌل ضخم منقرض كان ٌعٌش فً اوروبا الوسطى قبل ملٌون سنة

حروف مبعثرة

1- اداة شبيهة بانبوب زجاجي منتفخ 
يوضع عىل جسم املريض، وُيفرغ من 

الهواء لُيحدث تحوال موضعيا يف الدم 
2- مجموعة من امواج عاتية تنشأ من 

تحرك مساحة كبرية من مياه املحيط
3- قابلة قانونية  او َمن تحرتف توليد 

النساء 
معاملها  ابرز  من  فرنسية  4-مدينة 
يعود  الذي  السمك  سوق  السياحية 

تاريخه اىل القرن السادس عرش
5-املصيبة الكبى

يعيش يف  كان  منقرض  فيل ضخم   -6
اوروبا الوسطى قبل مليون سنة

7-طريق مخترصة

الصني  بني  حبيسة  آسيوية  دولة   -8
وروسيا ال تطل عىل بحار مفتوحة

9-جبل يف تركيا رست عليه سفينة نوح
10-قبيلة افريقية مشهورة بخصائصها 
القتالية الباسلة خالل عرشينات القرن 

الثامن عرش. تتكلم لغة البانتو 
11-غرفة القيادة يف السفينة

12-غناء الطائر كالبلبل والشحرور 
13-انهيار ثلجي كبري

من  مشتق  هيدروكربوين  14-سائل 
ُيستخدم  مميزة،  رائحة  ذو  النفط 

كوقود يف املحركات النفاثة للطائرات
15-مشية متصنعة

16-قائد عريب فتح الصني

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

مخرج وكاتب سيناريو بولندي )1996-1941(. 
ُيعد من اعظم املخرجني تأثريا يف العامل. من اعامله 
املشهورة "الوصايا العرشة" و "ثالثية االلوان". تويف 

اثر تعرضه لنوبة قلبية حادة.

12+10+9+8 =  خطر قريب الوقوع
1+4+6+7 =  ظاهرة شمسية

15+2+3+5 =  اكرب جزيرة يونانية 
14+11+13+16 =  شقيق زوجي 

 SU DO KU

9 4 6
2 8 9

3 1 5
2 1

5 2
3 6

7 4
8 6 2 3

7 1 5 8

Sudoku مستوى صعب 

9 2
9 4

1 6 2 5
1 6 7

4 5 2
8 2 7 3 4

9 1
7 3 1

3 4 9

Sudoku مستوى وسط

7 9 6 5
5 9 1

1 2 3 7 8
2 5 1 4 9 3

6 7
6 3 7 4
9 8 1 3 6

4 7 2 1 8
1 3

Sudoku مستوى سهل

مستوى وسطمستوى صعب

حلول العدد33
9 2 3 6 5 8 7 1 4
1 6 8 2 7 4 3 5 9
5 4 7 3 9 1 2 8 6
7 1 6 9 4 2 5 3 8
4 8 2 1 3 5 6 9 7
3 5 9 8 6 7 1 4 2
8 9 1 7 2 3 4 6 5
2 3 5 4 8 6 9 7 1
6 7 4 5 1 9 8 2 3

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

Sudoku حل مستوى وسط

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

Sudoku حل مستوى سهل
 SU DO KU حل

مستوى سهلمستوى وسطمستوى صعب

عموديا
-1 حسن كامل الصباح -2 امانوس – را – يحارض -3 يف – هرني 
كيسنجر -4 ظرف – احفور – مها -5 ايروس – خل – آر -6 لز – 
طيف – اكوادور -7 ابنوس – تنورين – يم -8 سك – الويل – البا 
-9 نطايس – واهن – ور -10 بو – لن – املد – هتك -11 شارلكان 
– بم – بريو -12 ابن – اه يا ليل -13 كاب كانفرال – عيسو -14 

وير – دقيق – كب – نول -15 شاغور – االيغواسو 

 افقيا
-1 حافظ االسد – شاكوش -2 سمري يزبك – بابايا -3 نا – فر 
– نورنبغ -4 كنه – وطواط -5 اوناسيس – الكوادر -6 مرسح 
– اسنا – نق -7 يفخ – تيل – نافيا -8 اركوالنو – هرقل -9 الير 
– كولومبيا -10 نوري املاليك -11 بينو – اي – هد – بغ -12 
احج – عدنان – بيع -13 حارم – هيلينا -14 هاري بوتر – سوس 

-15 بركار – ماركو بولو

حل كلمات متقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
-1 سديم -2 اوساكا -3 اراجوز 
-4 سيهانوك -5 الفلز -6 فاغرن 

-7 هديل -8 اورفا -9 شامغ -10 
ساموراي -11 سباسب -12 االبجر 
-13 الطود -14 لوكلري -15 ساجور 

-16 الكري 

لوتشيانو بافارويت 

 بعد حامري ما ينبت حشيش

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
مارادونا

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 
الحرية يف  اقامة متثال  متوز 1886: 

والية نيويورك االمريكية.  

تلفزيوين  بث  اول   :1928 متوز 
بااللوان يف لندن.

بطولة  اول  انطالق   :1930 متوز 
يف  القدم  كرة  يف  العامل  لكأس 

االوروغواي.

اول  فرنسا  اجرت   :1966 متوز 
تجربة نووية لها رسميا يف املحيط 

الهادئ.

معلومات عامة

تحت  يعيش  صغري  حيوان  الخلد 
الحرشات  من  ويقتات  االرض 
من  عليها  يحصل  التي  والديدان 
يف  يعيش  ألنه  الرتبة.  حفر  طريق 
االنفاق، فقد استخدام البرص واصبح 
اعمى. يتكاثر يف لبنان ويقيض عىل 
له  سنحت  اذا  البصلية  املزروعات 
يحفر  ان  استطاعته  ويف  الفرصة، 
ليلة واحدة رسدابا  الرتاب يف  تحت 

يزيد طوله عن مئة مرت.

طرائف
فولتري  الفرنيس  للكاتب  يوما  قيل 
حكم  سيصدر  كتبه  من  كتابا  ان 
فأجاب:  باحراقه،  السلطات  من 
ليس هناك من مشكلة. كتبي مثل 
حبة الكستناء كلام حمصوها ازداد 

االقبال عليها.
  

اقوال مأثورة
 »انني بطبيعتي رأساميل يف احزاين 
احتفظ بها كلها لنفيس، واشرتايك يف 
سعاديت اوزعها عىل كل الناس«                                                                                                                     
   )مصطفى امني(   



110
عدد 34 - تموز 2016

عنده،  والوقوف  االستغراب  عىل  يبعث  يشء  من  ما 
البلدية  االنتخابات  فعلته  الذي  بالقدر  وامامه، 
واالختيارية. محطة دميوقراطية تنموية بامتياز، غلب 
عليها التسييس اىل حد ظهرت كأنها انتخابات برملانية 
من  لبنان  موقع  تعيني  هدفها  وافكار  توجهات  بني 
قضايا املنطقة التي تغيل تحت وطأة رصاعات تكفريية 

وارهابية، تهدد كل إرث حضاري او ثقايف. 
اظهرت هذه املحطة الدميوقراطية ان غالبية اللبنانيني 
ما زالت تدمج بفعالية بني البنى التقليدية االجتامعية 
وبني االطر السياسية كرافعة لبناء املجتمعات والدول 
املتحرضة. بل اكرث من ذلك، تجلت صعوبة التمييز بني 
املعلن من برامج لجهة ما تضمنته من مزاعم تنموية، 
وامُلعلن ايضاً من خطابات سياسية استطاعت ان تجعل 
من البعض يخوض معركة زعامات سياسية كان الهدف 
واستحقاقاتها  السياسة  يف  االستثامر  منها  املتوخى 

املقبلة. اي االنتخابات النيابية والرئاسية.
اخذتها  مختلفة  سياسية  جهات  حامسة  كانت  اذا 
عىل  النتائج  فان  "الغائية"،  طبيعة  من  معارك  نحو 
جميع  عىل  توجب  املختلفة،  ومدلوالتها  طبيعتها 
القوى والكيانات السياسية واملدنية والعائلية التوقف 
اللتني  الدميوقراطية  والحيوية  الخاصة  الدينامية  عند 
تفعيل  اىل  توقاً  القرى واملدن،  اللبنانيون يف  اظهرهام 
العاجز،  السيايس  النظام  يف  الدميوقراطية  اآلليات 
املستفحلة  االزمات  بازاء  الحركة،  عن  املشلول  شبه 

واملرتاكمة عىل كل املستويات ويف شتى االتجاهات. 
اكرث ما ميز هذا االستحقاق الدميوقراطي غياب نقطة 
ارتكاز ميكن الركون اليها يف قراءة الوقائع او استرشاف 
السيايس  نظامنا  يف  القوة  نقاط  لتعيني  املستقبل، 
الضعف  نقاط  او  الخلل  مكامن  وتحديد  وصونها، 
والثغر ملعالجتها، مبا يوفر الظروف املوضوعية لبناء 
البنائها  والجامعة  والعادلة  القوية  العرصية  الدولة 
والقلق.  الهواجس  هلوسات  من  بعيداً  جميعهم، 
الحلفاء  التمييز بني  امكان  االنتخابات  ضاع يف هذه 
كان  التي  الربامج  يف  الفوارق  وكذلك  والخصوم، 
يفرتض ان تكون هي الحكم والفيصل يف االقرتاع لهذا 

واملصالح  والعصبيات  الحساسيات  وليس  ذاك،  او 
الخاصة والضيقة.

اذا كانت نتائج االنتخابات البلدية واالختيارية شكلت 
ميزة نوعية، لكونها اربكت املشهد السيايس العام لجهة 
اغتيال  منذ  البلد  طبعت  التي  الحادة  الثنائية  انهيار 
الرئيس رفيق الحريري، فإن الوضع السيايس صار مفتوحاً 
السيايس  الرصاع  ان  مغاير. مبعنى  نوع  عىل فضاء من 
ينبغي  وصار  املايض،  من  صار   2005 عام  منذ  القائم 
وسجاالتها  خطاباتها  تقويم  اعادة  جميعاً  القوى  عىل 
وتحالفاتها حتى التي وضعت كل اللبنانيني عىل حافة 
الهاوية، وادت يف لحظات ما اىل عطب النظام السيايس 
البلدية  االنتخابات  ان  ذلك  التجاذبات.  جراء  ككل 
العائلية،  االنتخابات  تارة يف مظهر  واالختيارية ظهرت 
اختلط  الحزبية، حتى  االنتخابات  لبوس  لبست  وطورا 
الكل بالكل، فكانت تركيبة غريبة وهجينة، فيها كّم من 
ـ  سيايس   مشهد  امام  لننتهي  والهرطقات،  التناقضات 

اجتامعي يشبه قوس قزح  يف تنوع تالوينه.
عىل  اللبنانيني  اعادت  انها  االنتخابات  هذه  يف  الثابت 
تنوعهم اىل صناديق االقرتاع، كوسيلة انجع واسلم للتعبري 
عن الخالفات وتنظيمها، وذلك خالفاً للحروب املشتعلة يف 
منطقتنا. لكنها ايضاً وضعت االحزاب والقوى والزعامات 
والشعب امام تحد جدي وجوهري أال وهو: كيف السبيل 
اىل تحويل املواقف والربامج التي رفعتها اللوائح الفائزة 
اىل مشاريع قابلة للتنفيذ، تخدم من خاللها مدنها وقراها 

يف كل مجاالت االقتصاد والعمران والتنمية؟ 
االرض  عىل  جديداً  واقعاً  البلدية  االنتخابات  فرضت 
ُيفرتض ان يتبلور يف االنجازات املقبلة، واال فإن هذا ال 
يعني اال شيئاً واحداً هو ان اللبنانيني مل يبلغوا بعد سن 
الرشد السيايس واالمنايئ واالجتامعي، وانهم محكومون 

بعصبيات ضيقة تيسء اليهم واىل مستقبل اوالدهم.

قوس قزح اإلنتخابات البلدية

رئيس التحرير المسؤول
العميد م. منير عقيقي

إلى العدد المقبل




