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في هذا العدد

مع صدور هذا العدد تكون مجلة "االمن العام" بدأت مسرية السنة الرابعة من عمرها. طوت ثالث سنوات كانت مليئة 
باملواضيع املختلفة املشبعة مبضامينها التي مل ترتك ملفا يساهم يف بلورة املعرفة عند العسكري، كام عند املواطن، اال 

تناولته. اسست لعالقة متينة وتفاعلية بينها والقارئ. 
ما اشبه اللحظة اليوم بتلك التي عشناها قبل ثالث سنوات يوم انطلقت لتبحر بني الكم الهائل من املجالت الدورية 
واملتنوعة يف اختصاصاتها، التي تصدر عن مؤسسات رسمية او جهات خاصة. اعتقدنا يف حينه انها البداية، وبعدها متيض 
االمور بتلقائية التعود املهني وسيل االحداث التي متر يف البلد وعليه. لكن اآلن، مع دخول السنة الرابعة لالنطالق، نشعر 

باننا ما زلنا يف البداية ايضا.
الباعث عىل الشعور ليس ألننا مل نحقق تقدما، بل عىل العكس من ذلك متاما، مسريتنا كانت مامثلة بالتامم والكامل 
من  املتتبعني  او  املهنة  اصحاب  بشهادة  والفريدة  النوعية  االنجازات  صعيد  عىل  العام  لالمن  العامة  املديرية  ملسرية 
دور الدراسات واالختصاص. نجحنا يف شغل مركز استثنايئ يف الصحافة واالعالم اللبنانيني، ألن هدفنا االوحد كان لبنان 
واللبنانيني، وألننا ايضا مل نكن صدى صوت احد، بل الصوت للبنان االكرث دميوقراطية يف العامل النه اعتمد نظاما سياسيا 

قام عىل ضامن الحق يف االختالف واحرتام االخر والقبول به عىل اختالفه ومتيزه.  
يوم رشعنا يف االعداد لصدور العدد االول، كان االجتامع االول مع املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم لوضع 
الرسالة  ابناء وطن  وهم  للبنانيني جميعاً  كان سؤاله هو: كيف سنضمن مجلة  العامة.  التحريرية وخطوطها  السياسة 

املتنوع ثقافيا وروحيا وسياسيا؟ 
إال  اي مجتمع،  اي مجتمع، وعىل  قد يصح يف  االقلية  االكرثية عىل  تغليب  مبا هي  للدميوقراطية  الكالسييك  التعريف 
املجتمع اللبناين غري املتجانس، ألن ذلك سيفيض حتام اىل تهميش االقلية وابقائها اقلية. بينام املطلوب من املطبوعة ان 
تكون فضاء رحبا يخاطب الجميع من دون استثناء، حتى اولئك الذين ال يعرفون االمن العام وال دوره او وظيفته، من 
دون ان مييزوا ويعرفوا ان مشكلتهم هي مع الترشيعات الواجب تطبيقها وليس مع املؤسسة. فكان القرار والتوجيهات 

بأن تقوم املجلة عىل حامية مفهومي الحرية والعدالة بوصفهام مقومات الوطن والدولة. 
هكذا بدأنا. هاجسنا عىل الدوام متثل يف الحساسية التي مير فيها لبنان امنيا وسياسيا، وخشيتنا كانت من ظلم و تجن 
يقعان عىل مواطن او سيايس، وانتهجنا الحرية يف ظل النظام ألن عكس ذلك يعني الفوىض التي ال تؤدي اال اىل الخراب.     
املاضية  الثالث  السنوات  انجازات  نراجع  ايضا،  اآلن  كذلك.  اآلن  اىل  زالت  وما  وحساسة،  مؤثرة  لحظة  كانت  البداية 
والهفوات  فيها حتى، نتحرض للسنوات اآلتية مبزيد من االرصار عىل التمسك باملفاهيم املتمثلة يف الحرية والعدالة، لنطّور 
التجربة باالبداع واالبتكار والقدرة والصدق، سعياً وراء الوضوح والحقيقة كمهمتني اساسيتني للصحافة الحرة املسؤولة، 

وايضا سعيا اىل كشف االخطاء ومحاربة االستغالل والظلم لخدمة مرشوع الدولة الضامنة والحاضنة البنائها.
نعرف ان املرحلة املقبلة حساسة ودقيقة نظرا اىل ما يحوط بلبنان من حرائق ومشاكل اختلط فيها االقليمي مع الدويل، 
لكننا سنكون مختلفني عن صحافة املجاملة والكسل املهني وإعالمهام، وسنكون مكانا للخرب الحقيقي وتفاصيل صناعته.

 رغم االزمة القاسية والحادة التي تعصف بصناعة الصحافة واالعالم، سنواجه اي خطر مبهنية وحرفية ال حدود لهام اال 
حدود لبنان الحر بارادة بنيه والقوي بتنوعه، املميز بفرادته االنفتاحية ضد االنغالق والتعصب والتكفري. بذهنية عرصية 
وامناط ابداعية ستتضمن االعداد املقبلة كل امللفات التي تزيل الضبابية والتشويش واالرباك، وكذلك امللفات االقتصادية 

واالجتامعية واملعيشية والثقافية، وكل ما له عالقة باللبناين وهمومه.

"االمن العام"

إنها البداية
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رغم االضطرابات التي تعصف باملنطقة وتؤثر عىل لبنان يف 
كل االتجاهات، فإن الوضع ال يزال مستقرا إذا قيس بحجم 
االقليمية  التسويات  ثم  والتجاذبات،  واملناكفات  االهوال 
الوضع  متانة  ان  القول  املحيط. ميكن  التي تسود  والدولية 
نتاج لصيق باقتناع  اللبنانيني وارصارهم عىل النجاة بدولتهم 
ادركوا ويالتها وجربوها، وانها  كانوا قد  من حرب رضوس، 
ال  التي  والخسائر  والرتدي  واملوت  العبث  اىل  اال  تفيض  ال 

تعويض لها وال عنها. 

يتميز هذا االقتناع بأنه ينطلق من ان كل املكونات اللبنانية 
اىل  الوطن  تحّول  دون  اآلن  حتى  تحول  التي  هي  وقواها 
الدولة، وإن يف حال من  ساحة لآلخرين ورصاعاتهم وبقاء 

الهشاشة احيانا جراء الفراغ الرئايس والشلل املؤسسايت. 

لوال  القاسية  العواصف  وجه  يف  يستمر  ان  للبنان  يكن  مل 
اقتصادية بدأ  القضاء، وقوة  الدولة املتامسك: االمن،  ثالوث 
صوت انينها يرتفع. لكن ما تقدم ال يلغي يف حال من االحوال 
ان مؤرش منسوب الضغوط يرتفع بال هوادة عىل املؤسسات 
االقتصادية  االنشطة  وعىل  واالمنية،  والعسكرية  الدستورية 
والتوازنات االجتامعية بسبب االنقسامات والتشنجات الحادة 
انفجارية.  طبيعة  من  وبعضها  تشددية،  سمة  تتخذ  التي 
ناهيك بالعوامل الخارجية التي ليست خافية عىل احد، وال 

تحتاج اىل جهد وعناء لتعيينها وتحديد آثارها.

تقوم الدول يف املبدأ من اجل االنسان وصالحه. اما بقاؤها 
بوصفهام  والضمري  العقل  رهن  يبقى  وتطورها  واستمرارها 
حرا،  يكون  ان  يخوالنه  هام  االنسان.  عند  االمور  اقدس 

وذاك كان واحدا من املبادئ االساسية التي اقرتحها الراحل 
العاملي لحقوق  الكبري شارل مالك كمرتكز لفلسفة االعالن 
والضمري  العقالنية  فان  املعنى،  بهذا   .1947 عام  االنسان 
الوطني املتجاوزين للشعبوية واالستقطابات السياسية، هام 
اكرث ما يحتاج اليه لبنان راهنا ومستقبال، يك يبقى كام هو 
انه  وطنا ورسالة، وقبل كل يشء دولة قادرة وعادلة. ذلك 
يف ما لو سارت االمور عكس ذلك، وسقط الجميع يف رشك 
ومناعتها  الدولة  حساب  عىل  واالستقطابات  االصطفافات 
خربناه  ما  إال  لنا  يكون  لن  واالقتصادية،  والقضائية  االمنية 
مديدا من ازمنة الحروب واالزمات. وتاريخنا الحديث ينضح 
البلد وكل مكوناته عىل حد  بالتجارب املؤملة التي وضعت 
االنهيار الجامعي. فالنار ان شبت ستأيت عىل الجميع، ولن 

يكون يف منأى عنها احد اىن كانت اوهامه واحالمه. 

يف املايض القريب، انفجر البلد يوم سقط فيه االمن والقضاء 
كضامنني اساسيني للجميع من دون متييز او استثناء. طبعا من 
دون ان نهمل االسباب االقليمية والدولية التي استفادت من 
عوامل داخلية سياسية واجتامعية. من دون ان يعني ذلك 
للسياسات  االجتامعية ومنوذجا  للعدالة  كان جنة  لبنان  ان 
التنموية. ال بل العكس، كانت هناك مطالب محقة تتعلق 
باهامل مناطق كثرية من لبنان وحرمانها، من كل املكونات 

الروحية والثقافية والفكرية. 

االسباب  والخطورة.  الحراجة  بالغ  اآلن  يحصل  ما  لكن 
التي  الداخلية  العنارص  ومعها  تتكثف  والدولية  االقليمية 
تزداد ترديا لجهة ضعف املؤسسات الدستورية ومحاولة قفز 
البعض فوق القانون. كام ان حاالت االستنزاف والرتاجع يف 

ثالوث الدولة

االفتتاحّية
املدير العام

اللواء عباس ابراهيم
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والبطالة  االنحدار،  يف  تستمر  واملالية  اإلقتصادية  املؤرشات 
ترتفع معدالتها، فيام االمور الحياتية مهملة، والوجع يصيب 
بالتحديد  هنا  ايضا.  الجميع  من  ينبعث  والرصاخ  الجميع، 
وهي  الدولة،  تحمي  التي  الثالثة  املداميك  اهمية  تتبدى 

االمن والقضاء واالقتصاد:
• صالبة االمن وصدقيته. 

• اخالقية القضاء وعدالته.  
• الثقة بالنقد ومتانته. 

والفساد  الصفقات  من  الوطن  تنقذ  التي  هي  وهذه 
عىل  تنعقد  التي  الكربى  التسويات  من  وتنّجيه  واالخطار، 
خطري  تصاعد  مقابل  يف  االقليم،  كل  يف  الحدود  سقوط 
يطاوالن  خطران  وهام  واالرسائييل.  التكفريي  االرهابني 
يف  ينفع  وال  مكون،  ألي  استثناء  بال  املنطقة  مكونات  كل 
مواجهتهام إال التمسك مبنطق الدولة وليس الهويات الضيقة 

او اوهام االقلية واالكرثية. 

التمسك  ووجوب  السياسية،  العقالنية  اهمية  بالتحديد  هنا 
احرتام  عىل  تقوم  التي  الربملانية  الدميوقراطية  الدولة  مبنطق 
يف  واملساواة  االجتامعية،  العدالة  وعىل  العامة،  الحريات 
الصبيانية  عن  واالبتعاد  الجميع،  بني  والواجبات  الحقوق 
والشعبوية لتحقيق احالم يبقى امر مرشوعيتها رهن التزامها 
االساليب والوسائل الدميوقراطية، وليس االستثامر يف العصبيات 

املذهبية التي هي اخطر ما ميكن تصوره عىل لبنان.

ما  البقاء يف  يعني سوى  الهواجس ال  اللبنانيني ارسى  بقاء 
مبا هي  املواطنة  اىل  واالرتقاء  من وضع حرج.  عليه  نحن 
من  التحرر  يش  اي  قبل  توجب  للقانون،  طوعي  خضوع 

لقاء  او  هنا  من  تجمع  يف  السخيف  واستغاللها  الهواجس 
من هناك.

اذا صح ان الجميع متمسك بالدولة ويرفض التهور واملغامرات 
والرهانات الشخصية عىل حساب اللبنانيني، فهذا يعني ان 
التجاذبات  عن  به  والنأي  االستقرار  متابعة صون  املطلوب 
ال  امور  ساحاتها.  ووفرة  االستقطابات،  كرثة  عىل  واملبارزة 
للمؤسسات  والصادق  الحقيقي  الدعم  بتوفري  اال  تتحقق 
العدو  ومواجهتها  االرهاب  عىل  حربها  يف  الرسمية  االمنية 
االرسائييل، الحريصة عىل استقرار لبنان وامللتزمة ضامن امنه.

لكن هذا يتطلب االحتكام اىل العالقة العضوية ما بني حقوق 
االنسان وحكم القانون والقضاء. فال ميكن ان تقوم دولة، وال 
ان تتحقق عدالة، من دون ضامن القضاء املستقل والقوي 
الذي يقوم عىل االدارة السليمة يف املحاكم والنيابات كام يف 
وقيام  الدستور،  حامية  اجل  من  والرقابة،  التفتيش  اجهزة 
حد  عىل  للجميع  وامللزم  بالقانون  املحكوم  اآلمن  املجتمع 

سواء من دون امتيازات. 

انها اولويات تتصل بتحسني املستويات االجتامعية، وتحصني 
االمن، وتخفيف حدة االوضاع االقتصادية، ومعالجة مشكلة 
حينا  العامة  االوضاع  بسبب  ظاهرة  صارت  التي  البطالة 
معالجة  بوجوب  ناهيك  احيانا،  املنافسة  العاملة  وااليدي 

ابسط مقومات الحياة يف كل املجاالت.
امام  االنهزام  منع  يف  ونجح  الدولة  ثالوث  تعزز  كلام   
الخوف  وجه  يف  الصمود  من  اللبناين  يتمكن  االغراءات، 

والوهن واالستسالم.
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تسلية

إلى العدد املقبل
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استقبل وزير الداخلية والبلديات نهاد املشنوق املدير العام لالمن العام 
اللواء عباس ابراهيم يرافقه وفد من الضباط الكبار يف العيد 71 لالمن 
العام. وهنأ الوزير املشنوق اللواء ابراهيم والضباط بالعيد، معترباً انه 
"عيد لكل القوى االمنية اللبنانية الساهرة عىل أمن اللبنانيني وحامية 
قيادة وضباطا  العام  االمن  وأثنى عىل جهود مؤسسة  لبنان".  استقرار 
املدير  "جدية  مقدراً  اليها،  املوكلة  املختلفة  املهامت  تنفيذ  يف  وافرادا 
االخرى  االمنية  االجهزة  مع  القائم  بالتنسيق  واشاد  وفاعليته".   العام 
يف قوى االمن الداخيل والجيش اللبناين عىل صعيد "صون االمن الوقايئ 

والقيام بالعمليات االستباقية يف اطار مكافحة االرهاب". 
التطويرية  واملشاريع  التحديثية  الربامج  عند  الداخلية  وزير  وتوقف 
السفر  جواز  اصدار  صعيد  عىل   تحقق  الذي  واالنجاز  العام،  لالمن 
البيومرتي مبا يحصن االمن ويسهل عمل املواطن وخدمته، اىل تحديث 

وثائق سفر الالجئني الفلسطينيني يف لبنان لتصبح مقروءة آلياً. 

فرنسيس  البابا  استقبل  سنة،  يف  الثانية  للمرة 
عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  االول 
الذكرى  يف  املشاركة  اىل  ُدعي  الذي  ابراهيم 
يف  البابوي  الحرس  لتأسيس  الثانية  املئوية 
من  وفدا   20 املناسبة  اىل  دعي  الفاتيكان. 
بينها  من  لبنان  االعظم  الحرب  دول عدة خص 
الدولة العربية الوحيدة. ورافق اللواء ابراهيم 

وزير الداخلية مستقبالً اللواء إبراهيم في العيد 71:
عيد القوى األمنية الساهرة على أمن اللبنانيني واإلستقرار 

سمكة متحّجرة هدية جبيلية تعود إلى 100 مليون سنة »من عمر لبنان«
البابا فرنسيس يستقبل اللواء عّباس إبراهيم

عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  مستقبال  املشنوق  نهاد  والبلديات  الداخلية  وزير 
ابراهيم والضباط الكبار يف االمن العام.

محمد عباس ابراهيم يتلو النوايا بالعربية.اللواء ابراهيم يقّدم اليه هدية السمكة املتحجرة.البابا فرنسيس االول مصافحا اللواء عباس ابراهيم.

ترأس  العام.  االمن  ضباط  من  ووفد  عائلته 
البابا يف املناسبة قداساً خاصاً يف حضور الوفود 
املشاركة. وتليت يف اثنائه نوايا بلغات عدة من 
نجل  محمد  املذبح  عند  قرأها  العربية،  بينها 
اللواء ابراهيم دعت اىل السالم يف العامل، قالت: 
اخوي  حوار  بناء  نستطيع  يك  جميعا،  "ألجلنا 
جدران  وهدم  السالم  جسور  اقامة  وسعه  يف 

القداس  بعد  نصيل".  اليك  والعنف.  الكراهية 
وصافحها،  الحارضة  بالوفود  االعظم  الحرب  مّر 
سمكة  هي  هدية  ابراهيم  اللواء  له  وقدم 
متحجرة من جبيل تعود اىل مئة مليون سنة. 
جرنال  اخطره  بعدما  بالهدية  البابا  فوجىء 
ابراهيم:  اللواء  له  قال  ثم  بعمرها.  مرافقه 

"هذه السمكة من عمر لبنان".
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وسام نجمة اإلستحقاق 
من الرئيس الفلسطيني إلى اللواء إبراهيم

تكريم

منح رئيس دولة فلسطني محمود عباس املدير العام لالمن العام 
فلسطني،  لدولة  االستحقاق  نجمة  وسام  ابراهيم  عباس  اللواء 
تقديرا لجهوده يف خدمة فلسطني ونرصة شعبها يف حق العودة 

اىل اراضيه.
جرى تقليد الوسام يف مقر اقامة الرئيس الفلسطيني يف العاصمة 
االردنية عامن يف 7 ايلول، يف حضور عضو اللجنة املركزية لحركة 
"فتح" رئيس كتلتها الربملانية عزام االحمد ووزير الخارجية رياض 

الرئيس  ومستشار  ابوردينة  نبيل  الرئاسة  باسم  والناطق  املاليك 
للصندوق  العام  واملدير  الخالدي  مجدي  الديبلوماسية  للشؤون 
لبنان  لدى  فلسطني  وسفريي  خوري  رمزي  الفلسطيني  القومي 
فلسطينية  شخصيات  اىل  خريي،  الله  عطا  واالردن  دبور  ارشف 

ولبنانية.
منح  عباس  الرئيس  ان  الفلسطينية  الرئاسة  اصدرته  بيان  وقال 
تقديرا  الفلسطينية  السلطة  يف  االرفع  الوسام  ابراهيم  اللواء 
لـ"جهوده  وتثمينا  الرفيع"،  القومي  وحسه  النضايل  لـ"دوره 
العادلة"،  قضيته  ونرصة  الفلسطيني  الشعب  دعم  يف  املتواصلة 
وصوال اىل "تحقيق الشعب الفلسطيني حريته واستقالله، وعودة 

الالجئني اىل ارض وطنهم فلسطني".

الرئيس محمود عباس يقلد اللواء عباس ابراهيم الوسام.

وبراءته.

يف اجتامعهام بعد تقليد الوسام.
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األمن العام دّشن مركز التوقيف اإلحتياطي
الوزير املشنوق: أعز إنجاز يحفظ كرامة اإلنسان 

اللواء إبراهيم: األمن في لبنان بات ثقافة
وجد وزير الداخلية والبلديات نهاد املشنوق يف تدشني املركز الجديد للتوقيف االحتياطي »اعز من اي انجاز آخر لالمن العام 
او اي مؤسسة امنية اخرى«، بينام القاه املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم يف القول ان االمن يف لبنان “مل يعد 

يتوسل العنف والشدة، بل اصبح ثقافة يتعني عىل كل االجهزة اتباعها”

املشنوق  نهاد  والبلديات  الداخلية  وزير  رعى 
التوقيف  ملركز  الجديد  املبنى  تدشني  احتفال 
واالجراء  التحقيق  لدائرة  التابع  االحتياطي 

ايلول، يف   9 العام يف  لالمن  العامة  املديرية  يف 
منطقة ساعة العبد يف التحويطة. 

اىل املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم، 

ديبلوماسية  شخصيات  حضور  الحفل  شهد 
وضباط  وامنية  عسكرية  قيادات  وممثيل 
الهيئات  مكاتب  ورؤساء  العام  االمن  يف  كبار 
الدولية واالنسانية وتلك التابعة لالمم املتحدة. 
االنسانية  املنظامت  من  وفود  ايضا  حرضت 
االجنبية  العاملة  شؤون  يف  املتخصصة  املحلية 
التي ساهمت يف بناء املركز، وتشارك يف ادارته 
وخدمة املوقوفني عرب خربائها، مبوجب اتفاقات 

مع املديرية العامة لالمن العام.
اىل  املشنوق  الوزير  بوصول  االحتفال  استهل 
املركز، فاستعراض ثلة من عنارص املديرية عىل 
وقع موسيقى فرقة االمن العام. ثم ازاح واللواء 
التي  التذكارية  اللوحة  عن  الستارة  ابراهيم 
فالنشيد  االفتتاح،  تؤرخ  املركز  باحة  يف  رفعت 
رشيط  عرض  ثم  العام.  االمن  ونشيد  الوطني 
فّصل  والجديد،  القديم  املركزين  عن  وثائقي 
يلقاها  التي  والعناية  بها  يقوم  التي  املهامت 
التحقيق،  قيد  وغريهم  االجانب  املوقوفون 
واالهداف  املركز  بناء  رافقت  التي  والظروف 
اسوة  واالممية  الدولية  املواثيق  تراعي  التي 
لحقوق  لبنان  من  واحرتاما  املتطورة،  بالدول 

االنسان.
والقى اللواء ابراهيم كلمة قال فيها: “ان نحتفل 
يعني  االحتياطي،  التوقيف  بتدشني مركز  اليوم 
بأن  انفسنا  الذي قطعناه عىل  العهد  اننا وفينا 
نرفع اعمدة هذا املركز ونؤسس ملرحلة جديدة 
من التعامل مع املوقوفني السباب شتى، باضافة 
املعايري  ارفع  تراعي  حقوقية  انسانية  ملسات 
الناس،  من  الفئة  هذه  مع  التعامل  يف  الدولية 
استكامل  انتظار  يف  املوقت  وجودهم  خالل 
ملفاتهم.  لبت  والعدلية  االدارية  االجراءات 
العنف  يتوسل  يعد  مل  املعارص  زمننا  يف  االمن 
والشدة، بل اصبح ثقافة يتعني عىل كل االجهزة 

إنجاز

وصول املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم اىل مكان االحتفال.

ووصول وزير الداخلية والبلديات نهاد املشنوق.



11
عدد 37 - تشرين األول 2016

لالحداث  الجيدة  القراءة  خالل  من  اتباعها 
ورصد حركة املجتمع، واستباق الحاالت املريبة 
واملجتمع  الوطن  تدمر  فنت  اىل  تفيض  التي 
يكون  ما  وغالبا  اسسهم،  وتقّوض  واالنسان، 

االنسان ضحيتها االوىل”.
قيادة  تسلمنا  منذ  املنطلق،  هذا  “من  اضاف: 
قضايا  ايالء  اعيننا  نصب  وضعنا  العام،  االمن 
يستحق.  الذي  االهتامم  كل  وحقوقه  االنسان 
فليست كل مظاهر االعرتاض واشكالها املختلفة 
بالقوة، والتعامل معها  تدمريية، توجب صدها 
كأنها تحمل يف طياتها بذور التخريب واالرهاب. 
الجوع كافر، واملرض كافر، والبطالة اشد كفرا، 
االشد  الوطن  عن  والغربة  ايضا،  والتهميش 
فتكا، فكيف نطلب من جائع متتنع عليه لقمة 
العيش، ومريض ال يدرك الدواء، وعامل تعرض 
لالضطهاد يف بالد جاءها الئذا يسعى اىل قوته، 
اىل  االحيان  بعض  ويجنح  الصوت  يرفع  ال  ان 
مقاربتنا  كانت  لذلك  القوانني؟  عليه  تحرمه  ما 
دامئا ملوضوع العاملة االجنبية تنطلق من هذه 
املعايري، ولو مل تسعفنا القوانني يف حاالت معينة 
االنسان  بحق  امياننا  بفضل  لكن  تطبيقها.  يف 
الدولة  ومبساعدة  الكرامة،  موفور  العيش  يف 
وتعاون  الداخلية،  وزير  مبعايل  ممثلة  اللبنانية 
املنظامت االنسانية املحلية والدولية، متكنا من 
العاملة  قضايا  مالحقة  يف  جديد  نهج  استيالد 
االجنبية بروح التفهم والتسامح، من دون خرق 
الضوابط الناظمة لحركة هذه العاملة وعالقاتها 

مع اصحاب الشأن«.

نصا.  تكون  ان  قبل  “روح  القوانني  ان  واعترب 
نطبقها  لنصوصها،  يوما  نتنكر  مل  وان  نحن، 
هذا  نشوء  قبل  حتى  شفافة  انسانية  بروح 
التي  والتقنيات  الوسائل  باحدث  املجهز  املركز 
بانهم  استثناء  املوقوفني من دون  تشعر جميع 
برش، يستحقون الرعاية التي توصينا بها السنن 
والرشائع االلهية والقوانني الوضعية. هذا املركز 
تأهلوا  الذين  والعنارص  الضباط  خرية  يتواله 
وتدربوا ليكونوا رعاة صالحني لهؤالء املوقوفني. 
املركز يعيش عسكريو االمن  تحت سقف هذا 
بأن  الظروف  قضت  الذين  اولئك  مع  العام 
ما  عالقة  فان  وبالتايل  موقتا،  وان  هنا،  يكونوا 
سلوكا  يوجب  ما  الطرفني،  بني  تنشأ  انسانية 
حضاريا من هؤالء العسكريني ينسجم مع تاريخ 
لبنان الثقايف وقيمه، واملعايري االنسانية املعتمدة 

دوليا. لست اغايل اذا قلت اننا القينا دعام مميزا 
واياه  نتقاسم  الذي  الداخلية  وزير  معايل  من 
االقتناع نفسه بوجوب التعاطي الحسن والالئق 
االقدار  بوجوههم  عبست  الذين  املوقوفني  مع 
فكانوا ضحية لها، ورمبا انقادوا اىل ما ال يتمنون 

بفعل حال البؤس التي رسفوا يف قيودها”.
اىل  بالشكر  “اتوجه  ابراهيم:  اللواء  وختم 
كل ما قدمتموه من مساهامت ومساعدات 
مادية او عينية، او خربات تقنية واجتامعية، 
يك ينهض هذا املركز ويتألق، ويصبح متميزا 
سيكون  النه  النظرية،  املراكز  بني  بفرادته 
من دون شك صورة مرشقة بني الصور التي 
يفخر بها لبنان، وعالمة من عالمات التمدن، 
ومبعث احرتام لنا بني دول العامل التي حفلت 
تقارير بعض منظامتها االنسانية باسطر سود 
عن مصري العاملة االجنبية. نحن اليوم نؤكد 
متييز  ال  وان  فتحت،  قد  ان صفحة جديدة 
بني انسان وآخر، وال مفاضلة بني لون ولون 
تكمن  انسان  كل  يف  الن  وجنس،  جنس  او 
بذور خرية ال بد من اكتشافها ووقدها لتينع 
كل  خدمة  يف  الثامر  طيبة  شجرة  وتصبح 

انسان، وكل االنسان«.
ثم القى الوزبر املشنوق كلمة شدد فيها عىل 
اهمية هذا االنجاز »باعتبار انه يشكل ضوءا 
لبنانيا مميزا يف ظل عتمة املنطقة نفتخر به، 
كام يقدم منوذجا وصورة مرشقة عن الدولة 

ومؤسساتها رغم الظروف الصعبة«.
وقال: “هذا ليس اول انجاز لالمن العام. 

الوزير املشنوق يلقي كلمته.اللواء ابراهيم متكلام.

الوزير املشنوق: ضوء 
لبناني في ظل عتمة 

محيطة بنا من كل جانب 

اللواء ابراهيم: ال تمييز 
ومفاضلة بني انسان

او لون او جنس وآخر
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طريق  عىل  االنجازات  من  عدد  يوجد 
املاضية  شهرا  ثالثني  فرتة  يف  متت  العرصنة 
السفر  ووثيقة  البيومرتي  السفر  جواز  منها 
واالقامة املمكننة. هذا العمل يعد اعز انجاز 
لالمن  اخر  انجاز  اي  من  اعز  ايّل،  بالنسبة 
العام او اي مؤسسة امنية اخرى. اذكر انني 
اتصلت بالعميد البيرسي عرشات املرات من 
هذا  بناء  يف  العمل  تطور  عن  سؤاله  اجل 

املركز وتجهيزه«.
انجاز،  اعز  هذا  ان  اقول  ان  »اريد  اضاف: 
فيها  الننا يف منطقة تحرتق وتدمر ويسقط 
مفاجأة.  دولة  دامئا  لبنان  لكن  الناس.  االف 
ضعف  عن  الحديث  يكرث  الذي  الوقت  يف 
السياسية  اللبنانية ومشاكلها وازمتها  الدولة 
عن  مختلفا  منوذجا  نقدم  جئنا  الكربى، 
املنطقة وصورة الدولة اللبنانية التي تعيش 

اياما صعبة«.
ويف  الصعبة  الظروف  »جئنا يف هذه  وتابع: 
بحقوق  اعرتاف  اي  فيها  ليس  التي  املنطقة 
االنسان، نقدم منوذجا لبنانيا يف االمن العام، 
نقول فيه ان كرامة االنسان يف لبنان تحديدا 
محفوظة، وهو حاصل عىل حقوقه القانونية، 
اقىص  اىل  االنساين  للجانب  مراعاة  وهناك 
االنسان.  حقوق  فيها  تراعى  التي  الدرجات 
زرت هذا املركز يف ايلول املايض، واليوم بعد 
سنة، رأيت كيف تم تجهيزه واعداده. االهم 
من كل ذلك ان الضباط والعنارص املوجودين 
الحاالت  مع  خاصة  لتدريبات  خضعوا  فيه 
التي تقع بني ايديهم، وبترصف يراعي املعايري 

الدولية الجدية لحقوق االنسان«.
وختم الوزير املشنوق: »شكرا لكل املؤسسات 
التي ساهمت يف هذا  االنسانية  واملنظامت 
املوضوع، وشكرا خصوصا لشباب االمن العام 
صورة  يعطون  وعملهم  بتدريباتهم  الذين 
التي  الوقت  يف  املفاجأة.  لبنان  عن  جديدة 
تنطفئ كل االضواء، نقوم باضاءة يشء نفتخر 
به، عىل حجمه وصغره. هذا ضوء لبناين يف 
ظل عتمة محيطة بنا من كل جانب بحقوق 
االنسان والبرش وبادىن حقوق االنسان. شكرا 
التي  واملنظامت  والهيئات  للجهات  ايضا 
هذا  عىل  العام  االمن  اخريا  اهنئ  ساعدت. 

االنجاز، يف انتظار انجاز جديد«.
يف الختام جال الوزير املشنوق واللواء ابراهيم 

* وزع يف االحتفال منشور لـ»كاريتاس لبنان« بعنوان »حامية املحتجزين يف مركز التوقيف 
االحتياطي لالجانب يف لبنان« يحدد االسباب املوجبة وطبيعة عمل املنظمة داخل املركز عىل 

انها املؤسسة الوحيدة املرخص لها من االمن العام العمل عىل مدار الساعة داخله.
تنظيم  تناول  العام  االمن  يف  واالجراء  التحقيق  دائرة  وضعته  خاص  كتيب  كذلك  وزع 
الزيارات للموقوفني ومواعيدها اليومية واالسبوعية، اىل هوية من يحق له بالزيارة واالغراض 
واملأكوالت التي يسمح بادخالها اليهم. مع االشارة اىل انه يحق للموقوفني املراسلة املكتوبة 
او االتصال بأرسهم واصدقائهم يف لبنان والخارج بواسطة الهاتف، مبا يراعي املواثيق والرشعة 

الدولية وحقوق االنسان.

امام اللوحة التذكارية.

جمهور الحارضين.

واملدعوون عىل اقسام املركز الخاصة بالرجال 
وضعت  التي  التجهيزات  وتفقدوا  والنساء، 
اىل  واستمعوا  واملوقوفني،  ادارته  ترصف  يف 

التحقيق واالجراء  رشوح قدمها رئيس دائرة 
العقيد اييل الديك.

ثم كوكتيل يف املناسبة.



مبنى مركز التوقيف االحتياطي من الخارج.

الرواق.

غرفة غسل املالبس.

ما بني الغرف.

باحة لالسرتاحة الداخلية تحت الشمس.

قاعة طعام.

مستوصف "كاريتاس لبنان".

غرفة منامة يف املبنى

داخل املبنى
13
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اللواء عباس ابراهيم لدى وصوله اىل طرابلس.

الدولة والثقة  يوم طرابليس طويل افصح عن تطلّع املدينة ومواطنيها اىل صورة 
شعبية  حشود  ذلك  وسمت  االمنية.  واخصها  واداراتها  مبؤسساتها  والتعلق  بها 
اللواء عباس ابراهيم الذي اكد يف بضعة لقاءات يف  استقبلت املدير العام لالمن 
اليوم الطرابليس الطويل ان "العدل اساس امللك، لكن االهم من العدل وامللك هو 
االمن الذي ال يتحقق اال باالمن االجتامعي". وشدد عىل ان من واجبه التواصل مع 
الناس واالطالع عىل شؤونهم، وتلمس مشاكلهم وهمومهم. اال انه اعترب ان لبنان 
يف حاجة اليوم اىل "امناء عىل العدالة، وسد منيع يف وجه من يريد تحويل قوس 

العدل مطية الهدافه، وستارا يتلطى به الخارجون عن القانون" 

يف خطوة غري مألوفة ملسؤول امني يقصد 
يف  ويجول  باهاليها  يجتمع  يك  طرابلس 
غري  شعبي  برتحيب  فيستقبلونه  احيائها، 
مسبوق، امىض اللواء عباس ابراهيم يف 27 
ايلول نهارا طرابلسيا طويال، جال فيه عىل 
بني  مشيا  الشعبية  وشوارعها  التبانة  باب 
محاورها  قادة  كانوا  مبن  واختلط  الناس، 
وفقرائها  وبسكانها  الدموية،  املحنة  ابان 
اىل  واستمع  وامهاتهم،  املوقوفني  واهايل 
املرجعيات  والتقى  وشكواهم،  مطالبهم 

من نقابة المحامين إلى باب التبانة عابرًا باألحياء والوالء للدولة
اللواء إبراهيم في طرابلس: األمن أوالً

بال قضاء عادل الدولة سائبة واملواطن مكشوف

نقابة  مقر  يف  ووقع  والنقابية،  السياسية 
تفاهم  "مذكرة  وطرابلس  الشامل  محامي 
بني  التعامل  تسهيل  اىل  ترمي  وتنسيق" 

االمن العام والنقابة. 
نقابة  مقر  يف  اليوم  ذلك  محطات  اوىل 
احتفال  فاقيم  وطرابلس،  الشامل  محامي 
انتهى بتوقيع اللواء ابراهيم والنقيب فهد 
املقدم "مذكرة تفاهم وتنسيق" بني االمن 
ونيايب  سيايس  حضور  يف  والنقابة،  العام 
اىل  واسع،  وروحي  ونقايب  وحزيب  وشعبي 

احزاب  وممثيل  وامنية  عسكرية  قيادات 
ورؤساء اسالك قضائية وادارية ونقابية.

عضو  من  وتقديم  الوطني  النشيد  بعد 
القى  الخري،  السالم  عبد  النقابة  مجلس 
"وصلتم  فيها:  قال  كلمة  املقدم  النقيب 
كل  من  الينا  آتني  الشامل  محافظة  إىل 
طرابلس  طرابلس،  مدينة  اىل  لبنان، 
بهامته  مرحبا  كرميا،  عزيزا  ضيفا  الفيحاء، 
وقراره  الجامع  وقلبه  الكبرية  الوطنية 
السالم  كحاممة  لتبرشنا  الالمع،  وعقله 
بالسالم حاملة غصن الزيتون، لتطمنئ إىل 
بنا  عصفت  بعدما  امنيا  املستقر  واقعنا 
بنا  تودي  ان  كادت  التي  االزمات  اهوال 
االلهية  العناية  ان  اال  املشرتك.  وبعيشنا 
الشأن  اصحاب  وتدبري  املدينة  وقرار 
واجهزة  جيش  من  االمن  رجال  وتحركات 
امنية وقوى امن داخيل وامن عام، اقصوا 

املؤامرة وقطعوا دابر الفتنة".
"انتم،  بالقول:  ابراهيم  اللواء  اىل  وتوجه 
منها  خرجتم  كرمية  عائلة  ابن  انتم،  من 
والوفاء،  والتضحية  الرشف  ثوب  لتلبسوا 
العام  االمن  رجال  احيي  حضوركم  ويف 
تحية  والعسكرية  االمنية  القوى  وكل 
الحق  كلمة  العالء  اال  والتقدير،  املحبة 
اال  الوطن  لهذا  يكونا  لن  اللذين  والحرية 
العمل  ينظم  للجمهورية  رئيس  بانتخاب 
الحفاظ  رشف  عىل  ويقسم  بينها،  ما  يف 

عىل الوطن ومؤسساته".
"لطرابلس  بكلمة:  ابراهيم  اللواء  ورد 
العاصمة  هي  قلبي،  يف  مكانة  الفيحاء 
رمز  اللبناين  الشامل  قاعدة  هي  الثانية، 
الواحد والثقافة املتنورة  االنفتاح والعيش 
نقابة  وجود  ان  املتنوع.  الوطني  مبزيجها 
بوجوه  ازدان  عريق  فيها  خاصة  محامني 
بارزة توالت عىل رئاستها وأخرى سطعت 
يف دنيا القانون والترشيع، وكانت هامات 

جولة
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تظاهرة شعبية تواكبه.

بني حشود مستقبليه.

يف  يستفتى  مرجعا  شكلت  كبرية  وقامات 
ادق االمور واخطرها".

تعداد  اىل  حاجة  يف  "لست  اضاف: 
االسامء لضيق املجال، لكنها معروفة لدى 
قصور  رواد  خصوصا  جميعا،  اللبنانيني 
ذاعت  من  ومنهم  املناطق،  كل  العدل يف 
شهرتهم وتخطت حدود لبنان. ما احوجنا 
اليوم اىل امثالهم، يك يكونوا امناء للعدالة 
يريد  من  وجه  يف  منيعا  وسدا  لبنان،  يف 
او  الهدافه،  مطية  العدل  قوس  تحويل 

القانون،  عن  الخارجون  به  يتلطى  ستارا 
الحامي  السياج  القانون  باسم  فيشكلون 

لالمن الذي يتكامل دوره مع دور السلطة 
االستقرار،  عىل  املحافظة  يف  القضائية 
فألف  الوطن.  وحامية  االرهابيني،  وجبه 
اليها  واملنتسبني  النقابة  هذه  اىل  تحية 
ويعملون  العدل،  دعائم  يصونون  الذين 
القانون،  الحق وبسط سيادة  احقاق  عىل 
قواعد  دون  من  تقوم  دولة  من  ما  الن 

قانونية ترعاها وتنظم شؤونها".
والتنسيق  التفاهم  مذكرة  "ان  وتابع: 
العامة  املديرية  بني  اليوم  نوقعها  التي 
طرابلس،  يف  املحامني  ونقابة  العام  لالمن 
نقابة  مع  املوقعة  املذكرة  غرار  عىل  هي 
والهدف.  املضمون  يف  بريوت  يف  املحامني 
بتنظيم  يتعلق  ما  الطرفني يف  بني  التعاون 
آليات  عىل  واالتفاق  التنسيق  اسس 
طاقمي  بني  التعامل  تسهل  اجرائية 
قصوى،  رضورة  هام  والنقابة،  املديرية 
يتصل  ما  يف  يومي  متاس  عىل  النهام 
خصوصا  ومعامالتهم،  الناس  بشؤون 
قضايا  واملحامني  العام  االمن  بني  ما  وان 
حدود  عند  تتقاطع  ان  ينبغي  مشرتكة 
عمل  انتظام  توفر  التي  العامة  املصلحة 
حقه،  عىل  حق  ذي  كل  وحصول  الدولة 
اجتهاد  دون  من  املرعية  القوانني  ضمن 
الدور  مع  يتعارض  ال  ومبا  تحريف،  وال 

ان  املديرية.  به  تضطلع  الذي  االمني 

الرئيس ميقاتي: وجودك 
في طرابلس دليل رعايتك 

اللبنانية بال تمييز املناطق 
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حرصنا عىل انجاح هذا التعاون ينطلق 
من اقتناعنا الذي يرتكز اىل مبدأي "الحق 
اساس  و"العدل  عليه"،  يعىل  وال  يعلو 
امللك"، كام ان التعاون ينبع من تحسسنا 
عاتقنا،  عىل  امللقاة  املسؤولية  بوطأة 
والحفاظ  ومؤسساتها  الدولة  واولها صون 
قضاء  دون  من  العامة.  الحريات  عىل 
عادل ومستقل، وامن صلب وقوي، يصبح 
والوطن  سائبة  والدولة  مكشوفا  املواطن 

غابة يسوده االرشاس واالعنف". 
وقال:" ان لقاءنا اليوم يعني تجديد الثقة 
املديرية  خالل  من  واملواطن  الدولة  بني 
املحامني  ونقابة  العام  لالمن  العامة 
اتجاه  يف  يتحركان  كونهام  طرابلس،  يف 
وتدعيم  املجتمع  تحصني  اتجاه  واحد، 
مدونة  وارساء  اطرافه،  بني  الثقة  جسور 
االتجاهات  وترسم  البوصلة  تحدد  سلوك 
تنسيق  من  يقوم  ان  يجب  ملا  الصحيحة 
ويتعززا  يستمرا  ان  نريدهام  وتفاهم، 
نحن  التنفيذ.  وحسن  اليومية  باملامرسة 
طرابلس  يف  املحامني  نقابة  بأن  يقني  عىل 
ستلتزم نص هذه املذكرة وروحها، وسرتعى 
نشكك  ال  الذين  اعضائها  اداء  جانبها  من 
مراجعاتهم  خالل  مبوجباتها  تقيدهم  يف 
دوائر االمن العام ومراكزه ومالحقة قضايا 

موكليهم".
للدروع  تبادل  التفاهم  توقيع مذكرة  بعد 
واللواء  املقدم  النقيب  بني  التذكارية 

ابراهيم.
الجولة  انطلقت  املحامني  نقابة  من 
احياء  عىل  ابراهيم  للواء  امليدانية 
واستقبله  التبانة  باب  قصد  طرابلس. 
وشعبي  وقيادي  برشي  بزحف  سكانها 
ابوعيل،  نهر  مستديرة  اىل  وصوله  حتى 
يعرفون  كانوا  من  املستقبلني  وتقدم 
املرصي  سعد  سابقا  املحاور"  بـ"قادة 
وزياد علويك وعامر اريش وحشود شعبية 
الورود  نرثت  التي  التبانة  باب  احياء  من 
اللواء  واضطر  املنازل،  رشفات  من  واالرز 
يف  نحر  جمل  فوق  العبور  اىل  ابراهيم 
فيام  خراف،  مجموعة  مع  الطريق  وسط 
الطرق  املرحبة عىل طول  الالفتات  رفعت 

أم تشكو له معاناتها.

مع الرئيس نجيب ميقايت.

واملطران جورج ابوجودة.
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واملفتي مالك الشعار.

قال نقيب محامي الشامل وطرابلس فهد املقدم 
تعليقا عىل زيارة املدير العام لالمن العام اللواء 
عباس ابراهيم لطرابلس: "رمزية سياسية ورمزية 
هذه  وان  خصوصا  شخصية،  ورمزية  امنية 
الشخصية معروفة مبكانتها ودورها عىل صعيد 
الوطن واالمن. فاللواء ابراهيم معروف انه عىل 
خدمة  يف  ويعمل  الجميع،  من  واحدة  مسافة 
الوطن. هذه الزيارة لطرابلس تعني زيارة الوطن 

الن طرابلس يف قلب الوطن".
اضاف لـ"االمن العام": "جاءت الزيارة من بوابة 
الشاميل  املجتمع  اطياف  كل  حضور  يف  النقابة 
االساس.  هي  العدالة  ان  رسالة  اليصال  املدين 
املجتمع كله من  التعاون مع رشائح  لذلك كان 

اجل تحقيق العدالة". 

■ كيف تقوم اهمية الزيارة؟
جميعا،  للمحامني  تكريم  انها   زيارة  اهمية   □
العرس  هذا  املحامني  نقابة  شهدت  ما  ونادرا 
ملتقى  انها  طرابلس  فيه  اكدت  الذي  الوطني 

جميع القيادات الوطنية والعربية.

■ كيف تنظر اىل انجازات االمن العام؟
□ انجازات اللواء عباس ابراهيم عىل الصعيدين 
االمني والوطني ساهمت يف هذا الحشد، اضافة 
اىل اسلوب تعاطيه يف كل امللفات االمنية بصدق 
الجميع  عىل  املنفتحة  شخصيته  ويف  وامانة، 

انه  يعرف  الجميع  كربى.  وطنية  كونه شخصية 
كل  عىل  وانفتاحه  الصعبة،  املهامت  صاحب 
وطنية   بشخصية  ومتتعه  واملذاهب  الطوائف 
ضمن  ودامئا  ليخدم  جاء  فهو  بالتواضع.  تتميز 
كربى  معنوية  قيمة  واعطى  القانون،  سقف 
ملوقعه، وحقق نقلة نوعية يف ادارة االمن العام 
تحت سقف  والتنظيمي  االمني  املستويني  عىل 

القانون.

* ما هي دالالت جولة اللواء ابراهيم عىل باب 
التبانة؟

□ زيارة اللواء ابراهيم للتبانة املهمشة لها دالالت 
ابرزها انه شخصية وطنية تجمع وال تفرق، واهايل 
الفاتحني.  استقبال  الستقباله  احتشدوا  التبانة 
مل  شعبي  استقبال  من  التبانة  يف  به  فام حظي 
املدينة  يف  اساسية  سياسية  قيادات  به  تحظ 
حتى، ومعنى ذلك ان اهايل التبانة يقدرون من 
وقف اىل جانبهم يف املحن الصعبة، كام ان اهايل 
التبانة يعون ويدركون انه يخدم كل ابناء الوطن 
وهاجسه املناطق املهمشة التي فتحت ذراعيها 
الحتضانه بكل الحب والثقة. ثم ميكن التأكيد هنا 
ان طرابلس منفتحة عىل الجميع، وان طرابلس 
هي  وها  الوطن.  يف  اآلخر  الرشيك  ضد  ليست 
اليوم تبادل اللواء ابراهيم الحب والثقة، خاصة 
انه يعمل عمل غريه وقد حمل ملفات املوقوفني 

والعسكريني املخطوفني بامانة.

نقيب محامي الشمال وطرابلس:
االحياء زيارٌة للوطن ألننا في قلبه   اىل  لطرابلس  الجنويب  املدخل  من 

استوقفته  جولته  خالل  فيها.  جال  التي 
لجنة اهايل املوقوفني املؤلفة من امهاتهم 
لحظة  النحيب  بدأن  اللوايت  وشقيقاتهم 
كان  مبطالبهن.  مذكرة  وسلمته  وصوله 
الفتا اندفاع االهايل الخذ الصور التذكارية 
كل  من  به  واالحاطة  ابراهيم  اللواء  مع 

جانب. 
قال سعد املرصي: "نعرف ان اللواء ابراهيم 
الستقباله  خرجنا  ونحن  صادق،  رجل 
واالمنية  العسكرية  القيادات  من  ونرجو 
كقائد الجيش العامد جان قهوجي واملدير 
ابراهيم  اللواء  الداخيل  االمن  لقوى  العام 
العميد  املعلومات  فرع  ورئيس  بصبوص 
عىل  لالطالع  التبانة  زيارة  عثامن  عامد 
ان  بانفسهم  وليكتشفوا  فيها،  الحرمان 
التبانة وطرابلس ليست مدينة ارهاب، بل 
ان اهلها كرماء ومساملون ويحبون العيش 
"طرابلس  علويك:  زياد  تاله  بكرامة". 
مدينة  وليست  اللبنانيني  لجميع  مفتوحة 
ويف  مدينته  يف  باللواء  واهال  اشباح. 
التبانة  هي  هذه  والتبانة.  الربانية  الحارة 
الجميع، وال مكان  الفقراء تستقبل  مدينة 
لالرهاب بيننا. لسنا "تورا بورا" كام حاول 
ومدينتنا  مساملون  اننا  تسميتنا.  البعض 

تحب السالم".
يف  نهائية  محطة  ابراهيم  للواء  وكانت 
زيارته  انهى  حيث  النارصي  املسجد 
من  لجميع  مؤكدا  للتبانة،  الشعبية 
واجب  و"من  امني  رجل  انه  التقاهم 
القائد االمني ان ينزل اىل الشارع ويتواصل 
مع الناس ويتلمس مشاكلهم وهمومهم".
بعد الجولة امليدانية انتقل اللواء ابراهيم 
امليناء،  يف  ميقايت  نجيب  الرئيس  دارة  اىل 
املدينة  قيادات  اجتامعا جمع  معه  وعقد 
فيه  تكرميي شارك  غداء  اعقبه  وفاعلياتها 
مالك  الشيخ  والشامل  طرابلس  مفتي 
وممثل  كرامي  احمد  والنائب  الشعار 
الصفدي  احمد  الصفدي  محمد  الوزير 
واجتامعية  وامنية  قضائية  وفاعليات 

ودينية. وسياسية 
"نرحب  املناسبة:  يف  ميقايت  الرئيس  وقال 
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باالخ اللواء عباس ابراهيم يف طرابلس، 
االخالق  يف  قمة  زمن  منذ  عرفناه  الذي 
والشفافية.  والوطنية  واالخالص  واملناقيبة 
وما وجوده يف طرابلس اال دليال عىل حبه 
دون  من  كلها  اللبنانية  املناطق  ورعايته 
بها، فهي  يتميز  واذا كان من صفة  متييز. 
معهم  وتعاطيه  ومحبيه،  الخوانه  الوفاء 

بكل محبة". 
دولة  "اشكر  بكلمة:  ابراهيم  اللواء  ورد 
لالجتامع  يل  الفرصة  اتاحة  عىل  الرئيس 
باصدقاء مل تتح لنا ظروف العمل االجتامع 
عن  الرئيس  دولة  يا  تحدثت  لقد  بهم. 
ان  املحامني  نقابة  يف  وذكرت  العدل، 
العدل اساس امللك، لكن االهم من العدل 
اال  يتحقق  ال  الذي  االمن  هو  وامللك 
التواصل  احب  لذلك  االجتامعي.  باالمن 
واالمام  واالطالع عىل شؤونهم.  الناس  مع 
عيل عليه السالم يقول عجبت ملن ال يجد 

قوت عياله كيف ال يخرج شاهرا سيفه".
منطقة  يف  رأيته  ما  ان  "صحيح  اضاف: 
سيوفهم،  الناس  يشهر  ان  يربر  ال  التبانة 
لكنه يدعو اىل ان تكون املنطقة وطرابلس 
الدولة يف  ان  كام  الدولة،  قلب  عموما يف 
الناس  نبادل  ان  املنطقة. علينا  ابناء  قلب 
دولتك  ان  اجزم  وانا  نفسها،  املشاعر 
والتبانة  عموماً  املدينة  عىل  حريص 

خصوصا كحرصك عىل كل لبنان".
وختم بالقول: "احيي مبادرة الرئيس يف اقامة 
املدينة  حق  من  طرابلس.  يف  الفرح  اسبوع 
ان تفرح، وان تظهر وجهها اآلمن والنرض مبا 
عنها.  السوداوية  الفكرة  تبديد  يف  يساهم 
اسبوع  باقامة  ميقايت  الرئيس  وعدنا  لقد 
يف  فهي  التفاصيل  اما  طرابلس.  يف  الفرح 

حوزته كونه مهندس االفراح".

متكلام يف نقابة محامي الشامل وطرابلس.

ويف املأدبة التكرميية.

يقّبل رأس طفل.

اللواء ابراهيم: االهم 
من العدل وامللك االمن 

الذي يتحقق باالمن 
االجتماعي 
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 هل يكون انشاء مجلس الشيوخ املؤسسة التي تساعد عىل حل جملة املعضالت 
املذهبية يف لبنان؟ هل يساهم يف معالجة ما يشكو منه االفرقاء؟ اسئلة ال تفارق 
الحساسيات املذهبية  املدين، ال سيام وان  السيايس واملجتمع  الوسط  العاملني يف 

تطفو عىل سطح البلد وال تؤرش اىل اطالق مبادرة اصالحية

الطائف  اتفاق  عاما عىل والدة  بعد مرور 26 
اخرى،  اىل  ضفة  من  اللبنانيني  نقل  الذي 
والهرم  الصالحيات  يف   تبدالت  وحصول  
مجلس  استحداث  يلق  مل  البلد،  يف  السيايس 
جدية  مناقشة  عىل  االتفاق  نص  كام  للشيوخ 
الحوار  لطاولة  االخرية  الجلسات  يف  خال  ما 
الوطني، عىل اهميته، اذ يضيف اىل املؤسسات 
وعاء  تكون  ان  لها  يراد  مؤسسة  الدستورية 
قانون  مقابل  يف  واملذاهب  الطوائف  متثيل 
تناط  الطائفي،  القيد  خارج  لالنتخاب  وطني 

مجلس الشيوخ ملاذا؟
شبكة أمان للطوائف أم دوراٌن في األَزمات املستعصية

به صالحيات مقاربة القضايا الكربى يك يكون 
حاجة  الشيوخ  مجلس  وحامية.  امان  مظلة 
ازماته  مستنقع  من  لبنان  لخروج  وسيلة  ام 
الرئاسات  عىل  شلال  انعكست  التي  اليومية 
الثالث يف البالد؟ هل ينقص اللبنانيني مؤسسة 
رابعة ملزيد من التخبط واملناكفات بني الزعامء 

والقوى السياسية والحزبية؟ 
والخرباء  السياسيني  من  االكرب  العدد  يتفق   
الدستوريني عىل  اهمية وجود مجلس الشيوخ 
واقراره، مع ان املادة 22 من الدستور ال تتطرق 

اىل صالحياته سوى القول انها تختص بـ"القضايا 
اعضائه  انتخاب  عن  تتحدث  ال  املصريية". 
ورئيسه وصالحياته وعالقته برئاسة الجمهورية، 

كام بالسلطتني الترشيعية واالجرائية. 
مخيرب  غسان  النائبني  العام"  "االمن  سألت 
وأمني وهبي ورئيس الرابطة املارونية املحامي 
جامعة  يف  املحارض  واالستاذ  قليموس  انطوان 
الذي  راشد  هادي  املحامي  يوسف  القديس 
كان اعد دراسة عن  املجلس قدمها اىل هيئة 
تحديث القوانني يف الربملان يف 15 ترشين االول 
هذا  اطالق  امكان   يف  رؤيتهم   عن    2010
تسمح  اليوم  الظروف  كانت  اذا  وما  املجلس، 
تتمكن  مل  وقت  يف  كهذه،  اصالحية  بخطوة 
النيابية من االتفاق عىل انتخاب رئيس  الكتل 

الجمهورية، وال عىل قانون لالنتخاب.

تحقيق
رضوان عقيل

مجلس  "اعترب  مخيرب:  غسان  النائب 
املكملة  الرضورية  االدوات  من  الشيوخ 
ثغرا  تسد   اللبنانية، وحاجة  الدولة  لبنية 
يفيد   وقد  اللبناين،  السيايس  النظام  يف 
وابرزها:  انيا  حلها  يصعب  قضايا  حل  يف 
النظام االنتخايب وقانون االنتخاب وحامية 
الشيوخ  مجلس  يشكل  الطوائف.  حقوق 
االقليات غري  االنجع لحامية حقوق  الحل 
بالكامل  اؤيده  بالتايل  الربملان.  يف  املمثلة 
من  مجموعة  هناك  بان  اقراري  مع 
توقيت  مثل  املجلس  هذا  يثريها  املسائل 
الطائف  اتفاق  نص  يف  جاء  االنشاء. 
يتزامن  انه  عىل   22 املادة  يف  والدستور 
مجلس  يف  السياسية  الطائفية  الغاء  مع 
بحذافريه  النص  هذا  طبق  اذا  النواب. 
سوف يستحيل انشاء مجلس شيوخ اليوم 

كاحد الحلول املطروحة لقانون االنتخاب. 
يعترب  بحيث  املسألة،  هذه  تجاوز  اقرتح 
الدستورية  االدوات  من  الشيوخ  مجلس 
التي تدفع يف اتجاه الغاء الطائفية واقامة 
حيث  لها.  نتيجة  وليس  املدنية  الدولة 
الدستورية  االحكام  تنص  ان  مثال  ميكن 
النظام  عىل  االبقاء  عىل  للمجلس  املنشأة 
اكرث،  او  لدورتني  النواب  ملجلس  الطائفي 
وتنتهي بعدها حيث تكون حامية املصالح 
اما  الشيوخ.  مجلس  يف  كاملة  الطائفية 
عىل   22 املادة  فتنص  الصالحيات،  يف 
الشيوخ  مجلس  صالحيات  تنحرص  ان 
عليه  متفقا  بات  املصريية".  "القضايا  يف 
املادة  يف  واردة  القضايا  هذه  قامئة   ان 
املواضيع  عبارة  تحت  الدستور  من   65
ثلثي  موافقة   اىل  تحتاج  التي  االساسية 

مخيبر: حاجة والحل االنجع 
لحماية االقليات

الطائف  فرضية 
قائمة على الغاء الطائفية 

في البرملان

النائب غسان مخيرب.
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الشيوخ  مجلس  "ارى  وهبي:  امني  النائب 
وهو  الطائف،  اتفاق  يف  اساسيا  مكونا 
هواجس  عن  الجواب  االعتبار  يف  يأخذ 
التطور  آفاق  لبنان عىل  ويفتح   الطوائف، 
خارج  من  نيايب  مجلس  انتخاب  من خالل 
رعايا  مفهوم  من  والخروج  الطائفي،  القيد 
الطوائف اىل املواطنية الحقيقية. اعتقد ان 
تنفيذ الطائف ال ميكن ان يستوي او يكتمل 
القانون  مع وجود السالح. من اجل تنفيذ 
يحتاج البلد اىل ظروف تسمح الن التطبيق 
استنسابيا.  يكون  بأن  يسمح  ال  ان  يجب 
انطالقا من ذلك، اعتقد ان الطائف ما زال 
حتى االن يحتفظ بكل اهميته ومحوريته، 
اطالق  تناولها  التي  االمور  اهم   ومن 
الدولة  خيار  اىل  الذهاب  الشيوخ.  مجلس 
ما  بالتايل  جدا.  امر صعب  السالح  ظل  يف 
فيها  مير  التي  االفة  معالجة  نحاول  زلنا 
لبنان. نريد ان تسرتجع الدولة كل عافيتها 
اىل  والوصول  واختصاصاتها،  وصالحياتها 
عىل  والحفاظ  الحوار  خالل   من  ذلك 

نأمل  ذلك؟  نستطيع  متى  االهيل.  السلم 
االمد.  طويل  االمر  هذا  يكون  ال  ان  يف 
االوىل  العقبة  هو  السالح  وجود  ان  اكرر 
طرح  جاء  ومندرجاته.  الطائف  تطبيق  يف 
املذهبية  الخالفات  ليعالج  الشيوخ  مجلس 
مشاريع  وجود  عدم  عند  وهواجسها. 
البعض  بعضها  وجه  يف  مستنفرة  مذهبية 
فرض   عىل  الواقع  االمر  قوى  قدرة  تخف 
اصطفافات محددة عىل اللبنانيني ويرتاجع 
االستقطاب املذهبي، وتصبح  عملية والدة 
الطوائف عىل  اسهل، ميثل  الشيوخ  مجلس 
نحو متواز ولديه القدرة عىل مراقبة عمل 
عىل  منتخباً  سيكون  الذي  النواب  مجلس 
اساس غري طائفي. يف اي ساعة ينحو االخري 
مكونات  من  مكون  اي  يقلق  اتجاه  يف 
لبنان تكون ملجلس الشيوخ القدرة  والحق 
ان  الطبيعي  من  وقفه.  عىل  الدستوري 
تنتخب هنا كل الطوائف ممثليها، وان متثل 
اىل  باالستناد  الذي يساعدها  بالعدد نفسه 

هذه الحلقة التي تحمي وجوده عندما 

وهبي: ال يكتمل الطائف 
مع وجود السالح

يتولى مجلس 
القضايا  الشيوخ مراقبة 

امليثاقية

النائب امني وهبي.

اقرار  اضافة  هو  املقرتح  الحكومة.  عدد 
لها  ما  اىل  نظرا  القامئة  املوازنة عىل هذه 
من تأثري كبري، وان يكون مجلس الشيوخ 
املسألة  هذه  تثري  وقد  للربملان.  موازيا 
النواب،  مجلس  مع  الصالحيات  تضارب 
الخالفات  لحل  خاصة  بانظمة  تحل  لكنها 
صالحياتهام  تكون  عندما  املجلسني  بني 
مختلفة  امناط  يف  معتمدة  وهي  مشرتكة، 
يف  الربملان  نظام  تعتمد  التي  الدول  يف 
وغريهام.  وامريكا  فرنسا  مثل  مجلسني، 
عىل ان يرجح يف حال االختالف ما يعتمده 
ملجلس  االنتخايب  النظام  الشيوخ.  مجلس 
مختلفني  نظامني  باعتامد  يسمح  الشيوخ 
بان  مسلم  شبه  بات  وقد  املجلسني،  يف 
الحساسيات  ميثل  الذي  الشيوخ  مجلس 

يف  الطائفي  بالتمثيل   يحتفظ  الطائفية 
مرشوع  يسمى  ما  وفق  القصوى  حدوده 
كل  تنتخب  ان  اي  االرثوذكيس،  اللقاء 
النظام  ان  حني  يف  ممثليها،   طائفة 
يعتمد   ان  ميكن  الربملان  يف  االنتخايب 
للتمثيل  واقل حساسية  مرونة  اكرث  نظاما 
السياسية  الطائفية  اللغاء  متهيدا  الطائفي 
اما  ذلك.  به  يتحدث  الذي  الوقت  يف 
فمثل  املجلس،  هذا  رئاسة  اىل  بالنسبة 
كل الرئاسات  يقرتح ان يتوىل رئاسة هذا 
املجلس احدهم من الطائفة االرثوذكسية 
بني  االربع   الرئاسات  ملناصفة  تأمينا 
الطوائف  يف  اي  واملسيحيني،  املسلمني 
هو  الشيوخ  مجلس  ان   عددا.  االكرث 
يسمح   النه  الطائفية  للحساسيات  الحل 

بد  ال  انتخايب  نظام  اختيار  يف  بالخرق 
مزدوجة  لحاجات  مزدوجا  يكون  ان  من 
ويحل  املعضلة القامئة بان يتمثل يف اطار 
السياسية  الوطنية  الحساسية  الربملان 
هي  التي  املرتجاة  املدنية  للدولة  املمثلة 
الحساسيات  متثيل  مع  للطوائف  عابرة 
واملخاوف الطائفية التي تنزع اىل الدوائر 
الطائفية او اىل النظام االرثوذكيس. تتمثل 
الطوائف يف هذا املجلس مناصفة ونسبيا، 
املسلمني  بني  مناصفة  التمثيل  ويبقى 
واملسيحيني من دون تعديل. ويجب ان ال 
قامئة  الطائف  فرضية  ان  بالنا  عن  يغيب 
النواب.  مجلس  يف  الطائفية  الغاء  عىل 
اىل  الربملان  من  املذهبي  التمثيل  وينتقل 

الشيوخ". مجلس 
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االسبق  النقيب  املارونية  الرابطة  رئيس 
ان  "يبدو  قليموس:  انطوان  للمحامني 
يستطيعوا  مل  الحوار  طاولة  يف  االفرقاء 
الرئييس،  البند  مشكلة  حل  اىل  التوصل 
الرئيس  للجمهورية.  رئيس  انتخاب  وهو 
سياسية  حنكة  من  ميلك  مبا  بري  نبيه 
ال  ان  وامتنى  الطاولة  هذه  عىل  يحافظ  
مجلس  موضوع  طرح  نسفت  قد  تكون 
الشيوخ، وهو لاللهاء وتقطيع هذه الفرتة 
اطالق  ينبغي  املؤسسة.  اهمية هذه  رغم 
هذا املجلس بعد االنتهاء من عملية الغاء 
الطائفية السياسية التي ال ميكن ان تلغى 
من  الجمهورية.  رئيس  برئاسة  بلجنة  اال 
اال  املجلس  اىل هذا  الوصول  ال ميكن  هنا 
وجود  عدم  ظل  يف  الرئيس.  انتخاب  بعد 
رئيس اليوم ال ميكن تحقيق مرحلة انشاء 
مجلس الشيوخ اذا متسكنا بحذافري اتفاق 
مسائل  مثة  تطبيقه  اردنا  اذا  الطائف. 
لتصبح  فيها  النظر  اعادة  يجب  عدة 
البنود  اىل  اضافة  الدستور،  مع  متوافقة 
التي مل تطبق. من املؤكد ان لبنان يحتاج 
ولست  رضورة  وهو  الشيوخ،  مجلس  اىل 
النه  التسمية  هذه  عليه  واطلقوا  ضده، 
مجلس حكامء، وال يعني ان اعضاء الربملان 
مجلس  اىل  الحاجة  االمر.  هذا  ينقصهم 
الشيوخ هي الطفاء ما يتم االختالف عليه 
الوطني  االطار  يف  ووضعه  الربملان،  يف 

التوازانات كلها. مل يطبق  الصحيح وحفظ 
الطائف، ال بل تم تعديله، وعلينا  التفاهم 
عىل نقطة هي تطبيقه بروحيته وحرفيته. 
يف املناسبة انا مع االبقاء عىل املناصفة يف 
املدنية  الدولة  تأسيس  حني   اىل  الربملان 
الكالم  كل  عن  اخرج  عندها  العلامنية، 
الطائفية  اللغاء  مفهومي  اقوله.  الذي 
البعض.  مفهوم  عن  يختلف  السياسية 
الدولة  اىل  الوصول  جهتي  من  اريده  ما 
السياسية  الطائفية  الغاء  كان  اذا  املدنية. 
سيجنح يف اتجاه تغليب مذهب او طائفة 
االمر  هذا  ارفض  الطوائف،  بقية  عىل  
كليا. عندما تنضج الظروف ويصح االنتامء 
اسأل.  اعود  ال  للجميع  الوطني  واالنصهار 
اذا  االساسية  املراكز  علمنة  مع  انا  اليوم 
كان التوجه اىل العلمنة الكاملة. طاملا اننا 
هذا  يف  سنبقى  طائفي،  نظام  يف  زلنا  ما 
االطار، وان  تستمر املناصفة بني املسلمني 
االنتخاب  طريقة  تبقى  وان  واملسيحيني، 
اليوم  اخر.  اشعار  حتى  الربملان  يف  نفسها 
او  االسالمية  الطوائف  اىل  نظرنا  اذا 
االوىل  يف  االكرب  العدد  وينحرص  املسيحية 
بعدهام  من  يأيت  ثم  والشيعة  السنة  عند 
املسيحيني  عند   اما   . والعلويون  الدروز 
االمور  تبقى  ان  مع   انا  اكرث.  فاملذاهب 
وليتم  الكربى،  الست  بالطوائف  محصورة 
هنا اخذ املعيار املوجود يف الربملان ونقله 

قليموس: مجلس الشيوخ 
بعد الغاء الطائفية السياسية

ال مانع في ان 
تكون رئاسة مجلس 

الشيوخ مداورة 

رئيس الرابطة املارونية املحامي انطوان قليموس.

يف  النظر  واعادة  الشيوخ  مجلس  اىل 
اىل  بالنسبة  وتوضيحها.  االقليات  موضوع 
عدد اعضاء املجلس كلام كان قليال يكون 
الزيادة  وليس  التقليص  امتنى  افضل. 
بالنسبة  اما  الربملان.  اعضاء  بعدد  مقارنة 
اىل رئيسه، فاالمر ال يهمني اىل اي مذهب 
انتمى، والشخصية يجب ان نفرض نفسها 
حقيقي،  واقع  عن  املجلس  يعرب  ان  رشط 
من  ليس  واضحة.   صالحياته  تكون  وان 

سقف  تحت  واالحتامء  بالتهديد  تشعر 
يف  مكون  لكل  تسمح  التي  املظلة  هذه 
والحفاظ عىل  تهديد،  او  غلو  التصدي الي 
العيش الواحد. يتم الكالم اليوم عن اطالق 
مجلس  النواب من خارج القيد  الطائفي. 
هذا االمر سيؤثر عىل املناصفة بني املسلمني 
واملسيحيني. لذلك ال بد من فرتة انتقالية يف 
دورة او دورتني يتزاوج فيها وجود  مجلس 
من  مانع  وال  نواب،  مجلس  مع  الشيوخ 
ان  اجل  من  الثاين  يف  املناصفة  االبقاء عىل 

يحتل مجلس الشيوخ موقعه وبدء مامرسة 
صالحياته، ونذهب بعدها اىل برملان مفتوح 
ال يتقيد بالتوزيع الطائفي، بغض النظر عن 
يكون  مسيحية.  او  اسالمية  اكرثية  وجود 
صالحيات  وفق  الضامن  هو  هنا  املجلس 
تشكل  كربى  قضايا  يف  ومحصورة  محددة 
قانون  مثل  للطوائف  مقلقة   عناوين 
الجنسية والحرب والسلم وتعديل الدستور 
اىل كل القضايا الكربى. ال اتوقع انه سيأخذ 
الشيوخ  مجلس  يتوىل  الربملان.  دور  من 

تصون  التي  امليثاقية  القضايا   مراقبة   هنا 
اىل  الطوائف  كل  وتطمنئ  املشرتك،  العيش 
انها تعيش يف بلد يحرتم حقوقها بال طغيان 
طرف عىل اخر. رغم كل ذلك، مثة صعوبة 
يف اطالق مجلس الشيوخ يف هذه الظروف، 
كل  اقفال  بعد  الحوار  يف  طرحه  وجرى 
يريدون  االفرقاء  معظم  ان  سيام  وال  يشء، 
من  للمزيد  قياساتهم.  عىل  انتخاب  قوانني 

الطأمنة تم طرح مجلس الشيوخ".
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راشد: اطالق مجلس الشيوخ 
قبل البرملان غير الطائفي

الشيوخ مجلس 
ليس الحل السحري للخروج 

من االزمات

املحامي هادي راشد.     

انشاء  يف  "البحث  راشد:  هادي  املحامي 
مجلس للشيوخ يعود زمنيا اىل االصالحات 
الوفاق  وثيقة  وضعتها  التي  السياسية 
 22 املادة  صلب  يف  ادخالها  وتم  الوطني، 
 .1990\9\21 تعديالت  عرب  الدستور  من 
مجلس  انشاء  مسألة  طرح  جاء  وقد 
زمني  تسلسل  وفق  آنذاك  الشيوخ 
عىل  نواب  مجلس  انتخاب  فيه  يتوازى 
مجلس  انشاء  مع  طائفي  ال  وطني  اساس 
الروحية  العائالت  هواجس  يبدد  للشيوخ، 
املكونة للبنان. اال ان املامرسة الفعلية منذ 
26 سنة اظهرت ان مسألة التوازي الزمني 
يجب  انه  تبني  انه  مبعنى  ممكنة،  غري 
استحداث هيئة تساعد عىل الغاء الهاجس 
مجلس  انتخاب  يف  البحث  قبل  الطائفي 
التقني  االستحداث  وما  طائفي.  ال  نواب 
رئيس  يد  عىل  الحوار  لطاولة  والحريص 
مجلس النواب، كمؤسسة رديفة ملؤسسات 
الهواجس  تبديد  عن  عجزت  التي  الدولة 
جدير  مثل  سوى  والوجودية،  الطائفية 
باالهتامم. وهو يؤكد رضورة انشاء مجلس 
للشيوخ رمبا يكون اداؤه الخالق من جهة، 
الوسيلة  الخاصة من جهة اخرى،  وتركيبته 
الفعالة املساعدة عىل الغاء الطائفية، بعد 
ان يكون املجتمع قد اطأمن اىل اداء هذه 
املؤسسة وعملها والتي ستساعده وال ريب 
لذلك،  نتيجة  طائفيته.  من  التحرر  عىل 
يجب قلب املعادلة وتعديل املادة 22 من 
يجمع  للشيوخ  مجلس  وانشاء  الدستور 
مجلس  يف  البحث  قبل  الروحية  العائالت 
املناسب  الوعاء  فيكون  طائفي،  غري  نواب 
ويصبح  العائالت،  هذه  هواجس  ملعالجة 

الالطائفية  الدولة  اىل  للوصول  مدخال 
باملعنى السيايس للكلمة. اثر هذه املقاربة 
مجلس  يف  القوانني  تحديث  هيئة  اقامت 
حول  عمل  ورشة   2010 عام  منذ  النواب 
ومهامته  وصالحياته  الشيوخ،  مجلس 
الرئيسية والطرق الكفيلة بجمعه العائالت 
بأن  القول  اما  هواجسها.  وتبديد  الروحية 
الحل  سيكون  لوحده  الشيوخ  مجلس 
النظامية  االزمات  من  للخروج  السحري 
عقد  من  اكرث  منذ  املتالحقة  والدستورية 
وحدها  فيه.  مبالغ  امر  فانه  الزمن،  من 
من  ستمكننا  والرصينة  الفعلية  املامرسة 
انشائه  حال  يف  املجلس  هذا  اثر  معرفة 
رئاسة  ان  الواضح  االزمات. من  عىل هذه 
الذكاء  موضعا  ستكون  املجلس  هذا 
جدا.  بسيطة  املسألة  لكن  الحساسيات، 
ويصبح  للشيوخ  مجلسا  نستحدث  اما 
مؤسسة ذات لون طائفي مثله مثل جميع 
مادة  البلد، ويصبح  االخرى يف  املؤسسات 
مجلسا  نريد  واما  املذهبي،  للتجاذب 
الكل  الطائفية.  الدوامة  يخرجنا من هذه 
يعرف مطالبة كل من االرثوذكس والدروز 
ولكل  املجلس،  هذا  برئاسة  والكاثوليك 
طائفة حججها واسبابها. اما الطرح االمثل 
عىل هذا املستوى، فيكمن يف املداورة عىل 
االتحاد  رئاسة  غرار  عىل  املجلس  رئاسة 
السويرسية،  الكونفيديرالية  او  االورويب 
بها  معرتف  طائفة  لكل  يكون  بحيث 
املجلس ملدة معينة،  الحق يف ترؤس هذا 
عىل  تليها  ثم  اشهر،  ستة  تكون  ان  ميكن 
اىل  دواليك  وهكذا  اخرى.  طائفة  رئاسته 
يف  الطوائف  جميع  دور  استنفاذ  حني 

االتحاد  خربة  جراء  تبني  وقد  والية.  كل 
بها  بأس  اشهر ال  الستة  ان مهلة  االورويب 
وتقديم  مهمة  انجازات  تحقيق  يريد  ملن 
جهة  من  جهة.  من  هذا  بناءة.  مشاريع 
اخرى من اجل تبديد مسألة الحساسيات 
املذهبية نهائيا واراحة املواطن يف انتامئه 
ابناء كل طائفة  ان يقرتع  الطائفي، يجب 
اساس  عىل  الشيوخ  مجلس  يف  ملمثليهم 
لبنان دائرة واحدة ووفقا لالقرتاع النسبي، 
بعدد  املمثلة  الطوائف  اعطاء  امكان  مع 
من  منهم  واحد  اختيار  حق  الشيوخ  من 
املسيحية  الطوائف  لدى  االساقفة  مجلس 
الطوائف  لدى  الرشعية  واملجالس 

االسالمية".

مانع ان يكون مذهب الرئيس مداورة بني 
االوىل  الرئاسات  يف  املمثلة  غري  الطوائف 
رأس  اىل  ولسنا يف حاجة  والثالثة،  والثانية 
يف  تكون  ان  يجب  امليثاقية   االمور  رابع. 
 . واهدافه  الشيوخ  مجلس  اعامل  صلب 

الحياد،   ، والسلم  الحرب  بامليثاقية  اعني 
مواد  يف  النظر  اعادة  التوطني،  الجنسية،  
روحية  ميس  ما  وكل  اساسية  دستورية 
اي  وانظمة،  قوانني  من  الوطنية  الرشاكة 
تضارب  حصول  اخىش  ال  الكربى.  القضايا 

بني املجلسني، ومع اعطاء الترشيع اىل اهل 
اعضاء  ميتلك  وان  الهواة،  وليس  الخربة 
وليس  القانوين  الحس  الشيوخ  مجلس 
هذا  اعترب  الخالصة  يف  فحسب.  السيايس 

املجلس حاجة وطنية".
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تحّدث اتفاق الطائف عن استحداث مجلس للشيوخ بعد اول مجلس نواب خارج 
القيد الطائفي. ليست املرة االوىل يخرب لبنان تجربة مجلس الشيوخ، وكان عرفه 
النور عام 1926، ثم دمج  اللبناين  الدستور  ابصار  بعيد  بالكاد سنة،  ملدة وجيزة 

السنة التالية يف مجلس النواب 

طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري عىل طاولة 
الحوار الوطني يف عني التينة، يف جلسات سابقة 
ايلول،  من  الخامس  يف  اعاملها  تعليق  قبل 
مع  بالتزامن  لكن  للشيوخ،  مجلس  استحداث 
يف  آمال  الطائفي،  القيد  خارج  انتخاب  قانون 
الدستورية  للآمزق  حلول  ايجاد  يف  يساهم  ان 
والسياسية املرتاكمة، خصوصا وان اتفاق الطائف 
ينص عىل مجلس للشيوخ تتمثل فيه العائالت 
الحكم  يف  الدوارها  تطميناً  اللبنانية،  الروحية 

واملشاركة يف القرارات املصريية. 
يف حال التوصل اىل هذا املجلس، يستعيد لبنان 
مشهد هذه املؤسسة بني عامي 1926 و1927، 
مع فارق يف الظروف واملتغريات حني كان يرتأسه 
الشيخ محمد الجرس )1881 - 1934( الذي ترك 
حقبة  يف  والرتبية  الترشيع  حقيل  يف  بصامت 
الفرنيس. هو االيت من عائلة سياسية  االنتداب 

تشّبع افرادها بالرشيعة والعلم والقانون.
هل يكون مجلس الشيوخ يف حال والدته مدخال 

من تجربة عامي 1926 ــ 1927 إلى إتفاق الطائف
مجلس الشيوخ حلٌّ أم مزيٌد من األزمات؟

من  اكرث  عىل  املفتوحة  االزمة  من  الخروج  اىل 
مل  بينام  مكانها،  تراوح  تزال  ال  والتي  صعيد، 
ملء  من  عامني  من  اكرث  منذ  االفرقاء  يتمكن 

الكريس الشاغرة يف رئاسة الجمهورية. 
اواخر  يف  لبنان  شهدها  تجربة  عىل  لالضاءة 
العرشينات، تفتح "االمن العام" صفحات هذه 
املؤسسة التي مل تعمر طويال مع حفيد الشيخ 
الذي ولد  النائب سمري الجرس،  محمد الجرس، 

بعد عرشة اعوام عىل وفاة جده. 

منها  واستقى  الجد  مذكرات  الحفيد  نبش 
محطات من مسريته من خالل ما اطلع عليه وما 
سمعه من والده النائب الراحل عدنان واعاممه، 
الجرس.  باسم  الدكتور  السيايس  الكاتب  السيام 
مثة مذكرات بخط يد الجد تحتفظ بها العائلة 
ان يعود  وال تفرج عنها السباب خاصة. يرجح 
السبب اىل كشفه وقائع واحداثا رافقت حقبة 

االنتداب الفرنيس ووالدة لبنان الكبري.  
دأب الجرس الحفيد عىل االستامع من والده اىل 
مآثر جده ومحطات حياته من ايام االتراك اىل 
قبل  السياسة  سّلم  صعوده  وكيفية  االنتداب، 
مجلس  ثم  الشيوخ  مجلس  رئاستي  يتبوأ  ان 
النواب اىل حني ابداء استعداده للرتشح لرئاسة 
له  كانت  االنتداب  ان سلطات  اال  الجمهورية. 
باملرصاد، علام انه حظي بدعم ال بأس به من 
نواب وشخصيات مسيحية، عىل ان عالقته باول 
رئيس للبنان هو شارل دباس مل تكن عىل ما يرام.
يروي النائب الجرس ان والده كان من املتأثرين 
جدا مبسرية الشيخ محمد وعاش معه نحو 20 
والده  عن  يخربين  كان  والدي  ان  "اذكر  سنة: 
وتدمع  سنة،  ثالثني  وفاته  عىل  مضت  بعدما 
عيناه كلام تحدث عنه يف داللة عىل تعّلقه به. 
مل ينفك يذكر تقواه وعدالته واستقامته مع كل 
من يحوط به، ووقوفه اىل جانب الحق ونرصة 
املظلومني. مل يأت اىل السياسة من باب رئاسة 
العثامنية  السلطنة  حقبة  يف  الشيوخ.  مجلس 
كان يف مجلس النواب وترأس كتلة نيابية. بعد 
بزعامة  بريوت  لوالية  نائبا  كان  املجلس  حل 
عدة.  اعواما  قاضيا  وعمل  انذاك،  باشا  عزمي 
املارونية  الشخصيات  مع  متينة  عالقات  اسس 
من خالل دعمه مؤسساتهم التي تعنى برعاية 
والدليل عىل ذلك  املحتاجني.  االيتام ومساعدة 
انه عندما ترشح لرئاسة الجمهورية تلقى دعام 
اخرى.  مسيحية  ووجوه  اده  اميل  الرئيس  من 
لكن املفوض الفرنيس حّل الربملان انذاك وعّلق 

الدستور ودعا اىل عدم انتخابه". 
كان الشيخ الجرس يفكر بواقعية سياسية واشتهر 
بعدالته كام روى حفيده: "اخربتني والديت نياز 

الجسر  محمد 
وضع نظام البكالوريا 

في لبنان

النائب سمري الجرس.

تحقيق
رضوان عقيل
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حني  اللبنانية.  البكالوريا  نظام  وضع  انه  نجا 
التقته يف اثناء تقدميها االمتحانات الرسمية وّقع 

لها شهادتها".
لبنان  يف  "اخذ حقه"  ان جده  الجرس  يعترب  ال 
اىل جانب كوكبة من الشخصيات االخرى التي 
التاريخ  كتاب  ان  رغم  للوطن،  الكثري  قدمت 
قدم ملحة عنه. بعد تعليق املجلس اعتكف يف 
مل  كونه  مريحة  مالية  حال  يكن يف  ومل  منزله، 
يكن من االثرياء. ركز عىل العلم ومل يشده عامل 
املال والتجارة ومل يفه التاريخ حقه. شكل ظاهرة 
املسلمني واملسيحيني يف آن، وكان يحظى  عند 

بتأييد كبري بينهم، وبقي كذلك حتى وفاته يف 11 
ترشين الثاين 1934. 

الطائف  اتفاق  يقرأ  "من  فان  الجرس  بحسب 
انجازا  حقق  انه  يلمس  موضوعية  بطريقة 
كبريا ومهام. مل يكتف بايقاف الحرب، بل وضع 
اصالحات  واقر  للمؤسسات  طريق  خريطة 
انه  املؤسف  من  وادارية.  وسياسية  دستورية 
النحو املطلوب. لو تم  مل يطبق ومل يتابع عىل 
تطبيقه ملا كنا يف االزمة التي نعيشها اليوم. من 
ضمن اصالحات الطائف ايجاد غرفتني للسلطة 

الترشيعية، اي مجليس النواب والشيوخ".

ويعتقد ان "الذين درسوا الطائف وساهموا يف 
وضعه ملسوا ان لّب املشكلة يف لبنان يكمن يف 
الطائفية. وقد تم تناول مجلس الشيوخ بطريقة 
انتخاب  بعد  له  يتحرض  ان  اساس  عىل  جدية 
عىل  للمحافظة  الطائفي  القيد  خارج  برملان 
املكونات اللبنانية، فيتم انشاء مجلس الشيوخ 
من دون الدخول يف تفاصيل االرقام عىل اعتبار 
انه قد يكون مناصفة بني املسلمني واملسيحيني".
الربملان  يف  مير  يشء  كل  ان"  الجرس  يؤيد  ال 
يجب ان  يطّلع عليه مجلس الشيوخ. فقانون 
االيجارات عىل سبيل املثال ال ينبغي ان يناقش 
يف مجلس الشيوخ الذي يجب ان تنحرص مهامته 

يف القضايا االساسية".
من  سيقلص  الشيوخ  "مجلس  ان  يعترب  ال 
صالحيات مجلس النواب او يقلل من دوره. اذا 
اوال يف  متر  ان  ينبغي  مهمة  كانت مثة مسائل 
الربملان ثم تذهب اىل مجلس الشيوخ ليصوت 
اعضاؤه عليها. ال بد من االشارة اىل ان الرئيس 
انشاء  لتسهيل  اقرتاحا  قدم  الحريري  سعد 
تيار  اي  سيايس  كفريق  نحن  الشيوخ.  مجلس 
املستقبل نؤيد وجود مجلسني، علام ان الخلل 
انشاء  الطائف.  تطبيق  اىل عدم  يعود  املوجود 
هذا املجلس لن يزيد من مشكالت اللبنانيني، بل 
يساهم يف تقديم حلول ملشكالت وقضايا كثرية. 
باالطالع  وساقوم  املوضوع  هذا  عىل  ساعمل 
عىل تجارب بلدان اخرى تضم مجالس شيوخ، 
والتدقيق يف دول مشابهة لنا من حيث مكوناتها 

مثل بلجيكا التي تشهد انقسامات طائفية".
ردا عىل عدم وجود حامسة كبرية الطالق مجلس 
ان  املطلوب  ان  الجرس  النائب  يرى  للشيوخ، 

يكون املعنيون عىل استعداد لهذه املؤسسة.
عمن سيكون رئيسا للمجلس، السيام ان الدروز 
حقهام،  من  املنصب  ان  يعتربان  والكاثوليك 
اىل  التي منحت  املناصب  التساوي يف  يتيح  ما 
الطوائف الكربى االخرى؟ يرد الجرس: "يف النهاية 
رئيس  مذهب  ويحدد  سيحل  املوضوع  هذا 
هذا املجلس ويتم االتفاق عليه. اما بالنسبة اىل 
االقرتاع لالعضاء عىل طرح املرشوع االرثوذكيس، 
واملسيحي  للمسلم  للمرشح  يقرتع  املسلم  اي 
نقاش  موضع  يزال  ال  فهو  للمسيحي،  يقرتع 
وقيد البحث. من املمكن ان  يشكل هذا الطرح 
خارج  الدستورية  املؤسسات  عمل  يسهل  حال 

االعتبارات الطائفية".

اللبنانية  الجامعة  يف  التاريخ  استاذ  اعد   
بعنوان  كتابا  سعيد  ابراهيم  عبدالله 
مجلس  من  الجرس  محمد  "الشيخ 
له  وقدم  لبنان"،  رئاسات  اىل  املبعوثان 

الدكتور باسم الجرس.
محطات  من  صفحات  الكتاب  يروي   
املتنّور  االسالمي  "الرائد  الجرس  الشيخ 

سن  يف  وهو  والجّبة  العاممة  اعتمر  الذي 
الرابعة عرشة، وبدأ يعمل يف حقل التدريس 
طرابلس  يف  مسقطه  اىل  انتقل  الالذقية.  يف 
يف  طينال  جامع  يف  الحديث  مدرس  وكان 
املدينة عام 1909. عمل يف الصحافة وتوىل 
عامي  بني  "طرابلس"  جريدة  تحرير  رئاسة 
لينتقل  قاضيا  عمل  كذلك  و1915.   1908
خالل  والسيايس  النيايب  العملني  اىل  بعدها 
انتخب  والفرنيس.  الرتيك  االنتدابني  حقبتي 
 1926 عامي  بني  الشيوخ  ملجلس  رئيسا 
عامي  بني  النواب  ملجلس  ورئيسا  و1927 
1927 و 1932. ترشح لرئاسة الجمهورية عام 
1932 االمر الذي ادى اىل اعرتاض املندوب 
السامي الفرنيس انذاك هرني بونسو وعمل 
عىل  الطريق  لقطع  الدستور  تعديل  عىل 

اللبناين كام  بالكيان  الجرس  اعرتف  انتخابه. 
الكبري،  لبنان  دولة  اي  الفرنسيون  رسمه 
الذي  طرابلس  يف  العرويب  التيار  وخالف 
تطلع اىل قيام دولة عربية سورية. خاصمه 
كثريون من رجال دين وسياسيني، وهوجم 
مقاضاة  ورفض  الجمعة  خطب  يف  بقسوة 
خصومه عدليا او تأديبهم )...( ظهر الجرس 
الربملانية  الحياة  يف  االمان  صامم  موقع  يف 
واملدافع العنيد عن وطنه. كان يطلق  عبارة 
قانون  عىل  النواب  تصويت  عند  "قبلت" 
حتى اصبحت جواز مرور للمشاريع. عرف 
عنه تعلقه باوراق اليانصيب. توقع ان ميوت 
باكرا وذكر هذا االمر يف وصيته. عندما تلقى 
البطريرك انطون عريضة نبأ رحيله قال: يا 

خسارة  لبنان".

إعترف بدولة لبنان الكبير
وخالف التيار العروبي

رئيس اول مجلس للشيوخ يف لبنان الشيخ محمد الجرس.

مجلس الشيوخ والقضايا املصيرية
نصت املادة 22 من الدستور املعدلة بالقانون الدستوري الصادر يف 21 ايلول  1990 عىل اآليت: 
"مع انتخاب اول مجلس نيايب وطني ال طائفي، يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع 

العائالت الروحية، وتنحرص صالحياته يف القضايا املصريية".
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لبنان في األمم المتحدة: رئيس الحكومة رسم خريطة حّل
نواف سالم: دول تعهدت إستيعاب أعداد من النازحني

شادي كرم: البنك الدولي سيقّدم قروضًا ميّسرة

تقرير
غاصب مختار ـ نيويورك  

سنتني  قرابة  الجمهورية  رئاسة  شغور  رغم 
املشاركة يف  عن  لبنان  ينقطع  مل  سنة،  ونصف 
يف  املتحدة  لالمم  العمومية  الجمعية  اعامل 
دورتها السنوية كل عام يف ايلول، تأكيدا لحضوره 
خياراته  عىل  والتشديد  الدويل  املجتمع  يف 
السوريني  النازحني  حيال  واخصها  ومواقفه، 
والحرب يف بالدهم، اىل املناداة بدعمه عىل جبه 
هذه االزمة وتذليل العراقيل من طريق انتخاب 

رئيس للجمهورية. 
وشارك رئيس الحكومة متام سالم ووزير الخارجية 
االمم  "قمة  مؤمتر  يف  باسيل  جربان  واملغرتبني 
واملهاجرين"  الالجئني  تحركات  حول  املتحدة 
الذي نظمه االمني العام بان يك مون، ويف "القمة 
الرئيس  اليها  دعا  التي  الالجئني"  حول  الدولية 
الغربية،  الدول  اوباما وعدد من  باراك  االمرييك 
للهجرة  الكربى  "الحركات  حول  لقاء  يف  كام 
والنزوح" بدعوة من لبنان واالردن وايطاليا وعدد 
من الدول واملنظامت الدولية، ويف ندوة نظمها 

البنك الدويل حول متويل ازمات النزوح يف الدول 
املتوسطة الدخل. 

اممية  حملة  مون  يك  بان  العام  االمني  واطلق 
جديدة بعنوان "معا - كفالة االحرتام والسالمة 
خطاب  "دحض  اىل  دعت  للجميع"،  والكرامة 
النازحني  الكراهية"، واىل االستفادة من طاقات 
واملهاجرين يف الدول املضيفة. لكن الجديد يف 
كالم بان انه مل يدُع كام سابقا اىل توطني النازحني 

واملهاجرين حيث هم يف الدول املضيفة.
احصاءات  وفق  الحكومة  رئيس  وكشف 
لالمم  التابعة  الالجئني  لشؤون  العليا  املفوضية 
سوري  طفل  الف  مئة   من  اكرث  ان  املتحدة 
ولدوا يف لبنان منذ بدء االزمة عام 2011، واكرث 
من خمسني يف املئة منهم رأوا النور يف االشهر 
الثامنية عرشة املاضية: "بكالم آخر، يفوق عدد 
الوالدات السورية يف لبنان عدد السوريني الذين 
مبا  اخرى،  دول  يف  واستقبالهم  ترحيلهم  يتم 
يعني ان عدد النازحني مستمر يف االزدياد. ومن 

املستحيل ان يستطيع لبنان وحده التعامل مع 
تحد وجودي يف هذا الحجم. وان هذا الوضع ال 

ميكن ان يستمر".
لكنه حدد خريطة طريق لالمم املتحدة، طالبا 
وضعها خالل ثالثة اشهر، وتحدد حاجات النقل 
واماكن االنطالق مع كل تكاليفها املادية، قائال 
ان يبدأ جمع االموال الالزمة لهذه الخطة عىل 
الفور ليك يكون يف االمكان بدء التطبيق الرسيع 
اىل  دعا  كام  بذلك.  الظروف  تسمح  ان  مبجرد 
تحديد حصص دول املنطقة وغريها لتشارك يف 
االعباء مع لبنان، عىل ان تبدأ مفاوضات تفعيل 
النازحني خارج لبنان قبل  جهود اعادة  توزيع 

نهاية العام الحايل.
اللبنانية:  الطريق  خريطة  تفاصيل  بعض  يف 
املساعدة االنسانية يجب ان تكون طويلة االمد 
الزمن.  يف  املتامدية  االزمة  تداعيات  تلبي  يك 
ويجب ان توزع عىل نحو منصف بني النازحني 
ظهور  لتفادي  املحرومة  املضيفة  واملجتمعات 
االستقرار،  وعدم  االجتامعي  التوتر  من  حاالت 
وان املساعدة التنموية التي يجب ان تكون يف 
مستويات عالية من شأنها تحفيز النمو وخلق 

فرص عمل جديدة.
اىل  ابلغ  لبنان  فإن  الوفد،  معلومات  وبحسب 

حرض لبنان هذه السنة بقوة يف االمم املتحدة من خالل مشاركة رئيس الحكومة متام 
سالم يف اعامل الدورة الحادية والسبعني للجمعية العمومية واربع قمم ومنتديات 
دولية ملعالجة وضع النازحني والالجئني واملهاجرين عرب العامل، فرسم خريطة طريق 

محددة املعامل ملعالجة االزمة

يوقع عىل سجل الرشف يف االمم املتحدة، واىل جانبه االمني العام بان يك مون.رئيس الحكومة متام سالم متحدثا من منرب االمم املتحدة.
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املعنيني بامللف يف دوائر القرار الدويل املخاوف 
االمنية واالجتامعية واالقتصادية الكبرية املتأتية 
عن عدم معالجة ازمة النازحني، اوال من خالل 
الكبار  النازحني  العداد  املخيفة"  "االرقام  عرض 
لبنان خالل االعوام  التي حصلت يف  والوالدات 
الخمسة املاضية وفاقت 300 الف والدة. وهو 
امر يشكل قلقا مستقبليا للبنان اذا تأخر الحل يف 
سوريا وبقي املولودون من النازحني يف لبنان، ما 
قد يدفع اىل حصول ضغوط من اجل تجنيسهم 
ويخلق خلال دميوغرافيا وطائفيا ال يحتمله لبنان.

وتحدث املندوب الدائم للبنان يف االمم املتحدة 
اهمية  عن  العام"  لـ"االمن  سالم  نواف  السفري 
الحدث قائال: "الجديد يف مؤمترات هذه السنة 
واللجوء  النزوح  ازمات  لبنان حول  ما خّص  يف 
امام  سالم  الرئيس  اعلنهام  فكرتان  والهجرة، 
بني  من  مانح  اكرب  هو  لبنان  ان  االوىل  العامل: 
النازحني  انفق عىل موضوع  انه  اذ  الدول،  كل 
االربع  السنوات  خالل  دوالر  مليار   15 نحو 
املاضية، وهذا يرتب عبئا ماليا واقتصاديا كبريا 
عليه. والفكرة الثانية ان لبنان اظهر ثباته حول 
طلب دعم املجتمع الدويل للمجتمعات املضيفة 
للنازحني وليس للنازحني انفسهم فقط، والحاجة 
اىل استيعاب اعداد كبرية منهم. وقد وجد اصداء 

استجابة هذا الطلب". 
   واوضح السفري سالم: "الجديد ايضا ان الدول 
االسكندينافية واالوروبية واليابان تعهدت تقديم 
قروض ايضا للدول املضيفة، وهناك تعهدات ايضا 
باستيعاب اعداد كبرية من النازحني بعدما تقدم 
لبنان مبقرتحات عملية يف املؤمترات التي عقدت 

من اجل تخفيف العبء عنه، ال سيام استيعاب 
عدد من النازحني املوجودين لديه وتقديم دعم 
للمجتمعات املحلية املضيفة. كام طالب لبنان 
انتظار  الخطط والربامج من االن وليس  بوضع 
حصول الحل السيايس النه قد يطول يف سوريا، 
وبالتايل ال بد من استعجال هذه الحلول العملية 

ملساعدة النازحني والدول املضيفة".
وقال: ان "املؤمتر الدويل لحركة الهجرة والنزوح" 
الذي نظمه بان يك مون تناول قضيتي الالجئني 
مخصصا  ليس  و"هو  العامل  كل  يف  واملهاجرين 
كل  يعني  بل  فقط.  السوري  النزوح  ملوضوع 
العامل  بقاع  يف  عمل  عن  بحثا  الهجرة  عملية 
واللجوء نتيجة الحروب، وصدر عنه اعالن نيات 
حول احرتام كرامة الالجىء واملهاجر، وهو اعالن 
غري ملزم، اي انه ليس قرارا عن الجمعية العامة 
او مجلس االمن وال معاهدة، ويؤمل من هذا 
وثيقتني  صدور  سنتني  بعد  يتم  ان  يف  االعالن 
جديدتني واحدة حول موضوع النازحني، واخرى 
حول موضوع املهاجرين، ويف العمق هذا االمر 
يعني ان الحل الزمة النزوح والهجرة ليس قريبا". 
وقال مستشار رئيس الحكومة الدكتور شادي كرم 
الذي كان يف عداد الوفد الرسمي لـ"االمن العام": 
رؤية  لديه  بأن  واضحة  رسالة  عن  لبنان  "عرّب 
واملقاربة  النازحني  قضية  مع  التعامل  لطريقة 
الصحيحة لها من خالل الخطة التفصيلية لعودة 
املالية  املساعدات  زيادة  ورضورة  النازحني، 
والدعم التقني ليس املايل فقط، ورضورة تحقيق 
وكيفية  املساعدات  عىل  الحصول  يف  الشفافية 
اصحابها. كل هذا  اىل  توزيعها لضامن وصولها 

ان  هام:  اساسيتني  نقطتني  سقف  تحت  يقع 
الدعم ال ميكن ان يكون لوقت قصري، بل يجب 
ألن  عدة  لسنوات  له  متابعة  هناك  تكون  ان 
والنقطة  يبدو.  ما  عىل  طويلة  السورية  االزمة 
من  االكرب  القسم  يكون  ان  االساسية  الثانية 
الدعم مخصصا للتنمية ومشاريع البنى التحتية".
الدويل،  البنك  ندوة  يف  وتقرر  صدر  ما  وحول 
قال كرم: "البنك الدويل طرح مقاربات وافكارا 
للدعم.  نوعية  نقلة  هناك  تكون  بان  جديدة 
محرّمة عىل  كانت  التي  املساعدات  ان  مبعنى 
ما يعرف بالبلدان املتوسطة الدخل، والتي ُيَعّد 
هذه  عن  ممنوعة  تعد  مل  ضمنها،  من  لبنان 
ليستفيد  لبنان  امام  الباب  فتح  وتم  الدول، 
البنك  وشدد  الدويل.  البنك  مساعدات  من 
الدويل كثريا عىل موضوع التسهيالت يف تقديم 
كلفتها  ان  اي  الفوائد،  املخفضة  املساعدات 
منخفضة  الدخل  املتوسطة  الدول  عىل  املالية 
امواال  الدويل  البنك  تعطي  دول  هناك  كثريا. 
بفوائد رمزية جدا، ويقوم البنك الدويل بإقراضها 
للدول املتوسطة الدخل بفوائد منخفضة ايضا، 
اي شبه مجانية ملدة 35 سنة، عىل ان تخصص 
والقطاع  التحتية  البنى  ملشاريع  االموال  هذه 
الرتبوي لتأهيله وتطوير املدراس التي يستفيد 
منها الشعب اللبناين، ويستفيد منها بصورة غري 

مبارشة النازحون".
وعام اذا كانت هذه القروض ستزيد من اعباء 
الدين العام عىل لبنان وان كانت ميرسة وبفوائد 
منخفضة؟ يجيب الدكتور كرم: "بالعكس، نظريا 
انها عبء دين اضايف، لكن عمليا  القول  ميكن 
بصورة  االموال  هذه  وتشغيل  استثامر  تم  اذا 
صحيحة ويف مشاريع منتجة ستزيد من قيمة 
الدخل، خاصة وان الدولة حاليا بسبب وضعها 
املايل غري قادرة عىل االنفاق عىل امور انتاجية 
واستثامرية. بهذه االموال من البنك الدويل ميكن 
القيام باستثامرات ومشاريع انتاجية، خاصة وان 
هذه  انفاق  كيفية  عىل  الدويل سيرشف  البنك 
يف  متوافرة  حكام  الشفافية  وستصبح  االموال، 
طريقة انفاق هذه االموال. ومن حسنات هذا 
للبنانيني،  العمل  فرص  االف  سيخلق  انه  االمر 
وبالتوازي للنازحني يف القطاعات التي يعملون 
هذه  ان  االهم  والبناء.  الزراعة  سيام  ال  فيها، 
االموال ليست للنازحني، بل للبنان لخلق فرص 

استثامر وتحريك عجلة التنمية".  مع الرئيس الفرنيس فرنسوا هوالند.
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تحقيق

فرضت التطورات املتسارعة التي شهدتها الساحة السورية يف اعقاب التوغل الرتيك 
يف شامل اراضيها، ومن ثم العودة مجدداً اىل معركة حلب، اختبارا صعبا للسعي 
بات  ما  انهارت.  ان  لبثت  ما  اىل هدنة،  يتطور  للنار  اىل وقف  االمرييك   - الرويس 
يجعل الخوض يف حوار سيايس عىل مستقبل سوريا يتطلب قراءة متأنية من زوايا 

اسرتاتيجية وجيو ـ سياسية، اذ تسابق مقتضيات الحرب رشوط التسوية

يف  تحّول  نقطة  عسكريا  تركيا  تدخل  شكل 
من  الكثري  وطرح  السورية،  الحرب  مسار 
التساؤالت حول الجهة الدولية الحاضنة لها، 

ما بين "درع الفرات" و"معركة حلب"
مستقبل سوريا: حلوٌل سلمّية أم عسكرّية؟

متاما مثل تدخل روسيا قبل سنة. ورغم وجود 
صعوبة يف استكشاف املستقبل، سعى كل من 
العميدين  االسرتاتيجية  الشؤون  يف  الباحثني 

املتقاعدين نزار عبد القادر وهشام جابر اىل 
تقديم مقاربة ملا حصل وما هو متوقع. رأى 
االول ان تركيا حجزت موقعا لها عىل مسار 
البحث عن سوريا الجديدة، لكن من الصعب 
املستقبل،  يف  تجاهها  الرتكية  النيات  قراءة 
يف  سوريا  ووحدة  الحل  الثاين  وضع  بينام 
ايدي اربع دول هي روسيا والواليات املتحدة 
الروزنامة  وضوح  انتظار  يف  وايران  وتركيا 

الزمنية املقبلة.
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التي سمحت لرتكيا  الظروف  ■ ما هي   
املواقف  تقرأ  كيف  بعمليتها؟  بالقيام 

منها؟ الدولية 
وتكرار  الترصيحات  من  عدد  بعد   □
سوريا  شامل  يف  آمنة  مبنطقة  املطالب 
كيان  قيام  مغبة  من  التحذيرات  واطالق 
الرتكية  القيادة  اطلقت  مستقل،  كردي 
يف  العسكرية  عمليتها  املايض  آب   25 يف 
"درع  اسم  تحت  جرابلس  مدينة  اتجاه 
قوات  من  تحريرها  بهدف  الفرات"، 
جانب  اىل  شاركت  االسالمية.  الدولة 
من  فصائل  واملدرعة،  الخاصة  وحداتها 
امريكيا  املدعومة  السورية  املعارضة 
الرتكية  املخابرات  مع  وثيقة  عالقة  عىل 
حققت  مقاتل.  االف  بخمسة  تقدر 
ضد  رسيعا  تقدما  العسكرية  العملية 
وعرشات  جرابلس  فاحتلت  "داعش" 
املسلحون  وانسحب   الحدودية،  القرى 
نقطة  شكل  ما  وهو  الباب.  مدينة  اىل 
تحّول يف مسار الحرب ضدها. ال بد هنا 
بني  االولويات  اختالف  عند  التوقف  من 
االرهاب  عىل  الحرب  وانقرة.  واشنطن 
نقطة محورية  االسالمية  بالدولة  املتمثل 
االمرييك،  العسكري  التدخل  اىل  دفعت 
اهمية  انقرة  تعلق  الذي  الوقت  يف 
كيان  قيام  منع  عىل  قصوى  اسرتاتيجية 
رشيط  يف  حدودها،  عىل  مستقل  كردي 
اىل عفرين غربا.  الحسكة رشقا  ميتد من 
الحزب  ان  رأت  الرتكية  القيادة  وكانت 
صالح  بقيادة  الكردي  الدميوقراطي 
امتدادا  يشكل  النه  لها،  عدو  مسلم 
تخوض  الذي  الكردستاين  العامل  لحزب 
يف  عقود  ثالثة  منذ  ضده  رضوسا  حربا 
رئيسه  تعتقل  كام  البالد،  رشق  جنوب 
الرئيس  تخيل  منذ  اوجالن  عبدالله 
رجب  للرئيس  سبق  عنه.  االسد  حافظ 
مناسبات  يف  وجه  ان  اردوغان  طيب 
ادارة  اىل  ومتكررة  انتقادات الذعة  عدة 

عىل  والتحالف  اوباما  باراك  الرئيس 
اىل  واشتدت  الكردية  امليليشيات  دعم 
نيات  التشكيك يف  اىل مرحلة  ان وصلت 
العرب  معركة عني  بعد  االمرييك  الحليف 
وما  و"داعش"  االكراد  بني  )كوباين( 
واالعالن  الفرات  غرب  اىل  وصوال  تبعها، 
يف  مستقل  شبه  كردي  كيان  اقامة  عن 
كردستان الغربية، معتربة ان ذلك يشكل 

خطا احمر ال ميكنها القبول به.

دور  من  الرويس  املوقف  عن  ماذا   ■
املتعاظم؟ انقرة 

اعتبارا  الرويس يف سوريا  التدخل  □ منذ 
بدت   2015 االول  ترشين  مطلع  من 
الشديد  الحذر  والتزمت  محرجة،  تركيا 
بعد  حذرها  زاد  الحدود.  طول  عىل 
اكتفت  لذا  سوخوي.  مقاتلة  اسقاطها 
يف  الثورة  فصائل  لبعض  الدعم  بتقديم 
ادلب والالذقية وحلب وريفهام للحفاظ 
عىل التوازنات، ومنع النظام السوري من 
بدعم رويس  اسرتاتيجية  تحقيق مكاسب 
اكرث  منذ  تركيا  طالبت  كثيف.  ايراين   -
آمنة يف شامل  منطقة  بانشاء  سنتني  من 
لالجئني  مخيامت  باقامة  متذرعة  سوريا 
ماليني  ثالثة  اعباء  وتخفيف  السوريني، 
الجئ عىل ارضها، والحؤول دون تدفقهم 
نحو اوروبا. مل توافق ادارة اوباما وتعّقد 
من  الناتج  الجيوسرتاتيجي  الوضع 
وجدت  هكذا  الكثيف.  الرويس  التدخل 
ما  تجاه  ومحرجة  مكبلة  نفسها  انقرة 

يجري عىل حدودها.

االهداف  ما هي  الطويل،  املدى  ■ عىل 
الرتكية؟

عىل  الرتكية  العملية  اهداف  ترتكز   □
مرشوعهم  االكراد  استكامل  احتواء 
طول  عىل  كردي  كيان  اقامة  ومنع 
آمنة  منطقة  واقامة  الحدودي  الرشيط 

عبد القادر: العملية العسكرية
نقطة تحّول ضد "داعش"

شارف مشروع الهدنة 
االميركية - الروسية 

الفشل على 

العميد املتقاعد نزار عبد القادر.

فوظفت  ضمنية،  امريكية  مبوافقة  فيه 
بايدن  االمرييك جون  الرئيس  نائب  زيارة 
الفرات". كان عىل  النطالق عملية "درع 
ريف  يف  عسكري  بدور  تقوم  ان  تركيا 
احتالل  من  ودمشق  موسكو  ملنع  حلب 
يف  والتمدد  املدينة  من  الرشقي  القسم 
بحث  اي  يف  لها  موقع  ولحجز  ريفها، 
عليها  كان  كام  سوريا.  مستقبل  حول 
حدودها  عىل  الناشئة  االوضاع  تصحيح 
وارضاء  "داعش"،  استهداف  خالل  من 
عىل  رهانه  ووقف  االمرييك  الحليف 
اتجاه  يف  الفرات  غرب  االكراد  تقدم 
العملية  توقيت  ويف  الغرب.  او  الشامل 
بانها  االعرتاف  االهمية  من  ومستقبلها، 
الرتكية    - الروسية  للمصالحة  جاءت مثرة 
سان  يف  لبوتني  اردوغان  زيارة  خالل 
الكردية  القوات  تقدم  وملنع  بطرسربغ. 
غرب الفرات، عززت تحالفها مع فصائل 
السنة  السكان  لجذب  املعتدلة  املعارضة 

الكردي  املد  مقاومة  يف  جانبها  اىل 
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سمحت  التي  الظروف  هي  ما   ■
الرتيك يف سوريا؟  بالتوغل 

منطقة  باقامة  املطالبة  تركيا  بدأت   □
اكرث  قبل  جوي  حظر  مع  عازلة  سورية 
واشنطن  توافقها  ومل  سنوات،   3 من 
الطائرات  مع  اشتباك  من  لخشيتها 
ان  وجدت  املايض  آب  يف  السورية. 
آمنة جاءها عىل طبق  حلمها يف منطقة 
االسرتاتيجي  الخطأ  استغلت  فضة.  من 
وطرد  الحسكة  يف  االكراد  ارتكبه  الذي 
الجيش السوري وحل املليشيات العربية 
يف  عرقي  تطهري  عن  والكالم  واملختلطة 
سيؤدي  االمر  هذا  ان  فاعتربت  "منبج". 
حدود  من  ميتد  مستقل  كردي  كيان  اىل 
سوريا  وحدة  مهددا  اعزاز  حتى  العراق 
الحكومة  رئيس  قال  كام  معا  وتركيا 
استفادت  يلدريم.  عيل  بن  الرتكية 
الدميوقراطية  سوريا  قوات  جموح  من 
نحو  الكردية  الشعب  حامية  وقوات 
الشامل متجاوزة الخطوط الحمر الرتكية 

تركيا  استثمرت  كذلك  جرابلس.  لتحرير 
وطهران  موسكو  مع  املستجدة  عالقاتها 
بيوم  واستبقت  تدخلهام.  عدم  ضامنة 
جو  االمرييك  الرئيس  نائب  زيارة  واحد 
االنقالب،  بعد  السرتضائها  القادم  بايدن 

التوغل. وبدأت 

خلط  اىل  الرتيك  التدخل  ادى  هل   ■
االوراق واعادة رسم املشهد السوري؟

الكردية  القوات  قامت  ان  بعد   □
التحالف  من  بدعم  منبج،  بتحرير 
جرابلس  لتحرير  شامال  اتجهت  الدويل، 
الطبيعي  من  كان  الباب.  لتحرير  وغربا 
رشيط  ينشأ  ان  ذلك  تم  ما  اذا  انه 
يقفل  كلم   400 من  اكرث  طوله  كردي 
وال  السورية،  االرايض  عىل  تركيا  منافذ 
الحدود  عىل  كلم   80 سوى  لها  يرتك 
ما  اهم  فان  لذا،  وادلب.  هاتاي  بني 
هذا  اجهاض  الرتيك  التدخل  اليه  ادى 
العبا  تركيا  فرض  كام  املتكامل.  املرشوع 

جابر: نحو اتفاق 
انساني عسكري سياسي

موسكو  اقتنعت 
وواشنطن بأن ال حل عسكريا 

السورية للحرب 

العميد الركن املتقاعد هشام جابر.

ملناطقهم، وملنع سوريا وايران وروسيا 
جارة  لدولة  غزو  بعملية  اتهامها  من 

وخرق القانون الدويل.

عىل  الرتيك  التدخل  ارتدادات  هي  ما   ■
الجبهات؟ بقية 

□ من املؤكد ان التوغل الرتيك لن يكون 
القامة  جغرافيا  وسيتوسع  محدودا، 
منطقة آمنة. مل يعد ذلك رسا بعد تاكيد 
الرئيس اردوغان بأن التوغل سيتوسع اىل 
مساحة 5 االف كيلومرت. اذا نجحت تركيا 
اسايس  اىل العب  فانها ستتحّول  ذلك،  يف 
سوريا  مستقبل  يف  الجدي  البحث  عند 
والحل السيايس. ستتحّول قريبا اىل القوة 
"داعش"  عىل  الحرب  يف  الربية  االساسية 

عىل  االمريكيني  وستجرب  الرقة،  وتحرير 
ودعم  االكراد  مع  تحالفهم  عن  التخيل 

منهم. للتحرر  السنة  السكان 

الحقا  الرتكية  القوات  وجهة  هي  ما   ■
وانعكاسات ذلك عىل الجهد الدويل؟

تركيا ستبذل جهودها  ان  املؤكد  □ من 
النظام  مع  احتكاك  اي  حصول  ملنع 
الراهن.  الوقت  يف  وروسيا  وايران 
تدخل  اي  حصول  تصور  ميكن  ال  لذا 
يف  او  حلب  معركة  يف  ظاهر  امرييك 
يبدو  حامه.  اتجاه  يف  املعارضة  توسع 
الروسية   - االمريكية  الهدنة  مرشوع  ان 
الطريق  الفشل. سيقطع  قد شارف عىل 
عىل املوفد الدويل ستيفان دي ميستورا 

حل  واي  جنيف  مفاوضات  لتجديد 
االمريكية  االدارة  بلورة  حني  اىل  سيايس 
واملنطقة.  سوريا  يف  خياراتها  الجديدة 
فاملجال بات مفتوحا امام تركيا لتوسيع 
االسرتاتيجية  اهدافها  وتحقيق  دورها 
اسقاط  ومنها  والعسكرية،  السياسية 
حلفائها  واقناع  االسد  بشار  الرئيس 
الالجئني  ازمة  وتخفيف  االمنة  باملنطقة 
الضاغطة عليها وعىل اوروبا. لكن يبقى 
الرتكية  النيات  قراءة  جدا  الصعب  من 
وخصوصا  املستقبل،  يف  سوريا  تجاه 
ستطلبها  التي  االمثان  تحديد  لجهة 
الدويل  املجتمع  ومن  سوريا  من  انقرة 
السورية  املناطق  من  انسحابها  لقاء 

احتلتها. التي 
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اساسيا معرتفا به يف امليدان رغم الرفض 
اىل  واشنطن  اضطرت  وبعدما  الرويس، 
اوقفت  بعدما  االصفر  الضوء  اعطائها 
يف  وفشلت  الفرات  رشق  الكردي  املد 

انشاء قوات خاصة.

بعد  اهمية  حلب  ملعركة  بقي  هل   ■
الفرات"؟ "درع  عملية 

الفرات"  "درع  عملية  ان  صحيح   □
تعادل  وهي  مهام،  اخرتاقا  شكلت 
الخريف  الرويس  التدخل  باهميتها 
هي  حلب  معركة  تبقى  لكن  املايض. 
سوريا  مصري  تقرر  التي  وهي  االهم، 
والدميوغرافية  الجغرافية  الهميتها 
من  فهي  واالقتصادية.  والعسكرية 
سوريا  وحدة  اليها  تستند  التي  القوائم 
والساحل  دمشق  العاصمة  اىل  اضافة 
تسقط  احداها  سقطت  واذا  السوري. 
متوز  مطلع  منذ  لكن  سوريا.  وحدة 
عنيفة  معارك  حلب  شهدت  املايض، 
املعارضة  فككته  سوريا  حصارا  رافقت 
جديد،  من  فرضه  اعادة  قبل  الحقا 
وهو  الوراء.  اىل  الساعة  عقارب  فعادت 
تساوم  قوية  اوراقا  موسكو  اكسب  ما 
يتوصل  ان  ينتظر  االمرييك.  الفريق  بها 
الفريقان الرويس واالمرييك قريبا جدا اىل 

انساين، عسكري، وسيايس. اتفاق 

املنطقة  بتوسيع  تركيا  ستقوم  هل   ■
الرقة؟ االمنة؟ وهل ستشارك يف تحرير 

غري  واقع  امر  هي  االمنة  املنطقة   □
كلم   30 وبعمق  كلم   90 بعرض  رشعي 
اكرث  تستوعب  انها  تركيا  وتقول  جنوبا. 
ماليني   3 اصل  من  الجئ  مليوين  من 
تركيا  اطامع  ان  الواقع  لديها.  سوري 
عن  تتحدث  بدأت  فقد  ذلك،  تتعدى 
بالتحرش  وقامت  الباب،  مدينة  تحرير 
عن  االمداد  وقطع  مارع،  يف  باالكراد 
الكردي  الجيب  بذلك  اعني  عفرين، 
الرقة،  تحرير  يف  املشاركة  عن  اما  غربا. 
عىل  ستوافق  واشنطن  ان  اعتقد  فال 

من  مقررا  كان  الرقة  فتحرير  ذلك. 
االمرييك  الجرنال  واوكل  الكردي  الرشيط 
وقوات  االكراد  اىل  املهمة  فوتيل  جو 
الخطة  تغريت  ثم  الدميوقراطية،  سوريا 
بعد  منبج  اىل  غربا  يتجهون  ورأيناهم 
احتالل قرى يف الرقة. فمن اين ستتقدم 
دون  من  حلفاؤها  او  الرتكية  القوات 
لذا  االكراد؟  مع  املستحيل  التحالف 
املنطقة  تتجاوز  لن  تركيا  بأن  اعتقد 
املستجدة  بعالقاتها  تقامر  ولن  االمنة 

ايران وروسيا. مع 

موسكو  تتوصل  ان  يف  تأمل  هل   ■
السيايس  للحل  صيغة  اي  اىل  وواشنطن 

االمريكية؟ االنتخابات  قبل 
االصابع  عىل  وعض  حبال  شد  بعد   □
الطرفان  اقتنع  وواشنطن،  موسكو  بني 
حل  ال  ان  عىل  اخرين  مع  وتوافقا 
عودة  ال  النظام  اىل  بالنسبة  عسكريا. 
ميكن  وال  الوراء،  اىل  الساعة  بعقارب 
تحكم  ان  خصومه  من  جهة  الية 
وهم  مؤيديه،  عن  معزل  يف  سوريا 
السوري.  الشعب  نصف  تفوق  رشيحة 
عىل  الجميع  توافق   2014 صيف  منذ 
السورية،  للدولة  التحتية  البنى  حفظ 
الخطيئة  تتكرر  فال  الجيش،  واولها 
تخاذلت،  فامريكا   .2003 عام  العراقية 
عىل  التوافق  وعاد  تدخلت  وروسيا 
االدارة  مصلحة  من  املسألة.  هذه 
قبل  سيايس  حل  اىل  تصل  ان  االمريكية 
الحل  طبخة  ان  وارى  السنة.  نهاية 
بقاء  عىل  خالف  فال  االنجاز،  قيد 
الخالف  ولكن  انتقالية،  ملرحلة  االسد 
لدى  رمبا  ومدتها.  سلطته  حجم  عىل 
سوريا،  لتقسيم  "ب"  خطة  واشنطن 
بالرس.  وان  مستبعد  االمر  هذا  لكن 
وتقسيم  ترفض،  وايران  وتركيا  روسيا 
املنطقة  لتقسيم  اوىل  خطوة  سوريا 
ذلك  يبدو  السعودية.  اىل  العراق  من 
بؤرا  فالتقسيم سيفتح  مسعى ارسائيليا، 
وعنرصية.  اتنية  راديكالية،  ارهابية، 

سوريا  مستقبل  ان  القول  يصح  لذلك 
وتقاسم  املنطقة.  مستقبل  سيحدد 
يجري  ما  وان  الحقا  سيجري  النفوذ 
لـ  متهيدا  قوية،  اوراق  تجميع  هو  االن 
جدا  مختلفا  سيكون  الذي   ،"4 "جنيف 
بان  متفائلون  نحن  سبقه.  ما  كل  عن 
االدارة االمريكية، اذا مل تقدم حال تضعه 
االقل  فعىل  الجديدة،  االدارة  امام 
مليئا  معقدا  ملفا  وليس  حل،  مسودة 

بالتناقضات.

من  السوري  القلق  قرأت  كيف   ■
االمكان  يف  وهل  الرتكية؟  العملية 
االزمة  املشاركة يف  اجراء عرض لالحجام 

السورية؟
التدخل  هذا  عىل  سوريا  اعرتضت   □
الروس  وايدها  العدوان،  لرشعنة  منعا 
كونه عملية  ذلك  يتعدى  ال  وااليرانيون. 
اذا  اال  نزاع"، ولن يرتجم عسكريا  "ربط 
تجاوزت تركيا الخطوط الحمر. ال اعتقد 
القوى  حجم  عن  دقيق  احصاء  بوجود 
عن  تتحدث  التقديرات  لكن  االخرى، 
و100  السوري  الجيش  من  الف   300
وامليليشيات  الشعبي  الدفاع  من  الف 
واالفغانية،  وااليرانية  واللبنانية  العراقية 
 %60 بطاقة  يعمل  الجو  وسالح 
والبحرية  الجوي  الدفاع  ويحتفظ 
عدد  يقدر  املقابل،  يف  كاملة.  بطاقاتهام 
منهم  الفا،   200 من  باكرث  "الجهاديني" 
"داعش"  اكربهم  االجانب،  من  الفا   85
الجيش  من  تبقى  وما  الفا   30 من 
وحلفاؤهم  االكراد  عدد  الحر.  السوري 
نحو  سوريا  يف  الفا.  و28   26 بني  ما 
يف  منهم   2000 رويس،  خبري   4000
امرييك  و400  الجوية،  "حميميم"  قاعدة 
يف الحسكة بني خرباء و"مارينز"، ومئات 
والربيطانية  الفرنسية  االستخبارات  من 
ضابط   1200 وجود  يقدر  واالملانية. 
حلب  وريف  ادلب  يف  تريك  وجندي 
غري  بلباس  يقاتلون  والغريب  الجنويب 

الذين توغلوا يف سوريا.  رسمي، عدا 
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خريف الشرق: رزمة الءات وأزمة تسويات
ربع اللبنانيني هاجر وربع ينتظر والباقون في الفقر 

عندما سقطت القسطنطينية عام 1453، كان سكانها داخل اسوارها ال يزالون يتجادلون 
حول جنس املالئكة. بعد اقل من ستة قرون، ينبعث هذا الجدال يف صيغة منقحة يف لبنان 

حول شخص الرئيس ومواصفاته، يف وقت تشيب الجمهورية وتغيب الرئاسة

تقرير

اصعب  بات  املنتظرة  االستحقاقات  اىل  العبور 
مرحلة  الصحراء.  يف  الثلج  تساقط  انتظار  من 
اجتياز الصحراء طالت وستطول. سنتان ونصف 
سنة عىل الشغور يف رئاسة الجمهورية والشلل 
الحكومي  االداء  والرتاجع يف  النيايب  املجلس  يف 
من  والخشية  االجتامعي  الوضع  يف  والتدهور 
التسوية  آفاق  وانسداد  االقتصادي  االنكامش 
ان  االخطر  لبنان.  املنطقة وانعكاساتها عىل  يف 
رئيس  فكرة عدم وجود  اعتادوا عىل  اللبنانيني 
جمهورية، وعىل ترصيف االعامل ورصف االموال 
وتسيري االشغال من دون رئيس يرتأس احتفاالت 
يستقبل  او  الجيش،  احتفال  او  االستقالل  عيد 
املعاهدات  ويوّقع  والزعامء،  وامللوك  الرؤساء 
يحرض  عندما  الوزراء  مجلس  جلسات  ويرتأس 

طبعا وفقا التفاق الطائف. 
منها  وميزات  وصفات  بسامت  اللبناين  يتميز 

التكيف والنسيان:
 التكيف مع الحرب ومفاهيمها وويالتها ومرارتها 

منذ بدأت عام 1975 عىل وقع القصف واملوت 
والشظايا والصوت واالشالء والدماء. فكان يرتك 
منزله صباحا ليعود جثة يف املساء. كان يغادر 
عمله عائدا اىل منزله فُيخطف عىل الطريق. كان 
يعّمر ما تهدم ويرمم ما تحطم ويضمد جراحه 
واالرادة  والرجاء  االميان  بسالحه:  ويتمسك 
والعزمية. فيقوم بعد سقوط وينتفض بعد كبوة 

ويهب بعد غفوة. 
التكّيف عىل سلبياته وايجابياته مل يسقط جانبا 
اللبناين:  الشعب  سيكولوجيا  من  آخر  مهام 
النسيان. لرمبا التاريخ يعيد نفسه يف لبنان ألن 
اللبناين ال يتعلم، وال يريد ان يتعظ او ينىس، او 
ألنه ببساطة ال يعبأ مبا ستحمله االيام من آالم 
عرب  واالقىس  االسوأ حصل  ان  باعتبار  احالم  او 

واالخطر وقع.
والنسيان.  التكيف  عىل  هائلة  قدرة  للبناين 
والرعب  الهلع  من  حاال  يعيشون  االوروبيون 
بعد الهجامت االرهابية يف بلدانهم، واالمريكيون 

يتذكرون هجامت 11 ايلول كام يتذكر اليابانيون 
قنبلتي هريوشيام وناغازايك. خوف وذعر واحباط 
واضطرابات نفسية حصلت يف اقوى امة يف العامل 
تعيش حتى الساعة "متالزمة الربجني" من دون 

ان تربأ منها. 
ويعاين  املهدئات  يستهلك  اللبناين  ان  صحيح 
االصابة  من  نسبة  اعىل  ويعاين  الصعوبات، 
كل  يف  رمبا  بل  ال  العريب،  العامل  يف  بالرسطان 
العامل. لكنه يعيش عىل حافة الخطر ويسخر من 

الهاوية ويهزأ مبا ستحمله االيام.
انتخابات  اساسيا.  والثانوي  ثانويا،  االهم  صار 
الرئاسة وقانون االنتخاب والنفايات واإلصالحات 
مفردات  امام  صغريا  تفصيال  باتت  والخدمات 
التداول:  يف  مستجدة  او  جديدة  ومصطلحات 
امليثاقية واملناصفة والرشاكة. البديهيات اصبحت 
كامليات والثوابت اصبحت للمناسبات. يتلهى 
نوع  من  مبعادالت  والشارع  السيايس  الطاقم 
الرئيس  وانتخاب  الرئاسة،  من  اهم  االستقرار 
اهم من شخص الرئيس، والتوافقات تتقدم عىل 
املجتمع  من  اهم  االهيل  والسلم  التعيينات، 
املدين، والتمديد افضل من الفراغ. لكن ال احد 
يلتفت اىل واقع ان الدين العام تجاوز 70 مليار 
دوالر، وان الهجرة فاقت ارقامها يف العرشين سنة 
االخرية ما راكمته منذ الحرب العاملية االوىل، وان 
تستقبل  اكرث مام  تستقبل مرىض  املستشفيات 
الفنادق نزالء وسياحا، وان االهايل عاجزون عن 
املدرسية، وان هناك من  اوالدهم  اقساط  دفع 
يبيع جنى العمر وعرق السنني وتعب االيام لريد 
عن عائلته غائلة الجوع وضائقة االيام السود، 
وان 40% من اللبنانيني تحت خط الفقر، و%30 
فوقه بقليل او اىل جانبه، وان 5% من اللبنانيني 
ميلكون اكرث مام متلك الدولة من ذهب ومرصف 
لبنان من احتياطي عمالت اجنبية، وان عرشات 
من  اللبنانيني  والشباب  الشابات  من  اآلالف 
الراشدين والقارصين هم ضحايا آفة املخدرات 
واملالهي  الليل  وعلب  والجامعات  املدارس  يف 
بتوقيف  وتكتفي  تتفرج  والدولة  والشاليهات 

االخطر ان اللبنانيني اعتادوا عىل فكرة عدم وجود رئيس.

جورج ياسمني
georgesyasmine@hotmail.com
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متعاطي مسكني غلبته االيام ودفعته االقدار اىل 
قعر املأساة، وتتغاىض عن كبار التجار واملروجني 
املشكورة  الجهود  اغفال  دون  من  واملهربني 
لبعض االجهزة من متابعة ورصد وتوقيف هؤالء.

الذين   - حكامهم  يعرف  وال  اللبنانيون  يعرف 
يدرون وال يهتمون - ان معاقرة الخمر وتعاطي 
بلغ  والتدخني  املرشوعة  غري  وااللعاب  امليرس 
تعلم  كارثية.  النتائج  وان  فلكية،  مستويات 
املحاكم الروحية االسالمية - املسيحية ان نسب 
املحظوظة هذه  الزيجات  قياسية، وان  الطالق 
تنفرط، وان  ان  قبل  قليلة  تعّمر سنوات  االيام 
نسبة املواليد بتشوهات خلقية واعطاب عقلية 
وتلقي  الخوف  عىل  تبعث  جسدية  وعاهات 

الرعب يف القلوب. 
الالئحة تطول وتطول. لكن كل ذلك ليس شيئا 
امام العنرتيات واملزايدات والسجاالت العقيمة 
التي تدور رحاها عىل مرسح السياسة وشاشات 

االعالم وساحات الكالم.
قتال يف غري ساحته، ونزال يف غري حلبته، وسجال 
وكثرية  تافهة  بأمور  يقومون  محله.  غري  يف 
واملطلوب واحد وجوهري: رد االعتبار اىل الدولة 
ومؤسساتها، اىل دستورها وقوانينها، اىل حقوق 
الناس وكراماتهم، اىل مستقبل االجيال وطاقاتها. 
الصعبة  االزمنة  يف  اللبنانيني  عىل  الله  انعم 
من  البعض  لكن  والنسيان.  التكّيف  بامتيازي 
االمتيازات،  كل  عىل  االستحواذ  يريد  مسؤوليه 
فيام  ركام  عىل  ويرتبع  حطام،  عىل  يسود  وان 
ينتظر  اآلخر  والنصف  مهاجر  السكان  نصف 
والغرباء والنازحون والالجئون يغريون املعادلة 
ورمبا  واالجتامعية  واالقتصادية  الدميوغرافية 

السياسية يف قابل االيام. 
وفيام البعض عندنا يتلهى بصغائر االمور وبناء 
من  املنطقة  تقف  القشور،  وظواهر  القصور 
انقرة،  اىل  طهران  ومن  الرياض،  اىل  موسكو 
ومن دمشق اىل صنعاء، ومن بريوت اىل القدس 
املحتلة، امام ازمة الءات وازمة تسويات وجملة 
تحديات. يف الشكل والظاهر تحركات ومحادثات 
ومفاوضات فوق الطاولة اليجاد حلول معقولة 

ملعضالت مستحيلة.
تيش  الحقائق  فإن  والواقع  العمق  يف  لكن 
بني  اتفاق  ألي  آفاق  وال  اتفاق  ال  بالعكس. 
سوريا،  حول  وال  اليمن  حول  وطهران  الرياض 

السعيدة والنهائيات املنتظرة منذ خمس سنوات، 
والتي قد متتد اىل عقد او اكرث بعد اضافة االكراد 
ايران وتركيا  اىل الئحة املمنوعات املشرتكة بني 
املعلنة  غري  بالصفقة  متثل  ما  وهو  وسوريا. 
والتقارب غري املقصود والتقاطع غري املحسوب 
بني االتراك والروس عىل حساب االكراد: االتراك 
يرضبون "داعش" والروس والسوريون يحّجمون 
االمريكيون  الكواليس  وراء  من  ومعهم  االكراد 
مينح  اسايس  كمتعهد  يعملون  باتوا  الذين 
الباطن  املشاريع والتلزميات مبوجب تعهد من 
لرشكات ورشكاء مستعينني بقول هارون الرشيد: 

"أمطري حيثام شئت فإن خراجك يعود ايل". 
ال  واملواقف  الظواهر  كل  رغم  الساعة  حتى 
الرئيس  وموسكو عىل مصري  بني طهران  اتفاق 
رد  اىل  الساعية  موسكو  االسد.  بشار  السوري 
االعتبار واستعادة لقب الجبار، تبغي مصالحها 
ومراعاة مصلحة حلفائها، وتعترب االسد حليفا له 
والرباغامتية  الواقعية  اما طهران  مدة صالحية. 

النازحون والالجئون يغريون املعادلة الدميوغرافية واالقتصادية واالجتامعية ورمبا السياسية.

فتعتربه  عينه،  الوقت  يف  واملبدئية  والعقائدية 
رشيكا وصديقا وحليفا وركنا اساسيا يف معركة 
اىل  افغانستان  من  الحدود  وانزياح  الوجود 
كردستان اىل لبنان. لكن الروس يدركون ان ايران 
الحصار،  من  سنة  وثالثني  ستة  طيلة  صمدت 
الثامين  حرب  من  خارسة  خرجت  وموسكو 
بعد  مفتتة  واضحت  افغانستان  يف  سنوات 
 45 بعد  ومفككة  الشيوعية،  من  عاما  سبعني 

عاما من الحرب الباردة مع الغرب ورأس حربته 
الواليات املتحدة.

يف  االلعاب  صانع  ان  وواشنطن  موسكو  تدرك 
وليس  االيراين،  النووي  هو  وامليدان  املنطقة 
الذئب االغرب الرتيك الذي اتعبه االنقالب االخري. 
دوالرا  بـ32  العريب  النفط  بائع  بالتأكيد  وليس 

للربميل.
من نافل القول ان ال اتفاق يف لبنان بعد سنتني 
الرئايس، وان كل محاوالت  ونيف عىل الشغور 
اللبننة مل تنجح، ألن الرتكيبة اللبنانية والتوليفة 
بقرار  تتشكل   1992 عام  منذ  اقله  الحاكمة 
كان  التدخل  ان هذا  اغفال  خارجي، من دون 
اساسيا منذ عام 1860 حتى 1920، مرورا بعام 

1943 اىل عام 1958، وصوال اىل يومنا هذا.
الخوف كل الخوف ان يبقى الوطن رهينة من 
ان  اىل  محاكمة  دون  من  وسجينا  فدية،  دون 
عىل  الصفقات  وانضاج  التسويات،  اوان  يحني 

حسابه... ال سمح الله.

وال بالطبع حول البحرين وال حتى الساعة حول 
لبنان. بعد سنة عىل فاجعة منى يتجدد الكالم 
القايس بني طهران والرياض، وتتبادل العاصمتان 
االتهامات وترفعان من سقف التحدي. وتفتحان 
جروحا مل تلتئم وتتواجهان عىل ارض املأزق يف 

مواجهة مفتوحة وحلول مغلقة. 
ال اتفاق بني موسكو وواشنطن حول سوريا، بل 
روتوشات واجندة خطوات بعيدة من الخواتيم 
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اإلتفاق األميركي ـ الروسي حول سوريا:
ضوٌء في نفق الحّل السياسي املؤجل

ال ميكن التقليل من شأن االتفاق االمرييك ـ الرويس حول االزمة السورية، كام ال 
ميكن املبالغة يف الرهان عليه والتوقع بأنه يجلب معه حلوال سحرية. ليس اتفاقا 
عىل حل سيايس الزمة معقدة تعد من اخطر االزمات املهددة لالمن واالستقرار يف 

املنطقة والعامل منذ الحرب العاملية الثانية، وامنا هو اعمق من ذلك وابعد  

عىل  الرويس  ـ  االمرييك  االتفاق  االتفاق  ليس 
عسكرية.  هدنة  عىل  اتفاق  مجرد  سوريا 
مام  اكرث  الكتامن  طي  وظل  فيه  حجب  ما 
العلن. وهو يعد من نقاط  كشف وخرج اىل 
وينقلها  السورية  الحرب  مجرى  يف  التحول 
نفق  يف  االول  الضوء  انه  جديدة.  مرحلة  اىل 
الحل السيايس املؤجل اىل ما بعد االنتخابات 
بداية  اىل  االول  واملؤرش  االمريكية،  الرئاسية 
بدأ  العكيس  العد  سوريا.  يف  الحرب  نهاية 

ولكنه سيأخذ وقتا طويال.
امريكية  ـ  روسية  خطة  عن  عبارة  االتفاق 
اي  االن  يتضمن حتى  وال  وثائق،  من خمس 
الهدنة  اىل تحويل  الخطة  شق سيايس. دعت 
النار،  دائم الطالق  اىل وقف  يف حال نجاحها 
ـ  امريكية  ونصت عىل غرفة عمليات مشرتكة 
الجامعات  روسية تضع خريطة تحدد مواقع 
املجموعات  عىل  للرد  واالجراءات  االرهابية 
تم  العدائية.  االعامل  وقف  تحرتم  لن  التي 
تنظيمي "داعش"  االتفاق عىل الرضبات ضد 
فيها  سيعمل  التي  املناطق  وعىل  و"النرصة"، 
سيعمل  مناطق  وهي  واالمريكيون،  الروس 

السوريون خارجها. 
اآليت:  يف  يخترص  فانه  االتفاق  فحوى  اما 
سلمت واشنطن "النرصة" اىل موسكو يف مقابل 
مكسبني: قبول رويس بتثبيت الوضع الحايل يف 
املدينة  شامل  يف  معرب  فتح  جانب  اىل  حلب 
)الكاستيلو( نحو االحياء الرشقية، وقبول رويس 
عن  السوري  الجو  سالح  بتحييد  يقيض  آخر 
املناطق التي سيعمل فيها االمريكيون والروس.

االتفاق  هذا  يف  التشكيك  اىل  كثريون  مييل 
االزمة  مسار  يف  تحول  إحداث  عىل  وقدرته 
السورية لنقلها من ضفة الحرب اىل ضفة الحل، 

ترميم  اعادة  يتعدى  ال  اتفاق  انه  معتربين 
الهدنة السابقة والعتبارات عدة تتصل مبصالح 
الطرفني. وهو يريس هدنة موقتة وهشة قابلة 
لالنهيار ملا يعرتيه من نواقص وشوائب ابرزها:

صيغة  والرويس  االمرييك  الطرفان  اختار   •
غامضة يف شأن ما ستنتهي اليه عملية االنتقال 
التفاهم  من  االدىن  بالحد  سمحت  السيايس، 
تفاهم  املرحلة.  هذه  يف  الرويس   - االمرييك 
يقترص عىل اطفاء النار يف املواقع التي تشتعل 
فيها حاليا، بحيث يحافظ النظام عىل مواقعه 
فيها  التقدم  اختار  التي  الجبهات  يف  املتقدمة 
لتكريس حدود "سوريا املفيدة"، وتنسيق فاعل 
مشرتك بني الواليات املتحدة وروسيا يف مواجهة 
مناطق  تحديد  بعد  االرهابية،  التنظيامت 
مناطق  عن  املناطق  هذه  وعزل  وجودها، 
"املعارضة املعتدلة". وهذا سبب لنزاع من نوع 

آخر حول تصنيف الفئتني.
يأخذ  ال  الرويس   - االمرييك  الثنايئ  االتفاق   •
االزمة  يف  اخرين  اطرافا  مثة  ان  االعتبار  يف 
طاولة  اىل  موجودين  يكونوا  مل  السورية، 
اصبح  اللتان  وايران  تركيا  بينهم  من  جنيف، 
ان  تجدان  وقد  النزاع،  يف  مبارشا  دورهام 
الحل  للسري يف  يريده كل منهام  الذي  الثمن 
سواء  جنيف،  صفقة  نتيجة  مضمونا  ليس 
بالنسبة اىل بقاء الرئيس بشار االسد عىل رأس 
ايران، او اىل هوية االطراف  النظام كام تريد 
وهل  االتفاق،  يستهدفهم  الذين  املعارضني 

تشمل الطرف الكردي الذي يقلق تركيا.
للرقابة عىل  آلية حيادية  • مل يتضمن االتفاق 
امتثال  لفرض  آلية  يتضمن  مل  كذلك  الخروق، 
املعارضة  مناطق  عىل  غاراته  بوقف  النظام 

وامتثال الفصائل بعدم قصف مناطق النظام.

الشعب"  حامية  "وحدات  االتفاق  تجاهل   •
عن  ابتعادها  عن  الحديث  باستثناء  الكردية 
كونها  ذلك  تفسري  ميكن  الكاستيلو.  طريق 
مشمول  غري  التنظيم  وهذا  "داعش"  تحارب 
"وحدات  بني  معارك  هناك  لكن  االتفاق.  يف 
الدميوقراطية"  سوريا  "قوات  ضمن  الحامية" 
)الكردية - العربية( وفصائل "الجيش الحر" يف 
ريف حلب الشاميل ضمن عملية "درع الفرات" 
هذه  االتفاق  يشمل  هل  تركيا.  من  املدعومة 
املنطقة التي تريدها تركيا خالية من املقاتلني 

االكراد و"داعش"؟
تحدي  واجه  املايض  شباط"  "هدنة  اتفاق   •
عىل  املحسوبة  "املعتدلة"  املجموعات  فصل 
"جبهة  عن  االقليميني  وحلفائها  واشنطن 
االتفاق  ان  يظهر  ارهابية،  املصنفة  النرصة" 
الفصائل  التفاف  بعد  كسابقه،  سيعاين  الحايل 
تباعا  الشام"،  "احرار  واهمها  الوازنة  املسلحة 
سابقا(،  )"النرصة"  الشام"  فتح  "جبهة  حول 
ورفضها التزام االتفاق االمرييك - الرويس. ومن 
املتوقع ان يضع قرار الفصائل واشنطن يف موقع 
تعهدها  بعد  موسكو،  رشيكتها  تجاه  حرج 
عن  االنفصال  ترفض  التي  الفصائل  استهداف 

"النرصة" عقب امتام مرحلة مراقبة الهدنة.
مؤثرا يف صوغ هذا  دورا  الوقت  عامل  لعب 
الرئيس  بني  مصالح  تقاطع  وحصل  االتفاق، 
قبل  اتفاقا  اراد  الذي  بوتني  فالدميري  الرويس 
نهاية والية الرئيس االمرييك باراك اوباما، واراد 
هذا االخري من جهته انجازا يف سوريا يساهم 
يف خدمة هيالري كلينتون وحملتها الدعائية. 
اتفاقا يعطيه شهادة حسن سلوك  اراد  بوتني 
اتفاقا  اراد  واوباما  االرهاب،  محارب  وصورة 
اقىص  وفعل  شيئا  فعل  انه  خالله  من  يعلن 

ما ميكن.
مام ال شك فيه ان بوتني هو الرابح االول بعدما 
االمرييك  االعرتاف  يكرس  اتفاق  انتزاع  يف  نجح 
ويستدرج  سوريا،  يف  ومصالحها  روسيا  بدور 
االرهاب  عىل  الحرب  يف  االمريكية  الرشاكة 
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انتزع الرئيس بوتني من الرئيس اوباما اقرارا امريكيا بالدور الرويس.

يوما  يتعاط  مل  فانه  اوباما  اما  فصائله.  بكل 
مصلحة  ذاتها  يف  تشكل  انها  عىل  سوريا  مع 
امريكية اسرتاتيجية، ومل يظهر يف اي يوم رغبة 
يف االنخراط والتدخل عسكريا او سياسيا، وامنا 
السوري  "املستنقع"  يف  التورط  يتفادى  كان 
ويفضل التفرج عىل كل "املتورطني". واشنطن 
ازمة  يف  االنخراط  عىل  مرغمة  نفسها  وجدت 
اوكلت  لذلك،  منها.  االبتعاد  اىل  طويال  سعت 
ومل  االوروبيني،  اىل  ثم  العرب  اىل  اوال  امرها 
بدورها  لروسيا  التسليم  سوى  اخريا  تجد 
َعرَب  الذي  االرهاب  تنامي  ارغمها  الراجح. 
الحدود اىل دول االتحاد االورويب واالطليس ومل 
موجات  وهالتها  قليلة.  دول  سوى  منه  تسلم 
وهددوا  العجوز  القارة  اربكوا  الذين  الالجئني 
مثلام  مجتمعاتها،  ولحمة  واستقرارها  وحدتها 
اتهمت  بعدما  االنسانية  االزمة  تفاقم  هالها 
الكيميائية  االسلحة  مستخدمي  عن  بالتغايض 
من  ابعد  تريد  ال  اليوم  وهي  دوليا.  املحرّمة 
من  وغريه  االسالمية"  الدولة  "تنظيم  محاربة 
"الجهاديني"، يف حني ال تبدو موسكو مستعجلة. 
ادارة  وصول  حني  اىل  الوقت  رشاء  يهمها  ما 
مقايضة  صفقة  معها  تربم  لعلها  جديدة 
بسبب  االقتصادية  العقوبات  من  تريحها 
يف  وليس  دوليا  العبا  دورها  وتثبيت  اوكرانيا 

الرشق االوسط فحسب. ولن تتخىل اىل حينه 
النظام حتى وان خرق هدنة يتفق عليها  عن 

الالعبان او الالعبون الكبار.
ان  ترى  اوروبية  ديبلوماسية  مصادر 
اىل  اقرب  الروسية  ـ  االمريكية  التفاهامت 
اسايس  "طبخة بحص" ال طائل منها، لسبب 
الرويس  داعميه  وخصوصا  النظام  ان  هو 
وااليراين مل يتخلوا بعد عن الخيار العسكري، 
وان جنيف غرضها ملء الوقت يف انتظار ان 
حاليا  الجارية  الرئيسية  املعارك  مصري  يظهر 
يف سوريا، واولها مصري حلب ومنطقتها. تاليا، 
هي  مفرغة  حلقة  يف  يدوران  الطرفني  فان 
اقرب اىل ادارة الوقت اكرث مام هي السعي 

اىل ايجاد مخرج من الحرب املستعرة.
القوى  ميزان  يف  خلال  مثة  ان  املصادر  تعترب 

املحادثات،  طريف  بني  والديبلومايس  السيايس 
اىل  الوصول  يستعجل  طرف  هناك  حيث 
تفاهم هو الطرف االمرييك، فيام يرى الجانب 
وانه  امامه  مفتوحة  الخيارات  ان  الرويس 
اشهر  انتظار  او  اليوم  تفاهم  ابرام  قادر عىل 
اضافية. وتسود يف باريس قراءتان: االوىل ترى 
قادرة  اليوم  انها  تعترب  ان  ميكن  موسكو  ان 
يف  مصالحها  يالئم  اتفاق  افضل  انتزاع  عىل 
سوريا من ادارة امريكية ضعيفة جعلت همها 
االول الحرب عىل "داعش"، والرغبة يف تحقيق 
وبحسب  اوباما.  والية  نهاية  قبل  ما  انجاز 
ان  ميكن  التي  التنازالت  فان  القراءة،  هذه 
عليها  تحصل  لن  اليوم  روسيا  عليها  تحصل 
غدا من الرئيس االمرييك الجديد، اكان املرشح 

الجمهوري او املرشحة الدميقراطية.
مصلحة  ان  عىل  فتشدد  االخرى،  القراءة  اما 
الثنائية  فرض  يف  نجح  الذي  الرويس  الرئيس 
الروسية - االمريكية وحدها اطارا للحل، ال تكمن 
اليوم يف تقديم تنازالت محددة لرئيس مغادر، 
ادارة  انه من االجدى له ان ينتظر وصول  بل 
مقايضة  عملية  معها  يجري  ان  ميكن  جديدة 
تنازالت  مقابل  يف  سوريا  يف  ما  تساهل  بني 
كالعقوبات  اخر،  مكان  يف  وغربية  امريكية 

الحالني يستطيع  اوكرانيا. يف  او  االقتصادية 

االتفاق االميركي ـ الروسي 
اكثر من هدنة، ويؤشر 
الى بداية نهاية الحرب 

في سوريا
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عىل  املحافظة  يضمن  ان  الرويس  الجانب 
اوسطية  الرشق  واملنطقة  سوريا  يف  مصالحه 
الجانب  ان  ذلك  اىل  يضاف  املتوسط.  والبحر 
الرويس قد يعترب ان ال فائدة من تبديد ورقة 
اىل  التوصل  عىل  املساعدة  عرب  اليوم  سوريا 
حل قريب، اذ عندها سيرتاجع موقف موسكو 
القوي واملؤثر النها تكون قد خرست ما مكنها 
ودفع  الدولية  الساحة  اىل  بقوة  العودة  من 
االمريكيني اىل استجداء حل ما زالت حتى اليوم 

متانع يف توفريه.
ناصية  امتالكها  رغم  روسيا،  ان  يرى  من  مثة 
يف  ومهارتها  وديبلوماسيا  ميدانيا  املبادرات 
املناورة، ال تحتكر كل االوراق سياسيا وميدانيا. 
وهذا من شأنه ان يدخل عنرص فقدان اليقني 
يف السياسية الروسية. وتعترب املصادر الفرنسية 
اليوم  والسيايس  العسكري  الوضع  مفتاح  ان 
يف سوريا هو معركة حلب، وان مصري عاصمة 
بتوجهات  سيدفع  الذي  هو  السوري  الشامل 
موسكو يف هذا االتجاه او ذاك. وبحسب هذه 
املصادر، فان نجاح النظام، بدعم رويس - ايراين 
حلب  مدينة  كل  عىل  اليد  وضع  يف  كثيف، 
سيفهم عىل ان الحرب ميكن ان تحسم عسكريا 
لن  الحال  هذه  يف  ذلك.  اىل  طريقها  يف  وهي 
يكون للمعارضة السورية ما تفاوض يف شأنه، 
تحصل  ان  ميكن  التي  املباحثات  فان  وتاليا، 
الحقا يف جنيف او غريها ستكون فقط لرتجمة 
النتائج العسكرية اىل قرارات سياسية. وعندها 

ميكن ان تعترب موسكو انها ربحت الحرب.

اما اذا عجز النظام، رغم كل املساندة والدعم 
حلب  معركة  حسم  عن  له،  يتوفران  اللذين 
فسيكون ذلك مؤرشا اىل عجز طويل املدى عن 
تغيري الواقع امليداين. وعندها ستضطر موسكو 
الغرق  تاليف  اىل  والسعي  العرب  استخالص  اىل 
ما  بالطبع  وهو  السورية،  الحرب  يف  لسنوات 
ال يريده بوتني وفريقه. يف هذه الحال، ترجح 
البحث  اىل  روسيا  تعمد  ان  فرنسية  مصادر 
من  ومقبول  متوازن  سيايس  حل  عن  جديا 
عىل  املحافظة  االول  عنوانه  يكون  الجانبني 
مصالحها االسرتاتيجية. عندها لن يكون ملصري 

الرئيس السوري وزن كبري.
يجد الروس انفسهم غري معنيني كثريا بتقديم 
تنازالت جوهرية وال حتى التوافق عىل مبادئ 
اساسية لحل االزمة يف سوريا، بل الواضح انهم 
التقطوا حقيقة االسرتاتيجيا االمريكية من خالل 
تفاوضية  ملفات  فتح  املتكررة  محاوالتهم 
اخرى، يف اوكرانيا ويف قضية الدرع الصاروخية، 
عىل خلفية انخراطهم يف سوريا، وارصار امريكا 

عىل التفاوض فقط يف امللف السوري، من دون 
الروس  يزيد غيظ  الخروج عن مداره وهو ما 
وتزمتهم يف سوريا. بل ان روسيا ذهبت اىل حد 
توسيع  خالل  من  اقليمي  فضاء  صنع  محاولة 
عالقات التعاون والتنسيق مع ارسائيل واالردن 
مع  مشرتكة  عمليات  غرف  واقامة  وتركيا، 
العراق وايران ونظام االسد، وذلك للضغط اكرث 
عىل واشنطن ودفعها اىل تفكيك عقد العالقات 

معها يف امللفات االخرى.
انه  االوسط  الرشق  شؤون  يف  خرباء  ويرى 
سيكون صعبا ان تربم روسيا والواليات املتحدة 
ان  ما ميكن  اقىص  اسرتاتيجيا يف سوريا.  اتفاقا 
هنا  للنار  وقف  عىل  تفاهامت  اليه  تتوصال 
وهدنة هناك، او رسم حدود العمليات الجوية 
الشام"  "فتح  جبهة  رضب  وسبل  طرف،  لكل 

)"النرصة"(. 
والثقة  وموضوعية،  ذاتية  كثرية  االسباب 
مفقودة بني الطرفني رغم رغبتهام يف التعاون. 
واسع  تفاهم  اىل  موسكو  تتطلع  حني  ففي 
الشائكة،  وامللفات  القضايا  من  عددا  يشمل 
ترغب  الشام،  ببالد  تنتهي  وال  باوكرانيا  تبدأ 
يتجاوز سوريا، خصوصا  ال  تعاون  واشنطن يف 
عىل  القوى  توازن  اىل  ارتياحا  اكرث  باتت  انها 
االرض. فهي حارضة عرب دعمها "قوات سوريا 
الدميوقراطية" وغالبيتها الكردية. كام ان تدخل 
تركيا التي هرولت اىل مراضاتها بعدما اشاحت 
هذا  اىل  قوة  يضيف  الكرملني،  نحو  بوجهها 
والروس  االمريكيون  توصل  وان  الحضور. حتى 
يف  ستكون  العربة  فان  اسرتاتيجي،  اتفاق  اىل 

التنفيذ، وهذا دونه عقبات كربى.
العسكري  الحسم  عن  الجميع  عجز  حيال 
املستحيالت،  باتت من  كأنها  التسوية  وابتعاد 
ال يبقى سوى ترسيخ حدود تقاسم املسؤوليات 
ان  انتظار  يف  املتدخلني  تدخل  يفرضه  الذي 
ترسو سوريا الجديدة عىل خريطة جيوسياسية 
والتغيريات  االرض  عىل  القائم  الواقع  تأخذ 
يعد  مل  اذا  اال  االهلية.  الحرب  فرضتها  التي 
هناك مفر من التقسيم الفعيل والواقعي الذي 
اصبح حقيقة عىل االرض بقوة الكبار الدوليني 
وينتظر  وكالئهم.  عرب  او  مبارشة  واالقليميني 
وتفاهم  كلها  املنطقة  يف  الظروف  نضج  تاليا 

الكبار عىل النظام الدويل الجديد.

شوائب ونقاط ضعف 
تعتري االتفاق اولها غياب 

السياسي املضمون 

حلب هي املفتاح العسكري والسيايس للمرحلة املقبلة.
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تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

أربع مفاجآت في مسار األزمة السورية:
"حدود" التدّخل العسكري التركي

والعسكري.  السيايس  املستويني  عىل  دراماتيكيا  طابعا  سوريا  يف  التطورات  تأخذ 
التدخل  بعد  اسبوع.  وكل  شهر  كل  تعديالت  عليه  وتدخل  رسمه  يعاد  املشهد 
العسكري الرويس قبل عام، حصل قبل مدة تدخل تريك مبارش وعلني بعدما كان 

حاصال يف السنوات املاضية رسا، عرب تنظيامت وقوى اسالمية متطرفة 

التدخل العسكري الرتيك يف سوريا مثرة اوىل من 
مثار املثلث الجديد الرويس ـ االيراين ـ الرتيك الذي 
العنوان  املتحدة.  الواليات  مع  بعد  من  ينسق 
"داعش"،  تنظيم  هو  الرتيك  للتدخل  الرسمي 
منطقة  كل  من  اخراجه  هو  املعلن  والهدف 
الحدود السورية ـ الرتكية وقطع آخر صالته مع 
العامل الخارجي. لكن العنوان الفعيل هو الكيان 
الكيان  هذا  مرشوع  اجهاض  والهدف  الكردي، 
الذي برزت معامله وحقق تقدما ومل يكن ينقصه 
اال عملية الربط بني جرابلس وعفرين بعدما تم 

تحرير منبج.
بدأت تركيا تدخال مبارشا يف العمليات الدائرة يف 
"درع  عليها  اطلقت  سوريا عرب عملية عسكرية 
الفرات". االهداف والرسائل السياسية والعسكرية 
هذه  من  واملحللون  الخرباء  استخلصها  التي 

العملية هي:

الرسالة هي  لكن  "داعش"،  مع  املواجهة هي   •
لحزب "االتحاد الدميوقراطي الكردي" يف سوريا.

بني  الحدودية  املعادلة  من  "داعش"  اخراج   •
تركيا وسوريا.

جرابلس  يف  عازلة  منطقة  امام  الطريق  فتح   •
اىل 90  بقعة جغرافية مداها  يصل محيطها يف 

كلم مربعا.
هذه  من  االقرتاب  من  السوري  الطريان  منع   •

املنطقة بتوفري غطاء حامية جوي دويل لها.
الفرات،  رشق  اىل  الكردية  الوحدات  اعادة   •
الضامنات  بعد  منبج  من  تحديدا  واخراجها 

االمريكية املقدمة اىل انقرة يف هذا الشأن.
السورية  املعارضة  قوات  امام  الطريق  فتح   •
املعتدلة اللتقاط انفاسها يف املعادالت العسكرية 
متاما  الكفة  مالت  بعدما  سوريا،  يف  الداخلية 

ملصلحة الوحدات الكردية وتنظيم "داعش".

عرب  الرتيك  الداخل  اىل  اللجوء  حركات  وقف   •
مناطق الحدود الرتكية ـ السورية، وتوفري ايصال 
املنطقة  يف  السوريني  الالجئني  اىل  املساعدات 

اآلمنة الجديدة داخل سوريا.
امللف  يف  السياسية  املفاوضات  فرص  تحريك   •
امام  الطريق  وفتح  واقليميا،  داخليا  السوري 
املرحلة االنتقالية الحقيقية يف سوريا بال "داعش"، 
حجمهم  مع  تتناسب  لالكراد  حصة  اطار  ويف 

السكاين والجغرايف.
الكونفيديرالية  او  الفيديرالية  تعطيل مرشوع   •
الكردي الذي يحاول حزب "االتحاد الدميوقراطي" 
فرضه مستفيدا من الظروف واالجواء، وبالتنسيق 

مع واشنطن وموسكو.
اذن، العامل الكردي هو املستهدف االول يف العمل 
العسكري. اما االهداف االخرى بعد جرابلس، فلن 
تتضح سوى بعد انجالء غبار املعركة االستعراضية 
والذي  االفرتايض،  الكردي"  و"الكانتون  الحالية. 
الحسكة، تعرض يف جرابلس  نريانه من  تأججت 
الرتكية  الدبابات  وعربت  اجهاض،  عملية  اىل 
الحدود، ال باسم محاربة تنظيم "داعش" فقط، 
وامنا لوأد مسعى االنفصال الكردي. ويعترب اكراد 
سوريا ان قرار انقرة ارسال قواتها، وعىل نحو علني 
للمرة االوىل منذ اندالع االزمة اىل داخل االرايض 
السورية، رسالة موجهة مبارشة اليهم بعد اقرتابهم 
من تحقيق حلمهم بوصل مناطقهم الواقعة رشق 
الفيديرالية  العالن  متهيدا  بعفرين،  الفرات  نهر 
بعدما سنحت لهم فرصة فرض قيام دولتهم. ومل 
يتوان احد مسؤوليهم عن وصف ما يحدث بانه 

"اعالن حرب" عليهم. 
تكون  قد  تركيا  ان  ساد  الذي  االويل  االنطباع 
وصلت اىل اتفاق مع روسيا للسامح للرئيس بشار 
االسد بالبقاء يف دمشق سنة اخرى، يف مقابل قبول 
سوريا،  انقرة عسكريا يف شامل  بتدخل  موسكو 
وان الرئيس الرتيك رجب طيب اردوغان حصل من 
طهران وموسكو عىل موافقتهام عىل عبور دباباته 
اىل جرابلس نتيجة تقاطع املصالح حيال محاذير 
مقابل حصولهام  ويف  جهة،  من  الكردي  التوسع  االستدارة الرتكية يف سوريا مؤرش تفاهامت عىل نظام اقليمي جديد.
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عىل مثن مقابل هو ان يكون لالسد دور يف املرحلة 
االنتقالية يف سوريا. 

ومن الواضح ان خطب ود انقرة يستدعي قبول 
نفوذها يف شامل سوريا، ولكن هذا ال يعني ان 
هدف  عن  تخلوا  االسد  ونظام  وايران  روسيا 
اسرتاتيجي آخر هو اضعاف املعارضة السورية بل 
تصفيتها، للتمكن من فرض حل سيايس برشوطهم. 
املطلوب من تركيا ان تنخرط يف هذا املسار الذي 
سينعكس بالرضورة عىل دعمها الفصائل. فليس 
متاحا لرتكيا ان تنال مصلحتها وان تواصل الحرب 

عىل النظام كام يف السابق.
بارز  التدخل  هذا  حصول  يف  االمرييك  الدور 
وحاسم. عملية "درع الفرات" التي تنفذها تركيا 
لعدم  تجميدها  وجرى  عام،  قبل  مقررة  كانت 
موافقة واشنطن عليها، ومل تكن لتنفذ حاليا لو مل 

تحَظ بضوء اخرض امرييك.
االمريكية  والترصيحات  املبارش  الرتيك  التدخل 
املطالبة بعودة "قسد" )قوات سوريا الدميوقراطية( 
تقويض  الحال  بطبيعة  يعنيان  الفرات  اىل رشق 
آمال االكراد بوصل مناطق نفوذهم يف عني العرب 
)كوباين( بنظريتها يف عفرين. لكن ذلك ال يعني 
التسليم بتحّول امرييك يف مقاربة الرصاع الكردي 
• الرتيك، ومن املستبعد ان تغامر الواليات املتحدة 
بالتخيل عن الذراع الكردية التي اثبتت فاعليتها 
عىل  حريصة  املقابل  يف  تبدو  لكنها  االن.  حتى 
مركزيتها  عىل  حافظت  التي  انقرة  خسارة  عدم 
العبا محوريا يف الحرب السورية.  ويبدو واضحا 
الكردي  الرصاع  استثامر  يف  امليض  واشنطن  عزم 
الرصاع  هذا  بؤرة  ابقاء  عرب  ملصلحتها  الرتيك   •
ملتهبة ومفتوحة عىل كل االحتامالت. ففي تركيا، 

جاءت الخطوة مثابة اندفاعة جديدة لتثبيت دور 
دور  انحسار  عن  اوهام  سادت  بعدما  محوري 

انقرة يف امللف السوري اثر االنقالب الفاشل.
البنتاغون استعاد املبادرة عرب عملية "درع الفرات"، 
ووضع جميع الالعبني من خصوم الجيش السوري 
االكراد واالتراك و"داعش"  مجددا تحت مظلته. 
بدوا  املسلحة،  السورية  املعارضة  ومجموعات 
اوراقا  جرابلس،  ملدينة  الرتيك  الغزو  مع  جميعا 
امريكية متفاوتة االدوار. واهم ما يف "درع الفرات" 
انها تجسد التفاهم الرتيك ـ االمرييك حول الدخول 
اىل سوريا، وانه يحدث يف ذروة سجال وتحليالت 
عن خالفات امريكيةـ  تركية مل تتوقف منذ اسابيع، 
بل ورهانات بانتقال تركيا من "الناتو" اىل محور 
تريكـ  ايراينـ  رويس، بعد انكشاف التورط االمرييك 

يف تدبري االنقالب الفاشل.
وهي  االكراد.  فهم  التطور،  هذا  من  الخارس  اما 
خسارة مقتطعة من سلة االرباح املحققة، ومن 
دون ان تنهي طموحهم االكرب. نعم جرعة القوة 
قدراتهم  يفوق  مبا  التحرك  اىل  دفعتهم  الزائدة 
يف  امريكيا  امامهم  املتاحة  االمكانات  ويتجاوز 
الظرف الحايل، فكان رد الفعل الرتيك برىض امرييك، 

للحد من هذه الطموحات.
التفاهم االمرييكـ  الرتيك مل يسقط املرشوع الكردي 
باكمله لكنه اعاد صياغته، بعد ان رفض االكراد 
الفيديرالية  مرشوعهم.  يف  النظر  اعادة  انفسهم 
الكردية لن تتجاوز من االن فصاعدا رشق الفرات، 
وعليها ان تقبل ببناء كيان متقطع االوصال، هش، 
قليل العمق، منقطع عن الداخل الرتيك، متداخل 
مع املدن الكردية وقواعد العاميل الكردستاين فيها. 
ينته،  مل  الفرات"  "درع  بعد  ما  الكردي  املرشوع 

لكنه تضاءل وتحّجم رشقا، ويف الغالب سيتمدد 
يف محافظة الحسكة اذا ما استمر ضعف دمشق. 
وهذا مغزى فتح املعارك مع الجيش السوري يف 

الرشق بالتزامن مع التوغل الرتيك يف جرابلس.
ايامها صفحة تعاون  فتحت ادارة اوباما يف آخر 
جديدة مع اردوغان يف سوريا انطالقا من تغطية 
الحمر  خطوطه  ودعم  جرابلس  عىل  هجومه 
السورية، وانشاء معادلة تخدم استمرار اعتامدها 
عىل االكراد كجيش بري لها يف سوريا، وخصوصا يف 
معركتها املقبلة الخراج تنظيم "داعش" من الرقة. 
وايضا ابقاء تركيا يف مربع حلف "الناتو" وتوجهاته، 
وكرس استثامر ايران وموسكو يف خوفها من وجود 
اكراد سوريا. وتاليا  مرشوع رسي امرييك ملصلحة 
شامل  يف  امليدان  هندسة  اعادت  واشنطن  فان 
سوريا، حيث يعود االكراد اىل مربع رشق الفرات 
نفوذها  تركيا  تشحن  فيام  امريكية،  بضامنات 
بغطاء التحالف الدويل يف مناطق غربه املتاخمة 

لحدودها. 
معاركه  وام  سوريا  شامل  عاصمة  حلب  اما 
االقليمية والدولية، فتدخل يف "ستاتيكو استنزايف" 

للمحور الرويس - االيراين - السوري. 
االزمة السورية مفتوحة عىل املفاجآت والتحوالت 

الرسيعة االيقاع والبالغة الدالالت: 
• املفاجأة االوىل متثلت بدخول تركيا املبارش عىل 
بعد  اردوغان  بأن  اعتقاد  غمرة  يف  الحرب  خط 
االنقالب الفاشل ضده، سينشغل بوضعه الداخيل 
وسيضطر اىل تجّرع كأس تحدي االكراد وتغطية 

امريكية لخطوطه الحمر يف سوريا. 
ـ  الرويس  االتفاق  يف  متثلت  الثانية  املفاجأة   •
االمرييك الذي ما زال تحت املراقبة وقيد االختبار. 
• املفاجأة الثالثة ان عالقة واشنطن بانقرة باتت 
قابلة العادة اصالحها برسعة، وان واشنطن تحرتم 

الخط االحمر الرتيك يف سوريا. 
االمرييك  البحث  يف  متثلت  الرابعة  املفاجأة   •
اليمنية،  لالزمة  حلول  يف  السعودية  القيادة  مع 
الرشق  ملف  املكلف  الرويس  املبعوث  مبشاركة 
االوسط وبطريقة دلت عىل ترابط امللفني السوري 
سوريا  يف  الرتكية  االستدارة  تكون  وقد  واليمني. 
النظام  مستقبل  عىل  التفاهامت  بدء  اىل  مؤرشا 
دولية  اقليمية  تسوية  واىل  الجديد،  االقليمي 
معاملها  تظهر  ال  تسوية  وسوريا.  اليمن  الزمتي 
االنتخابات  بعد  اال  مداها،  تأخذ  وتفاصيلها، وال 

الرئاسية االمريكية.

التفاهم االمرييك ـ الرتيك مل يسقط املرشوع الكردي، بل اعاد صياغته.
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لتأسيس املديرية  الحادية والسبعني  الذكرى  يف 
لالمن  العام  املدير  اقام  العام،  لالمن  العامة 
ابراهيم حفل عشاء لضباط  اللواء عباس  العام 
املركزي  الضباط  نادي  يف  وعقيالتهم  املديرية 
السابقون  العامون  املديرون  حرضه  بريوت،  يف 
والدكتور  انطوان دحداح  السفري  الركن  العميد 
جميل نعمة واللواء نديم لطيف واللواء الركن 

جميل السيد. 
"نلتقي  فيها:  قال  كلمة  ابراهيم  اللواء  والقى 
هذا املساء لنحتفل معا يف مناسبة مرور احدى 
وسبعني سنة عىل تأسيس املديرية العامة لالمن 
تزداد حضورا مميزا  التي  املؤسسة  العام. هذه 
يف  الفتة  انجازات  وتحقق  االمني،  امليدان  يف 
ما  امال  وتبقي  واالدارية،  الخدماتية  التقدميات 
اىل  نعيشها،  التي  الحال  بلبنان من  االنتقال  يف 
بني  نستحقه  الذي  املوقع  اىل  البلد  يعيد  واقع 

الدول الناجحة.
اردنا هذا اللقاء ان يكون مخترصا لعائلة االمن 
العام الكربى، لنؤكد امامكم ان ما حققناه من 
انجازات طيلة السنوات الخمس املاضية، ما كان 
ليحصل لوال جهود الضباط، ومثابرة رفاقهم من 
اليهم  املوكلة  املهامت  تنفيذ  عىل  الرتب،  كل 
بروح عالية من املسؤولية واملناقبية العسكرية. 

في تكريم ضّباط األمن العام في العيد 71
اللواء إبراهيم: نبقى أمل لبنان في إستعادة موقعه

لقاؤنا اليوم تتويج ملا بذله عسكريو االمن العام، 
ورشف  بتفان  وعمل  املسؤولية  تبوأ  من  وكل 

وصدق خدمة للمصلحة العامة".
وقال: "نطوي اليوم هذه السنوات عىل نجاحات 
نفتخر بها. وقد شهد لها الجميع يف الداخل ويف 
بربامج  الله،   باذن  مجددا،  وننطلق  الخارج، 
تواكب التطوير والتحديث لندفع اكرث يف اتجاه 
الجرمية  ومكافحة  االمني  االستقرار  تثبيت 

واالرهاب، وتوسيع مروحة التقدميات الخدماتية 
معامالتهم.  وتسهيل  واملقيمني  للمواطنني 
ما  ومبؤسستكم.  بكم   يفتخرون  اللبنانيون 
من  ستعملون  وما  انجازات،  من  حققتموه 
العسكرية  االجهزة  مع  املستقبل  يف  اجله 
واالمنية االخرى، وعىل رأسها املؤسسة االم التي 
تستضيفنا اليوم، هو من اجل الحفاظ عىل لبنان 

ارضا وشعبا".

نشاطات

من الطاولة الرئيسية يتوسطها اللواء ابراهيم. الحلوى:  قالب  يقطعون  ابراهيم  اللواء  مع  السابقون  العامون  املديرون 
اليسار العميد الركن السفري انطوان دحداح، الدكتور جميل نعمة، اللواء عباس 

ابراهيم، اللواء نديم لطيف، اللواء الركن جميل السيد.

اللواء عباس ابراهيم يخاطب الضباط.
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"اصدقاء  وجمعية  الضنية  مختاري  رابطة  اقامت 
يف  العام  لالمن  العيد 71  يف  احتفاال  االمن"  قوى 
قاعة مسجد الصديق يف بلدة سري يف الضنية، حرضه 
ممثلون عن النواب احمد فتفت وقاسم عبد العزيز 
وكاظم الخري وعن النائب السابق اسعد هرموش، 
اىل ممثيل قيادات عسكرية وامنية ووجوه ورؤساء 

بلديات ومخاتري وجمع من اهايل البلدة.
بعد النشيد الوطني ونشيد االمن العام، اكد عريف 
الحفل رئيس بلدية بطرماز مصطفى قرة ان الضنية 
"كانت دامئا جزءا من الوطن، ومل تكن يوما عصية 
الضنية  مخاتري  رابطة  رئيس  تاله  الدولة".  عىل 
بخلت  ما  التي  "الضنية  ان  قائال  بوضاهر  ضاهر 
االمنية،  للمؤسسات  شبابها  خرية  تقديم  يف  يوما 
تقف يف هذه االثناء لتهدي االمن العام يف عيده 
وعيدنا الـ71 باقة وفاء لهذه املنظومة املرتاصة التي 
اضحت بجهود مديرها العام اللواء عباس ابراهيم 
لؤلؤة براقة يف هذا الليل الدامس الذي يحاول ان 

يحجب شمس االمن واالمان عن لبنان".
الحروب  تجارب  من  تعلموا  "اللبنانيني  ان  وقال 
السابقة التي ما افضت اال اىل التدخالت الخارجية، 
هذه  اآلمنة.  العادلة  بالدولة  اال  لنا  حل  ال  وان 
الدولة املنشودة تتمثل اليوم يف جهاز االمن العام 

الذي اصبح منوذجا حضاريا يحتذى به".
والقى املحامي احمد ياسني كلمة رئيس بلدية سري 
احمد علم، اشار فيها اىل ان "مؤسسة االمن العام 
كلام تقدم بها الزمن ازدادت شبابا، وكانت بادرة 
امللقاة عىل  للبنانيني جميعا، كون املسؤولية  خري 

عاتقها امن هذا الوطن".
عباس  اللواء  عهد  يف  العام  االمن  "كرس  وقال: 
ابراهيم التقليد، ومل يعد هناك ما يسمى املناطق 
النائية. وصل اىل كل منطقة وكل بيت، وخري دليل 
رسايا  من  الضنية  عام  امن  مركز  نقل  ذلك  عىل 
كانت  انه  ونعلم  الضنية،  قامئقامية  اىل  طرابلس 
له اليد الطوىل يف عملية ترسيع هذا املركز ونقله 
املشقة  ورفع  الضنية  ابناء  امور  تيسري  اجل  من 

وتخفيف االعباء املادية عنهم".
"اصدقاء  جمعية  باسم  اسامعيل  عصام  واعترب 
قوى االمن" ان "مؤسسة االمن العام تقوم بجهود 

إحتفال في الضنية في العيد 71 لألمن العام
اللواء إبراهيم: حريصون على تجّنب الهّزات

يف  اشقائها  مع  واالستقرار  االمن  لحفظ  حثيثة 
الجيش اللبناين وقوى االمن الداخيل وامن الدولة 
والجامرك، يك يهنأ املواطن بالسكينة واالستقرار، 
وان االنجازات التي تقوم بها ترجمت من خالل 
املدن  يف  العام  النظام  وحفظ  االمن  توطيد 

واملناطق اللبنانية".
باملؤسسات  اللبناين  العام  الرأي  "ثقة  ان  واكد 
اىل  ماسة  حاجة  يف  تبقى  والعسكرية  االمنية 
مواكبتها والعناية بها، ضمن اسرتاتيجيا عمل توثق 
واقامة  واملواطنني،  املؤسسات  بني هذه  العالقات 
جسور تعاون مشرتكة تعزز مسرية االمن واالستقرار 

يف وطننا ومناطقنا".
العام  املدير  كلمة  ايوب  رميون  العميد  القى  ثم 
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم، قال فيها: "نعيش 
بحكمة  استطاع  الذي  العام  االمن  عيد  اليوم 
قيادته وقوة اميان رجاله وشاباته، وصالبة ارادتهم، 
وعنفوان بسالتهم، ان يعيدوا االمن اىل الوطن. منذ 
قيام جهاز االمن العام حتى اليوم، ال يزال يحتفظ 
لنرش  املراعية  واهدافه  العالية  واخالقه  مببادئه 
فيسهر  اللبناين،  املجتمع  افراد  بني  واملحبة  االمن 
عىل راحته ليل نهار، والعجب يف ذلك، فرجال االمن 
والقوة  القادرة  والكف  الساهرة  العني  هم  العام 
االستقرار واالمن، ورفع مستوى  الباهرة يف بسط 
دواعي  وتهيئة  الحرية،  من  فسيح  جو  يف  الحياة 

االستقرار والرفاهية لقيام عالقة سليمة وثيقة بني 
السلطة والشعب".

النوعية  االعامل  االنتباه  شدت  ما  "كثريا  اضاف: 
التي قامت بها هذه املؤسسة االمنية العتيدة التي 
البالد  تجنيب  عىل  حرصها  مدى  افعالها  اثبتت 
االمني.  باالستقرار  لتنعم  املتكررة  الهزات  والعباد 
ومشهود لها النهج القويم يف الدفاع عن الحريات 
كان،  اينام  الحق  منارصة  اىل  والسعي  والحقوق 

واملساواة بني املواطنني".
العامة  للمديرية  ادارية  انجازات  عن  وتحّدث 
جوازات  باصدار  يتعلق  ما  "منها  العام  لالمن 
لبنان  التي من شأنها ان تضع  البيومرتية  السفر 
وما  واداريا،  امنيا  املتقدمة  الدول  مصاف  يف 
مراكز  واستحداث  توسع  من  املؤسسة  شهدته 
دوام  وتعديل  اللبنانية،  املناطق  كل  يف  جديدة 
مستوى  ورفع  املواطن  مصالح  يخدم  مبا  العمل 
االنتاج والجهوز يف كل الدوائر واملراكز، وخصوصا 
وضبط  التزوير  كشف  لناحية  منها،  الحدودية 
الحدود. عىل الصعيد االمني، شهدت تقدما كبريا 
يف اكتشاف الشبكات االرهابية، وشبكات العمالء 
االرسائيليني وتفكيكها، وتوقيف املطلوبني، والعمل 
التنسيق مع كل االجهزة االمنية والقضائية  عىل 

لتحقيق االمن واالستقرار".
يف الختام، تبادل الدروع التذكارية.

قطع قالب الحلوى يف العيد 71 لالمن العام.
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لبى املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم 
عكار،  زيارة  اىل  حبيش  هادي  النائب  دعوة 
معّرجاً عىل محطات العبدة ومنيارة وحلبا والبرية 
وصوال اىل القبيات. يف كل منها كان له استقبال 
وحرضته  البلديات  نظمته  ساحتها،  يف  حاشد 
لقاء  كان  القبيات  يف  البلدات.  واهايل  فاعليات 
عام يف حضور نواب وفاعليات القى خالله الشيخ 
مالك جديدة رئيس دائرة االوقاف االسالمية يف 
مثنيا  ابراهيم،  باللواء  فيها  رحب  كلمة  عكار 
عىل "دوره وجهده وعطائه الكبري ومساهمته يف 

حامية االمن واالستقرار".
واقام حبيش مأدبة غداء تكرميية شارك فيها عدد 
من نواب عكار الحاليني والسابقني وممثلون عن 

املرجعيات السياسية والحزبية والروحية.
قال  كلمة  حبيش  القى  الوطني،  النشيد  بعد 
فيها: "منذ اعالن دولة لبنان الكبري دأبت عكار 
عىل ان تكون رافعة ملؤسسات الدولة، يف االدارة 
االسالك  كل  ويف  العسكري  والسلك  والسياسة 
فضاء  بوصفها  والالسلكية،  السلكية  الوطنية، 
طاملا  التي  عكار  والوفاء.  والتضحية  للرشف 
والقوى  اللبناين  الجيش  خزان  بأنها  افتخرت 
االمنية وبيئتهم الحاضنة، حيث حملت لواءهم 
منذ عهد االستقالل، فخورة اليوم باستضافة لواء 
الذي  ابراهيم  اللواء عباس  العام وسيفه  االمن 
ومل  اللبنانيني،  كل  لدى  ومكانته  مركزه  صنع 
يصنعه املركز. هو املثل واملثال البن الدولة الذي 

اللواء إبراهيم ضيفًا على عكار: مدعوون 
إلى هدم جدران التباعد وإهماد حرائق الفنت 

املديرية  توىل  ان  منذ  فقرر  دولة،  رجل  صار 
التامس  يقتحم خطوط  ان  العام  العامة لالمن 
ان  اجل  من  ازمة،  كل  مع  يوم،  كل  السياسية 
اي  من  اقوى  الوطنية  الوحدة  شعرة  تبقى 

انقسام، وفوق كل اعتبار".
اضاف: "هذا هو اللواء ابراهيم رجل بني منزلتني، 
بني االمن والسياسة، وقد انجز الكثري يف العاملني. 
منه،  يأيت  الذي  الجنوب  وال  ينىس،  الشامل  فال 
تحرير  يف  دوره  بريوت،  وال  والبقاع،  الجبل  وال 
العسكريني املخطوفني من الجيش اللبناين وقوى 
النرصة"،  "جبهة  ارستهم  الذين  الداخيل  االمن 
بينهم  ومن  ابراهيم،  اللواء  من  بجهود  وعادوا 
ننتظر  الذي  خوري  جورج  البطل  القبيات  ابن 
معه ومع اهل عكار وكل اللبنانيني عودة االرسى 
الباقني، ونصيل معا من اجل ان تتكلل مساعيه 
يف رجوعهم آمنني ساملني، من بينهم اسريا فنيدق 
يف  جهوده  ننىس  ال  حسن.  وخالد  عامر  عيل 
اطالق الحجاج الذين اختطفوا يف اعزاز وراهبات 
بني  قادها  التي  الشاقة  واملفاوضات  معلوال، 
حدي السياسة واالمن. وكيف نجح هذا الرجل 
يف  مضافة  قيمة  اىل  االمني  العمل  تحويل  يف 
سابقة  ازمنة  يف  كثريون  كان  حني  يف  السياسة، 
نتطلع  اننا  االمن.  خدمة  يف  السياسة  يجعلون 
معكم اىل اىل كشف مصري املطرانني املخطوفني 

يف سوريا متهيدا الطالقهام".
وتابع: "بوركت نخوتك الوطنية وقد نجحت يف 

مع  لتحقق  االرهاب  شبكات  عرشات  اصطياد 
شعبة املعلومات يف قوى االمن الداخيل ومخابرات 
الجيش اللبناين وامن الدولة اروع مكافحة لهذه 
عن  االرهابيني  كابوس  وتبعدوا  الخطرية،  اآلفة 
لبنان واللبنانيني. انك ابن الجنوب، وابن لبنان. 
والوحدة  الوطنية  إمام  اليوم  يتذكر  الذي  لبنان 
الصدر،  موىس  السيد  االمام  املشرتك،  والعيش 
تزال  ال  كلامته  لكن  عاما.   38 قبل  غيب  الذي 
تطن يف آذاننا، كام لو انه قالها اليوم. هو الذي 
رفع شعار التعايش وقال انه ثروة يجب التمسك 
بها. يف هذه الليلة الظلامء، اذ يفتقد البدر االمام 
الذي  االعتدال  الكثري من مالمح  نفتقد  الصدر، 
اجنحة كل  لتحطيم  كان ميثله، ونشهد محاولة 
من  بدءا  واملذاهب،  الطوائف  كل  يف  معتدل، 
اغتيال رمز االعتدال العريب الرئيس الشهيد رفيق 
تويني وبيار  بالشهيدين جربان  الحريري، مرورا 
الجميل وكوكبة من رموز االعتدال الوطني وصوال 

اىل محاولة اغتيال لبنان باالرهاب".
واردف: "حبذا لو يحذو بعض السياسيني حذوكم 
كأمنيني فيعمل عىل معالجة املشكالت السياسية 
دون  من  االمنية،  املخاطر  تواجهون  مثلام 
حسابات شخصية او فئوية. حبذا لو يتسابقون 
عىل  التسابق  من  بدال  الهيكل  بناء  اعادة  عىل 
االمام  اىل  الوطن  ساعة  تقديم  وعىل  الكريس، 
لو  حبذا  الوراء.  اىل  املتواصل  التقدم  من  بدال 
كل  من  مؤسساتنا  حارص  الذي  الفراغ  ميألون 

نشاطات

وفاعليات عكار والقبيات.حشود مواطنني يف استقبال اللواء عباس ابراهيم.
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والنائب هادي حبيش.اللواء ابراهيم يلقي كلمة.

يف متحف الفراشات والطيور يف دير اآلباء الكرمليني، محوطاً بالنائب حبيش ورئيس الدير ورهبانه.

حدب وصوب، ونرش اليأس واإلحباط يف نفوس 
الهيبة  الله ويعيدون  اللبنانيني. حبذا لو يتقون 
الجهورية  رئاسة  مقدمها  ويف  النظام  مواقع  اىل 
لتبقى للبنانيني جمهورية. حبذا لو يتذكرون ان 
حارس  وان  سقف،  بال  كمنزل  حراس  بال  وطنا 
الجمهورية االول واالخري هو رئيس الجمهورية، 

حارس الدستور ورمز وحدة الوطن". 
ثم القى اللواء ابراهيم كلمة استهلها بالقول ان 
"الدولة مقرصة يف حق ابناء عكار وينقصها الكثري 
الجنوب  عمق  "من  واضاف:  حقكم".  اليفائكم 
اىل اقىص الشامل مرورا بالعاصمة بريوت وجبل 
تاريخا،  تخترص  رحلة  البقاع،  تخوم  عىل  لبنان 
لبنان  حكاية  لتحيك  الزمن،  ضمري  يف  تتوغل 
بارادة شعبه واملؤمن  القوي  الثابت يف وحدته، 
بدميومته، وطن التنوع املنظم يف عيش مشرتك. 
اليوم بينكم، وال اشعر بغربة وال اغرتاب،  اقف 
الشامل  بني  لبنان.  كل  لبنان،  اىل  انتمي  النني 

العسكرية  املؤسسات  وسائر  املؤسسة  وهذه 
الغالية،  املنطقة  فهذه  وثيقة.  عالقات  واالمنية 
االمنية  واالجهزة  الجيش  ترفد  تزال،  وال  كانت 
خرية شبابها الذين اتسموا بالسخاء يف التضحية 
اىل  منهم  املئات  ارتقى  وقد  الحدود،  ابعد  اىل 
مراتب الشهادة، فكانوا كبارا وكان املوت صغريا 

بازاء االمثان الباهظة التي ادوها فداء للبنان".
وتابع: "ما كان الشامل يوما من اطراف لبنان، بل 
هو منه يف القلب، وهل عبثا ان يكون موقعه اىل 
جهة الشامل؟ اليوم اشعر بالفرح عندما اخاطب 
هذه الوجوه الكرمية والعزيزة، واتوجه اليها من 
التي  البارزة  االدوار  محييا  بالذات،  املكان  هذا 
قامت وتقوم بها، من اجل ارساء ثقافة الحضارة 
والتالقي حول القيم امليثاقية والوطنية الجامعة. 
التي تتشكل من نسيج مميز،  يف هذه املنطقة 
يشد بعضه اىل بعض الوالء املطلق للبنان الواحد 
االحد. ان قدرنا جميعا ان نتعاون معا ونتعاضد. 

نسعى اىل بلورة مساحات مشرتكة، تعزز النزعة 
اىل التفاهم واسقاط املعوقات، وتجاوز املطبات 
املؤدية اىل اذكاء نار الفنت، وانتهاج سياسة احرتام 
االخر واالستامع اىل هواجسه ومخاوفه والعمل 
اليأس  عوامل  ملراكمة  اجتنابا  تبديدها،  عىل 
والشعور باالحباط والتهميش، ما يفاقم االحساس 
بالنقمة ويدفع اىل تفجرات ال يحتاج اليها لبنان 

البتة يف االجواء العصيبة التي تعصف به".
وحدة  يساوي  صدقوين،  يشء،  من  "ما  اضاف: 
لبنان وعيشه املشرتك وسلمه االهيل واستقراره 
العام. من دون هذه العنارص ال ينهض الوطن من 
ركامه، وال يستقيم اقتصاده، وال يتجذر االنسان 
يف ارضه. ان العدو االرسائييل الذي انسحب من 
االول  املستفيد  يبقى  الغريب  والبقاع  الجنوب 
من خالفاتنا الداخلية، ويستغل، كام التنظيامت 
االنقسامات  بها  تسببت  التي  الثغر  االرهابية، 
وطننا،  يف  والفوىض  الرعب  ليبعث  السياسية، 

للداللة عىل ان لبنان عاجز عن حكم نفسه".
وختم: "اتوجه بالشكر الخاص اىل سعادة النائب 
يف  ساهم  من  كل  واىل  حبيش  هادي  الصديق 
وانهي  قلوبنا،  عىل  العزيز  الجمع  هذا  تنظيم 
كالمي بالقول اننا اليوم قبل الغد، مدعوون اىل: 
التي  الفنت  حرائق  اهامد  التباعد،  جدران  هدم 
يسعى املخربون اىل ايقاظها ألن لبنان هو االبقى 
واالهم. هو البداية والنهاية. التضحية يف سبيله 
هي انتصار لنا. ملستقبلنا وحق ابنائنا يف الحياة 

الحرة الكرمية".
بجولة عىل  عكار  زيارته  ابراهيم  اللواء  واختتم 
متحف الفراشات والطيور يف دير اآلباء الكرمليني، 
وكان يف استقباله رئيس الدير ورهبانه وحشد من 

ابناء البلدة. 
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مل يتوقف االمن العام عند حدود ما منحته القوانني للموقوفني موقتا من حقوق، 
بل سعى اىل توفري ظروف انسانية افضل واشمل عرب توقيعه بروتوكوالت تعاون 
مع منظامت معنية بحقوق االنسان، واشرتاكها يف رعاية اوضاعهم. كذلك طبق 

معايري حقوق االنسان املعتمدة دوليا تحت سقف القوانني اللبنانية 

قضية

وقعتها  وبروتوكوالت  تفاهم  مذكرات 
منظامت  مع  العام  لالمن  العامة  املديرية 
بحقوق  تعنى  ودولية  محلية  وهيئات 
والبعثة  لبنان"  "كاريتاس  كرابطة  االنسان، 
االمم  ومنظمة  االحمر  للصليب  الدولية 
 )UNHCR( الالجئني   لشؤون  املتحدة 
بهدف  وغريها،  للهجرة  الدولية  واملنظمة 
املوقوفني  ظروف  لجعل  معها  التعاون 
مع  متطابقة  العام  االمن  نظارة  يف  موقتا 
املعايري الدولية لحقوق االنسان اكرث فاكرث.

التي  موقتا  املوقوف  حقوق  ابرز  ما 
اصول  قانون  من   47 املادة  عليها  نصت 
يف   328 برقم  الصادر  الجزائية  املحاكامت 
فعال  العام  االمن  مينح  هل  2001؟  آب   2
املادة  تلك  ذكرته  مام  اكرث  انسانية  حقوقا 
وامنا  رصاحة،  اللبناين  القانون  يفرضها  ومل 
دولية  ومعاهدات  اتفاقات  ضمن  وردت 

لحقوق االنسان؟
من  اوال  بد  ال  االسئلة،  تلك  عن  لالجابة 
عرض ابرز ما نصت عليه املادة 47، مقارنة 
موقتا،  للموقوف  العام  االمن  مينحه  مبا 
التي  االضافية  الحقوق  اىل  التطرق  ثم 
مينحها انسجاما مع املعاهدات واالتفاقات 

الدولية. 

اوال: جاء يف املادة 47 من قانون اصول 
املحاكامت الجزائية اآليت:

فور  منه،  املشكو  او  فيه  املشتبه  "يتمتع 
بالحقوق  التحقيق،  لرضورات  احتجازه 

اآلتية:
1- "االتصال باحد افراد عائلته او بصاحب 

العمل او محام يختاره او احد معارفه". 

االمن  ان  نوضح،  الحق  هذا  خص  ما  يف 
موقتا  املوقوف  مبنح  يكتفي  ال  العام 
املشار  االشخاص  من  بأي  االتصال  حق 
تركيب  تم  بل  الفقرة،  هذه  ضمن  اليهم 
العام  االمن  نظارة  ضمن  ثابتة  هواتف 
يتاح  يك  موقتا  املوقوفني  متناول  يف  لتكون 
دولة  اي  اىل  او  لبنان  داخل  االتصال،  لهم 
يريدون.  وساعة  يشاؤون  من  مع  اجنبية، 
يتم كل ذلك عىل نحو منظم، يك ال يتسببوا 

باي ازعاج لزمالئهم.
يف  يدّون  بترصيح  يعّينه  محام  "مقابلة   -2
املحرض من دون الحاجة اىل وكالة منظمة 

وفقا لالصول". 
االمن  ان  نوضح  الحق،  بهذا  يتعلق  ما  يف 
العام مل يكتف بحق منح املوقوف مقابلة 
املحرض،  يف  يدّون  بترصيح  يعّينه  محام 
اىل  املحامني  دخول  تسهيل  بهدف  بل 
موقوف  اي  مقابلة  الجل  سواء  املديرية، 
موقتا يكلفهم الدفاع عنه مبوجب ترصيح 
املايض  العام  امر آخر، وقع  او  املحرض  يف 
املحامني  نقابة  تفاهم وتنسيق مع  مذكرة 
اعىل  املحامني  منح  تتضمن  بريوت  يف 

دوائر  داخل  مهامتهم  تسهيل  درجات 
االرايض  كل  عىل  ومراكزه  العام  االمن 
االمني  الدور  مع  يتعارض  ال  مبا  اللبنانية، 
مذكرة  ووضعت  املديرية.  تؤديه  الذي 
 24 من  اعتبارا  التنفيذ  موضع  التفاهم 

نيسان 2015.  
يكن  مل  اذا  محلف  مبرتجم  "االستعانة   -3

املوقوف موقتا يحسن اللغة العربية".
االمن  ان  نوضح  الحق  هذا  اىل  بالنسبة 
عموما  نفقات  اي  توفري  بهدف  العام، 
محلف،  مرتجم  حضور  موضوع  وترسيع 
يف  االجنبية  السفارات  معظم  مع  توافق 
بتكليف  االخرية  هذه  تقوم  ان  عىل  لبنان 
مرتجمني محلفني يك يتولون هذه املهمة يف 
يحملون  الذين  موقتا  املوقوفني  يخص  ما 
االمر  هذا  املعنية.  السفارة  بلد  جنسية 
ترتتب  ان  دون  من  االمر  هذا  انجاز  سّهل 

عليه اي نفقات مالية.
4- "تقديم طلب مبارش، بواسطة وكيله او 
احد افراد عائلته اىل النائب العام، بعرضه 
العام  النائب  يعنّي  ملعاينته.  طبيب  عىل 
عىل  اليه.  الطلب  تقديم  فور  طبيبا  له 
الطبيب ان يجري املعاينة من دون حضور 
اي من الضباط العدليني، وان يرفع تقريره 
االربع  تتجاوز  ال  مدة  العام يف  النائب  اىل 

والعرشين ساعة". 
املوقوف  يتقدم  ان  العام  االمن  ينتظر  ال 
اىل  عائلته  افراد  احد  او  وكيله  او  موقتا 
طبيب  عىل  عرضه  بطلب  العام  النائب 
موقتا  املوقوف  وصول  مجرد  بل  ملعاينته، 
اىل النظارة يتم اجراء معاينة طبية له وفتح 
ملف طبي خاص به يف حال كان يعاين من 
الصحي  وضعه  متابعة  بهدف  مرض،  اي 
ومنظم.  واضح،  علمي،  نحو  عىل  الحقا 
ومن  وممرضاته  العام  االمن  اطباء  ان  كام 
رابطة "كاريتاس لبنان" يتواجدون ليل نهار 
يف النظارة لتقديم الرعاية الطبية عىل نحو 

املحامي منير الشدياق
mounirchidiac2014@gmail.com

األمن العام يمنح الموقوفين موقتًا حقوقًا أكثر من القانون
شراكة مع املجتمع ومراعاة للمعايير الدولّية

يشارك املجتمع املدني 
االمن العام في رعاية 

املوقوفني موقتا
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االقتصادية  للحقوق  الدويل  العهد   •
والربوتوكول  والثقافية  واالجتامعية 

االختياري.
• اتفاق حقوق الطفل.

• اتفاق القضاء عىل كل اشكال التمييز ضد 
املرأة.

التي  االضافية  الحقوق  اىل  بالنسبة  ثانيا: 
موقتا  للموقوفني  العام  االمن  مينحها 
استنادا اىل املعاهدات واالتفاقات الدولية، 
اللبناين، نذكر عىل  القانون  التي مل يفرضها 

سبيل املثال ال الحرص:
املوقوفني موقتا من متضية  بهدف متكني   •
لهم وحضهم عىل  مفيدة  امور  يف  اوقاتهم 
ايجابا،  عليهم  ينعكس  مبا  ثقافتهم  زيادة 
وضعت املديرية العامة لالمن العام ضمن 
املواضيع،  كل  يف  كتبا  تضم  مكتبة  نظارتها 
الدينية  كالكتب  عدة  اجنبية  بلغات 
االجراءات  بكل  تعرفهم  التي  والقانونية 
وسواها  للمحاكامت  والالحقة  السابقة 
والجغرافيا  التاريخ  وكتب  املواضيع،  من 
يف  حاليا  باتت  وغريها.  النفس  وعلم 
اجهزة  اىل  اضافة  موقتا،  املوقوفني  متناول 
العامة  االوضاع  ومتابعة  للرتفيه  التلفزيون 

والربامج التي تهمهم.
• تتضمن نظارة االمن العام صيدلية تحتوي 
عىل ادوية لكل الحاالت الطبية. كذلك تم 
اعتامد آلية تخزين بعض االدوية املهمة يك 
اىل  االسواق  من  املفاجئ  فقدانها  يؤدي  ال 
اي تأثري سلبي عىل صحة املوقوفني موقتا. 
االمن  بني  تعاون  اتفاق  عىل  بناء   •
تداوم  لبنان"،  "كاريتاس  ورابطة  العام 
لكاريتاس  تابعات  اجتامعيات  مرشدات 
الرعاية  لتوفري  النظارة  يف  ونهارا  ليال 
يعاين  موقوف  الي  واالجتامعية  النفسية 
اي  وكذلك  نفيس،  مرض  او  اضطراب  من 
موقوفة موقتا تكون حامال. اما اذا صودف 
طفل  لديها  موقتا  املوقوفات  احدى  ان 
افعال  من  لفعل  تعرضت  او  مثال  رضيع 
الحاالت  من  ذلك  غري  او  بالبرش  االتجار 
تحت  يحرص،  العام  االمن  فان  املشابهة، 

ارشاف القضاء املختص، عىل عدم وضع 

بروتوكوالت مع منظامت تجعل ظروف املوقوفني موقتا متطابقة مع املعايري الدولية. 

موقتا.  املوقوفني  بني  من  للمرىض  متواصل 
اىل  فورا  نقله  يتم  حاله  تسوء  مريض  كل 
افضل  وفق  عالجه  ملتابعة  املستشفى 

الرشوط. 
مالحظات  ثالث  اىل  االشارة  من  بد  ال  هنا 

اساسية ذات صلة باملوضوع:
الضابطة  "عىل  ان   47 املادة  ذكرت  ـ   1
العدلية - اي عنارص االمن العام مثال - ان 
بحقوقه  احتجازه  فور  فيه  املشتبه  تبلغ 
املدونة وان تدّون هذا االجراء يف املحرض". 
بطبيعة  االمور  بديهيات  من  االمر  وهذا 

الحال.
"يحظر  اآليت:  ايضا   47 املادة  يف  جاء  ـ   2
عليهم - اي عىل اشخاص الضابطة العدلية 
- احتجاز املشتبه فيه يف نظاراتهم اال بقرار 
تزيد  ال  مدة  وضمن  العامة  النيابة  من 
متديدها  ميكن  ساعة،  واربعني  مثانية  عىل 
النيابة  موافقة  بناء عىل  فقط  مدة مامثلة 

العامة". 
اي  يوقف  ال  العام  االمن  ان  نوضح  هنا 
شخص اساسا وال يخيل سبيل اي موقوف اال 
يتم  اي شخص  املختص.  القضاء  من  بقرار 
احالته  تتم  القضاء  اشارة  بناء عىل  توقيفه 
االختصاص  صاحبة  القضائية  املراجع  عىل 

فان  استطرادا،  املذكورة.  املهلة  ضمن 
من  االجراءات  يتابع هذه  املختص  القضاء 

دون اي ابطاء .
منحه  العام  االمن  يحاول  ما  كل   -3
الهيئات  مع  بالتعاون  موقتا  للموقوفني 
تعنى  التي  والدولية  املحلية  واملنظامت 
بحقوق االنسان، يتم تحت سقف القوانني 
اهم  مع  ويتوافق  ينسجم  ومبا  اللبنانية، 
حقوق  تعزز  التي  الدولية  االتفاقات 
املثال  سبيل  منها عىل  نذكر  التي  االنسان، 

ال الحرص:
• االعالن العاملي لحقوق االنسان.

• العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية 
االختياريان. والربوتوكوالن 

اطباء ومرشدات 
بالصحة  يعتنون  اجتماعيات 

ليال ونهارا 
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النظارة  ضمن  الحاالت  تلك  اصحاب 
وامنا يف دار رعاية تديره رابطة "كاريتاس 
حراسته  وتتم  االجانب(،  )مركز  لبنان" 
بهدف  ذلك  كل  العام.  االمن  عنارص  من 
االنسانية  املعاملة  رشوط  افضل  توفري 
ذوي  من  موقتا  واملوقوفات  للموقوفني 

االستثنائية. االنسانية  الحاالت 

• يحظى املوقوفون موقتا يف نظارات االمن 
العام بثالث وجبات غذائية يوميا، تستويف 
مع  وتتالئم  والغذائية  الصحية  الرشوط 
والحاالت  والعقائدية  الدينية  املعتقدات 
من  مبارش  ارشاف  يف  الخاصة  الصحية 
"كاريتاس  لرابطة  تابعة  تغذية  اختصاصية 

لبنان".

متنوعة  ترفيهية  نشاطات  اجراء  يتم   •
فرق  كاستقبال  دوريا،  النظارة  داخل 
تعزف املوسيقى او طالب يقومون بتعليم 
االشغال  بعض  انجاز  موقتا  املوقوفني 
ذات  النشاطات  من  وغريها  اليدوية 
والرتفيهي  واالجتامعي  الفني  الطابع 
التي  والهيئات  املنظامت  مع  بالتعاون 
ادارات  ومع  االنسان،  بحقوق  تعنى 
موقوف  الي  يتيح  مبا  املدارس،  من  عدد 
موقتا االستفادة من تلك االجواء الرتفيهية 

والتثقيفية.
• مثة تنسيق تام ودائم مع البعثة الدولية 
زيارة  منها  لوفد  لالتاحة  االحمر  للصليب 
موقوف  اي  ومقابلة  اسبوعيا  النظارة 
مبا  الزيارة،  نتيجة  يف  تقرير  ورفع  موقتا 
يضمن اعىل معايري احرتام حقوق االنسان. 
السفارات  مع  دائم  تنسيق  هناك  كذلك 
االمم  ومنظمة  لبنان  يف  العاملة  االجنبية 
الالجئني )UNHCR( يف  املتحدة لشؤون 
القانونية  االوضاع  بخدمة  يتعلق  ما  كل 

للموقوفني موقتا. واالجتامعية 

عام 2000 تم اعتامد مقر نظارة االمن العام يف طبقة سفلية تحت جرس قرص العدل، وهو 
ابراهيم زمام  اللواء عباس  الدولية لحقوق االنسان. مع تسلم  املعايري  يتوافق مع  امر ال 
املسؤولية يف املديرية، وبعد جولة له داخل تلك النظارة، خاطب الضباط والعنارص فيها 
بالقول: "هذه النظارة التي ال تتوافر فيها الرشوط الصحية الجيدة للموقوفني موقتا، وكذلك 
العسكريني الذين ميضون خدمتهم فيها اشهرا او سنوات، تشكل عارا عىل االمن العام يف 

حال ابقائها عىل الوضع الحايل". 
عقب ذلك اتخذ قرار تشييد نظارة جديدة، وبدأ العمل عىل املرشوع منذ ذلك الحني. 

يف 8 ايلول الفائت افتتحت النظارة الجديدة التي تقع تحت اشعة الشمس يف ساحة العبد 
- التحويطة، وتراعي كل املعايري الدولية لحقوق االنسان. 

النظارة

 تحت اشعة الشمس. 
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حصدت دائرة الجوازات يف املديرية العامة لالمن العام شهادة "ايزو" العاملية 
لجودة الخدمة العامة يف 18 ترشين الثاين 2015. مع اطالقه يف االول من آب 
ودائرة  االقليمية  املراكز  البيومرتي يف  السفر  تنفيذ جواز  الدائرة  بدأت   ،2016
العالقات العامة. يف املوازاة تتابع اصدار الجوازات ذات االمنوذج )2003( التي 

تردها من البعثات اللبنانية يف الخارج 

تحقيق

 مل يلِغ اطالق جواز السفر البيومرتي مفعول جواز 
السفر السابق، املعروف بجواز االمنوذج )2003(، 
بل ابقى عىل صالحيته طيلة املدة املتبقية. كذلك 
املقيمني  اللبنانيني  كل  اىل  حرصا  منحه  يستمر 
وهيئة  االتصاالت  وزارة  تنجز  ريثام  الخارج  يف 
الخارج،  يف  اللبنانية  البعثات  ربط  "اوجريو" 

الكرتونيا، باملديرية العامة لالمن العام. 
السفر  جواز  بانجاز  الخاصة  االدارية  االجراءات 
تناولتها  املواطنني،  تعني  التي  البيومرتي، السيام 
"االمن العام" مع رئيس دائرة الجوازات يف مكتب 
االمن  يف  واالجانب  والجنسية  الجوازات  شؤون 

العام الرائد عيل ترمس.

■ البداية من شهادة "ايزو" التي حصدتها دائرة 
الجوازات. ماذا تحدثنا عنها؟

تشهدها  التي  التحديث  خطة  اطار  ضمن   □
املديرية العامة لالمن العام، تسعى كل املكاتب 
املعايري  اعىل  تطبيق  اىل  فيها  واملراكز  والدوائر 
تأيت  عملها.  مجال  يف  عامليا  املعتمدة  الحديثة 
شهادة "ايزو" لتعترب مثابة معيار للتميز الوظيفي 
والخدمايت الذي يسعى الجميع اىل الوصول اليه. 
العمليات،  شؤون  مكتب  من  كل  حصول  بعد 
مكتب شؤون املكننة، دائرة امن عام مطار رفيق 
الحريري الدويل، شعبة امن الوثائق، شعبة التلزيم، 
شعبة الشكاوى، شعبة امن املبنى واملخترب الطبي 
لجودة  العاملية  "ايزو"  شهادة  عىل  املديرية  يف 
بدورنا  نجحنا  يقدمونها،  التي  العامة  الخدمات 
 ISO 9001( يف دائرة الجوازات يف حصد شهادة
الدائرة وعنارصها.  2008:(، بفضل جهود ضباط 
نحن نفخر بهذا االنجاز الذي ينسجم مع طموحنا 
التي  املمتازة  العامة  الخدمة  مستوى  ويرتجم 

نقدمها اىل جميع اللبنانيني واالجانب عىل السواء.  

■ بني اطالق جواز السفر البيومرتي واالبقاء عىل 
الجواز ذي )االمنوذج 2003( صالحا، كيف ترشح 

لنا املعطيات ذات الصلة؟
جوازات  بأن  التوضيح  من  بد  ال  اختصار،  يف   □
السفر القدمية العادية )امنوذج 2003( التي هي 
يف حوزة اللبنانيني املقيمني داخل لبنان او خارجه، 
انتهاء  تاريخ  حتى  لالستعامل  صالحة  ستبقى 
مقيم  لبناين  مواطن  اي  رغب  اذا  اما  صالحيتها. 
يف استبدال جوازه بآخر بيومرتي قبل انتهاء مدة 
صالحيته، ميكنه اجراء ذلك عرب التقدم اىل دوائر 
اللبنانيون  املواطنون  اما  ومراكزه.  العام  االمن 
جوازات  منحهم  فيستمر  الخارج،  يف  املقيمون 
السفر )امنوذج 2003( ريثام تنجز وزارة االتصاالت 
و"هيئة اوجريو" ربط السفارات والبعثات اللبنانية 
يف الخارج، الكرتونيا، باملديرية العامة لالمن العام 
لكن  الالزمة.  املعلوماتية  بالربامج  وتجهيزها 
يستطيع اي لبناين مقيم خارج لبنان االستحصال 

عىل جواز سفر بيومرتي خالل وجوده يف لبنان. 
صعيد  عىل  الجوازات  دائرة  تؤديه  دور  اي   ■

جوازات السفر البيومرتية؟
السفر  جوازات  عىل  االستحصال  طلبات  كل   □
املراكز  املواطنون ضمن  يقدمها  التي  البيومرتية 
االقليمية او يف دائرة العالقات العامة ترسل الينا 
للتدقيق فيها اداريا وامنيا، ثم نحيلها بدورنا عىل 
مركز اصدار الوثائق البيومرتية، ليصدرها ويسلمنا 
اياها يك نعاود ارسالها اىل املركز او الدائرة املعنية 
االمنوذج  ذات  السفر  جوازات  طلبات  اما  بها. 
البعثات  من  حرصا  تردنا  تزال  ال  التي   )2003(
فندقق  الخارجية،  وزارة  الخارج عرب  اللبنانية يف 

فيها اداريا وامنيا ومن ثم نصدرها ضمن دائرتنا، 
اطالق  قبل  السفر  جوازات  نصدر  كنا  كام  متاما 
املرشوع البيومرتي. ثم نرسل الجوازات اىل وزارة 

الخارجية يك تسلمها اىل البعثات املعنية بها. 

السفر  جواز  انجاز  مراحل  عرض  اردنا  اذا   ■
البيومرتي وتوضيحها، من اين نبدأ؟

□ البداية مع تعبئة منوذج الطلب امام املختار. 
بجواز  يتعلق  ما  يف  السابق،  يف  انه  نوضح  هنا 
منوذج  مثة  كان   ،)2003( االمنوذج  ذات  السفر 
خاص بجواز السفر الذي تبلغ مدته سنة، ومنوذج 
خمس  مدته  تبلغ  الذي  بالجواز  خاص  آخر 
سنوات. لكن مع اطالق جواز السفر البيومرتي تم 
اعتامد منوذج موحد ايا تكن مدة الجواز. النموذج 
استعامل  يجوز  وال  خاصا،  رقام  يتضمن  الجديد 
االصلية.  نسخته  حرصا  بل  عنه  مصورة  نسخة 
االمن العام قام بتوزيع مناذج الطلبات الجديدة 

عىل جميع املخاتري.

اقامة صاحب  امام مختار محل  يعبأ  الطلب   ■
العالقة ام مختار محل قيده؟  

كان  حال  يف  االيت:  توضيح  من  بد  ال  هنا   □
املواطن الراغب يف االستحصال عىل جواز السفر 
يحوز بطاقة هوية اىل جانب اخراج القيد، ميكنه 
تعبئة طلبه وتوقيعه امام مختار محل سكنه او 
اما يف حال عدم حيازة  قيده.  امام مختار محل 
لغاية  استثنائيا  له  بطاقة هوية، يسمح  املواطن 
بيان قيد  بتقديم  الثاين 2016  تاريخ 30 ترشين 
افرادي ال يعود تاريخ اصداره اىل اكرث من ثالثة 
اشهر، رشط ان يتم تعبئة طلب جواز السفر لدى 
مختار محل قيد صاحب العالقة حرصا. اعتبارا من 
ابراز بطاقة  االول من كانون االول 2016 يصبح 
الهوية اللبنانية الزاميا كمستند الزامي اضافة اىل 

بيان القيد االفرادي.

زمنية  مدة  املختار  من  املوقع  للطلب  هل   ■
ينتهي مفعوله بانقضائها؟

الشدياق منير 
mounirchidiac2014@gmail.com

دائرة الجوازات في األمن العام:
جواز السفر بمعايير شهادة "أيزو"
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□ نعم، بعد شهرين اعتبارا من تاريخ انجازه لدى 
املختار. اذا انقضت الفرتة من دون تقديم املواطن 

طلبه، يصبح الزاميا تنظيم طلب جديد.

باملواطن  يفرتض  التي  االدارية  املعايري  ما   ■
بيومرتي  سفر  جواز  طلب  تعبئة  عند  اعتامدها 

لدى املختار؟
□ ينبغي عىل املواطن تعبئة الجزء املتعلق به عىل 

الشكل التايل:
• يعبئ الخانة املخصصة له عىل الصفحة الثانية 
من الطلب بقلم حرب ناشف )اسود او ازرق( او 

طباعة.
• تعبئة البيانات املطلوبة بالعربية واالجنبية عىل 

نحو واضح ومقروء.
مطابقة  بالعربية  املدونة  البيانات  تكون  ان   •
ملا تتضمنه بطاقة الهوية او بيان القيد االفرادي 

املرفق.
السفر  لجواز  وفقا  باالجنبية  البيانات  تدوين   •
السابق يف حال وجوده، او بناء عىل رغبة صاحب 
للمرة  سفر  جواز  طلب  تقديم  حال  يف  العالقة 
االوىل، رشط الحفاظ عىل الرتجمة الحرفية للفظ 

بالعربية.
اىل  بالنسبة  السفر  جواز  طلب  خانات  تعبأ   •
الويص  او  الوالدين،  احد  قبل  من  القارصين 
وكالة  يحمل  الذي  القانوين  الوكيل  او  الرشعي، 

رصيحة يف هذا الخصوص، ويوقعها معبئ الطلب 
يف الخانة املخصصة للتوقيع عىل ان تدّون صفته 

فوق التوقيع )والد، والدة...(
• تدوين الوضع العائيل لالناث: )عزباء، متأهلة، 

مطلقة، ارملة( بناء عىل رغبة صاحبة العالقة. 
• ال يقبل اي طلب يتم تقدميه بعد شهرين عىل 

تسجيله لدى املختار.
• ترفق املستندات املطلوبة بواسطة القط متحرك 
Attache من دون كبسها مع الطلب ومن دون 

طّي او ثني تحت طائلة اعادة الطلب.

كام  الطلب  خلفية  عىل  املواطن  يبصم  هل   ■
الحال بالنسبة اىل االجراءات التي كان معموال بها؟

البيومرتي  السفر  جواز  ما خص  يف  النه  كال.   □
اصبح صاحب العالقة يبصم باصابعه العرشة عىل 
الذي  العام  االمن  مركز  يف  موجودة  خاصة  آلة 

يتقدم بطلبه امامه.

كام  شمسية  صور  ثالث  بالطلب  ترفق  هل   ■
الحال سابقا؟

□ كال .يف ما خص طلب االستحصال عىل جواز 
ملونة  شمسية  صورة  به  ترفق  بيومرتي  سفر 
صورة  عن  مسحوبة  غري  حديثة  فقط،  واحدة 
الوجه كامال  سابقة، قياس3,5 – 4,5 سم، تظهر 
املختار  بختم  عليها  بيضاء، مصادق  عىل خلفية 
انه لدى تقدم املواطن  وتوقيعه. مع االشارة اىل 
بطلبه امام مركز االمن العام املختص يتم استقبال 
وجهه  صورة  التقاط  بالزامية  الكرتونيا  الطلب 
وبصامت اصابعه العرش الكرتونيا من عنارص االمن 

العام يف املركز.

■ اين تقدم طلبات انجاز الجواز البيومرتي؟
العام االقليمية ويف  □ تقبل يف كل مراكز االمن 
دائرة العالقات العامة. تستثنى موقتا بعض املراكز 
االتصاالت  ووزارة  "اوجريو"  هيئة  تنتهي  ريثام 
عىل  هي  التي  باملديرية  الكرتونيا  ربطها  من 
جهوزية تامة الطالق العمل يف هذه املراكز عند 
االحمر،  دير  وهي:  االكرتوين  الربط  عملية  امتام 
ببنني، مشمش )عكار( وشبعا.  املنية،  شمسطار، 
ميكن املواطنني القاطنني ضمن نطاق عمل املراكز 
ملكان  اقليمي  مركز  اقرب  يف  طلباتهم  تقديم 

سكنهم.

■ ماذا بالنسبة اىل رسم الجواز البيومرتي ومدة 
انجازه؟ 

اىل  بالنسبة  اساسا  املعتمد  نفسه  هو  الرسم   □
جواز السفر القديم )امنوذج 2003(، اي 60 الف 
سنة،  ملدة  بيومرتي  سفر  جواز  لبنانية عىل  لرية 
و300 الف لرية لبنانية عىل جواز سفر بيومرتي 
جواز  انجاز  مدة  ان  كام  سنوات.  خمس  ملدة 
السفر البيومرتي هي نفسها ايضا، ترتاوح بني ثالثة 
العالقة  صاحب  يستطيع  كذلك  ايام.  اربعة  اىل 
يقدمه  طلب  عرب  فورا  الجواز  عىل  االستحصال 
اىل دائرة العالقات العامة، ويستوىف عنه، اضافة 
اضايف هو رسم  للجواز، رسم  االسايس  الرسم  اىل 

املعامالت املستعجلة مقداره 105 االف لرية.

لجواز  مميز  رقم  عىل  الحصول  اىل  بالنسبة   ■
السفر؟

□ ال تزال هذه الخدمة قامئة لكن تم تعديل فئاتها. 
بعدما كانت تضم ثالث فئات لالرقام املميزة 

 رئيس دائرة الجوازات يف االمن العام الرائد عيل ترمس.

رسم الجواز البيومتري 
ومدة انجازه مطابقان 

السابق للجواز 
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ولكل فئة رسم، االوىل مليون لرية والثانية 750 
الف لرية والثالثة 500 الف لرية، اصبحت مع الجواز 
البيومرتي فئتني فقط: مليون لرية و 750 الف لرية. 

■ هل ميكن ذكر املهنة عىل الجواز كام الحال يف 
االمنوذج )2003(؟

□ بالطبع، رشط ان يقوم صاحب العالقة بابراز 
تقديم  عند  مهنته  يبني  الذي  الرسمي  املستند 
طلب انجاز الجواز البيومرتي حرصا، ال بعد انجازه 
السفر  جواز  اىل  بالنسبة  متاحا  االمر  كان  كام 

العادي القديم )امنوذج 2003(. بعد انجاز جواز 
السفر البيومرتي ال ميكن اضافة املهنة اليه.

■ هل ان حضور صاحب العالقة اىل مركز االمن 
العام الزامي؟

العالقة  صاحب  عىل  نعم.  املبدأ  حيث  من   □
يتبع  الذي  االقليمي  املركز  اىل  شخصيا  الحضور 
السفر  جواز  طلب  تعبئة  بعد  سكنه،  مكان  له 
واملصادقة عليه من مختار محلة القيد او السكن 
وضم بقية املستندات املطلوبة، ليك يتم استقبال 

وجهه  صورة  التقاط  بالزامية  الكرتونيا  الطلب 
عنارص  من  الكرتونيا  العرشة  اصابعه  وبصامت 
الزام  مبدأ  من  تستثنى  املركز.  يف  العام  االمن 
كالقارص دون  القانونية،  الحاالت  بعض  الحضور 
السابعة من العمر الذي يكون حضوره الزاميا امام 

املختار عىل سبيل املثال ال الحرص.

■ ماذا عن ضم الجواز القديم اىل الجديد؟
الجواز  ضم  املواطن  ميكن  كان  السابق  يف   □
القديم، الذي يكون ضمنه فيزا او اقامة مل تنته 
مدتها بعد، اىل جوازه الجديد يك ال يخرسهام. مع 
جواز السفر البيومرتي مل يعد الضم قامئا. لذا عىل 
املواطن مراجعة الدولة او السفارة املعنية بالفيزا 
او باالقامة، فاذا قبلت سفره اليها بابرازه الجوازين 
)اي القديم والبيومرتي( ينتهي االمر، واال يكون 
ملزما مراجعة الجهة التي اعطته الفيزا او االقامة 

يك تقوم بنقلها اىل جواز سفره البيومرتي.

■ بالنسبة اىل املصادقة عىل جوازات السفر؟
نسخة  مصادقة  بطلب  التقدم  ميكن   □
االقليمي  املركز  امام  اما  السفر  جواز  عن 
اربعة اىل  ثالثة  خالل  الطلب   فينجز 
دائرة  اي  دائرتنا،  امام  مبارشة  تقدميه  او  ايام. 

الجوازات ضمن املديرية، فينجز الطلب فورا.

اطلقت املديرية العامة لالمن العام يف االول من آب املرحلة االوىل من مرشوع جواز السفر البيومرتي، تزامنا مع تعاميم اكدت فيها عرب وسائل 
االعالم، ان جوازات السفر القدمية )منوذج 2003( ستبقى صالحة حتى تاريخ انتهاء مدة الصالحية املذكورة ضمنها. خصص اليومان االوالن لتقديم 
الطلبات يف دائرة العالقات العامة يف املديرية للراغبني يف الحصول عىل الجواز يف اليوم نفسه، يف مقابل رسم اضايف حدده القانون اللبناين مبئة وخمسة 

االف لرية لبنانية. 
تورد احصاءات جوازات السفر البيومرتية املنجزة يف الدائرة املختصة املعطيات اآلتية: 

• يف االيام الستة االوىل عقب اطالق جواز السفر البيومرتي، تم انجاز ما يقارب 12 الف جواز. نسبة كبرية منها انجزت عرب دائرة العالقات العامة 
لقاء دفع اصحاب العالقة الرسم االضايف. 

• نسبة االشخاص الذين غادروا لبنان بجواز سفر بيومرتي خالل االسبوعني التاليني ال يتجاوز 900 شخص. ما يؤكد ان اكرث من %92 من االشخاص 
الذين انجزوا جوازاتهم البيومرتية يف االيام االوىل الطالق العمل به، دفعوا الرسم االضايف )105  االف لرية( للحصول عليها يف اليوم نفسه، لكنهم مل 

يستخدموها. كان يف امكانهم تاليا توفري الرسم االضايف الذي دفعوه. 
• %71 ممن انجزوا الجواز البيومرتي يف االيام االوىل الطالقه، يحوزون جوازات سفر )منوذج 2003( متتد صالحية استعاملها اىل اكرث من سنة. اي 

بانجازهم الجواز البيومرتي خرسوا اكرث من سنة من صالحية جوازاتهم العادية. 
يف االستنتاج، تشري هذه االرقام اىل ان الزحمة التي شهدتها دائرة العالقات العامة يف اليومني االولني الصدار الجواز البيومرتي، ال ميكن تفسريها 

منطقيا ما دام معظم الذين انجزوا جوازاتهم البيومرتية مل يكونوا يف حاجة اليها. لكنها قد تندرج يف املقولة املعروفة: "كل جديد إلو رهجة".

أكثر من 92% دفعوا رسمًا إضافيًا 
لجوازات بيومترية لم يستخدموها
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عيل عالء الدين.

نانيس خوري.

اميل مارون

حّنة الياس.

هادي املوىل.

رنا قانصو.

يف قاعة االنتظار. اكتظاظ تقديم معامالت.

جولة على إنطباعات:
الجواز البيومتري مصدر إحترام أكبر

بانقضاء اسبوعني عىل اطالق جواز السفر البيومرتي، جالت "االمن 
العام" بني مواطنني كانوا يتقدمون بطلباتهم للحصول عليه خالل 

يوم واحد يف دائرة العالقات العامة، وحصدت هذه االجابات:

افريقيا  يف  "اعيش  الدين:  عالء  عيل 
حاليا. ازور لبنان كسائح وساغادره بعد 
صالحا  زال  ما  سفري  جواز  ايام.  عرشة 
لسنتني اضافيتني، لكن رغم ذلك حرضت 
ودفع  فورا  البيومرتي  الجواز  النجاز 
امور  يف  مشغول  النني  االضايف،  الرسم 
اخرى خالل وقتي املتبقي يف لبنان، والن 

افريقيا  يف  عليه  الحصول  امكاين  يف  ليس 
حاليا. يعترب هذا الجواز االحدث يف العامل، وكلفته املادية رمزية. هذا 

انجاز يجعلنا نفخر مبؤسسة االمن العام".

خلود شومر: "تنتهي صالحية جواز سفري 
اليوم  البيومرتي  انجز  اشهر.  اربعة  بعد 
يف مقابل دفع رسم اضايف النني منشغلة 
كثريا ولن يكون لدي وقت يف االيام املقبلة 
لتقدميه عىل نحو عادي. كل ما اعرفه عن 

هذا الجواز انه متطور جدا".

"بعد ستة اشهر تنتهي  نانيس خوري: 
اىل  مضطرة  انا  سفري.  جواز  صالحية 
اىل  اسابيع  بعد  وساعود  غدا  السفر 
البيومرتي  الجواز  انجاز  قررت  لبنان. 
اليوم رغم الرسم القانوين االضايف، النني 
قد اكون مشغولة يف االيام املقبلة بامور 
اخرى. اعرف انه يؤمن لنا احرتاما اكرب يف 

مطارات الدول االجنبية".   

الجواز  انجاز  "قررت  مارون:  اميل 
البيومرتي خالل وجودي يف لبنان قبل ان 
اسافر خالل االيام االربعة املقبلة، علام ان 
اربعة  بعد  تنتهي صالحيته  سفري  جواز 
اشهر. ال اعرف اي تفاصيل عنه، غري انه 
احدث جواز سفر معتمد يف العامل، وهذا 
ان  لناحية  بفرح  نشعر  يجعلنا  ذاته  يف 
مؤسسة لبنانية تواكب التطور يف العامل". 

"اضطررت  الياس:  رفول  الياس  حنة 
ابنتي، ولهذا  للسفر فورا اىل لندن للقاء 
انا مرغمة عىل انجاز الجواز البيومرتي يف 
اليوم نفسه. جواز سفري القديم انتهت 

صالحيته منذ مدة".  

هادي املوىل: "صودف وجودي يف لبنان 
فقررت انجاز الجواز البيومرتي سلفا النه ال 
ميكنني الحصول يف الكويت اال عىل جواز 
عادي عرب السفارة اللبنانية، اىل حني قيام 
وزارة االتصاالت بربط السفارات الكرتونيا 
سفري  جواز  علمت.  كام  العام  باالمن 
تنتهي صالحيته بعد سنة. الجواز البيومرتي 

انجازا  يعترب  واصداره  الدول،  اهم  معتمد يف 
لالمن العام وللبنان".

رنا قانصو: "تنتهي صالحية جواز سفري 
اليوم  البيومرتي  انجز  اشهر.  ستة  بعد 
بعد  السفر  اىل  فجأة  اضطررت  النني 
ثالثة ايام. قد ال اعود قبل خمسة اشهر، 
السفارة  عرب  البيومرتي  انجاز  وال ميكنني 
ولالمن  لنا  مربوك  الخارج.  يف  اللبنانية 

العام هذا التطور يف مؤسسة رسمية".  

خلود شومر.
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األمن العام يعزّز ثقافة األمن اإلعالمي
اإلعالم املسؤول شريٌك في أمن الوطن

أبحاث

لبنان  ضد  االرسائييل  والعدو  االرهابية  التنظيامت  تشنها  التي  االعالمية  الحرب 
املدنية  املؤسسات  له  تتصدى  الذي  الخارجي  االرهاب  وجوه  من  وجها  تشكل 
واالمنية، ويف طليعتها االمن العام. عىل مقلب الداخل، تؤكد الحقيقة ان االعالم 

الذي يعزز بادائه السلم االهيل، رشيك اسايس يف الحفاظ عىل امن الوطن 

االهيل"  السلم  الحفاظ عىل  االعالم يف  "دور 
الرائد  اعده  الذي  العلمي  البحث  عنوان 
العام  املدير  رس  امانة  من  الخطيب،  حسني 
امتحان  يف  العام،  لالمن  العامة  املديرية  يف 
وفق  رائد،  رتبة  اىل  نقيب  رتبة  من  ترقيته 
يف  اعتمدت  التي  الجديدة  الرتقيات  آلية 

املديرية.
البحث،  تفاصيل  عن  سألته  العام"  "االمن 
التي  االقرتاحات  املوضوع،  اختياره  اسباب 
عموما  اللبنانية  بالدولة  يتصل  ما  يف  قدمها 

واالمن العام خصوصا.

■ بداية، كيف يصنف هذا املوضوع بحسب 
العسكرية؟ العلوم 

ـ  اعالميا  موضوعا  البحث  هذا  يعترب   □
عىل  يتداخل  النه  آن  يف  اجتامعيا   - قانونيا 

نحو رئييس يف املحاور الثالثة.

الجديدة  الرتقيات  آلية  تقّيم  كيف   ■
باعتبارك ضمن اول دورة طبقتها؟

من  املديرية  داخل  نوعية  نقلة  شكلت   □
الوقت.  مع  فاكرث  اكرث  ستتظهر  عدة  نواح 
املعمقة  الدراسات  انجاز  نهج  احياء  اعادت 
من  يرفع  مبا  الضباط،  لدى  والشاملة 
اىل  التطرق  اوجبت  كام  العلمي.  مستواهم 
واالجتامعية  الوطنية  املشكالت  كل  معالجة 

ال  واالعالمية،  والعلمية  واالقتصادية 
االخطار  اىل  وتطرقت  فقط.  العسكرية 
بكل  املجتمع  تواجه  قد  التي  املستقبلية 
تعزيز  يف  يصبان  االتجاهان  هذان  مقوماته. 
ثقافة االمن االستباقي واالمن الشامل اللذين 
داخل  مدة  منذ  التطبيق  قيد  وضعهام  تم 

املديرية. 

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

يشكل،  اصبح  عرصنا  يف  االعالم  كون  اولها، 
السيام بفعل التطور التكنولوجي الهائل، اهم 
سلطة تؤثر يف الرأي العام وتوجهه ايجابا او 
سلبا، وكذلك احدى اهم الوسائل املستخدمة 
واالمنية  واالقتصادية  السياسية  الحروب  يف 

بني الدول وضمن املجتمعات. 
االعالمية  املؤسسات  بعض  كون  ثانيها، 
اللبنانية، ويا لالسف، ال ترقى يف بعض االحيان 
واالجتامعية  الوطنية  املسؤولية  مستوى  اىل 
يف ما تقدمه للجمهور، ال بل تنزلق احيانا اىل 
يشحن  الذي  والطائفي  السيايس  التحريض 
االهيل.  السلم  مفهوم  اىل  ييسء  مبا  النفوس 
تسعى  االرهابية  املنظامت  فان  نعلم،  وكام 
عربه  التمدد  لتحاول  رشخ  اي  استغالل  اىل 

نحو الداخل اللبناين. 
ثالثها، كوين نلت اجازة يف الحقوق، واشاهد 
التي  القانونية  املخالفات  من  الكثري  يوميا 
مشاهد  كنقل  اعالمية،  مؤسسات  ترتكبها 
مبارشة  مقطعة،  جثث  مشاهد  او  دموية 
نفسية  بارضار  يتسبب  ما  الهواء. وهذا  عىل 
ويتعارض  واملراهقني،  االطفال  عند  جسيمة 

اساسا مع مهمة االعالم ودوره ورسالته. 

■ ما هي ابرز النقاط القانونية التي تطرقت 
اليها يف البحث؟

□ تطرقت عموما اىل كل ما يتصل مبوضوع 
وسائله  اىل  تعريفه،  من  بدءا  االعالم. 
القانونية  القواعد  والحديثة،  التقليدية 

االمن العام يتكامل 
مع املؤسسات 

االعالمية املسؤولة

 الرائد حسني الخطيب.
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تحققها  التي  االنجازات  صورة  يف  املواطنني  وضع  عىل  يقوم  الذي  االمني  لالعالم  اصبح 
االجهزة االمنية واالخطار االنية واملستقبلية التي قد تواجههم، دور بالغ االهمية والحيوية 
يف املجتمع بحيث يعترب احدى ركائز دعم الحس الوطني والوقايئ، ويعمل عىل تنميته لدى 
االفراد من خالل تعاونهم يف حفظ االمن واالستقرار. اضافة اىل انه يشكل وسيلة لتوسيع 

االفاق املعرفية الفراد املجتمع مبا يجعلهم عىل اتصال مبارش مع االحداث.
مثة مجموعة من العوامل واملتغريات التي ساهمت، عىل نحو مبارش وغري مبارش، يف ظهور 

االعالم االمني:
1- التطور يف تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات واالعالم.

2- املتغريات السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية.
لكن االعالم االمني يواجه عددا من االشكاليات يف واقع املامرسة، ميكننا ان نشري اىل اهمها:

1-اشكالية االفصاح والرسية: توجب املهامت عىل املكلف القيام بها االحتفاظ بقدر من 
الرسية يف بعض املعلومات.

2-اشكالية االمن والحرية: تواجه كل املجتمعات املعارصة وتتمثل يف ان متطلبات تحقيق 
االمن يف بعض الظروف قد تؤدي اىل تقييد للحريات، وهو االمر الذي يتعارض مع االسس 

التي تقوم عليها النظم الدميوقراطية.
3-اشكالية االحكام املسبقة: تواجه االجهزة االمنية يف معظم دول العامل، ويعود ذلك اىل 
بعض  طبيعة  واىل  االمن،  اجهزة  مع  العادي  االنسان  فيها  يتعامل  التي  املواقف  طبيعة 

املهامت االمنية كالضبط واالحضار والقيام  بالحمالت االمنية.
رغم هذه االشكاليات، يقوم االعالم االمني بدور مهم يف ترسيخ امن املجتمعات واستقرارها. 
يلبي حاجات اجتامعية تساهم يف التوعية والتثقيف والتوجيه واالرشاد للوقوف يف وجه 

الظواهر واملتغريات االجتامعية التي تطرأ عىل الفكر والسلوك والقيم.
ويؤدي  فيها،  االهيل  والسلم  للدولة  الوطني  االمن  بناء  يف  مهم  دور  االمني  لالعالم 
التحديات  مع  التفاعل  اساس  يقوم عىل  دور  وهو  اسرتاتيجيتها،  تخطيط  يف  مميزا  دورا 
والتهديدات املوجهة اىل االمن الوطني. ويؤدي دورا ايجابيا سليام يساهم يف الحفاظ عىل 
امن الدولة مساهمة كبرية، وخصوصا اذا تم تطبيقه ضمن خطط مدروسة وتثبيته عىل 
جملة من املبادئ والقيم والثوابت التي تحقق املزيد من الفهم املشرتك والتعاون الوثيق 
بينهام، وتهيئة رأي عام مستنري وواع بازاء نشاط رجل االمن ودوره يف املجتمع من ناحية، 

وتعزيز جهود الوقاية وتحقيق االمن من ناحية ثانية.
استنادا اىل ذلك حول االعالم االمني، نرى ان من الرضوري ان تكون هناك سياسة اعالمية 
واضحة لالجهزة االمنية اللبنانية، تساهم يف ابراز دورها وتوفر الثقة بينها وبني املواطنني. 

ملخص البحث

املطبوعات،  قانون  واملسموع،  املريئ  اللبناين 
للمؤلف  بالجامهري  واالتصال  االعالم  كتاب 
املريئ  االعالم  وسائل  كتاب  امام،  ابراهيم 

واملسموع للمؤلف انطوان الناشف.

البحث  هذا  من  االستفادة  ميكن  كيف   ■
لصالح تطوير االعالم ضمن الوطن؟

ان  شأنها  من  مفصلة  اقرتاحات  قدمت   □
تطوير  يف  بها،  اخذ  اذا  ايجابيا،  دورا  تؤدي 
مستوى  رفع  يف  يساهم  مبا  االعالمي  الدور 
االهيل  السلم  تثبيت  ويف  الوطنية  الثقافة 
العناوين  ابرز  من  السالم.  ثقافة  وتعزيز 
استقالل  تحقيق  االقرتاحات:  لتلك  العامة 
العمل  يف  املهنية  درجة  رفع  االعالم،  وسائل 
االعالمي، العمل عىل ترسيخ اخالقيات املهنة 
املبادئ  مع  يتطابق  مبا  وادبياتها  االعالمية 
متخصصة  تدريب  مراكز  انشاء  الدولية، 
تتضمن  تدريبية  دورات  وبرامج  لالعالميني 
االخرى.  املجتمعات  تجارب  عىل  االطالع 
بعض  وتعديل  القانون  دور  تفعيل  كذلك 
احكامه يك يواكب التطور الحاصل يف العامل.   

■ كيف ميكن االستفادة منه لصالح االمن العام؟
ان  الحارض  يف عرصنا  الرضوري  من  اصبح   -
تكون هناك سياسة اعالمية واضحة لالجهزة 
ابراز دورها بكل  اللبنانية تساهم يف  االمنية 
وبني  بينها  الثقة  وتعزز  الوطنية،  ابعاده 
الضوء  القيت  بعدما  هنا،  من  املواطنني. 
املديرية  تواصل  وسائل  عىل  البحث  ضمن 
العامة لالمن العام مع املواطنني، عرب مكتب 
الخاص  االلكرتوين  واملوقع  االعالم  شؤون 
والتطبيق  العام"  "االمن  ومجلة  باملديرية 
الذكية  الهواتف  عىل  العام  باالمن  الخاص 
بينها  من  اقرتاحات  استعرضت  وغريها، 
للموقع  واالعالين  االعالمي  الحضور  تفعيل 
كل  وتضمينه  باملديرية  الخاص  االلكرتوين 
بال  يف  يخطر  ما  كل  عن  االجابات  تفاصيل 
منصب  واستحداث  اسئلة،  من  املواطنني 
"ناطق رسمي" باسم املديرية يكون مدربا يف 
التقديم  ومهارات  االعالمية  العالقات  مجال 
رسالة  تفاصيل  رشح  مبهمة  ليقوم  وغريها، 
كل  عرب  للمواطنني،  ونشاطه  العام  االمن 

وسائل االعالم، عىل نحو واضح ومفيد.

االعالمي،  العمل  يف  واالخالقية  واملهنية 
للرسالة  واللبنانية  الدولية  القانونية  املعايري 
املحافظة  يف  االعالم  بدور  مرورا  االعالمية، 
عىل السلم االهيل، صناعة ما يسمى "السلم 
الوطنية  املوجبات  الفكري" واملحافظة عليه، 
زمن  يف  االعالمية  الوسائل  عاتق  عىل  امللقاة 
واالجتامعية،  والسياسية  االمنية  االزمات 
دور وسائل االعالم يف تعزيز الحوار البناء يف 
الدولة، انتهاء مبفهوم االعالم االمني ودوره يف 

املجتمع مع اقرتاحات وتوصيات عامة. 
■ ما هي اهم املراجع التي استندت اليها؟

االتفاقات  من  عدد  اىل  استندت   □
املحلية  والقوانني  الدولية،  واملعاهدات 
تناولت  التي  واملؤمترات  والدراسات  والكتب 
مع  وقاربتها  املختلفة،  جوانبه  من  املوضوع 
ابرز  من  ابعادها.  بكل  اللبنانية  التجربة 
لحقوق  العاملي  االعالن  اذكر:  املراجع،  تلك 
البث  قانون   ،1789 لعام  واملواطن  االنسان 



الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة إىل دائرة التحقيق واالجراء من  2016/08/15 لغاية 2016/09/15

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من 2016/08/15 لغاية 2016/09/15

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

144لبناني
159اثيوبي
6اردني

1اوكرانيا
3ايران

1بريطاني
85بنغالدش

2بوركينا فاسو
1تركي

2توغولي
3تونسي

1ساحل العاج
3سعودية
1السنغال
19سوداني
1470سوري

144لبناني

172اثيوبي
6اردني
1ارمينيا

2اوكرانيا
2ايران

1باكستاني
1بريطاني
73بنغالدش

3بوركينا فاسو
1بيالروسية

2تركي
1توغولي
1تونسي
1روسي

3سعودية

1سيراليون
12سري النكي

1سيشيلية
11عراقي
1غامبي
4غاني

2فرنسي
8فلسطيني

8فلسطيني - سوري
1فلسطيني - الماني

2فلسطيني - سويدي
59فلسطيني الجىء

1فلسطيني - دانمركي
1فنلندية

59فيليبيني
2قطري

1سنغال
13سوداني
1442سوري

1سيراليون
8سري النكي

2سيشيلية
10عراقي
3غاني

2فرنسي
7فلسطيني

8فلسطيني - سوري
1فلسطيني - الماني

2فلسطيني - سويدي
60فلسطيني الجىء

1فلسطيني - دانمركي
1فنلندية

3قيد الدرس
6كاميرون

25كيني
1ليبيا

3مدغشقر

49مصري

9مكتوم القيد

1مكتوم القيد / سوري

1نيبالي

1نيجيري

6هندي

1يمني

2180المجموع 

65فيليبيني
2قطري

2قيد الدرس
6كاميرون

18كيني
1ليبيا

3مدغشقر

26مصري

13مكتوم القيد

1مكتوم القيد / سوري

2مولدافية

1نيجيري

11هندي

2127المجموع 

إحصاءات الشهر
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الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من 2016/08/16 لغاية 2016/09/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب 
بني 2016/08/16 و2016/09/15

املجموعاجانبعربلبنانيونحركة تنقل

العدد

العدد

العددالعدد
4افريقيا الجنوبية

6640اثيوبيا
1ارمينيا

2البرازيل
5السنغال
1السويد

6الصين الشعبية
1المانيا
1النمسا
62الهند

9الواليات المتحدة االميركية
1اندونيسيا

14اوزباكستان
161اوكرانيا

2ايرلندا
3ايطاليا

6باكستان

3الجزائر

20السودان
11تونس

دخول

مغادرة

املجموع

310703

352931

663634

342837

341119

683956

120705

174495

295200

774245

868545

1642790

2بريطانيا
1613بنغالدش

24بنين
9بوركينا فاسو

34بيالروسيا
1تايلندا
37توغو

1جزر الموريس
1الدانمارك
8دومينيك

43روسيا
1رومانيا
1سويسرا

55سري النكا

1صربيا
1طاجكستان

8غامبيا

84غانا
1غينيا بيساو

15فرنسا

338الفيليبين
14كازاخستان

19كاميرون
1كرواتيا

2كونغو الديموقراطية
8كيرغيز

2كينيا
1مالي

36مولدوف
2نيبال

15نيجيريا
1هولندا

9298المجموع :

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب 
اعتباراً من 2016/08/15  لغاية  2016/09/15 ضمناً

6سوريا

187مصر

227المجموع

الدولة

الدولةالدولةالدولة

الدولة العددالعدد
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مجموعمختلفهوياتاختامتأشرياتاقاماتجوازاتمطار

3515546سوريا

144110بلجيكا

538مرص

246تركيا

55لبنان

33غينيا بيسو

213بلغاريا

112اليونان

22اسبانيا

22فرنسا

112املانيا

22اثيوبيا

112الربازيل

112غينيا

11باكيستان

11اوسرتاليا

11العراق

11فنزويال

11السويد

478320107100املجموع

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

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

عدد الوثائق املزّورة املضبوطة ونوعها 
آب 2016

نسب الوثائق املزورة بحسب الجنسيات 
آب 2016

 الوثائق المزّورة
56
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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          
آب 2016

الدوائر واملراكز الحدودية 
آب 2016

عدد الوثائق السورية املزّورة بحسب النوع واملركز الحدودي 
آب 2016

عدد املسافرين مقابل عدد حاميل وثائق مزّورة 
آب 2016

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

909420727.9/100000دائرة املطار

36850651.3/100000مركز املصنع

0    1063460مركز العريضة

0    859300مركز العبودية

0    279450مركز البقيعة

3677381.5/100000مركز مرفأ طرابلس

0    20430دائرة مرفأ بريوت

1503867805.3/100000املجموع
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لغة
شرح الفّية ابن مالك في القواعد العربّية

االسم املثّنى

المدير العام السابق لالمن العام 
المتقاعد  الركن  العميد 

السفير انطوان دحداح

} ’n Jn©rÑoóoh¿n GEp’s Gyd∏s¬n hnHpÉydrƒnGdpónjrøp GEpMrù°nÉfkÉ | )38:2(
’n J©Ñóoh¿n:        ’ Mô± fØ». J©Ñóh¿, a©π e†°ÉQ´ d∏ª©∏ƒΩ eôaƒ´ HãÑƒä Gdæqƒ¿ ’Cfq¬ eø G’Ca©É∫ Gdîªù°á, GdƒGh V°ª«ô a» eëπ

q
 Qa™ aÉYπ. 

                         hLª∏á: ’ J©Ñóh¿, a» eëπ
q
 fü°Ö e≤ƒ∫ Gd≤ƒ∫ Gdª≤ó

q
Q, GCh LƒGÜ bù°

n
º e≤ó

q
Q.

GE’s Gd∏q¬n:             GE’q Mô± Mü°ô, dØß GdéÓdá eØ©ƒ∫ H¬ eæü°ƒÜ hYÓeá fü°Ñ¬ GdØàëá.

h
n

HpÉdƒGdónjøp:      GdƒGh Mô± Y£∞, GdÑÉA Mô± Lô
q

 eà©∏q≥ HØ©π eëòh±, GdƒGdójø eéôhQ hYÓeá Lô
q

√ Gd«ÉA ’Cfq¬ eãæq≈. 

                         hLª∏á: h... HÉdƒGdójø, e©£ƒaá Y∏≈ Gdéª∏á Gdù°
q

ÉH≤á a» eëπ
q
  fü°Ö.

GEMù°ÉfkÉ:            eØ©ƒ∫ e£∏≥ d∏Ø©π Gdªëòh± eæü°ƒÜ hYÓeá fü°Ñ¬ GdØàëá.  [1]

[1] Y∏≈ QGC… GCH» M«
q
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شرح الفّية ابن مالك
cpÓn ... cp∏rànÉ

} cp∏rànÉ Gdrénæsàn«røp GBJnâr GCoco∏n¡nÉ | )33:81(
c∏ànÉ:                   eÑàóGC eôaƒ´ hYÓeá Qa©¬ V°ª

q
á e≤ó

q
QI Y∏≈ G’Cd∞ d∏à©òqQ, hgƒ e†°É±.

Gdéæqà«øp:             e†°É± GEd«¬ eéôhQ hYÓeá Lô
q

√ Gd«ÉA ’Cfq¡ø eãæq≈.

GBJâ
r
:                    a©π eÉV¢ d∏ª©∏ƒΩ eÑæ» Y∏≈ GdØàí Gdª≤ó

q
Q Y∏≈ G’Cd∞ Gdªëòhaá ’dà≤ÉA Gdù°Écæ«ø, haÉY∏¬ V°ª«ô eù°ààô LƒGRG: g».

                           hLª∏á: GBJâ, a» eëπ
q

 Qa™ NÑô GdªÑàóGE: c∏àÉ.

                           hLª∏á: c∏àÉ Gdéæqà«ø GBJâ, GS°àÄæÉa«
q

á ’ eëπ
q

 d¡É eø G’EYôGÜ.

GCc∏n¡É:                  eØ©ƒ∫ H¬ eæü°ƒÜ hYÓeá fü°Ñ¬ GdØàëá, gÉ V°ª«ô eàqü°π e†°É± GEd«¬.

كلام نبا ةّيفلأ حرش
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تكريم الجندّي املجهول
في العالم ولبنان

يف مقدم االعياد الوطنية التي 
انشأتها االمم الراقية يف مطلع 

القرن املنرصم ودرجت عىل 
االحتفال بها يف مواعيد معينة 
عيد تكريم "الجندي املجهول".

مل يكن لبنان ليشذ عن هذه 
القاعدة بعدما تسلَّم جيشه 

الفتي عام 1945 وشّيد لشهدائه 
الذين قضوا يف سبيل الواجب 

منذ ذلك التاريخ نصبا اول قرب 
مقر وزارة الدفاع القديم، ثم 

انشأ لهم نصبا آخر عام 1949 
قرب املتحف يف مكاٍن تشمخ فيه 
اشجار الرسو والرشبني الخرض اىل 

جانب العمد االثرية.

صفحات من لبنان
العميد الركن املتقاعد أدونيس نعمة

"الجندي  باحة  يقام يف  يف 31 متوز من كل عام 
املجهول" احتفال مهيب تخليداً لذكرى الشهداء 
العسكريني الذين قضوا يف ميادين الرشف دفاعا 
عن الوطن او يف معرض القيام بالوظيفة. يرأسه 
عامد الجيش القائد االعىل، ويتوىل ادارته العميد 
الجيش،  اركان  ويحرضه  بريوت،  منطقة  قائد 
وامللحقون  الشهداء،  واهل  الكبار  والضباط 
واملدير  الديبلوماسية،  البعثات  يف  العسكريون 
من  رهط  به  يحف  الداخيل  االمن  لقوى  العام 
كبري  وفد  جانب  اىل  املؤسسة،  هذه  ضباط 
القدماء  واملحاربني  املسلحة  القوى  قدماء  من 

وجامهري الشعب.
تحيط بارجاء املكان االكاليل التي تقدمها السلطات 
السفارات  يف  العسكريون  وامللحقون  والضباط 
االجنبية واهايل الشهداء والهيئات االخرى، وهي 
تحمل اسامء مقدميها وبعض الشعارات. ترّكز يف 
الضباط  باحة املكان لوحات كتبت عليها اسامء 
الذين استشهدوا منذ عام 1945 وهم بالعرشات.

اسامء  تتىل  ثم  الطبول،  بقرع  االحتفال  ُيفتتح 

اكليال من  الشهداء، ويتقدم قائد الجيش ويضع 
املجهول"،  "الجندي  نصب  قاعدة  عىل  الزهر 
وممثال  العسكريون،  امللحقون  يفعل  وهكذا 
املحاربني  القوى املسلحة وجمعية  رابطة قدماء 
الشعلة  االعىل  القائد  يوقد  ان  وبعد  القدماء. 
وُتعَلن  املوت"  "لحن  الجيش  موسيقى  تعزف 
دقيقة صمت، ثم يقرأ العميد قائد منطقة بريوت 

كلمة القائد االعىل.
مثل هذا االحتفال يجري يف الوقت نفسه، بصورة 
كحامنا ورصبا  والثكن  املراكز  بعض  يف  رة،  مصغَّ
والفياضية وابلح ومرجعيون وصيدا وراشيا وغريها 

من االماكن.
فام قصة الجندي املجهول؟

التاريخ، عىل تجسيد  االوطان، منذ فجر  عملت 
معانيها وتذكاراتها باآلثار املادية، فأقامت البطالها 
الدفاع  سبيل  دماءهم يف  بذلوا  الذين  وجنودها 
والتامثيل  االنصاب  حياضها،  عن  والذود  عنها، 
والرضائح لتبقى ذكراهم حية يف نفوس املواطنني. 
لعل اول َمن أقدم عىل مثل هذا العمل الوطني 
هم االغريق الذين قاومت حفنة من جنودهم ال 
يتجاوز عددها الثالمثئة جندي جيشا عظيام من 
الفرس بقيادة زارش يف مضيق ترموبيال عام 480 
لكنهم  القتىل،  آالف  منهم  فأوقعت  امليالد،  قبل 
قضوا هم عىل بكرة ابيهم مع ملكهم ليونيداس، 
ُكتبت  عظيم  رضيح  بعد  ما  يف  لهم  اقيم  وقد 
عليه هذه العبارة: "ايها املار من هنا إذهب وقل 

السربطة اننا متنا اطاعة لرشائعها". 
شهدائها  تكريم  يف  ذلك  بعد  الشعوب  وتفننت 
بشكل او آخر عىل مر السنني، وما زلت اذكر انه 
عندما وضعت الحرب العاملية االوىل اوزارها ابتنت 
فرنسا واملانيا، الدولتان املتقاتلتان يف االمس، قربا 
كبريا دفنتا فيه بقايا الجنود القتىل من الفريقني 
فردان،  موقعة  يف  قتلوا  الف  اربعمئة  وعددهم 
بالطه  عىل  حفرت  كبريا  اثرا  القرب  فوق  واقامتا 

الفوقي كلمة "Pax" بالالتينية ومعناها "السالم".
وملا كان من املستحيل نقش اسامء جميع الجنود 
به، وهو  الدولتان  اكتفت  األثر  القتىل عىل هذا 
نصب  انشاء  بفكرة  املسؤولني  اىل  اوحى  الذي 

"الجندي املجهول".
صاحب الفكرة هو فرانسوا سيمون، عامل طباعة 
معركة  يف  ابناه  اشرتك  فرنسا  يف  رميس  بلدته  يف 

اىل ابطال "جيش الرشق" والبلدان البعيدة.
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ضارية عام 1916 قرب بلدة رميس، فُقتل احدهام 
ينّظم  فرنسوا  كان  خطرة.  بجروح  اآلخر  واصيب 
الجبهة  من  املرَسلة  الجثث  لدفن  متطوعني  فرق 
الجنود  يف  يفكر  جعله  هذا  وعمله  البلدة،  اىل 
القتىل الذين مل يعرث عىل جثثهم او الذين مل تعرف 

هوياتهم.
يف ترشين الثاين 1918 اقامت بلدة رميس حفلة 
تكريم لقتىل الحرب من ابنائها، ويف املناسبة اعلن 
فرانسوا سيمون فكرته بهذا السؤال: "ملاذا ال تفتح 
فرنسا ابواب البانتيون للجنود االبطال املجهولني 
قرب  تخصيص  مقرتحاً  سبيلها؟"،  يف  ماتوا  الذين 
واحد لتكرميهم ُتكتب عليه عبارة "جندي 1914 
ـ 1919"، فتبنَّت الصحافة الفكرة وظلت تالحقها 

حتى وافق عليها الربملان الفرنيس.
كان اول َمن سعى اىل تحقيق الفكرة وابرازها اىل 
حّيز الوجود املسيو اندريه ماجينو وزير الحربية 
الدفاعي  الحصن  وصاحب  آنذاك،  الفرنسية 
قادة  بعض  ومعه  ذهب  فقد  باسمه.  املعروف 
الجيش الفرنيس اىل مدينة فردان، وهناك جمع يف 
قاعة من قاعات احد الحصون الكربى جثث مثانية 
من الجنود الذين سقطوا يف الحرب، فُوضعت كل 
ت الصناديق الثامنية  جثة يف صندوق خاص، وُصفَّ
وهو  الجنود،  احد  الوزير  ونادى  واحدا  صفا 
اوغست تان، وقال له: "ايها الجندي، اقام الوطن 
لجندي  رضيحاً  باريس  يف  النرص  قوس  تحت 
مجهول من اخوانك الذين ماتوا تحت العَلم، فأنا 

اعهد اليك باختيار هذا الجندي". 
فاضطرب الجندي واقرتب من وزير الحربية مادا 
يدا مرتجفة وتناول منه باقة من الزهر ثم حار يف 
امره اين يضعها. وكان اوغست تان من الجيش 
السادس، وقطعته ُتعرف بالرقم 132، فجمع هذه 

االرقام، فكانت النتيجة 6، فقال يف نفسه: "الجيش 
6 واملجموع 6، اذن فليقع اختياري عىل الصندوق 

السادس"، وهكذا كان.
مىش الجندي بخطى ثابتة حول الصناديق وهو 
يعّد: واحد - اثنني - ثالثة - اربعة - خمسة - ستة 
ووضع باقة الزهر عىل الصندوق السادس مؤديا 
له التحية العسكرية، واحُتفل يف اليوم التايل بنقل 
هذه الجثة املجهولة اىل باريس حيث ُدفنت يف 
الرضيح املقام تحت قبة قوس النرص حيث اوقد 
لـ"الجندي  يعيَّد  وحيث  االشتعال،  دائم  رساج 

املجهول" مرة كل عام يف ذكرى الهدنة. 
ذلك هو رضيح الجندي املجهول. 

الدولة  انشأت  لبنان  يف  االنتداب  عهد  بداية  يف 
يف  الرشق  جيش  لقتىل  تذكاريا  نصبا  الفرنسية 
جادة الفرنسيني يف بريوت )قرب فندق نورماندي( 
شغلت مساحته حواىل ٢٠٠ مرت مربع، وكان عىل 
شكل نصف دائرة تحيط بها عمد من الحجر املوقَّع 
تعلوها سلسلة من التيجان املزخرفة عليها غصون 
غار من الربونز. يف وسط ساحة النصب اقيم مرتفع 
من الحجارة عليه خوذة من الربونز، وحراب فوقها 
سُعف من النخيل من املعدن ذاته، وكان منقوشاً 
باللغة  العبارة  هذه  نذكر،  ما  عىل  دائره،  عىل 
الفرنسية: "املجد للجنود الفرنسيني الذين سقطوا يف 
ساحة الرشف". بعد زوال االنتداب ُنِزع هذا النصب 
اىل  منه  جزء  ونقل  االعتبارات،  لبعض  مكانه  من 
موضع آخر يف محلة نهر الكلب حيث ال يزال هناك.

اىل  انضاممه  بعد  فاقام،  اللبناين  الجيش  اما 
الحكومة اللبنانية سنة 1945، اول نصب للجندي 
وزارة  تشغلها  كانت  التي  البناية  وراء  املجهول 
وأنىشء  بعد  ما  يف  أُهمل  انه  اال  سابقا،  الدفاع 
نصب آخر يف الحديقة املجاورة للمتحف نقشت 

لّلذين  الخالد  "املجد  عبارة  العليا  صفحته  عىل 
اسُتشهدوا يف سبيل الوطن".

يف السادس من ايار 1949 ازيح الستار عن نصب 
شهداء الجيش يف شارع فؤاد االول، يف حفلة رسمية 
الخوري  بشارة  الشيخ  الجمهورية  رئيس  حرضها 
والصحافيني.  النواب  من  وعدد  الحكومة  واركان 
وصل  عندما  عرشة  الحادية  تدق  الساعة  كانت 
موسيقى  فاستقبلته  املكان،  اىل  الرئيس  فخامة 
الوطني.  بالنشيد  ثم  التعظيم  مبعزوفة  الجيش 
وازاح  النصب  نحو  اتجه  الجيش  ان عرض  وبعد 
الجيش تصدح  بينام كانت موسيقى  الستار  عنه 
مبعزوفة املوت، ثم وضع الرئيس وبعض الرسميني 
اكاليل من الزهر عىل النصب والقى هو كلمة فيها:
"ايها الضباط والجنود البسالء، خطأ يعترب الناس ان 
صلة االحياء باالموات تنقطع يوم يوارى هؤالء يف 
الرثى وُينزَلون يف فجوات القبور جرية ال تتزاور وال 
تتقارب، فالحقيقة ان َمن غابوا عنا هم عىل عالقة 
واتصال دامئني بنا. فكم ناجينا ميتا وكم استلهمناه، 
ال بل كم استنجدناه يف الظرف العصيب، والخطب 
تقرِّب  ما  بقدر  حية  تظل  نفسها  االمة  النازل. 
موتاها اليها وتجعل حرمتهم دينا لها ودينا عليها، 
املجيدة. خصوصا  الجميلة  االعامل  وتستوحيهم 
َمن اسُتشهد منهم يف سبيل املثل العليا، وهل من 
َمَثل اعىل من التضحية الكاملة وبذل الحياة يف 
سبيل الوطن وكيانه وسالمته وعزه ومجده؟ َنَعم، 
هؤالء هم رفاقكم يف الجندية. ارتحلوا عن هذا 
العامل مرتدين حلَّة الشهادة املجيدة. هؤالء هم 
وقلوبنا  قلوبكم  يف  ذكراهم  تخلَّد  ان  اردنا  األىل 
آيات  واَجّل  املواعظ  بجميل  ناطقاً  حيا  مثاال 
اسمى  الكريم  اللبناين  للشعب  البطولة، وموحيا 

معاين الحياة وارفع االمثوالت يف  امللامت".

رئيس الجمهورية الشيخ بشارة الخوري يتوسط الصورة، ويبدو من اليمني: احمد االسعد، قرب الجندي املجهول يف املتحف.
رئيس الوزراء سامي الصلح، الوزير يوسف سامل، وزير الدفاع االمري مجيد ارسالن يف اثناء 

االحتفال بعيد الجندي املجهول.

عدد 37 - تشرين األول 2016
61



62
عدد 37 - تشرين األول 2016

بأقالمهم  

أّي مخرج من معادلة »نظام قوي... دولة ضعيفة«؟

رفيق خوري* 

حني صدر كتاب مايكل هدسون عن لبنان تحت عنوان »الجمهورية 
بعد  الصعود  طريق  السري عىل  يعاود  الصغري  الوطن  كان  القلقة«، 
انتكاستني: اوالهام طغيان ما سمته املعارضة حكم »املزرعة« عىل 
للرئيس،  التجديد  بعد  وخصوصا  االول،  االستقاليل  العهد  جاذبية 
الرئيس  الشيخ  العهد  بحيث قادت »ثورة بيضاء« اىل استقالة سيد 
سياسية  جاذبية  تأثري  تحت  البلد  وقوع  وثانيتهام  الخوري.  بشارة 
اندلعت »ثورة حمراء« عام 1958  حادة داخلية وخارجية، بحيث 
من اجل اهداف عدة جرى تغليفها باالعرتاض عىل »نية« التجديد 
مغلوب«.  وال  غالب  »ال  بتسوية  وانتهت  شمعون،  كميل  للرئيس 
رئيسا  فؤاد شهاب  الجرنال  الجيش  قائد  انتخاب  التسوية  رمز  كان 
الرئيس  بني  دويل  اقليمي  وتفاهم  محيل  تفهم  ضمن  للجمهورية 
جامل عبد النارص الذي كان يومها رئيسا للجمهورية العربية املتحدة 
التي تضم مرص وسوريا، وبني الرئيس االمرييك دوايت ايزنهاور من 
فتطمني  التسوية  جوهر  اما  موريف.  روبرت  الخاص  موفده  خالل 
يف  والرشاكة  االنصاف  عرب  موقعها  ثبات  اىل  القلقة«  »الجمهورية 
السياسة  الكربى يف  العربية  القوة  والتنسيق مع  الداخلية،  سياستها 

الخارجية.
كان الرئيس شهاب ضامن االنتقال اىل »الجمهورية القوية«.

اىل  الدولة  استقالل  »االنتقال من  احدى خطبه  مبا سامه يف  كيف؟ 
دولة االستقالل«.

الدولة يف النهاية ليست مجرد رئاسة ومجلس نيايب وحكومة وجيش 
مؤسـسات  بناء  الرئيس  اللواء  االمري  فعله  ما  وبوليس.  ومحاكم 
الدولة، دولة االستقالل، من البنك املركزي اىل مجلس الخدمة املدنية 
والتفتيش املركزي، مرورا بتجديد الدم يف االدارة ورفدها مبوظفني 

كبار يتمتعون بالكفاية والنزاهة.
لكن العواصف عادت تهب عىل لبنان، حاملة عنارص متفجرة اقليمية 
ودولية مبا يفوق طاقته عىل التحمل، وقدرته عىل اكامل العمل يف 
بناء الدولة او اقله الحفاظ عىل ما بناه. هكذا صار الطريق مفتوحا 
عربية  قوى  فيها  وشاركت  سنة،   15 دامت  التي  لبنان  حرب  اىل 

واقليمية ودولية. 
ان  طائفة   18 من  املؤلف  الصغري  الوطن  عىل  السهل  من  يكن  مل 
الدول، وهو يستقبل اهم ثورتني يف هذا  تغيري  يحفظ رأسه وقت 

العرص. الثورة الفلسطينية والثورة االسالمية يف ايران، ويجاور اقوى 
دولتني يف املنطقة ارسائيل وسوريا. واحدة ال يعرتف بها ويعتربها 

عدوا، واخرى مل تكن تعرتف به وان اعتربته شقيقا.
هكذا رصنا يف »الجمهورية املتفجرة« عىل الطريق اىل اتفاق الطائف 
الذي اعاد تأكيد املعادالت يف لبنان: نظام قوي ودولة ضعيفة. وزراء 
اقوياء يف حكومة ضعيفة. غري ان الطائف فتح الباب من جديد اىل 
السيايس. ال  العيش املشرتك يف املعنى  التي تجسد  تنظيم املشاركة 
طائفي  نظام  يف  واملناصفة  املشاركة  من  الخروج  طريق  رسم  بل 
اىل املساواة الكاملة يف نظام املواطنة. من امليثاق بني الطوائف اىل 
امليثاق بني االفراد، اقله ليك تكون الدولة مجموعة مواطنني عاقلني 

احرار، ال جامعة مؤمنني كام وصفها ارسطو قبل آالف السنني.
صنع  من  واشياء  صنعنا،  من  اشياء  العكس:  كان  حدث  ما  لكن 
سوانا. اذ بدل االنتقال من الطائفية اىل املواطنة، ذهبنا اىل االنتقال 
عىل طريق انحداري من الطائفية اىل املذهبية. وبدال من ان تتجه 
املنطقة اىل بناء الدول الحديثة، اندفعت يف رصاعات مذهبية باردة 
وحارة، واعادت احياء السلفية الجهادية عىل طريقة تنظيم “داعش” 
وسواه، مبا جعل القتل وقطع الرؤوس الهدف الوحيد والدائم عىل 

»االجندة«.
»جمهورية  اىل  ننتقل  ان  الحارض  الوقت  يف  السهل  من  يعد  مل 
الرشاكة  ادارة  حسن  هو  الرضوري  االدىن  الحد  لكن  املواطنني«. 
ان  فاملفرتض  الدولة.  من  بقي  وما  املجتمع  يف  واملذهبية  الطائفية 
تكون الدولة ارقى من الطوائف واقوى، وعىل مسافة منها يك تعمل 
كدولة. املفرتض ايضا ان يكون الرؤساء والوزراء واملوظفون »موظفني 
عند رب عمل واحد هو لبنان«، كام كان يقول السفري الراحل فؤاد 

الرتك، ال ملحقني بأمراء الطوائف واملذاهب ويف خدمتهم. 
الدولة  يلغي  وما  الوطني.  الوزن  هو  السيايس  التوازن  ينقص  ما 
فرانسيس  االمرييك  املفكر  يسميه  مبا  تدار  ان  هو  الناس  وحقوق 

فوكوياما »الفيتو كرايس«.
ليس عىل من يريد دفعنا اىل االنتحار السيايس سوى ان يتذكر قول 

ترششل “ان املشكلة مع االنتحار السيايس انك تعيش لتندم عليه”.

* رئيس تحرير جريدة »االنوار«



63
عدد 37 - تشرين األول 2016

الدكتور 
توفيق دبوسي*  ضيف العدد

طرابلس في قلب لبنان
بات من املؤكد لنا، من خالل موقعنا ودورنا عىل مستوى املسؤولية 
باتت  طرابلس  مدينتنا  ان  الشاميل،  ولبنان  طرابلس  غرفة  يف  االوىل 
حاجة وطنية المتالكها عددا ال يستهان به من نقاط القوة االسرتاتيجية 
بفعل موقعها الجغرايف الجاذب، واحتضانها مرافق ومؤسسات عامة 

وخاصة تعطي داللة عىل املكانة االقتصادية التاريخية التي متتاز بها.
ما تجدر االشارة اليه، ان واقعها االقتصادي ال ميكن عزله اساسا عن 

مجريات االقتصاد الوطني اللبناين العام.
صحيح ان االمن واالستقرار صنوان ال ينفصالن. اال ان املرحلة الراهنة 
ومناطق  طرابلس  تشهدها  التي  االيجابية  االقتصادية  التطورات  من 
الجوار، هي واحات لبنانية واعدة. اذكر يف اكرث من موقع ومناسبة، انها 
الحوافز  الوطني وتحتاج اىل تفعيل مرافقها وتقديم  االقتصاد  رافعة 
القطاع  مبادرات  وتشجيع  املستثمرين،  اىل  واالعفاءات  والتسهيالت 
واالجتامعية  االقتصادية  الحياة  لدورة  دفع  قوة  تعطى  يك  الخاص 
وتصبح عنوانا فاعال يف بنية االقتصاد الوطني. يف هذه الحال، تلعب 
دورا حيويا يف ضخ املوارد اىل الخزينة اللبنانية كونها متلك موارد ال 
يستهان بضخامتها، حينام تنعم بالتقدم واالزدهار والتنمية املستدامة. 
عىل  سواء  واالفاق،  االهداف  واسعة  دامئة  عمل  ورشة  يف  اننا  علام 

الصعيد الوطني او عىل نطاق االنفتاح عىل املجتمع الدويل.
لقد اتفقنا مع اصدقائنا يف مجلس ادارة معرض رشيد كرامي الدويل 
وفاعليات اقتصادية ومستثمرين وحقوقيني ورجال اعامل عىل اطالق 
انظمته وترشيعاته، ووضعه يف  بنية املعرض وتحديث  ورشة تطوير 
جدول االولوية االستثنائية، وتحويله اىل بيئة استثامرية لبنانية وعربية 
ودولية. نعمل يف جدية يف سبيل تحقيق هذا الهدف من خالل تأسيس 
رشكة لبنانية من القطاعني العام والخاص، تعتمد الخصخصة لتحريك 

عجلة انشطته.
واملتجددة  البديلة  الطاقة  مشاريع  مع  االنسجام  خيار  بالتايل  اعلنا 
الشمسية،  الطاقة  من  املستمدة  تلك  السيام  للبيئة،  والصديقة 

مستلهمني يف خيارنا التقني املتطور كل الخربات املتقدمة يف مجاالت 
الوزارة  تكون  ان  الطبيعي  من  مختلفة.  بلدان  من  البديلة  الطاقة 
والحفاظ  الطاقة  مجال  يف  الغرفة  اسرتاتيجيا  من  بّينة  عىل  املختصة 
عىل البيئة اللبنانية، باالستناد الدائم عىل مبدأ الرشاكة، ليس يف مجال 
الطاقة واالنارة فحسب، وامنا يف مجاالت اخرى تنسجم متام االنسجام 
عىل  الحفاظ  مجال  يف  خصوصا  املستدامة،  التنمية  اسرتاتيجيات  مع 

البيئة اللبنانية ضنا بلبنان الوطن واالنسان واملجتمع.
االقتصادية  املنطقة  مع  تعاون  بروتوكول  عىل  بالتوقيع  كذلك  قمنا 
الخاصة يف طرابلس، عىل اعتبار انه مرشوع استثامري لبنان عريب دويل. 
الوطني  باالقتصاد  النهوض  حركة  امام  واسعة  املجاالت  يفتح  وهو 
االستثامر  خارطة  عىل  ووضعها  االمام،  اىل  قدما  بطرابلس  والدفع 
املنتج. هذا االقتناع الراسخ هو الذي حملنا عىل ان نضع يف ترصف 
تتطلبها  نفقات  وتغطية  مكتبا خاصا  الكبري  االقتصادي  املرشوع  هذا 
عملية انطالق العمل فيه، وتعيني خبري يف شؤون املناطق االقتصادية 

الخاصة وضع يف ترصف املرشوع الواعد للمنطقة.
منذ ان تم تسليط الضوء عىل الدور املرتقب ملدينة طرابلس، عاصمة 
لبنان الشاميل، يف اعادة اعامر بلدان الجوار العريب )سوريا والعراق(، 
بدأت وفود ديبلوماسية وقنصلية واقتصادية ومالية دولية ووكاالت 
مباحثات  لتجري  معنا  تلتقي  املتحدة  االمم  هيئة  يف  متخصصة 
استثنائية غري مسبوقة حول "مكانة" طرابلس عاصمة الشامل اللبناين 
االسرتاتيجية، و"دورها" كـ"رافعة" لالقتصاد اللبناين، و"منصة" العادة 

اعامر سوريا والعراق يف الوقت الذي تنتهي فيه احداثهام الجسام.
كل ذلك من اجل ان تبقى طرابلس يف قلب الوطن، ومقصدا للمجتمع 

الدويل.

*رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة 
يف طرابلس ولبنان الشاميل
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األقتصاد

وزير التنمية اإلدارية: حللنا مشكلة النفايات
بمساهمة اإلتحاد األوروبي 

مستدامة  بتنمية  يحظى  قطاع  تطوير  اىل  الغذاء  لسالمة  الوطنية  الهيئة  تهدف 
يف مجال الزراعة وسالمة املأكوالت، لتوفري الغذاء اآلمن للمجتمع وحامية صحة 
وبرامج  الجودة  معايري  عرب  السليمة  الزراعية  للمامرسات  والرتويج  املواطنني، 
اليها يف ظل  املاسة  الحاجة  امرا ملحا نظرا اىل  الهيئة  التوعية. وقد بات تشكيل 

االخطار التي تواجهها الصحة يف لبنان 

عصام شلهوب

بات تشكيل هيئة سالمة الغذاء قريبا جدا رشط 
اكده  الخط. هذا ما  السياسة عىل  ان ال تدخل 
لـ"االمن  فريج  دو  نبيل  االدارية  التنمية  وزير 
االلكرتونية  الحكومة  واقع  متناوال  العام"، 
السري  دون  االن  حتى  حالت  التي  واملعوقات 
التنمية  وزارة  ان  واعترب  صحيح.  نحو  عىل  فيه 
االدارية نفذت مشاريع عدة ملعامل النفايات يف 
معظم املناطق اللبنانية، وساهمت اىل حد ما يف 

حل بعض مشكالت هذا القطاع.

■ اي مرحلة بلغ تأليف الهيئة الوطنية لسالمة 
الغذاء؟ هل من تأخري يف ذلك؟

التي  انها متر يف مراحل اآللية  ابدا.  □ ال تأخري 
اطلع عليها مجلس الوزراء، علام ان فريق العمل 
املواصفات  كل  وضع  االدارية  التنمية  وزارة  يف 
املطلوبة عىل املوقع االلكرتوين للوزارة، مع مهلة 
زمنية مقبولة تفسح يف املجال امام املهتمني يف 
الكرتونيا  الرسالها  الشخصية  ملفاتهم  تحضري 
الطلبات  سحب  يتم  ثم  التنمية.  وزارة  اىل 
الي  منعا  اسامء،  دون  من  ارقاما  تحمل  التي 
تدخل. بعد غربلة الطلبات بحسب املواصفات 
املطلوبة، ترسل املقبولة منها اىل مجلس الخدمة 
تقييم  يتم  هناك  ايضا.  اسامء  دون  من  املدنية 
عالمة  عىل  يحوز  ملف  وكل  امللفات  هذه 
80/65 يتأهل للمقابالت الشفهية. ثم تعود الينا 
الطلبات املقبولة للكشف عن اسامئها والعناوين 
عىل ان ترسل اىل مجلس الخدمة والوزارة املعنية 
وزارة  حضور  يف  الشخصية  املقابالت  الجراء 
ملركز  اسامء  ثالثة  اختيار  يتم  ثم  ومن  التنمية. 

ترسل  وبعدها  الرئيس،  لنائب  واخرى  رئيس، 
الوزراء  مجلس  رئاسة  اي  املختصة  السلطة  اىل 
التي تطرحها بدورها عىل مجلس الوزراء الختيار 
االنسب بينهم. اما بالنسبة اىل اعضاء الهيئة، فال 
عىل  الحكومة  رئيس  يطلع  بل  لتعيينهم  آلية 
الطلبات املقدمة ثم يطرح االسامء عىل مجلس 
الوزراء. العملية تسري وفق اآللية املوضوعة وال 

تأخري يف تشكيل الهيئة.

من  بدال  ارقام  وعن  الكفاية  عن  تتحدث   ■
من  بعيدا  السياسة  ستبقى  هل  لكن  االسامء، 

هذه التعيينات املتعلقة بسالمة الغذاء؟
اىل  يهدف  التنمية  وزارة  به يف  نقوم  ما  كل   □
عندما  الحظ،  لسوء  لكن  السياسة.  تدخل  عدم 
من  عدد  بدأ  الوزراء  مجلس  يف  اآللية  طرحت 
والتوزيع  االوىل  الفئة  اشكالية  بطرح  الوزراء 
هذا  مثل  عىل  اعرتضت  انني  غري  الطائفي، 
املقابالت  يف  ينجح  من  ان  واكدت  التوجه، 

الشخصية ُتعتمد الطائفة التي ينتمي اليها.

حتى  الهيئة  اىل  تقدموا  الذين  عدد  هو  ما   ■
االن؟

□ غري معروف. امللفات موجودة داخل املوقع 
الثانية  بعد  اال  فتحه  لنا يف  االلكرتوين وال يحق 

عرشة من اليوم الثامن والعرشين.

ضعيفا  يكون  قد  االغذية  عىل  الرقابة  دور   ■
بسبب نقاط الضعف يف مراسيم تطبيق الهيئة؟

ووضعه   2003 سنة  حارضا  كان  القانون   □

وقد  به.  فخورا  وكان  فليحان  باسل  الوزير 
حدد دور الهيئة و االدارات املعنية بالتفصيل. 
اخرى  اىل  نيابية  لجنة  من  القانون  وتنقل 
بسبب التدخل السيايس. هنا دخلت السياسة 
الغذاء ولعبت دورا مؤثرا يف عدم  اىل سالمة 
اقرار الهيئات الناظمة يف بعض الوزارات كمثل 
وزارة الطاقة واالتصاالت. ولهذه الهيئات تقنيا 
سلطة مهمة ومن املفرتض ان تشكل من تقنيني 
وليس من محسوبيات خصوصا واننا نتحدث 
عن مياه وكهرباء واالن سالمة غذاء. خصوصا 
وان مثل هذه القطاعات تجذب املستثمرين 
معلوماتهم  عىل  الحصول  يف  يأملون  الذين 
من خرباء وليس من سياسيني. علام ان للوزير 
حق التوقيع ولكنه يتغري والهيئة تبقى. الهيئة 
تحتاج اىل خرباء يف املجاالت الطبية والزراعية 
فعال  ارتضينا  اذا  والبذار.  واملياه  واملختربات 
الغذاء  رضبنا  قد  نكون  سياسية  تكون  بأن 
واملواطن واالقتصاد وما تبقى من ثقة ببعض 

املؤسسات.

االختصاص  وجهات  تعدد  ان  تعتقد  اال   ■
تضعف الرقابة؟

التي  فهي  موجودة  الهيئة  دامت  ما  ابدا.   □
ستضع هيكلية العمل مع الوزارات املعنية.

مؤسسات  مع  الصالحيات  تضارب  عن  ماذا   ■
اخرى كمؤسسة املواصفات واملقاييس؟

□ ال تستطيع هيئة سالمة الغذاء اال اخذ عمل 
مؤسسة املواصفات واملقاييس يف االعتبار، و هي 
من اهم املؤسسات املوجودة. خصوصا وان هذه 
واملواد  السلع  لكل  مواصفات  تصدر  املؤسسة 

االستهالكية والغذائية ولكل القطاعات. 

املواد  مع  الهيئة  تتعامل  ان  ميكن  كيف   ■
الغذائية املستوردة او املهربة مثال؟
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املنشأ  شهادات  وفق  معها  التعامل  يجب   □
وتزويد السلطات الجمركية التعليامت املطلوبة 
عملية  وانها  خصوصا  املستوردة،  املواد  ملراقبة 
تقنية دقيقة النها ستتعامل مع مواد مستوردة 
من افريقيا كالسمك مثال او اللحم املستورد من 
عدد من البلدان وغريها. لذلك تعمد الهيئة اىل 
واالدارات  الوزارات  كل  يف  عملها  يف  التنسيق 

الرسمية.

االدارات  بني  التنسيق  عملية  ان  تعتقد  اال   ■
واملؤسسات املولجة بالرقابة ستقع يف االزدواجية 

ما يؤدي اىل تشتت الرقابة؟
ستطلب  عملها  الهيئة  تبدأ  عندما  اطالقا.   □
تعديل بعض القوانني. واذا اراد اصحاب السلطة 
اىل  فعال  الوصول  ونواب  ووزراء  سياسيني  من 
الهيئة  لهذه  يسمحوا  ان  يجب  الغذاء  سالمة 
بالعمل، خصوصا وان دورها ال يسمح لها مطلقا 
ومع  الغذاء  مع  تتعامل  النها  السيايس  بالعمل 
يتعاملوا  ان  يجب  لذا  فقط.  املواطن  لقمة 
عن  الدفاع  ارادوا  اذا  اما  تامة.  بايجابية  معها 
فيعني  الصالحية،  هذه  مس  ومنع  صالحياتهم 

ذلك بالنسبة ايّل "رضب فساد". 

■ كيف ميكن مراقبة مراحل السلسلة الغذائية 
من الحقل اىل املائدة او من املصنع اىل املستهلك. 

هل يف استطاعة الهيئة القيام بذلك؟
□ الرقابة تنقسم اىل قسمني: محيل وخارجي. 
عند  الخبز  رغيف  مثال  مراقبة  الهيئة  عىل 
كان  اذا  املستهلك.  اىل  يصل  ان  وقبل  جهوزه 
يتمتع باملواصفات املطلوبة يسمح باستهالكه، 
اما اذا كانت املواصفات غري مطابقة فتذهب 
اىل املصدر وهو القمح املستورد. عندما يكون 
الهيئة  عىل  لالستهالك  صالحا  النهايئ  املنتج 
وقف  فعليها  صالح  غري  كان  اذا  اما  اعتامده، 
انتاجه حتى تتأكد من سالمته من دون ان تثري 

الرعب لدى املواطنني.

■ وزارة التنمية انشئت بهدف االصالح االداري، 
فاين هي اليوم من ملفات الفساد االداري مثال؟
املوجودة  الوزارات  اهم  من  التنمية  وزارة   □
للشؤون  دولة  وزير  مكتب  انها  ومبا  لبنان.  يف 
اصالحية  دراسات  بوضع  تقوم  فهي  االدارية، 
لوزارات وادارات رسمية بتمويل دويل )االتحاد 
االورويب، البنك الدويل، الصندوق العريب( وترسل  
اىل كل وزارة معنية. لكن ميكن اال تطبق هذه 

الوزارة الدراسة، وهي غري مرغمة عىل ذلك.

■ وما هو املطلوب لتنفيذ الدراسات؟
من  سلسلة  هناك  دراسة  اي  وضع  قبل   □
كاالتحاد  املانحة  الجهات  مع  تتم  االتصاالت 
بكل  الدراسة  هدف  لرشح  مثال  االورويب 
تفاصيلها. فمثال قانون تبسيط املعامالت االدارية 
طويلة،  درس  بفرتة  مر  للمستثمرين  تسهيال 
وكانت وزارة السياحة النموذج االول ملثل هذه 
الدراسة. بعد جهد كبري من خرباء البنك الدويل 
وعمل استغرق نحو سنتني وضع املرشوع. لكن 
القوانني.  بعض  تعديل  يجب  متكامال  يأيت  يك 
الوزراء  جميع  اىل  التعديل  مرشوع  ارسال  بعد 
واالطالع عىل املالحظات التي وضعوها، يتحول 
تعقيدها.  اىل  االجراءات  تبسيط  من  املرشوع 
فكيف ميكن  االن،  عالقا حتى  يزال  ال  املرشوع 
من  الكم  هذا  ظل  يف  املطلوب  االصالح  اجراء 

التعقيدات؟ 

■ قامت وزارة التنمية بورشة كبرية عىل مستوى 
مرشوع  اصبح  اين  الحكومية.  االدارات  مكننة 

الحكومة االلكرتونية؟
االدارات  من  العام  لالمن  العامة  املديرية   □
للحصول  معنا  تتعامل  التي  القليلة  الرسمية 
حاليا  تعتمد  وهي  االلكرتونية،  الحكومة  عىل 
يف  خدمة   20 اىل  رفعها  امكان  مع  خدمات   5
خطوات  ايضا  حققت  الزراعة  وزارة  املستقبل. 
بعد  ترضرت  عدة  خدمات  لكن  جدا،  مهمة 
انفجار السفارة االيرانية، نعيد حاليا العمل بها. 
يف هذا السياق مثة تعاون ايضا مع وزارة الصناعة. 
اال ان املشكلة تكمن اليوم يف املرسوم الذي ينص 

ترتبط  االلكرتونية  الحكومة  بوابة  ان  عىل 

وزير التنمية االدارية نبيل دو فريج.

اذا تحولت هيئة سالمة 
الغذاء سياسية نضرب 

املواطن والغذاء واالقتصاد 
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األقتصاد

بوزارة التنمية االدارية، وهي املسؤولة عنها، 
وهي الرابط الوحيد مع كل الوزارات. الهدف من 
املرسوم اصال تسهيل عمل املواطن، عرب الدخول 
اىل  الدخول  من  بدال  موحد  الكرتوين  رابط  عىل 
عدد من الروابط للحصول مثال عىل اخراج قيد 
من  بدال  اخرى.  معاملة  اي  او  عديل  سجل  او 
ان يدخل عىل رابط كل وزارة يدخل عىل رابط 
موحد، وهو الذي يدخل اىل كل االدارات وتؤّمن 
بواسطته املعاملة املطلوبة. يف املقابل اراد وزير 
االمتحانات  نتائج  اصدار  بوصعب  الياس  الرتبية 
الرسمية الكرتونيا، فتم بالتعاون مع وزارة التنمية 
وضع املرشوع خالل شهر. وجرت املناقصة وفق 
الهبة  اموال  ودفعت  بشفافية،  الرشوط  دفرت 
الوزير بوصعب  النتائج يف حينها. وقام  واعلنت 
بتهنئة فريق العمل يف وزارة التنمية الذي ارشف 

عىل املرشوع. 

يف  الخطوات  اوىل  التنمية  لوزارة  كانت   ■
االتحاد  مع  وتعاونت  النفايات  ملف  معالجة 

االورويب، فامذا حققت؟

منطقة  يف  اولها  املشاريع  من  عددا  حققت   □
الشوف حيث اعادت تشغيل معمل السويجاين 
تتوىل  لبنانية   - فرنسية  رشكة  اىل  تلزميه  عرب 
خمس  مدة  العمل  عن  توقف  بعدما  تشغيله، 
سنوات، ومعمل خربة سلم الذي يستوعب 10 
طرابلس  معمل  كذلك  وسنفتتح  يوميا.  اطنان 
نفسها  الرشكة  عىل  ايضا  املناقصة  رست  بعدما 
ستنتج  وهي  يوميا  طن   500 يستوعب  وهو 
املستعملة   RDF مادة  التسبيخ  اىل  باالضافة 
للعوادم  الالزم  املطمر  توفري  مع  بيئي،  كوقود 
 .2017 عام  مطلع  فيه  العمل  سيبدأ  معمل  يف 

ومشمش  والخيام  كسار  يف  معامل  ايضا  هناك 
قدرة  يوميا.  اطنان   10 منها  كل  وقدرة  عكار 
بعال  عني  ومعمل  يوميا،  طنا   77 املنية  معمل 
يوميا  بعلبك 150 طنا  يوميا، ومعمل  180 طنا 
وهو يعترب من احدث املعامل يف الرشق االوسط. 
اما معمل النبطية )250 طنا يوميا( فهو يوازي 
معمل بعلبك، وهناك ايضا معمل قربيخا بقدرة 

25 طنا يوميا. 
 21 بهبة  حظيت  التي  املستقبلية  املشاريع 
ستشمل  االورويب،  االتحاد  من  دوالر  مليون 
وبنت  البرتون  الكورة،  الضنية،  زغرتا،  مناطق 
جبيل. وقد ارسلنا كتبا اىل البلديات نشري فيها اىل 
ان من يستويف رشوط االتحاد االورويب للحصول 
عىل هبة، عليه تحضري امللفات املتعلقة بوجود 
النفايات  وكمية  البيئي  االثر  دراسة  مع  االرض 
اتحاد  لكل  بـ40 طنا  اصال  املستوعبة واملحددة 
يف  املشكلة  لحل  قامئة  تحضريات  مثة  بلديات. 
منطقة كرسوان، واتصاالت مع بلدية بيت شباب 
باقامة  لها  تسمح  كبرية  مساحات  متلك  التي 

معمل للنفايات.

سنفتتح معمل طرابلس 
الذي يستوعب 500 طن 

من النفايات يوميا

نجحت وزارة التنمية االدارية يف خطوات رئيسية ملعالجة ملف النفايات.
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شّد الحبال إنطلق بين طرفي اإلنتاج والحكومة
الرواتب واألجور ليست أرقامًا، بل مسؤوليات

األقتصاد

طرح زيادة الحد االدىن لالجور جاء كرد فعل عفوي تلقايئ عىل رصخة املواطنني من 
تآكل قدرتهم الرشائية بفعل ارتفاع اسعار السلع واملواد االستهالكية. ذهب البعض 
اىل حد املطالبة برفع الحد االدىن لالجور اىل ارقام وصلت اىل مليون و500 الف لرية. 

كأن هذا البعض ال يريد ان يصدق ان هذا القرار لن يتخذ قريبا

الحد  رفع  امكان  العمل  وزير  طرح   ■
مليون  ونصف  مليون  اىل  لالجور  االدىن 
هذا  طرحه  يف  استند  ماذا  عىل  لرية، 

الرقم؟
االجتامع  خالل  العمل  وزير  اوضح   □
يهدف  مل  انه  املؤرش  لجنة  عقدته  الذي 
اىل رفع الحد االدىن اىل الرقم الذي طرحه 
عفويا. بل قال لو كانت االحوال طبيعية 
كان  ومزدهر،  طبيعي  االقتصاد  ووضع 
هو  كام  الرقم.  هذا  مثل  اعتامد  ميكن 
يكفي  ال  اليوم  االدىن  الحد  معلوم، 
اقتصادية  كهيئات  ونحن  العامل، 
اصحاب  لكن  الواقع.  بهذا  اقتناع  عىل 
صعبة  ظروفا  حاليا  يواجهون  العمل 
املؤسسات  بعض  هناك  مؤسساتهم.  يف 
والدليل  عاملها،  ورّسحت  ابوابها  اقفلت 
املقدمة  الشكاوى  عرشات  ذلك  عىل 
االجراء.  هذه  بسبب  العمل  وزارة  اىل 
بامتناع  محصورة  ليست  املشكلة 

االدىن،  الحد  رفع  عن  العمل  صاحب 
الحد  رفع  نعيشها.  التي  االوضاع  يف  بل 
االدىن هو حرصا من واجبات الدولة، اما 
تحديدها  امر  فيعود  االجر  شطور  بقية 
معايري  وفق  املؤسسات  اصحاب  اىل 
االدىن  الحد  ارقام  والكفاية.  االنتاجية 
الن  للبحث  تطرح  مل  تداولها  تم  التي 
ما  عىل  بذلك،  يسمح  ال  الحايل  الوضع 

اكد وزير العمل.

■ لكن الهيئات االقتصادية تعرتض دامئا 
عىل زيادة االجور؟

حول  معينة  نظر  وجهة  للهيئات    □
دراسات  عىل  مبنية  وهي  االمر،  هذا 
ومؤرشات تؤكد ان زيادة االجور ليست 
انها  بل  االجتامعية،  املشكلة  حل  هي 
االجور  ترتفع  ان  ما  املربد.  يلحس  كمن 
تبدأ  عنها  الحديث  يبدأ  عندما  حتى  او 
املفرتض  من  لذلك  االرتفاع.  يف  االسعار 

ملع: العض على الجرح
حتى تنجلي االوضاع 

املشكلة ليست محصورة 
باصحاب العمل، بل في 
االوضاع التي نعيشها 

نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة يف بريوت 
وجبل لبنان محمد ملع. 

االتحاد  بني  التصادم  يظل  ان  العبث  من 
االقتصادية  والهيئات  والحكومة  العاميل 
التطلع  االجور، يف وقت يجب  عىل مستوى 
القضايا  كل  يتناول  عميق  اصالح  اىل  فيه 

لن  وعندئذ  والخاص،  العام  املستويني  عىل 
االجور، وهي حتمية، مشكلة  تعود مشكلة 

املشاكل. 
فيام دعا نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة 

يف بريوت وجبل لبنان محمد ملع عرب "االمن 
العام" الجميع اىل "العض عىل الجرح" حتى 
تّلمس  قبل  واقليميا  داخليا  االوضاع  تنجيل 
قريبة  زيادة  اي  نافيا  املستقبل،  طريق 
العام  العاميل  االتحاد  رئيس  اكد  لالجور، 
لزيادة  املناسب  الوقت  انه  غصن  غسان 
رواتب املوظفني والعامل واجورهم، يف ضوء 
املحلية  باالسواق  املمسك  الحاد  االنكامش 

بفعل انعدام القدرة الرشائية.



مقال

"مال وقف"
 يف االول من كل شهر يقرع بايب جايب كهرباء لبنان، فادفع الفاتورة مع ابتسامة 
عريضة النها تكون عادة متواضعة. بعد قليل يطل جايب املولد الكهربايئ فاسدد 
ومعه  الكهربايئ  املصعد  مولد  جايب  يتبعه  ثم  االمرييك.  بالدوالر  الكبرية  فاتورته 
فادفع...  االنرتنت  بطاقة  وبعده  فادفع.  الدش  جايب  خلفه  يأيت  فادفع.  الفاتورة 
الخليوي  فاتورة  اما  املنزل.  هاتف  فاتورة  فاسدد  "اوجريو"  اىل  رأسا  اتوجه 
الذي يصبح بعد كل هذه  فيسددها املرصف مبارشة من توطني معايش الشهري 
البلدية  املبنى ورضيبة  ادفع صيانة  ان  قبل  بهيكل عظمي،  اشبه  القاتلة  السهام 

ورسم املياه.
هذا عدا عن الرضيبة التي ادفعها عىل البنزين، وايضا رضيبة TVA املركبة التي 
تبدأ عىل حبة النب يف الربازيل لتنتقل اىل التاجر الكبري، فالتاجر الصغري، فالشاري 

املمسوح، واخريا محتيس القهوة!
كلها اموال من تعبي، انا املكلف. فجأة نسمع بتالعب باملليارات يف مالية الدولة. 
اصابع االتهام من جهة اختصاصية وليس من جهة سياسية،هي ديوان املحاسبة. 
انا املكلف املسكني، املقهور بسبعني مليار دوالر دينا عىل دولتي ورقبتي وكتفي 
واملياه  والخليوي  واالنرتنت  والدش  الكهربايئ  التيار  عنه  ُيقطع  من  انا  وركبتي. 

والهاتف اذا تأخر عن الدفع. 
انا املواطن البسيط املسحوق براتب ال يطعم عصفورا يف قفص، تراين من الساكتني 
بعدما كنت من الصابرين. ارقام املليارات من الدوالرات تتهاوى من خزانة دولتي 

اىل جيوب املنتفعني من دون اي محاسبة.
من املعروف ان يف االدارات العامة تجاوزات كثرية ومخالفات ال تحىص وال تعد. 
اي  ويف  رصفت  اين  معرفة  دون  ومن  حق،  وجه  غري  من  رصفت  اموال  هناك 
مع  الخاصة؟  الحسابات  يف  ام  العامة  الحسابات  يف  هي  هل  دخلت.  حسابات 
ذلك، فاملحاسبة مل ولن تأيت ما دامت السياسة تلعب دورها يف تحييد مصري كل 

مخالفة.
عائلة  عنه  الوفاة حتى، وتسأل  بعد  عليه  يحاسب  "مال وقف".  العام هو  املال 
فيها  التي جرى  االدارات  املسؤولني يف  الوقف. هل سيتم محاسبة  ادار هذا  من 

التالعب باملال العام؟
العناية  اىل  االجتامعي دخل  والوضع  غيبوبة،  االقتصادي يف  الوضع  ان   عدا عن 
ال  الدوامة حيث  نعيش ضمن  فاننا  القلق،  مرحلة  ولج  االمني  والوضع  الفائقة، 

امن وال اقتصاد وال حياة مريحة. املهم صار "عندنا مناعة".
املواطن قلق، ويعيش اليوم تحت الضغوط املعيشية واالجتامعية: انقطاع التيار 
الدولة  غياب  نفايات،  ازمة  الحرارة،  درجة  يف  ارتفاع  املياه،  يف  نقص  الكهربايئ، 
بالعجز  االحساس  اىل  ـ  املشكالت  هذه  تؤدي  وغريها.  عنف،  مظاهر  والقانون، 
والغضب  باليأس  نفيس،  بضغط  الشعور  اىل  ـ  تغيري  إحداث  عىل  القدرة  وعدم 

ورسعة االنفعال.
"الحياة حلوة بس نفهمها". 

نحن من الذين ال يفهمون شيئا يف هذا البلد. لكننا نأمل يف الوصول اىل خواتيم 
سعيدة. ونحن يف االنتظار. 

عصام شلهوب

الرقابة والتفتيش ملنع هذا  توفري اجهزة 
ستفقد  زيادة  اي  وان  خصوصا  االجراء، 

قيمتها مع زيادة االسعار.

الهيئات  تضم  اال  االسعار؟  يرفع  من   ■
واصحاب  وصناعيني  تجارا  االقتصادية 

مهن؟
االجور  زيادة  يسبق  بأن  اطالب  انا    □
االسعار  عىل  بالرقابة  فيها  بحث  اي  او 

الهيئات. الذاتية من  الرقابة  وخصوصا 

■ هل يعقل ان تراقب الهيئات ذاتها؟
□ ألن هذا االمر لن يحصل، يجب تفعيل 
علام  بواجبها،  القيام  و  الرسمية  الرقابة 
وما  للمراقبة،  كافية  فرقا  متلك  ال  انها 
واحد،  ملراقبة حّي  يكفي  هو موجود ال 

فكيف مبراقبة كل االسواق .

االنتاج  طريف  بني  التفاهم  عن  ماذا   ■
حول املوضوع؟

الهيئات  بني  اليوم  القائم  التفاهم   □
جيد،  العام  العاميل  واالتحاد  االقتصادية 
سابقا  يهدد  كان  االتحاد  وان  خصوصا 
لكن  واالرضابات.  الشارع  اىل  بالنزول 
االتحاد  كان  املؤرش  لجنة  اجتامعات  خالل 
االقتصادية  الظروف  لكل  تفهام  يبدي 
لواقع  تفهام  ابدى  وكذلك  نجتازها،  التي 
فائدة  ال  بأن  اقتناع  عىل  وهو  املؤسسات. 
من زيادة اجور يقابلها اقفال للمؤسسات، 
التي  البطالة  نسب  ارتفاع  اىل  يؤدي  ما 
يف  مخيف  عنرص  البطالة   .%34 قاربت 
ليس  الشباب  هجرة  اىل  وتؤدي  املجتمع، 
العامل،  دول  كل  اىل  بل  الخليج،  دول  اىل 
يف  متر  اليوم  الخليج  منطقة  ان  باعتبار 
بسبب  صعبة  نقل  مل  ان  دقيقة  اوضاع 
النفط ونظرا اىل تراجع اعامل  تدين اسعار 
الرشكات فيها. ونظرا ايضا اىل عودة العامل 

الفنيني املهرة اىل لبنان من دون عمل.

■ امل ندخل يف مرشوع تصحيح االجور؟
اجتامعات  مثة  ذلك.  اعتقد  ال   □
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لكن  اجتامعي،  حوار  وهناك  ستعقد 
يف  صعوبة  هناك  القائم  الوضع  ظل  يف 

الولوج اىل مثل هذا االمر.

املؤرشات  دراسات  وضع  بارشتم  ■ هل 
الحقا؟ لبحثها  متهيدا 

املركزي  االحصاء  مديرية  وضعت   □
بعض  مع  اليها  االشارة  ومتت  مؤرشاتها 
املالحظات. كان هناك تفهم الرقام هذه 
الدراسة، عىل امل درسها بدقة مستقبال 

من جميع االطراف.

اللبنانية  املؤسسات  ان  املالحظ  من   ■
واعتامد  اللبنانيني  العامل  رصف  بدأت 
السوريني، هل هذا االجراء هو نوع من 

التهرب من دفع متوجباتها؟ 
لها  املؤسسات  وان  ممكن، خصوصا   □
حرية الترصف. لكن املوضوع ال يتعلق 
االف  هناك  السوريني.  بالعامل  حرصا 
اليوم  تنافس  التي  السورية  املؤسسات 
يف  منترشة  وهي  الوطنية،  مؤسساتنا 

مطاعم،  القطاعات،  ومن  املناطق  كل 
افران  صناعية،  تجارية،  مؤسسات 
يقوم  التفتيش  فهل  املهن.  انواع  وكل 
السوري  العامل  تجاهها؟  بواجباته 
اىل  نظرا  اللبنانيني  العامل  ينافس 
تكلفة  عىل  يؤثر  ما  اجره،  انخفاض 
لديها  التي  تلك  وخصوصا  املؤسسات 

جيش من املوظفني.

■ هل ميكن ان تتوصل لجنة املؤرش اىل 
توحيد االفكار التي ستطرح حول زيادة 

االجور؟
التفاهم  ان  وطاملا  ذلك،  يف  نأمل    □
انه ميكننا  اعتقد  االنتاج،  قائم بني طريف 
وطبعا  املطلوب.  الحل  اىل  التوصل 

للدولة دور يف هذا الحل.

■ ما هو دور الدولة؟
االجتامعية ومراقبة  التقدميات  زيادة   □
اليوم  االسعار واالقساط املدرسية. لكنها 
بالتحرك،  لها  يسمح  وضع  يف  ليست 

وضعا  تاليا  تعيش  ال  واملؤسسات 
بصورة  اليوم  املطلوب  لذا  طبيعيا. 
استثنائية العض عىل الجرح حتى تنجيل 
عىل  نحافظ  زلنا  ال  اننا  رغم  االوضاع. 
معمول  هو  مام  افضل  لالجور  مستوى 
ال  مؤسساتنا  االقليمي،  املحيط  يف  به 

تعمل. تزال 

■ الوضع االقتصادي اىل اين؟
وقد  صعب،  االقتصادي  املوضوع   □
فيها  مير  التي  املراحل  اخطر  اىل  وصلنا 
تراجع،  اىل  التصدير  اللبناين.  االقتصاد 
يرتفع.  العام  الدين  منخفض،  االنتاج 
عجزه،  يواصل  املدفوعات  ميزان 
الشلل  من  حال  يف  العقاري  والقطاع 

مشلولة. السياحية  والحركة 

■ والحل؟
عندما  املنطقة.  بواقع  يتعلق  الحل   □
تستقر االوضاع يعود االزدهار. ونحن يف 

االنتظار.

■ هل دخلنا يف اجواء تصحيح االجور؟
باعتبار  االجور  تصحيح  مدار  يف  دخلنا   □
الذي  لالتفاق  وفقا  تصحح  مل  االجور  ان 
االقتصادية،  الهيئات  وبني  بيننا  جرى 
لنسب  وفقا  دوريا  بتصحيحها  والقايض 
ونسب  املعيشة  غالء  معدالت  تغري 
التضخم. لو نفذ ما اتفق عليه، ملا وصلت 
 %37 اىل  اليوم  االجور  تصحيح  نسبة  اليه 
العام،  العاميل  االتحاد  بها  يطالب  والتي 
املركزي وهو  االحصاء  تقارب مؤرش  وهي 
التفاوض،  سكة  عىل  املوضوع   .34%

اىل  يحتاج  االمر  هذا  ان  نعرف  اننا  مع 
نعالج  ان  نحاول  نحن  حقيقي.  "كباش" 
عالقة  له  االول  عاملني،  خالل  من  االمور 
بالرضائب  يتعلق  والثاين  االجور  بتصحيح 

غري املبارشة.

الشعب  فئات  بني  املساواة  عن  ماذا   ■
اىل الرضائب؟ بالنسبة 

اقل بكثري مام يدفعه  الغني  □ ما يدفعه 
املداخيل  بحجم  قياسا  العادي  املواطن 

الطرفني. لدى 

غصن: دخلنا مدار تصحيح االجور
واالمر يحتاج الى "كباش"

■ هل مدار تصحيح االجور واسع؟
□  بالطبع ال، بقدر ما نندفع يف بحث 
حل  اىل  الوصول  من  نقرتب  املوضوع 
زيادة  نسبة  حول  مشرتك  قاسم  واىل 

االجور. 
جميع  طاول  االسعار  ارتفاع  ان  علام 
واملواد  والنقل  التعليم  القطاعات، 
توزيع  اعادة  خالل  ومن  االستهالكية. 
وتكلفة  جهة  من  االستهالكية  السلة 
هناك  االجتامعية  والتقدميات  املعيشة 

فرق شاسع.
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تمكنا من مضاعفة 
االجور بنسبة %119، 

وهي ليست كافية

رئيس االتحاد العاميل العام غسان غصن.

غالء  مؤرشات  يف  تقارب  هناك  هل   ■
والهيئات  العاميل  االتحاد  بني  املعيشة 

االقتصادية؟
فوجئوا  العمل  اصحاب  بعض  ال،  □ طبعا 
مديرية  من  املطروحة   %34 بنسبة 
يف  الضغط  وحاولوا  املركزي،  االحصاء 
التضخم.  السنوية يف  االرقام  اعتامد  اتجاه 
وضع  رسمي  رقم  املركزي  االحصاء  رقم 
ارحب  ال  انا  مستفيضة.  دراسة  من خالل 
عليه  البناء  ميكننا  لكن  الرقم،  بهذا 
خصوصا وانه قريب جدا من رقم االتحاد، 
التي من  الحكومة  والتفاوض يف شأنه مع 
الرسمي، ومع  اعتامد رقم جهازها  واجبها 
العمل للوصول اىل رقم ال يحمل  اصحاب 
اكرث  اعباء   االجتامعي  والوضع  االقتصاد 

مام هي عليه اليوم.

الحد  رفع  العمل  وزير  طرح  عن  ماذا   ■
لرية؟  مليون  لرية ونصف  مليون  اىل  االدىن 

وهل تراجع عن هذا الطرح؟
الحوار  سبيل  العمل  وزير  يسلك   □
طرحه  الذي  والرقم  نتيجة،  اىل  للوصول 
عىل  ُبني  انه  اعتقد  عدم.  من  يأت  مل 
العمل  وزارة   لدى  موجودة  مؤرشات 

الواقع املعييش. وعىل 

مبدأ  دامئا  يطرح  العاميل  االتحاد   ■
املفاوضات  يف  لكنه  االجتامعية،  العدالة 
هي  ما  يطرحه،  عام  بعيدة  بارقام  يرىض 

اسباب ذلك؟
□  خالفا الي اسلوب اعتمد سابقا ويقوم 
عىل الحصول عىل كل يشء او ال يشء. لكن 
بنسبة  االجور  مضاعفة  من  متكن  االتحاد 
119% وهي ليست كافية، وذلك منذ عام 
التي  املطلبية  .القاعدة  اليوم  حتى   2007
التي  هي  وطالب"  "خذ  سياسة  تعتمد 
النقابية  الحركة  اوضاع  تحسني  اىل  تؤدي 
يف  االستمرار  رشط  العاملية،  وقواعدها 
هذه الحركة. اما اعتامد القاعدة االنقالبية 
رقم  وضع  ان   مطلب.  اي  تحقق  فلن 

اسلوب  حل  اي  اىل  به  الوصول  دون  من 
العاميل  االتحاد  لوال  افضل.  فايهام  فاشل، 
العام الذي طرح موضوع االجور ملا كانت 
نتهم  مل  ولو  ورواتب،  رتب  سلسلة  هناك 
وضعت  قد  السلسلة  لكانت  بالخيانة 
مشارف  عىل  اليوم  نحن  التنفيذ.  موضع 

زيادة اجور جديدة.

ترتفع  االجور  موضوع  يطرح  عندما   ■
االسعار بال مربر. اي ان الزيادات التهمت 
كل ما يتقاضاه املواطن حاليا؟ َمن يتحمل 

املسؤولية؟ 
تراقب  دولة  وجود  يتطلب  االمر   □
اجهزة  خالل  من  وتالحق  وتحاسب 
مرورا  البلدية  من  تبدأ  شاملة،  رقابية 
يف  الرقابة  اجهزة  اىل  وصوال  باملحافظات 
كل وزارة. مثال ذلك بسيط جدا، االقساط 
عندما  دراماتيكيا  ارتفعت  التي  املدرسية 
علام  والرواتب  الرتب  سلسلة  طرحت 
هذا  راقب  َمن  االن.  حتى  تقر  مل  انها 
دون  من  املدارس  اعتمدته  الذي  التدبري 
االجهزة  من  مفقودة  الرقابة  حق؟  وجه 

الرسمية. واالدارات 

اىل  يعود  الرقابة  انعدام  ان  تعتقد  اال   ■
فيه  يجوز  الحر"  "االقتصاد  سياسة  اعتامد 

مثل هذا االمر؟
منها.  نعاين  التي  املشكلة  لّب  انه   □
التفلت  يعني  الحر  االقتصاد  هل  لكن 
عنوان  تحت  املتوحشة؟  والليربالية 
العرض والطلب يتم "مص" دم املستهلك، 
والطلب؟  للعرض  مفتوحة  اسواقنا  وهل 
مفتوحة.  اسعارا  يعني  ال  الحر  االقتصاد 
الذي   177 رقم  القرار  تطبيق  فقط  علينا 
الجملة  اسعار  عىل  الربح  نسب  حدد 
ونصف الجملة واملفّرق، فلامذا ال يطبق؟

االقتصادية  الهيئات  تجاوب  عن  ماذا   ■
مطالبكم؟ مع 

معروف،  تاريخيا  الهيئات  موقف   □

عىل  نحن  ملطالبنا.  النتزاع  هي  واملعركة 
بأن  نقبل  لن  لكن  للحوار،  استعداد 
معركة  اىل  نتجه  نحن  جيوبنا.  من  ندفع 
رفع  ثم  ومن  باملفاوضات  تبدأ  حقيقية 
اىل  وصوال  والتهديد  املطالب  سقف 
االرضاب. نحن نرفض اليوم كل االدعاءات 
العامل  يعتمدون  بها. هم  يتذرعون  التي 
والسياحة  والصناعة  النقل  يف  السوري 
الحرفية  واملهن  والسوبرماركت  واملطاعم 
القطاع  ننىس  ان  دون  من  والبناء، 
لغة  تعلم  اليوم  اللبناين  عىل  الصحي. 
التفاهم  من  يتمكن  حتى  اضافية  اجنبية 
من  القادمني  واملمرضني  املمرضات  مع 

رشق آسيا.

■ مباذا تعد العامل؟
□ بالقول ان معركة تصحيح االجور بدأت 
االيجايب، وعند  الحوار  نعتمد  اليوم  ونحن 
الحوار ميكن ان نلجأ اىل لغة  انقطاع لغة 
البكم. هناك جلسة للحوار املستدام قريبا 

ملقاربة املواضيع من كل جوانبها.
ع. ش
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اإلقتصاد يعاني، والدين العام يرتفع، والموازنات غائبة
بيفاني: مكافحة الفساد قاعدة ثابتة للمستقبل

وبطيئة،  تزال  ضعيفة  ال  عليه.  ما هي  اللبناين مستمرة عىل  االقتصاد  مؤرشات 
املحلية  املؤرشات  وفق  واالقليمية.  املحلية  السياسية  السلبيات  تراكم  من  تعاين 
والدولية، كل القطاعات تعاين: من عقارات، اىل صناعة، اىل صادرات وتراجع وخلل 
الفساد  ملفات  وتراكم  العامة  املديونية  ارتفاع  مع  للدولة،  املالية  املؤرشات  يف 

وعدم اقرار املوازنات العامة 

عصام شلهوب

مكافحة  يف  خيارات  مثة  تكون  ال  ان  يجب 
الفساد. ومن املفرتض ان تكون صارمة ودامئة. 
املستويات  بلدا لديه هذه  ان  ليس من مربر 
من العجز والدين وتراجع االنتاجية واملضاربة 
التفرج  يف  يستمر  واملخاطر،  املرشوعة  غري 
عىل ملفات الفساد من دون ان يحرك ساكنا. 
آالن  املال  لوزارة  العام  املدير  اعلنه  ما  هذا 
مستويات  ان  كاشفا  العام«،  لـ»االمن  بيفاين 
نصل  ان  يستبعد  مل  الصفر.  تقارب  التضخم 
اىل االنكامش، وهو امر ال يتمناه اي اقتصاد. 

متشامئة  توقعات  عن  املال  وزير  تحدث   ■
تراكامت  بسبب  العامة  املالية  وضع  حول 

سلبية عىل االقتصاد. هل ميكن تحديدها؟
□ السلبيات عدة تبدأ بالوضع املايل الداخيل 
واالقتصادات  املالية  االسواق  اىل  وصوال 
اسايس  آخر  عامل  مثة  النمو.  ونسب  العاملية 
خصوصا  اقليميا،  املتفجر  الوضع  هو  ايضا 
االزمة السورية وما يرتتب من آثار سلبية عىل 

اللبناين. االقتصاد 
اسعار  انخفاض  ابرزها  اخرى  مؤرشات  هناك 
عىل  ذلك  وارتداد  العامل،  يف  االولية  املواد 
ومنها  عموما  االسواق  عىل  املالية  التدفقات 
النمو  نسب  خفض  وبالتايل  اللبنانية،  السوق 

باقل مام هو متوقع.

■ ما تأثري ذلك عىل املالية العامة؟
هناك  العامة  املالية  اىل  نصل  ان  قبل    □
اننا  هو  عنده،  التوقف  يجب  اسايس  امر 

الصفر. ميكن  تقارب  تضخم  مستويات  نشهد 
اىل  حاليا  والوضع  االنفاق  عدم  يوصلنا  ان 
االنكامش، وهو امر ال يتمناه اي اقتصاد. اما 
انخفاض  فهو  العامة،  املالية  عىل  ذلك  تأثري 
النمو  عدم  اىل  ومرده  االيرادات،  مستوى 
اىل  باالضافة  االستهالك،  مستويات  وتراجع 
الدستوري  والفراغ  الحايل  السيايس  الواقع 
اجراء  عدم  لجهة  او  رئيس  انتخاب  لجهة  ان 
الحايل،  الحكومة  وواقع  النيابية،  االنتخابات 
النواب. كلها عوامل ال  انتاجية مجلس  وعدم 
االستثامر  اىل  باملستثمرين  تدفع  وال  تطمنئ 

املريح.

■ يعني اننا فقدنا ثقة هؤالء املستثمرين؟
نتائج  والدليل  موجودة،  تزال  ال  الثقة   □
او  املال  وزارة  اطلقتها  التي  االصدارات 
هذه  لبنان.  مرصف  يجريها  التي  العمليات 
يف  استمراره  اجل  من  للبنان  جيدة  امكانات 
الدوالر.  وخصوصا  اجنبية  عمالت  استقطاب 
استقطاب  لقدرته عىل  بلبنان  ثقة  وهو دليل 
الرساميل املطلوبة. لكن هذه القدرة ال ترتجم 
فرص  وتأمني  للنمو  منتجة  استثامرات  حاليا 
من  وغريها  التحتية  البنى  وتطوير  العمل 

املشاريع الرضورية.

وزيادة  بالسندات  االكتتاب  ان  يقال   ■
الفوائد  اىل  مردهام  املصارف  موجودات 

املرتفعة عىل االصدارات وااليداعات؟
نظرنا  اذا  املشكلة.  من  صحيح  شق  انه   □

اثقاال عىل  قد وضع  نراه  الرضيبي  النظام  اىل 
االنتاج والعمل اكرث مام وضع عىل الريع. لكنه 
هذا  مبثل  سمح  الذي  الوحيد  العامل  ليس 
لبنان مقارنة  الوضع، والفوائد املعمول بها يف 
بنا كمرص  بلدان تحوط  به يف  مبا هو معمول 
املعقولة.  املستويات  ضمن  تبقى  وتركيا، 
السوق  بحجم  تتعلق  اخرى  مشكالت  مثة 
اليوم  للمستثمر  تسمح  ال  التي  اللبنانية 
باالضافة  استثامراته.  من  القصوى  باالستفادة 
اىل زيادة الصعوبات التي تواجه عملية تبادل 
املحيطة  والدول  لبنان  بني  والخدمات  السلع 

واملعوقات املوضوعة امام االسترياد.

ملساعدة  اجراءات  املال  وزير  طرح   ■
الجمركية،  الرسوم  زيادة  منها  العامة  املالية 
الحل  هو  هذا  فهل  الرضيبية.  وااليرادات 

االمثل؟ 
□ العبء الرضيبي يف لبنان ليس كبريا قياسا 
يجب  لكن  العامل،  يف  رضيبي  عبء  بأي 
توزيعه عىل نحو عادل. عندما يتم اللجوء اىل 
الثغر  اماكن  اصابة  يجب  الزيادة  هذه  مثل 
العبء  رفع  وليس  فقط  الرضيبي  النظام  يف 
بطريقة شاملة. وسد هذه الثغر يعني  اراحة 
عنه  اعلن  الذي  الطرح  اما  اللبناين.  املكلف 
سد  اي  املجال،  هذا  يف  فيصب  املال  وزير 
الرضيبي  العبء  رفع  اعتامد  وليس  الثغر 
ميكن  التي  االماكن  نعلم  كلنا  عشوائيا. 
تصحيح اوضاعها ونتائجها داخل الدولة، ومن 
الذي  االصالح  من  جزءا  تكون  ان  املفرتض 

تقوم به الحكومات.

ملفات  اىل  يتطرق  ان  ميكن  االصالح  هل   ■
يف  وقفها  ويساعد  تفتح  التي  والفساد  الهدر 

تحسني وضع ايرادات الدول مثال؟
يجب  الفرضيات.  نظرية  اىل  نصل  هنا   □
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املعتمدة  العامة  السياسة  امرين:  بني  التمييز 
الكهرباء  انتاج  كمثل املساعدة عىل ان ينتقل 
تكلفة  خفض  عىل  تساعد  آخر  اىل  واقع  من 
يتخذ  ان  وميكن  دامئة  سياسة  انها  االنتاج. 
مكافحة  اما  به.  العمل  ويتم  شأنها  يف  القرار 
وليست  وآين  مختلف  فامر  والفساد  الهدر 
القيام مبكافحتهام  الدولة  دامئة، وعىل  سياسة 
ارقامهام  معرفة  ميكن  ال  طاملا  باستمرار. 
هذه  تكون  ان  يجب  مستقبلية،  لسنوات 
املكافحة من الرضوريات وقاعدة ثابتة. ينبغي 
الفساد.  مكافحة  يف  خيارات  مثة  تكون  ال  ان 
اذ من املفرتض ان تكون صارمة ودامئة. ليس 
من مربر ان يستمر بلد لديه هذه املستويات 
من العجز والدين وتراجع االنتاجية واملضاربة 
غري املرشوعة واملخاطر، يف التفرج عىل ملفات 

الفساد من دون ان يحرّك ساكنا.

نهائيا،  امللفات  هذه  اقفال  اىل  سعي  مثة   ■
االمر  هل  مطلقة.  بشفافية  مجددا  والبدء 

صحيح واىل اي مدى ميكن اعتامده؟
□ ال معنى لعبارة مسامحة وان نبدأ مجددا 
عىل  املرء  يعتاد  عندما  النه  صحيح،  بترصف 

الصحيح.  الترصف  سلوك  ميكنه  ال  املسامحة 
القرارات  اتخاذ  عليه  الدولة  يف  ما  موقع  مثة 
متى  لكن  الترصفات.  هذه  مثل  تكرار  ملنع 
ميكن  بذلك.  الحد  علم  ال  االمر،  هذا  يتم 
تظهر  التي  للظروف  وفقا  فجأة  يحدث  ان 
ستصيب  مخاطرها  وان  خصوصا  حينها،  يف 
الجميع. ال احد يستطيع ان يتحمل التبعات، 
الفساد  اجواء  يف  البلد  يستمر  ان  ميكن  وال 
اتخاذ اي اجراء. هنا ستحل  والهدر من دون 

الكارثة عىل الجميع.

■ هل اقرتبنا من هذه الكارثة؟
لريتان  تنفق  ان  مجرد  اصال.  قامئة  الكارثة   □

عىل عمل ما يساوي لرية واحدة، انها الكارثة 
للمواطن  خدمة  انها  ذلك  معنى  ذاتها.  يف 
لتذهب العائدات اىل جيب املسؤول املستفيد 
الرضائب  زيادة  اىل  نلجأ  عندما  العملية.  من 
ونحن مل نغلق هذه االبواب، معنى ذلك اننا 
نأخذ من جيوب املواطنني ونكدس يف جيوب 
بني  التفاوت  زيادة  اىل  يؤدي  ما  البعض 
معدومة  فئات ستصبح  بني  املجتمع،  طبقات 
تحلق  وفئات  عليها،  االعباء  زيادة  خالل  من 
ومحمي  مرتاح  انه  يعتقد  من  الريح.  فوق 
الكيل  يفيض  عندما  النه  خطأ،  عىل  فهو 

سيُحل بطريق اليّك.

■ بعض هذه امللفات يحتاج اىل رأي وزارة 
عليها،  املوافقة  تتم  االحيان  وبعض  املال، 

ملاذا؟
االطالق  عىل  هنا  من  تخرج  ملفات  ال   □
لكن  الفساد.  شبهات  حولها  تحوم  كانت  اذا 
اللبناين يسمح، كام هو معروف، حني  النظام 
قرار  باتخاذ  معينة،  نقطة  اىل  االمر  يصل 
تضيع  وعندها  ملف،  اي  شأن  يف  جامعي 
املسؤولية الن الجميع قد وافق او مل يوافق. 
السؤال هنا يطرح نفسه: هل مثة من يستطيع 
املسؤولية  الن  ابدا،  ذلك؟  مسؤولية  تحمل 
اتخاذ  النظام  هذا  عىل  وبالتايل  جامعية، 
يبدو  يراقبها.  لتحديد املسؤولية وَمن  االجراء 
ان من الصعب الخروج من نظام يستفيد منه 
البعض يف االخذ  البعض، وعندما يستمر هذا 

املستمر لن يبقى يشء لتوزيعه.

اسباب  من  سبب  االنفاق  يف  الهدر  هل   ■
غياب املوازنة العامة؟

ميكن  ال  انه  الؤكد  اعود  ذلك.  اعتقد  ال   □
امللفات  تجمع  ان  قبل  الهدر  احجام  تحديد 
ويتم درسها. واذا ما ظهرت االرقام، اعتقد انه 
ستتم املحاسبة وستسرتد االموال. اما بالنسبة 
املوازنة فاملوضوع شارف خواتيمه،  اىل غياب 
كانت  البقاء من دون موازنة مهام  يجوز  وال 
االسباب، وهي رضورة دستورية النتظام عمل 

املؤسسات ولتنظيم التعامل باملال العام.

املدير العام لوزارة املال آالن بيفاين. 

ال خيارات في مكافحة 
الفساد، ويجب ان تكون 

صارمة ودائمة



74
عدد 37 - تشرين األول 2016

األقتصاد
العوام  موازنات  املال  وزارة  رفعت   ■
سابقة، ولكنها مل تقر بحجة عدم وجود قطع 
محاولة  اقرارها  عدم  ان  تعتقد  هل  حساب. 

للتغطية عىل الهدر؟
اليوم  لغاية  الحرب  منذ  للبنان  يكن  مل   □
بأن  نعلم  نحن  صحيح.  حساب  قطع  اي 
كانت  سابقا  مرت  التي  الحسابات  قطوعات 
غري صحيحة. فاذا كانت القصة شكلية، يعني 
ومن  خاطئ  حساب  قطع  اصدار  علينا  انه 
خالله اصدار املوازنة. هذا كالم معيب. اما اذا 
سلمنا جدال باننا كنا نصدر حسابات مغلوطة 
املوازنات،  اصدار  عن  منتنع  مل  ذلك  ورغم 
انه علينا االستمرار يف اصدارها.  فمعنى ذلك 
الحسابات  انجاز قطع  اليوم نعمل عىل  نحن 
وقد متكنا من اعادة تكوين اكرث من 85% من 

لبنان. حسابات 

■ متى تنتهي؟
□ ال احد ميلك الجواب.

■ ملاذا؟
املال  وزارة  متلكها  ال  املعلومات  ان   □
الوزارة  لدى  موجود  هو  ما  كل  الن  فقط، 
الباقي وهو حسابات  اما  فيه.  التدقيق  تم 

املحفوظات  من  تجميعه  فعلينا  القروض، 
واالعامر  االمناء  مجلس  ومن  الوطنية 
واملؤسسات  واالدارات  لبنان  ومرصف 
تنته  مل  كذلك  القروض.  عىل  حصلت  التي 
حسابات البلديات. فمن يتصور اننا نطابق 
العامة، علام  املالية  حساب الف بلدية مع 
دقيقة.  حسابات  متلك  بلدية  من  ما  انه 
هذا  نصف  من  االنتهاء  من  متكنا  ذلك  مع 
وسينتهي.  جبار  بعمل  نقوم  نحن  العدد. 
ولكن اذا مل ينته خالل هذين الشهرين هل 
نوقف اصدار املوازنات؟. ما نقوم به حاليا 
القول  ويؤسفني  للمستقبل،  تأسييس  عمل 
انه مل يكن موجودا يف السابق. عندما يصبح 
الدستورية،  النصوص  تخطي  السهل  من 
اننا  عىل  اشدد  صعبا.  املوازنة  اقرار  يصبح 
اوقاتها  وضمن  سنويا  العامة  املوازنة  نرفع 
املحددة. خصوصا واننا طورنا عمل املوازنة 
انظمة  املتوسط  املدى  عىل  منلك  فبتنا 
للنفقات واسرتاتيجيا للموازنات واسرتاتيجيا 
هو  اليوم  به  نقوم  ما  العام.  الدين  الدارة 

تحضري للمستقبل عندما تستقيم االمور.

■ ما هي نسبة الدين العام الحقيقية بالنسبة 
اىل الناتج املحيل؟

تنتهي  ان  ويفرتض   %142 حاليا  النسبة   □
السنة بنسبة اعىل تصل اىل %144.

■ وفوائد الدين هل يتم تسديدها؟
التمويلية  املتطلبات  تأمني  يف  مشكلة  ال   □

الدين. ملحفظة 

للقطاع  مرهونة  الدولة  اصبحت  هل   ■
املرصيف من خالل االستدانة املستمرة منه؟

□ كلمة مرهونة واسعة ومتشعبة الن مخاطر 
بالدول. نحن  القطاع املرصيف مرتبطة مبارشة 
حاليا امام مخاطر مشرتكة بني الدولة والقطاع 
فان  مشكالت،  الدولة  واجهت  اذا  املرصيف. 
املشكالت،  هذه  مثل  ستواجه  ايضا  املصارف 

والعكس صحيح.

■ ماذا عن سياسة الفوائد املرتفعة يف مقابل 
عىل  الرضيبة  نسبة  بخفض  املصارف  مطالبة 

االيداعات؟
ببلدان  قياسا  لبنان  يف  مرتفعة  فوائد  ال   □
اخرى. نحن نسعى بكل جهد اىل املحافظة 
بأن  دويل  اقرار  هناك  منخفضة.  فوائد  عىل 
وبتكلفة  االموال  جذب  يستطيع  لبنان 
يعيشها.  التي  املخاطر  مستوى  مع  مقبولة 
تكلفة  مثة  الرساميل،  تأمني  نريد  عندما 
معينة علينا تحملها، وهذه التكلفة تتضمن 
ضمن  االخرى.  واملخاطر  الدولة«  »مخاطر 
اعطاء  عن  التحدث  ميكننا  ال  االطار  هذا 
فوائد مرتفعة مقارنة ببقية الدول. طبعا، مبا 
الدين مرتفع، فمهام كانت نسب  ان حجم 
الفوائد متدنية ستبقى عبئا كبريا عىل ماليتنا 

العامة وعىل اقتصادنا.

امكانات  هناك  وهل  املستقبل؟  عن  ماذا   ■
لحلول رسيعة؟

حل  اي  لكن  متوافرة،  االمكانات  طبعا   □
ما  حاليا.  نفتقدها  التي  املعركة  اىل  يحتاج 
باتخاذ  يسمح  ال  الحكومة  هذه  وضع  دام 
القرارات الرضورية، علينا محاولة اعادة وضع 
وتقليص  الصحيحة  السكة  عىل  مؤسساتنا 

املفاعيل السلبية لالوضاع القامئة.
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الياس الرحباني النادم: 
إرتكبت أكبر غلطة في التاريخ

مقابلة

قطعة   900 اىل  وصل  غزير  فني  بانتاج  قهره  عن  الرحباين  الياس  الفنان  عّوض 
موسيقية وشعرية مل تبرص النور حتى اليوم. وقوفه عند املحطة منذ ثالثني عاما 
مل يكن فارغا، او من دون معنى. فهو يراجع مسريته ويحاسب نفسه ويعرتف بانه 

ارتكب اكرب غلطة يف التاريخ. وبسببها يعيش اليوم يف حال ندم

جوائز  سبع  الرحباين  الياس  الفنان  تاريخ  يف 
خالل   1969 عام  نالها  االوىل  عاملية.  موسيقية 
حفل اقيم يف اليونان حمل اسم لبنان فيه، لكنه 
اثر عودته اىل بلده عوقب بحسم 50 يف املئة من 
لقانون  وجود  ال  ألن  اللبنانية،  االذاعة  يف  راتبه 
يسمح له بتمثيل لبنان يف الخارج. رغم ذلك يعتز 

بتلك املرحلة التي عاش فيها اجمل ايام حياته. 
ال يرى يف الوقت الراهن افقا لنهضة فنية قريبة 
يف لبنان، معتربا ان الوضع يتطلب انتظار عرش 

سنوات.
الياس  الفنان  عاد  العام"  "االمن  مع  حوار  يف 

الرحباين اىل محطات من املايض، مع توقفه عند 
اسباب املشكلة الحالية يف عامل الفن املتدهور.

■ ما اسباب غيابك عن الساحة الفنية؟ هل يعترب 
الغياب اعتكافا؟

□ لست غائبا ومل اعتكف اطالقا. من يطلق97  
مغنيا ومغنية يف حياته ال يصل اىل االعتكاف. انا 
ال اهدأ ابدا. لدي انتاج فني يومي وصل عدده اىل 
900 قطعة موسيقية وشعرية، لكن ال احد يعلم 
يعطينا  بعد. عندما  تنفذ  االعامل النها مل  بهذه 
عىل  اعاملنا  نقدم  ان  علينا  املوسيقى  قوة  الله 

النحو الصحيح. لكنني اعاتبه احيانا عندما اكون 
مبفردي يف االستديو واقول له، ابعد عني يا الهي 
هذا الكم من االنتاج املوسيقي. حني انطق بهذه 
الكلامت اعود واخاطبه قائال، ال تؤاخذين يا الهي 
انت العامل الكبري، رمبا وراء ما اقوم به يشء تحبه 
وتعطيني اياه وانا ال اعرف. اعود واشكره واكب 
عىل التأليف املوسيقي. ما يحصل معي يف هذه 
املسألة اراه امرا غري عادي، وقد وصلت اىل هذا 

الحد من شدة القهر الذي اعيشه. 

■ ملاذا كل هذا القهر وما هو سببه؟ 
عرّبت  وقد  قهري،  سبب  عن  الناس  يسألني   □
عنه  بكالم قصيديت االخرية "وداعا لبنان". حزين 
النني يف بلد كان يجب ان يولد. عندما سافرت يف 
العام 1976 مع عائلتي اىل فرنسا كان عيّل البقاء 
فيها عرش سنوات. لو مل يبلغ ابني غسان الرابعة 
عرشة من عمره ملا عدت حينها اىل لبنان. كنت 
ساوّقع عىل مرشوع عرض عيّل لكنني تراجعت 
عنه يف اللحظة االخرية. ما حصل معي اعتربه اكرب 
غلطة يف التاريخ، النني لو بقيت يف فرنسا ثالث 
سنوات اخرى لكنت التقط العامل كله بيدي. هل 
يعقل ان يقال لشخص ما ان فرنسا ستأخذك اىل 
العامل لتأليف املوسيقى وكتابة الشعر باربع لغات 
تتقنها، العربية والفرنسية واالنكليزية وااليطالية، 
اندريه  الغرب  يف  منتج  اهم  من  اشادة  مع 
وقيادة  والتوزيع  املوسيقى  بتأليفي  فيلورمان 
االوركسرتا والقاء النكات عىل املرسح، وال يوّقع 
عىل مرشوع من هذا النوع املشابه ملن يوّقع عىل 
الكون باعامله الفنية. هذا ما حدث معي وما انا 

فيه اآلن هو الندم.

■ ما الذي يدفعك اىل االطاللة مجددا بانتاجك 
الفني االخري؟ 

□ الكل يعرف ان ال قدرة لدي عىل تنفيذ اعاميل 
الرحباين.  عايص  هنا  اتذكر  املال.  املك  ال  النني 
يوم وفاته كان معه 50 الف لرية فقط. منصور 

 املؤلف املوسيقي الياس الرحباين.

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com
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وفيلمون  ناصيف  وزيك  الباشا  وتوفيق  الرحباين 
وهبه ووديع الصايف، كلهم كانوا يف وضع مشابه 
لعايص. اطاللتي هذه تتطلب وجود رشكة انتاج 
تتوىل تنفيذ اعاميل، علام انني اعرف جيدا ان هذا 

االنتاج ال ميوت. 

الوقت  يف  اللبنانية  االغنية  تفتقر  ماذا  اىل   ■
الحارض؟ 

□ اىل ملحنني جيدين. ما ينقصها وجود شخص 
يقوم بتأليفها باسلوب صحيح. القصة هي قصة 
ملحن، اضافة اىل التوزيع املوسيقي الذي يتطلب 
دراسة مدتها اربع سنوات. علام ان 99 يف املئة من 
املوزعني يف لبنان غري متخصصني يف هذه املهنة. 
اقولها برصاحة، هذه املسألة الفنية غري موجودة 
اال يف العائلة الرحبانية وبعض الشباب الذين ال 
هذا  مغنيات  لكل  محبتي  مع  الناس.  يعرفهم 
الزمن، اعرف انهن ال يكرتثن بالياس الرحباين وال 
بتشايكوفسيك وال مبحمد عبد الوهاب. املشكلة 
هي ان امللحن ال يعرف نفسه جيدا ويعتقد انه 
دنيا جديدة يف عامل الفن، وهذا غري صحيح. اسأل 
اكرث  الصمود  القادرة عىل  االغنية  اين هي  هنا، 
من عرش ساعات. ان اغنية "يا ناسيني" عمرها 
52 سنة. يف هذه النقطة بالذات اقول، ال يستطيع 
الفنان، اذا مل يكن خفيف الظل، ان يكتب كالما 

جميال، والعكس صحيح. 

■ هل تعتقد ان هذه املشكلة هي يف فناين هذا 
العرص ام يف الجمهور؟ 

يف  معنا  الجمهور  يكون  ملاذا  سأسأل.  انا   □
حفالتنا. يف حفلة جونيه وصل عدد الحضور اىل 
يف  رائعني  الفنانون  وكان  شخص،  آالف  خمسة 
الغناء والجمهور يف انسجام تام معهم. اذن ليس 
صحيحا ان الجمهور هو املشكلة. الناس يتابعون 
ما يقدم اليهم، وهم يف الغالب ال يعرفون لكنهم 

يريدون مشاهدة النوعيتني، الجيدة وعكسها. 

■ هل ترى يف االفق نهضة فنية يف لبنان؟
□ ما اراه اآلن يقول يل كال. هذا الوضع يك يتحسن 
يحتاج اىل علم وعملية ظهور لالعامل الفنية مدة 
هناك  لتكون  مستديم  نحو  عىل  سنوات  عرش 
مرحلة  يف  فعلته  ما  هذا  للنظر.  ملفتة  اغنيات 
كانت  لو  املطرب.  يربز  من  هو  امللحن  الحرب. 

اكرب مطربة مع اجمل صوت تغني لحنا بشعا فلن 
يستمع اليها احد. اذا مل يكن لحن االغنية جميال 
يستطيعان  الوهاب  عبد  محمد  وال  فريوز  فال 
االنطالق والتألق. علينا ان نسأل يف هذا املجال، 
ملاذا ال تحتاج املوسيقى اىل مغن يك تنترش علام 
االستامع  يف  االغنية  عىل  مضاربة  تشكل  انها 
واملبيع. اعامل بيتهوفن، مثال، ما زلنا نستمع اليها 

حتى اليوم. 

■ هل تعتقد ان الحرب هي التي اصابت الذوق 
الفني بعطب يف لبنان فسجل هذا الرتاجع؟ 

□ ملاذا مل تعطبني انا واوالدي واوالد اخي منصور، 
امللحنني  االمر مع بعض  ملاذا مل يحصل هذا  او 

الجيدين؟

■ اذا ملاذا مل نستطع صنع فن لبناين بعد الحرب 
كام كان الوضع قبلها؟ 

واالذاعة  حاليا،  املسيطر  هو  التلفزيون  الن   □
ليست بالقوة التي تساعد عىل هذه االنطالقة. 
املريئ  االعالم  ان  هو  الصعيد  هذا  عىل  اراه  ما 
سيخرّب الكون، النه يؤثر عىل الذوق الفني لدى 
اللبنانيني ويفسده، خصوصا الكليبات التي تتفوق 

عىل غريها من االعامل يف افساد هذا الذوق.

■ اذا اردت تقييم مسريتك الفنية بعد مشوارك 
الطويل، ماذا تقول؟ 

ـ الطريق التي مشيت فيها والطريقة التي اتبعتها 
السنني بوضوح  اراهام اآلن بعد مرور  يف عميل 
اكرب. منذ البداية وانا اركض وحتى اآلن ما زلت يف 

الوضع نفسه. اسست االعالن التجاري يف التاسعة 
عرشة من عمري، اي قبل خمسني عاما. من يهمه 
لبنان  يقصد  كان  العامل  دول  كل  يف  االمر  هذا 
ويسأل عني. رصيدي يف هذا املجال ثالثة آالف 
اعالن. كان من املفرتض ان اجني مليار دوالر من 
هذه االعامل لكنني مل احصل عىل قرش واحد. مل 
ار يف املقابل غري العذاب. لدينا  مصائب يف هذا 
معهم  الناس يف جلسايت  أفّرح  ما  وبقدر  العامل، 

بقدر ما اكون حزينا مع نفيس.

■ هل تعترب نفسك يف محطة اسرتاحة اآلن؟
□ اقف عند هذه املحطة منذ 30 عاما. 

■ هل انت راض عام قدمته من اعامل فنية؟ 
□ طبعا النني مل اقدم اشياء سيئة. عموما اشعر 
بالرضا عن تسعني يف املئة من اعاميل. اعتقد ان 

اقوى انسان يف العامل هو املؤلف املوسيقي. 

هي  فام  الفنية،  مسريتك  تصحيح  اردت  لو   ■
االعامل التي لن تكررها؟ 

جديدة  باصوات  لكن  ساكررها  بالعكس   □
وجميلة. هذا ما يحصل يف اوروبا عندما تكون 

االغنيات حلوة ومميزة. 

■ اي اعامل فنية قدمتها سابقا وتعتز بها اآلن؟  
□ اعتز بحصويل عىل الجوائز االوىل يف مسابقات 
امام  العامل  بلدان  كل  فيها  تنافست  موسيقية 
لسامع  اتوا  سيايس  الف  و20  مشاهد  الف   80
املوسيقى والغناء. انتصاري االول الذي تكرر سبع 
اىل  اليونان. سفري  يف  عام 1969  مرات حققته 
هذا البلد جاء يف وقت مل اكن اعلم فيه ما هي 
الطائرة. ذهبنا حينها من دون صحافيني، كانت 
لدينا الكتابات املوسيقية فقط واالوركسرتا املؤلفة 
من 150 عازفا. وقفت امام كل الفرق املوسيقية 
اآلتية من امريكا واوروبا وافريقيا للتنافس حول 
من يقدم املوسيقى االجمل، وربحت للمرة االوىل 
اىل  عدت  عندما  طبعا.  لبنان  باسم  حيايت،  يف 
بريوت حسموا 50 يف املئة من راتبي يف االذاعة 
اللبنانية الن ال وجود لقانون يسمح يل بتمثيل 

لبنان يف الخارج.

يف  كمحطة  اللبنانية  االذاعة  يف  عملك   ■

اذا لم يكن لحن االغنية 
جميال، فال فيروز وال عبد 
التألق الوهاب يستطيعان 

كان من املفترض 
ان اجني مليار دوالر من 

التجارية، لكنني  االعالنات 
لم احصل على قرش
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حياتك عشتها يف الستينات، اين تكمن اهميتها 
بالنسبة اليك؟

□ كانوا اشخاصا رائعني وجميعهم اكرب مني سنا. 
كنت اعتقد وانا يف الخامسة من عمري ان توفيق 
عايص  مثل  يل  اخوة  هام  ناصيف  وزيك  الباشا 
انطلياس،  يف  دوما  اراهام  كنت  النني  ومنصور 
اجمل  من  كان  الذي  الليمون  عيد  يف  خصوصا 
والغناء  واملوسيقى  الحضور  ناحية  من  االعياد 
وجامل الطبيعة. مذ عملت يف االذاعة اللبنانية 
وانا ال اهدأ. عشت فيها اجمل ايام حيايت. كانت 
فيها  املسؤولني  احرتام  يف  رائدة  االذاعة  هذه 
خصوصا النني كنت صغريا واؤلف املوسيقى االمر 
البداية  تلك  منذ  قبل.  مألوفا من  يكن  الذي مل 
اىل  املوسيقي  انتاجي  وصل  الساعة  هذه  حتى 

ستة آالف مقطوعة. اما عن تلك البداية فقد كان 
التسجيل،  اثناء  يف  االغنية  مراقبة  مني  مطلوبا 
تقنية  يف  فهام  يتطلب  العمل  هذا  ان  علام 
الصوت، عىل ان االحق كل املراحل لتكون االغنية 
جاهزة وجيدة. اضافة اىل عميل كنت مسؤوال عن 
القسم الغريب الذي كان يعترب من االشياء املقدسة 

يف تلك الحقبة.

تنفذ حتى  التي مل  التسعمئة  الفنية  اعاملك   ■
االن، ملاذا مل تبرص النور بصوت احد الفنانني؟

□ ال يريد احد منهم ان يغنيها. هل عيل تقبيل 
اياديهم يك يقبلوا. لديهم املاليني والنهم يف هذه 
الحال ال تهمهم االطاللة باعاميل. انا من سيسأل، 

هل لدى هؤالء  غري التعري.

■ يف بداياتك، اي فنان غنى اعاملك؟
□ كان عمري 21 عاما عندما غنى وديع الصايف 
من اعاميل اغنية "يا قمر الدار". بعد شهر تلقيت 
هؤالء  مني.  اغنية  تطلب  صباح  من  اتصاال 
لكن  وتهذيبهم،  فنهم  يف  كبارا  كانوا  الفنانون 
املتواجدين عىل الساحة اليوم ال يعرفون معنى 

احرتام امللحن.

■ يف رأيك ما اسباب تدين املستوى الفني؟
□ اسّمي هذا الوضع هبوطا، والسبب يف امللحنني 
الذين ال ميلكون شيئا له طعم، ومع كالم لالغنية 
ال مستوى له واملغنية ال تطلب اال هذه النوعية، 
هائلة  اصبحت  الطينة  هذه  من  والكميات 

والشعب يتأخر.

اي  لبنان، ضمن  يف  للفن  مستقبال  ترى  ■ هل 
ظروف وعىل اي صعيد؟

كانت  التي  الضخمة  املهرجانات  اىل  بالنسبة   □
تقام يف ايامنا، ال قدرة الحد عىل تقدميها بسبب 
الكلفة املادية، اضافة اىل عدم القدرة عىل تنفيذها. 
لكن بعد مرور 20 عاما يف حال تغري الجو يف لبنان، 
وال اعتقد انه سيتغري من االن حتى 15 سنة، الن 
رمبا  يتغري.  ان  الجو  لهذا  تريد  ال  الكربى  الدول 

يكون هناك من مستقبل للفن يف لبنان.

■ والفن الراقي هل تأمل يف عودته؟
□ انه موجود لدى بعض الناس لكن يف بيوتهم. 
اللبناين من الشعوب الذواقة للفن ويستمع اىل 
املوسيقى الجميلة يف بيته. اما بالنسبة اىل هذه 
العودة عموما وليس عىل مستوى بعض االفراد، 
فأراها متأخرة ولن تتم اال بعد تغيري قسم كبري 
من ذهنية الناس وعقولهم. اسمح لنفيس القول 
محطة  عرب  اطاللة  يل  كان  لو  املجال،  هذا  يف 
تلفزيون مدة نصف ساعة يوميا لكان هناك تغيري 
مؤكد. املسألة سهلة وعلينا ان نبدأ من مكان ما.

■ عندما تجلس مع نفسك كيف تنظر اىل الياس 
الرحباين وماذا تقول عنه؟

باالعامل  كله  الكون  خرَب  الرحباين  الياس   □
الجيدة، طبعا، ويجب عىل لبنان ان يرفع اسمه، 
قدم  غريي  احد  ال  توأم.  واملوسيقى  الله  الن 
املوسيقى الكونية. منذ ايام بيتهوفن حتى اليوم 

مل يستطع احد ان ينتج ما انتجته فنيا.

وداعا لبنان... وداعا للعباقرة
وداعا للرشف واالخالق

وداعا للمفكرين، وملؤلفي عاملقة املوسيقى
وداعا لشعراء مجد هذا الرشق الكبري

وداعا لبعلبك ولبيت الدين
وداعا لالرز... ارز الرب

ومؤلفي  والشعراء  املغنني  من  للكبار،  وداعا 
املوسيقى

وداعا للشعب النبيل الذي كان يقَدر ما يرى 
الرائعة واملرسحيات  االصوات  وما يسمع من 

العظيمة خالل سنني وسنني
قلم ييضء،  وال  يصدح،  اليوم ال صوت  اننا 
اصبح  الذين  نواح  بني  يفرَق  شعب  وال 

اصوات  تشبه  واصواتهم  يحىص  ال  عددهم 
زيزان الصنوبر

وداعا ايتها االذاعات والتلفزيونات 
النكم قررتم قتل االطفال يف احشاء امهاتهم، 
يومه  يبلغ  عندما  امه  احشاء  يف  الطفل  الن 
بواسطة  املوسيقى  سامع  يبدأ  عرش  الخامس 
سمع امه. وهنا خراب عقل الطفل، الن االم 

تسمع املوسيقى الهابطة
وداعا يا لبنان، النك هابط فنيا
وهابط سياسيا وهابط اخالقيا

فالفرق كبري بني الغرق والعوم 
وصعب عليك العوم يا لبنان

الياس الرحباين

وداعا لبنان

بعد نييل الجائزة املوسيقية االوىل عامليا حسمت االذاعة اللبنانية 50% من راتبي.



79
عدد 37 - تشرين األول 2016

الفرع الرئيسي الصنائع )748061 01( | االستقالل )742601 01( | الكوال )309791 01( | حارة حريك )543672 01( | عرمون )814005 05( | 
شتورة )546150 08( | طرابلس )447911 06( | صيدا )754477 07(

AlBaraka Bank s.a.l فايس بوك | al-baraka.com الموقع اإللكتروني | info@al-baraka.com البريد اإللكتروني



80
عدد 37 - تشرين األول 2016

مقابلة

نادرا ما شهدت الساحة الثقافية اللبنانية شخصية متعددة الوجه االبداعي مثل فؤاد نعيم. املرسحي الذي شارك ممثال ومخرجا 
يف بعض االعامل االساسية يف ذاكرة املرسح. الفنان التشكييل صاحب البصمة الخاصة. االعالمي املخرضم الذي خاض مجاالت 

عدة. غاب عن املرسح ربع قرن، منشغال يف االعالم والتشكيل، ليعود بعمل يحيك مأساتنا العبثية يف لبنان والعامل العريب

فؤاد نعيم يعود بـ »امللك يموت«: 
املسرح فضاء الحرّية األخير

احد شهود العرص الذهبي للمرسح اللبناين وصناعه. 
لكن الرجل الهادئ ليس مخرجا مرسحيا وتلفزيونيا 
اعالمي  ممثل،  تشكييل،  فنان  ايضا  انه  فحسب، 
انتشال  يف  ونجح  املؤسسات  من  عدد  دفة  توىل 
زمامه يف  تسّلم  يوم  كبوته  لبنان« من  »تلفزيون 
يعود  »الحلبة«،  مخرج  نعيم،  فؤاد  التسعينات. 
»امللك ميوت«  الفنون من خالل مرسحية  ايب  اىل 
الراهن  عىل  باالسقاطات  املليئة  يونسكو  الوجني 
اللبناين. العرض االول عىل خشبة »مرسح املدينة« 
ضمن احتفالية ضخمة خاصة بالعيد العرشين لهذا 

الفضاء، عىل ان تتبعه عروض يف املرسح نفسه. 
التقته »االمن العام« يف بيته يف الحمرا يحدثنا عن 
مسريته الفنية ومشواره املهني ورشاكته الشخصية 

واملهنية مع املمثلة القديرة نضال االشقر.
نسخة  لتقدم  غياب،  بعد  املرسح  اىل  تعود   *
لبنانية من مرسحية اوجني يونسكو »امللك ميوت« 
من بطولة جورج خباز، ضمن احتفالية »مرسح 

املدينة«. كيف قررت هذه العودة؟
- قررت العودة بعدما قرأت من جديد مرسحية 
هذه  مالءمة  مدى  اكتشفت  ميوت«.  »امللك 
لوضع  وثانيا  الشخيص،  لوضعي  اوال  املرسحية، 
املرسحية  بنا.  املحيطة  البلدان  لكل  بل  البلد، 
تروي قصة ملك منهار صحيا، وبلده ايضا، لكنه 
يبقى متمسكا بالعرش والحياة. علام انهم اخربوه 
انه سيموت بعد لحظات، لكنه يظل مرصا عىل 
ووقوع  البلد  سقوط  رغم  بالكريس  التمسك 
وتقاتل  الجدران  وتفّسخ  الحفر  يف  الجامعات 
متشبثا  يبقى  بالنفايات.  البلد  وغرق  الناس، 
بالُحكم اىل ان يكتشف ان جسده ما عاد يحتمل، 
اوامره.  اىل  يستمعان  شعبه  وال  جيشه  ال  وان 
ساعتها، يبدأ باكتشاف االشياء البسيطة والجميلة 
والصباح  والفراشات  والضوء  كااللوان  الحياة  يف 
السياسية االجتامعية.  الناحية  واملساء. هذا من 
اما من الناحية الشخصية، فانها قصة انسان كرب 

تنهار،  حجمها  عىل  مملكته  وبدأت  العمر،  يف 
لكنه يظل متمسكا بالحياة، ومعتقدا انه ما زال 
شابا يستطيع تغيري كل يشء. يؤدي بطولة العمل 
املمثل جورج خباز الذي سيجسد امللك، وبرناديت 
حديب وباتريسيا سمرية وموريس معلوف ومي 
اوغمند سميث ووليد جابر، مع فرقة موسيقية 
تتألف من محمد عقيل وعامد حشيشو ونبيل 

االحمر، وستقدم يف 14 ترشين االول.

■ ال نريد ان نستبق العرض، لكن الذي يعرف 
نص يونسكو يراهن عىل انك ستتناول من خالله 

الواقع اللبناين؟
□ الواقع اللبناين والواقع العريب. علام ان يف لبنان 
متمسك  واحد  كل  ملوكا.  واحد  ملك  من  بدال 
لكنهم  تنهار،  منهم  واحد  كل  ومملكة  بعرشه، 
سيأيت  انه  يصدقون  وال  مواقعهم  يف  مستمرون 

يوم ميوتون فيه.

■ انت شاهد اسايس عىل العرص الذهبي للمرسح 
اللبناين، ولو انك مل تكن يوما مثل الرواد يف دائرة 

الضوء. هل تحدثنا عن عالقتك بهذه املرحلة؟
كمخرج  وعملت  البداية  يف  املرسح  درست   □
يف  االول  الجيل  من  واعترب  ومرسحي،  تلفزيوين 
وبداية  االول  الجيل  اواخر  او  اللبناين،  املرسح 
الجيل الثاين. كان املرسح بالنسبة ايّل شغفا، وهو 
اليشء الذي احببت ان امارسه طوال حيايت. لكن 
يكن  مل  الخارج  ويف  السفر،  اجربتنا عىل  الحرب 
عاملا  دخلت  لذلك،  العشق.  هذا  مزاولة  ممكنا 
آخر. لكن يف الحرب، وتحديدا يف اواخر الثامنينات، 
انجزت مرسحية مع نضال )نضال االشقر( بعنوان 
»الحلبة« من كتابة بول شاوول، عرضناها يف لبنان 
عام 1991. خالل اقامتي خارج البلد، استمررت 
انقطع عن هذا  لذا، مل  افالم وثائقية.  يف اخراج 
العامل. اعتقد ان املرسح هو املكان الوحيد الذي 
حر  تواصل  يف  فيه  يكون  ان  الفنان  يستطيع 

فؤاد نعيم: متفائل باملبدعني الشباب.
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ومبارش مع الجمهور. هو فن جامعي يف املطلق. 
يف السينام، يبقى املخرج صاحب القرار النهايئ. 
املرسح يحمل  التشكييل. وحده  الفن  كذلك يف 

تواصال دامئا بني الفنان والجمهور. 

■ ما هي التجارب واملرسحيات التي تركت اثرها 
لديك، من انجازات تلك املرحلة؟

□ ما جعلني اهتم حقا باملرسح يف البداية كان 
روجيه  اي  للمرسح«  بريوت  »محرتف  اعامل 
لهام  اول عمل شاهدته  االشقر.  ونضال  عساف 
كان مرسحية »مجدلون« )1969( التي جعلتني 
امتنى العمل يف هذا املجال.  كان هذا املحرتف 
مميزا جدا النه كناية عن عمل جامعي باملعنى 
اذ  الكتابة،  حيث  من  حتى  للكلمة  الحقيقي 
ذلك  يف  نادرا  كان  االمر  وهذا  فرقة،  كانت  انها 
الزمن. هناك شغف جمع اعضاء الفرقة اىل درجة 
املال.  يدر  الذي  املربح  بالعمل  يأبهون  كانوا  ما 
كانوا موظفني يف اماكن اخرى، فيام كان املرسح 
هوايتهم وشغفهم االول. »مجدلون« هي معلم 
نضال  اكتشفت  ووقتها  ذهني،  يف  حفرت  مهّم 

كممثلة عىل الخشبة. 

■ عملت دوما عىل نحو خافت يف خدمة النص 
تجاربك  عن  تحدثنا  هل  واملمثلني.  املرسحي 
»نساء  من  املمرسحة  والتلفزيونية  املرسحية 

عاشقات« )للتلفزيون( اىل »الحلبة«؟
□ يف »نساء عاشقات« انا شاركت متثيال فقط، اذ 
كتبها بول شاوول واخرجها سمري نرصي. اما العمل 
يف املرسحيات االخرى وخدمة النص والعمل مع 
يكن  مل  العرشين،  القرن  بداية  فحتى  املمثلني، 
هناك مخرج عىل االطالق. كانت الفرقة املرسحية 
الكاتب  كان  الذي  الرئييس  املمثل  من  تتألف 
االخراج.  ينفذ  َمن  هو  وكان  االحيان،  غالب  يف 
كان النّص يأيت مع كل املالحظات االخراجية. يف 
بداية القرن العرشين، صار هناك مخرج مبعنى 
ان عنده رؤيا للنص يضيفها اليه. لكنني اعتقد 
مهمة  تكون  ان  ويجب  ايضا،  رؤيا  للممثل  ان 
املنفردة  املعزوفات  هذه  بني  التنسيق  املخرج 
التي يقدمها كل ممثل عىل املرسح حتى تصري 
سمفونية متكاملة. يف رأيي ان املخرج هو الذي 
يجب ان ينظر ويسمع اىل ما يقدمه املمثل حتى 
يقدر عىل العمل. يصعب عىل املخرج العمل مع 

ممثلني وافراد ال ميلكون شيئا العطائه. هذا 

أعيدوا إلينا رّواد املسرح
انطالقته، من خالل  االيام مبرور عرشين سنة عىل  املدينة" هذه  يحتفل "مرسح 
احتفالية ضخمة تستمر عىل مدى اسبوعني يف سينام ساروال سابقا يف شارع الحمراء، 
الربنامج، اىل كثافته وتنوعه باسامء ومواهب من كل  يف قلب بريوت. اهم ما يف 
االجيال، وجمعه بني الفرجة والطرب واملوسيقى، انه يعيد اىل الضوء بعض االسامء 
التي ساهمت يف النهضة املرسحية اللبنانية قبل ان تنزوي، او تنرصف اىل نشاطات 
ابداعية واعالمية بعيدا من الخشبة. من هؤالء التشكييل واالعالمي واملرسحي فؤاد 
وبطولة  شاوول  بول  )نص  "الحلبة"  اخراجه  من  قرن  ربع  بعد  يعود  الذي  نعيم 
نضال االشقر(، ليقدم اقتباسا عربيا لرائعة من روائع مرسح العبث االورويب، هي  

مرسحية اوجني يونسكو الشهرية "امللك ميوت" )بطولة جورج خّباز(. 
نهضة  وصّناع  اللبناين  املرسح  رواد  الرواد.  عن  لنسأل  مناسبة  العودة  هذه 
السبعينات. اين هم اليوم؟ ترى هل شّح الوحي، ام انعدمت الدوافع، ام تغريت 

اجواء بريوت، فلم تعد تستفز املبدعني عىل االبداع؟ 
اىل  يفتقرون  وباتوا  وفضاءاتهم،  جمهورهم  فقدوا  ام  هؤالء،  تعب  هل  ماذا؟  ام 
اللبناين  الجمهور  يعد  ومل  ببساطة،  املرحلة  تغريت  هل  واالنتاج؟  الرتويج  وسائل 
مهتام بحضور العروض املشهدية؟ غزارة االنتاج لدى الجيل الجديد، تقول عكس 
الجمهور  مخاطبة  يحسنون  باتوا  وشاباته،  لبنان  يف  املرسح  شبان  فهل  ذلك. 
البارز جالل خوري  املخرج  تجربة  تأيت  ايضا،  معلميهم؟ هنا  اكرث من  واستقطابه 
قبل اشهر، يف مرسحة مونولوغات شكسبري وتقدميها عىل الخشبة مع مرياي معلوف 
ورفعت طربيه. وهنا وجهان متألقان من مرسح السبعينات والثامنينات لدحض 

هذه املقولة.
ويحسن  يريد  ملن  متوافر  الجمهور  املتالحقة.  االزمات  بلد  يف  خري  يف  املرسح 
مواجهته. الخصوبة االبداعية هي نفسها لدى جيل انطوان ولطيفة وملتقى وشكيب 
خوري، ومن بعدهم روجيه عساف ونضال االشقر. املطلوب فقط تأمني املناخات 
الصحية واالطر االنتاجية واملحفزات الثقافية. وتلك مسؤولية املؤسسات الثقافية 
واملرسحية. تلك مسؤولية الجمعيات املستقلة واملنظامت غري الحكومية التي تؤمن 
املال لكل الرصعات، وتتناىس فنون الفرجة التي هي ركن من اركان الدميوقراطية 

واالستقرار االهيل.  
اخريا تلك مسؤولية وزارة الثقافة. نعود دامئا اليها، وهذا طبيعي، وهذا حقنا. من 
غري املسموح اليوم ان ال تلحظ الوزارة موازنة سنوية لالنتاج املرسحي )توزعها لجنة 
اختصاصيني عىل اساس معايري واضحة وصارمة(. هذا الدعم املايل يجب ان ترافقه 
سياسة توزيع يف انحاء لبنان، وخطة ترويج يف الصحافة والتلفزيون، وسياسة تربوية 

تحفز التالمذة والطالب يف املدارس والجامعات بالتعاون مع وزارة الرتبية. 
فعل  وكام  املدينة"،  "مرسح  يف  الكبار  الضيوف  لبعض  االيام  هذه  سنصفق  كام 
مرسح "دوار الشمس" يف ربيع 2011 حني استعاد تجارب الرواد ضمن اطار اليوبيل 
يوما  امتداد خمسني  اللبناين، وكرمهم جميعا يف حضورهم عىل  للمرسح  الذهبي 
يف الطيونة، وكان بينهم يومذاك الراحلون يعقوب الشدراوي ورميون جبارة ومنري 

ابودبس... يستطيع لبنان اليوم، مبؤسساته، ان يعيد الينا رواد املرسح اللبناين.

سمير مراد

نقطة على السطر
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عمل جامعي بني اشخاص، وانا كنت محظوظا 
يف العمل مع ممثلني مميزين امثال نضال ورفيق 
عيل احمد يك ارى ما يعطوين اياه، ثم اتوىل تنسيق 
هذه املوسيقى التي مينحوين اياها. اعتقد ان يف 
وااليحاء  التبسيط  هو  االخراجي  العمل  النهاية 

الن عىل املتلقي ايضا ان ميلك رؤية مضافة. اذا 
العمل  ينتفي  كمحارضة،  يشء  كل  له  رشحت 
الفني. عىل العمل الفني مّس مشاعرك والتفاعل 
معه وبناء رؤياك الخاصة له. لذا، يجب ان يقرتح 
ويوحي ويبّسط، هذه صعوبته وهذه جامليته.  

الجديدة يف املرسح  التجارب  ■ كيف تنظر اىل 
اللبناين؟ هل هناك عالقة استمرار او قطيعة بينها 

وبني مرسح السبعينات؟
- ال ميكن ان تكون هناك قطيعة. يف النهاية، لو 
مل يكن مرسح السبعينات ملا كان هناك مرسح 
اليوم رمبا. وان مل يكن استمرارية ملا سبق، قد 
اذ  او ضده،  او من وحيه  يكون رد فعل عليه، 
متابعا  لست  عدم.  من  يأيت  يشء  هناك  ليس 
النني  الحايل  اللبناين  للمرسح  جيد  نحو  عىل 
عدت اىل لبنان منذ سنتني فقط، لكنني اعرف 
الفنانني  الكبري عىل املرسح وعدد  االقبال  مدى 
املوهوبني. عندما بدأت نضال يف املرسح، مل يكن 
اىل  للسفر  فاضطرت  وجامعات،  معاهد  هناك 
لندن لدرسه. اليوم بات الشباب والشابات الذين 
درسوا املرسح يف الجامعات كبريا. اذا هناك اقبال 

وجمهور وغزارة مرسحية. 

يف  مشاركتك  منها  التمثيل  يف  تجارب  لك   ■
السينام مع الراحل مارون بغدادي.

بعنوان  فيلام  بغدادي  مارون  مع  انجزت   □
املخرج  »الرجل املحّجب«، اىل جانب فيلم مع 
االملاين فولكر شلوندورف تدور احداثه يف لبنان، 

ر«.    بعنوان »املزوِّ

■ هل ميكن ان نراك عىل الخشبة او عىل الشاشة 
مستقبال؟

□ كال، فانا لست ممثال جيدا. حني كنت طالبا 
يف قسم املرسح، قال يل استاذي الذي كان كوبيا 
انه ال ميكن ان اكون ممثال جيدا، النني ابقي عىل 
اؤديه، ونصحني  الذي  الدور  وبني  بيني  مسافة 

بأن اكون مخرجا.
  

■ فرضت حضورك ايضا منذ قرابة ربع قرن كفنان 
تشكييل، واقمت معارض عدة يف بريوت وغريها. 

هال حدثتنا عن عالقتك باللوحة والتشكيل؟ 
الحياة  لكن رضورات  باستمرار،  ارسم  □ كنت 
كنت  لذا،  الوظيفي.  العمل  يف  اغرق  جعلتني 
ارسم من دون ان اعرض لوحايت. ثم استقلت من 
وظائف عدة، ومررت يف فرتة كنت فيها عاطال 
عن العمل. ساعتها، قررت ان اعرض لوحايت وكان 
ذلك عام 1997. لذة العمل التشكييل ان العالقة 
تقترص بينك وبني اللون واملواد التي تعمل فيها 
من دون اي عامل خارجي. اللعب متاح يف الرسم. 

من مرسحية »الحلبة«: نضال االشقر ورفيق عيل احمد. 

• »البكرة« )1972( اخراجا، نص تريز عواد، متثيل نضال االشقر وجوزف سعود. 
• »ايزار« )1973( متثيال ضمن »محرتف بريوت للمرسح«.

• »انتيغون« )1973( اخراجا، اعداد بول شاوول تحت اسم »املتمردة« مع 25 ممثال من 
بينهم نضال االشقر والسوري عبد الرحمن آل ريش.

• »الحلبة« )1989( اخراجا، نص بول شاوول، متثيل نضال االشقر ورفيق عيل احمد. عرضت 
يف بريوت عام 1991.

أعماله
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آخر معرض له يف باريس عام 2012. 

لذا، ما زلت ارسم باستمرار، ولدي محرتف اعمل 
فيه دوما. اللذة يف اللوحة هي التفتيش الدائم 
عن التوازن ثم كرس هذا التوازن، خصوصا وان 
كل معاريض السابقة كانت لوحات غري واقعية. 
التوازن موجود يف كل االجناس  الكرس يف  هذا 
الفنية االخرى كاللغة. يف الفن التشكييل تكمن 
اللذة يف املحافظة عىل الشكل النهايئ وكرسه يف 

الوقت نفسه. 

■ قد يجد املرء صعوبة يف تصنيفك او االحاطة 
بشخصيتك ومسارك املهني. لعبت دورا حاسام يف 
مؤسسات اعالمية شتى. ادرت »تلفزيون لبنان« 
وقبله وكالة »فرانس برس« )القسم العريب( واخريا 
تعايش  كيف  باريس.  يف  الرشق«  »اذاعة  مدير 

املثقف واملبدع فيك مع هذه الدوامة؟
البداية كنت صحافيا قبل تويل املهامت  □ يف 
مدير  كنت  االعالمية.  املؤسسات  يف  االدارية 
الفرنسية يف عامن من  الصحافة  وكالة  مكتب 
اغطي  وكنت   ،1985 عام  حتى   1977 عام 
املنطقة واحداثها. الحقا انشأت القسم العريب 
للوكالة وادرته من عام 1986 حتى عام 1992. 
اللبنانيني  كباقي  عيّل  ُفرضت  كصحايف  مهنتي 
الذين اضطروا للسفر ووجدوا انفسهم يف مجال 
ما كانوا يتوقعون مزاولته يف الحياة. ذهبنا اىل 
االردن وكنا متزّوجني للتو، وجاء االوالد لذا رصنا 
يف حاجة اىل العمل. تعلمت هذه املهنة، لكن 
تغطية الحدث الصحايف ومتابعته والبقاء عىل 
للذهن  ممتع  امر  الحدث  صّناع  مع  تواصل 
والعقل والثقافة العامة. اما العمل يف »تلفزيون 

فكان  عام 1996،  عام 1992 حتى  لبنان« من 
فظيع.  تحد  امام  كنت  كليا.  مختلفة  تجربة 
كان التلفزيون يومها مؤسسة مهملة، مقسمة 
املنطقة  يف  تقع  مسلمة  واحدة  مؤسستني  اىل 
والثانية  الغربية،  بريوت  تسمى  كانت  التي 
ضائعني  املوظفون  كان  الرشقية.  يف  مسيحية 
خاصة  قنوات  بدأت  فيام  مرجعية  ميلكون  ال 
تبّث يف لبنان مثل lbc التي مل تكن متلك الحق 
قانونا يف البث، وكانت تتمتع بامكانات مادية 
كبرية وتنافس »تلفزيون لبنان«. اشرتى الرئيس 
التلفزيون، وكان  الراحل رفيق الحريري نصف 
النصف اآلخر للدولة، وطلب مني تويل رئاسته. 
وضعت يومها هدفني لعميل: االول االفساح يف 
املجال امام الوجوه الشابة واملبدعني الحقيقيني 
العمل والعطاء من دون رقابة وال قيود، وتوحيد 
هذه املؤسسة. انا فخور وسعيد النني استطعت 

واملنتجني  الصحافيني  لبعض  الفرصة  امنح  ان 
والخريجني الجدد يك يقدموا اعامال، واليوم باتوا 
معروفني عىل الساحة، كام فتحت املجال لالنتاج 
واالعامل  املسلسالت  نعرض  كنا  بعدما  املحيل 
املكسيكية كأن ال طاقات متثيلية عندنا، حتى 
انه للمرة االوىل انتجنا 180 حلقة يف مسلسل 
لبناين. رصنا ننافس كل املحطات عىل مستوى 
التغطيات واالخبار والدراما. مثال، كنا حارضين 
وكنت  وغطيناها،  قانا،  مجزرة  يف  االرض  عىل 
اقيم اجتامعا تحريريا مرتني يف اليوم. كل هذه 
مؤسسة  لبنان«  »تلفزيون  جعلت  العنارص 
وان  خصوصا  املرحلة،  تلك  يف  جدا  مزدهرة 
خريين  ذلك،  بعد  جدا.  متحمسا  كان  الفريق 
الراحل رفيق الحريري بني رئاسة مجلس االدارة 
فاخرتت  »املستقبل«،  تلفزيون  عام  مدير  او 
مل  اليومي.  العمل  احب  النني  الثاين  املنصب 
اصمد سوى شهرين بسبب خالفات مع رئيس 
مجلس االدارة نديم املال الذي عّينه الحريري. 
لفرتة، وقتها قررت  البيت  استقلت وبقيت يف 
عرض لوحايت الفنية. ثم طلب مني الحقا العمل 
»اذاعة  اتوىل  ان  قبل  »املستقبل«  جريدة  يف 

الرشق« يف باريس. 

■ تحتفل حاليا مع نضال االشقر وعرشات الفنانني 
املدينة«،  عقدين عىل »مرسح  مبرور  والفنانات 
ترى كيف سيكون مستقبل املسارح والفضاءات 

الثقافية يف لبنان خالل املرحلة املقبلة؟
الشباب  من  كبري  جيل  بنشاط  معجب  انا   □
اصدقاء  خالل  من  اراهم  وابداعهم.  وشغفهم 
اوالدي، واقرأ وارى اعاملهم. رغم كل الصعوبات 
يف بلد يفتقر اىل الدولة، نرى مجموعات صغرية 
تريد قول ما عندها وتقوله. انا متفائل مبصري 
عىل  ونجاحهم  واملجموعات  االفراد  هؤالء 
املستوى الفردي، لكنني متشائم حول مصريهم 
ومصري كل مواطن يف هذا البلد الن »هيدا بلد، 
الطائفة  بني  نفصل  مل  اننا  طاملا  بلد«  مش  ال 
صنعوا  الذين  ويحكمنا  املدنية،  والحقوق 
حروبنا، والغالبية فاسدة. طاملا نحن مرشذمون 
هذا  يف  للمواطن  مستقبل  ال  الطريقة،  بهذه 
البلد. ال اعرف من اين يأيت هؤالء االفراد بكل 
هذه الطاقة الخالقة يف محيط عدايئ متصّحر، 

خاصة يف لبنان حيث االهرتاء كامل.
س. م

تجربة روجيه عساف 
ونضال االشقر جعلتني 

اهتم باملسرح

التنسيق  مهمة املخرج 
بني املعزوفات املنفردة 

التي يقدمها املمثلون



84
عدد 37 - تشرين األول 2016

مشهد الثقافة

اللبنانية.  الثقافة  تجربة خاصة يف مسار  بانه  الناس"  لكل  "نادي  اختصار  ميكن 
مجال  يف  كربى  انجازات  قليلة  بامكانات  حققت  مستقلة،  اهلية  فردية  مبادرة 
جمع الرتاث املعارص ونرشه، واعادة خلق عالقة تفاعلية بينه واالجيال الجديدة. 
من برهان علوية ومارون بغدادي اىل جورج نرص، ومن فنان الشعب عمر الزعني 

اىل اصوات من الجيل الجديد

تجربة تبعث الحياة في الذاكرة الضائعة والمهملة
"نادي لكّل الناس": إسترجاع تاريخ السينما اللبنانية

سمير مراد

جمعت  ومبادرة  هواية  بدأت  التي  الفكرة 
فنية  انشطة  تنظيم  عىل  اكبوا  جامعيني  طالبا 
وموسيقية وثقافية تتوجه اىل كل الناس، كربت 
حفظ  تتوىل  مؤسسة  باتت  حتى  السنوات  مع 
انتاجات الفن السابع، وخصوصا املخرجني الذين 
ساهموا يف ارساء سينام لبنانية مستقلة ومتميزة. 
بعد تشتت اعاملهم ورحيل غالبيتهم، توىل "نادي 
لكل الناس" حفظ هذه الذاكرة من خالل طبع 
لبنان  تعكس  افالم  بعضها.  او  كاملة  اعاملهم 
فيها  مر  التي  املختلفة  واملنعطفات  والتحوالت 

منذ الزمن السعيد ما قبل الحرب حتى اليوم. 
قصدت "االمن العام" مؤسس النادي نجا االشقر 
للتحدث عن هذه التجربة التي نجحت يف جمع 
اعامل السينامئيني مارون بغدادي وبرهان علوية 
وغريهم  نرص  جورج  واخريا  غازي،  وكريستيان 

كثريين. 

■ كيف بدأت مغامرة "نادي لكل الناس"؟
□ بدأت عام 1998. كنا مجموعة شباب وشابات 
يف  الرتبية  وكلية  الروشة،  يف  الفنون  كلية  من 
انا  وكنت  الكوال،  يف  االعالم  وكلية  االونيسكو، 
كشباب  رأينا  الشعب".  "صوت  اذاعة  يف  اعمل 
ان هناك حاجة اىل االطاللة عىل الناس يف اطار 
جديد من خالل انشطة ثقافية، وكنُت قد خضت 
تجربة يف هذا االطار مع صديقي يارس مروة. كنا 
قد انشأنا ناديا خاصا للسينام يف "صوت الشعب" 
من عام 1996 حتى عام 1998. تطورت الفكرة، 
فانجز يارس مرشوعا لالطفال هو محرتف "ابريق 
اللبنانية.  السينام  اىل  اتجهت  انا  بينام  الزيت"، 
هكذا اسسنا "نادي لكل الناس" الذي اردنا من 
تسميته ان نقول اننا سنذهب اىل كل الناس، من 
حزبية،  او  مذهبية  او  طائفية  خلفية  اي  دون 
وسنكون معهم من خالل السينام والثقافة. بدأت 

القصة بانشطة بسيطة، صار الجمهور يحرضها، 
وشباب الجامعات يقبلون علينا ويشكلون لجانا 
افكارهم  علينا  ويعرضون  النادي،  اىل  لالنضامم 
عام  ان يف  ننىس هنا  ان ال  ومشاريعهم. يجب 
االحتالل  من  يعاين  يزال  ال  البلد  كان   ،1998
االرسائييل، وكان هناك مخاض وتحركات شبابية 
من  االمر  هذا  عن  التعبري  وتم  الجامعات،  يف 

خالل انشطة ثقافية نظمناها. 

■ اال ميكن للثقافة ان تكون بوابة للتغيري؟
□ بىل، لكن اذا اردت تغيري بنية النظام يف لبنان، 
يجب العمل يف املضامر السيايس والشأن العام. 
تتواصل  فقط  تجعلك  والثقافة  الرتكيبة صعبة، 
وحضارتهم  تاريخهم  اىل  وتعرّفهم  الناس  مع 

وثقافتهم، وهذا امر مهم طبعا. 

■ ما هي االنشطة االوىل التي نظمتموها؟
للمخرج  فيلم "كفر قاسم" )1975(  □ عرضنا 
اللبناين برهان علوية )1941( يف شقة يف فردان. 
اىل  النادي  الذي عرّف  املهم  الثاين  النشاط  اما 
فيلم  عرض  فكان  واسع،  نطاق  عىل  الناس 
"االعصار" للمخرج سمري حبيش. وقتها عرضناه 
الرويس"  الثقايف  "املركز  يف  االساسية  بنسخته 
ووصل عدد الحضور اىل 300 شخص. منذ تلك 
اللحظة رحنا ننظم نشاطا كل اسبوع بني امسيات 
شعرية وندوات وعروض سينامئية وموسيقية 
ومرسحية. املحطة التي جعلت النادي معروفا 
اعالميا كانت "ايام مارون بغدادي السينامئية" 
عام  الرويس"  الثقايف  "املركز  يف  نظمناها  التي 
2003. يومها، عرضنا االفالم الروائية لبغدادي، 
افالم  وان  خصوصا  مهام  نشاطا  كان  وفعال، 
زمن  منذ  عرضت  قد  تكن  مل  بغدادي  مارون 
طويل. استطعنا الحصول عىل النسخ االساسية 
واقمنا  اليه،  تحية  ووجهنا  الثقافة،  وزارة  من 
اي  الثالثة  افالمه  ابطال  مع  حوار  جلسات 
"بريوت يا بريوت"، و"حروب صغرية"، و"خارج 
الحدث،  هذا  عىل  كثريا  االعالم  اضاء  الحياة". 
قررنا يومذاك تنظيم انفسنا، وحصلنا عىل علم 

نجا االشقر: لدينا احالم كبرية، لكننا مل ننجح بعد يف احراز التغيري.
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وخرب وارسينا هيكلية مرنة، وباتت لكل نشاط 
وآخر  للسينام،  مسؤوال  ووضعنا  خاصة  لجنة 
تلك  يف  وللموسيقى.  للمرسح،  وآخر  لالعالم، 
السنة بدأنا ايضا "مهرجان افالم الطالب". يف كل 
سنة، كان يأتينا طالب يريدون عرض اعاملهم، 
وبدأت الجامعات تتصل بنا. هناك حدث آخر 
نقيم  ان  يفرتض  كان  عام 2005.  النادي  طبع 
نشاطا خاصا باملخرج برهان علوية يف اذار من 
تلك السنة، اال ان اغتيال الرئيس رفيق الحريري 
وانسحاب  تأجيله  اىل  وادى  املعطيات  غرّي 
املساهمني يف تنظيمه. بقينا وحدنا، لكننا نجحنا 
الثاين  اقامته يف "مرسح املدينة" يف ترشين  يف 
عىل  الجمهور  اقبل  وقتذاك،  العام.  ذاك  من 
مشاهدة افالم برهان علوية كونها تعرّب ايضا عن 
املرحلة السابقة للحرب االهلية، وعن القضية 
بعد عرض  برهان موجودا.  الفلسطينية، وكان 

نستعد الصدار فيلم 
"الى اين" للمخرج اللبناني 

جورج نصر

ملصق "نادي لكل الناس" عن نشاطاته.

املؤرخ  مع  نقاش  حلقات  اقيمت  فيلم،  كل 
واملخرج  االمني  هيثم  والكاتب  بيضون  احمد 
هذا  من  الخمسة  االيام  خالل  شمعون.  جان 
النشاط، صار الجمهور يسأل عن افالم علوية، 
اجتمعت  ذلك  بعد  منها.  نسخ  اقتناء  واراد 
بامكانات  االفالم  هذه  طبع  وقررنا  بعلوية 
متواضعة. خالل ستة اشهر صارت افالم علوية 

متوافرة يف السوق مثل "كفر قاسم"، و"بريوت 
اللقاء"، و"رسالة من زمن املنفى"، و"اليك اينام 
تكون". انجزنا ايضا وثائقيا عنه وعن مسريته مع 

تعريف بتاريخ السينام اللبنانية.

■ اىل ارشفة تراث برهان علوية، انتم تعيدون 
الينا سينام مارون بغدادي ورواد آخرين. 

□ التجربة اعطتنا ثقة بان الناس يف حاجة اىل 
السينام  ارشفة  سكة  عىل  ووضعتنا  االمر،  هذا 
اللبنانية، ورمبا العربية الحقا. هنا جاءت تجربة 
طبع اعامل مارون بغدادي )1950ـ  1993( التي 
اعتز بها شخصيا،  الن هناك لغزا حول موت هذا 
السيناميئ ولغزا آخر حول افالمه. يف رأيي انه اكرث 
مخرج لبناين عارص بريوت قبل الحرب وخاللها 
"بريوت  يف  الحرب  قبل  صّورها  ايضا.  وبعدها 
"حروب  يف  الحرب  وخالل   ،)1975( بريوت"  يا 
صغرية" )1982(، وبعد الحرب يف "خارج الحياة" 
خالل  االمر  هذا  يفعل  ان  استطاع   .)1991(
واستطاع  االخراج،  يف  العمل  من  عاما  عرشين 
ايضا ان يوّثق الجنوب اللبناين الذي مل يصّوره اي 
مخرج كام صّوره هو. استطاع ان يصّور يف افالمه 
جيل  هو  لبنان،  يف  عليه  االضاءة  تتم  مل  جيال 
وثق  التغيري.  احالم  تحدوه  دميوقراطي  علامين 
تاريخ لبنان املعارص غري املكتوب حتى اليوم وسّد 
افالم  جمع  بدأنا مرشوع  املجال.  هذا  يف  ثغرة 
مارون بغدادي مع زوجته ثريا بغدادي منذ عام 
2006. استغرق العمل مثاين سنوات الن ارشيفه 
واصلنا  هكذا  وبريوت.  باريس  بني  مبعرثا  كان 
عىل درب ارشفة السينام اللبنانية. كذلك، اصدرنا 
للمخرج كريستيان غازي )1934ـ  2013( فيلمني 
الذاكرة"،  و"نعش  واحد"،  ليوم  وجه  "مئة  هام 
اول فيلم وآخر فيلمه له، الن بني هذين العملني 
هناك 38 رشيطا بني وثائقي وتسجييل احرتقت 
من  وهو  كثريا،  ظلم  املخرج  هذا  الحرب.  يف 
ضحايا الحرب االهلية، وكان لديه موقف خاللها، 
تحية،  اليه  وجهنا  ومثقف.  كفنان  حقه  وهذا 
وصارت افالمه متوافرة يف السوق، وفوجئت بان 
املهرجانات يف الخارج تطلب افالمه. نحن يهمنا 
املشكلة  الن  االعامل  هذه  العرب  يشاهد  ان 
اللبنانية مبهمة بالنسبة اليهم، وافالم السينامئيني 
يف  كنت  حني  الصورة.  ايضاح  يف  ساهمت 

املغرب وديب مثال اريتهم افالم برهان علوية، 
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فذهلوا. هم معتادون عىل ما يشاهدونه عىل 
الفضائيات فقط. ايضا كنت قبل اشهر يف مرص 
واريتهم افالم بغدادي، واعجبوا بلغته السينامئية 
وتقنيته ورسعته، من دون ان ننىس الفرق الزمني 
االعامل.  هذه  انجاز  تاريخ  عن  يفصلنا  الذي 
اليوم، نحرّض لعرض اعامله ضمن "سينام الزاوية" 
كام  املرصي.  الشباب  يشاهدها  يك  القاهرة  يف 
يف  شارك  الذي  اين"  "اىل  فيلم  الصدار  نحرّض 
 1957 عام  الدويل"  السيناميئ  كان  "مهرجان 
للمخرج اللبناين جورج نرص )1927( بحلول ربيع 
2017، اىل جانب وثائقيني عن سريته ومسريته. 
عربيا، نستعد الصدار املزيد من االفالم للمخرج 
السوري محمد ملص بعدما اصدرنا له ثالثة يف 
املخرج  اعامل  ارشفة  يف  ايضا  وارغب  السابق، 
املرصي داود عبد السيد بنسخ جديدة ونظيفة. 
نحن نهتم بسينام املؤلف واملخرجني املستقلني. 
انها سينام مهمة جدا، لكنها مهملة وال تحظى 
بالدعم. داود عبد السيد مشهور بفيلمه "الكيت 
كات"، لكن يف رصيده افالم اكرث اهمية. بني مرص 
وسوريا ولبنان وفلسطني، الناس يتشابهون، لذا 
نحاول التعرّف اىل بعضنا بعضا عرب الفن السابع. 
ايضا ارغب بشدة يف جمع اعامل املخرجة رندة 
غالبية  منعت  التي   )2008 ـــ   1953( الشهال 

اعاملها يف لبنان. 

■ هل تحظون بدعم من وزارة الثقافة؟
مثال  االمكانات.  قلة  رغم  دعم  هناك  اكيد   □
مارون  افالم  نقل  وتولوا  الجامرك،  من  اعفونا 
بغدادي من باريس اىل بريوت. هناك دعم عىل 

مستوى تسهيل عملنا، ونحن نكّمل بعضنا.

تعريف  يف  النادي  لعبه  الذي  الدور  هو  ما   ■
االجيال الشابة اىل ذاكرة لبنان السينامئية؟

الرسمية  املدارس  يف  سينام  نوادي  انشأنا   □
افالما  عرضنا  وخارجها.  بريوت  يف  والخاصة 
لبنانية، واقمنا حلقات حوار مع الطالب. فعلنا 
االمر نفسه يف الجامعات الرسمية والخاصة. وفرنا 

االفالم اللبنانية يف مكتبات املدارس والجامعات.

■ اتجه النادي منذ سنوات اىل االضاءة عىل افالم 
الطالب واملخرجني الشباب من خالل "مهرجان 
والقضايا  املشاغل  هي  ما  الطالب".  افالم 

والهواجس التي تسيطر عىل اعاملهم؟
البلد كان يفرض حضوره عىل  □ كل حدث يف 
السنوي.  املهرجان  هذا  يف  املعروضة  اعاملهم 
الرئيس  اغتيال  تيمة  سيطرت   ،2005 عام  مثال 
يف  دخلنا  ثم   ،2006 متوز  عدوان  ثم  الحريري، 
مرحلة الضياع يف لبنان. ايضا هناك دور الدين 
يف  التحركات  ثم  االفالم،  عىل  بظله  القى  الذي 
الهجرة  ان هاجس  اال  العريب عام 2011،  العامل 
غياب  بسبب  اعاملهم  يف  حضورا  اقوى  يبقى 

االستقرار وانسداد االفق وسيطرة الخيبة.

بل  السينام،  عىل  تقترص  ال  نشاطاتكم   ■
واالغنية  املستقلة،  املوسيقى  اىل  تتعداها 

اللبنانية الجادة تحديدا.
مرشوعنا  صلب  يف  يدخل  هذا  صحيح،   □
وتسليط  املوسيقي  الرتاث  ارشفة  واهتامماتنا: 
بها  يضيق  التي  الجادة  املواهب  عىل  الضوء 
منطق السوق يف زمننا. اود التوقف عند النشاط 
الزعني  عمر  الشعب  لفنان  خصصناه  الذي 
"بريوت  لجنة  من  منحة  بعد   )1961  -  1898(
رأينا  حني   .2010 عام  للكتاب"  عاملية  عاصمة 
فراغا يف الشق املوسيقي ايضا، تدخلنا واصدرنا 
كتابا عن ابرز اعامله وانجزنا فيلام عنه، واسطوانة 
رقمية بصوته كانت االوىل من نوعها لهذا الرائد 

الذي صنع العرص الذهبي يف بريوت، وهو غري 
وارشطة  فردية  مبادرات  خالل  من  اال  معروف 
الكاسيت. اىل جانب نشاط يف االونيسكو جمع 
احمد قعبور واملمثلة عايدة صربا وفرقة "مرشوع 
ليىل" ومنري الخويل وتانيا صالح الذين غنوا من 
اعامله بطريقتهم الخاصة. ساهمنا ايضا يف تنظيم 
تانيا  امثال  فنانني  اسطوانات  واصدار  امسيات 
صالح وتوفيق فروخ وغادة غانم وسامي حواط 
واميمة الخليل واحمد قعبور وغادة شبري، ومن 
خارج لبنان بشار زرقان وحازم شاهني وغريهام 
من الفنانني املستقلني. اي اننا نغطي بامكاناتنا 

عمل مؤسسات اخرى عندما تدعو الحاجة.

■  ما هي مصادر التمويل؟ 
الخاص  القطاع  النادي يف  الجمهور واصدقاء   □
اعضائه  جانب  اىل  النادي،  بعمل  يثقون  الذين 

الذين يسددون اشرتاكات رمزية. 

املستقبل  الناس" يف  لكل  "نادي  ما مشاريع   ■
القريب؟

□ نخطط لعرض افالم عربية ولبنانية شهريا يف 
املدينة"  "مرتو  ويف  الباشورة  يف  العامة  املكتبة 
وغريهام، اىل جانب اقامة مهرجان الفيلم القصري 
يف كانون االول. احب هنا االشارة اىل ان املهرجان 
اىل  تحية  وسنوجه  السنة،  هذه  نقلة  سيشهد 
نبيهة لطفي عرب عرض افالم لها، وسيكون املخرج 
التحكيم  لجنة  ضمن  الله  نرص  يرسي  املرصي 
وسنعرض عمله الجديد "املاء والخرضة والوجه 
توفيق  للموسيقي  اسطوانة  ونصدر  الحسن"، 
فروخ الذي يختتم املهرجان. كام سنقدم عروضا 
الفالم مارون بغدادي يف صور يف ترشين الثاين. 
يف ختام املهرجان ستحرض ارملته ثريا بغدادي يف 

لقاء مع الجمهور.

جمع اعامل مارون بغدادي وطبعها عىل اسطونات.اصدار اسطوانة رقمية الغنيات عمر الزعني.
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رسم

شارك الرسام عيل طليس مع 300 فنان يف "معرض بريوت للفن" الذي اقيم يف "بيال" يف ايلول املايض، وضم 1500 عمل 
فني. ابتعد طليس عام كان يقدمه من قبل، فكانت الطبيعة والوانها املفرحة هي الطاغية عىل لوحاته، وسيلة للتعبري لجأ 

اليها للخروج من معاناته مع التوحد

علي طليس قّدم لوحاته في "معرض بيروت للفن"
التوّحد لم يعد رادعًا لإلبداع والتألق 

الرسم حال ممكنا للتغلب عىل مشكلة عيل  كان 
طليس يف التوحد. ملس اهله واملقربون منه التطور 
يف اعامله كلام شعر بالفرح. دور االهل، كمشجع 

عىل تخطي هذه الصعوبة، مهم جدا من ناحية وضع 
اليد عىل االشياء املهمة يف ذات كل طفل مصاب 

بالتوحد، ومعرفة كيفية اخراجها من نفوسهم.

العام"  "االمن  حاورت  االخري،  معرضه  افتتاح  يف 
الرسام طليس ووالده العقيد يف االمن العام محمد 
مبشكلة  اعامله  وارتباط  جديده  حول  طليس 

التوحد.

بلغ  كم  للوحاتك،  معارض  اقمت  ان  سبق   ■
عددها حتى االن؟

□ معريض اليوم هو السابع، لكنه مختلف متاما 
عام قدمته يف السابق. 

■ مباذا يختلف؟
□ بنوعية الرسم التي اقدمها للمرة االوىل، وهي 
البورتريهات وقد استعملت فيها مواد ووسائل مل 

الجأ اليها من قبل كقلم الرصاص مثال. 

■ كم يبلغ عدد اللوحات يف هذا املعرض وما هي 
املدة التي احتجت اليها يك تنجزها؟ 

فيها  العمل  استغرق  لوحة  املعرض 16  يضم   □
تأخذ  الواحدة  اللوحة  شهر.  ونصف  شهر  نحو 
يعود  ايام.  ايام واحيانا عرشة  من وقتي خمسة 
ذلك اىل مضمونها، اي الوجه الذي اقوم برسمه، 

خصوصا اذا كان دقيقا وصعبا.

■ اي شخصيات اخرتت ملعرضك؟
□ عايص الرحباين، فريوز، منصور الرحباين، وديع 
رياض  عقل،  سعيد  صباح،  ناصيف،  زيك  الصايف، 
زياد  خليل جربان،  تويني، جربان  غسان  الصلح، 
الرحباين، عمر كركال، ماجدة الرومي، راغب عالمة، 

ميشال الفرتيادس، جورج خباز. 

املناظر  عىل  السابقة  لوحاتك  يف  تركز  كنت   ■
الطبيعية وااللوان املفرحة، فام سبب هذا التغيري؟
االلوان  الرسم.  من  النوع  هذا  احببت  النني   □
واالبيض  االسود  عىل  مقترصة  اللوحات  هذه  يف 

والرمادي. وهذا ما احبه وارى لوحايت فيها اجمل.

الرسام عيل طليس يف افتتاح معرضه.

ماذا يقول العقيد يف االمن العام محمد طليس عن ابنه عيل الرسام: "يف كل يشء جديد يحرّضه عيل 
او يف كل معرض يقيمه، نلمس التطور عنده من رضبة الريشة اىل اللعب بااللوان بطريقة ذكية اىل 
نظافة العمل. والنه يحب الرسم حقق هذا التطور وقد ساعدته  نقيبة الرسامني يف لبنان ريتا مكرزل 
عىل اكتساب التقنية، علام ان جلسة واحدة معها كانت كافية يك يكمل الرسم مبفرده. البارز يف هذا 
االمر ما يشعر به. كلام كان سعيدا يف الرسم احرز تطورا اكرب. من املمكن ان نجد شخصا عاديا يقوم 
بهذا العمل، لكن ليس سهال عىل من يعاين من التوحد ان يعطي هذه النتيجة يف اعامله. كل شخص 
يعاين من التوحد يعرّب بطريقة معينة، اما املوسيقى او اللجوء اىل الرياضيات. وهو عادة يربع يف  كل 

يشء له عالقة  بالفن".
يضيف: "الرسم يساعده عىل الخروج من مشكلته، النه يحتاج اىل وسيلة للتعبري فيلجأ اىل الفنون. دور 
االهل هنا مهم جدا يف تشجيع اوالدهم عىل التفتيش عن اشياء يحبونها وتوجيههم نحو مامرستها، 
يك ال يضّيعوا وقتهم يف امور ال معنى لها. يف املديرية العامة لالمن العام اصبح هناك اهتامم بهذه 

املشكلة، وعىل نحو خاص لدى املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم". 

العقيد طليس: الفن ساعده على مشكلته
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أمنك بأمان
بالتعاون مع المديرية العامة لألمن العام،  

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

ا  المديرية العامة لألمن العاميوم إثنين عند الساعة 11.20 صباحً
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تلك طريقكم السرّية إلى ذوات أطفالكم
إرسم لي شجرة… أقل لك من انت!

كتاب الشهر

خمسة اختبارات بسيطة تكفي، يك يتمكن االهل قبل اهل االختصاص، من معرفة كل 
ما يشعر به طفلهم، واالحاسيس واالضطرابات واملخاوف التي تسكنه، واملشكالت 
السلوكية التي يعاين منها بسبب عدم دراية يف املنزل. كام ميكنهم ان يلمسوا املواهب 

والقدرات التي يتمتع بها. كل ذلك بفضل دليل تطبيقي سهل للغاية

تقنية  االخرية  السنوات  يف  لبنان  يف  انترشت 
بالدراما، كان مختربها االساس  العالج  تسمى 
زينة  املمثلة  بعبدا.  وسجينات  رومية  سجناء 
بالدراما  للعالج  اللبناين  "املركز  رئيسة  دكاش 
يف  لدورات  هؤالء  اخضعت  كاتارسيس"،  ــ 
التمثيل كوسيلة لـ"التطهر" من العبء الثقيل 
الذي يحملونه عىل اكتافهم، ومعالجة ندوب 
والبيئة  واملحيط  املجتمع  يرتكها  التي  الروح 
بالفن  العالج  ان  اال  انسان.  كل  جسد  عىل 
التحليل النفيس سيغموند  تقنية قدمية. فأب 
بعد  والرسم،  الفن  ان  يعترب  كان  فرويد 
االحالم، "هو الطريق املعرتف به اىل االعامق، 
قراءة  يعني  الرسم  فعلم  الباطني.  العقل  اىل 
الحقائق  الكتشاف  والحريك  العصبي  الجهاز 

الذاتية التي اكتسبناها منذ الصغر". 
عىل هذا النهج، سار الدكتور عيل كريم يف كتابه 
شخصية  اكتشف  ـ  اطفالنا  "تأهيل  الجديد 
للطباعة  روافد  )"دار  الرسم"  من  طفلك 
مجاالت  يف  الباحث  والتوزيع"(.  والنرش 
االجتامعي  النفس  وعلم  والنجاح  التطور 
من  النفسية  الصحة  دكتوراه  الحائز  االرسي، 
جامعة كاليفورنيا، نال سابقا عددا من الجوائز 
وامليداليات بوصفه افضل الباحثني الشباب يف 
النظريات العلمية والتطور النفيس الجسدي. 
الرسم  اختبار  ان  اىل  يشري  الجديد،  عمله  يف 
الراشدين  عىل  ايضا  ينطبق  يقدمه،  الذي 

كاسلوب للتشخيص والعالج النفيس. 
الكتاب دليل عميل ومرجع تطبيقي غاية يف 
داخل  معرفة  واملربني  لالهل  يتيح  السهولة، 
داخله،  يف  تعتمل  التي  واالحاسيس  الطفل، 
واالنفعالية  السلوكية  املشكالت  اىل  والتعرف 

والطريق  الدرب  وتسهيل  تعزيزها  بغية 
مستقبله.  بناء  يف  يسلكها  ان  له  ينبغي  التي 
حرص  ومعانيها،  االختبارات  هذه  تفسري  اىل 
املؤلف ايضا عىل تضمني العمل امثلة عملية 
ومراهقني  الطفال  رسومات  عن  كناية  هي 
قصدوا العيادة النفسية مع ذويهم لتشخيص 
تطبيقية  عالجية  طريقة  وايجاد  حاالتهم، 

لحلها. 
يف املستهل، يشري املؤلف اىل انه اذا اراد االهل 
اطفالهم،  ينفذها  التي  الرسوم  شيفرة  فك 
عليهم امتالك مفاتيح اساسية يف هذه العملية. 
مثال، اذا وقعت الرسمة يف ميني الصفحة، فهذا 
املايض  عىل  منصب  الولد  تفكري  ان  يعني 
اذا  اما  الذي يعتمل يف داخله.  وعىل الخوف 
كانت يف يسار الصفحة، فان تفكريه مركز عىل 
املستقبل وعىل قدرته عىل االنجاز، بالتايل فهو 
الرسمة  وقعت  اذا  اما  للحياة.  محب  انسان 
املعني  ان  يعني  فهذا  الصفحة،  منتصف  يف 
اذا كانت  الحرية.  يحتاج اىل االنتباه ويطلب 
الرسمة يف اعىل الصفحة، فهذا يعني ان خيال 
ويف  ومتحمس،  روحاين  وهو  واسع،  الطفل 
والحاجات  الرغبات  ان  تعني  الصفحة  اسفل 

تسيطر عليه. 
يشري كريم عيل اىل اهمية االشكال يف االفصاح 
مثال،  والعقلية.  النفسية  الطفل  حاالت  عن 
العدوانية،  النزعة  من  يعاين  الطفل  كان  اذا 
ابراز  عىل  الشخص  رسم  خالل  سيحرص 
وتكبريه  الفم  تظهري  يف  واملبالغة  االسنان، 

واستطالة االذرع. 
او  االهل  يطلب  اذ  جدا.  سهلة  التقنية 
االختصايص بكل بساطة من الطفل ان يرسم 
العائلة كام يتصّورها هو. اما النتيجة فستكون 
حكام اسقاطية، اي ان الطفل سُيسقط نظرته 
اىل عائلته عىل الرسمة التي ينفذها. وهذا ما 
سيفصح الكثري عن "موقع صاحب الرسم بني 
عائلته وبالتايل نظرته اىل ذاته". يساعد "اختبار 
رسم العائلة عىل تقييم حالة الطفل النفسية 

كيفية رسم الشجرة تعكس 
نظرة الفرد الى نفسه 

واحاسيسه ومكنوناته

اكان  منها،  يعاين  التي  النفسية  واالضطرابات 
ميكن  املدرسة.  او  املحيط  او  االهل  بسبب 
خمسة  خالل  من  ذلك  معرفة  اىل  التوصل 
لها:  يخضع  ان  الطفل  من  نطلب  اختبارات 
اختبار رسم "االرسة"، اختبار رسم "الشخص"، 
"الشجرة"،  اختبار رسم  "املنزل"،  اختبار رسم 

اختبار الرسم "الحّر". 
املواهب  معرفة  ايضا  االختبارات  هذه  تتيح 
الطفل،  عند  وامليول  والقدرات  واالمكانات 

غالف الكتاب.
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وتفسريها، وووضعه العاطفي وعالقته بافراد 
ارسته، ويسلط الضوء عىل تقييم افراد العائلة 
االشخاص  موقع  خالل  من  ايجابا،  ام  سلبا 
َمن،  ِمن  بالقرب  يتواجد  َمن  العائلة،  يف 
يف  واالخذ  اعامرهم،  مع  باملقارنة  واحجامهم 
وايضا  حذفهم  تم  الذين  االشخاص  االعتبار 
موقع  ايضا  املهم  ومن  الغيت،  التي  االعضاء 
االب  يتوسط  كان  فاذا  العائلة.  الطفل ضمن 
واالم، فهذا دليل عىل شعوره باالمان والحامية 

والحب" عىل حد تعبري املؤلف. 
يكشف  االختبارات،  سائر  مثل  االختبار  هذا 
عمق الشخصية ومكبوتاتها ومشاكلها. ضمن 
االمثلة التطبيقية التي يوردها املؤلف يف شق 
 B.A اختبار رسم العائلة"، نتعرّف اىل الطفلة"
الطفلة من  تعاين هذه  البالغة عرش سنوات. 
طلب  حني  املدريس.  والتأخر  والكسل  العناد 
منها كريم عيل اجراء االختبار، رسمت اخاها 
بالقرب منها، فيام رسمت نفسها شبيهة بأمها 
ان  ذلك  يظهر  وامللبس.  الشكل  حيث  من 
التامهي مع أمها واضح، فيام تشعر ان اخاها 
بزوجها  االم  انشغال  بحكم  اليها  االقرب  هو 
الذي يعاين من متاعب اقتصادية ومالية. كام 
عىل  واضحة  داللة  يف  الغيوم  بعض  رسمت 
اليسار،  اىل  االم  منطقة  يف  االرسية.  املشاكل 
دليل عىل  وهذا  كبرية جدا،  الشمس  رسمت 
انها تقلد امها يف ادارة االمور واصدار االوامر، 
وجود  ورغم  وتسلطها.  عنادها  يفرس  ما 
الوان الربيع يف لوحتها، اال انها رسمت تعابري 
الوجوه حزينة وااليادي غري متشابكة، ما يدل 
عىل وجود تفكك ارسي وعدم ترابط عاطفي. 
بعد تحليل هذه الرسمة، يقدم املعالج حلوال 
لالهل، العادة الطفولة اىل ابنتهم التي انهكتها 
مشاكل الكبار املالية واالبتعاد العاطفي عنها. 
االختبارات  تتسلسل  املنطق،  هذا  ضمن 
اخرى  نواح  فهم  عىل  تساعد  التي  االخرى 
رسم  اختبار  ان  مثال،  الطفل.  شخصية  يف 
كارين  النفس  عاملة  الذي وضعته  "الشخص" 
الطفل  من  يطلب  حيث   1949 عام  ماكوفر 
ان يرسم شخصا كامال باذرع ويدين ورجلني، 
ذاته،  او  املفحوص  صورة جسم  "يعكس  امنا 
او  مبارش  بشكل  يرسمه  الذي  الشخص  عىل 
التعبري  عىل  االختبار  هذا  يساعد  اذ  رمزي، 

عن االمزجة والتوترات وعىل انعكاس لصورة 
واحسن  اكرب  نفسه  يرسم  ان  فيمكن  الذات، 
مام يتصوره االخرون، والعكس صحيح، ميكن 
غالبا  االطفال  ويحتكرها الن  نفسه  يلغي  ان 
من طالقتهم  اكرث  التصوير   يف  لديهم طالقة 

اللفظية". 
 H.A الفتى اىل  مثال  نتعرّف  الفصل،  يف هذا 
التاتاة  من ظهور  ويعاين  سنة   11 يبلغ  الذي 
صعوبة  جانب  اىل  مفاجئ،  نحو  عىل  عنده 
هذا  أم  عاشت  الصف.  يف  والنوم  التعبري  يف 
زوجها  سافر  بعدما  ووحدة  خوف  يف  الفتى 
ليلة،  كل  بالكوابيس  تحلم  وبدأت  للعمل، 
ما انعكس سلبا عىل طفلها الذي صار يتأتئ 
فجأة النه يشعر بفقدان االم. لذا، يف رسمته، 
نرى انه تصور نفسه رجال كبريا وقويا ومفتول 
السيطرة عىل مخاوفه  اىل  يرمز  العضالت، ما 
واحساسه  قوته  اظهار  يف  ورغبته  الداخلية 
طوال  ينام  وال  بالخوف  يشعر  فهو  باالمان. 
اما  الصف.  يف  نومه  يفرس  ما  وهذا  الليل، 
يعني  ما  كاملة،  الصفحة  مألت  فقد  رسمته، 
رغبة  يف  لنفسه  كبرية  مكانة  اعطاء  يريد  انه 

منه لحامية امه الخائفة. 
املفاتيح  املؤلف  يقدم  التحليل،  هذا  بعد 

العالجية لهذه الحالة. 
الذي  املنزل  الثالث هو اختبار رسم  االختبار 
واالحساس  والراحة  االمان  رمز  عادة  هو 
باملحبة، ويعرّب عن الذات ومدى تأقلم الفرد 
تبيان  وميكن  وعائلته.  ومنزله  محيطه  مع 

املنزل،  كل ذلك من خالل طريقة رسم هذا 
املوجودين  واالشخاص  وااللوان  والخطوط 
لفك  مفاتيح  كالعادة  املؤلف  يقدم  فيه. 
املرسومة  الشمس  ان  مثال،  الرسامت.  شيفرة 
مع  التامهي  عن  تعرّبان  واملدفأة  اليمني  اىل 
يف  املضاءة  اللمبة  اما  الطفاله.  وحبه  االب 
وجود  عىل  فتدالن  الدافئة  وااللوان  البيت 
وحنانها.  االم  عاطفة  وعن  املنزل  يف  الحب 
او  كبرية  والشبابيك  االبواب  كانت  اذا  ايضا، 
مفتوحة، فهذا يعني حاجة كبرية اىل التواصل 
االمان  اىل  يرمز  البيت  كان  اذا  االخرين.  مع 
هي  الشجرة  فان  الشخص،  به  يشعر  الذي 
هنا،  من  االنسان.  جسم  لصورة  اسقاط 
تعرّب  كوسيلة  النظريات  من  عدد  يعتمدها 
الشجرة  رسم  كيفية  وبالتايل  الشخصية،  عن 
الفرد اىل نفسه واحاسيسه  امنا تعكس نظرة 

ومكنوناته. 
يسقط  الذي  الحّر  الرسم  اختبار  يأيت  اخريا 
سلبية  انفعاالت  من  داخله  يف  ما  الفرد  فيه 
التي  املؤلفات  هي  كثرية  طبعا،  وايجابية. 
لكن  اغوارها،  وسرب  وتطويرها  بالذات  تعنى 
انه  عيل  كريم  الدكتور  كتاب  يف  فعال  املميز 
مرجع تطبيقي بسيط جدا ينري الدرب لالهل 
قبل اهل االختصاص من اجل فهم اطفالهم، 
واالحساس مبعاناتهم او مشاكلهم ومكنوناتهم 
من خالل لغة الفن، والعمل عىل تعزيز نقاط 
جيل  الن  مواهبهم،  وتنمية  عندهم،  القوة 

الغد نبنيه اليوم.

واختبار رسم املنزل.اختبار رسم الشخص.
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اللوايت  الجنيات  قصة  الرواية  تحيك 
مضاءة  اصبحت  ان  منذ  مسقط  "هجرن 
يف  الناس  تجمد  ان  ومنذ  بالكهرباء، 
هدير  واصبح  االسمنتية،  منازلهم 
من  اعىل  التلفاز  واصوات  مكيفاتهم 
ذلك،  حدث  الدقة  من  بكثري  اصواتهن. 
حتى  الخيال.  ومات  التأمل  انطفأ  عندما 
مساء  ذات  اصطدمت  منهن  واحدة  ان 
بالدّش فوق سطح احدهم وماتت". يذكر 
من  عددا  اصدرت  حمد  هدى  ان  هنا 
التي  اماكنها"  ليست يف  "االشياء  روايتان هام  منها  االدبية،  االعامل 
حازت املركز االول يف "مسابقة الشارقة لالبداع العريب" لعام 2009، 

اىل رواية "التي تعد السالمل".

القرن  املسلمة يف  العقول  كتابه "خرية  ■ يف 
العربية  "الشبكة  عن  الصادر  العرشين" 
املوريتاين  املؤلف  يشري  والنرش"،  للدراسات 
املعايري  اىل  الشنقيطي  مختار  محمد 
بني  من  خمسة  يختار  جعلته  التي  الثالثة 
العرشين  القرن  يف  ومفكريه  االسالم  علامء 
للتعريف بهم وفكرهم واجتهاداتهم يف عامل 

الفقه والدين. 
ثقافتي  بني  الجمع  هي:  املعايري  ان  يورد 
الرشعي  الفهم  وبني  والغرب،  الرشق 
اختار  بناء عليه،  الروح.  الفكرة وارشاق  واملوقف الرشعي، وبني عمق 
محمد  الباكستاين  والسيايس  والشاعر  والفيلسوف  العالمة  املؤلف 
بعاشق  يصفه  الذي  دراز  الله  عبد  محمد  املرصي  والعالمة  اقبال، 
الحضارة االسالمية،  الكريم، والجزائري مالك بن نبي فيلسوف  القرآن 
الغرب"،  يف  الرشق  هّم  "حامل  الفاروقي  اسامعيل  والفلسطيني 

والبوسني عيل عزت بيغوفيتش "االسالمي ذو البعد االنساين". 

نجام  سنيمز  برهان  الرتيك  الكاتب  يعد   ■
العامل،  عواصم  يف  االدبية  واملحافل  تركيا  يف 
مثل  الجوائز  من  عددا  رواياته  نالت  اذ 
روايته الثانية "خطايا وابرياء" )2011( التي 
ارفع  ساميف"  "سيدات  جائزة  عىل  حصلت 
من  لغات  اىل  وترجمت  تركيا،  يف  الجوائز 
الثالثة  روايته  وااليطالية.  االنكليزية  بينها 
"اسطنبول اسطنبول" )2015(، انتقلت اخريا 
للنرش  الثقافة  "دار  عن  العربية  املكتبة  اىل 
كل  ليحيك  املحبوسني،  من  عدد  يتحلق  السجن،  عتمة  يف  والتوزيع". 
قد  الرواية  ان  ورغم  املايض.  اسطنبول  يف  ذكرياته  عن  منهم  واحد 
فسيفساء  ستشكل  مجتمعة  القصص  هذه  ان  اال  افراد،  رواية  تبدو 

السطنبول، مدينة الحزن والكآبة، لكن ايضا... االمل!

واجهة املكتباتواجهة املكتبات
الشاغل  الشغل  التكفريي  الفكر  شّكل    ■
السنوات  خالل  واالختصاصيني  للباحثني 
القليلة املاضية، فانهمرت االعامل التي تتوغل 
يف البنية االيديولوجية والعقائدية للتنظيامت 
التكفريية عىل رأسها "داعش" و"النرصة". اال 
ان نقاطا عدة تجعل كتاب "ما مل يكتب عن 
ــ رؤية من الداخل ... الخطر القادم!"  داعشـ 
كل  بني  حدة  عىل  يقف  متميزا،  ابعاد(  )دار 

املؤلفات التي تناولت الفكرة التكفريي. 
الصحافة االستقصائية  انجز يف صيغة  الكتاب 
خليل  الصحافيان  مؤلفاه  نجح  اذ  والتاريخ.  بالتوثيق  املرتبطة  العلمية 
القايض واحمد عثامن يف الجمع بني الشق امليداين والنظري. هكذا، حصال 
عىل محارض اجتامعات تنظيم "الدولة االسالمية يف العراق" قبل دخوله 
اىل سوريا ليصبح اسمه "داعش"، ويكشفان كيف اتخذ القرار باجتياح 
سوريا. نجح الكاتبان يف تسجيل تجربة سجني هارب من سجن "داعش" 
يف حلب حيث روى لهام الكثري عن صنوف التعذيب هناك، اىل كشفهام 
عن الجهات السياسية واالعالمية التي تساند التنظيم وتدعمه. والكتامل 
املرجع، قّدم املؤلفان نظرة تاريخية عن والدة الفكر التكفريي منذ القرن 
الثاين للهجرة، مرورا بالقرن الثامن وفكر ابن تيمية وتأثر محمد بن عبد 

الوهاب به والشبه بينهام.

■  يعترب آالن تورين من اهم علامء االجتامع 
مفهوم  بتطوير  انشغل  فرنسا.  يف  املعارصين 
الحركات  ودرس  الصناعي  بعد  ما  املجتمع 
الدميوقراطية"  هي  "ما  كتابه  االجتامعية. 
طبعته  يف  اخريا  صدر   ،1994 عام  نرش  الذي 
نفهم  ال  ان  ينبغي  ملاذا  الثالثة.  العربية 
هل  لالكرثية؟  حكم  كمجرد  الدميوقراطية 
يهددها  الن  مرشحة  الدميوقراطية  العملية 
قوميا؟  او  اثنيا  او  كان  دينيا  التسامح،  عدم 
واحرتام  االكرثية  قانون  بني  التوفيق  كيف 
االقليات، ودمج الالجئني يف املجتمع، واتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة يف 
القرار السيايس، وترميم الفجوة بني الشامل والجنوب؟ من خالل دراسته 
تاريخ مفهوم الدميوقراطية وتطبيقاته وتطوره، يحاول العامل الفرنيس ان 
تنهض عىل  ان  فالدميوقراطية ال ميكن  ايجايب.  نحو  املفهوم عىل  يعرّف 
السياسية  الرتبية  تطور  ايضا عىل  تأسيسها  ينبغي  بل  القوانني وحدها، 

التعددية وعىل نبذ العنف، فضال عن مفهوم حديث للمساواة.

االدباء  اىل  اللبناين  القارئ  تعريف  يف  املتخصصة  اآلداب"  "دار  عن    ■
"سندريالت مسقط"  اخريا  الرواية، صدرت  مجال  واللبنانيني يف  العرب 
للكاتبة العامنية هدى حمد. صحيح ان هذه الرواية تندرج ضمن االعامل 
وتحدياته  ومطباته  الراهن  مالمح عرصنا  كل  تحمل  انها  اال  الفانتازية، 
وازماته ومتزقاته الفردية والجمعية كالوحدة والعزلة التي يعيشها برش 

العرص الرقمي.
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ناتالي غّرة
تغذية

تتدرّج آثاره السلبية من الجنين الى البالغ
حذار اإلفراط في إستهالك الكافيني

آثار  الكافيني  الستهالك  تكون  ان  ميكن 
سلبية عىل صحة االنسان. سنعرض يف اآليت 
املتخصصة  البحوث  مراكز  اجرتها  دراسات 

حول هذه املادة.

مصادر استهالك الكافيني وانتشاره
 60 )من  الشاملية  امريكا  يف  القهوة  تعترب 
 )%30 اىل   15 )من  والشاي   )%75 اىل 
يف  الكافيني  ملادة  الرئيسية  املصادر  من 
الشوكوال  ان  حني  يف  للكبار،  الغذايئ  النظام 
ايضا  تحتوي  التي  الغازية  واملرشوبات 

)من  للكافيني  املهمة  املصادر  من  الشوكوال 
5 اىل 20 ملغ/100 غ. يف حلوى الشوكوال(.

تأثري تناول الكافيني بافراط
ال يسّبب تناول مادة الكافيني بافراط الوفاة، 
التأثري السلبي ملادة  لكن له سلبياته. يتمثل 
الكافيني عند البالغني يف بعض االعراض مثل 
الجلد،  يف  تهّيج  او  عصبية  حاالت  ظهور 
االرق، الحساسية، زيادة يف كمية البول، عدم 
احيانا  التنفس  ضيق  القلب،  دقات  انتظام 
يتمثل عند  الهضمي.  الجهاز  واضطرابات يف 
انتظام دقات  بالتقيؤ الشديد، عدم  االطفال 

القلب، وِبدّر كميات كبرية من البول.
اثبت االفراط يف تناول مادة الكافيني انه يسّبب 
الجهاز  تصيب  التي  االختالالت  من  مجموعة 

الهضمي والكبد والكىل والجهاز العضيل.

الكافيني مادة طبيعية متوافرة يف حبوب النب واوراق الشاي والكاكاو واملكرسات 
وغريها من النباتات. من اكرث املواد فاعلية، اذ نتناولها يف املرشوبات الشائعة 
او  الكاكاو  عىل  تحتوي  التي  املنتجات  الغازية،  املرشوبات  الشاي،  كالقهوة، 

الشوكوال، االدوية التي تعالج الصداع او االمل، وكذلك بعض املنشطات

ملادة  الرئييس  املصدر  هي  الكافيني  عىل 
لالطفال. الغذايئ  النظام  يف   الكافيني 
تشكل القهوة املصدر الرئييس ملادة الكافيني 
الدول  بعض  يف  للبالغني  الغذايئ  النظام  يف 
والدامنارك  والسويد  فنلندا  مثل  االوروبية، 
وفقا  املصنوعة  القهوة  تحتوي  وسويرسا. 
من  عالية  كمية  عىل  الرتكية  للطريقة 
مل(،  ملغ/100   100 اىل   56 )من  الكافيني 
يليها الشاي ومغلفات القهوة الرسيعة )من 
20 اىل 73 ملغ/100 مل( والكوال )من 9 اىل 
ومنتجات  الكاكاو  يعترب  مل(.  ملغ/100   19
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ان  واسع  نطاق  عىل  الناس  عند  اعتقاد  مثة 
بكمية  للكافيني  املعتاد  اليومي  االستهالك 
تزيد عن 500-600 ملغ )4 - 7 اكواب من 
ميثل  الشاي(  من  اكواب   9 اىل   7 او  القهوة 
خطرا صحيا عىل حياة االنسان. لكن الحقيقة 
كميات  تناول  يف  املتواصل  االفراط  ان  هي 
كبرية من هذه املادة يؤدي اىل تسمم الجسم 
بها، ما يسّبب االرق، القلق، االثارة، هزة يف 
العضالت، الصداع، اضطرابات حسية )طنني 
الدموية  واالوعية  القلب  اعراض  االذنني(، 
يف  مشكالت  القلب(،  دقات  انتظام  )عدم 

الجهاز الهضمي )غثيان وتقيؤ واسهال(.

تناول القهوة وضغط الدم
ال  الدم  وضغط  القهوة  تناول  بني  العالقة 
تشري  االدلة  معظم  ألن  واضحة،  غري  تزال 
عىل  تحتوي  التي  القهوة  استهالك  ان  اىل 
ارتفاع  اخطار  يزيد من  بانتظام، ال  الكافيني 

ضغط الدم.
يف املقابل، اظهر بعض الدراسات ان استهالك 
القهوة بانتظام يؤدي دور الواقي من ارتفاع 
اظهر  االخر  بعضها  ان  يف حني  الدم،  ضغط 
 5 تناول  مع  الدم  ضغط  يف  طفيفا  ارتفاعا 

اكواب يوميا واكرث من القهوة.

القهوة والكوليسرتول استهالك 
اظهرت الدراسات، بعد تجارب عىل اشخاص 
يتناولون القهوة املصّفاة، زيادة طفيفة جدا 
الدم.  يف  الكوليسرتول  مستويات  ارتفاع  يف 
واعمق  اضافية  دراسات  اىل  لكن مثة حاجة 
للتأكد عىل نحو افضل من آثار القهوة عىل 

ارتفاع نسبة الكوليسرتول يف الدم.
تناول  ان  اىل  حاليا  املتوافرة  البيانات  تشري 
اليوم  يف  اقل  او  فناجني   4( باعتدال  القهوة 
القلب  صحة  عىل  سلبا  يؤثر  ال  الواحد( 

واالوعية الدموية.
يف املقابل ال بيانات الستخالص اي استنتاجات 
حول خطر االصابة بامراض القلب او وفيات 
من  اكرث  او  اكواب   10 باستهالك  مرتبطة 

القهوة يوميا .

الكافيني وصحة العظام
الكالسيوم  فقدان  عىل  الكافيني  يساعد 

للعظام.  الطبيعي  التطور  عىل  ويؤثر 
تناول  ان  اجريت  التي  الدراسات  اظهرت 
عىل  وخطرية  سلبية  آثارا  يسّبب  الكافيني 
الجسم،  من  واستهالكه  الكالسيوم  امتصاص 
يف  الكالسيوم  مستويات  زيادة  ذلك  يف  مبا 
يف  املعادن  كثافة  وانخفاض  والبالزما،  البول 

العظام، وانخفاض حجم العظام.

الكافيني خالل فرتة الحمل
بني  عالقة  وجود  اىل  الدراسات  بعض  يشري 
معدل  وزيادة  الكافيني  من  عالية  جرعات 
االجهاض، الوالدات املبكرة او انخفاض وزن 
العوامل املعقدة  املولود. رغم ذلك، مل تكن 
مثل التدخني ورشب الكحول يف الحسبان يف 

هذه الدراسات. 
العالية، ميكن ان يؤثر الكافيني  يف الجرعات 

رضبات  ومعدل  للجنني  الرئوي  الجهاز  عىل 
تخطط  او  حامال  املرأة  كانت  اذا  القلب. 
لتصبح كذلك، عليها اعادة النظر يف الخيارات 
تناول  وقف  املثال  سبيل  )عىل  بها  الخاصة 
لتصل  استهالكها  الحد من  او  الكافيني  مادة 
اىل 200-300 ملغ يوميا(. يستحسن مناقشة 

هذه الخيارات مع الطبيب.

تأثريه عىل السلوك الشخيص
القلق  يزيد  الكافيني  ان  الدراسات  اظهرت 
ويؤدي اىل االرق. اشارت االدلة بوضوح اىل 
ان ملستويات الكافيني التي يستهلكها معظم 
الناس آثاراً ايجابية اىل حد كبري عىل السلوك. 
اىل  يؤدي  ان  ميكن  املفرط  االستهالك  لكن 
الذين  االشخاص  لدى  وخصوصا  مشكالت، 

يعانون من اعراض صحية .
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رياضة

خمسة مواسم امضاها املدرب باتريك سابا مع فريق هوبس، قاده خاللها اىل فرض 
وبلغ  هوبس،  موازنة  اضعاف  موازناتها  تفوق  فرق  عىل  تفوق  "الكبار".  بني  نفسه 
املوسم املايض دور الثامنية "الفاينال 8"، وتقدم عىل منافسه هومنتمن بريوت قبل 

ان يخرس جهود العبه االمرييك انتواين بربور ويخرج من املنافسة

الناجحة للمدرب الوطني ملنتخب  التجربة 
تقترص  مل  سابا  باتريك  السلة  كرة  لبنان يف 
عىل فريق هوبس، بل وصلت اىل هومنتمن 
االسبوع  يف  قاده  الذي  للسيدات  انطلياس 
االخري من الدوري اىل اللقب الذي افتقدته 
طويلة.  سنوات  االرميني  النادي  خزائن 
فريقه  مع  ترجمتها  يف  يرتدد  لن  وهو 
الجديد بريوت يف الدرجة الثانية يف املوسم 

املقبل.
يف  تجربته  عن  سابا  العام"  "االمن  سألت 
تنتظره مع فريقي  التي  هوبس، والتحديات 
هومنتمن للسيدات يف الدرجة االوىل وبريوت 
للرجال يف الدرجة الثانية، وعن مستقبله مع 

الوطني.      املنتخب 

املدير الفني للمنتخب الوطني واملدرب السابق لفريق هوبس باتريك سابا. 

املوسم  يف  الدوري  مستوى  تقيم  كيف   ■
املايض؟

النوادي  باجامع  ممتاز  بل  ال  جدا،  جيد   □
كانت  املنافسة  والجمهور.  واملدربني 
املباريات  من  الكثري  يف  والنتائج  محتدمة 

الفرق  متوقعة، ومعظم  كانت مفاجئة وغري 
الدوري  جعل  ما  ومميزا  الفتا  اداء  قدمت 

حامسيا ومشوقا.

فريق  حققها  التي  النتيجة  عن  راض   ■
هوبس؟

لوال  ابعد  اىل  الذهاب  ميكننا  وكان  اكيد،   □
االصابة التي تعرض لها نجم الفريق الالعب 
مستوى  قدم  الذي  بربور،  انتواين  االمرييك 
ودور  اوف"  "البالي  اىل  الفريق  وقاد  رائعا 
الثامنية "فاينال 8" الحاسم. خروج بربور من 
هومنتمن  عىل  هوبس  تقدم  بعد  التشكيلة 
بنتيجة 2 – 0 زعزع الخطط الدفاعية، بدليل 
ارتفع  االرميني  للفريق  التسجيل  معدل  ان 
االمرييك  بربور  بديل  ان  رغم  يف شكل الفت 
يف  نقطة   24 مبعدل  سجل  ديفيس  دواين 
املباريات الثالث التي خاضها، لكنه مل يتمكن 

من االنسجام دفاعيا.

اىل  الثالث  االجنبي  الالعب  اضاف  ماذا   ■
البطولة؟

□ عنرص املفاجأة. دوره يف الكثري من الفرق 
مل  اجنبيني  العبني  عىل  تعتمد  كانت  التي 
يكن اساسيا، بل تم استخدامه يف الكثري من 
املراحل كعنرص مفاجئ يتم ادخاله يف فرتات 
لتعزيز  او  الخصم دفاعيا  املباراة الرباك  من 

خط الهجوم.

■ هل اثر وجوده عىل دور الالعب اللبناين؟
بعض  يف  الواردة  االرقام  وفق  حسابيا   □
االحصاءات، تراجع دور الالعب اللبناين الذي 
يعترب احتياطيا ودوره غري اسايس، يف حني ان 
ودورهم  اساسيني  مصنفني  اخرين  العبني 
فاعل  بل شاركوا يف شكل  يتأثروا  مل  محوري 
لالعب  الكبري  فالتاثري  مهام.  كان  ودورهم 

تجربة االجنبي الثالث في 
الدوري ناجحة، وتستحق 

ان تتكرر موسما اضافيا

املدّرب الوطني ملنتخب لبنان في كرة السلة:
لدّي رؤية مستقبلية للعبة
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مقال
السلة أّم املعارك

بدأت انتخابات االتحادات الرياضية املمهدة النتخابات اللجنة االوملبية، 
ظهور  مع  الحاموة،  مرحلة  اىل  الخفيفة  النار  مرحلة  من  تدريجا  تنتقل 
يف  االنتخابات  خوض  اىل  تتجه  التي  واملعسكرات  التحالفات  معامل 
منها  يستثنى  التي  سواء  حد  عىل  الجامعية  وااللعاب  الفردية  االلعاب 
اتحاد كرة القدم. ذلك ان انتخاباته مربمجة وفق روزنامة االتحاد الدويل 
كام  الدولية  االوملبية  اللجنة  روزنامة  وفق  وليس  "الفيفا"،  القدم  لكرة 

حال غالبية االتحادات.
ورغم انسحاب التوافق عىل عدد منها، مثل الدراجات الهوائية واملالكمة 
العاب  مثل  كبرية  اخرى  اتحادات  يف  تنافس  وحصول  الطاولة،  وكرة 
التي قد تشهد تغيريا يف مراكزها االساسية،  القوى والرماية والتايكواندو 
اتحاد  انتخابات  يف  املعارك"  "أم  او  الكربى"  "املنازلة  اىل  االنظار  تتجه 
يريدون  وآخرين  رئاسته،  اىل  العودة  اىل  طامحني  وجود  مع  السلة،  كرة 
وتوزيع حصص حزبية  تدخالت سياسية  الرئاسة وسط حديث عن  تويل 

ومذهبية.  وطائفية 
بيار  لالتحاد  السابق  الرئيس  اسم  يربز  سنة،   12 منذ  دورة  كل  يف  وكام 
كاخيا الذي يشغل منصب رئاسة دائرة الرياضة يف حزب القوات اللبنانية، 
وكانت له تجربة سابقة يف رئاسة االتحاد ومل يكمل واليته. كام سبق ان 
خاض انتخابات كرة السلة السابقة يف 21 كانون االول 2013 يف مواجهة 
مدعومة  وكانت  نصار،  وليد  املهندس  لالتحاد  الحايل  الرئيس  الئحة 
اللبنانية  االوملبية  للجنة  التنفيذية  اللجنة  رئيس  الحليفني  القطبني  من 
نادي  ورئيس  الحر  الوطني  التيار  يف  الرياضة  هيئة  ورئيس  هامم   جان 

مون ال سال املحارض االوملبي جهاد سالمة، وخرسها بنتيجة 15 ـ 0. 
ويربز اسم الرئيس الفخري السابق للنادي املتني الشانفيل ديك املحدي، 
حال  يف  الذي  الحلبي  اكرم  االعامل  رجل  الزوق،  التضامن  والكرسواين 
فريدتني  تجربتني  بعد  اللعبة،  رأس  عىل  االوىل  تجربته  سيخوص  وصوله 

احدث فيهام ثورة كرست تقاليد وتجاوزت خطوطا محرمة. 
فهو  معركة،  مرشح  وليس  اجامع  كمرشح  واملطروح  املتداول  االسم  اما 
جان  االوملبية  للجنة  التنفيذية  اللجنة  ورئيس  لالتحاد  السابق  الرئيس 
لكن هامم  العامل.  اىل مسابقة كأس  الوطني  املنتخب  اوصل  الذي  هامم 
يرفض املعركة، ويشرتط االجامع، خصوصا وانه ضامن عودته بالتزكية اىل 
توافق  مرشح  هو  كام   .2012 عام  فعل  كام  الطائرة  الكرة  اتحاد  رئاسة 

واجامع لوالية جديدة عىل رأس اللجنة االوملبية.
فهل تتمكن "شتوة ايلول" من تربيد الحاموة االنتخابية املرتفعة يف كرة 
السلة، ام تستمر الحرارة يف االرتفاع وصوال اىل الصيف الثاين "بني ترشين 

وترشين"؟ 

نمر جبر

عند  واضح  شكل  يف  ظهر  الثالث  االجنبي 
الالعبني  من  كبري  عدد  لديها  التي  الفرق 
مقاعد  عىل  اساسيني  واملصنفني  النجوم 

االحتياط. 

ثالثة  عىل  االبقاء  االتحاد  قرار  عن  راض   ■
االوىل  الدرجة  دوري  يف  اجانب  العبني 

للرجال؟
موسام  تتكرر  ان  تستحق  ناجحة  تجربة   □
العمرية  الفئات  بطوالت  غياب  مع  اضافيا. 
قرار  عىل  االبقاء  يجب  العبني  تخرج  التي 
ان  علام  الدوري،  يف  اجانب  العبني  ثالثة 
وينظم  فردية  مببادرات  يقوم  النوادي  بعض 
دورات وبطوالت لهذه الفئات، لكنها ال تفي 
كثريا بالغرض رغم انها تعوض بعض النقص.

املنتخب  مع  االوىل  تجربتك  تقيم  كيف   ■
الوطني يف بطولة غرب آسيا؟

للمنتخب  مدربا  بتسميتي  وافتخر  اعتز   □
الوطني، واشكر كل من ساهم يف هذا االمر. 
اسيا  غرب  بطولة  قبل وخالل  الظروف  لكن 
كانت صعبة جدا، وقد حاولنا قدر املستطاع 
لبنان،  يف  القوية  السلة  كرة  صورة  اظهار 
يف  الخربة  عنرص  غياب  يف  لالسف  ويا  ولكن 

الفريق مل نتمكن من تحقيق اهدافنا.

البطولة  يف  املشاركة  قرار  ان  تعترب  هل   ■
كان مترسعا؟

حدين.  ذو  سالح  عدمها  من  املشاركة   □
كرة  بسمعة  يليق  ال  البطولة  عن  الغياب 
املشاركة  ان  كام  وتاريخها،  اللبنانية  السلة 
شبابا  العبني  تضم  تشكيلته  غالبية  بفريق 
وامكاناتهم  قدراتهم  اكتشاف  عىل  يساعد 
مناسبة.  بطريقة  عليها  والتعويل  وتوظيفها 
لكن املشاركة من دون تحضري كاف واعتذار 
سلبا  اثر  آخرين  وغياب  الالعبني  من  عدد 

عىل صورة املنتخب.

■ ماذا عن مستقبلك مع املنتخب؟
االتحاد  يف  املسؤولني  اىل  يعود  القرار  هذا   □

جاهز  الشخيص  الصعيد  عىل  nemer.jabre66@yahoo.comالعتيد. 
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ومرشوع  رؤية  ولدي  مبهاميت  لالستمرار 
الالعبني  من  جديد  جيل  لتحضري  مستقبيل 
ثالثة  او  يومني  الوطني  املنتخب  بتجميع  يبدأ 
االستحقاقات،  وفق  الشهر  يف  االقل  عىل  ايام 
وبالتنسيق مع االتحاد والنوادي والالعبني حتى 

ال تتعارض مع مسابقات وبطوالت محلية.

■ بعد خمسة مواسم مع هوبس، لن تكون 
تقوم  املقبل. كيف  املوسم  للفريق يف  مدربا 

هذه التجربة؟ وماذا اضافت اىل سجلك؟
□ عىل الصعيد الشخيص الكثري من االشياء 
النادي  رئيس  بوجود  خصوصا  االيجابية، 
ليس  ايل  بالنسبة  هو  الذي  قانصوه  جاسم 
رئيس ناد فقط، بل هو اخ وصديق والعب 
مع  التعامل  آلية  جيدا  يدرك  مخرضم 
املميزة.  بطريقته  الفني  والجهاز  الالعبني 
الغنية  فالتجربة  الفني،  الصعيد  عىل  اما 
شهدت طلعات اكرث من نزالت، الن كثريين 
الفريق.  قدرة  يتجاهلون  او  يجهلون  كانوا 
العبي  وجود  غريه  عن  هوبس  مييز  ما 
مشاركتهم.  لدى  الجميع  يفاجئون  احتياط 
تتاح  التي  الفرص  من  االستفادة  عرفوا  اذا 

لهم يسطع نجمهم.

ادارة هوبس  االفرتاق مع  ان  ■ هل صحيح 
تم عىل خالف وتباين يف وجهات النظر؟

□ قطعا ال. العالقة مع النادي ورئيسه جاسم 
قانصوه مل ولن تنقطع يف اي ظرف من الظروف، 
وهي متواصلة ومستمرة. ما زلت ضمن فريق 
مع  والعالقة  منه،  اخرج  ولن  النادي  عمل 

هوبس مل تكن يوما مهنية بل اخوية.

الفنية  االدارة  تويل  عىل  وافقت  ملاذا   ■
لفريق بريوت يف الدرجة الثانية؟

عبد  جوزف  من  طلب  عىل  بناء  وافقت   □
ما  والصفقة  حشاش،  جان  واملحامي  املسيح 
كانت لتتم لوال املساهمة االيجابية من قانصوه 
قيادة  واضحا  العرض  كان  بستاين.  وغازي 
االوىل،  الدرجة  اىل  الثانية  الدرجة  من  الفريق 
وتجاريب  التحدي  من  النوع  هذا  اعشق  وانا 
السابقة تدل عىل ذلك. بطولة الدرجة الثانية 

امام  املجال  يف  وتفسح  مشوقة  السلة  كرة  يف 
الطريق  لهم  ومتهد  الربوز،  الصغار  الالعبني 
احب  شخصيا  االوىل.  الدرجة  اىل  للصعود 

التعامل مع هؤالء وهذا النوع من املنافسة.

■ راض عن الالعبني التي تم التعاقد معهم؟
□ عملية التعاقد تتم بالتنسيق بني الجهازين 
الفني واالداري. نسعى اىل ان تكون تشكيلة 
والشباب،  الخربة  عنارص  من  مزيجا  الفريق 
عىل ان ال يتعدى معدل اعامرهم 21 اىل 22 
سنة، اضافة اىل عنارص ناشئني يرتاوح معدل 

اعامرهم من 17 اىل 18 سنة.

يف  للسيدات  هومنتمن  فريق  مع  باق   ■
املوسم املقبل؟

اللقب  الحفاظ عىل  مهمة  ان  علام  نعم،   □
ان  جيدا  تدرك  االدارة  احرازه.  من  اصعب 
املهمة هذا املوسم ليست سهلة والتحديات 

والصعوبات كبرية وكثرية.

املوضوعة  والخطة  الفريق  جديد  هو  ما   ■
للحفاظ عىل اللقب؟

□ بدأت التحضريات باكرا من خالل التعاقد 
من  حركة  فرح  مثل  الالعبات  من  عدد  مع 
من  العائدة  كامل  وتقال  العريب  الشباب 
املقابل  يف  لكننا  االمريكية.  املتحدة  الواليات 
سيفاجيان  نتايل  الكابنت  جهود  سنخرس 

املميزة السباب خاصة.

الواليات  يف  التدريبية  الدورة  عن  ماذا   ■
املتحدة االمريكية؟ وكيف تم اختيارك؟

□ تبلغت عرب االتحاد اللبناين لكرة السلة من 
خالل اللجنة االوملبية الدولية واالتحاد الدويل 
اللجنة  مع  بالتنسيق  "الفيبا"،  السلة  لكرة 
يف  للمشاركة  اختياري  اللبنانية،  االوملبية 
 ICAB" )International Coaching" دورة
ومدتها   )Apprenticeship Basketball
خمسة اسابيع وكلفتها تناهز 14 الف دوالر. 
والية  قرب  ديالويد  جامعة  يف  تبدأ  الدورة 
اربعة  تستمر  ثم  علمية،  بدروس  فيالدلفيا 
اسابيع يف احدى الجامعات املشاركة يف دوري 

والسيدات  للرجال   )NCAA( السلة  كرة 
جامعيني،  العبني  مبشاركة  تطبيقية  بدروس 
وتتضمن حصصا تدريبية ومباريات، وتختتم 

بامتحان خطي وتطبيقي.

■ كيف تقوم مستوى التحكيم؟
خصوصا  افضل.  يكون  ان  وميكن  جيد،   □
اربع  يقودون  الحكام  بعض  نشاهد  عندما 
يجعلهم  ما  االسبوع،  يف  مباريات  اىل خمس 
تحت ضغط االرهاق والتعب وينعكس عىل 

قراراتهم سلبا.

■ خائف عىل مستقبل اللعبة؟
وجود  عدم  ناحية  من  ما  حد  اىل   □
العمرية  للفئات  وتخطيط  ورؤية  برنامج 
ما  املختلفة.  باعامرها  الوطنية  واملنتخبات 
ومستمر  دائم  مرشوع  وجود  عدم  يقلقني 
يف  يؤدي  ما  القاعدة،  من  للبناء  ومتطور 
مرحلة الحقة اىل فراغ وشح يف الالعبني، ما 

اللعبة. يهدد مستقبل 

■ ماذا تطلب من االتحاد الجديد للعبة؟
واضحة  روزنامة  وضع  القانون،  تطبيق   □
اولوية  اعطاء  البطوالت،  لكل  وثابتة 
يكون  ال  برنامج  ضمن  الوطنية  للمنتخبات 
الفئات  بطوالت  ايالء  النوادي،  حساب  عىل 

العمرية عناية خاصة.  

لبناين.  مدرب  افضل  يعتربونك  كثريون   ■
يف  واجهته  مدرب  افضل  نظرك  يف  هو  من 

الدوري، وملاذا؟
من  كل  واشكر  التوصيف،  هذا  احب  ال   □
اعترب  شخصيا  لبناين.  مدرب  افضل  يعتربين 
بنتيجة  يكتفي  ال  الذي  االفضل  املدرب 
يف  يستمر  بل  لقب،  او  انتصار  او  جيدة 
االحسن.  اىل  الوصول  اىل  والسعي  العمل 
لكن  واجهتهم،  الذين  املدربني  كل  احرتم 
برييسيتش  ميورداغ  الرصبيني  للمدربني 
املباراة  مقاربة  يف  خاصة  ميزات  اباز  وآالن 

وتكتيكيا. فنيا 
ن.ج.

رياضة
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رياضة

مدينة  يف  صيفية  العاب  اول  اجريت 
دورة  اول  كام   ،1896 سنة  اليونانية  اثينا 
شاموين  مدينة  يف  شتوية  اوملبية  العاب 
فارق  استمر   .1924 سنة  الفرنسية 
 ،1992 عام  حتى  الدورتني  بني  السنوات 
والشتوية  الصيفية  االلعاب  اقيمت  حيث 
عام  بداية  نفسه.  العام  يف  سواء  حد  عىل 
والزمان  املكان  لتنسيق  العمل  بدأ   1994
والشتوية. الصيفية  االوملبية  االلعاب   بني 

نرش  يف  الرياضة  بدور  كوبريتان  دي  آمن 
املحبة والسالم بني شعوب العامل، منذ نجح 
يف تنظيم لقاء ريايض بني انكلرتا وفرنسا عام 
العداء  حدة  تخفيف  يف  ساهم  ما   ،1891
الشعبني.  بني  العالقات  تقوية  يف  ونجح 
االوملبية  الدورات  بعث  اعادة  يف  فكر 
عرفها  بعدما  سنوات،  اربع  كل  جديد  من 
كانت  وان  امليالد،  قبل  قرنا   14 منذ  العامل 
اآلثار املوجودة تؤكد معرفة العامل بها منذ 
لتنفيذ  تشجع  وقد  امليالد.  قبل   776 عام 
االملاين  العامل  اكتشاف  بعد  الفكرة  هذه 
يف  القدمية  اوملبيا  آثار  كورتيوس  ارنست 
سنوات  بعد ست   ،1881 عام  اليونان  بالد 
االلعاب  باحياء  انشغل  الشاق.  العمل  من 
احتفال  مناسبة  واستغل  القدمية،  االوملبية 
الخامس  بعيده  الفرنيس  الريايض  االتحاد 
يف 25 ترشين الثاين 1892 لتوجيه دعواته، 
الباهظة.  التكاليف  بعقبة  اصطدم   لكنه 
كرر محاولته العام التايل خالل املؤمتر الذي 
لبحث  واالمريكية  االوروبية  الدول  عقدته 

اربعة  موقعه  عن  غاب  انه  علام  االوملبية. 
اعوام )1914 ـ 1918( ملشاركته يف الحرب 
الرئاسة  منصب  توىل  االوىل، حيث  العاملية 

السويرسي البارون فود تروي دي بلونيه.
الدورات  دستور  كوبريتان  دي  اخترص 
االوملبية حني قال يف دورة لندن عام 1908: 
"اهم ما يف االلعاب االوملبية ليس االنتصار، 
بل مجرد االشرتاك. واهم ما يف الحياة ليس 

الفوز، امنا النضال برشف". 
اجتامعات  يف  اقرتاحا  قدم   1921 عام 
لوزان  مدينة  يف  الدولية  االوملبية  اللجنة 
السويرسية القامة دورة اوملبية شتوية كل 
الدورتني  بني  يفصل  ان  عىل  سنوات،  اربع 

الصيفية والشتوية عامان. 
الشتوية  االوملبية  الدورات  اوىل  بدأت 
اما  الفرنسية.  عام 1924 يف مدينة شاموين 
يف  تقام  التي  للمعوقني  االوملبية  الدورات 
الصيفية  الدورات  تستضيف  التي  املدينة 
بعد انتهاء دورة االصحاء يف اقل من اسبوع، 
يف   1960 عام   17 الدورة  يف  ولدت  فانها 

روما، بعد وفاة كوبريتان بـ27 سنة.
عارض كوبريتان مشاركة النساء يف الدورات 
السابقة  القرارات  مع  انسجاما  االوملبية، 
الجنس  مشاركة  ليس  تحرم  كانت  التي 
االوملبية  االلعاب  منافسات  يف  اللطيف 
تحت  مشاهدتها  حتى  بل  فقط،  القدمية 
االم  خرقته  ان  اىل  االعدام،  عقوبة  طائلة 
فرينيس حينام تنكرت يف زي رجل ملشاهدة 
ابنها املالكم بيسدروس يف احدى املنازالت. 
باالعدام،  عليها  حكم  امرها  اكتشاف  بعد 
العفو  اىل  املسؤولني  دفع  ابنها  فوز  لكن 
دافع  خانة  يف  فعلتها  وضع  وتم  عنها، 

االمومة. 
باملشاركة  للسيدات  السامح  قرار  يتأخر  مل 
مراعاة  بحجة  كوبريتان  معارضة  رغم 

اللجنة األوملبية الدولية:
122 سنة من التاريخ والحاضر 

نمر جبر

عدد  تأييد  فحصل عىل  واالحرتاف،  الهواية 
كبري من الدول. ظل يكافح حتى نجح عام 
1894 يف وضع الدورات ضمن جدول اعامل 
تأسيس  فتقرر  باالجامع،  االوملبية  االلعاب 
اختيار  وتم  الدولية،  االوملبية  اللجنة 
اليوناين فيكالس رئيسا ملدة عامني، حتى تم 
تعيني كوبريتان رئيسا اىل عام 1925 تاريخ 
الدورات  نجاح  من  تأكد  بعدما  استقالته، 

تعاقب عىل رئاسة اللجنة االوملبية الدولية 
كل من: 

• اليوناين دميرتي فيكالس 1896-1894. 

• الفرنيس بيار دي كوبريتان 1925-1896. 

• البلجييك هرني دي بيليه التور

 .1942-1925 

• السويدي جي سيغفريد إيدسرتوم 
 .1952-1946

• االمرييك افري بروندج 1972-1952. 

• االيرلندي لورد كيالنني 1980-1972. 

• االسباين خوان انطونيو سامارانش

 .2001-1980 

• البلجييك جاك روغ -2001 2013. 

• االملاين  توماس باخ منذ 2013.

تعاقبوا

اللجنة االوملبية الدولية، منظمة غري حكومية مقرها مدينة لوزان السويرسية. انشأها 
الثنايئ الفرنيس بيار دي كوبريتان واليوناين دميرتيوس فيكالس يف 23 حزيران 1894. 
تضم جمعيتها العمومية 206 لجان اوملبية وطنية. من ابرز مهامتها تنظيم االلعاب 
االوملبية يف الصيف والشتاء، مرة كل اربع سنوات. عام 1980 شهدت اللجنة االوملبية 

الدولية تغريات هائلة منذ توىل رئاستها خوان انطونيو سامارانتش



101
عدد 37 - تشرين األول 2016

مقر اللجنة االوملبية يف مدينة لوزان السويرسية.

باريس  دورة  يف  القدمية.  االوملبية  التقاليد 
ومتكنت  فتيات،  ست  شاركت   1900 عام 
االنكليزية شارلوت كوبر من ان تكون اول 
احرازها  بعد  اوملبية  مبيدالية  تفوز  سيدة 

ذهبية كرة املرضب.

خالل  كثرية  صعوبات  كوبريتان  واجه 
فاليونانيون  االوىل.  االوملبية  الدورات 
الدورة  اقامة  اجل  من  التربعات  جمعوا 
االوملبية االوىل، والفرنسيون اقاموا الدورة 
الدويل  باريس  معرض  هامش  عىل  الثانية 

للدورات  خالفا  التنظيم،  بسوء  فاشتهرت 
التي اصبحت  الحديث  العرص  االوملبية يف 
تحقق مردودا ماليا يتجاوز عرشات املاليني 
كوبريتان  ان  يف  شك  ال  الدوالرات.  من 

خالل  من  والسالم  املحبة  زرع  الذي 

تاريخ  رقم 1350  علم وخرب  اللبنانية مبوجب  االوملبية  اللجنة  تأسست 
يف  الدولية  االوملبية  اللجنة  من  اعتامدها  تم   .1946 االول  كانون   28
22 ترشين الثاين 1947. شعارها العلم اللبناين تعلوه الحلقات االوملبية 

الخمس، ومصادق عليه من اللجنة االوملبية الدولية.
يف  ومثلها  االوملبية  الحركة  تعميم  اىل  اللبنانية  االوملبية  اللجنة  تهدف 
مراعاة  مع  االوملبية  الرشعة  وانظمتها  واعاملها  متخذة الهدافها  لبنان، 
القوانني واالنظمة املعمول بها يف لبنان، مبا ال يتعارض مع الرشعة االوملبية 

وانظمة االتحادات الدولية املعرتف بها من اللجنة االوملبية الدولية.
تعاقب عىل رئاسة اللجنة االوملبية اللبنانية منذ تأسيسها مثانية رؤساء:

• الشيخ غربيال الجميل من 1947/3/6 اىل 1948/11/4. 
• حسني سجعان حتى 1949/8/18. 

• خليل حلمي حتى 1953/6/19. 
• غربيال الجميل حتى 1987/11/20. 
• حسني سجعان حتى 1988/12/16. 

• طوين خوري حتى 1996/11/4. 
• سهيل خوري حتى 2005/10/21. 

خوري  طوين  ضمت  الدولية  االوملبية  اللجنة  اعتمدتها  ثالثية  لجنة  ثم 
حتى  خوري  وسهيل   ،2006/5/31 حتى  حيدر  وهاشم  خوري  وسهيل 
وعبدالله  حيدر  وهاشم  عليوان  مليح  الرئيس  نواب  ثم   ،2008/12/1

شهاب ووليد يونس حتى 2009/5/15. 
الدولية ضمت مليح عليوان  اللجنة االوملبية  ثم لجنة رباعية اعتمدتها 
وهاشم حيدر وطوين خوري وسليم الحاج نقوال، ثم انطوان شارتييه حتى 

2010/2/6، وجان هامم الذي تنتهي واليته عام 2016.
مل ينقطع لبنان عن املشاركة يف االلعاب االوملبية الصيفية منذ العاب 
لندن 1948 حتى تلك التي اجريت اخريا يف الربازيل "ريو 2016". ورغم 
انه شارك يف 17 دورة، فان رصيده مل يتعد اربع ميداليات: فضيتان لزكريا 
شهاب يف املصارعة يف هلسنيك يف فنلندا عام 1952 وملحمد خري طرابليس 
يف رفع االثقال يف ميونيخ يف املانيا الغربية عام 1972، وبرونزيتان لخليل 
يف  بشارة  ولحسن   ،1952 عام  فنلندا  يف  هلسنيك  يف  املصارعة  يف  طه 

موسكو يف االتحاد السوفيايت عام 1980. 
كام مل ينقطع عن املشاركة يف االلعاب الشتوية منذ عام 1948 حتى عام 

   .2014

اللجنة األوملبية اللبنانية
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شعلة االلعاب االوملبية تقليد عمره 80 سنة.

رياضة
الناس  اسعد  هو  االوملبية  االلعاب 
الدورات  هذه  تلعبه  الذي  املهم  بالدور 
اوملبياد  يف  خصوصا  الشعوب،  توحيد  يف 
الكوريتني  رياضيو  سار  عندما  سيدين 
يف  واحد  علم  تحت  والجنوبية  الشاملية 
عليهم  محرّما  كان  بعدما  االفتتاح،  حفل 
منافسات  يف  البعض  بعضهم  مصافحة 

الدورات االوملبية خالل نصف قرن.
تويف كوبريتان يف 2 ايلول 1936 ودفن قلبه 
نصب  له  واقيم  اليونانية،  اوملبيا  مدينة  يف 
ترحب  اوملبيا  "ان  عليه:  كتب  تذكاري 
االوملبية  االلعاب  احيا  الذي  الرجل  بقلب 

القدمية املقدسة من مرقدها".
منذ  صنفت  التي  اللجنة،  دور  يقترص  ال 
حكومية  غري  دولية  "منظمة   1981 عام 
االلعاب  تنظيم  عىل  الربح"،  اىل  تهدف  ال 
تنسيق  يشمل  بل  والشتوية.  الصيفية 
وتنظيمها  الرياضية  واملسابقات  االلعاب 
عرب  بها  النهوض  من  والتأكد  وتطويرها، 
الوطنية  املؤسسات  مع  والتنسيق  االتصال 
والدولية واتخاذ االجراءات الكفيلة بتقوية 
تحقيق  اىل  اضافة  االوملبية.  الحركة  وحدة 
مبدأ الرياضة يف خدمة االنسانية بالتنسيق 
والخاصة  العامة  املعنية  الهيئات  مع 

املختلفة.  والسلطات 
الذي  للجنة،  التنفيذي  املكتب  يشكل 
التنفيذي.  جهازها   ،1921 عام  استحدث 
مثاين  ملدة  ينتخب  رئيس  من  يتألف  وهو 
وعرشة  للرئيس  نواب  واربعة  سنوات، 
املكتب  يتوىل  عام(.  )امني  ومدير  اعضاء، 
امليثاق  احرتام  عىل  والسهر  اللجنة  شؤون 
لجان  املكتب  هذا  من  تتفرع  االوملبي. 
فرعية تختص بالنواحي الرياضية واالدارية 
واالعالمية  والطبية  والقانونية  واملالية 
مجلس  منه  يتفرع  كام  وغريها.  والتنسيق 
الحركة  ومكتب  االوملبية  االوسمة  ملنح 
مستشارون  هناك  العاملية.  االوملبية 
والتجارية  القضائية  االمور  يف  للرئيس 
اىل  االوملبي،  واملنهاج  املالية  والشؤون 
واالعداد  الفنية  النواحي  يف  مستشارين 
خاص  مستشار  وايضا  االوملبية،  للدورات 

خاصة  ومحكمة  النامية،  الدول  لقضايا 
للفصل يف القضايا الرياضية. 

يف  الدولية  االوملبية  اللجنة  تعتمد 
حقوقها  عائدات  عىل  املادية  مداخيلها 
لاللعاب،  التلفزيوين  بالنقل  الخاصة 
رعاية مع رشكات  عقود  وكذلك من خالل 
عاملية، حيث قدرت وسائل االعالم الدولية 
بنحو  االخرية  السنوات  خالل  مداخيلها 

مثانية مليارات دوالر.
كانون  يف  الدولية  االوملبية  اللجنة  واجهت 

بعض  اىل  اتهامات  فضيحة   1998 االول 
بالتصويت  مرتبطة  رشاوى  بتلقي  اعضائها 
االمريكية  سيتي  اليك  مدينة  الحتضان 
لالوملبياد الشتوي عام 2002، ما دفعها اىل 
اتخاذ تدابري تأديبية يف حق عدد منهم. يف 
ترشين الثاين 2015 وجهت اىل عضو الرشف 
اللعاب  الدويل  لالتحاد  السابق  والرئيس 
بالحصول عىل  اتهامات  دياك  االمني  القوى 
منشطات،  تعاطي  حاالت  لتغطية  رشاوى 

ما اضطره اىل االستقالة من منصبه.

يسمى الشعار االوملبي "هنديرتيس"، وهو مكتوب بالالتينية عند مدخل املالعب التي تجرى 
فيها املباريات )CTTUS ALTIUS FORTIUS( وتعني "ارسع، اعىل، اقوى"، يرمز اىل روح 

املنافسة بني املتبارين املشاركني يف االلعاب االوملبية. 
اخذ بيار دي كوبريتان هذا الشعار من صديقه هرني دايدون الذي كان راهبا مسيحيا من الرهبنة 

الدومينيكانية. وتم استعامله الول مرة يف االوملبياد الصيفية يف باريس سنة 1924.
االلوان  مختلفة  متشابكة  حلقات  عن خمس  عبارة  هو  الذي  االوملبي  العلم  يف  الشعار  يرمز 
دي  بيار  صممها  بيضاء.  خلفية  عىل  الخمس  القارات  اىل  اصفر(  اخرض،  ازرق،  اسود،  )احمر، 

كوبريتان سنة 1912. 
رفع العلم الول مرة يف االلعاب االوملبية الصيفية  يف بلجيكا عام 1920.

بدأ التقليد الحديث بنقل الشعلة االوملبية من اليونان اىل املدينة املستضيفة الول مرة يف اوملبياد 
برلني عام 1936. تضاء يف موقع االلعاب االوملبية القدمية يف اوملبيا القدمية يف اليونان، باستعامل 
اىل  تنقل  ثم  اليونانيني.  قدامى  اضاءها  كام  لضوئها  عاكس  بواسطة  ترتكز  التي  الشمس  اشعة 
االلعاب، ويتم حملها من رياضيني وقادة ومشاهري واناس عاديني يوم  فيها  تقام  التي  الدولة 
بارز من امللعب، للداللة عىل  الذي يقع يف مكان  الرئييس الشعال املرجل  االفتتاح اىل امللعب 

بداية االلعاب رسميا.

الشعار
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ميداليات أوملبياد طوكيو 2020: 
معادن الهواتف الذكية املهملة

الصيفية  االوملبية  االلعاب  دورة  منظمو  يدرس 
2020، املقررة ىف العاصمة اليابانية طوكيو، امكان 
انتاج امليداليات الذهبية والفضية والربونزية من 
املهملة  الذكية  الهواتف  ىف  املوجودة  املعادن 
وغريها من االلكرتونيات، وفقا لتقرير صادر عن 
 Nikkei Asian( ريفيو"  اسيان  "نيكاي  صحيفة 

 2007 ملوسم  االغىل  الالعب  جائزة  نال  قد 
الرابطة  نهايئ  اىل  قيادة فريقه  – 2008 بعد 
احرز  كام   .2008 عام  السلة  لكرة  الوطنية 
مع فريق لوس انجلوس اليكرز لقب الدوري 
خمس مرات، منها ثالث مرات متتالية اعوام 

و2010.   2009 ثم  و2002،   ،2001  ،2000
الواليات  فريق  مع  الذهبية  امليدالية  واحرز 
االلعاب  يف  السلة  كرة  يف  االمريكية  املتحدة 
وااللعاب   ،2008 عام  الصني  يف  االوملبية 

االوملبية يف لندن عام 2012. 

كويب براينت النجم السابق للدوري االمرييك يف كرة السلة للمحرتفني "ان يب اي".

ميداليات االلعاب االوملبية.

كوبي براينت يستثمر 
بـ100 مليون دوالر

ليكرز  انجلوس  لوس  فريق  نجم  اطلق 
آب   23( براينت  كويب  االمرييك  السابق 
اعتزاله عامل  له بعد  1978(، االستثامر االول 
كرة السلة، ليدخل اىل عامل االقتصاد والبورصة 
رأس  تشكيل  اعلن  بعدما  "وال سرتيت"،  يف 
مال بقيمة 100 مليون دوالر الستثامرها يف 
االعالم والتكنولوجيا ورشكات املعلومات. عىل 

ان تعرف الرشكة باسم "براينت ستايبل".
وكان براينت الذي يحمل اسم كويب نسبة اىل 
اليابان، بعدما قرأ  اللحم "كويب" املشهور يف 
اهله االسم عىل قامئة احد املطاعم اليابانية 
املعروفة، ولد يف  فيالدلفيا يف والية بنسيلفانيا 
وانتقل مع عائلته اىل ايطاليا، ليكون ابوه جو 
كرة  فرق  الحد  مدربا  براينت  بني"  "جييل 
السلة االيطالية والعبا سابقا يف فيالدلفيا 76 
ومدربا سابقا لفريق لوس انجلوس سباركس، 

Review(، حيث ناقش منظمو الدورة ومسؤولون 
الخطة الول مرة  حكوميون ومديرون تنفيذيون 
يف اجتامع عقد يف آب املايض، بدعوة من منظمة 

يابانية غري حكومية. 
يهدف هذا املخطط اىل املساعدة عىل رفع مستوى 
الوعي حول ما يسمى النفايات االلكرتونية، رغم 

تطورا  اكرث  نظام  تنفيذ  اىل  حاجة  يف  اليابان  ان 
لجمع االلكرتونيات والتخلص منها.

غنية  ليست  اليابان  امرييك،  تقرير  ووفق 
الكثري  لكنها متتلك  الدول االخرى،  باملوارد مثل 
االلكرتونية،  النفايات  ىف  الثمينة  املعادن  من 
وتبلغ نسبة كل من الذهب والفضة الواردة ىف 
االلكرتونيات املهملة ىف البالد 16%، وهى كمية 
ستكون كافية النتاج امليداليات االوملبية، حيث 
تم انتاج امليداليات املمنوحة للرياضيني ىف دورة 
االلعاب االوملبية 2012 من 9،6 كيلوغرامات من 
الذهب، و1210 كيلوغرامات من الفضة، و700 
كيلوغرام من النحاس. ويف عام 2014 استعادت 
و1566  الذهب،  من  كيلوغراما   143 اليابان 
النحاس  الفضة، و1112 طنا من  كيلوغراما من 

من نفايات االجهزة.

رياضةرياضة
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4،4 مليارات دوالر ثمن دخول 
الفورموال 1 السوق األميركية

حذاء العداء الجامايكي بولت 
بـ61 الف اورو

لالعالم  ميديا"  "ليربيت  رشكة  كشفت 
العامل  بطولة  ستشرتي  انها  واالتصاالت 
لسباقات فورموال واحد للسيارات يف مقابل 

العلنية  باملزادات  املتخصص  االنرتنت،  عىل  "كاتاوييك"  موقع  كشف 
الرياضية، ان حذاء العداء االرسع يف العامل الجاماييك يوسني بولت )21 

آب 1986( بيع يف مقابل 16 الف اورو، يف مزاد اجري عىل االنرتنت.
بولت  العداء  ان  اسبانيا  يف  املتخصصة  االنباء  كاالت  احدى  وذكرت 
)1،95 مرت و95 كيلوغراما( استخدم الحذاء يف بطولة العامل يف العاب 
القوى التي اقيمت يف الصني عام 2015، واحرز ثالث ميدالية ذهبية يف 

سباقات 100 مرت و200 مرت والتتابع 4X100 مرت.
وُقدرت قيمة الحذاء يف بداية املزاد بزهاء مثانية االف اورو عىل موقع 

املزادات "كاتاوييك" عىل االنرتنت.
لعامي 2011  السنوية  الدويل  االتحاد  الذي يحمل جائزة  بولت  وكان 
و2012، وجائزة افضل العب قوي لعامي 2008 و2009، وجائزة لرييوس 
الرياضية العاملية لعامي 2009، 2010، واغىل الرياضيني اجرا يف العامل، 
احرز يف اوملبياد ريو دي جانريو الربازييل "ريو 2016" الذي اختتم يف 
آب املايض، ثالث ذهبيات، ليكون اول عداء يحقق هذه االنتصارات يف 

ثالث دورات اوملبية متتالية.

 بطولة الفورموال تدخل سوق الواليات املتحدة االمريكية.

العداء الجاماييك يوسني بولت امللقب بـ"الربق بولت".

تقودها  مجموعة  من  دوالر  مليارات   4،4
يس  يف.  "يس.  املبارش  االستثامر  رشكة 
كابيتال بارترنز" و"ليربيت ميديا" التي تعترب 

واالنرتنت  التلفزيون  لخدمات  رشكة  اكرب 
 الفائق الرسعة يف العامل، ومتتلك حصصا يف 
دوري  يف  املنافس  بريفز"  "اتالنتا  فريق 
"سرييوس"  وخدمة  االمرييك  البيسبول 
نيشن"  "اليف  ومجموعة  االذاعية 
الرتفيهية، اضافة اىل حصص اقلية يف "تايم 

وورنر وفياكوم".
التي  العمالقة  ميديا"  "ليربيت  وتعمل 
يقودها قطب خدمات التلفزيون املدفوع 
اكرث من 30 دولة  االمرييك جون مالون يف 
مجموعة  عرب  الالتينية،  وامريكا  اوروبا  يف 
من العالمات التجارية املختلفة. وستدشن 
الصفقة عهدا جديدا للرياضة التي يهيمن 
اىل  طويال  وسعت  االوروبيون،  عليها 
واجتذاب  املتحدة  الواليات  سوق  دخول 

جامهري جديدة.
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عموديًاأفقيًا
-1 من اشهر املغنني العامليني االسبان 

يف مجال االغنية الرومانسية -2 عاصمة 
اسكتلندا – سلسلة جبال تركية ترشف 
عىل سهل كيليكيا -3 شخصية مصاص 

الدماء يف السينام – مس باليد – 
متشابهان -4 لهو ولعب – للتفسري – 

منط من الرحالت الربية بهدف السياحة 
ومشاهدة الحيوانات واالستمتاع بالرباري 

-5 بواسطتي – جزيرة بريطانية تجاه 
اسكتلندا – ماركة اقالم شهرية -6 آلة 
يجرها ثوران ُتداس بها سنابل القمح 
املحصودة لفصل الحب منها – بسط 

قدميه – رتل من السيارات – نعم 
باالجنبية -7 مدينة زراعية مرصية – 

عائلة اديب وناقد فرنيس راحل – ادوات 
لعمل الثقوب الصغرية باليد -8 مدينة 

بريطانية – سيايس وقائد عسكري 

فرنيس زمن امللك لويس السادس عرش 
ونابليون اشتهر بدهائه -9 احد قصور 

االرسة املالكة الربيطانية املفضلة – من 
الحيوانات – ظن وارتاب -10 اكرب جزيرة 

يف العامل – رسم عىل ورقة خطوطا -11 
يقلق ويرصف اهتاممه عنه – من اسامء 

البحر – خالف غربيات -12 مدينة 
تاريخية يف امارة الفجرية اشتهرت يف 
صدر االسالم يف اثناء حروب الردة – 
يكافئه ويجازيه عىل عمله – يقرتب 

من النار ليتدفأ بها -13 يكتب رسالة – 
مدينة فلسطينية اشتهرت مبقاومة حصار 

بونابرت – لدغ العقرب – اخو االب 
-14 خالف خري – رشط ابتدايئ واسايس 
– اسم بوذا يف الصني – ُيبالغ ويتجاوز 
الحد -15 رئيس نقابة شعراء الزجل يف 

لبنان – سهل ونهر ايطايل 

-1  قائد عريب واحد قادة الجيوش القالئل 
يف التاريخ الذين مل يهزموا يف معركة طوال 

حياتهم – شق رأسه -2 ُحب – فيلسوف 
يوناين احتقر الغنى والتقاليد والناس 

وقىض حياته يف برميل – جرم ساموي 
يف االساطري البابلية -3 عاصمة اوروبية 
– اعىل قمة يف اثيوبيا -4 يفي بالوعد 

– اضطرم وتلهب – تربر ترصفها – طبق 
مقعر من معدن ُيخبز عليه -5 صفة مرض 

ينتقل من جيل اىل آخر بسبب جينات 
معطوبة – ممثل وبطل كونغ فو عاملي 
راحل – للندبة -6 اطعن بالرمح – لقب 

االمري – خنزير بري – من الحيوانات 
-7 امهات – ارخبيل ياباين من جزره 

املهمة جزيرة اوكيناوا -8 اسم اطلق قدميا 
عىل املناطق املمتدة بني الرين وااللب 
واملتوسط والبريينه واالطليس – سهول 

واسعة يف االرجنتني -9 حرف جزم – يثب 
ويكر ويهجم – كل عمل يحكمه الذوق 

واملوهبة كالرقص والتمثيل والغناء والنحت 
والرسم -10 للنداء – يرتفع ماء النهر – ابن 

اخي ابراهيم الخليل ارسله الله اىل سدوم 
بعد ان كرث الرش يف ارجائها كام جاء يف 

كتاب التوراة -11 من الحيوانات – مدينة 
سياحية تركية عىل ساحل البحر االبيض 

املتوسط -12 ممثل لبناين بدأ حياته يف عامل 
الشهرة من خالل عمله كعارض ازياء – 

نبات بري طبي ُيعرف بالقويسة او املرميية 
-13 اصل البناء – مقياس مساحة – حرف 
نصب – رفيق االبرة -14 اله التجارة عند 

الرومان – نهر يف العراق يتكون من التقاء 
دجلة والفرات يف مدينة البرصة -15 فنان 

لبناين راحل من اغانيه "اسأل عيل الليل" – 
عاصمة مملكة آسيوية    

املتقاطعة الكلمات 
إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com
                 الكلمات المتقاطعة 
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عاصمة  -2في مجال االغنية الرومانسية االسبان  العالميين شهر المغنينمن ا -1

شخصية مصاص  -3سلسلة جبال تركية تشرف على سهل كيليكيا  –اسكتلندا 
نمط  –للتفسير  –لهو ولعب  -4متشابهان  –مس باليد  –الدماء في السينما 

من الرحالت البرية بهدف السياحة ومشاهدة الحيوانات واالستمتاع بالبراري 
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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 11 حرفا: 
بطل لبناين راحل يف املصارعة الحرة

اندريه سعادة – اسعد رسور – اريك 
ميلر – ايدج – بطرس غانم – بيغ 

شو – برنس – جان سعادة – جون 
سينا – جيمي – جيف – جبل – حسن 
بشارة – حظ – خزف – دوال – داين – 
راندي اورتون – ريك فلري – ريغ رود 

– شاميس – صايف طه – صقر – صوت 
– ظن – فخ – كوفاكش – كني – كف 
– النش – مز – نجيب نهرا – نرس – 

هولك هوجان – هاردي – وايت          

الضائعة  الكلمة الضائعة الكلمة 
 
 

 ظ ح ن و ت ر و ا ي د ن ا ر ج
 ج د ي ا ا ج و ن س ي ن ا ا ي
 د ن ا ج و ھ ك ل و ھ م ن ن ن
 ا س ع د س ر و ر ظ ن س ا ي س
 ب و ه ط ي ف ا ص س ع د م د ر
 ط ر د و ا ي ت ن ا م خ ز ر ا
 ر ي و ا ل و د د ل ا ي ف ا ر
 س ك ر ل ب ف ة ت ا ج ر ا ھ ھ
 غ ف غ ي ي ي خ و ن ف ب ق ش ن
 ا ل ي م غ ج ز ص ش ك ز ل ص ب
 ن ي ر ي ش ع ف ش ك ا ف و ك ي
 م ر ن ج و ر ل ي م ك ي ر ا ج
 ح س ن ب ش ا ر ة س ن ر ب ي ن
 ك ي ن ة د ا ع س ه ي ر د ن ا

 
 

 بطل لبناني راحل في المصارعة الحرة :حرفا 11الكلمة الضائعة مكونة من 
 

جون سينا  –جان سعادة  –برنس  –بيغ شو  –بطرس غانم  –ايدج  –اريك ميلر  –اسعد سرور  –ه سعادة اندر       
ريغ  –ريك فلير  –راندي اورتون  –داني  –دوال  –خزف  –حظ  –حسن بشارة  –جبل  –جيف  –جيمي  –

نجيب  –مز  –النش  –كف  –كين  –كوفاكش  –فخ  –ظن  –صوت  –صقر  –صافي طه  –شايمس  –رود 
                                                  وايت  –هاردي  –هولك هوجان  –نسر  –نهرا 
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متفرقات

س ا ر ك و اط ي غ طع ف ا ن ز ري و ر د

 33 =

ك ب ي ن ي و رل ة ن ا ر ق يض ي و من ط غ ا ة ر

 28 =

ف ع ر جو ز ن ي قب ا خ ل ر يط م ا س ل

 31 =

ج ا ف ن ر اا ط ي نم ك ل ا ي ك سر ر ا ك

44 =

װװװװ
27443332

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16

              حروف مبعثرة                   

جزء ال يصله الدم في جسم االنسان
آخر معاقل المسلمين في االندلس، بسقوطها سقط حكمهم الذي دام ثمانية قرون

نهر صغير او النهر عامة

بيت المؤونة

نوع من العصافير تعشش في البيوت في بعض اوقات السنة
ما يتعذر فهمه وفك رموزه كااللغاز واالحاجي

اكبر بحر مغلق في العالم

اكبر جائزة عالمية في مجال السينما

ضوء يسطع فجأة

عروق الفؤاد والقلب
نبات من فصيلة السوسنيات زهره احمر مائل الى الصفرة يُستخدم لتطييب بعض انواع الطعام

ذهاب التربة مع السيل عند سقوط امطار غزيرة

اكبر خليج في العالم
تسمية تُطلق على مجموعة جزر متقاربة 

لباس بحر نسائي يغطي كامل الجسم عدا الوجه واليدين والقدمين صممته اوسترالية من اصل لبناني 
صوت النائم

حروف مبعثرة

جسم  يف  الدم  يصله  ال  جزء   -1
االنسان 

2- آخر معاقل املسلمني يف االندلس، 
دام  الذي  حكمهم  سقط  بسقوطها 

مثانية قرون   
3- نهر صغري او النهر عامة  

يف  تعشش  العصافري  من  نوع   -4
البيوت يف بعض اوقات السنة 

رموزه  وفك  فهمه  يتعذر  ما   -5
كااللغاز واالحاجي  

6- اكرب جائزة عاملية يف مجال السينام 
7- عروق الفؤاد والقلب 

السوسنيات  فصيلة  من  نبات   -8
زهره احمر مائل اىل الصفرة ُيستخدم 

لتطييب بعض انواع الطعام 
عند  السيل  مع  الرتبة  ذهاب   -9

سقوط امطار غزيرة  
10- اكرب بحر مغلق يف العامل 

11- ضوء يسطع فجأة 
12- اكرب خليج يف العامل 

مجموعة  عىل  ُتطلق  تسمية   -13
جزر متقاربة   

يغطي  نسايئ  بحر  لباس   -14
واليدين  الوجه  عدا  الجسم  كامل 
من  اوسرتالية  صممته  والقدمني 

اصل لبناين 
15-صوت النائم   

16- بيت املؤونة

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

شاعرة واعالمية فلسطينية المعة )2007-1932(. 
قدمت برامج يف االذاعة اللبنانية كان اشهرها "مع 
الصباح" الذي حصد شهرة واسعة. متيزت بصوتها 

الدافئ وادائها املضبوط واملوقع

2+8+13+10+1+16 =  من ارتكب ذنبا او جرما
14+8+13+15+12 = العسكر
3+4+9+11 =  صوت الحامم

7+6+5 =  ساحل النهر وشطه

حدث يف مثل هذا الشهر 
زلزال  وقوع   :1138 االول  ترشين 
حلب املدمر بقوة 8.5 عىل مقياس 

ريخرت، مخلفا 230.000 قتيل.  

اول  عرض   :1927 االول  ترشين 
يف  السينام  تاريخ  يف  ناطق  فيلم 

الواليات املتحدة االمريكية.

ترشين االول 1963: العراق يعرتف 
الكويت وسيادتها  باستقالل  رسميا 

عىل اراضيها.

ترشين االول 1981: اغتيال الرئيس 
املرصي محمد انور السادات خالل 

عرض عسكري.

معلومات عامة
كوميادا  غراندي  جزيرة  تعترب 
الربازيلية التي تشتهر بإسم جزيرة 
غري  االماكن  اخطر  من  الثعابني، 
املأهولة يف العامل. انها موطن االفعى 
سم  استطاعة  يف  القاتلة.  الذهبية 
البرشي  اللحم  اذابة  الثعبان  هذا 
العلامء  بعض  يغامر  دقائق.  خالل 
علمية  دراسات  الجراء  بزيارتها 
جزيرة  ان  علام  الثعابني،  حول 
االفعى ال تحتوي عىل اي نوع من 
قد  الثعابني  تكون  رمبا  الثدييات. 

قضت عليها نهائيا.

طرائف
املؤلف  احتفال  من  اسبوعني  قبل 
بعيد  شو  برنارد  الشهري  االيرلندي 
ميالده الثالث والتسعني، كتب اليه 
السينامئية  الرشكات  احدى  مدير 
الجديدة راجيا ان يأذن له بإخراج 
زهيد،  اجر  لقاء  رواياته  احدى 
وال  ناشئة  الرشكة  ان  من  معتذرا 
تستطيع دفع مبلغ كبري من املال. 

ان  استطيع  ساخرا:  شو  عليه  رد 
انتظر حتى تكرب الرشكة.

اقوال مأثورة
 "ال وجود اال لعالمة واحدة تشهد 
عىل اننا فهمنا كل يشء: ان نبيك بال 
سبب. اما اذا حزنت مرة واحدة من 
بأنك كنت حزينا  فثق  دون سبب، 
طيلة حياتك من دون ان تعرف".                                                                                                               
   )اميل سيوارن(
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 SU DO KU SU DO KU

1 2 8
5 7 1
2 5

4 3 9 2
7 1 9

3 5 4
4

7 3 9 2 6

Sudoku مستوى صعب 

3 2 4 7
1 4

5 1 8 2 7 9
5

9 4 8 3 1
6 3 7 9 5 4
7 5 1 9 2 6

8 5 7
3 2 9

Sudoku مستوى سهل

3 6 4
1 4 9

6 9 8
4 3 1

9 8 5 6
2 1

2 4
5 9 8

2 8 5

Sudoku مستوى وسط

مستوى وسطمستوى صعب

حلول العدد36
6 1 8 5 9 4 7 3 2
3 4 2 8 7 1 9 5 6
7 9 5 6 2 3 8 4 1
1 8 4 2 6 9 3 7 5
9 7 6 3 1 5 4 2 8
2 5 3 4 8 7 6 1 9
8 3 7 9 5 2 1 6 4
4 2 9 1 3 6 5 8 7
5 6 1 7 4 8 2 9 3

Sudoku حل مستوى صعب 

5 2 3 1 7 6 9 8 4
4 7 9 8 5 2 3 6 1
8 6 1 4 9 3 7 2 5
1 8 6 5 2 9 4 7 3
7 4 5 6 3 1 8 9 2
3 9 2 7 4 8 1 5 6
9 1 7 2 6 4 5 3 8
6 5 4 3 8 7 2 1 9
2 3 8 9 1 5 6 4 7

Sudoku حل مستوى وسط
1 7 3 6 2 8 9 4 5
4 5 2 9 7 1 3 8 6
6 8 9 5 3 4 2 1 7
5 2 6 3 1 9 4 7 8
9 1 8 7 4 6 5 3 2
7 3 4 8 5 2 1 6 9
2 9 7 1 8 3 6 5 4
8 6 1 4 9 5 7 2 3
3 4 5 2 6 7 8 9 1

Sudoku حل مستوى سهل
 SU DO KU حل

مستوى سهلمستوى وسطمستوى صعب

عموديا
-1 سان سلفادور – محق -2 ايوب تابت – جب جنني -3 حر – 
يرهبه – اغرا -4 مجلس االمن – وطواط -5 ديك – غرز – رمل -6 
اوين – هرقل – عمي -7 براديل – مات – راسب -8 واو – محدودب 
– يف -9 ام – صبار – شناكل -10 لومه – لجأ – سم – ستة -11 
غسق – بم – دن – ارنو -12 اشيعهم – رك -13 طولكرم – زيك 

ناصيف -14 فيلسوف – يردعونه -15 وادي الجامجم – رو 

 افقيا
-1 احمد ابوالغيط -2 سريجيو راموس – وفا -3 او – لكناو – مقاليد 
-4 نبوس – يد – صه – شكيل -5 ست – از – ليب – بريسا -6 اليل 
– هي – املعمول -7 فرباير – مرج – فج -8 اتهم – قمح – ادمز 
-9 بنغالدش – كيا -10 وجه – تونس – سريج -11 رب – وزع – 
داما – ندم -12 جاط – مربك – رعاع -13 منغوليا – لسن – صور 

-14 حريام – سف – تورينو -15 قناطر زبيدة – كفه 

حل كلمات متقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
-1 مقصف -2 نجايش -3 روتنجن 

-4 تيفويل -5 هزيم -6 كوفنرتي 
-7 دقران -8 ايسالي -9 شاقول 

-10 دملا -11 رواسب -12 قارون 
-13 طحلب -14 رمييه -15 كنانة 

-16 كينا 

كارل فون كالوزفيتز

بيحرق حارة تا يولع سيكارة 

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
لوكسمبورغ

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.  
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طيلة  العام"  "االمن  مجلة  تواظب  ان  سهال  يكن  مل 
عالية،  مبهنية  الصدور  عىل  املاضية  الثالث  السنوات 
التي  الحادة  واالنقسامات  القاسية  الظروف  بسبب 
طاولت البلد بكل مكوناته وتنوعاته الثقافية والروحية 
بها،  متتعت  التي  االستثنائية  الحرية  لوال  والسياسية، 
اللواء عباس  العام  لالمن  العام  املدير  بقرار واضح من 
ابراهيم ملقاربة االحداث وامللفات، يف ظل ما هو متوافر 

من معلومات ووقائع.
ايجاد  البداية االوىل كان اىل كيفية  الهم والسعي منذ 
مكان ومكانة للمجلة يف ظل واقع حقيقي يقوم عىل 
تفضيل االعالم املريئ واملسموع وااللكرتوين واالكتفاء به 
واالعالم  الكلمة  اهامل  ـ  قل  او  ـ  االستغناء  مقابل  يف 
واملحرتف  املهني  بعملنا  قدمنا  ان  فكان  املكتوب. 
يوفر  مبا  الحدث  من  مسافة  ألخذ  قياس  كوحديت 
نحو  عىل  وتفسريه  الواقع  لفهم  وحيثيات  عنارص 
تشكيل  عىل  يساعدهم  ما  والقراء،  للعسكريني  افضل 

اقتناعاتهم وتعزيز معارفهم.
والترصيحات  االحداث  سيل  ان  احد  عىل  يخفى  ال 
واالجتامعية  السياسية  امللفات  كل  يف  والسجاالت 
املكتوب  االعالم  عىل  رتب  والثقافية،  واالقتصادية 
اوال،  مرجعية  وثيقة  كونه  خاصة  مسؤولية  تحديدا، 
ويستدعي بالرضورة التعامل مع القارىء، ليس بصفته 
مستهلكا، بقدر ما هو باحث عن املعرفة ثانيا . اىل كل 
هذا، مثة مشكلة اذا صح التعبري ترتكز عىل العالقة بني 
وان  خصوصا  واالمن،  االثنني  وبني  والسياسة،  االعالم 
مبا هي  العام  لالمن  العامة  املديرية  تصدر عن  املجلة 

مؤسسة امنية ـ ادارية - خدماتية.
مينع  للسلطة  صوت  بأنها  مطبوعتنا  تصنف  ال  ويك 
النظام  التزام  بني  والدقيق  الحساس  التوازن  تحقيق 
اجتهدنا  ان  كان  الحر،  لالعالم  كرشط  الحرية  وفضاء 
التقييد ورشك  نقع يف رشك  ال  ـ يك  االجتهاد  واحسنا  ـ 
يسلب  الذي  النخاع  حتى  التسييس  يف  املفرط  االعالم 
القارىء حقه يف املعرفة واالطالع عىل الوقائع من زوايا 

مختلفة، واحيانا متناقضة. 
هنا بالتحديد متيزنا يف مقاربتنا كل امللفات والقضايا. 
املقبل  نسترشف  كنا  بل  الراهنة،  باللحظة  نتلَه  مل 
شتى  يف  ووقائع  احداث  من  واللبنانيني  لبنان  عىل 

واحرتام  الصدقية  عىل  ذلك  يف  مرتكزين  املجاالت، 
اصول املهنة واخالقها.

منذ العدد االول، اطلت املجلة بجرأة وموضوعية ورأي 
القارىء  وحق  للحرية  انتصارا  خالصة  ووطنية  سديد 
للبنان  معنى  ال  ان  قاعدة  بها عىل  املوثوق  املعرفة  يف 
ونظامه السيايس الحر والدميوقراطي والربملاين من دون 
الشهادة  عىل  عملنا  فانصب  ومسؤولة،  حرة  صحافة 
وهي  الوطنية.  واملصلحة  واملوضوعية  والحرية  للحق 
جميعاً،  به  نتغنى  الذي  للبنان  مكونة  عنارص  كلها 

ويتغنى به العامل معنا.
يف كل ملف تناولته املجلة كانت املرتكزات تنهض عىل 
وعي انه ال ميكن احتكار ادوات التخاطب، وان املعالجة 
الخيارات  عقلنة  اىل  تفيض  ان  يجب  للوقائع  املهنية 
وتصويب الحيثيات التي عىل اساسها يتم تكوين الرأي، 
ومن ثم حض القارىء اللبناين ـ ايا تكن صفته ووظيفته 
ـ عىل املطالبة بحقوقه والتزام واجباته الوطنية قبل اي 

يشء آخر ليضمن وجوده ومستقبله.
يف هذا املعنى، كانت مجلة "االمن العام" وستبقى عىل 
النموذج  عن  مدافعة  اللبنانيني،  حقوق  حارسة  الدوام 
اللبناين القائم عىل التعددية واحرتام االختالف، خصوصا 
يف هذه املرحلة التي يقف فيها لبنان ومعه العامل العريب 

عىل مفرتق طرق. 
والخلق  االبداع  بروح  املقبلة  االعوام  سنخوض 
وارسة  اعالمية  كوكبة  مع  واملطبات،  املصاعب  بازاء 
كل  ملواكبة  والوجدان،  الحر  بالرأي  مفعمة  تحريرية 
امللفات السياسية واالقتصادية واالجتامعية والرياضية 
وتحقيقات  مقاالت  عرب  والصحية،  والثقافية  واالمنية 
ووطني  نقدي  موقع  من  الدالالت،  بعيدة  توثيقية، 
لآلخرين.  وليس مرسحاً  البنائه  إال  لبنان  يكون  ال  يك 
ذلك ان املجلة يف رأينا واقتناعنا رسالة مثالية اطلقناها 
باندفاع ومثابرة، تطبيقا للشعار الذي رفعته: "مواطنية 

صالحة... وطن افضل". 

الحّرية اإلستثنائية

رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل
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