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في هذا العدد

تفرض الرضورات الوطنية، جراء الرتدي الداخيل الذي ينتاب لبنان، ان يقوم اللبنانيون بواجب الحفاظ عىل وطنهم وكيانه 
ومؤسساته. هذا الرتدي ما لبث يتبدى اكرث فاكرث نتيجة تغليب البعض هواجسه الضيقة عىل الحس الوطني الجامعي، يف 
حني يعاين الشعب اللبناين قلقا مزدوجا من حارضه وعىل مستقبله. قلق مل يعد يف االمكان تبديده باملواقف العامة التي 
يغلب عليها طابع السجال اكرث من كونها تعكس رؤى حقيقية تعرب بهم إىل شاطىء االمان، حيث يجب ان يكونوا، كونهم 

يستحقون وطنا يليق بتاريخهم الحضاري، يؤمن لهم عيشا كرميا وحياة حرة.
واقع الحال يؤرش اىل استحالة جوهرية للقفز فوق التعقيدات التي بلغت اوجها مع االبتعاد الجامعي تقريبا عن تطبيق 

الدستور، وما تضمنه من خطوات اصالحية جوهرية قادرة عىل تأمني االستقرار للبنان سياسيا وامنيا واقتصاديا.
الباعث عىل ما تقدم، هو الوضع الذي انتهينا اليه جميعا بالتزامن مع مناسبتني ساهمتا يف جوانب عدة يف عودة االستقرار 

اىل لبنان هام:
• اتفاق الطائف الذي اوقف الحرب االهلية واطلق العملية الدستورية ـ السياسية.

• القرار االممي 1701 ملواجهة العدوان االرسائييل.
 لهذا، تناولت "االمن العام" يف هذا العدد هذين امللفني اللقاء الضوء عليهام مع شخصيات سياسية ساهمت يف صنعهام، 

بهدف تعيني نقاط القوة والضعف، وازالة اللبس يف ما اعرتاهام من ثغر.
خرب اللبنانيون الدستور الجديد للبالد، او ما اصطلح عىل تسميته "وثيقة الطائف"، منذ 26 عاما، يف ظل طغيان الحديث 
عن ثغر وتفسريات مبهمة. لكن من دون اي مامرسة جدية  لتثبيته واعطاء رشح واحد موحد ملواده ونصوصه، حتى يتم 
بعدها اصدار املراسيم التطبيقية التي تضع النصوص موضع التطبيق، وفق روحية ما قال به اتفاق الطائف وحيثياته 

الوطنية.
 صحيح ان الطائف ليس نصا مقدسا. لكن الحكم عليه يف الراهن من االمور، ينطوي عىل مغامرة قد تطيح البلد برمته 

يف ظل التناحر السيايس افقيا وعموديا. كام ان الكثري من بنوده الجوهرية مل تنفذ بعد:
• االمناء املتوازن كركن اسايس من اركان وحدة الدولة واستقرار النظام. 

• عدم تحقيق عدالة اجتامعية شاملة من خالل االصالح املايل واالقتصادي واالجتامعي. 
• اقرار قانون انتخاب يضمن صحة التمثيل. 

• تأخر استحداث مجلس للشيوخ تتمثل فيه العائالت الروحية وتنحرص صالحياته يف القضايا املصريية. 
• الالمركزية االدارية. 

• اصالح النظام الرتبوي.
والكثري الكثري. لكن، يك تكون وثيقة الوفاق الوطني حال وليس مشكلة، ينبغي قبل اي يشء توحيد قراءة اتفاق الطائف 
بني االجتهادات املتباينة، رشح بنوده منعا للتفسريات املتناقضة، وضع آلية لتنفيذه مع روزنامة زمنية لتطبيقه بالكامل، 

واخريا اقرار التعديالت الالزمة استنادا اىل التجربة ورضورات التحديث والتطوير.
اما يف ما خص القرار الدويل 1701 الذي ميثل رضورة للبنان يف وجه العدوانية االرسائيلية املتامدية فصوال واشكاال، بدءا 
من الخروقات اليومية للسيادة اللبنانية جوا، وصوال اىل ما يسمى "الوقاحة" االخرية يف تعميم قرار للدولة العربية عىل 
النصف اللبناين من قرية الغجر عرب االمم املتحدة، وما بينهام من تهديدات يومية تحت عنوان "مناورات استعدادا لحرب 

لبنان الثالثة". 
ينطوي هذا القرار عىل قراءتني: قانونية وسياسية. كالهام موضع جدل لجهة النتائج. فهو إن اوقف العمليات العدوانية، 
اال انه مل يلجم ارسائيل ويضبطها وفقا لقواعد القانون الدويل. لكنه يبقى ورقة يف يد لبنان، سيام وانه افىض اىل طرح 

قضية مزارع شبعا رسميا باعتبارها ارضا محتلة، او عىل االقل متنازعا عليها.
يك يبقى القرار1701 عامل استقرار للبنان يف وجه استهدافات العدو له، او عنرص مواجهة الحتواء اي ازمة قد يفتعلها، 
وجب علينا التنبه دوما اىل القراءة والتفسري االرسائيليني له، ألن القلق من الترصيحات االرسائيلية وتهديداتها املتعاقبة 

امر مرشوع لحامية لبنان امام املحافل الدولية. 

"االمن العام"

ضرورات وطنية
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اظهرت االحتفاالت بعيدي الجيش واالمن العام حجم تعلق 
اللبنانيني ومتسكهم مبؤسساتهم العسكرية واالمنية، لضامن 
استقرار لبنان وتعزيز صموده يف وجه االزمات التي اقل ما 
يقال عن بعضها، انها مثابة تصدعات بنيوية يف الدولة. تهدد 
لكونهم  وليس  لبنانيني،  بوصفهم  استثناء  دون  الجميع من 
من هذه الطائفة او تلك. الخطر الذي يدهم لبنان، يدهم 
اي  دون  ومن  استثناء،  دون  من  والدميوغرافيا  الجغرافيا 

مفاضلة لهذه الفئة عىل تلك. 

صحيح ان اللبنانيني احتفلوا بروح جامعية موحدة بالعيدين. 
لكن، قبل املناسبتني وبعدهام، تراهم يتفرقون وينقسمون 
اليومية.  قضاياهم  صلب  يف  كان  وإن  ملف  ادىن  عىل 
يتفاعلون كابناء جامعات متناحرة خارج اطار التوافق عىل 

خيارات وطنية سياسية واجتامعية وثقافية.

الثابت يف العلم السيايس ان االمن القوي والقضاء العادل 
واالدارة النزيهة حاجات اساسية ورضورية لبناء اي مجتمع، 
وتحوله اىل دولة تسعى يف مناكب االستقرار والتطور وبلوغ 
الريادة يف الحضور االقليمي والدويل. هذه العنارص هي ما 
يف  كثرية  الدوام خالل محطات  واهله عىل  البلد  افتقدها 
تاريخ لبنان الحديث، وهي ايضاً كانت السبب لالنفجارات 
وذلك  عدة.  وصور  باشكال  تتكرر  تزال  ال  التي  الداخلية 
التفجري كان داخليا عىل  ان  ال يعني يف حال من االحوال 
"خارج  اللبنانيني مسرّيين من  ان  يعني  ال  الدوام، وكذلك 
ما" عىل الدوام. امنا ما كان يحصل عىل وجوه متكررة هو 
انعدام ثقة اللبنانيني بوطنهم ومؤسساته، بالتالزم مع ارادة 
خارجية هدفها جعل لبنان ساحة خلفية لرصاعات كربى ال 

تعدو التناقضات اللبنانية كونها هامشا لها ال اكرث وال اقل.
نحن يف املديرية العامة لالمن العام، اذ تنطوي خمس سنوات 
من العمل الدؤوب واملنظم وفقا لخطة تطويرية وضعناها 
يوم تسلمنا القيادة، سندخل املرحلة املقبلة واعيننا شاخصة 
وسنحرص  اللبنانيني،  امام  املاثلة  الكثرية  االستحقاقات  عىل 

كالمنا يف مجايل االمن واالدارة. 

االمن بالنسبة اىل الوطن كالروح بالنسبة اىل الجسد. وهذه 
وطنا  بقائه  لضامن  للبنان  اليوم  الحاحا  االكرث  الحاجة هي 
نهائيا لجميع بنيه. كام ان االدارة، املتطورة والشفافة، آلية 
ولنقلهم  الجامعات،  عند  الهواجس  لتبديد  آليات عدة  من 
التي تتحول تلقائيا اىل  من حال القلق اىل واقع "املواطنة" 
مخاوف  من  املتحررة  العرصية  الدولة  لفكرة  مضافة  قيمة 

الزوال. 

هذا بالتحديد ما وضعناه نصب اعيننا منذ خمس سنوات، 
فكانت الخطة االسرتاتيجية لتطوير اداء املديرية العامة لالمن 
العام حتى بلغنا ما بلغناه، ونال اعجاب اللبنانيني واملقيمني 
وتقديرهم. كام القى استحسان الهيئات الدولية كوننا عملنا 
عىل تقديم االمان واالمن يف موازاة احرتام حقوق االنسان 

والحريات الفردية والسياسية كضامن لالستقرار الداخيل.
العني  وهو  االمان،  صامم  االمن  ان  احد  عىل  يخفى  ال 
الساهرة عىل تطبيق القوانني واالنظمة االدارية التي تراعي 
االمن  يبقى  لهذا  القائم.  االجتامعي  والعقد  املواطن  حياة 
العام من خالل القوانني والصالحيات املنوطة به،  مسؤوال 
عن تأمني حامية الدولة اللبنانية النها وحدها تشكل عنوان 
يف  النجاح  تم  ما  اذا  الجميع  خالص  فيها  اللبنانيني.  تالقي 

االرهاب  مكافحة  لجهة  الداخيل، خصوصا  االستقرار  ضامن 
السوريني  والوافدين  الفلسطينيني  الالجئني  وجود  وتنظيم 
والنجاح  الداخيل.  الوضع  تعقيدات  من  زاد  اضايف  كتحد 
االمني، اذ يتطلب منا وعيا ومناقبية ويقظة واعامال نوعية 
استباقية، يتطلب ايضا مواطنا واعيا لواجباته وملام بالقوانني 
التي عليه ان يحرتمها يف مجاالت الحياة للحفاظ عىل سالمته 

وسالمة ممتلكاته وحامية حريته.

يف  متقدمة  مستويات  اىل  الوصول  يف  العام  االمن  نجح 
اكرب االجهزة  املختلفة، وبات حارضا بني  الحقول واملجاالت 
اجل  من  تحقق  ما  عىل  للحفاظ  وافضلها،  العاملية  االمنية 

اللبنانيني ويف سبيل خدمتهم وحاميتهم. 

مواكبة  يف  سنستمر  االنجازات،  من  املزيد  اضافة  بغية 
ارفع  واتباع  واالدارية،  االمنية  املجاالت  شتى  يف  التطور 
العلوم لالرتقاء باالداء االمني واالداري. عمل املديرية العامة 
االمن  تحقيق  يف  مخترصا  وال  محصورا،  ليس  العام  لالمن 
تقديم  ومهامته  صالحياته  من  بل  الحدودية.  املرافق  عند 
االقرتاحات املناسبة من اجل صون النظام العام برمته، ويف 
والبيئية،  والثقافية  واالقتصادية  السياسية  املجاالت  شتى 

وعىل املستويني االمني واملدين. 

الدوائر  حضور  تعزيز  عىل  العمل  سنواصل  االمن،  يف  كام 
واملراكز االقليمية وفاعليتها عرب اساليب ومخططات وادوات 
جديدة، بهدف رفع مستوى تقديم الخدمات اىل املستفيدين، 
عىل نحو يكون اكرث استجابة حاجاتهم. نحن واثقون من اننا  
وتقنيات  مفاهيم  ابتكار  عىل  الذاتية  كفاياتنا  عرب  قادرون 

وتحسينات  اصالحات  سلسلة  خالل  من  جديدة  ادارية 
ستكون انعكاسا للتطور االداري يف الدول املتقدمة. 

التطورات  ظل  يف  جديدة  مرحلة  اآلن  العام  االمن  يواجه 
املتسارعة عىل املستويني الدويل واالقليمي، لجهة التحديات 
املتمثلة يف حاالت عدم االستقرار وارتفاع معدالت االرهاب 
والنتائج املرتتبة عىل  ذلك، ما يفرض علينا مسؤولية مضاعفة 
تجاه مراجعة ما تحقق يف السنوات الخمس املاضية، ووضع 
النهوض  من  لنتمكن  واسرتاتيجية  مرحلية  وبرامج  خطط 
لآلمال  وفقا  االمنية  التحديات  ومواجهة  ومسؤولية،  بامانة 
التي يعقدها علينا اللبنانيون، ووفقا لقسمنا وعهدنا نكران 
الذات. لذا عملنا سيكون منصبا عىل تطوير املديرية العامة 
لبنان  بناء  يف  تساهم  كفية.  مؤسسة  تبقى  يك  العام  لالمن 
اكرث امنا واستقرارا، يحفظ حقوق ابنائه واملقيمني عىل ارضه 
والنزاهة  والعدالة  القانون  سيادة  قاعدة  عىل  وحرياتهم، 
والشفافية، ومن دون ان يؤّثر ذلك يف سياسة التغيري والتطوير 
الذي  واملجتمع  للمواطن  الجديد  املفهوم  ألن  االفضل،  اىل 
الحاجات،  اىل  الوصول  الخدمات وتسهيل  توفري  ينهض عىل 
يعني ايجاد منظومات تعتمد عىل الكفاية والفاعلية والنوعية 

واالستمرار والشفافية واستدراك االمور. 

كام كنا سابقا، هكذا سنكون يف املقبل من االيام: ال فساد، 
ال تراجع عن امياننا املطلق بوطننا ومبا اقسمنا عليه. حذفنا 
من قاموسنا مفردات الوهن والرتاجع والكسل، وثّبتنا مبادئ 
التأكيد عىل  واللبنانيني، مع  لبنان  التساهل يف حامية  عدم 
ان لبنان باق وسنهزم االرهاب. ليتسنى لنا جميعا معالجة 

االزمات املرتاكمة ونخرج البلد من عني الخطر.

مؤّسسات متطّورة... دولة أفضل
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 01/425777 ext:1599 :فاكس

موقع املديرية العامة لألمن العام
www.general-security.gov.lb
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األمن العام يقود قاطرة التطور

املجلس اإلغترابي اللبناني لألعمال 
يكّرم اللواء عّباس إبراهيم

صعود اليمني املتطّرف 
في أوروبا

سوريا في صلب التقارب 
التركي ـ الروسي

التصّدي لإلرهاب باستراتيجيا 
األمنني اإلستباقي والشامل 

إحصاءات الشهر 
والوثائق املزّورة
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إنجاز
إطالق جواز السفر اللبناني الجديد

الوزير املشنوق: األرزة على البيومتري بصمة اللبنانيني
اللواء إبراهيم: يعتمد معايير السالمة الدولية

الوزير املشنوق: االمن 
العام اضاف رصيدا جديدا 

في مكافحة االرهاب

... والوزير املشنوق. اللواء ابراهيم يلقي كلمته.

يف ظل عزف النشيد الوطني.

وزير الداخلية والبلديات لدى وصوله يستقبله املدير العام لالمن العام.

التطوير والتحديث،  انجازات خطة  ابرز  البيومرتي الجديد، كاحد  اللبناين  العام جواز السفر  العامة لالمن  اطلقت املديرية 
واحالت املناسبة احتفاال رسميا حرضه وزير الداخلية والبلديات نهاد املشنوق، قائال ان االزرة فيه بصمة اللبنانيني جميعا. 

بدوره املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم شدد عىل ان جواز السفر الجديد يعتمد معايري السالمة الدولية

العامة  املديرية  يف  الرسمي  االحتفال  يف 
الداخلية  وزير  تحدث  العام،  لالمن 
العام  واملدير  املشنوق  نهاد  والبلديات 
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي كان 
االنجاز  عن  استقباله  يف  الكبار  والضباط 
الجواز  الجديد، وجاال عىل منشآت اصدار 

البيومرتي.
العام،  االمن  ونشيد  الوطني  النشيد  بعد 
باسمي  "يرسين  ابراهيم:  اللواء  تحدث 
ان  العام  لالمن  العامة  املديرية  واسم 
ومع  سويا  لنحتفل  مبعاليكم  ارحب 
بدء  يف  تتمثل  نوعية  بخطوة  اللبنانيني 
هذه  البيومرتي.  السفر  بجواز  العمل 
الخطوة التي وضعت مداميكها االوىل منذ 
اىل  خرجت  والتي  سنوات،  عرش  من  اكرث 
اللبنانية،  الحكومة  بدعم من  التنفيذ  حيز 
كام  املشنوق.  الوزير  من  مبارشة  ومتابعة 
الذين  ومندوبيها  االعالم  بوسائل  ارحب 
مراحل  تباعا  ونقلوا  قرب،  عن  واكبونا 
الرأي  اىل  العرصي  املرشوع  هذا  اطالق 

العام".
ضمن  من  الخطوة  هذه  "جاءت  وتابع: 
املديرية  وضعتها  التي  التطويرية  الربامج 
اطار  يف  وتصب  العام،  لالمن  العامة 
لتحديث  املديرية  داخل  املستدام  العمل 
عىل  املنترشة  ومراكزها  ودوائرها  مكاتبها 
يف  االدارة  ولجعل  اللبنانية،  الجغرافيا  كل 
قريبة  وطنية،  ومسؤولية  حّسا  مؤسستنا 
معامالته  تسهيل  اىل  تسعى  املواطن،  من 
الدول  مصاف  اىل  لبنان  وتنقل  جهة،  من 

الحديثة من جهة اخرى". 

اضاف اللواء ابراهيم: "اطالق جواز السفر 
السالمة  معايري  يعتمد  الذي  البيومرتي 
لتوصيات  وطبقا  ادق،  نحو  عىل  الدولية 
انجاز  املدين، هو  للطريان  الدولية  املنظمة 
العامة  انجازات املديرية  جديد يضاف اىل 
مناسبة  ويف  امليادين.  كل  يف  العام  لالمن 
الذي  والسبعني  الحادي  العام  االمن  عيد 
نحتفل به يف السابع والعرشين من الشهر 
ومغرتبني،  مقيمني  اللبنانيني،  نعد  الحايل، 
اىل  ستبقى  العام  االمن  مؤسسة  بأن 
يخترص  الذي  لشعارها  تطبيقا  جانبهم 
واملعرفة"،  الخدمة  "التضحية،  بثالثية: 
النهم  يستحقون مؤسسات رسمية تعكس 

آمالهم يف وطنهم وثقتهم به".
يف  التقنية  الدائرة  رئيس  قدم  ذلك،  بعد 
املقدم  والجوازات  الجنسية  شؤون  مكتب 
الجواز  عن  مفصال  رشحا  حرب  فادي 
كل  عىل  واهميته  يتضمنه،  وما  الجديد 

املستويات وخصوصا االمنية.
ثم تحدث الوزير املشنوق: "عنوان كالمي 
ارادة تكون قدرة.  هو عندما تكون هناك 
االمن  يف  محطات  ثالث  يف  مر  االمر  هذا 
عندما  السفر.  بجواز  تتعلق  االوىل  العام. 
تسلمت وزارة الداخلية كانت هناك لجنة 
جواز  رشوط   دفرت  لدراسة  شكلت  قد 
اىل   7 تشكيلها  عىل  ومىض  بيومرتي،  سفر 
8 سنوات، وهي تدرس من دون ان تصل 
جدي  لكنه  بسيط  وبقرار  نتيجة.  اي  اىل 
انتهى هذا االمر يف ستة اسابيع وفض دفرت 
الهبة  كانت  الحظ  حسن  ومن  الرشوط 
االحتياجات  كل  منها  فاخذنا  السعودية، 

جواز  كان  واولها  العام  لالمن  املطلوبة 
البيومرتي. برصاحة اقول: حتى من  السفر 
الكبري  تقديري  مع  السعودية،  الهبة  دون 
من  سنحصل  اننا  من  متأكدا  كنت  لها، 
املرشوع  لهذا  متويل  عىل  الوزراء  مجلس 
الذي كان يشغل بال كل الناس حول امكان 
تجديد  اىل  اضافة  سفرهم،  جواز  تحديث 
وثيقة السفر املوقتة لالجئني الفلسطينيني. 
لرشكة  بالشكر  اتقدم  املناسبة  هذه  يف 
CITG وبعض االخرين الذين تربعوا خالل 
وثيقة  تطوير  اجل  من  االنتقالية  الفرتة 
السفر  من  مكنتهم  والتي  لالجئني،  السفر 

بسهولة".
فتتعلق  الثانية  النقطة  "اما  اضاف: 
من  آتيا  هنا  اىل  جئت  انا  العام.  باالمن 
لالعامل"  اللبناين  االغرتايب  املجلس  "مؤمتر 
السوريني.  النازحني  عن  فيه  وتحدثت 
الحكومة  من  تراخ  هناك  كان  انه  قلت 
السوريني  النازحني  دخول  حيال  السابقة 
العدد خالل ثالث سنوات اىل  حيث وصل 
29% من تعداد سكان لبنان. كام ان هناك 
مواجهة  يف  الحالية   الحكومة  من  تقصريا 

دولية  مساعدات  بطلب  الدويل  املجتمع 
كل  تحمل  التي  اللبنانية  التحتية  للبنى 
االردن  من  كل  حقق  حيث  الحمل،  هذا 
ما  املجال.  هذا  يف  ايجابية  نتائج  وتركيا 
االمن  قدرات  بواسطة  انه  قوله  استطيع 
العام وجديته وفاعليته يف هذه الحكومة، 
استطعنا منع دخول اي نازح سوري جديد 
واضح  بقرار  لكن  بساطة  بكل  لبنان.  اىل 
الحدودية.  املعابر  كل  عىل  جدي  وتنفيذ 
اىل  وال  دولية  لجان  اىل  تحتاج  ال  املسألة 
لجنة  يف  قلت  ان  يل  سبق  درس.  لجان 
يشء  وال  الحدود  يدينا  تحت  انه  االزمة 
العام  االمن  ان  من  متأكدا  وكنت  آخر، 
قادر عىل تنفيذه، وفعال حصل هذا االمر".

الثالث  اليشء  "اما  الداخلية:  وزير  وتابع 
جديا،  وتقدما  دوليا   اعرتافا   حقق  الذي 
الذي  االرهاب  مكافحة  مجال  يف  فهو 
العام  االمن  مهامت  من  يكن  مل  اصال  هو 
مبتابعة  يتم  االمر  هذا  والفعيل.  العميل 
جدية ويحقق تقدما جديا يف كل املجاالت، 
واضاف اىل رصيد االمن العام رصيدا جديدا 
يف مسألة محددة تشغل كل العامل وتشغل 
دوال اهم منا بكثري. لكنني ادعي ان قوى 
تحديدا  املعلومات  وشعبة  الداخيل  االمن 
ينفذا  ان  استطاعا  العام  االمن  وجهاز 
واحدة  سنة  خالل  استباقيتني  عمليتني 
ملنع قيام اعامل ارهابية كربى يف لبنان، يف 
الوقت الذي اعلم ان دوال كبرية جدا متلك 
معلومات مسبقة وجدية مل تستطع القيام 

بعملية استباقية كام حصل يف بروكسل".
وتطرق الوزير املشنوق اىل جواز السفر 
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ان  للبنانيني  "اقول  فقال:  البيومرتي، 
االشهر الثالثة االوىل ستشهد بعض الضغط 
عىل  الطبيعي  سريها  االمور  تأخذ  حتى 
اىل  اشري  كام  والتقني.  البرشي  املستويني 
الجواز  هذا  يف  وجوهرية  محددة  نقطة 
الغالف  عىل  املوضوعة  االرزة  ان  هي 
تكون  بان  ومناقشة  تفكري  خالصة  هي 
وبالتايل  اللبنانيني،  كل  بصامت  من  جزءا 
كل  متثل  االرزة  هي  التي  البصمة  هذه 
هذا  يكون  ان  عىل  حرصنا  لقد  اللبنانيني. 
الجواز من اجمل جوازات السفر يف العامل، 
التي  الرشكة  اىل  ليس  فيه  الفضل  ويعود 
التي  قرانوح  السيدة  اىل  امنا  فقط،  نفذت 
املواقع  اشكاال عن  كثريا العطائها  اتعبناها 
التاريخية اللبنانية بصياغة حديثة مختلفة 

متقدمة". وبطريقة 
وشكر الوزير املشنوق كل الفريق العامل، 
اللواء  يبذله  الذي  الجهد  عند  متوقفا 
منها  كثرية  ملفات  "متابعة  يف  ابراهيم 
شهادة  وهذه  االرهاب،  مكافحة  ملف 
الوقت  كل  يعمل  النه  له،  وليست  عليه 
جميعا  للبنانيني  مربوك  االمور.  كل  ويتابع 
متثل  التي  الجديدة  وارزتهم  بصمتهم 

جذوعها الـ24 قضاء". 
واللواء  املشنوق  الوزير  جال  ذلك  بعد 
يف  الجوازات  اصدار  مركز  عىل  ابراهيم 
رشوحات  اىل  واستمعا  االوىل،  الطبقة 
خالل  الجديد.  الجواز  اصدار  عن  مفصلة 
الداخلية  وزير  تقدم  التفقدية  الزيارة 
لآللية  وفقا  جواز  عىل  الحصول  بطلب 

املعتمدة. الجديدة 

خالل الجولة عىل مركز اصدار الجوازات.

ومع فريق العمل.

وزير الداخلية يستمع اىل الرشوح.

ابراهيم: سنبقى  اللواء 
الى جانب اللبنانيني الذين 

مؤسسات  يستحقون 
تعكس ثقتهم بوطنهم
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ينبغي عىل طالب جواز السفر اللبناين البيومرتي تعبئة الجزء املتعلق به عىل الشكل التايل:
1-  يعبئ الخانة املخصصة له عىل الصفحة الثانية من الطلب بقلم حرب ناشف )اسود او ازرق( او طباعة.

2-  يجب تعبئة البيانات املطلوبة باللغتني العربية واالجنبية عىل نحو واضح ومقروء.
3-  يجب ان تكون البيانات املدونة باللغة العربية مطابقة ملا تتضمنه بطاقة الهوية او بيان القيد االفرادي املرفق.

4-  يجب تدوين البيانات باللغة االجنبية وفقا لجواز السفر السابق يف حال وجوده، او بناء عىل رغبة صاحب 
العالقة يف حال تقديم طلب جواز سفر للمرة االوىل، رشط الحفاظ عىل الرتجمة الحرفية للفظ باللغة العربية.

5-  تعبأ خانات طلب جواز السفر بالنسبة اىل القارصين من احد الوالدين، او الويص الرشعي، او الوكيل 
القانوين الذي يحمل وكالة رصيحة يف هذا الخصوص، وتوقع من معبئ الطلب يف الخانة املخصصة للتوقيع 

عىل ان تدون صفته فوق التوقيع )والد، والدة...(.
6-  تدوين الوضع العائيل لالناث )عزباء، متأهلة، مطلقة، ارملة،....( يتم بناء عىل رغبة صاحبة العالقة. 

7-  ال يقبل اي طلب يتم تقدميه بعد مرور شهرين عىل تسجيله لدى مختار مكان القيد او السكن.
8-  ترفق املستندات املطلوبة بواسطة القط متحرك Attache من دون كبسها مع الطلب، ومن دون يل او 

ثني تحت طائلة اعادة الطلب.

كيف يمأل املواطن طلب الجواز البيومتري؟
اعتمد االمن العام اعلى 

االمنية  املواصفات 
املطبقة عامليا في وثائق 

البيومترية السفر 

البيومتري  املشروع 
سيشمل كل وثائق السفر 
التي تصدر عن االمن العام

رئيس الدائرة التقنية يف مكتب شؤون املكننة املقدم املهندس فادي حرب.

األمن العام ُيدخل لبنان منظومة األمن الدولي
جواز السفر البيومتري... ثقة عاملية

الشدياق منير 

يف االول من آب اطلقت املديرية العامة لالمن العام املرحلة االوىل من مرشوع وثائق السفر البيومرتية، االحدث عامليا. يعزز 
هذا املرشوع الثقة العاملية بجواز السفر اللبناين، فضال عن انه مظلة امنية كونه احدث نظام عاملي ملكافحة مشكلة وثائق السفر 

املزورة التي تعترب جزءا من معظم الجرائم املنظمة العابرة للحدود 

اتجهت املديرية العامة لالمن العام، بتوجيهات 
من اللواء عباس ابراهيم، اىل اعتامد جوازات 
مع  كامل  نحو  عىل  ومتوافقة  متطابقة  سفر 
املواصفات القياسية للمنظمة الدولية للطريان 
املدين، مبواصفات امنية مصنفة من بني االعىل 

يف العامل، تسمى جوارات السفر البيومرتي.
خصائصها  ما  الجوازات؟  هذه  مفهوم  ما 
السفر  لجواز  التقنية  املواصفات  ما  االمنية؟ 
للمواطنني  ميكن  كيف  اللبناين؟  البيومرتي 
اللبنانيني الحصول عليه؟ هل كل وثائق السفر 
الصادرة عن االمن العام ستصبح بيومرتية ام 

ان االمر يقترص عىل جوازالسفر اللبناين؟
قصدت "االمن العام" مكتب شؤون املكننة يف 
املديرية العامة لالمن العام، املعني االول تقنيا 
الدائرة  والتقت رئيس  بتطبيق هذا املرشوع، 
التقنية املقدم املهندس فادي حرب، واطلعت 

منه عىل كل التفاصيل:

■ كيف تعرفنا بجواز السفر البيومرتي؟
 Biometric( او  البيومرتي  السفر  جواز   □
آليا،  مقروء  سفر  جواز  هو   )e-passport
يتم  تالمسية،  ال  الكرتونية،  رقاقة  يتضمن 
دمجها فيه يف اثناء عملية التصنيع، وتستعمل 
لحامله،  الشخصية  البيانات  لتخزين  كوسيط 
مبا يف ذلك سامته البيولوجية الكرتونيا )صورة 
الوجه الزاميا، بصامت االصابع او حدقة العني 
لتدعيم  اضافية  بيولوجية  كسامت  اختياريا، 
عىل  البرصية  الداللة  الهوية(.  اثبات  عملية 
ان جواز السفر بيومرتي تتمثل يف وجود رمز 
العامل،  دول  كل  يف  معتمد   )Logo( خاص 
االمامي  الخارجي  الغالف  عىل  طباعته  تتم 
انه  الجوازات  النوع من  للجواز. ما مييز هذا 
هوية  تحديد  عىل  بالقدرة  الكرتونيا  معزز 

االستدالل  تقنيات  بواسطة  وتأكيدها  حامله 
التدقيق  بسهولة  ميكن  بحيث  البيولوجي، 
عىل  املخزنة  الشخصية  املعلومات  صحة  يف 
اىل  اضافة  الجواز،  داخل  االلكرتونية  الرقاقة 
اثبات ان حامل الجواز هو فعال صاحبه لدى 

العبور يف مطارات العامل.

السفر  جواز  تصدر  التي  الدولة  هل   ■
معايري  هناك  ام  مواصفاته،  تحدد  البيومرتي 

دولية موحدة؟ 
القياسية  والقواعد  املواصفات  تحديد  يتم   □
من  ووضعها  البيومرتية  السفر  لجوازات 
 .)ICAO( املدين  للطريان  الدولية  املنظمة 
البيومرتية  السفر  جوازات  كل  فان  عليه، 
املوجودة يف التداول اليوم، التي يفوق عددها 
600 مليون جواز، تتطابق وتتوافق مع هذه 
بني  املتبادل  التشغيل  امكان  لضامن  القواعد 

.)Interoperability( الدول

■ هل سيكون الي جهة دولية او محلية، غري 
داتا  عىل  االطالع  امكان  اللبناين،  العام  االمن 

معلومات جوازات سفر اللبنانيني؟
املتعلقة مبرشوع  البيانات  ان كل  ال.  □ قطعا 

mounirchidiac2014@gmail.com
جوازات السفر البيومرتية يتم حفظها وتخزينها 
حرصا يف املديرية العامة لالمن العام، التي لديها 
الحق الوحيد يف الوصول اىل هذه املعلومات. 
اضف ان كتيبات جوازات السفر التي ُصنعت 
يتم  التي  القياسية،  واملواصفات  املعايري  وفق 
وضعها وتحديدها من املنظمة الدولية للطريان 
 blank(  تصل اىل لبنان فارغة ،)ICAO( املدين
العامة  املديرية  الحقا  تتوىل  حيث   )booklet
وتخزينها  عليها  البيانات  طباعة  العام  لالمن 

وفق احدث التقنيات واكرثها امنا.

■ خالل عمل النظام َمن سيقوم بالتدقيق يف 
عىل  تطرأ  ان  املمكن  واالخطاء  االمنية  الثغر 

الشيفرة؟
يف  حرصا  موجودة  التشفري  مفاتيح  كل   □
املديرية العامة لالمن العام والتي تقوم وحدها 
وفق  وادارته  املعتمد  التشفري  نظام  بتشغيل 
العامة   للمفاتيح  االساسية  البنية  تكنولوجيا 
)PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE PKI(. اضف 
وبروتوكوالت  البيانات  تشفري  خوارزميات  ان 
به  املرصح  غري  الوصول  ملنع  الالزمة  الحامية 
االكرتونية،  الرقاقة  عىل  املخزنة  للمعلومات 
السفر  جواز  يجعل  ما  عامليا  االحدث  هي 
البيومرتي محصنا حاليا ومستقبليا يف  اللبناين 

هذا الخصوص.

بجواز  الخاصة  االمنية  املواصفات  هي  ما   ■
السفرالبيومرتي مقارنة بالجواز العادي؟

حاليا  تصدر  التي  الدول  تجارب  اثبتت   □
 120 نحو  وعددها  بيومرتية،  سفر  جوازات 
دولة يف العامل، ان هذه الجوازات هي الطريقة 
وثيقة  ولربط  الهويات،  انتحال  ملنع  الوحيدة 
السامت  تتضمن  كونها  بحاملها،  السفر 
االستدالل  وتعتمد  الصحابها  البيولوجية 
من  هذا  الهوية.  اثبات  لتعزيز  البيولوجي 
السفر  جوازات  فان  اخرى  جهة  ومن  جهة، 
ملكافحة  امنية  عنارص  تتضمن  البيومرتية 
التزوير غري متوافرة يف جوازات السفر العادية. 
التخزين اآلمن واملشّفر للمعلومات  وتحديدا 
عىل  وبالجواز  السفر  جواز  بحامل  املتعلقة 
تحديد  امكان  يتيح  ما  االلكرتونية،  الرقاقة 

امرين اساسيني عىل الحدود:

1- ان جواز السفر البيومرتي اصيل، اي صادر 
.Authenticity فعال عن بلد االصدار

الرقاقة  عىل  املخزنة  املعلومات  ان   -2
او  بها  التالعب  يتم  ومل  االلكرتونية صحيحة، 

.Integrity تغيريها بطريقة غري مرصح بها
هذه  تزوير  امكان  فان  ذلك  عىل  وبناء 

الجوازات شبه مستحيل.

■ ماذا عن املواصفات الشكلية لجواز السفر 
اللبناين البيومرتي؟

الجديد  البيومرتي  اللبناين  الجواز  تصميم   □
السياحية  ومعامله  لبنان  تاريخ  من  مستمد 
اعتامد  مع  املختلفة،  اللبنانية  املناطق  من 
تدرجات الوان تعطيه جاملية خاصة تتخللها 
اشكال فنية حديثة، ورسوم تجريدية بطريقة 
عرصية البرز املعامل السياحية، مع االبقاء عىل 
وقد  الخارجي.  للغالف  املليك  الكحيل  اللون 
اللبنانية  البيومرتية  السفر  جوازات  خضعت 
املعتمدة عامليا يف  لكل االختبارات والتجارب 
ما خص املتانة واملوثوقية والدميومة، وبالتايل 
سنوات  عرش  ملدة  استعامله  حسن  ضامن 
الطبيعي  االستعامل  االقل ضمن ظروف  عىل 
املنظمة  ان  اىل  االشارة  تجدر  هنا،  للجواز. 
الدولية للطريان املدين )ICAO( تويص املواطنني 
كونها  البيومرتية،  السفر  جوازات  حاميل 
تعمد  بتجنب  الكرتونية،  رقاقة  عىل  تحتوي 
او  حرارة  لدرجات  تعريضها  او  لّيها  او  ثنيها 

رطوبة عالية.

اللبنانيون  ■ هل هناك تسهيالت يحظى بها 
حاملو جواز السفر اللبناين البيومرتي؟ 

يف  البيومرتية  السفر  جوازات  اصدار  ان   □
اليوم  املعتمد  االحدث  النموذج  وهي  لبنان، 
العاملية  املوثوقية  من  حتام  سيزيد  عامليا، 
تسمح  كونها  اللبنانية،  السفر  بجوازات 
البيولوجي  باالستدالل  الهوية  عىل  بالتعرف 
وتتوافر فيها اعىل املواصفات االمنية ومتطابقة 
املواصفات  مع  كامل  نحو  عىل  ومتوافقة 
املدين  للطريان  الدولية  للمنظمة  القياسية 
الدول  معظم  ان  الوقائع  وتؤكد   .)ICAO(
االشخاص  لكل  اكرب  تسهيالت  بتقديم  بدأت 
الحائزين جوازات سفر بيومرتية، سواء يف ما 

لجهة  ام  التأشريات،  منحهم  رسعة  خص 

إنجاز
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والعبور،  التفتيش  اجراءات  انجاز  رسعة 
او امكان االستفادة من خدمة بوابات العبور 

.)e-gates( االلكرتونية

■ هل املرشوع البيومرتي الذي اطلقه االمن 
العام يقترص فقط عىل جوازات السفر اللبنانية 

البيومرتية؟
□ يشمل املرشوع كل انواع الجوازات ووثائق 
السفر التي تصدر عن املديرية العامة لالمن 
منه  االوىل  املرحلة  استثناء.  دون  من  العام 
التي انطلقت يف االول من آب 2016 شملت 
الالحقة  املراحل  اما  اللبنانية.  السفر  جوازات 
التي ستنطلق يف وقت قريب جدا، فستشمل 

وثائق السفر البيومرتية لالجئني
الفلسطينيني وجوازات املرور البيومرتية لفئة 
قيد الدرس ومكتومي القيد. اضافة اىل املبارشة 
بالتنسيق مع وزارة الخارجية واملغرتبني بوضع 
البيومرتية  الديبلوماسية  السفر  جوازات 
وجوازات السفر الخاصة البيومرتية وجوازات 

سفر الخدمة البيومرتية حيز التنفيذ. 

اللبنانية  السفر  جوازات  اطالق  مع   ■
العادية  الجوازات  ستلغى  هل  البيومرتية، 

)امنوذج 2003(؟
القدمية  السفر  جوازات  ستبقى  اطالقا.   □
لالستعامل  صالحة   )2003 )امنوذج  العادية 
انتهاء صالحيتها، وميكن حامليها  تاريخ  حتى 
التنقل عربها يف كل دول العامل كام كان الحال 
من  بد  ال  نفسه  السياق  السابق. يف  عليه يف 

توضيح االيت:
لبنان،  املقيمني يف  اللبنانيني  اىل  بالنسبة  اوال: 
ميكنهم اما االنتظار حتى انتهاء مدة صالحية 
عىل  لالستحصال  العادية  القدمية  جوازاتهم 
جوازات سفر جديدة بيومرتية، او االستحصال 
مدة  انتهاء  قبل  بيومرتي  سفر  جواز  عىل 
يف  املوجود  العادي  القديم  الجواز  صالحية 

حوزتهم اذا رغبوا هم بذلك. 
بالد  يف  املقيمني  اللبنانيني  اىل  بالنسبة  ثانيا: 
االغرتاب الذين يتقدمون بطلبات االستحصال 
عىل جوزات سفر يف السفارات، سيتم االستمرار 
)امنوذج  عادية  سفر  جوازات  منحهم  يف 

والبعثات  السفارات  ربط  يتم  ريثام   ،)2003
اللبنانية يف الخارج الكرتونيا باملديرية العامة 
والتجهيزات  بالربامج  وتجهيزها  العام  لالمن 
املعلوماتية الالزمة. لكن ذلك ال مينع اي لبناين 
لبنان من االستحصال عىل جواز  مقيم خارج 

سفر بيومرتي خالل وجوده يف لبنان.

■ ما املستندات املطلوبة للحصول عىل جواز 
السفر اللبناين البيومرتي؟ 

□ املستندات هي: 
1-  طلب جواز سفر موقع من مختار محلة 
بتوزيع  قام  العام  )االمن  السكن.  او  القيد 
مناذج الطلبات الجديدة عىل جميع املخاتري(، 
املختار  من  املوقع  الطلب  ان  التوضيح  مع 
يبقى صالحا للتقدم به امام   مركز االمن العام 

خالل مدة شهرين من تاريخه.  
صاحب  مالمح  تظهر  هوية  بطاقة   -2
تاريخ  يعود  ال  افرادي  قيد  وبيان  العالقة، 
بد  اشهر. هنا ال  ثالثة  اكرث من  اىل  اصداره 

من توضيح االيت:
هوية  بطاقة  يحوز  املواطن  كان  حال  يف   •
طلبه  تعبئة  ميكنه  القيد،  اخراج  جانب  اىل 
امام  او  سكنه  محل  مختار  امام  وتوقيعه 

مختار محل قيده، كام يشاء هو.
يف  الراغب  املواطن  حيازة  عدم  حال  يف   •
بيومرتي  لبناين  سفر  جواز  عىل  االستحصال 
ولغاية  استثنائيا  له  يسمح  هوية،  بطاقة 
ال  افرادي  قيد  بيان  بتقديم   2016/11/30
اشهر،  ثالثة  اكرث من  اىل  اصداره  تاريخ  يعود 
لدى  السفر  جواز  طلب  تعبئة  يتم  ان  رشط 
العالقة حرصا، عىل  مختار محل قيد صاحب 
كمستند  اللبنانية  الهوية  بطاقة  تعتمد  ان 
اعتبارا  االفرادي  القيد  بيان  اىل  اضافة  الزامي 

من 2016/12/01. 
ملونة حديثة غري مسحوبة  • صورة شمسية 
عن صورة سابقة، قياس 3،5 ـ 4،5 سم، تظهر 
الوجه كامال عىل خلفية بيضاء، مصادق عليها 

بختم املختار وتوقيعه.
• جواز السفر السابق يف حال وجوده.

الدولة  من  قانونا  املقرر  املايل  الرسم   •
سفر  لجواز  لرية  الف   60 اي  اللبنانية. 

مدته  سفر  لجواز  الف  و300  سنة،  مدته 
خمس سنوات.

عىل صاحب العالقة الحضور شخصيا اىل املركز 
االقليمي الذي يتبع له مكان سكنه، بعد تعبئة 
طلب جواز السفر واملصادقة عليه من مختار 
محلة القيد او السكن، وضم بقية املستندات 
الكرتونيا  الطلب  استقبال  يتم  يك  املطلوبة، 
بالزامية التقاط صورة وجهه وبصامت اصابعه 
يف  العام  االمن  عنارص  من  الكرتونيا  العرشة 
بعض  الحضور  الزامية  من  تستثنى  املركز. 
القانونية كالقارص دون السابعة من  الحاالت 
العمر الذي يكون حضوره الزاميا امام املختار، 
او املقعد او املصاب مبرض دائم الذين يجب 
ويخضعون  معينة  رشوط  لديهم  تتوافر  ان 
آللية ادارية خاصة بهم. يبقى التذكري انه، كام 
الثالث  دون  القارص  مينح  السابق،  يف  الحال 
سنوات جواز سفر استنادا اىل بيان قيد افرادي 
ال يعود تاريخ اصداره اىل اكرث من ثالثة اشهر 
مع صورة عنه، مرفقا بكل املستندات املذكورة 
اعاله. ال مينح القارص جواز سفر اال بعد حيازته 

موافقة الوالدين او الويص الرشعي.

البيومرتي  اللبناين  الجواز  انجاز  رسم  هل   ■
اغىل من رسم الجواز العادي؟

املعتمد حاليا  املايل  الرسم  االبقاء عىل  تم   □
اي 60 الف لرية لبنانية، رسم االستحصال عىل 
 300،000 و  سنة،  ملدة  بيومرتي  سفر  جواز 
االستحصال عىل جواز سفر  لبنانية رسم  لرية 

بيومرتي ملدة خمس سنوات.

الجواز  انجاز  طلبات  تقديم  ميكن  اين   ■
البيومرتية؟

يف  الطلبات  تقبل  سابقا،  الحال  كام   □
ويف  االقليمية،  العام  االمن  مراكز  كل 
موقتا  تستثنى  العامة.  العالقات  دائرة 
بعض املراكز ريثام تنتهي هيئة "اوجريو" 
الكرتونيا  ربطها  من  االتصاالت  ووزارة 
اقليم  هي   املراكز  تلك  باملديرية. 

الخروب، الهرمل، دير االحمر، شمسطار، 
الزهراين،  )عكار(،  مشمش  ببنني،  املنية، 
القاطنني  املواطنني  ميكن  شبعا.  جباع، 
اعاله  املذكورة  املراكز  عمل  نطاق  ضمن 
تقديم طلباتهم يف اقرب مركز اقليمي اىل 

مكان سكنهم.

انجاز  مدة  عن  انجازه  مدة  تختلف  هل   ■
الجواز العادي؟ 

اىل  ثالثة  بني  ما  ترتاوح  نفسها.  املدة هي   □
جوازات  اىل  بالنسبة  الحال  وكام  ايام.  اربعة 
العالقة  صاحب  ميكن  العادية،  السفر 
البيومرتي  اللبناين  الجواز  عىل  االستحصال 
دائرة  اىل  يقدمه  طلب  عرب  فورية  بصورة 
اىل  اضافة  عنه،  ويستوىف  العامة،  العالقات 
رسم  هو  اضايف  رسم  للجواز،  االسايس  الرسم 
وخمسة  مئة  ومقداره  املستعجلة  املعامالت 

االف لرية.

من  عدد  اىل  الدخول  تأشرية  مصري  ما   ■
اساس  عىل  للبنانيني  منحت  التي  الدول 

جوازاتهم العادية؟
□ كل تأشريات الدخول اىل الدول تبقى صالحة 
بغض  صالحيتها  انتهاء  حني  اىل  لالستعامل 
النظر عن جواز السفر الذي تم منح التأشرية 
اللبنانية  السفر  جوازات  اصدار  اساسه.  عىل 

البيومرتية لن يؤثر عىل تلك التأشريات.

البيومرتية،  الوثائق  بقية  ■ متى سيتم اطالق 
وجوازات  الفلسطينيني،  الالجئني  سفر  كوثائق 
مرور فئات قيد الدرس ومكتومي القيد وسواها؟

تشارف عىل  تكاد  املديرية  التحضريات يف   □
ببقية  العمل  اطالق  سيتم  بالتايل  نهايتها. 
ان  كام  قريب.  وقت  يف  البيومرتية  الوثائق 
كل  تطبيق  استكاملها  سياق  يف  املديرية، 
مراحل خطة التطوير والتحديث التي اطلقها 
اللواء عباس ابراهيم، تتحرض الطالق مشاريع 
املرشوع  عن  اهمية  تقل  ال  اخرى  الكرتونية 

البيومرتي، وسيعلن عنها يف حينه.

البيومتري  الجواز  يتضمن 
الشخصية والسمات  البيانات 

لحامله البيولوجية 

داتا معلومات جوازات 
البيومترية  اللبنانية  السفر 
في حوزة االمن العام حصرا

جواز السفر اللبناين عىل مّر عقوده.



استقبال طلبات 
املواطنني 
في مراكز 

األمن العام 

مركز إصدار الوثائق البيومترية
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مفتاح الحل القانون 
التفضيلي  النسبي والصوت 

ملنع االستيالء على 
املقاعد من دون حق

الرئيس حسني الحسيني يتحدث اىل »االمن العام«.

26 عامًا على إتفاق الطائف... ماذا حّل به؟
الحسيني: قانون اإلنتخاب هو املفتاح ... أو أزمة كيانية

يف كل مرة يفتح ابواتفاق الطائف وعرابه الرئيس حسني الحسيني صفحة جديدة من صفحات ادت اىل انجاز وثيقة الوفاق 
الوطني يف الطائف وقد صارت دستورا، يرشّع آفاقا رحبة عىل مسار من الجهد املبني عىل التواصل والثقة بني اللبنانيني، متى 

ارادوا اىل الحلول واالتفاق سبيال

يكاد يكون »دولة السيد« او »سيد الدولة« اشبه 
باكادمييا دستورية ميثاقية نبت العيش املشرتك 
انصت اىل رأيها يف  لو  الواحد يف لحمها ودمها. 
العوائق،  من  الكثري  تجاوز  لتم  الحارض  الزمن 
عمل  انتظام  اىل  املوصلة  الطرق  كل  وعّبدت 
الطائف  مندرجات  كل  التزام  عرب  املؤسسات 

املفتوح عىل التطوير كونه ليس نصا منزال.
املوقف  يتغري  مل  اقراره،  عىل  عاما   26 بعد 
ان  طرف  اي  يستطع  مل  الطائف.  اتفاق  من 
ال  عنه.  عوضا  واحدة«  مفيدة  بجملة  »يأيت 
احد يسعه التخيل عنه او انكاره. الكل يقول 
حسني  الرئيس  فند  لذلك  تطبيقه.  بوجوب 
السابقة  الظروف  اخرى  بعد  مرة  الحسيني 
والراهنة التي احاطت به، محددا املدخل اىل 
تطبيقه وبناء دولة املؤسسات، عرب هذا الحوار 

مع » االمن العام«.

■ كنت عرّاب اتفاق الطائف والشاهد عىل هذا 
االنجاز الوطني الذي انهى الحرب. كتب الكثري 

وقيل الكثري. هل ما كتب وقيل قارب الحقائق؟
□ اذا مل نوضح مسألة اساسية سنقع يف جزئية 
وضع  هناك  دامئا.  الحقيقة  عن  ونبتعد  النظرة 
 16 دامت  التي  اللبنانية  الحرب  خالل  استمر 
سنة. الوضع الشاذ ادى اىل انفصام بني الرشعية 
والسلطة. الرشعية بقيت يف يد مجلس النواب 
تكونت  التي  امليليشيات  يد  يف  السلطة  بينام 
بفعل رصاعات عىل ارض لبنان ومن ارض لبنان، 
الن املحنة اللبنانية لها وجه داخيل واوجه عدة 
عام  حصل  االول  االرسائييل  االجتياح  خارجية. 
1972 مل يدم سوى ثالثة ايام، بحيث تعاظمت 
ارسائيل  انسحاب  اىل  وادت  الدولية  الضغوط 
من بلديت جويا وقانا، لكنها بدأت قضم االرايض 
ومنهم  يروج،  َمن  هناك  شبعا.  مزارع  واحتلت 
عام 1967، وهذا غري  تم  االحتالل  ان  ارسائيل، 

صحيح عىل االطالق بدليل ان وزير دفاع العدو 
االرسائييل مويش دايان، بعد وقف حرب 1967 
وصدور القرار 242، اعلن يف ترصيح مسجل يف 
خطأ  ارتكبت  ارسائيل  ان  الدولية  املحافل  كل 
فادحا عندما مل تسّو حدودها مع لبنان كام سوته 
مع الدول العربية االخرى. وهذا يثبت ان ارايض 
لبنان مل متس عام 1967، وبالتايل اتفاق الهدنة 
بها  املعرتف  الحدود  الذي حدد  عام 1949 هو 
دوليا. ذلك ان االتفاق يقع تحت الفصل السابع 
االجتياح  ذلك  اذن،  املتحدة.  االمم  ميثاق  من 
ادى   1972 ايلول  و17   16 يومي  حصل  الذي 
انشاؤها  تقرر  التي  اللبنانية  املقاومة  والدة  اىل 
جويا  بلدة  يف  حمود  يوسف  النائب  منزل  يف 
االعىل  الشيعي  االسالمي  للمجلس  اجتامع  يف 
الهدف  برئاسة االمام السيد موىس الصدر. كان 
تدريب  وتاليا  الجيش،  انصار  يسمى  ما  اقامة 
السالح  حمل  عىل  الحدودية  القرى  يف  االهايل 
دون  من  كنزهة  حدودنا  ارسائيل  اخرتاق  ملنع 
مقاومة. تكرر املشهد عام 1978 بصدور القرار 
425 والقرار 426 الذي يتضمن تفصيليا كيفية 
 1982 اجتياح  اىل  وصوال  القرار،  هذا  تطبيق 
القرار  وتبعه  القرار 508،  اثره  الذي صدر عىل 
الخروج  عىل  ارسائيل  باجبار  يقيض  الذي   509
من االرايض اللبنانية من دون قيد او رشط. ذلك 
ان القرار 242 املتعلق باحتالل ارسائيل لالرايض 
العربية يفرض التفاوض لتأمني حدود آمنة وما 
 1978 لعام   425 القرار  فرض  بينام  ذلك،  اىل 
والقراران 508 و509 لعام 1982 خروج ارسائيل 
من دون قيد او رشط، الن هذا االحتالل نتيجة 
غزو وليس نتيجة حرب كام حصل عام 1967. 
اقول بوجوب االنتباه اىل هذا الوضع ليتبني انه 
يف خالل تطورات املحنة اللبنانية، اتجه مجلس 
سياسية،  اصالحات  مبوجب  حل  نحو  النواب 
مثال »ورقة العمل االسالمية الشيعية« الصادرة 

يف 11 ايار 1977 كانت اول جواب اسالمي عن 
كتاب العزوف للرئيس فؤاد شهاب الذي بنّي فيه 
صعوبة الحل من دون اصالحات سياسية ومن 
الهوية  بلورة  وتاليا  جدي،  انتخاب  قانون  دون 
الوطنية والهوية العربية ونظام الحكم يف لبنان. 
جاءت هذه الورقة لتكون اول جواب من جهة 
السياسية  الحركة  يف  الظاهر  ان  ذلك  اسالمية، 
كان مطالبة غالبية املسلمني باالنضامم اىل سوريا 
والوحدة العربية بعد سقوط السلطنة العثامنية، 
االجنبية  بالحامية  يتشبثون  املسيحيني  واكرثية 
واستقالل لبنان عن هذه الطروحات. االمر الذي 
اعاق بلورة الهوية الوطنية واالنتامء العريب ونظام 
الحكم. هذه االمور بقيت ملتبسة اىل ان صدرت 
وجهة   1983 ايلول  يف  وتحولت  الورقة،  هذه 
سميت  عمل  ورقة  بواسطة  املسلمني  كل  نظر 
»ثوابت املوقف االسالمي« التي حسمت النظرة 
اىل لبنان، عىل أنه وطن سيد وحر ومستقل عىل 
كامل ارضه ولكل ابنائه ونهايئ من حيث الهوية 
الوطنية. كذلك قضت باعتبار لبنان عريب الهوية 
واالنتامء، وتأكيد دوره يف تأسيس االمم املتحدة، 
التزام  ويف  العربية،  الدول  جامعة  تأسيس  ويف 
وهذا  االنسان،  حقوق  لرشعة  العاملي  االعالن 
تقدم عىل كل دول املنطقة. اذ ليس يف املنطقة 
من يقول بالتزام االعالن العاملي لحقوق االنسان. 
عىل هذا االساس بدأ مجلس النواب مع انتخاب 
رئيس له بلورة الورقة الثالثة التي انجزت فيه يف 
تاريخ 10 آذار 1985، وكان من املفرتض ان نحدد 
جلسة عامة العالنها باسم املجلس النيايب اللبناين. 
لكن يف 12 آذار حصل ما يسمى االنتفاضة بقيادة 
الرئيس  مواجهة  يف  وسمري جعجع  حبيقة  اييل 
امني الجميل، ما اعاق التئام املجلس العالن هذه 
الوثيقة. لكن صودف انني تلقيت دعوة لزيارة 
الفاتيكان ومقابلة قداسة البابا يوحنا بولس الثاين 
يف 29 آذار، فاستبدلنا الورقة املتفق عليها مبذكرة 
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تضمنت كل بنود االتفاق. رفعت اىل الفاتيكان 
املتبناة  النظر  وجهة  انها  عىل  تبناها  الذي 
تطبيق  فيها  مبا  لبنان  ازمة  لحل  الفاتيكان  من 
القرارات الدولية. هنا برزت فكرة حل ازمة لبنان 
كمدخل اىل حل ازمة املنطقة، وبالتايل بني هذا 
الحل عىل ثالث قواعد: تطبيق القرارات الدولية، 
تأمني انسحاب ارسائيل من االرايض اللبنانية وفقا 
للحدود املنصوص عليها يف اتفاق الهدنة املعرتف 
السورية   - اللبنانية  العالقات  ترسيخ  دوليا،  به 
واستقاللهام،  البلدين  من  كل  سيادة  اطار  يف 
تحقيق حل  امكانات سوريا يف  واالستفادة من 
االزمة اللبنانية، واقامة الدولة اللبنانية وفقا لنظام 
الحكم املبني عىل انه نظام جمهوري دميوقراطي 
مقدمها  يف  الحريات  احرتام  عىل  يقوم  برملاين 
االجتامعية،  والعدالة  واملعتقد  الرأي  حرية 
واملساواة بني املواطنني من دون متايز او تفضيل 
ووفقا لنظام مبني عىل مبدأ الفصل بني السلطات 
الترشيعية والتنفيذية والقضائية، ونقل السلطة 
من االشخاص اىل املؤسسات. وهذا ما يتطابق مع 
طبيعة لبنان وتكونه تاريخيا وجغرافيا واجتامعيا. 
هذه القواعد الثالث هي الحل. توصلنا تاليا اىل 
املعاين.  هذه  كل  يتضمن  الذي  الطائف  اتفاق 
وسياسية  دينية  جهة   45 دعيت  املايض  العام 
الطائف  عىل  قرن  ربع  مؤمتر  اىل  واجتامعية 
الذي عقد يف فندق »فينيسيا«، ولبوا جميعهم، 

وكانت الفكرة ان نقول اننا لسنا من عباد االوثان، 
ولسنا من عباد الطائف. الطائف طريق النقاذ 
لبنان واخراجه من املحنة املستمرة. واذا كانت 
هناك من طريقة اخرى ليس عندنا اي مانع يف 
تبنيها. عىل مدى ثالثة ايام صدر البيان باالجامع 

بوجوب تطبيق بنود اتفاق الطائف كلها. 

■ هل هناك طائف مكتوب وآخر غري مكتوب 
ادى اىل ما نحن عليه راهنا من ازمة سياسية؟

اىل  ذهبنا  اننا  مثال  شائع  قول  هناك  ابدا،   □
وانتجنا  وكتبنا  عدة  اياما  وجلسنا  الطائف، 
الطائف. هذا غري صحيح. اتفاق الطائف تكون 
اعالن  اىل  حاجة  يف  كنا  الننا  واعلن  مراحل  يف 
االلتزام العريب والدويل به. وقد جرى اعالنه يف 
التزام  وتم  عربية،  ارض  اطار عريب ودويل عىل 
االوروبية  واملجموعة  االمن  مجلس  قرارات 

املحافل  كل  وقرارات  االفريقية،  واملجموعة 
االقليمية والدولية، واجتامع الدول الخمس ذات 
العضوية الدامئة يف مجلس االمن، والتزام اتفاق 

الطائف نصا وروحا.

■ بعد كل الذي تعرض له اتفاق الطائف، هل يف 
االمكان ابقاؤه عىل قيد الحياة؟

□ ليس له بديل. منذ االعالن يف الطائف عقدت 
يف  ارسار  ال  ان  فيه  اوضحت  صحافيا  مؤمترا 
االتفاق، واوضحت ايضا ان االتفاق تسوية ذات 
افق مفتوح قابلة للتطوير لكن بالوسائل السلمية 
من دون حروب ومن دون اقتتال. تاليا اي بديل 
عىل  نحن  محنته  من  لبنان  اخراج  اىل  يؤدي 
استعداد لتبنيه فورا. بعد 25 سنة كررنا القول 
مفيدة  بجملة  احد  يأتنا  مل  االن  وحتى  نفسه، 

بديال من الطائف.

■ هناك دعوات اىل استكامل تنفيذ الطائف عرب 
هل  التنفيذ،  موضع  اهملت  التي  البنود  وضع 

هذا ممكن راهنا؟
ميكن  كيف  مثال  متزامن.  ذلك  لكن  طبعا،   □
املستقلة وفقا  القضائية  السلطة  قانون  نقر  ان 
للدستور؟ كيف ميكن ان نقر قانون نظام داخيل 
القوانني  اقرار  ميكن  كيف  الوزراء؟  ملجلس 
التطبيقية من قانون االنتخاب وصوال اىل قانون 
ورئيس  رشعي  نيايب  مجلس  دون  من  الدفاع 
الدين  ازمة  نعالج  ان  ميكن  كيف  جمهورية؟ 
ميكن  كيف  دولة؟  دون  من  والكهرباء  العام 
وقف الهدر املريع يف املال العام من دون موازنة 
وقيام دولة مع وجود الصناديق التي تعيش عىل 

حساب املواطنني من دون حق؟

■ هل ميكن القول ان اتفاق الطائف ُفرض عىل 
ادت  الحرب  انهاء  اىل  الحاجة  وان  اللبنانيني، 
اىل وضع اصالحات بعضها غري قابل الن يصبح 

حقيقة نافذة؟
لبنان  يف  السياسية  الطائفية  تدرج.  هناك   □
وليدة مصالح دولية، نشأت بعد انهيار السلطنة 
العربية عنها. فرنسا  الدول  العثامنية واستقالل 
املنطقة،  اىل  الدخول  اىل  ماسة  كانت يف حاجة 
فلم تجد سوى االدعاء بحاميتها الطائفة املارونية 

يف لبنان، ويف االساس كان هناك نظام القناصل 



2021
عدد 36 - أيلول 2016عدد 36 - أيلول 2016

النمساوي،  الرويس،  )الفرنيس،  االربعة 
االوسط.  الرشق  منطقة  اىل  للدخول  الربيطاين( 
هذه الطائفية السياسية مل تكن بارادة اللبنانيني، 
ذلك ان لبنان مؤلف من شعب واحد. الطائفة 
توحد  عامل  هي  لكن  آخر،  عرق  من  االرمنية 
وليست عامل تفرقة. هذا الشعب الواحد متنوع 
يف االنتامء بحسب الظروف التي مرت بلبنان بني 
الطوائف. لنأخذ عائلتي اسالمها ال يسرّت ومفضوح 
منها  االسالمي  الجزء  ذلك  مع  الالزم،  من  اكرث 
مسلمون شيعة ومسلمون سّنة والجزء املسيحي 
من الطائفة املارونية والطائفة الكاثوليكية، وايضا 
يف عائلة الهاشم هناك رابطة هاشمية تضم كل 
واالحالم  التقسيامت  اذا  واملذاهب.  الطوائف 
بكانتونات من فيديرالية وغريها تتطلب وجود 
املتعددة  الشعوب  لجمع  اداة  وهي  شعوب، 
نحو الوحدة. يف بداية الحرب اللبنانية تم تداول 
يوناين  شعب  قربص  يف  لبنان«.  »قربصة  مقولة 
يف مقابل اليونان، وشعب تريك يف مقابل تركيا، 
ولكل شعب مقوماته من عرق ودين وجغرافيا، 
اضافة اىل التطلعات واآلمال واللغة. يف ستة اشهر 
انقسمت قربص وما زالت، بينام عىل مدى 16 
سنة حرب مل ينقسم لبنان الن ليس الي طائفة 
فيه جغرافيا خاصة بها، وليس الي طائفة امكان 
حامية نفسها بنفسها، ولذلك تكوين لبنان قائم 
الكل للكل، وكل َمن  الحرية وعىل حامية  عىل 
يتعاطى  الن  مؤهال  ليس  الحقائق  هذه  ينكر 

الشأن اللبناين.

مواقف  من  هل  الطائف  يف  كنَت  عندما   ■
اليوم  االمكان  يف  وصار  اعالنها  عن  احجمَت 

االفصاح عنها؟
□ عندما اجتمعنا يف الطائف كانت هناك حاجة 
العربية  القوات  وجود  مدة  بلورة  اىل  ملحة 
السورية عىل ارض لبنان. البعض ارص عىل ستة 
وكان  سنتني،  عىل  ارص  اآلخر  والبعض  اشهر، 
الحاسم يف هذه املسألة املوقف املرصي. يجب 
ان نذكر هنا ان الطائف ولد مع عودة مرص اىل 
باالجامع  القرار  واتخذ  العربية،  الدول  جامعة 
لحل  اللبناين  النيايب  املجلس  نظر  وجهة  بتبني 
رشيكا  املرصي  الجانب  وكون  اللبنانية،  االزمة 
ترشين  وحرب  حزيران 1967  اساسيا يف حرب 
1973. لذلك لفت اىل ان االشهر الستة غري كافية 
لتمكني الجيش اللبناين من ان يجهز نفسه لسد 

الثغرة الناشئة عن سهل البقاع، ذلك انه يف كال 
الحربني كان طريان العدو االرسائييل يأيت منخفضا 
يف سهل البقاع ويلتف اىل دمشق، ويتمكن من 
رضبها من دون انذار، يف حني هناك مركز رادار يف 
عني دارة وضهر البيدر لالرشاف عىل وادي البقاع، 
يف  الجبل  لحف  يف  املبكر  لالنذار  مركز  وهناك 
سوريا. لذا، كان يجب تأمني استمرار هذا املركز 
لتجنب االمور الخطرة التي حصلت يف الحربني، 
املسألة ملدة  الحسم يف هذه  اىل  ادى  ما  وهذا 
سنتني، وبالتايل اخذت حجة من بعض االفرقاء 

ملعارضة الطائف آنذاك.

االزمات  ظل  يف  الطائف  عىل  تخىش  هل   ■
املتالحقة، وما السبيل اىل تحصينه؟

آخر  كالم  املفتاح، وكل  االنتخاب هو  قانون   □
بازمة  لبنان  تهديد  وتاليا  االزمة،  لعمر  متديد 

كيانية نحن يف غنى عنها.

ترى  هل  الطائف،  اقرار  عىل  عاما   26 بعد   ■

انه يف حاجة اىل اعادة نظر، ام ان االمر مرتبط 
باستكامل تنفيذه؟

□ اتفاق الطائف مثل كل بناء. يف عامل السياسة 
اصحاب  وليس  املهندسون  هم  نجحوا  الذين 
النظريات، الن املسألة هي مسألة بناء متوازن، 
اي خلل يف هذا البناء يؤدي اىل سقوطه وليس 
اىل استمراره. مثال عندما نقول ان النظام اللبناين 
ان  يعني  هذا  برملاين،  دميوقراطي  جمهوري 
الشعب هو مصدر السلطات، ومن دون االحتكام 
مفتاح  احد.  ينصف من  ان  اليه ال ميكن الحد 
التفضييل  والصوت  النسبي  القانون  االزمة  حل 
الذي مينع االستيالء عىل املقاعد من دون حق. 
من  رشعية،  مؤسسة  يعطينا  االنتخاب  قانون 
سنة  ملدة  انقاذي  رئيس  انتخاب  اقرتاحنا  هنا 
لديه مهمة واحدة هي  ان   االكرث. مبعنى  عىل 
اقرار قانون انتخاب عىل النظام النسبي والصوت 
التفضييل، وهو موجود وارسلته حكومة الرئيس 
نجيب ميقايت، ومطابق الحكام الدستور واحكام 
االنتخابات  تجرى  القانون  هذا  الطائف.  اتفاق 
النيابية عىل اساسه، ومبجرد اعالن النتائج تنتهي 
مدة والية رئيس الجمهورية. عند ذلك يصبح بني 
ايدينا مجلس نيايب رشعي ينتخب رئيسا رشعيا 
بالسلطات كلها، فنخرج تاليا من مسألة الشكوى 
من ان البوسطات واملحادل االسالمية هي التي 
تقبض عىل التمثيل املسيحي يف البلد. ليس من 
مصلحة احد اشعار اي طائفة من الطوائف بانها 

خارج التكوين السيايس واالجتامعي للبنان.

ال ارسار يف اتفاق الطائف، وال بديل منه.

الطائف تسوية قابلة 
بالوسائل  للتطوير، لكن 

فقط السلمية 
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هل ثّمة ما تبقى منه لم ُيرَو بعد؟
آخر شهود إتفاق الطائف: ليس هذا الذي وضعناه 

عمل  بسري  يتعلق  ملف  من  اكرث  حيال  السياسية  القوى  بني  الخالفات  دبت  كلام 
املؤسسات الدستورية وانضباطها، يحرض اتفاق الطائف الذي اطفأ شمعته الـ27، 
الحوار  طاولة  اىل  حاليا  يجري  ما  هذا  بنوده.  تطبيق  اىل  مجددا  الدعوات  وتعود 

الوطني بني االقطاب السياسيني، من دون خروق ايجابية.  
اللبنانية  الجمهورية  دستور  انتج  الذي  الطائف  اتفاق  توقيع  عىل  مرت  سنة   26
اعرتاضات  وتخللته  والتفسريات،  والعرثات  املطبات  من  بكثري  تطبيقه  مر  الثالثة. 
حتى ممن صاغوه الذين كانوا هناك. ناقشوا واتفقوا واقروا وعدلوا. بينهم َمن ال 
يزال يف الربملان، وبينهم َمن انسحب وانكفأ اعرتاضا، وبينهم َمن خرس مقعده او 

افقد اياه، وبينهم من غاب

عبارات  لبنان  يف  املسؤولني  السنة  تفارق  ال   
االصالحات السياسية، والدعوة اىل التمسك باتفاق 
مل  مندرجاته  من  وافرا  عددا  ان  علام  الطائف، 
تأخذ طريقها اىل التنفيذ،  ال سيام قانون االنتخاب 

الذي يشكل بيضة القبان يف امليزان السيايس. 

بقي من نواب اتفاق الطائف نحو 15 نائبا من 
اصل 65 ابرموه يف مدينة الطائف السعودية 
عال  حّراسه  بعضهم  وشكل   ،1989 عام 
رصاخهم احتجاجا عىل املخالفات التي شابت 
تطبيقه او تجاوزه، وحملوا لواء التصحيح من 

اجل حسن التطبيق. لكن بينهم َمن يعترب ان 
االتفاق ال يزال ساريا ويشكل مظلة سياسية 
كافية لحامية الدستور والبالد، رغم مآخذهم 

عىل االخالل ببنوده واهدافه. 
يصلح  يزال  ال  هل  الطائف؟  من  بقي  ماذا 
للتطبيق بعد تجارب عدة يف مجليس النواب 
والوزراء مل تكن مشجعة من جراء الخالفات 
التي تعصف بني االفرقاء، فلم تحرتم املواعيد 
واجتاحت  اتجاه،  من  اكرث  يف  الدستورية 

عدوى التمديد اكرث من مؤسسة؟
الطائف  اهل  من  شهود  ستة  يقول  ماذا 
حاورتهم "االمن العام"، وهل ال يزال يستحق 
اللطيف  عبد  النائب  هم:  عنه،  يروى  ان 
الدنا  عثامن  السابقون  والنواب  الزين، 
املرعبي  وطالل  دكاش  وبيار  رزق  وادمون 

ومنيف الخطيب.  

الملف
غاصب مختار، رضوان عقيل

"جرى  الزين:  اللطيف  عبد  النائب  يقول 
الطائف، والكثري  اتفاق  الكثري من  تطبيق 
مجرد  بل  اتفاقا  يكن  مل  يطبق.  مل  ايضا 
مخرج او بداية حل النهاء الحرب االهلية 
كانوا  الذين  النواب  غالبية  لبنان.  يف 
البعد  كل  بعيدة  امورا  متنوا  الطائف  يف 
الحرب،  انهاء  اوال  اردنا  عن هذا االتفاق. 
واملؤسسات.  الدولة  لبنان  انهيار  ووقف 
لو بقي البلد يف الوضع عىل ما كان عليه 
حاليا  الوضع  اكرب.  خراب  اىل  ذهبنا  لكنا 
اسوأ مام كان. لبنان بال رئيس للجمهورية 
منذ اكرث من سنتني، وسيذهب اىل الخراب 
ان مل ننتخب الرئيس يف اقرب فرصة. هل 
هذا ما كنا نريد الوصول اليه؟ كنا نتمنى 
ان تكون االصالحات يف بنية الدولة افضل 
باءت  امنياتنا  لكن  االن،  عليه  هي  مام 

"شارك  الدنا:  عثامن  السابق  النائب  يقول 
 1972 نواب دورة  الطائف  اتفاق  امتام  يف 
ان  اعتقد   .1992 عام  اىل  النيابة  يف  وبقوا 
الذين شاركوا يف والدته يستحقون  النواب 
توصلوا  كونهم  والتقدير،  التكريم  كل 
لبنان  لبناء  السياسية  االفكار  خالصة  اىل 
هذا  ولد  حيث   1989 عام  املستقبل 
دستور  واصبح  بنوده  واقررنا  امليثاق 
املنبثق  الجديد  الدستور  ان  ارى  لبنان. 
ادماج االصالحات  الطائف بعد  اتفاق  من 
هؤالء  خربات  نتيجة  جاء  فيه،  السياسية 
مصلحة  خاللهم  من  وتأمنت  النواب 
مرتاح  وضمريي  عنه،  راض  انا  لذا  البلد. 
واحدة  فاصلة  تعديل  ينبغي  وال  حياله، 
رئيس  كان  االتفاق،  قبل  السابق،  يف  فيه. 
السيايس  القرار  عىل  يسيطر  الجمهورية 
يف  الوقوف  ويستطيع  ومقدراته،  البلد  يف 
الذي  االسم  واختيار  النواب  ارادة  وجه 
املثال  سبيل  عىل  الحكومة.  لرئاسة  يريده 
نائبا من اصل 99 عام 1964 يف  ايدين 56 
مل  لكنني  الحكومة،  لرئاسة  االستشارات 
الجمهورية  رئيس  من  التأييد  هذا  اتلق 
ارادة  انذاك. يف املناسبة كانت سوريا ضد 
الطائف  اتفاق  قبل  سامين.  الذي  الفريق 
ورئيس  يتفق  الجمهورية  رئيس  كان 

بالفشل، وال تسألني ملاذا النني ال اعرف. 
الطائف  اتفاق  يكون  ان  يف  نأمل  كنا 
مل  الصحيح.  الطريق  اىل  للبنانيني  هداية 
وهذا  الدولة،  يف  املنشود  االصالح  يحصل 
ما نأسف له بشدة. مثة امور مل نذكرها يف 
الطائف منها االصالح، لذلك ما زلنا نحاول 
حتى االن تحقيقه. ليس يف اتفاق الطائف 
بنود رسية؟ واضح وظاهر للعيان، لكنه مل 
االهلية.  الحرب  وقف  يف  اال  لبنان  يخدم 
مختلفة  بطريقة  الحرب  اىل  عدنا  االن 
قيض  لقد  والخالفات.  االنقسامات  نتيجة 
عليه بكل ما للكلمة من معنى. مثة امور 
مل نتفق عليها كام يجب وال مجال لذكرها. 
لو اتفقنا ملا حصل ما حصل بعد الطائف. 
وحال  مؤسف  االن  نعيشه  الذي  الوضع 
املفروض  من  كان  مبكية.  عندنا  الناس 

الحكومة الذي يؤيده عىل اعضاء الحكومة 
كان  اختصار  يف  التكليف.  قبل  وبرنامجها 
والساحة.  املوقف  سيد  الجمهورية  رئيس 
واصبح  متاما  االمر  تغري  الطائف  بعد 
عملية  يف  املشاركة  الجميع  امكان  يف 
رئيس  ليلزم  االتفاق  جاء  القرار.  اتخاذ 
التي كانت يف  النيابية  الجمهورية االكرثية 
تسمية  عىل  لها  قدرة  وال  معطلة  املايض 
رئيس الحكومة. اكرر القول انه ينبغي ان 
الن  الطائف  اتفاق  يف  واحد  بند  يتغري  ال 
صالحيته مل تنته. اخالف جميع من يقولون 
عليهم  ان  هؤالء  عىل  ردي  ذلك.  عكس 
وليطالبوا  املئة،  يف  مئة  الطائف  تنفيذ 
البحث  عندها  ليتم  بالتغيري،  ذلك  بعد 
عند  وجدت  اذا  والعراقيل  االخطاء  يف 
ان  اجد  ومندرجاته.  االتفاق  هذا  ترجمة 
اوردها  الدستورية كام  الصالحيات  تعديل 
مطلوبا  وكان  جيد،  من  اكرث  امر  االتفاق 
بالحكم  النيابية  لالكرثية  السامح  بغية 
وتسيري شؤون الدولة. ردي عىل القائلني ان 
ان  يعتربون  كانوا  انهم  ظلموا،  املسيحيني 
االخرين،  حساب  وعىل  مطلقة  حقوقهم 
ينفذ ما يشاء  الجمهورية  ان رئيس  مبعنى 
الدميوقراطية  واملبادىء  للدستور  خالفا 
الخالصة  يف  النيابية.  باالكرثية  تنادي  التي 

الزين: مطلوب طائف جديد

الدنا: الطائف منع االستئثار بالبلد

ليس صحيحا ان تقليص 
الجمهورية  صالحيات رئيس 

فرض علينا

بعد الطائف اصبح في
امكان الجميع املشاركة 

في اتخاذ القرار

النائب عبد اللطيف الزين.

النائب السابق عثامن الدنا.

ذلك  لكن  الجميع  بني  اتفاق  يحصل  ان 
مل يتم، وكان يجب ان نتخذ قرارات سوى 
جيش  لنا  يكون  ان  مثال  اتخذناها.  التي 
واملساعدة.  املال  له  نتسول  ان  ال  وطني 
ومنصف  عادل  قانون  ايجاد  يفرتض  كان 
عدنا  التي  النسبية  اساس  عىل  لالنتخاب 
علينا  يفرض  مل  حاليا.  بها  املطالبة  اىل 
واالخري  االول  كان همنا  االتفاق.  يشء يف 
تقليص  ان  صحيحا  وليس  الحرب،  وقف 
علينا.  فرض  الجمهورية  رئيس  صالحيات 
اىل  انتقلت  انها  اال  بقيت  الصالحيات 
املطلوب  بات  مجتمعا.  الوزراء  مجلس 

ذلك،  امكن  اذا  جديد  طائف  اليوم 
لبنان  وحدة  تأكيد  واساسا  اوال  يتضمن 
حقيقيا  وتفاهام  ومؤسسات،  وشعبا  ارضا 
امور  عىل  والطوائف  اللبنانيني  كل  بني 
انتخاب رئيس  بينها اوال االتفاق عىل  من 
النازحني  اعادة  عىل  والعمل  للجمهورية، 
السوريني اىل بالدهم، الن املرحلة الحالية 
اعادة  يجب  بالخري.  تبرش  ال  استمرت  اذا 
مستقل  حر  كبلد  لبنان  وحدة  تأكيد 
ونستلهم  عرويب،  عريب  دميوقراطي  سيد 
لله  الدعاء  نستلهم  كام  الدميوقراطية 
املعتقد  تعاىل. واالتفاق كذلك عىل حرية 

مبا  والتعددية،  والكلمة  والفكر  والرأي 
بطبيعته.  حرا  لبنان  يكون  ان  يضمن 
حقيقية،  اصالحات  تحقيق  ايضا  مطلوب 
مل  الذي  النواب  مجلس  اصالح  السيام 
مربر  اي  بال  طويلة  اشهر  منذ  يجتمع 
مقنع. مطلوب ايضا اصالح الدولة اصالحا 
بكل مكوناتها ومؤسساتها،  لتبقى  حقيقيا 
يقوم  لبنان  والحكم.  املرجع  هي  وتكون 
التعدد  عىل  وقوتها،  الدولة  بقاء  عىل 
الدميوقراطية  عىل  الطوائف،  ووحدة 
اىل  حاجة  يف  االمور  هذه  كل  والحرية. 

اصالح بنيوي حقيقي".

اقول ان اهم يشء قمت به طوال مسرييت 
مساهمتي  السياسية،  وخربيت  النيابية 
اىل  بالنسبة  اما  الطائف.  اتفاق  وضع  يف 
اليه  التطرق  جرى  فقد  الشيوخ،  مجلس 
انه  يف  شك  ال  الدرزية.  الطائفة  الرضاء 
عىل  وجوده  من  مانع  وال  اخرين،  يريض 
مجليس  تجمع  العامل  يف  عدة  بلدان  غرار 

النواب والشيوخ".
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يف  ارسار  "ال  رزق:  ادمون  السابق  النائب 
ومنشور،  معروف  كله  الطائف.  اتفاق 
واملحارض الرسية لالتفاق التي يتم الحديث 
ذات شأن،  تعد  مل  آخر  اىل   عنها من وقت 
بعدما توىل لقاء الوثيقة والدستور يف بياناته 
واملتفق  الواردة  النقاط  جميع  رشح  وكتبه 
اذ  او تشكيك،  عليها. مل يدع مجاال اللتباس 
عمل  سنوات  خالل  بيانا   154 نحو  اصدرنا 
مؤمترا   17 يف  منها  والدستور،  الوثيقة  لقاء 
الجمهورية،  رئيس  اىل  ونداءات  صحافيا 
بشار  للرئيس  ومذكرات  مفتوحة  وكتب 
العربية  والقمم  املتحدة  واالمم  االسد 
تطبيق  اىل  تدعو  خالصتها  موثقة.  وكلها 
االتفاق النه حصل نكول او نكوص كيل عن 
اللبنانيني  املتعاقدين  االفرقاء  من  التنفيذ 
العليا  الثالثية  اللجنة  اعضاء  الضامنني  ومن 
العربية وقتها )السعودية والجزائر واملغرب( 
االتفاق.  تطبيق  سري  حسن  تتابع  مل  التي 
من  وتواطؤا  الجميع  من  تخليا  يعترب  وهذا 
قامئة  كانت  التي  للهيمنة  واذعانا  الداخل 
اعرتاضا  الصوت  رفع  من  اول  انا  وقتذاك. 
مؤمترا  عقدت  االتفاق.  تطبيق  سوء  عىل 
التنفيذ  بدء  من  سنتني  نحو  بعد  صحافيا 
تم  وانه  الطائف،  تطبيق  عدم  فيه  اعلنت 
انتاج السلطة وقتها خالفا للدستور واالتفاق 
اىل  بالنسبة  اتفقنا  الدميوقراطي.  والنظام 
للرتتيب  وفقا  يتم  ان  عىل  السلطة  انتاج 

االيت:
عىل  االداري  التقسيم  يف  النظر  اعادة  ـ   1
عدد  تفوق  جديدة  محافظات  انشاء  اساس 
للعيش  ضامنات  مع  املوجودة،  االقضية 
الصحيح، وحتى ال يتحول  املشرتك والتمثيل 
البلد اىل بؤرة مذهبية، الن هدفنا ايضا كان 
من  نوع  اىل  الطائفية  الحالة  من  الخروج 
التوجه  هذا  اسس  وضعنا  املؤمنة.  العلمنة 
انا  توليت  التي  الدستور  من   95 املادة  يف 
صغتها  كام  عليها  وصودق  صوغها  شخصيا 

انطالقا من نص اتفاق الطائف.
من  انطالقا  لالنتخاب  قانون  وضع  ـ   2

التقسيم االداري الجديد.
املقاعد  متأل  الجديد  القانون  عىل  بناء  ـ   3

بيار  الدكتور  السابق  النائب  يقول 
الحل،  اجل  من  الطائف  "كان  دكاش: 
الحرب وبقيت االوضاع بال  لكنه اوقف 
حل، وهو ما زلنا نعاين منه حتى اليوم. 
ينقسم الطائف اىل ثالث مراحل: االوىل 
الديبلومايس  متكن  حيث  االقناع  مرحلة 
من  االبراهيمي  االخرض  الكبري  العريب 
اىل  بالتوجه  اللبنانيني  النواب  اقناع 
اقتناعا  لالزمة،  الحل  اليجاد  الطائف 
للخالص  الوحيد  الطريق  بانه  منه 
واالجتامعي  العسكري  الوضع  من 
الطائف.  اىل  فذهبنا  انذاك.  املرتدي 
حيث  عكاظ،  سوق  مرحلة  هي  الثانية 
والشأن  الكلمة  اصحاب  النواب  تبارى 
واالجتامعية  السياسية  الخطب  يف 
حتى  اللغوية.  واملطيبات  والفلسفات 
ان النائب الراحل خاتشيك بابكيان ابهر 
الخارجية  الحضور بخطابه، فصاح وزير 
الفيصل  سعود  االمري  الراحل  السعودية 
العربية  يتقن  االرمني  اكرب،  الله  قائال: 
كانت  الثالثة  قحطان.  بني  من  افضل 
البحث يف ادخال التعديالت الدستورية. 
النواب  الزمالء  بعض  ان  هنا  املؤسف 
كل  كان  التي  املطالب  وفق  انقسموا 
تحقيقها.  اىل  يسعى  سيايس  فريق 
النواب  تقسيم  جرى  انه  اكرث  املؤسف 
وواحدة  مسيحية  واحدة  لجنتني:  اىل 
كل  اللجنتان  وانفصلت  محمدية، 
االجتامعات  توقفت  حيث  حدة  عىل 
العامة. كانت كل لجنة تقدم اقرتاحاتها 
باعتباره  الحسيني  حسني  الرئيس  اىل 
التي  التعديالت  حصلت  الوسيط. 
حيث  تداعياتها،  وتعرفون  تعرفونها 
املناصفة يف  اليوم  اىل ما يسمى  توصلوا 
واملسلمني،  املسيحيني  بني  النواب  عدد 
رئيس  صالحيات  من  الكثري  وسحبوا 
الجمهورية ووضعوها يف مجلس الوزراء 
مجتمعا. كان يف رأس االهتاممات تعيني 
اعضاء  عدد  رفع  تقرر  بعدما  النواب 
وكان  نواب.   108 اىل   99 من  املجلس 
هل  النواب،  تعيني  كيفية  حول  النقاش 

تأمينا  واملستحدثة  الشاغرة  النيابية 
للمناصفة.

املمددة  مدته  النواب  مجلس  يكمل  ـ    4
انه بذلك  حتى آخر عام 1994، مع افرتاض 
االرسائييل،  االنسحاب  تم  قد  يكون  التاريخ 
لبنان  يف  مهمتها  السورية  القوات  وانهت 
انتشار  اعادة  تتم  ان  يفرتض  كان  نهائيا. 
اي  الطائف،  اقرار  من  سنتني  بعد  القوات 
ذلك،  من  يشء  اي  يحصل  ومل   ،1992 عام 
قبل  النواب  تعيني  اىل  الحكومة  عمدت  بل 
قانون  اقرار  وقبل  االداري  التقسيم  وضع 
ما  رسعان  نيابيا  مجلسا  انتجوا  االنتخاب. 
حل نفسه بقانون، وجرت انتخابات جديدة 
للطائف  مناقض  قانون  وفق   1992 عام 
وجرت  الدميوقراطي،  والنظام  والدستور 
بدأ  يومذاك  لالنتخاب.  واسعة  مقاطعة 
كان  الطائف.  تنفيذ  عن  والنكول  الخلل 
نضع  مل  التمثيل.  صحة  واالساس  الهاجس 
االنتخابات  تجري  فقط  قلنا  نصا،  او  قانونا 
النظر  اعادة  بعد  املحافظة  اساس  عىل 
عدد  جعلوا  لكنهم  االداري.  التقسيم  يف 
املحافظات خمسا، وخلقوا املحادل ووضعوا 
تناسبهم،  تقسيامت  وفق  لالنتخاب  قانونا 
املحافظة  او  القضاءين  او  دائرة  كالقضاء 
مل  الحكم.  من  وخرجنا  قاطعنا  لكننا  دائرة، 
جديدة،  دميوقراطية  نخرتع  ان  نريد  نكن 
فهناك قواعد للدميوقراطية يف كل دول العامل 
عملنا  يف  االساس  كل  بها.  نسري  ان  يجب 
وايجاد  الصحيح،  التمثيل  كان  االنتخايب 
الضامن عرب بند بسط سلطة الدولة عىل كل 
عندما  اي  الذاتية،  بقواها  اللبنانية  االرايض 
يخرج السوريون وينسحب االرسائيليون من 
لبنان وفق الضامنات العربية والدولية التي 
اتفاق  كان  الطائف  اتفاق   وقتها.  اعطيت 
الرضورة وال بديل منه عىل االطالق. كان البلد 
يف انهيار وانقسام يف ظل مؤسسات مشلولة 
واحتالل ارسائييل، فذهبنا اىل الطائف النقاذ 
اىل  وحدتنا  بفضل  توصلنا  انقاذه.  ميكن  ما 
التعددي،  اللبناين  الكيان  وحدة  عىل  اتفاق 
وعملية.  وموضوعية  مبدئية  اسس  ووضع 
الخرق املتامدي ادى اىل عدم تطبيقه.  لكن 

واملمدد  القائم  النواب  مجلس  من  يتم 
الحقا  جرى  الحكومة؟.  من  ام  لنفسه 
الحكومة،  من  الجدد  النواب  تعيني 
الوصاية.  تحت  لبنان  وضع  تم  وبهذا 
عندما عدنا اىل لبنان جرى حل املجلس 
الوصاية،  تحت  نيابية  وانتخابات 
املسيحية  املقاطعة  وقتها  وحصلت 
اكرب  ذلك  كان  لالنتخابات.  الواسعة 
املقاطعة  الن  املسيحيون،  ارتكبه  خطأ 
لبنان  لوضع  املخطط  ضمن  من  كانت 
تحت الوصاية، وكانت اكرب خطأ يف حق 
فاصبحت  فيه،  والدميوقراطية  لبنان 
ومعارضة  مقاطعة  معارضة  لدينا 
مالحظات  هناك  الحكم.  يف  مشاركة 
مل  فهو  الطائف.  اتفاق  عىل  كثرية 
من  نعاين  زلنا  وما  وروحا،  نصا  يطبق 
يجب  كام  تطبيقه  تم  لو  تطبيقه.  عدم 
لكانت مرحلة االنتقال اىل لبنان الجديد 
افضل واسهل. مل يطبق بند اعادة النظر 
مل  اتفقنا.  كام  االدارية  التقسيامت  يف 
التي  املوسعة  االدارية  الالمركزية  تطبق 
كانت يف صلب االصالحات. مل يتم انشاء 
الحل  مثابة  كان  الذي  للشيوخ  مجلس 
كل  واوضاع  مطالب  ملراعاة  الوسطي 
هو  كان  واحرتام.  محبة  بكل  الطوائف 
بديال  يكون  ان  يفرتض  كان  النه  الحل 
الحايل.  الطائفي  النواب  مجلس  من 
لالنتخاب  قانون عرصي  كذلك مل يوضع 
النيابية  االنتخابات  تجر  ومل  اتفقنا،  كام 
املفرتض  الجديد  القانون  اساس  عىل 
يسعني  ال  الطائفية.  الغاء  بهدف 
سعود  االمري  ان  اكشف  ان  اال  هنا 
الطائف  اىل  استدراجنا  توخى  الفيصل 
صالحيات  ونزع  املرير  بالواقع  للقبول 
احد  يف  علينا  دخل  الجمهورية.  رئيس 
قرار  او  كالم  اي  وبال  االجتامعات، 
يا  تريد  ماذا  قائال:  يب  ورصخ  مسبق، 
مارونيا  الجمهورية  رئيس  ابقينا  دكاش، 
وتقول ال. جعلنا عدد النواب املسيحيني 
وتقول  املسلمني  النواب  مع  بالتساوي 
ال  لبنان  يف  املسيحيني  عدد  ان  مع  ال، 

دكاش: اوقف الحرب ولم يحل االزمةرزق: ال اسرار بل نكول

كان هدفنا الخروج 
من الطائفية الى نوع 
من العلمنة املؤمنة 

استدرجنا الى الطائف
لنزع صالحيات رئيس 

الجمهورية 

النائب السابق الدكتور بيار دكاش.   النائب السابق ادمون رزق.

الطائف موجود لكن ماذا بقي من لبنان يف 
معزل عن الطائف؟ الدستور يف خرق متامد، 
وهي  مستمر.  نقض  يف  الوفاق  ووثيقة 
املتعاقبة  والسلطات  املسؤولني  مسؤولية 
عىل  الحفاظ  اولويتنا  كانت  الحكم.  عىل 
العيش  اسس  وتثبيت  والجمهورية  الكيان 
املشرتك ضمن املساواة. هذه االمور واضحة 
يف صياغتي املادة 95 التي تضع آلية العبور 
اىل املواطنة والخروج من الحال الطائفية عرب 
اسس فكرية واجتامعية وتربوية. يف املرحلة 
مني  ارصار  هناك  كان  لالتفاق،  االنتقالية 
عىل  املعلوف  نرصي  املرحوم  النائب  ومن 
واالختصاص  الكفاية  اعتامد  عىل  التشديد 
والحفاظ عىل التوازن يف التعيينات االدارية، 
طائفة.  الي  وظيفة  اي  تخصيص  دون  من 
يف  القضائية  التشكيالت  يف  ذلك  اعتمدت 
بحيث  ناجحة  تجربة  وكانت  العدل،  وزارة 
بحسب  بل  طائفته  وفق  قاض  اي  يعنّي  مل 
كنا  فيه.  وضعته  التي  املركز  يف  كفاياته 
االمور  هذه  كل  لكن  الدولة،  نبني  وقتها 
معتم عليها وتكتنفها الجهالة من املسؤولني 
جاءت  السلطة  انتاج  طريقة  الن  الحاليني، 
واملبادىء  الوفاق  ووثيقة  للدستور  مخالفة 

الدميوقراطي". للنظام  االساسية 

اي  تريد،  ماذا  املسلمني.  ثلث  يتجاوز 
وال  كثريا  تتكلمون  هذه؟  دميوقراطية 
الحريري  رفيق  ضحك  هنا  تتفقون. 
الفيصل:  االمري  تابع  عالية.  ضحكة 
الكالم  من  تنتهوا  ومل  يوما   11 لنا  صار 
نريد  اخرى  مشاغل  لدينا  واالتفاق، 
اصول  ان  بهدوء:  عليه  رددت  انجازها. 
الضيافة عندنا يف لبنان اكرام الضيف فال 
نسأله ماذا يريد. وعندما يقرر الذهاب 
بالتوفيق،  له  وندعو  يريد  ما  له  نجمع 
االمري  اعتذر  هنا  مكرما.  معززا  ويغادر 
وقال: والله مل اقصد، لو بقيتم 11 شهرا 
اهال وسهال بكم، لكننا نخىش عىل لبنان 
وعىل اهله من استمرار الحرب. فطلبت 
ايضا اعتذارا من الحريري واال انرصفت. 
بل  نظامنا  لتغيري  نأت  مل  نحن  قلت: 
ايها  فاينكم  االخوة  من  ملساعدة  طلبا 
نذهب  ان  اآلن  املطلوب  بات  االخوة. 
الطائف، وهي  املقصودة من  الروح  اىل 
وانشاء  املوسعة  الالمركزية  تطبيق 
الطائفية  والغاء  الشيوخ  مجلس 
واجراء  انتخاب  قانون  ووضع  السياسية 
بعد  املحافظة  اساس  عىل  االنتخابات 

اعادة النظر يف التقسيامت االدارية".
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"كنت  املرعبي:  طالل  السابق  النائب  يقول 
عضوا يف لجنة الصياغة يف الطائف،  واختاروين 
ممثاًل عن الشامل. كنا 16  نائبا يف هذه اللجنة. 
لكن  املحارض،  هو  املوضوع  اساس  يبقى 
الحسيني  حسني  الرئيس  شاء  معينة  لظروف 
ان ال  يفرج عنها. اعتقد انه مىض وقت طويل، 
وقد  املحارض.  هذه  عن  يكشف  ان  ويجب 
املقرتحة  الدستورية  التعديالت  اللجنة  تلقت 
انتخاب  يف  البحث  تم  الجوجلة.  عملية  بعد 
باالقرتاع  النواب  مجلس  يف  الحكومة  رئيس 
النيابية  اىل االستشارات  الركون  الرسي، وعدم 
مسيحيون  نواب  اعرتض  الخصوص.  هذا  يف 
رئيس  دور   من  يحد  الذي  الطرح  هذا  عىل 
الجمهورية يف هذه املسألة. انا ال اعترب انه تم 
السلطة  نقلت  بل  الرئيس،  تقليص صالحيات 
الذي  الوزراء  مجلس  اىل  يده  من  االجرائية 
يرتأسه االول. اقرتح البعض تحديد مهلة معينة 
اىل  الحكومة  تشكيل  املكلف  الوزراء  لرئيس 
حدود الشهرين او الثالثة، واذا مل يشكلها يعاد 
النظر يف اسمه. طالبنا بعدم اكتفاء النائب برتك 
رأيه برئيس الحكومة لرئيس الجمهورية املرغم 
االستشارات  املجلس حصيلة  ابالغ رئيس  عىل 
سبيل  عىل  نتيجتها.  عىل  باالرقام  واطالعه 
املثال، جرى نقاش حول قانون االنتخاب، ومل 
يكتب موضوع النسبية ومل نتفق عليها اطالقا. 
كنا يف حال  االنتخاب   قانون  بحثنا يف  عندما 
حرب، وعملنا عىل مواجهة التعصب الطائفي 
عىل  اتفقنا  االنتخابية.  الدائرة  حجم  بتكبري  
العودة اىل املحافظات التاريخية اي من القضاء 
املتقوقع اىل املحافظة التي تضم الجميع، وان 

"اذا  الخطيب:  منيف  السابق  النائب  يقول 
فهذا  ال،  ام  صالحا  يزال  ال  الطائف  كان 
من  جرد  وقد  للنقاش،  قابل   املوضوع 
مضمونه منذ اليوم االول القراره، وافرغ من  
السامح  االوىل هي عدم  اساسيتني:  نقطتني 
دستورية  مبراقبة  الدستوري  للمجلس 
القوانني وحرص دوره بقبول املراجعة. نحن 

رأينا  محافظة.   12 او   10 اىل  عددها  يصل 
هذا الحل الوحيد الذي ميكن جمع املسلمني 
دابر  ويقطع  واحدة،  دائرة  يف  واملسيحيني 
الفتنة، عىل ان يعاد النظر يف تقسيم الدوائر. 
مل يكن هناك تركيز عىل القانون النسبي الذي 
مل  ملاذا  واال  الكواليس،  وراء  تداوله  يتم  كان 
يتم الحديث يف النسبية بدءا من عام 1992؟ 
يتناول  الذي  الوحيد  هو  بري  نبيه  الرئيس  
موضوعها منذ فرتة طويلة. كنا  قد خرجنا من 
بني  فوقع خالف  ما  حرب، ووصلنا يف مرحلة 
النواب وبدأ البعض يحرض الحقائب للمغادرة 
بسبب  املؤمتر  من  االوىل  الخمسة  االيام  يف 
الخالف حول االصالحات الدستورية. للحقيقة 
والتاريخ اقول ان الوزير جورج سعادة ساعد 
كثريا يف اتصاالته مع سمري جعجع والبطريرك 
الضغوط  كل  رغم  صفري  بطرس  نرصالله  مار 
الن  الطائف،  الفشل  انسحب  لو  عليه. 
مقدورهم  يف  يكن  مل  االخرين  املسيحيني 
املتابعة. من جهة اخرى، اقول ان اللبنانيني هم 
الطائف  تطبيق  عدم  مسؤولية  يتحملون  من 
انتخابات  اول  منذ  الخارجي.  العامل  وليس 
جرت بعده متت مخالفته الن قانون االنتخاب 
عىل  كانت  دوائر  مثة  يطبق.  مل  اقررناه  الذي 
املحافظة واخرى عىل االقضية وجرى تقاسمها.  
عدنا بـ108 نواب وتم رفع العدد اىل 128 بعد 
يفضلون  النواب  كان عدد من  تدخل سوري. 
املسيحيون  يرحب  ومل  نائبا   99 عىل  االبقاء 
بهذه الزيادة. ثم توالت الخروقات، لكن رغم 
اليوم، وال  الدستور صالحا حتى  ذلك، ال يزال 
نقوم  ان  املطلوب  فيه.  تغيري  احداث  ميكننا 

القوانني،  كل  تدرس  بان  الطائف  يف  طالبنا 
وناطوا  الطرح،  هذا  عدلوا  املشاركني  لكن 
بهذا املجلس مهمة قبول املراجعة وحددوا 
الثانية  هنا.  محدودا  دوره  فاصبح  اصحابه 
املحافظة  اعتامد  اىل  مسعى  هناك  كان 
يف  النظر  اعادة  بعد  االنتخاب  قانون  يف 
عليها  اطلق  لجنة  االدارية. مثة  التقسيامت 

املرعبي: لم نتفق على النسبية في الطائف

الخطيب: الطائف ُجرد من مضمونه 

لو انسحب جورج 
سعادة من جلسات الطائف 

الفشله حتما

كل الدورات االنتخابية 
التي جرت بعد الطائف لم 

ديموقراطية  تكن 

النائب السابق طالل املرعبي.

النائب السابق منيف الخطيب.

بتطبيق بعض بنوده ومنها الالمركزية االدارية. 
كان يف الطائف نائب درزي وحيد هو توفيق 
وهو  الصياغة،  لجنة  يف  عضوا  وكان  عساف، 
ميلك فكرا سياسيا واقتصاديا، قال ان كل طائفة 
تحصل عىل مكاسب فنحن من حقنا الحصول 
عىل رئاسة مجلس الشيوخ، وهدد باالنسحاب 
وهم باملغادرة. ومبا انه كان يجلس اىل جانبي 
عملت عىل تهدئته. ربطنا هذا املوضوع  بعد 
انتخاب اول مجلس نواب خارج القيد الطائفي. 
تكون  املجلس  رئيس هذا  ان هوية  يكتب  مل 
للدروز،  وتم الكالم فقط مبنحه لهذه الطائفة 
لو  وكاثوليك.  ارثوذكس  نواب  اعرتاض  وسط 

انسحب عساف لفرط عقد الطائف".

اعضائها  ابرز  كان  الصياغة،  اي  "العتالة" 
اىل  اضافة  سعادة  جورج  الراحل  النائب 
مع  تواصل  عىل  كانوا  مسيحيني  زمالء 
البطريرك صفري، وتوصلوا اىل اعتبار القضاء 
الكربى،  االقضية  تقسيم  بعد  املحافظة  هو 
وان يكون عدد النواب 108 وترتاوح الدوائر 
بني 34 و36 دائرة، واصغر دائرة تضم نائبني 

النقطتني  هاتني  نرى يف  كنا  اربعة.  واكربها 
تم  لكن  القوانني،  دستورية  يف  بندين  اهم 
اعتامد الدوائر بطريقة مخالفة، ورفع عدد 
تركيبات  احداث  اجل  من   128 اىل  النواب 
جزئيا،  وليس  كيل  الطائف  اتفاق  البلد.  يف 
الوطن.  بناء  يف  اللبنانية  التوازانات  وراعى 
لكن ما حصل يف ما بعد هو توزيع حصص. 
عن  الصباح  انور  وزمييل  تحفظت   وقد 
النظام  عىل  االبقاء  ورفضنا  النواب،  تعيني 
يف  االمر  هذا  ذكر  عىل  وحرصنا  الطائفي، 
يذكر  ومل  مرات  ثالث  شطبه  فتم  املحرض 
اىل  االشارة  من  هنا  بد  ال  ايضا.  االعالم  يف 
جدا،  "آدمي"  الحسيني  حسني  الرئيس  ان 
بعد  عليه.  تفرض  كانت  امورا  مثة  لكن 
ما.  حد  اىل  بحصيلته  قبلنا  الطائف  امتام 
االرسائييل  واالحتالل  الجنوب  موضوع  اخذ 
الجهد  يعود  املناقشات.  يف  مساحة  انذاك 
اىل الرئيس الراحل كامل االسعد وما حملنا 
باسم  الجلسات  يف  تحدثت  وقد  اياه، 
االصالح  االشرتايك.  الدميوقراطي  الحزب 
اكرث  يعنينا  كان  الجنوب  لكن  يعنينا،  كان 
بتطبيق  طالب  االسعد  االحتالل.  بسبب 

بالعكس.  فيه  البدء  وتم  بالكامل  الطائف 
كل الدورات االنتخابية التي جرت بعده مل 
السوري  النظام  ويتحمل  دميوقراطية،  تكن 
الطائف  عن  الحديث  قبل  املسؤولية  هذه 
الدميوقراطي  البلد  كنا  السياسية.  والطبقة 
اىل  وتحولنا  العريب،  العامل  يف  الوحيد 
الطائف  ان  نقول  حاليا  ديكتاتوري.  نظام 
رغم  بنوده  كل  تطبيق  رشط  ينتف  مل 
تطبيقه  استمر  اذا  اما  عليه.  مالحظاتنا 
ويتم  حالها،  عىل  االمور  فستبقى  انتقائيا 
البعض  قياس  عىل  الدستور  مع  التعاطي 
ووفق ما يريدونه. ارفض مقولة ان الطائف 
تطبق،  مل  عدالة  وحقق  املسيحيني  ظلم 
املسلمون  وال  املسيحيون  منه  يستفد  ومل 
ال  املتنفعة.  الطبقة  من  مجموعة  عدا  ما 
بعد  البلد  عىل  يسيطرون  السنة  ان  ارى 
غري  عندنا  واملساواة  والقانون  الطائف، 
وصاحب  بالرتاشق،  يحكم  البلد  متوافرين. 
الصوت االعىل هو املسيطر. انا حزين اليوم 
السيايس  الوضع  وكل  الطائف  حال  عىل 
تم  لقد  لبنوده.  االنتقايئ  التطبيق  بسبب 
الذي  لبنان  يف  الدميوقراطي  املفهوم  رضب 

الخارجي  العامل  بسبب  اساسه  عىل  بني 
املناسبة  يف  واجهة.  السياسية هي  والطبقة 
فان نواب برملان 1972 تحملوا الكثري وكانوا 
من  وكل  البلد،  واملؤمتنني عىل  االمينني  من 

اتوا من بعدهم رضبوا الدميوقراطية".
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للوزير السابق للخارجية فارس بويز تجربة طويلة يف الديبلوماسية يف حقبة مألى 
اخطارا وتحديات )1990 ـ 1998(. شهد حربني ارسائيليتني متكن فيهام لبنان من 
الصمود عىل جبهتي املواجهة العسكرية والديبلوماسية، وانتزع قرارات صدرت عن 

االمم املتحدة صبت يف صالحه

رأس  عىل  الزمن  من  عقدا  يقارب  ما  مّر  عىل 
الراحل  الرئيس  عهد  يف  اللبنانية  الديبلوماسية 
للخارجية  السابق  الوزير  اخترب  هراوي،  الياس 
الداخلية  السياستني  تجربتي  بويز  فارس 
ما  االخرى،  عىل  احداهام  وتأثري  والخارجية 
الداخلية هي  الوحدة  بان  يعتقد جازما  يجعله 
الخارجية، واالنقسام يؤدي  السياسة  االساس يف 
اىل خسارة عىل املستوى الديبلومايس، خصوصا يف 
ظل ظروف وموازين قوى اختلت. اال انه يشدد 
عىل رضورة بلوغ مقاربة تستند اىل آلية تستفيد 
املقارنة  تصح  ال  لذا  الوطنية.  القدرات  كل  من 
رافقت  التي  والدولية  الداخلية  الظروف  بني 
التسعينات،  يف  لبنان  عىل  االرسائيلية  الحروب 
وبني حرب متوز 2006، حيث ان القرارات التي 

صدرت تأثرت بقوة بهذه الظروف.

حربني  و1996   1993 عامني  شهدت   ■
ارسائيليتني عىل لبنان هام »تصفية الحساب« 
املعركة  اديرت  كيف  الغضب«.  و»عناقيد 

الديبلوماسية يف حينها؟
ارسائيل  ان  الحالتني  بني  التشارك  نقطة   □
وقد  لبنان.  عىل  االعتداء  عملية  يف  تورطت 
تطالب  وراحت  عسكري  بفشل  فعال  منيت 
عىل  مبساعدتها  الخارج  يف  واصدقاءها  العامل 
ايجاد مخرج. اما الفارق بني الحربني، فهو ان 
الحرب  يف  سواء  مختلفا  كان  الدويل  التوازن 
االوىل “تصفية الحساب”  ام يف الحرب الثانية 
“عناقيد الغضب”، وصوال اىل عام 2006. مبعنى 
ان الواليات املتحدة االمريكية مل تكن يف قبضة 
ارسائيل باملدى الذي كان عام 2006، والدول 
الواليات  عن  استقالال  اكرث  كانت  الغربية 
ما  وهذا  االرسائييل،  الوضع  وعن  املتحدة 

بويز: حروب إسرائيل على لبنان ورطة لها
أي سياسة خارجية تحتاج إلى وحدة داخلية

جعلها اكرث عدالة. وقد ادى ذلك اىل ان االمم 
املتحدة، بفعل هذه التوازنات، كانت ايضا اكرث 
استقاللية، وان كان النفوذ االرسائييل كبريا. يف 
حرب نيسان 1996 شنت ارسائيل عدوانها بناء 
عىل حجج معروفة. هذه الحجج كانت نقاطا 
مشرتكة يف كل الحروب عىل لبنان، وتورطت يف 
انها اوال مل تنجح يف عملية ترويض حزب الله 
او كبح جامحه، وثانيا تورطت يف مجزرة قانا 
وطابع  دراماتيكيا،  عامليا  طابعا  اخذت  التي 
اىل  استفدنا  املتحدة.  االمم  يف  الكبري  التحدي 
حد معني من هذا املناخ الدويل املؤايت. عندما 
زارين وزير الخارجية الفرنيس ايرفيه دوشاريت 
الحرب،  وضحايا  قانا  مجزرة  بشهداء  معزيا 
قلت له عىل الفور: ان اردت ان تكون معزيا 
ان  لكن  بواجبك.  قمت  لقد  شاكرين،  فنحن 
اردت فعال ان تلعب دورا اساسيا يف الحلول، 
اساسيا  دورا  تلعب  فرنسا  تجعل  ان  ينبغي 
باب  من  االوسط  الرشق  منطقة  اىل  وتعود 

معني، تعال نتفق عىل امر.

استطاعت  وكيف  االمر،  هذا  هو  ما   ■
الديبلوماسية اللبنانية قطف مثاره؟

ما  ان  دوشاريت  للوزير  حينه  يف  قلت   □

يجب ان نتفق عليه اوال ان ارسائيل يف ورطة، 
دولية،  مساعدة  اىل  سيحتاج  منها  وخروجها 
الحرب.  هذه  استمرار  نريد  ال  ايضا  ونحن 
تختص   التي  واالراء  االفكار  بعض  اعطيته 
فيها.  القائم  والرصاع  االوسط  الرشق  مبنطقة 
ثانيا قلت له انه ال بد من آلية امنية ستخلق 
بعد هذه الحرب، وقد يكون لفرنسا دور كبري، 
املتحدة  الواليات  تكون  بأن  نقبل  لن  فنحن 
كم  نعلم  الننا  الوحيدة  الدولية  الجهة  هي 
ان  اردتم  اذا  ارسائيل.  اىل  متحيزة  ستكون 
نقبل  ولن  بكم  سنطالب  فنحن  دورا،  تلعبوا 
موازية  فرنسا  فيها  تكون  ال  دولية  لجنة  بأي 
اذا كانت ارسائيل  للواليات املتحدة االمريكية. 
الواليات  فلتكن  جهة،  من  ونحن  جهة  من 
املتحدة وفرنسا يف املستوى ذاته. كام سنطالب 
مستوى  يف  اللجنة  لهذه  رئاستكم  تكون  بأن 
الوزير  اتصل  االمريكية مداورة. حينها  الرئاسة 
عىل  واطلعه  شرياك  جاك  بالرئيس  دوشاريت 
لبنان  يف  يبقى  ان  اليه  وطلب  فوافقه  االمر، 
بالفعل  الدور.  هذا  ويلعب  االمور  ويتابع 
من  عمل  فريق  واستدعى  دوشاريت،  بقي 
فرنسا ملواكبته خالل مهمته يف املنطقة والتي 
عقدنا  حينها  يوما.  عرشين  نحو  استمرت 

جلسات عدة، واتفقنا عىل كيفية التحرك.

■ ماذا عن دور لبنان يف اختيار اللجنة الدولية 
النتيجة  تحقيق  اىل  وصوال  معها  والتعامل 

املرجوة؟
هذه  اختيار  يف  اسايس  دور  للبنان  كان   □
اىل  ذلك  وادى  معها.   التعاطي  ويف  اللجنة 
املقاومة  وجود  يكرس  ان  يف  اوال  نجاحه 
حصل  بحيث  ومرشوعيتها،  واحقيتها  كفريق 
وثانيا  مضض،  عىل  وان  بدورها  دويل  اعرتاف 
يف ان يفرض معادلة جدية يف وجه ارسائيل يف 
املفاوضات، وثالثا يف فرض لجنة متوازنة مبعنى 
ان الواليات املتحدة كقوة عظمى ستكون اىل 
ضامنا  فرنسا  وجود  فشكل  ارسائيل.  جانب 

اكرث  يومها  كانت  التي  اللجنة، وهي  يف هذه 
عدالة ومل تكن منضوية تحت الراية االمريكية 
كام هي الحال يف خالل السنوات الـ12 االخرية.

■ ماذا عن املقارنة بني عملية التفاوض هذه 
عام  لبنان  الحرب عىل  والتفاوض حول وقف 

2006؟
كانت  و1701   1559 القرارين  اتخاذ  عند   □
عهد  يف  كنا  اوال،  جذريا.  االمور  تغريت  قد 
الناجم  الدويل  والخلل  االبن،  بوش  جورج 
عن حرب العراق وما حصل بعدها. كل ذلك 
اىل  وادى  متاما،  مختلة  القوى  موازين  جعل 
وتبناها  ارسائيل  تقريبا  فرضتها  قرارات  اتخاذ 
يف  الداخيل  والصف  مطلق،  نحو  عىل  الغرب 
لبنان كان مختلفا عام كان عليه يف التسعينات، 
التشبيه بني املخرجني اال يف  لذلك ال استطيع 
نقطة واحدة هي ان ارسائيل كانت يف ورطة 
حقيقية. لكن الفارق انه يف الحال االوىل كان 
لبنان متامسكا داخليا والتوازن الدويل مل يكن 
بعد،  ما  يف  الحال  هي  كام  ارسائيل  ملصلحة 
يف  القرارين  اتخاذ  تم  الثانية  الحال  يف  بينام 

ظل خلل دويل.

مع  الدويل  املجتمع  تفاعل  تصف  كيف   ■
القضية اللبنانية يف املحطات املتتالية، خصوصا 

يف خالل الحروب االرسائيلية عىل لبنان؟
تاريخيا  املتحدة،  الواليات  ان  املعلوم  من   □

وتقليديا، متعاطفة جدا مع ارسائيل، ومتبنية 
الفيتوات  هو  الدليل  الدوام.  عىل  مواقفها 
االمن  مجلس  يف  متارسها  التي  املتتالية 
ابان  لكن  يعجبها.  قرار ال  اي  ملصلحتها وضد 
بوش  جورج  عهد  يف  الجدد  املحافظني  حكم 
لذا  العامل.  تاريخ  يف  استثنائية  مرحلة  كانت 
انه منذ 15 عاما نعيش خلال كبريا جدا،  ارى 
يف ظل حال متكنت فيها ارسائيل من التحكم 
املتحدة،  الواليات  القوى االساسية يف  مبفاصل 
واالخرية، كقوة عظمى، متحكمة باوروبا فيام 
مل يعد يف الساحة االوروبية رجال امثال شارل 
ديغول او حتى جاك شرياك الذي اعرتض مرارا 
اكان يف حرب العراق او غريه. اصبحت ارسائيل 
تتمتع بدعم امرييك واورويب مطلق، ويف املقابل 
انهارت الدول العربية بفعل االرهاب التكفريي 
مستوى  عىل  كبري  خلل  هناك  وبات  وغريه، 
تصفية  تتم  فيام  بينها،  والتامسك  التضامن 

القضية الفلسطينية.

■ ماذا عىل  لبنان ان يفعل يك يستطيع خوض 
املعارك الديبلوماسية حاليا؟

□ هناك دامئا مبدأ يف العمل السيايس، لكن مثة 
ايضا امرا اساسيا هو اآللية واملاكينة التي تعمل 
وزارة  لدى  تكون  ان  يكفي  ال  السياسة.  لهذه 
تكون  ان  يجب  بل  حكيمة،  سياسة  الخارجية 
الطاقة  ان  حاليا  يحصل  ما  تشغلها.  آلية  لديها 
البرشية املوجودة يف الوزارة،  والتي يف امكانها 
اللجوء  يتم  وال  تقريبا،  معطلة  اآللية،  تشغيل 
خارجية  سياسة  اي  يجب.  كام  وتفعيلها  اليها 
ان  املقاومة  مصلحة  داخلية.  وحدة  اىل  تحتاج 
وان  داخيل  دعم  اوسع  عىل  الحصول  تحاول 
كانت عّدلت بعض اليشء يف تكتيك العمل لديها. 
الداخيل يحميها عىل نحو اسايس  وحده الدعم 
واقع  عىل  مبنية  خارجية  سياسة  واي  وجذري، 

داخيل مقسم ومجزأ ومتضارب تصبح ضعيفة.

املتحدة، وال  االمم  قرارات  اىل  تنظر  ■ كيف 
سيام القرار الدويل 1701؟

هو  اليه  وصلنا  الذي  الواقع  الحظ،  لسوء   □
منذ  فاعلية.  ذات  تعد  مل  املتحدة  االمم  ان 
اليشء؟«.  هذا  »ما  ديغول  عنها  قال  نشأتها 
كبرية  فاعلية  ذات  يوما  تكن  مل  انها  صحيح 
او  بشكل  موجودة  كانت  لكنها  استثنائيا،  اال 
العامل  انها تشهد، كام يشهد  آخر. االن اعتقد 
العريب، خلال كبريا وفظيعا، ومصدر هذا الخلل 
خضوع بعض الدول املؤثرة فيها لواقع معني، 
موثوقا  قضية  وال  عملية  تعد  مل  انها  واعتقد 
بها وال قضية فيها صدقية وال آلية فّعالة، بل 
اصبحت منذ حروب العراق وغريها نوعا من 

آلية مربمجة يف خدمة بعض الدول النافذة.

■ يف ظل هذا الواقع الدويل، هل تخىش عىل 
القرار 1701؟

باالمر  ليس  يشء  عىل  اخىش  ان  ميكن  ال   □
العظيم. حتى لو سقط القرار 1701 او مل يعد 
امرا  ليس  وهو  اصال،  نسبي  فتطبيقه  يطبق، 
مهام جدا. مثة تطورات دراماتيكية جديدة يف 
ارسائيل  تكون  ان  واخىش  املنطقة،  هذه  كل 
املقاربة  كانت  اذا  جديدة.  حرب  اىل  ساعية 
من هذا املنظار نعم اخىش عىل القرار 1701، 
ستحاول  مرحلة  امام  نكون  ان  اخىش  النني 

فيها ارسائيل قلب الطاولة.

اخشى اننا امام 
مرحلة ستحاول فيها 

اسرائيل قلب الطاولة

اي سياسة خارجية 
مبنية على واقع داخلي 

مقسم تصبح ضعيفة

الوزير السابق للخارجية فارس بويز.

مقابلة
داود رمال

aborami20@hotmail.com
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املديرية  احتفلت  لتأسيسها،   71 العيد  يف 
باق  "لبنان  شعار  تحت  العام  لالمن  العامة 
واالرهاب سينهزم"، بالذكرى صباح 27 آب يف 

عباس  اللواء  رئسه  املتحف  يف  الرئييس  املبنى 
املكاتب  رؤساء  الضباط  وحرضه  ابراهيم 

والدوائر واملراكز.

أمام الضّباط الكبار في العيد 71 لألمن العام
اللواء إبراهيم: مهمتنا بقاء لبنان وهزيمة اإلرهاب

بدءا وضع اللواء ابرهيم اكليل زهر عىل "نصب العيد
الشهيد" يف باحة املديرية التي ازدانت باالعالم 
قرع  وقع  عىل  العام  االمن  واعالم  اللبنانية 
العلم"  "حملة  من  ثلة  عرض  بعدما  الطبول، 
واخرى من "شعبة الرصد والتدخل" عىل وقع 
عزفتهام  العام  االمن  ونشيد  الوطني  النشيد 

الفرقة املوسيقية الخاصة يف املديرية.
ابراهيم  اللواء  خاطب  االجتامعات  قاعة  يف 

الضباط: 
 

"ايها العسكريون،
يطل علينا عيد مؤسستنا الحادي والسبعون هذا 
العام، فيام منسوب املهامت ومعدالت الخطر يف 
ارتفاع مستمر. نحن، كام عهد شعبنا بنا، مؤسسة 
يحتذى بها يف االمن الوقايئ، منوذج مميز يف العمل 
االداري املتطور. كنا وما زلنا نساهم يف اغناء مسرية 
الدولة وحامية نظامها الربملاين الدميوقراطي، العني 
الساهرة عىل الحدود ويف الداخل ملكافحة االعامل 
املخلة باالمن وكشف الخاليا االرهابية باملشاركة 
والتنسيق مع االجهزة االمنية االخرى، وتعقب كل 
من يتجرأ عىل لبنان وشعبه، ألن مهمتنا االساس 

كانت وستبقى حامية الكيان.

ايها العسكريون،
باق  "لبنان  للعيد هو:  العام شعارا  ارتأينا هذا 

واالرهاب سينهزم".
اجله،  من  وتعملوا  تعلموه  ان  يجب  ما  ألن 
وجوب بقاء لبنان املتنوع يف ظل تسويات كربى 
ُتدّبر عىل حساب الجغرافيا والكيانات، ويف ظل 
لغة مريبة تؤسس لدول تتلون بإتنيات ومذاهب 
بديال من االنفتاح ونقيضا للدميوقراطية والتفاعل 
والروحية.  الثقافية  الجامعات  بني  الحضاري 
هذا بالضبط ما حصل يف السابق عند الحدود 
حتى  زال  وما  املحتلة،  فلسطني  مع  الجنوبية 
اليوم. وهذا ايضا ما نشهده عند حدودنا الرشقية 
والشاملية، اذ ان سيل االرهاب التكفريي يحاول 
جاهدا اخرتاق وطننا وتدمريه كنموذج فريد يف 

املنطقة والعامل.
تكمن مهمتكم يف بقاء لبنان وهزمية االرهاب 
أي  دون  من  والتكفريي،  االرسائييل  بوجهيه 
والقراءات  الظرفية  السياسية  بالتجاذبات  تأثر 
والرهانات التي متأل الفضاء اللبناين جراء الفراغ 

الرئايس والشلل الدستوري.

ايها العسكريون،
العام هي  العامة لالمن  املديرية  نجاحات  ان 
للبنان بكل مكوناته، وملستقبل نصنعه بالجهد، 
والقوية  القادرة  الجامعة  للدولة  فقط  والوالء 
والعادلة. هذا يستلزم تضحيات اقسمتم عىل 
متحصنني  خوف،  او  تردد  دون  من  تقدميها 
باملناعة الوطنية العالية واملتامسكة. ال يهدده 
ألن  مذهبي،  او  مناطقي  او  سيايس  وباء  اي 
لوطنكم  هو  ووالءكم  بالله  محصور  اميانكم 
العامة  املديرية  هاجس  سيبقى  وشعبكم. 
لالمن العام حامية البيت الوطني الواحد الذي 
كضامن  ودميومتها  الدولة  مؤسسات  يحتضن 
تتبدل  السياسة  كانت  واذا  للجميع.  وحيد 

وتتغري وفق مصالح وتحالفات، فإن املؤسسات 
تبقى وتستمر، ومهمتها حامية املواطنني وتوفري 
االمن واالمان لهم بكل اشكالهام، كواجب عليها 

وليس منة منها.

ايها العسكريون،
منذ  وضعناها  التي  الخمسية  الخطة  شارفت 
جهة  من  لتقفل  االنتهاء  عىل  مهامتنا  تسلمنا 
عىل انجازات حصدنا وحصد لبنان نتيجتها ارفع 
اخرى  جهة  من  ولنضع  والتنويهات،  الجوائز 
برامج جديدة للمرحلة املقبلة يك تبقى املديرية 

يف مصاف املؤسسات الحديثة واملتطورة.
العقل  املديرية  كانت  االمن  صعيد  عىل   -

يف مستهل لقائه الضباط الكبار، توجه اللواء عباس ابراهيم اليهم بكلمة رغب يف ان تكون 
"من القلب اىل القلب". 

قال: "املديرية اليوم يف عيدها الحادي والسبعني، يف مكان مل تكن لتصل اليه لوال جهودكم 
وتعبكم. فام من يشء يتحقق من دون جهد وتعب.انظر يف الوجوه النرية يف هذه القاعة 
وارى يف ما بيننا من يستعد للتقاعد يف وقت نستعد فيه الستقبال 12 ضابطا سيلتحقون بنا 

قريبا. هذه هي الحياة البرشية. اناس يولدون وآخرون يرحلون.
العام  هذا  رغبنا  اليها.  ولآلتني  لنا  سيكون  كام  العيد  لكم  سيبقى  اقول:  املتقاعدين  اىل 
لنا رئيس  انتظار ان يكون  الظروف ال تسمح باحتفاالت يف  يف ان يكون اإلحتفال رمزيا. 

للجمهورية. وان شاء الله اذا قّيض لنا، سيكون بيننا بالتأكيد العام املقبل. 

إذا ُقّيض لنا رئيس سيكون بيننا العام املقبل

اللواء عباس ابراهيم يعرض ثلة من "شعبة الرصد والتدخل".

يجتمع بالضباط الكبار.يضع اكليل زهر عند "نصب الشهيد".

يؤدي التحية.

عىل جاري عادته يف كل سنة يلتقي بهم 
يف عيد املديرية العامة لالمن العام يف 
لالمن  العام  املدير  خاطب  آب،   27
الضباط  ابراهيم  عباس  اللواء  العام 
املهامت  "منسوب  ان  مؤكدا  الكبار 
ارتفاع مستمر"،  يف  الخطر  ومعدالت 
السعي  "علينا  ان  عىل  شدد  انه  اال 
يف  وبقائه  املتنوع  لبنان  حامية  اىل  
ظل تسويات كربى تُدبّر عىل حساب 
"لغة  ظل  ويف  والكيانات"  الجغرافيا 
بإتنيات  تتلون  لدول  تؤسس  مريبة 
ونقيضا  االنفتاح  من  بديال  ومذاهب 
بني  الحضاري  والتفاعل  للدميوقراطية 
واذ  والروحية".  الثقافية  الجامعات 
الخطة  يف  تحقق  ما  اهمية  اىل  لفت 
لتطوير  مهامته  تسلمه  مذ  الخمسية 
املديرية وتحديثها "وقد شارفت عىل 
النهاية وحصدنا وحصد لبنان نتيجتها 
حض  والتنويهات"،   الجوائز  ارفع 
الضباط عىل امليض يف مهامتهم "التي 
تكمن يف بقاء لبنان وهزمية االرهاب 
من  والتكفريي"،  االرسائييل  بوجهيه 
السياسية  بـ"التجاذبات  تأثر  اي  دون 
التي  والرهانات  والقراءات  الظرفية 
الفراغ  جراء  اللبناين  الفضاء  متأل 

الرئايس والشلل الدستوري".
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الخاليا  كشف  يف  القوية  والذراع  الراجح 
بالتايل  الجرمية،  ومكافحة  وردعها  االرهابية 
الداخيل والسلم  املساهمة يف عملية االستقرار 
والبلد  محيطنا،  النريان  تلتهم  وقت  يف  االهيل 
ينئ من انعكاسات املأساة االنسانية املتأتية من 

الحرب يف سوريا والعراق وفلسطني املحتلة.
- االدارة الخدماتية شعار نرفعه باعتزاز، انجازاتها 
الخدمة  وتأمني  التحديث  ميدان  يف  تسبقها 
للمواطنني واملقيمني، آخرها اطالق جواز السفر 
وننتظر  املمغنطة،  االقامة  وبطاقة  البيومرتي، 
سن ترشيعات جديدة لتوسيع مروحة الخدمات 
االلكرتونية التي تسهل تقديم الطلبات وترسيعها.
- يف تطوير مفهوم حقوق االنسان، ولبنان رائد فيها 
منذ ساهم يف تأسيس عصبة االمم املتحدة، وشارك 
يف انشاء املؤسسات واملنظامت االنسانية الدولية، 
التزمت املديرية العامة لالمن العام املعايري الدولية 
التي تحفظ  حقوق االنسان، معطوفة عىل الحرية 
السّباق   العام  االمن  فكان  لبنان،  لكيان  املرادفة 
اىل اعتامد هذه االسس، ووضع روزنامة تدريبية 
يف  املجال،  هذا  يف  الرتب  كل  من  لعسكرييه 
الداخل والخارج، بالتنسيق مع منظامت انسانية 
وحقوقية محلية ودولية. من انجازات هذا التعاون 
اصدار "مدّونة قواعد السلوك" لتكون مرجعا لكل 
عسكري يف االمن العام، وايضا لكل مواطن ومقيم، 
تؤسس لعالقة تفاعلية انسانية يف ما بينهم. سيتبع 

االنسان  بحقوق  تعنى  دائرة جديدة  انشاء  ذلك 
يعلن عنها يف حينه.

ايها العسكريون،
لقد نجحنا يف االمن كام يف االدارة. كنتم محط 

كان  ما  وهذا  واحرتامهم،  مواطنيكم  انظار 
ليحصل لوال العمل الَجاَمعي املنظم واملخطط 
وامُلمنهج الذي افىض اىل انجازات نوعية، ال سيام 
يف تنفيذ املهامت التي ناطها بنا القانون، وامثر 
نتائج باهرة يف شتى املجاالت عىل رأسها االمن 
االستباقي. انجازات ما كانت لتتحقق لو كان من 

بيننا فاشلون او فاسدون او متقاعسون.
وهكذا  باقون  هكذا  عليه،  تربينا  ما  هذا 

سنستمر.
عاش االمن العام، عاش لبنان".

يحوط  ابراهيم  اللواء  قطع  االحتفال  نهاية  يف 
به الضباط قالبا من الحلوى ارتفع فوقه شعار 

املديرية، ورشب الجميع نخب املناسبة. 

قريبا دائرة جديدة 
خاصة بحقوق االنسان 
التزاما منا مفاهيمها

"نصب الشهيد"
يتألف "نصب الشهيد" الذي يحيي ذكرى شهداء املديرية العامة لالمن العام 
من يدين مرفوعتني يتوسطهام شعار االمن العام. يرمز اىل العطاء وبذل الحياة 
املؤسسة، مصّنع من مادة "رزين" مثبت  الوطن من خالل  والذات يف سبيل 
عىل قاعدة من الغرانيت االسود مع جدار خلفي متعرج من الصخر الربونزي.

المري  عليها  حفر  قاسم،  عيل  النحات  من  مقدمة  رخامية  لوحة  تثبيت  تم 
الشعراء احمد شوقي:

بالد مات فتيتها لتحيا        وزالوا دون قومهم ليحيوا
وللحرية الحمراء باب       لكل يد مرضجة يدق

وفق  التذكاري  النصب  عىل  العام  االمن  شهداء  اسامء  ادرجت   2016 عام 
ثالث فئات:

• شهداء ساحة الرشف، عددهم 23.
• شهداء الواجب، عددهم 16.
• شهداء الخدمة، عددهم 28.

نفذ النصب النحات فادي الرحباين.
شهداء االمن العام أسامء محفورة.

ويخاطبهم.
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القلق رفيق دائم للعميد الركن روالن ابوجودة الن "ليس سهال عىل املرء ان يكون 
ارضه"،  واملقيمني عىل  اللبنانيني  املواطنني  امن  يف مؤسسة رسمية مسؤولة عن 
عىل ما يقول. الهواجس واالفكار تضج يف املخيلة طوال الوقت، وصوال اىل تحقيق 

االفضل واالمثل يف املديرية العامة لالمن العام

يجريها  جردة  مثة  العام،  لالمن   71 العيد  يف 
انجازات  تتناول  ابوجودة  روالن  الركن  العميد 
السنة وخطط املستقبل، ال سيام تطوير االدارة 
التي حصلت عىل خمس شهادات ايزو يف الجودة 
"قاطرة  يقود  العام  االمن  ان  يؤكد  والكفاية. 
التطوير االداري" عىل ما يسميها، لجهة جعل كل 
منتسب اىل املديرية يحرتف تنفيذ النص القانوين 
التوجهات  تعكس  وطنية،  وامانة  مبسؤولية 
والخطط املتوسطة املدى واالسرتاتيجية التي تم 
منصبه  ابراهيم  عباس  اللواء  تبوؤ  مع  وضعها 

كمدير عام لالمن العام.
مستقبلية  مهامت  عن  يتحدث  االنجازات،  عدا 
تعتزم املديرية تنفيذها يك تقدم الصورة الفضىل 
الداخلية  الصعوبات  رغم  واملؤسسة،  لبنان  عن 
التي تعيشها البالد، وكذلك نتيجة الظروف االمنية 
املحيطة يف االقليم، وما خلفته من اعباء ادارية 
وامنية عىل االمن العام من جراء العدد الضخم 
اليه  بالنسبة  فـ"الهّم"  السوريني.  الوافدين  من 
يكمن يف النجاح يف تقديم االداء االمثل، مبا يعكس 
الذي سيتوج  ونهجه  وقيمه  العام  االمن  روحية 
والناظمة  الضابطة  السلوك"،  "مدّونة  بصدور 
واملقيمني،  املواطنني  مع  عالقتها  يف  للمديرية 

والعكس صحيح.

■ كيف ميكن ان ترشح للمواطن واملقيم آليات 
االمن  تداخل عنرصي  العام يف ظل  االمن  عمل 

واالدارة؟   
العام  لالمن  العامة  املديرية  تنظيم  يخضع   □
للمرسوم االشرتاعي رقم 139 تاريخ 1959/6/12، 
املديرية  لعمل  الترشيعي  االطار  اليزال  الذي 
منذ  املديرية  هذه  متكنت  العام.  لالمن  العامة 
بالدور  القيام  من   1945 اب   27 يف  تأسيسها 
االساس املنوط بها قانونا، يف حقل االمن السيايس 

العميد أبوجودة: األمن العام يقود قاطرة التطّور
إفتتاح مراكز إقليمية توخى إحتضان املواطنني

وخروج  دخول  وتنظيم  التجسس،  ومكافحة 
ويف  الحدودية  املعابر  عىل  واالجانب  العرب 
لبنان  بالتطورات يف  الداخل، فضال عن االحاطة 
اىل  االشارة  من  بد  ال  هنا  به.  املحيطة  والدول 
صالحيات االمن العام كام وردت يف املادة االوىل 
-6-12 تاريخ   139 رقم  االشرتاعي  املرسوم  من 

1959، التي تنص عىل اآليت: "مهمة االمن العام 
جمع املعلومات لصالح الحكومة، وبنوع خاص 
واالجتامعية.  واالقتصادية  السياسية  املعلومات 
العديل ضمن  التحقيق  العام يف  االمن  ويساهم 
الدولة  امن  ضد  املرتكبة  املخالفات  حدود 
قوى  مع  كذلك  ويساهم  والخارجي.  الداخيل 
االمن يف مراقبة الحدود الربية والجوية والبحرية 
ومراقبة االجانب عىل االرايض اللبنانية، كام يتوىل 

اعطاء اجازات املرور".

■ غالبا ما يحىك عن دور سيايس لالمن العام. هل 
ميكن توضيح سبب هذا االلتباس؟

مبهامتها  العام  لالمن  العامة  املديرية  تقوم   □
استنادا اىل الصالحيات التي ارشنا اليها، وبكفاية 
عالية، خصوصا يف ما يعود اىل دورها املميز يف 
ان تكون حارضة يف القضايا الوطنية املطروحة، 
واالقتصادية  السياسية  الحلول  واجرتاح 
عىل  وعرضها  االمنية،  وطبعا  واالجتامعية 
االستقرار  مصلحة  وتصب يف  املعنية،  السلطات 
العام يف البلد من كل جوانبه. املديرية يف صلب 
الواقع السيايس يف مفهومه العلمي الواسع وليس 
يف اطاره الضيق، او ما يسمى الزواريب السياسية. 

■ ما هو مثار القلق الذي يرافق القادة االمنيني 
عىل الدوام؟

□ القلق رفيق دائم، ليس سهال ان تكون مسؤوال 
ومقيمني. هذه  مواطنني  الناس  ماليني  امن  عن 

ليست وظيفة او دور بل رسالة ومهمة، الن ليس 
عاديا ما هو مطلوب منك عىل مستوى الواجب 
والقسم والضمري. مهامتنا تبدأ من تقديم طلب 
يف دائرة او مركز وصوال اىل التفكري يف مستقبل 
اجدين  ذهني  اىل  االمر  هذا  تبادر  كلام  الوطن. 
تخص  التي  االمور  ابسط  يف  بالتدقيق  معنيا 
والربامج  الخطط  وضع  اىل  وصوال  العام،  االمن 
املديرية  تطوير  يف  تساهم  التي  االسرتاتيجية 

وتحديثها.

■ ما ابرز االنجازات التي حققتها املديرية العامة 
لالمن العام؟

□ يف املبدأ، كل يوم مير عىل لبنان من دون توتر 
للبنانيني  العامة  السالمة  صفو  يعكر  ارهاب  او 
واملقيمني، انجاز يضاف اىل سجل االنجازات التي 
تحققت استنادا اىل الخطتني املرحلية واالسرتاتيجية 
اللتني تم وضعهام لجعل املديرية منوذجا يحتذى يف 
االمن واالدارة، وهذا ما تحقق. ما وصلنا اليه جزء 
الخدمات  ان عىل مستوى  اليه  يسري مام نطمح 
عند املرافق الربية والجوية والبحرية او يف الداخل، 
كام يف مجال االمن االستباقي ومكافحة االرهاب 
والتجسس. اضف عمليات تطويع العسكريني من 
كل الرتب ووفقا للحاجة اىل ضخ دم جديد يساعد 
يرتكز  هاجسنا  الن  التجدد،  مسرية  اكامل  عىل 
عىل بناء ادارة عامة تضاهي االدارات يف القطاع 
الخاص، ناهيك بتنفيذ مرشوع اصدار جواز السفر 
البيومرتي وبطاقة االقامة البيومرتية، توسيع املراكز 
والدوائر وانشاء اخرى جديدة. البارز يف هذا االطار 
البناء الجديد للنظارة املخصصة للموقوفني موقتا 
يف االمن العام، اضف انجازات اخرى مختلفة من 
السوريني  الوافدين  ملف  تنظيم  ننىس  ان  دون 

وادارته.

■ كيف ميكن تعيني هذه االنجازات استنادا اىل ما 
ذكرته عن خطط تم وضعها؟ 

□ انطالقا من الخطة االسرتاتيجية التي وضعت 
املسؤولية  سدة  ابراهيم  عباس  اللواء  تويل  منذ 
للمخططات  وتطبيقا  العام،  لالمن  عام  كمدير 

السنوية ومحطات تقييم االداء التي ميكن قياسها 
وتحديد ما اذا كان هناك من تقصري او اي انحراف، 
تصويب  واعادة  للتقويم  كبريا،  ام  كان  صغريا 
تحقيق  قاعدة  عىل  االهداف  ادراج  تم  املسار، 
تطوير  العسكريني،  وتحفيز  التوازن  العدالة، 
والعقوبات.  للمكافآت  لوائح  وضع  التشكيالت، 
هذا عىل مستوى مكتب العديد. اما يف ما خص 
اقسام االدارة واالرشفة ومكننة االعامل وامللفات 
التدريب  كثفنا  فقد  العسكريني،  اىل  العائدة 
مجاالت  يف  ومهاراتهم  العسكريني  خربات  لرفع 
مع  التعاطي  كيفية  املعلوماتية،  اللغات،  عدة: 
مفهوم حقوق  تطوير  التزوير،  املوقوفني، ضبط 
الرياضة،  تحفيز  املخدرات،  مكافحة  االنسان، 
التعامل مع ملف االتجار بالبرش، الحصانة ضد 
يف  واالدارية  االمنية  املعايري  والفساد،  الرشوة 
وحاميتهم،  الشخصيات  امن  الحدود،  ضبط 
مكافحة  واالمرة،  القيادة  املداهامت،  عمليات 
وانظمته،  املدين  الطريان  قوانني  االموال،  تبييض 
بالعالقات  االملام  الرشعية،  غري  الهجرة  مكافحة 
الدولية والديبلوماسية وكيفية تطبيق الربوتوكول 
االسلحة  عىل  التعرف  الديبلوماسية،  والحصانة 
الدارة  االساسية  املبادىء  استخدامها،  وكيفية 
الهجرة وحامية الالجئني، سالمة الغذاء، اكساب 
والصور  الخرائط  قراءة  يف  املعرفة  العسكريني 
اما يف  والرصد.  التعقب  عملية  لتسهيل  الجوية 
مكتب شؤون املعلومات، فقد تم تنفيذ الكثري من 
املهامت من نوع: مداهامت، تحقيقات، توقيف 

االرسائييل  للعدو  تابعة  نامئة  وخاليا  ارهابيني 
القدرات  زيادة  يف  نجحنا  كذلك  للتكفرييني.  او 
واملهارات يف مجاالت مختلفة من خالل متابعة 
دورات مع خرباء محليني واجانب عىل مستوى: 

علم املتفجرات، املداهامت، قراءة الخرائط.

■ اين االمن العام من مواكبة التطور االلكرتوين؟
□ يف هذا املجال، اطلقت املديرية العامة تطبيقا 
خاصا بها عىل الهواتف الذكية يهدف اىل التفاعل 
بينها وبني املواطنني، ويحتوي عىل خدمة الخرب 
العاجل، حيث ترسل إليهم من خالله االعالنات 
والتعاميم واالخبار. يحتوي التطبيق عىل خمسة 
املديرية  تقدمها  التي  الخدمات  منها  اقسام: 
العامة من جوازات سفر، تأشريات دخول، اقامات 
مع  السوريني،  والوافدين  الفلسطينيني  لالجئني 
وتحت  الخدمات،  هذه  عن  مفصلة  معلومات 
التبليغ  يتضمن  الذي  العام"  االمن  "بّلغ  عنوان 
عن الشكاوى واالستفسارات عرب االتصال مبارشة 
بالرقم 1717، او تعبئة منوذج وتقدميه، باالضافة 

مرفقة  وعناوينه  العام  االمن  مراكز  مواقع  اىل 
عنوان  يحمل  قسام  انشأنا  كذلك  بالخرائط. 
من  املواطن  يتعرف  حيث  معامالتك"،  "تعّقب 
خالله عىل املعامالت املنجزة التي قدمها، واملدة 
الالزمة لتسلمها من مركز االمن العام. اما يف حال 
عدم انجازها فان التطبيق يسمح له باالطالع عىل 
اسباب تعرثها، باالضافة اىل تذكري املواطنني بانتهاء 
او االقامات لالجانب.  صالحية جوازات سفرهم 
يستطيع املواطن االستفادة من هذه الخدمة عرب 

انشاء حساب خاص به عىل هذا التطبيق.

■ عن اي مكاتب وشعب نال االمن العام سلسلة 
شهادات من االيزو؟

  ISO 9001 شهادة  عىل  العام  االمن  حصل   □
للمحاور التالية: مركز االتصاالت، دائرة الجوازات 
مطار  عام  امن  دائرة  السامت،  شعبة  اللبنانية، 
الوثائق،  امن  شعبة   - الدويل  الحريري  رفيق 
شعبة الشكاوى، شعبة امن املبنى، شعبة التلزيم، 

مكتب شؤون املكننة، مكتب شؤون العمليات.

■ اين اصبح العمل يف مكاتب الشؤون االدارية 
والشؤون  والتطوير  والتخطيط  االعالم  وشؤون 

القانونية واالنضباط؟
مكتب  يف  اللوجستي  العمل  تفعيل  تم   □
العسكريني  مهامت  يخدم  مبا  االدارية  الشؤون 
وتأمني املعدات الالزمة، اضافة اىل تطوير املخترب 
والعتاد الطبي، وعيادات طب االسنان والصيدلية 
والطبابة الخارجية. اما مكتب شؤون االعالم، فقد 
بادرنا اىل تعديل هيكيليته مبا يتالءم مع املهامت 
املوكلة اليه يف ظل التطور االعالمي والتكنولوجي، 
بحيث اصبح االعالم مصدرا مفتوحا للمعلومات 
اجتامعية،  سياسية،  ام  امنية  كانت  سواء 
اقتصادية، ثقافية، وبيئية. كام كانت لالمن العام 
والتطوير  التخطيط  مكتب  يف  نوعية  انجازات 
الجودة عرب  نظام  استمرار  املحافظة عىل  لجهة 
قيام عنارص الدائرة بالتدقيق الداخيل باستمرار، 
اراء  اىل  واالستامع  املراكز  عىل  بجوالت  والقيام 
بالتوازي  يتم  كان  هذا  كل  مبارشة.  املواطنني 
تم  اذ  القانونية واالنضباط،  الشؤون  مع مكتب 
تحضري مكتبة قانونية عرب تأمني مواقع الكرتونية 
االداري،  القانون  يف  وبخاصة  اضافية  ومراجع 
ضويئ  مسح  اجراء  عرب  لالرشفة  برنامج  ووضع 

القانونية والقضائية،  الشؤون  الرشيف دائرة 

كل يوم يمر على لبنان 
بال ارهاب، انجاز يضاف الى 

انجازاتنا سجل 

العميد الركن روالن ابوجودة.

داود رمال
aborami20@hotmail.com

العيد
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ويف مكتب شؤون املكننة جرى اعتامد تقنيات 
املعلومات  امن  لتحقيق حامية  وانظمة حديثة 
والوثائق، وتوفري الخدمات االلكرتونية للمواطنني.

لالمن  جديدة  اقليمية  مراكز  افتتاح  تم  اين   ■
العام، وما هي املعايري التي تم عىل اساسها ذلك؟
□ املبدأ الذي حكم قرار افتتاح مراكز اقليمية قام 
واحرتام  للمواطنني  الدولة  احتضان  وجوب  عىل 
وجودهم اىن كانوا عىل االرايض اللبنانية، وتوفريا 
لوقتهم وجهدهم. كان القرار واضحا لجهة وجوب 
يجري  حيث  كاملة،  اللبنانية  االرايض  تغطية 
التحضري االن الستحداث مركز امن عام اقليمي يف 
بلدة ببنني - العبدة، قضاء عكار يف املدى القريب. 
بلدة  يف  اقليمية  عام  امن  مراكز  استحداث  تم 
مشغرة - قضاء البقاع الغريب يف 2016/03/12، ويف 
بلدة شبعا - قضاء حاصبيا يف 2016/02/22، ويف 
بلدة غزير - فتوح كرسوان يف 2015/06/02، ويف 
بلدة قرطبا - جبيل، ويف بلدة بينو - عكار. كذلك 
تم افتتاح مركز جديد لدائرة امن عام بريوت يف 
منطقة السوديكو، فضال عن بناء مركز جديد ملركز 
للوافدين   2016/05/30 يف  الحدودي  العبودية 
عىل امل االنتهاء من بناء مركز املغادرة. ايضا تم 
تحديث قاعة الوصول يف مركز املصنع الحدودي 
يف 2013/06/15، وقاعة الوصول يف مرفا طرابلس، 
واعادة تنظيم قاعة املسافرين فيه. اىل ذلك كله، 
االقليمية،  املراكز  يف  بيومرتية  اجهزة  تركيب  تم 
انشاء مبنى جديد لدائرة امن عام  بالتزامن مع 
البقاع الثانية يف بعلبك، والعمل عىل انشاء مبنى 
عىل قطعة االرض املقدمة من البلدية، مع القرار 
بانشاء مبنى جديد ملركز امن عام املنت يف الجديدة 

عىل قطعة ارض قدمتها البلدية.

اساسها  عىل  قامت  التي  الفلسفة  هي  ما   ■
"مدونة قواعد السلوك"؟

العام  لالمن  العامة  املديرية  نشأة  ارتبطت   □
بالحامية والحفاظ عىل االمن والنظام العام بكل 
جوانبه. وقد ناطت القوانني بهذه املديرية مراقبة 
حامية  والتجسس،  االرهاب  مكافحة  الحدود، 
وتوفري  والخاصة  العامة  وامللكيات  الحريات 
واالجانب،  العرب  والرعايا  للمواطنني  الخدمات 
فان  لذا  اللبنانية.  االرايض  عىل  يقيم  َمن  وكل 
التزام املديرية العامة تنفيذ املطلوب منها يوجب 
واالخالقية  االنسانية  معايري  اقىص  مراعاة  عليها 

االنسان  حقوق  برشعة  املتعلقة  والقانونية 
والقوانني الوطنية. بناء عليه آلت هذه املديرية 
عىل نفسها ووضعت نصب عينيها تنفيذ مهامتها 
وحفظ امن االنسان وكرامته وحريته عىل السواء، 
العاملية.  االمنية  االجهزة  مصاف  اىل  واالرتقاء 
انطالقا من اميانها بقيم الحكمة، املحبة، العدل 
التمييز  عدم  مبدا  ومن  البرش،  بني  والتسامح 
يولدون  الناس  جميع  وان  القانون،  تنفيذ  يف 
احرارا ومتساوين يف الكرامة والحقوق، وضعت 
املديرية "مدونة قواعد سلوك" خاصة بعسكريي 

االمن العام، لرتاعي املعايري االنسانية واالخالقية 
اللبناين  الدستور  مقدمة  اىل  استنادا  والقانونية 
الدولية  االنسان  حقوق  واتفاقات  ومعاهدات 
والقوانني  اللبنانية  الدولة  من  عليها  املصادق 

اللبنانية، لرتشدهم وتلزمهم تنفيذ مهامتهم.
 

املديرية  تحكم  التي  واملبادئ  القيم  هي  ما   ■
قيادة وافرادا، امنيني واداريني؟

قيم  عىل  سلوك"  قواعد  "مدونة  تعتمد   □
حقوق  احرتام  يف  اختصارهام  ميكن  ومبادئ 
االنسان والكرامة االنسانية، العدالة واملساواة يف 
تطبيق القانون، حامية الفئات الضعيفة، القدوة 
املهنية  االحرتاف،  الجامعي،  العمل  القيادة،  يف 
واملوضوعية، النزاهة واالستقامة، الحق، الحكمة، 
واالمانة،  الصدق  والتسامح،  املحبة  الرحمة، 
القدوة يف القيادة، االبداع والتميز، التطور والعلم، 
عدم  الفردية،  باملساهامت  واالعرتاف  التحفيز 

التمييز، االنفتاح وتقبل االخرين.

االمن العام حصل 
 ISO 9001 على شهادة

في تسعة محاور

الخطة االسرتاتيجية وضعت منذ تويل اللواء عباس ابراهيم سدة املسؤولية.
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كرّمه المجلس اإلغترابي اللبناني لألعمال
اللواء إبراهيم: إتحادنا يعّطل كل املؤامرات

تكريم

 الحظ املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ان االرهاب التكفريي وشبكاته 
استعارا  زادها  التي  السياسية  االزمة  من  مستفيدين  االستقرار  "زعزعة  يحاوالن 
العجز عن انتخاب رأس للبالد تستقيم بوجوده الحياة الدستورية وتنتظم". اال انه 
شدد عىل الدور الذي تضطلع به القوى العسكرية واالمنية "التي استطاعت توجيه 

رضبات موجعة اليه بعمليات استباقية فككت خالياه النامئة وشبكاته الناشطة".

اللبناين  االغرتايب  املجلس  رئيس  كرّم 
واالعضاء  فواز  نسيب  الدكتور  لالعامل 
حشد  حرضه  حفل  يف  ابراهيم،  اللواء 
والشخصيات  االغرتابية  الفاعليات  من 
والدينية  واالمنية  العسكرية  السياسية 
خيزران  منتجع  يف  واالختيارية  والبلدية 

السياحي. 
العام،  االمن  ونشيد  الوطني  النشيد  بعد 
الدكتور  الحفل  لعريف  ترحيبية  كلمة 
الدكتور  للشاعر  قصيدة  ثم  حتي،  ادال 
فاروق شويخ. تاله رئيس املجلس االغرتايب 
االول  "القائد  اىل  بتحية  ومتوجها  مرحبا 
لبنان"  يف  االمان  وصامم  الوطن  وحارس 
الرئيس نبيه بري "الذي يدافع عن الوطن 
انه  النواب،  مجلس  ويقود  ودستوره 
اكرب  جميعا  اللبنانيني  ومن  منا  يستحق 

تقدير واحرتام".
وحدها  ابراهيم  اللواء  "انجازات  وقال: 
كام  االستامع  فن  يتقن  فهو  عنه.  تتكلم 
حيث  الصامت  هو  االبتسام.  فن  يتقن 
اللنّي  هو  يجب.  حيث  واملتحدث  يجب، 
حيث يجب، والحازم حيث يجب. املرتيث 
الرقم  يجب.  حيث  والحازم  يجب،  حيث 
الصعب يف معادلة االمن العام يف لبنان".

االخوي  اللقاء  هذا  بكم يف  "اهال  اضاف: 
الوطن  شمل  فيه  يجتمع  الذي  العائيل 
بجناحيه املغرتب واملقيم، للتأكيد عىل ما 
نصبو اليه يف سبيل خري هذا الوطن ورفعته 
تقدم  من  اليه  نتطلع  وما  شأنه،  وسمو 
االهل  سبيل  ملشاعرنا يف  ترجمة  وازدهار 

يف  اليوم  لسنا  لبنان.  يف  واالحبة  واالخوة 
املناسبة فرح وتالق، ونحن  حفل خطايب. 
املغرتبني ندين بعودتنا كل سنة اىل وطننا 
واالطمئنان  الهدوء  بسبب  لبنان  العظيم 
اكانت  االمنية  املؤسسات  تفرضه  الذي 
هذه  ومن  الداخل،  يف  او  الحدود  عىل 
العام  لالمن  العامة  املديرية  املؤسسات 
لالرهاب  واملحاربة  االمن  عىل  الساهرة 

واملتحدية كل الضغوط".
اىل  املغرتبني  نحن  غادرنا  "عندما  وتابع: 
لدينا  يكن  مل  عقود،  منذ  االغرتاب  بالد 
يثقل  كان  ما  شيئا  لكن  حقائبنا.  ميأل  ما 
هو  وترحالنا،  حلنا  يف  يالزمنا  وكان  زادنا 
حب الوطن لبنان. هناك يف بالد االغرتاب 
عدد  نجح  توفيقه  وحسن  الله  وبحمد 
وطموحاتنا.  احالمنا  وتحققت  منا  كبري 
الزاد يكرب معنا ويصقل هممنا  كان ذلك 
االحبة.  ايها  الوطن  انه  سعينا.  ويبارك 
الذي  الوطن  كان  لبنان.  ننىس  ال  نحن 
ما  وتقاليده  وقيمه  تراثه  من  يهبنا 
استضافتنا  التي  البالد  لتلك  اوفياء  جعلنا 
اوفياء  كنا  واتسعت الحالمنا وطموحاتنا. 
لهذه البالد كام نحن اوفياء للوطن واالهل 
واالخوة واالحبة. وما لقاؤنا اليوم اال وفاء 
وتجسيدا لتلك القيم واملبادئ التي نشأنا 

عليها وما زلنا".
بالقول:  ابراهيم  اللواء  اىل  وتوجه 
لنتمنى  ابراهيم  اللواء  وجود  "سنستغل 
العام  لالمن  العامة  املديرية  وعىل  عليه 
حصولهم  وترسيع  املغرتبني  امور  تسهيل 

السفارات  يف  السفر  جوازات  عىل 
وليس  االنتشار،  بالد  كل  يف  والقنصليات 
الغاء  عىل  ومساعدتهم  فقط،  لبنان  يف 
بأنهم  نفوسهم  يف  السائد  الشعور 
وتحديدا  وطنهم،  يف  كغرباء  يعاملون 
والدوائر  الوزارات  مراكز  بعض  يف 
سعادة  وجود  استغل  انني  الحكومية. 
حقوق  ببعض  الطالب  واملدعوين  اللواء 
اىل  ايصالها  عىل  تعملون  عّلكم  املغرتبني 
اصحاب القرار. نحن املغرتبني نطالب بان 
القرار  املقيمني يف صوغ  اللبنانيني  نشارك 
يف لبنان، علنا نأيت بجديد لنعّمر لبنان كام 
عّمرنا كثريا دول العامل. نطالب بأن يشارك 
املقبلة،  النيابية  االنتخابات  يف  املغرتبون 
وان ينتخب كل شخص يف بلده الكرتونيا. 
يف  حقيقي  متثيل  لنا  يكون  بأن  نطالب 
نائبا   15 عن  يقل  ال  مبا  النواب  مجلس 
ثالثة  اي  انفسهم،  املغرتبني  من  ينتخبون 
لنا  يكون  بأن  نطالب  قارة.  لكل  نواب 
خمس وزارات عىل االقل، لكل قارة وزير 
مهامته،  النجاز  مبغرتبيها  ويستعني  ميثلها 
تستطيع  الوزارات  هذه  خالل  ومن 
حل  عىل  املساعدة  االغرتابية  القدرات 
واالجتامعية.  االقتصادية  لبنان  مشاكل 
عىل  اللبنانية  الدولة  تحافظ  بأن  نطالب 
املصارف  يف  وودائعهم  املغرتبني  اموال 
تتالعب  املصارف  تدع  ال  وان  اللبنانية، 
عن  ومتتنع  حساباتهم  وتقفل  باموالهم 
يكونوا رشطة  ال  وان  لهم،  حسابات  فتح 
بان  نطالب  االمريكية.  الرشطة  من  اكرث 
االغرتابية  البطاقة  النواب  مجلس  يقر 
لتمنح لكل مغرتب من اصل لبناين تسمح 
يحمل  كمن  واالستثامر،  لبنان  بدخول  له 
الجنسية لكن ال يحق له االنتخاب، وهذا 
يف  والسياحة  االستثامر  عىل  يشجع  ما 

لبنان".
فيها:  قال  كلمة  ابراهيم  اللواء  والقى 

"يف املبدأ ال أحّبذ الحديث عن االغرتاب، 
ال  اللبناين  االنتشار.  عن  الكالم  وافّضل 
للحبيب  دامئا  حبه  وطنه.  عن  يغرتب 
االرز  بلد  هو  الحبيب  وهذا  االول، 
ابجدية  العامل  اهدى  الذي  واللبان 
بكم  يفخر  لبنانكم  زال.  وما  وارجوانا، 
يدلهّم  عندما  خصوصا  عليكم،  وُيعّول 
ويصبح  االقدار،  وجهه  يف  وتعبس  االفق، 
وخارصته  الغدر،  لسهام  معرّضا  صدره 
مرّشعة لنصال االرهاب، ويغرق يف حصار 
مادي واقتصادي يهدد قدرته عىل الثبات 
عن  باالغرتاب  مكرهني  نقبل  قد  والبقاء. 
يف  االغرتاب  به  نقبل  ال  ما  لكن  الوطن، 

الوطن، النه مجلبة لليأس واملوت.
جاهدتم يف املهاجر، ابليتم البالء الحسن، 
كنتم عامال ايجابيا يف نهضة البلدان التي 
استضافتكم. كان يشار اليكم دامئا عندما 
ينتمي  عظيم  شعب  عن  الحديث  يدور 
اىل وطن صغري يف مساحته، لكنه كبري يف 
مكانته يف العامل، تجاوز جغرافيته الضيقة 
نهضة  اساس  كنتم يف  وكام  امانيه.  راسام 
لكم  وفتحت  احتضنتكم،  التي  البلدان 
االهتامم  تولوا  ان  امتنى  والباب،  القلب 
عينه بالوطن االم، فساهموا يف رد االخطار 

التي تعصف به وتهدد مصريه ولو ادركتم 
الخيبات. تذكروا ما قاله الشاعر: 

اريض وان جارت عيّل عزيزة 
فاالهل اهيل والبالد بالدي.

يف  االستثامر  اىل  لدعوتكم  مناسبة  انها 
يف  املنترشين  اخوتكم  حض  بل  لبنان، 
العامل عىل االقبال عىل توظيف امكاناتهم، 
املرشوعات  القامة  منها،  جزء  وتخصيص 
اللبناين  لربط  املجاالت  شتى  يف  املنتجة 
بارضه، والحد من هجرته، واملساهمة يف 
تقع  املناطق. هذه مسؤولية وطنية  امناء 
من  تتنصلون  اخالكم  وال  عاتقكم،  عىل 
االمل  تحمل  التي  الجليلة  املهمة  هذه 

وتبعث عىل التفاؤل مبستقبل لبنان.

ال اكشف رسا ان قلت ان وطننا يتحصن 
عىل  تساعده  التي  املناعة  من  بقدر 
الثبات يف وجه االعاصري التي، ان افلحت 
عاجزة  تبقى  عصيبة،  فرتات  يف  هّزه  يف 
عن اسقاطه بفضل السهر الدؤوب للقوى 
استطاعت  التي  واالمنية  العسكرية 
االرهاب  اىل  موجعة  رضبات  توجيه 
اىل  ادت  استباقية  بعمليات  التكفريي، 
تفكيك الخاليا النامئة والشبكات الناشطة 
مستفيدة  االستقرار،  زعزعة  اىل  الهادفة 
استعارا  التي زادها  السياسية  االزمة  من 
تستقيم   للبالد  رأس  انتخاب  عن  العجز 
وتنتظم.  الدستورية  الحياة  بوجوده  
امتصاص  من  متكنا  ذلك،  كل  رغم 
يف  الدائرة  للحروب  السلبية  االرتدادات 
عىل  املكلفة  النزوح  وتداعيات  الجوار، 

غري صعيد.

ايها الحضور الكريم،
ان مجلسكم االغرتايب ميثل صوت الضمري 
اللبناين املتأمل الذي يضيمه ان يظل الوطن 
يف عني العاصفة، يواجه التحديات، يعاند 
درعا  املأساة  خيوط  من  وينسج  االقدار 
محاوالت  كل  تخومها  عند  تتحطم  واقية 
عقارب  اعادة  اىل  تسعى  التي  الرش 
الساعة اىل الوراء. لكن كل املؤامرات لن 
نتحد،  كيف  عرفنا  اذا  النجاح  لها  يكتب 
وامليثاقية  الوطنية  الثوابت  عىل  ونجتمع 

املجسدة يف العيش الواحد.
ملبادرتكم  بالشكر  اتوجه  الختام،  يف 
لكل  تكريم  تكرميي  ان  معتربا  النبيلة، 
مواطن لبناين مؤمن بحق وطنه يف الحياة. 
لبنان ثابت ومتجذر  ثقوا ان موقعكم يف 
النكم  عنه،  املسافات  بكم  نأت  مهام 
تدافعون  املتقدمة  الصفوف  يف  ستبقون 
عنه. سيكون ملساهامتكم يف كل املجاالت 
االثر الكبري يف ابقائه يف دائرة الحياة، يدا 
بيد نتمكن من دحر اعداء الوطن مبنعهم 
عن  عجزوا  بعدما  بالفقر،  اسقاطه  من 
اال  وطننا  يكون  ولن  بالتخريب،  اسقاطه 

منترصا بكم ومعكم".
يف الختام تبادل الدروع والهدايا.

االعاصير عاجزة عن 
اسقاط لبنان بفضل 

السهر الدؤوب للقوى 
واالمنية العسكرية 

اللواء عباس ابراهيم متحدثا يف االحتفال.
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بعدما أصبح التطرّف فيها قويًا واألمن ضعيفًا
صعود اليمني املتطّرف في أوروبا

تشهد املانيا هذا الشهر انتخابات محلية ستكون مثابة مؤرش اىل تبدل اتجاهات 
الرأي العام وتقدم اليمني املتطرف. تستعد فرنسا النتخابات رئاسية يف العام املقبل 
ستكون االكرث اثارة وسط توقعات مبفاجآت تعدها الجبهة الوطنية. اوروبا تتغري 
حياله  والعجز  واالرهاب  الالجئني  موجات  يف  وجد  والشعبوي  املتطرف  واليمني 

فرصة ال تعّوض كسب املؤيدين 

الناقمني  استاملة  اىل  املتطرف  اليمني  يسعى 
واالبواب  الهجرة  سياسات  عىل  والساخطني 
حمالته  يف  باستثامرها  يقوم  ان  عىل  املفتوحة، 
االنتخابية للفوز بالسلطة وانتهاج سياسات ترسم 

مسارات جديدة.
فيها  يقوى  التطرف  ومضطربة.  خائفة  اوروبا 
لسكانها،  آمنة  تعد  مل  ويتالىش.  يضعف  واالمن 
ومل تعد مالذا آمنا للمهاجرين واملقيمني. مل تعد 
مقصدا سياحيا مفضال وال وجهة استثامرية جاذبة. 
تبدو عىل "القارة العجوز" عالمات العجز واالعياء 
كانت  اوروبا  فيها.  الكامن  االرهاب  مواجهة  يف 
متفرجة عىل االرهاب الذي اجتاح الرشق االوسط 
يف  اصبحت  بل  املتفرجني،  مقاعد  عىل  تعد  ومل 
ساحة املواجهة وطرفا يف املعركة ومتهمة بالعجز 

بعدما كانت تتهم غريها بالتقصري والتخاذل. 
ومزاجهم  الناس  حياة  يتغري:  اوروبا  يف  يشء  كل 
واملناخ  الشعبي  املزاج  العامة،  الحركة  وايقاع 
النفيس، االولويات واالسرتاتيجيات االمنية، السياسة 
ابرز  يف  الجديد  الوضع  اختصار  ميكن  الخارجية. 

النتائج واملتغريات التالية:
فلم  االورويب.  االمن  زعزعة  يف  االرهاب  نجح   -1
تعد اوروبا آمنة والخطر صار قامئا يف كل مكان. 
يف  ورعب  وخوف  قلق  حالة  بث  يف  ايضا  نجح 
املانيا  يف  السيام  االوروبية،  والشوارع  املجتمعات 
اي مكان  املمكن يف  وبلجيكا، حيث من  وفرنسا 
ويف اي وقت ان يظهر مجرم قاتل يرتكب مذبحة 
منفردا بني جموع املتسوقني يف ميونيخ، او جموع 
ان  او  املصلني،  او بني جموع  نيس،  املحتفلني يف 
تظهر شبكة ارهابية مخططة ومنفذة كام حصل 
محصورة  الهجامت  تعد  مل  وبروكسل.  باريس  يف 
بكل  ممكنة  صارت  امنا  واملتفجرات،  بالسالح 

الوسائل املتاحة التي يف متناول اليد مثل السكاكني 
والشاحنات، وبات من الصعب جدا ومن املستحيل 

منع حصولها.
الحكومات  لدى  واضح  امني  عجز  هناك   -2
والسلطات االوروبية. اوروبا مل تعتد هذا النوع من 
العشوايئ يف رضباته.  املنظم يف مساره،  االرهاب، 
ال متلك االسرتاتيجيات االمنية الالزمة ملحاربته. كل 
املؤرشات تدل عىل ان ما تشهده اوروبا هو مسار 
االجهزة  تعرف  واساليب جديدة ال  حرب طويلة 
باساليبها  مواجهتها  كيفية  واالستخباراتية  االمنية 
واصول  ترشيعات  حركتها  من  وتحد  التقليدية، 
قانونية. لذلك ليس امام االوروبيني اال التعايش مع 
واقع انعدام االمن واعتياد هذا الواقع الذي يشبه 

ما يجري يف الرشق االوسط.
3- التامسك االجتامعي والسلم االهيل باتا مهددين 
وردود  الفعل  دوامة  يف  دخولهام  مع  اوروبا  يف 
الفعل. التطرف يستولد التطرف، واالرهاب سيقابل 
الالجئني،  تجمعات  يطاول  بدأ  الذي  بالعنف 
والتعصب سيعزز مشاعر العنرصية والكراهية لكل 
من هو من اصول عربية وافريقية ومن له سحنة 

سمراء ومن يرخي لحيته او ترتدي حجابا.
4- االولوية املطلقة عند االوروبيني صارت االمن 
تتقدم عندهم عىل  اولوية  ال  االرهاب.  ومحاربة 

ان  يعني  هذا  عليها.  والقضاء  "داعش"  هزمية 
يف  "داعش"  عىل  الحرب  يف  االورويب  االنخراط 
سوريا والعراق سيقوى، وان مقاربة ازمات املنطقة 

واولها االزمة السورية ستتم من زاوية مختلفة. 
النتيجة الحتمية لهذا الوضع، ان اليمني املتطرف 
سيزداد شعبية وسيتلقى هدايا مثينة لرفد حمالته 
االنتخابية وتعزيز حظوظه يف الوصول اىل الحكم 
بعدما  والسياسات،  والترشيعات  القوانني  لتغيري 
صار الخوف هو الناخب االقوى وصارت الدعوات 
هو  وحدودها  اوروبا  ابواب  واقفال  االنعزال  اىل 
الوضع  العام. هذا  الرأي  املحرك االول التجاهات 
الشعبي سيرتجم يف انتخابات املانيا حيث تواجه 
انجيال مريكل اختبارا حاسام مع تعاظم االنتقادات 
لسياستها يف فتح ابواب بالدها امام الالجئني، ويف 
االنتخابات الرئاسية الفرنسية )2017( حيث يواجه 
عىل  قاسية  انتقادات  وحكومته  هوالند  فرنسوا 

التساهل والرتاخي والعجز والرثثرة...
والتقليدية  الليربالية  االحزاب  ال تخفي زعامات 
االورويب  املرشوع  مستقبل  عىل  خشيتها 
والدميقراطية املهددة بتصاعد النزعات الشعبوية 
واليمينية القومية. ويف هذا السياق، قال االمني 
"هذا  ياغالند:  ثوربيون  اوروبا  ملجلس  العام 
اوروبا  يضع  العام  الرأي  اتجاهات  يف  التحول 
يف وضع خطري جدا". فقد متكن عدد من هذه 
يف  فوزه  بعد  الحكم  اىل  الوصول  من  االحزاب 
االنتخابات العامة. يف بولندا فاز الحزب القومي 
سلوفاكيا  ويف  الثانية،  للمرة  املتشدد  اليميني 
يقود السلطة حزب اليسار الدميقراطي )سريي( 
بزعامة الشعبوي روبرت فيتسو للمرة الثانية، ويف 
اليونان ائتالف سرييزا اليساري الراديكايل بزعامة 
املدين  االتحاد  حزب  هنغاريا  ويف  تسيرباس، 
الشعبوي )فيدس( بزعامة فيكتور اوربان للمرة 
برملانية ساحقة، ويف جمهورية  وبغالبية  الثانية 
التشيك يرتأس البالد السيايس اليساري الشعبوي 
ميلوش زميان. يف اسبانيا حصد حزب بودميوس 
الشعبوي وللمرة الثانية عىل التوايل يف االنتخابات 
الرقم  ليصبح   %27 اىل  تصل  نسبة  العامة 

 الصعب الذي من دونه ال ميكن تشكيل حكومة.
فاميان،  فرينر  النمسا  استقال مستشار  اشهر  قبل 
كل  من  االشرتايك"،  الدميوقراطي  "الحزب  زعيم 
مهامته تحت الضغوط، بعد االنتكاسة التي مني 
املناهض  املتطرف  اليميني  التيار  امام  حزبه  بها 
للهجرة يف الجولة االوىل من االنتخابات الرئاسية. 
خرس الحزبان الرئيسيان )االشرتايك والشعب( تأييد 
الحرية  حزب  امام  وُهزما  الهامشية،  الجامعات 
اليميني املتطرف الذي يؤجج مشاعر "الخوف من 
االجنبي"، السيام يف ظل خوف قطاعات منساوية 

واسعة من زيادة عدد طالبي اللجوء واملهاجرين.
التاريخي لليمني املتطرف  بعد االنتصار االنتخايب 
اليميني  الملانيا"  "البديل  حزب  عقد  النمسا،  يف 
الشعبوي مؤمتره يف شتوتغارت متناسيا ازمة االورو 
وتدفق الالجئني عىل حساب اعتامد انتقاد االسالم، 

محركه االنتخايب الجديد. 
والدراسات  البحوث  مراكز  تنشغل  املانيا،  يف 
االجتامعية  الرأي  استطالع  ووكاالت  االسرتاتيجية 
بتتبع اتجاهات الرأي االجتامعي، وتأثريات عمليات 
االرهاب والجرمية املنظمة عىل مستقبل منظومة 
القيم االخالقية والثقافية، ومصري املستشارة مريكل 
وحزبها يف االنتخابات املرتقبة عىل خلفية تراجع 

شعبيتها يف آخر استطالعات الرأي.

املعروفة  فالجامعات  كانت،  كام  تعد  مل  املانيا 
بخطابها املعادي لالجانب ومعها الفاشيون الجدد 
الغضب  فورة  تلقفوا  والشعبويون  والعنرصيون 
يف  عنهم  تصدر  الذين  الالجئني  من  االجتامعية 
االنفاق  وقطارات  التجارية  املراكز  يف  يوم  كل 
واالوتوبيسات العامة، اضافة اىل الترصفات الغريبة 
التي تتعارض مع طبيعة القيم االوروبية والحياة 
السلوك  يف  الدقيق  باالنضباط  املتسمة  االملانية 
الكراهية ضد  العامة، وسّخروها لبث  االماكن  يف 
عربية  اصول  من  وبخاصة  والالجئني،  املهاجرين 
واسالمية، وتأليب الرأي العام ضد السلطة الحاكمة 
واملستشارة مريكل شخصيا يف سياق منظم لتهيئة 

املجتمع لالنتخابات العامة.
االملان  واملحللني  املعلقني  االكرب من  العدد  يتفق 
التي  الالجئني  امام  الحدود  فتح  سياسة  ان  عىل 
اتبعتها مريكل، واخذت ترتاجع تدريجا بخجل عن 
بعض عنارصها واركانها االساسية، حتى تحولت اىل 
خطر يهدد بانفجار يف اوساط الطبقة الوسطى من 
املجتمع االملاين التي يزدحم محيطها النفيس العام 
بألغام من شأنها ان تفجر حالة االجامع الوطني 
التي متيز بها الشعب االملاين عن غريه من الشعوب 

االوروبية االخرى. 
الالجئني عنوانا رئيسيا،  املتطرف يستخدم  اليمني 

احزابه  بعض  انتخابية.  مكاسب  تحقيق  مواصال 
دول  يف  االن  السلطة  عىل  فعليا  املنافسة  ميكنه 
عدة، ليس آخرها النمسا والدامنارك. هذه االحزاب 
شعارات  وترفع  االوروبية،  للوحدة  معارضة 
اليمني  حكومات  الوطنية.  الدولة  قوة  استعادة 
تدافع  باتت  الوسطي،  اليسار  وحتى  الوسطي، 
انها مضطرة  بالقول  الالجئني  عن تشددها حيال 
اىل جبه املد اليميني املتطرف، بعدما بات يرسق 
الناخبني بخطاب تعصبي قومي. املانيا باتت املتأثر 
االكرب، لكونها وجهة اللجوء الرئيسية، فيام تكافح 
املرشوع  تهدد  اخطار  الحتواء  مريكل  مستشارتها 
االورويب. فقد تبدت الشقوق يف جدران منظومة 
اسايس  تصدع  عن  لتكشف  االوروبية  القيم 
القوميني  الحاصل بني  االنقسام  يتمثل يف  وجدي 
الذين  االورويب  للمرشوع  املناهضني  املتشددين 
يدعون اىل اغالق الحدود الوطنية واعادة العمل 
السياسية  والقوى  والتفتيش،  الرقابة  باجراءات 
سياسة  وضع  عىل  تلح  التي  املجتمعية  والفئات 

اوروبية موحدة لجبه االيت االعظم.
املتطرف  اليمني  اصبح  الجارية  السنة  خالل 
مكافحة  خلفية  االساس عىل  يف  اوروبا،  يف  واقعا 
واحزابهم  املتطرفون  اليمينيون  واقتحم  الهجرة، 
االوروبية كناخبني متمردين عىل  السياسة  صلب 

مزاج الناس واالولويات 
الخارجية  االمنية والسياسة 

تتغير في اوروبا

اوروبا مل تعتد هذا النوع من االرهاب وال متلك االسرتاتيجيات االمنية ملحاربته.
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كرثت  الوسط،  ميني  او  االشرتاكية  الغالبية  حكم 
التظاهرات وامتدت من اليونان، اىل املانيا وسويرسا 
والسويد. يف فرنسا كادت مارين لوبان و"الجبهة 
البالد،  اجزاء كبرية من  ان يسيطرا عىل  الوطنية" 
ملنعهام.  الوسط  وميني  االشرتاكيني  اتفاق  لوال 
الدول  بليرباليتها يف  املعروفة  املجتمعات  وادارت 
ضغط  ظل  يف  للمعتدلني  ظهرها  االسكندنافية 

الالجئني غري املسبوق.
القضية االكرث جذبا الهتامم الفرنسيني واالوروبيني 
يف الظرف الراهن، هي ما اذا كان االرهاب سيشحن 
واالحزاب  الوطنية(  )الجبهة  لوبني  مارين  حزب 
التأييد  من  جديدة  بجرعات  املتشددة  االخرى 
والدعم الشعبي يف سياق اتساع دور احزاب جاذبة 
وحضورها ملا يسميه املحللون "الغالبيات املهددة" 
التي تتشكل من مجموعات كبرية من الناس خائفة 
ترداد  اىل  يدفعها  ما  الدميوغرافية،  التغيريات  من 
االقليات  عىل  االن  حتى  حكرا  ظال  وسلوك  فعل 

والهويات الفرعية.

يطرح رينو كاميو املثقف الفرنيس املنجذب بقوة 
اىل اليمني القومي الفرنيس املتشدد هذه الفكرة يف 
كتابه "االستبدال الكبري"، فيقول "ان فرنسا مقبلة 
عىل اكرب عملية تغيري دميوغرايف يف تاريخها، اذ ان 
السكان الفرنسيني سيحل محلهم يف غضون جيل 
االن  تلمس وجودها من  اقليات ميكن  او جيلني 
بسبب الهجرة ومعدالت النمو املرتفعة يف اوساط 
كاميو  يسجل  واملسلمني".  العرب  من  املهاجرين 
االوروبية  املجتمعات  يف  تتبلور  جديدة  ظواهر 
خطورتها  تزداد  ابعادا  االيام  مرور  مع  وتكتسب 
وهويته  روحانيته  االورويب  املواطن  فقدان  مع 
يف  تزدهر  ايديولوجيات  ثالث  بفعل  الثقافية، 
املراحل االنتقالية وهي عوملة الرأسامل واملواقف 
املناهضة للعوملة التي يتبناها ويروج لها اليساريون 

والفوضويون، واالسلمة.
الواسعة  الشهرة  من  النزعات  هذه  تتغذى 
بها حركات مثل  التي تحظى  املتزايدة  والشعبية 
والحزب  املانيا(،  اجل  من  البديل  )تيار  االملانية 

الشعبي الدامناريك، وحركة الدميقراطيني السويديني 
والربيطانيني. هذه الحركات والتيارات بدأت ترتك 
تأثريات ملموسة عىل شعارات االحزاب التقليدية 
وتصوغ  ما  حد  اىل  ترسم  تاليا  وباتت  وبرامجها، 

اشكال الرد االورويب عىل هذا التحدي الجديد.
اىل تسعري  ادتا  اللجوء  وازمات  االرهاب  هجامت 
جهة،  من  املتطرف  االورويب  اليمني  بني  املواجهة 
فاسهم  اخرى.  جهة  من  والليرباليني  اليسار  وبني 
اليمني ترتفع، ومربرات عدائيته وعنرصيته ترتاكم، 
والشارع ينزع باطراد نحوه، باعتباره البديل القادر 
والنازيون  الفاشيون  واليمينيون  املواجهة.  عىل 
هم "دواعش" اوروبا املتحمسون لهذه املواجهة، 
ولتبني اسرتاتيجيا ادارة التوحش يف اوروبا، باالقصاء 
واالعتداء والعنف والطرد، مستغلني حالة االستياء 
والخوف. فللفاشية االوروبية قواعد شعبية مهمة، 
وساهمت قدرتها عىل التكيف مع التحوالت التي 
ظاهرة  وساعدت  توسيعها،  يف  العوملة،  فرضتها 
االسالموفوبيا يف تصلبها. ورغم ان اليمني االورويب 
واقل  وضوحا  اكرث  فهو  وعدوانية،  عنرصية  اكرث 
وهم  والليرباليني.  االشرتاكيني  معظم  من  نفاقا 
اليمني وخطابه،  مع شعارات  متاه  حالة  اليوم يف 
اىل  النظرة  يف  بينهم  الفوارق  تاليش  درجة  اىل 
املهاجرين. بل ان دفاع اليسار عن الالجئني خالل 
موجة اللجوء االخرية، قام يف االساس عىل اهداف 
باالستعانة  انفسهم  عن  الدفاع  منبعها  انانية، 
باملهاجرين والالجئني يف مواجهة اليمني، ملنعه من 
السيطرة عىل املجتمع والسلطة. اال ان الهجامت 
االخرية تصب يف مصلحة اليمني املتطرف، املعادي 
للمهاجرين، املطالب بوقف االجراءات التي تسمح 

بالتنقل الحر بني دول االتحاد.
مل يعد هناك شك يف ان اوروبا اصبحت يف قلب 
املعركة، وجزءا اصيال من ازمة الرشق االوسط، مع 
للحدود  العابر  االرهاب،  مواطن  احد  اىل  تحولها 
يعيد  ان  احتامل  رغم  وعىل  واالديان.  والدول 
الخارجية  سياستيه  يف  النظر  االورويب  االتحاد 
واالمنية، ليس يف وارد الذهاب بعيدا يف الحرب عىل 
االرهاب. وال قدرة له عىل التأثري الحاسم، وال ميلك 
سياسة واضحة، وال بدائل صلبة. االهم ان ال قدرة 
جانب  اىل  االحداث،  مسار  تغيري  عىل  لالوروبيني 
الشك يف قدرتهم عىل املناورة واملبادرة ولعب دور 
السيايس  املشهد  يف  واشنطن  عن  استقاللية  اكرث 
الدويل. فضال عن صعود واضح للتطرف السيايس 

يف القارة، الذي بات يهدد وحدتها ويفاقم ازمتها.

الرئيس الرويس فالدميري بوتني مرتاح اىل ما يحصل يف دول اوروبا من تنام رسيع لالحزاب الشعبوية 
والقومية املتطرفة، وينسج مع قادة هذه االحزاب شبكة عالقات ومصالح وثيقة، متطلعا اىل تنامي 
قوتها ونفوذها مع تزايد العمليات االرهابية وامتدادها اىل املدن االوروبية الصغرية، ودافعا يف اتجاه 
تفكيك االتحاد االورويب من الداخل ردا عىل سياسة العقوبات وتحجيم التدخالت الروسية يف دول 

الفضاء السوفيايت السابق.
يقول الباحث املجري بيرت كريكو: "بوتني يتملق لالحزاب الشعبوية يف اوروبا بزعانفها املتعددة القومية 
املتطرفة واليسارية الراديكالية التي تحولت اىل احد اكرب تحد لالتحاد االورويب بعد االرهاب. يجهد من 
اجل استخدام هذه االحزاب الضعاف اوروبا وتقسيمها. وتريد موسكو تشكيل جبهة مشرتكة مع هذه 
االحزاب بهدف قلب موازين اوروبا وقيمها الليربالية، ومعادالتها السياسية الداخلية، كمقدمة لفصلها 

عن الحلف االطليس والواليات املتحدة".

بوتني املستفيد األول

سياسة فتح الحدود يف املانيا تحولت اىل خطر يهدد بانفجار الطبقة الوسطى.
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تركيا متقّبلة بقاء األسد والتعايش معه
سوريا في صلب التقارب التركي ـ الروسي

اردوغان يف مدينة سان  الرويس فالدميري بوتني والرتيك رجب طيب  الرئيسني  لقاء 
الطائرة  تركيا  اسقاط  حادثة  منذ  بينهام  االوىل  القمة  شكل  الروسية،  بطرسربغ 
الروسية. كانت الزيارة االوىل الردوغان لبلد خارجي بعد االنقالب الفاشل ضده. 
اجريا محادثات معمقة يف ملفات مهمة مثل مشكالت حوض بحر قزوين وملف 

الغاز والرشاكة التجارية 

حرضت االزمة السورية بقوة يف محادثات الرئيسني 
الرويس فالدميري بوتني والرتيك رجب طيب اردوغان، 
وستكون يف صلب التقارب بني تركيا وروسيا التي 
قمة  شكلت  السيايس.  للحل  دفع  قوة  ستعطي 
سان بطرسربغ نقطة تحول، وامللف السوري شكل 
يف  االخرية  التطورات  بعد  امامها  اختبار  اصعب 
ومستقبلها  مفصلية  حلب  معركة  ان  اذ  حلب. 
اللدودين  البلدين  بني  بالصفقة  مرهونا  سيكون 
الحاجة  صديقي  اىل  عدوين  من  تحوال  اللذين 
الظرفية. وضع اردوغان غرّي املعادلة يف سوريا التي 
سيضحي بها لضامن سيطرته عىل تركيا، وهو جاهز 
عرب  الغربية  واوروبا  املتحدة  الواليات  من  للثأر 
البوابة الروسية. مبعنى، انه جاهز لتقديم خدماته 
االنتقامية اىل بوتني، ومعظمها ادوات سورية، منها: 

اوال، قطع طرق االمدادات اىل املعارضة السورية 
التي طاملا رفضت انقرة اعتبارها ارهابية، اال انها 
مضطرة اليوم اىل اعادة النظر يف ما يلبي املطالب 

الروسية. 
ثانيا، الدخول كرشيك ميداين يف املحور الرويس ـ 
ثنايئ  ليتحول املحور من  االيراين يف معركة حلب 

اىل ثاليث. 
ثالثا، التفاهم عىل الرئيس السوري بشار االسد بدال 

من اشرتاط تنحيه كام كان املوقف الرتيك سابقا. 
يف  اوروبا  الغراق  الالجئني  ورقة  استخدام  رابعا، 
املشكالت الداخلية السيام اذا تم فتح ابواب تركيا 
عىل اوروبا بال تدقيق كامل مبن هو الالجئ ومن 

هو االرهايب. 
واحتامل  املتحدة  الواليات  التصعيد ضد  خامسا، 

ضد  تقوده  الذي  التحالف  مع  التعاون  وقف 
"داعش" يف سوريا والعراق.

االزمة  يف  انقرة  اىل  حاجة  موسكو يف  املقابل،  يف 
كونها  عليها  االورويب  الضغط  لتضعف  السورية 
تسعى اىل حل سيايس يف سوريا، يضمن بقاء االسد 
مكوناتها.  االقل ضمن  او عىل  الصورة  يف صدارة 
تنطلق موسكو يف تقاربها مع انقرة من اقتناع بأن 
محاولة االنقالب شكلت رضبة الردوغان سيكون 
من شأنها مزيدا من انكفاء تركيا اىل الداخل لفرتة 
ما، وتقليص تدخلها يف الشؤون االقليمية، خصوصا 
عىل  اردوغان  انكفاء  ميثل  والعراق.  سوريا  يف 
الداخل فرصة لروسيا من اجل دفع انقرة اىل اجراء 
مراجعة توجهاتها حيال االزمة يف سوريا. وقد تدفع 
موسكو يف اتجاه مشاركة اكرب النقرة يف الحرب عىل 
"داعش" و"جبهة النرصة" والجامعات التي تصنفها 
"العدالة  ارهابية اىل جانب الضغط عىل حكومة 
االمدادات عن  لتقديم ضامنات بقطع  والتنمية" 

املعارضة السورية. 
يف ملف االزمة السورية تتداخل وتتقاطع العالقات 
بني الطرفني، وبني اطراف اقليميني ودوليني كثريين. 
اي حلول او تسويات، او تعقيدات، ال بد من ان 
متر عرب تركيا، وروسيا تحتاج اىل تفاهم مع اردوغان 
يك ال يطول تدخلها العسكري ويتحول اىل ورطة 
مثل تدخلها يف افغانستان. التفاهامت التي توصل 
الفروف  سريغي  الرويس  الخارجية  وزيرا  اليها 
واالمرييك جون كريي تحتاج اىل ضامن تأييد تركيا 
النجاح عىل  من  لها حظ  يكون  يك  تحييدها،  او 
االرض. ورغم التباين الشديد يف املواقف بني بوتني 
واردوغان بازاء نظام االسد، فانهام رمبا يجدان يف ما 
يصنفانه تحت عنوان "االرهاب" مدخال اىل التعاون 
من  الوافدون  االرهابيون  جهة،  من  والتفاهم. 
الشيشان ومن جمهوريات سوفياتية سابقة، ومن 
جهة ثانية حزب العامل الكردستاين الرتيك وحلفاؤه 

من اكراد سوريا.
يف  مقتضب  نحو  عىل  ذكر  السوري  املوضوع 
محادثات  اعقبت  التي  والبيانات  الترصيحات 
كام  مهم،  بحيز  انه حظي  رغم  واردوغان،  بوتني 

بدا من انضامم مبعوث الكرملني الخاص للتسوية 
يف سوريا اىل االجتامع. ايضا يف اعالن وزير خارجية 
تركيا مولود جاويش اوغلو، بعد ساعات عىل اللقاء، 
ملحاولة  روسيا  مع  قوية"  "آلية  ستبني  بالده  ان 
التوصل اىل حل يف شأن سوريا، وسرتسل وفدا يضم 
مسؤولني من وزارة الخارجية والجيش واملخابرات.

لكن املؤرش االهم يف وضوحه وعالنيته، كان برز 
قبل االنقالب الفاشل وقبل زيارة اردوغان لروسيا، 
متثل يف الكالم الصادر عن رئيس الوزراء الرتيك بن 
عيل يلدرم اعلن فيه ان تركيا ستعيد عالقاتها مع 

ظهر االنقل

هاجس املسألة الكردية 
ارغم اردوغان على تغيير 

مشروعه في سوريا

اكرث حوارا وانفتاحا اليجاد  السورية لتصبح تركيا 
هذ الحل.

رويس  ـ  امرييك  تفاهم  يف  لالنخراط  االستعداد   •
حول سوريا عىل قاعدة ان االولوية هي ملحاربة 

االرهاب.
منها،  لجزء  او  االنتقالية  للمرحلة  االسد  تقبل   •
واالستعداد لقبول نوع من التعايش معه، وتبقى 

املهلة الزمنية واملفاوضة عليها.
املتعلقة  الروسية  الطلبات  لتلبية  االستعداد   •
الضغط  ومامرسة  املسلحني  امام  الحدود  باغالق 

يقض  الذي  الكردية  املسألة  بهاجس  يتعلق 
سياسته  تغيري  اىل  واضطره  اردوغان  مضجع 
خيارين:  امام  بات  بعدما  سوريا  يف  ومرشوعه 
بات  وبعدما  )االكراد(،  واالسوأ  )االسد(  اليسء 
عليه  عبئا  السورية صارت  املعارضة  بأن  يشعر 
بسبب انقساماتها الداخلية ومامرساتها االرهابية 

واخرتاقاتها االمنية.
عليها  تسيطر  التي  املناطق  ان  انقرة  يقلق  ما 
 - السورية  الحدود  عىل  الكردية  امليليشيات 
الرتكية اصبحت احدث منفذ امام املقاتلني االكراد 
جنوب  يف  النطاق  واسعة  عمليات  يف  للمشاركة 
الكرديتني داخل سوريا  الحركتني  رشق تركيا، وان 
واحدة يف  تركيا ستصبحان حركة عصيان  وداخل 

املستقبل، ما يشكل خطرا اكرب عىل تركيا. 
وترى اوساط ديبلوماسية ان تركيا صارت اقرب اىل 
النظرة الروسية يف ما خص الحل السيايس لالزمة 
السورية. هذا الحل يبدأ مبحاربة االرهاب ويشمل 
تشكيل حكومة وحدة وطنية مع بقاء االسد طيلة 
املرحلة االنتقالية. تركيا صارت متقبلة فكرة بقاء 
اولوياتها  ترتيب  واعادت  معه،  والتعايش  االسد 
واهدافها. الهدف االول جبه الخطر الكردي عىل 
الحدود ومنع قيام كيان كردي. محاربة "داعش" 
هو  حدودها  وعىل  تركيا  يف  وجودها  وتصفية 
اسفل  يف  فبات  االسد  سقوط  اما  الثاين.  الهدف 
بالتأكيد عسكريا  يعد  السقوط مل  الالئحة، وهذا 

وامنا عرب الحل السيايس ويف نهايته.
االسالميون واالكراد، طرفان مترضران مبارشة من 
هذا املوقف الرتيك الجديد. تركيا صارت يف خدمة 
للتعاون مع  الرويس ومستعدة  ـ  االتفاق االمرييك 

النظام السوري لتطويق املرشوع الكردي.
العريب  بشقيها  السورية  املعارضة  تخشاه  ما 
والكردي ان تقوم انقرة بتقديم تنازالت اىل موسكو 
ملنع املرشوع الكردي، وان تشمل هذه التنازالت 
االتصال  خطوط  واعادة  العسكري  الدعم  وقف 
مع نظام االسد بوساطة من روسيا وايران ورعاية 
منهام. ومن املؤكد ان التطبيع الرتيك ـ االرسائييل 
والرتيك ـ الرويس ستكون له تداعيات وانعكاسات 
الوانه  السابق  من  السوري  املشهد  عىل  كبرية 
تحديد حجمها وطبيعتها، ومن املؤكد انها مصدر 
غري  من  لكن  السورية.  واملعارضة  لالكراد  قلق 
املؤكد ان النظام السوري وحلفاءه مرتاحون متاما 

اىل هذه التطورات ومستفيدون منها حكام.

سوريا اىل طبيعتها، مثلام قامت بتطبيع عالقاتها 
مع كل من ارسائيل وروسيا اخريا. قال: "انا واثق 
من اننا سنعود اىل العالقات الطبيعية مع سوريا 
ارساء  من  بد  ال  ذلك.  اىل  حاجة  يف  نحن  ايضا، 
يف  النجاح  اجل  من  والعراق  سوريا  يف  االستقرار 

مكافحة االرهاب".
مل تكن زلة لسان. هذا كالم يعزز االنطباع الذي بدا 
يتكون منذ فرتة بأن تركيا يف صدد مقاربة جديدة 

وبراغامتية لالزمة السورية يف االتجاهات التالية:
اتجاه  التحول يف  لهذا  الرتيك  العام  الرأي  تهيئة   •
دولتني عوملتا لسنوات كاعداء وقطعت العالقات 

معهام )مرص وسوريا(.
الرئيس  نظام  مع  وتواصل  اتصال  قنوات  فتح   •
السوري، يف اطار فتح قنوات الحل السيايس لالزمة 

عىل املعارضة السورية يك تذهب اىل جنيف بوفد 
موسع، وتقبل ما كانت رفضته من بقاء االسد يف 

الفرتة االنتقالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
صوب  الرتكية  االنعطافة  تكون  ان  املمكن  من 
مع  الرتكية  العالقة  تحسن  نتائج  بسبب  سوريا 
واملبارش  االهم  السبب  ان  يبقى  لكن  روسيا. 

تركيا يف صدد مقاربة جديدة وبراغامتية لالزمة السورية.قمة سان بطرسربغ شكلت نقطة تحّول، وامللف السوري اصعب اختبار امامها.
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التكنولوجيا،  مجال  يف  تطورا  االكرث  الدول  من  وغريها  وبلجيكا  وفرنسا  املانيا 
التقنيات، وحدودها  باحدث  املجهزين  الرشطة  رجال  من  هائلة  اعداد  ولديها 
بعيدة من الحرب يف سوريا، ومل تستقبل اال عددا قليال من الالجئني، فشلت يف 
صد عمليات ارهابية طاولتها اخريا. يف املقابل، رغم املعطيات املعاكسة، نجحت 
العمليات  اخطر  كشف  يف  العام،  االمن  منها  السيام  اللبنانية،  االمنية  االجهزة 

االرهابية قبل تنفيذها  

قضية

يف  االمنية  االجهزة  اول  بني  من  العام  االمن 
لالمن  متكاملة  خططا  وضع  العربية  الدول 
االستباقي واالمن الشامل، وهام اسرتاتيجيتان 
حول  وتلتقيان  التكتيك  يف  تختلفان  امنيتان 
من  املجتمع  حامية  يف  يتمثل  واحد  هدف 
الخطر  التي تشكل  االرهابية  الجرائم، السيام 

العاملي االكرب يف عرصنا.
ما االطار العام لالرهاب يف العامل؟ اي اجراءات 
عن  ماذا  ملكافحته؟  املتحدة  االمم  اتخذتها 
اللذين  الشامل  واالمن  االستباقي  االمن 
ما  العام؟  لالمن  العامة  املديرية  اعتمدتهام 

عقوبات جرائم االرهاب يف القانون اللبناين؟
الجرائم  انواع  اخطر  يشكل  الذي  االرهاب   
االنسان  لحقوق  الدولية  املواثيق  تنتهك  التي 
وتهديدا  االنساين،  الدويل  القانون  واحكام 
واالستقرار يف  الدوليني  واالمن  للسلم  مستمرا 
النشأة.  حديث  ليس  واملجتمعات،  البلدان 
يف  القدمية.  العصور  منذ  االنسان  رافق  بل 
الحديث بدأ يشكل مصدر قلق جدي  العرص 
تطرق  حني   1927 عام  منذ  الدويل  للمجتمع 
مؤمتر وارسو اىل اخطاره. يف عام 1937 وضعت 

عصبة االمم اول اتفاق ملنع االرهاب وقمعه.
قانوين  تعريف  اليوم  العامل حتى  يف  يوجد  ال 
دولية  منظمة  او  دولة  كل  لالرهاب.  موحد 
كان  التعريف  غياب  معني.  نحو  عىل  عرّفته 

محط جدل بني نظريتني:
االوىل تعترب االسباب تقنية لناحية ان تشعب 
واساليبه  وبواعثه  اشكاله  وتعدد  االرهاب 
ضمن  وضعه  الصعب  من  يجعل  واهدافه 
تعريف واحد، قد يتم التفلت منه يف ما بعد .

الثانية تعترب االسباب سياسية لناحية ان الدول 
املهيمنة عىل العامل ال يناسب مصالحها وجود 
اذ  حركتها.  تقييد  اىل  يؤدي  واضح  تعريف 
اي  التفلت من  الواضح  النص  لها غياب  يتيح 
ضوابط مسبقة، والكيل مبكيالني عند الحاجة، 
قانونية  او  سياسية  او  امنية  ذرائع  تحت 

تختلف باختالف مصالحها بني حالة واخرى.
الذي  التعريف  اىل  نشري  السياق،  هذا  يف 
اعطاه اتفاق جنيف لقمع االرهاب ومعاقبته 
االرهابية  االعامل  عرّف  حيث   ،1937 عام 
دولة  ضد  املوجهة  االجرامية  "االعامل  بانها 
من  حالة  خلق  بها،  يقصد  او  وتستهدف،  ما 
الرعب يف اذهان اشخاص معينني، او مجموعة 

من االشخاص، او عامة الجمهور".
قانون  اعتمده  الذي  التعريف  اىل  نشري 
باملرسوم االشرتاعي  الصادر  اللبناين  العقوبات 
رقم 340 يف االول من آذار 1943 حيث قال 
االرهابية  االعامل  عن  منه    314 املادة  يف 
ايجاد حالة  اىل  ترمي  التي  االفعال  "كل  انها: 
املتفجرة  كاالدوات  بوسائل  وترتكب  ذعر 
او املحرقة  السامة  امللتهبة واملنتجات  واملواد 
والعوامل الوبائية او املكروبية التي من شأنها 

ان تحدث خطرا عاما".
عاملية  اسرتاتيجيا  املتحدة  االمم  وضعت 
اعتامدها  وتم  االرهاب،  ملكافحة  حديثة 
رسميا يف الجمعية العمومية يف ايلول 2006، 

ما اعترب انجازا مهام للمنظمة. 
تقوم تلك االسرتاتيجيا عىل اربع ركائز هي:

1. التدابري الرامية اىل معالجة الظروف املؤدية 
اىل انتشار االرهاب.

2. تدابري منع االرهاب ومكافحته.
3. التدابري الرامية اىل بناء قدرات الدول عىل 
منع االرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومة 

 االمم املتحدة يف هذا الصدد.
حقوق  احرتام  ضامن  اىل  الرامية  التدابري   .4
بوصفه  القانون  وسيادة  للجميع  االنسان 

الركيزة  االساسية ملكافحة االرهاب.
لالمم  العامة  االمانة  استطاعت   ،2011 عام 
املتحدة  االمم  مركز  تنشئ  ان  املتحدة 
ملكافحة االرهاب الذي يعمل يف ارشاف االمني 
تنفيذ  يف  املركز  ورشع  املتحدة.  لالمم  العام 
31 مرشوعا ملكافحة االرهاب يف انحاء العامل، 

تغطي الركائز االربع لالسرتاتيجيا.
يف سياق تفعيل التعاون والتنسيق مع منظمة 
لالمن  العامة  املديرية  كانت  املتحدة،  االمم 
العامل  يف  االمنية  االجهزة  اول  بني  من  العام 
اطلقتها  التي  املشاريع   وواكبت  اعتمدت 

منظمة االمم املتحدة ملكافحة االرهاب.
نجح االمن العام يف ضبط عدد من السيارات 
انتحارية،  لعمليات  والتحضريات  املفخخة، 
وتعطيلها قبل وقت قصري من الساعة الصفر 
التي  املفخخة  السيارة  وما  للتنفيذ.  املحددة 
ضبطت يف الناعمة قبل ساعات من تفجريها، 
اوتيل دو  اوقفت يف  التي  االرهابية  والشبكة 
سوى  عملياتها  لتنفيذ  انطالقها  قبيل  روي 
االمن  مثار  عن  لالعالم  ظهرت  حية  امثلة 

االستباقي واالمن الوقايئ. 
لهذين  العمالنية  العريضة  العناوين  ابرز  فام 
املفهومني االمنيني اللذين اعتمدتهام املديرية 
العامة لالمن العام ضمن خطة تطويرها التي 

اطلقها اللواء عباس ابراهيم؟
درس  عىل  االستباقي  االمن  ثقافة  ترتكز 
ادواتها  وتحليلها،  وفهمها  االجرامية  البيئة 
ومعطياتها، متهيدا الكتشاف العمل االجرامي 
ومن  ومواكبته  رصده  التحضريية،  مراحله  يف 
تنفيذ  قبل  اي  اكتامله،  قبل  تعطيله  ثم 

الجرمية.

املحامي منير الشدياق
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اىل  نتطرق  ادق،  نحو  عىل  الصورة  لتوضيح 
صعيد  عىل  سواء  العمالنية  االمثلة  بعض 
التي يرجح ان تعمل  البيئة االجتامعية  درس 
افرادها،  استقطاب  عىل  االرهابية  املنظامت 
من  االرهابيني  عبور  محاولة  صعيد  عىل  ام 

لبنان واليه بجوازات سفر مزورة: 
العلوم  تؤكد  االجتامعي:  الصعيد  عىل  ـ   1

ال  االنسان  ان  واالجتامعية  والطبية  النفسية 
جراء  كذلك  يصبح  بل  ارهابيا،  بالفطرة  يولد 
االرهابية  املنظامت  تاليا  دوافع.  او  عوامل 
تشكل  اشخاص  تجنيد  اىل  وتسعى  تخطط 
االجتامعية  وبيئتهم  الشخصية  ظروفهم 
االرهايب.  الفكر  مع  للتجاوب  خصبة  ارضية 
التي تعمل عليها املنظامت  البيئات  ابرز  من 

بكل  او  من  باي  تتميز،  التي  تلك  االرهابية 
الخصائص اآلتية: 
• التشدد الديني. 

• الفقر.
•  االمية. 

• العداء السيايس او العقائدي او االيديولوجي 
مع جهة ما يدعي االرهاب محاربتها. 

يف  والشباب  املراهقني  تجنيد  يتم  عادة 
عىل  مالية  مغريات  مقابل  يف  االوىل  املراحل 

نحو مبارش او غري مبارش.
يف هذا الصدد يدرس االمن العام كل البيئات 
االجتامعية ضمن الوطن، ويوزعها اىل اقسام، 
فيها،  املمكنة  االحتامالت  كل  ويضع  ويحللها 
ويبدأ يرتصدها. كل ذلك قبل ان يكون هناك 
يقوم  استباقي  امن  فهو  دالئل.  او  خطر  اي 
واحتامالته  الخطر  فرضيات  كل  وضع  عىل 
نشوئها  مراحل  ومواكبة  لرتصدها  املنطقية 
اكتشاف  عند  عليها  لالطباق  متهيدا  وتطورها 
كل املشرتكني يف التحضري للفعل الجرمي، قبل 
الساعة الصفر لتنفيذ الجرمية. وهذا ما حصل 
وشبكات  االرهابية  الشبكات  من  عدد  مع 
قبضة  يف  سقطت  التي  االرسائييل  التجسس 

االمن العام.
ان  معلوم  التقني:  االمني  الصعيد  عىل  ـ   2
يشكل  الحرص  ال  املثال  سبيل  عىل  املطار 
الدولة  صورة  تعكس  التي  املرافق  اهم  احد 
دائرة  ضمنه  ومن  فيها.  االمان  ومستوى 
وتدقق  املسافرين  معامالت  تنجز  عام  امن 
الوحيد  املكان  املطار  حرم  يبقى  ال  يك  فيها. 
او  مثال،  املزورة  السفر  جوازات  الكتشاف 
وهم  ضمنه  خطرين  مجرمني  عىل  القبض 
وسواها  اليه،  او  لبنان  من  السفر  يحاولون 
االمن  قام  للقانون،  املخالفة  الحاالت  من 
العام ـ ضمن اطار اسرتاتيجيا االمن االستباقي 
االجهزة  مع  والتنسيق  التعاون  بتعزيز  ـ 
الخاصة  املؤسسات  ومعظم  الدولية  االمنية 
والفنادق  السفر  قطاعات  هنا ضمن  العاملة 
واملصارف ملا يؤدي عمليا اىل رصد اي معاملة 
تنجز لديهم مثال باسم شخص مطلوب قضائيا 
مرسوق  سفر  جواز  عرب  او  امنيا،  مشبوه  او 
يف  االمنية  البيانات  قاعدة  بحسب  مزور،  او 
االستباقي  التدقيق  يضمن  ما  العام.  االمن 

اكتشاف الشبكات والخاليا ومنع التفجريات مثار االمن االستباقي.

حتى اليوم، ال تعريف عامليا موحدا لالرهاب.

األمن العام يترّصد أخطاره والبيئة المؤاتية لنمّوه
التصّدي لإلرهاب باستراتيجيا األمنني اإلستباقي والشامل
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سعيا اىل توقيف املجرمني واملطلوبني للعدالة 
اىل  وصولهم  قبل  املختص،  القضاء  ارشاف  يف 
املطار. اي يتم استباق الخطر مبا يجعل املطار 
مثابة خط دفاع امني ثان، بحيث يكون خط 

الدفاع االول بعيدا منه واكرث امانا. 
تلقاء  من  العام  االمن  طبقه  ما  ان  للمفارقة 
نفسه يف هذا الخصوص سيشكل يف املستقبل، 
الدولية  املنظمة  منذ مدة  اعلنت  ما  بحسب 
ابرز  احد  )االنرتبول(،  الجنائية  للرشطة 
العامل  يف  باملسافرين  املرتبطة  االمنية  الربامج 

. ) I-Checkit ( تحت مسمى
االمن  اسرتاتيجيا  ان  نضيف  واستطرادا 
يف  تخصص شعب  عن  ايضا  امثرت  االستباقي 
احتامالت  لكل  املسبق  التحليل  يف  املديرية 
وسواها  التجميل  عمليات  عرب  الشكل  تغيري 
للتخفي  الخطرون  املجرمون  يجريها  قد  التي 
مزورة.  سفر  بجوازات  املطار  عبور  ومحاولة 
ما يسهل، رغم اي عمليات تجميل ينجزونها 
يستحيل  معينة  جينية  عالمات  خالل  ومن 
تغيريها، عملية وقوعهم يف قبضة االمن العام.
عند  يتوقف  فال  للدولة  الحديث  االمن  اما 
حدود البندقية، بل يتعداه ليشمل حامية كل 
الدولة.  وكيان  للمجتمع  االساسية  املقومات 
من هنا اعتمدت املديرية العامة لالمن العام، 
الرؤية  تشهدها،  التي  التطوير  خطة  ضمن 

الشاملة لالمن والتي تشمل ـ اىل امن البندقية 
والبيئي  واالجتامعي  االقتصادي  االمن  ـ 
االمن  تأيت مسؤولية  واملرصيف..الخ.  والسيايس 
العام يف هذا االطار عىل قدر الصالحيات التي 

تعطيه اياها القوانني. 
بعض  نورد  ادق،  نحو  عىل  الصورة  لتوضيح 
شعبة  استحداث  منها  العمالنية،  االمثلة 
معلومات جديدة ضمن املديرية هي "شعبة 
بني  من  التي  واالجتامعي"  االقتصادي  االمن 

ابرز اهدافها:
االجتامعي  االمن  تحقيق  يف  املساهمة  اوال: 
عموما،  املخدرات  جرائم  مكافحة  عرب 
يف  الناشطة  املخدرات  شبكات  وبخاصة 
والتي  الليلية  واملالهي  والجامعات  املدارس 
وطالب  املراهقني  املدارس  تالميذ  تستهدف 

حامية  بهدف  ذلك  كل  الشباب.  الجامعات 
الوطن  ثروة  ميثلون  الذين  اللبناين  الشباب 
ما  القاتلة.  اآلفة  هذه  اخطار  من  ومستقبله 

يزيد من االستقرار االجتامعي. 
االقتصادي  االمن  تحقيق  املساهمة يف  ثانيا:   
عرب مكافحة الجرائم االقتصادية عموما، السيام 
كبريا  خطرا  متثل  التي  االموال  تبييض  جرائم 
عىل مقومات االقتصاد الوطني بكل قطاعاته 
يشكل  االموال  تبييض  بان  ناهيك  املتنوعة. 
العمود الفقري لتمويل املنظامت االرهابية يف 
العامل. بالتايل مكافحة تلك الجرائم تساهم يف 

زيادة الخناق املايل عىل املنظامت االرهابية.
نصت املادة 6 من قانون 1958/1/11 )الذي 
عدل بعض احكام قانون العقوبات( عىل ان: 
الشاقة  االشغال  يستوجب  ارهايب  عمل  "كل 
املؤبدة، وهو يستوجب االعدام اذا افىض اىل 
وان  التخريب  عنه  نتج  اذا  او  انسان،  موت 
او  صناعية  مؤسسة  او  عامة  بناية  يف  جزئيا، 
سفينة او منشآت اخرى، او التعطيل يف سبل 

املخابرات واملواصالت والنقل". 
"يعاقب  نفسه:  القانون  من   7 املادة  وتقول 
باالشغال الشاقة املؤبدة من اقدم عىل مؤامرة 

بقصد ارتكاب االفعال االرهابية املذكورة". 
ان  العقوبات  قانون  من   316 املادة  تقول 
كيان  تغيري  بقصد  انشئت  جمعية  "كل 
اوضاع  او  االجتامعي  او  االقتصادي  الدولة 
املجتمع االساسية بوسائل كاالدوات املتفجرة 
املحرقة  او  السامة  امللتهبة واملنتجات  واملواد 
والعوامل الوبائية او املكروبية التي من شأنها 
عىل  ويقىض  تحل  عاما،  خطرا  تحدث  ان 
وال  املؤقتة،  الشاقة  باالشغال  اليها  املنتمني 
سبع  عن  واملديرين  املؤسسني  عقوبة  تنقص 

سنوات".
العقوبات  قانون  من   316 املادة  يف  وجاء 
وسيلة  وبأية  قصد  عن  يقوم  من  "كل  ان 
مبارشة او غري مبارشة بتمويل او املساهمة يف 
يعاقب  االرهابية،  االعامل  او  االرهاب  متويل 
عن  تقل  ال  ملدة  املؤقتة  الشاقة  باالشغال 
ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن مثل املبلغ 

املدفوع وال تزيد عن ثالثة امثاله".
النظر يف جرائم االرهاب، فتعود  اما صالحية 

اىل القضاء العسكري. االمن العام من اول اجهزة االمن اعتمد االمنني االستباقي والشامل.

الديني  التشدد 
والفقر واالمية والعداء 

املسبق لسلطة معينة، 
تستغلها  عوامل 

االرهابية املنظمات 
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تفعيل التنسيق مع المنظمات الدولية في أهداف آلية الترقيات
سرعة تبادل املعلومات تحّد من األخطار األمنية

أبحاث

آلية الرتقيات التي اطلقت اخريا يف املديرية العامة لالمن العام رمت اىل تحقيق 
املديرية  بني  االمنية  املعلومات  وتبادل  التعاون  تعزيز  ابرزها  اهداف،  جملة 
واملنظامت الدولية املعنية مبكافحة الجرائم املنظمة العابرة للدول. علام ان رسعة 

تبادل املعلومات، محليا ودوليا، تعترب عامال مهام يف الحد من االخطار االمنية

43 ضابطا يف االمن العام نجحوا يف الرتقية 
هذا  يف  ابحاثا صبت  قدموا  رائد،  رتبة  اىل 
الرتقية  ابحاث  عرضها  سياق  يف  املسار. 
مركز  رئيس  العام"  "االمن  التقت  تباعا، 
الرائد  واملغرتبني  الخارجية  وزارة  عام  امن 
تفاصيل  حول  وحاورته  رحال،  حسني 
واالقرتاحات  اعده،  الذي  البحث  موضوع 
واالمن  عموما  الدولة  لصالح  قدمها  التي 

العام خصوصا.

ما  الجديدة،  الرتقيات  آلية  من  نبدأ   ■
لها؟ تقييمك 

□ تشكل نقلة نوعية داخل املديرية، ليس 
مسار  يف  الضباط  ادخال  اعادت  لكونها 
بل  فحسب،  املتخصصة  العلمية  االبحاث 
اقرتاح  الضباط  عىل  اوجبت  كونها  ايضا 
املطروحة  القضايا  لكل  عملية  حلول 
تلك  الشخصية.  رؤيتهم  وفق  الوطن  يف 
قيادة  معها  تتعاطى  التي  االقرتاحات 
رفعها  لناحية  مسؤولية  بكل  العام  االمن 
بتلك  املعنية  الوزارات  اىل  الحاجة  عند 
الضباط  من  تجعل  الوطنية،  املشكالت 
رشكاء فعليني يف محاولة ايجاد حلول لهذه 
املشكالت، وهم اساسا من بني اكرث الفئات 

التي تقدم التضحيات.  

اي  وتحت  اخرتته،  الذي  املوضوع  ما   ■
عنوان يصنف؟

□ اخرتت معالجة موضوع "االنرتبول، جهاز 
ارتباط  مدى  مهامته،  دوره،  دويل،  رشطة 
بينهام".  التعاون  وطرق  به  العام  االمن 

يصنف كموضوع امني - قانوين. مثة اسباب 
ضابطا  كوين  االول  اختياره:  اىل  دفعتني 
عدلية  ضابطة  هو  الذي  العام  االمن  يف 
الجرائم،  انواع  كل  مكافحة  اساسا  مهمتها 
واخطرها يف عرصنا الحايل االرهاب خصوصا 
كون  الثاين  عموما.  املنظمة  الجرائم  وكل 
الرشطة  اجهزة  اهم  من  يعترب  االنرتبول 
العاملية التي تؤمن اهم املعلومات االمنية 
مكافحة  عىل  يساعدها  مبا  وادقها،  للدول 
كل تلك الجرائم. الثالث كوين اساسا احرض 
عنوانها  واطروحتي  القانون  يف  دكتوراه 
الدولية".  الجنائية  والعدالة  "االنرتبول 
عميل  مسار  يف  يفيدين  فالبحث  بالتايل، 
ضمن املديرية، وسابقى فيه حتى التقاعد، 
الدكتوراه.  يف  انجزه  ما  مع  يتوافق  كام 
العامة  املديرية  مصلحة  يف  يصبان  االثنان 
لالمن العام التي تقدم الغايل والنفيس من 

اجل الحفاظ عىل امن الوطن واملواطنني.

■ ما ابرز النقاط التي تضمنها البحث؟
بتأسيس  يتصل  ما  كل  عرض  تضمن   □
الجنائية  للرشطة  الدولية  املنظمة 

ومهامتها  دورها  وتنظيمها،  )االنرتبول( 
االدارية  الهيكلية  من  بدءا  وصالحياتها، 
واللجنة  العامة،  الجمعية  تضم  التي 
واملكاتب  العامة،  واالمانة  التنفيذية، 
عىل  الرقابة  ولجنة  الوطنية،  املركزية 
وظائف  باستعراض  مرورا  املحفوظات، 
بيانات  كقاعدة  دوره  اىل  االنرتبول، وصوال 
ملكافحة  القانون  انفاذ  اجهزة  تستخدمها 
االنرتبول  قواعد  عن   فضال  هذا  الجرمية. 
بوثائق  املتعلقة  السيام  البيانات،  ملعاملة 
اجهزة  وعالقة  الحمر،  والنرشات  السفر 
انرتبول  )مكتب  به  لبنان  يف  القانون  انفاذ 
العامة  املديرية  بعالقة  انتهاء  بريوت(، 

لالمن العام باالنرتبول.

■ ما اهم املراجع التي استندت اليها؟
□ تزخر املكتبات اللبنانية واالجنبية بالكثري 
تتناول موضوع االنرتبول  التي  من املؤلفات 
وسواها.  والقانونية  االمنية  جوانبه  كل  من 
هذا االمر سّهل عيل مهمة ايجاد اهم املراجع 
القانون  منها:  اذكر  التي  واالجنبية  العربية 
االسايس لالنرتبول )م-د-ش-ج( يف منشورات 
للرشطة  الدولية  للمنظمة  العامة  االمانة 
الجنائية  للرشطة  الدولية  املنظمة  الجنائية، 
الجرمية  ملكافحة  كآلية  املنظمة  والجرمية 
عادل  )عكروم  مقارنة  دراسة  املنظمة وهي 
 ،)2013 للنرش،  الجديدة  الجامعة  دار   -
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البحث  هذا  من  االستفادة  ميكن  كيف   ■
عموما؟

االقرتاحات  من  عددا  البحث  تضمن   □
تفعيل  ابرزها:  من  واالمنية،  القانونية 
عمل مكتب انرتبول بريوت. اذ من املعلوم 

يتم تبادل املعلومات الجنائية بني اجهزة الرشطة عرب استخدام منظومة االنرتبول للنرشات الدولية 
التي هي عبارة عن تنبيهات دولية، تستخدم من اجهزة الرشطة لتنبيه اجهزة رشطة يف بلدان 
اخرى اىل تهديدات محتملة، او طلب املساعدة عىل كشف جرائم معينة. كذلك ميكن ملجلس 
االمن التابع لالمم املتحدة واملحكمة الجنائية الدولية واملحاكم الجنائية الدولية االخرى استخدام 

النرشات للتنبيه اىل افراد وكيانات خاضعة لعقوبات اقرتها االمم املتحدة. 
اما انواعها فهي:

•النرشة الحمراء: تصدر لتحديد مكان شخص مطلوب من هيئة قضائية او محكمة دولية بهدف 
توقيفه وتسليمه. االساس القانوين الصدار نرشة حمراء مذكرة توقيف او حكم محكمة صادر عن 
السلطات القضائية يف بلد ما. ويعتربها عدد كبري من البلدان االعضاء يف االنرتبول طلبا قانونيا 

صالحا للتوقيف املوقت.
• النرشة الزرقاء: تستخدم لجمع املعلومات عن هوية اشخاص او عن انشطتهم غري املرشوعة يف 
سياق قضية جنائية. تصدر هذه النرشة اساسا لتعقب الجناة وتحديد مكان وجودهم اذا مل يكن 

القرار بتسليمهم قد صدر بعد، وتحديد مكان وجود شهود يف قضايا جنائية.
• النرشة الخرضاء: تستخدم للتحذير من اشخاص ارتكبوا اعامال اجرامية وجمع معلومات جنائية 

عنهم، نظرا اىل احتامل ارتكابهم جرائم مامثلة يف بلدان اخرى.
السيام  مفقودين،  اشخاص  وجود  مكان  تحديد  عىل  للمساعدة  تستخدم  الصفراء:  النرشة   •
القارصين منهم، او عىل تحديد هوية اشخاص عاجزين عن التعريف بانفسهم كاالشخاص الذين 

يعانون من فقدان الذاكرة.
• النرشة السوداء: تستخدم لتحديد الهوية الحقيقية لجثث مجهولة.

• النرشة الربتقالية: تستخدم من اجل تحذير الرشطة او املؤسسات العامة وغريهم من املنظامت 
الدولية من االخطار التي ميكن ان تحدثها االسلحة املموهة والقنابل وغريها من االسلحة الخطرية.

التي  للعقوبات  لتوفري معلومات عن اشخاص خاضعني  الخاصة لالنرتبول: تستخدم  النرشة   •
تفرضها االمم املتحدة من اجل تجميد اصولهم، او حظر سفرهم، او حظر توريدهم االسلحة.

• النرشة البنفسجية: تصدر للتزود معلومات عن طريقة العمل واالجراءات واملواضيع والوسائل 
واملخابئ التي يستخدمها املجرمون.

• التعاميم: مجموعة من طلبات التعاون والتنبيهات يرمي كل منها اىل تحقيق غرض محدد، 
كتوقيف شخص مدان او متهم او احتجازه او تقييد حرية حركته.

ملخص البحث

عامل الوقت يفقد 
االمنية  املعلومات 

فاعليتها في بعض االحيان

رئيس مركز امن عام وزارة الخارجية واملغرتبني الرائد حسني رحال.

قوى  لرئاسة  الخاضع  املكتب  هذا  ان 
الجهة  هو  حرصا  وادارتها  الداخيل  االمن 
العام  االمانة  من  املعلومات  تتلقى  التي 
اداريا  مبعالجتها  يقوم  حيث  لالنرتبول، 
قوى  يف  العمالنية  القطع  عىل  يحيلها  ثم 
االمن الداخيل او يف املديرية العامة لالمن 
العام او يف مديرية الجامرك، ما قد يتطلب 
الوقت  عامل  ان  معلوم  ما.  نوعا  وقتا 
بعض  يف  فاعليتها  االمنية  املعلومات  يفقد 
قد  الخطرين  املجرمني  ان  بخاصة  االحيان، 
ساعات  بعد  دولة  يدخلون  او  يغادرون 
اكتشف  االنرتبول  ان  علمهم  فور  اقل  او 
فائدة  دون  من  تصبح  املعلومات  امرهم. 
اىل  نفسها  اللحظة  يف  تصل  مل  ما  امنية 
املراكز الحدودية عىل سبيل املثال. من هنا 
مكتب  يتحول  ان  البحث،  ضمن  اقرتحت 
انرتبول بريوت، اسوة مبا هو معمول به يف 
مشرتكة  عمليات  غرفة  اىل  االخرى،  الدول 
العام  واالمن  الداخيل  االمن  قوى  بني 
تفعيل  مصلحة  يف  يصب  ملا  والجامرك 
املعلومات  وصول  وترسيع  االمني،  العمل 
الجرائم  مبكافحة  املعنيني  اىل  االمنية 

وتوقيف املجرمني، بخاصة عىل الحدود.

■ كيف ميكن االستفادة من البحث لصالح 
االمن العام؟

االقرتاحات،  من  عددا  البحث  تضمن   □
منها: السعي اىل تحقيق مرشوع ربط مطار 
الحدودية  واملراكز  الدويل  الحريري  رفيق 
قاعدة  نحو مبارش مع  العام عىل  االمن  يف 
واملفقودة  املرسوقة  السفر  وثائق  بيانات 
حاالت  كل  معرفة  يتيح  ما  االنرتبول،  لدى 
العامل  يف  السفر  جوازات  رسقة  او  فقدان 
من  امللف  هذا  يكون  وقد  بلحظة.  لحظة 
بني  العمل  جلسات  يف  املطروحة  امللفات 
اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  سعادة 
عباس ابراهيم ومسؤويل منظمة االنرتبول. 
وقت  يف  املرشوع  يتحقق  ان  يف  ونأمل 
الوطن  امن  عىل  فائدة  من  له  ملا  قريب 
املعلومات  تبادل  رسعة  الن  واملواطنني، 

االمنية تساهم يف الحد من االخطار.
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من الدورة التدريبية

من املحارضة.

املشاركون.

دورة تطوير قدرات العاملني
على "إنفاذ القانون في لبنان"

محاضرة حول الحرائق

ورشة عمل حول 
مكافحة تعاطي املخدرات

الجامعة  العريب يف  العامل  النسائية يف  الدراسات  بالتعاون مع معهد 
الداخيل  االمن  لقوى  العامة  املديرية  نظمت  االمريكية،  اللبنانية 
بالتنسيق مع املديرية العامة لالمن العام دورة تدريبية حول "تطوير 

قدرات العاملني عىل انفاذ القانون يف لبنان". 
عىل  وامتدت  العام،  االمن  من  ضباط  ثالثة  الدورة  يف  شارك 

مدى اسبوعني.

املتدربون.

دورة على إستعمال الكومبيوتر

بالتعاون  العام،  لالمن  العامة  املديرية  يف  التدريب  دائرة  نظمت 
مع رابطة كاريتاس لبنان، دورة يف كيفية استعامل الكومبيوتر وفق 

.)exelو word( نظامي
خضع للدورة التي اجريت يف دائرة التدريب يف املبنى املركزي  15 
عنرصا من املديرية بهدف تطوير القدرات التقنية والبرشية، وتخللتها 

دروس نظرية وتطبيقية.

شارك 100 عنرص من املديرية العامة لالمن العام يف محارضة دعت 
بعنوان  كيميكال"   SOS" رشكة  مع  بالتنسيق  العامة  املديرية  اليها 

"ارشادات التوعية يف مواجهة الحرائق".
نظمت املحارضة يف املبنى املركزي للمديرية والقاها الخبري املعتمد لدى 
الرشكة زياد مارون الحلو، ومتحورت حول التوعية يف مواجهة الحرائق 

عىل اكرث من مستوى:  انواعها، سبل اطفائها، االخالء، انواع املطاىفء.

شارك 25 عنرصا من املديرية العامة لالمن العام يف دورة خاصة ملكافحة 
تعاطي املخدرات وكيفية مواجهة هذه اآلفة، يف إطار مرشوع التوعية 
الذي اطلق ملكافحة املخدرات الذي تنفذه دائرة التدريب يف املديرية 
العامة لالمن العام بالتنسيق مع جمعية "الشبيبة ملكافحة املخدرات".

للمديرية  املركزي  املبنى  يف  التدريب  قاعة  يف  الورشة  اعامل  جرت 
العامة لالمن العام، وتخللتها دروس نظرية وبعض التامرين.
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نشاطات

أمنك بأمان
بالتعاون مع المديرية العامة لألمن العام،  

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

ا  المديرية العامة لألمن العاميوم إثنين عند الساعة 11.20 صباحً
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الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة إىل دائرة التحقيق واالجراء من  2016/07/15 لغاية 2016/08/15

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من 2016/07/15 لغاية 2016/08/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من 2016/07/16 لغاية 2016/08/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب 
بني 2016/07/16 و2016/08/15

املجموعاجانبعربلبنانيونحركة تنقل

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العددالعدد

العدد

العدد

142لبناني
124اثيوبي
5اردني

1ازربيجان
1اسبانيا

2اوكرانيا
5ايران

1بريطاني
72بنغالدش

1بينية
3تركي

2توغولي
1دانماركي

1روسي
1ساحل العاج

1سعودية
1سنغالي

129لبناني

185اثيوبي
9اردني
1ايطالي

2باكستاني
1بريطاني
92بنغالدش

2تركي
1توغولي

1ساحل العاج
8سوداني
1420سوري

1سوري - كندي

6809اثيوبيا
3اريتريا

1اوستراليا
8السنغال

14الصين الشعبية
7المانيا
44الهند

9الواليات المتحدة االميركية
2اليونان

2اندونيسيا
14اوزباكستان

188اوكرانيا
1ايرلندا
2ايطاليا

2باكستان
2بريطانيا

2بلجيكا
1393بنغالدش

5الجزائر

15السودان
1العراق

دخول

مغادرة

املجموع

306378

311670

618048

327215

320976

648191

158737

159804

318541

792330

792450

1584780

15سوداني
1837سوري

8سري النكي
1صينية
21عراقي

1عرب رحل
1عماني
4غاني

3فرنسي
3فلسطيني

1فلسطيني - اوكراني
11فلسطيني - سوري
1فلسطيني - غزاوي

1فلسطيني اردني
1فلسطيني - بريطاني

87فلسطيني الجىء
18فيليبيني

1سوري - تركي
1سويدي

9سري النكي
13عراقي

2عرب رحل
1غاني

2فرنسي
3فلسطيني

10فلسطيني - سوري
1فلسطيني - كندي
84فلسطيني الجىء

21فيليبيني
9كاميرون

31بنين
6بوركينا فاسو

1بوسنة
4بولونيا

35بيالروسيا
3تايلند

1تشيلي
26توغو

5جزر الموريس
1الدانمارك
8الدومينيك

45روسيا
2رومانيا

1سويسرا
57سري النكا

5صربيا
3غامبيا

74غانا

3قيد الدرس
8الكاميرون

29كيني

1ليبيا

1ماليزية

1مدغشقر

55مصري

38مكتوم القيد

2مولدافية

1نيبالي

2نيجيري

12هندي

1يمني

2532المجموع 

1كويتي
17كيني

1مدغشقر
43مصري
1مغربي

26مكتوم القيد
1مكتوم القيد - سوري

1موريسية
2نوري
4نيبالي

3نيجيري
7هندي

2116المجموع

3فرنسا

336الفيليبين
1فييتنام

27كازاخستان
19كاميرون
1كرواتيا

4كندا
2كوبا

1كولومبيا
1كونغو

2كونغو الديمقراطية
5كيرغيز
1ماالوي

42مولدوف
10نيبال

22نيجيريا
9288المجموع

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب 
اعتباراً من 2016/07/15  لغاية  2016/08/15 ضمناً

14تونس

3سوريا
183مصر

217المجموع

الدولة

الدولةالدولةالدولة

الدولة العددالعدد

إحصاءات الشهر
5455

عدد 36 - أيلول 2016عدد 36 - أيلول 2016



5657
عدد 36 - أيلول 2016عدد 36 - أيلول 2016

مجموعمختلفهوياتاختامتأشرياتاقاماتجوازات

3028545سوريا

44تركيا

1315لبنان

33اسبانيا

22ايطاليا

112مرص

22ليبيا

11بلجيكا

11كندا

11تشيكيا

11فنلندا

11اثيوبيا

11كرواتيا

3535118769املجموع

جدول اجاميل مفّصل بالوثائق املزّورة املضبوطة يف الدوائر واملراكز الحدودية متوز 2016

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

عدد الوثائق املزّورة املضبوطة ونوعها 
متوز 2016

نسب الوثائق املزورة بحسب الجنسيات 
متوز 2016

5657

 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          
متوز 2016

الدوائر واملراكز الحدودية 
متوز 2016

عدد الوثائق السورية املزّورة بحسب النوع واملركز الحدودي 
متوز 2016

عدد املسافرين مقابل عدد حاميل وثائق مزّورة 
متوز 2016

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

909420515.6/100000دائرة املطار

36850661.6/100000مركز املصنع

10634610.9/100000مركز العريضة

8593011.1/100000مركز العبودية

0    279450مركز البقيعة

3677254.3/100000مركز مرفأ طرابلس

0    20430دائرة مرفأ بريوت

604.0/100000املجموع

عدد 36 - أيلول 2016عدد 36 - أيلول 2016
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لغة
شرح الفّية ابن مالك في القواعد العربّية

أحوال االسم امُلعرب

المدير العام السابق لالمن العام 
المتقاعد  الركن  العميد 

السفير انطوان دحداح

شرح الفّية ابن مالك
أحوال االسم املبنّي
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بأقالمهم  

الصيغة األحادية مستحيلة... والثنائية فاشلة

سركيس نعوم* 
الدكتور 

جو سروع* 

االدارة  نافذة داخل  بجهات  لبناين عىل عالقة جيدة  اخربين صديق 
االمريكية يف السنوات االوىل للحرب االهلية وغري االهلية يف لبنان، 
ان االسباب التي ادت اىل اندالعها كثرية، ابرزها ثالثة: االول الخالف 
ومسلميه  طوائفهم  اختالف  عىل  مسيحييه  بني  واملزمن  املستحكم 
نسبة  عىل  وتحديدا  الحكم،  صيغة  عىل  مذاهبهم  اختالف  عىل 
املسّلح  الفلسطيني  الوجود  هو  والثاين  فيها.  منهام  كل  مشاركة 
ـ  املسيحي  الخالف  استخدام  قادته  قرر  الذي  اللبنانية  االرض  عىل 
املسلم لتحويل لبنان او جزء منه قاعدة امامية دامئة للكفاح املسلح 
ضد ارسائيل. اما الثالث فهو دور ارسائيل التي تدخلت انطالقا من 
حرصها عىل امنها من الخطر الفلسطيني – االسالمي اللبناين وليس 

من متّسكها بحامية مسيحيي لبنان. 
يف تلك السنوات االوىل للحرب فّكر بعض الجهات االمريكية النافذة 
يف اقرتاحات لوقف الحرب معتربا ان تنفيذها يطمنئ ارسائيل اوال، 
ويلبي طموحات مسلمي لبنان اىل دور اكرب ثانيا، ويبقي للمسيحيني 
ابرز  املساواة.  من  يشء  نحو  االتجاه  رغم  الضامنات  وبعض  دورا 
الحكومة من  اللبناين جعل رئاسة  االقرتاحات عىل ما قاله الصديق 
وابقاء  السّنة  نصيب  من  النواب  مجلس  ورئاسة  الشيعة،  نصيب 

رئاسة الجمهورية للمسيحيني وتحديدا املوارنة منهم. 
طبعا مل يسلك االقرتاح طريقه اىل التنفيذ. فالرئيس الياس رسكيس مل 
يكن يف وارد تعديالت تقيص احدا او تقلص دور احد او تضاعف دور 
احد، ورئيس مجلس النواب كامل االسعد مل يكن يف الوارد نفسه. 
يف  كانوا  انهم  رغم  ليقبلوه  والشيعي  كانوا  ما  السّنة  ان  عن  فضال 

معسكر سيايس – عسكري واحد يف حينه يديره الفلسطيني.
وشعبيا  سياسيا  بارزة  سّنية  والـ2004 طرحت شخصية  الـ2000  بني 
عىل شخصية شيعية تتمتع بالربوز نفسه، وكانت الخالفات املذهبية 
بتغيري  يقيض  اقرتاحا  لبنان،  يف  تستيقظ  بدأت  قد  قرون  منذ  النامئة 
جوهري للصيغة والنظام من خالل تخصيص السّنة برئاسة الجمهورية 
رئاسة  الشيعة  وتويل  محسوس،  نحو  عىل  صالحياتها  تعزيز  بعد 
واعطاء  التنفيذية،  السلطة  ميثل  وزرائها  مجلس  صار  التي  الحكومة 
الشيعية  الشخصية  فعل  رد  كان  للمسيحيني.  النواب  مجلس  رئاسة 
عىل ذلك القول: ماذا نفعل باتفاق الطائف الذي وافق عليه اللبنانيون 
ورعاه العرب واملجتمع الدويل؟ كان جواب الشخصية السّنية مزيجا 

من الجد و"املزح": ولو يا... من صنع الطائف يصنع غريه او يعّدله.
بني  الجدي  والبحث  للتبلور  فرصة  الثاين  لالقرتاح  يتح  مل  طبعا 
استنادا  النابعة،  جديته  رغم  والخارج  الداخل  يف  املعنيني  االطراف 

اىل جهة لبنانية مهمة جدا، من جعل تنفيذه مقايضة لتنفيذ صيغة 
مامثلة يف العراق تسّلم الغالبية الشيعية الحكم ويشارك فيها السّنة 

واالخرون، من غري االكراد وطبعا.  
ملاذا هذا الكالم اآلن؟

ليس لنكء الجراح املسيحية – املسلمة والسّنية – الشيعية. وليس 
لتخويف الجميع من الجميع. بل لدعوتهم كلهم اىل االستعداد منذ 
االن من خالل الحوار املتعدد الطرف ملرحلة اعادة تركيب املنطقة، 
وتحديدا املرشق العريب يف ضوء تكّون مالمح نظام اقليمي جديد. 
واقتناع املعنيني كلهم بأن سنوات تفصلنا عن ذلك ال يعفي اللبنانيني 
ارادوا  فاذا  الصعد.  كل  وعىل  كثرية  مشكالتهم  الن  االستعداد  من 
الجغرافيا  عىل  املحافظة  واحدا  شعبا  يعودوا  مل  النهم  "كشعوب" 
والتنّوع والكيان واالستقالل، عليهم التفاهم واتخاذ الخطوات وان 
صغرية التي ال تجعلهم مستقبال مثنا الي تسوية. وامامهم ثالثة انواع 

من املستقبل: 
االول تقسيم البالد بني السّنة والشيعة واملسيحيني. وذلك مستحيل 
الن تداخل هؤالء رغم "الفرز" الذي حصل بني 1975 و1990 ال يزال 

كبريا وال يسمح بتقسيم وان مقّنعا بفيديرالية مثال. 
البلد سواء مع اعطاء دور  السّنة والشيعة عىل حكم  اتفاق  والثاين 
ممكن  امر  وهو  اياه.  اعطائهم  دون  من  او  للمسيحيني  متواضع 
التي  لكنه سيكرر تجربة الحكم املسيحي ثم املسيحي – االسالمي 

"فرطتها" حرب 1975 والحروب التي اعقبتها. 
اما الثالث وهو الذي يحمي لبنان من العنف االن اذا بدا االعداد له 
اقليميا ورمبا  قبل عودة املنطقة اىل السالم املبني عىل نظام جديد 
دوليا، فهو الذي يقوم عىل تفاهم "الشعبنْي" املسلمنْي مع "الشعب" 
املسيحي عىل تأسيس جديد للدولة اساسه املساواة والعدل والقانون 

والدميوقراطية و"املدنية". 
اال ان نجاح املستقبل الثالث هذا يرتبط يف صورة اساسية باملسيحيني. 
وال  القبان  بيضة  )ال  والتوازن  التفاهم  يكونوا جرس  ان  قرروا  فاذا 
محرضني لهم بعضا عىل بعض( بني السّنة والشيعة فان دولة جدية 
امتنعوا  اذا  اما  اكرث ضامنا.  يصبح  فيه  ان مستقبلهم  تقوم. كام  قد 
مواطنني  البالد  يف  للبقاء  االخرية  تكون  قد  فرصة  يفقدون  فانهم 
متساوين مع االخرين يف الحقوق والواجبات، ويرّشعون باب الهجرة 

املفتوح اساسا. 

* صحايف يف جريدة "النهار"

ضيف العدد

تحّديات خروج بريطانيا 
من اإلتحاد األوروبي واتجاهاته

االتحاد  العظمى من  بريطانيا  التصويت عىل خروج  الكالم حول  كرث 
االورويب، واشبعت مفاعيل هذا الخروج املحتملة تحليال. اجمع معظم 
ما قيل عىل ان هذا التصويت التاريخي اعظم كارثة ترضب االتحاد، 
قادة  فعل  ردود  وان  انكلرتا،  يف  السياسية  املؤسسة  دعائم  هز  وانه 
الصدمة.  استيعاب  االن من  اىل  يتمكنوا  انهم مل  اىل  العامل عليه تشري 
مستقبل  قرروا  الكبار  ان  االستفتاء  هذا  احدى خصوصيات  ان  ذلك 

الصغار.
يتمحور الجدل االورويب حول خروج انكلرتا من االتحاد عىل املوضوع 
االقتصادي، يف حني ان املوضوع الحقيقي هو الهجرة قدميا وجديدا، 

وتحديدا افرازاتها الجيواجتامعية واخريا االمنية.
من  الحد  عند  يتوقف  ال  ان  االورويب  االتحاد  عىل  ان  نرى  عليه، 
اصالحات  تطوير  يبارش  ان  عليه  بل  منه،  بريطانيا  خروج  تداعيات 
غري  االجتامعية  التقدميات  تعليق  منها:  وتطبيقها،  اساسية  هيكلية 
الصناعة،  تحرير  العاملة،  رضائب  خفض  الخدمات،  تحرير  املربرة، 

تحسني التعليم، الرتويج النشطة البحث والتطور وتشجيعها. 
امتداد  عىل  عمقا  اكرث  اتجاهات  سياق  يف  ايضا  الخروج  هذا  يندرج 
االقتصادات  منو  محركات  رسعة  يف  الحاصل  التفاوت  منها:  العامل، 
وعاملية جديدة.  مالية  اقتصادية  ازمة  بحصول  الجزم  عدم  املختلفة، 

وقد ينتج رضرا اقتصاديا وماليا واجتامعيا من املبكر تقدير حجمه.
القدرات  عىل  متزايد  نحو  عىل  تقوم  العاملي  االقتصاد  منو  فرص  ان 
ما  حاليا  املتقدم  العامل  يوفر  حني  يف  والجنوب،  للرشق  االقتصادية 

يقارب 50% من منو االقتصاد العاملي. 
ويشري منوذج البنك الدويل املتعلق بالتمحور االقتصادي، اىل ان الصني 
رغم احتامالت تباطؤ منوها، تساهم يف ثلث النمو االقتصادي العاملي، 

وهذا اكرث بكثري مام ميكن ان يساهم فيه اي اقتصاد آخر.
مختلفة،  باوزان  وان  بثقلها،  ترمي  العاملي  االقتصاد  تحديات منو  ان 
عىل الحال االمنائية والتنموية واالجتامعية يف العاملني املتقدم والناىشء، 
وكذلك االقل منوا. باالضافة اىل تغيري اصول ادارة الدول ملا هو قائم 

حاليا وما قد ينشأ من تحديات منوها وتطورها، يف عامل تهدد دوله 
السياسية  التحوالت  الحوكمة،  هوة  ردم  الجانب:  متعددة  تحديات 
واالجتامعية، تزايد الرصاع الجيوسيايس والجيواجتامعي، عدم املساواة 

االجتامعية، تاثري التقنيات املتقدمة.
كل  عىل  مفتوح  اقليمي  استقرار  عدم  مع  التحديات  هذه  تتزامن 
اصالح  يسبقه  مل  اذا  العاملي  االمني  االستقرار  يهدد  قد  االحتامالت، 
الهدف  واالسرتاتيجي.  اآلين  املستويني  عىل  ومايل  اقتصادي  سيايس 
اسرتاتيجي  تفكري  اطار عمل  االضاءة عىل  التحديات،  ايراد هذه  من 
عىل  املمكنة  والتحديات  الحرجة  االتجاهات  يتناول  مستقبيل 

الصعيدين الجيواجتامعي والجيوسيايس. 
اقليميا  يحدث  عام  منأى  يف  ليس  لبنان  ان  املحتوى  هذا  من  اعتقد 
منو  يف  الحرج  الرتاجع  ورغم  الحدث.   قلب  يف  ليس  ولكنه  وعامليا، 
االقتصاد، وما يطالعنا كل يوم من ملفات هدر، فهو يف موقع متقدم يف 
اعادة اعامر دول منطقتنا العربية وتحديدا سوريا والعراق، وتطويرها.
الحكم  السس  وفقا  والدته  اعادة  عىل  تعتمد  الدور  هذا  فاعلية  ان 
القطاعني  اداء  بني  الهوة  يردم  ان  شأنه  من  ما  وكل  ومبادئه،  الجيد 
العام والخاص، وينتج قدرات تنافسية عالية وفاعلة، تعي متاما كيفية 
التهديدات  وتحويل  املاثلة،  االخطار  ودرء  املتوافرة،  الفرص  اقتناص 

القامئة اىل فرص حقيقية للنمو والتنمية.
االمور  منطق  لكن  واملايل،  االقتصادي  لبنان  متاما مبستقبل  اثق  انني 
االدىن،  بالحد  وان  االكيد،  وااللتزام  الالزمة  بالرسعة  املبارشة  يقيض 
بانتظام عمل املؤسسات ويف طليعتها ملء الفراغ يف رئاسة الجمهورية، 
واطالق ملف الغاز والبرتول بشفافية مطلقة. وهذا يف رأيي، مع اصدار 
باطر  محددة  شاملة  واقتصادية  مالية  اصالح  خطة  وتطوير  املوازنة 
زمنية متكاملة، يعطي اشارة مقنعة يف الداخل واىل الخارج عن جدية 

لبنان يف اطالق عملية االصالح االقتصادي واملايل التي طال انتظارها.

* خبري اقتصادي



6465
عدد 36 - أيلول 2016عدد 36 - أيلول 2016

في سياق مشروع مواجهة إستحقاقات اإلرهاب والتزوير 
إخراج القيد يستعيد عناصر األمان والحماية

جورج شاهني
georgestchahine@gmail.com

تحقيق

تستعد املديرية العامة لالحوال الشخصية يف وزارة الداخلية والبلديات لورشة اطالق 
االمنية"،  "املطبوعات  آلية  تعتمد  ولواصقها،  الجديدة  القيد  اخراجات  من  مناذج 
بقرار اتخذ يف مجلس الوزراء منتصف الشهر املايض. تتوخى اخراجات القيد الجديدة 
متيزها بعنارص االمان والحامية التي متنع تزويرها، كوسيلة للحصول عىل بطاقة هوية 

او جواز سفر او اجراء معاملة تجارية او عقارية

اخراج القيد هو اول "جواز سفر" للمولود 
واالداري  القانوين  مفهومه  له  الحياة.  اىل 
انه  اال  الهوية.  تذكرة  من  بديال  وُيعّد 
يدخل قريبا يف مرحلة جديدة بغية اطالقه 
مبواصفات امنية متقدمة متنع تزويره. وهو 
لالحوال  العامة  املديرة  عنه  تتحدث  ما 
والبلديات  الداخلية  وزارة  يف  الشخصية 
بقولها:  العام"  لـ"االمن  الخوري  سوزان 
املفهوم  يف  القيد  اخراج  ان  القول  "ميكن 
االنساين اول جواز سفر للمولود الجديد اىل 
القانوين، الخراج  الحياة املدنية. يف املفهوم 
القيد نوعان: عائيل هو صورة طبق االصل 
القيود  يحوي  العائيل  القيد  سجل  عن 
العالقة،  صاحب  عائلة  خانة  يف  املدرجة 
انه  القول  العالقة.  بصاحب  خاص  وفردي 
صحيح،  الهوية  تذكرة  من  القانوين  البديل 
فهام وجهان لعملة واحدة. يف كل الحاالت 
هو املفتاح االول اىل كل املعامالت املدنية 
ويحدد  عنه  يعرف  انسان  اي  تعني  التي 

هويته".

■ ملاذا ال يزال اخراج القيد يكتب باليد؟ ما 
هي الضامنات التي تحميه من اي تزوير؟

القيد  اخراج  يف  مفقودة  االمان  عنارص   □
املعتمد منذ عام 1997، ولكن قد ال يصدق 
مثانينات  يف  القيد  اخراج  ان  القول  احد 
عىل  يحوي  كان  وتسعيناته  املايض  القرن 
كان  والحامية.  االمان  عنارص  مجموعة من 
الكبار  والفردي.  العائيل  بني  متييز  هناك 
والعائيل  ازرق  كان  الفردي  ان  يتذكرون 

اخرض. كانا يحويان عىل شعريات آمنة متنع 
 1998 عام  به  العمل  الغي  ان  اىل  تزويره 
بارقام  يطبع  عادية  ورقة  مجرد  وصار 
االمنية  التطورات  حجم  امام  تسلسلية. 
التزوير  واعامل  سنوات  منذ  نعيشها  التي 
التي اقلقتنا، احيينا البحث قبل عام تقريبا 
اىل  بالحاجة  وشعرنا  القيد،  إخراج  بنوعية 
بالرسعة  والحامية  االمان  عنارص  استعادته 
حينه  يف  الوزراء  مجلس  خاطبنا  القصوى. 
اي  نتلق  فلم  امنوذج جديد  اجل طبع  من 
يف  مجددا  املوضوع  طرحنا  ان  اىل  جواب 
متوز. مل نكتف بالطلب، بل طرحنا مرشوعا 
االستحقاقات  من  سلسلة  ملواجهة  متكامال 
املتصلة  تلك  سيام  وال  الداهمة،  األمنية 
الجواب  فجاءنا  والتزوير  االرهاب  مبواجهة 
يف  الوزراء  مجلس  قرار  جاء  بااليجاب. 
جلسته املنعقدة يف 18 آب املايض مبوافقته 
عىل إعتامد "املطبوعات االمنية" يف اصدار 
العقد  وتنظيم  ولواصقها  القيود  اخراجات 

الالزم لذلك.

■ ما الدافع اىل هذا الطلب اليوم، وما هي 
االسباب املوجبة؟

اسباب  عىل  تأسيسا  ذلك  عىل  اقدمنا   □
العائلية  القيود  بيانات  االهمية.  بالغة 
واالساسية  الرئيسة  املستندات  تشكل 
غالبية  النجاز  املواطنون  يعتمدها  التي 
واملؤسسات  االدارات  لدى  معامالتهم 
او  منها  العسكرية  والخاصة،  العامة 
املدنية، اضافة اىل سائر معامالتهم املتعلقة 

تقدميها  يبغون  التي  تلك  او  الحج  بازمنة 
كذلك  بالبلدان.  الخاصة  الهجرة  دوائر  اىل 
من اجل مواجهة اعامل التزوير التي بلغت 
عاليتني  وتقنية  بدقة  الرسمية  االختام 
متنوعة،  لغايات  املزور  استخدام  بهدف 
وكانت تردنا من املراجع االمنية والقضائية 
األخرية  الفرتة  يف  تزايدت  التي  املختصة 

اثنني:  لسببني 
املنطقة  يف  املستقرة  غري  االوضاع  اولهام، 
اىل  اضافة  لبنان،  تجاه  البرشي  والنزوح 
الصعوبات التي يعاين منها النازحون الذين 
جرمي  فعل  اي  ارتكاب  عن  يتورعوا  مل 

يعتقدون انه يؤدي اىل تحسني اوضاعهم.
املعتمدة  القيود  اخراجات  افتقار  ثانيهام، 
عنارص  اىل  اليها  العائدة  واللواصق  اليوم 
مسبقا  نحتفظ  ان  عىل  واالمان،  الحامية 
االمان هذه برسية مبا ال ميكن اي  بعنارص 

انسان او عصابة من تقليدها.
ملحة  الرضورة  باتت  الدوافع،  هذه  اىل 
من  جو  واشاعة  الداخيل  الوضع  لتحصني 
واملغرتبني  املقيمني  اللبنانيني  لدى  الثقة 
ولدى املؤسسات العامة والخاصة والبعثات 

الدولية.   الديبلوماسية واملراجع 

■ اين اصبحت اعادة نسخ سجالت النفوس 
املترضرة وال سيام يف بعلبك ـ الهرمل؟ 

من  سنة  من  اكرث  منذ  اإلنتهاء  تم   □
بعلبك  نفوس  قيد  سجالت  تكوين  اعادة 
بعلبك  رسايا  تعرضت  بعدما  واستنساخها 
عىل  الحريق  واىت   ،1975 عام  للحريق 
املستندات  من  كبري  قسم  السجالت وعىل 
احصاء  اىل  التكوين  اعادة  يف  العودة  بعد 
وامليكروفيلم  بعلبك  يف   1961 عام 
للحقيقة  الوزارة.  يف  املحفوظ  واالرشيف 
واستلزمت  للغاية  معقدة  عملية  هي 
ابرزها  عدة  السباب  العمل  من  سنوات 
لبعلبك  اعتمد  الذي  املختلف  السجل  ان 

بعد الحريق مل يفصل يف توثيقه بني قرية 
ادرجت  عشوائيا  سجال  فكان  واخرى. 
الرجوع  دون  من  الوقوعات  كل  عليه 
واعادة  التدقيق  عند  السجالت.  اىل 
املستندات  من  عددا  اكتشفنا  التكوين 
يف  املدسوسة  الوهمية  والوقوعات  املزورة 
السجالت التي يهدف اصحابها اىل اكتساب 
رشعية،  غري  بطريقة  اللبنانية  الجنسية 
وخصوصا الذين ان ال اصول لهم يف احصاء 
اثار  امر  وهو  امليكروفيلم،  يف  او   1961
يف  اخريا  توضحت  االمور  لكن  كبريا.  لغطا 
ومخاتريها  املنطقة  نواب  شملت  لقاءات 
الذين تفهموا الظروف التي تؤدي اىل عدم 
تسجيل هذا االسم او ذاك منعا الي خطا 
يؤدي اىل اعطاء اخراج قيد او تذكرة هوية 
اننا  اىل  االشارة  تجدر  مستحقيها.  غري  اىل 
اليوم يف صدد اعادة تكوين سجالت نفوس 
بريوت وطرابلس وصيدا واستنساخها. بعد 
مرجعيون  سجالت  يف  العمل  سنبدأ  فرتة 
اىل  سنعمد  كام  والشوف.  وتبنني  وحلبا 
التابعة  واملستندات  املحفوظات  تصوير 
والتحويالت  الحفظ  مرشوع  ضمن  لها 
لالحوال  العامة  املديرية  لسجالت  الرقمية 
وزارة  مع  بالتعاون  ومستنداتها  الشخصية 

االدارية. التنمية 

السجالت  هذه  مكننة  ذلك  يعيق  هل   ■
مجاالت  التطور  فيه  بلغ  عرص  يف  ونحن 

متقدمة؟
القيد  اخراجات  يف  املكننة  اىل  بالنسبة   □
ستكون متاحة يف املرحلة املقبلة، يف انتظار 
اعددنا  املناسبة  يف  الالزم.  التمويل  تأمني 
للدولة  سبق  الغاية.  لهذه  الرشوط  دفرت 
العقارية  الدوائر  يف  املكننة  انجزت  ان 
بالتأكيد  الرسمية، وهي  الدوائر  وغريها من 
تجدر  هنا  القيد.  مكننة سجالت  من  اسهل 
االشارة اىل ان عملية مكننة هذه السجالت 

واعادة  مسح  اجراء  قبل  تبدأ  ان  ميكن  ال 
ال  التي  السجالت  بعض  وتدقيق  تكوين 
اسامئها،  من  اسم  اي  اىل  فيها  الشك  يرقى 
تتسع  التي  النفوس  لدوائر  املراكز  وتوفري 
عدا  الغاية  لهذه  الرضورية  للتجهيزات 
اىل  تقلص  الذي  البرشي  الجهاز  فقدان  عن 
وعدم  الوظيفي  الشغور  بفضل  االدىن  الحد 
من  بد  ال  العنارص،  هذه  اىل  البديل.  تعيني 
الرضورية  والقوانني  املراسيم  استصدار 
السجالت  عن  والتخيل  املكننة  ترشع  التي 
يف  النظر  اعادة  تستدعي  والتي  اليدوية 
اليوم  املعتمدة  القوانني  االدارية.  الهيكلية 
اليد،  بخط  القيد  اخراج  كتابة  عن  تتحدث 
تدريب  اىل  الحاجة  ننىس  ان  دون  من 
التمويل  وتوفري  املكننة  آلية  عىل  املوظفني 
املختلفة  املراكز  يف  الرضورية  للتجهيزات 
عىل  السابقة  التجارب  لبنان.  مساحة  عىل 
ان  ننىس  فال  مشجعة،  املكننة  مستوى 
هو  وكام  ممكننة.  باتت  االنتخابية  القوائم 
يفرض  استحقاق  كل  اىل  بالنسبة  مربمج 
سنويا.  املفروض  وتصحيحها  اليها  العودة 
وشطبت  صحيحة  باتت  االنتخابية  القوائم 
منها،  املتوفني  واسامء  املزدوجة  القيود 
وفق  والذكور  االناث  بني  مفرزة  وباتت 
التي  الشكاوى  ان  الدليل  التوزيع املذهبي. 
رافقت  التي  القضايا  هذه  تتناول  كانت 
الحدود  اىل  تقلصت  االخرية  االنتخابات 
الدنيا وباتت بطاقات الهوية يف متناول اليد 
يف مهل قصرية، وقد اعتمد املوقع االكرتوين 
)www.dgps.gov.lb ( ملواكبة مصري طلبات 

الحصول عليها ومراقبة مسارها االداري. 

البيومرتي؟  القيد  اخراج  يعتمد  متى   ■
هوية  تذكرة  اىل  توصال  جديد  من  وهل 

بيومرتية؟
ان بطاقة  اللبنانيني  □ ال يدرك كثريون من 
عام  منذ  اللبنانيني  متناول  يف  التي  الهوية 
عىل  تحوي  بيومرتية  بطاقة  هي   1995
بعضها  واالمان.  الحامية  عنارص  من  عدد 
يف  اليوم.  حتى  رسي  هو  ما  ومنها  معلوم 
هويتنا الحالية بصامت االصابع العرشة لكل 

الذي  الهوية  ورقم  حامليها  من  مواطن 

اخراج القيد جواز السفر 
واملفتاح االول الى 

الحياة املدنية

نستعد العادة تكوين 
سجالت نفوس بيروت 

وطرابلس وصيدا 
بعلبك بعد 

املديرة العامة لالحوال الشخصية يف وزارة الداخلية سوزان الخوري.
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لبناين.  لكل  موحد  وطني  كرقم  سيعتمد 
من  والتثبت  لقراءتها  خاص  جهاز  هناك 
حاملها وصحتها وسالمتها، وهو موجود لدى 
املراجع املعنية وميكن ان يكون يف عهدة اي 
حاملها  من  للتثبت  او حكومي  امني  جهاز 
من  فيها  ما  عدا  فيها،  تزوير  اي  الكتشاف 
ميكن  التي  دوليا  املعتمدة  الحامية  عنارص 
الجديد  اما  العامل.  يف  دولة  اي  يف  قراءتها 
الهوية  تذكرة  اىل  بالنسبة  ما هو معتمد  يف 
وميكن الكشف عنه اليوم، فقد بدأنا اعتامد 
مطلع  منذ  عليها  للحصول  جديدة  اصول 
العام الحايل. وهي معطوفة عىل جملة من 
اىل  اللجوء  ابرزها  لعل  الجديدة  الرشوط 
"التبصيم االلكرتوين" الذي بات متوفرا يف 48 
قلم نفوس يف لبنان، باالضافة اىل استامرات 
وقد  تزويرها.  يستحيل  جديدة  رقمية 
عليها  الحصول  تسهيل  بهدف  استحدثت 
من  اللبنانيون  يعرفها  مل  قياسية  اوقات  يف 

باتت  املعطيات،  هذه  اىل  وباالضافة  قبل. 
ممكننة.  الهوية  بطاقة  عىل  الحصول  آلية 
اصبح يف امكان اي مواطن التقدم اىل اقرب 
مركز نفوس من مكان سكنه للتقدم بطلب 
الهوية او تجديدها. او طلب بدل من ضائع، 
وال رضورة اىل مراجعة مختار محلته اال يف 
حال فقدان هويته وعدم االحتفاظ برقمها. 
للمواليد  هويات  اصدار  االمكان  يف  اصبح 
الجدد مع صورة شمسية لهم. ميكن االشارة 

بطاقة  بد من تجديد  انه ال  الصدد  يف هذا 
اكرث  مرور  بعد  محددة.  حاالت  يف  الهوية 
بلوغ  من عرش سنوات من صدورها، وعند 
حال  ويف  العمر.  من  عرشة  الـخامسة  سن 
اجراء اي تعديل عىل قيود اصحاب العالقة 
قيد(. كام  نقل  )زواج، طالق، تصحيح سن، 

عند تغيري مالمح الوجه بصورة واضحة.

ستفرض  العام  لالمن  العامة  املديرية   ■
اعتامد  االول  كانون  من  االول  من  ابتداء 
القيد  اخراج  جانب  اىل  الهوية  بطاقة 
فمتى  بيومرتي،  سفر  جواز  عىل  للحصول 
من  بديال  الهوية  بطاقة  اعتامد  ميكن 

الوثائق الشبيهة االخرى؟
القراءة املمكننة لبطاقة  الوصول اىل  □ ان 
بالنسبة  كام  العام،  االمن  لدى  الهوية 
اىل  سيؤدي  البيومرتي،  السفر  جواز  اىل 
اخراج  ومنها  الوثائق  باقي  عن  االستغناء 
االجراءات  كل  تخترص  قراءة  وهي  القيد. 
"القارىء  اعتامد  يستلزم  وامر  االخرى 
الربية  املراىفء  يف  للبطاقات  االلكرتوين" 
مع  مواصفاتها  ملطابقة  والجوية  والبحرية 
املزور  اكتشاف   اىل  توصال  حاملها  مظهر 

منها من الصحيح.     

ملنع  ستعتمد  التي  االساليب  هي  ما   ■
املخالفات او الحد منها؟

وتحديث  تطوير  من  اليوم  به  نقوم  ما   □
التقنيات  آخر  واستخدام  الهوية  ملشغل 
اعامل  منع  اىل  يهدف  دوليا  املعتمدة 
مواكبة  االقل.  عىل  منها  والحد  التزوير 
اصدار  اىل  يهدف  اليوم  اىل  املحقق  التطور 
بطاقة تحوي كل عنارص االمان. لذلك لجأنا 
االعتامد  منها  وادارية،  تقنية  خطوات  اىل 
الشخصية،  االلكرتونية"  "البصمة  عىل 
مربمج  تسلسيل  رقم  لها  خاصة  واستامرة 
ومرمز لكل دائرة نفوس مينع استخدامها يف 
دائرة اخرى منعا ألي تزوير واي خروج عىل 
بسهولة.  سيكتشف  املعتمدة  االصول  هذه 
اىل هذه االجراءات توصلنا اىل اعتامد نظام 
ببطاقة  الخاصة  القوائم  تنقية  اىل  ادى 
الهوية من اي شوائب، وهو امر سيؤدي اىل 

لوائح نظيفة خالية من اخطاء.

حددت املديرية العامة لالحوال الشخصية االصول الواجب اعتامدها الستقبال  طلبات 
االستحصال عىل بطاقات الهوية، او تجديدها، او االستحصال عىل بدل من ضائع وفق 

القواعد اآلتية:
ميكن املواطنني ان يتقدموا بهذه الطلبات باحدى الوسيلتني التاليتني:

1 - لدى مختاري القرى واالحياء يف البلدات واملدن التي يتبع لها محل قيدهم.
سكنهم،  محل  لها  يتبع  التي  النفوس  اقالم  يف  املتوافرة  البصم  محطات  مراكز  يف   -  2
العمر  من  بلغ  قد  يكون  ان  النفوس، عىل  قيدهم يف سجالت  مكان  النظر عن  برصف 

خمسة عرش عاما عىل االقل.
املطلوبة: املستندات 

• بيان قيد افرادي ال يتجاوز تاريخ اصداره ستة اشهر او صورة طبق االصل عنه.
• صورتان شمسيتان جديدتان مصادق عليهام من املختار املختص يف حال التقدم لدى 

املحلة. مختار 
• تقرير طبي او فحص مخربي او صورة طبق االصل عنه تثبت فئة الدم.

• افادة تعريف من مختار محلة السكن يف حال التقدم بالطلب يف مركز محطة البصم، 
مع التذكري بان تقديم الطلبات يف محطات البصم ال يشمل االشخاص الذين مل يبلغوا 

الخامسة عرشة من عمرهم.
• بطاقة الهوية االصلية يف حال تعلق الطلب بـتجديد بطاقة الهوية.

• محرض فقدان بطاقة الهوية االصلية يف حال تعلق الطلب باالستحصال عىل بطاقة بدل 
تقدم  التي  الطلبات  اىل  بالنسبة  الضائعة  الهوية  بطاقة  يتوافر رقم  ان  من ضائع، عىل 

يف مركز محطة البصم.

شروط الحصول على بطاقة الهوية الجديدة

االلكتروني"  "التبصيم 
متوافر في 48 قلم 

نفوس، والهوية لحديثي 
الوالدة باتت ممكنة
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بني عجز املالية العامة ومتطّلبات املرحلة املقبلة
ال حّل في مدى منظور بال إجماع سياسي

مقال

الوضع اإلقتصادي مأزوم
والحّل سياسٌي

وضع املالية العامة مأزوم نتيجة تراجع االيرادات بسبب تباطؤ االقتصاد، وضعف 
ارتفاع  هناك  ذلك،  مقابل  يف  العقار.  وقطاع  والتجارية  السياحية  قطاعاته  نشاط 
مستمر عىل صعيد خدمة الدين العام. كام ان االنفاق متواصل. منه ما هو رضوري 
ان نشهد  املتوقع  الهدر. ومن غري  ما يقع ضمن خانة  العام، ومنه  القطاع  كاجور 

خالل فرتة قريبة او بعيدة موازنة عامة او اصالحات.
السياسية  االنقسامات  "تداعيات  يواجه  الخرباء،  يؤكد  ما  عىل  االقتصادي،  الوضع 
الداخلية وضعف انتاجية الحكومة، وتأثري التطورات االمنية والعسكرية يف املنطقة، 

اضافة اىل الفراغ الرئايس الذي طال امده، وكثافة النزوح السوري اىل لبنان".
العجز  استمر  فيام   ،%1.8 من  اقل  اىل  تراجعه  يف  املحيل  االقتصادي  النمو  وصل 
منحاه  العام  الدين  معدل  واصل  كذلك   .%10 تقارب  بنسبة  العامة  املالية  يف 

التصاعدي نسبة اىل الناتج املحيل.
تراوحت نسبته  تراجعا  السياحي سجل  القطاع  ان   االقتصادية  املؤرشات  تظهر 
بني  40% و60%. كام سجل القطاع العقاري تراجعا الكرث من 30%، والصادرات 
املبارشة  االجنبية  االستثامرات  وانخفضت   ،%30 من  اكرث  والزراعية  الصناعية 

نحو 43%.
وقدر الخرباء الخسائر الرتاكمية للناتج املحيل يف فرتة 2011 ـ 2015 بنحو 15 مليار 
.اما ميزان املدفوعات  دوالر، وتصل يف نهاية سنة 2016 اىل نحو 20 مليار دوالر 
فقد تحول من فائض بقيمة 3.3 مليارات دوالر اىل عجز يقارب 3.3 مليارات دوالر، 

نتيجة تراجع التدفقات املالية واتساع العجز يف امليزان التجاري.
الناتج املحيل عام 2011  وتدهورت املالية العامة واتسع عجزها من 5.9% من 
مليار دوالر عام   52.6 فارتفع من  العام،  الدين  اما   .2015 8.5% عام  نحو  اىل 
70.3 مليار دوالر عام 2015، ونسبته 33.6%، مسجلة نسبة %138  2010 اىل 

من الناتج املحيل.
اىل  دوالر  مليارات   7.5 من   ،%4 نحو  بنسبة  اللبنانيني  تحويالت  تراجعت 
تراجعت   كام  الجارية.  السنة  يف  مليارات   7 عن  تقل  ان  ويقدر  مليارات،   7.2
 2015 حزيران  من   %6.65 بنسبة  االجنبية  بالعمالت  لبنان  احتياطات مرصف 

حتى حزيران 2016.
هذه املؤرشات تدل عىل الواقع املأزوم لالقتصاد يف لبنان. للخروج منه، يجمع الكل 

عىل ان الحل املرحيل يتمثل يف االيت :
• اقرار مرشوع املوازنة العامة لعام 2017 "من دون انجاز مرشوع قطع الحساب 
ما  النواب"، عىل  الدستور يف مجلس  87 من  للامدة  استثنايئ  بتعديل   2015 لعام 

يقول مستشار لجنة املال واملوازنة الدكتور غازي وزين.
• اقرار مرسومي النفط والغاز. 

• معالجة ملف الكهرباء الذي يحتاج اىل قرار سيايس. 
• تكثيف املطالبة باملساعدات الدولية للنازحني السوريني.

تجنبا  رسيعا  مطلوبة  والحلول  واالجتامعي،  االقتصادي  االستقرار  تهدد  االخطار 
لالسوأ الذي قد يطيح مكونات الدولة.

عصام شلهوب

األقتصاد

مستقبل االقتصاد اللبناين رهن العجز الكبري يف موازنة القطاع العام. ادى العجز املستمر يف املوازنة العامة منذ اعوام اىل منو رسيع 
يف مديونية الدولة عىل الصعيدين الداخيل والخارجي، وارتفاع فاتورة خدمة الدين العام، وتراجع ميزان املدفوعات، وانخفاض 

معدل الناتج املحيل، اضافة اىل صعوبة تقليص االنتاج

يف  اليوم  العامة  املالية  واقع  تقرأ  كيف   ■
ظل انذار وزير املال؟

□  تفتقد املالية العامة يف لبنان اىل الحوكمة 
مليار   300 انفاق  رغم  املايل.  واالنضباط 
دوالر خالل 25 سنة، مل يستطع املعنيون ان 
فرص  توفري  عىل  قادرا  متنوعا  اقتصادا  يبنوا 
للخزينة.  جيدة  مالية  واردات  وايضا  عمل، 
مطلع  منذ  العامة  املالية  اتسمت  وقد 
يستطيع  ال  املستمر.  بالعجز  التسعينات 
املوازنة،  يف  املايل  العجز  ضد  يكون  ان  احد 
عندما  لكن  االستدانة.  او  االقرتاض  ضد  او 
وعندما  اقتصادية،  غري  السباب  عجزا  نسجل 
وعندما  طبيعية،  غري  بفائدة  االقرتاض  نبدأ 
ونقدم  اىل فرص منو  القروض  نحول هذه  ال 
عىل اهدارها. عندها نصبح ضد العجز وضد 
عندما  االقتصادية  االزمة  بدأت  االستدانة. 
سعر  استقرار  عىل  املحافظة  شعار  رفع 
رصف اللرية، وانعكس ذلك سلبا عىل القدرة 
املحدود.  الدخل  واصحاب  للفقراء  الرشائية 
عىل  للمحافظة  اعتمدت  التي  الوسائل 
مرتفعة  فوائد  ترتكز عىل  النقدي،  االستقرار 
وفصل النقد عن االقتصاد ومعالجة النقد يف 
التسبب  وبدء  االقتصاد،  معالجة  عن  معزل 

العامة  املوازنة  يف  الكبري  املايل  بالعجز 
االقرتاض  املبني عىل  الكثيف  االنفاق  بسبب 
رصف  سعر  تثبيت  اجل  من  جدا  واملكلف 
اللرية. بدأت تغطية العجز بدين آخر وفوائد 
وتتوسع.  تكرب  الثلج  كرة  وبدأت  عالية، 
املالية والنقدية  للسياسات  الفادحة  االخطاء 
واالنفاق عىل نحو ما حصل، ال تبني اقتصادا 
عىل املدى الطويل. توقعت منذ فرتة طويلة 
يف  واالقتصاد  العامة  للاملية  السيئة  النتيجة 
وقيمة  الدين  قيمة  بني  شاسعا  وفرقا  لبنان 
تم  الذي  االنفاق  كل  الن  املحيل،  الناتج 
مجمل  حساب  عىل  والريع  االستهالك  عزز 

االقتصادية. العنارص 

االستمرار  كان  ملاذا  كذلك،  االمر  كان  اذا   ■
يف ارتكاب الخطأ؟

هو  جدا،  بسيط  سببه  ذلك  يف  االستمرار   □
املصلحة  حساب  عىل  الشخصية  االفادة 
اعتقد  اللبناين.  االقتصاد  ومصلحة  العامة 
لبنان  يف  واالداريني  السياسيني  املسؤولني  ان 
الدليل  الوطنية.  املسؤولية  حس  ميلكون  ال 
مامرسات  من  اليوم  نشهده  ما  ذلك  عىل 
او  النقدية  السياسة  خالل  من  ان  واخطاء، 

يشوعي: الالمركزية 
حل للدين العام

ال افق منظورا للحل، 
مستمر  واقتصادنا 

على هذا املنوال

الخبري االقتصادي الدكتور اييل يشوعي. 

الالمركزية  اعتامد  عرب  يتم  اليوم  نعيشها  التي  املالية  املعضلة  حل 
جزم  فيام  يشوعي،  اييل  الدكتور  اكده  ما  هذا  واملالية.  االدارية 

عرب  السيايس  التغيري  من  يأيت  الحل  بأن  ابومصلح  غالب  الدكتور 
االنتخابات النيابية و"اال نبقى عىل ما نحن عليه".

لبنان، الن ما يقوم به ال عالقة له بالسياسة 
النقد  توفري  تعني  النقدية  السياسة  النقدية. 
ما  واالستثامر،  االستهالك  اجل  من  لالقتصاد 
وانتاجا،  عمل  وفرص  اقتصاديا  منوا  يخلق 
الستقرار  الرضورية  الثقة  خلق  يتم  عندها 
عىل  دفعت  التي  الفوائد  كل  رغم  العملة. 
اللرية، ال يزال اقتصادنا مدولرا بنسبة %65. 
والعقوبة  باللرية،  ثقة  ال  ان  ذلك  معنى 
الدين  خالل  من  الخزينة  عىل  فرضت  التي 
العالية،  االقرتاض  كلفة  وبسبب  املتواصل، 
من  كبري  عدد  عىل  السىيء  االثر  كان 
املؤسسات والرشكات واالفراد، فتقلص حجم 
الخزانة  عىل  الديون  وتراكمت  االقتصاد، 
تهجري  وتم  العمل،  فرص  وضعفت  اللبنانية، 

اللبناين. الشباب 

■ اىل اين نتجه اقتصاديا؟
□ ال افق منظورا حاليا مع الفريق السيايس 
هذه  عىل  مستمر  فاالقتصاد  لذلك  املوجود. 

الحال.

■ ماذا الذي يغري هذا الواقع؟
جديد  قانون  وفق  النيابية  االنتخابات   □

يؤمن فريق عمل جديدا. 

■ ماذا عن ملفات الفساد التي فتحت؟
اجل  من  فقط  املحيل  لالستهالك  انها   □
الفساد  وان  خصوصا  االحتقان،  تنفيس 
كبري  نحو  عىل  الدولة  مفاصل  يف  مسترش 
لكل  االبرز  العنوان  هي  املحاصصة  جدا. 
حتى  لبنان،  عىل  تعاقبت  التي  الحكومات 
ان الرئيس الحايل للحكومة قال انها حكومة 

"مرّقيل مترّقلك". 

يف  متوازنة  موازنة  لوضع  امكان  مثة  هل   ■
ظل هذه االوضاع؟

املستقبل  يف  موازنة  اي  وضع  ميكن  ال   □
القريب.

■ ما الحل؟
اي  تقديم  الفريق  هذا  يستطيع  ال    □

والرضيبية  العامة  املالية  السياسة  خالل  من 
واالستثامرية.

■ َمن يتحمل مسؤولية ذلك؟
□  جميع املسؤولني وخصوصا حاكم مرصف 
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األقتصاد
هناك  بانفسهم.  افالسهم  اعلنوا  يشء. 
موضوع  حل  عىل  يساعد  سحري  اجراء 
والدين  العامة  واملالية  العامة  الخدمات 
يف  واالدارية  املالية  الالمركزية  هو  العام، 
الالمركزية  عىل  الطائف  اتفاق  نص  لبنان. 
مجالس  عن  وتحدث  املوسعة،  االدارية 
الالمركزية  قانون  ربط  يتم  عندما  اقضية. 

االدارية بقانون االنتخاب يتم حل املعضلة. 
عىل  نيابية  انتخابات  اىل  يصري  ان  مبعنى 

صعيد القضاء مع النسبية.

قضية  يف  دور  االدارية  للالمركزية  ملاذا   ■
الدين العام؟  

املساواة  غياب  اىل  يعود  السبب  الن   □

خفض  هي  السليمة  الطريقة  الرضيبة.  امام 
العجز املايل للدولة يف املوازنة العامة. رفعنا 
العامة والهدر يف املال  عن كاهلنا الخدمات 
العام من خالل متويل هذه الخدمات. بذلك 
الطفاء  يستعمل  الذي  الفائض  تحقيق  يتم 
الدين العام، فضال عن االدارة الشفافة للرثوة 

النفطية وعدم اهدارها.

■ يف اي خانة ميكن ان تضع تحذير وزير املال 
حول املالية العامة؟ َمن يتحمل املسؤولية؟

الواقع  اىل  االمر  هذا  يعيد  َمن  هناك   □
واىل  املديونية  اىل  لبنان  دفع  الذي  السيايس 
االمر  هذا  لكن  حقيقي،  اقتصادي  انهيار 
االمنية  للرصاعات  كان  طبعا  صحيح.  غري 
والسياسية يف املنطقة ولبنان تأثري مبارش عىل 
السياسات  تتحملها  املسؤولية  لكن  االقتصاد. 
االقتصادية واالجتامعية التي اتبعت منذ مدة، 
البنية  ترضرت  التسعينات.  منذ  وخصوصا 
الداخلية  الحروب  جراء  من  لبنان  يف  التحتية 
بعد  املفرتض  من  وكان  االرسائييل.  واالجتياح 
سياسات  لبنان  يعتمد  ان  الطائف  اتفاق 
اقتصادية تعيد االعامر، وتطرح دورا جديدا له 
يف املنطقة بعدما انهار الدور القديم القتصاده 
الخدمات  عىل  خصوصا  يرتكز  كان  الذي 
والتعليم  والسياحية  والتجارية  املرصفية 
لكن  والجوي.  البحري  والنقل  واالستشفائية 
العريب  املحيط  ومنو  اللبنانية  االحداث  نتيجة 
النفط عليه، تم  بعد تدفق مليارات دوالرات 
الخليج،  دول  يف  متقدمة  تحتية  بنية  تطوير 

فقد لبنان دوره القديم.

■ ما هو الدور البديل؟
□  اعتقدت الحكومات السابقة ان يف امكان 
البحث  بدال من  السابق  استعادة دوره  لبنان 
عن دور جديد. تم طرح اعادة قدرة املصارف 

البعض  العتقاد  منوها  عىل  والعمل  اللبنانية 
اللبناين ومنوه.  االساسية لالقتصاد  الرافعة  انها 
زيادة  عىل  لبنان  سياسة مرصف  ركزت  لذلك 
ربحية املصارف ورؤوس اموالها التي ارتفعت 
خالل 15 سنة اىل اكرث من 1000%، وارتفعت 
النقد  املصارف وكمية  لكن منو  ربحيتها.  تاليا 
مل يساعدا اطالقا عىل انهاض االقتصاد اللبناين.

■ السبب؟
□  استنزف االقتصاد اللبناين من خالل الفوائد 
ارتفاع  ان  عامليا  املعروف  ومن  املرتفعة، 
لذا  واالثرياء.  املصارف  ملصلحة  هو  الفوائد 
اىل فوائد منخفضة جدا ملساعدة  كنا نحتاج 
تحتاج  االعامر  اعادة  االقتصادية.  التنمية 
اقل،  او  صفر  اىل  تصل  حقيقية  فوائد  اىل 
لتشجيع  االموال  رؤوس  كلفة  خفض  مبعنى 
ربط  تم  ان  منذ  لبنان،  يف  لكن  التوظيف. 
اللرية بالدوالر، كانت الفوائد الحقيقية تحوم 
الفوائد  سياسة  ان  يعني  و%20،   18 حول 
نحو  عىل  االعامر  واعادة  التنمية  ضد  كانت 
واضح. كل الترشيعات التي وضعت كانت يف 
خدمة التجارة وقطاع الخدمات. مع كل هذا 
االنفاق مل نحظ ببنية تحتية جيدة ووصلنا اىل 
الخرباء  من  عدد  تحذير  رغم  املديونية،  فخ 
القطاع  انفاق  بل تضاعف  الفخ. ال  من هذا 
العام نحو سبعة اضعاف مام كان عليه بعد 
بداية التسعينات، وتم انكار مقولة ان الدين 

ابومصلح: حل االزمة املالية
بتغيير سياسي حقيقي

لبنان بأسره 
بالدين يعيش 

الخبري االقتصادي الدكتور غالب ابومصلح. 

االموال  االثرياء واصحاب رؤوس  عبؤها عىل 
وتشكل %20. عكس ما هو متبع يف  بلدان 

العامل.

■ اىل اين نتجه اقتصاديا يف لبنان؟
نحن  بها  املعمول  السياسات  خالل  من   □
امام طريق مسدود، وال ميكن االستمرار فيه. 
واجتامعية  اقتصادية  ازمات  وتولد  ولدت 
السكان  نسبة  كزيادة  شدة،  واكرث  متنوعة 
من  اكرث  اىل  الفقر  تحت خطر  يقعون  الذين 
وارتفاع  الدولية  املعادالت  بحسب   ،%80
الصناعية  الصادرات   .%36 اىل  البطالة  نسبة 
والزراعية انخفضت، وكذلك انخفض االنتاج يف 
نحو  عىل  يرتفع  العام  والدين  القطاعات  كل 
التي  الوحيدة  هي  املصارف  ان  يبقى  مطرد. 
تحقق ارباحا ال تنتج من طريق اخذ حصة اكرب 

من الناتج املحيل. 

■ من يدفع قيمة الفوائد؟
□ تدفعها املصارف من قيمة سندات الخزينة، 
التسليفات  اللبنانية، ومن  العامة  املالية  ومن 
للقطاع الخاص واالفراد. مثال كان معدل ديون 
االفراد قبل التسعينات 2%، االن اصبح اكرث من 
32% و33% الن اللبناين مضطر الن يستدين 
ليعيش. اشار حاكم مرصف لبنان رياض سالمة 
منذ فرتة اىل ان هناك 700 الف لبناين مدينون 
اللبنانيني  ثلث  من  اكرث  يعني  للمصارف. 
لبنان  يعيش  للمصارف.  مدينون  البالغني هم 
تاليا بأرسه بالدين. دين الدولة اليوم وصل اىل 
نحو 80 مليار دوالر وهو عبء عىل االجيال 
املقبلة. لقد تراكم هذا الدين من جراء الفساد 
والهدر، واصبح الفساد جزءا من بنية النظام، 
مؤسسات  تعطيل  بعد  نتج  الفساد  وهذا 
النواب  مجلس  تعطيل  تم  اليوم  الرقابة. 
الحكومة.  عمل  عىل  االوىل  الرقابية  السلطة 

ومنذ  ويعدلها،  ويناقشها  املوازنة  يقر  وهو 
عام 2005 املوازنة العامة غائبة ويتم االنفاق 
وفق قواعد غري رشعية، خصوصا وان سلفات 
الجزء  التسعينات  منذ  تشكل  كانت  الخزينة 
االسايس من االنفاق العام. توقف كل يشء. ال 
غري  متواصل  انفاق  حساب،  قطع  ال  موازنة، 
رشعي، فاين املحاسبة السابقة والالحقة؟ لقد 
عطلت ادوار الرقابة، واصبحت الحكومة حرة 

يف ان تفعل ما تشاء.

■ ما هو الحل؟
مل  واذا  الشامل،  السيايس  التغيري  يف  الحل   □
يحصل ال مجال لحل. االنتخابات النيابية هي 
املحك، وعىل الشعب اختيار َمن ميثل مصالحه 
جيدا،  املوضوع  هذا  يعي  الشعب  الحقيقية. 

ويف استطاعته التعبري عن رأيه فيه.
ع. ش.

اصبح  حاليا  لبنان.  عىل  خطرا  يشكل  العام 
اكرث من نصف الضخ الرضيبي للقطاع العام 
وتاليا  التجارية،  املصارف  اىل  كفوائد  يذهب 
اصبح عجز املوازنة مزمنا، ومن الصعب جدا 
هذا  الرضيبي.  الضخ  رفع  رغم  منه  الخروج 
املقاييس  البداية كان خاطئا بكل  الضخ منذ 
مبارشة  نوعني  اىل  الرضائب  تقسم  الدولية. 
يقع  املبارشة  غري  الرضائب  مبارشة:  وغري 
الشعبية وتشكل %80  الطبقات  عبؤها عىل 
يقع  املبارشة  والرضائب  الرضيبي،  الضخ  من 
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األقتصاد

إستشفاء املسّنني في لبنان بني الحلم والحقيقة
واجٌب محق بني واقع مرير ومعضلة مالية 

مشكلة الطبابة واالستشفاء أم املشاكل يف لبنان. َمن يستفيد من الصندوق الوطني 
للضامن االجتامعي ووزارة الصحة غري راض. كذلك َمن يتعامل مع رشكات التأمني، 
اىل الوعود التي تغدقها الدولة عرب مشاريع استشفائية ال ترى النور. علام ان اكرث 

من نصف اللبنانيني ال ميلكون جهة ضامنة 

عصام شلهوب

■ اصدر وزير الصحة قرارا اخضع مبوجبه 
الصحية  لالفادة  عاما   64 تخطوا  الذين 
تقرأ  كيف  الوزارة.  حساب  عىل  الشاملة 

هذا القرار؟
جدا،  محق  ابوفاعور  الوزير  به  قام  ما   □
تغطية  ايجاد  يف  ينحرص  ال  املوضوع  لكن 
صحية مجتزأة للمواطنني. التغطية الصحية 
اما  اللبناين.  الشعب  كل  تشمل  ان  يجب 
ان  يجب  فاملوضوع  القرار،  اىل  بالنسبة 
الطبابة حق  العاطفية.  الناحية  يقارب من 
مجاين لكل املواطنني، يتم من طريق التأمني 
"البطاقة  سمي  الذي  االلزامي  الصحي 
البطاقة موجود يف  الصحية". مرشوع هذه 
يف  التوايل  عىل  اقراره  بعد  النواب  مجلس 
عام  موازنة  يف  ادرج  وقد  حكومات،  ثالث 
هذه  اعتامد  اليوم  للوزير  ميكن   .2010
عىل  واجب  الصحية  التغطية  البطاقة. 
النظر  الصحة  وزير  واجب  ومن  الدولة. 
والعامة  الخاصة  املستشفيات  قطاع  اىل 

يف  رائد  بلد  ولبنان  للدولة،  ملك  انه  عىل 
القطاع الصحي. لتطبيق القرار يقتيض عدم 
 64 تجاوزت  التي  العمرية  الفئة  االرتجال. 
سنة تشكل 15% من الشعب اللبناين. بدال 
عاتقها  عىل  الصحة  وزارة  تأخذ  ان  من 
ان  اوال  عليها  لهؤالء،  االستشفائية  التغطية 
هذا  اخذ  االخرى  الضامنة  الجهات  تلزم 
التقاعد  مرشوع  عاتقها.  عىل  املوضوع 
يتم  وبذلك  يطبق،  ان  يجب  والشيخوخة 
من  اخضاع  عدم  املشكلة.  من   %90 حل 
مخالف  الصحية  للتغطية  سنة   64 تجاوز 
لقوانني الضامن وقوانني التقدميات الصحية 
الصحة  وزارة  تقوم  ان  قبل  العامل.  يف 
للضامن  الوطني  الصندوق  عىل  بخطوتها، 
االجتامعي التزام تغطية جميع الذين كانوا 
مسجلني لديه قبل بلوغهم سن الشيخوخة. 
لهؤالء  الطبية  امللفات  كل  ميلك  الضامن 
ان  علام  الصحية،  للخدمات  ادارة  ولديه 
االدارة،  هذه  مثل  متلك  ال  الصحة  وزارة 

خليفة: للقرار محاذير مادية
والوفر ال يؤمن التغطية

غير صحيح ان لدى 
وزارة الصحة وفرا بقيمة 

15 مليارا 

الوزير السابق للصحة 
الدكتور محمد جواد خليفة. 

االستشفائية  النفقة  الصحة  وزارة  تتحمل 
لـ40% من اللبنانيني من دون سائر املؤسسات 
الضامنة، نظرا اىل عدم انتسابهم اىل اي منها، 
والفئة العمرية التي تجاوزت 64 سنة تشكل 

تحظى  وهي  اللبناين.  الشعب  من   %15
الصحة  وزير  من  ملحوظ  باهتامم  اليوم 
املجاين  االستشفاء  ان  علام  ابوفاعور.  وائل 
ـ  املقبلة  السنوات  املنال، وخالل  بعيد  حلم 

املريض اىل تقبل كل  ـ سيضطر  املاضية  كام 
من  واالقتصادية  السياسية  الحال  تحمله  ما 

جديد مبا يحدد وضعه االستشفايئ.
للصحة  السابق  الوزير  العام"  "االمن  سألت 
اللجنة  وعضو  خليفة  جواد  محمد  الدكتور 
النيابية للصحة الدكتور ناجي غاريوس رأيهام 
املواطنني  استشفاء  ابوفاعور  الوزير  قرار  يف 
وزارة  نفقة  عىل  عاما   64 تجاوزوا  الذين 

الصحة، وامكان تطبيقه الفعيل. 

قطاع  الدارة  الكاملة  البنية  لديها  وليست 
استشفائية. مؤسسة 

متكنها  التي  املعطيات  كل  متلك  لكنها   ■
من تنفيذ الخطوة؟

□  وزارة الصحة تقوم بجهد كبري من ضمن 
الدخول يف  املتوافرة. عندما تريد  مواردها 
تدخل  ان  يجب  املنظم،  االستشفاء  عملية 
البطاقة  او  االلزامي  الصحي  التأمني  عرب 
الصحية، عندها تصبح مؤسسة استشفائية 
كاملة. اذا، الرغبة يف التغطية االستشفائية 
بهذه  والقيام  امر،  العمرية  الفئة  لهذه 

التغطية امر آخر.

■ ما هو الجديد يف القرار؟
□  دخول املرىض اىل املستشفيات الخاصة 
منهم.   %15 نسبة  تقاضيها  دون  من 
انها  املستشفيات  هذه  مع  املشكلة  لكن 
وتضعك  معها،  املوقعة  العقود  تلتزم  ال 
مربرات  تقديم  عرب  الواقع  االمر  امام 
العقود،  تلحظها  مل  متطورة  وطبية  تقنية 
ان رشكات  اسباب. حتى  ذلك من  اىل  وما 
االسعار  بتطور  اللحاق  ميكنها  ال  التأمني 
ان  علام  الصحة؟  بوزارة  فكيف  العامل،  يف 
املستشفيات،  بعض  طمع  يف  مشكلة  مثة 
تقديم  تستطيع  ال  بانها  حق  عىل  منها 
من  قسام  الن  للمريض،  الخدمات  هذه 
هذه التقدميات االستشفائية ال تقوم وزارة 
والرد  الرد  يبدأ  هنا  من  بتغطيتها.  الصحة 
املبارش. اذا، توجه الوزارة اىل تغطية هذه 
فئة  مادية.  له محاذير  لكن  النسبة سليم، 
64 عاما يشكلون كام اسلفنا 15%، لكنهم 
عدد  نسبة  من   %40 نسبة  ايضا  يشكلون 
هم  لالستشفاء.  املستشفيات  اىل  الدخول 
االموال  حجم  من   %60 يشكلون  بالتايل 
الصحة  وزارة  من  لالستشفاء  املخصصة 
االجتامعي  للضامن  الوطني  الصندوق  او 
امر  وهو  االخرى،  الضامنة  املؤسسات  او 
وما  االعامر  من  الفئة  هذه  الن  طبيعي 
اىل  عدة  مرات  الدخول  اىل  تحتاج  فوق 

املستشفى .اذا كيف ميكن اي جهة ضامنة 
ان تتحمل تكلفة 100% عن هؤالء.

الذي تحدث عنه  املايل  الوفر  ماذا عن   ■
هذه  تغطية  ميكنه  الذي  ابوفاعور  الوزير 

التكاليف؟
الن  القرار  تنفيذ  الوزير  استطاعة  يف    □
هناك وفرا ماليا بقيمة 15 مليار لرية، لكن 
وزارة  موازنة  يف  موجود  غري  الوفر  هذا 
الصحة، بل هو عبارة عن مئات من عمليات 
هذا  يتأمن  السنوية.  الفواتري  يف  التدقيق 
التي متت عىل  الحسومات  الوفر من جراء 
تلك الفواتري، حتى  بلغ يف بعض املرات 30 
الوزارة  تكون  املقابل  يف  لكن  لرية.  مليار 
املوازنة  عن  زيادة  استشفاء  كلفة  دفعت 
مليار  و50   40 بني  ترتاوح  بقيمة  امللحوظة 
لرية. كانت تدفع وفق مصالحات معينة مع 
املستشفيات وما تبقى يحسب كديون عىل 
وزير  يقول  ان  الخطورة  من  اذا،  الوزارة. 
ان لديه وفرا بقيمة 15 مليار لرية،  الصحة 
الشعب  لطبابة  كافية  موازنة  لديه  ان  اي 
اللبناين، وهذا امر غري صحيح. موازنة وزارة 
الشعب  متواضعة جدا، و50% من  الصحة 
لذلك  منظمة،  تأمينات  ميلكون  ال  اللبناين 
اىل  او 40% منهم يحتاجون   30 فان نسبة 
الوزارة  موازنة  لالستشفاء.  الصحة  وزارة 
تؤمن نحو 350 دوالرا للفرد الواحد سنويا 
سنويا.  دوالر   1500 نحو  اىل  يحتاج  بينام 
لذلك ال اوافق، باالرقام، عىل ان لدى وزارة 
 100 اىل  حاجة  يف  هي  ماليا.  وفرا  الصحة 
بواجباتها  للقيام  اضافية  لرية  مليار   150 او 
حال  هناك  عنها.  املسؤولة  الرشيحة  تجاه 
واحدة يتأمن الوفر من خاللها هي تخفيف 
امر  وهذا  املواطن.  تجاه  الخدمات  عدد 
ال  املوضوع  الحسابات.  خالل  من  بديهي 
الصحي  الحساب  بدرس  بل  بالوفر  يتعلق 
الذي يؤكد الحاجة اىل الف دوالر للمعالجة 
اىل  تحتاج  التي  باوروبا  مقارنة  لبنان  يف 
 14 اىل  املتحدة  والواليات  دوالر  االف   3
الوسائل  نعتمد  لبنان  يف  نحن  دوالر.  الف 

نفسها،  واالدوية  الحديثة  التكنولوجية 
ونطبق كل الرشوط الصحية املتعارف عليها 
بالرتوي،  يؤخذ  ان  يجب  املوضوع  دوليا. 

ونيات وزير الصحة سليمة.

■ هل القرار قابل للتطبيق؟
االموال  لكن  يطبق،  ان  يجب  القرار    □
املتوافرة ميكنها ان تعالج %20 من املرىض 
ان  اىل  باالضافة  64 عاما.  الذين هم فوق 
يف  عليه  هي  ما  عىل  باقية  الصحة  موازنة 
واملستشفيات  موازنة،  وجود  عدم  ظل 
املايل  سقف  انتهاء  عن  تعلن  كانت  التي 
شهر،  كل  من   10 او   15 يف  للمعالجات 
عن  شهر  كل  من  العارش  يف  ستعلن  اليوم 
انتهاء السقف املايل. تاليا يكون االستشفاء 
قد طاول الكبار وحرم الصغار منه. القرار 
مساعدة  اىل  يهدف  شعبوي،  عاطفي، 
تقوم  الصحة  سياسة  وان  خصوصا  الناس. 
استطاعة  يف  اليوم  املجانية.  الطبابة  عىل 
التي اقرت  البطاقة الصحية  الوزير تطبيق 
يف مجلس الوزراء وادرجت يف موازنة سنة 
2010، ونوقش املرشوع يف جامعة هارفارد 
وافقت  كام  الدويل،  البنك  موافقة  ونال 
يحتاج  وال  العاملية،  الصحة  منظمة  عليه 
وان  خصوصا  النواب  مجلس  موافقة  اىل 
عرشية،  االثني  قاعدة  عىل  يتم  االنفاق 
وكان قد نال موافقة ثالث حكومات وحدة 
يف  ستتم  املرشوع  هذا  ان  اعتقد  وطنية. 
شموله  اىل  نظرا  عليه  املوافقة  النهاية 
وهو  الصحيحة.  العلمية  تفاصيله  ودقة 
لبنان.  يف  االستشفاء  ملشكلة  الوحيد  الحل 
اليوم مبا جرى مع الضامن  القرار  انا اشبه 
االختياري الذي اوقع الضامن يف عجز 250 
هذه  معالجة  ميكن  فكيف  لرية،  مليار 
الفئة 15 مليار لرية؟ ال اوافق عىل االرقام، 
بل  مايل  وفر  هناك  ليس  انه  عىل  واشدد 
بفعل  الصحة  وزارة  موازنة  يف  كبري  عجز 
انا  هنا،  من  عليها.  املفروضة  االلتزامات 
مع مطالبة الوزير ابوفاعور بزيادة موازنة 

وزارة الصحة.
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الصحية  االفادة  قرار  اىل  تنظر  كيف    ■
الشاملة لكل من تجاوز 64 عاما؟

عىل  قدرته  يظهر  ان  وزير  كل  حق  من   □
يتوىل  التي  الوزارة  ان  ويثبت  العمل، 
امر  هذا  االنتاج.  عىل  قادرة  مسؤوليتها 
العام.  للصالح  يعمل  وزير  كل  يشكر  جيد 
غري ان هذا القرار او املبدأ العام يحتاج اىل 
وزارة  متلك  ماذا  لتطبيقه.  فاعلة  مستلزمات 
الصحة من عنارص للسهر عىل حسن تنفيذه، 
هذا  عصب  هو  املال  عنرص  وان  خصوصا 

القرار.

■ تحدث الوزير ابوفاعور عن اموال متوافرة 
تقدر بنحو 17 مليار لرية، لكن من اين جاء؟ 
الفواتري  يف  التدقيق  عملية  خالل  من   □
تضخيم  عىل  املستشفيات  تعمل  التي 
اىل  االحيان  بعض  يف  تصل  بنسب  ارقامها 
50 و60%، ما يعني ان الوزير عىل علم بان 
فام  العام.  املال  تختلس  املستشفيات  هذه 
السؤال  حقها؟  يف  اتخذه  الذي  االجراء  هو 
املطروح هو: عندما يتم رصف هذا الوفر من 
اين ستتأمن املبالغ االخرى؟ بدال من اللجوء 
الصحة  وزارة  كان عىل  القرار،  هذا  مثل  اىل 
املساهمة يف مساعدة مرىض االمراض املزمنة 
املرتفع  الثمن  تأمني  يستطيعون  ال  الذين 
الدويتهم والذين هم عىل حساب الصندوق 
الوطني للضامن االجتامعي، مبعنى ان تغطي 

الوزارة فرق االسعار.

تأمني  عىل  قادرة  الوزارة  ان  تعتقد  هل   ■
الوفر املطلوب سنويا لتغطية القرار؟

□ ال اعرف، لكن هل املبالغ املتوافرة ستكون 
املديني  عىل  القرار  تطبيق  لتأمني  كافية 

املتوسط والبعيد؟ اشك يف ذلك.

■ ملاذا؟
□ عندما تقوم وزارة الصحة بوضع السقف 
املعايري  تعتمد  ال  فهي  للمستشفيات،  املايل 

وفق  السقف  يأيت  بل  الصحية،  العلمية 
املايل  السقف  ذلك  مثال  معينة.  استنسابية 
ملستشفى "اوتيل ديو" الذي يضم نحو 400 
لرية،  مليون  و800  مليارا  يتجاوز  ال  رسير، 
يسوع"  "قلب  ملستشفى  املايل  والسقف 
الذي يضم 200 رسير ال يتجاوز مليارا و400 
سقفه  وزين"  "عني  مستشفى  بينام  مليون. 
 100 يضم  وهو  مليارا   12 اىل  يصل  املايل 
رسير، وعندما يحتاج مرضاه اىل عناية طبية 
"قلب  مستشفى  اىل  ارسالهم  يتم  اضافية 
املستشفيات  مرىض  نتلقى  نحن  اذا  يسوع". 
اىل  نلجأ  او  العالية،  املالية  السقوف  ذات 
التسوية يف شأنه.  يتم بعد ذلك  كتاب وزير 
ميكن  وهل  االمور،  معالجة  تتم  هكذا  هل 
هو  ما  وفق  القرارات  هذه  مثل  تطبيق 

معمول به حاليا؟

■ الحل؟
منها  القوانني  مشاريع  من  عدد  مثة   □
الصحة  لجنة  اقرت يف  التي  الصحية  البطاقة 
النيابية، باالضافة اىل مرشوع قانون الحامية 
القوانني  ان  يقال  والشيخوخة.  االجتامعية 
لكنني  تطبيق،  اىل  تحتاج  لكنها  موجودة 

اقول انهم ال يريدون تطبيق القوانني.

■ والهدف؟
□ ال اعرف. رمبا من اجل االبقاء عىل االمور 
ما  ابوفاعور عىل  الوزير  اوافق  انا  كام هي. 
من  الوفر  عرب  املال  تأمن  اذا  تطبيقه  يريد 
املستشفيات  حصة  ومن  املايل،  السقف 
يحق  ما  اكرث  اضعاف  خمسة  تعطى  التي 
املستشفيات  عىل  الضغوط  ومتارس  لها، 
مع  التعاطي  الدفع.  بعدم  وتهدد  االخرى 
املستشفيات يتم وفق القانون. اي مستشفى 
ال يلتزم النص القانوين يستطيع وزير الصحة 
الحسم من سقفه املايل وبنسب كبرية، رشط 
وتعامل  للجميع  متوافرة  العدالة  تكون  ان 
رضورة  اىل  باالضافة  العلمية.  االسس  وفق 

غاريوس: قرار جيد
لكن ال مستقبل له

االجتماعية  الحماية  نظام 
الشيخوخة  وضمان 

هو الحل الوحيد 

النائب الدكتور ناجي غاريوس. 

الصحة  لوزارة  التابعني  املراقبني  مراقبة 
ايضا  يساهمون  النهم  االجتامعي  والضامن 
الدين  عن  فضال  هذا  الفواتري.  تضخيم  يف 
الصندوق  لصالح  الدولة  عىل  املستحق 
اسعى  ال  انا  االجتامعي.  للضامن  الوطني 
ابوفاعور، فاذا  الوزير  التشكيك يف توجه  اىل 
عنه  تحدث  الذي  الوفر  خالل  من  استطاع 
تقديم الطبابة ملن تجاوز 64 عاما عىل نحو 
انا معه. واذا مل يستطع عليه  دائم ومستمر 
ان يعلن عن ذلك، ويقول: جربنا ومل ننجح، 

انه قرار ميكن الرتاجع عنه.

■ ملاذا اعتمد صيغة القرار؟
□ له الحق كوزير الترصف يف ما هو موجود 

لدى الوزارة.

عىل  اضافية  امواال  القرار  يرتب  هل   ■
الدولة؟

□ ال اعتقد. اكد وزير الصحة ان الوفر كاف 
موازنة  زيادة  اىل  يلجأ  ومل  القرار  لتطبيق 
علام  االنتظار،  يف  نحن  الهدف.  لهذا  الوزارة 

دخول  اىل  تحتاج  العمرية  الفئة  هذه  ان 
املستشفى مرات عدة، وبذلك ترتفع التكلفة.

■ هل القرار شعبوي اكرث مام هو علمي؟
□ طبعا القرار شعبوي، لكن ال ميكن الحكم 
من  متكن  اذا  النتائج.  تصدر  ان  قبل  عليه 
 64 تجاوز  ملن  واالستشفاء  الطبابة  تقديم 
عاما من دون زيادة االعباء عىل الدولة، نحن 
انا  الوفر  معه. واذا استطاع تأمني املزيد من 
ايضا معه. يجب ان يشمل القرار جميع الذين 
جيش  من  الضامنة  للصناديق  يخضعون  ال 
وقوى امنية وتعاونية موظفي الدولة. كذلك 
التي  االمكانات  لهم  تتوافر  مل  الذين  االطباء 
بعد  الصحي  ضامنهم  تأمني  عىل  تساعدهم 
قانون  مرشوع  باقرتاح  تقدمنا  سنة.   64 سن 
عاما خاضعا   64 تجاوز  الذي  الطبيب  بابقاء 
الوطني  الصندوق  يف  الصحية  للتقدميات 

للضامن االجتامعي، ونحن يف االنتظار.

■ فعليا كيف يتم حل املوضوع؟
وضامن  االجتامعية  الحامية  نظام   □
الشيخوخة هو الحل الوحيد ملن تجاوز سن 
الصغري  فيه.  يشارك  الجميع  الن  عاما،   64

الكبري. قبل 

■ ملاذا مل يقر حتى االن؟
سيرتأس  من  حول  خالف  عىل  النهم   □
من  اي  النظام،  هذا  ستدير  التي  املؤسسة 

سيضع يده عىل املرشوع.

■ ومتى سيقر؟
الصحة  لجنة  الن  قريبا  يقر  ان  يجب   □
ووافقت  املرشوع  تفاصيل  درست  النيابية 
الضامن  ينفذه  بأن  نقبل  ال  لكننا  عليه. 
لهذه  تنشأ  رسمية  مؤسسة  بل  االجتامعي، 
مجلس  من  للمحاسبة  وتخضع  الغاية 
النواب، عىل ان يتم الترصف باملال املخصص 

للمرشوع من مرصف لبنان فقط، وان تصدر 
قرار  الرصف.  عمليات  توضح  نرشات  دوريا 
املشكلة،  لحل  كاف  غري  اليوم  الصحة  وزير 
وافادة  الحل  طريق  لتلمس  محاولة  لكنه 
عدد ال بأس به من الذين تجاوزوا 64 عاما. 

حل جزيئ كبقية الحلول التي تطرح.

■ هل ستسهل املستشفيات تنفيذ القرار؟
الصحة  وزارة  ان  للمستشفى  يضمن  َمن   □
لنفرتض  وبانتظام؟  دوريا  متوجباتها  ستدفع 
القرار،  يوقف  فهل  بآخر  استبدل  الوزير  ان 
خصوصا وان استمرار القرارات غري معمول به 
يف لبنان، الن الجميع يعملون وفق مصالحهم 
القرار  لهم.  التابعة  الشعبية  الفئات  الرضاء 
يبقى وفق  آين وال ميكن معرفة مصريه كونه 
يتم  قد  الصحة.  وزارة  يتسلم  وزير  اي  مزاج 
فامذا  سياسية.   ملصالح  وفقا  القرار  وقف 

يحل بهذه الفئة من الناس؟

األقتصاد
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فنون مشهدية

قلة تعرفه حتى االن يف دوائر العاصمة وفضاءاتها الثقافية. لكن الجمهور العريض لن يتأخر يف اكتشاف هذا الفنان الذي كرس 
نفسه للفنون املشهدية، وفنون الفرجة عىل انواعها. املرسحي قاسم اسطنبويل الذي يخوض رهانا شجاعا وجريئا، فّضل صور عىل 

بريوت، وراهن عىل حمل الثقافة الراقية اىل اهل املدينة العريقة البعيدة من املركز، مبعايري احرتافية راقية

مغامرة بدأت في صور وإنتقلت إلى النبطية
قاسم إسطنبولي… النهضة الثقافية ممكنة خارج العاصمة

الحياة الثقافية مزدهرة يف بريوت التي تحفل، 
والعروض.  واالعامل  باملناسبات  نعرف،  كام 
العاصمة املدللة متخمة بالفضاءات التشكيلية 
ماذا  لكن  واملوسيقية.  والسينامئية  واملرسحية 

عن املدن والبلدات اللبنانية االخرى؟ 
يف  ذلك  كل  يبني  ان  اختار  اسطنبويل  قاسم 
مدينة صور الجنوبية، فاحيا بامكانات زهيدة 
"مرسح  صارت  التي  القدمية  "الحمرا"  سينام 
سينام  مع  التجربة  كرر  بعدها  اسطنبويل". 
اليوم يرشف عىل صالتي  النبطية.  "ستارز" يف 
مرسح وسينام، بل قل مركزين ثقافيني يؤمهام 
والتجارب  الراقي  الفن  عن  الباحث  الجمهور 

النوعية.
اهمية  عىل  مضيئا  مثاال  اسطنبويل  يشّكل 
واملخرج  املمثل  املدينة.  يف  الفردية  الجهود 
الذي  السابع  الفن  عىل  عينيه  فتح  اللبناين، 
عرّفته عليه مدينته صور. بعد مسرية قدم فيها 
نالت  التي  املرسحية  العروض  من  مجموعة 
مونودراما  ابرزها  الخارج  يف  وحفاوة  نجاحا 
 2014 عام  البحار"  "سيدة  اىل  عاد  "الجدار"، 
لريد اليها الدين. يف "حي اآلثار" يف صور، اطلق 
"مرسح اسطنبويل" الذي يهتم بعروض الشارع 
واعادة الفن اىل الناس. ثم اعاد ترميم "سينام 
التي شهدت عىل عرص ذهبي مىض.  الحمرا" 
مع مجموعة من املتطوعني والفنانني الشباب 
اعادوا  الفن،  ويهوون  مدينتهم  يحبون  الذين 
الحياة اىل ارجاء صور، مع اطالق االمايس الفنية 
واملوسيقية والغنائية، وورش العمل يف ارشاف 
آخر  تقّدم  التي  واملهرجانات  اختصاصيني، 
االنتاجات املرسحية مبشاركة فرق من العواصم 

العربية واالجنبية. 
حول كل هذه املشاريع الطموحة، حاورناه عن 
مسريته ورؤيته اىل الفن واملرسح ودورهام يف 

حياة الناس.

■ الجمهور والنقاد يف العاصمة مل يتعرّفوا اليك 
حتى االن رغم نضج تجربتك واحرتافيتها؟

□ انا ممثل ومخرج ولدت عام 1986 يف مدينة 
صور من اب لبناين وام فلسطينية من عكا. جدي 
حميد اسطنبويل الذي كان حكواتيا مهتام بعروض 
االفالم التي كانت تعرض عىل حائط الحامم الرتيك 
يعمل يف  اسطنبويل  والدي محمد  كان  يف صور. 
لبنان، اىل تصليح االعطال يف اآلت  رشكة كهرباء 
عرض  خالل  ارافقه  فكنت  السينامئية،  العرض 
االفالم. لعب املرسح اهمية خاصة يف حيايت منذ 
يف  جحا  شخصية  كان  قدمته  دور  اول  الصغر. 
"نوادر جحا"، كام شاركت يف مرسحيات "الفضويل" 
لنفيس  اخرتت  املدرسة.  ارنون" يف مرسح  و"ابن 
واهدايف،  احالمي  اىل  االقرب  هو  مرسحيا  اطارا 
يكرس  الذي  الشارع  مرسح  او  الشنطة  مرسح 
العروض التقليدية وينقل الثقافة والهوية والبعد 

االنساين ولغة الناس وتفاعلهم. 

■ كيف بدأت العمل املرسحي؟
□ تخرجت يف معهد الفنون الجميلة يف الجامعة 
عام  وتلفزيون(  وسينام  مرسح  )قسم  اللبنانية 
 2014 عام  املاجسيرت  عىل  حصلت  كام   ،2009
من املعهد. يف السنة الثانية من دراستي خضت 
ارض"  "حكاية  مبرسحية  الخاصة  تجاريب  اوىل 
قدمتها عىل مرسح  فلسطينية  مونودراما  وهي 
الجامعة. ثم بدأت اعاميل الشخصية تتواىل منذ 
مرسح  "فرقة  اسسُت   ،2008 عام  الحني.  ذلك 
اسطنبويل" التي شاركت يف عدد من املهرجانات 
وتشييل  وهولندا  والربتغال  اسبانيا  ويف  العربية 
وجورجيا. من االعامل التي قدمتها الفرقة: "قوم 
زنقة"،  "زنقة  معركة"،  ميدان  يف  "نزهة  يابا"، 
"هوامش"،  االسود"،  "البيت  الجدار"،  "تجربة 
"الجدار"، "عرس النرص"، "حكايات من الحدود"، 
"نساء  الشعب"،  "محكمة  الديكتاتور"،  "مدرسة 
بال هوية". ايضا، تقّدم الفرقة عروضا يف الشارع 

الفنان قاسم اسطنبويل تحت الفتة بعث الروح يف سينام.

ويف الفضاء املفتوح بهدف تفعيل الحركة الثقافية 
املرسح  وتفعيل  املهمشة،  املناطق  يف  والفنية 
السياسات  تحسني  اجل  من  والضغط  املدريس 

الداعمة للشباب والثقافة يف لبنان.

■ ما حكاية "مرسح اسطنبويل" الذي اطلقته يف 
الذي  من  املرشوع؟  ما هدف  عام 2014؟  صور 

ميّوله؟ وماذا يقدم؟
صور  يف  االثار"  "حي  يف  مقره  يتخذ  الفضاء   □
وفنية  وغنائية  موسيقية  امسيات  يقدم  حيث 
ومرسحية وشعرية. اىل جانب ذلك، هو مفتوح 
مجانا لكل شخص يريد تقديم عرض ما. كام انشأنا 
فيه محرتفا يقّدم ورش عمل يف املرسح والسينام 
والفنون التشكيلية والتصوير واملوسيقى والتعبري 
وفنانني  اختصاصيني  ارشاف  يف  والرقص  االميايئ 
خاصة  اهمية  ويويل  املدارس،  مع  بالتنسيق 
باالطفال واكتشاف مواهبهم. الفضاء غري ممّول من 
جهات ومؤسسات، بل يعتمد عىل ثقافة التطوع 
ووجود صندوق دعم املرسح عىل مدخل املرسح. 
نقدمها  التي  والتدريبات  واملهرجانات  العروض 
مجانية للجمهور. اما الضيوف يف املهرجانات التي 
نقيمها، فيأتون عىل نفقاتهم الخاصة ونستضيفهم 
غياب  لهم.  يطبخون  واهالينا  الضيافة  بيوت  يف 
غياب  اىل  يعود  والنشاطات  للمهرجانات  الدعم 
الجنوب.  يف  والفن  للثقافة  الداعمة  السياسات 
مثال، البنوك واملصارف نفسها التي تدعم وتشارك 
املؤسسات  صور.  مدينة  يف  تدعم  ال  بريوت  يف 
املانحة تساهم يف بريوت حرصا السباب عدة منها 
مركزية العاصمة الثقافية. لكن مرشوعنا اليوم يف 
الثقافية.  املركزية  والنبطية هو كرس هذه  صور 
الثقافة  ووزاريت  البلديات  مع  نتعاون  نحن  لذا 
والسياحة وادارة حرص التبغ والتنباك اللبنانية يف 
تنظيم املهرجانات، باالضافة اىل ارشاك الجمعيات 
ما  الكرنفاالت،  يف  والرياضية  الكشفية  واالندية 

اسس لرشاكة ثقافية مع الجميع.

"مرسح  مع  صور  اهل  تجاوب  كان  كيف   ■
اسطنبويل"؟

□ الناس رشوا علينا االرز يف يوم االفتتاح، فال احد 
الناس  العكس،  بل عىل  هنا.  والفن  الفرح  يكره 
متعطشون اىل املرسح والسينام واملوسيقى والفن. 
هم يشعرون ان املرسح لهم كونه مجانيا للحضور 

العروض  ايضا. ميكنهم مشاهدة  واالستعامل 

بيروت ليست كل شيء
االدبية  الحركة  العامل، جزءا مهام من  اي عاصمة يف  العاصمة،  تحتضن  ان  الطبيعي  من 
والفنية، انتاجا وصناعة وتوزيعا وفضاءات متخصصة وترويجا ومقدرة عىل تحقيق االقبال 
واستقطاب الجمهور. هذا منطق العاصمة ودورها. وبريوت تحديدا، احتلت الصدارة - 
السباب مرتبطة بالتاريخ السيايس واالقتصادي واالجتامعي يف لبنان - يف اطالق النهضة 
العلم  عىل  املهيمنة  النخب  االستقالل  منذ  متركزت  فيها  والعربية.  اللبنانية  الثقافية 
والتلفزيون واالستوديوهات،  العرض، واالذاعة  املسارح وقاعات  واملعرفة، وفيها متركزت 
الصحف وصاالت السينام واملسارح واملقاهي والصالونات االدبية، واملكتبات ودور النرش 

واملتاحف واملعاهد واملكتبات والجامعات. 
الحياة  اليوم  تحتكر وحدها  بريوت  تبقى  ان  املنطقي،  غري  ومن  الظلم،  من  لكن طبعا 
الثقافية اللبنانية. يف االمر خلل تنموي وفكري ووطني مقلق. ما زالت هذه النزعة مهيمنة 
كسال  او  العادة،  بقوة  قصد،  دون  من  غالبا  استمرارها  عىل  جميعا  نشجع  لالسف،  ويا 
فني،  لعمل  تكريس  ال  املوضة،  وتلك  املتاح،  وهذا  اعتدنا،  هكذا  ونرجسية.  واستسهاال 
او كتاب، اال يف العاصمة. هكذا نفكر جميعا ونشجع عىل هذه النزعة كل البنى التحتية 
واملنشآت واملؤسسات العامة والخاصة، واملهن واالختصاصات التي تتمتع بها العاصمة، 
فيام تحرم منها االطراف النائية، بل قل املدن الكربى واملتوسطة االخرى، والبلدات والقرى 
التي متلك كل املقومات والحاجات، وتتمتع برتبة خصبة لتفتح زهور االدب والفن والفكر، 

وارشاك الناس يف التذوق واملعرفة والتفكري والتنمية الثقافية.
هناك محاوالت ومبادرات كثرية تستحق التحية لكرس احتكار بريوت للثقافة، والحد من 
مركزيتها الطاغية. روجيه عساف يف السبعينات ترك املدينة يك ينتج مرسحا مع الفالحني 
الحكوايت"  "مرسح  نظريات  يف  الحقا  ذروته  بلغ  الذي  التوجه  هذا  الجنوب،  قرى  يف 
املناطق  عىل  التجول  من  لتجعل  "زقاق"  مثل  فرق  جاءت  بسنوات  بعده  ومامرساته. 
احدى اولوياتها. نعرف ايضا دور املراكز والجمعيات الثقافية مثل "املجلس الثقايف للبنان 
الجنويب"، وان كان حمل ثقافة االطراف ليحتفي بها يف مركزه البريويت. من ناحية اخرى 
لبنان عىل نجاح تجربة استقطاب  الصيفية منذ نصف قرن يف  املهرجانات  تدلنا ظاهرة 
التظاهرات يبقى  انتاج هذه  البعيدة من املركز. لكن  الجمهور اىل املناطق واملحافظات 
ابناء  مستوردا من العاصمة او من خارج لبنان، ال طالعا من الرتبة املحلية، وبامكانات 
البلدة او املنطقة. لكل ما سبق تكتسب تجربة املرسحي الشاب قاسم اسطنبويل يف صور 

والنبطية اهمية خاصة، وتكتيس شكال من اشكال التمرد عىل "استبداد" العاصمة.
رمبا حان الوقت لوضع سياسات ثقافية تنموية تشجع الالمركزية الثقافية، يف ارشاف وزارة 
ثقافة قوية تضم كوادر واختصاصيني واداريي ثقافة، وشبكات جهوية، ويف ترصفها واحد 
يف املئة من املوازنة الوطنية. ال بد من تشجيع قيام الجمعيات والفرق واملراكز الثقافية 
الجهوية التي تخضع ملحاسبة ادارية ومالية، عىل ان ميتلك كل قطب ثقايف، شامال وجنوبا 
وجبال وشوفا وبقاعا، مرجعيته ورشعيته. يجب ان يأيت وقت قريب يشعر ابن بريوت بأنه 
يخرس الكثري اذا مل يذهب ملشاهدة انتاجات محلية يف املناطق، مثل ذاك املعرض يف بعلبك 
او برشي، تلك املرسحية يف طرابلس او بنت جبيل او زحلة، ذلك االستعراض املوسيقي 

الراقص يف عمشيت او بعقلني... 
يف بساطة، ألن االبداع والثقافة هام صامم امان النهضة الوطنية والهوية الوطنية والتقدم 
والحضارة والتنمية والسلم االهيل. يف بساطة ألننا ال نستطيع الحديث عن "نهضة" لبنانية 

طاملا تحتكر بريوت 90 يف املئة من الحركة الثقافية، فيام سائر لبنان صحراء قاحلة.
سمري مراد

نقطة على السطر
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الشعرية  واالمسيات  واملعارض،  والندوات 
واملوسيقية والرقص وعروض االفالم.

■ اعدت اخريا افتتاح "سينام ستارز" يف النبطية 
بعد حواىل ثالثة عقود عىل اقفالها، اخربنا عن هذا 

املرشوع؟ 
□ هذه التجربة هي الثانية بعد "سينام الحمرا" 
التي اعدنا افتتاحها يف صور عام 2014 بعد ثالثني 
عاما من االقفال، وبعدما كانت نشطت يف حقبتي 
العروض  اهم  وشهدت  والسبعينات  الستينات 
وعربية  افالم مرصية  من  واملرسحية  السينامئية 
"انسات سيدات" )1974( وعروض لشوشو  مثل 
ودريد لحام ورميي بنديل وغريهم. بعد ترميمها 
"سينام  شهدت  فردية،  بجهود  افتتاحها  واعادة 
الحمرا" اطالق دورات متتالية من مهرجان صور 
املرسحي والسيناميئ واملوسيقي الدويل، باالضافة 
الثقافية"، و"مهرجان  ايام فلسطني  اىل "مهرجان 
تقاوم"  السينام  و"مهرجان  االوروبية"  السينام 
و"مهرجان الربيع"، وتأسيس "محرتف تريو للفنون 
املجاين" يف املرسح والسينام والتصوير  للتدريب 

والرسم، وكل هذه الفعاليات من تنظيمنا.

■ حدثنا اكرث عن تاريخ سينام "ستارز"؟ 
الثانية.  محطتنا  اسلفت  كام  النبطية  كانت   □
الحركة  اعادة  اىل  ترمي  الثانية  املبادرة  هذه 
الثقافية والسينامئية واملرسحية اىل قلب املدينة، 
ستارز"  "سينام  افتتاح  واعادة  ترميم  خالل  من 
التي اقفلت عام 1990. شهدت هذه الصالة عىل 

الحقبة الذهبية للسينام، اذ تعود عالقة النبطية 
مع السينام اىل الثالثينات واالربعينات من القرن 
املايض، مع فرق التمثيل وجوقات العتابا وامليجانا 
التي كانت تعرض يف الهواء الطلق، اىل ان انشأ 
حسيب جابر عام 1943 السينام االوىل يف النبطية 
مرسحيتا  منصتها  عىل  وقدمت  "روكيس"  باسم 
بعد  برلك".  سفر  و"ايام  يوسف"  بن  "الحجاج 
عام، توقفت "روكيس" لتحّل مكانها سينام "امبري" 
)1944( التي اقفلت عام 1952. بعدها بادر عيل 
حسني صباح عام 1957 اىل انشاء صالة "كابيتول" 
ثم قامت يف العام ذاته دار عرفت باسم "سينام 
ابوامني" نسبة اىل كنية صاحبها، مل تعمل سوى 
اشهر قليلة. عام 1960 انشئت سينام "ريفويل" 
التي احرتقت عام 1979 بسبب الحرب. ظهرت 
يف اواسط الثامنينات "ستارز" آخر سينام يف تاريخ 
النبطية واقفلت عام 1990. متيزت هذه املرحلة 
حسني  وسعاد  حاممة  فاتن  بافالم  الذهبية 
ومحمود ياسني ونجالء فتحي، باالضافة اىل االفالم 
الغربية مثل "سبارتاكوس" واالفالم الهندية مثل 
فو.  والكونغ  الكاراتيه كربوس يل  "ولدي" وافالم 
امثال  الفنية  الوجوه  املع  الصالة  واستضافت 
ومرسيل  يونس  وهيام  وصباح  الصايف  وديع 
خليفة وانطوان كرباج وفهد بالن وسمرية توفيق، 
جنبالط  كامل  امثال  السياسة  اهل  جانب  اىل 
عرفات  ويارس  حاوي  وجورج  سعد  ومعروف 

وجورج حبش.

املغامرة.  منها  انطلقت  التي  صور  اىل  لنعد   ■

هل ميكن ان نعترب تجربتك مساهمة يف "التنمية 
الثقافية" التي يفتقر اليها لبنان؟

□ املدينة بال مرسح مكان بال حياة. من حق اي 
مرسح  فيها  يكون  ان  لبنان  يف  ومنطقة  مدينة 
تعاين  ما  معيب  وهذا  ثقافية.  ومنصة  وسينام 
متواز  غري  ثقايف  امناء  من  اللبنانية  املناطق  منه 
مقارنة مع العاصمة. صور هي سابع اقدم مدينة 
يف التاريخ فيها ثاين اكرب مرسح روماين يف العامل. 
هذا دليل عىل انها مدينة مرسح وثقافة رغم كل 
محاوالت تهميشها. صور كتبت تاريخها املرسحي 
والسيناميئ واملوسيقي، واملهم ان يستمر املرشوع 

يف االجيال املقبلة وهو هدف مرشوعنا.   

■ خطوتك جريئة ان تفتتح فضاء ثقافيا يف مدينة 
بعيدة من العاصمة بينام الفضاءات يف العاصمة 

تتناقص يوما تلو آخر؟
حياتية،  وتجربة  ومغامرة  فقر  مهنة  املرسح   □
من  نتعلم  نحن  وفرح.  واميان  حلم  ومرشوعنا 
تجاربنا ونعشق املغامرة. املطلوب ان ينظر الفنانون 
والجميع اىل املناطق عىل انها مدن ثقافة ويشاركوا 
فيها ال ان يقولوا عبارات مثل "صور بعيدة"، و"مني 
بيحرض مرسح بالجنوب؟". املطلوب من الوزارات 
املعنية دعم املشاريع يف الجنوب والشامل والبقاع 
والجبل يف حجم الدعم نفسه الذي تحصل عليه 

مناطق معينة وجهات سياسية معينة.

■ ما هي مشاريعك الجديدة؟
□ عىل صعيد السينام، وقع املرسح اخريا اتفاق 
تعاون ثقايف بني صور وبغداد عرب "مهرجان صور 
الدويل".  السيناميئ  بغداد  و"مهرجان  السيناميئ" 
صور"  "مهرجان  بني  سينامئية  رشاكة  واقيمت 
و"مهرجان الصيف السيناميئ" يف مدريد من خالل 
الثقايف  التبادل  مرشوع  نستكمل  االفالم.  تبادل 
هولندا.  يف  ريتفيلد  مدرسة  وطالب  طالبنا  بني 
املايض "سينام ستارز" كام  الشهر  افتتحنا  كذلك 
ارشت واقمنا "مهرجان لبنان املرسحي الدويل" يف 
النبطية وصور وبريوت مبشاركة 6 فرق  كل من 
اىل جانب ورش  لبنان و6 فرق من خارجه،  من 
نقيمها  التي  والفنية  املوسيقية  واالمايس  العمل 
املرسح عملني  انتج  العروض  دوريا. عىل صعيد 
من مرسح شوشو مع خرض عالء الدين هام "جّوا 

وبرّا"، و"حكاية العم شوشو".
س. م.

فريق العمل يف "مرسح ستارز" يف النبطية.
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حدث الثقافة

االكادميي والباحث واملؤرخ املوسيقي الدكتور فيكتور سّحاب يواظب عىل املجيء 
باكرا اىل مكتبه يف فردان. هنا انطلق حديثنا من كتابه الجديد عن زيك ناصيف 
ابن املوهبة الخارقة والعلم. السنوات الـ 74 مل تخمد لحظة واحدة ذلك الشغف 
الذي يتبّدى جليا عند حديثه عن املوسيقى والرتاث والثقافة العربية. هذا الباحث 
امىض اكرث من نصف حياته بني الكتب واالسطوانات، منّقبا ومؤّرخا يف جهد فردي 

لصون الرتاث املوسيقي العريب 

مؤرّخ الموسيقى العربية وأرشيف حّي للطرب األصيل
سّحاب: عندنا صلة الوصل مقطوعة بني األجيال

سمير مراد

وفيلمون  وفريوز  وصباح  الرومي  وحليم 
بدأوا  قد  كانوا  الباشا.  توفيق  وطبعا  وهبي 
ان نفّرق  الريفي. هنا يجب  بالغناء  يهتمون 
جيدا بني الغناء الريفي والغناء املََدين. امُلدن 
واملّوال  القصيدة  مثل  مختلفة  اشكاال  تغني 
فكل  العربية،  االرياف  اما  والدور.  واملوشح 
ارياف  الخاص.  بغنائها  تتمتع  منها  منطقة 
بالد الشام تغني امليجانا والعتابا، والرشوقي، 
بني  انفصال  من  نوع  هناك  كان  والقصيد. 
سكان املدينة وسكان الريف. مثال كان سكان 
بريوت وحلب ويافا وطرابلس ومدن الساحل 
مدنية  موسيقى  من  ينتج  ما  اىل  يستمعون 
الريفية  املوسيقى  يسمعون  وال  مرص،  يف 
القريبة جغرافيا منهم الن طبيعة عيش املدن 
الخمسينات،  يف  لكن  مختلفة.  انرتوبولوجيا 
الريفية  باملوسيقى  تهتامن  االذاعتان  بدأت 
الن ذلك كان مرشوعا جلبته من يافا جامعة 
»اذاعة الرشق االدىن« كحليم الرومي وصربي 
جاؤوا  الذي  االخرين  واملوسيقيني  الرشيف 
لبنان بعد النكبة. بدأوا يستلهمون املوسيقى 
مبوسيقى  والخروج  منها  لالستنباط  الريفية 
مدنية. هكذا، بدأت تظهر يف »اذاعة الرشق 
و»مّخول«  »سبع«  مثل  اسكتشات  االدىن« 
التي  الجمعية«  و»بّراد  اهربوا«  و»بارود 
حياة  عن  جميل  فني  تعبري  عن  عبارة  هي 
بالعتابا  االهتامم  ازداد  املدن.  ال  القرى 
وامليجانا واملعّنى والرشوقي، اىل ان انطلقت 
وكانت   1956 سنة  بعلبك«  »مهرجانات 
 1957 عام  العربية.  املوسيقى  من  خالية 
سهرة  ادراج  شمعون  كميل  الرئيس  طلب 

فلسطينية،  ووالدة  كرسواين  والد  كنف  يف 
)مواليد  سّحاب  فكتور  الثالث  االبن  ترعرع 
العلم  تقّدس  غنية  بيئة  يف   )1942 ــ  يافا 
الكاتب والناقد  والثقافة والرتاث، مع اخوته 
الياس وقائد االوركسرتا سليم وسمري. وّفرت 
الرضوريني  واملناخ  االدوات  الخلطة  هذه 
التوثيق  يف  القالئل  االختصاصيني  احد  ليصري 
العربية،  املوسيقى  يف  والبحث  والتأريخ 
وحفظ هذا الرتاث من االندثار، يف ظل ندرة 
انشغاالته  العريب.  العامل  يف  االهتامم  هذا 
تشّعبت يف اكرث من حقل معريف، فاصدر 22 
واملوسيقى  واالديان  التاريخ  يف  وبحثا  كتابا 
العرب«  املسيحيني  يحمي  »من  ابرزها 
)1981(، »السبعة الكبار يف املوسيقى العربية 
رحلة  قريش  »ايالف   ،)1987( املعارصة« 
الصايف«  »وديع   ،)1992( والصيف«  الشتاء 
)1996(، »موسوعة ام كلثوم« )2003 ـ ثالثة 
 14 اللبنانية  الجامعات  مجلدات(. حارض يف 
سنة، ومارس الصحافة منذ عام 1962، وعمل 
وما   ،1971 عام  منذ  والتلفزيون  االذاعة  يف 
والعلمي.  املعريف  االنتاج  عىل  يواظب  زال 
املوهوب  ناصيف...  »زيك  كتابه  صدر  اخريا 
والدة  مئوية  يف  نلسن«  »دار  عن  العامل« 
يأيت يف معظمه  الراحل. عمل  اللبناين  املعلم 
 ،)2004 ـ   1916( ناصيف  زيك  مع  مقابلة 
املوسيقار  هذا  بعوامل  االحاطة  محاوال 

واصالته وتجذره يف الرتاث. 

ناصيف...  »زيك  كتاب  اخريا  اصدرت   ■
املوهوب العامل« الذي هو كناية عن مقابلة 

عام  اجريتها  الراحل  اللبناين  املعلم  مع 
1994، ملاذا انتظرت كل هذا الوقت لنرشها، 

وما الذي قصدته بـ»املوهوب العالِم«؟ 
□ انتظرت هذه الفرتة النني مؤّرخ، واملؤّرخ 
تصفى  حتى  الزمن  مرور  دوما  ينتظر 
التي  االمور  اال  يبقى  وال  اآلنية،  االحاسيس 
تستحق ان تبقى للتاريخ. ما حصل معي يف 
صباح.  مع  ايضا  تكرر  ناصيف  زيك  خصوص 
الجسم االسايس من عميل هو حوار اجريته 
مع زيك ناصيف عام 1994. يك اشّجعه يومئذ 
له  قلت  وبالتفاصيل،  برصاحة  التحدث  عىل 
للتاريخ.  بل  للنرش  ليس  الحديث  هذا  ان 
تويف  الحديث،  هذا  عىل  سنوات  عرش  بعد 
السنة،  تلك  يف   .2004 عام  ناصيف  زيك 
الفنانة  مع  حديثا  اجريت  انني  صودف 
بعد  نفسه.  الكالم  لها  وقلت  الراحلة صباح، 
 .2014 عام  اي  صباح  رحلت  سنوات،  عرش 
قبل  االحاديث  اجري  ان  عيل  ُكتب  كأنه 
بعد  انرش  ثم  سنوات،  بعرش  الفنانني  رحيل 
علينا  الزمن  فقد فرض  الكتاب،  اما  رحيلهم. 
ناصيف  زيك  مليالد  املئوية  الذكرى  يف  نرشه 
العنوان  عن   .)1916 متوز   4( العام  هذا 
ان  املعروف  العامل«،  »املوهوب  الفرعي 
الفنانني يتمتعون بعنرصين اساسيني، وميزان 
كفة  كفة عىل حساب  اىل  مييل  دوما  الفنان 
ومقدار  املوهبة  عنرصي  هنا  اقصد  اخرى. 
يكون  ما  عادة  الفنان.  ميتلكه  الذي  العلم 
هناك  لكن  باالثنني،  يتمتعون  الفنانون 
املوهبة  تغلب  وهبي  فيلمون  مثل  فنانني 
ضخمة  مبوهبة  يتمتع  كان  شخصيتهم.  عىل 

وازنة،  عنده  العلم  كفة  تكن  ومل  وعفوية، 
العلم  كفة  ان  الباشا  توفيق  عند  نرى  بينام 
عنده اوزن بكثري من املوهبة التي هي ايضا 
عظيمة بال شك. اما زيك ناصيف فكان يتمتع 
يف  الوحيد  انه  اظن  العنرصين.  بني  بتوازن 
االخوين  مثل  املوسيقيني  كبار  بني  لبنان 
رحباين وتوفيق الباشا وفيلمون وهبي وحليم 
العنرصين:  بني  شديدا  توازنا  ميتلك  الرومي 
موهبة خارقة وحقيقية وعلم دقيق باالمور. 
حني كنا نجلس معه ونطرح عليه اسئلة جد 
التي  العبارات  بابسط  يفرسها  كان  صعبة، 

تحتاج اىل معرفة وعلم كبريين.

حوارك  نرش  تعتزم  هل  صباح،  اىل  لنعد   ■
معها؟

قرار  انتظار  يف  جاهزا  صار  كتابها  اجل،   □
من النارش، لكن اتصور انه سيصدر عن »دار 
مرور  يسّجل  الذي  الثاين  ترشين  يف  نلسن« 

سنتني عىل وفاتها.

ذكرت  ناصيف،  زيك  عن  كتابك  سياق  يف   ■
العالقة  نوع  عن  تخربنا  هال  جارك.  كان  انه 

التي جمعتكام؟
فوق  الطيونة  دّوار  عند  يقع  بيتنا  كان   □
صوب  الدوار،  بعد  يومها.  الخيل  اسطبالت 
الشياح، يف اول الطريق اىل اليسار، كان يقع 
بيت زيك ناصيف املحاط ببستان. كان يعيش 
وسليم  الياس  اخواي  كان  والدته.  مع  هناك 
عن  السؤال  موضوع  يف  مني  اكرث  مبادَرين 
اصغرهم.  وانا  االسطوانات،  املوسيقى ورشاء 
كانا يتابعان املهرجانات واالصدارات واالغاين 
اللبنانية.  االذاعة  يف  تصدر  التي  الجديدة 
من  اساسيا  مصدرا  االذاعة  كانت  يومذاك، 
مصادر السمع بالنسبة اىل املستمع املواظب. 
االذاعة  يف  تظهر  بدأت  الخمسينات  يف 
اللبنانية و»اذاعة الرشق االدىن« االغاين التي 
ناصيف  وزيك  رحباين  االخوان  فيها  اشرتك 

كتابي عن صباح جاهز، 
ويتوقع ان يصدر في 

الثاني  تشرين 

تعّرف زكي ناصيف 
الى اعمال سالمة حجازي 

وسيد درويش بفضل 
والد دريد لحام

االكادميي واملؤرخ املوسيقي الدكتور فيكتور سّحاب. 

ليال لبنانية ضمن الربنامج. يف هذه املرحلة، 
مل  ذلك،  قبل  االعامل.  نسمع هذه  بدأنا  كنا 
وام  الوهاب  عبد  اعامل  سوى  نسمع  نكن 
فوزي  ومحمد  املطلب  عبد  ومحمد  كلثوم 
وفريد االطرش، اي موسيقى مدنية مع بعض 
يف  كانت  التي  اللبنانية  املدنية  املوسيقى 
ونقوال  وهبي  فيلمون  اعامل  مثل  بداياتها 
منذ  اننا  وباعتبار  الصيداوي.  وسامي  املّني 
صغرنا يف البيت كان لدينا فونوغراف ونتابع 
وكل  واسمهان  كلثوم  وام  العربية  املوسيقى 
هنا  يحصل  ما  نتابع  بدأنا  ينتج يف مرص،  ما 
من باب الفضول. مل نكن نتخيل اننا سنصدر 
سيصبح  اّنه  يتخيل  سليم  كان  وال  كتبا، 
زرنا  حينئذ  هواة.  مجرّد  كنا  اوركسرتا.  قائد 
عنده  وملسنا  جارنا،  انه  بحكم  ناصيف  زيك 
مبسط.  نحو  عىل  االمور  رشح  عىل  القدرة 

ومقدم  معّد  انا  كنت   ،1973 سنة  يف  ايضا 
اللبنانية  االذاعة  يف  املبارش«  »البث  برنامج 
واحمد  رشارة  ورياض  صليبي  اييل  مع 
املشنوق  ومحمد  الكردي  ومحمد  العيش 
الربنامج.  يف  ستة  كنا  وزيرا.  اآلن  صار  الذي 
كان  الذي  خازن  رامز  الراحل  كّلفنا  يومئذ، 
نعد حلقات  ان  االعالم  وزارة  عاما يف  مديرا 
املوسيقى  عندها  اخرتت  اللبناين.  الرتاث  عن 
لويس  االب  فزرت  علمي،  باستطالع  وبدأت 
يف  املوسيقى  معهد  عميد  كان  الذي  الحاج 
جامعة الروح القدس يف الكسليك، كام زرت 
نفسه  السؤال  عليهام  طرحت  ناصيف.  زيك 
ُذهلت  اللبناين.  املوسيقي  الرتاث  عن جذور 
اختالف  مع  واحدا  االثنني  جواب  كان  حني 
الحاج  لويس  االب  خلفيتهام.  بحكم  اللغة 
ال  ان  يل  قال  دين  ورجل  راهب  هو  الذي 
اللبناين، فام نسمعه من تراث  للرتاث  وجود 
ذو جذور رسيانية. اما زيك ناصيف، فاجابني 
عقيدة  اىل  امليال  هو  السياسية  بلهجته 
بان  االجتامعي  القومي  السوري  الحزب 
بالد  تراث  جذور  هي  اللبناين  الرتاث  جذور 
بنا وحدنا.  تراثا خاصا  الشام، ونحن ال منلك 
اكتشفت الحقا ان كالمه كان كالم رجل عامل 
عامل  اىل  اضافة  وجذور،  عمق  ذي  وعارف 
املوهبة. حني بدأت اعمل يف كتايب »التقاليد 
فلسطني  يف  الشعبية  والحرف  واملعتقدات 
التقاليد  ان  اكتشفت   ،)1990(  »1948 قبل 
يل  بذلك  فثبتت  لبنان،  يف  ذاتها  فلسطني  يف 

صحة نظرية زيك ناصيف ورؤيته.

يف  القالئل  االختصاصيني  احد  انت   ■
املوسيقى  دراسة  يف  العريب  والعامل  لبنان 
وتوثيقها ونقدها، ما الذي اخذك اىل البحث 

املوسيقي؟ 
يف  مواظب.  ومستمع  موسيقى  هاوي  انا   □
البداية. جدي كان  الجو مهيأ منذ  بيتنا كان 
الله  عطا  الربوتستانتي  الفلسطيني  القس 
َزَبانة. كان ميلك كمنجتني وآلة بيانو. يف سنة 
يبيك  فصار  بكرسها  االرسائيليون  قام   1948
متعلقا  كان  ابنائه.  من  اوالدا  فقد  انه  قائال 
شاعرا وخطاطا.  ايضا  وكان  باملوسيقى،  كثريا 

تعّلمنا منه ومن اخوايل ومن والدي ايضا 
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العربية،  املوسيقى  يحبون  كانوا  الذين 
العربية،  املوسيقى  تحب  والديت  كانت  بينام 
كانت  الكالسيكية، النها  املوسيقى  ايضا  لكن 
موسيقى  اىل  تستمتع  وكانت  بروتستانتية، 
الربوتستانتية  والرتاتيل  الدينية  وهايدن  باخ 
الكالسيكية  املوسيقى  روح  تحوي  التي 
سليم  رجع  ذلك، حني  اىل  الراقية.  االوروبية 
عىل  اجربين  لالوركسرتا،  قائدا  موسكو  من 
االشرتاك يف »فرقة بريوت للموسيقى العربية« 
التي هي فرقة موشحات شّكلها يف لبنان سنة 
1979. كان يومئذ يعاين من ضعف يف الفرقة 
تأسست  تالميذ.  كانوا  اعضاءها  ان  اىل  نظرا 
والدة  عىل  سنة   35 بذكرى  لالحتفال  الفرقة 
العريب«. كانت فرقة مناَسبة  الثقايف  »النادي 
ال دامِئة. جمع اعضاء الفرقة من تالميذ مركز 
يف  نقصا  هناك  ان  وجد  الرتبوي.  البحوث 
انهم  الرجال، خصوصا  لناحية عنرص  الجوقة 
ما كانوا حافظني للرتاث الذي اراد تقدميه، اذ 
كان يعتزم تقديم 20 عمال قدميا من مخزون 
حافظا  عنرصا  اراد  املوسيقي.  العريب  الرتاث 
جيدا للرتاث يك يقود جوقة الغناء وميسكها. 
لذا، اجربين يومها عىل ان العب هذا الدور. 
رياض  تويف  حني  الحديث،  يف  اتوّسع  ال  ويك 

تبلغ  الفرقة  كانت   ،1981 عام  السنباطي 
اتصلت  فيها،  منشدا  رصت  وكنت  سنتني، 
طالبة  لبنان  يف  البارزة  الصحف  احدى  يب 
رحيل  عن  يكتب  ان  سليم  اخي  ابالغ  مني 
رفض  سليم  لكن  الكبري،  املرصي  املوسيقار 
بدأت مسرييت يف  انا، وهكذا  فكتبت  يومئذ، 

الكتابة يف مجال املوسيقى. 

اىل  العربية  املوسيقية  املكتبات  تفتقر   ■
يف  والـتأريخي.  والتحلييل  البحثي  العمل 
سياق  يف  الجهد  هذا  اهمية  هي  ما  رأيك 

املوسيقى؟ تطور 
ذلك،  اهمية  مدى  تعرف  ان  اردت  اذا   □
درويش،  لسيد  تقديرنا  بني  الفارق  اىل  انظر 
االن، وبني  الوهاب  او عبد  او محمد عثامن 
تقدير اوروبا لبيتهوفن وباخ وموزار. السبب 
االجيال،  بني  عندهم  وصل  صلة  هناك  ان 
وهذه الصلة هي املؤرخون والنقاد واملدارس 
يف  الرتاث  هذا  تدريس  عىل  تواظب  التي 
صلة  عندنا،  املتتالية.  لالجيال  معاهدها 
التي  العوامل  هذه  الن  مقطوعة  االجيال 
واملدارس  والنقاد  املؤرخني  اي  االجيال  تصل 
موجودة.  ليست  االعالم  ووسائل  املوسيقية 

البناء  اىل  مرة  كل  تحتاج  تراثك،  تفقد  حني 
من جديد، وهذا يؤدي اىل انخفاض املستوى. 
اما االمم الحية واملتقدمة، فتبني عىل تراثها، 

فيعلو البنيان. وهذا امر طبيعي.

عبد  محمد  بفن  خاصة  عالقة  لديك   ■
دور  وما  الرتاث؟  بهذا  عالقتك  ما  الوهاب. 

عبد الوهاب يف نهضتنا املوسيقية؟
□ عبد الوهاب هو الذي صنع اعىل مستوى 
هو  العريب.  العامل  يف  والغناء  املوسيقى  من 
يف  موسيقي  اهم  او  مغن  اهم  فقط  ليس 
غريبة.  عاملية  ظاهرة  هو  بل  العريب،  العامل 
تجويد  هو  العريب  املدين  الفن  اسس  اهم 
وعبد  القصبجي  ومحمد  كلثوم  فأم  القرآن، 
ابناء  او  مقرئني  كانوا  والسنباطي  الوهاب 
التجويد  مدرسة  ليس صدفة.  وهذا  مقرئني. 
الحاجز،  الحجاب  مترين  يف  اساسية  القرآين 
املقامية،  والسكك  املقامات  عىل  والتدريب 
الحروف،  مخارج  وتحسني  الَنَفس،  ومترين 
التجويد  عنارص  اهم  من  راقيا.  فنا  يوّفر  ما 
لسورة  لحن  يوجد  ال  االرتجال.  ايضا  القرآين 
يرتجل  املقرئ  مثال.  البقرة  سورة  او  مريم 
هذه  الخاطر.  عفو  ومن  نفسه،  من  اللحن 

اخرى  حضارات  يف  املوجودة  غري  امليزة 
ملحنا  العريب  املغني  جعلت  العمل،  يف 
الحضارة  يف  نشأت  لذلك،  عينه.  الوقت  يف 
املتمثلة  الغريبة  الظاهرة  تلك  العربية 
اي  ملحن،  اهم  ايضا  هو  مغن  اهم  ان  يف 
املوسيقى  تطوير  يخص  ما  يف  الوهاب.  عبد 
كثريون  يعرف  ال  كام  الوهاب  عبد  العربية، 
العربية  القصيدة  الذي طّور  ويا لالسف هو 
وليس رياض السنباطي كام هو شائع. صحيح 
العربية،  للقصيدة  عظيم  مطّور  االخري  ان 
عبد  بدء  عىل  سنوات  عرش  بعد  جاء  لكنه 
من  العربية  القصيدة  تطوير  مسار  الوهاب 
»الجندول«  اىل   )1927( الوادي«  جارة  »يا 
قول  يف  السنباطي  يبدأ  ان  قبل   )1939(
الوهاب  عبد  ان  كام  القصيدة.  يف  كلمته 
يكن  مل  فاالخري  املستقل،  املوال  مؤسس  هو 
بدأ  االسطوانة.  صدور  قبل  مستقال  وجوده 
اغنية  كناية عن  يؤدي مواويل  الوهاب  عبد 
هنا  الغنائية.  للوصلة  متهيدا  وليس  مستقلة 
يف  كان  الذي  للموال  املقامي  الدور  تغرّي 
للوصلة  للتحضري  نفسه  املقام  يلتزم  املايض 
الوهاب  عبد  نفسه.  املقام  عىل  تأيت  التي 
املوال  يف  مقامية  وتلوينات  تحويرات  اجرى 

الواحد مثل »اليل راح راح« و»شجاين نوحك 
يا بلبل« وغريهام، وقد انجز حوايل 17 مواال 
السينام  اسس  الذي  هو  وايضا  مستقال. 
من  التهرّب  استطيع  وال  مؤرخ  انا  الغنائية. 

هذه املسألة.

■ يف خصوص التجويد القرآين، هل تعّلم زيك 
التجويد؟ ناصيف 

لكن مصادر  يتعلمه.  مل  ناصيف  زيك  كال،   □
اسطوانات سالمة  آتية من  املوسيقية  ثقافته 
صديق  كان  فوالده  درويش،  وسيد  حجازي 
دريد  السوري  الفنان  والد  اللحام  محمد 
اىل  دوريا  يذهب  جلد  تاجر  وكان  لحام. 
الشام. كان يتبادل مع محمد اللحام البضاعة. 
بعض  مع  فونوغراف  آلة  اللحام  اهداه  وقد 
االسطوانات لسالمة حجازي وابو العال محمد 
هذا  ان  ناصيف  زيك  قال يل  درويش.  وسيد 
االمر شكل بداية نشوئه املوسيقي اىل جانب 
كام  والدته،  تغنيها  كانت  التي  الفراقيات 
القرية خالل  الدبكات يف  بعض  يشاهد  كان 
الصيف. قال يل ايضا ان تجويد القرآن مل يكن 
القول  شئنا  اذا  اال  ثقافته،  من  اساسيا  جزءا 
التجويد  مدرسة  من  آت  حجازي  سالمة  ان 

املقرئون يف مشغرة مسقط زيك  كفرع منها. 
بالتايل  الشيعية،  الطائفة  يتبعون  ناصيف 
االسلوب  ضمن  يندرجان  والتجويد  فاآلذان 
الشيعي، وليس عىل طريقة املقرئني املرصيني 
الذين هم اساس مدرسة تجويد القرآن التي 
درويش  وسيد  الوهاب  عبد  منها  تخّرج 

والسنباطي. القصبجي  ومحمد 

■ خالل حديثنا عاد اكرث من مرة اسم الفنان 
الراحل فيلمون وهبي؟

كتابا  انجز  ان  استطيع  ال  لالسف  ويا   □
املعلومات  تنقصني  اذ  وهبي  فيلمون  عن 
الرومي.  حليم  الراحل  وعن  عنه  الكاملة 
ففي  فيلمون وهبي،  كتاب عن  انجاز  يجب 
عىل  حافظ  االرياف،  موسيقى  متدين  عرص 
ال  مدنية  اغنيته  املدنية.  املوسيقى  شعبية 
مرسحيتها،  تختتم  فريوز  كانت  حني  ريفية. 
»يا  يغنون  وهم  منها  يخرجون  الناس  كان 
دارة دوري فينا« التي لحنها فيلمون او »عىل 
جرس اللوزية«. كانت تعلق يف ذهنهم اغنية 
فيلمون اكرث من اي يشء آخر. فيلمون كان 
عىل صلة غريبة بالناس. صلة متدفقة. مبجرد 

ان ينجز لحنا يلقى قبوال كبريا عندهم.

الجمهور غير املثقف 
ال يمكن ان ينتج عباقرة 

موسيقيني

حافظ فيلمون وهبي 
على شعبية املوسيقى 
املدنية في عصر تمدين 

االرياف موسيقى 
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تحتل الكتابة الدرامية النسائية، يف الوقت الحارض، الصدارة يف لبنان، وتشكل 
ما يشبه الظاهرة التي تفرض التساؤل حول اسبابها. املعنيون باالمر يعرفون 
خفايا اللعبة التي يتحكم بها املنتج وميلكون الجواب، ومفاده انه بات يفضل 
النسائية العامله نظرا اىل قدرة املرأة عىل فهم معاناة بنات جنسها.  الكتابة 

تاليا ستوصل الرسالة بطريقة افضل من الرجل 

تلفزيون

ظاهرة الكتابة الدرامية عند النساء مل تشمل 
واملخرجات  الصحافيات  بل  فقط،  املمثالت 
الخاصة.  وظروفها  قصتها  منهن  لكل  ايضا. 

بعدما أخلى الكّتاب الرجال المكان لهّن
الكتابة الدرامية النسائية: ظاهرة أم مصادفة؟

كل  بتمثيل  تقوم  الدراما  كتابة  يف  املمثلة 
الشخصيات املوجودة يف النص. اما الصحافية 
من  ناتجا  شعورا  الكتابة  هذه  اعطتها  فقد 

قبل،  من  موجودة  تكن  مل  شخصيات  خلق 
كان  املخرجة  الخيال.  طريق  من  فاوجدتها 
االلتقاء  اجل  من  الكتابة  عامل  اىل  ذهابها 
بشخصيات تحركها كام تريد، الن للكاتب يف 
نظرها قدرة السيطرة عىل اشياء يف الحياة ال 

يستطيع احد سواه امتالكها. 
حاورت  وخلفياتها،  الظاهرة  اسباب  لتوضيح 
"االمن العام" كاتبات الدراما منى طايع وكلود 

صليبا ونادين جابر.

املقال

ال يشء يف الحياة يأيت من فراغ او من دون معنى. ليس من العبث ان يأخذ 
االنسان قرارات لتغيري مجرى حياته من الجذور، هكذا سدى. إما هو يف حال 
عدم رضا عن نفسه وموقعه يف املجتمع، واما هو، يف االساس، كان يبحث عن 

وضع افضل فانتظر الوقت املناسب لقطف اول مثرة. 
ظاهرة كاتبات الدراما النسائية يف لبنان حقا ظاهرة. ليس صحيحا ان ال تفسري 
لها او اتت مصادفة. هذا الكم من االعامل التلفزيونية والسينامئية منذ سنوات 
يؤكد مقولة  "انا موجود بالفعل وليس فقط بالكالم او بالربوباغندا االعالمية". 
عندما سنحت الفرصة املنتظرة والظروف التي ساعدت عىل التمسك بها فرتة 
انتاجها الشخيص، واصبحت  اطول، فرضت كل كاتبة دراما نفسها من خالل 
املنتج  ان  املسألة، هو  ايضا يف هذه  الصحيح  املرحلة.  املنافسة عنوان هذه 
فعل فعله لتغيري هذا املسار، ولوال اميانه باملرأة ومبا ستعطيه من انتاج مبدع، 

ملا كنا شاهدنا هذه الظاهرة اليوم التي نبحث عن اسباب نشوئها. 
مبوقف واضح تغريت الصورة التي اعتاد عليها اللبنانيون منذ االطاللة االوىل 
للتلفزيون يف لبنان، ومل يعد تصّدر املرأة الكاتبة املوقع االول يف هذه االعامل 
كأنه تعد عىل موقع الغري. ما عادت ظاهرة اليوم مجرد زوبعة يف فنجان كام 
الكتابة  واجهة  تصّدر  املرأة عىل  قدرة  من  مقللني  للبعض وصفها،  يحلو  قد 

الدرامية. 
يف الواقع، ما من يشء سلك مسلكا واضحا يف الحياة واثبت جدارته يتوقع له 
نهاية يف وقت قريب. الكاتبات تركن مهنا احببنها، واخرتن طريقا، رمبا، اكرث 
مشقة من قبل بعد ايجاد املكان االفضل لهن الثبات الذات. وكام يقال، ان 
لكل انسان مكانه يف الحياة، لكن املهم ان يعرفه ويبحث عنه ليجده. وهذا 

ما حصل مع معظم كاتبات الدراما اللبنانية.
العامل،  نحو هذا  االتجاه  الكاتبات  التي حتمت عىل  والدوافع  الخلفيات  اما 
فمختلفة بني كاتبة واخرى. ورغم هذا االختالف، هناك قاسم مشرتك بينهن، 
هو شغف الكتابة وحب الفن منذ الصغر. املهن السابقة لبعض كاتبات الدراما 
تدور يف فلك الفنون. اما العامل املوحد، فهو املعاناة التي جعلن منها حافزا 

للسري نحو ما هو افضل بغية تخطيها ونسيانها. 
الهدف اخذت مسألة تربع  ـ  النقطة  الوصول اىل  الواقع. لكن بعد  هذا هو 
النساء عىل عرش الكتابة الدرامية بعدا آخر بتحولها اىل قضية منافسة من اجل 

البقاء مدة اطول عىل هذا العرش.

دنيز مشنتف 
denise.mechantaf@gmail.com

الظاهرة تقول: 
أنا موجودة

كتابة  نحو  واتجهت  التمثيل  عن  تخليت   ■
الدراما. ماذا وراء خيارك هذا؟ 

حينها  واخرتت  صغري،  منذ  الكتابة  بدأت   □
القصرية. رغم هذا  والقصص  الخواطر  اسلوب 
الدراما.  كتابة  عندي  واردا  يكن  مل  التوجه 
لكن املعاناة التي عشتها يف الثامنينات، الفرتة 
كتابة  اىل  دفعتني  فيها،  التمثيل  بدأت  التي 
الدراما. فام قدم يل من نصوص حينها مل يكن 
رديئة  نصوصا  كانت  اريده.  الذي  املستوى  يف 
ومليئة بالثغر. وهذا ما اوحى ايل بهذا التوجه، 
وقلت لنفيس ما دمت قادرة عىل نقد النصوص 
واالدوار التمثيلية ساكون قادرة، رمبا، عىل كتابة 
الدراما، خصوصا بعد التشجيع الذي لقيته من 

املخرجني ميالد الهاشم وانطوان رميي.
     

■ هل اعتمدت يف كتابتك عىل علم السيناريو 
ام اكتفيت باالمر كهواية؟ 

□ اعتمدت عىل هوايتي الننا نفتقر اىل مثل 
هذه الدراسة  يف لبنان. 

اختيار  التمثيل عىل  اي مدى ساعدك  اىل   ■
النصوص الفضىل  يف كتاباتك؟

رضورة،  او  رشطا  ليست  املسألة  هذه   □
ان  علام  النجاح.  عامل مساعد عىل  بل هي 
املمثلة عندما تكتب الدراما تقوم بتمثيل كل 
الشخصيات املوجودة يف النص وليس شخصية 
واحدة كام يحصل يف االدوار التمثيلية. اهمية 
التمثيل  عىل  مقترصة  ليست  الناحية  هذه 
كان  اذا  الذي  املخرج  ايضا  تشمل  بل  فقط، 

طايع: هبوط مستوى الدراما
اوحى الّي بالكتابة التلفزيونية

عندما تكتب املمثلة 
الدراما تقوم بتمثيل كل 

النص شخصيات 

الكاتبة منى طايع.

ميتلك املوهبة وحس التمثيل ينجح يف عمله. 
يحبون  عموما،  لبنان،  يف  املخرجني  ان  علام 

التمثيل. 

■ ما هو تفسريك لغزارة االنتاج عند كاتبات 
الدراما يف لبنان؟

□ ال ادري ان كنت قد فتحت لهن الطريق، 
علام ان لدينا مواهب كثرية عىل هذا الصعيد، 
اما  ايضا.  الرجال  بل  فقط  النساء  اقصد  وال 
الكتابة  نحو  االتجاه  سبب  عن  السؤال 
الدرامية النسائية بوجود كّتاب رجال مهمني، 

فجوابه انه مسألة عرض وطلب. 

■ ما هو تقييمك  ملستقبل الدراما يف لبنان، 
واي دور للكاتبات فيه؟ 

او  موسام،  يكون  رمبا  االن  فيه  نحن  ما   □
مواهب  ايضا  هناك  لكن  رصعة.  يقال  كام 
ايل،  بالنسبة  حتام.  ستظهر  الشباب  لدى 
احتالل املرأة هذا املوقع يف الكتابة الدرامية 
اعتربه  مصادفة، علام ان عددهن ليس كبريا. 
الدراما يف لبنان تطورت كثريا ونجحت، وقد 
تنظر  العربية  التلفزيون  محطات  بدأت 
اليها جديا. مثة عامل مهم دخل اىل الدراما 
االنتاجات  هو  االخرية،  الفرتة  يف  اللبنانية 
وهذا  العريب،  والعامل  لبنان  بني  املشرتكة 
الذي  الليل"  "امري  مسلسل  يف  سرتونه  ما 
سيبدأ عرضه الشهر الجاري. وهو يضم، اىل 
املمثلني اللبنانيني، ممثلني مرصيني وسوريني،  
واعتربه اضخم املسلسالت يف تاريخ الدراما 
اللبنانية من الناحية االنتاجية. سيكون سفري 
اىل  طريق  وفاتحة  رسميا  اللبنانية  الدراما 

العامل العريب. 

يف  اللبنانية  الدراما  اليه  تفتقر  الذي  ما   ■
الوقت  الحارض؟ 

هذه  فدائيني.  منتجني  اىل  تحتاج   □
االعامل تتطلب تسويقا اكرب واوسع لتنترش 
املنتج  اليه  يحتاج  ما  كل  العريب.  العامل  يف 
ال  التسويق.  بهذا  للقيام  الحامسة  هو 
وال  املخرجني  وال  الكّتاب  ال  ينقصنا،  يشء 
العامل  يف  االهم  اعتربهم  الذين  املمثلني 
اىل  بالنسبة  متفائلة  انا  طبعا  العريب. 

مستقبل الدراما يف لبنان.
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الكتابة  لظاهرة  الشخيص  تحليلك  هو  ما   ■
االعامل  عىل  املسيطرة  النسائية  الدرامية 
الفرتة  التلفزيونية والسينامئية كلها تقريبا يف 

االخرية؟
□ تحليل هذه الظاهرة يحتاج اىل وقت ملعرفة 
اسبابها. صحيح ان الكاتب الرجل انكفأ قليال 
ورمبا  االخرية،  السنوات  يف  الكتابة  هذه  عن 
يعود هذا االمر اىل اسباب شخصية او انتاجية. 
لكن ما اعرفه انا شخصيا هو ان املنتج اصبح 

يفضل الكتابة النسائية العامله.

■ ما  اسباب هذا التفضيل؟ 
من  داخلها  يف  الكاتبة  تحمله  ما  الن   □
احاسيس ورقة وقدرة عىل فهم املرأة ومعاناتها 
الرسالة  ستوصل  بأنها  احساسا  املنتج  اعطى 
الرجل. هذا االمر صحيح،  بطريقة افضل من 
الن  الحقيقة  عن  الكاملة  الصورة  ليس  لكنه 
الرجال يف املقابل يبدعون يف الكالم عن النساء. 
اعطي مثال عىل ذلك الشاعر نزار قباين الذي 
مل يستطع احد مثله فهم املرأة، واليشء نفسه 

ينطبق عىل الكتابة الدرامية.

■ ملاذا تخليت عن الصحافة وتفرغت لكتابة 
السيناريو؟

□ مثة حاجة داخلية دامئة اىل التعبري عام يف 
نفوسنا، واملسألة تبدأ من حبنا للكتابة كهواية، 
يف االساس، نختارها مهنة لنا يف ما بعد. انتقايل 
من الصحافة املكتوبة اىل كتابة الدراما كان يف 
الوقت املناسب، وبعد تعلم اصول السيناريو 
املهم يف  االنرتنت. لكن  من خالل دروس عرب 
استمتاع  به من  املوضوع هو ما شعرت  هذا 
بعد كتابة اول مسلسل تلفزيوين يل حمل اسم 
"لوال الحب". قلت يف نفيس حينها هذه هي 
مهنتي، وهنا اريد ان اكون، الن ما احسست 
يف  به  اشعر  مل  السيناريو  كتابة  اثناء  يف  به 
الدراما  اياه كتابة  الصحايف. ما اعطتني  عميل 
السينام،  مجال  يف  خصوصا  رائع،  شعور  من 
موجودة  تكن  مل  شخصيات  خلق  من  ناتج 
من  الحياة  يف  اوجدتها  آخر  مبعنى  قبل،  من 

لكنك  فيه،  وتخصصت  االخراج  احببت   ■
اخرتت كتابة الدراما. كيف كان هذا التحّول؟

□ من رشوط التخرج اعداد فيلم قصري مدته 
حلقة  تقديم  يف  رغبت  لكنني  دقائق،  عرش 
تحقيق  عىل  ساعدين  ما  ساعة.  نصف  مدتها 
والخواطر  الشعر  لكتابة  حبي  الرغبة  هذه 
كتابة  الفيلم  هذا  فاعددت  صغري،  منذ 
واخراجا. عندما انهيته عرضته يف فرتة التخرج 
املنتج زياد شويري به،  املنتجني. اعجب  عىل 
فكانت انطالقتي االوىل من خالله يف مسلسل 

"غزل البنات".

التي  النساء  عند  الدرامية  الكتابة  ظاهرة   ■
برزت يف الفرتة االخرية، ما هو تفسريك لها؟ 

□ ال تفسري لها الن الكتابة ال جنس لها. لكن 
عن تصّدر النساء يف الوقت الحارض هذا املوقع 
اعتقد انها مصادفة الن الفرصة امامهن سانحة 
الرجال.  الكّتاب  امام  سانحة  هي  مام  اكرث 
املرأة من  به  تتمتع  ما  اىل  تعود  املسألة هنا 
حس مرهف تتطلبه الكتابة، واعتقد ان هذه 
الدراما عىل  كاتبات  التي ساعدت  امليزة هي 
الوصول اىل هذا املوقع. وكالمي هذا ال يعني 
الن  اطالقا،  الرجل  الكاتب  قدرات  يف  الشك 
هذه املسألة، وفق اعتقادي، متعلقة مبن ميلك 

احساسا اكرب يف هذا املجال. 

عىل  االخراج  يف  تخصصك  ساعدك  هل   ■
كتابة  يف  واملشاهد  الشخصيات  تركيب 

السيناريو؟ 
يدرس  فمن  كثريا.  منه  استفدت  طبعا   □
االخراج يصبح قادرا عىل رؤية عمله مسبقا، 
املمثل  تحركات  حتى  التفاصيل،  ادق  ويف 
يراها يف اثناء كتابته السيناريو. مع هذا الواقع 
تصبح طريقة العمل مختلفة واكرث نضجا، الن 
الصورة  يرى  كاتبا،  يصبح  ان  وقبل  املخرج، 

بوضوح اكرث.

■ ما الهدف من وراء ما تكتبينه يف الدراما؟ 
□ احب الذهاب اىل عامل الكتابة الن متعتي 

طريق الخيال. هذا الخيال الذي استعمله هو 
كالسحر يف هذه املهنة املشابهة لكتابة الرواية 
او القصة، وما يجوز يف كتابة الدراما ال يجوز 
يف مهنة الصحافة. شخصيا، اجد نفيس يف عامل 
الخيال، وهذا يناقض االشياء الواقعية والعلمية 

التي تتطلبها مهنة الصحافة. 

■ ما هو تفسريك لتزايد عدد كاتبات الدراما يف 
لبنان يف السنوات االخرية؟

الحامسة  تخلق  جدا  جميلة  الكتابة  مهنة   □
يف داخل املرأة التي تحب عامل الفكر والقراءة 
والكتابة وتدفعها اىل االنخراط فيه. اعتقد ان 
حدث  لبنان  يف  الدراما  كاتبات  عدد  ازدياد 
من  عددا  اكرث  انهن  يعني  ال  وهذا  مصادفة، 
الصحيح.  هو  العكس  ورمبا  الرجال،  الكّتاب 
يف  بارزة  ليست  الكّتاب  هؤالء  اسامء  لكن 

يف الحياة هي االلتقاء بالشخصيات يك اراها، 
لدى  اريد.  كام  واحركها  معها،  واتعاطى 
الحياة  يف  اشياء  عىل  السيطرة  قدرة  الكاتب 
ال يستطيع احد سواه امتالكها، وعندما ميتلك 
السيطرة  بهذه  ويشعر  القوة  هذه  الشخص 
يعيش شعورا جميال. من جانب آخر، اسعى 
من خالل كتابة الدراما اىل تحقيق ذايت واثباتها 
امام الناس، واثبات موهبتي ايضا من طريق 
تقديم مسلسل جميل، او ايصال رسالة معينة، 

او القول انني قادرة عىل النجاح. 

علم  عىل  الدراما  كتابة  يف  استندت  هل   ■
السيناريو ام اكتفيت باملوهبة؟ 

□ يف دراستي االخراج تعلمت كتابة السيناريو 
كامدة من مواد اختصايص حيث درسنا طريقة 

صليبا: احاول اخذ الدراما 
الى... هوليوود

جابر: الكتابة ال جنس لها
واملسألة حس املرأة

ما يجوز في كتابة 
الدراما ال يجوز 

في مهنة الصحافة

اسعى من خالل 
كتابة الدراما الى تحقيق 
ذاتي واثباتها امام الناس

الوقت الحارض، واعاملهم مل تر النور بعد، ومن 
املمكن ان تنقلب هذه اآلية يف السنة املقبلة.

كتابة  تعلمك  التي عشتها يف فرتة  املعاناة   ■
تأسيس  اىل  دفعتك  االنرتنت  عرب  السيناريو 
هاّل  السيناريو.  كتابة  لتعليم  "سيناري"  رشكة 

حدثتنا عن مرشوعك هذا؟ 
بنقص  شعرت  الدراما  كتابة  بدأت  عندما   □
كبري يف العودة اىل مراجع حول كتابة السيناريو 
وال  املادة،  هذه  تدرّس  جامعة  فال  لبنان.  يف 
 2014 عام  قراري  فاتخذت  يساعدين.  كاتب 
الكّتاب  الدور من اجل مساعدة  اللعب هذا 
وقد  املهنة.  هذه  مامرسة  يف  الراغبني  الجدد 
بدأت معهم، منذ تأسيس "سيناري"، يف ورش 
هذه  يف  والالفت  شخصية،  وتدريبات  عمل 
املختلفة.  الجامعية  اختصاصاتهم  املسألة 
تشجيع  "سيناري"  تأسيس  من  االساس  هديف 
الرتبية عىل االلتفات اىل هذا املوضوع  وزارة 
جهتي  من  الجامعية.  املناهج  اىل  الدخاله 
الذي  الدراما اىل املكان  احاول ان آخذ كتابة 
وصلت اليه هوليوود، اي اىل العمل الجامعي 
يف كتابة السيناريو يك نصل اىل وقت لن نرى 
فيه اسام واحدا موقعا عىل كل عمل درامي 

بل اسامء عدة.

كتابة مسلسل، وتقطيع املشاهد فيه، وتحضري 
الشخصيات، وبناء خلفية لها وجعل االحداث 

منطقية. 

طريق  من  الوصول  تريدين  مكان  اي  اىل   ■
اعاملك؟ 

□ ساظل اكتب عام يزعجني ويزعج املجتمع. 
اىل  اصل  لكل يشء ومستعدة ألن  انا جاهزة 

الحد االقىص يف طرح االشياء. 

التخصص يف االخراج فتعلمته  ■ كان حلمك 
احببته،  الذي  املجال  يف  تعميل  مل  ملاذا  رسا. 

وهل ستتولني اخراج نصوصك الدرامية؟ 
تحمل  لدي  واردا  يكن  مل  تخرجي  عند   □
اىل  اخراج مسلسل النني يف حاجة  مسؤولية 
سنوات  مخرج  مساعدة  عملت  لكنني  خربة. 
عدة، وعندما بدأت كتابة الدراما قلت لنفيس 
رمبا هذه هي فرصتي. رغم ذلك ما زلت احلم 
الكامريا  فوقويف خلف  االخراج،  اعمل يف  بأن 
يريحني نفسيا، وما احلم به حاليا هو اخراج 
ال  العمل  ضغط  لكن  كاتبته.  انا  اكون  نص 
مجال  يف  اكرب  خربة  اكتساب  عىل  يساعدين 
االخراج، فالكتابة تأخذ مني املزيد من الوقت.
د. م.

الكاتبة نادين جابر.الكاتبة كلود صليبا.
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مسرح

معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية
تخريج مسرحيني أم عاطلني عن العمل؟

يشعر خريجو املرسح يف معهد الفنون الجميلة 
لعنة  للتمثيل  بان حبهم  اللبنانية  الجامعة  يف 
يصبحون  التخرج،  بعد  وانهم،  تالحقهم، 
كاملقطوع من شجرة. احساسهم بالقهر بسبب 

كان املرسح سابقا التخصص الوحيد يف معهد الفنون الجميلة يف الجامعة اللبنانية. 
العيش  لقمة  تؤّمن  العمل  سوق  تعد  ومل  املرسحية،  الحركة  وترية  خفت  بعدما 
لهم، تدىن عدد الطالب الراغبني يف احرتافه، واندفعوا نحو مجال الدراما التفزيونية 

واالعامل السينامئية

عملهم يف التعليم وليس يف التمثيل وّلد لديهم 
نقمة عىل سوق العمل. اما الفئة القليلة التي 
ما زالت متمسكة بالخشبة، فغارقة يف ما يشبه 
ستخرج  كانت  ان  تعرف  ال  املتحركة.  الرمال 

منها ام ال. ومع هذا االنسداد يف افق خريجي 
للتعرف  الدعوات  املنتجون  يلبي  ال  املرسح، 
الخارجي  بالشكل  اهتاممهم  ان  علام  عليهم، 

اصبح طاغيا عىل خياراتهم. 
املرسح  يواجهها طالب  التي  املشكالت  هذه 
مدير  عىل  العام"  "االمن  طرحتها  لبنان،  يف 
ورئيس  سمراين،  رجا  الدكتور  الفنون  معهد 
قسم املرسح الدكتور انطوان االشقر، وخريجة 

قسم املرسح املمثلة سريينا شامي.

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

■ هل عدد الطالب الراغبني يف التخصص يف 
املرسح اىل تزايد ام العكس؟ 

املرسح هو  كان  السابق  يتضاءل. يف  العدد   □
الجميلة،  الفنون  معهد  يف  الوحيد  التخصص 
لنختار  طالبا   150 نحو  سنة  كل  نستقبل  وكنا 
العدد اىل 12 فقط  اليوم هبط   .20 بينهم  من 
الن املرسح يف لبنان مل يعد يؤّمن، بعد الحرب، 
فرص عمل كثرية للشباب، خصوصا بعد انتشار 
لناحية  سواء  اوسع،  نحو  عىل  التلفزيون 
االعامل التي يقدمها ام لناحية دخوله كل بيت 
عىل  االقبال  اصبح  لذا،  جديد.  كل  ومواكبة 
ذي  من  اكرث  والسينام  التلفزيون  يف  التخصص 
قبل، الن املجاالت يف هذا القطاع كام يف قطاع 
السينام واسعة جدا، واالعامل فيهام موزعة بني 
اخراج وتصوير وسينوغرافيا واضاءة وكاستينغ. 
فكل محطة تلفزيونية قادرة عىل استقبال 500 

تقريبا.  موظف 

بعد  املرسح  طالب  ينتظر  واقع  اي   ■
التخرج؟ 

■ اي نوع من الدروس يتلقاها طالب املرسح 
يف معهد الفنون الجميلة؟

□ هذه الدروس عدة ومتنوعة. هناك اساتذة 
التي  مثال  كالتمثيل  الواحدة  للامدة  وفريون 
تعترب اساسية، تضاف اليها مواد الجسامنيات 
املرتبطة بكل ما يتعلق بالرقص يف شتى انواعه، 
الجسامين  والتعبري  منه،  الدرامي  خصوصا 
والتمثيل االميايئ والرسم والفنون القتالية التي 
حارضا  جسمه  يكون  ان  عىل  املمثل  تساعد 
ومتوازنا. مع هذه الدروس  نركز عىل مسألة 
التي يتوالها استاذ متخصص يف هذا  الصوت 
يتعلم  ان  املرسح  طالب  عىل  الن  املجال، 
اال  الذي ال يكون  االمر  ايضا،  التمثيل بصوته 

بالتدريبات املكثفة.

يف  للتخصص  نظرية  مواد  مثة  املقابل  يف   ■
املرسح، حول ماذا تتمحور هذه املواد؟

واملدارس  وانواعه  املرسح  تاريخ  تتضمن   □
تحرّض  وكيف  الشخصية  دراسة  املرسحية، 
النص  لناحية  الغازها، سواء  وتفكك  املرسحية 
التفكيك  العام. هذا  الشخصيات ومناخها  ام  
يكون كعمل اختباري وتحلييل عرب مشهد معني 
يف املرسحية. اما الشخصية فمن خالل النص. 
تعود املواد املتعلقة باملدارس املرسحية وانواعها 
االحتفاالت  زمن  اىل  كله  العامل  يف  املوجودة 

□ من املتخرجني االثني عرش يف كل سنة، 
هناك عرشة  منهم يجدون عمال كممثلني 
لكن  اخراج.  مساعدي  او  مخرجني  او 
املشكلة لدى هؤالء هي ان مدة العمل ال 
تصل اىل 12 شهرا، الن املرسح ال يقدم يف 
مرسحيتني،  او  واحدة  مرسحية  اال  السنة 
العيش،  لقمة  لهم  يؤّمن  ال  وبالتايل 
التدريس  يف  اخرى  اعامل  اىل  فيلجأون 
مثال، او اىل اي وظيفة اخرى. اذا وجدت 
الطالبات ان جسدها جميل تعمل  احدى 
عارضة ازياء. خالصة القول، ان عرشة من 
عن  عاطلني  غري  سنويا  املرسح  خريجي 

العمل.

■ ملاذا يرغب الطالب يف التخصص باملرسح 
رغم ضيق سوق العمل؟

يف  اكتسبوها  معينة  ثقافة  لديهم  الن   □
التقوا  النهم  او  بيوتهم،  يف  او  مدارسهم 
يف  وتثقيفهم  بتوجيههم  قاموا  اساتذة 
والتوجيه  التثقيف  هذا  يف  االتجاه.  هذا 

اليونانية القدمية، وصوال اىل املرحلة التي تطور 
فيها املرسح ليصبح املخرج من بعدها رفيق كل 

عمل مرسحي، اي يف  بداية القرن العرشين.

■ من موقعك كرئيس قسم املرسح يف معهد 
النظرية  املواد  هذه  هل  الجميلة،  الفنون 

كافية لتأهيل طالب املرسح للتمثيل؟
□ من املؤكد انها تفيدهم كونها ثقافة عامة، 
التفكري  طريقة  تغيري  يف  يساهم  الذي  االمر 
التنفيذ. كل  الطالب، وبالتايل يف طريقة  لدى 
فاملمثل  ببعض.  بعضها  مرتبط  االمور  هذه 
يتمتع  ال  الذي  املمثل  عن  مختلف  املثقف 
بالطالب  واحتكايك  خربيت  من  الثقافة.  بهذه 
ارى ان هناك عددا كبريا منهم ميلكون املوهبة 
الثقافة. لهذا السبب اركز عىل  لكن تنقصهم 
املواد النظرية يف تدريس املرسح، بغية جعل 

الطالب اكرث عمقا ونضجا. 

■ هل تعتقد ان ما يتعلمه طالب املرسح يف 
املعهد ميكنهم من االحرتاف؟ 

يخترب  يك  هي  الجامعية  الدراسة  فرتة   □
اصبح  انه  يعني  ال  والتخرج  نفسه،  الطالب 
نحو  عىل  ذاته  عىل  العمل  عليه  لذا  ممثال، 
دائم من خالل القراءة وورش العمل ومواكبة 
مهنة  التحصيل يف  املهمة.  املرسحية  العروض 

سمراني: التلفزيون والسينما لغة اليوم
واملسرح ال يؤّمن لقمة العيش

االشقر: ثمة سوء تفاهم
بيننا وسوق العمل

كل محطة تلفزيونية 
قادرة على استقبال 

نحو 500 موظف 

القتالية  الفنون 
من الدروس التي يتعلمها 

طالب املسرح 

الجامعة  يف  الجميلة  الفنون  معهد  مدير 
اللبنانية الدكتور رجا سمراين. 

رئيس قسم املرسح يف معهد الفنون الجميلة 
الدكتور انطوان االشقر.

الطالب،  هؤالء  مستقبل  حول  مصارحة 
املرسح  اختاروا  حال  يف  انه  مضمونها، 
يف  جديني  ممثلني  يكونوا  ان  امكانهم  يف 
يتعرثون  التلفزيون  يف  نجوم  مثة  السينام. 
يف امليش عىل الخشبة. لكن طالب املرسح، 
املشكالت،  هذه  تعرتضه  ال  التخرج،  بعد 
النه  مونتاج  اىل  يحتاج  ال  السينام  ويف 
مؤهل الن يكون جيدا يف املجالني. بالنسبة 
اىل التمثيل واالخراج املرسحي اصبح لدينا 
للطالب  يتيح  خاص  برنامج  املعهد  يف 

سنوات  ثالث  يف  ليسانس  عىل  الحصول 
وعىل ماسرتز يف سنتني.

يعمل خريجو معهد  فنية  اي مجاالت  ■ يف 
الجميلة؟  الفنون 

التي  □ يف املسلسالت الدرامية والكوميدية 
اؤكد هنا  التلفزيونية.  املحطات  تعرض عىل 
االعامل  هذه  يف  املشاركني  من   %80 ان 
يف  الجميلة  الفنون  معهد  خريجي  من  هم 
والثاين.  االول  بفرعيها  اللبنانية  الجامعة 

وكام هي الحال سائرة االن، فان هذا العدد 
السينام  عىل  الطالب  تركيز  بعد  سيزداد 
والتلفزيون وتحديدا عىل الشهرة. مثة عرشة 
طالب من املمكن ان يكونوا مخرجني مهمني 
يف لبنان. من اجل التوسع يف هذا التخصص، 
واالخراج  للتصوير  جديدا  ماسرتز  بدأنا 
تضم  االوسط  الرشق  منطقة  السيناميئ، الن 
عددا ال يستهان به من محطات التلفزيون، 
االضاءة  يف  متخصصني  اىل  يحتاج  والكل 

والتصوير والصوت.

التمثيل ال ينتهي بانتهاء التخصص الجامعي يف 
ثالث او خمس سنوات، بل يستمر حتى اليوم 

االخري من مامرسة هذه املهنة. 

■ ما هي املشكالت التي تعرتضهم يف املرحلة 
يواجهونها  العقبات  من  نوع  واي  الجامعية، 

بعد التخرج؟ 
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بني  مقارنة  تجربتي  عن  ساتحدث   □
جيلنا وجيل هذه االيام. عندما كنت طالبا يف 
اهتاممات سوى  لدي  تكن  مل  الفنون  معهد 
منشغلون  فهم  اليوم  طالب  اما  دراستي. 
عمل  كتأمني  واحد،  وقت  يف  عدة  بامور 
والرقص.  الغناء  وتعلم  املال  عىل  والحصول 
غري  او  محتاجا  الطالب  يكون  ان  اريد  ال 

مرتاح يف حياته، لكن هذه االمور تلهيه عن 
املوضوع االساس، اي الدراسة الجامعية النها 
يف النهاية تشكل اعاقة ملسريته. من االفضل 
االنتهاء اوال من املرحلة الجامعية يك ينطلق 
العقبات  اما  طريقه.  يف  بعد  ما  يف  الطالب 
التي يواجهها كل منهم بعد تخرجه، فتكمن 
يف  وتحديدا  العمل،  سوق  افق  انسداد  يف 

اي  يبذلون  ال  الذين  املنتجني  مع  العالقة 
 11 قبل  انني  اذكر  عليهم.  للتعرف  جهد 
املرسح،  قسم  رئاسة  اتسلم  ان  قبل  عاما، 
لكنهم  التمثيل  امتحانات  اىل  ادعوهم  كنت 
تفاهم  سوء  هناك  الدعوات.  هذه  يلبوا  مل 
الصعيد،  هذا  عىل  العمل  سوق  وبني  بيننا 

وهذه هي املشكلة.

■ بصفتك خريجة قسم املرسح يف معهد الفنون 
الجميلة، ما هي املشكلة مع سوق العمل، وكيف 

تصفني العالقة معها؟ 
□ اشعر انني محظوظة اكرث من رفاقي يف هذا 
املسألة  كانت  اذا  الواقع  يف  اعرف  وال  املجال، 
مسألة حظ ام انني بنيت عىل اساس ان اعمل يف 
مهنة التمثيل الن معظم الطالب الذين تخرجت 
معهم عام 2014 ال يعملون يف االختصاص الذي 
درسوه. منذ التخرج حتى اليوم، اي يف خالل عامني، 
شاركت يف مسلسالت تلفزيونية ويف فيلم سيناميئ 
لدى  انه  نعتقد  كطالب  نحن  مرسحية.  واعامل 
دخولنا معهد الفنون لنتعلم املرسح سنعمل يف 
مجاله، وهذا االمر ليس صحيحا. معظم خريجي 
املرسح ال يعملون وفق تخصصهم، بل يف تعليم 
املرسح يف املدارس. وهذا ما يسبب لهم احساسا 
دامئا بالقهر النهم ال يقومون بادوار متثيلية كام 
البداية. مثة اسباب اخرى لهذه  احبوا ورغبوا يف 
املشكلة، هي ان النسبة الكبرية من الذين يتولون 
ادارة املسلسالت التلفزيونية ال يهمهم كثريا امر 
ما  بقدر  التمثيل،  يف  واالجادة  املرسح  خريجي 
يهمهم وجود نجم يف عملهم يؤّمن لهم بيع هذه 

املسلسالت بسهولة.

املسلسالت  يف  نجوم  وجود  اىل  اضافة   ■
ايضا، ما هي حقيقة  التلفزيونية هناك ممثلون 

وضعهم مع املنتجني؟ 
□ يف هذه الحال يختار املنتجون النجوم املعروفني 
او ممثلني يكون اجرهم املادي اقل قيمة من اجر 
خريجي املرسح يف معهد الفنون. علام ان هؤالء 
الطالب يخفضون قيمة اجرهم وال يحصلون عىل 

عمل. فال يجوز، مثال، ان يقبل طالب املرسح بعد 
حلقة  متثيل  مقابل  يف  دوالرا   50 مببلغ  تخرجه 
بان  مقتنعني  اصبحنا  لذا،  تلفزيوين.  يف مسلسل 

االهتامم بالشكل اصبح طاغيا بقدر كبري. 

بعد  اعرتضتك  التي  املشكالت  ابرز  هي  ما   ■
التخرج؟ 

مقطوع  بانه  املهنة  هذه  يف  الطالب  يشعر   □
من شجرة، متاما كاالنسان الذي ال عائلة له. مثة 
امور كثرية يحتاج اىل مترس قوي يك يعرف كيف 
يتعامل معها. رمبا هذه الحال موجودة يف مهن 
اخرى، ولكن مهنة التمثيل اصعب من غريها، وقد 
اصبحت يف لبنان اكرث صعوبة من بلدان اخرى. 
هنا يشعر املمثل دامئا بان عليه ان يصارع وان 
يعمل من دون مقابل وان يهلك، وان يحمل يف 
اليد الواحدة مئة بطيخة يك يستطيع، وان قليال، 
ان يشق طريقا له، خصوصا وان ال ضامنات لدينا 

وال مرجعية نشكو اليها امرنا.

■ اال تعترب نقابة املمثلني هي املرجعية؟
تقوم  املمثلني  نقابة  ان  مسامعي  عىل  تردد   □
ال  ان  امتنى  الصحي.  الضامن  لتأمني  باجراءات 
تكون مجرد وعود فقط الننا نحب هذه املهنة. 
لكن هل الننا نحبها يجب ان تكون لعنة علينا، 
وهل هي حقا كام يقال؟ كثريون باتوا يعتقدون 
ذلك. من جهتي، اعتقد انهم عىل حق، الن من 
الناحية  من  يستطيع  ال  املهنة  هذه  يف  يعمل 
النفسية ان يعمل يف مجاالت اخرى. وهو يتساءل 
دوما ملاذا ال ميكنه ان يكون موظفا يف بنك مثال او 

يف مؤسسة اخرى مامثلة؟

شامي: حب املسرح لعنة
وممتهنوه اغرقتهم رمال متحركة

ال يجوز ان نقبل بـ 50 دوالرا 
في مقابل تمثيل حلقة 

في مسلسل 

الجميلة  الفنون  معهد  يف  املرسح  خريجة 
املمثلة سريينا شامي. 

املشكلة  تعترب  الفني  املجال  هذا  يف  فئة  اي   ■
الكربى التي تعرتض اعاملكم؟ 

□ املشكلة يف العمل التلفزيوين هي مع املنتجني، 
اما يف املرسح فال اعلم اذا مل تكن املشكلة عندنا 
تدعم  الدولة  العامل  بلدان  كل  يف  الدولة.  يف 
النشاطات الثقافية، واملرسح يف الدرجة االوىل. 
اما يف لبنان فال وجود لحركة مرسحية، واملرسح 
ينشط بفضل اشخاص يدفعون من جيوبهم. من 
يعمل يف هذا املجال غارق يف ما يشبه الرمال 
ام  منها  سيخرج  كان  اذا  يعرف  ال  املتحركة، 

سيزداد غرقا فيها.
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وجوٌه وأعالم صنعت التاريخ الثقافي
كمال ديب مؤّرخًا اإلستثناء اللبناني

كتاب الشهر

مكتبتنا حافلة باملؤلفات واالبحاث والدراسات التي ترصد التاريخ السيايس للبنان، 
مبراحله املختلفة، وصوال اىل الحرب االهلية وما تالها. لكن قلة من الدارسني والنقاد 
كرسوا بحثهم العلمي، توثيقا وتحليال، للحركة الثقافية اللبنانية، مبا تشمله من تيارات 
ومدارس فكرية ونقدية وتيارات جاملية وابداعية. هذا املرشوع الطموح يف مقاربة 

الحركة التي تشكل روح االمة وهوية الشعب، تنطح له اخريا كامل ديب 

لبنان  "تاريخ  ديب  كامل  كتاب  يدعي  ال 
الحادي  القرن  اىل  النهضة  عرص  من  ـ  الثقايف 
املكتبة  اللبناين،  الفكر  )مجموعة  والعرشين" 
الرشقية( رصدا لكل االعامل واالسامء، خصوصا 
وانه اشتغل عىل فرتة زمنية شاسعة. ما يقّدمه 
التاريخ  لكتابة  تأسيسية  اولية  مساهمة 
الضوء  تسليط  عرب  الثقافة،  زاوية  من  اللبناين 
والشعر  االدب  يف  واسامء  ووجوه  اعالم  عىل 
عىل  ومّثلته  جيلها  قضايا  طرحت  والفن، 
امتداد قرنني من الزمن. ال يدعي مسحا كامال 
وشامال وتقريريا الهم الكتب والنتاجات الفنية 
عىل  لبنان  شهدها  التي  واالبداعية  والفكرية 
مدى 125 عاما. بدال من ذلك، يختار الباحث 
الكندي عينات وشخصيات  اللبناين  واالكادميي 
ومثلته،  جيلها  قضايا  قاربت  واسامء  ومناذج 

وبالتايل مثلت مفرتقا يف تاريخ البلد. 
اكرث من ذلك، يحدد يف مقدمة الكتاب "املعايري 
اسامء  لذكر  اليها  استند  التي  والرشوط" 
واسقاط اخرى عىل مضض. معايري تخدم توّجه 
اختار  عليه،  االول.  املقام  يف  واطروحته  كتابه 
لناحية  الكتاب  مضمون  تلبي  التي  االسامء 
الغربية،  والتأثريات  واملرسحي،  االديب  "االلتزام 
املرسح  يف  الثورة  املثقف،  املقدس،  الحداثة، 
الفكرة  العلمنة،  اللغوي،  التجديد  واالدب، 

اللبنانية، الهوية...".
ينطلق يف عمله من فرضية ان لبنان لطاملا مّثل 
منذ  والفنية  والفكرية  الثقافية  النهضة  رافعة 
ذلك  يف  ساعده  عرش.  التاسع  القرن  منتصف 
مقارنة  به  متتع  الذي  الكبري  الحرية  هامش 
الحروب  ان  رغم  عىل  العربية.  الدول  بسائر 
واالزمات نالت من هذه الواحة، اال ان الباحث 

عرصه.  مجددي  اعظم  من  حسني  طه  اعتربه 
اىل جانب التجديد اللغوي، اشتهر ادباء الربع 
االول من القرن العرشين مبنارصتهم املرأة من 
قاسم امني اىل جربان خليل جربان. هكذا، كتب 
االخري عن وضع املراة املرشقية الرازحة تحت 
الظلم والذكورية والتقاليد الرجعية، معتربا ان 
اضطهادها يشكل اساس التخلف يف اوطاننا.  

واذا كان الرعيل االول من النهضة االدبية االوىل 
التي استمرت منذ منتصف التاسع عرش حتى 
الثالثينات، انشغل بتقديم لغة عربية متجددة 
متأثرا  املجتمع  وقضايا  الواقع  ارض  من  بعيدا 
حقبة  فان  واالمريكية،  االوروبية  بالروحانية 
يف  االلتزام  من  موجة  ستشهد  الخمسينات 
مجال االدب والشعر وغريهام. هكذا، ستتحول 
اىل  والرومانسية  الجاملية  اطار  من  "النهضة 
عرف  ما  وهو  والواقعية،  االجتامعي  االلتزام 
والثقافة"،  االدب  يف  الثانية  العربية  بالنهضة 
وقد استمرت حتى اندالع الحرب اللبنانية عام 

 .1975
يف هذا الشق، يرسد كامل ديب اسامء ومنابر 
عدة مثلت منوذجا اللتزام تلك املرحلة، متوقفا 
"اآلداب".  لعبته مجلة  الذي  الرائد  الدور  عند 
يف عام 1953، ظهر يف بريوت العدد االول منها. 
اىل  داعيا  ادريس  سهيل  صاحبها  كتب  يومها 
قضايا  "التزام  مبعنى  املتلزمني،  والفن  االدب 
فال  االستعامر،  ضد  والنضال  والحرية  االنسان 
يكون الفن للفن". اىل جانب ذلك، كانت هذه 
املجلة حضنا لحركة الشعر العريب الحديث. يف 
تلك الفرتة ايضا، صارت بريوت منارة الحريات 
الذين  العرب  واملبدعني  املثقفني  اىل  بالنسبة 
اللبنانية  العاصمة  يف  اعاملهم  يصدرون  بدأوا 
وبلند  واملالئكة  والبيايت  السياب  رأسهم  عىل 
طوقان  وفدوى  الصبور  عبد  وصالح  الحيدري 
وادونيس ومحمود  قباين، وخليل حاوي  ونزار 
درويش. االلتزام مل يقترص عىل االدب والشعر، 

بل امتد اىل املناحي االبداعية االخرى. 
بعدما كان مارون النقاش رائدا يف مجال املرسح 
التاسع عرش، بدأت  القرن  الخمسينات من  يف 
مرحلة املرسح الحديث يف الستينات مع منري 
النكسة،  بعد  املعارص.  ابودبس وفرقة املرسح 
السيايس  النقد  صوب  املرسح  هذا  سينحو 
واالجتامعي واملبارش ليربز نجم شوشو )حسن 

املرسح  مؤسيس  من  كان  الذي  الدين(  عالء 
الشعبي،  املرسح  جانب  اىل  اللبناين،  الوطني 
واملرسح التحرييض والحكوايت ومرسح الشوك، 
السوداوية  بنكهته  الرحباين  زياد  والحقا 

الساخرة من الطائفية اصل البالء.
يف  املبكر  االلتزام  موازاة  يف  ذلك،  قبل  لكن 
كانت  والستينات،  الخمسينات  يف  االدب 
كيان  تعزيز  عىل  تعمل  اخرى  حركة  هناك 
عىل  فقط  عقود  مرور  بعد  وهويته،  لبنان 
والبقاع  وعكار  الكربى  الساحل  مدن  ضّم 
هناك  كانت  ذلك،  من  انطالقا  اليه.  والجنوب 
لهذا  وطنية  شعبية  ثقافة  تكريس  اىل  حاجة 
البلد. بني عامي 1950 و1970، اجتمعت نخبة 
لبنانية من سياسيني ومثقفني وفنانني وشعراء 
وموسيقيني عىل تأسيس شخصية ثقافية مميزة 
للجمهورية اللبنانية. كانت "مهرجانات بعلبك" 

السمة االبرز لهذه الشخصية، فهي التي قّدمت 
تراثا  رسخوا  الذين  وفريوز  رحباين  االخوين 
موسيقيا ومرسحيا وغنائيا ظل معرّفا رئيسيا عن 
املجتمع  اجامع رشائح  ومحّل  اللبنانية  الهوية 
االنتقادات  رغم  االهلية،  الحرب  عز  يف  حتى 
اللبنانية  الضيعة  رحباين  االخوين  اختيار  بأن 
اما  مسيحية.  صبغة  لبنان  اعطت  الجبلية 
الشاعر الراحل سعيد عقل، فقد قّدم بقصائده 
"مبعناها  اللبنانية  الفكرة  ومواقفه  وكتاباته 
القرن  حتى  املغاالة  مبنطق  املحافظ  الشديد 
الحادي والعرشين". عالقة دامئة ربطت الشاعر 
الراحل باالخوين رحباين وفريوز التي غنت له 
"مهرجانات  يف  دورا  عقل  ادى  كثرية.  قصائد 
بعلبك" بصفته عضوا يف اللجنة الوطنية لحفظ 

الثقافة اللبنانية وتطويرها. 
والفن  الثقافة  من  فصوال  تأريخه  طوال 
يتبدى  لبنان،  تاريخ  يف  واملوسيقى  واملرسح 
تأسيس  منذ  العملية.  يربط هذه  ناظم  خيط 
هذا الكيان الصغري، شكل منربا وواحة تالطمت 
والفنية  والفكرية  السياسية  التيارات  فيها 
املتناقضة. اال ان ديب ال يعترب ذلك تناقضا، بل 
ينظر اىل بريوت بوصفها واحة حيادية سمحت 
وتتصارع  تتعايش  ان  متعددة  قومية  لعقائد 
القومي  السوري  الحزب  عاش  هكذا،  فكريا. 
االجتامعي والقومي العريب جنبا اىل جنب مع 
يعترب  واالممي.  املاركيس  ومع  اللبناين  القومي 
املدينة  نهضة  يف  ساهموا  كل هؤالء  ان  ديب 
بشكل او آخر، بل ان مثة انسجاما وتكامال بني 
افرزتها يف حقل  العروبة واللبننة، وما  مدارس 
االدب والفن والفكر والثقافة. مل يكن معتنقو 
اللبنانية  الحرب  اشعلوا  َمن  املدارس  هذه 
اعامل  يف  طاغية  تيمة  الحقا  ستشكل  التي 
السينامئيني من مارون بغدادي وبرهان علوية 
اىل فيليب عرقتنجي ونادين لبيك وزياد دويري 
يف  عنهم  نقرأ  ممن  وغريهم،  كمون  وميشال 
التيارات  هذه  فان  العكس،  عىل  بل  الكتاب. 
اللبناين  املوزاييك  بناء  يف  ساهمت  املتناقضة 

املتنوع ورفد هذا النسيج بالغنى الخالق. 
به،  مؤمنا  ديب  كامل  زال  ما  موزاييك 
وباستمراره وسط التصّحر الفكري الذي يهددنا 
كلنا، ويهدد باجهاض ما تبقى من ذلك االرث 

امليضء الذي حملته بريوت عىل اكتافها. 

االغريقية  االمرباطورية  من  جزءا  خاللها  كان 
الرومانية، عنارص جعلته جرسا بني الرشق  ثم 
السابع  القرن  االسالمي يف  الفتح  بعد  والغرب 

ميالدي".  
يتوقف الكاتب عند فكرة انه منذ البدء، ساد 
مفهومان للوطن يف لبنان هام: الفكرة اللبنانية، 
لبنان  والدة  ومع  العلامنية.  العروبية  والفكرة 
اللبنانية  الفكرة  انترصت   ،1920 عام  الكبري 
والعامود  الكيان  تأسيس  بذرة  شكلت  التي 
وحلب  بريوت  ان  يرى  لثقافته.  الفقري 
عرص  فيه  بدا  الذي  املثلث  شّكلت  والقاهرة 
والصحافة  واالعالم  اآلداب  يف  العربية  النهضة 
واللغة،  والراديو(،  واملجالت،  )الصحف، 
والغناء. يف  واملوسيقى  املرأة واملرسح  وتحرير 
رأيه، هذا املثلث كان يحمل املقّومات الالزمة 
لهذه النهضة، مقارنة بدول املغرب العريب التي 
العربية  كانت ترزح تحت االحتالل، والجزيرة 
يف  املتمثلة  النهضة  رشوط  لها  تتوافر  مل  التي 
وجود بنية تحتية متينة من مدارس وجامعات 
ومعاهد ومطابع ودور نرش ومكتبات، وتبّحر 
وطبعا  ترجمة  وحركة  االجنبية،  اللغات  يف 
هامش من الحرية. يف حالة لبنان، لعب ادباء 
النهضة  عرص  بداية  يف  اساسيا  دورا  املهجر 
رأسهم  عىل  واالديب،  الثقايف  التجديد  لجهة 
وامني  نعيمة  وميخائيل  جربان  خليل  جربان 
املعلوف  وشفيق  املعلوف  وفوزي  الريحاين 
وايليا ابومايض. واذا كان الشعر واآلداب واللغة 
العربية تدين لـ"الرابطة القلمية" التي تأسست 
منهم  االدباء  من  نخبة  يد  عىل  نيويورك  يف 
الثالثينات شهدت مرحلة  جربان ونعيمة، فان 
التجديد الشعري العريب من قلب املرشق هذه 
املرة عىل يد الياس ابوشبكة ويوسف غصوب 
ذلك  بعد  تلتها  عقل.  وسعيد  لبيك  وصالح 
حركة تجديد يف العراق كان رأس الحربة فيها 
الشاعر بدر شاكر السياب ونازك املالئكة وعبد 
الوهاب البيايت. يف مرص، لعب الشاعر اللبناين 
خليل مطران دورا مهام يف النهضة االدبية حتى 

غالف الكتاب.

اولية  مساهمة 
التاريخ  لكتابة  تأسيسية 

اللبناني من زاوية الثقافة

تولى االخوان رحباني 
الشخصية  وفيروز تشكيل 

الثقافية  اللبنانية 

يشدد عىل ان دور لبنان النهضوي ما زال قامئا 
حتى اليوم يف ظل غياب اي بديل عريب. انطالقا 
من ذلك، يعتصم بنظرة تفاؤلية اىل املستقبل، 
معتربا ان "لبنان ال يزال يعيش عرص النهضة يف 

القرن الحادي والعرشين".
قّسم الباحث عمله اىل 15 فصال، متخذا مناذج 
مجاالت  يف  وحقبتها  جيلها  يف  مؤثرة  واسامء 
واملوسيقى  واملطبخ،  والفولكلور،  اآلداب، 
والفكر...  والسينام  والشعر، واملرسح،  والغناء، 
لكن قبل ذلك، يخصص ديب فصال عن املثقف 
العرب  املفكرين  من  مجموعة  وفق  وتعريفه 
اىل  ادوارد سعيد وهشام رشايب  والغربيني من 
تعريف  عند  يتوقف  بندا.  وجوليان  غراميش 
ال  "ان  يجب  الذي  الحقيقي  للمثقف  االخري 
يف  وسقراط"  املسيح  يسوع  عن  مبدئية  يقل 
االولية للحق والعدل. ييل  املعايري  الدفاع عن 
ذلك فصل متهيدي يقارب لبنان عشية النهضة 
والتموضع  والثقايف  السيايس  املناخ  حيث  من 
لبنان  "موقع  ان  الباحث  يرى  الجغرايف. 
للمتوسط،  الرشقي  الساحل  عىل  االسرتاتيجي 
وتاريخه  واملذهبي،  الديني  سكانه  وتنوعه 
عام  بالف  مرورا  الفينيقيني  زمن  منذ  العريق 
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كلية  عميد  ابوعيل،  توفيق  ميزج   ■
بني  اللبنانية،  الجامعة  يف  اآلداب 
والتفعيلة  الوزن  عىل  القامئة  القصيدة 
القصائد الحديثة املعارصة. ديوانه  وبني 
عن  الصادر  الياسمني«  »ضوع  الجديد 
والنرش«  للتوزيع  املطبوعات  »رشكة 
الذي  العمل  ذلك.   عىل  دليل  خري 
تنوعت موضوعاته  يجمع 217 قصيدة، 
ومرثية  الحب  مشاعر  بني  وهواجسه 
رحلة  خالل  غرقا  قىض  الذي  الكردي  ايالن  السوري  للطفل 
غزة  وآالم  املتوسط،  عرب  االخرى  الضفة  اىل  عائلته  مع  هجرته 
يف  قصائد  جانب  اىل  وغريها،  امرأة  واجمل  عاشوراء  وذكرى 

الياسمني وعطره. 

الرواية  عنوان  البيضاء«  »الخيمة   ■
نوفل/  »دار  عن  الصادرة  الجديدة 
الكاتبة  تعود  انطوان«.  هاشيت 
الفلسطينية ليانة بدر هنا لرتوي حكاية 
ال  الشائكة،  االسياج  خلف  تقع  مدينة 
حكاية  بصمت.  معاركها  تخوض  تزال 
تنكرس  مل  بروح  العجز  يحارب  جيل 
زلن يحملن  ما  ووسائل جديدة، ونساء 
يوميا  تعرب  واحدة  االمانة:  ضلوعهن  يف 
يف  تبحث  واخرى  املكان،  يف  حقها  عىل  لتؤكد  املذلة  الحواجز 
الجبهة  عىل  املرة  هذه  فتجدها  الشعلة  عىل  املرحلة  بهتان 
الله  رام  مدينة  عىل  الروائية  تيضء  السياسية.   ال  االجتامعية 
حيث تقيم، لتحيك فصوال عىل حاجز قلندية والعالقات املرتبكة 
وقصص  ذواتهم  عن  االفراد  وتصورات  والجدران  والحواجز 

االمكنة.

الرسيان«  »حي  الروائية  باكورته  يف   ■
عيل  الصحايف  يأخذنا  الفارايب(،  )دار 
اصابته  الذي  الرسيان«  »حي  اىل  السقا 
بطابعه  فأرضت  االهلية،  الحرب  شظايا 
الرتايث قبل ان تستبيحه االبراج السكنية 
الهوية  يف  التحول  هذا  الشاهقة. 
اساس  يشكل  واالجتامعية  العمرانية 
الرواية التي ترى بريوت »عاصمة بهوية 
التشويه  هذا  نتيجة  وضبابية  طارئة« 
كثرية يف هذا  تختزل حكايا  السقا عىل شخصيات  مير  العمراين. 
الحي، وتخترب حاالت انكسار متنوعة مثل رضية التي مل يبق لها 

سوى انتظار املوت خالصا. 

واجهة املكتباتواجهة املكتبات

لكتاب  العربية  الرتجمة  صدرت  رسيعا   ■
انور  ترجمة  التنوير،  )دار  شاريل«  هو  »من 
الفرنيس  واملؤرخ  االجتامعي  للعامل  مغيث( 
عام  النور  ابرص  الذي  الكتاب  تود.  اميانويل 
تعرضت  الذي  االرهايب  االعتداء  بعد   2015
الساخرة،  الفرنسية  ايبدو«  له مجلة »شاريل 
والدينية  االجتامعية  الخارطة  يستكشف 
باريس  شوارع  مألوا  شخص  ماليني  لثالثة 
تضامنا مع املجلة يوم 11 كانون الثاين 2015.  
يرى الباحث املعروف ان فرنسا التي خرجت اىل الشوارع يف ذلك اليوم 
هي فرنسا املثقفون وذوو الدخل املرتفع واملتوسط، ال فرنسا االحياء 
الفقرية واالرياف والعامل البسطاء. عرب تحديد خارطة القوى السياسية 
حافة  إىل  فرنسا  اوصلت  التي  واالنرثوبولوجية  والدينية  واالقتصادية 
الهاوية، يكشف تود ان الخطر الحقيقي املحدق باملجتمعات الغربية 
املعارصة يكمن يف اصطدام مصالح الطبقة العليا مبجموعات املهاجرين 

والفئات املهمشة.

■ عن »الدار العربية للعلوم نارشون«، صدر 
كتاب »اضاءة فكرية وسياسية لواقع قاتم«. 
هنا  رشيد  فايز  السيايس  الكاتب  يدعي  ال 
ايجاد حلول للقضايا والشؤون الراهنة، اال انه 
يحللها ويعيدنا اىل جذورها علنا نفهمها عىل 
مواضيع  يقارب  هكذا  واشمل.   اوضح  نحو 
واقليمية  وصهيونية  وعربية  فلسطينية 
الحدث كرسد  ايراد  ودولية، ليس من زاوية 
اصوله،  عىل  القائه  خالل  من  امنا  سيايس، 

املستندة اىل فهم نظري عميق، مزنرا بسلسلة من تجارب التاريخ.

والروايئ  الكاتب  الساقي«  »دار  اختارت   ■
االيطايل انطونيو تابويك )1943 ـ 2012( الذي 
نال جوائز عدة لترتجم احد اعامله إىل لغة الضاد. 
االدب  اصوات  ابرز  احد  ميثل  الراحل  الكاتب 
مؤلفاته  ترجمت  واوروبا،  ايطاليا  يف  املعارص 
»ايزابيل«  ابرصت  لغة.   عرشين  من  اكرث  اىل 
النور )ترجمة نبيل رضا املهايني( لرتوي وقائع 
اختفاء ايزابيل، املناضلة ضد ديكتاتورية ساالزار 
يف الربتغال يف ظروف غامضة. رغم ان صديقها 
تاديوس قرأ خرب موتها يف الصحيفة، اال انه مل يصدق وراح يسافر من مكان 
اىل آخر، مقتفيا رموزا واشارات ترشده يف بحثه، ملتقيا آخر االشخاص الذين 
التقتهم ايزابيل قبل اختفائها املفاجئ. يف رحلة البحث من لشبونة اىل جبال 
االلب السويرسية، يدخل تاديوس متاهة »املانداال«، متنقال من دائرة اىل 

اخرى، يف اجواء بوليسية وروحانية. 

نوفل هي دمغة الناشر

سأسحق قطع الحلوى إلى ما ال نهاية
سأُفّتتها طحيناً ُملّوناً على األرض

لكي يختلط ببعٍض من مياه مطر
كان ذات يوٍم في ساقية

سأخلطها مثل صلصال لكي أصنع
دقيق الكالم »األبيض«.

إّنهـا رام اللـه فـي الصبـاح. تبـدأ الروايـة فـي ُدّوار وسـط المدينـة حيـث قلبها 
علـى  فصولهـا  تكتمـل  لكـي  سـاعة  وعشـرين  أربـٍع  خـالل  وتسـتمّر  النابـض، 
رات  وتصـوُّ والجـدران  والحواجـز  المرتبكـة  العالقـات  بيـن  مـا  قلنديـة.  حاجـز 
مـا  ترسـم  أن  للروايـة  يمكـن  هـل  األمكنـة،  وقصـص  ذواتهـم  عـن  األفـراد 
التـي  الشـخصّيات، وعـن أحالمهـا  عـن وقائـع  بحثـاً  المألوفـة  الصـور  يخلخـل 

بوجودهـا؟! اليقيـن  الرغـم مـن  تتبّخـر، علـى  بـدأت 
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خطرٌ على الصحة وأضراره وفيرة
امللح... كثيرُه ُيميت

ناتالي غّرة
تغذية

املالحة  االطعمة  اىل  املطاعم،  يف  تقدم 
زيادة  يف  تساهم  الخفيفة،  الوجبات  مثل 
الصوديوم  ومحتوى  يوميا.  امللح  استهالك 
)الهوت  املصنعة  اللحوم  يف  جدا  مرتفع 
انواع  بعض  االجبان،  واملقانق...(،  دوغ 
الخبز وحبوب االفطار، عدد من الصلصات 
واالطعمة املعلبة. من هذا املنطلق، اوصت 
بخفض  االمريكية  العامة  الصحة  جمعية 
ويف  املصنعة  االغذية  يف  الصوديوم  نسبة 
اىل 50% عىل فرتة عرش سنوات.  املطاعم 
 240 كمية  ان  ايضا  تبني  بعدما  خصوصا 
غراما من حساء الطامطم التجاري، او 120 
غراما من بعض انواع من البيتزا، قد تحتوي 
املسموح  الصوديوم  كمية  يعادل  ما  عىل 

بتناولها خالل اليوم.

بعض االطعمة التي تشكل مصدرا ملادة 
الصوديوم

واملصنعة  املعلبة  واالغذية  االطعمة  من  الكثري 
عىل  الصوديوم.  من  مرتفعة  نسبة  عىل  تحتوي 
سبيل املثال: الخبز االبيض، اللحوم الباردة واللحوم 
االطعمة  هذه  تطول.  والالئحة  البيتزا،  املقددة، 

 )Medicine Institute( الطب  معهد  حدد 
يتناولها  ان  ميكن  التي  الصوديوم  كمية  

االنسان يوميا عىل الشكل التايل:
بني  ما  لالمريكيني  الغذائية  التوجيهية  املبادئ 
يستهلك  بان  تويص   ،2020  -  2015 عامي 
الصوديوم  ملغ من  اقل من  2300  الشخص 

يوميا كجزء من النظام الصحي السليم.
الصوديوم  كمية  معدل  ان  تبني  ذلك،  رغم 
الواليات  يف  االفراد  بني  يوميا  املستهلكة 
املتحدة اكرث من 3400 ملغ يف اليوم الواحد. 

وهو رقم مرتفع.

ما هو الفارق بني الصوديوم وامللح؟
الصوديوم  املعادن،  اثنني من  امللح مزيج من 
ان  اي   ،60% بنسبة  والكلوريد   40% بنسبة 
نحو  عىل  تحتوي  امللح  من  صغرية  ملعقة 
من  ملغ  و3600  الصوديوم  من  ملغ   2400

الكلوريد.

صحة  عىل  امللح  تناول  آثار  هي  ما 
االنسان؟ 

تشري  اذ  الدم.  ضغط  ارتفاع  املبارش  االثر 
ثلثي  يقارب  ما  ان  اىل  الحديثة  الدراسات 
البالغني يف الواليات املتحدة يعانون من ارتفاع 
هذا  معالجة  يف  والتقاعس  الدم.  ضغط  يف 
املرض يؤدي اىل زيادة احتامل التعرض المراض 

السكري والقلب والسكتة الدماغية والكىل.
تقديم  عىل  الطبية  النرشات  تركز  لذلك، 
تطور  اسباب  متنع،  او  تقلل،  التي  النصائح 
ارتفاع ضغط الدم الذي من شأنه ان ينعكس 

ايجابا عىل الصحة العامة.

االنسان  فيه  يستهلك  غذايئ  نظام  اتباع  ان 
يف  الصوديوم  من  ملغ   1300 توازي  كمية 
بها  املوىص  الكمية  من  قليال  )اقل  اليوم 
2400 ملغ يف اليوم للبالغني(، كفيل بتحسني 
التي  بتلك  مقارنة  الرشايني،  يف  الدم  تدفق 
لوحظت يف االشخاص الذين يعتمدون نظاما 
غذائيا يحتوي عىل 4000 ملغ من الصوديوم 
ميكن   Dash diet الـ  اتباع  اذن،  اليوم.  يف 
االصابة  خطر  ويخفض  الرشايني  يحمي  ان 

بامراض القلب.

استهالك  النخفاض  املحتملة  الفوائد 
الصوديوم

• يقلل من خطر االصابة برسطان املعدة.
• يحافظ عىل كتلة العظام.

الكمية  تتخطى  التي  االطعمة  هي  ما 
املسموحة من الصوديوم؟

التي  واالطعمة  املصنعة،  االطعمة  ان 

صحة  تعزز  للطعام  حافظة  مادة  الصوديوم«.  »كلوريد  باسم  امللح  يعرف 
االنسان عرب قتل البكترييا او الحد من منوها. لكن يف العقود االخرية، مع تزايد 
استهالك الكثري من االطعمة التي تحتوي عىل مستويات عالية من الصوديوم، 

جرى اعتباره خطرا محتمال عىل الصحة

ومستوى   )BMI( الجسم  كتلة  مؤرش  يؤثر 
ضغط  عىل  الغذايئ  والنظام  البدين  النشاط 
كمية  تناول  ان  الدراسات  اكدت  وقد  الدم. 
انعكاس  له  الصوديوم  او  امللح  من  كبرية 
االفراد،  عند  الدم  ضغط  ارتفاع  عىل  مبارش 
القلبية  باالمراض  خطراالصابة  اىل  يؤدي  ما 
الوعائية. لذلك، هناك نظام غذايئ يعرف بالـ 
 DASH Die  Dietary Approaches to(
عىل  يحتوي  الذي   ،)Stop Hypertension
ومنتجات  الخرض  الفاكهة،  من  عالية  كمية 
االلبان القليلة الدسم، اثبت فاعليته يف خفض 
ايضا  النظام  هذا  يوفر  الدم.  ضغط  مستوى 
الغذايئ  البوتاسيوم  من  مرتفعة  مستويات 
الذي له فاعلية يف خفض مستوى ضغط الدم. 

تحتوي عىل كمية كبرية جدا من الصوديوم الذي 
يؤثر سلبا عىل الصحة. قطعة واحدة من الخبز 
ميكن ان تحتوي عىل 230 ملغ من الصوديوم، كام 
تحتوي  ان  ميكن  التحضري  الرسيعة  االطعمة  ان 

عىل 750 ملغ او اكرث من الصوديوم.

الصوديوم  االطعمة وكمية  ببعض  الئحة 
التي تحتويها:

1 رغيف خبز ابيض 160-460 ملغ
90 غ من صدر الحبش 450 ملغ

120غ من البيتزا يف املطاعم 510-760 ملغ
120غ صدر دجاج من دون الجلد 40-300 ملغ

90 غ من دجاج "ناغتس" 200-570 ملغ
املعلب  "النودلز"  حساء  من  واحد  كوب   1

100-940 ملغ
1 "تشيزبرغر" يف املطاعم 710-1690 ملغ

1 كوب من "باستا" مع صلصة اللحمة املعلبة 
530-980 ملغ

30غ من "تشيبس" العادي 50-200 ملغ

كيف نخفف من استهالك امللح؟ 
تناول املزيد من الفاكهة والخرض يوميا. عندما 

البحث  يجب  املجمدة،  بالخرض  االمر  يتعلق 
عن االطعمة التي تحتوي عىل كمية منخفضة 
من امللح املضاف، واختيار االصناف املجمدة 

من دون صلصة.
• اختيار االطعمة واملواد الغذائية التي تحتوي 
خالل  من  الصوديوم  من  قليلة  كمية  عىل 
التسوق،  اثناء  املحتويات يف  اىل الئحة  التنبه 

خصوصا كمية الصوديوم املضاف:
يحتوي  الذي  هو  الصوديوم  يف  العايل  املنتج 
عىل اكرث من 1.5 غرام من الصوديوم يف 100 

غرام.
املنتج املنخفض يف الصوديوم هوالذي يحتوي 
يف  الصوديوم  من  غرام   0.3 من  اقل  عىل 

100غرام.
املنتج املتوسط يف الصوديوم هو الذي يحتوي 
من  غرام   1.5  -  0.3 بني  ترتاوح  كمية  عىل 

الصوديوم يف 100 غرام.
وبعض  الخل،  النبيذ،  الحامض،  استخدام   •
امللح  من  كبدائل  لالكل  الصالحة  االعشاب 

العطاء نكهة للطعام.
• تجنب الوجبات الرسيعة او الحد منها نظرا 

اىل ارتفاع كمية الصوديوم فيها.
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مقالرياضة
امليدالية األوملبية 
بني الحلم والواقع

ميلك لبنان يف سجله يف املشاركات االوملبية، منذ اول مشاركة عام 1948 يف 
اوملبياد لندن، اربع ميداليات فضيتني وبرونزيتني. الفضية االوىل يف اوملبياد 
االوىل  والربونزية  الرومانية،  املصارعة  زكريا شهاب يف  1952 عرب  هلسنيك 
اما  ايضا.  هلسنيك  اوملبياد  يف  اليونانية  الرومانية  املصارعة  يف  طه  لخليل 
اوملبياد ميونيخ  االثقال يف  الثانية فحققها محمد طرابليس يف رفع  الفضية 
1972، والربونزية الثانية احرزها حسن بشارة يف اوملبياد موسكو 1980 يف 

املصارعة الرومانية اليونانية ايضا.  
منذ اوملبياد موسكو غالبا ما شكلت الدورات االوملبية خيبات امل للرياضة 
وتضم  والرفاهية  للسياحة  تشكل  البعثات  معظم  كانت  حيث  اللبنانية، 
املحققة  النتائج  تكن  مل  لذا  الرياضيني.  من  اكرث  وفنيني  ومدربني  اداريني 
مفاجئة او مستغربة استنادا اىل التحضريات واالستعدادات الخجولة، حتى 
من  الرياضيني  واستعدادات  تحضريات  مع  مقارنة  املعدومة  شبه  نقول  ال 

دول اخرى. 
ورغم منسوب التفاؤل املرتفع للبعثة اللبنانية التي شاركت يف دورة "ريو 
النتائج  الربازيلية، جاءت  ريو دي جانريو  املايض يف مدينة  2016" يف آب 
بعد  ميدالية  واحراز  ايجابية  نتائج  تحقيق  يف  لبنان  وفشل  مجددا  مخيبة 
معلقة  كانت  التي  اآلمال  رغم  عاما،   36 منذ  التتويج  منصات  عن  غياب 
عىل كل من الرامية راي باسيل املصنفة اوىل عامليا، والعب الجودو ناصيف 
الياس الذي فاز باكرث من دورة ومسابقة قبل االوملبياد. كام مل يكن ريشار 
مرجان يف الكانوي كاياك وماريانا ساهاكيان يف كرة الطاولة ومنى شعيتو يف 
السباحة وشريين نجيم واحمد  الدويهي وانطوين بربر يف  املبارزة وغربييال 
وفرتهام  اللذين  والرعاية  التحضري  رغم  حاال!  افضل  القوى  بالعاب  حازر 
نحو  عىل  لالستعداد  لالبطال  والرياضة  الشباب  ووزارة  االوملبية  اللجنة 
ناقصة  تبقى  والتحضريات  االستعدادات  هذه  ان  مع  السابق،  من  افضل 

وغري كافية للتأهل لالدوار الحاسمة او املنافسة.
صحيح ان املشاركة يف االلعاب االوملبية حلم لكل ريايض ملا يكتسبه هذا 
الحدث من شهرة واسعة عىل الصعيد العاملي، ومن رمزية رياضية جامعة 
السالم،  مبادئ  عىل  تقوم  التي  الدولية  االوملبية  اللجنة  معايري  اضفتها 
النزاهة واملساواة. لكن احراز ميدالية اوملبية يحتاج اىل ثقافة اوملبية، اىل 
ومشاركات  ومعسكرات  وتدريبات  ومتارين  وارصار  ومثابرة  وعمل  جهد 

عربية وقارية ودولية، واىل اعداد خاص واالهم اىل موازنات مالية كبرية. 
احراز ميدالية يف حاجة اىل خطة اعداد طويلة االمد وبرنامج عمل محدد 
االهداف. واذا كنا نتطلع اىل االلعاب االوملبية املقررة يف العاصمة اليابانية 
التتويج  منصة  اىل  والعودة  الخيبات  مسلسل  لكرس   2020 سنة  طوكيو 
بقدراتنا  واالميان  بواقعية  العمل  علينا  االطالل،  عىل  البكاء  عن  والكف 

والتوقف عن االعتقاد بان تحقيق ميدالية اوملبية اشبه مبعجزة.

نمر جبر

مل يكن فوز فريق النادي الريايض بريوت بلقب بطولة الدوري يف كرة السلة للمرة 
وكرة  الرياضة عموما،  قطاع  التي رضبت  املالية  االزمة  النادي  لتجنيب  كافيا  الـ13 

السلة خصوصا، نتيجة االوضاع االقتصادية الصعبة التي متر فيها البالد

بعض الدول العربية بالحكم اللبناين الذي يعتربونه 
من افضل الحكام العرب واجرأهم واصدقهم.

■ كيف تصف فوز الريايض بلقب الدوري بقرار 
اتحادي وليس عىل ارض امللعب؟

من  بقرار  اللقب  احرز  النادي  ان  اعترب  ال   □
اللجنة  ثبتته  الذي  وحقه  مبقدرته  بل  االتحاد، 
قرار  التحكيم.  لجنة  اكدته  ثم  لالتحاد،  االدارية 
انسحاب فريق نادي الحكمة كان مؤسفا السباب 
املباراة  استكملت  لو  لكن  تحصل.  مل  لو  متنيت 
لكان ميكن للنتيجة ان تتغري وان يفوز الحكمة. 
متأخرا  كان  فريقنا  ان  املايض  املوسم  يف  اذكر 
امام الحكمة يف غزير بفارق 17 نقطة يف الشوط 
الثالث، ومل نعرتض او ننسحب، بل اكملنا املباراة 
وفزنا. يجب ان ال ننهزم بخوف بل مواصلة اللعب 

حتى الثانية االخرية.

نادي  ادارة  وبني  بينكم  العالقة  تصف  كيف   ■
الحكمة؟

□ عالقة جيدة ال بل ممتازة مع مختلف الرؤساء 
السنوات  يف  النادي  رئاسة  عىل  تعاقبوا  الذين 
املاضية بعد رحيل الصديق واالخ انطوان شويري. 
بجورج  مرورا  شلهوب،  هرني  الراحل  من  بدءا 
حاليا  حكيم.  ونديم  املقديس  وطالل  شهوان 
العالقة اكرث من عادية وال يوجد اي خالف. نحن 
نتطلع دامئا اىل العالقة الجيدة واملميزة بني رئييس 
اىل  دامئا  الوصول  امل  عىل  والحكمة  الريايض 
الدور النهايئ يف كل موسم بعيدا من التشنج. هذا 
الدور حني يكون طرفاه الريايض والحكمة يتحول 

مهرجانا وعرسا لكرة السلة اللبنانية.

■ من يتحمل مسؤولية عدم استكامل مباريات 
الدور النهايئ يف املوسم املايض؟

□ املسؤول هو االتحاد الذي مل يتخذ قرارا صارما 
يف حق بعض املشاغبني من جمهور الحكمة. كنا 
مستعدين الستكامل املباراة وتنفيذ القرار الذي 
املسؤولني  اىل  ذلك  ابلغنا  وقد  االتحاد،  يتخذه 

الذين كانوا يف امللعب.

منها  يعاين  التي  املالية  االزمة  اصبحت  اين   ■
النادي؟

مل تقترص انعكاسات االزمة االقتصادية املتامدية 
عىل تأخري دفع املستحقات املالية لالعبي النادي 
الريايض بريوت، اسابيع واشهرا بعد انتهاء املوسم، 
وهي سابقة يف تاريخ النادي االصفر، بل دفعت 
هشام  اللبنانية  االندية  رؤساء  وعميد  رئيسه 
الجارودي اىل التفكري جديا يف ترك منصبه الذي 
شغله 25 سنة، ما قد يؤدي يف حال حصوله اىل 
زعزعة استقراره.  سألت "االمن العام" الجارودي 

عن االزمة ومصري ناديه ومستقبله.
  

■ كيف تقّيم مستوى الدوري يف املوسم املايض؟
□ قوي وحاميس ومشوق. اعطى السلة اللبنانية 
جيدة  نتائج  وترجم  والتقدم،  التألق  من  املزيد 
والبطوالت  الدورات  يف  اللبنانية  للفرق  والفتة 

الخارجية.

رئيس النادي الريايض بريوت هشام الجارودي. 

■ راض عن اداء فريقك يف البطولة؟
□ راض عن مستوى الالعبني اللبنانيني الذين اعتز 
بهم. انا مقتنع بأن فريقنا وصل اىل الدور النهايئ 
بفضلهم وليس بفضل االجانب الذين لست راضيا 

عن مستواهم.

■ هل تعترب قرار اعتامد ثالثة العبني اجانب عىل 
ارض امللعب انعكس ايجابا عىل الدوري؟

□ للقرار ايجابياته وسلبياته. ال شك يف انه ساهم 
يف رفع مستوى بعض الفرق اىل االعىل، لكنه حرم 
الالعب اللبناين فرصة اثبات نفسه بعرقه وتعبه. 
مل  الريايض  النادي  يف  الثالثة  االجانب  الالعبون 
يشكلوا الركيزة االساسية لوصول الفريق اىل االدوار 
الحاسمة، خالفا لبعض الفرق التي ما كانت لتصل 

اىل تلك االدوار من دون الالعبني االجانب فيها. 

■ هل ال تزال االدارة تعترب ان قرار اعتامد ثالثة 
العبني اجانب موجه ضدها؟

□ اعتبار القرار موجها ضد النادي الريايض موقف 
القرار  هذا  خالل  من  اراد  االتحاد  محق.  غري 
الغالبية  لدى  وان  خصوصا  املنافسة،  وترية  رفع 
ميلك  فريقنا  بأن  شعورا  الفرق  من  الساحقة 
الفرق  افضلية عىل  اللبنانية  من خالل تشكيلته 
االخرى، لذا جاء قرار رفع عدد الالعبني االجانب 
اللقب،  واحراز  النهايئ  اىل  فرق  وصول  لتسهيل 

لكنهم مل يوفقوا. 

■ ماذا يفضل النادي الريايض يف هذا املجال؟
□ نفضل العودة اىل نظام الالعبني االجانب عىل 
ارض امللعب فسحا يف املجال امام الالعب اللبناين. 
لكننا نلتزم اي قرار لالتحاد ونرتك له اختيار ما هو 

انسب وافضل. 

■ كيف تقّيم مستوى التحكيم؟
ثقة وكل صدق،  اللبناين بكل  الحكم  □ نحن مع 
النتائج.  عىل  تؤثر  مل  التي  وقراراته  جرأته  ونثمن 
رغم بعض االخطاء يف القرارات التي طاولتنا، نرفض 
الكالم الذي يعترب ان له اهدافا مبيتة، او انه انحاز اىل 
فريق ضد آخر. ال ننكر حصول اخطاء لكنها كانت 
طبيعية. الحكم انسان يف النهاية ومعرض للخطأ. 
وانا دامئا اسمع اشادة من القيمني عىل اللعبة يف 

قرار رفع عدد الالعبني 
االجانب لتسهيل وصول 

فرق الى النهائي 

رئيس النادي الرياضي: اإلستمرار يتقّدم 
هدف اإلنتصارات والبطوالت
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□ ال تزال قامئة. نحن نحاول معالجتها وتسديد 
مستحقات املوسم املايض الذي تبقى منه بعض 
املبالغ. مل يتأخر النادي الريايض يوما عن تسديد 
لكن  الظروف.  احلك  يف  لالعبني  املستحقات 
الصعبة  الظروف  الحالية، يف ظل هذه  ايامنا  يف 
السيولة  يف  كبري  تراجع  اىل  ادت  التي  والحرجة 
مكرهني  انفسنا  وجدنا  املاضية،  للسنوات  خالفا 

عىل التأخر يف دفع بعض املستحقات.

املتأخرة  املستحقات  االدارة  سددت  وهل   ■
لغالبية الالعبني؟

□ الجزء االكرب تم تسديده واملتبقي قسم ضئيل 
نحن يف صدد تسديده يف االيام القليلة املقبلة. ال 
خوف عند الالعبني من هذا التأخري النهم يعلمون 
ان مستحقاتهم مضمونة، ونحن كادارة نشكرهم 

عىل صربهم وثقتهم، ونقدر موقفهم املتفهم.

■ ما حقيقة قرار تركك منصب رئاسة النادي؟
□ انها حقيقة مرّة، لكن ال بد يف نهاية املطاف من 
ترك مسؤولية هذا النادي العريق لبنانيا وعربيا 
وآسيويا اىل ادارة جديدة بعدما قدمت ربع قرن 
املعنوي  العطاء  ومن  الخدمة  من  سنة(   25(

واملادي من دون كلل او ملل.

■ هل ال تزال متّول النادي من جيبك الخاص ام ان 
هناك من يدعم ويساعد؟

□ ال ازال اتحّمل من جيبي الخاص تغطية الجزء 
التي  االموال  بعض  وهناك  املوازنة،  من  االكرب 
الجهات  بعض  من  النادي  صندوق  اىل  تدخل 
الداعمة التي لها كل الشكر والتقدير عىل وقوفها 

اىل جانبنا.

السبب وراء قرار ترك  املالية هي  ■ هل االزمة 
رئاسة النادي؟

□ هي احد االسباب التي ادت اىل اقناعي بوجوب 
من  املوسم  ينتهي  ان  آلخرين.  املسؤولية  ترك 
دون تسديد كل املستحقات، فهو امر غري صحي 
يف  االساس  هو  املادي  االستقرار  خطري.  ومؤرش 
اىل  ويؤديان  لالعبني،  واملعنوي  الفني  االستقرار 
تحقيق نتائج جيدة. وقد قمت بهذه املسؤولية 

من موقعي كرئيس ما يزيد عىل 25 سنة.

■ هل نعترب انك تعبت من رئاسة النادي؟ وهل 
ان املهمة واجب وطني؟

□ برصاحة تعبت كثريا ماديا وصحيا. دفعت من 
صحتي مثن هموم ومسؤوليات يف رئاسة النادي 
الحبيب. اعترب املسؤولية واجبا وطنيا ملا ميثله هذا 
يرغمني  ما  وهذا  الوطني،  الصعيد  عىل  النادي 
بديل  تأمني  قبل  املنصب  عن  التخيل  عدم  عىل 

يضمن استمرار النادي.

واعضاء  الالعبني  تم خفض عقود جميع  ■ هل 
الجهاز الفني؟

□ نائب الرئيس متام الجارودي، وامني الرس مازن 
طبارة، ومدير النادي سمري شاكر، يعملون بجدارة 
يضمن  مقبول  نحو  عىل  املوازنة  خفض  عىل 
من  الناجحة  مسريته  ومتابعة  النادي  استمرار 
دون هم الربح. هدفنا استمرار النادي مبوظفيه 
والعبيه قبل اي يشء آخر، وقبل هدف االنتصارات 
الالعبني  سيطاول  الخفض  البطوالت.  وتحقيق 
نشكر  واالداري.  الفني  والجهازين  واملوظفني 
راسهم  وعىل  وتجاوبهم  تفهمهم  عىل  الجميع 
احمد  اسامعيل  اللبنانية  والسلة  الفريق  رموز 
وفادي الخطيب وجان عبد النور، والجهاز الفني 
وعىل رأسه املدرب سلوبودان سوبوتيتش، وجميع 

اعضاء الجهاز االداري. 

■ هل من تغيريات جذرية يف تشكيلة الفريق يف 
املوسم املقبل؟

□ سنخفض عدد الالعبني. كذلك سيتم االستغناء 
عن البعض اآلخر السباب فنية ومادية، خصوصا 
ارض  عىل  اجانب  العبني  ثالثة  نظام  اعتامد  مع 

امللعب.

■ ما هو مصري الالعب اسامعيل احمد، وهل ال 
يزال الجهاز الفني يعّول عليه؟

□ طبعا، هو ركن اسايس يف التشكيلة. وقد برهن 
قل  السلة  كرة  وفريق  للنادي  ووفاء  انتامء  عن 

نظريه عند البعض يف لبنان.

■ هل فادي الخطيب باق يف املوسم املقبل؟
□ حتام، وهو اسايس يف التشكيلة ونعّول عليه 
كثريا. وقد اثبت وفاء للفريق الذي انطلق منه، 

بعض  تقديم  عىل  وافق  بعدما  تضحية  وقدم 
اىل  ويقوده  الفريق  يف  ليبقى  املادية  التنازالت 
جزء  هو  التي  واالنجازات  االنتصارات  تحقيق 

كبري منها. 

■ هل النادي  محسوب عىل "تيار املستقبل"؟
□ ليس محسوبا عىل اي حزب او فئة سياسية. 
التي  بريوت  رأس  عائالت  رحم  من  ولد  النادي 
متثل العيش املشرتك الحقيقي يف عز الحرب التي 
عصفت بلبنان، وانترش عىل امتداد الوطن. انه 

ناد لكل لبنان بكل طوائفه ومذاهبه.

■ خائف عىل مستقبل اللعبة؟ وَمن يحمي كرة 
السلة؟

□ كال، لقد مر عدد كبري من االتحادات والرؤساء 
عىل اللعبة وال تزال مستمرة. ترتاجع تارة وتتقدم 
طورا، لكن العامل الرئييس يف بقائها واستمرارها 
دوريا  وتطويره  القانون  تطبيق  هو  وتقدمها 
ليبقى الدرع االوىل واالخرية التي تحميها وتحمي 

االتحاد واالندية والالعبني وتضمن حقوقهم.

■ ما هو موقفكم من انتخابات االتحاد؟
حقوق  عىل  يحافظ  حيادي  رئيس  مطلبنا   □
النوادي بالتساوي وفق القوانني املرعية االجراء، 
وال يساير احدا، وال يرضخ لضغوط او تدخالت.     

للجنة  مرشح  الريايض  للنادي  سيكون  هل   ■
االدارية لالتحاد املقبل؟

□ مبدئيا، لن يكون لدينا مرشح. نحن نفضل ان 
تتشكل اللجنة االدارية لالتحاد العتيد من اعضاء 
غري  او  مبارشة  مبصالح  مرتبطني  غري  تكنوقراط 
مبارشة، اقله مع النوادي التي تشارك يف دوري 

الدرجة االوىل.

لرئاسة  املرشحني  من  ستصوتون  من  اىل   ■
االتحاد؟

□ سنختار االكفأ بينهم. خيارنا االول جان هامم، 
ويف حال قرر عدم الرتشح لتويل املنصب سندرس 
راضون  ونحن  املرشحة،  االسامء  وفق  الخيارات 

عن اداء الرئيس الحايل وليد نصار.
ن. ج

رياضة

70 سنة من األمن العام

تعلن المديرّية العاّمة لألمن العام
 تصميمهــا المثابرة حتى النهاية.
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عدة  اسامء  تاريخيا  التنس  لعبة  حملت 
من بينها "اللعبة البيضاء"، و"لعبة امللوك"، 
التنس  الحايل  اسمها  عىل  تستقر  ان  قبل 
التنافيس  الطابع  افتقدت  املرضب.  كرة  او 
ومل  النفس،  عن  للرتويح  متارس  وظلت 
القرن  يف  اال  التنافسية  الروح  تدخلها 
املضارب  بدأت  حيث  عرش  الخامس 

تستخدم فعليا للمرة االوىل.
من  واحدة  هي  التي  ـ  التنس  تلبث  مل 
مزاولتها  ميكن  التي  الفردية  الرياضة 
فوائدها  وان  خصوصا  متقدمة،  سن  حتى 
ان  ـ  كثرية  والعقل  الجسم  عىل  الصحية 

رئيس االتحاد اللبناين للتنس سمري صليبا.

اسم التنس، واول من اطلق بطولة رسمية 
 ،1887 وميبلدون  مدينة  يف  وبالتحديد 
وهي  وميبلدون"  "بطولة  البطولة  فسميت 
تقام  التي  الدولية  الدورات  بني  االشهر 

سنويا حتى وقتنا الحارض. 
تصنف لعبة التنس التي تأسس اول اتحاد 
وفق   ،1913 آذار  من  االول  يف  بها  خاص 
املباريات،  عليها  تقام  التي  املالعب  ارضية 
مالعب  رملية،  مالعب  انواع:  ثالثة  وهي 

صلبة، مالعب عشبية او املالعب الخرض. 
يطلق  التنس  يف  كربى  بطوالت  اربع  هناك 
اقوى  من  وتعترب  سالم"،  "الغراند  عليها 
من  واضخمها  وماديا  جامهرييا  البطوالت 

حيث مكافآت الفوز. وهي: 
البطوالت  اوىل  املفتوحة  اوسرتاليا  بطولة   •

الكربى. 
باسم  املعروفة  املفتوحة  فرنسا  بطولة   •

"روالن غاروس". 
• بطولة وميبلدون يف انكلرتا. 

• بطولة الواليات املتحدة املفتوحة املعروفة 
التي  املالعب  اسم  وهو  ميدوز"،  بـ"فالشينغ 

البطولة.  تقام عليها 
)االساتذة(،  او  املاسرتز  بطولة  هناك  كام 
يف  تقام  وال  املوسم  بطوالت  آخر  وتعترب 
يتم  العبني  مثانية  فيها  يشارك  محدد.  مكان 
الفائز  ويحصل  مجموعتني،  عىل  تقسيمهم 
العاملي  التصنيف  يف  نقطة   150 عىل  بلقبها 
الف  و520  مليون  بقيمة  مالية  وجائزة 
دوالر امرييك يف حال عدم خسارته يف اي من 
مبارياته الثالث يف مجموعته من الدور االول، 
ويف الدور النصف النهايئ. كام يحصل عىل 20 
نقطة يف حال فوزه يف اي مباراة من مباريات 
مجموعته، و40 نقطة يف حال فوزه يف الدور 
النصف النهايئ، و50 نقطة يف النهايئ، ويتأهل 
هذه  اىل  االربعة  سالم«  الغراند  »ابطال 

تعود التنس الى القرن 
الثالث عشر، احتكرتها 

النبيلة وامللكية الطبقة 

التنس رياضة النبالء 
الشعبية الثانية في العالم

نمر جبر

تعادل  حال  يف  الشوط.  يربح  الرابعة 
الالعبني بحصول كل منهام عىل 40 درجة 
يستمر اللعب بينهام اىل ان يفوز احدهام 
لصالحه.  الشوط  ليحسم  نقطتني  بفارق 
اما اختيار رضبة البداية فيتم من طريق 
القرعة، كام يتم تغيري نصف امللعب لكل 
فرتة  تزيد  وال  شوط،  كل  نهاية  يف  العب 
املباراة عن عرش دقائق، اال  االسرتاحة يف 
ظروف  يف  السيام  ذلك  الحكم  ارتأى  اذا 
وعند  طارئة،  السباب  او  خاصة  مناخية 
االنتهاء  بعد  الراحة  فرتة  تكون  الرجال 
بعد  السيدات  الثانية، عن  املجموعة  من 

االنتهاء من املجموعة االوىل.
يرأسه  الذي  التنس  اتحاد  يضم  محليا 
رجل االعامل سمري صليبا منذ عام 2013، 
سنوية  نشاطات  تقيم  غالبيتها  ناديا،   19
اىل  املحلية  الدورات  عدد  احيانا  فيصل 
18 دورة تشمل غالبية الفئات العمرية. 

اللعبة  وضع  وصف  الذي  االتحاد  رئيس 
التنس  "لعبة  ان  اعترب  جدا"،  بالـ"جيد 
واهله  بالالعب  مبارشة  وترتبط  فردية 
خالل  من  فيه  االستثامر  عىل  وقدرتهم 
الدورات  من  عدد  اكرب  يف  مشاركته 
املحلية والخارجية، خصوصا وان املستوى 
املحيل ال يطور الالعب رسيعا، ما يدفعه 
اىل السفر اىل الخارج للمشاركة يف دورات 

خارجية عىل نفقة االهل". 
خالل  من  بواجبه  يقوم  االتحاد  ان  واكد 
بطوالت  جميع  يف  لبنان  مشاركة  تأمني 
العمرية  الفئات  ويف  ديفيس"  "كاس 
 .2016  –  2015 موسم  منذ  املختلفة 
ناد  "كل  وهمية:  اندية  وجود  ونفى 
سنوية  دورة  وينظم  بواجباته  يقوم  ال 
وال  نريده  ال  اشرتاكاته،  ويسدد  واحدة، 
انشاء  يف  االتحاد  فشل  وعزا  به".  نقبل 
لجنة للمدربني اىل "الرصاعات والخالفات 
واملنافسة يف ما بينهم". كام ربط صعوبة 
لتدريب  وطني  تدريب  مركز  بناء 
الالعبني عىل مدار السنة وصقل املدربني 

استحالة  اىل  الفني  مستواهم  ورفع 

كرة  بعد  العامل  الرياضات شعبية يف  اكرث  ثاين  املرضب  كرة  او  التنس  رياضة  تعترب 
الطبقة  الثالث عرش حينام كانت حكرا عىل  القرن  اىل  تعود  القدم. رياضة عريقة 
النبيلة وامللكية، فامرسها نبالء فرنسا بطريقة بدائية من طريق استخدام كف اليد 

لرضب الكرة

االوروبية،  القارة  اىل  فرنسا  من  انترشت 
فيها  انخرطوا  الذين  االنكليز  مارسها  حيث 
عىل نحو كبري، فكانوا اول من اطلق عليها 

العاملي 159 اسبوعا.  الغراند سالم. تصدر الرتتيب  القاب يف  1 ـ جيمي كونورز: مثانية 
اعتزل يف سن 39 عاما.  

2 ـ ايفان ليندل: وصل اىل املباراة النهائية يف الغراند سالم 19 مرة، واحرز اللقب مثاين 
مرات. يعد ثالث اكرث العب تصدر الرتتيب بعد بيت سامرباس وورجيه فيديرير.

3 ـ جون ماكيرنو: معشوق الجامهري بني نهاية السبعينات وبداية الثامنينات. فاز بسبع 
بطوالت يف الفردي يف الغراند سالم، واحرز تسعة القاب يف الزوجي. افضل مبارياته تلك 

التي فاز فيها عىل االسطورة السويدي بيورن بورغ عام 1980.
نادال  فيديرير  عرص  يف  جاء  الذي  السن  صغري  نوفاك  يعد  ديوكوفيتش:  نوفاك  ـ   4
وموراي لكنه نجح يف فرض زعامته لقرابة عامي 2011 و 2012 يف عامل التنس االريض. 
فاز بثامين بطوالت غراند سالم. تعد افضل سنواته عام 2011 عندما حقق 10 بطوالت 
القاب   5 الذي حقق  الوحيد يف عرصه  الالعب  القاب غراند سالم، وهو  بينها ثالثة  من 
من بطولة اوسرتاليا املفتوحة، ووصلت مجموع جوائزه املالية اىل 72,444,493 دوالراً.

البطلة  فيغاس وزوج  ابن الس  الغراند سالم.  القاب يف  بثامنية  فاز  اغايس:  اندريه  ـ   5
اللعب يف عمر  االملانية شتيفي غراف. نال ذهبية االلعاب االوملبية عام 1992. اعتزل 

36 سنة بسبب اصابة يف الظهر.
بينها  الكربى  االربع  البطوالت  لقبا يف  السويدي صاحب 11  العمالق  بيورن بورغ:  ـ   6
ست يف بطولة روالن غاروس. متيز يف اللعب عىل املالعب الرملية. يعد احد ابرز اساطري 

اللعبة رغم فشله يف تحقيق اي لقب يف بطولة امريكا املفتوحة. 
اوسرتاليا  لبطولة  الرئييس  امللعب  حمل   1938 عام  املولود  االوسرتايل  ليفر:  رود  ـ   7
املفتوحة اسمه. حقق 11 لقبا يف الغراند سالم بينها اربعة يف بطولة وميبلدون املفضلة 

لديه. حقق 392 انتصارا يف مقابل 99 خسارة مبعدل نجاح %79،8.
االربع  البطوالت  يف  لقبا   14 االصل  اليوناين  كاليفورنيا  ابن  حقق  سامربس:  بيت  ـ   8

الكربى. تصدر التصنيف العاملي 286 اسبوعا. احرز سبعة القاب يف بطولة وميبلدون.
9 ـ رافاييل نادال: متخصص يف املالعب الرملية. حقق 8 القاب يف بطولة روالن غاروس 

الفرنسية. 
10 ـ روجيه فيديرير: بقي لفرتة طويلة الرقم واحد يف عامل التنس. متيز برضبة "الباك 

هاند" )Back Hand(. صاحب 17 بطولة من البطوالت االربع الكربى.

العشرة األفضل في تاريخ اللعبة

بقية  اختيار  يتم  ان  عىل  مبارشة  البطولة 
العاملي  التصنيف  يف  ترتيبهم  وفق  الالعبني 

للعبة.
وقت  هناك  ليس  التنس  مباريات  يف 
الوقت  مسألة  وتتوقف  للمباراة،  محدد 
انهائها  يف  املباراة  طريف  احد  مهارة  عىل 
املجموعات  بنظام  املباراة  تقام  لصالحه. 
اشواط،  ستة  من  تتألف  مجموعة  وكل 
الالعبة  املباراة  يف  تفوز  السيدات  وعند 

ممكنة،  ثالث  من  مجموعتني  تحرز  التي 
يحرز  من  باملباراة  يفوز  الرجال  وعند 
ممكنة.  خمس  من  مجموعات  ثالث 
اشواط  ستة  يحرز  من  باملجموعة  يفوز 
اكرث  او  شوطني  بفارق  يكون  ان  رشيطة 
يفوز  من  الشوط  يحرز  منافسه.  عن 
الطابة  التايل:  وفق  االربع  بالطابات 
االوىل 15 درجة، الطابة الثانية 30 درجة، 
بالطابة  فاز  اذا  40 درجة.  الثالثة  الطابة 
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تقل  ال  بريوت  يف  ارض  قطعة  تأمني 
مربع:  مرت  االف  خمسة  عن  مساحتها 
من خالل  الحلم  هذا  تحقيق  اىل  "سعينا 
مخاطبة بلديات واوقاف دينية يف بريوت 

وضواحيها ومل نلق اي تجاوب". 
مساعدة  عىل  االتحاد  حصول  وكشف 
والرياضة  الشباب  وزارة  من  مالية 
ناهزت  اجاملية  بقيمة  متتاليني  ملوسمني 
املنتخبات  200 مليون لرية: "رصفت عىل 
الوطنية يف املسابقات والدورات الدولية". 
املصنفني  الالعبني  بعض  قناة  من  وغمز 
واجبهم:  اداء  عن  يتقاعسون  الذين 
لكن  ساعدتنا،  التلفزة  محطات  "بعض 
املبارش  فالنقل  انفسنا،  نساعد  مل  نحن 
للمباريات سالح ذو حدين، واذا مل نقدم 
املباريات  يف  باللعبة  يليق  جيدا  مستوى 

التي تبث عىل الهواء نكون نرتاجع". 
"بعض  مسؤولياته:  من  االتحاد  يعف  مل 
ووصف  بواجباتهم".  يقومون  ال  االعضاء 

شخص  او  راع  عىل  يقوم  الذي  االتحاد 
لكل  يكون  ان  "يجب  بالفاشل:  واحد 
اتحاد 10 اىل 15 راع يؤمنون موازنته عىل 
ال  االتحاد  رئيس  ان  واكد  السنة".  مدار 
من  العدد  هذا  وحده  يوفر  ان  يستطيع 

الرعاة: "لو سعى كل عضو اىل تأمني راع 
واحد لحلت املشكلة". 

واعرتف بعدم رضاه عىل تطبيق 15 بندا 
االنتخايب:  برنامجه  تضمنها   18 اصل  من 
والية  عىل  سنوات  ثالث  بعد  "صحيح 
لكن  شو  مان  وان  هناك  يعد  مل  اتحادنا 
مل يكن هذا طموحنا". واعترب ان معالجة 
من  تبدأ  االتحادات  غالبية  يف  املشاكل 
منصب  "واعتامد  القانون  تعديل  خالل 
وظيفي  كمركز  االتحادات  كل  يف  االمانة 
بالعمل  يليق  شهريا  راتبا  شاغله  يتقاىض 
الذي يقوم به، فيحاسب او يكافأ عىل ما 

يقوم به".
جديدة،  لوالية  ترشيحه  احتامل  عن 
كشف انه مل يتخذ اي قرار يف هذا الشأن: 
الذين  االشخاص  بهوية  مرتبط  "االمر 
االدارية  اللجنة  شكل  ويف  سيرتشحون، 
والتجانس  التفاهم  ومدى  الجديدة 

والتنسيق يف ما بني اعضائها".

مرتا،   23،77 التنس  ملعب  طول  يبلغ 
الفردي  مباريات  امتار يف   8،23 وعرضه 
عرضه  ويرتفع  والسيدات،  للرجال 
الزوجي  مباريات  يف  امتار   10،97 اىل 

للرجال والسيدات واملختلط. 

يبلغ  شبكة  امللعب  جانبي  بني  تفصل 
ارتفاعها عند وسطها 91،4 سنتمرتا وعند 

طرفيها 1،06 مرت.

مواصفات

مالعب وميبلدون: البطولة االكرث عراقة وشهرة يف التنس.

العداء السجني اوسكار بيستوريوس خالل محاكمته.

العّداء بيستوريوس 
سقط عن سريره في السجن

الساقني  املبتور  افريقي  الجنوب  العداء  عولج 
احد  يف  بيستوريوس  اوسكار  بالقتل  املتهم 
املستشفيات اثر سقوطه عن رسيره، ثم اعيد اىل 

زنزانته يف مدينة جوهانسبورغ الجنوب افريقية.
السادس  عاما( يف   29( بيستوريوس  وحكم عىل 

اديسون ارانتيس دو ناسيمنتو )بيليه( عريساً للمرة الثالثة.

بيليه عريسًا للمرة الثالثة
تزوج اسطورة كرة القدم الربازيلية بيليه من مارسيا سيبيل اويك، بعد قصة 
حب دامت اكرث من 6 سنوات. وهو الزواج الثالث لبطل العامل ثالث مرات.
اقام بيليه واسمه الحقيقي اديسون ارانتيس دو ناسيمنتو الذي بلغ 75 
عاما حفل زفافه عىل اويك )50 عاما( يف بلدة غواروخا، عىل ساحل ساو 
باولو يف الربازيل، واقترص االحتفال عىل املراسم الدينية يف حضور 40 مدعوا 
فقط من االقارب واالصدقاء املقربني. وكان التقى مارسيا، وهي برازيلية 
املايض. لكن عالقتهام  القرن  نيويورك يف مثانينات  يابانية، يف  من اصول 
الغرامية بدأت عام 2010، وكان من املقرر ان يتزوجا قبل عامني، لكن 
الحال الصحية لبيليه حالت دون ذلك. لبيليه خمسة ابناء، ثالثة من زوجته 
االوىل روسيمريي تشولبي كولويب التي تزوجها ملدة 12 عاما، واثنان من 

زوجته الثانية املطربة اسرييا ناسيمنتو التي بقي معها 14 عاما.
اىل  معها  اضطر  صحية،  اضطرابات  من  االخرية  االشهر  يف  عاىن  وكان 

الخضوع لجراحة.

من متوز املايض بالسجن 6 سنوات التهامه بقتل 
صديقته ريفا ستينكامب عام 2013.

سينغاباكو  السجن  يف  الخدمات  مسؤول  وقال 
اثر  العالج يف املستشفى  نكسومالو: »لقد تلقى 

سقوطه عن رسيره، وعاد اىل رعايتنا االن«.

محكمة  يف  ماسيبا  ثوكوزيل  القاضية  وادرجت 
بريتوريا العليا عوامل مخففة لخفض العقوبة اقل 
من نصف املدة التي ال تقل عن 15 عاما بتهمة 
يطلق  كان  بانه  العداء  ادعاء  ذلك  يف  مبا  القتل، 
النار عىل متسلل اىل منزله. وكانت محكمة البداية 
 5 بالسجن  عام 2014  بيستوريوس  عىل  حكمت 
سنوات الرتكابه جرمية »القتل غري العمد«، لكن 
االول  كانون  العليا طعنت يف  االستئناف  محكمة 
2015 بهذا الحكم، معتربة انه ارتكب جرمية »القتل 

العمد« التي تصل عقوبتها اىل السجن 15 عاما.
الذي ولد عام 1986 وبرتت  وفرض بيستوريوس 
ساقاه بعد بلوغه 11 شهرا، نفسه نجام يف دورة 
االلعاب االوملبية عام 2012 يف لندن، حيث بلغ 
الدور النصف النهايئ يف سباق 400 مرت، وشارك 
مع منتخب بالده يف سباق التتابع 4 مرات 100 
يخوض  الساقني  مبتور  ريايض  اول  واضحى  مرت، 
االوملبياد. بعد اسبوعني حصد ذهبيتي سباق 400 
مرات وسباق 100 مرت يف  التتابع 4  مرت وسباق 

الدورة الباراملبية، وحل ثانيا يف سباق 200 مرت.
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عموديًاأفقيًا
-1 االمني العام الحايل لجامعة الدول 
العربية -2 العب كرة قدم اسباين يف 

فريق ريال مدريد – وكالة انباء عربية 
-3 حرف عطف – مدينة هندية عىل 
نهر الغانج – سلطات الحكم وزمامه 
-4 نقّبل الوجه – من اعضاء الجسم 
– اسم فعل للزجر مبعنى اسكت – 

الذي يأخذ يف االعتبار الشكل اكرث من 
املادة او املحتوى -5 عيب – صّوت 
الرصاص – نهر يف املانيا من روافد 
الرين – العب كرة قدم سلوفيني 

يلعب حاليا مع فريق ايه يس ميالن 
االيطايل -6 عائلة مسترشق انكليزي 

راحل – ضمري منفصل – من الحلويات 
العربية ُتعمل اقراصا من السميد 

والسمن والسكر وُتخبز -7 شهر شباط 
يف بعض البلدان العربية – ارض واسعة 

ذات نبات ومرعى للدواب – غري ناضج 
من الفاكهة -8 ظن وشك بالقاتل عن 
يقني – مادة تدخل يف صناعة رغيف 
الخبز – عائلة الرئيس الثاين للواليات 
املتحدة االمريكية -9 دولة آسيوية – 
ماركة سيارات -10 رأس االنسان فيه 
العينان واالنف والفم – دولة عربية 

– زيت السمسم -11 حرف جر – فرّق 
االغراض – لعبة احجار مسلية – اسف 

وتحرس عىل املايض -12 صحن كبري 
بالعامية – ُمحرّي – سفلة الناس -13 

دولة آسيوية – فصاحة وبالغة – مدينة 
لبنانية -14 ملك صور ارسل عامال اىل 
سليامن الحكيم لبناء هيكل اورشليم 
– حية زعم العرب انها تطري – مدينة 

ايطالية -15 من آثار لبنان املائية – 
راحة يده 

-1  عاصمة السلفادور – من كان 
عىل صواب -2 احد رؤساء لبنان قبل 

االستقالل – بلدة لبنانية يف البقاع 
الغريب -3 طليق – يخوفه ويفزعه 

– مدينة هندية -4 من اجهزة االمم 
املتحدة غايته السهر عىل االمن 

والسالم يف العامل – طائر لييل -5 ذكر 
الدجاج – ادخل االبرة يف الوريد 

وحقن الدواء – عكسها تراب الشاطئ 
-6 مخلوقات من الفولكلور الياباين 

وتعني الروح الرشيرة – امرباطور 
بيزنطي قاهر الفرس فشل يف وقف 
الفتح االسالمي – اخو ايب -7 عائلة 

فليك انكليزي راحل – فقد حياته 
– خالف ناجح -8 حرف ابجدي او 
مدينة يف السودان عىل بحر الغزال 

– مقّوس الظهر معوّجه – حرف جر 

-9 والدة – من الفاكهة ُتعرف بالتني 
الشويك – اوتاد صغرية ُتدق يف الحائط 

ُتعلق بها الثياب -10 عاصمة توغو 
عىل خليج بينني – استند اليه واعتضد 

به – مادة قاتلة – من االعداد -11 
ظلمة اول الليل – اغلظ اوتار العود 

– وعاء الخمر – نهر يف توسكانا يف 
ايطاليا -12 اخرج معهم الودعهم – 

ضعف ورّق -13 مدينة فلسطينية 
– ملحن لبناين راحل واكب نهوض 

اذاعة لبنان يف اربعينات القرن املايض 
-14 عاِلم يف الفلسفة والحكمة – 

يوقفون اندفاعته ومينعونه عن امتام 
غايته -15 من اودية لبنان العميقة 

ورد ذكرها يف التاريخ – خصب 

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: 
دولة اوروبية

الدامنارك – الفاتيكان – استونيا – 
ايسلندا – اليونان – اندورا – السويد 
– اثينا – بوخارست – بلجيكا – برلني 

– براغ – برن – تشيكيا – تالني – تركيا 
– خف – دبلن – ذل – ريكيافيك – 

روما – سويرسا – صوفيا – صقر – ظن 
– فيينا – فظ – فذ – كوبنهاغن – 

لشبونة – لندن – لوتن – ليل – مدريد 
– نوك – نيس – هولندا – هوك 

الضائعة  اىنيمت اىضائعت الكلمة 
 
 

 ا ة ه ا ه ف ا ث ي ك ا ن و د
 ا س ن ن د ن ه ا ز و ً ا ي ا
 ا ز ث و ك ظ ن ن ك و ن و ي ن
 س ك و و ب ن ز ي ظ ف س س ا ك
 ك س ي د ن ش ب د ً ه ه ن ث و
 ز و ا ج ن ي ه ا ا ن و ف س ب
 ا ي د ن ه ا ا ك د ي ز ي ز ن
 ً س ن ث خ ب ي ا ه ن ق ي ا ھ
 ن ز ه و ف ف ث ا ي ص ص ن خ ا
 ا ا و ه ا ش ا ه ً ن و ا و غ
 د ه ھ ي ي ي ز د ب د ي ف ب ن
 ه ذ ك ك ك ب و ب ھ ه ز ه ي ز
 ا ي ي ز س ي ن ه و ي ذ ي ا ا

 ز ا ث غ ا ز ب ن ك ه ف غ د ث
 

 
 دوىت اوزوبيت :حسوف 9اىنيمت اىضائعت منىوت مه 

 
 –اثيىا  –اىسىيد  –اودوزا  –اىيىوان  –ايسيىدا  –اسخىويا  –اىفاحينان  –اىداومازك        

دبيه  –خف  –حسميا  –حاىيه  –حشينيا  –بسن  –بساغ  –بسىيه  –بيجينا  –بىخازسج 
 –فر  –فظ  –فييىا  –ظه  –صقس  –صىفيا  –سىيسسا  –زوما  –زينيافيل  –ذه  –

                                               هىك    –ىدا هىى –ويس  –وىك  –مدزيد  –ىيو  –ىىحه  –ىىدن  –ىشبىوت  –مىبىهاغه 

                 الكلمات المتقاطعة  

                          

            
            
            

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أفقٌا  

العب كرة قدم اسبانً فً فرٌق  -2االمٌن العام الحالً لجامعة الدول العربٌة  -1
مدٌنة هندٌة على نهر  –حرف عطف  -3وكالة انباء عربٌة  –درٌد لاير م
اسم  –من اعضاء الجسم  –نقّبل الوجه  -4سلطات الحكم وزمامه  –الغانج 

االعتبار الشكل اكثر من المادة او الذي ٌأخذ فً  –فعل للزجر بمعنى اسكت 
 –نهر فً المانٌا من روافد الرٌن  –صّوت الرصاص  –عٌب  -5المحتوى 

 -6العب كرة قدم سلوفٌنً ٌلعب حالٌا مع فرٌق اٌه سً مٌالن االٌطالً 
من الحلوٌات العربٌة  –ضمٌر منفصل  –عائلة مستشرق انكلٌزي راحل 

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

ح ل ط بي ل ف ت ي وم ل د ان ة ك ا ن

 42 =

ج ا ن ش يي ه ي م رز م ھ يس ا ا ي ي ل

 29 =

و ش ق ل اب و ا ر سا د ر ق نت ج ن و ن ر

 30 =

ن ك ا يك ي و ن ف ت رق م ف صر ن ق و ا

35 =

װװװװ
38233540

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16

آخر ملوك لٌدٌا اشتهر بعظم ثروته حتى ُضرب به المثل
نبات اخضر ٌعلو الماء الراكد او النهري

محام فرنسً اسس بطولة كأس العالم فً كرة القدم
جعبة السهام

شجرة تستعمل قشورها فً عالج الحمى والمالرٌا 

مدٌنة اٌطالٌة ومصٌف لالثرٌاء الرومان منذ القدٌم
صوت الرعد او مطر شدٌد

جزٌرة فً الخلٌج تتبع امارة ابو ظبً اشتهرت قدٌما بصٌد اللؤلؤ

مدٌنة برٌطانٌة شهدت دمارا شامال خالل الحرب العالمٌة الثانٌة

ما ٌستقر فً قاع االنهر من اتربة وصخور 

ٌُنصب لٌعّرش علٌه الكرم خشب 
جزٌرة اٌطالٌة تجاه اسكتلندا
مٌزان ٌستعمله عمال البناء

              حروف مبعثرة                   

محل لالكل والشرب واللهو فً اوقات الفراغ
لقب ٌطلق على ملك الحبشة

مكتشف االشعة السٌنٌة او اشعة اكس 

حروف مبعثرة

يف  واللهو  والرشب  لالكل  محل  1ـ 
اوقات الفراغ

2ـ لقب يطلق عىل ملك الحبشة
3ـ مكتشف االشعة السينية او اشعة 

اكس 
لالثرياء  ومصيف  ايطالية  مدينة  4ـ 

الرومان منذ القديم
5ـ صوت الرعد او مطر شديد

6ـ مدينة بريطانية شهدت دمارا شامال 
خالل الحرب العاملية الثانية

7ـ خشب ُينصب ليعرّش عليه الكرم 
8ـ جزيرة ايطالية تجاه اسكتلندا

9ـ ميزان يستعمله عامل البناء  

ابو  امارة  تتبع  الخليج  يف  جزيرة  10ـ 
ظبي اشتهرت قدميا بصيد اللؤلؤ

11ـ ما يستقر يف قاع االنهر من اتربة 
وصخور   

بعظم  اشتهر  ليديا  ملوك  آخر  12ـ 
ثروته حتى رُضب به املثل 

او  الراكد  املاء  يعلو  اخرض  نبات  13ـ 
النهري   

كأس  بطولة  اسس  فرنيس  محام  14ـ 
العامل يف كرة القدم  

15ـ جعبة السهام
16ـ شجرة تستعمل قشورها يف عالج 

الحمى واملالريا  

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

جرنال ومؤرخ حريب برويس )1780-1831( له كتاب 
"عن الحرب". ُيعترب من اكرب املفكرين العسكريني 

شهرة وتأثريا عىل مر التاريخ. اشاد به كل من هتلر 
وايزنهاور وانغلز ولينني.

5+3+7+1+13+6+3+15 =  مدينة املانية
2+12+14+16 =  صوت الرصاص 

10+11+4 =  يف الطليعة 
8+9+2 =  خالف نعم 

 SU DO KU

5 2
4 2 8 9

7 4
8 6 3 7

9 3 8
7 1

9
4 3 6 5

6 2 3

Sudoku مستوى صعب 

1 3 2 8 9 5
5 9 7

6 1 7
2 3 1 8

9 7 5
7 3 2 1 6

9 3 6 5
8 6 4 9 2

5 2 1

Sudoku مستوى سهل

5 3 1 7 8
7 9 1

8 6 3
5 2 9 4

5 3 1 2

7 2 8
1

3 8 9 6 4

Sudoku مستوى وسط

مستوى وسطمستوى صعب

حلول العدد35
6 4 5 3 9 2 7 8 1
9 1 3 7 8 5 4 2 6
7 8 2 4 6 1 3 5 9
2 9 1 8 4 3 6 7 5
8 5 4 2 7 6 9 1 3
3 6 7 1 5 9 8 4 2
4 2 9 6 1 7 5 3 8
5 3 8 9 2 4 1 6 7
1 7 6 5 3 8 2 9 4

Sudoku حل مستوى صعب 

3 7 4 6 1 2 5 9 8
9 1 2 7 8 5 6 4 3
8 6 5 9 3 4 7 2 1
7 9 6 2 4 8 3 1 5
5 2 8 1 6 3 9 7 4
1 4 3 5 9 7 2 8 6
2 8 7 4 5 6 1 3 9
6 3 9 8 2 1 4 5 7
4 5 1 3 7 9 8 6 2

Sudoku حل مستوى وسط

6 3 5 8 4 1 2 7 9
8 4 9 7 5 2 3 6 1
7 2 1 6 3 9 8 4 5
3 6 4 1 7 5 9 2 8
9 5 7 3 2 8 6 1 4
2 1 8 9 6 4 5 3 7
5 9 3 2 1 7 4 8 6
1 8 2 4 9 6 7 5 3
4 7 6 5 8 3 1 9 2

Sudoku حل مستوى سهل
 SU DO KU حل

مستوى سهلمستوى وسطمستوى صعب

عموديا
-1 فانيا كابالن – رشك -2 رمس – كندي – واهن -3 اي – نادين 
لبيك – ما -4 نرجيس – ورل – ميح -5 سيول – فارنا – مها -6 وزر 
– فلس – بارما -7 ابجدية – كار – يل -8 مكك – ايطاليا -9 لويس 
ناين – لوقا -10 تسويق – ان – تباريس -11 رنن – يتكامالن – حس 
-12 اديس ابابا – بدع -13 نب – سبارتل – بوك -14 اليسري – رس 

– كيوي -15 نديم لطيف – سكريوس 

 افقيا
-1 فرانسوا ميرتان -2 امري يزبك – سندباد -3 نس – جورج كلوين 
– يل -4 نسل – وي – سديم -5 اكاي – فينيقيا – سل -6 كند – 
فلة – تبسيط -7 اديداس – اناكابري -8 بني – ايانابا -9 لونا – طن 
– مارس -10 اوبرا – كايتل – ترس -11 ناكل – بال – بابل -12 هي 
– ماريالند – يك -13 شن – مهر – اور – عبري -14 ميامي – قيح – و 

و و -15 كفاح – الياس رسكيس 

حل كلمات متقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
-1 رازمل -2 شلبي -3 كريكيت 

-4 قزحية -5 ايب قبيس -6 عقدة 
-7 العنرب -8 لوال -9 روبيك 

-10 تقتري -11 تطوان -12 وصفة 
-13 مكرب -14 بولونيا -15 ديباج 

-16 هوليوود 

محمد الثاين الفاتح 

عند تغيري الدول احفظ رأسك

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
جان نجيم 

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 
عني  معركة  وقوع   :1260 ايلول 
جالوت بني املامليك واملغول اسفرت 

عن انتصار املامليك.  

الفايش  الزعيم   :1924 ايلول 
اغتيال  ملحاولة  يتعرض  موسوليني 

فاشلة يف روما من الشيوعيني.

القذايف  معمر  العقيد  ايلول 1969: 
امللك  عىل  ابيض  بانقالب  يقوم 
عىل  ويستويل  السنويس  ادريس 

السلطة يف ليبيا.

ايلول 1980: انقالب عسكري يف تركيا.

معلومات عامة

الفأر حيوان نبايت من رتبة القوارض، 
والنوع الشائع منه يف العامل هو فأر 
عدا  بالفرو  مغطى  جسمه  املنازل. 
متطورة  شم  حاسة  ولديه  الذيل، 
الغذاء.  عن  البحث  عىل  تساعده 
ال يستطيع رؤية االلوان، لكنه مييز 
تدرج الظالل من االسود اىل االبيض. 
النبات  عىل  عموما  الفرئان  تعتاش 
والحبوب والثامر، ولوحظ انها تقضم 
من ذيلها يف حال عدم توافر الغذاء.

طرائف
ونستون  الربيطاين  الزعيم  كان 
تهافت  لكن  بليغا،  خطيبا  ترششل 
الجموع عىل سامعه مل يكن ليدخل 

اىل نفسه الغرور. 
ترى  حني  تنخدع  اال  يوما:  له  قيل 
عرشة آالف نسمة يتهافتون لسامع 

خطابك؟ 
اجاب: كال، ألن عرشة اضعاف هذا 
العدد من الناس سيتهافتون لرؤيتي 

عىل منصة االعدام.
   

اقوال مأثورة
حتى  نعيش  كيف  نتعلم  نكاد  "ال 
الوقت قد فات، ومل يعد  ان  نشعر 
يتسع لنعيش ما تعلمناه"                                                                                                                      
)لوي اراغون(   
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الجمهور ومراقبة  مل تكن مهمة االعالم يوما غري تنوير 
وتأسيسا  للتصحيح،  كمقدمة  ومؤسساتها  الدولة  عمل 
للدميوقراطية املسؤولة لبلورة وعي رأي عام عىل طريق 
للقضايا  وشامل  عادل  رسد  وتأمني  الحقيقة،  نشدان 

املطروحة.
به  قامت  ما  اىل  يعود  املوضوع،  هذا  اىل  التطرق  سبب 
احدى املحطات التلفزيونية من خالل تحقيقها االستقصايئ 
السفر  جواز  اطالق  مناسبة  يف  العام  االمن  يقدمه  عام 
البيومرتي. فكان ان متيز التقرير مبهنية غالبا ما نفتقدها. 
التجربة، خصوصا مع  الثناء عىل  القول يقع يف باب  هذا 
تراجع فاعلية االعالم يف ظل "فورة"ـ  وليس "ثورة"ـ  صحافة 
املواطن التي حملت ارتجاالت جعلت مقاربة االمور اقرب 
اىل التوتر والغوغاء، منها اىل املعالجة املسؤولة التي تؤكد 

اهداف الصحافة واالعالم ككل وقيمهام.
دوائر  احدى  اىل  املحطة  فريق  دخول  يف  كانت  التجربة 
االمن العام من دون ترتيب مسبق. هنا ُيسجل للمديرية 

العامة لالمن العام امران:
انها يف مجال تقديم الخدمات للمواطن، هي  االول،   •
باملسؤولية  االحساس  منطلق  من  مثالية  ادارية  دائرة 
الوطنية، عىل ما يقول مديرها العام اللواء عباس ابراهيم.

• الثاين، الفصل الواضح بني عنرصي االمن واالدارة حيث 
بثت املحطة التلفزيونية تقريرها من دون مساءلتها عن 
صحفي،  تحقيق  الجراء  امني  مركز  اىل  الدخول  خلفية 
خفية.  بطريقة  يجري  ما  وتصوير  مسبق،  اذن  دون  من 
وهي نجحت يف نقل الوقائع اىل جمهورها والرأي العام، 
ينبغي  التي  العمل  ومقاييس  املهني  املسلك  يكرس  مبا 
مرئية،  مكتوبة،  انواعها  عىل  الصحافة  عليها  تكون  ان 

مسموعة، او الكرتونية.
السؤال الذي يطرح: هل هذه هي الصحافة االستقصائية 
التي نفتقد حضورها الدائم واملستمر يف كل املواقع، ويف 
كل امللفات، التي تعني املواطن؟ ما هو دورها وما هي 

مهامتها؟
صحافة االستقصاء عمل مهني بامتياز. يساهم يف كشف 
امللفات املختلفة، سياسية  واقتصادية واجتامعية وبيئية 
املواطنني، رغم  متناول  بعيدة من  تكون  وعدلية حتى، 
انها تشكل حيزا مهام يف حياتهم اليومية. وما تبيان هذه 
االمور عمليا ومنطقيا وحقيقيا يف الدرجة االوىل، بناء عىل 

علمية،  ودراسات  رسية  تحقيقات  او  معمقة  دراسات 
سوى تصحيح الخطأ اذا وجد، او تصويب املسالك ووضع 
الحقائق امام الرأي العام واملسؤولني مهام كانت قاسية 
يف  عنه  االعالن  محظور  هو  ما  طبعا  باستثناء  وجريئة، 

القانون واملصلحة العليا للدولة. 
جدي  تتبع  يف  االستقصائية  الصحافة  اهمية  تكمن 
مسألة  والخاص،  العام  بني  وترابطه  الفساد  مللفات 
الرقابة عىل تنفيذ املشاريع الكربى للدولة، عدم طمس 
فضائح املسؤولني او اخفائها، خلفية القرارات واملراسيم 
الصادرة ومواكبة مدى مالءمتها ملوجبات الحرية والعمل 

الدميوقراطي.
يساهم االعالم االستقصايئ يف بلورة االمور امام الرأي العام. 
هو ايضا يفتح الباب واسعا امام القضاء واالجهزة الرقابية 
لتضع يدها عىل ملفات قد تكون لها عالقة مبارشة  بجرائم 
االدارة واملال، كام تساهم الصحافة االستقصائية يف رشوع 
املؤسسات املستهدفة يف اعادة النظر يف عملها وتصويب 

ادائها االداري.
الصحافة االستقصائية او صحافة العمق العمالين، املرتكزة 
عىل الحقائق الصحيحة واملوثقة وال يشء غريها، البعيدة 
لنهوض  هذه  ايامنا  يف  رضورة  تبقى  املقيتة،  االثارة  من 
متاعب  من  تشكو  التي  تلك  السيام  االعالمية  مؤسساتنا 

مالية نتيجة تضاؤل عدد القراء او املتتبعني لها.
الصحافة  عن  رسدها  ميكن  كثرية  تحقيقات  مناذج 
االستقصائية يف لبنان حصلت يف القرن املنرصم، كانت 
عىل  الضوء  تسليط  خالل  من  مهمة  انعكاسات  لها 
نتيجتها  دفع  ادارة،  وسوء  وصفقات  فساد  ملفات 

كثريون امثانا مكلفة.
يبقى من حق اللبنانيني االطالع عىل الحقيقة، ومن خالل 
السلطات  مع  عالقاتهم  تكون  ان  ينبغي  التي  االعالميني 
االعالم  يكسب  مبا  وشفافة،  واضحة  القرار  ومراكز 
يف  منوذجيا  وطنا  ايضا  ويضمن  الصدقية،  واالعالميني 

الحرية واملواطنة.

اإلعالم ودوره

رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل




