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األمن العام 2016: في مصاف العاملية

السّرية املصرفية ليست مالذا للفاسدين
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اللواء عّباس إبراهيم
في جردة 2016 في األمن والسياسة واإلدارة:

   • إنتخاب الرئيس أنهى وجود دولة بال رأس وعّزز اإلستقرار
  • إكتمال املؤسسات الدستورية واألمن شرطان ملزمان ومتالزمان

  • أول توصيف لألمن اإلستباقي جاء بعد عملية "دي روي"

قصر بعبدا 
ينبض بالحياة مجددا



في هذا العدد

يحمل العيد هذه السنة معايدة مستحقة للبنانيني عىل ما تحّملوه من مخاطر وجمود، اصابا الحياة الدستورية 
والسياسية، فيام كان لبنان مير يف اكرث اللحظات حراجة ودقة وهو يتعرض لهجامت االرهابيني، يف وقت كانت 
القوى االمنية تخوض معركة وجود حقيقية دفاعا عن لبنان املتنوع والغني بتعدديته، لتنتقل بعدها من الدفاع 

اىل الهجوم ثم الرضبات االستباقية الوكار العابثني باسم الله وتجمعاتهم.
الدستورية  املؤسسات  يف  الروح  وبعث  الرئايس،  الشغور  ملء  بعد  بفرحته  متميزا  العام  هذا  العيد  يأيت 
والحكومية، ليشعر اللبنانيون بأنهم مواطنون احرار يف وطنهم، بعدما انهكتهم التجاذبات واالنقسامات التي 

جاء بعضها معطوفا عىل انهيارات مريعة طاولت دوال عدة يف الجوار ويف االقليم ككل. 
صحيح ان وداع عام واستقبال آخر قد ال يكون باعثا عىل الفرح بقدر ما يحيل اىل قلق الوجود، ألنه ليس عاديا 
وال طبيعيا ان يحيص االنسان وجوده بعّد تناقيص، خصوصا اذا ما كانت السنوات التي خلت مليئة بالصعاب 
واالضطرابات، وحتى ببعض االسئلة التي انطوت عىل معنى ان يكون املرء لبنانيا او مواطنا يف بلد يذوي شيئا 
فشيئا وال من معني، او من مبادر يوقف تدحرج الجمهورية يف مسار انحداري مل يكن تتبدى نهايته اىل حني 

انتخاب الرئيس العامد ميشال عون. 
لكن ما يبعث عىل االمل ان االرادات السياسية الجامعية انعقدت عند تقديم بقاء لبنان، والنهوض به لتعويض 
ما فاته خالل الفرتة املاضية، وبناء حارض يأخذ يف االعتبار مستقبل االجيال املقبلة عرب ورشة ترشيعات تسعى 
اىل كل ما هو عرصي ويضمن للبنانيني حرياتهم السياسية واملدنية وامنهم يف بلد آمن وليس امنيا، عىل ما يردد 

املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ويعمل من اجله.
خالل الفرتة املاضية سعينا بكل جدية يك تكون مجلة "االمن العام" فضاء اعالميا يناقش املوضوعات املختلفة 
التي تعني اللبنانيني سياسيا وامنيا واجتامعيا وثقافيا وبيئيا، فنجحنا يف املقاربة. نجحنا ألن اجتامع التحرير 
االول مع اللواء ابراهيم كان واضحا يف صوغ سياسة التحرير ووجوب انحيازها اىل املواطنني جميعهم، من دون 
متييز بني هوياتهم الروحية والثقافية او صفاتهم ومواقعهم االقتصادية واالجتامعية، كام اىل ان تكون مساحة 
تثقيفية لعسكريي االمن العام. صحيح ان مطبوعتنا تصدر عن مديرية امنية ـ ادارية، لكننا متيزنا يف ان نكون 

منربا اعالميا وليس منصة تلقينية وتوجيهية. 
ألن لبنان الذي نعرف واقسمنا عىل حاميته هو والحرية صنوان، كان عمل ارسة التحرير مندفعا تلقائيا وعفويا 
الحق والقوانني من دون  ليكون صوتا مدويا يف  اليومية،  الناس وقضاياهم  البحث والتمحيص يف هموم  اىل 

مهاترات شعبوية، وليس بوقا يتسرت عىل االخطاء ويربع يف التملق واملدائح املمجوجة واململة. 
هكذا كنا وسنبقى. سنسعى اىل ان نرتقى يف ما سعينا اليه، مواكبني كل تقدم، نلقي الضوء عىل كل خلل او فساد 
من باب النقد الداعي اىل سلوك مسالك دولة القانون واملؤسسات، ال دولة املزارع واملحسوبيات. دولة سلطان 
الحق ال دولة يسود فيها الجور والظلم. الضابط الوحيد لعملنا التحريري هو ما تنص عليه القوانني واعراف 
املهنة االخالقية. سرنكز عىل كل ما يدعو اىل بناء مؤسسات رسمية تعمل بوحي القانون، تخدم املواطن، ترذل 
الفساد والرشوة. نساهم يف بناء دولة بكل ما تعني كلمة الدولة، يف القانون والسياسة التي نفهمها عىل انها كل 

ما يتصل بالحق االنساين للعيش وفقا للقوانني التي ُتسقط رشيعة الغاب.
اذا، نطوي عاما سبقته سنون متخمة بالهفوات والسقطات، لندخل آخر مشبعا باالمل استنادا اىل وعود الجميع 

بالعمل عىل استدراك ما فاتنا.
"االمن العام"

معايدة مستحقة
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رئيس التحرير املسؤول
العميد منري عقيقي

مجلة شهرية 
تصدر عن املديرية العامة لألمن العام

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

للمؤسسات 300،000 ل.ل. 

رئيس شعبة مجلة االمن العام
 النقيب جمل عّمر

majallasection@gmail.com الربيد االلكرتوين

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

هاتف: 01/382642  فاكس: 01/381629

االدارة
العنوان:املديرية العامة لالمن العام,

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

 01/425777 ext:1599 :فاكس

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

twitter@DGSG_Security

تنفيذ وإخراج
 برنار كامل
عيل عوده

تصوير 
شعبة التصوير - مكتب شؤون االعالم

مجلة األمن العام
عيل فواز
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اللواء عّباس إبراهيم
في جردة 2016 في األمن والسياسة واإلدارة:

   • إنتخاب الرئيس أنهى وجود دولة بال رأس وعّزز اإلستقرار
  • إكتمال املؤسسات الدستورية واألمن شرطان ملزمان ومتالزمان

  • أول توصيف لألمن اإلستباقي جاء بعد عملية "دي روي"

بعد إنتخاب الرئيس
حكومة "إستعادة الثقة"

رئيس حزب البيئة: 
أزمة النفايات أنتجت كارثة

"نهوض لبنان": 
رؤية لحوار إقتصادي ـ إجتماعي

أنطوان غندور: كّرست نفسي 
للبنان فصحوت ولم أجده

فارس يواكيم: موت املسرح 
الشعبي موت املدينة

البروتني ومركباته الغذائية: 
فوائد وأضرار

اإلتحاد اللبناني لكرة املضرب: 
املنتخبات أولويتنا

2017: نجاحات وإخفاقات 
في الرياضة دوليًا ومحليًا

تسلية

إلى العدد املقبل

"حكومة استعادة الثقة" 
تستعيد التوازن وامليثاقية

قباني: ال نملك جهازا تنفيذيًا 
ملالحقة املشاريع

قانون الستني: سيوفهم عليه 
وقلوبهم معه

إطالق "مدّونة قواعد السلوك 
الخاصة باألمن العام"

األمن العام يوقع مذكرة 
تفاهم برعاية اإلتحاد األوروبي

مركز أمن عام تبنني: 
مظلة أمنية

إحصاءات الشهر 
والوثائق املزورة

صفحات من لبنان: 
إنتفاضة الجند اللبناني

كانون الثاين  2017  عدد  40  السنة الرابعة 
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التوايل، تجري "االمن العام" حوارا شامال مع املدير العام  الرابعة عىل  عىل جاري عادتها، يف مطلع السنة الجديدة، للسنة 
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم يتناول مراجعة للسنة املنرصمة ويطرح تحديات السنة الجديدة، يف املديرية كام يف الوطن 
واملنطقة، مقارباً امللفات الرئيسية يف شؤونها السياسية واالمنية ناهيك باالقليمية. عىل ان السنة الجديدة تأيت مختلفة عن 
تلك التي رحلت، حاملة حدثني هام انتخاب العامد ميشال عون رئيسا للجمهورية يف 31 ترشين االول وتأليف حكومة الرئيس 
سعد الحريري يف 18 كانون االول، ادخال البالد يف مرحلة استقرار فيام املنطقة تتخبط يف مواجهة االرهاب التكفريي الذي، تبعاً 

ملا يبرصه اللواء ابراهيم، اىل افول من جراء تضافر الجهود الدولية يف حملة القضاء عليه

اللواء عّباس إبراهيم في حوار شامل مع "األمن العام":
• إنتخاب رئيس الجمهورية أنهى وجود دولة بال رأس وعّزز اإلستقرار

• إكتمال املؤسسات الدستورية واألمن شرطان ملزمان ومتالزمان 

• أول توصيف لألمن اإلستباقي جاء  بعد عملية "فندق دي روي"

حوار
حاوره العميد منير عقيقي  وجورج شاهني

اىل مرحلة  الجديد  العام  نهاية  الوصول يف  اىل 
تقايض  عن  العام  االمن  موظفو  فيها  يتوقف 
البدل باالموال النقدية او تداولها. بلغنا مرحلة 
متقدمة النجاز هذه الخطوة، ونبحث حاليا يف 
اآللية التي يجب اعتمدها مع املصارف ودوائر 
وزارة املال، كون الرسوم التي نتقاضاها تتصل 
بالرضائب العائدة اليها ويجب ان تؤول اليها. اىل 
هذه الخدمة، لجأنا اىل خدمات اخرى منها عىل 
سبيل املثال: ابالغ  املواطنني برسائل الكرتونية 
نصية قصرية تنبههم قبل شهر مبهلة انتهاء مدة 
لوقوع  تحاشيا  لديهم،  االجانب  العمل  اقامة 
البعض ممن قد يفوته املوعد وان ليوم واحد 
لدفع غرامات اضافية، كم بالنسبة اىل تحذير 
حاميل جوازات السفر من انتهاء مدة صالحيتها 
بشهر، وذلك يك ال يتفاجأوا بأن جواز سفرهم مل 
يعد صالحا، فيضطرون اىل تأجيل السفر فتتأثر 
وارضار  بخسائر  لهم  وتتسبب  عملهم  مواعيد 
مختلفة. تجدر االشارة اىل اننا نعمل اليوم مع 
اللجان املختصة يف مجلس النواب عىل تعديل 
بعض القوانني التي تسهل عىل املواطن معامالته 
بعض  تعديل  ننتظر  كم  اخرى،  مجاالت  يف 
القوانني التي تسمح باعتمد التوقيع االلكرتوين 
اسوة بالدول املتقدمة. يف اختصار ميكننا القول 
لوح  كرس  اىل  تهدف  الجهود  هذه  كل  ان 
الزجاج بني االدارة واملواطن، وتحسني الخدمات 
وتوفريها بالرسعة القصوى، وباقل كلفة ممكنة.

■ ما هي الحدود التي ميكن االمن العام التحرك 
اللبناين  السفر  جواز  موقع  لتحسني  اطارها  يف 

وتوفريه للبنانيني املقيمني واملنترشين؟
السفر  اطلقنا جواز  □ يف منتصف عام 2016 
السفر  جواز  وضعت  خطوة  وهو  البيومرتي، 
اللبناين يف مصاف الدول املتقدمة التي تعتمده 
مضمونة  امنية  مبواصفات  يتمتع  العامل.  يف 
املطارات  من  مطار  اي  يف  به  موثوقا  جعلته 
يقصدها  التي  والبحرية  الربية  املعابر  عىل  او 
اللبنانيون. ذلك ان الدول املتقدمة تعرف قيمة 
هذا الجواز لجهة الحصانة االمنية او استحالة 

تزويره، وهو ما يعزز قيمته والثقة بسالمته.

■ هل ميكن القول ان لجوءكم اىل اعتمد هذا 
الجواز استجاب التطورات التقنية ام خشية من 

تزويره ومنع الخروقات االمنية؟

اكد املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم 
وادارية  امنية  انجازات  شهد   2016 عام  ان 
للمديرية شكلت امتدادا للسنوات االربع التي 
سبقتها، متحدثا عن "املزيد من التطور االداري 
واالمني يف السنة الجديدة، ال سيم يف مكافحة 
ولفت  االرسائييل".  والخطر  التكفريي  االرهاب 
شكل  البيومرتي  السفر  جواز  اطالق  ان  اىل 

"خطوة تعزز الثقة به وبسالمته يف كل العامل".
"انهى  الجمهورية  رئيس  انتخاب  ان  اكد  واذ 
املؤسسات  فاكتملت  رأس،  بال  دولة  وجود 
لبنان  يجنب  ما  االستقرار،  وتعزز  الدستورية 
ان  اىل  مشريا  بنا"،  املحيطة  املخاطر  انعكاس 
واالمن  الدستورية  املؤسسات  عقد  "اكتمل 
رشطان ملزمان ومتالزمان. االمن يعزز االستقرار 
من  ايضا  يتحقق  ال  االستقرار  وهذا  السيايس، 

دون اكتمل عقد املؤسسات الدستورية".
والحظ اللواء ابراهيم ان اتفاق الطائف "ال يزال 
اىل  داعيا  حاجاتنا"،  مع  ويتمىش  للحياة  قابال 
تطبيقه "بعد توفري تفسري موحد لكل بنوده". 
ولفت اىل "حجم ما القى النزوح السوري علينا 
من اعباء امنية واجتمعية، اال ان هذا الوجود 
مضبوط، واالمن العام تحمل االعباء التي القيت 
عليه يف ظل ارتفاع عدد املقيمني عىل االرايض 
مع  بالتنسيق  اشهر،  يف  النصف  اىل  اللبنانية 

االجهزة االمنية واملؤسسات والبلديات".
عن  ابراهيم  اللواء  عرّب  االقليمي  الشأن  يف 
نتيجة  باالنحسار  "بدأ  االرهاب  بأن  اعتقاده 
تفهم العامل مخاطره عىل مجتمعاتهم"، قائال ان 
خريطة املنطقة "لن تتغري عىل املستوى الجيوـ 
سيايس، وان حدود الدول باقية كم كانت قبل 

ظهور االرهاب". 

■ كيف ُتقّوم عمل املديرية العامة لالمن العام 
من  انطالقا  املاضية  الخمس  السنوات  خالل 

انجازات عام  2016، وما الذي اضافته؟ 
□ سنة 2016 بكل ما حملته، شكلت استمرارا 
سنة  كانت  سبقتها.  التي  االربع  للسنوات 
يف  واالداري.  االمني  املستويني  عىل  انجازات 
 )ISO( هذا العام استطعنا الحصول عىل جائزة
امنية.  مؤسسة  اىل  االوىل  للمرة  اعطيت  التي 
االمني الحقنا وفككنا عددا من  املستوى  عىل 
واالرسائيلية،  التكفريية  االرهابية  الشبكات 
 2016 عام  ودعنا  االعالم.  يف  نرش  معظمها 

ونستقبل سنة جديدة، وكلنا يقني من التحديات 
الكبرية التي سنواجهها ان عىل مستوى االستمرار 
يف تطوير عمل املديرية وتحديثها، او يف مجال 
االمن  ضمن  يف  واملساهمة  االرهاب  مكافحة 

واالستقرار الداخيل.

■ ما هي الخطط التطويرية االدارية التي ميكن 
تسهيل  لجهة  وتحديدا  للبنانيني،  عنها  االعالن 

معامالتهم كم املقيمني بالرسعة املطلوبة؟
مقاليد  تسلمي  عند  انه  اىل  اشري  ان  احب   □
العام،  لالمن  العامة  املديرية  يف  املسؤولية 
فوجئت بأنها ما زالت تعمل عىل برامج كمبيوتر 
قدمية وبدائية، مىض عليها الزمن وال تتناسب 
وال  الحديثة،  املكننة  اىل  املديرية  حاجات  مع 
قمت  لذلك  التكنولوجي.  التطور  مستوى  مع 
ـ اضافة اىل وضع خطة خمسية تنقل املديرية 
اىل مصاف املؤسسات الحديثة التي تليق بلبنان 
منذ 6  مناقصة قدمية منجزة  باحياء  ـ  وشعبه 
تنفيذها  دون  حال  الثمن،  مدفوعة  سنوات، 
تسبب  ما  واملتعهد  املديرية  بني  قام  خالف 
بتعليقها طيلة هذه السنوات. بعد مفاوضات 
ونقاش، بدأنا تنفيذها من دون ان ندفع اي لرية 
اضافية. يف بداية عام 2016 اطلقنا مجموعة من 
الخدمات للمواطن عرب شبكة االنرتنت، ابرزها 
مرشوع تطبيق عىل االجهزة االلكرتونية يسمح 
للمواطن واملقيم الحصول عىل ست خدمات، 
وبات يف وسع طالب الخدمة ان يتابع معاملته 
ويراقب سريها االداري والسبب الذي يعيقها، ان 
وجد، حتى نهايتها. ما نسعى اليه اليوم يهدف 

املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم يتحدث اىل "االمن العام"

نحن اول مؤسسة 
 )ISO( امنية تحوز جائزة

التي نلناها عام 2016 

البيومتري  جواز السفر 
وسيلة الستحالة تكرار 

اي خرق يسيء الى 
سالمته وامنه
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□ مل تكن لدينا اية خروقات فاضحة يف جواز 
كثريين  حوزة  يف  يزال  ال  الذي  القديم  السفر 
من اللبنانيني اىل حني انتهاء مدة صالحيته. اما 
استجابة  به  العمل  اطلق  فقد  الجديد  الجواز 
ملا تحقق من تطور وتقدم، وكان ال بد لنا من 
مواكبة التكنولوجية العلمية واالمنية لنبقى يف 
الجواز  يف  الخروقات  املتقدمة.  الدول  مصاف 
القديم كانت محدودة، معظمها كان يتأىت من 
فيه من  الجواز وما  نوعية  عوامل خارجة عن 
ضمنات، واستطيع القول والجزم ان الكثري من 
مزورة  وثائق  اعتمد  بسبب  كانت  الخروقات 
عمدا  املختار  يعطيها  صحيحة  غري  وافادات 
انه  قلت  ان  اكشف رسا  ال  قصد.  غري  عن  او 
خالل عام 2016 تم توقيف عدد من املخاتري 
بعدما  القضاء  عىل  احيلوا  الذين  املرتكبني 
افادات  قدموا  عندما  ممرساتهم  من  تحققنا 
مزورة، او املصادقة عىل صور شخصية باسمء 
للحصول  استخدمت  االصليني  اصحابها  لغري 
عدة.  وغايات  الهداف  سفر  جوازات  عىل 
عممنا  املتورطني،  املخاتري  مع  التعامل  اوقفنا 
افاداتهم  قبول  ملنع  مراكزنا  عىل  اسمءهم 
بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية. لتحايش 
هذه املخالفات، تحول اعتمد الجواز البيومرتي 
وسيلة الستحالة تكرار مثل هذه الخروقات. ما 
عزز ذلك ايضا الربط االلكرتوين الذي اقيم بني 

مراكزنا واملديرية العامة لالحوال الشخصية.
 

■ هل انت راض عم تحقق عىل مستوى الدور 
االمني لالمن العام؟ 

□ عموما انا راض عن اداء العنرص البرشي يف 
االمن العام. لكن ينقصنا الكثري من التجهيزات 
التقنية وااللكرتونية الحديثة لنصبح يف مصاف 

الدول املتقدمة عىل هذا املستوى. 

وجود  عدم  اىل  النقص؟  هذا  تعزو  ما  اىل   ■
القرار السيايس الداعم لالمن العام ام اىل حجم 

التكاليف والعجز املايل؟
□ بالتأكيد القرار السيايس الذي نريده متوافر، 
ومل نر خالل السنوات االخرية اال كل دعم من 
السلطة السياسية. وزراء الداخلية الذين تعاقبوا 
منذ ان توليت املسؤولية مل يقرصوا يوما يف هذا 
املضمر. لكن هناك وضعا ماليا وماديا ضاغطا 
التقني.  بالنقص املوجود عىل املستوى  تسبب 

ما نطالب به من تجهيزات عالية الكلفة، تعجز 
من  ولغرينا  لنا  تأمينها  عن  اللبنانية  الدولة 
االجهزة، وال يقف االمر عىل حاجاتنا. رغم ذلك، 
ميكنني القول اننا وّفرنا ما كان ينقصنا ونطالب 
به منذ فرتة، وتحديدا عند حصولنا عىل حصتنا 
من الهبة السعودية. كنا يف جهوز تام، ونعرف 
بحاجاتنا  لوائح  سلمنا  ان  لنا  وسبق  حاجاتنا، 
كانت معدة سلفا، وسبق ان سلمناها اىل زوار 
اجانب طلبوا تحديد الحاجات ملساعدتنا. عندما 
استفدنا  دوالر  مبليار  السعودية  الهبة  وصلت 
منها بالحد االقىص. من هنا كان القول حقا اننا 
اكرث من استفاد من هذه الهبة يف وقت قيايس، 

الننا كنا بهذه الجهوزية النادرة.

■ يقال ان عديد االمن العام بلغ رقم تاريخيا 
قياسيا مل يصل اليه من قبل. هل انت راض عن 

هذا الحجم؟ 
يكون  قد  العام  االمن  تاريخ  اىل  بالنسبة   □
عديدنا اليوم قياسيا. لكن اذا ما نظرنا اىل حجم 
مهمت املديرية يف القانون، وما القي علينا من 
مهمت جديدة، نجد ان العديد املحقق حتى 
وعملها.  املديرية  حجم  مع  يتناسب  ال  اليوم 
اىل امد غري منظور، يلقي ملف النزوح السوري 
منذ  يوما  الجهاز  يتحملها  مل  علينا مسؤوليات 
تتعاطى  التي  الوحيدة  الجهة  نحن  انشائه. 
القول  ميكن  بسيطة  معادلة  يف  مبارشة.  معه 
اىل  السوري  التوافد  بدء  من  سنوات  قبل  انه 
لبنان، كان  لدينا عديد يقوم باملهمت امللقاة 
عليه يف خدمة الشعب اللبناين واملقيمني عىل 
ارضنا. لكن مع وصول اعداد كبرية من السوريني 
اىل لبنان نتيجة االحداث يف بلدهم، ارتفع عدد 
املقيمني عىل ارضنا اىل النصف يف اشهر. تحّمل 
الواقع  هذا  مواجهة  علينا  اوجب  املسؤولية 
الجديد بتطويع املزيد من العسكريني من كل 
اقليمية  انشاء دوائر ومراكز  الرتب، اضافة اىل 
مع  والتطور  العديد  يتناسب  بحيث  جديدة 
خدماتنا.  متطلبي  عىل  الكبرية  الزيادة  حجم 
ال اعتقد انه سيكون هناك عائق يف املستقبل 
امام تحقيق الزيادة املطلوبة بحدها االدىن. مل 
االستاذ  الداخلية  وزير  معايل  من  شيئا  نطلب 
نهاد املشنوق عىل هذا املستوى اال تحقق. لدينا 
يف  العديد  لزيادة  متكاملة  عملية  اليوم خطة 
الف عسكري،  اىل حدود 12  املقبلة  السنوات 

وما زلنا بعيدين كثريا من تحقيق هذا الرقم. 
■ اىل اي مدى تقدم االمن العام عىل مستوى 
االمن االستباقي الذي ارتبط يف السنتني املاضيتني 
هذه  ركائز  ثّبتت  مدى  اي  واىل  اوال؟  باسمه 

النظرية التي تحتاط الي خلل امني سلفا؟
تداوله  جرى  االستباقي  لالمن  توصيف  اول   □
من  اول  وكان  روي"،  دي  فندق  "عملية  بعد 
نهاد املشنوق عند تفقده  الوزير  اطلقه معايل 
موقع العملية. لكن، للحقيقة، احب ان اوضح 
ان عملية "فندق دي روي" مل تكن االوىل من 
امنية اخرى. عند  نوعها، فقد سبقتها عمليات 
تفكيك اي شبكة ارهابية قبل ان يقوم افرادها 
بأي عملية تفجريية يف أي مكان يف لبنان، تكون 
عملية استباقية. لكن االمن العام كان اول َمن 
يف  دخل  الذي  الجديد  التعريف  هذا  اطلق 

اننا  املناسبة، نؤكد  اللبناين. يف  القاموس االمني 
السياسة االمنية، الن االمن  مستمرون يف هذه 
ناقصا. هناك فرق  يكون  او  استباقيا  يكون  اما 
كبري بني ان متنع عملية ارهابية قبل وقوعها، او 
ان تلقي القبض عىل منفذها بعد ان يقوم بها 
وقد الحق ما اراده من ارضار باملستهدفني. لذلك 
يبقى االمن االستباقي اهم بكثري من اي عمل 
امني آخر رغم ان املواطن قد ال يشعر باهميته. 

االمني  العمل  تجربة  نجاح  ُيعزى  ماذا  اىل   ■
االستباقي؟ اىل العديد ام اىل اصدقاء االمن العام 

ومخربيه ام اىل املواطن الخفري؟
□ اذا عدت اىل "الكتاب" الذي يحدد صالحيات 
االمن العام ومهمته التي نطبقها، ستصل حتم 
تلقائيا وطبيعيا اىل ما يعرف باالمن االستباقي. 

االمن  مستوى  عىل  به  نقوم  الذي  العمل 
االقتصادي واالجتمعي والسيايس، واذا ما نجحنا 
الدقيقة، ومن ثم تحليلها  املعلومات  يف جمع 
نصل  استثمرها،  واحسنا  صحيح  نحو  عىل 
بثقة  ذلك  اقول  االستباقي.  االمن  اىل  بالتأكيد 
عالية النني ادرك حجم املعلومات التي نجمعها 
واهميتها. يبقى علينا حسن تخزينها وتحليلها 
جيدا، لتتحول اىل معلومة قابلة لالستثمر عىل 
املستوى االمني عىل نحو مضمون يف اي وقت، 
منا  ادراكا  لذلك،  الحق.  وقت  يف  ام  كان  آنيا 
دائرة  استحدثنا  وفائدتها،  اآللية  هذه  الهمية 
التحليل"،  "دائرة  اسم  عليها  اطلقنا  جديدة 
تجمع لديها كل املعلومات التي تصل اىل اجهزة 
واالتصاالت  العالقات  مصادر  من  املديرية 
واملعلومات من كل القطاعات، حيث يصري اىل 
خطة  اىل  لتتحول  وجمعها  وتحليلها  تصنيفها 
عمل، ميكن استثمرها يف ضمن كل اشكال االمن 
الذي يحتاج اليه البلد لتعزيز السلم واالستقرار.

■ اىل اي مدى اصبح لبنان محصنا بازاء شبكات 
التجسس االرسائيلية بعد تفكيك العديد منها؟

االرهاب  خطري  عن  نتحدث  دامئا  كنا   □
يضع نصب  االرسائييل، ومن  والعدو  التكفريي 
عينيه هذين الخطرين كعنوان وخريطة طريق 
يف العمل، ال بد من ان يصل اىل موقع متقدم 
يف مواجهتهم، وتعطيل مفاعيلهم السلبية عىل 
نتابع  اننا  قلت  ان  اخفي رسا  ال  وامنه.  لبنان 
لنا ان  هذين الخطرين عىل وطننا، وقد سبق 
تجسس  بـ"مكافحة  متخصصة  شعبة  اسسنا 
من  الكثري  لديها  وبات  االرسائييل"  العدو 

املعلومات التي هي يف طور االستثمر.

■ هل ميكن القول ان خطر االنتحاريني تراجع 
التي قمتم بها  النوعية  العمليات  بعد سلسلة 

واجهزة امنية وعسكرية اخرى؟
□ كوين رصيحا مع الرأي العام اللبناين، ويك ال 
يفرس كالمي يف غري مقصده، ال ميكنني الجزم 
فهو  زال،  قد  االنتحارية  العمليات  خطر  بأن 
كبري  حد  اىل  تراجع  لكنه  لحظة،  اي  يف  قائم 
جدا. اذا قلنا العكس يعني اننا نفكر بطريقة 
زال  ما  الخطر  هذا  ان  لنعرتف  لذلك  خاطئة. 
قامئا وان بنسبة اقل بكثري من السنوات املاضية. 

فليعش املواطن بطريقة طبيعية من دون 

الدقيقة  بجمع املعلومات 
وتحليلها على نحو صحيح 

وحسن استخدامها، نصل 
الى االمن االستباقي

لدينا خطة لزيادة عديد االمن 
العام الى 12 الف عسكري 

في السنوات املقبلة

َمن يضع نصب عينيه خطري االرهاب التكفريي والعدو االرسائييل يصل اىل موقع متقدم يف مواجهتهام.



1011
عدد 40 - كانون الثاني 2017عدد 40 - كانون الثاني 2017

ان يتجاهل كل ما يثري شكوكه. ما يجري يف 
املنطقة يستدعي، من باب الواجب الوطني، ان 

يكون كل مواطن خفريا.

■ اىل اي مدى نجح االمن العام ومعه اجهزة 
امنية اخرى يف تقييد قدرة االرهاب عىل التحرك 

يف لبنان؟ 
□ من املؤكد ان االرهاب ال ينشأ وال ينمو وال 
يعمل، سوى يف بيئة حاضنة له. الجميع يعرف 
ان لالرهاب امكانات غري مطلقة. عندما ال يجد 
االرهاب مكانا له يف هذه البيئة او عندما ال يثمر 
جهده، ينتقل اىل منطقة اخرى. الحمدلله اننا 
نجحنا كاجهزة امنية يف ان نجعل من لبنان ارضا 
فوجدوا  االرهابيني،  من  لالستثمر  صالحة  غري 
اينم  مالحقون  فهم  صعبة.  ارض  يف  انفسهم 
ومن  فككنا شبكاتهم  نحو مستمر.  حّلوا عىل 
بقي منهم انتقل اىل مكان آخر، او شّل نشاطه 

االرهايب وخططه. 

ثقتهم  بني  ما  فصلوا  الناس  ان  تعتقد  هل   ■
باالجهزة  وثقتهم  السياسية  والطبقة  بالدولة 

االمنية؟
عن  دامئا  يبحث  بطبيعته  البرشي  العنرص   □
الحمية، لذلك عندما يشعر اللبنانيون انهم يف 
حمية طوائفهم ذهبوا اىل حرب اهلية. عندما 
يجدون يف الدولة املظلة الواقية التي توفر لهم 
الثقة  عوامل  عندهم  تتعزز  والحمية،  االمن 
ويسود  العالقة  فتنتظم  ومؤسساته،  بالبلد 
االمن واالستقرار. عندما يشعر املواطن، ايا تكن 
طائفته، ان الدولة هي التي تؤمن له والبنائه 
املستقبل،  سيفضل الدولة عىل اية حمية اخرى 
موقتة غري ثابتة. لذلك عندما متأل الدولة الفراغ 
تنتفي البيئات الحاضنة لالرهابيني فتنتفي الثقة 

بهم.

لعقود  التي عرفت  النظرية  ان  تعتقد  ■ هل 
طويلة ان مدير االمن العام هو مستشار رئيس 
الجمهورية او مستشار الحكومة ما زالت قامئة؟ 
عليه  ينص  ما  وكل  الكتاب،  اىل  العودة  يف   □
العام واملديرية  القانون من صالحيات للمدير 
العامة لالمن العام، تضع املدير العام يف مصاف 
املستشار لرئيس الجمهورية او الحكومة. هذه 
مديرية تهتم مبلفات وطنية وتعمل يف خدمة 

فإن  لذلك  االشخاص.  خدمة  يف  وليس  الدولة 
لرئيس  مستشار  العام  االمن  مدير  ان  مقولة 
الجمهورية ليست ثابتة، فالرئيس هو َمن يختار 
َمن يكون مستشارا له ولسنا نحن َمن نختار. 
املنصوص  لصالحياتنا  وفقا  بعملنا  نقوم  نحن 
عليها  يف القوانني التي وجدت لتكون يف خدمة 

الدولة.

وحكومة  جمهورية  رئيس  للبنان  اصبح   ■
جديدة معا. بحسب رؤيتك االمنية والسياسية 
واالدارية يف آن، كيف انتقل لبنان من مرحلة 
الشغور التي كان يتخبط فيها اىل ما نحن عليه 

اليوم عىل مقربة من االنتخابات النيابية؟
□ كنا نعيش يف وضع غري طبيعي، ومع انتخاب 
الرئيس انتقلنا اىل وضع طبيعي. هذا ال يعني 

ايضا. رغم  بعيد  اىل حد  اجتمعي  وهو عبء 
ذلك اؤكد ان الوضع مضبوط.

تسبب  السوري  النزوح  ان  يف  جدل  ال   ■
الدولة  عىل  ثقيل  واقتصادي  اجتمعي  بعبء 
واللبنانيني، هل ال يزال هناك عبء امني يثري 

قلق االمن العام؟
□ هذا العبء يعكسه عدد املوقوفني السوريني 
التوقيفات تدلنا اىل حجمه  عىل نحو مستمر. 
الكبري. يوميا لدينا موقوفون سوريون متورطون 
يف جرائم اجتمعية وارهابية. لئال احرص االمر 
بالسوريني، هناك لبنانيون متورطون ايضا، لكن 
من  الخالصة  يف  بكثري.  اكرب  السوريني  نسبة 
املؤكد ان هناك عبئا امنيا كبريا ملقى علينا، لكننا 

قادرون عىل استيعابه.

ال يمكنني الجزم بأن خطر 
العمليات االنتحارية قد زال، 

فهو قائم في اي لحظة 

من املؤكد ان االرهاب ال 
ينشأ وال ينمو وال يعمل 

سوى في بيئة حاضنة له

الرئيس ميشال عون سيكون أبا للجميع، عىل مسافة واحدة من اللبنانيني فعال ال قوال.

اللواء عباس ابراهيم عىل رأس وفد الضباط الكبار يعايدون رئيس الجمهورية ميشال عون.

ان املسار الذي نحن فيه يعد انجازا ضخم او 
امرا استثنائيا، فالظرف االستثنايئ هو الذي كنا 
اليوم يف وضع اكتملت  نعيشه من قبل. نحن 
بانتخاب  الدستورية  املؤسسات  هرمية  فيه 
جديدة،  حكومة  تألفت  ثم  ومن  الرئيس، 
ونستعد الجراء انتخابات نيابية ليكتمل املسار 
الطبيعي كأي دولة من دول العامل. ال نريد ان 
ندعي العجائب، مل نقم بعمل استثنايئ. مارسنا 
حقنا يف نظام دميوقراطي ارتضيناه. عندما تكون 
البلد، من املؤكد ان املواطن  االجواء جيدة يف 
سيكون يف وضع افضل وسينتج افضل. كنا يف 
دولة بال رأس، ورئيس  الجمهورية هو رأس كل 

املؤسسات.

السيايس  للنظام  يسمح  الذي  ما  رايك  يف   ■
باالزمات  تسببت  التي  االنقسامات  باستيعاب 
الوطنية التي نعيشها. ما هي االقرتاحات التي 
تجعل من اتفاق الطائف وصفة تسوية حقيقية 
بني اللبنانيني بدال من ان تكون وصفة انقسامات 

يف ما بينهم؟
□ يف العودة اىل قراءة اتفاق الطائف يف ضوء 
ما طبقنا منه، نرى ان مثة ما مل يطبق فيه بعد. 
تفسري  توفري  بعد  نطبقه  ان  اوال  علينا  لذلك 
موحد لكل بنوده. اعتقد ان اتفاق الطائف ال 
فقد  حاجاتنا.  مع  ويتمىش  للحياة  قابال  يزال 
كم  الدولة  ماكينة  تسيري  عىل  قادر  انه  اثبت 
غياب  ظل  يف  حتى  اختربناه  امر  وهو  يجب، 
املؤسسات الدستورية. لذلك اعتقد ان علينا ان 

نطبق الطائف اوال لنحكم عليه الحقا. 

واالستقرار  االمن  ان  تقول  الثابتة  املعادلة   ■
السيايس هم اللذان يصنعان الثقة بالدولة. اىل 
اي مدى تعتقد ان لبنان آمن يف ظل االنتشار 
العشوايئ ملخيمت السوريني فضال عن املخيمت 

الفلسطينية؟
□ اعود الكرر ان التعاطي مع النازحني السوريني 
يقع اساسا عىل عاتق االمن العام. بذلنا جهودا 
عظيمة لتنظيم هذا الوجود وقوننته. يك اكون 
صادقا اصطدمنا اكرث من مرة بالقوانني اللبنانية. 
"سمة  رضيبة  يدفع  ان  السوري  النازح  عىل 
االقامة" نتيجة وجوده يف لبنان، وهذا ما ينص 
عليه القانون. السؤال الذي طرح علينا يف حينه: 
هل يطبق القانون عىل هذا النازح ام انه معفى 

من هذه الرضيبة؟ قد ال تكون لديه القدرة عىل 
اهم  من  االمر  هذا  وكان  الرسم،  هذا  تسديد 
املعوقات التي واجهتنا، سيم وان القانون يفرض 
علينا استيفاء رسم االقامة من السوريني. رغم 
يوميا،  نواجهها  التي  واملصاعب  العوائق  هذه 
نحيص  ان  استطعنا  لذكرها،  مجال  ال  واخرى 
السوريني  عدد  دقيق  نحو  عىل  بعيد  حد  اىل 
النازحني يف لبنان، واستطعنا ان نسجلهم جميعا. 
التعاطي  سهل  االنجاز،  هذا  تحقق  ان  مبجرد 
معهم كنازحني اىل حد بعيد، ويف حال العكس 
من الصعب معرفة ما الذي يقومون به وضبط 
ربطنا حركة  املهمة  لتسهيل هذه  مخالفاتهم. 
التي  بالبلديات  وتواجدهم  النازحني  هؤالء 
نتواصل معها ونتابع معها شؤونهم. من املؤكد 
ان النزوح السوري فرض علينا عبئا امنيا كبريا، 

ترأس املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم وفدا من الضباط الكبار يف املديرية العامة 
لالمن العام زائرا رئيس الجمهورية ميشال عون معايدا باالعياد.

 يف اللقاء مع الرئيس اكد اللواء ابراهيم »اننا مل نوفر اي وسيلة اال استخدمناها لنكون امناء عىل 
امن الوطن وحامية اللبنانيني، ومنع كل محاوالت اقتناص الظروف للنيل من االستقرار الداخيل 
او السلم االهيل«. واشار اىل ان »املديرية العامة لالمن العام وان كان ينقصها العديد والعتاد 
الضطالعها بكل ما ناطته بها القوانني من مهامت، لكنها بفضل متسكها بالنهج املؤسسايت، صارت 
االمنية  املهارات  كل  واكتساب  املعروفة،  االخطار  لدرء  كامل  جهوز  وعىل  ومناعة،  قوة  اكرث 
والخربات االدارية لتلبية نداء الواجب، وتأمني الخدمة للمواطن من دون منة من احد، وللمقيم 

عىل ارض لبنان استنادا اىل القوانني واالنظمة املرعية«.
االموال،  وتوظيف  والسياحة  االقتصاد  ازدهار  يف  يساهم  االمن  »ان  فاكد  عون  الرئيس  اما 
خصوصا وان بلدنا يشهد اليوم هجمة ايجابية من الدول العربية واالجنبية واملؤسسات الدولية 

التي ستساعده، بعدما ادركت مدى تحسن االوضاع فيه«. 
واذ اكد العمل عىل اعادة ترسيخ العيش املشرتك والتخفيف من الرصاعات، قال: »ال تخافوا عىل 

الوحدة الوطنية. املختلفون يف ما بينهم مدركون ان هذه الوحدة هي التي تصون الجميع«.

أمام اللواء إبراهيم ووفد األمن العام معايدًا 
الرئيس عون: ال تخافوا على الوحدة الوطنية
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توجه املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم باملعايدة اىل ارسة "االمن العام" مع 
حلول عيدي امليالد ورأس السنة الجديدة، وعرب صفحاتها اىل عسكريي االمن العام جميعا، 

واىل الشعب اللبناين، يتمنى لهم غدا افضل. 
وخاطب العسكريني بالقول: "اعايدكم واقول لكم ان االمن العام سيبقى مؤسسة تفخرون 
منا  املطلوب  ونشاطكم.  وتعبكم  لجهودكم  حتمية  نتيجة  هو  الفخر  هذا  اليها،  باالنتامء 
جميعا، عىل كل املستويات، املزيد من تحمل املسؤولية للمساهمة يف دعم استقرار لبنان 
وسالمة اراضيه. انتم يف موضع الفخر، وليس االمر مجرد نظرية، بل امرا واقعا نعيشه يوميا، 
مصدره هذا االندفاع الذي يعرب عنه شباب لبنان عرب رغبتهم يف االنضامم اىل هذه املؤسسة 

التي هي منهم ولهم.
ال يسعني سوى ان اجدد املعايدة لكم تقديرا مني لتعبكم الذي مل يذهب سدى. الشعب 
اللبناين بأرسه يشعر بذلك، ويتلمسه يوميا مبجرد تيقنه مام انتجه هذا العناء نتيجة السهر 

الدائم عىل االمن واالستقرار يف لبنان".

اللواء ابراهيم معايدا

انتخاب رئيس للجمهورية، هل تشعر  ■ بعد 
بان لبنان مقبل عىل نوع من االستقرار السيايس؟ 
تحديات املنطقة ال زالت هي نفسها والغليان 
يزداد وطأة وصارت االزمة السورية اكرث تعقيدا؟ 
□ قبل ان ينتخب رئيس الجمهورية وعىل مدى 
سنتني ونصف سنة، كنا جسم بال رأس، وكان 
وضعنا افضل بكثري من الدول املحيطة بنا. اآلن، 
االمور  ان  من  متأكد  انا  رئيس،  انتخاب  بعد 
بوجود  عليه.  كانت  مم  بكثري  افضل  ستكون 

الرئيس ميكننا ان نبعد البلد عن الحرائق املحيطة 
املؤسسات  عقد  اكتمل  الجهات.  كل  من  بنا 
ومتالزمان.  ملزمان  رشطان  واالمن  الدستورية 
االمن يعزز االستقرار السيايس، وهذا االستقرار 
ال يتحقق ايضا من دون اكتمل عقد املؤسسات 
الدستورية. الحمدلله، هذا ما تحقق. لذلك نحن 
مقبلون عىل املزيد من االستقرار السيايس، ما 
يعني اننا سنكون يف وضع افضل بكثري مم كنا 
عليه من قبل. وهذا امر مؤكد وسينعكس ايجابا 

عىل املستوى االمني، وعىل املناخات السياسية 
واالجتمعية واالقتصادية يف البلد.

وتفهم  والعراقية،  السورية  التطورات  بعد   ■
الغرب حجم التهديدات االرهابية التي طاولته. 
من  باالنسحاب  بدأ  االرهاب  ان  تعتقد  هل 

املنطقة والعامل ام انه انحرس فقط؟
□ ليس خافيا عىل احد ان االرهاب يف تراجع 
مستمر، خصوصا بعدما تفهمت القوى الدولية 
الذي  املخاطر  االقليمية حجم  الدول  من  اكرث 
السورية. ها هي  بداية االزمة  اليها منذ  نبهنا 
سريتد  املوضوع  هذا  ان  تتفهم  بدأت  اليوم 
عليها وعىل مجتمعاتها اذا بقيت عىل سياساتها 
السابقة. السياسة الدولية تتغري تدريجا، ومعها 
مشاريع االرهابيني يف تراجع فعيل يف املنطقة 
والعامل. لكن هذا املوضوع قد يستغرق سنوات. 
العكيس  العد  ان  ثابت  مهم قيل، فإن ما هو 

لهذا املرشوع قد بدأ.

وانحساره وجه  االرهاب  تراجع  ■ هل سيغري 
املنطقة، أم ستعود كم كانت بأنظمة جديدة؟ 
ام  املتوقع خريطة جديدة  ان  يف اختصار هل 

انظمة جديدة؟
□ ال اظن ان انحسار االرهاب سيغري خريطة 
املنطقة عىل املستوى الجيوـ سيايس ابدا، وما انا 
متيقن منه اننا سنبقى دوال ضمن حدودها كم 
كنا قبل ظهور هذا االرهاب. ما اعتقده ان وعي 
الواقع  سيغري  ما  نضجا،  اكرث  اصبح  الشعوب 
السيايس داخل هذه الدول دومنا مس حدودها.

■ عرفَت العمد ميشال عون ضابطا يف الجيش، 
تضطلع  كنَت  مراحل  يف  سياسيا  عرفته  وايضا 
للجمهورية.  رئيس  هو  اليوم  وساطة.  بادوار 

كيف تبرص تجربته ومساره؟
□ نتيجة التجارب التي عاشها فخامة الرئيس يف 
لجميع  ابا  انه سيكون  اعتقد  املختلفة،  املراحل 
اللبنانيني. تراكم خرباته يجعله عىل مسافة واحدة 
يف  مر  عون  الرئيس  قوال.  ال  فعال  الجميع  من 
مخاض عسري لسنوات عدة قبل وصوله اىل موقع 
تعاطيه  الخربات يف  الكثري من  اكتسب  الرئاسة، 
اللبنانية وشؤون املنطقة.  مع الشؤون الداخلية 
لذلك انا عىل ثقة بانه سيحقق لبنان السيد الحر 

املستقل. هذه نظرته ورؤيته وحلمه.

االمن العام اول َمن ادخل "االمن االستباقي" يف القاموس االمني اللبناين.
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كونها  الزمني،  باملدى  العام  لالمن  العامة  املديرية  يف  املحققة  االنجازات  تقاس  ال 
الثورة  وتواكب  والحجر،  البرش  تتناول  اهدافها  لخطة حددت  وفقا  مستمرة  دامئة 
التقنية يف وسائل االتصال واملعلومات انطالقا من الدور املنوط باملؤسسة. اذ تستمر 
رافد املؤسسات الدستورية والقطاعات االساسية، تضع يف متناولها الخط البياين الذي 

يحدد اتجاه البوصلة درءا لالخطار 

 عندما نتناول االعمل واالنجازات املحققة 
املديرية  مكاتب  يف   2016 عام  خالل  يف 
املركزية  ودوائرها  العام  لالمن  العامة 
الوطن،  مساحة  عىل  املنترشة  واالقليمية 
مستمر  حراك  يف  االعمل  هذه  اىل  نشري 
املؤسسة  الن  الحقا،  ويتواصل  قبال  بدأ 

اشبه بخلية نحل ال تهدأ.
عباس  اللواء  العام  املدير  من  بتوجيهات 
خمسية  خطة  وضعت  وارشافه،  ابراهيم 
لها  الخطة  هذه  لها.  املرسوم  وفق  تنفذ 
حيث  العام،  االمن  عيد  هو  سنة  رأس 
الخطة  توضع  انجز.  ما  تقييم  يجري 
الحالية  والخطة  املقبلة،  للسنة  املرحلية 

األمن العام 2016: 
مؤّسسة في مصاف العاملية

تحقيق

كل  وتشمل  العديد  زيادة  عىل  تركز 
بحكم  العام  االمن  الن  االختصاصات، 
صالحياته ومهمته الواسعة يحتاج اىل كل 
ميتلك  ليك  العديد  وهذا  االختصاصات، 
يتم  التطورات  ملواكبة  الالزمة  القدرات 
يف  متخصصة  تدريبية  لدورات  اخضاعه 
ابراهيم  اللواء  ان  كم  والخارج.  الداخل 
كارسا  اتجاه  من  اكرث  يف  ميدانيا  تحرك 
كان  التي  املصطنعة  الوهمية  الحواجز 
لغايات  فيها  االستثمر  يحاول  البعض 

شخصية.
اىل  العام  لألمن  العامة  املديرية  وعمدت 
حقوق  شوؤن  مع  التعاطي  مستوى  رفع 

االنسان من خالل دائرة مختصة يف مكتب 
شوؤن الجنسية والجوازات واطالق مدونة 

السلوك بتاريخ 2016/12/16.
يف خطوة اكرث عمالنية لتعزيز القدرة عىل 
اخضاع  اىل  العام  االمن  عمد  التدريب، 
مستوى  عىل  متخصصة  لدورات  مدربني 
كل  يف  العنارص  تدريب  من  متكنهم  عال 
بالتعاون مع دول  ذلك  تم  االختصاصات. 
لتعزيز  خرباتها  قدمت  للبنان  صديقة 
تتعلق  التي  االمور  يف  خصوصا  املعرفة، 
املعايري  واعتمد  املواطن،  بخدمة  مبارشة 
واالمني،  الحقوقي  الطابع  ذات  االنسانية 
اىل الخربات التي لها عالقة باالرهاب العابر 
توجت  املزورة.  الوثائق  وكشف  للحدود، 
االنجازات عىل هذا الصعيد باطالق جواز 
البيومرتي وفق املواصفات الدولية  السفر 
بطاقة  اىل  اضافة  محرتمة،  رسمية  كوثيقة 
االقامة الذكية وغريها من املستندات التي 

بدأ تنفيذها تباعا.

االمن االستباقي
املجاالت  كل  يف  مميزة  كانت  االنجازات 
الصعيد  عىل  ذلك  برز  واالدارية.  االمنية 
االستباقية  العمليات  خالل  من  االمني 
اعلن  ما  منها  ارهابية  شبكات  وتوقيف 
عىل  حرصا  رسية  ظلت  واخرى  عنها، 
افشاء  عىل  املرتتبة  واملخاطر  التحقيقات، 
معلومات عن شبكات ارهابية ممثلة، ما 
يسهل عىل مثيالتها اتخاذ اجراءات تجعل 

من كشفها وتوقيفها امرا صعبا. 
االنجازات  متثلت  االداري  الصعيد  عىل 
دوائر  وتأهيل  جديدة  مراكز  افتتاح  يف 
وتعزيز  اللبنانية  املناطق  كل  يف  ومبان 
عديد العنارص، وتحديث املعدات والعتاد 
افضل  خدمة  وتأمني  العمل  لتسهيل  فيها 
قيادة  ساهمت  كم  واملقيم.  للمواطن 
عن  العبء  تخفيف  يف  العام  االمن 

السكني  القرض  خالل  من  العسكريني 
املدرسية  املنح  واعطاء  بسيطة،  بفائدة 
يف  الصحية  الفاتورة  وتعزيز  والجامعية، 

كل انواع املعالجات.
املباين

 2016 عام  املحققة  االنجازات  متثلت 
ومراكز  دوائر  تأهيل  او  استحداث  يف 

ابرزها: اقليمية، 
التالية:  االقليمية  املراكز  استحداث   •
عام  امن  مركز  شبعا،  عام  امن  مركز 

مشغرة، مركز امن عام الطيبة.
• اعادة تأهيل ومتركز يف دائرة جبل لبنان 
الرسايا  من  االقليمي  بعبدا  ومركز  االوىل 
كبرية  بنسبة  حد  ما  جديد،  مبنى  اىل 
الخدمة  اداء  من  وسّهل  االكتظاظ،  من 

للمواطن. 
التحقيق واالجراء من تحت  • نقل دائرة 
ساحة  يف  جديد  مبنى  اىل  العدلية  جرس 
العاملية،  املواصفات  بارقى  يتمتع  العبد 
واملنظمت  املؤسسات  تقدير  وكان محط 
الدولية  والحقوقية  االنسانية  والجمعيات 
حقوق  لجنة  واعضاء  واملحلية  واالقليمية 

االنسان يف مجلس النواب واشادتها. 
العبودية  مركز  يف  الدخول  قسم  نقل   •
يتمتع  جديد  مبنى  اىل  الحدودي 
الحمية  لجهة  الدولية  باملواصفات 
وترسيع  االستقبال  وسهولة  والضبط 

االستيعابية. والقدرة  املعامالت 

العديد
املديرية  ضباط  مشاركة   2016 عام  شهد 
دورات  يف  وعنارصها  العام  لالمن  العامة 
كل  يف  والخارج  الداخل  يف  تدريبية 
دورة   73 من  اكرث  بلغت  االختصاصات، 
واالدارة،  االمن  يف  متخصصة  تدريبية 
وشارك فيها اكرث من 277 ضابطا و2408 
مستوى  من  رفع  نوعي  جهد  يف  عنارص، 

املستهدف.  الكفاية يف االختصاص 
االرهاب،  مكافحة  الدورات:  هذه  ابرز 
ومحقق  التحقيق  اصول  املداهمت، 
مراقبة  االموال،  تبييض  مكافحة  عديل، 
نظم  البيومرتي،  السفر  جواز  الحدود، 

الخرائط الجغرافية، ادارة الهجرة وحمية 
االحوال  قانون  الوثائق،  امن  الالجئني، 
مكافحة  املراسالت،  اصول  الشخصية، 
تزوير املستندات، انفاذ القانون يف لبنان، 
االمن  املستندات،  صحة  من  التثبت 
الواقع  الوساطة،  علم  اللبناين،  القومي 
القيادة،  فن  مهارات  لالجئ،  القانوين 
وكيفية  االحتجاز  الداخيل،  التدقيق 
االشخاص  حمية  املراكز،  داخل  الترصف 
حول  مدرب  اعداد  للخطر،  املعرضني 
االتجار  مكافحة  االنساين،  الدويل  القانون 
نظام  تطبيق  البرش،  وتهريب  باالشخاص 

الكومبيوتر،  استعمل  مهارات   ،ISO
الحصانة  واالحصائية،  املعلوماتية  الربامج 
التصوير،  وتقنيات  مبادئ  الديبلوماسية، 
اىل  االولية،  االسعافات  املراسالت،  اصول 
والتثقيفية.  االجنبية  اللغات  يف  دورات 
لرفع  املتواصلة  التطويع  بدورات  ناهيك 
وعنارص  ورتباء  ضباطا  العام  االمن  عديد 

املختلفة. االختصاصات  من 

والعمليات املعلوماتية 
مرشوع   12 التقنية  الدائرة  حققت 

اهمها: كان  معلوماتية، 
البيومرتي.  اللبناين  السفر  •جواز 

بيومرتية.  فلسطينية  سفر  •وثائق 
االمن  يف  االمنية  الوثائق  لطباعة  •مركز 

العام واصدارها. 
االساسية  البيانات  قواعد  نظم  •تحديث 

املركزية )عديل - جوازات(.
للرعايا  املوقتة  االقامات  •مرشوع 

السوريني. 
االلكرتوين  الرتاسل  نظام  •تحديث 

وامانات الرس CTS وتطويره.
االلكرتونية  االرشفة  نظام  •تحديث 

DMS وتطويره. 

دول صديقة قدمت 
خبراتها في اعتماد 

املعايير االنسانية ذات 
الحقوقي  الطابع 

واالمني، او ذات عالقة 
باالرهاب العابر للحدود

اطالق جواز السفر البيومرتي وفق املواصفات الدولية كوثيقة رسمية محرتمة.افتتاح مراكز اقليمية وتأهيل دوائر ومبان يف كل املناطق.
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• تجهيز مبنى دائرة التحقيق واالجراء 
معلوماتية  وشبكات  وتجهيزات  بربامج 

جديدة. 
طلبات  الستقبال  جديدة  مراكز  تجهيز   •
وشبكات  بتجهيزات  السوريني  الرعايا 

جديدة. معلوماتية 
جبل  عام  امن  دائرة  مبنى  تجهيز   •
معلوماتية  بشبكات  الجديد  االوىل  لبنان 

جديدة.
والتدريب  الدراسات  دائرة  انجزت  كم 
انشاء  عرب  املوقع  تحديث  املعلومايت 
تصميم جديد له، ونقله اىل لغات برمجية 
املعلوماتية  املواد  تدريس  متطورة، 
ضمن  العام  االمن  لعسكريي  االساسية 
املوقع  استضافة   ،ICMPD مرشوع 
املديرية  داخل  خوادم  عىل  االلكرتوين 
 web مرشوع  ضمن  العام  لالمن  العامة 

.hosting
متثل ابرز االعمل واالنجازات التي حققها 
العمل  العمليات يف اطالق  مكتب شؤون 

عىل:
الجديد.  العمليات  برنامج   •

شؤون  مكتب  يف  االرشفة  قسم  تطوير   •
البالغات والربقيات.  العمليات - شعبة 

زودت  واالجراء  التحقيق  دائرة  يف   •
استكمل  ويتم  جديدة.  حواسيب  اجهزة 
التحقيق  لدائرة  جديد  مبنى  استحداث 
واستكمل  العبد،  ساحة  يف  واالجراء 
استحداث برامج تطوير املكننة يف الدائرة 

. نفسها
دائرة  يف  املوسيقى  شعبة  استحداث   •

والتدخل. الحمية 

الصحة
حققت دائرة الشؤون الصحية يف الشعب 

التابعة لها 40 انجازا وعمال ابرزها: 
ودائرة  والعالج  املعاينات  دائرة  دمج   •
ترسيع  اىل  ادى  ما  الصحية،  الشؤون 
عملية انتقال املعامالت املتعلقة بالطبابة 

الشعب.  بني  العسكرية 
االستشفائية  الفواتري  كل  يف  التدقيق   •

املرضية. واملساعدات 
جديد  ومنوذج  برنامج  استحداث   •
العالقة  الصحاب  التعهدات  لتسليم 
للمستفيدين  الخدمايت  االداء  لتحسني 

املعلومايت.  العمل  وتطوير 
• دراسة طلبات التعاقد مع املستشفيات 
ومختربات  االدوية  ورشكات  واملؤسسات 

وانجازها.  االسنان 
• استحداث برامج جديدة ملكننة الفواتري 

والصحية.  االستشفائية 
• استحداث عيادات جديدة.

• تحديث كرايس طب االسنان. 
استحصال  بعد  الجودة  مراقبة  متابعة   •

املخترب عىل شهادة ISO العاملية.

والتطوير التخطيط 
والتطوير  التخطيط   شؤون  مكتب  يتعاون 
مع منظمت دولية مانحة يف اطار مرشوع ما 
املتكاملة  بـ"االدارة  عامليا  عليه  متعارف  هو 
القطاع  تحسني  اطار  بالتوازي، يف  للحدود". 
العامة لالمن  الخدمايت، استحصلت املديرية 
 ISO 9001 الجودة  شهادة  عىل  العام 
املقاييس  لـ"منظمة  العاملية  املعايري  وفق 

 11 انجاز   2016 عام  خالل  وتم  الدولية". 
ابرزها:  نشاطا ومرشوعا 

العبودية  ملركز  جديد  مبنى  بناء   •
الحدودي. 

• تحسني صالة االنتظار يف مركز امن عام 
املصنع الحدودي وصالة االنتظار يف مركز 

امن عام مرفأ طرابلس. 
التحقيق  دائرة  ادارة  برنامج  تصميم   •

واالجراء. 
• وضع دراسة تقنية اولية لشبكة االتصال 
يف املراكز الحدودية، ومواصفات الربنامج 
وتصميم  الحدود  الدارة  املعلومايت 

الطرفية.  التجهيزات 
تأسيسية  تدريبية  دورات  تنظيم   •

الحدود.  لعنارص 
لالدارة  الوطنية  القدرات  تعزيز   •
مرحلتها  يف  لبنان  يف  للحدود  املتكاملة 

الثانية. 
املخاطر.  • تحليل 

• تصميم وطبع منشورات FLYERS لفئات 
الحدودية.  السوريني عرب املعابر  الوافدين 

والفئات  واالقامات  اللبنانية  الجوازات   •
الخاصة. 

• تحسني القطاع الخدمايت. 
اما يف اطار تطوير القدرات، فتم التعاون 
لتنظيم  املانحة،  الدولية  الجهات  مع 
ونشاطا  دورة   15 بلغت  تدريبية  دورات 
ادارة  الوثائق،  امن  حول  اساسا  متحورت 
واالتجار  الجودة  ادارة  ونظام  الحدود 

الداخيل. والتدقيق  باالشخاص 
والتطوير  التخطيط  شؤون  مكتب  يقوم 
العام  لالمن  التدريبية  الحاجات  مبالقاة 
والربامج التدريبية، املقدمة من املنظمت 
الدولية ملنع االزدواجية يف انتقاء مواضيع 
من  القصوى  واالستفادة  التدريب 

املقدمة. التدريبية  املساعدات 
القانونية  الشؤون  مكتب  اعمل  اما 
وتعددت،  فتنوعت  وانجازاته  واالنضباط 

وابرزها: 
القانونية والقضائية.  الدراسات  • اعداد 

القانونية  املكتبة  عمل  تطوير   •
والقضائية. 

من  اداري  تدقيق  دورة  يف  املشاركة   •
باعمل  يقوم  متخصص  فريق  انشاء  اجل 

االداري.  التدقيق 
• دوريات تفتيش مسلكية. 

• دراسات دورية عن حال االبنية. 
• تسيري دوريات انضباط.

االدارة واالعالم
من  عددا  االدارية  الشؤون  مكتب  انجز 

االعمل واملشاريع ابرزها: 
• مكننة رشاء العتاد. 

ملكننة  ومتطورة  جديدة  آلية  اعتامد   •
املدرسية.  املساعدات  طلبات 

اىل  يهدف  للرواتب  متطور  برنامج   •
اعتمد قاعدة بيانات موحدة بني الدوائر. 

• اعداد مرشوع موازنة عام 2017. 
لدورات  العسكريني  بعض  اخضاع   •

تدريبية يف مجال االدارة. 
لتطوير  ومعدات  تجهيزات  تحقيق   •

املكاتب والدوائر. عمل 

تدريب  تم  االعالم،  مكتب  صعيد  عىل 
واملسموع  املريئ  البث  دائرة  يف  عنارص 
املكلفني  الوظائف  يف  االداء  تحسني  عىل 
الالزمة  اللوجستية  االجهزة  وتأمني  اياها، 
من  االجهزة  وتحديث  العمل،  لتنفيذ 
الشعب  يف  مستخدمة  وبرامج  كامريات 

للدائرة.  التابعة 
االجهزة  تحديث  تم  املطبوعات  دائرة  يف 
الخاصة  الربامج  وتجديد  االلكرتونية 
بالدائرة، وتدريب العنارص من كل الرتب 
التي  الوظائف  يف  االداء  تحسني  عىل 

بها. يقومون 
يف  املضيئة  الفارقة  العالمة  تبقى 
تتم  التي  العام"  "االمن  مجلة  االنجازات 
املميز  املكان  وحجزت  االربعني،  عددها 
وصارت  املكتوب،  اللبناين  االعالم  يف  لها 
واملهتمني  املتابعني  كل  انتظار  محط 
بالشأن العام، ومن البعثات الديبلوماسية 
التعليمية  واملعاهد  الجامعات  ومكتبات 
املنشورة  املتخصصة  املواضيع  لرصد 
معها  التعاطي  يتم  التي  صفحاتها  عىل 
تحتمل  ال  الصدقية  مكتملة  كوثائق 
شبهة التضليل او الخروج عن املوضوعية 
بوصلة  اىل  بتحولها  ناهيك  والحقيقة. 
القضايا  تصويب  محاولة  صعيد  عىل 
واالجتمعي  والرتبوي  الثقايف  البعد  ذات 
والبيئي واالقتصادي بعد رصدها ونقدها. 
املراكز  يف  واالنجازات  االعمل  هذه 
املناطق  كل  يف  الدوائر  شملت  االقليمية 
النشاط  هذا  واكبت  التي  اللبنانية 
وفاعلية  مستوى  افضل  لتحقيق  املتصاعد 
وتحسني  التطويرية،  الربامج  صعيد  عىل 
التدريبية  والدورات  الخدمايت  القطاع 
لرفع مستوى االداء واالنتاجية، واستحداث 
وتطوير  تأهيلها  واعادة  قطاعات 
والعتاد  العديد  صعيد  عىل  العام  االمن 
والتجهيزات. يف موازاة ذلك املحافظة عىل 
يف  ليس  املواطنني،  مع  الوطيدة  العالقة 
االطار الوظيفي فحسب، امنا عرب االنخراط 
واالحتفاالت  االجتمعية  املناسبات  يف 

واالعياد. واملهرجانات 

االمن العام يعمل وفق 
خطة خمسية مقسمة الى 

خطط مرحلية 

اكرث من 277 ضابطا و 2408 عنارص انخرطوا يف دورات تدريبية متخصصة.عمليات استباقية وتوقيف شبكات ارهابية منها ما اعلن عنها، واخرى ظلت رسية حرصا عىل التحقيقات.
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عشية امليالد صدرت مراسيم اوىل حكومات عهد الرئيس ميشال عون ترأسها الرئيس 
سعد الحريري. وعشية رأس السنة خرجت من مجلس النواب حائزة ثقته يك تبارش 

مهمتها الرئيسية املنوطة بها: اجراء االنتخابات النيابية يف حزيران 2017

واالتصاالت  املشاورات  من  يوما   45 بعد 
االضواء  من  البعيدة  او  املعلنة  واللقاءات 
الحريري  سعد  املكلف  الرئيس  خاضها  التي 
حكومات  اوىل  ابرصت  السياسية،  القوى  مع 
العهد النور يف 18 كانون االول 2016، حكومة 
يف  الثقة".  "استعادة  اسم  حملت  ثالثينية 
لوضع  يطل  مل  مخاض  بعد  االول،  كانون   27
البيان الوزاري  اقرته بانقضاء 76 ساعة، مثلت 

حكومة العهد األولى ثالثينية ملهمة إنتخابية
تأليٌف يستعيد قواعد التوازن وامليثاقية واألحجام

داود رمال
aborami20@hotmail.com

يف  النواب  مجلس  امام  الجديدة  الحكومة 
جلسة استمرت يومني، ُصّوت عىل الثقة بها يف 
اليوم التايل وحازتها بغالبية 87 صوتاً يف مقابل 

معارضة اربعة نواب وامتناع خامس. 
الثاين،  3 ترشين  لتكليفه يف  االول  اليوم  منذ 
الرئيس سعد الحريري، شأن كل رئيس  واجه 
ورشوطا  ورشوطا  وعقبات  عراقيل  مكلف، 
مرة  الحكومة.  تأليف  طريق  عىل  مضادة 

او  وزيرا   24 من  الوزراء  بعدد  ارتبطت 
ثالثينية، ومرة بحجم الكتل الرئيسية يف متثيلها 
توزعها  بالحقائب وسبل  فيها واملقاعد، ومرة 

بني سيادية وخدماتية واساسية وثانوية.
تأليف  تجارب  دخول  من  الخشية  كانت   
اشهرا  استغرفت  التي  السابقة  الحكومات 
كانت  السياسية  االرادة  ان  اال  تولد.  ان  قبل 
الكبري  الدفع االيجايب  اتجاه االستثمر عىل  يف 
الذي شكله انتخاب العمد ميشال عون رئيسا 
للجمهورية، والذهاب رسيعا اىل توجيه رسالة 
ارادة وطنية يف اتجاه الداخل والخارج، تفيد 
وتعطيل  الشغور  من  فعال  انتقل  لبنان  بان 

فيها  يحصل  جديدة  مرحلة  اىل  املؤسسات 
مؤسساته  اىل  العجلة  اعادة  عرب  دوره،  عىل 
الدستورية وامتام االستحقاقات يف مواعيدها، 

ما يعزز الثقة به.
الحكومة  تأليف  ورشة  ان  تبني  البداية  منذ 
ستكون صعبة نسبيا، وان عملية خفض سقف 
املطالب وتفكيك العقد تحتاج اىل مسار زمني 
اتفق عىل ان ال يكون مفتوحا. بالتايل مل تدخل 
عملية التأليف يف ازمة، بل ظهر انها ستتطلب 
صوغ  اعادة  اجل  من  الوقت،  من  املزيد 
من  االنتقال  عملية  فرضتها  التي  التوازنات 
صيغة 24 وزيرا اىل صيغة 30 وزيرا، يف حني 
وزيرا   24 قاعدة  عىل  الحكومية  الصيغة  ان 
حقائبها  توزيع  كيفية  عىل  فيها  متفقا  كان 
والتوازنات فيها، طبقا ملا كانت عليه حكومة 

الرئيس متام سالم. 
قوسني  قاب  عىل  الجديدة  الحكومة  كانت 
واصدار  شأنها  يف  االتفاق  اعالن  من  ادىن  او 
كونها  من  انطالقا  لحظة،  كل  يف  مراسيمها 
اعداد  مهمة  ستتوىل  وهي  طويال،  تعّمر  لن 
النيابية  االنتخابات  واجراء  لالنتخاب  قانون 
يف حزيران 2017. برزت املطالبة باالنتقال اىل 
صيغة 30 وزيرا لتأمني متثيل اوسع مروحة من 
خلط  اعادت  الصيغة  هذه  السياسية.  القوى 
االوراق مجددا النه مل يكن متفقا عىل توزيع 
قوى  مثة  وان  خصوصا  وتوازناتها،  حقائبها 
جديدة رشحت لدخول الحكومة رفضت عىل 
وطالبت  دولة،  بوزير  تتمثل  بان  قاطع  نحو 

بحقائب اسوة بغريها.
التاليف  عملية  فتح  امام  الطريق  قطع  ما 
عىل مسار طويل ان رئيس الجمهورية وضع 
تاليف  عملية  يف  واضحة  مبادئ  البداية  منذ 
الالحقة،  الحكومات  وتاليا  الحالية،  الحكومة 
املبادئ  هذه  االفرقاء.  جميع  عليها  ووافقه 
وامليثاقية  التوازن  احرتام  وجوب  اكدت 
امور  وهي  التأليف،  عملية  يف  واالحجام 
وافق  لذلك،  حكومة.  اي  تشكيل  يف  بديهية 
رئيس الجمهورية بداية عىل صيغة 24 وزيرا، 
وعندما اقتضت الظروف التوسيع اىل 30 وزيرا 
مل يعارض، واعترب ان ال مشكلة يف ذلك. لكن 

مع حتمية الحفاظ عىل التوازن وامليثاقية.
يف  الجمهورية  رئيس  وضعها  التي  واملبادئ 

الصورة التذكارية الوىل حكومات العهد.

• سعد الدين الحريري رئيسا ملجلس الوزراء )تيار املستقبل(.
• غسان حاصباين نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للصحة العامة )حزب القوات اللبنانية(.

• مروان حامدة وزيرا للرتبية والتعليم العايل )اللقاء الدميوقراطي(.
• طالل ارسالن وزيرا للمهجرين )الحزب الدميوقراطي اللبناين(.

• غازي زعيرت وزيرا للزراعة )حركة امل(.
• ميشال فرعون وزير دولة لشؤون التخطيط )مستقل(.

• عيل قانصو وزير دولة لشؤون مجلس النواب )الحزب السوري القومي االجتامعي(.
• عيل حسن خليل وزيرا للامل )حركة امل(.

• محمد فنيش وزيرا للشباب والرياضة )حزب الله(.
• جان اوغاسبيان وزير دولة لشؤون املرأة )تيار املستقبل(.
• يعقوب الرصاف وزيرا للدفاع الوطني )رئيس الجمهورية(.

• جربان باسيل وزيرا للخارجية واملغرتبني )التيار الوطني الحر(.
• حسني الحاج حسن وزيرا للصناعة )حزب الله(.

• سليم جريصايت وزيرا للعدل )رئيس الجمهورية(.
• نهاد املشنوق وزيرا للداخلية والبلديات )تيار املستقبل(.

• محمد كبارة وزيرا للعمل )تيار املستقبل(.
• امين شقري وزير دولة لشؤون حقوق االنسان )اللقاء الدميوقراطي(.

• جامل الجراح وزيرا لالتصاالت )تيار املستقبل(.
• معني املرعبي وزير دولة لشؤون النازحني )تيار املستقبل(.

• غطاس خوري وزيرا للثقافة )تيار املستقبل(.
• بيار رفول وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية )رئيس الجمهورية(.

• نيقوال تويني وزير دولة لشؤون مكافحة الفساد )رئيس الجمهورية(.
• طارق الخطيب وزيرا للبيئة )رئيس الجمهورية(.

• عناية عز الدين وزيرة دولة لشؤون التنمية االدارية )حركة امل(.
• يوسف فنيانوس وزيرا لالشغال العامة والنقل )تيار املردة(.

• ملحم الريايش وزيرا لالعالم )حزب القوات اللبنانية(.
• بيار ايب عايص وزيرا للشؤون االجتامعية )حزب القوات اللبنانية(.

• اواديس كدنيان وزيرا للسياحة )حزب الطاشناق(.
• سيزار ايب خليل وزيرا للطاقة واملياه )التيار الوطني الحر(.
• رائد خوري وزيرا لالقتصاد والتجارة )التيار الوطني الحر(.

"حكومة استعادة الثقة"

وزيرا  صيغة24   وفق  التأليف  عملية  خالل 
التي  نفسها  هي  اساسها،  عىل  وانجزت 
اتفق  ما  وهذا  وزيرا.   30 اعتمدت يف صيغة 
عليه يف اللقاء الذي سبق اعالن املراسيم بينه 
يومها  بعبدا.  قرص  يف  الحريري  الرئيس  وبني 
وانطلق  االساس،  هذا  عىل  االجتمع  انفض 
تشاور  عملية  يف  مجددا  املكلف  الرئيس 
ومشددا  عليها،  املتفق  االسس  مثّبتا  واتصال 

عىل ان ال تحدث عملية التوسيع خلال جوهريا 
يعيد االمور اىل النقطة الصفر.

واالشكال الذي استحوذ عىل اخذ ورد، بعدما 
توىل رئيس مجلس النواب نبيه بري حل عقدة 
متثيل تيار املردة من خالل تنازله عن حقيبة 
املردة،  وزير  لصالح  والنقل  العامة  االشغال 
ممثال  كان  الذي  الكتائب  حزب  متثيل  هو 

حسم  دون  من  الحكوميتني  الصيغتني  يف 

تقرير
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حقيبة وازنة شأن سواه من الكتل النيابية، ال 
ان يكون التعاطي معه هامشيا.

عندما ملس الرئيس عون ان هناك من ميارس 
بطريقة مبطنة فيتوات عىل افرقاء وحقائب، 
كان موقفه حاسم. اكد انه مل ولن يسمح يف 
عملية تأليف الحكومة باي فيتوات من فريق 
عىل آخر. اعترب ان هذا االمر مشطوب بصورة 
عون  الرئيس  ال  التأليف.  قاموس  من  نهائية 
وضع فيتو عىل احد، وال احد يستطيع ان يضع 
عليه فيتو او عىل اي آخر، او يلزمه خيارا معينا 
التأليف التي  خارج االطار الدستوري لعملية 
فريق  طغيان  ومتنع  التوازن  تحرتم  ان  يجب 
عىل آخر خالفا لالحجام، ومبا يحقق امليثاقية 

املكتملة االوصاف والعنارص.
املواقيت  يف  التأليف  عملية  تدخل  ال  وحتى 
املهدورة، اذ بعد املوعد الذي رضب قبل عيد 
موعد  رضب  تجاوزه،  تم  والذي  االستقالل 
املوعد  هذا  وربط  االعياد،  قبل  هو  جديد 
مبسار التأليف اذا كان سيحسم ايجابا ام انه 
سيتم الدخول يف دوامة بال افق ما يطيح كل 
اآلمال واالستحقاقات، عمد املعنيون اىل ابعاد 
عىل  واالستعانة  التأليف  عملية  عن  الضغط 
قضاء حوائج انجاز املولود الحكومي بالكتمن. 
اىل  الحريري  الرئيس  مغادرة  خرب  اشيع 
كان  بينم  التأليف،  محركات  واطفاء  الخارج 
يخوض بدعم من رئيس الجمهورية ومواكبة 
الشوط  مفاوضات  النواب  مجلس  رئيس  من 
االخري التي افضت اىل مفاجأة سارة هي اعالن 

مراسيم تأليف الحكومة.
 18 االحد  مساء  الجمهورية  رئيس  وّقع 
مجلس  ورئيس  بعبدا  قرص  يف  االول  كانون 
الجديدة  الحكومة  تشكيل  مرسوم  الوزراء 
التي ضمت 30 وزيرا. صدرت ليلتذاك ثالثة 
متام  الرئيس  استقالة حكومة  قبول  مراسيم: 
رئيسا  الحريري  سعد  النائب  تسمية  سالم، 
الجديدة.  الحكومة  تشكيل  الوزراء،  ملجلس 
الجمهورية  رئيس  االولني  املرسومني  وقع 
وحده، بينم شاركه رئيس الحكومة يف توقيع 
الثالث. عقدت اول جلسة لها ظهر  املرسوم 
بعبدا،  قرص  يف  االول  كانون   21 االربعاء 
حيث تم تشكيل لجنة لصوغ البيان الوزاري 

والتقطت الصورة التذكارية.

• رئيس الجمهورية: 5 وزراء.
• تيار املستقبل: 7 وزراء. 

• التيار الوطني الحر: 3 وزراء. 
• حركة امل: 3 وزراء. 

• حزب القوات اللبنانية: 3 وزراء. 
• حزب الله: وزيران. 

• اللقاء الدميوقراطي: وزيران. 
• الحزب السوري القومي االجتامعي: وزير. 

• الحزب الدميوقراطي اللبناين: وزير. 
• تيار املردة: وزير. 

• حزب الطاشناق: وزير. 
• مستقلون: وزير.

الحصص

ممثله.  اىل  ستسند  التي  الحقيبة  نوعية 
والدة  تأخري  عبء  الجمهورية  رئيس  تحمل 
الحكومة اسبوعا من اجل اقناع حزب الكتائب 

تتصل  السباب  جدوى،  دون  من  باملشاركة 
كتلة  وهو  ـ  الحزب  رأى  اذ  الحقيبة.  بنوعية 
من خمسة نواب ـ ان من حقه الحصول عىل 

الرئيس ميشال عون مرتئسا الجلسة االوىل ملجلس الوزراء.

اجتامع الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري قبل اعالن مراسيم التأليف.

For more Info 04 - 72 72 44

Where your dreams count

Paying your tuition is not so complicated!

Simply visit IBL Bank to apply for the 
“Educational Loan”  designed for all
students!
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يقدم الوزير والنائب السابق ادمون رزق نفسه من موقع "حارس الطائف" واالمني 
عىل مناقشاته التي انتجت الدستور، وان مل تطبق عىل النحو املطلوب يف االستحقاقات 
الرئاسية والنيابية، وال يف  تأليف الحكومات التي ال تبرص النور اال بشق االنفاس. 

اتفاق الطائف الذي شارك يف طبخ مواده مل ينفذ يف رأيه و"حصلت خيانة"

رزق  ادمون  السابق  والنائب  الوزير  يرفض 
الوزارية،  الحقائب  تصنيف  لعبة  يف  الدخول 
والتمييز يف ما بينها عىل نحو ما شاع يف تأليف 
حكومات ما بعد اتفاق الطائف، كذلك حيال 
االشخاص الذين  يتولونها او توزيعها عىل هذه 
الطائفة او تلك، السيم املسمة سيادية يتسابق 
محارض  ان  يجزم  تسلمها.  عىل  االفرقاء  اكرث 
اىل  حتى"  "ثانية  تتطرق  مل  الطائف  اتفاق 
تخصيص حقيبة املال للطائفة الشيعية، وان كل 
ما تضمنته الوثيقة اتفق عليه. يعرتض يف حوار 
الجمهورية  العام" عىل منح رئيس  مع "االمن 

حصة يف الحكومة.

الطائف  اتفاق  مداوالت  يف  قاربتم  كيف   ■
تأليف الحكومة؟

□ كان الهاجس االسايس لدى الجميع  احياء 
بصيغة  املوحد  التعددي  اللبناين  الكيان 
الربملاين  الدميوقراطي  النظام  اي  الجمهورية، 
الحفاظ  املطلقة  االولوية  كانت  لذلك  الحر. 
والشعب  االرض  اي  الكيان،  وحدة  عىل 
اطلقناها  بالذات  العبارة  هذه  واملؤسسات. 
الكتل  نيابية وقعها رؤساء  اعداد وثيقة  لدى 
لذا  واختصاص.  كفاية  الحكومة   .1979 عام 
وضعنا يف املادة 95 من الدستور ان ال تخصص 
الكفاية  تعتمد  وامنا  طائفة  ألي  وظيفة  اي 
العامة.  الوظائف  لتويل  مقياسا  واالختصاص 
ضمن  الطائفية  الغينا  بل  الطوائف  نلغ  مل 
املناصفة يف مجلس الوزراء، ومراعاة االعراف 
توجد  املناصفة  هذه  ضمن  مثال  تقول  التي 
والسنة  املوارنة  وزراء  عدد  ان  مبعنى  مثالثة 
املناصفة  ضمن  من  لكن  متساو،  والشيعة 
تأليف حكومة  العامة. مثة منوذج الفت عند 

رزق: خيانة تمارس في حّق الطائف
والحديث عن حقائب سيادية إهانة

مقابلة
رضوان عقيل

الرئيس نجيب ميقايت عندما تنازل الشيعة عن 
عىل  االبقاء  مع  السّنة  ملصلحة  شيعي  مقعد 
املناصفة. املثالثة عرف متبع منذ ايام الرئيس 

سليمن فرنجيه.

تشكيل  موضوع  يف  باالعراف  تقصد  ماذا   ■
الحكومة؟

□ ال عرف يقول ان هذه الحقيبة لهذه الطائفة 
مل  الطائف.  يف  ذلك  يبحث  ومل  االطالق،  عىل 
نتوقف ثانية حتى عند  توزيعات تتسم بطابع 

مذهبي او طائفي.

ذكرت  الطائف  محارض  ان  حقيقة  ما   ■
تخصيص حقيبة املال  للطائفة الشيعية؟ هل 

ناقشتم هذه النقطة؟
الوثيقة  "لقاء  واسم  باسمي  واجزم  اقول   □
والدستور" الذي ضم عند اطالقه 15 من النواب 
الذين شاركوا يف الطائف وتوىف الله منهم حتى 
االن ستة هم نرصي املعلوف واوغست باخوس 
بدر  وشفيق  شاهني  ورفيق  عمر  ومحمود 
والياس الخازن، ووضعنا واصدرنا  كتابني عامي 
2004 و2005 واشتمال عىل 151  بيانا اذاعها 
الحاسمة  املرجعية  يشكالن  الوثيقة"  "لقاء 
والجازمة للدستور اللبناين. مل يرد مرة الحديث 
الطائف،  يف  اليها  نتطرق  ومل  املال  وزارة  عن 
وما اتفق عليه هو ما تضمنته الوثيقة. عندما  
ما  عىل  بناء  الدستور  مرشوع  تعديل  كلفت 
الطائف، وهي  السياسية يف  سمي االصالحات 
الوفاق  وثيقة  اي  والثابتة،  الوحيدة  املرجعية 
لجنة  يف  مرة  يرد  مل  الدستورية.  والتعديالت 
الصياغة وال يف املناقشات العلنية والعامة اي 

ذكر يتعلق بتوزيع الحقائب.

بري  نبيه  الرئيس  ميثله  لبناين  فريق  هناك   ■
تخصيص  موضوع   ناقش  الطائف  ان  يقول 

حقيبة املال للشيعة؟
□ ال اريد الدخول يف جدل مع الرئيس بري وال 
مع احد. انا من منظور املشارك واملتابع اقول 

اننا مل نتناول هذه النقطة؟

■ الرئيس حسني الحسيني ليس من رأيك؟
ما  اال  يقول  ان  يقدر  ال  الحسيني  الرئيس   □
اقوله. مل نناقش حقيبة املال ابدا، وال اي وظيفة.

يف  الحسيني  الرئيس  استمرار  تؤيد  هل   ■
االحتفاظ مبحارض الطائف وعدم تسليمها اىل 

رئاسة مجلس النواب؟
□ مل يعد لهذه املحارض اي تأثري، الن املحارض 
وتم  اراءهم  واعطوا  الذين شاركوا  عند  الحية 
حسم املوضوع. ال يشء عند الرئيس الحسيني، 
واذا وجدت محارض فهي ليست ذات اهمية. 

التوقف عند هذا املوضوع نوع من العبث.

■ ملاذا ال يسلم الرئيس الحسيني هذه املحارض 
اىل الرئيس بري؟

جارحة  كانت  املداخالت  بعض  ان  اعتقد   □
حصلت  الجراح.  ونكأت  استفزازت  وشكلت 
داعي  ال  اثارة  تشكل  واهانات  جارحة  امور 
تلك  احد.  ملك  ليست  وهي  لنرشها، 
يف  لتعدل  طبيعة  اي  لها  ليس  املناقشات 
بعد  نرشها  اىل  حاجة  وال  الوثيقة،  مضمون 

صدور هذه الوثيقة.

■ ما قصة الحقائب السيادية؟ هل توافق عىل 
هذا التوصيف؟

□ انا ضد هذا التوصيف واعتربه اهانة مشهودة 
الن  تصنف  ال  الوزارات  اخالقيا.  جرما  تشكل 
مجلس الوزراء مجتمعا هو املؤسسة، وكل وزير 
هو صنو االخر يف الحكومة التي ترسم السياسة 

العامة يف البالد.

هل  "السيادية"؟  تصنيف  جاء  اين  من   ■
تطرقتم اليها يف مداوالت الطائف؟

السياسة  لتطبيق  الوزارات  يديرون  الوزراء   □
والحقيبة  وتنفيذها.  الوزراء  ملجلس  العامة 

ليست ملك الوزير امنا هي مسؤوليته.

باربع  السيادية  الحقائب  حرص  تم  ملاذا   ■
طوائف بعد اتفاق الطائف؟

فيه.  تطرح  ومل  طوائف،  باربع  تحرص  مل   □
توافر  رشط  الجميع  امام  مفتوحة  السيادية 
ملك  ليست  وهي  واالختصاص،  الكفاية 
الطوائف. ازعم انني الوحيد الذي طبق الطائف 

يف الحقائب التي توليتها )االعالم والعدل(.

عىل  االفرقاء  تسابق  مشهد  ترى  كيف   ■
الحقائب "الدسمة" قبيل تأليف الحكومات؟

□ هذا يشبه تقاتل الضواري عىل الفريسة، كأن 
شأنا  اصبح  العام  والشأن  فريسة  اصبح  البلد 

شخصيا.

■ ممنوع اليوم عىل سبيل املثال تسلم الدروز 
حقيبة سيادية؟

حقيبة  تسلم  عليهم  ممنوعا  ليس  ابدا،   □
متنع  ال  واالخالق  وامليثاق  الدستور  سيادية. 
الدرزي او سواه من تسلم واحدة من الحقائب 
السيادية. مثة خطر من فشل العهد من بدايته 
تأليف  يف  مطروحة  االلغام  هذه  كانت  اذا 
الحكومات، وسيصبح بذلك عهدا موؤودا النه 
يجب عدم  الوقوع يف خطأ تفسري معنى قوة 
ايجاد  عىل  قدرتها  يف  تتمثل  وهي  العهود، 
عىل  التسويات  يف  السري  ال  املبدئية،  الحلول 

حساب املبادىء.

■ ملاذا تحولت والدة الحكومات بعد الطائف 
معركة احجام اشبه بحلبات املصارعة؟

□ الن الطائف مل ينفذ وحصلت خيانة يف حقه، 

عىل  تعاهدوا  الذين  من  ونكوث  عنه،  وتخل 
القبول به. وهذا نشأ بعد الكارثة االوىل املتمثلة 
بقانون االنتخاب الذي اخضع انتاج السلطة اىل 
معايري غري اخالقية، وصارت املجالس تستنسخ 
وعي،  دون  من  تعمل  والسلطة   استنساخا، 

وآلت اىل ايد ال تتمتع مبواصفات الحكم.

■ هل انت مع اعطاء مهلة مفتوحة للرئيس 
املكلف يف عملية تشكيل حكومته؟

□ يف الطائف اقرتحت شخصيا ان ال ترتك املهلة 
مفتوحة امام الرئيس املكلف، وان تكون املهلة 

بني شهر وشهرين لتأليف الحكومة.

■ واذا مل يستطع تشكيلها يف هذه املهلة؟
□ عليه هنا ان يعتذر. مثة واقعة يف الطائف 
عىل  رد  سالم  صائب  الراحل  الرئيس  ان  هي 
من  هناك  كان  اذا  متسائال  وتحفظ   طرحنا 
عمدا  املكلف  الرئيس  تفشيل  عىل  يعمل 
واستبعاده من مهمته جراء عدم املوافقة عىل 
الصيغ التي يقدمها. قلنا له انذاك انه ال يجوز 
ان يكون هناك استغالل للمهلة املفتوحة حتى 
تستنفد، وان ال يبقى حبل املهلة عىل غاربه. 
الرئيس سعد الحريري اعتذر عن  ال ننىس ان 
التأليف يف احدى املرات، لذا يجب وضع حدود 
معينة ومنطقية للمهلة. عىل جميع القوى هنا 
تحمل مسؤولياتها، وان تكون املهمة متساوية 
بني رئييس الجمهورية والحكومة وبني االفرقاء 
اهم  املعارضة  ان  والسيم  سيشاركون،  الذين 
بكثري من املشاركة يف بعض االحيان. مثة مقولة 
قلتها قبل اربعني عاما، هي ان لبنان احوج ما 
يكون اليوم اىل معارضة بديلة متلك مرشوعا ال 

اىل حكم بديل.

هل  الطائف  بعد  الحكومة  تأليف  عملية   ■
الجمهورية  رئييس  عند  فقط  محصورة  هي 

والحكومة؟
يف  التدخل  يجوز  وال  عندهم  محصورة   □
رئيس  الدستور.  خرق  طائلة  تحت  مهمتهم 
عند  الحكومة  والدة  عىل  هنا  يشهد  املجلس 

التقاط الصورة.

قبل  التشكيلة  عىل  اطالعه  يجب  اال   ■  
االعالن عنها؟

الوزير والنائب السابق ادمون رزق.

لم يرد مرة الحديث عن 
وزارة املال، ولم نتطرق 

اليها في الطائف
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يقتضي ان ال تكون لرئيس 
الجمهورية حصة، بل هو 

مسؤول عن كل الوزراء

هذا  تشكيلتها.  عىل  اطالعه  يجب  ال   □
عىل  اطالعه  يتم  الدستور.  يف  وارد  غري  االمر 
نتيجة االستشارات النيابية التي يقوم بها رئيس 
الجمهورية، وتم وضع املسألة االخرية من باب 
الرتضية للطائفة الشيعية الكرمية، ومل يكن نوابها 
لهذه  بها. وضعنا ترضية اخرى  انذاك يطالبون 
الطائفة ان تكون مدة والية رئيس املجلس اربع 

الحرة ذات النظم الدميوقراطية يجب اطاحة 
كل ما اسمه شخصنة.

العدد  يف  تبدالت  مثة  الوزراء،  اىل  بالنسبة   ■
بعد حكومات الطائف. هل تطرقتم اىل هذه 

املسألة؟
ثالثة  من  تألفت  الطائف  قبل  □ مثة حكومات 
وزراء وبعده اقل عدد كان 14. انطلقت حكومات 
االنقاذ الوطني، وهذا الوزير او ذاك  ميثل االمة 
مجلس  ورئييس  الجمهورية  رئيس  مثل  جمعاء 
النواب والحكومة، وليس يف موقع من يفتح دكانا 

لطائفته او مذهبه او تياره.

■ ما هو العدد االفضل العضاء الحكومة؟ اال 
ترى رقم الثالثني فضفاضا؟

□ انا ارى ميال يف البلدان املتقدمة يف املمرسة 
الدميوقراطية اىل التقليل من عدد الوزراء وزيادة 
عدد نواب الوزراء. وان يكون لكل حقيبة وزير، 
انا شاركت يف   وال حاجة اىل وجود وزراء دولة. 
يف  وقبله  الطائف  بعد  وزيرا   14 من  حكومة 
ويف  وزيرا،   18 بـ  الحافظ  امني  الرئيس  حكومة 
حكومة  الرئيس تقي الدين الصلح بـ 22 وزيرا 
حقيبة   18 وضمت  لبنان  كل  حكومة  وسميت 
املستحسن  من  يكن  مل  دولة.  وزراء  واربعة 
تقسيم وزارة الرتبية اىل اربع حقائب، وكان اسمها 
الجميلة،  والفنون  الوطنية  الرتبية  السابق  يف 
واصبحت الرتبية والتعليم العايل، التعليم املهني 
اىل  كلها  تحتاج  والرياضة.  والشباب  والتقني، 
وزير واحد. حصل االمر نفسه بحقيبة الصناعة 
يعني  وهذا  والطاقة.  والنقل  واالشغال  والنفط 
تناولتها  ان  اثريت هنا قضية سبق  حشو وزراء. 
شخصيا ومل تعالج يف الطائف، هي فصل النيابة 
عن الوزارة، ويجب تحقيق هذا االمر. مثة فصل 
الن  نفسها،  تحرتم  التي  الدول  يف  املوقعني  يف 
فصل السلطات امر مطلوب. اقرتحت يف الطائف 
نقطة القت قبوال واتفق عىل  تأجيلها هي اعطاء 
حق االنتخاب لكل من بلغ 18عاما. يجب ضخ 
حكومات  مثة  السياسية.  الحياة  يف  جديد  دم 
اعضاء  اعمر  معدل  يبلغ  املتقدمة  البلدان  يف 
حكوماتها  الثالثينات. ال خالص اال بانتاج حكم 
قانون  عىل  وبناء  حرة،  ارادة  من  ينبثق  رشعي 
يؤمن التمثيل الصحيح الجيال الشعب، وتطبيق 

ما ورد يف الطائف.

مل يرد مرة يف لجنة الصياغة وال يف مناقشات الطائف اي ذكر لتوزيع الحقائب.

هذا  ضد  كلهم  الشيعة  النواب  كان  سنوات. 
يف  والزحمة  االزدواجية  خلق  من  منعا  الطرح 

اتخاذ القرار.

■ درجت القوى السياسية الكربى يف البلد عىل 
التدخل يف تأليف الحكومة؟

□ املفروض من رئييس الجمهورية والحكومة ان 
يختليا بعد االنتهاء من االستشارات واالستمع 
اىل الجميع، والسيم ان نتائج االستشارت ملزمة 
بعد  ما  يف  االثنني  وعىل  الجمهورية.  لرئيس 
النواب  اىل مجلس  التشكيلة وتقدميها  تحضري 
لتحصل عىل الثقة او عدمها. ممنوع عىل اي 
احد غريهم ان يتدخل يف التأليف واال تصبح 

الحكومات بازارا وتتحول دكاكني. 

■ لكننا ال نعيش يف بلد طبيعي؟
□ يجب ان نحوله طبيعيا. ال نقبل بان يكون 
انا  الحضارة.  من  ساقطا  او  طبيعي  غري  بلدنا 

الحكومات النه  تأليف  راضيا عن مسار  لست 
يدل عىل امرين: جهالة، وعدم كفاية او سوء نية.

رئييس  اقدام  من  االفرقاء  بعض  يخىش   ■
الجمهورية والحكومة عىل تشكيل حكومة مبن 

حرض، لذلك تحصل التدخالت االستباقية؟
الرئيسني تحمل مسؤولياتهم واالتيان  □ عىل 
الكفاية واالختصاص والخضوع لثقة  باصحاب 
التكنوقراط  انا ال اميل اىل حكومات  املجلس. 

بل اىل الكفاية واالختصاص.

الجمهورية  لرئيس  تكون  ان  مع  انت  ■ هل 
حصة يف حقائب الحكومة؟

□ هذا االمر اكرب عيب يتسبب يف انزال رئاسة 
ال  ان  يقتيض  مذل.  مستوى  اىل  الجمهورية 
تكون عنده حصة، بل ان يكون هو مسؤوال 
كان  الدوحة  يف  حصل  ما  الوزراء.  كل  عن 
الدول  منظومة  اىل  بالعودة  اذالل.  عملية 
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يفتح  الدكتور عمر مسيكة صفحات ذكرياته واملحطات الطويلة التي امضاها يف 
الرسايا الحكومية، جرسا بني رؤساء الجمهورية والوزراء الذين تعاونوا معهم. يف 
االخرية،  االعوام  اىل  الستينات  من  الحكومات  تأليف  عن  تنىس  ال  وقائع  جعبته 

ويقارنها مبا دخل عليها من اعراف

شغل النائب السابق الدكتور عمر مسيكة، 
بني  الوزراء  ملجلس  السابق  العام  االمني 
عامي 1967 و1983، مهمت كبرية. بحكم 
وضع  يف  االول  املشارك  كان  مسؤوليته، 
والساهر  الوزراء،  مجلس  اعمل  جدول 
مدروسة  بطريقة  للمشاريع  التحضري  عىل 
مع  الدستور  تخالف  ال  بالنقاش،  مشبعة 
الحرص عىل احرتام العالقات بني الرئاستني 
حصول  منع  عىل  والعمل  والثالثة،  االوىل 
ان  القول  عن  يتواىن  ال  بينهم.  التضارب 
بني  العالقات  وانتظام  االمس  حكومات 
املسؤولني يف ما بينهم افضل مم هي عليه 
يف حكومات ما بعد اتفاق الطائف، حيث 
دخلت اعراف ومفاهيم الحظ انها اساءت 

اىل الدستور والحياة السياسية يف البلد.
يف اضاءة عىل املالحظات التي يطلقها حيال 
االفرقاء  بني  والتسابق  الحكومات  تأليف 
والخدماتية،  السيادية  الحقائب  عىل 
بالتعويل  مسيكة  العام"  "االمن  حاورت 
خفايا مسريته يف  عن  ذاكرته  مخزون  عىل 
رحاب  اىل  دخوله  منذ   حكومة،  من  اكرث 

الرسايا عام 1959.

قبل  ما  حكومات  والدة  بني  الفارق  ما   ■
الطائف وبعده؟

الحكومات  ان  نقول  ان  االمكان  يف    □
يف  نجحت  اليوم  اىل  االمس  من  اللبنانية 
ارتباط  بحسب  اخرى  يف  وفشلت  امور 
والخارجية  الداخلية  باالحداث  الظروف 
الحكومات  كانت  لبنان.  عىل  اثرت  التي 
الرئيس  ايام  منذ  جيدة  اسس  عىل  تؤلف 
بشارة الخوري ويطّبق امليثاق الوطني. مثة 

عمر مسيكة "مفتاح" السرايا لنصف قرن:
أعراٌف وبدٌع ولّدها الطائف ... وحكومات األمس أفضل

رضوان عقيل

ومل  الحكومات،  بعض  يف  متثل  مل  طوائف 
تحدث اي مشكلة يف هذا الشأن. 

■ هل تأليف الحكومات سابقا كان اسهل 
من اليوم؟

عاما   55 مدار  عىل  الحكومات  واكبت   □
من حيايت. كان  رئيس الجمهورية ورئيس 
تشكيل  عىل  ويعمالن  يجتمعان  الوزراء 
ما  اىل  مستمرا  االمر  هذا  بقي  الحكومة. 
الطائف تقريبا عىل عكس ما نشهده  قبل 
االثنني  بني  يحصل  التفاهم  كان  اليوم. 
والدة  عىل  شاهد  انا  الحكومة.  ويؤلفان 
الرئيس  ان  القول  وارفض  عدة،  حكومات 
اعضاء  اسمء  يضع  كان  الطائف  قبل 
يوافق  ان  رئيسها  من  ويطلب  الحكومة 
كرامي  رشيد  الرئيس  حكومات  يف  عليها. 
وتعلمت  وحكمة  وعلم  فكر  رجل  وهو   -
يحرّض   كان  املثال  سبيل  - عىل  الكثري  منه 
بالتفاهم  العملية  هذه  ويتمم  االسمء 
يسيطر  كان  الذي  الجمهورية  رئيس  مع 
ظاهريا باستثناء بعض املراحل. كل رؤساء 
حكوماتهم  يشكلون  كانوا  الوزراء  مجالس 
ليس  الجمهورية.  رؤساء  مع  بالتفاهم 
صحيحا ان رئيس الجمهورية كان مسيطرا 
عىل رئيس الحكومة. كان الطرفان يعمالن 
مع  شاركت  والتعاون.  بالتفاهم  دامئا 
الحكومات  والدة  عىل  واطلعت  معظمهم 
ملجلس  عام  كأمني  موقعي  خالل  من 
تعاونت  من  لكل  صديقا  كنت  الوزراء. 
حيال  حراكا  يعيشون  الجميع  كان  معهم. 
وان  يتناولونها،  التي  واملواضيع  االفكار 
كل  القضايا.  بعض  عىل  االراء  يف  اختلفوا 

ما  وغالبا  وسيئات،  بحسنات  وصل  عهد 
انتهى كل عهد بانقالب او انتفاضة، وهذا 
مع  كانت  الحكومات  معظم  مؤسف.  امر 
وتغريت  ما  مرحلة  يف  الجمهورية  رؤساء 

بني عهد وآخر.  

اختلف  هل  اليوم،  اىل  الطائف  من   ■
مشهد تأليف الحكومة؟

عليه  كانت  مم  اسوأ  اليوم  حكومات   □
املسؤولون  كان  اعتقادي  يف  السابق.  يف 
يتعاونون اكرث يف ما بينهم من دون حصول 
هذه التجاذبات التي نشهدها يف العقدين 
االزمات  بعض  تحصل  كانت  االخريين. 
البلد  خراب  اىل  تؤد  مل  لكنها  واملشكالت، 

واملؤسسات عىل هذا القدر.

■ قبل الطائف ومن خالل مواكبتك والدة 
اكرث من حكومة، هل كان يتم التطرق اىل 

السيادية؟ الحقائب 
الحقائب  عن  الحديث  انذاك  يتم  مل   □
سليمن  الرئيس  ايام  يف  لكن  السيادية. 
سالم  صائب  والرئيس   )1970( فرنجيه 
يظهر  الكالم  اخذ  العهد(  حكومات  )اوىل 
حكومة  لتشكيل  السيادية  الحقائب  عن  
الرئيس  قال  النهج.  ضد  ومنسجمة  قوية 
نحن  انترصنا  طاملا  انذاك  عسريان  عادل 
ان  املعارضني  وعىل  الحكومة  نشكل 
لهذا  املعارضة.  يف  ويكونوا  جانبا  يجلسوا 
تأليف  عىل  وسالم  فرنجيه  عمل  السبب 
كانوا  الذين  من  االقوياء  من  حكومة 
كمل  توزير  عىل  عمال  معهم.  يقفون 
شمعون  وكميل  اده   ورميون  جنبالط 
الفرتة  تلك  يف  وآخرين.  الجميل  وبيار 
سيشكالن  انهم  وسالم  فرنجيه  اخربين 
حكومة يف ساعة، واعتربا انهم يستطيعان 
اطالقها وانهم من االقوياء. قال يل صائب 
وسائل  امام   اعلن   الجلسة:  تلك  يف  بك 
االعالم ان الحكومة تشكلت. كنت صغريا 

سالم:  الرئيس  وخاطبت  وحذرا،  السن  يف 
للوزراء،  رئيسا  اصبحت  الرئيس  دولة  يا 
نعلن  ان  دون  من  تألفت  الحكومة  لكن 
االعالن  برضورة  عيّل  رد  االعضاء.  عن 
عنهم. عندما تحدثت اىل االعالم ذكرت يف 
كرامي  حكومة  استقالة  عن  املرسوم  اول 
سألني  سالم.  برئاسة  الحكومة  وتشكيل 
اكشف  فلم  االعضاء  عن  الصحافيون 
من  هو  سالم  الرئيس  ان  اجبتهم  عنهم. 
اىل  وعدت  القرص  غادرت  عنهم.  يخربكم 
بعد  مساء.  السادسة  الساعة  عند  منزيل 
اتصاال من  تلقيت  ربع ساعة عىل وصويل 
يا دكتور عمر ملاذا  الرئيس سالم يسألني: 
مل تعلن عن اعضاء الحكومة امام االعالم. 
الوقت  بعض  خذ  له:  قلت  مني  مببادرة 
وبيار  جنبالط  مع  وتحدث  ساعة  لنصف 
الجميل واده، رمبا كانت هذه الشخصيات 
عيل:  رد  الحكومة.  اىل  االنضمم  تريد  ال 
بدو  وهيك  الرئيس  فخامة  مع  اتفقت 
يكون. اتصل بوزارة االعالم يا عمر واعلن 
ومل  مني،  طلبه  ما  نفذت  االسمء.  عن 

اده  بارتياح وكان  التشكيلة  البعض  يتقبل 
اول املعرتضني، وقال انه ال يقبل الحلول اال 
الوقوف ضد  يريد  كان  النه  للدفاع  وزيرا 
او  جنبالط  طلبه  نفسه  املطلب  الجيش. 
حصوله عىل حقيبة الداخلية، وكان هناك 
اليوم  بيار. يف صبيحة  للشيخ  مطلب آخر 
يب  اتصل سالم  صباحا  السابعة  عند  التايل 

ونقزت يف هذا الوقت: يا عمر تعا لعندي. 
التفت  وصلت اىل منزله ومل يكن مرتاحا. 
ايّل وقال يل وقعنا يف مأزق دستوري. قلت 
يل:  فقال  الرئيس  دولة  يا  انبهك  امل  له 
رئيس  مع  االسمء  يف  متفقا  كان  صارت. 
الجمهورية فقط عىل اساس انهم هم من 
يشكالن الحكومة. اضطر بعدها الرئيسان 
اطالق  اىل  اجتمعهم  بعد  وسالم  فرنجيه 
اسمء  يف  تبديل  بعد  الشباب"  "حكومة 
التشكيلة. عندما طالب اده بالدفاع انذاك 
ليس عىل اساس انها وزارة سيادية، بل من 

اجل معاقبة بعض الضباط. 

عىل  محسوبة  وزارات  هناك  تكن  امل   ■
هذه الطائفة او تلك؟

سيادية  وزارات  اليوم  عليه  يطلق  ما   □
العامل  يف  وال  لبنان  يف  يوجد  ال  هرطقة. 
توزع  ال  وهي  سيادية،  حقائب  اجمع 
العيب  من  وطائفته.  الشخص  اساس  عىل 
انها  تلك  او  الوزارة  هذه  عن  الحديث 
والزراعة  البيئة  ارى  انا  وللخدمات.  وازنة 

وزارتني اساسيتني.

حقيبة  بني  التمييز  عملية  ترى  كيف   ■
واخرى، وتوزيع الحقائب اىل درجات؟

اهم  من  اليوم  املال  وزارة  اعترب   □
ومالية  بالخزينة  تتعلق  النها  الوزارات 
البلد، وصالحية من يتسلمها تصل اىل كل 
صالحيات الدولة.  لو اراد وزير الرتبية عىل 
الجامعة  استاذا يف   50 تثبيت  املثال  سبيل 
اللبنانية، يتم ايصال هذا املرشوع اىل وزير 
املال، ويف امكان االخري ان ال يوقعه اذا مل 
يوظف اسمء  تخصه، علم ان من واجباته 
حمية مالية الدولة وامالكها وليس العمل 

عىل تلبية مصلحة هذا او ذاك.

■ هل تؤيد ان تكون وزارة املال يف عهدة 
شيعية؟ شخصية 

تخصيص  عن  يتحدث  مل  الطائف   □
ساهمت  تلك.  او  الطائفة  لهذه  الحقائب 
التي  بنوده  يف  وشاركت  االتفاق  هذا  يف 
تحدد  ال  ان  يجب  الدستور.  يف  اصبحت  

الوزارات للطوائف.

النائب السابق الدكتور عمر مسيكة.

اخطأوا في الطائف 
عند نزع صالحيات من 

الجمهورية  رئيس 

ثمة طوائف لم تمثل 
في بعض الحكومات، 

ولم تحدث اي مشكلة 
في هذا الشأن

مقابلة
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بعد  ثابتة  اصبحت  اعراف  مثة   ■
الطائف؟

الحقائب  تخصيص  ارفض  بدعة.  هذه   □
حق  من  أليس  طوائف.  الربع  السيادية 
غري  يحصل  ما  عليها؟  الحصول  الدروز 
تكون  ان  يجب  الوزارات  فكل  مقبول، 
ان  عليه  يحكم  من  الجميع.  امام  مفتوحة 
وبهذه  واحد  مبنظار  الجميع  مع  يتعاطى 
عىل  الوزراء  كل  بلده.  يخدم  الطريقة 
مستوى واحد. الثلث املعطل يف الحكومات 
ان  التأليف يجب  الطائف. عملية  اىل  اساء 
الجمهورية  برئيس  املبدأ  حيث  من  تحرص 
يتفاهمن  اللذين  املكلف  والرئيس 
يف  الوزاري.  البيان  يحرض  من  هو  والثاين 
بعض  نزع  عند  الطائف  يف  اخطأوا  رأيي 
مثال  الجمهورية.  رئيس  من  الصالحيات 
الوزير يوقع املرسوم ورئيس الوزراء يوقعه 
رئيس  اىل  يصل  عندما  بينم  عليه،  ويوافق 
الجمهورية عليه ان يوقعه وهو مجرب عىل 
ان  امكانه  يف  ايام.  عرشة  خالل  االمر  هذا 
يعيده اىل مجلس الوزراء، واذا تلقاه للمرة 
الثانية وتم االرصار عليه، ال ميكنه عندئذ ان 

يفعل  شيئا. انا مع اعادة بعض الصالحيات 
اىل الرئيس.

■ هل اختلفت عملية وضع جدول اعمل 
مجلس الوزراء بني االمس واليوم؟

عدة  ملفات  اتلقى  كنت  االساس  يف   □
وابرمجها. اذا كانت صالحة للبحث اضعها 
الحكومة  رئيس  واطلع  الجدول  واحرّض 
كان  موافقته.  ينال  كان  ما  وغالبا  عليه، 
الرؤساء  اكرث  من  كرامي  رشيد  الرئيس 
بان  يقبل  ال  الجدول.  يف  يدققون  الذين 
وزارة  يتسلم  مل  اذا  للحكومة  رئيسا  يكون 
املال، موضحا انه اذا مل يتسلم هذا السالح 
عند  يتوجه  كان  شيئا.  يفعل  ان  ميكنه  ال 

حتى  املال  وزارة  اىل  صباحا  السادسة 
اىل  بعدها  يتوجه  عرشة،  الحادية  الساعة 
الجدول  وضع  بعد  االيام  تلك  يف  الرسايا. 
كنا نرسل نسخة عنه اىل رئاسة الجمهورية 
جلسة  انعقاد  موعد  من  ايام  ثالثة  قبل 
الحكومة، فيطلع عليه املدير العام لرئاسة 
كارلوس خوري، ويضع  الراحل  الجمهورية 
كان  االحيان.  بعض  يف  املالحظات  بعض 
يتمنى  الرئيس  يتصل يب ويقول ان فخامة 
دراسة  اىل  يحتاج  امللف  هذا  ان  ويطلب 
اول  يف  وكنا  الجدول  من  ارفعه  ال  اكرث. 
كانت  جانبا.  نضعه  الحكومة  اجتمع 
رؤساء  الرئاستني.  بني  منتظمة  العالقة 
بأنني  يصفونني  والحكومات  الجمهورية 
مرات  يف  الطرفني.  بني  يربط  الذي  الجرس 
الرئيس  كان  خالفات،  وقوع  عند  عدة 
افتينا".  عمر  شيخ  "يا  يناديني  فرنجيه 
الدستور،  اىل  اي  الكتاب،  اىل  اعود  كنت 
عىل طريقة الرئيس الياس رسكيس منذ ان 
كانت  شهاب.  فؤاد  للرئيس  مستشارا  كان 
وليس  بالتفاهم  تتخذ  القرارات  معظم 

بالتصويت.

تأليف الحكومة يجب ان يحرص برئيس الجمهورية والرئيس املكلف.

ما يطلق عليه 
وزارات سيادية هرطقة
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لوزاريت  القوي  السند  واملياه  والطاقة  والنقل  العامة  لالشغال  النيابية  اللجنة  متثل 
االشغال العامة والنقل والطاقة )الكهرباء واملياه والنفط(، من حيث متابعة العمل 
ومراقبته وتصويبه وتوجيه النصح واملالحظات، ومن ثم املساءلة واملحاسبة، حتى 

يأيت االنجاز عىل قدر املسؤولية العامة الكبرية امللقاة عىل عاتق الوزارتني واللجنة

العامة  لالشغال  النيابية  اللجنة  تعترب 
اللجان  احدى  واملياه  والطاقة  والنقل 
عملها  كون  الربملان،  يف  املختصة  الرئيسية 
يتواصل عىل مدار السنة: جلسات منفردة، 
املشرتكة،  النيابية  اللجان  مع  مشاركة 
اىل  وتدريبية،  وتوجيهية  تقنية  ورش عمل 
االشغال  قطاع  تتناول  ال  قوانني  اقرتاحات 
فقط، بل ايضا قطاع النقل العام والخاص، 
اىل قطاع الطاقة بفروعها: الكهرباء واملياه 

والنفط. لذلك هي حارضة.
رئيسها  يتناول  العام"  "االمن  مع  حوار  يف 
النائب محمد قباين عالقة اللجنة بالوزارة، 
دورها  اداء  يف  متلكها  التي  والقدرات 
وجود  عدم  من  يشكو  انه  اال  واملراقبة، 

تحقيق

تنفيذي ملراقبة االعمل عىل االرض،  جهاز 
وزاريت  مراقبة  يف  اللجنة  عمل  اىل  اضافة 

االشغال والطاقة ومحاسبتهم.

االشغال  لجنة  عمل  طبيعة  هي  ما   ■
والطاقة، وما ابرز ما انجزته؟

بواجبني  تتلخص  النواب  مجلس  مهمة   □
هو  والثاين  الترشيع،  هو  االول  اساسيني: 
اتفاق  قبل  الحكومة.  عمل  عىل  الرقابة 
عهد  كل  يف  النيايب  املجلس  كان  الطائف 
صالحيات  الحكومة  اىل  يفوض  جديد 
لتصدر  او سنة   اشهر  استثنائية ملدة ستة 
اليه،  العودة  دون  من  استثنائية  مراسيم 
اتفاق  مع  لكن  قوانني،  مثابة  وتصبح 
حرص  وتم  االمر،  هذا  توقف  الطائف 
الترشيع مبجلس النواب، واصبحت اللجان 
وعمل  دائم  انعقاد  يف  بالتايل  النيابية 
متواصل، واصبح املجلس بهيئته العامة يف 
انعقاد دائم ايضا طوال 12 شهرا، باستثناء 
آب.  شهر  يف  للنواب  ايام  عرشة  اجازة 
بالنسبة اىل لجنة االشغال والطاقة، اعطينا 
اضافة اىل الترشيع، اهمية خاصة ملوضوع 
والوزارات  الحكومي  العمل  عىل  الرقابة 
فاصبح  الوقت  مع  الوضع  وتطور  املعنية. 
و%20  للرقابة  اللجنة  عمل  من   %80
املجلس،  عمل  يف  حفر  وهذا  للترشيع، 
ومنذ سنة تقريبا بدأت بعض اللجان متارس 
عمل الرقابة، وباالخص لجنة املال واملوازنة 
تنظر  بحيث  واالتصاالت،  االعالم  ولجنة 
النفايات، والثانية يف ملف  االوىل يف ملف 
مجال  الرشعية.  غري  واالتصاالت  االنرتنت 
يف  عملنا  جدا.  واسع  االشغال  لجنة  عمل 
اىل  نرفعها  بتوصيات  ينتهي  الرقابة  مجال 
نظمنا  اننا  كم  تنفيذها.  ونتابع  الحكومة 
اساسية  مواضيع  يف  عمل  ورش  نزال  وال 
شكلت محطات بارزة يف عمل اللجنة ويف 
عىل  واذكر  اليها،  تطرقنا  التي  القطاعات 
حول  نظمناها  مهمة  ورشة  املثال  سبيل 
موضوع الكهرباء، وكان تقييم مديرة قطاع 
شاركت  التي  الدويل  البنك  يف  الكهرباء 
نوعها،  من  فريدة  ورشة  انها  الورشة  يف 
وكذلك ورش عمل اخرى ذات اهمية كبرية 
يف الحقول املختلفة. نركز عملنا حاليا عىل 

رئيس لجنة االشغال العامة والنقل والطاقة واملياه النائب محمد قباين.

غاصب مختار

تؤدي  ورش  لتنظيم  مختلفة  اخرى  حقول 
اىل صياغة سياسات واسرتاتيجيات مفقودة 
يف معظم، ان مل يكن كل، القطاعات. نركز 
والغاز،  النفط  قطاع  عىل  حاليا  خصوصا 
وننظم ورش عمل استحقت تقدير الجهات 
دول  اىل  دعوات  بتلبية  قمنا  كم  الدولية. 
واملياه،  والغاز  النفط  موضوع  يف  عدة 
آخرها اىل بريطانيا حيث شملت الزيارات 

يف  واللوردات  العموم  مجليس  والحوارات 
لندن والربملان االسكتلندي يف ادنربة.

تتابعون  كيف  االشغال،  خص  ما  يف   ■
وتنظيف  الطرقات  اشغال  السيم  العمل 

الشتاء؟ املجاري قبل 
□ نحن نتابع كل االمور وهذا جزء بسيط 
بالصيانة.  يتعلق  ما  ومنها  توصياتنا،  من 

عموما  وللمشاريع  للطرقات  الصيانة  لكن 
وال  مدرسة  نبني  مثال  لبنان،  يف  ضعيفة 
عن  الحممات  فتتوقف  بصاينتها  نقوم 
بعد  زجاج  بال  الشبابيك  وتصبح  العمل، 
بطريقة  طرقات  نزفت  االكرث.  عىل  سنة 
تفوح منها رائحة الفساد فتظهر الحفر يف 

الطرقات بعد سنة او سنتني عىل االكرث.

تنفيذ  عىل  واملحاسبة  الرقابة  اين   ■
مشاريع غري ناجحة؟

منلك  ال  لكننا  بالرقابة،  نقوم  نحن   □
ال  لكن  الحقا،  باملحاسبة  نقوم  الزفاتة. 
لتقوم  االشغال  لجنة  لدى  تنفيذيا  جهاز 
لكننا  للمشاريع،  االرض  عىل  باملتابعة 
البيانات  وعرب  نظريا  التنفيذ  سري  نالحق 
يف  املحاسبة  ايضا  نتوىل  والترصيحات. 
لكن  النيايب،  للمجلس  العامة  الهيئة 
حليفنا االسايس يف املالحقة وفضح التقصري 

هو وسائل االعالم.

الطرق  مشاريع  يف  رفيع  خيط  مثة    ■
وبني  والسياسية  الطائفية  املحاصصة  بني 

العمل االمنايئ الفعيل، ما العمل لوقفه؟
لالسف  ويا  لبنان  وضع  هو  هذا   □
وشفافة  نزيهة  ادارة  املطلوب  الشديد. 

الفساد.  وحازمة لوقف 

النقل  قطاع  يف  اللجنة  عمل  عن  ماذا   ■
وسوء  الفوىض  من  ايضا  يشكو  الذي 

التنظيم؟
اننا  النقل  قطاع  يف  به  قمنا  ما  ابرز   □
تطبيقه  بورش  وقد  السري،  قانون  انجزنا 
حسن  اجل  من  نقاتل  زلنا  ال  لكننا 
العمل عىل مرشوع  تطبيقه. كذلك بارشنا 
اتفاق  اىل  وتوصلنا  الرسيع،  العام  النقل 
الحافالت  خيار  عىل  الدويل  البنك  مع 
حافالت  وهي   ،)b.r.t( للنقل  الرسيعة 
الطرقات مبسار مغلق ورسيعة  تسري عىل 
ميكن  محطاتها.  عند  اال  تتوقف  وال  جدا 
وهذا  الحافلة،  يف  عربة  من  اكرث  ربط 
اربع سنوات  او  اىل ثالث  يحتاج  املرشوع 

الننا يف لبنان، ولو كان االمر يف دولة 

االول  وترشين  نيسان  بني  ما  واملياه  والطاقة  والنقل  العامة  االشغال  لجنة  عقدت 
ابرزها  تركز  توصيات  واصدرت  عمل،  ورشة  من  واكرث  عمل  جلسة   20 نحو  الفائت 

عىل املواضيع االتية:
البحرية،  البيئة  وحامية  البحري  بالصيد  تتعلق  قوانني  اقرتاحات  لدرس  جلسة   •

ومتابعة تطبيق القانون املتعلق باصدار املراسيم التطبيقية.
• جلسة الطالق "خارطة الطريق ملبارشة الحلول الجزئية الرسيعة ملعالجة ازمة السري 

يف بريوت الكربى".
وناقشت   ،)L( بشكل  الديب  جل  ملنطقة  واحد  جرس  اعتامد  اقرتاح  تبنت  جلسة   •
حول   2016 آب   23 يف  اللجنة  نظمتها  التي  العمل  ورشة  عن  الصادرة  التوصيات 

"ادارة وحوكمة قطاع النفط والغاز يف لبنان".
• جلسة ناقشت مرشوع القانون املتعلق بالتنظيم املدين وموضوع املطار.

• جلسة ملناقشة مرشوع االوتوسرتاد العريب.
• جلسة درست مرشوع القانون الرامي اىل االجازة للمؤسسات االستثامرية الخاضعة 
وايداعها  الخاصة  املصارف  يف  باسمها  حسابات  فتح  واملياه  الطاقة  وزارة  لوصاية 

مقبوضاتها.
• جلسة ملتابعة البحث يف موضوع الكهرباء بني الحل الجذري والحلول الجزئية.

• جلسة تابعت موضوع اقرار التوصية حول سالمة املياه يف مؤسسات املياه االربع 
واملياه املعبأة وتلوث مياه نهر الليطاين وبحرية القرعون.

املرسومني  وبت  والغاز،  النفط  عن  التنقيب  ملف  تفعيل  العادة  خصصت  جلسة   •
والقانون الرضيبي يف مجلس الوزراء.

استعاملها  وترشيد  املتجددة  الطاقة  حول  العمل  ورشة  توصيات  اقرت  جلسة   •
املنعقدة يف 31 ايار 2016. 

االسالمي  والبنك  واالعامر  االمناء  مبجلس  ممثال  لبنان  بني  اتفاقني  اقرت  جلسة   •
للتنمية لتمويل مرشوع تزويد جبل عامل املياه الصالحة للرشب.

• جلسة اقرت اربعة مشاريع قوانني بني لبنان والبنك االسالمي للتنمية.
املتجددة  الطاقة  لتعزيز  املتاحة  والفرص  "التحديات  عنوان  تحت  عمل  ورشة   •

وكفاية الطاقة لتحقيق االستدامة يف لبنان".
كيفية مواجهة  واملياه حول موضوع  والطاقة  والنقل  العامة  االشغال  لجنة  توصية   •

اخطار شح املياه املتوقعة.

20 جلسة وورش عمل وتوصيات 

النيابية تمارس  اللجان 
الرقابة على الحكومة اكثر 

التشريع من 

"صيانة الطرق واالنشاءات ضعيفة ونحن لسنا زفاتة"
قّباني: ال نملك جهازا تنفيذيًا ملالحقة املشاريع
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قبل مرور سنة. واىل حني  اخرى النجز 
التي  تنفيذ املرشوع، وتالفيا لزحمة السري 
اجتمعا يف   15 نحو  تطاق، عقدنا  تعد  مل 
لجنة االشغال، شارك فيها افضل الخرباء يف 
االدارات املعنية وممثلون عن قوى االمن 
لتخفيف  الداخيل، ووضعنا خارطة طريق 
نسبة  وهذه   ،%30 بنسبة  السري  زحمة 
املتاحة.  واالمكانات  الظروف  وفق  جيدة 
يتعلق  معظمها  ممكنة  تدابري  واتخذنا 
نأمل  نحن  السري.  قانون  الرشطة  بتطبيق 
وبخاصة  االدارات  من  جدي  تجاوب  يف 
الداخيل  االمن  وقوى  الداخلية  وزارة  من 
للوصول اىل تحقيق هذا التحسني الجزيئ.

■ وماذا عن النقل الجوي والبحري؟
بالنقل  ايضا  املتعلقة  املواضيع  نتابع   □
متتالية  بزيارات  ونقوم  والبحري،  الجوي 
ارسلت  وقد  الدويل.  الحريري  رفيق  ملطار 
مجلس  من  كل  اىل  كتبا  قليلة  فرتة  قبل 
"دار  االستشاري  واىل  واالعمر  االمناء 
بعض  يف  االرساع  اجل  من  الهندسة" 

مطار  يف  جزيئ  لتطوير  الالزمة  الدراسات 
بريوت. لكن ذلك ال مينع اننا يف حاجة اىل 
الرئيس  انجزه  للمطارالذي  كبرية  نهضة 
ستة  يتسع  يك  الحريري  رفيق  الشهيد 
سبعة  يستقبل  االن  وهو  مسافر،  ماليني 
اوال  يتطلب  وهذا  سنويا.  مسافر  ماليني 
وقبل اي يشء تعيني الهيئة العليا املستقلة 
الطريان  مديرية  غري  املدين، وهي  للطريان 
املدين التابعة لوزارة االشغال، لتدير مكان 

وبصالحيات  جوانبه،  بكل  املطار  الوزارة 
من  الدارته  املطار  تخصيص  ويتم  واسعة، 
الدولية، النه مل  املعايري  رشكة خاصة وفق 
مطارات  العامل  يف  بلد  اي  يف  يوجد  يعد 
وقد  وزارات.  او  حكومات  من  تدار 
تدير  النها  ايست"  "امليدل  رشكة  نجحت 
انها  رغم  الخاص،  القطاع  بعقلية  العمل 

مملوكة من املرصف املركزي.

املطلوبة  الرسيعة  االجراءات  هي  ما   ■
االن لتحسني عمل املطار؟

□ املطلوب اوال تطوير التجهيزات االمنية 
الكشف  واجهزة  كامريات  تركيب  من 
اجهزة  من  وتوابعها  )سكانر(  باالشعة 
عديد جهاز  وزيادة  السور،  وانجاز  تقنية، 
الجهاز  عديد  يتلقى  وان  املطار  امن 
واال  الجهاز،  قيادة  من  فقط  تعليمته 
دون  من  عنرص  اي  فصل  او  تشكيل  يتم 
يتم  ان  يحصل  اذ  القيادة،  هذه  موافقة 
من  اخرى  امنية  اجهزة  اىل  عنارص  فصل 

دون علم القيادة فيتدىن العديد.

نحتاج الى نهضة كبيرة 
للمطار وطلبت تسريع 

الدراسات الالزمة  

انجزنا تحسنا بنسبة
30% في زحمة السير

)b.r.t( توصلنا اىل اتفاق مع البنك الدويل عىل خيار الحافالت الرسيعة للنقل
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عاد القرص الجمهوري يف بعبدا اىل النبض من جديد. مبجرد ان وطئت قدما رئيس الجمهورية العامد ميشال عون حرمه زالت 
الرئاسة ليس  غيمة الشغور، وتحولت مديريات رئاسة الجمهورية ودوائرها اىل خلية نحل ال تهدأ، الن من جلس يف سدة 

بالشخص العادي. االمر الذي يحتاج اىل استنفار دائم من العاملني يف الرئاسة 

صحيح ان الشغور الذي عاشه القرص الجمهوري 
عىل مدى سنتني وخمسة اشهر ليس االول، امنا 
شغور  حاالت  يف  االستقالل  منذ  الرئاسة  مرت 
عدة ويف ظروف مختلفة، اال ان الشغور االخري 
كان فاصال بني خيارين: اما ان ينتهي وفق منطق 
التي  امليثاقية  عىل  املبنية  الحقيقية  الرشاكة 
الطيف  الفعلية لكل مكونات  املشاركة  تحفظ 
الدستوري  الواقع  يهدد  مبا  يستمر  او  اللبناين، 
انترص  ان  فكان  املؤسسايت مبسار خطري،  وتاليا 
جديدة  صفحة  اللبنانيون  وفتح  االول،  الخيار 

ملؤها التفاؤل مبسار حياتهم الوطنية.
وصف عودة الحياة اىل القرص الجمهوري تحتاج 
اىل االقدر واالدق يف رسم صورة املشهد بخربة 
ومهنية عاليتني، لذلك يعترب رئيس مكتب االعالم 
يف رئاسة الجمهورية املستشار رفيق شالال املرجع 
الذي يختزن املعلومات واملعطيات التي ترشح 

الجمهورية  لرئاسة  العامة  املديرية  ان  صحيح 
شقري  انطوان  الدكتور  العام  املدير  ارشاف  يف 
كانت، طوال فرتة الشغور الرئايس التي امتدت 
كامال  بدورها  تقوم  اشهر،  وخمسة  سنتني  اىل 
وتعمل بدوائرها واقسامها البقاء القرص يف حال 
االبيض  الدخان  لتصاعد  متهيدا  دامئة  استنفار 
انتخاب كان  النواب يف كل جلسة  من مجلس 
الرئيس  فخامة  حضور  لكن  اليها،  الدعوة  يتم 
دخول  من  قليلة  ايام  قبل  وهيبته.  رمزيته  له 
للجمهورية،  كرئيس  اليه  عون  ميشال  العمد 
عاد القرص خلية نحل حيث بدأت التحضريات 
القرص.  سيد  استقبال  اجل  من  قسم  كل  يف 
وضعت اللمسات االخرية عىل الرتتيبات االدارية 
والربوتوكولية.  االعالمية  واالمنية  واللوجستية 
يف هذا السياق جال فريق من املديرية العامة 
للقرص عىل املكاتب واالقسام واالجنحة للتأكد 
من عدم وجود اي نقص يف التجهيزات واملكاتب 
االعالم  مكتب  وتحرّض  الرئيس،  منزل  واثاث 
الذين  الصحافيني  والزمالء  الحدث  ملواكبة 
عادوا بعد غياب قرسي. عمدت دائرة املراسم 
ملرافقة  النواب  مجلس  دوائر  مع  التنسيق  اىل 
الرئيس فور خروجه من مجلس النواب ودخوله 
الحرس  لواء  كان  فيم  الجمهوري،  القرص  اىل 
القيام  اجل  من  استنفارا  يشهد  الجمهوري 
تخترص  والتي  اجلها  من  انىشء  التي  مبهمته 
بحمية الرئيس. عقدت للغاية اجتمعات عدة 
بني الدوائر واالقسام، واجريت متارين تحضريية 
تحايك وصول رئيس الجمهورية للمرة االوىل اىل 
يف  كانوا  الذين  الصحافيني  انظار  تحت  القرص 
اجواء ما سيحصل خطوة بخطوة، لينقلوا هذه 
اللحظات التاريخية التي تركت ارتياحا يف نفوس 
جميع اللبنانيني. ميكن القول ان كل شخص قام 
بدوره من اجل ان تعرّب عودة رئيس الجمهورية 

تحقيق

دخول الرئيس العامد ميشال عون اىل القرص الجمهوري.رئيس مكتب االعالم يف رئاسة الجمهورية املستشار رفيق شالال.

عودة الروح اىل الرئاسة. 

املديرية العامة لرئاسة 
الجمهورية قامت بعملها 

طوال الشغور الرئاسي 

اللحظة  لهذه  العميقة  املعاين  عن  القرص  اىل 
عىل الصعيد اللبناين كم عىل الصعيد الدويل. يف 
الحقيقة، فان القرص من دون الرئيس كان مثابة 
بيت تعيش فيه عائلة يف غياب رب االرسة. ما 

ان عاد اليها حتى عادت الحياة اىل هذا البيت.

العمل املبارش برئيس  ■ كيف انطلقت آليات 
الجمهورية بعد توقف لسنتني وخمسة اشهر؟

□ مل تحتج االمور اىل كثري من الوقت لينطلق 

بداية العهد الجديد. وكم يضخ القلب الدم اىل 
رشايني الجسم، هكذا اعطى وجوده سالسة يف 
العمل، علم ان الجميع كان يتوقع نشاطا حافال 
الست  السنوات  والية  لبداية  االول  اليوم  منذ 
ان  اىل  االول  املؤرش  هذا  وكان  عون،  للرئيس 
قطار العمل بات عىل السكة الصحيحة. آليات 
العمل انطلقت بفضل التوجيهات الواضحة التي 
اعطاها فخامة الرئيس، وجعلت الجميع يشعر 
ننىس  ان  دون  من  كبرية،  عائلة  من  جزء  بانه 
الجمهورية  رئيس  عائلة  الفراد  االنفتاح  اهمية 
عىل الجميع، ما اضفى املزيد من التعلق العائيل 

بالعمل اليومي يف قرص بعبدا.

■ لبنان دخل عهدا رئاسيا جديدا. ما الذي يتغري 
بني عهد وآخر؟

□ من الطبيعي ان تتغري طبيعة العمل واسلوبه 
بفعل تغري رئيس الجمهورية. فشخصية الرئيس 
وطريقة تفكريه ومقاربته لالمور وكيفية تعاطيه 
معها، تفرض منطا معينا من العمل ال ميكن ان 
يبقى ثابتا يف كل عهد. من هنا يالحظ الجميع، 
ما  شيئا  ان  وخارجه،  الجمهوري  القرص  داخل 
تغري يف طبيعة العمل والرؤية العامة يف التعاطي 
مع ملفات ومواضيع عىل الصعد املختلفة. من 
املفيد حتم ان يحصل هذا التغيري، النه يعطي 
حياة جديدة، ويقيض عىل اي امل يف ان يعيش 
املوظفون يف القرص يف روتني يومي يؤدي حتم 
يف ما بعد اىل تراجع يف االداء، ينعكس سلبا عىل 
صورة الرئيس واالهداف التي وضعها لتحقيقها 

خالل عهده.

■ كيف يطبع رئيس الجمهورية بشخصيته الجو 
العام يف القرص الجمهوري؟

يف  واالسايس  الفاعل  االثر  الرئيس  لشخصية   □
القرص  وموظفو  العمل،  من  معني  منط  فرض 
يتناغمون مع هذه الشخصية. كلم كان الرئيس 
قريبا من املوظفني، زاد هذا التناغم. يف العهد 
الحايل، غني عن القول ان فخامة الرئيس اعتاد 
به،  املحيطني  ومن  الناس،  من  قريبا  يكون  ان 
للعائلة يجعل من  اضافة اىل ان تقديره وحبه 
السهل ان يشعر املرء بانه جزء من هذه العائلة، 
ارتياحا كبريا فال يشعر املوظف  وهذا ينعكس 
انه يقوم بوظيفة فقط، بل يعطي كل ما لديه 

النه يشعر بانتمء وتعلق مبكان وظيفته. من 

داود رمال
aborami20@hotmail.com

العمل بقوة. باالضافة اىل الجهوزية التي متتعت 
بها االقسام والدوائر يف القرص الجمهوري، شعرنا 
سلس،  نحو  عىل  العمل  ببدء  بسهولة  جميعا 
وهذا يعود يف الدرجة االوىل اىل شخصية الرئيس 
العمد ميشال عون. الجميع يعلم ما يتمتع به 
من قدرة عىل التنظيم والدقة، وهذا كان له االثر 
الفاعل عىل انطالق آليات العمل يف اقسام القرص 
الدستورية،  صالحياته  تسلمه  مع  الجمهوري. 
تدشني  ملسرية  الالزم  الزخم  اجواؤه  اضفت 

لـ"االمن  عباراته  باناقة  املشهد، محددا  حقيقة 
العام" نبض اللحظات وتفاعالتها. 

■ كيف تصف لنا مشهدية عودة الحياة اىل قرص 
بعبدا؟

□ مع ورود مؤرشات جدية عن احتمل انتخاب 
بدأت  للجمهورية،  رئيسا  عون  ميشال  العمد 
االستعدادات يف القرص الستقبال فخامة الرئيس. 

القصر الجمهوري ينبض بالحياة مجّددا
شالال: الرئيس يشعرنا بأننا جزٌء من عائلته
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املهم االشارة ايضا اىل االهداف التي يضعها 
رئيس الجمهورية ويعمل عىل تنفيذها يف عهده. 
وطموحهم،  اللبنانيني  آمال  تحايك  كانت  كلم 
دفعا  اعطت  مشكالتهم،  حل  يف  وتساهم 
ونابعا  ومتناسقا  متناغم  العمل  ليكون  اضافيا 
من القلب. ومن الطبيعي ان يشعر عندها كل 
من يعمل يف القرص الجمهوري مبدى قربه من 
الرئيس ويتطلع اليه كأب له بالفعل ال بالقول 
فقط، مع محافظة الرئيس عىل مكانته وهيبته 
واحرتامه وما ميثله كرأس للدولة، ومن ميثلهم. 
يظهر من  فالتفاعل  القرص،  اما ملن هم خارج 

الرئيس عون،  ما خص  اليومية. يف  اآلراء  خالل 
ميكن مالحظة انه يف اقل من شهر عىل تسلمه 
الرئاسة، جمعه بالقاعدة الشعبية اكرث من لقاء 
الذي  الشعبي"  التهنئة  "يوم  غرار  عىل  مبارش 

اللبنانيني  اراده تجديدا للعهد الذي قطعه مع 
العامل  باق معهم ولن يرتكهم. وقد شاهد  بانه 
املواطنني  الذي جمع  العفوي  الفعل  رد  اجمع 
املتوافدين من كل املناطق اللبنانية، واملنتمني اىل 
احزاب وتيارات سياسية عدة، ومن كل الطوائف 
العام  الجو  واالعمر. هذا االمر شكل تغيريا يف 

الذي يعيشه قرص بعبدا يوميا.

■ ما هي اكرث املحطات التي تشهد زخم اداريا 
واعالميا وسياسيا يف القرص الجمهوري؟ 

□ كل محطة يوجد فيها الرئيس تشهد مثل هذا 
الزخم. الجميع يعمل من اجل ان يعكس الصورة 
الحقيقية لفخامته، وان ال تكون مجتزأة وتصل 
بالتايل اىل املواطن ناقصة. من املؤكد ان التنسيق 
يجب ان يكون عىل درجة عالية بني املسؤولني 
والسياسية  واالعالمية  االدارية  الشؤون  عن 
بنتيجة  للخروج  ايضا،  واالمنية  والربوتوكولية 
متكاملة عىل قدر الجهد الذي يبذله الجميع ويف 
مقدمهم فخامة الرئيس. يف املحطات املختلفة 
التي تقام يف القرص الجمهوري )استقباالت عىل 
رسمية  استقباالت  دول،  وقادة  رؤساء  مستوى 
اجتمعات  مفتوحة،  لقاءات  وشعبية،  ونقابية 
تكون  باالعياد...(،  احتفاالت  الوزراء،  مجلس 
الجهوزية يف اقىص طاقاتها، الن اي خلل يف اي 
قسم قد يشكل خطوة ناقصة ال تعكس حتم ما 
يريده املحيطون بالرئيس. من هنا، فان وجود 
هو  مكان،  او  حدث  اي  يف  الجمهورية  رئيس 
املعيار وهو الذي يعطي الزخم الالزم للمعنيني 
يف القرص بأن يكونوا عىل اهبة االستعداد واعطاء 
تحقيق  يف  املشاركة  سبيل  يف  لديهم  ما  كل 
عمل  كل  الن  الرئيس،  وضعها  التي  االهداف 
يقوم به يصب يف هذا االتجاه، مهم كان حجم 
هذا العمل. من الطبيعي ان اللقاءات الشعبية 
تكون االكرث تحضريا وتأخذ الجهد االكرب النها ال 
تكون محصورة يف مكان ضيق، بل عىل امتداد 
مساحة كبرية. وهذا االمر يتطلب تدابري خاصة 
املناسبات  ننىس  ان  دون  من  الصعد،  كل  عىل 
عىل  الجمهوري،  القرص  يشهدها  التي  العامة 
غرار استقباالت التهنئة بعيد االستقالل مثال الذي 
اقيم يف القرص بعد غياب عامني وخمسة اشهر، 
واختلطت فيه الشخصيات الرسمية والسياسية 
والجمعيات  والنقابات  واالحزاب  بالتيارات 

الشعبية وغريها.

الرئيس يتسلم اوراق اعتامد السفراء. 

مغارة امليالد يف "بيت الشعب".

القصر من دون الرئيس 
بيت بال رب اسرة



3839
عدد 40 - كانون الثاني 2017عدد 40 - كانون الثاني 2017

البيان  تتم صياغة  ان  الحكومة، وقبل  تتشكل  ان  الرئيس، وقبل  يُنتخب  ان  قبل 
الجامعية  االقساط  وقبل  واالتصاالت،  واملاء  والكهرباء  النفايات  وقبل  الوزاري، 
واملدرسية وفاتورة االستشفاء والدواء والغالء... وقبل اصطياد الدب وصيد السمك، 
نبيع الجلد ونقيم املآدب ونوّزع املغانم واملكاسب واملناصب من البواب اىل النواب 

ومن املدراء حتى الوزراء

الزمن زمن اعياد وااليام ايام ميالد، لكن الكالم 
كالم معارك سياسية وانتخابية. منذ 5 سنوات 
واللبنانيون ينتظرون قانونا جديدا لالنتخاب. مل 
يوفر هذا املسؤول خطابا اال رماه يف فضاء االعالم 
حول اهمية هذا املطلب واحقيته وجديته. مل 
يرتك املسؤول ذاته فرصة اال اكد التمسك بقانون 
يدع  ومل  "عادل"(  عىل  )الرتكيز  عادل  انتخاب 
ذلك املسؤول اي مجال للشك يف صدق نياته 
وحسن مقاصده، يف السعي واالنكباب لالنقالب 
عىل القانون الحايل "املجحف والظامل والعقبة" 
يف وجه طموح اللبنانيني اىل قانون انتخاب يبدد 
غيوم الغنب، ويطوي صفحة املظلومية ويكشح 

عتمة الكيدية.

اإلنتخابات أو التأجيل أو التمديد أو النسبي الكامل
قانون الستني: سيوفهم عليه وقلوبهم معه

يهوى اللبنانيون فخيم الكالم وعظيم االهتمم 
وتكبري االوزان واالحجام.

االستحقاق الرئايس يصبح معركة عني جالوت، 
وتشكيل الحكومة موقعة حطني، واالنتخابات 
النيابية معركة العلمني. اما قانون االنتخاب فهو 
املنطقة  خارطة  رسم  ستعيد  التي  املعارك  أم 
وتريس دعائم النظام العاملي الجديد، وتعطي 
اشارة االنطالق لعودة اسعار النفط اىل سابق 
عهدها، وادخال تعديالت جذرية عىل اجندة 
رحالت وكالة الناسا اىل كواكب املشرتي وعطارد 
واملريخ. بينم اللبناين عىل االرض ينتظر الرتياق 

وفك الخناق.
دائرة  يف  النيابية  االنتخابات  مستقبل  يدور 

تكتنفها العرثات والتمنيات، املثالية والواقعية، 
املصالح الطائفية واملصلحة الوطنية. لكن االهم 
ان االنتخابات النيابية املقبلة املفرتض ان تجرى 

يف ايار من العام الحايل امام احتمالت اربعة:
1 - اجراؤها عىل اساس الستني اذا تأخر اقرار 
قانون جديد، او اذا مل يتم االتفاق عىل قانون 

جديد.
يتم تحضري  تقنيا ريثم  االنتخابات  ارجاء   -  2
للقانون  وسياسيا  ولوجستيا  اداريا  االرضية 

الجديد.
3 - متديد اضايف جديد للمجلس النيايب، مع ما 
يعنيه ذلك من انتكاسة مؤذية ونكسة خطرية 

ملسار العهد ومسريته.
4 - اجراء االنتخابات عىل اساس قانون النسبية، 
تواجه  التي  الصعوبات  االعتبار  يف  االخذ  مع 

التوصل اىل قانون نسبي.
وانها  حاصلة،  االنتخابات  ان  والظاهر  امُلعلن 
مصريي.  استحقاق  وانها  تحصل،  ان  يجب 
املضمر وغري املعلن ان اطرافا وجهات واقطابا 
اجراء  حيال  ومتباينة  مغايرة  نظر  وجهة  لهم 
يرفضه  الذي  الستني  اساس  عىل  االنتخابات 
فشل  اذا  احد  اعتمده  يف  ميانع  وال  الجميع، 

النواب يف التوصل اىل قانون جديد.
قانون  مع  والغامض  املبهم  التعاطي  يف  يصح 
معه.  قلوبهم  لكن  عليه  سيوفهم  ان  الستني 
فهو الداء والدواء للبعض، واملبغوض املحبوب، 

واملمنوع املرغوب.
بني التمديد والستني يبقى الستني الخيار املر، 
الخيار  النسبي  يبقى  والنسبي  الستني  بني 
يبقى  التقني  والتأجيل  النسبي  بني  االفضل، 
يقيض  ان  اىل  املطروح  الخيار  التقني  التأجيل 
امر  السياسية(  الكتل  باالحرى  )او  النواب 
القانون النسبي الذي بدوره يريده حزب الله 
والحزب  اللبنانية  القوات  وتراه  كامال،  نسبيا 
التقدمي االشرتايك وتيار املستقبل مختلطا يراعي 
االطراف الثالثة، ويراه الرئيس نبيه بري نصف 
اكرثي ونصف نسبي، ومييل التيار الوطني الحر 

اىل قانون انتخاب تجري االنتخابات املقبلة فيه 
القضاء  مستوى  عىل  التأهيل  مستويني:  عىل 

واالنتخاب عىل مستوى املحافظة.
وامل  الله  واضحة: حزب  االولية  الخالصة  تبدو 
والحزب  اللبنانية  القوات  الكاملة،  النسبية  مع 
املختلط،  مع  املستقبل  وتيار  االشرتايك  التقدمي 
التيار الوطني الحر مع النسبية عىل اساس الدوائر 
الفردية. هذا الخليط - املزيج من املشاريع قد 
يف  يؤسس  وقد  الخاليف،  باملعنى  متفجرا  يكون 
تنفس  تالق  ومساحة  مشرتكة  الرضية  املقابل 
وتنافر  النظريات  تعارض  من  املتصاعد  البخار 

االقرتاحات.
مثة استنتاج صادق وواضح حتى الساعة، هو ان 
انتخاب رئيس الجمهورية عىل صعوبته كان اسهل 
انتخاب جديد، واالتفاق  قانون  اىل  التوصل  من 
عىل البيان الوزاري ايرس من االتفاق عىل قانون 
الستني  ان  االنتخاب. االهم واالبرز يف ما يطرح 
اقل وطأة  يكون  قد  التقني  والتأجيل  والتمديد 
يرونه  اليه وال  الجميع  يتطلع  قانون جديد  من 
يف متناول اليد، بل عىل الشجرة العالية املسورة 

باالسالك الشائكة والعوائق االسمنتية.
االنتخاب  قانون  موضوع  يف  واملحرّي  الشائك 
سابق عىل انتخاب الرئيس ميشال عون، والحق 
منزلة  يف  يضعه  بشكل  الحكومة  تشكيل  عىل 
تقترص  لن  املقبلة  للمرحلة  ومؤسسة  فاصلة 
بعدها.  ما  اىل  بل  الرئاسية،  الوالية  عىل سنوات 
اللبنانية،  الحرب  اوقف  الطائف  اتفاق  كان  اذا 
الحرب.  هذه  تجدد  منع  الدوحة  اتفاق  فإن 
شّكلت  األوىل  الرئاسة  انتخابات  كانت  واذا 
 – التوافقي  مبعناها  اللبناين  الطائف  اىل  عودة 
التصالحي، فإن الحكومة - مهم قيل يف الرصاع 

فإنها   - حقائبها  عىل  والتنازع  تشكيلها  عىل 
انتقالية مهم طال عمرها ومعركتها هامشية ال 
االنتخابات  هي  التي  الحقيقية  باملعركة  تقاس 
النيابية التي ستعيد تحديد االحجام والتوازنات، 
وترسم الخارطة السياسية املقبلة، الن الرابح - او 
الرابحني - يف االنتخابات املقبلة هو من سيتحكم 
عندها  اآلتية.  والسنوات  املقبلة  املرحلة  مبسار 
- يف املرحلة الالحقة - ميكن ان يرى اللبنانيون 
ترجمت دستورية وتغيريية وبنيوية يف نظامهم. 
نظر  يكون مدخال يف  قد  النسبية  اعتمد  ان  اذ 
بعض القوى العادة رسم خارطة نيابية - سياسية 
اندفاعة  وتوقف  معينة  قوى  حجم  من  تحّد 
افرقاء آخرين، وتطمنئ آخرين اىل مستقبل الدور 
والوجود والحضور يف ظل معادالت اقليمية دولية 

ُترسم ومعارك ُتحسم ومناطق نفوذ ُتقسم.
يف لبنان مثة َمن يعتقد - عن اقتناع ومعطيات - ان 
التجاذب الحاصل وشد الحبال الراهن اىل درجة 
فاملسيحيون  اآليت.  للمشهد  ميهد  االصابع  عض 
يعتربون ان مرحلة الغنب واالجحاف يف التمثيل 
والحضور والدور ميكن ان يكون لها نهاية، وان 
تذهب مرحلة ما بعد 1992 اىل غري رجعة، من 
دون ان يعني ذلك ان طائفا جديدا قيد التبلور 

الطائف  قبل  ما  مرحلة  ان  عىل  التشديد  مع 
عون  الرئيس  وصول  وان  املايض،  من  باتت  قد 
الطائف من دون  يدشن حقبة جديدة من  قد 
فإذا كان  بواقعية وعقالنية.  بل  او احالم  اوهام 
املسيحيون اليوم يعيشون احتفالية ايصال الرئيس 
فإن  وجدانهم،  عن  تعبريا  واالكرث  متثيال  االكرث 
اآلخرين - من حلفاء واصدقاء وخصوم ومعارضني 
والوجدان  الحضور  بهذا  واقروا  اعرتفوا  وان   -
ان  اىل  تخلص  للواقع  قراءتهم  فإن   - والتمثيل 
املسيحيني" قد ال تكون دروبها مزروعة  "عودة 
بالورود والوعود، بل بالقيود والحدود وخصوصا 
اذا ارص رئيس البالد عىل وضع نفسه منذ اللحظة 
الحكومة  لرئيس  االول  الرشيك  موقع  يف  االوىل 
بدءا من تأليف الحكومة، مرورا برسم السياسات، 
وصوال اىل تحديد الخيارات، وليس االكتفاء بلعب 
دور واضع الختم الرئايس عىل القرارات واملراسيم. 
افرقاء  مواقف  من  يتبدى  كم  يصطدم  قد  هنا 
فاعلني بجبهات مضادة ال تستسيغ هذا املنسوب 
العايل من الحضور الطاغي لرئيس الجمهورية يف 

السياسات والخيارات والقرارات.
يتوقف املراقبون اذا عند موقفني مهمني: االول 
الداخلية.  لوزير  والثاين  النيايب  املجلس  لرئيس 
وزارته  جهوز  عن  تحدث  املشنوق  نهاد  الوزير 
ُيقر  مل  ما  الستني  اساس  االنتخابات عىل  الجراء 
فللرئيس  واملعرّب  املهم  الكالم  اما  آخر.  قانون 
بري الذي حّذر من عامل الوقت ورسيان املهل. 
والية  تنتهي  اآليت:  املسار  يخىش  بري  الرئيس 
مجلس النواب يف 20 حزيران 2017 ويجب اجراء 
االنتخابات النيابية قبل شهرين من هذا املوعد. 
يقفل باب الرتشيح قبل ثالثة اشهر من انتهاء والية 
االنتخابات  ان هيئة االرشاف عىل  املجلس. كم 
يجب ان تؤلف قبل ستة اشهر من انتهاء والية 

املجلس النيايب اي مطلع السنة الجديدة.
الرئيس بري يضيف يف خشيته وتحذيره: كل هذه 
االمور يجب ان تحصل يف حال كانت االنتخابات 
يعرض  التزامها  عدم  وان  الستني،  اساس  عىل 
الوقت  عامل  ان  يعني  ما  للطعن.  االنتخابات 

اصبح ضاغطا.
تنتظر  النيابية  واالنتخابات  ُملئت،  الرئاسة 
انتخاب،  قانون  انتخابات من دون  القانون، وال 
يقول الرئيس بري. وهي رسالة لها اهميتها. االكيد 

ان لها ترجمتها.

تمديد اضافي للمجلس 
انتكاسة مؤذية ونكسة 

للعهد خطيرة 

املهل بدأت تضيق وتشكل خطرا عىل اجراء االنتخابات.

االتفاق عىل انتخاب الرئيس اسهل من االتفاق عىل قانون الستني.

تقرير
جورج ياسمني

georgesyasmine@hotmail.com
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تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

الشرق األوسط 2017: 
الطريق إلى آخر النفق 

ال تزال منطقة الرشق االوسط مرسحا الحداث كبرية الحجم، رسيعة االيقاع، وهي 
االقليمي  املشهد  السياسية.  الجغرافية  الخارطة  واعادة رسم  التحوالت  يف مرحلة 
يتبدل باستمرار. الخارطة العربية مثقلة بالنقاط الساخنة والبؤر املتفجرة. املنطقة 

صارت مركزا لرصاع دويل ـ اقليمي متشابك الخيوط واملصالح

"النفق".  االوسط يف  الرشق  منطقة  زالت  ما 
لكن النفق صار يف آخره وقبس من نور بدأ 
نقطة  اىل  وصلت  العسكرية  املرحلة  يلوح. 
املرحلة  تراجعت.  الكبرية  والحروب  الذروة 
الكبرية  والتسويات  مسارها  بدأت  السياسية 
الشك  من  مساحة  هناك  زالت  وما  تتقدم، 
خصوصا  والغموض،  اليقني  وعدم  والحذر 
امرييك  رئيس  ومع  جديدة  امريكية  ادارة  مع 
جديد ال ميكن التكهن كيف سيترصف وماذا 

سيفعل؟
يف  االوضاع  وتطور  االحداث  مسار  يتوقف 
السنة  هذه  بعيد  حد  اىل  االوسط  الرشق 
االسرتاتيجيا  وعىل  الخارجية  السياسة  عىل 
الرشق اوسطية التي ستنتهجها ادارة الرئيس 
دونالد ترامب، والتي ستدخل من دون شك 
باراك  الرئيس  سلفه  اسرتاتيجيا  عىل  تغريات 
والرتهل  والرتدد  باالنكفاء  التي متيزت  اوباما 
موضع  وكانت  القيادي،  الدور  عن  والتخيل 
املنطقة.  يف  امريكا  حلفاء  من  وتذمر  شكوى 
النصف  اىل  تحتاج  الجديدة  االمريكية  االدارة 
االول من عام 2017 يك تركز اوضاعها وتحدد 
اولوياتها وتبلور سياساتها يف املنطقة، انطالقا 
يف  الحدث  مركز  باتت  التي  سوريا  من 
والتدخالت،  الرصاعات  جذب  ونقطة  العامل 

ومنطلقا للتسويات والحلول يف املنطقة.
حلب".  بعد  ما  "مرحلة  للتو  سوريا  دخلت 
السوري  الجيش  استعادة  بعد  املرحلة،  هذه 
االقتصادية،  العاصمة  السيطرة عىل  وحلفائه 
شكلت  حلب  قبل".  "ما  مثل  يكون  لن 
ليس  اساسيا،  ومنعطفا  كبرية  تحول  نقطة 
يف مسار الحرب فحسب وامنا ايضا يف مسار 
السوري  النظام  السياسية.  والتسوية  الحل 

يربح  انه مل  بعد حلب من خلفية  سيترصف 
معركة فقط، وامنا ربح الحرب. تاليا لن يكون 
عملية  اي  يف  والدخول  تنازل  الي  مستعدا 
انتقال سيايس، خصوصا وان موسكو لن تجد 
سببا يف الضغط عىل النظام لحمله عىل تقبل 

اي حل عىل حسابه.
السورية  بالحرب  املعنية  والقوى  الدول  كل 
حلب  ان  تعترب  فيها،  واملتورطة  واملنخرطة 
للمرحلة  والعسكري  السيايس  املفتاح  هي 
سقوط  يعني  وسقوطها  سوريا،  يف  املقبلة 
قامت  التي  والالمغلوب  الالغالب  معادلة 
عليها رؤية جنيف منذ عام 2012. فالوقائع 
حلفائها  مع  دمشق  حققتها  التي  واملكاسب 
القوى  ميزان  كافية الستخدام  فرصة  ستكون 
يف  والسري  املفاوضات  طاولة  عىل  الجديد 
بعدما  ورؤيته  النظام  رشوط  تراعي  تسوية 
التي  االوىل  صيغته  يف  السيايس  الحل  سقط 
االنتقال  املطاف  نهاية  يف  تطرح  كانت 
فهذا  االسد.  بشار  الرئيس  ورحيل  السيايس 
ايران يوما، ومل تعد روسيا  "الرحيل" مل ترده 
املبادرة  بزمام  امسكت  بعدما  فيه  تفكر 
وليس  سوريا،  يف  والسياسية  العسكرية 
مطروحا عىل اجندة الرئيس االمرييك الجديد. 
املؤسسات  بدعوته  االورويب،  االتحاد  ان  كم 
االعمر  اعادة  اموال  تسليم  اىل  الدولية 
النظام  ببقاء  اعرتف  قد  يكون  دمشق،  اىل 
عىل  عمليا  ويساعده  السلطة  يف  السوري 
بسط نفوذه واستعادة مكانته ويساهم تاليا 
يف تعزيز فكرة تعايش املجتمع الدويل معه.

حلب،  بعد  ما  ملرحلة  اوروبية  قراءة  وفق 
البيت  ترامب  االمرييك  الرئيس  تسلم  وبعد 
االبيض، هناك رهان عىل قيام صفقة امريكية 

لحل  رشاكة  تتضمن  سوريا  حول  روسية  ـ 
روسيا  ملصلحة  "داعش"  ومحاربة  سيايس 
اضافة  سوريا.  يف  االيراين  النفوذ  وتقليص 
مدخال  االعمر  اعادة  بـ"جزرة"  التلويح  اىل 
للتسوية والحلول الوسط بني مناطق تتضمن 
معلومات  وتقول  سوريا.  يف  مرنة"  "خطوطا 
عرضا  االمريكيني  سّلف  بوتني  ان  ديبلوماسية 
واملعارضة  النظام  بني  رشاكة  عىل:  يقوم 
دستور  مبكرة،  برملانية  انتخابات  "املعتدلة"، 
حصل  املقابل،  يف  رئاسية.  انتخابات  جديد، 
االمريكيني  من  مهمة  تنازالت  عىل  بوتني 
الرويس  الدور  تقّبل  ابرزها:  وحلفائهم 
نفوذها  روسيا  واستعادة  سوريا  يف  القيادي 
للتكاتف  االستعداد  االوسط،  الرشق  يف 
عىل  الحرب  يف  االستخبارايت  العسكري 
حربا  املسيحية  روسيا  خوض  بدل  "داعش" 
يف  للتفيش  القابل  االسالمي"  "االرهاب  ضد 

عقر دارها وحديقتها الخلفية.
اجمال هناك احتمالن:

تتضمن  بوتني  مع  صفقة  يعقد  ان  االول:   •
حال سياسيا مقبوال تكون الغلبة فيه لروسيا، 
واحتمالتها".  مبشكالتها  سوريا  "متلك  بحيث 
وترتيبات  ايران  لنفوذ  تراجعا  الحل  يضم 
يضمن  ان  عىل  عربية،  ودوال  تركيا  تريض 
التوافق االمرييك - الرويس املنطقة االمنة التي 
من  خالية  لتكون  حلب  شمل  تركيا  تقيمها 

"داعش" واملقاتلني االكراد.
قدرتها  عدم  او  موسكو  قبول  عدم  الثاين:   •
اتفاق  اىل  الوصول  عىل  ايراين  "فيتو"  بسبب 
ترامب  خضوع  او  الجديدة،  واشنطن  مع 
واملستشارين  امريكا  العميقة" يف  لـ"املؤسسة 
جدا  معاد  وبعضهم  بها  يحيطون  الذين 
امام  املجال  يف  يفسح  ما  وطهران،  ملوسكو 
ان  االفكار  بني  صغرية.  وتسويات  ترتيبات 
تتجه مشاريع اعادة االعمر اىل "داعشستان" 
بعد  الرقة  تتحول  بحيث  الفرات،  نهر  رشق 
عرصية  مدينة  اىل  "داعش"  من  تحريرها 

رحيل االسد لم ترده 
ايران، ولم تعد روسيا تفكر 

فيه، وليس مطروحا في 
اجندة ترامب

لـ"سوريا  منافسا  آخر  منوذجا  وتقدم 
والفوىض  للتطرف  منوذجا  وليس  املفيدة"، 
وفق  حلفائها،  وبعض  دمشق  تخطط  كم 

اعتقاد مسؤولني اوروبيني.
االسد  ودور  روسيا  مع  العالقة  موضوع  يف 
اورويب،  انقسام  هناك  السياسية،  العملية  يف 
اذ يقرتح بعض الدول واقعية قراءة امليدان، 
االسد  وان  روسيا،  دون  من  ال حل  انه  ذلك 
العسكري  الدعم  تقدم  وروسيا  حاليا  باق 
مواقعه  السوري  الجيش  يعزز  يك  الكامل 
الكربى  املدن  ويستعيد  الفرات  نهر  غرب 
يف "سوريا املفيدة". ومع االشارة اىل احتمل 
انخراط ما مع دمشق، فان دوال اخرى تقول 
ان لديها تجارب يف االنخراط وكانت التجارب 
عكسية،  بنتائج  جاءت  بل  ابدا،  مرضية  غري 
انه ما  القلق من  التعبري عن  اىل  اشارتها  مع 
فان  للسوريني،  مرض  سيايس  حل  يحصل  مل 
الحرب ستستمر وسيتجه املقاتلون اىل حرب 
العصابات مع احتمالت زيادة التطرف الذي 

سيؤثر يف االمن االورويب.
ورغم ان دوال كربى اعضاء يف االتحاد االورويب 
الشؤون  املسؤولة يف  استعجال  احتجت عىل 

فيدريكا  االورويب  االتحاد  يف  الخارجية 
االعمر،  اعادة  بورقة  التلويح  موغريني 
واشارتها اىل االستعداد ملراجعة ما للعقوبات 
بدأت  فانها  سوريا،  يف  عامة  مؤسسات  عىل 
السوري  امللف  يف  التأثري  ادوات  يف  تفكر 
باعتبار ان سوريا مهمة ملصالح اوروبا لثالثة 
يف  واالستقرار  االرهاب،  الهجرة،  اسباب: 
الواقعية  اىل  اضافة  املجاور.  االوسط  الرشق 
نظرا اىل ما يحصل يف سوريا وفوز اليمني يف 

اوروبا.
بقلقها  مدفوعة  شك  بال  تتحرك  اوروبا 
الالجئني  ازمة  تداعيات  من  املتزايد 
سياسية  مشكالت  فجرت  التي  واملهاجرين 

فالهجرة  االورويب.  االتحاد  هزت  واجتمعية 
اليمني  دعايات  يف  اساسية  ورقة  اصبحت 
سياسية  مكاسب  خاللها  من  حقق  االورويب 
وخصوصا  االتحاد،  تقويض  بها  ويراد  كبرية، 
من  الخروج  لصالح  بريطانيا  تصويت  بعد 
عضويته )بريكست(. ورمبا ترى اوروبا حاليا 
للحل يف سوريا  املالية  املساعدات  تكلفة  ان 
السياسية  التبعات  تكلفة  من  اهون  ستكون 

الزمة الالجئني واملهاجرين.
سياسات  تقدير  الصعب  من  يكن  مل  اذا 
من  سيكون  االوسط،  الرشق  يف  ترامب 
مع  سياسته  عليه  ستكون  ما  تقدير  الصعب 
وسيتعاطى  سيترصف  وكيف  وتجاهها،  ايران 
اتفاقا  ويتضمن  اوباما  عن  ورثه  واقع  مع 
ال  ولكنها  مستقرة  وعالقات  مرفوضا  نوويا 

تستند اىل اساس واضح.
يوفر  مل  اليوم،  حتى  االنتخابية  حملته  منذ 
الغاء  عىل  عزمه  فيها  اكد  اال  فرصة  ترامب 
التفاوض  اعادة  او  ايران  النووي مع  االتفاق 
جيمس  املتقاعد  الجرنال  بتعيينه  شأنه.  يف 
رأس  عىل  اليران  الكاره  عاما(،   66( ماتيس 
من  تقاعد  الذي  ماتيس  يثري  البنتاغون، 

سوريا خرجت من املعارك الكبرية لتدخل مسار "التسوية الكربى".
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عام  االمريكية  املركزية  القيادة  قائد  منصب 
2013، الكثري من الجدل يف مواقفه الرصيحة 
افكاره،  تقديم  يف  طريقته  ويف  واملتشددة 
والقتال.  املعارك  ادارة  طريقته  يف  وايضا 
"الكلب  لقب  عليه  اطلق  السبب  لهذا 
هو  اليران  آخر  عدوا  وبوضعه  املسعور"، 
االستخبارات  وكالة  رأس  عىل  بومبيو  مايكل 
CIA والذي قال "ان االتفاق كاريث وان ايران 
يكون  العامل"،  يف  لالرهاب  راعية  دولة  اكرب 
الرئيس االمرييك املنتخب قد اختار للمؤسسة 
قد نضيف  بامتياز.  فريقا صداميا  العسكرية 
مستشار  فلني  مايكل  ايضا  الفريق  هذا  اىل 
الكونغرس  من  االكرب  والقسم  القومي  االمن 

الصورة. لتكتمل 
يف  اتجاه  مع  التعيينات  هذه  تزامنت 
جديدة  عقوبات  لفرض  االمرييك  الكونغرس 
اللويب  تصعيد  مع  وترافقت  ايران.  عىل 
من  وكذلك  الرسائيل،  املؤيد  اليهودي 
املسؤولني االرسائيليني للتذكري بان "ايران هي 

الخطر االكرب" عىل االستقرار.
ادارته  ان  ترامب  من  مقربون  وكشف 
اىل  وارساله  النووي  االتفاق  فتح ملف  تنوي 
بعدد  االيراين  الجانب  وستطالب  الكونغرس. 
ادارة  ان  موضحا  االتفاق،  يف  التغيريات  من 
ترامب ال توافق عىل االتفاق بصيغته الحالية 

االيراين  النظام  اىل  دوالر  مليار  ارسال  وعىل 
زيادة  ايضا عىل  توافق  مقابل، وال  من دون 

التدخل االيراين يف اربع دول يف املنطقة. 
ويف موازاة اعادة النظر يف االتفاق النووي، مثة 
توقعات ومعلومات يف شأن تفاهم سيحصل 
بني موسكو وواشنطن حول سوريا، وعىل اثره 
تطلب واشنطن من روسيا الضغط عىل ايران 
وتوقعات  سوريا،  من  الله"  "حزب  لسحب 
اىل  الخليجية  ـ  االمريكية  العالقات  بعودة 
مرحلة الرشاكة بعد طي مرحلة التخيل التي 
لتقوم  اوباما  حقبة  خالل  موجودة  كانت 
االول  خطرين:  من  الخليج  بحمية  امريكا 
التدخل  املتطرف"، والثاين هو  "الداعيش  هو 

االيراين يف شؤون الخليج.
مل تتمكن ايران من اخفاء قلقها ومن اظهار 
االمرييك  الواقع  مع  التعاطي  يف  شديد  حذر 

فعل  ردة  عليه  جاءت  ما  بخالف  الجديد، 
يف  ورشعت  ترامب  لفوز  هللت  التي  روسيا 
رد  وحتى  معه،  خلفية  اتصال  خطوط  فتح 
ان ترامب  الذي يكفيه  السوري  النظام  فعل 
يعطي اولوية ملحاربة االرهاب و"داعش" وال 

يهمه كثريا اذا بقي الرئيس االسد.
ايران قلقة ومستاءة من  مم ال شك فيه ان 
النووي،  باالتفاق  املستجد  االمرييك"  "العبث 
سمء  يف  تتجمع  بدأت  التي  الغيوم  ومن 
"مرحلة  بعد  االيرانية  ـ  االمريكية  العالقات 
الذي  اوباما  الرئيس  ايام  شهدتها  ذهبية" 
كان افضل رئيس امرييك حيال ايران، فاعرتف 
الطرف  وغض  املنطقة  يف  ودورها  بنفوذها 
االيرانيني  لكن  قوتها.  وتعاظم  متددها  عن 
ما  كل  ان  من  وتشاؤم  ذعر  حال  يف  ليسوا 
ايام  بنوه  وما  سيضيع  مكاسب  من  انجزوه 
الحذر  بسياسة  سيكتفون  بل  سينهار،  اوباما 

والرتقب لالسباب التالية:
وترامب  الرئيس  ترامب  بني  فارق  هناك   •
املرشح، وبني ما يفعله يف البيت االبيض وما 
ترامب  كان  واذا  االنتخابية.  حملته  يف  قاله 
نجح يف اخرتاق املؤسسة السياسية والحزبية، 
االمريكية  املؤسسة  تجاوز  عليه  سيصعب 
الرسمية التي ترسم سياسات واسرتاتيجيات.

بني  ثنائيا  اتفاقا  ليس  النووي  االتفاق   •
ايران والواليات املتحدة، امنا هو اتفاق دويل 
الغاءه.  ترامب  يستطيع  وال  الطرف  متعدد 
سيجعل  فانه  منه،  واشنطن  انسحاب  اما 
ايران يف حل من التزاماتها، ما يعني عودتها 

اىل انتاج سالح نووي.
• موقف ترامب حيال االزمة السورية واقعي 
كاولوية مطلقة،  االرهاب  التزامه محاربة  يف 
ويف تجاوزه مسألة الرئيس االسد لجهة بقائه 

او رحيله.
ثانية  كدولة  العراق  اىل  سوريا  تضاف  هكذا 
يف املنطقة يحصل فيها تقاطع مصالح وتبادل 

خدمات بني ايران والواليات املتحدة.
شأن  يف  املوجودة  االحتمالت  االجمل،  يف 

العالقات االمريكية ـ االيرانية هي:
• نسف ترامب االتفاق النووي مع ايران، ما 
يعني الدخول يف عدد من االزمات االمريكية 
ودول  االورويب  واالتحاد  والصني  روسيا  مع 
اخرى، ذلك ان االتفاق تم توقيعه من قبل 5 

دول مع ايران لها مصالح كثرية معها.
بفرض  واالكتفاء  االتفاق  نسف  عدم   •
باليستية  بصواريخ  تتعلق  جديدة  عقوبات 
املنطقة،  يف  مسلحة  جمعات  ايران  وبدعم 
بغية الحصول عىل تنازالت من ايران، حينها 

يصطدم بتيار املحافظني االيرانيني.
•  بقاء االمور يف حدود املواجهات الكالمية، 
مصالح  اىل  يستند  ما  انفراج  انتظار  يف 
كيف  تعرف  ايران  وان  خصوصا  الطرفني، 
تنتظر مرور الرياح لتستأنف طريق التفاوض 
نفسه  الوقت  يف  وتعمل  جيدا،  خربته  الذي 
االخرين  الرشكاء  مع  التقارب  تعزيز  عىل 

للتأثري عىل امريكا.
االقل  عىل  الراهن  الوقت  يف  الصعب  من 
مشابهة  ايران  حيال  امريكية  سياسة  انتظار 
الصعب  من  لكن  اوباما.  انتهجها  التي  لتلك 
الطرفني رغم وجود  بني  انتظار مواجهة  اكرث 
يعطي  ترامب  الن  ذلك  االحتمل،  هذا 
الخارج  يف  فقط  االرهاب  لرضب  االولوية 
واالجتمعية  االقتصادية  االوضاع  وتعزيز 
باهظة  تكاليف  البالد  وتجنيب  الداخل  يف 
انتظار  املهم  من  ورمبا  خارجية.  حروب  يف 
املقبل  ايار  يف  االيرانية  الرئاسية  االنتخابات 
تيار  من  يكون  وهل  الفائز  التيار  ملعرفة 
تيار  يكون  ام  واملحافظني،  املتشددين 
التي  الوجهة  وملعرفة  واالنفتاح،  االعتدال 
التعامل  حيال  االيرانية  القيادة  ستعتمدها 

مع امريكا؟ 
واضحة يف حملة  تكن  مل  الخارجية  السياسة 
الرشق  اىل  فبالنسبة  االنتخابية.  ترامب 
االسالميني  محاربة  عىل  تركيزه  كان  االوسط 
"داعش"  تنظيم  تدمري  وهدفه  الراديكاليني 
القومي  االمن  عىل  خطرا  يعتربه  الذي 
اختاره  الذين  فلني  مايكل  ويقول  االمرييك. 
اولوية  "ان  القومي:  لالمن  مستشارا  ترامب 
الرئيس مكافحة االرهاب الراديكايل االسالمي، 
بروسيا  االمر  يتعلق  عندما  يعرف  وترامب 
لدينا  املشرتك  العدو  بان  اخرى  دولة  اي  او 
جميعا هو االسالم الراديكايل". يعني ذلك ان 
ترامب ال يرى الرشق االوسط اال عرب عدسة 
وهذا  االرهابية،  والجمعات  داعش"  "قتال 
النظام  يجعل  قد  الجديد  االمرييك  التوجه 

السوري من وسائل "قتال داعش".

الرشق  شؤون  يف  امريكيون  خرباء  ويقول 
اي  االن  حتى  ترامب  عند  نرى  ال  االوسط: 
تتكرر  كثرية  امورا  وسنشهد  واضحة،  رؤية 
عنده كاوباما وبخاصة يف امللف السوري حيث 
اي  تجنب  "داعش"،  محاربة  اولوياته:  تظهر 
رصاع عسكري مع روسيا، التعاون مع روسيا 
املعارضة  مع  العالقة  تغرّي  االرهاب،  ضد 
السورية. ومن خالل هذه االولويات ال نرى 

فارقا جوهريا عن سياسة اوباما. 
ال  فهو  الفلسطينية  القضية  اىل  بالنسبة 
ميلك اي رؤية، حيث يتكلم عن االتفاق بني 
عقد  او  صفقة  كأنه  وارسائيل  الفلسطينيني 

تجاري.
مثة  ايران،  مع  االتفاق  اىل  بالنسبة  اما 
ازدواجية عند ترامب. مرة يريد الغاء االتفاق 
الفتا  رشوطه،  تحسني  اىل  يدعو  اخرى  ومرة 

وهي:  قراره  عىل  ستؤثر  عوامل  وجود  اىل 
ومن  الكونغرس  داخل  اشخاص  وجود 
بعدم  ينصحوه  والخليج  السعودية  اململكة 
الغاء االتفاق مع ايران، الن يف الغاء االتفاق 
اليران  كبرية  سياسية  افادة  واحد  من جانب 
ولذلك  معزولة،  املتحدة  الواليات  وستكون 
االتفاق  هذا  مراقبة  االفضل  من  سيكون 

والتشدد يف تطبيق بنوده.
افضل  ستكون  ومرص  السعودية  مع  العالقة 
تراجع  البلدين  لهذين  السيايس  الدور  ولكن 
كثريا حيال االهمية كم كان ابان املفاوضات 
الحرب  وايام  االرسائيلية  ـ  الفلسطينية 
الباردة. كم ان اهمية النفط ترتاجع بالنسبة 
بانها  السعودية  صورة  اىل  اضافة  امريكا،  اىل 
عىل  سلبا  يؤثر  مبا  املتطرف  االسالم  تدعم 

العالقة.
واملحللني،  الخرباء  هؤالء  وفق  االمر،  حقيقة 
عليها،  نبني  يك  كثرية  مؤرشات  توجد  ال  انه 
والتنفيذ  يشء  االنتخابية  الشعارات  الن 
رجال  ليس  ترامب  وان  خصوصا  آخر،  يشء 
معه  االمور  مقاربة  ميكن  لذلك  ايديولوجيا. 
يف  باالمور  العودة  اي  براغميت،  نحو  عىل 
التقليدية  الجمهوريني  سياسة  اىل  املنطقة 
من  لكن  السني"  "الرشيك  اىل  تاليا  والعودة 

ضمن رشوط جديدة.

رهان عىل صفقة امريكية ـ روسية عىل رشاكة حل سيايس يف سوريا، ومحاربة "داعش" ملصلحة روسيا، وتقليص النفوذ االيراين يف سوريا النظام السوري سيترصف بعد حلب من خلفية انه مل يربح معركة فقط، وامنا ربح الحرب.

الشرق االوسط ما زال 
في النفق، لكن ضوءا بدأ 

يلوح في آخره

ترامب انهى شهر العسل 
مع ايران، لكنه محكوم 

ومقيد باالتفاق النووي
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إنتخابات رئاسية في ظّل وضع جديد وتحوالت عميقة
َمن تراه "ترامب فرنسا"؟

اتجهت االنظار يف نهاية عام 2016 اىل االنتخابات الرئاسية االمريكية التي حملت 
دونالد ترامب اىل البيت االبيض واسفرت عن مفاجأة مدوية. يف بدايات عام 2017 
تتجه االنظار اىل االنتخابات الرئاسية الفرنسية التي ال تخلو من مفاجآت تأيت يف 

سياق التحول الكبري عىل اتجاهات الرأي العام وخياراته يف فرنسا واوروبا

مبفاجآت  باكرا  الفرنسية  الرئاسة  سباق  انطلق 
كل  وجعلت  االوراق  خلط  اعادت  متالحقة 
يف  متثلت  االوىل  املفاجأة  ومتوقعا:  ممكنا  يشء 
املتطرفة  اليمينية  الوطنية  الجبهة  رئيسة  بروز 
بسهولة  ومرشحة  جدية  منافسة  لوبن  مارين 
فوز  بعد  تعزز  ما  وهذا  الثانية،  الدورة  لبلوغ 
دونالد ترامب برئاسة الواليات املتحدة. املفاجأة 
نيكوال  من  لكل  مريع  سقوط  يف  متثلت  الثانية 
ساركوزي وآالن جوبيه كمرشحني لليمني الوسط 
وصعود مثري لفرنسوا فيون مخرتقا كل التوقعات 
يف  فتمثلت  الثالثة  املفاجأة  اما  واالستطالعات. 
اعالن رئيس الحكومة مانويل فالس ترشحه بعد 
انسحاب واقعي للرئيس الفرنيس فرنسوا هوالند.

اذا كان من املبكر التكهن بهوية الرئيس الفرنيس 
اليمني،  معسكر  يف  محصورا  بات  الذي  الجديد 

من  يعد  مل  بالتأكيد  فانه  املتطرف،  او  الوسط 
املمكن الركون اىل استطالعات الرأي التي اخفقت 
يف تقدير نتائج االستفتاء الربيطاين ومل ترجح خيار 
يف  ايضا  واخفقت  االورويب،  االتحاد  من  الخروج 
تقدير نتائج االنتخابات االمريكية ومل تتوقع فوز 

ترامب وهزمية هيالري كلينتون. 
فاي مفاجأة ستكون يف االنتخابات الفرنسية؟ ومن 

سيكون "ترامب فرنسا"؟
الرأي  استطالعات  مراكز  يف  واالخفاق  التعرث 
حصال ايضا يف فرنسا، يف تقدير نتائج االنتخابات 
كانت  واالستطالعات  التوقعات  كل  التمهيدية. 
تشري اىل ان مرشح الجمهوريني )اليمني الوسط( 
سيكون اما نيكوال ساركوزي او آالن جوبيه، وان 
فرنسوا  اسم  يكن  مل  بينهم.  محصورة  املنافسة 
فيون متصدرا الئحة التوقعات، ومل يكن متوقعا 

ساركوزي  عىل  ساحقا  فوزا  يحقق  ان  حتى  له 
وجوبيه عىل مرحلتني، وان يقطع نصف السباق 
الرئايس اىل قرص االليزيه لتكون املنافسة بينه وبني 
مرشحة الجبهة الوطنية )اليمني املتطرف( مارين 
لوبن التي يرجح فوزها يف الدورة االوىل وتقدمها 
عىل مرشح الحزب االشرتايك مانويل فالس، بعدما 
انسحب الرئيس هوالند من السباق باكرا لتفادي 

هزمية نكراء.
الرتشح  عن  فرنيس  رئيس  احجم  ان  يسبق  مل 
لوالية رئاسية ثانية. حصل ذلك مع هوالند لسبب 
بسيط هو انه مل يسبق مع اي رئيس فرنيس ان 
وحيث  املتدين،  املستوى  هذا  شعبيته  بلغت 
كانت استطالعات الرأي تفيد ان هوالند سيحل 
يف احدى املرتبات االخرية حيث مل تتجاوز نسبة 
الراغبني يف االقرتاع له 5%. عندما اعلن انسحابه 
وامتناعه عن الرتشح لوالية ثانية هلل الفرنسيون 
لقراره وايده 82% يف هذا القرار. منذ مدة طويلة 
مل تلق قراراته تجاوبا من الرأي العام. ال سياسته 
كانت موضع تقدير وال شعبيته كانت يف مستوى 
طموحاته وتليق مبركزه. مل يرتدد رئيس حكومته 
مانويل فالس يف الرتشح والحلول مكانه يف سباق 
السياسة  الرئايس حتى ال يخرج ذليال من  البدل 
الحزب  يتشظى  ال  وحتى  الضيق،  بابها  ومن 

االشرتايك الذي يعاين من انقسامات وخالفات.
واذا كان فالس اعترب انسحاب هوالند قرارا جريئا 
قادة  فان  دولة"،  "رجل  وخيار  نبيلة  ومبادرة 
ادارة  يف  الذريع  بالفشل  اعرتافا  فيه  رأوا  اليمني 
حال  اىل  انتهى  عهده  ان  وحيث  فرنسا،  شؤون 
وعدم  السلطة  وتهافت  السياسية  الفوىض  من 
بسبب  الفرنيس  الشعب  لدى  ثقة  وازمة  رىض 
تعدد االزمات وثقلها، اضافة اىل تراجع دور فرنسا 

وتأثريها يف العامل.
تخفيف  مواصلة  يكمن يف  فالس  امام  التحدي 
وتأليف  خطابه  يف  لالنقسام  املثرية  الجوانب 
سنوات  منذ  فالس  يحاول  جديدة.  تحالفات 
فرض برنامج "اكرث حداثة لليسار"، لكن خطابه 
املؤيد الوساط االعمل ودفاعه الحاد عن علمنية 

املرشحة اليمينية املتطرفة مارين لوبن هي الشخصية الصاعدة واملفاجأة الشبيهة مبفاجأة دونالد ترامب.

عندما اعلن الرئيس فرنسوا هوالند انسحابه، هلل الفرنسيون لقراره وايده %82.

ومبا  معسكره.  من  قسم  انزعاج  يثري  متشددة 
لهوالند،  امتدادا  سياسته  يف  سيكون  فالس  ان 
تشري  التوقعات  فان  مفكك،  يسار  وجود  ومع 
اليمني  وزعيمة  فيون  اليمني  مرشح  وصول  اىل 
املتطرف لوبن اىل الدورة الثانية من االنتخابات 
الرئاسية، مع استبعاد اليسار اعتبارا من الدورة 
ان  هي  املفارقة   .2002 عام  حصل  كم  االوىل 
تخيل هوالند عن طموحه اىل والية ثانية مل يوحد 
"يسار  بني  انقساما  زاده  وامنا  الفرنيس  اليسار 

اقىص" و"يسار وسط".
االنتخابات الرئاسية ستجري يف الربيع املقبل يف 
ظل وضع جديد قىض عىل آمال الحزب االشرتايك 
واليمني  الوسط  اليمني  بني  املنافسة  وحرص 
برئاسة  ترامب  فوز  بان  اعتقاد  وسط  املتطرف، 
برئاسة  لوبن  احتمل فوز  املتحدة عزز  الواليات 
امريكا،  يف  ممكنا  صار  مستحيال  كان  فم  فرنسا. 
يف  مثله  ويحدث  يتكرر  ان  ميكن  حصل  وما 
فرنسا التي احدثت فيها مسائل االرهاب واالمن 
تحوالت  واالقتصاد  والبطالة  والهجرة  والتطرف 
عميقة. اهمية االنتخابات املقبلة وجديدها انها 
تبنى  التي  االرهابية  االعمل  خلفية  عىل  تجري 
غالبيتها تنظيم "داعش" و"القاعدة" )240 قتيال 
ومئات الجرحى خالل عامني(، االمر الذي جعل 
عداه،  ما  عىل  يتقدم  االرهاب  محاربة  ملف 
مقرونا مبوضوع الهجرات الكثيفة والهوية الوطنية 
وتحدياتها واالسالم وموقعه يف املجتمع الفرنيس، 
فيه وتكيفه مع  العيش  اساليب  ومدى مالءمته 

مبدأ العلمنية.
تشكيل  يعيد  اوروبا  يف  جديد  وقع  امام  نحن 
السياسة. الظاهرة اوسع، لكنها تخترص اليوم بربيع 
فيها  تنتعش  خصبة  ارض  فوق  املتطرف  اليمني 

معاداة النخب الحاكمة، عىل طول القارة وعرضها.
دولة   12 يف  ويتقدم  يزحف  املتطرف  اليمني 
الفرنسيني  من  و%63  قلقة  فرنسا  اوروبية. 
هي  ولوبن  املتطرف،  اليمني  خطاب  يؤيدون 
الصاعدة والساعية اىل تفجري مفاجأة  الشخصية 
شبيهة مبفاجأة ترامب االمريكية. لكن التعاطي مع 
فيون يجري عىل اساس انه الرئيس املقبل لفرنسا، 
ووصوله اىل االليزيه بات شبه مؤكد لثالثة اسباب:

• حجم التأييد الذي ناله يف صفوف اليمني بفارق 
شاسع عن منافسه آالن جوبيه. 

• االنقسام العميق يف الحزب االشرتايك اىل درجة 
تخطي  عىل  قادرا  يكون  لن  الحزب  مرشح  ان 

الجولة االوىل.
وصول  فكرة  العام  الفرنيس  املزاج  تقبل  عدم   •

اليمني املتطرف ومارين لوبن اىل قرص االليزيه.
فرنسوا فيون ليس جديدا يف عامل السياسة. فهذا 
الرجل الذي تنقل يف كثري من املناصب السياسية، 
مجلس  ورئيس  بلدية  ورئيس  ووزيرا  نائبا  كان 
ورئيس  شيوخ  مجلس  وعضو  ومناطقي  محيل 
حكومة. السمة البارزة يف طبع فيون، ويف برنامجه 
السيايس الذي خاض عىل اساسه الحملة االنتخابية 
االجتمعي  املستوى  عىل  محافظ  انه  الرئاسية، 

وليربايل عىل املستوى االقتصادي. 
راهن فيون عىل اليمني الكاثولييك املحافظ الذي 
عاىن كثريا من الشطط الساركوزي، ثم تعرض منذ 
وصول هوالند اىل الحكم لهجمت متتالية ضاعفت 
اليمني والوسط، كقانون زواج  من مخاوف قوى 
املثليني والهجمت االرهابية التي غذت لدى هذه 
تدفق  عن  فضال  االسالموفوبيا،  مشاعر  الفئات 
اعداد متزايدة من الالجئني الذين يخىش اليمني 
الكاثولييك ان يشكلوا تهديدا لـ"الهوية الفرنسية".

السؤال: ماذا عن سياسة فرنسا الخارجية، خصوصا 
بلد  ويف  االوسط،  الرشق  يف  الساخنة  البؤر  ازاء 
الخارجية  السياسة  يرسم  من  هو  الدولة  رئيس 

والدفاعية والقائد االعىل للقوات املسلحة؟
نيس  مدينة  مجزرة  تلت  التي  االسابيع  يف 
الساحلية يف متوز املايض، وقىض فيها 80 شخصا 
وجرح املئات، اصدر فيون كتابا بعنوان "االنتصار 
تقدميه  معرض  يف  االسالمية".  التوتاليتارية  عىل 
للكتاب، يف ترشين االول املايض ملوقع "اتالنتيكو" 
"نحن  كالتايل:  فلسفته  عرض  االخباري،  اليميني 
)الغرب( ال نواجه تهديدا عابرا بل حركة جامحة 
تهدف اىل السيطرة عىل قسم من العامل باللجوء 
تلجأ  انها  بل  توتاليتارية،  وطرق  ايديولوجيا  اىل 
الرشق  ابادة ضد مسيحيي  عمليات  ارتكاب  اىل 

واليهود الذين تريد طردهم من ارسائيل". 
"حرب  حصول  من  التحذير  اىل  فيون  ذهب 

عاملية ثالثة".
بناء عىل هذا التشخيص، يعترب فيون انه يتعني 
السوري وان  النظام  عىل فرنسا ان تنفتح عىل 
تتعاون معه يف الحرب عىل "داعش" واالرهاب. 
وهو يعرض الوضع كالتايل: "ليس يف سوريا سوى 
انه  يتقاتالن، وليس هناك ما يزعم  معسكرين 
جهة،  من  املعتدلة(.  )املعارضة  ثالث  معسكر 
توتاليتاري،  نظام  اقامة  اىل  يسعى  َمن  هناك 
هؤالء  اختار  وانا  النظام(  )اي  االخرون  وهناك 

االخرين". 
يذهب فيون اىل حد الدعوة اىل اقامة قناة اتصال 
ديبلوماسية مع النظام السوري، متهم الحكومة 
خالل  من  يشء"  اىل  تفيض  "ال  طريق  بسلوك 
الرئيس بشار  دعمها املعارضة ومطالبتها برحيل 
بقيت عىل هذه  طاملا  انه  من  كم حذر  االسد. 

السياسة "لن تحصل عىل اي نتيجة".
انطالقا من مبدأ "الواقعية السياسية"، فان مرشح 
اليمني يدعو اىل تعاون اكرب مع روسيا التي تشكل 
الداعم االكرب للنظام السوري باعتبار ان موسكو 
حليف يف محاربة االرهاب، وانها "حققت يف ستة 
اشهر ما مل يحققه التحالف الدويل بقيادة واشنطن 
رفع  مبدأ  عن  فيون  يدافع  فيم  سنتني".  خالل 
العقوبات التي فرضت عىل روسيا بسبب ضمها 
شبه جزيرة القرم، فانه يدعو االوروبيني والغربيني 
عموما اىل التفاهم والحوار مع موسكو من اجل 
منعها من "التوجه رشقا" اي التحالف مع الصني 

وابقائها اقرب اىل اوروبا.



4647
عدد 40 - كانون الثاني 2017عدد 40 - كانون الثاني 2017

مؤتمر
إطالق "مدّونة قواعد السلوك الخاصة باألمن العام"

اللواء إبراهيم: منظومة لترسيخ دولة القانون واملؤسسات
 يف اليوم العاملي لحقوق االنسان الذي يصادف يف 16 كانون االول من كل سنة، قررت املديرية العامة لالمن العام اطالق 

"مدونة قواعد السلوك الخاصة باالمن العام"، يف احتفال اقامته يف مقرها املركزي

نهاد  والبلديات  الداخلية  وزير  ممثل  حضور  يف 
العام  واملدير  الخوري  الياس  العميد  املشنوق 
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم واملمثلة الخاصة 
املتحدة سيغريد كاغ واملمثل  العام لالمم  لالمني 
االقليمي ملكتب املفوض السامي لحقوق االنسان 
يف الرشق االوسط وشمل افريقيا عبد السالم احمد 
ونواب اعضاء يف لجنة حقوق االنسان، اىل هيئات 
ديبلوماسية وقضائية وحزبية ونقابية ومنظمت 
اقليمية ودولية وممثلني عن القيادات العسكرية 
واالمنية ومديرين عامني وضباط يف االمن العام، 
باطالق  العام  لالمن  العامة  املديرية  احتفلت 

"مدونة قواعد السلوك الخاصة باالمن العام". 
بداية النشيد الوطني ثم نشيد االمن العام قبل ان 

يقدم عرض للوثيقة بعناوينها الكربى.
املفوض  ملكتب  االقليمي  للممثل  الكلمت  اوىل 
السامي لحقوق االنسان يف الرشق االوسط وشمل 
افريقيا عبد السالم احمد، مبديا رسوره لوجوده 
يف االحتفال، ناقال تحيات املفوض السامي لحقوق 
الفني  الدعم  تقديم  "ان  اىل  واشار  االنسان. 
معايري  يراعي  مبا  املدونة  هذه  لوضع  والتقني 
به  يقوم  عمال  ليس  الدولية،  االنسان  حقوق 
املكتب للمرة االوىل. فهو ذو خربة طويلة يف دعم 
الدول العربية، اال انه يعكس رغبة حقيقية من 
االمن العام يف تطبيق االلتزامات الدولية وحقوق 

االنسان الدولية".
وشدد عىل ان "االهم يف تبني هذه املدونة االلتزام 
الجهاز  هذا  اعمل  لجعل  والقانوين  االخالقي 
واالمن  الحدود  مراقبة  يف  وصالحياته  تتحسن، 
الوطني ومتابعة املعلومات تحت حكم وضوابط 
وركز  االنسان".  لحقوق  والدويل  اللبناين  القانون 
برغبة  انها جاءت  املدونة  اهمية هذه  "ان  عىل 

طوعية لالمن العام تعكس رؤيته املتطورة".
والضباط  اللجنة  اىل  وشكرا  تحية  احمد  ووجه 
"الذين عملوا عىل اطالق هذه املدونة النفتاحهم 
اليوم  مع  بالتزامن  االنسان  حقوق  تبني  عىل 
"هذه  ان  موضحاً  االنسان"،  لحقوق  العاملي 

املدونة تنص عىل ضوابط وسلوكيات يف التعامل 
الداخيل،  االمن  يف  كم  واالجانب،  املواطنني  مع 
التمييز  انسانية احرتاما لكرامتهم وعدم  معاملة 
واحرتام حكم  كان،  واخر الي سبب  بني شخص 
مكافحة  عىل  والتأكيد  التوقيفات  يف  القانون 
االتجار بالبرش، ومعاملة ضحاياه عىل انهم ضحايا 

وليسوا مجرمني".

ولفت اىل ان "مضمون املدونة يؤكد احرتام حرية 
التعبري والتعددية يف ما يغني هذا البلد، الن تبادل 
االعراف واالختالف يصب يف تعزيز الدميوقراطية". 
وقال: "ان هذا التصور الذي عكسته املدونة اىت 
ينقض نقطة مفادها ان االمن العام يتناقض مع 
العام  االمن  ان  اىل  يشري  تصورا  وليؤكد  الحرية، 
الفكر  حرية  تعزيز  يف  اساسيا  مساهم  سيكون 

االعراف  فتعددية  الفنية،  والترصفات  واالعالم 
والفكر ال تهدد االمن".

فلنساء  حقوق،  الحقوق  الصحاب  "كم  اضاف: 
عىل  تنص  ايضا  حقوق  ورجاله  العام  االمن 
حفظ  يف  وخربتهم  جهودهم  وتقدير  احرتامهم 
االمن، وهو حق من حقوق االنسان، وهذا جزء 
يحتم  مبا  والتفتيش  واالنضباط  االلتزام  آلية  من 

احرتامها من القيمني واملعنيني بها".
واعرب عن "الفخر بهذه الرشاكة مع االمن العام 
املكتب  قام  لذا  متبادلة،  التزامات  تحتم  التي 
بتقديم الدعم والتعامل ما سينعكس عىل دورات 
تدريبية للمدربني وزيارات ميدانية لالستفادة من 
تجارب االمم املتحدة"، امال يف "ان تنعكس هذه 
الرؤية املتنورة التي تبنتها املديرية العامة لالمن 
العام مزيدا من االحرتام لهذه املدونة ليكون االمن 

العام اكرث قربا من اصحاب الحقوق".
لالمم  العام  لالمني  الخاصة  املمثلة  تحدثت  ثم 
املتحدة سيغريد كاغ، فنوهت بعمل االمن العام، 
معتربة "ان هذا ليس الوقت السهل، لذا من املهم 
حمية لبنان من التوترات والتهديدات املحيطة ما 

يعد امرا ال بد منه".
االخرى،  الدول  غرار  لبنان عىل  "ان  اىل  واشارت 
حني   1948 عام  من  للنزوح  االكرب  الثقل  يحمل 
سنوات  منذ  استقبل  كم  الفلسطينيني  استقبل 
يغيب  ال  ان  يجب  "امر  انه  معتربة  السوريني"، 
عن بال احد، الن من الواجب االقرار بهذا العبء 
من الناحيتني االقتصادية والسياسية"، معربة عن 
تقديرها للبنان "الذي يحمل هذا العبء امللقى 

عىل عاتقه ويربطه بهواجس ومعضالت كثرية".
ولفتت اىل "ان االمن العام يتعامل مع اكرث الفئات 
املدونة  اعتمد هذه  "يكون  ان  يف  املة  ضعفا"، 
خطوة اوىل يف سلسلة عىل خارطة طريق يعمل 
بالتعاون مع  االمني  القطاع  لبنان الصالح  عليها 

االمم املتحدة".
 وشددت عىل ان "مدونة السلوك" "ليست هدفا، 
التطبيق. فنجاح هذه  اداة تساعد عىل  بل هي 
الخطوة ال يؤمن اال من خالل التطبيق". ونوهت 
تطبيق  يربهن  "ما  ابراهيم  عباس  اللواء  مبهنية 

حقوق االنسان".
وتطرقت كاغ اىل "آليات املساءلة املهمة لكل من 
العام  االمن  مهنئة  السلوك"،  مدونة  خرق  يريد 
عىل انشاء دائرة لحقوق االنسان، مشددة عىل ان 
مدونة السلوك "امر عميل وليس نظريا لتحقيق 

واكدت  االنسان".  حقوق  سياسات  يف  التقدم 
العام  االمن  دعم  يف  املتحدة  االمم  "استمرار 

والتعاون معه".
االحتجاز  ظروف  تحسني  "رضورة  عند  وتوقفت 
والتعذيب،  االعتباطي  التوقيف  ممرسة  وانهاء 
التعبري، خصوصا  احرتام حرية  اهمية  اىل  اضافة 

وان لبنان وقع عىل اتفاق وقف التعذيب". ورأت 
واضح  االنسان  وحقوق  االمن  بني  الرابط  "ان 
والطريق ال تزال طويلة"، مشرية اىل "امكان بذل 

جهود اكرث لتحقيق الهدف".
االنساين  النسيج  "بفضل  ان  مؤكدة  وختمت 

والقيادة اللبنانية ميكن تحسني الوضع".

وكانت كلمة اللواء ابراهيم قائال: "منذ تسلمي 
كان  العام،  لالمن  العامة  املديرية  يف  مهميت 
احد هواجيس وضع مدونة قواعد السلوك عىل 
يؤسس  جديد  اجتمعي  لعقد  صياغة  شكل 
لبناء الثقة بني اللبنانيني واملقيمني وعسكريي 
سيادة  قوامها  الرتب،  كل  من  العام  االمن 
االتفاقات  احرتام  الشفافية،  النزاهة،  القانون، 

احمد: مضمون املدونة 
يؤكد احترام حرية التعبير 

والتعددية في ما يغني لبنان

مقدم الحضور يف االحتفال.

اللواء عباس ابراهيم وممثل وزير الداخلية والبلديات العميد الياس الخوري.

املمثل االقليمي ملكتب املفوض السامي لحقوق االنسان يف 
الرشق االوسط وشامل افريقيا عبد السالم احمد يلقي كلمته.

واللواء ابراهيم.

واملمثلة الخاصة لالمني العام لالمم املتحدة سيغريد كاغ.



4849
عدد 40 - كانون الثاني 2017عدد 40 - كانون الثاني 2017

املشاركون يف االحتفال.

الدولية ومواثيقها، التي وقعها لبنان والتزمها".
بني  التي  السلوك  قواعد  مدونة  "ان  اضاف: 
ايديكم، تقوم عىل قيم قسمنا املكرس لبقاء لبنان 
وطنا نهائيا لجميع ابنائه، وبلدا للحريات والتنوع 
الثقافية  املكونات  بني  والتعايش  الدميوقراطي 
والروحية واالجتمعية. هدفها حمية لبنان عىل 
انشاء  مرسوم  عليها  نص  التي  املستويات  كل 
العام، لجهة الحفاظ عىل  العامة لالمن  املديرية 

مكافحة  الحدود،  مراقبة  العام،  والنظام  االمن 
وامللكيات  الحريات  حمية  والتجسس،  االرهاب 
للمواطنني  الخدمات  تأمني  والخاصة،  العامة 

واملقيمني من دون اي متييز".
عمل  اهمية  من  "انطالقا  ابراهيم:  اللواء  وقال 
لجهة  ان  وافراده،  ورتبائه  العام  االمن  ضباط 
الواجبات امللقاة عىل كاهلهم، او الصالحيات التي 
حددها القانون، واثرها املبارش عىل الفرد واملجتمع 
والدولة، كان حريا باملديرية العامة لالمن العام، 
االنسان  حقوق  مبادئ  ترسيخ  عىل  لحرصها 
التي ال  القانون، ان تصدر هذه املدونة  وسيادة 
متثل فقط تكرارا ملا ورد يف االعالن العاملي لحقوق 
بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  ويف  االنسان، 
املدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة 
لالمم املتحدة، بل تتضمن املبادئ والقوانني والقيم 
التي يجب ان تحكم سلوك عسكرييها، فضال عن 

الصفات التي يجب ان يتمتعوا بها".
ثقة  بناء  املدونة  لهذه  الهدف االساس  "ان  واكد 
بكل  اللبناين  واملجتمع  العام  االمن  بني  متبادلة 
موجهة  والفكرية،  والثقافية  الروحية  تعبرياته 
ومبارشتهم  سلوكهم  يف  ليلتزموها  عسكرييه  اىل 
ليطلعوا  واملقيمني  اللبنانيني  اىل  كم  مهمتهم، 
مع  تعاملهم  لهم يف  دليال مرشدا  وتكون  عليها، 
املديرية العامة لالمن العام ليتمسكوا بتطبيقها، 
يخالفوا  او  يتجاوزها  من  مبحاسبة  ويطالبوا 

مضمونها".
وقال: "ان شعار الدولة اآلمنة ال االمنية الذي اعمل 
عليه منذ تسلم مهميت، يقع يف منت هذه املدونة 
االنسان وكرامته وحقوقه، وتنظيم  لجهة حمية 
الن  وتحديده،  املقونن  العنف  استخدام  حاالت 
بالقدر  وقوانني،  ثقة  يستلزم  االمنة  الدولة  بناء 
حتى  والتقنيات،  املعدات  توافر  يستدعي  الذي 
يشعر املواطنون واملقيمون بانهم يف بيئة تصون 

كرامتهم وتحميهم يف آن".
وختم: "عىل الجميع ادراك ان هذه املدونة ليست 
ترفا طباعيا يضاف اىل مطبوعات املديرية العامة 
لالمن العام، بقدر ما هي منظومة قيم وضوابط 
القانون  دولة  لرتسيخ  حرفيا،  التزامها  ينبغي 
واملؤسسات القامئة عىل احرتام االنسان وحقوقه، 
وارساء مفاهيم العدالة والحق والخري عىل قاعدة 
احرتام الترشيعات الوطنية واملواثيق الدولية التي 

يلتزمها لبنان."
يف نهاية االحتفال كوكتيل.

كاغ: اعتماد املدونة 
خطوة على طريق اصالح 

القطاع االمني بالتعاون مع 
االمم املتحدة

"مدونة قواعد 
السلوك".

تكريم

كرمت بلدة الغازية املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم يف حفل 
حاليون وسابقون  ونواب  وزراء  الحاج طالل خليفة حرضه  دارة  اقيم يف 
ورجال دين، اىل ممثيل قيادات عسكرية وامنية وشخصيات ورؤساء بلديات 

ومخاتري وجمع من اهايل البلدة.
وتحدث اللواء ابراهيم متوجها اىل االهايل: "الغازية واسطة العقد بني عاصمة 
الجنوب وعمقه، جوهرة الساحل ولؤلؤة البحر. اهلها الطيبون من كرام 
الكون الذين جّدوا واجتهدوا ورادوا الدنيا. مل يخشوا مجاهل القارة السوداء 
يف مطلع القرن املنرصم، حيث كانت لهم حكايات تفوق ونجاح، رووها 
بالعرق املتصبب من الجباه، وخاطوها بانامل مبدعة، وسواعد تتقد عزما، 
وتحصنوا بالعقول الراجحة، واالرادات الخرية. وعادوا لينضموا اىل من ثبت 
يف هذه االرض املعطاء، فبنوا وشادوا وتوسعوا، ليساهموا يف اعالء مداميك 
هذه البلدة التي تعترب حصنا جنوبيا يعتز بانتمئه االيجايب اىل لبنان. هذا 
الوطن الذي يبقى رغم الويالت والنكبات، مقلع الرجال الرجال، املبدعني يف 

مجاالتهم، حتى ُحقَّ لنا ان نردد: هؤالء هم ابنايئ فجئني مبثلهم".

اضاف اللواء ابراهيم: "اننا نحل يف دارة العزيز الحاج طالل خليفة، وال نعترب 
انفسنا ضيوفا بل من اهل البيت، نظرا اىل العالئق الوثيقة التي تربطنا به 
الغازية وجوارها بكل عائالتهم. وهي  اىل  التي تشدنا  وبعائلته، واملحبة 
عن  املوروثة  التقاليد  باهداب  متمسكة  مؤمنة،  صميمة  لبنانية  عائالت 
اجداد واباء كرام، اعطوا هذه االرض بسخاء، ونسلوا ُولدا يرفعون الرأس 
هذه  عىل  الشكر  جزيل  نشكركم  املناقب.  وتعداد  املفاخرة  ساعة  عاليا 
الحفاوة البالغة، وهي ليست غريبة عن صاحب الدار الصديق الحاج طالل 
وعائلة خليفة، وال عن سائر ابناء الغازية االحباء التي تحتل يف قلبي مكانة 

ال تداىن، ومودة ما بعدها مودة".
وتحدث طالل خليفة فنوه بانجازات اللواء ابراهيم "الذي بحكمته وجرأته 
االستباقية  العمليات  خالل  من  التكفريية  العصابات  عىل  النرص  حقق 
وتفكيك الخاليا االرهابية وشبكات التجسس االرسائيلية، ما اعطى اللبنانيني 

مزيدا من االمن واالستقرار، ووفر عليه الكثري من الدماء والشهداء".
ثم كان تبادل للدروع التكرميية بني اللواء ابراهيم وآل خليفة. 

يف االستقبال.

والحاج طالل خليفة.

اللواء عباس ابراهيم متكلام.

تبادل الدروع.

اللواء عباس إبراهيم مكرَّمًا في الغازية: 
أبناؤها جعلوها حصنًا يعتّز بإنتمائه إلى لبنان
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يف  والتطوير  التخطيط  مكتب  رئيس  رشح 
فادي  العميد  العام  لالمن  العامة  املديرية 
التفاهم  العام" اهمية مذكرة  لـ"االمن  الخواجا 
وبرنامجها الذي يشمل وصل الدوائر االقليمية 
واملراكز الحدودية بعضها ببعض وباملديرية عرب 
شبكة "املايكروويف"، وتأمني امن شبكة االتصال 
بواسطة برامج امان متطورة. تبلغ قيمة املرشوع 

نحو ثالثة ماليني يورو، ميولها االتحاد االورويب.
الحدودية املراكز  يصل  انه  املرشوع  "اهمية   قال: 
باملقر االقليمية  والدوائر  العام  لالمن   التابعة 
 املركزي، من ضمن مرشوع االدارة املتكاملة للحدود
Integrated Border Management )IBM( 
 وذلك بربطها بشبكة "مايكروويف" رديفة للشبكة
 املوجودة حاليا، تخطيا لالعطال التي ميكن ان تؤدي
 اىل اعاقة العمل او تأخريه يف حال انقطاع االتصال
 عرب الشبكة الحالية، مع برامج متطورة تضمن ايضا

."امن شبكة االتصال وحميتها
 واوضح ان "الربط االريض بني مراكز االمن منجز 
سابقا، وهذا الربنامج هو مرشوع متكامل يستفيد 
منه االمن العام فقط دون بقية االدارات التي 
للحدود.  املتكاملة  االدارة  برنامج  من  تستفيد 

من احتفال توقيع مذكرة التفاهم.السفري عبد املوىل الصلح.جريوم ريبو غايار. العميد فادي الخواجا.هاردي رولينغ.

األمن العام يوّقع برعاية اإلتحاد األوروبي
مذكرة تفاهم لبرنامج املعلوماتية للحدود

مدة تنفيذ املرشوع رهن باملهل التي ستستغرقها 
الدراسة  تفاصيل  االورويب عىل  االتحاد  موافقة 
التي يضعها الخبري التقني االورويب املوجود يف 
لبنان حاليا ماريوس دمييرتو، وهو الذي سيرشف 
دائرة  من  ضباط  مع  املرشوع  تنفيذ  عىل 
اإلتصاالت عىل ان تقوم رشكة متخصصة برتكيب 
املعدات. تنسق دائرة االتصاالت يف املديرية مع 
الخبري االورويب، ولديها القدرة الالزمة لالرشاف 

عىل تنفيذ املرشوع".
لتطوير  الدويل  للمركز  االقليمي  املمثل  اما   
سياسات الهجرة يف لبنان والرشق االوسط السفري 
عبد املوىل الصلح، فتحدث اىل "االمن العام" عن 
سبب اقامة هذا الربنامج يف لبنان وما يهدف منه 
املركز: "هذا الربنامج من ضمن املرشوع الكبري 
الذي ينفذه  لبنان  املتكاملة للحدود يف  لالدارة 
املركز الدويل، ويؤمن دورا متكامال لكل االدارات 
املعنية بالحدود وتعاونها بعضها مع بعضها، من 
ودفاع  داخيل  وامن  وجيش  وجمرك  عام  امن 
مدين، عرب دورات تدريب متواصلة. وتم متويله 
حتى  املرشوع  الستكمل  االورويب  االتحاد  من 
عام 2018، واضيف اليه االن موضوع االتصاالت 

ببعضها، وهو  العام بعضها  االمن  وربط مراكز 
امر مهم جدا، وقد سبق ان طلبه اللواء عباس 
ابراهيم عام 2013 من االتحاد االورويب، وسيتوىل 
ومدة  اوروبيون،  خرباء  الربط  برنامج  تنفيذ 
يتضمن  النه  تقريبا،  عام  بنحو  تقدر  التنفيذ 
تقنيات وتركيب اجهزة حديثة متطورة، مقدمة 
عرب املركز الدويل من االتحاد االورويب، كم قدم 
لالمن  املزورة  املستندات  لكشف  اجهزة  سابقا 
العام يف املطار مثال وغريه من مرافق حدودية". 
 واشار اىل ان الخرباء االوروبيني "معجبون جدا 
الحدود،  ضبط  يف  العام  االمن  تقنية  بفعالية 
وكشف التزوير يف وثائق السفر، وقد تجىل ذلك 
امن  الدويل حول  املركز  الذي عقده  املؤمتر  يف 
وثائق السفر البيومرتية، وهذا ما شجعهم عىل 
مواصلة العمل ملزيد من تطوير اداء االمن العام 

يف عملية ضبط الحدود".
امن  مبوضوع  االورويب  االهتمم  سبب  عن 
الحدود يف لبنان؟ قال السفري الصلح: "اهتممنا 
قديم مبا يقوم به االمن العام، والتعاون قائم منذ 
كثرية  امور  وتعاونا سويا يف  عام 2005، وسبق 
منها انجاز مركز توقيف االجانب املخالفني الذي 

كان يعاين اكتظاظا كبريا، وتسهيل سفرهم بعد 
انقضاء محكومياتهم. هناك برامج تعاون اخرى 
موضوع  منها  لبنان  وبني  االورويب  االتحاد  بني 
حقوق االنسان، وموضوع الهجرة غري الرشعية 
واالعتداء عىل القارصات. مشاريعنا قامئة مع كل 
االجهزة الحكومية، وهناك مرشوع جديد نقيمه 
مع الجيش يف قاعدة رياق الجوية القامة قاعة 
اىل  املتدربني  احضار  بدل  وتدريب  محارضات 

بريوت".
ممثلون  التفاهم  مذكرة  توقيع  حرض  وكان 
االملاين  الدعم  ومركزي  االورويب  االتحاد  عن 
سياسات  لتطوير  الدويل  واملركز  والدامناريك 
الهجرة، اىل ممثلني عن قيادة الجيش واملديرية 
العامة  واملديرية  الداخيل  االمن  لقوى  العامة 

للجمرك واملديرية العامة للدفاع املدين. 
والقى العميد الخواجا كلمة املدير العام لالمن 
العام اللواء عباس ابراهيم، فقال: "توقيع مذكرة 
التفاهم لتنفيذ نظام املعلوماتية الدارة الحدود، 
امنا يكرس ما سعت اليه املديرية العامة لالمن 
العام لجهة مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي، 
كرضورة مقرونة بالجهد البرشي والعقل، ووفقا 
للخطة التي وضعتها منذ عام 2012 يف سياق 
توطيد  جانب  اىل  واالمن،  االستقرار  تعزيز 
بحكم  كرشيك  األورويب  االتحاد  مع  العالقة 
الجغرافيا او ما يطلق عليه دول حوض البحر 
الثقافية  العالقات  عن  فضال  املتوسط،  االبيض 

الضاربة يف التاريخ".
االخرية،  السنوات  يف  معا  "اكتشفنا  اضاف: 
الحاجة املشرتكة اىل طرق ووسائل عمل حديثة، 
واىل مقاربات جديدة العادة تحديد االولويات 

بعد التغيريات الجذرية التي طرأت واستجدت 
بفعل االضطرابات والحروب، وظهور موجات 
برشية تتوق اىل الهجرة هربا من العنف والنار 
التي اتت عىل دول عدة. لذلك فإن املذكرة تأيت 
الدول  وسيادة  القانون  حكم  مبادئ  لتثبيت 
عن  تعرب  امنا  املذكرة  فان  لهذا  اراضيها.  عىل 
اكرث  رشاكة  لتطوير  متبادلة  ورضورة  مصلحة 
فاعلية، مبا يؤمن مصالحنا التي تتضمن تعزيز 
الدميوقراطية وحقوق  العاملية يف مجال  القيم 
القانون، وبالتوازي مع ترسيخ  اإلنسان وحكم 
وعي  ضمن  من   ، سياسية  كاولوية  االستقرار 
جاد ومسؤول ملعنى الجوار والرشاكة بني لبنان 

واالتحاد االورويب".
وقال: "تربز اآلن الحاجة اكرث من اي وقت مىض 
اىل تكثيف التعاون يف ما بيننا لضمن التنقل اآلمن 
والقانوين والرشعي، ومعالجة مسائل الهجرة غري 
النظامية واالتجار باالشخاص، وهذا هو الهدف 
تأمني االدوات واملوارد  املهم جدا  املنشود. من 
والتقنيات، ونظم الربمجة املتوافرة بشكل اكرث 
تالؤما مع مشاركة او رشاكة اكرب من دول االتحاد 
اقتناع  مع  خصوصاً  للعالقات،  كاطار  االورويب 
مشرتك بلورته االحصاءات العلمية الجادة لكون 
الفقر وعدم املساواة والشعور بالظلم والفساد 
والتنمية  االقتصادية واالجتمعية الضعيفة هي 

من اسباب موجات الهجرة وعدم االستقرار".
كم تحدث ممثل مفوضية االتحاد االورويب يف 
بريوت جريوم ريبو غايار، فقال ان مرشوع نظام 
املعلوماتية الدارة الحدود هو "مرشوع طموح 
من شأن التنفيذ الناجح له ان يقدم للبنان نظاما 
ما  السفر،  وثائق  يف  للتدقيق  عالية  تقنية  ذا 

يسمح بالتحديد الفعال لالرهابيني واملهاجرين 
ويف  الصفة،  ومنتحيل  واملجرمني  الرشعيني  غري 
املسافرين الرشعيني  الوقت ذاته ترسيع حركة 
ومساعدة املسافرين االكرث عرضة للخطر. وان 
التنفيذ الناجح لنظام املعلوماتية سيتيح لالمن 
العام العمل باملستوى ذاته لنظرائه االوروبيني 

او حتى مستوى اعىل".
بني  الثقة  تراكم  عن  الصلح  السفري  وتحدث 
الرنامج".  تنفيذ  اتاح  "ما  العام  واالمن  املركز 
بانجازات  باعتزاز  واشعر  فخور  "انني  وقال: 
االمن العام، الذي يعمل عىل رفعة شأن بلدنا 
عىل املستوى الدويل وللحفاظ عىل امنه واحرتام 

وثيقة سفر مواطنيه".
رولينغ  هاردي  السيد  الربنامج  منسق  ورشح 
اىل خمسة  "ينقسم  انه  فقال  الربنامج،  طبيعة 

مجاالت عمل هي:
• توريد معدات االتصال والربمجيات واملعدات 

املادية.
• حشد الخربات التقنية الرامية اىل تركيب نظام 
املعلوماتية الدارة الحدود وتنفيذه، مبا يف ذلك 

اجراء الدورات التدريبية والزيارات الدراسية.
• صياغة اجراءات التشغيل املوحدة وتطبيقها.

• تقديم الحلول مع الوكاالت الحدودية و/ او 
القطاع الخاص.

العام  الوعي  برفع  متعلقة  نشاطات  تنظيم   •
والرتويج االعالمي للمرشوع".

واوضح ان نظام املعلوماتية "ُيفرتض ان ُيستكمل 
يف نهاية كانون االول )املايض(، وانه سوف يتم 
توظيف خبريين متخصصني يف مجال تكنولوجيا 

املعلومات احدهم لبناين واالخر اورويب".

تم منتصف الشهر املايض توقيع مذكرة تفاهم حول نظام املعلوماتية الدارة الحدود بني املديرية العامة لالمن العام واملركز 
الدويل لتطوير سياسات الهجرة ICMPD، من ضمن برنامج التعاون القائم بينهام الذي بدأ عام 2013 برعاية االتحاد 

االورويب ومتويله وارشافه

مؤتمر
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نظّم فريق عمل مكتب املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة )ICMPD(  مؤمترا يف بريوت يف 6 كانون االول و7 منه بعنوان 
"امن وثائق السفر"، يف اطار مرشوع االدارة املتكاملة للحدود يف لبنان، املمول من االتحاد االورويب، بهدف تسليط الضؤ عىل 

الوضع القائم عند الحدود اللبنانية، والتحديات املاثلة امام تطبيق املرشوع واالنجازات والدروس املستخلصة يف هذا املجال

اجرى فريق عمل مكتب املركز الدويل لتطوير 
يف  عدة  ومؤمترات  دورات  الهجرة  سياسات 
حول  افريقيا  وشمل  املتوسط  حوض  دول 
بهدف  السفر،  وثائق  وامن  الهجرة  مسائل 
املضيفة  واملجتمعات  الدول  اداء  تحسني 
للمهاجرين والحد من التفلت االمني، وضبط 

الحدود وفق املعايري الدولية واالنسانية.
  بدأ تطبيق مفهوم االدارة املتكاملة للحدود 
للمفوضية  الخارجي  التعاون  اطار  يف 
االوروبية يف منطقة غرب البلقان عام 2002. 
مهمة  انجازات  تحقيق  تم  الحني  ذلك  منذ 
دروس،  واستخالص  عدة  تحديات  ومواجهة 
واصبح لبنان عام 2012 اول دولة يف الرشق 
افريقيا تستفيد من مرشوع  االوسط وشمل 

ادارة الحدود.
التي  واملداخالت  املؤمتر  اهمية  تكمن 
الطرق  احدث  استكشاف  يف  فيه،  حصلت 
والتطورات يف مجال حفظ امن وثائق السفر 
والهوية الشخصية واستخدام قواعد البيانات 
والتحقيق يف وثائق السفر، حيث ان عددا من 
املنظمة  الجرمية  فيها  مبا  االجرامية  االنشطة 
واالعمل االرهابية تعتمد تزوير هذه الوثائق 
انه  يف  اهميته  تكمن  كم  عملياتها.  ملمرسة 
يؤمن فرصة لعرض او تبادل االفكار والوسائل 
بهدف  الحدود،  عند  الفعالة  الحلول  وايجاد 
السفر وعمليات صدورها  وثائق  امن  ضمن 
من  للحد  الدولية  املعايري  مع  يتمىش  مبا 
وكشف  التزوير  عمليات  وقف  او  تزويرها، 

املزوين.
خرباء  االهمية حضور  من  مزيدا  اضفى  كم 
اوروبية  دول  من  اجانب  تزوير  كشف 
رومانيا،  بولندا،  هولندا،  املانيا،  )بريطانيا، 
التزوير  كشف  خرباء  اىل  قربص(  بلغاريا، 

مؤتمر
غاصب مختار

مؤتمر "أمن وثائق السفر" في بيروت:
مكافحة التزوير والهجرة غير الشرعية

يف  وضباط  العام  لالمن  العامة  املديرية  يف 
االجهزة االمنية االخرى تابعوا دورات كشف 
تزوير وثائق السفر، اضافة اىل تقديم الخرباء 
مداخالت يف مجال خربتهم يف كشف التزوير.

 اما الهدف االسايس للمؤمتر، فتبادل الخربات 
من  يزيد  ما  املشاركني  الخرباء  بني  ما  يف 

معارفهم وخربتهم يف مجال عملهم هذا.
وقال مدير برنامج ادارة الحدود والتأشريات يف 
املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة السيد 
بوروت ارزين يف رسالة وجهها اىل املؤمتر ان 
وامنها،  الوثائق  تحسني سالمة  الرضورة  "من 

لذلك يؤمن املؤمتر فرصة الستشكاف احدث 
التطورات يف مجال امن الوثائق وامن الهوية 
واستخدام قواعد البيانات والتحقيق يف وثائق 

السفر".
الجيش  قيادة  عن  ممثلون  املؤمتر  يف  شارك 
واملديرية العامة لالمن العام واملديرية العامة 
لقوى االمن الداخيل وادارة الجمرك اللبنانية، 
اىل ممثلني عن وكاالت ادارة او ضبط الحدود 
افريقيا  وشمل  االوسط  والرشق  اوروبا  يف 
والرشطة االوروبية والوكالة االوروبية ملراقبة 

الحدود "فرونتكس".
افتتح املؤمتر مدير املرشوع يف بريوت السيد 
اهداف  فيها  رشح  بكلمة  جونسون  فيل 
املؤمتر، وتضمن عروضا ومداخالت وجلسات 
الخرباء  للمشاركني  ومالحظات  نقاشات 
التزوير  حاالت  حول  واالوروبيني  اللبنانيني 
وانتحال الصفة املعتمدة واملكتشفة واساليب 

كشفها.
من  بومهوف  خريتون  فهم:  املتحدثون  اما 

هولندا، ياتسيك تشونيل من بولونيا، سالفكا 
تشوبارسكا من بلغاريا، فاسيل اونيموليه من 
بريطانيا، يان- كريستينيل نيغرو من رومانيا، 

ممثل وكالة "فرونتكس" الديسالف كوريت.
ركز املتحدثون االوروبيون عىل تجارب بالدهم 
التزوير والتهريب. وتبني ان اكرث  يف مكافحة 
من 80% من حاالت تزوير الوثائق قادمة من 
تركيا واليونان ومن جنسيات مختلفة عربية 

وكيفية  العام،  االمن  ضبطها  التي  الصفة 
ووثائق  جوازات  ومنها  التزوير،  حصول 
شخصية سورية مزورة بتقنية عالية ومعدات 
عالية الجودة بحيث تحتوي الوثائق عىل كل 
احصاءات  مقدما  قال،  كم  االمنية  العالمات 

دقيقة حول الحاالت التي تم ضبطها. 
املؤمترون  اليها  توصل  التي  الخالصات  اما 

فهي: 
• اهمية املؤمتر يف تبادل اآلراء واملعارف بني 
لقاءات  من  املزيد  اجراء  واهمية  الخرباء، 

كهذه دوريا بني الخرباء.
الوثائق  امن  مجال  يف  االورويب  االهتامم   •
يتمثل يف رضورة  لبنان،  سيم عىل صعيد  ال 
تطوير دور االجهزة االمنية يف هذا املجال، ال 
سيم املديرية العامة لالمن العام التي اثبتت 
تعاظم دورها ونجاحها الكبري يف مجال ضبط 
مينع  ما  مزورة،  مستندات  استخدام  حاالت 
اىل دول ال  بها  او دخولهم  مغادرتهم  امكان 

سيم االوروبية منها.

 وقال مدير املرشوع السيد جونسون لـ"االمن 
اهميته وسبب  املؤمتر حول  العام" يف ختام 
انعقاده يف لبنان تحديدا: "امن الوثائق مهم 
مبارشة  ويصب  االهمية،  يف  غاية  بل  جدا 
غري  والهجرة  االرهاب  مكافحة  هدف  يف 
ايضا  مهم  وهو  املنظمة،  والجرمية  الرشعية 
وهي  لبنان.  ومن  دوليني  خرباء  يضم  ألنه 
التفاصيل  املعلومات ومناقشة  لتبادل  فرصة 
السفر  وجوازات  الوثائق  بضبط  املتعلقة 
يف  التزوير  طبيعة  اكرث  نفهم  ويك  املزورة، 
بينها،  تواصل  شبكة  وخلق  املشاركة  الدول 
الن هذه الدول تعرف اهمية العمل املشرتك 
ال الفردي الذي ال يؤدي اىل النتيجة املتوخاة 

يف مكافحة التزوير". 
اضاف: "اما سبب عقد املؤمتر يف لبنان، فهو 
ان املكتب االقليمي للرشق االوسط وشمل 
لبنان،  يف  موجود  الدولية  للمنظمة  افريقيا 
اقليمي  موضوع  الوثائق  امن  وموضوع 
فقط.  لبنان  ال  املجاورة  الدول  يهم  اسايس 
لبنان بلد مهم بالنسبة اىل عملنا يف املنطقة 
ويف اوروبا. كم ان املؤمتر مثابة منصة لجمع 
اوروبا  او  لبنان  املنطقة سواء يف  الرشكاء يف 
ان  عدا  افريقيا.  وشمل  االوسط  الرشق  او 

لبنان هو البلد االجمل".
جونسون:  السيد  قال  املؤمتر  خالصات  عن 
تبادل  اهمية  هي  االبرز  "الخالصة 
ذلك  تحقق  وقد  الحضور  بني  املعلومات 
مهتمون  االوروبيون  والرشكاء  كبرية،  بنسبة 
ويعرفون  يفهمون  ألنهم  باملؤمتر  جدا 
اىل  نظرا  لبنان  يف  الحدود  ضبط  كيفية 
اوروبا.  يف  االمن  وعىل  الهجرة  عىل  تأثريها 
اهمية  ايضا  يعلمون  االوروبيون  الرشكاء 
والهجرة  االرهاب  مكافحة  يف  ودوره  لبنان 
الخالصات  ان احدى اهم  غري الرشعية. كم 
بافكار  الخروج  يف  تكمن  العملية  والنتائج 
تخطي  ومساعدته عىل  لبنان  لدعم  جديدة 
ملسنا  لقد  الصعيد.  هذا  عىل  مشكالته 
مفتوحة  شهية  هناك  ان  املؤمتر  خالل  من 
لتنظيم هذا النوع من املؤمترات واملبادرات، 
ايضا  بل  فقط،  االوروبيني  الرشكاء  مع  ليس 
من  النوع  بهذا  مختصة  تجارية  مع رشكات 

املؤمترات واالهتممات".

والرائد زاهر يحيى.املشاركون يف املؤمتر. رئيس فريق الخرباء التقنيني فيل جونسون متكلام.

وافريقية وآسيوية، وابدوا اعجابهم مبا انجزه 
لبنان عىل صعيد مكافحة تزويرالوثائق.

تناولت مداخلة ممثل املديرية العامة لالمن 
مادة  ومدرب  التدريب  دائرة  رئيس  العام 
آلية  يحيى رشح  زاهر  الرائد  الوثائق  كشف 
اصدار االمن العام جوازات السفر البيومرتية 
فيها  الخاصة  االمنية  والعالمات  وانواعها، 
الطلب  تقديم  لحظة  من  مخترصة،  بصورة 
املديرية  اىل  ووصولها  االقليمية  املراكز  يف 
اىل  تسليمها  ثم  ومن  واصدارها،  املركزية 
اصحابها شخصيا، واخذ البصمة مرة ثانية من 
عرض  كم  العالقة.  صاحب  من  التأكد  اجل 
دور االمن العام يف التدقيق يف جوازات السفر 
واملعابر  الحدود  عند  االخرى  السفر  ووثائق 
اضافة  منه،  والخارجني  لبنان  اىل  للداخلني 
الوثائق  العام يف كشف  اىل عرض دور االمن 
املزورة ومهمت شعبة امن الوثائق يف املطار. 
واستعرض مستعينا بالصور والرشائح املصورة 
وانتحال  التزوير  حاالت  بعض  بالتفصيل 

عدد قليل جدا من 
املزورين يدخل الى اوروبا 

مباشرة من لبنان

االوروبيون يعرضون 
تجارب بالدهم في 

مكافحة التزوير
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مركز أمن عام تبنني اإلقليمي:
مظلة أمنية وتوفير مشقات اإلنتقال

فرضت ظروف االحتالل االرسائييل يف املايض عىل مركز امن عام بنت جبيل االقليمي 
االنتقال اىل بلدة تبنني. بعد التحرير عاد املركز اىل بنت جبيل وبقيت فيه شعبة تتبع 
له يف تبنني مهمتها انجاز جوازات السفر فقط. عام 2011، اتخذ قرار باستحداث مركز 

امن عام تبنني االقليمي الذي حل مكان الشعبة

مركز  حققها  عدة  وادارية  امنية  انجازات 
امن عام تبنني االقليمي منذ استحداثه حتى 
معاملة،  الف  مئة  من  اكرث  امتام  من  اليوم. 
مطلوبني  شخصا   75 عىل  القبض  القاء  اىل 
مبوجب مذكرات قضائية، وصوال اىل توقيف 
ارهابية  العمل  بالتحضري  ضالعني  اشخاص 

وغريها.
"االمن العام" التقت رئيس مركز امن عام تبنني 
االقليمي النقيب الياس ارناؤوط الذي استهل 
بها  يضطلع  التي  باملهمت  بالتعريف  حديثه 
العام،  االمن  مراكز  بكل  "اسوة  قائال:  املركز 
يضطلع هذا املركز بانجاز املعامالت االدارية 
لالمن  العامة  للمديرية  القوانني  توليها  التي 
العام، والقيام باملهمت املنوطة بها كضابطة 
وتوقف  الجرائم  انواع  كل  تالحق  عدلية 

املجرمني يف ارشاف القضاء املختص".

تحقيق
الشدياق منير 

mounirchidiac2014@gmail.com

رافقت  او  سبقت  التي  الظروف  هي  ما   ■
استحداث املركز؟

وعىل  تبنني،  بلدية  بدأت   2010 عام   □
رأسها االستاذ نبيل فواز رئيس اتحاد بلديات 
القلعة، تسعى اىل استحداث مركز امن عام 
شعبة  من  بدال  تبنني  بلدة  ضمن  اقليمي 
ضمنها،  موجودة  كانت  التي  الجوازات 

االقليمي،  جبيل  بنت  عام  امن  ملركز  وتتبع 
يتكبدون  املنطقة وسكانها  اهايل  ان  باعتبار 
جبيل  بنت  اىل  ونفقاتها  االنتقال  مشقات 
النجاز معامالتهم، غري الجوازات. فكان دعم 
النواب  مجلس  رئيس  من  للمرشوع  كامل 
العام  واملدير  البلدة  ابن  بري  نبيه  االستاذ 
وفاعليات  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن 
االول  ترشين  يف  املدين.  ومجتمعها  املنطقة 
تبنني  عام  امن  مركز  افتتاح  تم   2011 لعام 
وهو  الشعبة.  محل  حل  الذي  االقليمي 
الثانية  الجنوب  عام  امن  دائرة  اداريا  يتبع 

ومقرها يف النبطية.

اهايل  عىل  استحداثه  وقع  كان  كيف   ■
املنطقة؟

□ ترحيب عارم رافق افتتاح املركز، كونه من 
جهة اوىل يساهم يف تعزيز االمن واالستقرار 
االخرى.  االمنية  القوى  اىل جانب  فاكرث  اكرث 
يقارب  ما  اهايل  عىل  يوفر  ثانية  جهة  ومن 
واجانب،  لبنانيني  فيها  واملقيمني  بلدة،   24
نفقات ومشقات االنتقال اىل مركز امن عام 
بنت جبييل، وهو اقرب مركز امن عام لهم 

سابقا، النجاز معامالتهم. 

االداري  نطاقه  يشملها  مناطق  اي   ■
والجغرايف؟

فرون  بلدة  من  الجغرايف  نطاقه  ميتد    □
بلدة  من   . جنوبا  رشاف  بلدة  حتى  شمال 
غربا.  وياطر  كفرا  بلديت  حتى  رشقا  شقرا 
لقضاء  تابعة  منها   20 بلدة   24 يضم  وهو 
كفرا،  حاريص،  تبنني،  هي:  جبيل  بنت 
الجبل،  عيتا  حداثا،  رشاف،  رصبني،  ياطر، 
شقرا،  برعشيت،  الجميجمة،  البطيخ،  صفد 
خربة سلم، السلطانية، ديرانطار، كفردونني، 
و4  فرون.  الغندورية،  قالويه،  برج  قالويه، 
تابعة لقضاء مرجعيون هي: قربيخا،  بلدات 

مجدل سلم، تولني، الصوانة.

■ ماذا عن مبنى املركز؟
ناحية اوىل بوقوعه يف منطقة  يتميز من   □
البلدات  اىل  بالنسبة  تقريبا  الوسطية  تبنني 
التابعة له اداريا. من ناحية ثانية، بوجوده يف 
رسايا تبنني الحكومية التي تضم مكاتب عدد 
من الوزارات واالدارات العامة، ما يسهل عىل 
االخرى يف  الرسمية  معامالته  انجاز  املواطن 
ومكاتبه مجهزة  واسعة،  واحد. مساحته  آن 
والتقنية،  اللوجستية  التجهيزات  باحدث 
بحيث يضم  20 كونتوارا مخصصة الستقبال 
للمركز  االداري  العمل  يراعي  املعامالت. 

اعىل معايري الخدمة العامة. 

عدة  مدارس  زيارة  االعالم  يف  تابعنا   ■
للمركز، ماذا تخربنا عن ذلك؟

ادارة  قامت  االستقالل،  عيد  مناسبة  يف   □
الشويريات  للراهبات  جورج  السان  ثانوية 
الباسيليات يف تبنني بزيارة مركزنا عام 2015 
بهدف  التالميذ،  من  كبرية  مجموعة  برفقة 
املهمت  عىل  التالميذ  واطالع  معايدتنا 
وقدم  العام.  االمن  بها  يقوم  التي  الوطنية 
لشعار  الورود  من  مجسم  التالمذة  الينا 
فعلت  كذلك  بانفسهم.  العام صنعوه  االمن 
تبنني  يف  النموذجية  الفرح  مدرسة  ادارة 
ايضا،  االستقالل  عيد  مناسبة  يف   2016 عام 
للعلم  مجسم  تالمذتها  الينا  قدم  حيث 
وذلك  الورود،  من  بانفسهم  صنعوه  اللبناين 
وتقدير.  محبة  وعربون  معايدة  مثابة 
كم  لدينا،  طيبا  اثرا  تركتا  الزيارتان  هاتان 
كونهم  والتالمذة،  املدرستني  ادارات  لدى 
للتالمذة  الوطنية  التنشئة  اطار  يف  يندرجان 
املؤسسات  الوطني بني  من جهة، واالنصهار 
تسهر  التي  العام  االمن  ومؤسسة  التعليمية 

عىل امن الوطن واملواطنني من جهة ثانية.

منذ  املركز  يف  تحققت  انجازات  من  ■ هل 
افتتاحه حتى اليوم؟

وادارية  امنية  انجازات  مثة  بالطبع.   □
وتقنية عدة تحققت، نذكر منها:

مختلفة،  جنسيات  من  اشخاص  توقيف   -1
يف  لضلوعهم  للقضاء  مطلوبني  وتوقيف 
التزوير  القتل،  كالرسقة،  متنوعة،  جرائم 

النار  اطالق  املخدرات،  مزور،  واستعمل 
وغريها. متت احالتهم عىل املراجع القضائية 
ارشاف  يف  معهم  التحقيق  بعد  املختصة 

العامة. النيابة 
والتقنيات  املعدات  بكل  املركز  تجهيز   -2
واطالق  البيومرتية،  الوثائق  النجاز  الالزمة 
البيومرتي  السفر  جواز  مرشوع  يف  العمل 
للعرب  البيومرتية  االقامات  للبنانيني، 
البيومرتية  السفر  وثائق  واالجانب، 

نستعد  لبنان.  يف  الالجئني  للفلسطينيني 
حاليا لبدء انجاز االقامات البيومرتية للرعايا 

السوريني يف وقت قريب.
شؤون  مكتب  مع  بالتنسيق  متكنا   -3
اشخاص  توقيف  من  املديرية  يف  املعلومات 

ضالعني يف التحضري العمل ارهابية.
النطاق  ضمن  االمنية  الدوريات  تكثيف   -4
االداري لعمل املركز صيفا وشتاء، ما ساهم عىل 

نحو ملحوظ يف خفض عدد الجرائم املرتكبة.

النطاق االداري 
والجغرافي للمركز 

يشمل 24 بلدة

مراجعة املعامالت.رئيس مركز امن عام تبنني االقليمي النقيب الياس ارناؤوط.

مبنى املركز.
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العام"  "االمن  اىل  فواز  نبيل  القلعة  بلديات  اتحاد  رئيس  تحدث 
عن اهمية افتتاح مركز امن عام تبنني االقليمي، موجها التحية اىل 
العام،  العامة لالمن  ابراهيم ومشيدا بدور املديرية  اللواء عباس 

واصفا اياها باملؤسسة النموذجية بكل املقاييس. 
وعسكرييه  العام  االمن  ضباط  اداء  ان  تقال  حق  "كلمة  اضاف: 
يستحق كل التقدير ملا يتحلون به من االحرتام واللياقة والتهذيب 
الرصانة  يف  قدوة  يشكلون  انهم  املواطنني.  مع  تعاملهم  يف 
الراقي الذي نأمل يف ان ينسحب عىل  واالخالق والعمل االداري 
كل املؤسسات الرسمية يف لبنان. استحداث مركز امن عام تبنني 
االقليمي خفف عىل ابناء بلداتنا مشقة االنتقال اىل مركز امن عام 
معامالتهم.  النجاز  سابقا،  لهم  عام  امن  مركز  اقرب  جبيل،  بنت 
اىل  سعوا  الذين  لكل  بالشكر  اتوجه  يك  الفرصة  اغتنم  وهنا  
نبيه  االستاذ  النواب  استحداثه، وعىل رأسهم دولة رئيس مجلس 
بها.  نفخر  كبرية  قامة وطنية  يشكل  الذي  البار  البلدة  ابن  بري، 
رجل  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  اىل  كذلك 

املهمت الصعبة، ورجل املؤسسات الذي يفخر به كل مواطن".

■ هل من تعاون بني االتحاد ومركز امن عام تبنني االقليمي؟
كاتحاد وكبلديات  بيننا  دائم ومتواصل  الوثيق  التعاون  بالطبع   □
مع مركز امن عام تبنني االقليمي. وقد تعاونا اخريا عىل انجاز ملف 
احصاء الوافدين السوريني املقيمني والعاملني ضمن نطاق االتحاد.

 
■ كيف تعرفنا ببلدتك تبنني واتحاد بلديات القلعة؟

بالتعايش  □ تقع تبنني عىل سفوح تالل جبل عامل. وهي تتميز 
االسالمي املسيحي بني اهلها منذ القدم . تشتهر بقلعتها التي بناها 
الف   25 مساحتها  تبلغ  حيث  لبنان  قالع  اكرب  وهي  االراميون  
مرت مربع. ارض تبنني ترسو عىل ينابيع لها رواياتها الشيقة.  تبلغ 
البحر  ترتفع عن سطح  مربع.  الف مرت  مساحتها 7 ماليني و477 
حواىل 670 مرتا. تبعد عن العاصمة بريوت 110 كلم، وعن مدينة 
صور حواىل 30 كلم . يبلغ عدد سكانها املحليني، اي غري املغرتبني، 
3000 نسمة مقيمني شتاء، ونحو 12000 نسمة يف الصيف. يشتهر 
دولة  انجبت  انها  فخرا  ويكفيها   والثقافة،  للعلم  بحبهم  اهلها 
الرئيس نبيه بري. اما يف ما خص اتحاد بلديات القلعة، فيضم اليوم 
الرامية،  ياطر،  كفرا،  حاريص،  الجبل،  عيتا  تبنني،  هي:  بلدية   12
السلطانية، دير انطار، الجميجمة، صفد البطيخ، قلواي، كفردونني.

■ هل متكنتم من تحقيق انجازات عىل صعيد بلدية تبنني؟
لها  التحضري  يتم  واخرى  تحققت،  وكبرية  كثرية  انجازات   □
خصوصا وان تبنني تهدمت بنسبة %35 بفعل حرب عام 2006. 

من ابرز ما تحقق حتى اليوم، نذكر:
• اعادة تأهيل رسايا تبنني الحكومية. 

املوجودة  الرسمية  واملؤسسات  االدارات  مراكز  كل  توسيع   •
ضمنه. 

• تشييد مركز ثقايف بالتعاون مع مجلس االمناء واالعامر واملرصف 
االسالمي. 

مجلس  مع  بالتعاون  الرتبوي،  بري  نبيه  الرئيس  مجمع  تشييد   •
الجنوب. 

• استحداث ملعب ريايض. 
• انشاء معمل للرصف الصحي بتمويل من الصندوق الكويتي. 
• االنتهاء من مرشوع تأمني الطاقة الكهربائية للبلدة 24 /24.  

اهم  من  فاصبح  الحكومي،  تبنني  مستشفى  تأهيل  اعادة   •
املنطقة.  مستشفيات 

• تأهيل معظم الطرق العامة والداخلية.
مع  بالتعاون  االثرية  تبنني  قلعة  تأهيل  اعادة  دراسة  انهينا   •
جهات محلية ودولية، وستنطلق ورشة ترميمها يف شباط 2017. 
فضال عن انه يتم التحضري الطالق  مشاريع اخرى سيعلن عن كل 

منها يف حينه.

رئيس إتحاد بلديات القلعة:
تعاون دائم بني االتحاد ومركز االمن العام

رئيس اتحاد بلديات القلعة نبيل فواز.
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األمن العام يعزّز ثقافة األمنين اإلجتماعي واإلقتصادي
تنظيم العمالة األجنبية مسؤولية وطنية شاملة

أبحاث

يعطي القانون الدويل االجانب حق العمل واملساواة مع مواطني الدولة. يف املقابل، 
يعطي كل دولة، سندا اىل مبدأ السيادة، حق تحديد حجم العاملة االجنبية ونوعها 
عىل اراضيها مبا يتناسب مع مصالحها. العاملة االجنبية نعمة ما دامت توقفت عند 

حدود الحاجة، فاذا تخطتها تتحول اىل نقمة تهدد االمنني االجتامعي واالقتصادي 

اقىص  العام  لالمن  العامة  املديرية  اتخذت 
التي  الصالحيات  بحسب  املمكنة،  االجراءات 
العملة  لجبه  النافذة،  القوانني  اياها  متنحها 
تبقى رضورة  لبنان.  يف  الرشعية  غري  االجنبية 
ووضع  تعديلها،  او  قوانني  من  يلزم  ما  سن 
الوزارات  كل  جهود  وتضافر  عامة،  سياسة 
ايضا.  والخاصة  الرسمية  واملؤسسات  املعنية 

انها مسؤولية وطنية شاملة.
العلمي  البحث  عنوان  لبنان"  يف  "االجانب 
امانة رس  فياض، من  داود  الرائد  الذي قدمه 
املدير العام لالمن العام، يف امتحان ترقيته من 
الرتقيات  آلية  وفق  رائد  رتبة  اىل  نقيب  رتبة 

الجديدة التي اعتمدت يف املديرية.
"االمن العام" حاورته يف تفاصيل بحثه، وكانت 
البداية مع آلية الرتقيات، فقال: "يف مقاربتي 
احدى  تشكل  انها  ارى  للموضوع،  الشخصية 
اهم ركائز اسرتاتيجيتي االمن االستباقي واالمن 
املديرية  وطبقتهم  اطلقتهم  اللذين  الشامل 

االبحاث  شمول  اخريا.  العام  لالمن  العامة 
املجتمع  تواجه  التي  واالخطار  املشكالت  كل 
تحديد  تضمنها  عن  فضال  ككل،  والوطن 
الحلول  واقرتاح  بعمق  املشكالت  تلك  اسباب 
العمالنية لها، من شأنهم رفع مستوى الثقافة 
والسياسية  واالجتمعية  واالقتصادية  االمنية 
من  باالبحاث  املعنيني  الضباط  لدى  وسواها 
جهة اوىل، وجميع العسكريني الذين يطلعون 
برامج  خالل  من  االبحاث  مضامني  عىل 

املحارضات املتواصلة داخل املديرية من جهة 
ثانية. انها خطوة نوعية ذات ابعاد اسرتاتيجية 
املديرية  ضمن  الثقافة  مستوى  رفع  لناحية 

وتطوير ادائها االمني االستباقي والشامل".

العلوم  بحسب  موضوعك  تصنيف  ما   ■
العسكرية؟

امنيا   - اجتمعيا   - قانونيا  املوضوع  يعترب   □
القانونية  االجراءات  يتناول  جهة  من  آن.  يف 
التي يجتازها االجانب الجل الدخول اىل لبنان 
بقصد االقامة او العمل فيه، ومن جهة ثانية 
لعمل  واالقتصادية  االجتمعية  واآلثار  االبعاد 
االجانب يف لبنان. اما من جهة ثالثة، فيتطرق 
اىل بعض الثغر يف القوانني اللبنانية، واىل جرائم 
االتجار بالبرش املنظمة والعابرة للحدود التي 
تتخفى احيانا خلف عقود عمل اجانب، والتي 
مبكافحتها  العام  لالمن  العامة  املديرية  تقوم 

بكل الوسائل واالمكانات املتاحة. 

املوضوع  هذا  اختيار  اىل  دفعك  الذي  ما   ■
تحديدا؟

□ اسباب عدة مجتمعة دفعتني اىل ذلك: 
اذ  االجانب،  ملف  يف  الطويلة  خربيت  االول: 
 2003 عام  العام  االمن  يف  تطوعي  منذ  انني 
حتى عام 2013، شغلت مركز امني رس دائرة 
مسرّي  ثم  ومن  املديرية،  يف  واالجانب  العرب 
اعمل الدائرة لنحو سنتني. حاليا ضمن عميل 
يف امانة رس املدير العام اتابع قسم كبريا من 
ملفات االجانب نظرا اىل متريس  يف هذا املجال. 
الثاين: كوين حائزا اجازة يف الحقوق اللبنانية، 
والثغر  العمل  آليات  فهم  يل  يتيح  ما 
اللبنانية  القوانني  يف  املوجودة  والنواقص 

مقارنة بالقوانني الدولية. 
الثالث: كوين انجزت دورات عدة يف بلجيكا 
تتعلق باوضاع املهاجرين عموما، اىل دورتني 
االنساين  بالقانون  تتعلق  االوىل  ايطاليا،  يف 
الدويل وموضوع الهجرة، والثانية يف موضوع 
النازحني داخل االرايض السورية واىل لبنان. 

ومنها  الدول،  تواجه معظم  التي  االساسية  االشكاليات  املهاجرة من  العاملة  اليد  تعترب 
العمل وما  تنظيم مسألة  القانونية عن  املنظومة  البحث عجز  لبنان. ويظهر من خالل 
من  االجانب  وحقوق  جهة،  من  اللبنانيني  مصلحة  يحفظ  مبا  مفاعيل  من  عليها  يرتتب 
جهة اخرى، وانطالقا من كرب حجم املشكلة التي نراها، ندرك انه، مع تعاظمها، يتزايد 

نزف اللبنانيني اىل الخارج يف مقابل التدفق الهائل لالجانب عىل لبنان.
يرى البعض ان سوق العمل اللبنانية بضيقها ال تتسع للبنانيني كام مل تتسع يوما لهم، 

وهم غالبا ما يوصفون باالدمغة املهاجرة. 
والنه ال يجوز اعتبار ملف العمل من امللفات التي ال قيمة لها، او انه ليس من امللفات 
العاملة  نتائج  تجاهل  ميكن  ال  كام  احد،  عىل  تخفى  ال  امللف  هذا  واهمية  االساسية. 
ما  واالجتامعي،  االقتصادي  االمن  السيام  املختلفة،  الصعد  عىل  املنظمة  غري  االجنبية 
عاملية  سياسة  بوضع  تبدأ  للواقع،  جديدة  ومقاربات  منطلقات  يف  التعديل  اىل  يدفع 

متكاملة عرب اسرتاتيجيا بعيدة املدى تنطلق من:
1- التوجيه واالرشاد يف املراحل التعليمية نحو قطاعات معينة.

معايري  املنتجة، ووضع  القطاعات  ودعم  فرص جديدة  العمل وخلق  توسيع سوق    -2
واسس تساعدها عىل النمو )كترشيع رضيبي جديد(.

3-  توسيع الضامنات االجتامعية العاملية.
4- التشدد يف تنظيم عملية الدخول والعمل يف لبنان مع ما يتوافق واملصالح الوطنية 
او  االعامل  عىل  التحايل  ملنع  العمل  وزارة  من  خصوصا  القيود،  يف  والتشدد  الرصفة، 

القطاعات واملهن التي يسمح لالجنبي العمل فيها.
5-  حفظ حقوق االجانب الذين يعملون عىل االرايض اللبنانية تحت شعار املساواة عىل 

اساس العمل والرشعية.
لبنان. عىل سبيل  العاملة االجنبية يف  لتنظيم  ان هناك قصورا ترشيعيا  يتضح مام ورد 
املثال ال الحرص، نطرح اشكاليات عقد العمل من بعد، الذي مل يأت الترشيع عىل ذكره 

يف اي نص.
عليه، ال بد من اللجوء اىل ورشة ترشيعية حتى نصل اىل وضع نصوص تتناغم مع واقع 

العاملة االجنبية يف وقتنا الحايل ويف املستقبل.

ملخص البحث

انعكاسات  االجنبية  للعمالة 
كبيرة على االمنني 

واالقتصادي االجتماعي 

الرائد داود فياض.

العربية  املراجع،  تلك  ابرز  من  بينها.  ما 
عبد  حسني  اليها:  استندت  التي  واالجنبية، 
اللبناين"  العمل  "قانون  حمدان  اللطيف 
محمد   ،)2002 الحقوقية  الحلبي  )منشورات 
عيل عبده "قانون العمل اللبناين" )منشورات 
الشيخي  عيل  محمد   ،)2007 الحقوقية  زين 
اللبناين"  االجتمعي  الترشيع  يف  "الوجيز 

)منشورات صادر 1998(.

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

□ تضمن البحث عددا من االقرتاحات املفصلة 
التي من شأنها ان تؤدي دورا ايجابيا عىل هذا 

الصعيد اذا ما اخذ بها. من ابرزها نذكر:
• اقرتاح رضورة توقيع الدولة اللبنانية اتفاقات 
دولية عملية غاية يف االهمية يف هذا االطار، 
كاالتفاق رقم 19 املتعلق باملساواة بني العمل 
حوادث  خصوص  يف  الوطنيني  وغري  الوطنيني 
 ،122 رقم  العملة  سياسة  اتفاق  العمل، 

وسواهم.
• اقرتاح تعديل بعض القوانني اللبنانية بهدف 
سد الثغر املوجودة فيها، السيم املواد املتصلة 
بتنظيم العملة االجنبية وحمية اليد العاملة 

اللبنانية. وقد اوردتها مفصلة.

■ كيف ميكن االستفادة منه لصالح املديرية 
العامة لالمن العام؟

□ ما تضمنه البحث من تحديد وعرض لكل 
الثغر القانونية التي قد يحاول بعض االفراد 
االجرام  شبكات  او  اللبنانيني،  او  االجانب 
جرمية  افعال  الرتكاب  استغاللها  املنظم، 
خطوة  يشكل  باالقتصاد،  او  باملجتمع  ترض 
االستباقي  االمن  ثقافة  تعزيز  يف  تساهم 
لناحية  املثال،  سبيل  عىل  املديرية.  داخل 
دون  تحول  استباقية  امنية  اجراءات  اتخاذ 
يبقى  كان.  اي  من  الثغر  تلك  استغالل 
تعديل  الترشيعية  السلطة  عىل  ان  التأكيد 
تنظيم  مصلحة  فيه  ملا  القوانني  من  الكثري 
العملة االجنبية، مبا يضمن حقوق االجانب 
السواء،  عىل  اللبنانية  العاملة  اليد  وحمية 
الدول  كل  ومطّبق يف  معتمد  مبا هو  اسوة 
االمنني  تعزيز  اىل  يؤدي  ومبا  املتطورة، 

االجتمعي واالقتصادي اكرث فاكرث.

املتخصصة  الدورات  من  عدد  اىل  اضافة 
ضمن املديرية. 

■ ما ابرز النقاط التي تطرقت اليها يف البحث؟
□ تطرقت اىل االساس القانوين لعمل االجانب 
يف  اللبنانية  العمل  وزارة  سلطة  لبنان،  يف 
التنظيم ويف تحديد اطر عملهم، مبدأ حمية 
عىل  املفروضة  القيود  اللبنانية،  العاملة  اليد 
مبدأ  االجانب،  العمل  مع  التعاقد  حرية 
تفضيل اللبناين، مرورا بدور مكاتب االستقدام، 
اىل منح العامل االجنبي املوافقة عىل العمل يف 
لبنان، حالة االرتباط الدائم بني صاحب العمل 
واالجنبي، حقوق العمل االجانب وواجباتهم، 

مخالفة نظام اجازة العمل، العقوبات، وصوال 
بحمية  الخاصة  النصوص  اشكاليات  اىل 
العامة  املديرية  ودور  واالجانب،  اللبنانيني 
يف  االجانب  اقامة  صعيد  عىل  العام  لالمن 
واالقتصادي  االجتمعي  االمن  حمية  لبنان، 
عموما ومكافحة االتجار بالبرش تحديدا، انتهاء 

بالتوصيات والخامتة.

■ ما اهم املراجع التي استندت اليها؟
عموما  واالجنبية  اللبنانية  املكتبات  تزخر   □
مبراجع متخصصة يف موضوع العملة االجنبية 
القوانني  كلها، السيم لجهة رشح  نواحيها  من 
يف  واملقارنة  الصلة  ذات  والدولية  اللبنانية 
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إنتفاضة الجند اللبناني

صفحات من لبنان
بقلم العميد الركن املتقاعد أدونيس نعمة

يف عهد املترصف اوهانس باشا )14 نيسان 
جبل  يف  الضابطية  رجال  انتفض   )1913
وسوء  رواتبهم  ضآلة  عىل  احتجاجا  لبنان 
الرواتب  زيادة  من  واستثنائهم  مالبسهم 

اسوة ببقية املوظفني املدنيني. 
من  الحركة  بهذه  القامئني  مسرية  بدأت 
رتبائهم هم  اثنني من  بقيادة  لبنان  شمل 
نعمه.  عبود  ووديع  طليع  توفيق  الشيخ 
يف  االنتفاضة  هذه  قصة  االول  لنا  روى 

مقال طويل النَفس نجتزيء منه ما يأيت:
جرجس  مار  محلة  اىل  وصولنا  "عند 
الربزان، فالقتنا  بعبدا رضبنا  الخريبة قرب 
الرسايا.  آتية من  الضابطية  هيئة موسيقى 
اربع  جنودنا  قسمنا  عقدنا  اكتمل  وملا 
والسالح  متقاربة  صفوف  يف  مشت  فرق 
ما  نفرا   297 عددهم  وبلغ  الكتف،  عىل 
الصفوف  تنظيم  املوسيقى. بعد  افراد  عدا 
بعبدا،  رسايا  نحو  مشينا  الجنود  وتفقد 

قال هذا ورصخ بالجنود: اىل السالح، ليعد 
قائال: نحن  اىل مكانه. واردف  كل موظف 
امنا سنصعد  احد،  نعتدي عىل  ان  نريد  ال 
البالد  ميثل  الذي  االدارة  مجلس  مقر  اىل 

وهناك نتصاىف. 
إىل  والباشا  مراكزهم  اىل  الجنود  فعاد 

الصالون.
جواب  عىل  دقائق  بضع  مرور  بعد 
يف  نتشاور  بعد  نزل  مل  وكنا  املترصف، 
بدأت  خفية  ايادي  مثة  بأن  شعرنا  االمر، 
وتأكد  صفوفهم،  لتفريق  الجنود  تحرّك 
النهايئ  الفاصل  هي  الدقائق  هذه  ان  لنا 
للموقف، وان املسألة بالنسبة الينا مسألة 
ان  عىل  حاال  فاتفقنا  موت.  او  حياة 
الفرقة  فأمرنا  بالقوة،  حقوقنا  عىل  نحصل 
مجلس  )قاعة  الرسايا  اىل  بالدخول  االوىل 
نعمه  االدارة(، وكنت ورفيقي وديع عبود 
بالهرب:  املجلس  اعضاء  فبدأ  املقدمة.  يف 
ومنهم  الصاعقة،  قضيب  تسلَّق  َمن  منهم 
َمن اختبأ يف زوايا الرسايا، ومنهم َمن ُأشبع 

اهانة ورضبا.
يف هذه االثناء شاهدت حبيب باشا السعد 
اليه  فتوجهت  مكتبه،  باب  باقفال  يهم 
قائال: انت رئيس البالد، إبَق يف مكتبك ولن 
الحاكم هنا وليس  انت  احد بسوء.  ميسك 

املترصف االجنبي. 

وواجهات  والكرايس  الطاوالت  نا  كرسَّ
وبعرثنا  الهاتف،  رشيط  وقطعنا  الرسايا، 
واقفلنا  الذخرية،  عىل  واستولينا  الدفاتر، 
بناه،  خرَّ اال  شيئا  ندع  ومل  الرسايا  باب 

واقفلنا االبواب عىل بقية املوظفني.
بعد االنتهاء من هذه االعمل ارسلنا انذارا 
إىل املترصف واعضاء مجلس االدارة وعموم 
الرسايا  يف  َمن  وجميع  الدوائر  رؤساء 
بالعمل عىل اعطائنا حقوقنا من دون قيد 
او رشط، واذا مل تنّفذ هذه املطالب يف مدة 

ساعة سننسف الرسايا مبا وَمن فيها. 
بعد مفاوضات ومشاورات قررت الحكومة 
رواتبنا  وزيادة  ارادتنا  عند  النزول 
الحراسة  وشددنا  الواقع،  لالمر  والخضوع 

يف ذلك اليوم لئال ُيغَدر بنا. 
قلم  يف  املضابط  جلنا  سَّ التايل  اليوم  يف 
وكان  العريب،  القلم  ويف  االدارة  مجلس 
ويف  الخوري،  بك  خليل  آنذاك  رئيسه 
سجالت اآلالي الجل رصف املعاشات. وقد 
رُصف لنا معاش شهرين، وتسّلمنا 82 رياال 
اىل  الرجاعه  العسكر  نقل  اجرة  مجيديا 
مراكزه. وقد اخذنا من املخزن )وكان القّيم 
طاب  ما  ناهض(  زيدان  اول  املالزم  عليه 
البذالت واالحذية بعضها متجانس  لنا من 
مركزه  اىل  منا  كل  وعاد  متنافر،  وبعضها 

ضمن مدة اقصاها 24 ساعة.

االدارة،  وانعقد مجلس  ايام  بضعة  ومرت 
اىل  برقية  طريَّ  املترصف  مع  وباالتفاق 
وصول  وفور  االستانة.  يف  الحربية  نظارة 
لبنان  اىل  النظارة  ارسلت  الربقية  هذه 
ضباط  ثالثة  من  مؤلفة  عسكرية  بعثة 
اركان حرب برئاسة املرياالي طّيار بك وهو 
اوال  العربية، فوصل  باللغة  التكلم  يحسن 
اىل بريوت وبارش التحقيق، فكانت النتيجة 
مل  ألنه  الخوري  بك  ملحم  املرياالي  اقالة 
يهتم بشؤون افراد منظمته وتعيني سعيد 
بك البستاين خلفا له، هذا اىل جانب تدابري 

اخرى زجرية. 
فقد  نعمه  عبود  وديع  الباشجاويش  اما 
الضباط  ملراقبة  عرضة  ذلك  بعد  اضحى 
مضايقته.  يف  امعنوا  الذين  واملسؤولني 
بعد مدة قام يحتج عىل الحكومة لتأخرها 
الرواتب الصحابها خالفا للوعود  عن دفع 
املقطوعة يف هذا الصدد، وحاول ان يدعو 
عليه  وُحكم  فُأوقف  الشغب،  اىل  مجددا 
هذه  بعض  من  اعفي  ثم  حبسا،  بسنة 
العقوبة وسافر اىل امريكا ليعود اىل لبنان 
وقد   .1918 سنة  الحلفاء  جيوش  مع 
ادجودان.  رتبة  وبلغ  فلسطني  يف  حارب 
عامل،  ثورة جبل  اثناء  يف   ،1920 سنة  يف 
وذات  صور.  موقع  جنود  عداد  من  كان 
يف  الخفر  رجال  يتفقد  كان  بينم  ليلة، 
منهم  واحدا  شاهد  الحلفاء،  تحصينات 
نامئا وهو ممسك ببندقيته. فاراد انتزاعها 
الحراسة،  اغفال  بجرم  ليأخذه  منه 
عدوا  وحسبه  فجأة  الجندي  فاستيقظ 
واصاب  بندقيته  من  النار  فاطلق  دهمه، 

رئيسه بجراح مميتة. 
الشجاع  الجندي  عبود  وديع  مات  هكذا 
الضابطية،  انتفاضة  رؤساء  احد  املغامر، 
اصحابه  قلوب  يف  خالدا  اسمه  يزال  وال 

ومعارفه.
بضع  منذ  فتويف  طليع  توفيق  الشيخ  اما 

سنوات وهو برتبة بكبايش".  املترصف اوهانس قيومجيان باشا.

الضابط املقدم الشيخ توفيق طليع، من جديدة الشوف، 
احد رئييس االنتفاضة.

رئييس  احد  القمر،  دير  من  نعمه،  عبود  وديع  البكبايش 
االنتفاضة.
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وكنت ورفيقي وديع عبود نعمه، من دير 
املوسيقى  افراد  يرافقنا  املقدمة  يف  القمر، 
يعزفون مقطوعة عسكرية حمسية،  وهم 
اذا  يقول:  وهو  سيفه  شاهرا  وديع  وكان 
ستستجاب  بالحسنى  مطالبنا  ُتستجب  مل 

بقوة السالح.
املجاورة  والقرى  بعبدا  اهايل  جميع  كان 
اىل  املناطق  من  اتوا  قد  الجنود  واقارب 
السطوح  عىل  وازدحموا  املترصفية  مركز 
بالزغاريد  استقبلونا  حيث  الساحات  ويف 
امليدان،  دخلنا  الرتحيب.  ومظاهر  والحدو 
الرسايا  باب  عند  استقبالنا  يف  فوجدنا 
اركان  وعموم  الخوري  بك  ملحم  املرياالي 
لنا  يؤدون  وقفوا  وقد  والبيكباشية  اآلالي 
مالبسهم  مرتدون  وهم  العسكرية  التحية 
لهم  فأدينا  السيوف،  وحاملون  الرسمية 
منظمة  صفوف  يف  ومتركزنا  باملثل  التحية 
داخل امليدان. بعد اسرتاحة دقيقة واحدة 
"باديشاهم  مرات:  ثالث  السلطان  نرصنا 
قلنا:  الرابعة  املرة  ويف  يشاه"،  جوق 
تقدم  هذا  بعد  اللبناين".  الجند  "فليحيا 
املرياالي وبقية االركان من الجنود يريدون 
وطلبنا  التقدم،  بعدم  فانذرناهم  التدخل، 
السلطان،  وكيل  بوصفه  املترصف  مقابلة 
ورؤساء  املترصفية  موظفي  كل  مع  فحرض 

الدوائر ما عدا اعضاء مجلس االدارة. 
تقدمت  الالزمة  التكريم  مراسم  اداء  بعد 
احدنا يحمل عريضة  ورفيقي وديع، وكان 
اعطونا  املترصف:  فقال  املطالب،  تتضمن 
املحامي  فتقدم  فيها.  لننظر  مطالبكم 
لوين  نجيب خلف وقال: يا افندينا، لقد وكَّ
افندينا  دولة  امام  الوكالة  رشوط  وهذه 
املطالب،  نص  الوكيل  فقرأ  فيها.  لينظر 
وهذا بعض ما ابقته االيام يف الذاكرة منها:

فيها  يتعلم  مدرسة  تقام  ان  يجب  اوال- 

متهيدا  والكتابة  القراءة  االميون  االفراد 
قد  االفراد  من  كثريين  ان  اذ  لرتقيتهم، 
لضعف  ُيرَّقوا  ومل  سنة  عرشين  خدموا 

معارفهم.
من  الجندي  ماهية  ترتفع  ان  يجب  ثانيا- 
عرشة  خمس  اىل  مجيدية  رياالت  مثانية 
ارتفعت  قد  الحاجات  ان  اذ  مجيدية، 

اسعارها فلم يعد الراتب يكفي صاحبه.
باشخاص  الخارج  من  يؤىت  ال  ان  ثالثا- 
مدنيني يجهلون قوانني الجندية وتقليدهم 
تكون  ان  يجب  بل  الضباط،  مراتب 

الوظائف الهل السلك.
رابعا- ان يعطى الجندي طقمني كل سنة: 
طقم كتان مع رسماية صيفا، وطقم جوخ 

مع صباط شتاء، بدال من طقم واحد.
خامسا- ان ال يؤاَخذ رؤساء هذه االنتفاضة 
اتوه  ما  عىل  بها  قاموا  الذين  االفراد  وال 
من االعمل، فانهم طائعون للنظام لكنهم 
مظلومون يطلبون من الحكومة انصافهم.

ملا قرأ الباشا هذه الالئحة اخذ قلم وورقة 
وكتب الجواب واعطاه اىل ترجمنه يوسف 

بك الحكيم. 
وهذا نصه:

ان  ويريد  عليكم  يعطف  املترصف  ان 
يحّسن لكم احوالكم، وال يؤاخذكم عىل ما 
ولكنه  مظلومون،  انكم  يعرف  ألنه  فعلتم 
مبطالبكم  الئحة  تعطوه  ان  منكم  يرجو 
ليقدمها اىل االستانة العلّية لتنظر فيها، اذ 
ان الصندوق اللبناين عاجز اآلن عن اجابة 

الطلب.
نحن  الحركة:  رؤساء  احد  صاح  هذا  عند 
وال  لبنان،  صندوق  عىل  ورواتبنا  لبنانيون 
نريد ان يتدخل الصندوق الرتيك يف شؤوننا. 
فاذا مل تنفذ مطالبنا بالحسنى فاننا نطالب 

بها بالقوة. 
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بأقالمهم  

التوفيق بني ضرورتني

جاك صراف*ميشال توما* 

وضعا  العام  االمن  يواجه  مل  املعارص،  اللبناين  التاريخ  مدى  عىل 
الخطرية  التعقيدات  وبهذه  والحساسية،  الدقة  بهذه  وامنيا  سياسيا 
عىل الصعيد الوجودي. من الواضح ملقاربة هذا الوضع، يجب االخذ 
وباالخص  االوسط،  الرشق  منطقة  يف  املتفجرة  الحالة  االعتبار  يف 

الدائرة االقرب الينا التي هي يف خضم تغيري جذري.
السيايس  الشلل  من  قرن  نصف  بعد  الحالة  تلك  لبنان  واجه  لقد 
واستقبلت  انظمتها،  طبيعة  بسبب  االوسط  الرشق  منطقة  عاشته 
يجهل  احد  وال  سوري.  ومنفي  الجئ  مليون  من  اكرث  مضطرة 
اللبنانية  الساحة  اىل  لالجئني  واسع  تدفق  من  الناتجة  الرتددات 

املهتزة اصال، نتيجة الرصاع الدموي الدائر يف سوريا.
حتى،  وعامليا  املنطقة  صعيد  عىل  الخطر  الوجودي  الجو  هذا  يف 
امنية  منظومة  اي  ميكن  ال  مبهمة  القيام  العام  االمن  عىل  ترتب 
اللبنانية  الرسمية  االمنية  االجهزة  كل  مبشاركة  عليها.  تحسده  ان 
التي تقوم بالعمل نفسه )مخابرات الجيش، شعبة املعلومات وامن 
الدولة(، يقوم بجبه هذا التحدي الكبري، وعليه التوفيق بني رضورة 
االنسان  حقوق  واحرتام  جهة،  من  اللبناين  الوطني  االمن  حمية 

والكرامة االنسانية من جهة اخرى.
ال شك يف ان من الصعب جدا التوفيق بني هذين االمرين االلزاميني. 
اللبناين  الكيان  اسس  عىل  للمحافظة  حتمي  التوازن  هذا  لكن 
العامة،  الحريات  بلد  يكون  ان  اي  التاريخ،  مدى  عىل  وحيثياته 
يسودها  منطقة  يف  االنسانية  الكرامة  عن  والدفاع  الكلمة،  وحرية 

انسداد االفاق السياسية.
ال ميكن احدا ان يخفي او يقلل من اهمية ان لبنان يواجه موجة 
التاريخ املعارص. فهي ظاهرة ال ترحم  من االرهاب ال مثيل لها يف 

احدا يف العامل اجمع، وتتخطى كل التوقعات والتفسريات. لذا عىل 
هذا البلد ان يواجه تحديا ممثال لحمية امنه واستقراره واملحافظة 
عنها  تكلم  التي  رسالته  نسيان  او  نكران  دون  من  وجوده،  عىل 

قداسة البابا يوحنا بولس الثاين.
هذا التحدي يواجهه االمن العام كل يوم. وهو مالزم لتحد اسايس 
آخر ال يقل اهمية، يتمثل يف ان يبقى مرتفعا عن الرصاع السيايس 
والتيارات  القوى  كل  من  ذاتها  املسافة  عىل  ويظل  الداخيل، 

السياسية، وال ينجر اىل الحسابات واملشاريع الحزبية.
نحن حتم ال نعيش يف ظل املدينة الفاضلة التي تكلم عنها افالطون، 
تؤديه  ان  يجب  دور  مثة  لذا،  الخطأ.  عن  معصوم  ايضا  احد  وال 
االهتمم  هو  عموما،  الحكومية  وغري  املدنية  واملنظمت  الصحافة 
باملحافظة عىل الحريات العامة وحقوق االنسان، ولفت املسؤولني 
الرسميني يف حال الخروج عن هذه القاعدة. ومن مصلحة املسؤولني 
ايضا ان تقوم الصحافة واملنظمت غري الحكومية بدورها، من دون 

تلطيف الحقائق، لتأمني حسن ادارة املؤسسات وقضايا الناس.
الوقت  ويف   الوطني  االمن  حمية  رضورة  بني  التوازن  مقدار  ان 
الدولة  منو  درجة  ملعرفة  املعيار  هو  االنسان،  حقوق  حمية  ذاته 

واملجتمع.
الحكومية  غري  واملنظمت  املدين  واملجتمع  الصحافة  عىل  بالطبع، 
جبه هذا التحدي عىل نحو متوازن. بذلك يكتمل املشهد، فيتعاون 
الجميع، مسؤولني رسميني وصحافة ومنظمت، لحمية هذا التوازن، 

واملحافظة عىل وجود لبنان ورسالته.

* رئيس تحرير صحيفة "اوريان لوجور"

ضيف العدد

إتحاد رجال أعمال املتوسط
و"إتفاق برشلونة"

برشلونة"  "اتفاق  نتيجة   املتوسط  البحر  اعمل  رجال  اتحاد  تشّكل 
كيفية  اىل  طموحا  مثال  االتفاق  هذا  اعترب   .1995 عام  تأسس  الذي 
تهدف  وانها  املشرتكة، خصوصا  االوروبية  الخارجية  السياسة  صياغة 
اىل وضع معاهدة سالم بني بلدان حوض البحر املتوسط، وتحديدا بني 
االردن ومرص وسوريا وفلسطني ولبنان من جهة وارسائيل من جهة 
الديبلوماسية للسياسة االوروبية  الرباعة  اخرى، ما دل وال يزال عىل 

املتعددة الطرف. 
وباطنها  سيايس،  امني  ظاهرها  باسباب  مغلفا  كان  برشلونة"  "اتفاق 
اقتصادي اغرايئ. اي اذا تم التوقيع عليه، يقوم االتحاد االورويب بالعمل 
بلدان  يضم  دويل  تعاون  انشاء  عرب  االقتصادية  انظمتنا  اراحت  عىل 

حوض املتوسط والدول االوروبية. 
ان عدد املشاركني يف "اتفاق برشلونة" بلغ يف البداية 10 من الدول 
الربتغال،  ايطاليا،  اسبانيا،  فرنسا،  منها  االورويب  االتحاد  يف  االعضاء 
البحر  لحوض  املجاورة  الدول  ومن  دولة،   34 اآلن  ليصبح  تركيا، 
املتوسط 14 دولة منها املغرب، تونس، الجزائر، مرص، االردن، سوريا، 
لبنان، فلسطني، قربص، مالطة. من بني الدول التي انضمت اىل االتحاد 
اال بعدما تسلمت رئاسة  االمر  نواجه هذا  ان  ارسائيل، ومل نستطع 
للمرة االوىل عام 2007، فاسقطت عضويتها مستغال واقعة  االتحاد 
هذا  االتفاق.  خارج  اليوم  لغاية  وهي  االشرتاكات،  تسديدها  عدم 
ترفض  كانت  التي  االعضاء  العربية  للدول  كان ورقة مهمة  املوقف 

وجود ارسائيل داخل االتحاد.
هيمنت عىل املرحلة التأسيسية روح الرشاكة الحقيقية، خصوصا وان 
الهدف االول لـ"اتفاق برشلونة" ان يصبح الرشيك عىل صورة الرشيك 
االخر. اي ان يصبح لبنان مثال عىل مثال الدول االوروبية. وتم اختيار 

فرنسا كونها القوة االقرب اليه ملساعدته. 
انشاء  اىل  تهدف  كانت  واملالية،  االقتصادية  للرشاكة  املبتكرة  الصيغة 
منطقة للتجارة الحرة حتى عام 2010، باالضافة اىل الرشاكة يف املجاالت 
مجتمعات  بني  تقارب  تحقيق  بهدف  والبرشية  واالجتمعية  الثقافية 

منطقة البحر املتوسط. 
العام  القطاعني  بني  العالقات  متتني  اىل  اجتمعاتنا  نسعى خالل  نحن 
كل  ويف  والتجارة،  الصناعة  منها  خصوصا  املجاالت،  كل  ويف  والخاص 
من  االمر  وهذا  للشباب،  العمل  فرص  وايجاد  االستثمر  مجاالت 

مسؤولية االتحاد.

منصب  الرئاسة يساعدنا عىل انقاذ املؤسسات اللبنانية التي ستدخل 
يف السنة املقبلة اىل مجاالت استثمر كثرية. وقد كتبت اىل كل الرؤساء 
واالعضاء املوجودين يف اتحاد رجال االعمل املتوسطي عن خطة العمل 
التي ساعتمدها يف حال املوافقة عليها، واركز فيها عىل عدم الجمود 
وتبادل الربيد فقط، بل عىل عقد االجتمعات، ومنها اجتمع مع اتحاد 
اتحادات  يف  وقوي  فاعل  رشيك  هو  الذي  االيطاليني  االعمل  رجال 
"امليديف" لتطبيق  املتوسط، ثم سنذهب اىل  البحر  رجال االعمل يف 
"الرشاكة" الحقيقية التي نأمل يف ان تصل اىل نتائج ايجابية، ثم سنعرج 

عىل اتحاد رجال االعمل االملان والربتغال. 
املهمة االساسية لالتحاد ستكون مع االتحاد االورويب يف بروكسيل حيث 
وان  خصوصا  اكرث،  يستفيد  ان  اجل  من  "الرشاكة"  اتفاق  لبنان  وقع 
بلدان شمل البحر املتوسط كاملغرب وتونس، استفادت اكرث بكثري من 

لبنان مببالغ ودعم ومشاريع ومساعدات. 
وقد تم توقيع "الرشاكة االوروبية" عىل حساب القطاع الخاص وملصلحة 
القطاع العام الذي مل يستفد منها. لبنان يطالب دامئا بقضايا سياسية، 
اقتصادية. دورنا كاتحاد ان نبقى عىل  اتفاق رشاكة  بينم نحن وقعنا 

تواصل مع سلطة القرار يف بروكسيل.
اتحاد  هو  لنا  املقابل  الرشيك  املتوسطي،  االعمل  رجال  كاتحاد  نحن 
رجال االعمل االورويب: نلتقي  لنناقش هموم رجال االعمل من القطاع 
الخاص ومشاكلهم وتطوير اعملهم. عندما وقعنا االتفاق كان االساس 
مؤسساتنا  هل  لكن  االعمل.  رجال  بني  ذاته  املستوى  عىل  نكون  ان 
االوروبية؟ هل  القوانني  مثل  قوانيننا  االوروبية؟ هل  املؤسسات  مثل 
محاكمنا مثل املحاكم االوروبية؟ هل انظمتنا مثل االنظمة االوروبية؟ 
العنوان االسايس لعملنا خلق مجاالت لتأمني فرص العمل يف مؤسساتنا. 
واوروبا.  املتوسط  البحر  عىل  الخاص  القطاع  بني  العالقة  متتني  نريد 
عالقتنا مع االتحاد االورويب الذي من الواجب ان يهتم بتوحيد االنظمة 

للوصول اىل االهداف املرجوة.
بالتايل  العامل.  بل حدوده  ارضه فقط،  ينجح عىل  ان  اللبناين ال ميكنه 
يف امكانه جلب االستثمرات وتطوير املؤسسات اللبنانية. اكرب مشكلة 
نعاين منها يف لبنان والبحر املتوسط واوروبا خلق وظائف عمل وتشجيع 

عىل االستثمر.

* رئيس اتحاد رجال االعمل املتوسطي
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املقال

يلزمنا الكثري من املعرفة البيئية يك نصل اىل مستوى مجتمعات اخرى تويل هذا 
الشأن اهتامما كبريا، وتضعه يف مصاف االولويات يف حياتها الخاصة والعامة، 
النها تدرك مخاطر هذا العامل عىل االنسان يف حال اهامله. هناك ترابط وجودي 
ما بني االنسان والبيئة كونها املحيط الذي يعيش ضمنه وفيه، من ناحية املأكل 
واملرشب والهواء الذي يتنشقه واملناخ الذي يتكيف معه لحظة قدومه، مبعنى 
انها اطار الحياة التي تغلفه يف كل الفصول. والنها كذلك، فان اي تلوث يصيبها 

سيصيب االنسان يف اغىل ما ميلك، اي صحته. 
خطورة ازمات البيئة يف ترابطها باالنسان مبارشة، النه املسؤول عن حدوث هذا 
النوع من االزمات،  خصوصا يف حاالت التلوث التي تصيبها. يوم طرحت مشكلة 
النفايات يف لبنان، وقبل ان تصبح ازمة ومن ثم كارثة بيئية، كان االجدى بنا 
طرح حل يكون مثابة بديل مام هو مرفوض، او خطة توعية للمخاطر الصحية 
التي قد يتعرَض لها الناس يف هذه الفرتة، بغية اتخاذ وسائل الحامية والوقاية 
من افرازات النفايات املنترشة عىل كل الطرقات وتحت نوافذنا، والتي ال متلك 
عامة الناس الحد االدىن من هذه املعرفة. فلم يقَدم احد من املسؤولني، طوال 
اللبناين ان  الفرتة، برنامجا يهدف اىل ارشادهم يف هذا املجال، كأن قدر  هذه 
يكون مرتوكا يف كل املراحل والظروف ليتدَبر اموره بنفسه حتى لو وصل به 

االمر اىل التعايش مع النفايات. 
يف  وهي  طبعا،  الحرب  بعد  الخارج،  يف  عنا  صورة  ابشع  قدمت  االزمة  هذه 
الواقع، صورة مخجلة كنا نتمنى ان ال يكشف عنها. الفوارق بيننا وبني شعوب 
يف  االوىل  املكانة  فيها  االنسان  يحتل  التي  تلك  خصوصا  جدا،  كبرية  اخرى 
املعروف عن  البيئة وغريها.  تباعا، منها  لتأيت االهتاممات االخرى  اهتامماتها، 
هذه الشعوب عالقتها الوثيقة بالبيئة والحرص عليها ومعرفة ادق التفاصيل عن 
كل نبتة وفوائدها وارضارها عىل االنسان. اين نحن من هذا الواقع الذي نرى 

انفسنا تجاهه كالغارق يف الوحل.
ما نأسف عليه، يف هذا املجال، تغَني اللبنانيني دامئا مبيزات شعوب اخرى تحافظ 
عىل بلدانها، بنظافة شوارعها واتباع النظام فيها وتنفيذ قوانينها والحرص عىل 
بالتقيد  اللبنانيون  يسعد  الدول  تلك  اىل  سفرهم  حال  ويف  وجاملها،  الطبيعة 
بكل العادات الحضارية لهذه الشعوب، لكن لدى عودتهم اىل بلدهم يتغري كل 
يشء وتتبدل هذه الترصفات وال مشكلة عندهم يف هذا االمر، كأننا ال نستحق 

كشعب، ما نحبه يف دول  اخرى. 
تكون  حالهم  تكون  وكام  ابنائها،  رقي  من  املجتمعات  رقي  ان  ينكر  احد  ال 
حالها، النها يف النهاية صورة عنهم. يف ازمة النفايات هناك جانب ميسء جدا 
يتعلق باالنسان مل يؤخذ يف االعتبار ومل يكرتث احد يف شأنه ووجوده ووضعه 
الصحي، كأنه سلعة او  كائن عليه ان يتعايش مع كل االزمات يف بلده، حتى 

لو كانت نفايات.
دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

الصورة املخجلة

رئيس حزب البيئة: أزمة النفايات أنتجت كارثة
ونسبة اإلصابة بالسرطان األعلى في العالم

تحقيق

تجاوزت ازمة النفايات يف لبنان مدة سنة ونصف سنة من دون طرح حل نهايئ لها 
يعتمد عىل املفاهيم العلمية وخربة االختصاصيني يف هذا املجال، بغية القضاء عىل 
الكارثة البيئية ـ الصحية وذيولها عىل االنسان، خصوصا بعد ازدياد نسبة االصابات يف 

لبنان مبرض الرسطان التي اعتربت االعىل يف العامل

لكن  سياسية،  النفايات  ازمة  ان  صحيح 
عىل  بل  اطالقا،  سياسيا  يكون  لن  حلها 
يدركون  النهم  بيئيني،  اختصاصيني  يد 
هذه  اليها  اوصلتنا  التي  الكوارث  فظاعة 
بـ"القنابل  حق،  عن  لقبت،  والتي  االزمة، 
يعترب  العامل  يف  البيئي  فاالمن  املوقوتة". 
االخطر اذا مل تتم معالجته. لكنه يف لبنان، 
كيل  تدهور  حال  يف  الواقع،  هذا  ضوء  يف 
التلوث  فيه.  التلوث كل يشء  بعدما شمل 
املايئ وصلت نسبته اىل 80%، ومن املتوقع 
ان تصل اىل 90% السنة املقبلة. اما التلوث 
ارتفع  بحيث  جدا،  عالية  فنسبته  الهوايئ 
معدل مادة ثاين اوكسيد الكربون يف الهواء 
فتأثر الجهاز العصبي عند االنسان وبالتايل 
اقباال  واكرث  تدمرييا  عقله  واصبح  سلوكه، 
ما  جنونية.  بطريقة  الجرمية  ارتكاب  عىل 

ودمار  حوادث  من  فرتة،  منذ  نشاهده، 
التلوث  جراء  من  هو  امنا  قتل،  وجرائم 

الهوايئ واملناخي الخطري.
رئيس  يتحدث  العام"  "االمن  مع  حوار  يف 
العاملي ورئيس مؤسسة خرباء  البيئة  حزب 
ضومط  العاملية  والبيئة  الصحة  حمية 
النفايات  ازمة  تركته  الذي  االثر  عن  كامل 

عىل االنسان والبيئة يف لبنان.

 %0,91 تتضمن  التي  النادرة  الغازات  من 
ارغون و0,09% هيليوم، كزينون، كريبتوم، 
هذه  الكربون.  اوكسيد  وثاين  هيدروجني 
االنسان  يستطيع  التي  االساسية  العنارص 
تنشقها من شأنها ان تضعه يف حال اسرتخاء 
املكونات  هذه  اىل  اضيف  اذا  اما  داخيل. 
خصوصا  تختل،  فاملعادلة  جديد  عنرص 
والدخان  املحرتقة  املواد  مصدرها  كان  اذا 
هذه  بالفريوسات.  وامليلء  منها  املنبعث 
االنسان  دماغ  عىل  تؤثر  املؤذية  العنارص 
عمله.  عىل  وتركيزه  تفكريه  طريقة  وعىل 
السبب هو ارتفاع معدل مادة ثاين اوكسيد 
االقىص  الحد  ان  علم  الهواء،  يف  الكربون 
املليون،  من  جزءا   250 هو  به  املسموح 
وقد اصبح هذا املعدل يف العامل 400 جزء 
االنسان  عقل  ان  ذلك  معنى  املليون.  من 
تزايد جرائم  يفرس  ما  تدمرييا وهذا  اصبح 
االباء  وبني  االخوة  بني  خصوصا  القتل، 
وضع  عىل  مقبلون  اننا  املؤسف  واالبناء. 
حيث  االن  عليه  نحن  مم  خطورة  اكرث 
ارتكاب  عىل  اقباال  اكرث  االنسان  يصبح 
هذا  ضوء  يف  جنونية.  وبطريقة  الجرمية 
وطرق  توعية  برامج  بدء  علينا  الواقع، 
االنسان  تعريف  اىل  تهدف  وانتباه  حمية 
بوضعه وواقعه. فثمة فئة كبرية من الناس 
ال تدرك اخطار افعالها بسبب وجود كمية 
كبرية من ثاين اوكسيد الكربون يف دماغها، 
االمر الذي ادى اىل تدمري خاليا معينة فيه 
فتحّول االنسان من  شخص محب ومسامل 
اىل رشير وقاتل. وما نشاهده منذ فرتة من 
التلوث  سببه  قتل  وجرائم  ودمار  حوادث 

الهوايئ واملناخي الخطري.

بدء  منذ  يحصل  كم  النفايات  حرق   ■
االزمة، اي نوع من املشكالت يسبب؟

خصوصا  النفايات،  تحرق  عندما   □
مادة  من  كمية  عىل  تحتوي  كانت  اذا 
البالستيك، يتصاعد منها دخان يحمل معه، 
عادة، مادة الديوكسني الخطرية التي تنترش 
يف الجو. وهي مادة الصقة تلوث كل يشء 
الطبيعة  اىل  االنسان  جسم  من  تلمسه، 
هذا  يف  االفظع  املائية.  والرثوة  فاملأكوالت 

الدفاع  يتّبعها  التي  الطريقة  املجال هي 

■ املعروف ان ازمة النفايات سببت ارضارا 
بيئية هائلة. ما هي انعكاساتها عىل صحة 

االنسان؟
منذ  حالها  هي  كم  املرتاكمة  النفايات   □
غازات  منها  تنبعث  سنة  ونصف  سنة 
كان  مهم  منها،  تجميع  كل  جدا.  خطرية 
من  هوائية  كتلة  حوله  يشكل  حجمه، 
املعروف  بيئية.  كارثة  نعتربها  الغازات 
الرائحة  ذات  املواد  يتنشق  االنسان  ان 
ايضا اشياء ال رائحة  الكريهة، لكنه يتنشق 
العصارة  الخطرية.  الغازات  هذه  منها  لها، 
املرتاكمة  النفايات  هذه  من  تكونت  التي 
لفرتة طويلة ينبعث منها الذباب والبعوض 
امللوثات والفريوسات اىل  حاملة معها اشد 
االنسان. علم ان القوارض ازدادت بعد ازمة 
لالفاعي.  اىل جحور  تحولت  التي  النفايات 
الناجمة عن هذه  بالنسبة اىل االمراض  اما 
االزمة، فسجلت اصابات بالصفرية والكولريا 
الحاد،  والسعال  والحساسية  والحّمى 
والجلدية،  املعدية  االمراض  اىل  اضافة 
والعيون  والدم  الرئتني  يف  ومشكالت 
فهو  خطورة،  االكرث  الجانب  اما  والتنفس. 
الناجمة  الرسطان  مبرض  االصابات  معدل 
نسبة  اىل  لبنان  يف  وصلنا  اذ  التلوث،  عن 
هي االعىل بني كل دول العامل. رغم ذلك مل 
التوصل حتى االن اىل حل نهايئ لهذه  يتم 

االزمة.

الجهاز  عىل  اثارا  ترتك  النفايات  ازمة   ■
سلوكه،  عىل  وبالتايل  لالنسان،  العصبي 
الناحية  من  ذلك  اسباب  تفرس  كيف 

العلمية؟ 
ذهن  بصفاء  االنسان  يتمتع   ليك   □
االجتمعية  الناحية  من  خصوصا  وهدوء، 
الذاتية  طاقته  امتالك  عىل  والقدرة 
الهواء  من  كمية  يتنشق  ان  يجب  كلها، 
 %20 نسبة  عىل  يحتوي  الذي  الطبيعي 
من االوكسيجني، و79% من االزوت، و%1 

رئيس حزب البيئة العاملي ضومط كامل. 

املصدران االكثر خطورة 
على االنسان: النفايات 

والصرف الصحي
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عندما  الحرائق،  هذه  اطفاء  يف  املدين 
ويرتك  النريان  اطفاء  عىل  عمله  يف  يركز 
هذا  النفايات.  مكب  من  ينبعث  الدخان 
قاتل  هو  االنسان  يتنشقه  الذي  الدخان 
للرئتني والدماغ تحديدا. والخالصة، ان االثر 
ورغم  جدا،  خطري  النفايات  الزمة  البيئي 
التأثري الكبري الذي تركه عىل صحة الناس، مل 
علم  يستحقه  الذي  االهتمم  الدولة  تعطه 
ان االمن البيئي يف العامل هو االهم يف هذه 
يجب  الذي  الدول  امن  من  ويعترب  االيام، 

املحافظة عليه واملحاربة من اجله.    

ستنتقل  االمطار  هطول  حال  يف   ■
الجوفية واآلبار  املياه  النفايات اىل  رواسب 
االرتوازية. ما الذي سينتج من هذا الوضع؟ 
ان  هو  املجال  هذا  يف  امرا  ساوضح   □
ال  الساحلية  املناطق  يف  الجوفية  املياه 
عصارة  فان  هنا،  من  مرتا.  تتعدى خمسني 
يف  املناطق،  هذه  يف  املنترشة  النفايات 
بريوت او كرسوان او املنت ستمتصها االرض 
الشتاء،  االمطار يف فصل  تأثري سيول  تحت 
تحتاج  التي  الجوفية  املياه  اىل  وستصل 
علم  نظيفة،  تعود  يك  طويلة  سنوات  اىل 
يلجأون  املناطق  هذه  سكان  معظم  ان 
الرشب،  او  لالستعمل  الجوفية  املياه  اىل 

من  عددا  متلك  التي  املياه  مصالح  حتى 
مياه  توفري  بغية  بفتحها  قامت  اآلبار  هذه 
انني  املجال  هذا  يف  اذكر  للناس.  الرشب 
عىل  بيئي  بكشف  االخرية  الفرتة  يف  قمت 
مناطق محددة يف املنت، من نهر املوت اىل 
فتبني يل  وانطلياس،  الديب  الجديدة وجل 
يف  هي  اشهر  منذ  املرتاكمة  النفايات  ان 
حال تحّلل وتخّمر، فضال عن انها تضمنت 
املياه  ويف  الجو  يف  تلوثا  سببت  عصارة 
معدل  اىل  لبنان  يف  وصلنا  ايضا.  الجوفية 
اآلبار  يف  التلوث  من  و%80   50 بني  ما 
االرتوازية كم يف اآلبار ذات القعر املفقود، 
يف  املكشوف  الصحي  الرصف  اىل  اضافة 
االنهر واالودية. ومن املتوقع ان تصل نسبة 
املقبلة.  السنة  يف   %90 اىل  املايئ  التلوث 
منذ  فيه  نعيش  الذي  التلوث  هذا  بفعل 

االصابات  يف  ازديادا  سرنى  سنة،  من  اكرث 
مبرض الرسطان.

مشكلة  لبنان  يف  البيئة  اصبحت  ملاذا   ■
حتى  جوهرية  حياتية  كمسألة  مطروحة 

قبل ازمة النفايات؟ 
□ مل تكن البيئة مشكلة عندما كانت القرية 
بالينابيع  مليئة  بيت،  مئة  تضم  لبنان  يف 
اصبحت  عندما  لكن  خاصة.  ادارة  ولديها 
الوضع  اختلف  االف   5 القرية  هذه  منازل 
وبدأت املشكلة، الن هذا التغيري حمل معه 
بالنفايات،  بدءا  اخرى،  مجاالت  يف  تغيريا 
عىل اختالف انواعها، حتى الرصف الصحي. 
املشكلة هنا هي يف طريقة التعامل مع هذا 
يستطيع  مثال،  العسكري،  فاالمن  الوضع. 
جرمية  ارتكاب  اىل  يسعى  شخص  توقيف 
حصول  مع  لكن  مسدسا،  يحمل  اخر  او 
توقيف  جهة  اي  تستطيع  لن  بيئية  كارثة 
التنبيه من  او  اي حل  ايجاد  او  اي شخص 
املؤسف  الهواء.  او  الجو  او  املياه  تلوث 
املئة  يف  مئة  مغلوطة  املعالجة  طرق  ان 
تستعمل  التي  املواد  منها،  ايضا،  وخطرية 
يف مكافحة الحرشات املنبعثة من النفايات، 
خصوصا تلك التي تأخذ شكال ضبابيا، فكل 

بالصحة. محتوياتها مرضة 

■ ما الحل وكيف يكون؟ 
سيظل  انه  املؤكد  من  سيايس.  الحل   □
بنا،  يتعلق  ما  يف  اما  معينة.  ملدة  كذلك 
ملفا  فنملك  البيئيني،  االختصاصيني  نحن 
بيئيا علميا كامال، لكنني لن اطرحه اال اذا 
يجوز  فال  االزمة،  هذه  ادارة  مكلفا  كنت 
معنا،   الحل  بيئية.  كمرجعيات  تهميشنا 
خصوصا وان معالجتها تتطلب اختصاصيني 
للطاقة  مصدرا  النفايات  اصبحت  بعدما 
ولتأمني  العضوية،  واالسمدة  الكهربائية 
فرص عمل للشباب يف وقت تسعى جهات 
خارجية اىل رشائها واالستفادة منها، انطالقا 
جوانب  لها  كمدة  اهميتها  معرفة  من 
ـ  بيئية  لكارثة  سببا  تكون  ان  ال  ايجابية، 

صحية كم هو حاصل يف لبنان.
د. م تحّول االنسان من مسامل اىل رشير وقاتل سببه التلوث الهوايئ واملناخي.

النفايات املتراكمة  تحّلل 
منذ اشهر سيسبب تلوثا 

''BOOST YOUR ACCOUNT WITH ''CONNECTفي الجو واملياه الجوفية
EXCLUSIVE INTERNET OFFERS

01/03 79 13 32   Short No:  1332   Cal l  Center:  1272   info@eblf.com   www.eblf .com

In today’s fast-paced world, speed is key, which is why we are now offering, 
in collaboration with “Connect”, a high-speed mobile internet connection to all our account holders.
With “Connect”, you get both speed and flexibility, in addition to a modem, and preferential tariffs. 

You can say it’s our way of keeping you connected.
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بعد اقرار اربعة قوانني تتعلق بالتبادل التلقايئ للمعلومات الرضيبية، طرحت اسئلة 
الترصيح  يتم  الذين  االشخاص  عن  بيانات  قاعدة  تستلزم  التي  التطبيق  آلية  عن 
عنهم. فامذا عن مستقبل الرسية املرصفية يف لبنان، يف ظل االتجاه العاملي للتشدد 
يف مكافحة التهرب الرضيبي، ويف ظل الترشيعات الدولية الجديدة، خصوصا بعد 

 "FATCA" بدء تطبيق قانون

مقال
القوانني الضريبية 

ولعبة التجاوزات
لعبت الرسية املرصفية منذ عام 1959 دورا حاسام يف حامية القطاع املرصيف اللبناين 
العربية  الرساميل  للجوء  املبارش  السبب  كانت  بل  ال  عدة.  اقتصادية  ازمات  من 
واالجنبية اىل لبنان. يف الفرتة املمتدة من عام 1975 اىل عام 1990، بدال من ان تؤثر 
املرصفية،  الودائع  ارتفاعا يف  حجم  اللبناين، شهدت   االقتصاد  سلبا عىل  االحداث 
املصلحة  املرصفية،  الرسية  نتيجة  اللبنانية  املصارف  االجانب يف  للمودعني  فاصبح  

املبارشة يف منع االنهيار االقتصادي يف لبنان .
السياسيني  كفساد  والجرائم،  التجاوزات  لبعض  غطاء  ايضا  الرسية  هذه  شكلت 
واملوظفني الكبار، وجرائم تبييض االموال والتهرب الرضيبي، وسائر الجرائم املالية. 
االموال  وتبييض  الفساد  مكافحة  سياسة  اعتامد  املتحدة  الواليات  بدأت  وبعدما 
ومحاربة متويل االرهاب، هربت رؤوس االموال من الواليات املتحدة ولجأ بعضها 

اىل لبنان.
بعد بدء فرض بعض بلدان االتحاد االورويب رضيبة مرتفعة عىل الفوائد املرصفية، 
هربت كذلك  رؤوس االموال من بعض دول االتحاد االورويب اىل لبنان يف ظل نظام 
الرسية املرصفية شبه املطلقة التي بقيت محل انتقادات دولية، تارة بدواع سياسية 

وطورا بدواع امنية او اقتصادية.
مطلقة"،  وال  معلقة  "ال  لبنان  يف  اليوم  املرصفية  الرسية  ان  القانون  رجال  ويؤكد 
ومل يتعرض القانون رقم 51 الذي اقره املجلس النيايب مع قوانني مالية اخرى سبق 
بشقيها  املرصفية  للرسية  باقرارها،  لبنان  طالبت  ان  العاملية  املالية  للمؤسسات 
اتباعها العطاء املعلومات  الواجب  . لكنه نص  عىل االجراءات  الداخيل والخارجي 
الرضيبية اىل اي بلد متعاقد مع لبنان، اما مبعاهدة ثنائية واما من طريق اتفاق تبادل 

معلومات تلقائية.
الرسية  قانون  اصبح  االموال،  تبييض  قانون مكافحة  تاريخ صدور  عام 2001  منذ 
املرصفية املوضوع عام 1959 يتالىش نظرا اىل اكتشاف الدول ان البعض اصبح ييسء 

استعاملها ولكن تظل الرسية املرصفية املعمول بها يف لبنان قوية.
الذين  اللبنانيني  عن  تلقائيا  املعلومات  تلقي  لبنان  امكان  يف  يصبح  عندما  بالتايل 
املال  وزارة  ستتلقى  املال،  لوزارة  عنها  مرصح  غري  الخارج  يف  رساميل  ميلكون 
معلومات مفصلة عن حسابات هؤالء املقيمني اللبنانيني يف الخارج. وهكذا ستكون 
لبنان، وميكن  اضافيا  يؤمن دخال  لبنان. وهذا  للرضيبة يف  االيرادات خاضعة  هذه 
االدارة الرضيبية استدراك حق الخزينة لخمس او سبع سنوات طبقا الحكام الفقرة 
انه يحق لالدارة الرضيبية  التي نصت عىل  "ا" من املادة 43 من قانون 2000/44 
تدارك حقوق الخزينة بالرضيبة ضمن مهلة اربع سنوات بعد انتهاء السنة التي تيل 
لدى  املسجلني  اي غري  املكتومني  املكلفني  اىل  بالنسبة  االعامل، وست سنوات  سنة 
ايداعه  يتم  وان  التكليف  يصدر  ان  عىل  الزاميا،  ذلك  كان  متى  الرضيبية  االدارة 

بالربيد املضمون البالغ املكلف يف مدة اقصاها 12/31/ من سنة التكليف.
لقد تغريت نظرة العامل اىل الرضيبة. بدال من التهرب الرضيبي الذي كان سائدا، اصبح 
من واجب املواطن املساهمة يف انهاض بلده من طريق دفع الرضيبة. ومع تطور 
التكنولوجبا سقطت الحدود، واصبحت الدول تتبع  االحكام  التي اقرها لبنان. ال بل 
هناك بعض البلدان اكرث تشددا. بالتايل ستبقى االحكام يف لبنان االكرث مالءمة رشط 

ان يحسن تطبيقها وال تخضع للتجاوزات.

عصام شلهوب

إقتصاد

نجح لبنان حتى االن يف التوفيق بني الحفاظ 
قانونية  آليات  وايجاد  املرصفية  الرسية  عىل 
عىل  حريصا  كان  الرضورة.  عند  لرفعها 
العامل،  الدويل انسجاما مع متغريات  التعاون 

فتمكن من عدم ادراج اسمه يف الئحة الدول 
غري املتعاونة.  يذكر ان رفع الرسية املرصفية 
مع  يفيد،  يعد  مل  ابقاءها  لكن  لبنان،  يؤذي 
ان تبادل املعلومات الرضيبية يطاول الجميع، 

باالضافة اىل املغرتبني اللبنانيني اينام حلوا. 
والصناعة  التجارة  لغرفة  القانوين  املستشار 
والزراعة يف بريوت وجبل لبنان املحامي اندره 
نادر نفى يف لقاء مع "االمن العام" ان يكون 
املرصفية  للرسية  تعرض    51 رقم  القانون 
بشقيها الداخيل والخارجي، بينام اعترب الخبري 
ان  عجاقة  جاسم  الربوفسور  االقتصادي 
الرسية املرصفية تم رفعها جزئيا لصالح دول 
الـ"OECD" عىل حساب وزارة املال اللبنانية 

التي ال يحق لها االستحصال عىل املعلومات.
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عىل  مطلوبة  مالية  قوانني  لبنان  اقر   ■
التبادل  اتفاق  آخرها  الدويل،  الصعيد 
سيغري  هل  الرضيبية.  للمعلومات  التلقايئ 
هذا االتفاق يف مفهوم الرسية املرصفية التي 

يتمتع بها نظامنا املرصيف؟
اقر  الذي   51 رقم  القانون  يتعرض  مل   □
سبق  مالية  قوانني  مع  النواب  مجلس  يف 
لبنان  ان طالبت  العاملية  املالية  للمؤسسات 
الداخيل  بشقيها  املرصفية  للرسية  باقرارها 
والخارجي. فقد نص عىل االجراءات الواجب 
بالنسبة  الرضيبية  املعلومات  العطاء  اتباعها 
متعاقد  بلد  اي  اىل  املرصفية  الحسابات  اىل 
اجنبية  دولة  اي  ترسل  عندما  لبنان.  مع 
الرضيبية،  املعلومات  عىل  للحصول  طلبا 
ملزمة،  باتت  اللبنانية  املال  وزارة  فان 
الطالبة،  الدولة  مع  اتفاق  وجود  حال  يف 
اما  املكلف.  عن  مبارشة  املعلومات  اعطاء 
بالحسابات  املتعلقة  املعلومات  اىل  بالنسبة 
 51 رقم  القانون  اوجب  فقد  املرصفية، 

رضورة ارسال طلب رفع الرسية املرصفية اىل 
املنشأة لدى مرصف  الخاصة  التحقيق  هيئة 
ميكنه  الذي  عنه  املستعلم  تبّلغ  التي  لبنان، 
مجلس  امام  االستعالم  طلب  عىل  االعرتاض 
اىل  االشارة  من  بد  ال  لكن  الدولة.  شورى 
الجهة  تزويد  امكان  نص عىل  القانون   ان  
طالبة االستعالم من دون إخطار مسبق وفقا 
كان  حال  يف  الدولتان.  عليها  تتفق  ملعايري 
الطلب مستعجال، ميكن لهذه املعلومات ان 
انتظار  يقتيض  التحقيقات،  تؤثر عىل مجرى 
توقيع االتفاقني اللذين فوض مجلس النواب 
املراسيم  عليهم وصدور  التوقيع  املال  وزير 

التطبيقية.

سيدفع  القانون  هذا  اقرار  ان  ترى  هل   ■
التي  واالموال  الرساميل  اتجاهات  تغيري  اىل 

ميلكها اللبنانيون يف الخارج؟
□ التعديالت جاءت بناء عىل طلب املنتدى 
العاملي الذي يضم اليوم نحو 137 دولة بني 

نادر: ال مصلحة للمودع
بتهريب امواله من لبنان

النظام املصرفي 
في لبنان يشكل امللجأ 

االكثر امانا للمودع

املستشار القانوين لغرفة التجارة والصناعة 
والزراعة يف بريوت وجبل لبنان املحامي 

اندره نادر.

موقعة وملتزمة، ومنها جنات رضيبية، وبدءا 
من عام 2018 سوف تطبق كل  الدول هذه 
تشددا،  اكرث  البلدان  بعض  هنالك  االحكام. 
التزام املوجبات  وسيكون عىل كل املواطنني 
سقطت  التكنولوجيا  تطور  مع  الرضيبية. 
ومعدل  القوانني  ستبقى  وتاليا  الحدود، 
ان  رشط  مالءمة  االكرث  لبنان  يف  الرضائب 

يحسن تطبيقها وال تخضع للتجاوزات. 
                                                     

كل  كشف  اىل  سيؤدي  القانون  تطبيق   ■
وزارة  امام  لبنانيون  ميلكها  التي  الحسابات 
سيطبق  فهل   .2018 عام  من  اعتبارا  املال 
رجعي،  مفعول  مع  الرضيبة  قانون  عليهم 

وما هو اثر ذلك؟   
يف  يصبح  املعاهدتني  عىل  التوقيع  بعد   □
او  تلقائيا  اما  لبنان تلقي املعلومات،  امكان 
الذين ميلكون  اللبنانيني  بناء عىل طلب من 
املال  وزارة  وستتلقى  الخارج.  يف  رساميل 
هؤالء،  حسابات  عن  مفصلة  معلومات 
خاضعة  االيرادات  هذه  ستكون  وهكذا 
دخال  للبنان  سيوفر  ما  لبنان  يف  للرضيبة 
استدراك  الرضيبية  لالدارة  وميكن  اضافيا،  

حق الخزينة لخمس او سبع سنوات .

انعكاسات  الخطوة  لهذه  سيكون  هل   ■
سلبية؟

لبنان  يف  به  املعمول  املرصيف  النظام   □
يشكل امللجأ االكرث امانا للمودع. املرصفيون 
يتعاملون بذكاء يف تطبيق القوانني، فاذا كان 
فال  الهرب،  يريد  االموال  مبّيض  او  املتهرب 
اىل  الدول  غالبية  انضمت  بعدما  له  ملجأ 
ليس  تنضم  مل  التي  والدول  املنظومة.  هذه 
يرى  ولن  بالركب،  تلحق  ان  اال  الخيار  لها 
صاحب العالقة مركزا آمنا، وتاليا ال مصلحة 

للمودع بأن يهرّب امواله من لبنان  .

املقيم"  "تعريف  قانون  يخلق  هل   ■
االجانب  للمستثمرين  يسمح  مرصفيا  مناخا 

والعرب بايداع اموالهم يف لبنان؟ 
□ اقر مجلس النواب يف الجلسة نفسها التي 

رقم  القانون   ،55 رقم  القانون  فيها  اقر 

لبنان دخل النظام العالمي للتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية
السرية املصرفّية ليست مالذا للفاسدين
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إقتصاد
قانون  من  االوىل  املادة  عدل  الذي   60
تم  التعديل  مبوجب  الرضيبية.  االجراءات 
رضيبيا  املقيم  اصبح  بحيث  املقيم  تعريف 
او  انشاؤه  يتم  لبنان، كل شخص معنوي  يف 
لديه  او  اللبنانية،  للقوانني  وفقا  تسجيله 
شخص  وكل  لبنان،  يف  العمل  ملزاولة  مركز 
التالية:  الرشوط  احد  فيه  يتوافر  طبيعي 
يكون  او  املهنة،  ملزاولة  لبنان مركز  لديه يف 
يف ترصفه منزل دائم يشكل مكان سكنه او 
سكن عائلته املعتاد، وان العائلة هي الزوج 
مىض  او  عاتقه،  عىل  هم  الذين  واالوالد 
ان  غري  لبنان.  يف  يوما    183 وجوده  عىل 
اذ غالبا ما يكون  املنزل،  االعرتاض كان عىل 
الخليجي  للمستثمر  او  اللبناين  للمغرتب 
خصوصا، منزل يسكن فيه مع اوالده الذين 
اقرتحت  لقد  العلمي.  تحصيلهم  يتابعون 
عىل  البند  هذا  تعديل  االقتصادية  الهيئات 
اقامة  مقر  له  "يكون  عامليا:  املعتمد  النحو 
الحيوية"،  مصالحه  تتواجد  حيث  معتاد 
الوارد  املرشوع  اقر  النواب  مجلس  ان  غري 
من  يشء  فيه  وهذا  هو.  كم  الحكومة  من 
الخطورة، فاللبنانيون املقيمون مع عائالتهم 
لتمضية  منازل  يتملكون  ما  غالبا  الخارج  يف 

يصبح  وسوف  العطل،  او  الصيف  فصل 
هذا  ان  اذ  للرضيبة.  خاضعا  مدخولهم 
التعريف سيطبق عىل كل الشؤون الرضيبية 

عمال باحكام قانون االجراءات الرضيبية. 

تحويالت  عىل  القانون  هذا  تأثري  ما   ■
تصل  التي  الخارج  يف  العاملني  او  املغرتبني 

اىل 7 و8 مليارات دوالر سنويا؟
□ سوف يتأثر به املغرتبون الذين لهم منزل 
عائلتهم  افراد  احد  فيه  يسكن  لبنان  يف 
من  معتربين  اصبحوا  اذا  القانون،  بهذا  سلبا 
املقيمني لبنانيا وتاليا قد يتوقفون عن تحويل 
اىل  يؤدي  اقر  الذي  التعديل  ان  االموال. 
برضيبة  لبنان"  يف  "مقيم  كل شخص  تكليف 
واالوراق  والسندات  االسهم  وعائدات  ارباح 
سيكون  وهكذا  ميلكها،  التي  االجنبية  املالية 
الناحية  من  اما  سلبي.  تأثري  القانون  لهذا 
االيجابية فقد يعفي التعريف اللبناين املكلف 
التي  االجنبي،  البلد  الرضيبة يف  لبنان من  يف 
السيم  ارتفاعا،  اكرث  رضائبه  تكون  ما  غالباً 
يف  الرضيبة  معدل  عن  االوروبية،  البلدان  
سوف  التي  الثنائية  االتفاقات  وفق  لبنان 

تنص عىل عدم االزدواج الرضيبي .

التصويت عىل اعطاء وزارة  يتم  ■  ملاذا مل 
املواطنني  عن  الرضيبية  املعلومات  املال 

اللبنانيني؟ ماذا يخفي هذا االمر؟
□ ان عدم التصويت عىل اعطاء وزارة املال 
اللبنانيني،  عن  معلومات  اخرى  جهة  اي  او 
التمسك  عىل  املحافظة  يف  رغبة  هو  امنا 
من  فبدال  املرصفية.  الرسية  من  تبقى  مبا 
قوانني  اصدار  يجب  الرسية،  قانون  تعديل 
وتعزيز  واملسؤولني،  املوظفني  محاسبة 
هذا"،  لك  "اين  من  قانون  وتفعيل  الرقابة، 
بحيث يلزم كل من يتسلم وظيفة عامة ان 
يرصح عن امواله. وستجري محاسبته قانونا 
يف حال تبني ان الترصيح عند تركه الوظيفة 
ان يكون  الوظيفي. ال  يتناسب ومدخوله  ال 
املرصفية  فالرسية  شكليا.  الترصيح  هذا 
يجب ان ال تكون مالذا للفاسدين. ال بد من 
ودفع  الترصيح  ثقافة  اىل  اللبناين  ينتقل  ان 
التهرب  سياسة  اتباع  من  بدال  الرضائب 
االجراءات  قانون  ان  اىل  لذا نشري  الرضيبي. 
كم  الكاذب،  الترصيح  عاقب  قد  الرضيبية 
رقم  االشرتاعي  املرسوم  من  االوىل  املادة  ان 
156 الصادر يف  1983/9/16 عاقبت جزائيا 

املتهرب من دفع الرضيبة .

التلقايئ  التبادل  اتفاق  لبنان  اقر   ■
هذه  سيغري  فهل  الرضيبية،  للمعلومات 
يف  املرصفية  الرسية  مفهوم  يف  االتفاق 

لبنان؟
ال  انه  هو  املرصفية  الرسية  مفهوم   □
تطلع  ان  مؤسسة  او  شخص  الي  ميكن 
العميل )الزبون( اال العميل  عىل حسابات 
الحساب.  تحمل  التي  واملؤسسة  نفسه 
للمعلومات  ترسيب  كل  القانون  وبحسب 
القانون  جزائية.  لعقوبات  امُلرّسب  ُيعرض 
الخاصة،  التحقيق  لهيئة  سمح   318 رقم 
باالطالع  لبنان  ملرصف  تابعة  ادارة  وهي 

)تبييض  بأمره  مشكوك  حساب  اي  عىل 
حسابات  عن  الرسية  رفع  كذلك  اموال(، 
العميل بأمر من القضاء .القانون الذي تم 
رقم  )قانون   2016 االول  كانون  يف  اقراره 
تريد  دولة  وكل  اآللية  يخرق هذه  مل   )44
ان  يجب  شخص  اي  عن  مالية  معلومات 
من  الطلب  عىل  تنص  محددة  آلية  تتبع 
هيئة  اىل  الطلب  تحّول  التي  املال  وزارة 
التحقيق الخاصة التي تحقق باالمر. وتأخذ 
قرارها بتسليم املعلومات اذا ما كان هناك 
رشط متوافر من اثنني: وجود ملف قضايئ 
يف حق الشخص يف البلد طالب املعلومات، 

عجاقة: حجم التهرب الضريبي
في لبنان يصل الى %3

حركة الودائع في لبنان 
تتعلق بثقة املودعني 

املصرفي بالقطاع 

الخبري االقتصادي الربوفسور جاسم عجاقة.

للرسية  مستقبل  اي  ارى  ال  الواقع  يف   □
العكس  عىل  بل  ال  لبنان،  يف  املرصفية 
نطالب برفعها كليا. السبب ان النظام املايل 
خصوصا  باالستمرار  لها  يسمح  ال  العاملي 
التعامالت  من  نشأت  التي  العوملة  مع 
يتطلب  الرسية  هذه  رفع  لكن  املرصفية. 
عىل  يتوجب  التي  االجراءات  من  عددا 
القيام  والتنفيذية  الترشيعية  السلطتني 
التجارية  العمليات  مكننة  ومنها  بها، 
تعقبها  من  املالية  السلطات  تتمكن  ليك 
قوانني  ايضا ميكن ذكر  املخالفني.  ومالحقة 
تفصل بني الشأنني العام والخاص، مثل منع 
من يتعاطى الشان العام من تعاطي الشان 
ايجاد  االهم  يبقى  لكن  وغريها.  الخاص 
يف  يحصل  ما  غرار  عىل  لتسويات،  حلول 
مثل  املخالفني  تطاول   ،"OECD"الـ دول 
والقيام  املخالفني،  املكلفني  اوضاع  تسوية 
االخالقي  البعد  الظهار  توعية  بحمالت 
للمكلف، وان الفساد هو يشء غري اخالقي 
كيل  "تدمري  بانه  افالطون  عنه  عرّب  كم 

للذات من خالل رشوة او خدمة".
ع. ش

او وجود شبهات قوية حول هذا الشخص. 
الخاصة  التحقيق  هيئة  تقوم  اثرها  عىل 
املرصفية  الرسية  برفع  القايض  اىل  بالطلب 
الذي قد يقبل او يرفض. لكن هذا القانون 
 "OECD" منظمة   بحسب  كافيا  يكن  مل 
التي هددت لبنان بادراجه يف الئحة الدول 
السوداء(،  )الالئحة  رضيبيا  املتعاونة  غري 
القرار   2016 ايلول  حتى  مهلة  واعطته 
املعلومات  باعطاء  تسمح  جديدة  قوانني 
القوانني  بشكل تلقايئ. هذا االمر حصل يف 
 ،2016 االول  ترشين  يف  اقرارها  تم  التي 
واصبح من حق اي دولة من دول املنظمة، 

بحسب القانون اللبناين، ان تستحصل عىل 
املعلومات تلقائيا من دون الرجوع اىل قاض 
مع استمرار حرصية هيئة التحقيق الخاصة 
بجمع املعلومات وارسالها. املشكلة يف هذا 
يحق  ال  اللبنانية  املال  وزارة  ان  القانون 
ال  وتاليا  املعلومات،  هذه  عىل  االطالع  لها 
ميكن ان تقوم مبالحقة املكلفني )االشخاص 
امللزمني دفع الرضائب( املتخلفني عن دفع 
حق  يف  مجحف  االمر  وهذا  الرضائب. 
حجم  الن  العامة  املالية  وحق  املال  وزارة 
التهرب الرضيبي يف لبنان يصل اىل 3% من 
الناتج املحيل االجميل اي 1.5 مليار دوالر 
االنظمة  يف  طبيعي  غري  امر  وهذا  سنويا، 
ان  نستنتج  هنا  من  الحرة.  االقتصادية 
لصالح  جزئيا  رفعها  تم  املرصفية  الرسية 
املال  الـ"OECD" عىل حساب وزارة  دول 
االستحصال عىل  لها  يحق  ال  التي  اللبنانية 

املعلومات.

■ ملاذا مل يتم التصويت عند اقرار القانون 
عىل  الحصول  حق  املال  وزارة  اعطاء  عىل 

املعلومات عن  اللبنانيني؟ 
له  عالقة  وال  بامتياز،  سيايس  السبب   □
املصارف  يف  املوجودة  الودائع  بحجم 
اللبنانية. الخوف هو من وجود قسم كبري 
عىل  ضغطا  ميارس  املخالفني  املكلفني  من 
هناك  يعد  مل  رفعها.  لعدم  القرار  اصحاب 
من وجود للرسية املرصفية يف النظام املايل 
االموال  تبييض  فمكافحة  الجديد.  العاملي 
ونقل  الرضيبي  والتهرب  االرهاب  ومتويل 
االموال عرب الحدود كلها امور تتعارض مع 
الواليات  وتبنت  املرصفية.  الرسية  مفهوم 
ايلول   11 هجمت  بعد  االمريكية  املتحدة 
واعلنت  االرهاب،  متويل  محاربة  مهمة 
الحرب عىل كل من ميوله. وفرضت االدارة 
فقانون  العامل،  عىل  قوانينها  االمريكية 
والذي  الرضيبي،  التهرب  ملحاربة  "فاتكا"  
فرتة  منذ  تطبيقه  اللبنانية  املصارف  بدأت 
سويرسا  ارضخ  املرصفية،  للرسية  خالفا 
تبنت  واليوم  وغريهم.  واللشتنشتاين 
واصدرت  القانون  هذا   "OECD"الـ دول 

قام  اساسه  عىل  الذي  وهو  منه،  نسختها 
املعلومات  تبادل  قوانني  باقرار  لبنان 

الرضيبية.

اموال  عىل  الخطوة  هذه  تؤثر  هل   ■
واملستثمرين؟ املودعني 

يؤثر  املرصفية  الرسية  رفع  ان  القول    □
غري  اللبناين  املرصيف  القطاع  عىل  سلبا 
اتهاما  طياته  يف  يخفي  وهو  صحيح. 
ودائع  عمليات  باجراء  اللبنانية  للمصارف 
له  اللبناين  املرصيف  القطاع  ان  نظيفة.  غري 
االستثمرات:  يجذب  تجعله  ميزات  ثالث 
التكنولوجيا  الدولية،  القوانني  تطبيقه 
التي تجعل منه قادرا عىل احتواء املخاطر 
حجم  فعال،  نحو  عىل  الخدمات  وتقديم 
صدقية  تعكس  والتي  املوجودة  الودائع 
الرسية  رفع  ان  اعتقادنا  يف  القطاع.  هذا 
عىل  بالفائدة  سيعود  جزئيا  ولو  املرصفية 
التعامل  سهولة  ناحية  من  املرصيف  القطاع 
مع املصارف املراسلة، وسهولة نقل رؤوس 

االموال من املغرتبني واملستثمرين.

تحويالت  عىل  القانون  تأثري  هو  ما   ■
املغرتبني او العاملني يف الخارج؟

□ ال اثر سلبيا عىل االطالق لعملية التبادل 
يرافقها  وما  الرضيبية  للمعلومات  التلقايئ 
من خرق للرسية املرصفية عىل التحويالت، 
بثقة  تتعلق  لبنان  يف  الودائع  حركة  الن 
بشكل  اللبناين  املرصيف  القطاع  يف  املودعني 
رئييس. وان نظرية ربط استقطاب الودائع 
يف  وحرصه  املرصفية  الرسية  مبوضوع 
اطارها، امنا يعود اىل الثقة بالقطاع اساسا.

لبنان  اللبنانيني غرياملقيمني يف  ■ هل عىل 
االمتثال للقانون والترصيح عن اموالهم؟

للبلد  يحق  االلتزام،  عدم  حال  يف   □
يتناسب  املضيف ان يكشف حساباتهم مبا 

ومعاهدة تبادل املعلومات الرضيبية.

■ هل ترون من مستقبل الستمرار الرسية 
املرصفية يف لبنان؟
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إقتصاد
عصام شلهوب

"نهوض لبنان، نحو دولة اإلنماء"
رؤية لحوار إقتصادي - إجتماعي برعاية سياسية

"نهوض لبنان، نحو دولة االمناء"، كتاب يتضمن رؤية اقتصادية ـ اجتامعية تعرّب 
خطط  خالل  من  االنتاج،  قطاعات  مشكالت  اهم  ملعالجة  امنائية  توجهات  عن 
وبرامج قطاعية وماكرو - اقتصادية مناطقية دستورية قانونية. عىل ان التطبيق 

مرتبط بعودة االنتظام العام اىل الحياة السياسية يف البالد 

رمبا كان الكتاب حافزا للطبقة السياسية يك تعمل 
السياسية  الحياة  اىل  االنتظام  اعادة  عىل  جديا 
من خالل تحقيق اصالحات وتغيريات يف بعض 
واالجتمعية  االقتصادية  السياسات،  نواحي 
واملالية واالستثمرية واملناطقية والبلدية، تحقيقا 
لرفاه اجتمعي اكرب للمواطنني، عىل ما يقوله اهل 

الشأن واالختصاص.
املبادرة عبارة عن رصخة للقول ان مثة من يحاول 
وقطاعاتها  واقتصادها  البالد  قضايا  يف  التفكري 
وطبقاتها االجتمعية واملرافق والخدمات العامة 

االساسية، ملا فيه خري املنفعة العامة.
واالجتمعي  االقتصادي  املجلس  رئيس  يقول 
بعد  الكتاب،  ان  العام"  لـ"االمن  روجيه نسناس 
مناقشته مع املعنيني ومشاركة الهيئات االقتصادية 
منها االتحاد العميل العام واملجتمع املدين، امكن 
التوصل اىل رؤية اتفق عليها، وهي مثابة خارطة 
طريق لربنامج عمل وطني اقتصاديـ  اجتمعي.

دولة  نحو  لبنان،  "نهوض  كتاب  اصدار  مع   ■
االقتصادي  املجلس  دور  انتهى  هل  االمناء" 
يرعى  من  اىل  يحتاج  االمر  ان  ام  واالجتمعي 

تطبيق الرؤية؟
 - اقتصادي  رؤيوي  مرشوع  الكتاب  هذا   □
يف  الخربات  اصحاب  مع  بالتعاون  اجتمعي 
دراسة   2007 عام  اطلقت  بعدما  املجال،  هذا 
الغد  للبنان  اجتمعية  ـ  اقتصادية  نظرة  حول 
تفاعل معها املجتمع بعدما متت مناقشتها عىل 
املستويات كلها. ال بد عىل الصعيد االقتصادي ـ 
االجتمعي من سياسة امنائية تستنهض يف الداخل 
القدرات،  كل  وتدعم  واملناطق،  القطاعات  كل 

وتعتمد عىل تفعيل املبادرة الفردية وتطويرها يف 
مبادرة مؤسسية عرب اطالق املؤسسات الصغرى. 
العريب  محيطنا  عىل  االنفتاح  سبل  تستنفر  كم 
وفتح  االستثمرات  اجتذاب  عرب  العامل،  وعىل 
الرساميل املادية  الخارج، وتوظيف  اسواقنا عىل 
واملتوازنة.  الشاملة  التنمية  اتجاه  يف  واملعنوية 
قاعدة هذه التنمية هي العدالة االجتمعية، الن 
االستقرار  خارج  يتحقق  ال  االقتصادي  االزدهار 
اذا  يتم  ال  االستقرار  هذا  ان  كم  االجتمعي. 
قام عىل حساب النهوض االقتصادي. مع اطالق 
هذا الكتاب لن يتوقف عمل املجلس، بل سيتم 
العهد  ظل  يف  خصوصا  جديد،  مجلس  تشكيل 

الجديد، الكمل املهمت التي قمنا بها.

العمد  انتخاب  مع  الرئايس  الشغور  انتهى   ■
ميشال عون رئيسا للجمهورية. هل ستطرحون 
محاولة  يف  الجديد  العهد  عىل  الرؤية  هذه 

لتطبيقها؟
□ قبل اطالق مسودة الرؤية، تم رشح مضمونها 
واهدافها للمسؤولني جميعا وعىل رأسهم العمد 
ونالت  للجمهورية،  رئيسا  انتخابه  قبل  عون 
تام  اقتناع  والننا عىل  الجميع.  ومباركة  مباركته 
بأن لبنان ال ميكن ان ينطلق اال من خالل سيبة 
االفكار  وان  واالمناء،  الوفاق،  االمن،  عىل  تقوم 
خالل  من  اال  تطبيقها  ميكن  ال  طرحت  التي 
جاءت  جيد،  واستثمري  اقتصادي  مناخ  ايجاد 
العمد عون  بانتخاب  الرئايس  الشغور  انهاء  مع 
رئيسا للجمهورية وتأليف حكومة الرئيس سعد 
املقبلة.  النيابية  لالنتخابات  والتحضري  الحريري 
هذا  بأن  ثقة  عىل  انا  الواقع،  هذا  من  انطالقا 

العهد سيسمح باطالق ورشة منو تؤدي اىل عدالة 
اقتصادية واستقرار اجتمعي. 

■ حددت عددا من الرشوط للنهوض االقتصادي. 
اال تعتقد انها عناوين مطروحة منذ مدة من دون 

ان يتحقق منها يشء؟
واالجتمعية  االقتصادية  اوضاعنا  آلت  لقد   □
اولويات  برنامج  اعتمد  تفرتض  صارت  حال  اىل 
كم  واالجتمعي.  االقتصادي  للنهوض  متكامل 
فان  الكتاب،  اطالق  عند  مناسبة  غري  يف  ذكرت 
اي بناء اقتصادي اجتمعي امنايئ متكامل منشود 
حديث  بشكل  الدولة  مؤسسات  ببناء  موصول 
ومنتج، اي ان التعايف هو مثرة تكامل بني القطاع 
العام الفاعل والقطاع الخاص السليم. لذلك فان 
تحدثت  التي  الرشوط  اىل  يحتاج  لبنان  نهوض 

عنها وهي:
• ال نهوض اقتصاديا، بال وفاق وطني شامل.

• ال نهوض اقتصاديا بال امان اجتامعي، وال امان 
اجتمعيا عىل حساب االستقرار االقتصادي.

• ال اصالح حيويا ال يجسد رؤية متكاملة تجيب 
دور  واي  نبني؟  دولة  اي  اآلتيني:  السؤالني  عن 

اقتصادي للبنان يف املرحلة املقبلة؟
التمسك  يعزز  واالجتمعي  االقتصادي  النهوض 
النهوض  الوطني  الوفاق  يحصن  كم  الداخيل، 

االقتصادي واالجتمعي.

رؤية  لبلورة  اسايس  لحوار  منطلق  هو  هل   ■
وطنية شاملة وجامعة؟

اسسناه،  وعم  عنه  ودفاعا  بلبنان،  منا  اميانا   □
اوالدنا،  مستقبل  عىل  الحفاظ  برضورة  وشعورا 
االقتصادي.  املرشوع  او  الرؤية  هذه  كانت 
لحوار  لحوار  مقدمة  الرؤية  تكون  ان  الهدف 
عىل  البرازها  وليس  شامل  اجتمعي  اقتصادي 
السياسية  الشخصيات  وجود  املكتبات.  واجهة 
املنظمت  وممثيل  والديبلوماسية  واالقتصادية 

دليل  لبنان"،  "نهوض  اطالق  خالل  الدولية 
من  االقتصادية  بالقضايا  االهتمم  عىل  قاطع 
هنا  من  االجتمعية.  االمور  ودعمهم  الجميع 
انه  واالجتمعي.  االقتصادي  املجلس  دور  ينبع 
العام والخاص، واملجتمع املدين،  يضم القطاعني 
ليتشاركوا معا يف بلورة الحلول الناجعة، فيصبح 
مرشوع  اقراره،  عند  االنقاذي،  الدولة  مرشوع 

الوطن كله.

■ لكن دور هذا املجلس معطل اليوم؟
□ التقلبات االقتصادية واالجتمعية الحرجة التي 
اليومي واملستقبيل  واقعنا  اخذت تضغط علـى 
من  اكرث  حاجة ورضورة  بات  املجلس  ان  تؤكد 
اي يوم مىض. فهو يؤدي دور صمم االمان بنقل 
يؤدي  الحوار.  اىل طاولة  الشارع  التجاذبات من 
باعتمده  واملجتمع  للدولة  املفكر  العقل  دور 
الحلول العلمية والعملية يف آن. وهو يؤدي دور 
التفاعل والتكامل مع العامل من خالل وجودنا يف 
العاملية  واالجتمعية  االقتصادية  املجالس  اتحاد 
واالتحاد االورويب، ومن خالل تعاوننا مع املجالس 
ضمن  وجودنا  خالل  من  متكنا  وقد  العربية. 
اتخاذ مواقف تدعم  الدولية من  املجالس  هذه 
لبنان من الناحيتني السياسية واالمنية، اضافة اىل 
وقد  السوري.  النزوح  اعباء  تحمل  لجهة  دعمه 
طالبوا حكوماتهم مبساعدة لبنان ماديا وسياسيا 
ومعنويا. صحيح ان لدينا هواجس وقلقا بسبب 
التطورات الدامية يف منطقتنا، ونتيجة التقلبات 
والقدرة.  االرادة  لدينا  لكن  العامل،  يف  املتسارعة 

اللبنانيون، عرب تاريخهم الطويل، هم الذين عرفوا 
كيف يخلقون من العجز املعجزة.

ارض  االفكار عىل  تطبيق هذه  ■ كيف ميكن 
الواقع؟

عمل  برنامج  خالل  من  يتحقق  تطبيقها   □
الجميع.  فيه  يشارك  اقتصادي   - اجتمعي 
التعاون والتوافق والحوار العلمي والعميل ركائز 
االمناء، وباالمناء يرتسخ االنتمء. هذا االمر يحتاج 
واالمناء.  الوفاق  االمن،  اىل معادلة تشتمل عىل 
تغيب  السيايس،  وخصوصا  الوفاق،  غياب  يف 
السياسية  املشكلة  االمناء.  اىل  الهادفة  القرارات 
ان تحل رسيعا، الن  نتمنى  لذا  بقوة.  موجودة 
من دون حلول سياسية لن نتمكن من الوصول 
ال ميكن فصل  انه  باعتبار  اقتصادية،  اىل حلول 
االقتصاد عن السياسة. املهم االتحاد، والتخطيط 
عىل املدى البعيد، والحفاظ عىل املصلحة العامة  

يف معزل عن املصالح الشخصية. 

■ اىل اين يتجه االقتصاد الوطني اليوم؟
والخاص  العام  القطاع  بني  الرشاكة  موضوع   □
مدخل مهم نحو النهوض املطلوب. ال ميكن جذب 
االستثمرات وتنفيذ مشاريع تطويرية، وخصوصا 
يف قطاع البنى التحتية، من دون مشاركة القطاع 
الخاص الذي هو املمول االسايس لالقتصاد. ومن 
تحفيزية،  فرص  ايجاد  العام  القطاع  مسؤولية 
مع  يتحقق  وهذا  جيد.  استثمري  مناخ  وتأمني 
الوفاق السيايس الذي يؤمن عودة الثقة بلبنان. 

اشدد عىل رضورة تحقيق "االمناء املتوازن" الذي 
يشمل كل القطاعات واملناطق، ويحتاج تاليا اىل 
واملواصالت.  كاالتصاالت  التحتية  البنى  تطوير 
اما يف ما يتعلق مبعادلة النفط والغاز، فان هذا 
القطاع يسد قسم من الدين العام، ويوفر فرصا 
جديدة، رشط ايجاد التوازن  بينه وبني القطاعات 
لبنان  عالقات  ان  اىل  االشارة  من  بد  ال  الباقية. 
امام  مانعا  احيانا  تشكل  والخارجية  الداخلية 
الحل  االستثمرات.  عىل  كثريا  وتؤثر  النهوض، 
العالقات  يحمي  الذي  الرشف  ميثاق  يف  يكمن 
االقتصادية الداخلية والخارجية، ويشجع الحوار 
االقتصادي - االجتمعي الذي يشمل الجميع. ال 
ننىس دور الهيئات االقتصادية اللبنانية التي تحفز 

عىل االستثمر.

العقد  موضوع  لبنان"  "نهوض  كتاب  تناول   ■
االجتمعي. ما هدف ذلك؟

□ العقد االجتمعي هو من صلب دور املجلس 
عامل  كل  يحمي  فهو  االجتمعي،   - االقتصادي 
هذا  مرتكزات  اهم  من  ومواطن.  وموظف 
العقد: الصحة، الرتبية، ضمن الشيخوخة. وهي  
الخدمات املهمة واالساسية التي يجب ان يتمتع 

بها كل لبناين. 

■ ماذا عن  امكان متويل هذه القطاعات؟
سيئة،  اقتصادية  حالة  يعيش  اليوم  لبنان   □
ادارة  ايجاد  لكن ميكن تحقيق ذلك من طريق 
جيدة، وضبط النفقات ومكافحة الفساد. يسعى 
املجلس االقتصادي - االجتمعي من خالل طرحه 
الواقع اىل الغاء البطالة، لذلك من املهم  تشجيع 
املبادرات الفردية واقامة املؤسسات الصغرية التي 

هي اساس االقتصاد اللبناين.

■ ذكر الكتاب تأثري االزمة السورية عىل لبنان. 
كيف تنظر اىل هذا الواقع؟ 

تحمل  يستطيع  ال  ولبنان  سيئة،  انعكاساتها   □
تكاليف اقامة النازحني. لكن ويالالسف، اصطدم 
االوروبية  الدول  استجابة  بعدم  املدين  املجتمع 
حيال ما يطرحه عن املوضوع خالل زياراته اليها. 
امتنى ان تحل هذه االزمة حتى يتمكن لبنان من 

استعادة قدرته االقتصادية عىل اكمل وجه.

رئيس املجلس االقتصادي واالجتامعي روجيه نسناس.
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□ كان قصة "بال حقد" التي نالت الجائزة 
االوىل حينها. اهمية هذا العمل كانت يف 
عرضه مدة ساعة وعرش دقائق عىل الهواء 
برنامجي  مدة  كانت  وقت  يف  مبارشة، 
ساعة.  نصف  و"ابوسليم"  "ابوملحم" 
وحنا  فغايل  مليا  االول،  عميل  ابطال  اذكر 
كنجم  املعروف  حرب  ولوسيان  معلوف 

سينميئ يف تلك االيام. 

■ ما هي االعمل التي تلته يف تلفزيون لبنان؟ 
عميل  حققه  الذي  الكبري  النجاح  بعد   □
انا  العامل  هذا  يف  جديدا  كوين  االول، 
فقد  غارابيتيان،  غاري  الراحل  واملخرج 
قدمنا، يف تلك املرحلة، برامج كثرية مهمة 
الذي  ايام"  "كانت  منها مسلسل  ومميزة، 
اللبناين،  واعتربه  الفولكلور  تاريخ  يخترص 
يف  قدمتها  التي  االعمل  اهم  من  اليوم 
حيايت. يف املايض مل يتواجد الشاعر وامللحن 
كان  بل  االغنية،  تأليف  لحظة  واملطرب 
وراءها حكاية او حادث يعرّب عنه بالغناء. 
جدا،  القايس  الشهايب،  بشري  االمري  ايام  يف 
حبيبته  مغازلة  من  يخاف  الرجل  كان 

دراستي  وتركت  السفر،  نفقات  لتأمني 
عىل  العمل  يف  امضيتها  ايام  سبعة  مدة 
ليل  الفاتيكان  مكتبة  يف  الشموع  ضوء 
لكن  الكتب  بني  املمنوع  االمر  نهار. وهو 
املسؤول، وكان لبنانيا، ساعدين عىل انجاز 
التي كانت  القصص  مهمتي. حصلت عىل 
وراء كل اغنية قدمية مثل  "يا لور حّبك" 
و"يا من يحن اليك فؤادي" و"ابوالزلف". 
عن  تعبريا  كانت  القدمية  االغنيات  كل 
عاطفي.  حدث  عن  او  حبيبني  بني  قصة 
وليست  وجميلة  عفوية  كانت  لذلك 
يتفق عىل  االيام مصطنعة  كاغنيات هذه 
وامللحن  الشاعر  بني  جلسة  يف  تأليفها 
واملطرب. برنامج "كانت ايام" كان حكاية 
الفولكلور اللبناين عىل مدى 13 حلقة. كل 

حلقة مدتها ساعة.

التي  واملميزة  الالمعة  املسلسالت  من   ■
دويك"،  يا  "دويك  السبعينات  يف  قدمتها 
االجتمعي،  بالنقد  املليئة  الشخصية  هذه 
من اين استوحيتها، وما الذي اردت قوله 

من خاللها؟ 

اريد العودة الى التلفزيون 
لكن بشروطي

يف  غندور،  انطوان  الكاتب  يتأثر  مل 
كان  زمنه  الكتَّاب، الن  من  باحد  بداياته، 
املراهقة،  سن  يف  اشرتاكه،  العاطفة.  زمن 
مجلة  يف  القصرية  القصة  مسابقة  يف 
له  فتح  االوىل  بالجائزة  وفوزه  "الهالل" 
له،  عمل  اول  ليبث  لبنان  تلفزيون  باب 
عرب هذه الشاشة، مدة ساعة عىل الهواء. 
اليوم، كم يراها، تتطلب  اللبنانية  الدراما 
ما كان  لتقديم جديد بل العادة  ثورة، ال 

موجودا.
الكاتب  يفتح  العام"  "االمن  يف حواره مع 
ويحدد  كلها  صفحاته  غندور  انطوان 

رشوطه للعودة اىل التلفزيون.

يف  القصرية  القصص  كتابة  استهوتك   ■
ومبن  ذلك  كان  عمر  اي  يف  البدايات. 

تأثرت يف هذا املجال؟ 
□ مل اتأثر باحد من الكّتاب، فذلك الزمان، 
والسابعة  السادسة عرشة  يف  كنت  عندما 
العاطفة،  زمن  كان  عمري،  من  عرشة 
التي  االغنيات  يف  االمر  هذا  تجىّل  وقد 
ان هذا  الحزين، علم  الطابع  غلب عليها 
العراقية  االغنيات  من  مستوحى  اللحن 
التي انطلق منها فريد االطرش وأم كلثوم 
العريب كله، يف الخمسينات  ايضا. فالرشق 
والستينات، كان مأخوذا  باالمور العاطفية، 
انطالقتي  اما  املناخ.  بهذا  تأثرنا  وجميعنا 
يف مجال الكتابة فكانت عرب مشاركتي يف 
مسابقة القصة القصرية يف مجلة "الهالل" 
مشرتكا   80 بني  االوىل  الجائزة  نلت  وقد 

مقابلة

جمعتك باملخرج الراحل غاري غارابيتيان، 
وماذا عنى لك رحيله بهذه الطريقة؟ 

بالنسبة  كان  فقد  برحيله.  كثريا  تأثرت   □
وهو  معا  العمل  بدأنا  أخ،  من  اكرث  ايل 
بتفاصيل  وامللم  االخراج  يف  املتخصص 
معرفة  اىل  حاجة  يف  انا  فيم  العامل،  هذا 
السيناريو.  كتابة  خصوصا  املهنة،  هذه 
"غارو"  اثنني،  فيلمني  يف  معه  تعاونت 
مل  االول  فيلمه  يف  فدائيون".  و"كلنا 
يقصد  وكان  لرية   70 سوى  جيبه  يف  يكن 
كامريات  لتأمني  بيدروس  اسمه  له  صديقا 
للتصوير بااليجار. يف الواقع هكذا بدأ، اي 
وأسس  ناجحا  كان  لكنه  بدائية،  بطريقة 
يف ما بعد استديو وسائله حديثة. يف فيلم 
يف  غارابيتيان  مني  طلب  فدائيون"  "كلنا 
اثناء التصوير اضافة مشهد عىل السيناريو 
عن  الصحف  احدى  يف  خربا  قراءته  بعد 
لييل،  ملهى  داخل  بعملية  قاموا  فدائيني 
الحال  السيناريو يف هذه  ان  فكان جوايب 
عىل  أرّص  لكنه  جمله،  ويفقد  سيتفكك 
تصوير هذا املشهد عىل ان يكون التعديل 
او القرار النهايئ يف اثناء املونتاج. دعاين اىل 
موقع التصوير الذي كان مقررا يف منطقة 
الروشة. وصلت اىل املكان املحدد ومل اجد 
صاحب  مع  اختلف  بانه  فعلمت  احدا 
تفجريات  استعمل  بسبب  اللييل  امللهى 
ملهى  اىل  غارابيتيان  انتقل  التصوير.  يف 
حدث  ما  يف  املشكلة  الحازمية.  يف  آخر 
تفجريات  استعمل  سببها  اليوم  ذلك  يف 
من  اثاثه  كل  مكان  يف  بدائية  بطريقة 
مادة البالستيك، ما ادى اىل اشتعال حريق 

التهم كل يشء.

لبنان  تلفزيون  يف  عملك  بدايات  يف   ■
حيث تعلمت كتابة السيناريو، ما هو اول 

عمل قدمته؟ 

دنيز مشنتف 
denise.mechantaf@gmail.com

علنا، فينظم لها قصيدة من دون ان يذكر 
اىل  استندت  وقد  فيها،  الحقيقي  اسمها 
مراجع موثوق بها لتقديم هذه الحكايات 
الحلقة.  نهاية  يف  مرجع  كل  ذكر  مع 
دكتوراه  طالب   200 ساعد  الذي  االمر 
كيف  اما  اليها.  واالستناد  تدوينها  عىل 
ايام  ففي  املراجع،  هذه  عىل  حصلت 
يخافون  الرهبان  كان  العثمين  الحكم 
من االعتداء عىل اديرتهم واحراق الكتب 
التي ميلكونها. كانت االديرة يف تلك االيام 
محتوياتها  بتهريب  فقاموا  ثقافية،  امكنة 
علمت  الفاتيكان.  اىل  وكتب  وثائق  من 
مبكان وجودها يف مكتبة روما. سافرت اىل 
"القجة"  كرست  بعدما  لوحدي  الفاتيكان 

مل يكن الكاتب انطوان غندور يتقن كتابة السيناريو يوم طلب منه تحويل قصته 
غاري  الراحل  املخرج  يد  عىل  فتعلمها  تلفزيوين،  نص  اىل  االوىل  بالجائزة  الفائزة 
غارابيتيان ااّليت حديثا من امريكا. الشخصيات التي اختارها يف كتاباته بحث عنها يف 

زوايا التاريخ، واخرى استوحاها من الواقع اللبناين ليوجه اليه نقدا اجتامعيا

وحمل عميل االول عنوان "بال حقد". بعد 
هذا الفوز نرشت اربع مجالت لبنانية من 

بينها "الشبكة" قصتي كاملة. 

■ فوزك هذا كان الباب لدخولك اىل عامل 
تفاصيل  عن  حدثتنا  هاّل  لبنان،  تلفزيون 

هذا الحدث واهم ما رافقه؟ 
يف  الربامج  مدير  يب  اتصل  عندما   □
البيبي،  رشاد   7 القناة  ـ  لبنان  تلفزيون 
التلفزيون،  هو  ما  قبل  من  اعرف  اكن  مل 
بيتنا.  يف  الجهاز  هذا  بعد  منلك  نكن  ومل 
آنذاك،  العهد  لبنان حديث  تلفزيون  كان 
تصل  ال  ترابية  تزال  ال  اليه  الطريق  فيم 
منه.  قريبة  ابنية  مثة  وال  السيارات  اليها 
يصدق  مل  البيبي  رشاد  التقيت  عندما 
التي حصلت  انني كاتب قصة "بال حقد" 
سني،  صغر  بسبب  االوىل  الجائزة  عىل 
تلفزيوين.  نص  اىل  تحويلها  مني  فطلب 
استغربت طلبه ومل اكن اعرف ماذا يعني 
يسبق  مل  التي  التلفزيونية  الكتابة  بهذه 
مع  التعاون  مني  طلب  مارستها.  ان 
من  حديثا  اآليت  غارابيتيان  غاري  املخرج 
السبناريو.  كتابة  كيفية  يعلمني  امريكا يك 
ومنذ  اليه،  وتعرفت  االستديو  قصدت 
اللحظة االوىل بدأ تعاوننا الذي دام حتى 
"كلنا  فيلم  تصويره  اثناء  يف  ممته  يوم 

فدائيون". 

من  فدائيون"  "كلنا  فيلم  سيناريو   ■
التي  املهمة  االشياء  هي  ما  كتابتك. 

الكاتب انطوان غندور.

غندور: كّرست نفسي للبنان فصحوُت ولم أجده
دراما اليوم تتطلب ثورة إلعادة ما كان موجودا
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مهمة  كانت  ايامها  عز  يف  بريوت   □
العرب  واالدباء  بالسياح  ومليئة  جدا 
اصبحت  وقد  تحديدا،  الروشة  يقصدون 
نزل  الواقع  هذا  ضمن  باريس.  من  جزءا 
"دويك"هذه الشخصية الربيئة اىل الفوىض 
الشخصية  هذه  حملت  طبعا  البريوتية. 
من  اردت  وقد  كبريا،  اجتمعيا  نقدا 
البريويت  خاللها تقديم صورة عن املجتمع 
واملدينة،  القرية  من  خليطا  اصبح  الذي 
ملتقى  بريوت  كانت  يوم  مزيفا.  وبالتايل، 
كل الشعوب اصبحت شبيهة بهونغ كونغ، 
لذلك  كذلك.  تكن  مل  االساس  يف  وهي 
اردت ان ترتسم الدهشة عىل وجه املمثل 
عندما  "دويك"  دور  يف  حميص  عبدالله 

يقول لها "صبحتك بونجور ستنا بريوت".

شخصيات  عىل  آخر  اطار  يف  ركزت   ■
شاناي"  "اخوت  مثل  التاريخ  يف  محددة 
من  النوع  هذا  ملاذا  آغا".  و"بربر 

الشخصيات؟ 
كرم"  بك  "يوسف  ايضا  قدمت   □
ليلة  اصعب  وعن  شاهني"  و"طانيوس 
عاشها رؤساء الجمهورية يف "ليلة القرار". 
له  نفيس  كرست  وقد  بلبنان  اعتز  انا 
التلفزيون  شاشة  عىل  قدمته  ما  وكل 
املسلسالت  تقديم  فرتة  يف  لبنانيا.  كان 
مغرية  عروضا  تلقيت  العربية  التاريخية 
لكنني  االعمل،  من  النوع  هذا  لكتابة 

بالفصحى  الكتابة  عن  وامتنعت  رفضت 
اىل  اللبنانية  اللهجة  ايصال  يف  مني  رغبة 
الدول العربية كم وصلت اللهجة املرصية 
العروض  كل  ورغم  الخليج.  بلدان  اىل 
وامضيت  موقفي  عىل  استمررت  املغرية 
عمري تكريسا للبنان، وعندما  صحوت مل 
باالحباط،  نشعر  ان  الطبيعي  من  اجده. 
وتحميل  االحكام  اطالق  نستطيع  ال  لكننا 
املسؤولية ألي جهة فكلنا مسؤولون، البلد 
والزعمء. لذا، االجدى لنا ان ننظر اىل ما 

اصاب لبنان.

■ ابرز شخصية كتبت عنها من هي؟
□ "بربر اغا". يف الواقع ال تهمني الكتابة 
عن شخصية مشهورة يف التاريخ، بل اريد 
فكر  هل  جديدة.  شخصية  عن  البحث 
احد من قبل يف شخص اسمه بربر اغا او 
اخوت شاناي، او قصة االمري بشري والليدي 
التاريخ  زوايا  يف  دامئا  ابحث  ستانهوب؟ 
باسلويب،  حياة  اعطيها  شخصيات  عن 
يف  الحياة  وتحرك  واحبها  طريفة  تكون 
اعمقي العطيها من ذايت. مثال عىل ذلك، 
مل اكتب عن جربان خليل جربان، لكرثة ما 

كتبوا عنه استهلكوه.
 

االعمل  عن  غائب  وانت  مدة  منذ   ■
الشاشة  اىل  العودة  تريد  أال  التلفزيونية. 

وبأي عمل بالتحديد؟ 

احددها،  التي  برشوطي  لكن  اريد   □
اي   عليه،  واملحافظة  حقه  النص  باعطاء 
بسبب  املنتج  من  مشاهد  حذف  بعدم 
مناسبني  ممثلني  واختيار  املادية،  الكلفة 

لالدوار. 

■ بأي نوع من الكتابات منشغل اآلن؟ 
الكتابة  عىل  الحارض  الوقت  يف  اركز   □
االذاعية، كم انني اعّد عمال للمرسح وآخر 

ملهرجان تدور احداثه يف االربعينات. 

■ كيف ترى مستقبل الدراما يف لبنان؟ 
اعني  وال  ثورة،  يتطلب  اليوم  وضعها   □
كان  ما  تعيد  ان  بل  جديد.  من  تبدأ  ان 
عودة  يتمنون  اليوم  الناس  موجودا. 
هي  هذه  الحرب.  قبل  كانت  التي  االيام 
االمكان  يف  هل  السؤال  لكن  امنيتهم. 
عودة تلك االيام؟ طبعا ال. هذا ما نتمناه 

انا والناس.

اخرتت  لو  فيم  التفكري  يراودك  هل   ■
اكان  والدك،  اراد  كم  لك،  مهنة  التجارة 

اجدى من الكتابة؟ 
ولو  االفكار،  هذه  تراودين  نعم   □
اليوم  البداية لكنت  التجارة منذ  اخرتت 
ساكون  النفسية،  الناحية  من  مليونريا. 
يالزم  الذي  القلق  والسبب  اكرث،  مرتاحا 

الفنان. حياة 

رفضت الكتابة 
بالفصحى رغبة مني في 

ايصال اللهجة اللبنانية 
الى الدول العربية

لو اخرتت التجارة بدال من الفن لكنت اليوم مليونريا.



8485
عدد 40 - كانون الثاني 2017عدد 40 - كانون الثاني 2017

حدث الثقافة

الجيل الجديد ال يعرفه اال اعالميا مهاجرا اىل برلني. لكن حني تسمع بفارس يواكيم، 
تلك  الشاهد عىل  اللبناين. هو  للمرسح  الذهبي  العرص  فورا محطات من  تستعيد 
الثقافية،  املرحلة واحد صانعيها، كتب ملرسح شوشو وواكب ناقدا ومؤرخا الحركة 

قبل ان ينّوع انتاجه ليصل اىل "االسالم يف شعر املسيحيني"  

يصعب عىل املرء االحاطة بشخصية فارس يواكيم 
وكاتب،  اعالمي   .)1945 االسكندرية،  )مواليد 
الشانسونييه  مرسح  رواد  احد  مرسحي،  مؤلف 
يف  شوشو  مبرسح  ارتبط  اسمه  ان  اال  لبنان.  يف 
واكرثها شعبية  اعمله  اهم  قّدم  اذ  السبعينات، 
والتصاقا بالناس. بعد اندالع الحرب االهلية غادر 
زار  اليوم.  حتى  يعيش  حيث  االملاين  املنفى  اىل 
بريوت اخريا حيث وّقع كتابه الجديد "االسالم يف 
العريب  بريوت  "معرض  ضمن  املسيحيني"،  شعر 

الدويل للكتاب".  
للحديث  اللبناين  الكاتب  العام"  "االمن  التقت 
عن شوشو واملرسح الشعبي وبريوت يف عرصها 

الذهبي ووجوهها اآلفلة ومشاريعه الجديدة.

■ انت باحث وسينميئ ومؤلف وكاتب مرسحي 
اّثرت  كيف  مرص،  يف  وترعرعت  ولدت  لبناين 

سريتك الشخصية يف مسارك املهني واالبداعي؟
انني درست  □ طبعا مرص كّونت وعيي بحكم 

اثر يّف مرياث النكتة عند الشعب املرصي. ترّسب 
ايّل حس النكتة بطريقة عفوية الن غالب الشعب 
تراثه،  من  جزء  النكتة  نكتة.  صاحب  املرصي 
التعبري  وكانت لسنوات وما زالت احدى وسائل 
عن املعارضة السياسية. هذا العامل ساعدين الحقا 
عىل اشتغايل يف املرسح، خصوصا يف مرسح شوشو. 
احد االسباب التي دفعت شوشو اىل التمسك يب 
انني صاحب نص ميلء بالنكات. عارصت مرص يف 

اواخر عرص االزدهار الثقايف يف الستينات. 

شوشو  الدين/  عالء  حسن  للراحل  كتبت   ■
منها  والتلفزيونية،  املرسحية  االعمل  من  الكثري 
مرسحيات "اخ يا بلدنا"، "خيمة كراكوز"، "الدنيا 
و"وراء  وتحت"  "فوق  وبره"،  "جوه  دوالب"، 
التلفزيوين،  الطويل"  البارفان"، مسلسل "املشوار 
مسلسل "مرسح شوشو" )انتاج "تلفزيون لبنان"(. 
الذي  االطفال  ملرسح  الكتابة  يف  ساهمت  كم 
اسسه شوشو يف بريوت سبعينات القرن العرشين. 
حّدثنا عن عالقتك وذكرياتك بشوشو، ورس نجاح 

هذا املرسح وخصوصيته؟
لبنان عام 1967 حني  اتيت اىل  □ عند تخّرجي 
القاهرة بسبب حرب حزيران.  توقف االنتاج يف 
يف  وتحديدا  الصحافة  يف  كناقد  العمل  بدأت 
الحاج  انيس  الراحل  كان  يوم  "النهار"،  ملحق 
رئيس تحريره. يف تلك الفرتة طلب مني ان اكتب 
مقاال عن فيلم الرحابنة "بياع الخواتم"، ثم طلب 
تعرّفت  عندها،  شوشو.  مرسح  عن  مقاال  مني 
نصوصه ورشيكه  ومعد  واىل مخرجه  اىل شوشو 
نزار ميقايت. رصنا صديقني شخصيني، وكنا نلتقي 
كان  الذي  الروشة  فيتا" عىل  "مقهى دولتيش  يف 
ملتقى للفنانني والصحافيني واملثقفني. بعد خمس 
 ،)1965 عام  )اطلقه  مرسحه  انشاء  من  سنوات 
مرسحية  اول  ميقايت.  ونزار  بينه  خالف  وقع 
انجزها بعد خالفه مع ميقايت كانت "اللعب عىل 
جبارة  رميون  الراحل  نصها  اعد  التي  الحبلني" 
فازليان عام 1970، وكنت مدعوا  واخرجها بريج 
اىل حضور العرض. اذكر يومها انه يف الفصل الثاين 
من املرسحية، مل نر شوشو عىل الخشبة، بل رصت 

ارى الناس يتهامسون يف ما بينهم، قبل ان يخرجوا، 
واحدا تلو اآلخر، من الصالة. انا خلت ان مكروها 
اصاب شوشو يف البدء مبا انه مل يكن عىل الخشبة. 
دخلت الرى ما يحصل، وسألت املسؤول يف الفرقة 
وجيه رضوان، فقال يل ان عبد النارص مات وبدأت 
اعمل شغب يف بريوت. من وجهة نظر شوشو، 
اعتقد ان الناس مل يحبوا املرسحية، فسأل الراحل 
ابراهيم مرعشيل ما اذا كان قد اخطأ يف التخيل 
عن ميقايت. اما بالنسبة اىل تعاوين معه، فقد بدأ 
يف السينم. فهو كان ينتج افالما يك يعّوض قليال، 
واشرتك يف انتاج فيلم "فندق السعادة"، واستجلب 
الوهاب.  له من مرص املخرج الشهري فطني عبد 
املرسح  عىل  شوشو  الوهاب  عبد  شاهد  حني 
الفيلم  نص  ان  يل  وقال  جدا،  مبوهبته  اعجب 
مينحه دورا صغريا، فطلب تغيريه واعادة كتابته 
بطريقة يكون شوشو بطال ثانيا. هنا احتاجوا اىل 
بدأت  هنا  من  ايّل.  فجاؤوا  لبناين،  كاتب مرصي 
التعاون بيننا، اولها مرسحيا "الفرق منرة"  سبحة 
التي حققت نجاحا كبريا. من يومها متّسك يب، بل 
خالل  لحود  وروميو  لصباح   1971 عام  رشحني 
عملهم عىل مرسحية "العواصف" املقتبسة عن 
نص جربان، وكان يفرتض عرضها ضمن "مهرجانات 
االرز"، وكانت تضم نخبة من املمثلني والفنانني. 
اىل جانب صباح وشوشو يف دوري البطولة، شارك 
وتيودورا  رّجي  وعصام  يزبك  سمري  ايضا  فيها 
اخذين  ابوالحسن.  ونبيه  خوري  ونايلة  الرايس 
شوشو بوصفي مؤلفه الحرصي، ورصت اكب عىل 
كتابة مرسحياته حتى وصلنا اىل 12 بني تأليفي او 

اعادة كتابة عن نصوص عاملية. 

يعد هناك مرسح شعبي كم عرفناه  ملاذا مل   ■
مع شوشو؟

□ اسباب كثرية اولها موت املدينة. فهذا املرسح 
موقعه  وكان  معينة،  مدينة  ابن  كان  الشعبي 
الجغرايف الوسطي عند ساحة الربج جذابا مفيدا. 
الطوائف  من  جميعا  اللبنانيون  يرتاده  كان  اذ 
االجتمعية.  والطبقات  والخلفيات  واالحياء 
اسعار البطاقات كانت يف متناول الكل، عدا انه 
كان املرسح اليومي الوحيد، وهذه ظاهرة مل نر 
لها نظريا يف لبنان قبل شوشو وال بعده. كل يوم 
وعرشة  شوشو  وجود  مع  عروض  هناك  كانت 
ممثلني ثابتني، وحلول فنانني ونجوم ضيوف رشف 

يشاركون يف العرض مثل بديعة مصابني التي 

الكاتب فارس يواكيم. 

ليكن 2017 ... 
عام إنبعاث الثقافة

الحقائب  عىل  السياسية  القوى  تنازع  مشهد  اسابيع  طوال  اللبنانيون  تابع 
الوزارية، خالل مخاض طويل ادى يف النهاية اىل تشكل اوىل حكومات عهد 
الذي حفظناه  الدرس  الحريري.  الرئيس سعد  برئاسة  الرئيس ميشال عون، 
من مناورات الكواليس واملفاوضات التي نقلها االعالم، هي ان يف لبنان ثالث 
ذكرها  عىل  يؤىت  ال  التي  واخريا  واالساسية،  السيادية،  الوزارات:  من  فئات 
حتى، فلنسّمها الوزارات الثانوية. او لزوم ما ال يلزم. الفئة االخرية ال يطالب 
يك  النهاية،  يف  ترضية  جوائز  هي  بل  االفرقاء.  عليها  يتخانق  وال  احد،  بها 
الذهنية مؤسفة يف  بها. طبعا هذه  يفوز  او قصاصا عىل من  نقول عبئا  ال 
املطلق. لكن ويا لالسف، يتضاعف حني ننتبه اىل بني تلك الوزارات املرذولة، 
مثال،  الثقافة  وزارة  السياسة،  اقطاب  حسابات  يف  املهملة  او  املنسية،  او 

وبنسبة اقل وزارة االعالم.
الطبقة  نظرة  واىل  لبنان،  بها  ُيحكم  التي  الطريقة  اىل  يحيلنا  املّر  الواقع  هذا 
الوطن  وهوية  الدولة،  اولويات  اىل  احدا(  نظلم  لئال  معظمها  )او  السياسية 
والصورة التي ميلكها قادتنا عن لبنان، او يريدونها للبنان. لذلك نتوجه اليهم يف 
هذا العهد الجديد، بكل احرتام، لنذكرهم ان لبنان هو ايضا، بل قبل كل يشء، 
والداخلية  الدفاع  حقائب  من  التقليل  املقصد  ليس  والثقافة.  الحضارة  لبنان 
والخارجية واملال والصحة واالشغال، فمن دونها ال تقوم دولة. بل لفت االنظار 
اىل ان وزارة مثل وزارة الثقافة، يجب ان تكون، يف اسرتاتيجيا النهوض بلبنان 

واستعادة دوره الريادي عربيا وعامليا، وزارة سيادية بامتياز.
االمة  روح  ترمم  والطاقة،  والتجارة  الصناعة  قبل  حتى  الثقافة،  وحدها 
انواعها.  عىل  والخارجية  الداخلية  التحديات  مواجهة  يف  وتحصنها  املتصدعة، 
بالثقافة  وجامعات.  افرادا  اللبناين  الشعب  ومتايز  الوطنية،  الشخصية  وتصنع 
آفة  عىل  نقيض  وبالثقافة  اللبناين،  شخصية  نبني  وبالثقافة  لبنان،  عن  ندافع 
ان  كام  والوطن.  املواطن  نبني  مصهرها  ويف  االهلية.  والنزاعات  االنقسامات 
وزارة االعالم مولجة اعادة تنظيم هذه الفوىض التي تقتل الحرية، يف املشهد 
املريئ واملسموع، واملشهد االلكرتوين، ومولجة بانقاذ الصحافة الورقية املكتوبة 
من التصحر واالنقراض من خالل خطط وقوانني صحية، ودميوقرطية، وتنموية، 
فان وزارة الثقافة مطالبة اليوم بانقاذ الذوق العام، واعادة االعتبار اىل الخيال، 
وحامية - بل رعاية - كل التجارب الفكرية واالبداعية، وايصالها اىل اوسع دائرة 

من املواطنني، الشباب خصوصا، النهم مهددون بوباء "االمية الفكرية".
انحاء  يف  العامة  الثقافية  الفضاءات  باستعادة  مطالبة  الثقافة  وزارة 
التجاري  املنطق  من  وحاميتها  اليها،  النوعي  االنتاج  وضخ  الجمهورية، 
االستهاليك التنافيس. فليعد كل اللبنانيني اىل املسارح والغالرييهات وصاالت 
فـ"خري  بالقراءة،  عالقتهم  فليستعيدوا  فقط.  التجارية  ال  النوعية  السينام 
جليس يف االنام كتاب" خصوصا يف زمن املواقع االلكرتونية التي تسّطح اللغة 

وتشوش املعرفة وتبتذل الحرية. 
ليكن 2017 عام انبعاث الثقافة يف لبنان.

سمير مراد

نقطة على السطر فارس يواكيم الشاهد على العصر الذهبي:
موت املسرح الشعبي موت املدينة

اخذني شوشو بوصفي 
مؤلفه الحصري، وصرت 

اكب على كتابة مسرحياته 
حتى وصلنا الى 12

ومن  السينم،  معهد  يف  درست  فيها.  وتخّرجت 
املعهد  يف  االول  الرعيل  من  كنت  انني  حظي 
كانوا  الذين  ومن ضمن   ،1962 عام  دخلته  فانا 
سيف  ابو  وصالح  شاهني  يوسف  فيه  يعّلمون 
ومن  املرصيني،  املخرجني  زبدة  صالح،  وتوفيق 
لويس  هناك  كان  الثقافية  العلوم  يف  االساتذة 
عوض ومحمود امني العامل وعيل الراعي ومصطفى 
انني  حظي  حسن  من  لذا،  وغريهم.  سويف 
الذي  الثاين  اناس مبدعني. االمر  تكّونت عىل يد 
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شاركت يف مرسحية "كافيار وعدس"، اضافة اىل 
فريال كريم وسمرية بارودي وتيودورا الرايس ونبيه 
بحجة  املرسح  يقصدون  الناس  كان  ابوالحسن. 
املرسحية  اسم  يكونوا يحفظون  شوشو فقط، مل 
الجديدة، بل كانوا يقبلون عىل العرض الن شوشو 
كان يلعب فيه. مرة كتبت االديبة السورية غادة 
انها قالت لسائق االجرة ان يأخذها اىل  السمن 
اسسه  الذي  املرسح  )اسم  الوطني"  "املرسح 
شوشو تيمنا باملرسح الوطني الشعبي الفرنيس( 
لكنه مل يعرف ماذا تقصد. حني عرف قال لها انه 
له مرسح شوشو  تقول  ان  بها  االجدى  كان من 
اظهر  ان  الحادثة  هذه  برسد  اعني  يعرف.  يك 
اسباب  كم كانت شخصية شوشو طاغية. هناك 
الذي  النوع  الن  اوال  الرجل،  هذا  لنجاح  كثرية 
كان يقدمه كوميدي يقبل عليه كل الناس، وهذا 
ينطبق عىل كل بلدان العامل. هناك ايضا االعتياد. 
شوشو استطاع ان يؤسس مرسحا شّغاال كل يوم 
وهناك  الكل،  من  ومعروفة  محددة  بتواقيت 
بعد  حصل  الذي  النصوص  يف  املضموين  التغيري 
انضممي اىل التجربة، اذ صار مرتبطا اكرث بالناس 
مثل مرسحية "اخ يا بلدنا" التي تحيك عن مجتمع 
اللصوص والشحادين يف مقابل اللصوص الكبار من 

الساسة. محاكاة االعمل لواقع املشاهد زادت من 
شعبيتها بني الناس، واخريا هناك اللطشة السياسية 
التي كانت قد بدأت يف تلك الحقبة بالدخول اىل 
عىل  انتقادية  جملة  بها  واعني  الفنية،  االعمل 
اقتصادي معني يف  او  او سيايس  اجتمعي  وضع 
مرسحية  يف  مثال،  املرسحية.  ضمن  مترر  البلد 
"جوه وبره" )1971( التي الفتها عن نص "مقالب 
فتيات  حيث  مشهدا  ادخلت  ملوليري،  سكابان" 
يتقاتلن يف املرفأ، وجعلت كل فتاة تتحدث بلهجة 
تزامن  قد  املرسحية  عرض  كان  مختلفة.  عربية 
الناس االسقاطات  اختتام قمة عربية، ففهم  مع 
والتلميحات، حتى ان احد الحضور وقف محتجا 
وتوجه اىل شوشو قائال بان هذا العرض مرفوض 
النه ضد العروبة وضد الرئيس عبد النارص. واذا يب 
افاجأ بشوشو ينزل عن الخشبة ويتوجه اىل الرجل 
يف الصالة وميسكه بقمصيه ويجره قائال: ال تزايد 
عيّل، انا ازايد عليكم يف حب العروبة. ثم طرده 
من املرسح. هنا، تعاىل تصفيق الناس يف الصالة، 
الحادثة  بهذه  اذّكر  العرض.  شوشو  استأنف  ثم 
للقول ايضا بان شوشو كان حالة خاصة بشخصيته 
الذي  الشعبي  املرسح  من  وهذا جزء  وعفويته، 

يلغي الحواجز بينه والناس.

■ كتبت ايضا 3 مرسحيات ادت بطولتها صباح اىل 
جانب كوكبة من نجوم الغناء هي: "العواصف" 
"االسطورة"   ،)1973( جنون"  "الفنون   ،)1971(

)1994( اخربنا عن هذه االعمل؟
"العواصف"،  مرسحية  اغنيات  جدا  احببت   □
فهي من اجمل االغاين واحالها، فمثال سمري يزبك 
غنى فيها "دقي يا ربابة"، وعصام رجي غنى "فوق 
الخيل"، وصباح غنت "ملا ع طريق العني"، و"اخدوا 
"الفنون  خصوص  يف  اما  الليل".  واخدوا  الريح 
روميو  مع  اتفقت  قد  صباح  فكانت  جنون"، 
"املارتينيز"  مرسح  يف  العرض  اخراج  عىل  لحود 
الذي كان موقعه خلف "فندق فينيسيا". اال انهم 
اختلفا عىل عنوان املرسحية، فروميو اختار عنوان 
كانت  التي  صباح  تستسغه  مل  ما  وهذا  "زيرو"، 
متلك حسا باالشياء، خصوصا مع خربتها الطويلة. 
وقع الخالف، وذهب روميو تاركا بعض االغنيات 
التي كان قد انجزها للعرض منها اغنيتان لجوزف 
عازار واخرى غناها الحقا ملحم بركات هي "عيّل 
املرسحية  كانت  وغريها.  لصباح  واخرى  كاسك" 
"عالصورة  اغنية  منها  كثرية  اغنيات  تضم  ايضا 
االطرش  فريد  اهداها  التي  عالصورة"  امضييل 
بليغ  اعطاها  التي  العسل"  "زي  واغنية  لصباح، 

حمدي لها، و"عندك بستان يا سعدى" لفيلمون 
و"اضحك  عالساحة"  وقوم  الكف  و"دق  وهبه، 
يا قمر ودّور عالشجر" لنور املالح. هكذا، جاءت 
صباح واعطتني 15 اغنية الرّكب عليها مرسحية 
نّصا يحيك  عىل عكس ما يحصل عادة. وضعت 
عن فرقتني مرسحيتني متنافستني، وهذا امر كان 
فرقة  بني  عرش،  التاسع  القرن  مرص  يف  يحصل 
كانتا  اللتني  الكّسار  عيل  وفرقة  الريحاين  نجيب 
يف شارع عمد الدين الشهري وموقعهم احدهم 
قبالة اآلخر. مثال، عندما كان نجيب الريحاين يقدم 
جواب  يكون  عليك"،  "راحت  بعنوان  مرسحية 
فرقة عيل الكّسار مبرسحية تحمل عنوان "خليك". 
كان الناس يقبلون عىل العروض فقط بسبب هذه 
اتتني  الفرقتني. من هنا  بني  الظريفة  املناوشات 
فكرة الكتابة عن فرقتني متنافستني ومتخاصمتني 
يف  "الفنون جنون"، وتزامن ذلك ايضا مع انقسام 
االسقاط  من  نوعا  فكانت  السبعينات،  يف  لبنان 
ونجحت  اللبنانية،  االحداث  عىل  الخفيف 
وشّكلت  الناس،  بني  شعبية  ونالت  املرسحية 
انطالقة عدد من الفنانني املعروفني بينهم الراحل 
بعدما  بطولة  فيها دور  ادى  الذي  بركات  ملحم 
كان دوره يف املرسح الرحباين يقترص عىل تقديم 

"االسطورة"  جاءت مرسحية  ثم  االغنيات.  بعض 
زوجها  واخرجها  ايضا  صباح  بطولتها  ادت  التي 
لذلك،  مؤهال  يكن  مل  الذي  لبنان  فادي  السابق 
لكن املرسحية نجحت تجاريا بعدما قدمت طويال 

يف مرسح "االليزيه".

لون  كتب  الذي  االول  الرعيل  من  تعترب   ■
الخلطة  ما  رأيك  يف  بريوت.  يف  "الشانسونييه" 
التي يقوم عليها هذا املرسح االنتقادي السيايس 
اعمل  من  نشاهده  ما  يف  رأيك  ما  الكوميدي؟ 

تنتمي اىل هذا النوع؟
□ ما تسنى يل مشاهدته من اعمل يعترب جيدا 
وليىل  جدع  واندريه  شمسيان  بيار  اعمل  مثل 
التلفزيون،  عىل  االعمل  بعض  اشاهد  اسطفان. 
يف  ورائعة  خارقة  مبوهبة  يتمتع  واحد  وهناك 
بقدرة  يتمتع  بوجدعون.  جان  هو  الشانسونييه 
مرسح  من  جزء  وهذا  التقليد،  عىل  فائقة 
الشانسونييه. طبعا، كم هو معروف، الشانسونييه 
الراقي  التنكيت  اىل  اقرب  سيايس  انتقاد  مرسح 
وتتخلله االغاين املقتبسة عن الحان معروفة لكن 
بكلمت جديدة. اما تجارب اليوم، فمعظمها مبني 
عىل تلميحات الجنس بطريقة مبتذلة، اىل جانب 

ضآلة الخيال يف فكرة االسكتش. 

النيل:  االرز يف وادي  ارّخت يف كتابك "ظالل   ■
لبنانيون يف مرص" ابداع اللبنانيني يف مرص. يف رأيك 

اين نحن اليوم من هذه النهضة؟ 
العريب  العامل  يف  تنهار  بدأت  العربية  النهضة   □
الحاكم  فكرة  صعود  منها  عدة  عوامل  بسبب 
التي  االقتصادي  االنفتاح  وسياسة  االوحد،  الفرد 
اعتمدت يف مرص مع انور السادات النها حّولت 
الذائقة من حب للثقافة اىل حب للقفشة والنكتة 
والرقص. الثقافة هي ابنة املجتمع، ومع االنهيارات 
االقتصادية واالجتمعية والسياسية، ستنهار الثقافة 
حكم، وجاء "الربيع العريب" ليقيض عىل كل يشء 
النهضة، محيال املنطقة اىل بؤر تعصب  من آثار 
والفلسطينون  اللبنانيون  الشوام،  هؤالء  فقط. 
القرن  بداية  يف  مرص  اىل  ذهبوا  والسوريون، 
العرشين النها كانت واحة من الحرية الفكرية، 
والدولة العربية الوحيدة التي كانت تتمتع بحكم 
ذايت. كان الخديوي اسمعيل قد اسس دار االوبرا 
العريقة، وربط مرص بسكة حديد قبل  املرصية 
االعالم  يف  لنهضة  اسس  ما  وهذا  حتى،  املانيا 
مرص  عّز  بقي  املجاالت.  كل  والهندسة  واالدب 

الثقايف الكبري لغاية رحيل عبد النارص. يف عهده 
مع  والقراءة  واالدب  للعلم  تشجيع  هناك  كان 
"الكتاب للجميع" الذي كان يباع باسعار رمزية، 
املرسح  وفرقة  مجانية،  شبه  كانت  واملسارح 
اىل  العاملي،  املرسح  روائع  تقدم  كانت  القومي 
جانب اعمل املبدعني املرصيني كيوسف ادريس 
اختصار،  الخويل. يف  ولطفي  الدين وهبه  وسعد 
كانت الدولة تسخى عىل االنتاج والفن والثقافة 

واالبداع. 

■ اصدرت اخريا كتابا مهم آخر بعنوان "االسالم يف 
شعر املسيحيني". اخربنا عن هذا الكتاب وما الذي 

دفعك اىل االنكباب عىل مرشوع ممثل؟
الذي  والتمذهب  والتقوقع  املتشنج  الوضع   □
اصداره يف هذا  اىل  دفعني  ما  حاليا هو  يحصل 
التوقيت. اما كيف بدأت به، فكان االمر مبحض 
مجلة  من  عددا  اشرتيت   1976 عام  املصادفة. 
"الهالل" املرصية، وكانت قد تصّدر غالفها مانشيت 
"شاعر عريب يكتب عن محمد". يف الداخل نرشت 
القرنفيل  وصفي  بالشاعر  تعريف  مع  القصيدة 
)1911 ــ 1972(، مع كلمة للناقد املعروف رجاء 
بالد  يف  السائدة  االلفة  عن  فيها  يحيك  النقاش 
الشام، متطرقا اىل املؤامرة عىل لبنان الهادفة اىل 
االهلية والطائفية. هنا، ملعت  الحرب  اغراقه يف 
اخرى.  قصائد  تذكرت  النني  بايل،  يف  الفكرة 
منذ ذلك الوقت، كنت كلم لدّي وقت فراغ او 
كلم وقعت عىل قصيدة يف هذا الباب، اجمعها 
التمحيص  عىل  اشتغل  رحت  للكتاب.  وأرشفها 
الذي  والسياق  شاعر،  بكل  والتعريف  والتدقيق 
نرشت فيه كل قصيدة، واالحاالت التي تتضمنها 

اىل مراجع اسالمية وقرآنية.

■ هل هناك مشاريع جديدة تحرّض لها؟
□ هناك منتج طلب مني ان اعيد تقديم مسلسل 
يف  شوشو  بطولته  ادى  الذي  الطويل"  "املشوار 
السبعينات عىل "تلفزيون لبنان". حاولت لكنني 
خفت مع انني تفّرعت فيه، خصوصا مع الوجوه 
التي ادت بطولة املسلسل مثل شوشو وليىل كرم 
ومارسيل مارينا وغريهم. من ناحية تأليف الكتب، 
انا منكب عىل اكرث من مرشوع واوشكت عىل انهاء 
كتابني عن مهرجانات الشعر يف القرن العرشين، 
املسيحية  وتحديدا  العرب  املسيحيني  عن  وآخر 

كثقافة وفكر والنشأة من دين اىل مؤسسة. 
س. م

كتابه الجديد. ومع سمرية بارودي.

شوشو يف مرسحية "جوه وبره" مع ابراهيم مرعشيل وشفيق حسن.

ومرسحية "فرقت منرة" مع فريال كريم وناديا حمدي وشفيق حسن.

ويف مرسحية "أخ يا بلدنا" مع ماجد افيوين والياس الياس.



8889
عدد 40 - كانون الثاني 2017عدد 40 - كانون الثاني 2017

على الشاشة

الفيلم  اللبناين.  التذاكر  شباك  يف  االول  املركز  عقبالكن"  "يال  احتل   2015 عام 
الذي اخرجه اييل خليفة يقارب حياة اربع نساء عازبات ونظرة املجتمع اليهن، 
النسخة  هي  ها  اليوم  العاطفية.  والعالقات  والغرام  الحب  يف  ومكابداتهن 

"الرجالية" من الفيلم "يال عقبالكم شباب" تحقق النجاح نفسه يف الصاالت

نيبال عرقجي تروي "يال عقبالكن شباب":
كيف يحب اللبنانيون في زمن العوملة؟

سمير مراد

والرافض اي نوع من العالج رغم انه طبيب ورجل 
علم. وبينم يطل علينا دوري سمراين بدور )مازن( 
الدونجوان الذي يعيش حياة ادمان عىل العالقات 
حبيبته  عىل  باستمرار  ويكذب  العابرة،  الغرامية 
كل  عىل  تسامحه  التي  ابوفرحات(  )ندى  مايا 
هفواته، يطل بديع ابوشقرا )وليد( شابا رومانسيا 
حاملا يؤمن بالحب عىل الطريقة "القدمية". وليد 
الناجح يف عمله، الذي يعيش حياة رفاهية وعز، 
يبدو تعيسا يف الداخل. تزداد تعاسته كلم تعرّف 
كل  يواعدهن،  اللوايت  فالنساء  امرأة جديدة.  اىل 
همهن ان ينفق عليهن، ويبتاع لهن املجوهرات. 
استغالله،  يحاولن  نساء  بني  وليد  يعيش  هكذا، 
العصاب  من  مختلفة  بانواع  مصابات  واخريات 
من هوس وامراض نفسية، لكن الحب سيأتيه من 

الباب الذي لن يتوقعه ابدا. 
اذا، نحن امام فيلم ميتلك كل مواصفات النجاح. 
انه رشيط كوميدي خفيف، يسيل املشاهد ويرّفه 
عنه، ويقارب واقعنا بخفة وطرافة عرب السيناريو 
يف  االساس  املحور  الحب  ويحتل  والحوارات، 
االحداث، وسط ديكور مريح وجميل و"نظيف". 

يف  استقباله  وكيفية  الفيلم،  نجاح  رس  ملقاربة 
مع  رسيعة  دردشة  لنا  كانت  اللبنانية،  الصاالت 

منتجته وكاتبته املمثلة نيبال عرقجي.

"يال عقبالكن  فيلم  انتاج  اىل  الذي دفعك  ما   ■
شباب" الذي هو مثابة جزء ثان من "يال عقبالكن"

احبه  عقبالكن"  "يال  فيلم  طرحنا  عندما   □
الجمهور، وطالبنا كثريون بصنع فيلم يتعلق بحياة 
انه  اىل  هنا  االشارة  اود  لكن  املرة.  هذه  الرجال 
ليس جزءا ثانيا وال استكمال لـ"يال عقبالكن"، بل 

هو قصة منفصلة متاما ال عالقة له بالفيلم االول.

■ كيف استقبل "يال عقبالكن شباب" يف شباك 
التذاكر؟

□ احتل الفيلم املرتبة االوىل لثالثة اسابيع متتالية 
االربعة  االيام  يف  واستقطب  التذاكر،  شباك  يف 

االوىل من عرضه نحو 12500 مشاهد.

■ يف رأيك ما هي العنارص التي جعلته يحظى 
بحفاوة جمهريية؟

□ كل عنارص النجاح الجمهريي متوافرة له، فهو 
يجمع ممثلني محبوبني، ومخرجا ممتازا، وقصته 
الكثري  وفيه  املجتمع،  واقع  تعكس  وحواراته 

يشكلون  رجال  اربعة  حياة  اىل  الحبكة  تدخلنا 
مرآة لنمذج واقعية طالعة من املجتمع. يقارب 
والعاطفية  الزوجية  العالقات  ايضا  الجزء  هذا 
باسلوب  الزوجية  الخيانة  وكذلك  املتأزمة، 
كاتبة  عرقجي  نيبال  تقدمه  خفيف،  كوميدي 

الرشيط واحدى ممثالته.
املراقب للمشهد السينميئ اللبناين سيالحظ حتم 
اخرتاقات  يحدث  بات  املحيل  السابع  الفن  ان 
عدة يف املنابر واملهرجانات السينمئية البارزة يف 
السينم  نجحت  سنوات  منذ  والخارج.  املنطقة 
اللبنانية املستقلة، بشقيها الروايئ والوثائقي، يف 
تكريس مكانة لها يف املحافل الدولية والعربية. 
املايض  الشهر  شهدناه  ما  ذلك  عىل  دليل  خري 
يف "مهرجان ديب السينميئ العاملي". اذ انتزعت 
خالل  جوائز  اربع  اللبنانيون  والنجوم  االفالم 
فيلم  افضل  جائزة  ايب سمرا  ماهر  نال  الحدث. 
يقارب  الذي  "مخدومني"  عمله  عن  روايئ  غري 

لبنان. وحصدت  يف  االجنبيات  العامالت  معاناة 
عملها  عن  التحكيم  لجنة  جائزة  الراهب  اليان 
موضوعا  يطرق  الذي  غزّيل"  يا  "مّيل  الوثائقي 
والعيش  الطائفي  التنّوع  هو  وحساسا  راهنا 
املشرتك يف مرتفعات عكار. ويف فئة الفيلم القصري 
حصلت مونيا عقل عىل جائزة لجنة التحكيم عن 
فيلمها "سامبارين"، ونالت املمثلة القديرة جوليا 
قصار جائزة افضل اداء عن دورها يف فيلم "ربيع" 

للمخرج اللبناين فاتيش بولجورجيان. 
اذا، هذا التتويج للسينم اللبنانية سيسّهل مهمتها 
وسط  املحيل  التذاكر  شباك  ويزيد حظوظها يف 
السيل الجارف من االفالم التجارية االجنبية التي 
اخرى  تجارب  هناك  املقابل،  يف  صاالتنا.  تغزو 
يخوضها صناع الفن السابع اللبنانيون تتمثل يف 
تقديم فيلم تجاري ال يجانب السوية الفنية، وال 
الواقع، لكنه كفيل بجذب الجمهور املحيل اليه. 
عقبالكن  "يال  فيلم  يندرج  السياق  هذا  ضمن 

واخراج  عرقجي،  نيبال  وانتاج  )كتابة  شباب" 
فرتة يف  منذ  الذي طرح  د.(  ــ 109  حنا  شادي 
الصاالت اللبنانية، عىل ان يتوافر عىل اقراص "دي. 

يف. دي" قريبا. 
يقدم الفيلم وجبة كوميدية مع نخبة من النجوم 
ابوشقرا، دوري  )طالل الجردي، فؤاد ميني، بديع 
سمراين، نيبال عرقجي، دارين حمزة، مروى خليل، 
من  لكل  اطالالت  تسجيل  مع  ابوفرحات(  ندى 
الرحباين )صاحب موسيقى  جوليا قصار وغسان 
الفيلم( ومي سحاب وسينتيا خليفة وبولني حداد.

يعد "يال عقبالكن شباب" الجزء الثاين او النسخة 
اييل  )اخراج  عقبالكن"  "يال  فيلم  من  الرجالية 
ــ 2015(  نيبال عرقجي  وانتاج  خليفة، سيناريو 
الذي احتل املركز االول يف شباك التذاكر اللبناين 
عام 2015، وكان الفيلم اللبناين الذي حقق اعىل 

نسبة دخول اىل الصاالت عىل امتداد لبنان. 
يف  عازبات  نساء  اربع  حياة  االول  الجزء  قارب 
الثالثني من العمر، ونظرة املجتمع اليهن، وعالقاتهن 
املتأزمة مع الجنس اآلخر باسلوب كوميدي خفيف 
"يال  الثاين  الجزء  اما  الجدية.  عن  ينأى  وطريف 
عقبالكن شباب"، فيدخلنا هذه املرة اىل حيوات 
اربعة شبان اصدقاء ينتمون اىل الطبقة الوسطى 
اثنان منهم متزوجان، واالثنان اآلخران  امليسورة، 
والهنات  الكليشيهات  بعض  وجود  رغم  عازبان. 
للعاصمة  املربر  غري  والتصوير  املمثلني  ادارة  يف 
بحفاوة  حظي  الرشيط  ان  اال  عَل،  من  اللبنانية 
جمهريية كونه يحايك جوانب من الواقع، ويقارب 
املعقدة،  الزوجية  كالعالقات  متشعبة  قضايا 
والخيانة، والصعوبة يف ايجاد الحب يف زمن يقّدس 
هكذا،  والسطحية.  واملظاهر  والرسعة  االستهالك 
البقاء  عىل  املجرب  )زياد(  ميني  فؤاد  اىل  سنتعرّف 
واملزعجة، وال  النكدة  )دارين حمزة(  مع زوجته 
يجد من متنّفس له من هذا الجحيم الزوجي سوى 
احضان صديقتها )مروة خليل(. يف املقابل، يبدو لنا 
طالل الجردي )حاتم( ونيبال عرقجي )نينا( الثنايئ 
املثايل الذي يحلم به كل العاشقني، اال ان الدخول 
اىل منزلهم سيكشف عن تعاسة ومعاناة تعيشها 
نينا التي تتحمل مرض زوجها املصاب بالبوليميا،  لقطة جامعية من "يال عقبالكن شباب".

طالل الجردي ونيبال عرقجي.

فؤاد ميني.

يذهبون  الذين  فالناس  الكوميدية.  املواقف  من 
الشخصيات  بأن  يشعرون  العمل،  مشاهدة  اىل 
تشبههم كأنها خارجة من حياتهم، وهي واقعية. 
لكن  حياتهم،  نعكس  ان  نحاول  اننا  يشعرون 
الدراما  ألن  وكوميدية  وظريفة  خفيفة  بطريقة 
يف السينم ال تشهد اي اقبال يف لبنان. فإذا اراد 
الدراما، يفعلون ذلك من خالل  الناس مشاهدة 
يريدون  بيوتهم. هم  يف  التلفزيونية  املسلسالت 
مشاهدة فيلم يزيح غيمة الهموم عن صدورهم 

ويرّفه عنهم. 

تفرض  يك  اللبنانية  السينم  ينقصها  الذي  ما   ■
حضورها وترتسخ يف قلوب املشاهدين؟

□ املشكلة االوىل ان غالب االفالم التي تعرض يف 

الصاالت السينمئية اعمل تصلح فقط للعرض 
التلفزيون، افالم تلفزيونية، وهذا ما يرض  عىل 
يشاهد  عندما  االخرى.  السينمئية  باالنتاجات 
الناس هذه االفالم، سيخيب ظنهم وسيمتنعون 
يف  اما  كلها.  اللبنانية  االفالم  مشاهدة  عن 
موزعون  فينقصها  الناجحة،  االفالم  خصوص 
لفت  يتم  العامل يك  توزيعها يف صاالت  يتولون 

املنتجني اليها. 

او  الكتابة  يف  الجديدة  مشاريعك  هي  ما   ■
التمثيل او االنتاج؟

□ اكب حاليا عىل كتابة فيلم بعنوان "الله يسرت"، 
لكنني ال استطيع اعطاء املزيد من التفاصيل النني 

يف مرحلة الكتابة فقط.
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َمن يذكر برنامج التنمية الشاملة في عهد فؤاد شهاب؟
جبرايل يونس يستعيد "إيرفد": الفرصة الضائعة

كتاب الشهر

يف مطلع الستينات جاءت بعثة "ايرفد" اىل لبنان برئاسة االب جوزف لوي لوبريه 
االمنائية  الفرصة  ــ  ايرفد  "بعثة  كتاب  نوعه.  من  االول  هو  امنائيا  برنامجا  لتضع 
حبل  هو  والتعاون  والتعاضد  التكاتف  بأن  اللبنانيني  تذّكر  بوثيقة  اشبه  الضائعة" 

نجاتهم االخري، وطريقهم الوحيد صوب مجتمع الرفاه والعدالة واملساواة

من  وافرة  كميات  بوجود  كبري  "االمل 
تنتظر  لبنان(  )يف  الطبيعي  والغاز  البرتول 
وردت  التي  العبارة  هذه  يكتشفها".  َمن 
االمنائية  الفرصة  ــ  ايرفد  "بعثة  كتاب  يف 
تعود  انطوان(،  هاشيت  ــ  )نوفل  الضائعة" 
القرن املنرصم. هذا  اىل بداية الستينات من 
عقودا  اللبنانيون  استغرق  الذي  االكتشاف 
كانت  اخريا،  اليه  تنّبهوا  حتى  الزمن  من 
زيارتها  لدى  ايرفد"  "بعثة  به  تنبأت  قد 
لالوضاع  شاملة  دراسة  اجرت  حيث  لبنان 
برامج  واعدت  واالجتمعية،  االقتصادية 
عمل يك تستنري بها الحكومة يف تدبري شؤون 
كان  الذي  االرتجال  من  بدال  وتسيريه  البلد 
سيد الساحة )وما زال حتى اليوم(. كان ذلك 
تعاقدت  يومها   .1959 االول  ترشين   23 يف 
التصميم  وزير  بشخص  اللبنانية  الحكومة 
العام فؤاد بطرس مع "مؤسسة ايرفد فرنسا" 
لوبريه  لوي  جوزف  االب  رئيسها  بشخص 
بناء  لبنان  يف  للعمل  بعثاتها  احدى  الرسال 
عىل رغبة الرئيس فؤاد شهاب. بعدما طلب 
خبريين  اختيار  الحكومة  من  لوبريه  االب 
لبنانيني يف االقتصاد ملتابعة دورة تدريبية يف 
وجربايل  جّنون  خري  محمد  ارسل  املؤسسة، 
يونس، حيث امضيا شهرين يف باريس، قبل 
للعمل  ايرفد"  ان يعودا ضمن اعضاء "بعثة 

عىل الدراسة. 
بعد مرور 57 سنة عىل ذلك، ها هو جربايل 
التي  االمنائية  الدراسة  هذه  يصدر  يونس 
اجرتها البعثة كوثيقة تربهن بالدليل القاطع 
عىل ان وحده الحس الوطني قادر عىل انقاذ 
واالقتصادي  االجتمعي  التخبط  من  البلد 

والسيايس الذي يغرق فيه. 
الحيثيات  يونس  يستعرض  الكتاب،  هذا  يف 

ذلك  اىل  اضف  الريعي.  واالقتصاد  املالية 
اقامة  "مع  تتناىف  عنده  الفردية  الروح  ان 
وتأليف  الدميومة،  طابع  لها  مؤسسات 
باملصلحة  تعنى  اهلية  وجميعات  تعاونيات 
الكربى  اآلفة  اما  البعثة.  بحسب  العامة" 
نشوئه،  منذ  البلد  هذا  منها  يعاين  التي 
حساب  عىل  لطوائفهم  اللبنانيني  والء  فهي 
الوالء للوطن وللمصلحة املشرتكة، اىل جانب 
الدولة. فاذا تدّخلت ملا هو يف  حذرهم من 
تعديا  ذلك  سيعترب  املواطنني،  كل  مصلحة 

عىل النظام الليربايل الحّر. 
اشارت البعثة اىل ان لبنان بلد شديد الرتكيب 
واالقتصادية  السكانية  الصعد  والتعقيد عىل 
واالجتمعية، وبالتايل يحتاج اىل خطة امنائية 
وشددت  التعقيد.  هذا  قياس  عىل  مفصلة 
بني  الحياة  مستويات  يف  التفاوت  ان  عىل 
والفوىض  والفرقة  للتباعد  يؤسس  املواطنني 
سوى  خالص  او  عالج  وال  واالنتكاسات، 

بالتكاتف بني النخب والجمهري. 
عىل  البعثة  شددت  ذلك،  من  انطالقا 
الشعب  عند  التنمية  ثقافة  ترسيخ  اهمية 
املتنوع عرقيا ومذهبيا وطائفيا، ذي  اللبناين 
وذي  ايضا،  والخارجية  الداخلية  الوالءات 
املدينة  بني  الحياة  مستويات  يف  التفاوت 
الشعب  تزد  مل  االحزاب  ان  رأت  والريف. 
اللبناين اال فرقة، يف حني ان ما يوّحد الناس 
وما  اوالدهم،  ومستقبل  "مصالحهم  هو 
خوفهم  هو  بالوطن  يتعلقون  يجعلهم 
فثقافة  بالتايل،  املصالح".  هذه  خسارة  عىل 
الناس  وانخراط  التنمية  واعمل  التنمية 
التي  املشرتكة  الوطنية  القضية  ستكون  فيها 
بالغة  نقطة  اىل  هنا  واشارت  تجمعهم. 
االمنائية  الثقافة  تعّمم  "عندما  انه  االهمية 
وتتوّحد  الطائفية  التوترات  تخف  البالد  يف 
النظرة اىل اهداف عليا ويتوالد التعاون بني 
الناس )...( ويولد السالم عىل اسس العدالة 

والحرية واملساواة". 
سيفاجأ  البعثة،  دراسة  نتائج  تصّفح  خالل 
الحكومة،  نفذتها  لو  بتوصيات كثرية  القارئ 
املتقدمة  البلدان  من  اليوم  لبنان  لكان 
اوصت  مثال،  واجتمعيا.  وامنائيا  حضاريا 
من  كميات  لحرص  سدود  بـ"انشاء  اللجنة 
يف  الستخدامها  املناسبة  االمكنة  يف  املياه 

الكهربائية".  الطاقة  وتوليد  الري  مشاريع 
وتابعت ان "من غري املستحب يف بلد كلبنان 
تستخدم  ان  مائية  ثروات  عىل  يحتوي 
ترّض  وهي  الطاقة،  لتوليد  الحرارية  املعامل 
بالبيئة وتتطلب تكاليف كبرية يف بلد ال ميلك 
تنبأت  التي  االمور  من  النفطية".  املشتقات 
بها البعثة باكرا التمدد العمراين العشوايئ يف 
مخطط  وضع  اىل  داعية  اللبنانية،  العاصمة 
الزمن  طال  كلم  مدين.  وتنظيم  توجيهي 
معها  واستعصت  تعقيدا  املشكالت  ازدادت 

الحلول. 
جملة  املشكلة  هذه  لحل  اقرتحت 
السفارات  نقل  ابرزها:  التوصيات  من 
مراكز  انشاء  املدينة،  خارج  اىل  والقنصليات 
مناطق  يف  تسلية  واماكن  وخدمات  تجارية 

استمالك  بريوت،  من  جدا  بعيدة  ليست 
وتحويلها  املبنية  غري  الخاصة  االرايض  بعض 
اىل حدائق عامة لزيادة املساحات الخرض يف 
العاصمة، وضع برنامح تنظيم مدين لتحديد 
الشوارع  البناء املسموحة قياسا عىل  احجام 
املوجودة، ايجاد تنظيم جديد للمدن الثالث 
االخرى اي طرابلس وصيدا وزحلة وتطبيقه 
اقرتحت  كم  العاصمة.  يف  جرى  ملا  تفاديا 

خطة لكيفية متويل هذه املشاريع.  
اليها  توصلت  التي  العامة  الخالصات  يف 
يستطيع  ال  صغري  بلد  لبنان  ان  البعثة، 
تعد  لذا  فقط،  ارضه  موارد  من  يعيش  ان 
الخدمات  وعائدات  املغرتبني  تحويالت 
مساعد  خري  وغريها  والرتانزيت  السياحية 
له. لكنها شددت عىل رضورة عدم االستغناء 
النها  الطبيعية  البلد  موارد  استغالل  عن 
لالجيال  عمل  فرص  ايجاد  يف  تساهم 
تطرأ  قد  التي  املتغريات  ودرء  الصاعدة، 
الداخلية نتيجة عدم االستقرار  الساحة  عىل 
يف  باالستثمر  واوصت  االوسط.  الرشق  يف 
اعتمد  مع  الصناعة،  اهمها  متعددة  حقول 
االرتجال  عىل  للقضاء  موّجه  رأسميل  نظام 
لبنان  مثل  بلدا  ان  رأت  يسوده.  الذي 
كبري  قسم  تخطى  وقد  عدة،  عوامل  "لديه 
يزال  وال  متقدمة،  امنائية  مراحل  ابنائه  من 
يعتمد عىل البلدان االجنبية اكرث مم يعتمد 
االوضاع،  وتحسني  الشمل  للّم  نفسه  عىل 
لهو امر يشّكل عارا عىل هذا البلد"، محذرة 
بل  الثلج،  يكرب ككرة  الذي  العام  الدين  من 
تتقاذفها  نار  كرة  اىل  السنوات  مع  سيتحّول 

املتعاقبة.  االجيال 
بعد تقديم الخطة االمنائية االوىل من نوعها، 
مل يشهد لبنان حتى اليوم اي خطوة ممثلة 
السكانية  الصعد  عىل  املتغريات  تواكب 

والسياسية. واالقتصادية  واالجتمعية 
االمنائية  الخطة  ايرفد  "بعثة  كتاب  لعل 
الضائعة" اكرث من وثيقة. اشبه برصخة تذّكر 
االنتمء  بأن وحده  املسؤولني  قبل  اللبنانيني 
بانتشالنا  كفيل  الوطني  والهم  والحس 
جيال  فيها،  نغرق  التي  الدوامة  من  جميعا 
وراء جيل، وان التكاتف والتعاضد والتعاون 
الوحيد  وطريقنا  االخري  نجاتنا  حبل  هو 

صوب مجتمع الرفاه والعدالة واملساواة.

من  اليوم  حتى  يعانيان  وراهنني  آنيني 
عىل  توافرهم  دون  تحول  جّمة  مشكالت 

نحو دائم. 
موجزة  سرية  بتقديم  الكتاب  يونس  بدا 
لوبريه  جوزف  االب  االقتصادي  العامل  عن 
فهو  للتنمية.  الفعيل  باالب  يوصف  الذي 
مع  وتعاون  ايرفد"،  "مؤسسة  انشأ  الذي 
تطوير  عىل  بريو  فرنسوا  االقتصادي  العامل 
ومبادئ  مبفاهيم  االنساين  االقتصاد  علم 
الحيز  اىل  ونقله  االنسان،  محورها  جديدة 
من  مجموعة  اقرتاح  خالل  من  العمالين 
متلك  التي  املحسوسة  الواقعية  االعمل 
وقد  العلمية.  التطبيقية  واساليبها  وسائلها 
ملنظمة  التابع  االقتصادي  املجلس  تبّناها 
والعرشين،  الرابعة  دورته  يف  املتحدة  االمم 
واعتمدها يف برامجه االمنائية الخاصة بدول 

الثالث.  العامل 
خالل محارضة القاها االب لوبريه يف فندق 
"فينيسيا" يف بريوت عام 1962، قال للحضور: 
"ان لبنان ليس يف حاجة اىل رساميل واموال 
يتحىل  حاكم  فريق  اىل  بل  نهضته،  لتحقيق 
بروح وطنية واحدة وينظر اىل االمور مبنظار 
لحل  العمل  عىل  يكب  والنزاهة،  التجرد 
لبنان  فيها  يتخّبط  التي  الوفرية  املشكالت 
الحكومة  ان  صحيح  صعيد".  من  اكرث  عىل 
هي التي طلبت من االب لوبريه زيارة لبنان 
الجراء الدراسة، اال ان هذا البلد الصغري كان 
اذ  الكاهن،  قلب  يف  خاصة  مكانة  يحتل 
تتعايش  فريدا  حضاريا  "منوذجا  يعتربه  كان 
ثقافية  تيارات  وتتفاعل  مختلفة،  اديان  فيه 
متنوعة، وهو بلد قدوة، ففي نجاحه نجاح 
للسالم يف العامل، ويف فشله خيبة امل كبرية". 
التنمية  عملية  دون  يحول  ما  ابرز  لعل 
مبارشة  يتعلق  البعثة،  بحسب  املستدامة، 
يبتعد  اللبناين  وسلوكه.  اللبناين  بشخصية 
وزراعية  صناعية  مشاريع  يف  االستثمر  عن 
بل  املستدامة،  التنمية  تؤمن  االمد  طويلة 
والصفقات  االعمل  حقيل  صوب  يذهب 

الثقافة  عندما تعمم 
االنمائية في البالد تخف 

الطائفية  التوترات 

تنّبهت البعثة باكرا الى 
التمدد العمراني  خطورة 

العشوائي في بيروت

البعثة اىل لبنان، والسياق  التي ارسلت فيها 
السائد  واالجتمعي  واالقتصادي  السيايس 
عرب  به  قامت  الذي  الشامل  واملسح  آنذاك، 
اجراء دراسة مكثفة للبنى االساسية واملوارد 
والخدمات  االنتاج  وقطاعات  الطبيعية، 
استطالعات  وعرب  والسياحية،  التجارية 
املدن  يف  الحياة  مستويات  تناولت  ميدانية 
امنايئ  برنامج  وضع  اىل  ادى  ما  واالرياف، 
املستوى  بهذا  لبنان  يف  نوعه  من  االول  هو 

والشمول. 
لوبريه  االب  نظرية  ايضا  املؤلف  يستعرض 
رأس  عىل  االنسان  تضع  التي  االقتصادية 
القوة  نقاط  عىل  االضاءة  مع  اولوياتها، 
تعيق  التي  اللبنانية  الشخصية  يف  والضعف 
نتائج  واستعرض  التنمية،  عملية  تقّدم  او 
توصيات  من  "ايرفد"  بعثة  اليه  توصلت  ما 
والقطاعات  وامليادين  بالحقول  تتعلق 
الطرق،  شبكة  من  بدءا  لبنان  يف  املختلفة 
واملطارات  الحديد،  وسكك  واملرافئ، 
والصحة،  والتعليم،  واالتصاالت،  والطاقة، 
والسياسة  الحيواين،  واالنتاج  والزراعة، 
والتجارة  والصناعة،  الريفية،  االجتمعية 
الخارجية، واملصارف وقطاع املال والتخطيط 
العمراين... مع ايالء تركيز خاص عىل قطاعي 
موضوعني  زاال  ما  انهم  مبا  واملاء،  الكهرباء 

غالف الكتاب.
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من املرسات والخيبات واالحالم واالنكسارات، وحافظوا دامئا عىل قدر من 
حنني وحنان، يكفي ليك يجتمعوا هنا. صودف ان زياد كان اجمل املشرتك 

بينهم، يف املكان والزمان".

■  منذ سنوات، صارت اللبنانية فاطمة رشف 
الطفل.  ادب  مجال  يف  مكرّسة  كاتبة  الدين 
اصدرت اكرث من 120 كتابا، ُترجم عدد كبري 
الفوز  اعاملها  وخولتها  عدة،  لغات  اىل  منها 
قصتها  واختريت  املرموقة،  الجوائز  من  بعدد 
لـ"الهيئة  الرشف  الئحة  يف  والحامر"  "ليىل 
وقصتها   ،2016 عام  االوالد"  لكتب  العاملية 
القصرية  الالئحة  يف  ماما"  بطن  يف  "سمسم 

لجائزة "اتصاالت" لكتاب الطفل عام 2015. 
اليوم تعود رشف الدين من باب ادب الناشئة، 
اذ اصدرت اخريا قصتها "كابوتشينو" عن "دار الساقي"، لتقارب موضوعا 
خطريا وغاية يف االهمية. انه العنف االرسي الذي رأينا منه مناذج مأساوية 

يف لبنان يف السنوات االخرية.

كتاب  صدر  العريب"  الثقايف  "املركز  عن   ■
"هموم العقل: مسائل، حوارات، اشكاليات". 
واملفكر  االكادميي  يقارب  العمل،  هذا  يف 
السعودي سعد البازعي قضايا فكرية معارصة 
وملحة مثل الدميوقراطية والحرية واالثر الذي 

يرتكه االنتامء العرقي واالقلوي. 
الفكري  املشهد  اثرت  وجوها  يستعيد  كام 
والثقايف املعارص من امثال: خورخي بورخيس، 
واثيونغو،  نغويي  ايكو،  امربتو  موران،  ادغار 

ادوارد سعيد، االن باديو، سالفوي جيجيك.

"التايكواندو"  دافيد شعنني مؤسس  يعترب   ■
هذه  جعل  يف  املساهمني  وابرز  لبنان  يف 
حياة.  واسلوب  تعليميا  نظاما  الرياضة 
القتالية  الفنون  مجال  يف  خربته  تتجاوز 
اعامال  اصدر  بعدما  سنة.  اربعني  والشفائية 
عدة باللغتني االنكليزية والعربية، اضافة اىل 
برنامج توعية يقدمه بصفته خبريا يف السالمة 
الشخصية، وُيَبّث يف الواليات املتحدة حيث 
انطوان"  "هاشيت  دار  هي  ها  حاليا،  يقيم 
الكتاب بعض االرشادات  تصدر له كتاب "ال... يعني ال".  يقدم هذا 
السهلة مزودة صورا ايضاحية، تساعد املرأة يف الدفاع عن نفسها حني 
املنزل،  العمل، وحتى يف  مقر  او يف  املظلم،  الشارع  تكون وحدها يف 
خصوصا وان لبنان شهد اخريا عددا من حاالت التعنيف االرسي الذي 

وصل بعضها اىل حدود القتل.  

واجهة املكتباتواجهة املكتبات
"داعش" وسلوكه  ان مامرسات  ■ ال شك يف 
الهمجي تجاه االخر املختلف عقائديا ودينيا 
بعد  علم.  عىل  نار  من  اشهر  باتت  وعرقيا، 
صدور اعامل وثائقية وافالم كثرية توّثق وترصد 
وسبيه  وقتله  االرهايب،  التنظيم  مامرسات 
خالل  من  واالطفال،  والرجال  النساء  وذبحه 
شهادات ناجني من هذا الجحيم، ينضم عمل 
جديد اىل ذاكرتنا التي صارت متخمة باالالم.  
االداب(  )دار  مائدة داعش"  رواية "عىل  انها 
الفتاة  يوفا،  قصة  هنا  عبدالله  تروي  عبدالله.  زهراء  اللبنانية  للكاتبة 
االيزيدية العرشينية التي تروي ما تعرضت له عند دخول "داعش" اىل 
قريتها يف سنجار يف العراق، ورحلة السبي التي عاشتها بني املوصل والرقة. 
وملقاومة االمها ونوبات الصداع، تروح يوفا تستعيد يف املعتقل ماضيها 

وذكرياتها الجميلة مع عائلتها وحبيبها سريوان.

"من  من  العربية  النسخة  غالف  عىل   ■
)الدار  النرش  دار  اوردت  االوىل"،  النظرة 
العربية للعلوم نارشون( عبارة "االكرث مبيعا 
يف امريكا". طبعا، فاسم املؤلفة دانييل ستيل 
الكاتبة  ان  اذ  "منتج"،  اي  بيع  كفيل  وحده 
االكرث  الحية  املؤلفة  اليوم  تعد  االمريكية 
مبيعا، ورابع كاتبة اكرث مبيعا يف تاريخ االدب 
وتتوافر  لغة   28 اىل  ترجمت  كتبها  االمرييك! 
يف 47 دولة حول العامل. لعل جزءا من هذا 
الرواج يعود اىل رواياتها التي تستكشف عامل 
االغنياء واملشاهري، وتقارب املشكالت التي تواجه الفرد يف الحياة مثل 
العاطفية.   والعالقات  الزوجية،  واالزمات  والفقدان،  واملوت،  املرض، 
كانت  الضاد،  لغة  اىل  اخريا  ترجمت  التي  االوىل"  النظرة  "من  روايتها 
ازياء جعلتها  بلغتها االصلية عام 2013، لتحيك قصة مصممة  صدرت 
النجاح  هذا  ان  اال  منازع.  بال  الخشبة  ونجمة  الواجهة  يف  موهبتها 
التي  والذكريات  وندوبه،  ماضيها  نسيان  عىل  يسعفاها  مل  واالعرتاف 

تثقل صدرها.

■ العنوان وحده كفيل بشّد القارئ. الكاتب 
اللبناين طالل شتوي اختار "زمن زياد" عنوانا 

لعمله الصادر حديثا عن "دار الفارايب". 
الراحل  الشاعر  له  قالها  عبارة  من  انطالقا 
جوزف حرب عام 1993 "زياد الرحباين يلتقي 
مع كل انسان جاء اىل هذه االرض"، يستعيد 
الرحباين  بزياد  تربطهم  ال  اشخاصا  املؤلف 
عالقات عىل املستوى الشخيص. اال ان شتوي 
يف  تالقت  "مصائرهم  ان  بل  معا،  يجمعهم 
الكثري  تشاطروا  حيث  واحدة،  وازمنة  امكنة 

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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ناتالي غّرة

تغذية
النظام الغذايئ النبايت

عىل  الحديث  النبايت  الغذايئ  النظام  يستند 
بالنظام  مقارنة  االطعمة،  من  واسعة  تشكيلة 
اللحم  من  الكثري  عىل  يحتوي  الذي  الغذايئ 
االحمر. يستهلك النباتيون  يف معظم وجباتهم 
كالسلطات،  املكررة،  غري  الجيدة  النشويات 

الفاكهة، املكرسات والبقوليات.
يف املقابل، فان نسبة الفائدة الصحية املتأتية 
لدى  اعىل  النباتية  الغذائية  املرّكبات  من 
اللحم  مستهليك  لدى  التي  تلك  من  النباتيني 
االحمر، مثل )Vitamin B1( ، حمض الفوليك  
والكاروتني   C الفيتامني   ،)Vitamin B9(

. Eوالبوتاسيوم والفيتامني
املرتبطة  املشبعة  الدهون  ان  اىل  يشار 
يف  بكثري  اقل  الرشايني،  بامراض  مبارشة 
النظام الغذايئ النبايت منه يف النظام الغذايئ 
الربوتني  عىل  اكرب  نحو  عىل  يعتمد  الذي 
نسبة  فان  املقابل،  يف  لكن  الحيواين. 
لينولييك  كاحمض  املشبعة  غري  الدهون 
الفا واملعادن تكون مرتفعة. ثم  ولينولييك 
عالية  كمية  عىل  يحتوي  النبايت  النظام  ان 

من االلياف املفيدة.

الفوائد الصحية للنظام الغذايئ النبايت
بتحسن  نباتيا  غذائيا  نظاما  يتبع  من  يشعر 
واضح يف صحته. هناك كثري من االدلة تدعم 
فوائده، وقد اظهرت االبحاث ان النباتيني لديهم 
معدالت اقل من املشكالت الصحية، مبا يف ذلك 
زيادة الوزن، السمنة، امراض القلب واالوعية 
الدموية، ارتفاع ضغط الدم، داء السكري من 
النوع الثاين، وبعض انواع الرسطان، والحىص يف 

املرارة والكىل، واالمساك.

امراض القلب واالوعية الدموية
تتصل الفوائد الصحية التباع نظام غذايئ نبايت 
بامراض  االصابة  مخاطر  بانخفاض  مبارشة 
الناتجة  الوفيات  ونسبة  والرشايني،  القلب 
منها. يف املقابل، فان عددا من الدراسات اظهر 
الرشايني.  بامراض  االصابة  معدل  انخفاض 
اىل  دراسات  خمس  يف  مشرتك  تحليل  واشار 
عن  الناجمة  الوفيات  خطر  معدل  انخفاض 
 %24 بنسبة  النباتيني  لدى  القلب  امراض 

مقارنة بالذين يتناولون اللحوم. 

ان  اىل  نظرا  الدهشة  تثري  ال  رمبا  النتائج  هذه 
كبري  نحو  عىل  معرضني  ليسوا  عموما  النباتيني 
بغري  مقارنة  القلب،  بامراض  االصابة  لخطر 
النباتيني. وقد ظهر ذلك يف نسبة انخفاض معدل 
اجميل الكوليستريول الضار )LDL( يف الدم، ومع 
انخفاض يف الوزن، وتاليا انخفاض يف معدل االصابة 

مبرض السكري النوع الثاين وارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع ضغط الدم
نظام  اتباع  ان  اىل  الحديثة  الدراسات  تشري 

وادارة  الوقاية  عىل  يساعد  قد  نبايت  غذايئ 
ضغط الدم. 

ضغط  مبعدل  يتمتعون  النباتيني  ان  وتبني 
القلب  المراض  تعرضهم  ونسبة  وسطي، 

والرشايني ليست مرتفعة.

نتيجة  االمعاء  برسطان  يعرف  القولون:  رسطان   *
حدوث منو غري طبيعي للخاليا.

* حمض اللينولييك: هو من االحمض الدهنية غري 
  .omega 6 املشبعة، ينتمي اىل مجموعة

اخرى من  انواع  مع  الصحة، وتشكل  كبرية عىل  فوائد  لها  التي  االطعمة  الجوز من  تعترب مثرة 
املكرسات املفيدة، وجبة غذائية تزّين الكثري من املأكوالت املالحة والحلوة، وتكمن فائدتها يف كونها 

تختزن مواد اثبتت الدراسات املتعددة انها ذات منافع عالية.
الجوز، كغريه من املكرسات املختلفة، يشكل رافدا مهام للصحة نظرا اىل نسبة الدهون الصحية التي 

يحتوي عليها ومتد الجسم بالطاقة، باالضافة اىل الربوتينات واملعادن.
تنتمي مثرة الجوز اىل االشجار التابعة ملا يسمى الجوزيات، وهي نوعان:

• الجوز االسود: متوافر يف واليات امريكا الشاملية. يتميز بطعمه ونكهته اللذيذة، وهذا النوع غري 
تجاري، اذ يزرع ويستثمر ويستهلك يف اماكن وجوده. 

• الجوز االنكليزي: يعود منشأه اىل ايران. وهو مصدر كل انواع الجوز املتوافرة يف االسواق. يحتوي 
عىل مواد مغذية مثل: الربوتني، االلياف، الدهون الجيدة، الفيتامينات: A,B12,G. باالضافة اىل 

املعادن مثل: الحديد، الكالسيوم، الفوسفور، املانغنيز، الزنك والصوديوم.
 اظهر بعض الدراسات التي اجريت خالل السنوات املاضية ان املكرسات تحد من امراض القلب 
اما  تناولوا  الذين  االشخاص  ان  الدراسات  احدى  اظهرت  اخرى. كام  وامور  الدموية  واالوعية 
املكرسات النيئة او كمية قليلة من زبدة الفول السوداين 5 ايام او اكرث يف االسبوع، انخفضت 
نسبة خطر اصابتهم بنوبة قلبية اىل النصف تقريبا، مقارنة مبن تناولوا وجبة من املكرسات النيئة 

او اقل يف االسبوع.
من ناحية اخرى، يبدو ان للجوز فوائد صحية اضافية. فاولئك الذين يتناولون اكرث من 3 حصص من 

الجوز اسبوعيا يخفضون بذلك نسبة معدل الوفيات بسبب مرض الرسطان.
تصّنف املكرسات من ضمن االغذية التي تحتوي عىل املغذيات االكرث كثافة بني االطعمة ذات 
.E االصل النبايت. فهي مصدر جيد ملضادات االكسدة القابلة للذوبان يف الدهون وتتمثل بالفيتامني

بعد ذكر كل هذه املعلومات، نقرتح تناول املكرسات باعتدال الحتوائها عىل سعرات حرارية عالية.  

الجوز ومنافعه

َمن يّتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا يشعر بتحّسن واضح 
البروتني ومرّكباته الغذائية: فوائد وأضرار

خصائص الربوتني الحيواين
االشخاص  ان  اخريا  اجريت  دراسة  اظهرت 
الربوتني  من  زائدة  كمية  يستهلكون  الذين 
القلب  بامراض  لالصابة  معرضون  الحيواين 
الربوتينات  يتناولون  بالذين  مقارنة  خصوصا، 
الذين  يصيب  االستنتاج  هذا  لكن  النباتية. 
االصابة  لخطر  مسببة  اخرى  عوامل  لديهم 
نحو  عىل  واملرتبط  املرض،  من  النوع  بهذا 
النشاط  مثل:  الشخص،  حياة  بنمط  رئييس 

بامراض  يزيد اخطار االصابة  بكمية كبرية قد 
القلبية  )االمراض  الدموية  واالوعية  القلب 

الوعائية( ورسطان القولون. 
الصندوق  تقرير  اليوم يف  دليل حتى  ال  لكن 
ان  عىل   )WCRF( الرسطان  البحاث  العاملي 
للحم االحمر دورا بارزا يف رسطان القولون*، 
تدعم  االيجابية  االدلة  من  الكثري  ان  حني  يف 
انها  اىل  الدسم منها، وتشري  القليلة  دور تلك 
وحمض   3 لالوميغا  غذائيا  مصدرا  تشكل 

.)CLA( *اللينولييك
ايجابا  الدسم  القليل  االحمر  اللحم  يؤثر  قد 
عىل الصحة، لكن من املفضل عدم تناوله يوميا 
نظام  اتباع  املستحسن  ومن  كبرية،  بكميات 
غذايئ معتدل مييل اكرث اىل اعتمد حمية نباتية.

مثة نوعان من الربوتني يساعدان عىل تكوين انسجة الجسم خصوصا العضلية 
اللحم  اهمها  متنوعة  مصادر  من  عليه  ونحصل  الحيواين  الربوتني  هام:  منها، 
االحمر واالبيض والحليب واالجبان وااللبان والبيض، والربوتني النبايت ومصدره 

االسايس البقوليات )حمص، فاصوليا، عدس...(

االمور  من  وغريها  الكحول  التدخني،  البدين، 
الباحثون  وجد  الصحة.  عىل  سلبا  تؤثر  التي 
من  الطاقة  من   %3 استبدال  يتم  عندما  انه 
اللحم  من  ذاتها  بالكمية  النباتية  الربوتينات 
االحمر، تكون نسبة االصابة باملرض والتسبب 

بالوفاة اقل من %34.
تم تعريف اللحم االحمر كمصدر غذايئ مهم 
والفيتامني   والزنك  الحديد  للربوتني، فضال عن 
B12. وصدرت تقارير تشري اىل  ان استهالكه 
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مقالرياضة
أمنيات 

إلى وزير الشباب والرياضة
مع تأليف الحكومة االوىل للعهد، يكون انضم اليها وزير جديد لحقيبة الشباب 
يف  لكن  "خدماتية"،  وال  "سيادية"  يعتربونها  ال  التي  الوزارة  هذه  والرياضة. 
نظرنا نحن معرش الرياضيني نعتربها حقيبة اساسية، قبل ان تكون "سيادية" او 
"خدماتية"، النها اساس يف بناء جيل الشباب الذي سيتوىل ادارة شؤون الوطن 

يف املستقبل.
اليك معايل الوزير، اىل قطاع ميثل امل الشباب الريايض وتطلعاته املستقبلية يف 
اقله يف  بناء رياضة صحيحة وسليمة، بعض االمنيات حتى يكون عهدك ناجحا، 
نظرنا نحن الرياضيني الذين ليسوا طائفيني وال مذهبيني، وهمهم الوحيد رياضة 
التي اوصلتنا اىل  نظيفة بعيدة من السياسة والسياسيني وطلباتهم او "مونتهم" 

حالة مل تعد مقبولة.
معايل الوزير بصدق ومحبة نطلب منك ان يكون القانون طائفتك، والشفافية 

مذهبك، والصدق حزبك، النك بذلك تنجح. وبغري ذلك تسقط رياضتنا اكرث.
قوانني  لديها  باتت  التي  والرياضة  الشباب  وزارة  نشوء  مرافقتنا  منطلق  من 
جيدة )املرسوم 8891 وتعديالته اللذان اقرا اخريا( نتمنى باسم الرشيحة االكرب 

من الرياضيني ان:
• ال تقبل تدخل السياسيني والزعامء واملرجعيات الطائفية، الن كل طلباتهم ستكون 

انتخابية ومخالفة للقانون، وتفيد املحاسيب وترض بالرياضة والرياضيني.
قد  فاسدين  اداريني  مع  تسويات  يف  يدخلون  ال  الذين  من  مستشاريك  تختار   •

يفسدونهم، فيصريون "وزراء" يف قلب الوزارة.
• ال تحايب احدا من املسؤولني او االداريني، النهم عندها "سيتحدثون" باسمك 
تكون  وقد  باسمك،  و"يسمرسون"  و"يتاجرون"  باسمك،  الخطايا  و"سريتكبون" 

آخر من يعلم.
• تأخذ حذرك من بعض االداريني الرياضيني النهم يف معظمهم )والتاريخ شاهد 
يلتهمون  ذئاب  الحقيقة  يف  وهم  امامك،  الحمل  ثوب  يلبسون  نقول(  ما  عىل 

تعب الرياضيني.
ولتكن  لبنان،  ووجه  اسم  ترفع  ال  التي  السياحية  الرياضية  البعثات  سفر  متنع   •

البعثات مراقبة ومدروسة ووفق مبدأ الثواب والعقاب.
• ال تعد الرياضيني مبا لست قادرا عىل تحقيقه النهم كفروا وملوا وعودا ظلت 

"حيك جرايد" وتصاريح تلفزيونية.
• ال تجعل املساعدات للنوادي واالتحادات مكافأة للموالني الذين ال يستحقونها، 

و"قصاصا" للذين يقولون الحق ويطبقون القانون ويشتغلون رياضة حقيقية.
• عامل االتحادات والنوادي باملساواة، وال تطبق مبدأ "كبري وصغري"، الن غالبية 

الصغار افضل الف مرة مستوى ونشاطا من بعض الكبار باالسم فقط.
• ان تكون قليل الكالم وكثري االفعال، فرياضتنا مل تعد تحتمل سقوطا وانحدارا.

واسمك  عهدك  وابقاء  مهمتك،  بانجاح  الكفيل  فهو  وحده  بالقانون  تتسلح   •
ناصعا... وهذا سيكون فخرا لك ولنا.

عرش امنيات يا معايل الوزير لو طبق منها اثنتان، االوىل واالخرية، تكونون حققتم 
حلام طاملا راود الرياضيني لسنوات طويلة. 

نمر جبر

اللجنة االدارية  الواسع الذي طاول  التغيري  ايجابية من  نتائج  يعوِّل كثريون عىل 
لالتحاد اللبناين لكرة املرضب )التنس( التي انتخبت منذ شهرين بالتزكية برئاسة 
رجل االعامل اوليفر فيصل، والتي قد يشكل انتخابها نقطة تحول يف مسرية اللعبة 
عىل  بظاللها  ارخت  ومالية،  وادارية  تنظيمية  مشكالت  سنوات  منذ  تعاين  التي 

نتائج الالعبني املحلية والخارجية

■ كم تبلغ املوازنة السنوية، وهل تحصلون عىل 
مساعدة سنوية من وزارة الشباب والرياضة؟

الف   100 ناهزت  املاضية  السنة  موازنة   □
الشباب  وزارة  من  مساعدة  عرب  دوالر، 
والرياضة بقيمة 50 الف دوالر، وعقود رعاية 
هذه  رفعها  اىل  وسنسعى  نفسها.  بالقيمة 

السنة اىل اكرث من 200 الف دوالر.

■ يف حال احتاج االتحاد اىل اي مبلغ اضايف 
هل ستساعده؟

□ طبعا، لقد قدمت له مبلغ 50 الف دوالر، وقد 
دّون القرار يف محرض الجلسة كهبة وليس كدين او 
سلفة. نحن مع الزمالء نعمل عىل وضع اللمسات 
اللجنة  التي تعمل  الكاملة  الدراسة  االخرية عىل 
تتضمن  والتي  اعدادها،  عىل  لالتحاد  االدارية 
لنطلع  واالهداف،  واملشاريع  املستقبلية  الرؤية 
عليها الجهات الرسمية ومجلس االمناء الذي نحن 

يف صدد تشكيله.

■ كيف تصف العالقة بني االتحاد والنوادي؟ 
وكيف السبيل اىل تطويرها؟

□ جيدة، ولن نألوا جهدا لتطويرها وتحسينها 
انطالقا من حرصنا عىل اللعبة. لن يكون هناك 
القانون  واحد.  سقف  تحت  شتاء  او  صيف 
سيحكم العالقة املهنية بني االتحاد والنوادي، 
عىل  والحصول  مصالحها  عىل  سنسهر  كم 

حقوقها حتى تتمكن من القيام بواجبها. 

■ طرحت يف مرشوعك دعم الالعبني الناشئني 
وتطوير ادائهم والوقوف اىل جانبهم.

االهتمم  ان  صحيح  به.  ومتمسك  طبعا   □
يعد  ومل  تأخر  سنة  و16   14 دون  بالالعبني 
يعطي النتائج املرجوة منه. لكننا سنعمل عىل 
الالعبني دون 10 سنوات الذين لديهم طاقات 
خطة  خالل  من  تطويرها  ميكن  وامكانات 
سنوات   10 دون  الالعب  اوروبا  يف  متكاملة. 

يتمرن اربع ساعات يوميا.

للناشئني  لبنان  منتخب  يستعد  كيف   ■
يف  تنتظره  التي  االستحقاقات  يف  للمشاركة 

الشهرين املقبلني؟

من  كثب  عن  اللعبة  فيصل  اوليفر  يعرف 
الربع  لبنان  بطلة  يارا  البنته  مواكبته  خالل 
سنوات، والتي تعيش يف قربص. وهو يحمل 
تنظيمها  اعادة  اىل  يهدف  متطورا  برنامجا 
حديثة  الكرتونية  برامج  خالل  من  اداريا 
متخصصة،  لجان  تواكبها  عامليا  معتمدة 
ومدربني  تدريب  برامج  خالل  من  وفنيا 
جيدة،  نتائج  لتحقيق  ومتحمسني  اكفياء 
تأهيل  لدورات  يخضعون  دوليني  وحكام 

دورية.
وسألته  االتحاد  رئيس  التقت  العام"  "االمن 
التي  واملشاريع  ومستقبلها  اللعبة  واقع  عن 

يحملها.

رئيس االتحاد اللبناين لكرة املرضب اوليفر فيصل.

■ ملاذا اوليفر فيصل رئيسا التحاد التنس؟
عائلة  ومن  ريايض  النني  بساطة  بكل   □
وكرة  انواعها  عىل  الرياضة  واحب  رياضية، 
املرضب يف شكل خاص. ال انكر ان ابنتي يارا 
شجعتني  متتالية  سنوات  الربع  لبنان  بطلة 
عىل  قادر  النني  االتحاد  لرئاسة  الرتشح  عىل 
العبات  هناك  والن  جهة،  من  اللعبة  خدمة 
اىل  حاجة  يف  منها  افضل  ورمبا  مثلها  كثريات 

رعاية واهتمم.

واملايل  االداري  الوضع  وصف  ميكن  كيف   ■
الرئيس  سلفك  من  تسلمته  الذي  لالتحاد 

السابق سمري صليبا؟

عىل  صليبا  سمري  الصديق  مشكور   □
خالل  وزمالؤه  بذله  الذي  الكبري  الجهد 
الوضع  ان  القول  ميكنني  االتحاد.  ترؤسه 
اننا  رغم  السابق  من  افضل  حاليا  االداري 
ما زلنا نبحث عن داتا املعلومات، ونسعى 
اىل ترتيب بعض امللفات القليلة املوجودة، 
الرسمية  والنتائج  االرشيف  واستعادة 
يف  نجدها  مل  التي  االتحادية  للدورات 

االتحاد.

السابقة  االتحادات  الذي ورثته من  ما   ■
وتعتربه ثقال كبريا؟

لكن  احد،  اىل  االساءة  اقصد  ال   □
ويالالسف ما تسلمناه مل يكن سوى اتحاد 
توجد  ال  منظم،  فارغ وغري  اتحاد  صوري. 
من  خال  مالية،  وال  ادارية  ملفات  فيه 
املتعلقة  املعلومات  داتا  ومن  االرشيف 
الحقيقة  يف  والنوادي.  والحكام  بالالعبني 

لقد تسلمنا اتحادا ال يشء ملموسا فيه. 

رئاسة  تسلمك  عىل  شهرين  مرور  بعد   ■
االتحاد ما هي الصعوبات التي تواجهك؟

نقص  يف  تكمن  االساسية  املشكلة   □
ليس  ويالالسف  والفنية.  االدارية  الكوادر 
واملدربني  بالالعبني  رسمية  لوائح  لدينا 
دوليا  حكم  مثة  ان  تبني  وقد  والحكام، 

واحدا يف لعبة التنس حاليا يف لبنان.

املالعب،  مع مشكلة  ستتعاملون  كيف   ■
خصوصا ان ال مالعب يف ترصف االتحاد؟

قريبا.  الحل  اىل  طريقها  يف  املشكلة   □
اداريت  مع  للتعاون  اجتمعات  عقدنا 
و"اللويزة"،  فيل"  سور  "كاب  ناديي 
ترصفه  يف  مالعب  لالتحاد  وسيصبح 
االعمر  من  الوطنية  املنتخبات  وترصف 

املختلفة.

رئيس اإلتحاد اللبناني لكرة املضرب:
أولوياتنا املنتخبات والالعبون الصغار

nemer.jabre66@yahoo.com
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□ من ضمن اللجان التي تشكلت هناك 
لجنة متخصصة مهمتها االرشاف عىل تحضري 
املنتخبات لخوض مسابقات عام 2017. لن 
صائبة.  تكون  ان  ونريدها  بقراراتنا  نترسع 
املدرب  وسندعم  الجميع  مع  سنتعاون 
ان  علم  نتائج.  لتحقيق  واملتحمس  الكفي 
الخارج  يف  لبنان  لتمثيل  الالعبني  اختيار 

سيخضع ملعايري عدة.

■ كيف تقّوم زياريت املدرب والخبري الدويل 
بالتنس نرصي االشقر املقيم يف فرنسا؟

□ ممتازة. املدرب االشقر خبري دويل ولديه 
كثريا  نعول  االتحاد  يف  ونحن  حافل،  سجل 
العديد  وتحسني  لتطوير  معه  التعاون  عىل 
من االمور. لقد كّون فكرة شاملة عن اللعبة 
محليا من خالل الجوالت التي قام بها عىل 
املنتخبات  عىل  سينصب  وعمله  النوادي. 
وكيفية  الوطنيني  املدربني  وعىل  الوطنية 
املنافسة واملشاركة  حضهم وتحفيزهم عىل 

يف املسابقات.

اللجان ومراقبة  ■ كيف يتم اختيار اعضاء 
عملها؟ وتقويم 

□ تم االتفاق داخل اللجنة االدارية لالتحاد 
اعضاء  برئاسة  اللجان  كافة  تكون  ان  عىل 
اكفياء  اشخاص  وعضوية  االتحاد  من 
بالتنسيق  للعمل  والحمسة  الرغبة  لديهم 
الذي  باز  لويس  مع  تعاقدنا  االتحاد.  مع 
التي  الفنية  اللجنة  مدير  منصب  سيشغل 
نيكوال  الحاج،  تضم عارف مارديني، ريشار 
ساسني وطانيوس كنعان. كذلك شكلنا لجنة 
زيارة  هدفها  قبيطر  نبيل  برئاسة  املناطق 
مناطق الشمل والجنوب والبقاع الكتشاف 
الالعبني واالستمع اىل مطالبهم وهواجسهم 

وحضهم عىل االنخراط اكرث يف اللعبة. 

مل  لالتحاد  االدارية  اللجنة  يف  التغيري    ■
يقترص عىل منصب الرئاسة بل طاول االمانة 
العامة. كيف تصف عالقتك مع االمني العام 

الجديد؟
العام  واالمني  ممتازة،  من  اكرث  العالقة   □

االن صايغ من العنارص الكفية ولديه خربة 
جيدة وملم باللعبة فنيا واداريا. نحن نعّول 
عىل العمل الجمعي النجاح مرشوعنا ببناء 

اسس متينة وصلبة للعبة.

يف  املشاركة  تصنيف  سيتم  كيف   ■
اي  ووفق  الدولية؟  واملسابقات  البطوالت 

اولوية؟
بريوت  يف  الدولية  الدورات  اقامة  كلفة   □
التي يرعاها االتحاد الدويل تناهز 110 االف 
الدورات  عدد  شأن  يف  النهايئ  القرار  دوالر. 
املوازنة  بحجم  مرتبط  استضافتها  ميكن  التي 
االلزامية  الدورات  عن  نتخلف  لن  السنوية. 
سنسعى  كم  والسيدات،  بالرجال  الخاصة 
الخارجية  التصنيف  دورات  يف  املشاركة  اىل 
يحتلون  دوليا  مصنفني  العبني  واستقدام 

مراتب متقدمة لتحفيز العبينا وتشجيعهم.

مدرب  تعيني  مرشوع  يزال  ال  هل   ■
للمنتخبات الوطنية عىل مدار السنة قامئا؟ 

وما هي املهمت التي ستوكل اليه؟
االوىل  وتجربتنا  ايجابيا،  خيارنا  حسمنا   □
االشقر  بطرس  الدويل  املدرب  مع  ستكون 
وضع  عىل  االرشاف  مهمت  سيتوىل  الذي 
املنتخبات  العبي  تدريب  برامج  وتنفيذ 
الوطنيني  املدربني  عمل  وتدعيم  الوطنية، 
وصقل  تدريب  دورات  تنظيم  خالل  من 

الفنية. قدراتهم 

■ اين اصبح املقر الجديد لالتحاد؟
□ استأجرنا مقرا يف بناية "رميكو" يف الضبيه 
بكلفة سنوية تناهز 20 الف دوالر، وقد تم 

تجهيزه باحدث الوسائل واملعدات املتطورة 
الذي  االتحاد  عمل  مواكبة  من  ليتمكن 

نريده عرصيا ويلبي طموحاتنا واهدافنا.

■ هل من خطة الستضافة بطولة قارية او 
دولية؟

□ ساحمل ملف التنس اللبناين اىل االجتمع 
الدويل  االتحاد  رئيس  مع  املقرر  الخاص 
من  االول  االسبوع  يف  هاغريت  دافيد  للعبة 
شباط املقبل. سابذل قصارى جهدي لحض 
االتحاد الدويل عىل دعم االتحاد اللبناين يف 
من  عدد  اكرب  واقامة  املجاالت،  من  عدد 

الدورات عىل االرايض اللبنانية.

■ مطمنئ اىل مستقبل كرة املرضب؟
يحبون  اشخاص  هناك  طاملا  خوف  ال   □
اىل  حاجة  يف  اللعبة  ان  يف  شك  ال  التنس. 
اىل  مرتاح  شخصيا  مضاعف.  اداري  جهد 
به  سنقوم  مبا  ثقة  ولدي  العمل،  فريق 
االدارية من خالل خطة  اللجنة  وزماليئ يف 
اىل  العبني  ايصال  هدفها  االمد  متوسطة 

العاملي. املستوى 

■ متفائل بالجيل الصاعد من الالعبني؟
□ اىل حد كبري جدا، ومؤمن بهم ومبستقبلهم 
املدرب  القربيص  الخبري  تقرير  اىل  استنادا 
بقدرات  نّوه  الذي  لوانيدس  بوليس  الدويل 
خالل  الصاعد  الجيل  من  الصغار  الالعبني 

زيارته للبنان يف كانون االول املايض.

ستعطيها  التي  الزمنية  املدة  هي  ما   ■
لنفسك لتحديد الفشل من النجاح؟

كافية  مهلة  شهرا   12 مدة  ان  اعتقد   □
بني  العمل  من  االوىل  املرحلة  لتقويم 
النجاح والفشل. انا اؤمن باالدارة وبالعمل 
من  االوىل  الدفعة  سددنا  لقد  الجمعي. 
قيمة الربنامج االلكرتوين الدويل الدارة لعبة 
للدول  مشابهة  احرتافية  بطريقة  التنس 
 "Visuel Réality" رشكة  عرب  املتقدمة 

املتطورة. الهولندية 
ن. ج

رياضة

تسلمنا اتحادا بال ملفات 
ادارية ومالية، خاليا من 

االرشيف وداتا املعلومات 
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متيز العام 2016 بالكثري من االحداث واملحطات الرياضية التي حملت عىل الصعيد الدويل الكثري من املفاجآت. البعض منها 
كان سارا والبعض االخر مخيبا، يف مقابل عدد من االخفاقات املحلية رغم االنجازات املحدودة يف بعض االلعاب الفردية

عىل الصعيد املحيل

كرة القدم
اللبناين يف كرة القدم يف بلوغ  فشل املنتخب 
العامل  كأس  لنهائيات  املؤهل  الحاسم  الدور 
دفع  ما   ،2018 عام  روسيا  تستضيفها  التي 
الالعبني رضا عنرت ويوسف محمد اللذين سبق 
لهم ان احرتفا يف املانيا اىل وضع حد ملسريتهم 

واعالن اعتزالهم اللعب الدويل.
افضل.  اللبنانية  النوادي  حال  تكن  مل  كذلك 
ايجابية  نتائج  تحقيق  يف  جميعها  فشلت  اذ 
العهد  القارية، بدءا من خروج  يف املسابقات 
من الدور قبل النهايئ لكأس االتحاد االسيوي 
بخسارته 2 - 3 عىل ارضه امام القوة الجوية 
العراقي. وصوال اىل طرابلس الريايض الذي مل 
االتحاد  كأس  بطولة  يف  طويلة  مسريته  تكن 
يف  االوىل  للمرة  فيها  شارك  التي  االسيوي 

تاريخه بعدما ودعها من الدور االول.
محليا، توج الصفاء بطال لدوري الدرجة االوىل 
للرجال للمرة الثالثة يف تاريخه، متفوقا بفارق 
نقطة واحدة عىل العهد بطل املوسم السابق. 
وعاد النجمة اىل منصة التتويج باحرازه لقب 
كأس لبنان للمرة السادسة واالوىل بعد غياب 
برضبات  العهد  عىل  فوزه  اثر  سنة   18 دام 

الرتجيح 5 - 4 يف املباراة النهائية.

كرة السلة
تلقت السلة اللبنانية صفعة قوية قبل بداية 
املوسم يف ترشين االول، اثر قرار لجنة الرقابة 
عىل املنشطات يف االتحاد االسيوي توقيف كل 
وماريو  )سنتني(  ابراهيم  احمد  الالعبني  منتخب لبنان يف كرة القدم.من 

منتخب لبنان يف كرة السلة.

أبرز األحداث الرياضية لعام 2016:
إخفاقات محلية ومفاجآت دولية

رياضة
نمر جبر

عبود )اربع سنوات( بعد سقوطهم يف اختبار 
املوسم  نهاية  له يف  اللذين خضعا  املنشطات 

املايض.
احراز  من  متكن  الذي  بريوت  الحكمة  فريق 
بفوزه  الثانية  للمرة  الدولية  بطولة ديب  لقب 
عىل االهيل االمارايت يف املباراة النهائية، ال يزال 
يعاين من االزمة االقتصادية التي مير فيها منذ 

سنوات.
عىل  حافظ  بريوت  الريايض  فريق  ان  ورغم 
للمرة  السلة  كرة  يف  اللبناين  الدوري  لقب 
عام  منذ  عرشة  والثالثة  التوايل،  عىل  الثالثة 
الحكمة  مع  مواجهته  حسم  بعدما   1992
سبع  من   2  -  4 بنتيجة  النهايئ  يف  بريوت 
السادسة  املباراة  ان  علم  ممكنة،  مباريات 

يف  اخفق  نهايتها،  قبل  وتعطلت  تستكمل  مل 
لقب  احراز  يف  وفشل  الخارجية  املشاركات 
يف  الثانية  للمرة  االبطال  لالندية  آسيا  بطولة 
تاريخه بعد خسارته يف املباراة النهائية بنتيجة 
88 - 96 امام شني يانغ الصيني. كم فشل يف 
التي استضافها  احراز لقب بطولة غرب آسيا 
االيراين  برتوشيمي  امام  بخسارته  االردن 

بنتيجة 68 - 70 يف املباراة النهائية يف شباط.
لقب  املنتخب  فقد  الوطني  الصعيد  عىل 
بطولة غرب آسيا بخسارته ثالث مباريات يف 
الناشئني  يتيم، كم اهدر منتخب  مقابل فوز 
امام  بخسارته  العامل  كأس  اىل  التأهل  فرصة 
تحديد  مباراة  يف   86  -  63 الجنوبية  كوريا 

املركزين الثالث والرابع.

الكرة الطائرة 
بطولة  لقب  حامل  الطرابليس  الزهراء  خرج 
االول  الدور  من  تواليا،  الثانية  للمرة  لبنان 
للبطولة العربية التي اقيمت يف تونس يف اذار 
املايض، قبل ان يلحقه مواطنه االنوار الجديدة 

الذي فشل يف بلوغ الدور النصف النهايئ.

االلعاب الفردية 
مل تخل االلعاب الفردية من بعض االنجازات، 
فاحرزت الرامية راي باسيل امليدالية الذهبية 
ضمن جولة كأس العامل يف الرماية عىل االطباق 
التي اقيمت يف قربص يف اذار. واحرز انطوين 
الشويري امليدالية الذهبية يف البطولة العربية 
للفتيان واالشبال يف سيف املبارزة التي اقيمت 
يف االردن يف ايلول اثر فوزه عىل البحريني عبد 

الكريم عبدالله 15 - 2 يف املباراة النهائية.
امليدالية  للسيدات  لبنان  منتخب  احرز  كم 
عىل  فوزه  بعد  نفسها  البطولة  يف  الذهبية 
منتخب االمارات بنتيجة 44 - 42 يف املباراة 

النهائية.
اللبناين تامر غندور لقب رايل  واحرز السائق 
لبنان الدويل للسيارات للمرة االوىل بعد نهاية 

دراماتيكية للسباق.
ريو  اوملبياد  من  الوفاض  خايل  لبنان  وخرج 

2016 يف الربازيل بعد مشاركته ببعثة مؤلفة 
من تسعة رياضيني يف سبع العاب.

عىل الصعيد الدويل

كانون الثاين 
كرة  يف  آسيا  بطولة  لقب  اليابان  احرزت   •
اىل  وتأهلت  سنة   23 دون  للذكور  القدم 
"ريو  الصيفية  االوملبية  االلعاب  نهائيات 
والعراق  الجنوبية  كوريا  جانب  اىل   "2016

صاحبي املركزين الثاين والثالث. 
• فازت املانيا بلقب بطولة اوروبا يف كرة اليد 
التي استضافتها بولونيا اثر فوزها عىل اسبانيا 

يف املباراة النهائية بنتيجة 24 - 17. 
الدميوقراطية  الكونغو  جمهورية  احرزت   •
لقب بطولة االمم االفريقية يف كرة القدم التي 

اقيمت يف رواندا.
بلقب  ديوكوفيتش  نوفاك  الرصيب  فاز   •
املرضب  كرة  يف  املفتوحة  اوسرتاليا  بطولة 
 6( اميرسون  روي  االوسرتايل  رقم  وعادل 
مرات(. كم باتت االملانية انجليك كريبر اول 
احرزت  ان  منذ  كربى  ببطولة  تفوز  املانية 
غراف  ستيفي  االسطورية  الالعبة  مواطنتها 

بطولة فرنسا عام 1999.

• فازت مرص بلقب بطولة افريقيا يف كرة اليد 
بفوزها عىل الجزائر بنتيجة 21 - 19.

شباط
السلة  كرة  مباراة  اقيمت  شباط   14 يف   •
االمرييك  الدوري  يف  السنوية  التقليدية 
للمحرتفني بني منتخبي نجوم الرشق والغرب، 
 -  196 بنتيجة  الغرب  منتخب  بفوز  انتهت 
173 ونال العب اوكالهوما سيتي ثاندر راسيل 

ويستربوك جائزة افضل العب يف املباراة.
الكونغويل مازميبي لقب كأس  النادي  • احرز 
السوبر االفريقية للمرة الثالثة يف تاريخه بعدما 

هزم النجم الساحيل التونيس بنتيجة 2 - 1. 

آذار
يف  املشاركة  من  الروس  الرياضيون  ُمنع   •
بطولة العامل اللعاب القوى التي اقيمت داخل 
بعد  االمريكية  بورتالند  مدينة  يف  القاعات 
فرض عقوبة االيقاف يف حقهم بسبب تناولهم 
املنشطات. تألق لدى الرجال االمرييك ترايفون 
برومويل يف سباق الـ 60 مرتا والفرنيس رونو 
واالمرييك  بالزانة  القفز  مسابقة  يف  الفيليني 
لدى  السباعية.  مسابقة  يف  ايتون  اشتون 
السيدات، تألق الفريق االمرييك يف سباق 400 
مرت بدل، واالمريكيتان جني سور وبريتني ريز 
يف مسابقة القفز بالزانة ومسابقة القفز العايل.

نيسان
دوري  لقب  االنكليزي  تشيليس  فريق  احرز 
باريس  عىل  فوزه  اثر  للشباب  اوروبا  ابطال 
سان جريمان الفرنيس بنتيجة 2 - 1 يف املباراة 

النهائية. 

ايار
الدوحة  القطرية  العاصمة  استضافت   •

الدوري املايس اللعاب القوى.
بلقب  ديوكوفيتش  نوفاك  الرصيب  فاز   •
بالتنس،  غاروس  روالن  لبطولة   115 النسخة 
كم نجحت االسبانبة غاربني موغوروزا بالفوز 

باول لقب كبري يف مسريتها. 
الدوري  بلقب  االسباين  اشبيلية  فريق  فاز   •
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االورويب يف كرة القدم اثر فوزه عىل ليفربول 
النهائية  املباراة  يف   1  -  3 بنتيجة  االنكليزي 
التي اقيمت يف مدينة بازل السويرسية. وهذا 

اللقب الخامس الشبيلية والثالث تواليا. 
• احرز فريق ريال مدريد االسباين لقبه الـ11 
)رقم  القدم  كرة  يف  اوروبا  ابطال  دوري  يف 
مدريد  اتلتيكو  جاره  عىل  فوزه  اثر  قيايس( 

برضبات الرتجيح.

حزيران 
• اقيمت للمرة االوىل مسابقة استثنائية للكوبا 
امريكا  )اتحاد  الكومنيبول  بني  باالتفاق  امريكا 
)اتحاد  والكونكاكاف  القدم(  لكرة  الجنوبية 

القدم المريكا الشملية والوسطى والبحر  كرة 
الكاريبي( احرزت لقبها تشييل بقيادة نجمها 

الكسيس سانشيز العب ارسنال االنكليزي.

متوز 
• شهد النسخة 105 من سباق فرنسا الدويل 
االنكليزي كريس  لقبه  احرز  الذي  للدراجات 
فروم، وارتدى عىل االثر القميص الصفراء التي 

متنح اىل الفائز بالسباق.
• احرزت الربتغال اول لقب رسمي يف مسابقة 
كبرية يف كرة القدم اثر فوزها بلقب بطولة امم 
اوروبا عىل حساب فرنسا البلد املضيف. ونال 
الفرنيس انطوان غريزمان لقب هداف البطولة.

آب
"ريو  الصيفية   االوملبية  االلعاب  اقيمت   •
الربازيلية  جانريو  دي  ريو  مدينة  يف   "2016
مبشاركة اكرث من 11000 ريايض ورياضية من 
انحاء العامل. وحلت الواليات املتحدة االمريكية 
اوىل يف الرتتيب العام برصيد 121 ميدالية منها 
46 ذهبية. ومتكن املنتخب االوملبي الربازييل 
كرة  ذهبية  تاريخه  يف  مرة  الول  احراز  من 
القدم اثر فوزه عىل املنتخب االملاين يف املباراة 

النهائية برضبات الرتجيح.

ايلول
واالملانية  فافرينكا  ستان  السويرسي  احرز   •
ميدوز  فالشينغ  دورة  لقب  كريبري  انجليك 
كريبري  وباتت  املرضب،  كرة  يف  االمريكية 
بعد  عاما   20 منذ  باللقب  تفوز  املانية  اول 

مواطنتها ستيفي غراف. 

ترشين االول
• احتفظت الصني بلقب بطولة العامل يف كرة 
الطاولة لفردي الرجال والسيدات التي اقيمت 

يف املانيا. 
كرة  يف  آسيا  بطولة  لقب  اليابان  احرزت   •
القدم دون 19 سنة التي اقيمت يف البحرين 

اثر فوزها عىل السعودية يف املباراة النهائية.
 

ترشين الثاين
بطولة  لقب  روزبريغ  نيكو  الفنلندي  احرز   •
 .2016 لعام  واحد  الفورموال  لسباقات  العامل 
السباقات  اعتزال  باعالنه  الجميع  فاجأ  وقد 

بعد تتويجه باللقب. 

كانون االول
• فاز ريال مدريد بلقب بطولة العامل لالندية 
الفريق  عىل  فوزه  اثر  اليابان  يف  جرت  التي 

الياباين كاشيم انتلرز يف الوقت االضايف.
ريال  وفريق  الربتغال  منتخب  مهاجم  توج   •
موسمه  رونالدو  كريستيانو  االسباين  مدريد 
بجائزة الكرة الذهبية الفضل العب كرة قدم 

يف العامل.

رياضة

منتخب الربازيل االوملبي يف كرة القدم. 

الالعب الربتغايل كريستيانو رونالدو.
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رياضةرياضة

يوسف حمود – االول اىل اليسار – خالل السباق.

يوسف حمود بعد اجتيازه خط النهاية وحصوله 
عىل امليدالية.  

فريق االمن العام بطل مسابقة »مواي تاي« العسكرية.

املأمور محمد ملحم بعد فوزه بالرضبة القاضية.

األمن العام بطل »مواي تاي« العسكرية األمن العام "يركض" في ماراثون بيروت
للسنة الثانية تواليًا

خمس ميداليات لألمن العام 
"K1" في كأس لبنان في الكيك بوكسينغ

لالمن  العامة  املديرية  من  وعداءة  عداء   60
العام من الرتب والقطاعات املختلفة شاركوا يف 
سباقات "جمعية بريوت ماراثون" للعام 2016 
 42،195 كيلومرتا،   21 كيلومرتات،   7 ملسافة 

كيلومرتا.
العدد االكرب شارك يف سباق 7 كيلومرتات )49 
عداء وعداءة( هم كل من: الرائد فادي عويدات، 
املالزم اول يارا ابوجودة، املالزم اول اييل الخوري، 
املالزم محمد صفي الدين، املفتش املؤهل اول 
جورج رزق، املفتش املؤهل اول جوزف سمعان، 
املفتش  مهدي،  مصطفى  اول  املؤهل  املفتش 
اول  املؤهل  املفتش  جبور،  اييل  اول  املؤهل 
مصطفى  اول  املؤهل  املفتش  حركة،  محمود 
شعبان، املفتش املؤهل اول جورج روكز، املفتش 
املؤهل اول يوسف الفران، املفتش املؤهل اول 
جورج النجار، املفتش املؤهل بشري بدر، املفتش 
اول املمتاز فييك كوالجيان، املفتش اول املمتاز 
حسني بري، املفتش املمتاز لينا ادريس، املفتش 
نادين  املمتاز  املفتش  منصور،  زينب  املمتاز 
املفتش  قمح،  محمد  املمتاز  املفتش  مسرتاح، 
حيدر،  ربيع  اول  املفتش  شعبان،  محمود  اول 
املفتش اول رشاد الحمرا، املفتش اول ادهم نرص 
اول  املفتش  الحالق،  نهيل  اول  املفتش  الدين، 
رشا صباغ، املفتش ثاين فارس الخوري، املفتش 
املقداد،  مرياث  ثاين  املفتش  مراد،  حميد  ثاين 
هشام  ثاين  املفتش  زعيرت،  عيل  ثاين  املفتش 
الضيقة، املفتش ثاين عيل معتوق، املفتش ثاين 
صالح العبد، املفتش ثاين الياس زغيب، املفتش 
ثاين احمد الحاج، املفتش ثاين ميليسا حشاش، 
زينب  ثاين  املفتش  عياد،  حوراء  ثاين  املفتش 
حميد، املفتش ثاين مريم حجازي، املفتش ثاين 
املفتش  نهرا،  روبرتا  ثاين  املفتش  زريق،  مهدي 
ثالث حيدر شبيب،  املفتش  يزبك،  ثاين حسني 
يونس،  عيل  املأمور  العجمي،  ساري  املأمور 
العجمي،  ساري  املأمور  صعب،  حمزة  املأمور 
املأمور عيل يونس، املأمور حمزة صعب، املأمور 
املأمور  حميد،  احمد  املأمور  شحاده،  سيمون 

عيل مشيك.

حل االمن العام اوال يف الرتتيب النهايئ لبطولة لبنان العسكرية الثالثة 
يف »مواي تاي« التي نظمها رئيس شعبة الرياضة والرمي ورئيس اللجنة 
العسكرية يف »مواي تاي« النقيب دميرتي صقر يف »مجمع الرئيس اميل 
لحود الريايض العسكري« يف مار روكز الدكوانة، مبشاركة فرق الجيش 
رئيس  حضور  ويف  الدولة،  وامن  الداخيل  االمن  وقوى  العام  واالمن 
االتحادين اللبناين والعريب سامي قبالوي واالمني العام قاسم النونو وعدد 
من اداريي االتحاد.  وحصد فريق االمن العام تسع ميداليات )4 ذهبيات 
و5 فضيات( يف املركز االول، امام فريق قوى االمن الداخيل الثاين، وفريق 

الجيش الثالث، وفريق امن الدولة الرابع.
بالرضبة  املأمور محمد ملحم  البطل كل من:  الفريق  احرز ميداليات 
املفتش  بودياب،  دينا  ثاين  املفتش  العلم،  اندرو  اول  املفتش  القاضية، 
حمود،  محمد  ثاين  املفتش  ذهبية(،  )ميدالية  الجردي  عبري  املمتاز 
املفتش ثاين احمد حميضة، املفتش ثالث شادي نرصالله، املأمور صهيب 

الحسني، املفتش املمتاز ساندي نادي )ميدالية فضية(. 
وهذه السنة الثانية تواليا يحرز االمن املركز االول منذ انطالق البطولة 

قبل ثالث سنوات.

حصد فريق االمن العام لاللعاب القتالية خمس ميداليات )اربع ذهبيات 
وفضية( يف بطولة كأس لبنان يف الكيك بوكسينغ "k1" التي اقيمت يف 
"مدينة كميل شمعون الرياضية"، وحل يف املركز الثالث يف الرتتيب العام. 

غاب عنه عدد من الالعبني بداعي االصابة. 

وجاءت نتائج الالعبني كاآليت:

* ميدالية ذهبية:
- املأمور محمد ملحم يف الوزن املفتوح، واتت جوالته بالرضبات القاضية. 

- املفتش ثاين احمد حميضه. 
- املفتش ثاين دينا بودياب. 

- املفتش املمتاز ساندي نادر.

* ميدالية فضية: 
- املأمور محمد القادري. 

ويواصل الفريق متارينه استعدادا لالستحقاقات املقبلة يف ارشاف النقيب 
دميرتي صقر.

تسعة  فيه  شارك  الذي  كيلومرتا   21 سباق  يف 
عدائني، حل مالزم اداري طارق عقيقي يف املركز 
االول مسجال 1:32 ساعة امام كل من املفتش 
ثاين ساندي الجعيتاين 2:11 س، واملفتش ثالث 
الياس ديب 2:25 س، املفتش اول محمد حيدر 
2:26 س، رائد طالل يوسف 2:28 س، املفتش 

ثاين اليانا طعمه 2:47 س، رائد طارق الحلبي، 
ثاين  املفتش  الخري،  اسامة  مدين  مهندس  مالزم 

يوسف درويش. 
املفتش  اجتاز  كيلومرتا   42،195 سباق  يف 
التابعة  الصحية  الشؤون  دائرة  يف  اول  املؤهل 
ملكتب الشؤون االدارية يوسف حمود املسافة 
ثاين  املفتش  زميله  متقدما  ساعات،  بـ4:23:06 

خرض ديب الذي سجل 5:16:00 ساعات.
حمود ابن بلدة كفرجوز يف النبطية. متأهل وله 
ولدان. يشارك سنويا يف سباق املاراثون منذ عام 
2011 بتشجيع من رئيس دائرة الشؤون الصحية 
العقيد الطبيب عيل السيد الذي يشجع الرياضة 

ويحض العنارص يف دائرته عىل ممرستها. 
نال حمود مكافأتني ماليتني عامي 2011 و2012 
تشجيعا  ابرهيم  عباس  اللواء  العام  املدير  من 
النجازاته الرياضية. يهوى رياضة "كيك بوكسينغ" 
الشطرنج.  اىل  اضافة  الهوائية  الدراجة  وركوب 
سبق له ان شارك يف "هنيبعل رايس" عام 2015 
واجتاز مسافة 13 كيلومرتا من العوائق واملطبات 
مغوار  "كون  سباق  ويف  الطبيعية،  والحواجز 

لنهار" عام 2012.
يركض حمود يوميا مسافة 10 كيلومرتات، وايام 

االحاد اكرث من 20 كيلومرتا.



106107
عدد 40 - كانون الثاني 2017عدد 40 - كانون الثاني 2017 تسلية

عموديًاأفقيًا
-1 شاعر وصحايف لبناين راحل له ديوان 

"الف ليىل وليىل" – مدينة صغرية يف 
سويرسا تستضيف االجتامعات السنوية 

للمنتدى االقتصادي العاملي -2 بيان 
ُترشح فيه مسألة او قضية او تفاصيل 

حادث او نتائج دراسة ما – اشهر ملوك 
الدولة البابلية قىض عىل االمارات 

الصغرية وحقق وحدة ما بني النهرين 
اشتهر برشائعه االدارية واالجتامعية 
-3 ذو عالقة بالعني او الرؤية – من 

الفاكهة – شبه ونظري -4 فنانة ومغنية 
سعودية – لحم غري مطبوخ – حرف 

جر – باليا وشدائد -5 رئيس جمهورية 
مرصي -6 •••• -7 مدينة فرنسية تطل 

عىل البحر االبيض املتوسط من اهم 
مدن الكوت دازور يقام فيها مهرجان 

سيناميئ سنوي – عملة آسيوية -8 اداة 
استثناء -9 التأم الجرح – مال مدفون 

تحت االرض -10 نرش الخشبة باملنشار 
-11 ممثل ومخرج ومنتج اسباين شهري 

له فيلم "القتلة" مع املمثل االمرييك 
سيلفسرت ستالون -12 للنفي – مدينة 

املانية يف مقاطعة ساكس السفىل – 
حاصل يف الوقت الحارض -13 فيلسوف 

املاين شهري – حصون منيعة – من 
الطيور او حامم الغابات -14 مجرى 

ماء واسع – خفافيش الليل – عاصفة 
بحرية -15 اعالمية لبنانية – موقع 

سياحي يف والية داكوتا الجنوبية 
االمريكية كناية عن سفح صوايّن نقشت 
فيه وجوه كبرية لبعض رؤساء الواليات 

املتحدة االمريكية

-1  عني ماء او جدول كثري املاء – دولة 
آسيوية -2 نقيض سهل وهنّي – مدينة 

ووالية ونهر يف نيجرييا – ضمري منفصل -3 
ال نستقر عىل رأي ونتلعثم يف االجوبة – 
من االدوات التي يستعملها مزّين الشعر 
– جسم كثري السطوح تحده مثلثات لها 
رأس مشرتك -4 ري املزروعات باملاء – 
من شعراء العرص العبايس كان متشامئا 

متطريا خبيث اللسان له ديوان -5 مقياس 
مساحة – من االزهار – نزول تحت املاء 

عند مامرسة هواية السباحة -6 عملة 
ايطالية – مدينة سياحية اوكرانية يف شبه 
جزيرة القرم عىل البحر االسود -7 مدينة 
قدمية يف صعيد مرص يف محافظة قنا عىل 
النيل قبالة االقرص استخدمت انقاضها يف 

بناء معمل للسكر عام 1860 – متشابهان 

– امر فظيع -8 حرف نداء للبعيد – اجاص 
بّري صغري -9 ضمري منفصل – نهر يف 

آسيا الوسطى ينبع يف جبال تيان شان يف 
الصني ويصب يف بحرية بلخش -10 نوتة 

موسيقية – مدينة لبنانية – نشارك االفراح 
ونتعاطف مع الغري يف الرساء والرضاء 

-11 عائلة مخرج سيناميئ امرييك راحل 
من افالمه "كليوباترة" -12 ما يرتكه امليت 

من اموال وعقارات لورثته – بحرية بني 
والية ميشيغان االمريكية واقليم اونتاريو 
يف كندا – بلل يف الحائط من املطر -13 

معركة انترص فيها الفرنسيون عىل بروسيا 
عام 1792 – مدينة بولونية صناعية -14 
تهّيأ للحملة يف الحرب – شعور – صالح 

للمنصب -15 مدينة اوسرتالية – مهندس 
بنى قرص الخورنق يف العراق

املتقاطعة الكلمات 
إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com

مثل في الدائرة

اللعبة  شروط 
هذه اللعبة مكّونة من كرة 

يف داخلها حروف مكررة 
واملطلوب شطب كل حرف 

مكرر ثالث مرات يف كل من 
الخانات ليتبقى لنا يف كل خانة 

أحرف غري مشطوبة تشكل 
الكلمت املطلوبة للوصول 
اىل املثل املأثور من األمثال 

اللبنانية الشعبية

 ثل في الدائرةم
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اللعبة  شروط 
إبحث عن الكلمت املدّونة أدناه 

واشطبها يف كل اإلتجاهات. أما 
الحروف املتبقّية بانتظام دون تشطيب 

فسوف تشكل الكلمة الضائعة  

الكلمة الضائعة مكونة من 9 حروف: 
رسام لبناين راحل 

اوغست رينوار – ادوار مانيه – 
براغولني – بيكاسو – بوتريو – توماس 

كول – حبيب رسور – حظ –داود 
القرم – دوشان – ذل – رمربانت – 

زخ – سلفادور دايل – شمص – صقر 
– طالل – طم – طه –عمر االنيس 

– عف – فان غوغ – فريمري – قيرص 
الجميل – قز – قل – كانوفا – مارك 

شاغال – ميليس – مورو – مطر – مح 
– مز – وجيه نحلة – وز 

الضائعة  انكهًح انضائعحالكلمة 
 
 

 و ج ل ح ٌ ِ ي ج و د و ظ ا ٌ
 ي و ش ل ف ا د و ر د ا ل ي ح
 ل ف ي ر و ي ر ا ر ط و ي ص ب
 ي و ش ا ك ي ب د و ط ب ش خ ي
 ش ف و ر و و ك و ر خ ر ٌ و ب
 ل ز ا و ط ا ف ا ق ٌ ا ا و ش
 ا ى ق ٌ ٌ ر ب ر ل ا غ ل ا ر
 غ ح ظ و غ و ز و ا ر و ا ش و
 ا ل ف ف خ و ذ ا د ب ل ر ك ر
 ظ ا ق ي ز ل غ ٌ و و ي و و ز
 ك ط ر ف ع و ر ي ا ر ٌ ع ل و
 ر و ِ ح ص و ظ ِ د ط ل ا ل و
 ا ر و ر ا و ٌ ي ر خ ش غ و ا
 و ل ي و ج ل ا ر ص ي ق ص ق ر

 
 

 رضاو نثُاَي رادم  :دروف 9انكهًح انضائعح يكوَح يٍ 
 

–دع  –دثية ضرور  –ذوياش كول  –توذيرو  –تيكاضو  –تراغونيٍ  –ادوار ياَيّ  –اوغطد ريُوار        
–طّ  –طى  –طالل  –صقر  –شًص  –ضهفادور داني  –زر  –ريثراَد  –ذل  –دوشاٌ  –داود انقرو 

ييهيص  –يارك شاغال  –كاَوفا  –قم  –قس  –قيصر انجًيم  –فيريير  –فاٌ غوغ  –عف  –عًر االَطي 
                                                     وز  –وجيّ َذهح  –يس  – خي –يطر  –يورو  –

                 كلمات متقاطعة  

                          

            
            
            

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افقٌا

مدٌنة صغٌرة فً سوٌسرا  –" وصحافً لبنانً راحل له دٌوان "الف لٌلى ولٌلى شاعر -1
بٌان ُتشرح فٌه مسألة او  -2 سنوٌة للمنتدى االقتصادي العالمًالتستضٌف االجتماعات 

الدولة البابلٌة قضى على اشهر ملوك  –قضٌة او تفاصٌل حادث او نتائج دراسة ما 
 هر بشرائعه االدارٌة واالجتماعٌةاالمارات الصغٌرة وحقق وحدة ما بٌن النهرٌن اشت

 –سعودٌة  ومغنٌة فنانة -4 شبه ونظٌر –من الفاكهة  –ذو عالقة بالعٌن او الرؤٌة  -3
 -7 ···· -6 رئٌس جمهورٌة مصري -5بالٌا وشدائد  –حرف جر  –لحم غٌر مطبوخ 

قام فٌها من اهم مدن الكوت دازور ٌمدٌنة فرنسٌة تطل على البحر االبٌض المتوسط 
 مال مدفون –التأم الجرح  -9 اداة استثناء -8عملة آسٌوٌة  –مهرجان سٌنمائً سنوي 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
               1 
               2 
               3 
               4 
               5 
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            7 
            8 
            9 
            10 
               11 
               12 
               13 
               14 
               15 
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 SU DO KU متفرقات

ا ق س ف صة م خ ي ا نو ر ت ل ي ان س ا ق د ل

 37 =

ت ل و ي و سب م ر نط ر ا ق ون ا و ك

 35 =

ر ا ة م ل س نك ة م وح ي ذ ل و ار ا ق ف

 33 =

س ك ا نف ة و صي ا ن ف ل زس ب ب ر ي

31 =

װװװװ
36343828

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16

ارض خالية ال ماء فيها وال ناس وال كأل 

سائق عربة الخيل
وكالة انباء عربية

بيت الغزال والظبي بين الشجر

              حروف مبعثرة                   

ظاهرة المشي في اثناء النوم
جسر شهير في مدينة البندقية االيطالية شّيد في السنوات االخيرة من القرن السادس عشر

نخبة المجتمع او الرماد بلغة العامة

مملكة افريقية ارضها جبلية في مجملها 
حيوان من القوارض المائية ُيعتبر من امهر المهندسين في بناء السدود من اغصان الشجر 

قطعة متجمعة ومرتفعة من التراب او الرمل
مادة ُتستعمل كمرهم لترطيب الجلد مشتقة من النفط

غدة في جسم االنسان تفرز هرمونات النمو 

سلطان مصر والشام ورابع سالطين دولة المماليك ومؤسسها الحقيقي
محل مرتفع يرتقيه الخطيب او الواعظ يكلم منه الجميع

من الزواحف يعيش في المستنقعات ُيعرف بالتمساح االميركي

مدينة تونسية تقع على خليج قابس ُتعتبر عاصمة الجنوب التونسي

حروف مبعثرة

1- ظاهرة امليش يف اثناء النوم
البندقية  مدينة  يف  شهري  جرس   -2
االيطالية شّيد يف السنوات االخرية من 

القرن السادس عرش
بلغة  الرماد  او  املجتمع  نخبة   -3

العامة
4-سلطان مرص والشام ورابع سالطني 

دولة املامليك ومؤسسها الحقيقي
او  الخطيب  يرتقيه  مرتفع  5-محل 

الواعظ يكلم منه الجميع 
خليج  عىل  تقع  تونسية  6-مدينة 
قابس ُتعترب عاصمة الجنوب التونيس

7-سائق عربة الخيل
8-وكالة انباء عربية

9-بيت الغزال والظبي بني الشجر

يف  يعيش  الزواحف  10-من 
املستنقعات ُيعرف بالتمساح االمرييك 

ناس  وال  فيها  ماء  ال  خالية  11-ارض 
وال كأل 

يف  جبلية  ارضها  افريقية  12-مملكة 
مجملها

13-حيوان من القوارض املائية ُيعترب 
السدود  بناء  يف  املهندسني  امهر  من 

من اغصان الشجر
من  ومرتفعة  متجمعة  14-قطعة 

الرتاب او الرمل
لرتطيب  كمرهم  ُتستعمل  15-مادة 

الجلد مشتقة من النفط
تفرز  االنسان  جسم  يف  16-غدة 

هرمونات النمو 

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

شاعر مرصي رومانيس )1920-1987( بدأ كتابة 
الشعر يف السادسة عرشة من عمره. ارتبط بصداقة 

مع شاعر القطرين خليل مطران. ترك سبعة دواوين 
شعرية منها "مرص الحب والثورة".

 4+5+15+12+16 =  الكريم
10+11+14+8+9 =  دولة عربية

8+7+6+13 =  شهر هجري
2+1+14+3 =  خالف قريب                                                              

 SU DO KU

9 7 5
8 1 4 9

4 3
9 2 4

3 9
2 1

5 1 8 3
2 7 5

Sudoku مستوى صعب 

5 8 2 3
2 9

6 4 9 1 7 5
5 7 6 8 9 3

4 7
9 1 4 3

2 6 7 1
6 2 8

7 8 1 5 6

Sudoku مستوى سهل

5 6 4
3

6 7 4 5 8
3 7

9 1
9 5 8 2

7 5 6 2
8 2 7

8 4

Sudoku مستوى وسط

مستوى وسطمستوى صعب

حلول العدد39
4 8 2 7 1 6 5 9 3
5 1 3 4 9 8 2 6 7
6 9 7 5 2 3 8 1 4
9 7 1 3 6 2 4 5 8
2 3 4 1 8 5 9 7 6
8 5 6 9 4 7 3 2 1
7 4 9 2 3 1 6 8 5
1 2 8 6 5 4 7 3 9
3 6 5 8 7 9 1 4 2

Sudoku حل مستوى صعب 

2 1 3 4 8 9 5 6 7
4 5 7 1 2 6 3 8 9
9 8 6 5 3 7 1 4 2
6 2 5 9 4 3 8 7 1
3 7 4 8 1 2 6 9 5
8 9 1 6 7 5 4 2 3
5 6 2 3 9 4 7 1 8
1 4 9 7 5 8 2 3 6
7 3 8 2 6 1 9 5 4

Sudoku حل مستوى وسط

6 1 4 3 9 7 5 8 2
8 7 9 2 6 5 3 1 4
3 5 2 4 1 8 9 6 7
9 4 3 5 8 1 7 2 6
1 6 7 9 2 4 8 3 5
2 8 5 6 7 3 4 9 1
5 9 6 8 4 2 1 7 3
7 3 8 1 5 6 2 4 9
4 2 1 7 3 9 6 5 8

Sudoku حل مستوى سهل
 SU DO KU حل

مستوى سهلمستوى وسطمستوى صعب

عموديا
-1 انتاناناريڨو – فج -2 ال – لوزان – بيانكو -3 جهبذ – جس – 

ماين – كر -4 مدركة – الجنب -5 هش – بوذا – اصارح -6 ورديان 
– بنك – مرتا -7 رميا نجم – سياتل -8 يفاتح – همة – وهم -9 ليام 

– سباسب -10 سانا – بانداوا -11 بنجول – زغرب – بلبل -12 يارا 
– ون – ريب -13 رطب – شريت – فو – رشا -14 وي – مقديشو – 

ماتيو -15 تدمر – رشيد الخوري 

 افقيا
-1 الجمهورية – بريوت -2 ناهد رشيف – مناطيد -3 بر – دماء 
– جرب -4 الذكريات – سوا – مر -5 نو – انحالل – شق -6 ازج 

– بنج – ين – بيدر -7 ناساو – مهامز – ريش -8 ان – لذب – ما 
– غوتيش -9 مجانسة – برن – ود -10 يباب – يك – باس -11 ڨيينا 
– اسنب – رومل -12 وان – صمت – اديب – اخ -13 كارلوس الربتو 

-14 فكك – رت – هبوب – شري -15 جورج حاتم – الحاوي 

حل كلمات متقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
-1 هراء -2 رشغوف -3 شامبور 

-4 السبابة -5 بطليموس -6 طفييل 
-7 ارسنال -8 زغلول -9 هامان -10 

انشوطة -11 كيفو -12 الحامسة 
-13 برونتي -14 هطلس -15 ايدا 

-16 النويت 

فريديريك بارتولدي 

يا جبل ما يهزك ريح

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
هوارد ايكن

مستوى سهل

اللعبة  شروط 
هذه الشبكة أو الشبكات مكّونة من 9 مربعات كبرية 

وكل مربع كبري مقّسم اىل 9 خانات صغرية. 
ضمن   9 اىل   1 من  األرقام  وضع  اللعبة  رشوط  من 
الرقم يف كل مربع كبري ويف  الخانات بحيث ال يتكرر 

كل خط أفقي أو عمودي.  

حدث يف مثل هذا الشهر 
االيطايل  الفنان   :1496 الثاين  كانون 
تجربة  يف  يفشل  دافنتيش  ليوناردو 

آلة طريان صممها بنفسه.  

كانون الثاين 1863: تحرير الزنوج من 
العبودية يف الواليات املتحدة يف عهد 

الرئيس ابراهام لينكولن.

تبدأ  اليابان   :1893 الثاين  كانون 
استعامل التقويم الغريغوري.

التعامل  بداية   :1999 الثاين  كانون 
بعملة اليورو االوروبية.

معلومات عامة
التقويم  هو  الغريغوري  التقويم 
السادس  القرن  منذ  مدنيا  املعتمد 
وُيعرف  العامل،  دول  اكرث  يف  عرش 
البلدان  يف  امليالدي  بالتقويم 
فيه  السنني  عد  ان  السبب  العربية. 
املسيح  السيد  ميالد  سنة  من  يبدأ 
والراهب  املفرس  اعتقاد  بحسب 
سمّي  الصغري.  دنيسيوس  االرمني 
البابا  اىل  نسبة  الغريغوري  التقويم 
غريغوريوس الثالث عرش الذي عمل 
الكبيسة يف  السنة  نظام  تعديل  عىل 
كان  الذي  السابق  اليولياين  التقويم 
معتمدا منذ حكم االمرباطور الروماين 

يوليوس قيرص.  

طرائف
هارون  العبايس  الخليفة  شاهد 
يده  ويف  النواس  ابا  الشاعر  الرشيد 
يف  ماذا  فسأله:  الخمر،  من  زجاجة 

يدك يا ابا النواس؟ 
اجاب: زجاجة لنب يا امري املؤمنني. 

قال الخليفة: هل اللنب احمر اللون؟ 
اجاب الشاعر: احمرت خجال منك يا 

امري املؤمنني. 
اعجب الخليفة ببداهته وعفا عنه. 

أقوال مأثورة
التدخني. لقد   "ما اسهل االقالع عن 

قمت بذلك مئات املرات".
)مارك توين(
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اللبنانية،  السياسية  الحياة  يف  الحاحا  االكرث  السؤال 
واستطرادا يف اليوميات اللبنانية العادية، هو: ماذا بعد كل 

الذي حصل؟ ماذا نحن فاعلون مع كل فراغ نقع عليه؟
بكل  االستقرار،  غياب  يف  تكمن  السؤال  هذا  مرشوعية 
انواعه، عن حياة اللبنانيني الذين صاروا كأنهم منذورون 
السجاالت  للقلق، والسري خبط عشواء يف وطنهم جراء 
واملذهبية  العصبية  واالستنفارات  بالبغض،  املشحونة 

واملناطقية املتبادلة. 
ما يربر السؤال ايضا وايضا سؤال آخر مفاده: اىل اين نتجه 
يف ظل تراكم االزمات بعضها فوق بعض عىل شاكلة بعض 
امللفات ومنها النفايات التي زكمت انوفنا بروائح فسادها 

املمثلة بشاعة لروائح تحللها تحت الشمس واالمطار؟
ما عاد التسليم بأن لبنان بلد التسويات مفيد الي من 
"آلية  بها اساسا ان تكون  التي يفرتض  السياسية  القوى 
وقيامها  نشوئها  مسوغ  ألن  عقد"،  "منظومة  ال  حل"، 
ينهض اساسا بوصفها اطارا يرمي اىل دفع النظام السيايس 
قدما يف مسالك التطور، وليس شله وتجميده. كم انها 
ضمن دميوقراطي للعالقة التعاقدية مع بنيان الدولة يف 

شكلها الحديث.
كأفراد  اللبنانيني  ان  ذلك  العكس.  هو  اليوم  يحصل  ما 
بازاء  املسؤول  الدميوقراطي  الوعي  يف  فرادة  ُيجّسدون 
تعبري  خري  يعرّبون  كم  الدميوقراطي،  الربملاين  نظامهم 
عن معنى االختالف يف اطار الوحدة، وعن معنى التعدد 
عودة  ان  اال  محيطه.  كل  عن  مميز  وطن  يف  والتنوع 
بعض االطراف اىل هوياتهم الضيقة وانتمءاتهم العصبية 
بعضا،  بعضها  يالحق  متنافرة  جمعات  فيستحيلون 
ليعود بعدها لبنان ساحة مفتوحة لالختبارات االقليمية 

واالمتحانات الدولية.
الهدف مم تقدم هو السعي اىل تحفيز االطراف للخروج 
من هواجسهم نحو فضاء وطني ارحب، مبا يشكل ضمنا 
للبنانيني افرادا وجمعات، بعيدا من لغة الشحن والتوتر 
املحفوف عىل الدوام باخطار قد ال ُتبقي وال َتُذر. وهذا 
قوانني  اىل  وبشجاعة  مبارشة  بالذهاب  اال  يكون  لن 
عرصية وشفافة عىل كل املستويات، ويف سائر االتجاهات، 
تطهري  عملية  يف  ودعمها  الرقابية  الهيئات  دور  وتفعيل 
كل  من  الرسمية  االدارية  واملجالس  الرسمية  املؤسسات 

الرتسبات التي ادت وتؤدي اىل الرشوة وسوء االدارة. ما 
يعكس توق اللبنانيني اىل العيش يف دولة حديثة، ليست 

عرضة للشلل عند كل استحقاق. 
ما ورد لن يكون اال بقرار معريف واضح للتبرص والتفكري 

يف حال الدولة، وما آلت اليه من تحلل. 
الرئاسة  الفراغ يف سدة  يفهم معنى  ان  لعاقل  فليس   •

نحو عامني ونصف عام؟
• وملاذا مل تجر االنتخابات النيابية؟ 

موقعي  بني  الحاد  واالنفصام  الشيزوفرينيا  وما سبب   •
املعارضة واملواالة؟ 

اىل  لبنان  بيئة  وتحول  ترتاكم  ان  للنفايات  وكيف   •
مستنقع آسن يبث السموم والجراثيم؟ 

التدهور  بإزاء  الجامعية  الالمباالة  يف  السبب  وما   •
املتفاقم فصوال؟ 

اثنني هام  الجامعية املوحدة لخطرين  املواجهة  • واين 
االقليمي  التدخلني  عدا  االرسائييل،  والعدو  االرهاب 
والدويل يف الشؤون اللبنانية التي ال تعني بحسب اسمها 

وواقعها غري اللبنانيني.
املواطنة  جوهره  عام،  باقتناع  اال  تعالج  ال  اسئلة  كلها 
املحتكمة اىل قوانني، قد يكون اهمها عىل االطالق قانون 
ادعاء، ليك  او  لفظا  انتخاب عرصي شكال وفعال، وليس 
املشاكل  فكل  التمثييل.  الخلل  معالجة  اىل  سبيال  يكون 
منذ الجمهورية االوىل ثم الثانية بعد اقرار وثيقة الوفاق 
منه  يشكو  الذي  التمثيل  صحة  حول  تركزت  الوطني، 
عن  يعرّب  الجميع  هذا  كان  سواء  استثناء،  بال  الجميع 
هذا  فتحول  علمنيني.  او  جمعة  او  طائفة  او  مذهب 

املوضوع اىل مشكلة بنيوية يف النظام اللبناين.
االوطان ال ُتبنى وال تستمر وتطور بالتوسل والدعاء، بل 
بالبصرية السياسية. عكس ذلك يعني اننا قررنا البقاء يف 
مربع احصاء االزمات والخيبات، لنسأل بعد كل مشكلة: 

ماذا بعد؟ 

ماذا بعد؟ 

رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل
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