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األمن العام يعيد جثامني سوريني أعدمهم اإلرهاب

سفير املانيا: استقبال لبنان نازحني رهن اقتصاده
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وزراء الداخلية العرب يتبنون اقتراح لبنان

اللواء عّباس إبراهيم:
الالمباالة املقلقة

الرئيس سعد الحريري 
يزور األمن العام



في هذا العدد

يخوض  لبنان يف العهد الجديد حربا عىل الفساد. الجميع انخرط يف الحديث عنها ومل ُيستنث احد من حمل لوائها، اعتبارا من 
رجال السياسة والشأن العام، ومعهم القوى االجتامعية واالقتصادية وما يطلق عليه نشطاء يف كل املجاالت. جميعهم يكررون 
مواقفهم الكارهة والنابذة للفساد واملفسدين، وُيخيل اىل املرء كأن الفساد اجتاح الدولة ومؤسساتها البارحة، واليوم سنكافحه.    
مل يبق ناشط او ساع اىل منصب يف الشأن العام، اال انربى شاهرا شعار محاربة الفساد لكونه نقطة الجذب االفعل يف استقطاب 
املقهورين يف وطنهم. عىل اساس محاربة الفساد مل يبق متبطل عن العمل اال بادر اىل انشاء عالقات مع املنظامت الدولية غري 
الحكومية لتمويل حمالت تسويق شخصه بعناوين مختلفة، حتى بدا الفساد واملفسدون كأنهم "بوكيمونات" ال ُتس وال ُتلتقط.

يحصل هذا فيام الفساد يزداد تعقيدا وقوة. ال بل صار منطا يف السلوك، ولصيقا بصورة االدارة الرسمية او املرفق العام، خصوصا 
تلك التي بطبيعة تكوينها وانشائها معنية بتقديم الخدمات للمواطنني، وتسهيل امورهم مبا يقتضيه القانون. وقد اضحت 
معظمعها مرتعا للفساد بدليل االرقام الرسمية عن معدالت الهدر وحجم الرىش. الخطري يف كل ذلك انها صارت بنية كاملة 

متكاملة، منخرط كثريون فيها عن وعي او عكسه. 
ال ميكن الفوز يف عملية القضاء عىل الفساد اال اذا رأينا: 

- نائبا ُيرّشع، يراقب ويحاسب، ال يتنازل عن مسؤولياته.
- وزيرا يرشف عىل تنفيذ مشاريع وزارته بشفافية، بعيدا من املحسوبيات والوساطات. 

- سلطة رسمية تؤّمن ملواطنيها مقومات العمل الرشيف واملنتج، العيش الكريم يف ظل ضامنات صحية وتربوية واجتامعية، 
تؤسس ملشاريع امنائية وتطويرية، ُتحّدث البنى التحتية وتحمي البيئة.

- موظفا ال يصل متأخرا اىل مكتبه، وال ينرصف قبل انتهاء مواقيت العمل، يهتم مبعامالت الناس واوقاتهم،  يأبه ويرتعب ان 
يكون راتبه من اموال الرىش.

- استاذا ال يعترب تقايض الراتب من باب تحصيل الحاصل، يعري قيمة ملستوى التعليم واهميته، حتى ال تصبح املدارس الرسمية 
جدوال بيانيا تصاعديا يف معدالت الترسب املدريس، وتكديس الفاشلني عىل االرصفة.

- مواطنا اخرج ذاته من ثقافة "البقشيش" العثامنية. فالسلطنة ذوت واندثرت، اال ان مخلفات منظومتها تعشعش يف اروقة 
الدوائر الرسمية. ان يتيقن الفاسد واملفسد من ان الرضيبة او الرسوم التي ُيسهل التهرب منهام، ُيفرتض انهام موضوعتان 
لتوفري خدمات الصحة والتعليم واالمن له والرسته. مواطنا ال يستسهل رسقة الكهرباء والتالعب باعرية املياه، ال يتوسل وساطة 

نافذ لحرمان آخر يستحقها بجدارة.
- مركزا استشفائيا يهتم باملريض بغض النظر عن نوعية الضامن الصحي ومصدره، وطبيبا يرفض الخضوع ملنطق الرشكات 

املستوردة لالدوية.
- قضاء عادال ال يحتكم اال عىل مبدأ "العدل اساس امللك". 

- امنا  للناس وليس عىل الناس. 
- اعالما ال ُيسّوق لربامج ايحائية جنسية همها معدالت املشاهدة، يحرتم  القيم االخالقية واالجتامعية، ال يسكت عن الظلم 

والقهر، يبتعد عن التحريض والكراهية، يحمل رسالة انسانية. 
- اجهزة رقابة تقوم بدورها خري قيام، بعيدا من التدخالت والوصايات.

والالئحة تطول.
العهد. مسار  اللبنانيني واملرتجى من هذا  امل كل  الفساد خيار وليس رهانا. يوازي قرار مواجهة االرهاب. هو  مكافحة 
يحتم تحصينه وتعزيزه ورفده بكل مقومات النجاح، ليعود الينا لبنان الدولة النظيفة والوطن املنشود، واال سيبقى الفساد 
واملفسدون والفاسدون هم لبنان، الذين هم فيه غلبة غالبة تعترب ان املنطقة والطائفة واملذهب اهم من وطن ودولة 

ومستقبل.
"االمن العام"

خياٌر وليس رهانًا
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االفتتاحّية

املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

والثانية،  االوىل  الجمهوريتني  يف  املتتابعة  اللبنانية  الوقائع 
عىل سريورتها املتقطعة بتقطع التواريخ االهلية للجامعات 
الطائفية والسياسية، تحسم بأن الجزء  اللبنانية وتعريفاتها 
وهي  "الالمباالة"،  صفة  يتشاركون  اللبنانيني  من  الوازن 
مقلقة. ألن ما من امة انهارت اال بعدما اصابها الرتاخي بازاء 
قصور مجتمعها عن مواكبة التطور وتلبية الرضورات ايا تكن 

صفتها سياسية او اجتامعية او اقتصادية. 

قانون  اقرار  ارجاء  يف  كان  الالمباالة  حضور  تبدى  ما  اكرث 
ان  كاد  والذي  عاما،  وعرشين  خمسة  من  الكرث  انتخاب 
يتحول استعصاء وازمة سياسية وطنية، كشفت فقدان لبنان 
كان  وما  السياسية،  صورته  وشّوهت  الدميوقراطية  مناعته 
امللف  للبحث يف هذا  الجميع تداعوا  ان  لو  ان يكونا  لهام 
امللح وغريه من االمور الرضورية التي غالبا ما كانت سببا من 

اسباب عدة لالنفجارات الداخلية التي اثقلت تاريخ البلد.
الالمباالة يف مفهومها العام هي استنكاف املرء عن االهتامم 
تؤذي  النهوض مبسؤولياته. وهذه  او عن  به  مبا هو منوط 
صاحبها. لكن ما هو غري املتوقع منه، السكوت املتبادل عن 
االخطاء التي تحدث وتطاول املواطن وشؤونه اليومية، وعن 
تطوراتها  مقاربة  او  العامة  االحداث  مواجهة  يف  القصور 
املختلفة من سياسية واقتصادية واجتامعية، خصوصا عندما 
اللذين  االهيل  والسلم  الوطني  باالستقرار  االمر  يتعلق 

يضمنان االنتظام العام يف البالد. 

ملهم  كأنه  بدا  لبنان  ان  فاكرث،  اكرث  القلق  يستدعي  ما 
موت  "ان  قوله  يف  هاتشينز  مينارد  روبرت  الفيلسوف 
البلد قد ينقلب برمته رأسا  الالمباالة".  الدميوقراطية سببه 

الحادة  استقطاباته  يستعيد  قد  او  ساعات،  يف  عقب  عىل 
بسبب مواقف طارئة، او "احداث ما" كان ينبغي انجازها او 
ايجاد الحلول املناسبة لها يف التوقيت املالئم، كون املبادرة 
من املعنيني يف مواقع القرار هي من رشوط تعزيز املناعة 
مسؤولة  ذهنية  تفرتض،  ما  اول  تفرتض،  التي  السياسة 
الحسابات  عىل  واللبنانيني  لبنان  سلم  تقدم  وعقالنية 
والطموحات، وان ال تكون سببا يف فقدانها وتحمل تبعاتها 

نتيجة الالمباالة.  

الحديث عن "الالمباالة املقلقة"، هو يف ترك االحداث تتطور 
سلبا من دون تدخل ملنعها وتفاقمها، او يف محاولة البعض 
استدعاء العصبيات وشيئا من لغة الحرب االهلية البغيضة، 
سيكون  داخيل  امني  انفجار  اي  ان  حساباته  من  مسقطا 
من  صارا  تهديدين  امام  مرصاعيه  عىل  الباب  يفتح  كمن 
التي  وشبكاته  التكفريي  االرهاب  وهام:  اللبنانيني  يوميات 
لبنان  جهود  من  مهام  حيزا  وتستنفذ  كالفطريات  تنترش 
ارتفعت  الذي  االرسائييل  والتصعيد  واالمنية،  العسكرية 

وتريته مبا يستدعي متهال سياسيا ومتاسكا وطنيا.

عىل خط الالمباالة املتامدية، السكوت املتبادل عىل الثغر يف 
الدولة يف شتى  بآليات عمل  التي تتحكم  القضايا االساسية 
مستويات  وعىل  ترتاكم  اليومية  الناس  فشكاوى  املجاالت. 

مختلفة، نذكر منها:
•  سوء تأمني الخدمات. 

• الرشاوى التي تدفع يف مقابل انجاز املعامالت. 
• عدم احرتام القوانني او العمل مبوجبها.
• االنفالت االجتامعي وقيمه االخالقية. 

واالدارية  املالية  الرقابة  اجهزة  تعليامت  تطبيق  اهامل   •
والوظيفية.

• التهاون يف حامية البيئة. 
والتخابر  الطاقة  تأمني  مقابل  يف  اكرث  او  فاتورتني  دفع   •

واملياه واالستشفاء.
• البطء يف معالجة القضايا. 

• ضمور قاعدة التعليم الرسمي وتراجع مستوياته.
• ارتفاع اسعار املواد االستهالكية. 

يف مقابل ذلك ترتسخ الالمباالة اكرث وتتوسع. 

املراوحة منذ  يزال يف مربع  لبنان ال  فإن  قبل هذا وبعده، 
منها  كثري  دستورا،  تحولت  التي  وبنوده  الطائف،  اتفاق 
نذكر  ينفذ،  مل  الدولة  بناء  دعم  اطار  يف  عليه  اتفق  ومام 
املخدرات،  من  البديلة  الزراعات  سياسة  اقرار  مسألة  مثال 
بلغ عدد  ملا  القضية ومعالجتها يف حينه  تم حل هذه  ولو 
املالحقني عدليا عرشات اآلالف، وملا كان اهل هذه املنطقة 
يعانون من مأساة تزيد يف تتابع نكباتهم، من دون ان ننىس 
العقارات من وحدة  يحرر  مبا  العقاري  والضم  الفرز  ملف 
قياس تعود اىل زمن السلطنة العثامنية، وبالتايل تفتح امام 
اصحابها مجاال لالستثامر العقاري، او الجراء بيوعات تقيهم 
العوز اوال، وتوفر لهم حرية املبادرة ثانيا، وتحول بينهم وبني 

ما هو ممنوع قانونا. 

الكثريون  ُأصيب  اذ  عاما،  بالء  الالمباالة  صارت  لقد 
غالبهم  وامتهن  والتأجيل،  االستنكاف  مع  التطبيع  بآفة 
سياسة الهروب اىل االمام. وصار الكل متآلفا مع الواقع 
بالفساد  ناهيك  وشوارعه،  البلد  يعم  الذي  املزري 

الجميع عىل شتمه من  يتنافس  املسترشي ميينا ويسارا 
دون تحديده او تعيينه. 

االسوأ يف الواقع الذي ال يحتاج املراقب اىل عناء جهد لتلمسه 
املسؤول  بني  متبادلة  الالمباالة  هذه  ان  هو  به،  واالحاطة 
للشأن  تصدى  ما  تحقيق  عىل  يعمل  االول  ال  واملواطن. 
اىل  الجامعة  متخيالت  من  قفز  الثاين  وال  اجله،  من  العام 
وعي املواطنة، حتى ليتوهم املرء للحظة ان ما يحصل امنا 
يدور يف بالد اخرى، وان اللبنانيني يشاهدون ويتابعون عن 
حالة  بوصفها  مقلقة  الالمباالة  تصبح  بالتحديد  هنا  بعد. 
الالفرق، اذ يغيب االهتامم لدى الفرد مبا يشبه عملية فك 
ارتباط سيايس تحمل السخط واالستياء. وهذه الحالة بدأت 
بالتفاقم وتستحق الوقوف عندها مليا، كونها ظاهرة سلبية 
تؤثر عىل املسار الدميوقراطي للدولة يف حال قرر الالمبالون 
امليض قدما يف ازدرائهم حال البلد، وعدم املشاركة يف صوغ 
جديا  يؤثر  ما  بعدهم،  من  اوالدهم  ومستقبل  مستقبلهم 

عىل نوعية الوعي الدميوقراطي ومستواه.

الخروج  سبل  يف  للبحث  مليا  الوقوف  يستدعي  يحصل  ما 
من الحلقة املفرغة، الن األمور لن تستقيم اذا ما استمررنا 
ستكون  الوضع  اليها  آل  التي  الرثاثة  بأن  انفسنا  اقناع  يف 
من عاديات االيام املقبلة. الخيار هو يف اطالق ورش عمل 
تضع الربامج التطويرية وُتحّدث القوانني وتطلق املبادرات، 
واملجتمع  الخاص  القطاع  ومبشاركة  السلطات  كل  بتعاون 
العهد  هذا  يف  ومؤسساتها  بالدولة  الجميع  لينهض  املدين، 
الذي ينظر اليه اللبنانيون جميعا بأمل وانفتاح، وليكون لنا 

وطن االنسان، يفتخر اللبنانيون باالنتامء اليه. 
عكس ذلك نكون كمن يحاول تربيع الدائرة.

المباالة مقلقة
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عشية عيد الفصح املجيد، يف 15 نيسان 
سعد  الحكومة  رئيس  جال  الفائت، 
الداخلية  وزارة  من  كل  عىل  الحريري 
والبلديات واملديرية العامة لالمن العام 
خاللها  واطلع  الوطني،  الدفاع  ووزارة 
عىل االجراءات والتدابري املتخذة لحفظ 
االمن وحامية الكنائس ودور العبادة يف 

عيد الفصح املجيد

زائرًا األمن العام عشية الفصح
الحريري: لنفتح أعيننا ونحِم املواطن ونخدمه

يف  والبلديات  الداخلية  وزارة  زيارته  بعد 
نهاد  الوزير  استقباله  يف  وكان  الصنائع، 
سعد  الحكومة  رئيس  عقد  املشنوق، 
عىل  خالله  اطلع  امنيا  اجتامعا  الحريري  
الخطط االمنية الخاصة باالعياد. واستمع اىل 
رشح حول التدابري التي تقوم بها قوى االمن 
والوزير  ثم  من  انتقل  املناطق.  يف  الداخيل 
لالمن  العامة  املديرية  مقر  اىل  املشنوق 
العام يف املتحف، وكان يف استقبالهام املدير 

العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم.
وحدة  فيها  شاركت  التي  الترشيفات  بعد 
جال  وموسيقاها،  العام  االمن  من  رمزية 
واللواء  املشنوق  والوزير  الحريري  الرئيس 
رئيس  وتوقف  املديرية.  ارجاء  يف  ابراهيم 
السفر  جوازات  اعداد  موقع  يف  الحكومة 
واستمع  البيومرتية،  الوثائق  اصدار  ومركز 
من الضباط املتخصصني اىل رشح حول عمل 
هذا املركز من نواحيه وسري العمل فيه، ثم 

اطلع عىل غرفة العمليات.
ويف لقاء جمعه بالضباط الكبار توجه اليهم 
مرحلة  يف  "منر  بالقول:  الحريري  الرئيس 
نفتح  ان  ويجب  املنطقة،  يف  دقيقة  امنية 
يف  نحن  ونخدمه.  املواطن  ونحمي  اعيننا 
خدمة املواطن وانتم عىل احتكاك به بحكم 
الثقة  املواطن  يستعيد  أن  وامتنى  عملكم، 

االمنية". باملؤسسات 
)تفجري  مرص  يف  جرى  ما  "رأينا  اضاف: 

علينا  لذلك  واالسكندرية(،  طنطا  كنيستي 
ان نجنب لبنان اي حوادث من هذا النوع، 
اصدقاؤه".  وكذلك  كثريون  لبنان  فأعداء 

وسنكون  جانبكم  اىل  "نحن  قائال:  وختم 
واللواء  الداخلية  وزير  مع  جانبكم  اىل 
ابراهيم. اي يشء يف حاجة اليه االمن العام 

الله  عىل  نتوكل  ونحن  لتأمينه،  مستعدون 
وعليكم، فاملواطن يف حاجة اىل ان يرى ان 

الدولة ساهرة عىل امنه والجله".

اللواء عباس ابراهيم مستقبال الرئيس سعد الحريري والوزير نهاد املشنوق.

رئيس الحكومة يصافح ضباطا كبارا يف االمن العام.

ويف غرفة العمليات.يف مركز صنع الوثائق البيومرتية.اجتامع ثاليث يف مكتب املدير العام.

الرئيس الحريري يتحدث اىل الضباط يف حضور الوزير املشنوق واللواء ابراهيم.

زيارة



1011
عدد 44 - أيار 2017عدد 44 - أيار 2017

تبنى مؤتر مجلس وزراء الداخلية العرب، يف اعامل دورته الرابعة والثالثني التي 
انعقدت  يف تونس ما بني 4  نيسان الفائت و6 منه، اقرتاح وزير الداخلية والبلديات 
نهاد املشنوق انشاء "نواة صلبة امنية معلوماتية عربية ملواجهة التحديات االرهابية 
املتزايدة"، وترك لويل العهد السعودي االمري محمد بن نايف دراسة االقرتاح التخاذ 

االجراءات املناسبة لتنفيذه

موقف نظرائه وزراء الداخلية العرب، قاد وزير 
التأكيد  اىل  املشنوق  نهاد  والبلديات  الداخلية 
ان "هذا االجامع العريب دليل كبري عىل حجم 
العرب  واميان  اللبنانية،  للدولة  العريب  الدعم 
مبسار استعادة الدولة اللبنانية قراريها السيايس 
"تأكيد عىل  العريب  القرار  ان  معتربا  واالمني"، 
اللبنانية يف  والعسكرية  االمنية  االجهزة  نجاح 
االرهاب،  مواجهة  يف  والفاعل  الجدي  دورها 
اللبنانية  املناطق  يف  االمني  بالقرار  واالمساك 

املختلفة".
اىل  اللبناين  الوفد  ترأس  املشنوق  الوزير  وكان 
لبنان  العرب ضم سفري  الداخلية  مؤمتر وزراء 
يف تونس بسام نعامين واملدير العام لالمن العام 
اللواء عباس ابراهيم واملدير العام لقوى االمن 
اللواء عامد عثامن وامني رس مجلس  الداخيل 
االمن املركزي مدير املديرية املشرتكة بالتكليف 

العميد الياس الخوري والعميد فارس فارس.

وزراء الداخلية العرب تبّنوا تشكيل نواة أمنية لجبه اإلرهاب
املشنوق: الدعم العربي للبنان يؤكد 

إستعادته قراريه السياسي واألمني

فضل ضاهر: نحن أول َمن
وضع تعريفًا لإلرهاب

تحرّك

يف كلمته امام املؤمترين دعا الوزير املشنوق 
ويل العهد السعودي االمري محمد بن نايف اىل 
االجهزة  بني  صلبة  نواة  انشاء  "مبادرة  قيادة 
االمنية من الدول العربية املختلفة لوضع آلية 
املعلومات  وتبادل  والتنسيق،  للتواصل  دامئة 
التي  واالخطار  التحديات  جبه  اجل  من 
نجاة  "ال  ان  معتربا  املنطقة"،  بدول  تعصف 
لدولة من دون اخرى، وال نجاة فردية يف جبه 

انهيار الدول".
التي خربها  السابقة  التحديات  تناول  وبعدما 
التي شارك  السنوات االربع االخرية  عىل مدى 
ومراكش  تونس  يف  املؤمتر  هذا  مثل  يف  فيها 
والجزائر، تحدث وزير الداخلية والبلديات عن 
اىل  استباقية  رضبات  "توجيه  يف  لبنان  نجاح 
االرهاب انقذت لبنان من حاممات دم حقيقية. 
هذه  موازاة  يف  ان  الغريب  االستنتاج  لكن 
النجاحات كربت التحديات، وكربت التهديدات، 

له  تقطع  اسطوري،  االرهاب وحش  هذا  كأن 
رأس فتنبت مكان الرأس رؤوس عدة".

جاءت  "التي  العربية  التحديات  عىل  وعّرج 
نتيجة معطيات سلبية تولدت من ديناميات 
الوطنية  الدولة  فكرة  انهيار  اولها:  ثالث، 
الجامعة يف املساحة الكربى من العامل العريب، 
واليمن،  وليبيا  سوريا  من  كل  يف  سيام  وال 
وجزئيا يف العراق. وثانيها: التدخالت االقليمية 
والخارجية التي اتخذت بعض االحيان الشكل 
الرعاية  له  تشهد  الذي  املعسكر  املذهبي 
ملئات  واملالية  واالمنية  والسياسية  العقائدية 
الجهات يف الدول املنهارة ويف الدول املرشحة 
لالنهيار ويف الدول القوية الثابتة حتى. وثالثها: 
دينامية الغلو والتطرف تارة بادعاء الظلم من 
الدولة، وتارة بادعاء مواجهة التطرف املذهبي 
اطر  اآلن  حتى  تتوافر  ان  دون  من  املقابل، 
كلامت  يف  سامه  ملا  وعملية"  وفاعلة  جادة 

سابقة "اسرتاتيجيا الشجاعة الفقهية". 
واعترب ان هذه الديناميات الثالث، انهيار الدول 
الغلو  الخارجية، وازدهار  الوطنية، والتدخالت 
واستقرار  امن  عىل  معا  "تتحالف  والتطرف، 
ابنائنا  وتهدد مستقبلنا ومستقبل  مجتمعاتنا، 
الوطنية عىل نحو  وبناتنا، ومقدراتنا وهوياتنا 
غري مسبوق يف تاريخ هذه املنطقة منذ الحرب 

العاملية االوىل وانهيار السلطنة العثامنية". 
الداخلية اىل مستجدات "والدة  وتطرق وزير 
دونالد  وصول  اساسه  جديد  دويل  مشهد 
االمريكية،  املتحدة  الواليات  رئاسة  اىل  ترامب 
وهو رئيس يختلف جذريا عن سلفه، ال سيام 
يف ما يتعلق باولوياته وتوجهاته حيال منطقتنا 
اىل  العسكري  الرويس  الدخول  وملفاته، وفيه 
سوريا الذي افرز معطيات ميدانية وسياسية 
ذلك  سبق  وقد  العريب،  املرشق  يف  جديدة 
عاصفة الحزم، وبعد مرور سنتني عىل انطالقها 
اليمن والتي ارست توازنا اسرتاتيجيا مهام  يف 
الرصاع  حسم  دون  من  ايران،  مواجهة  يف 

لصالح الرشعية يف هذا البلد حتى االن". 

وزير الداخلية والبلديات نهاد املشنوق متحدثا يف اجتامع مجلس وزراء الداخلية العرب، وبدا وراءه السفري يف تونس 
بسام نعامين واللواءان عباس ابراهيم وعامد عثامن.

استاذ الدراسات العليا للعلوم الجنائية والعقابية العميد املتقاعد الدكتور فضل ضاهر.

تقرر يف املؤتر االخري لوزراء الداخلية العرب الذي انعقد يف دورته الرابعة والثالثني يف تونس، عقد املؤتر املقبل يف دورته 
الخامسة والثالثني يف بريوت. وهي التي سبق لها ان استضافت املؤتر يف دورته التاسعة عرشة عام 2001  

الداخلية  لوزراء  االخري  املؤمتر  يف  تقرر 
الرابعة  دورته  يف  انعقد  الذي  العرب 
يف  املقبل  املؤمتر  عقد  تونس،  يف  والثالثني 
وهي  بريوت.  يف  والثالثني  الخامسة  دورته 
التي سبق لها ان استضافت املؤمتر يف دورته 

التاسعة عرشة عام 2001  
منذ تأسيس مجلس وزراء الداخلية العرب، 
دوراته  اعامل  يف  بارز  بدور  لبنان  اضطلع 
التي  املؤمتر واملبادرات  انجزه  املتعاقبة وما 
اطلقها، لعل ابرزها انه االول يف وضع االتفاق 
والجرمية  االرهاب  بـ"مكافحة  الخاص 
املنظمة" عام 1998 يف سياق معاهدة عربية 
مشرتكة وقعها 44 وزير داخلية عربيا. وقد 
ترجمته  لالرهاب، ومتت  تعريف  اول  وضع 
واالنكليزية  لبنان،  ارشاف  يف  الفرنسية  اىل 
يف ارشاف االمارات العربية املتحدة قبل ان 
تضع االمم املتحدة اخريا تعريفها لالرهاب.

ضاهر  فضل  الدكتور  املتقاعد  العميد  رافق 
من  العرب  الداخلية  وزراء  مؤمترات  طويال 
للمؤمتر  عام مساعد  كأمني  لسنوات  موقعه 
الجنائية  للعلوم  العليا  الدراسات  واستاذ 
وحكم  البرشي  االمن  ومستشار  والعقابية 

القانون.

لبنان  انضم  ومتى  املؤمتر،  انشئ  كيف   ■
اليه وما االدوار التي لعبها؟

وزراء  مجلس  انشاء  فكرة  ولدت   □
القاهرة،  يف   1977 عام  العرب  الداخلية 
الذي  الثالث  املؤمتر  يف  انشاؤه  وتقرر 
العربية  الطائف يف اململكة  عقد يف مدينة 
املصادقة  ومتت   ،1980 عام  السعودية 
 1982 عام  ايلول  يف  االسايس  نظامه  عىل 
اجتامع  سبق  استثنايئ  مبؤمتر  الرياض  يف 
مجلس جامعة الدول العربية. بالطبع فان 
يف  بفعالية  املساهمة  اىل  سباقا  كان  لبنان 

جورج شاهني
georgestchahine@gmail.com

جميع هذه املراحل باعتباره عضوا مؤسسا 
يلعب  املجلس  العربية.  الدول  لجامعة 
عىل  االسرتاتيجية  الرؤية  لوضع  مهام  دورا 
جهود  توثيق  بهدف  العريب  العامل  مستوى 
يف  وتنسيقها  وتطويرها  العربية  الدول 
ومكافحة  الداخيل  االمن  تعزيز  ميادين 
واملستجدة،  التقليدية  باشكالها  الجرمية 
مرورا  الدولية،  املنظمة  بالجرائم  بدءا 
الوطنية،  العابرة للحدود  بالجرائم املنظمة 

االموال  وغسل  االرهابية  باالفعال  وانتهاء 
ومتويل االرهاب.

■ ما هي املؤسسات واملكاتب امللحقة به؟
□ يف اختصار كيل، منظومة االجهزة العاملة 
العرب  الداخلية  وزراء  مجلس  اطار  يف 
تتكامل يف سبيل تحقيق اهدافه، كل ضمن 
املحددة  صالحيته  او  وواليته  اختصاصه 

بدقة واملوزعة عىل الشكل التايل:
الداخلية  وزراء  ملجلس  العامة  االمانة   -1
واالداري  الفني  التنفيذي  الجهاز  العرب: 
اجتامعاته  بتحضري  االول  املعني  للمجلس، 
واالمن  الرشطة  قادة  مؤمترات  واجتامعات 
املتخصصة  اللجان  مؤمترات  وسائر  العرب 
لجهة  مبسؤوليتها  ناهيك  املجلس،  اطار  يف 
من  املجلس  عن  يصدر  ما  تنفيذ  متابعة 
وبرامج  وخطط  واسرتاتيجيات  قرارات 

عام  اختياري  كثريا  رشفني  وقد  امنية. 

املجلس ساهم في 
انجاز عدد من القوانني 

العربية االسترشادية 
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هذا  يخدم  لبناين  اول  الكون   1998
موقع  يف  متثيل  خري  بالده  وميثل  املجلس 
اىل  ونظرا  للمجلس.  املساعد  العام  االمني 
العامة  االمانة  فان  مسؤولياتها،  جسامة 
املتخصصة  املكاتب  وخرباء  مبدراء  تستعني 
ملكافحة  العريب  املكتب  وهي:  لها  التابعة 
املخدرات  ولشؤون  العراق،  يف  الجرمية 
سوريا،  يف  الجنائية  وللرشطة  االردن،  يف 
املدنية  وللحامية  مرص،  يف  االمني  ولالعالم 

واالنقاذ يف املغرب. 
االمنية:  للعلوم  العربية  نايف  جامعة   -2
العلمي  الجناح  وهي  الرياض،  مقرها 
ملجلس وزراء الداخلية العرب، وقد تجاوزت 
املجتمعات  والعلمية  البحثية  انجازاتها 
والهيئات  فاملنظامت  االسالمية  اىل  العربية 
االستشاري  بحيث حازت عىل صفة  الدولية 
الجنائية  والعدالة  الجرمية  منع  للجنة 
مجلس  يف  عضوا  رئيسها  واختري  فيينا،  يف 
الحكامء. يهمني االشارة اىل الدور املهم الذي 
مناهج  تطوير  يف  اللبنانيون  الخرباء  يلعبه 
عضوية  رشف  يل  كان  التي  الجامعة  هذه 
سنوات،  ست  ملدة  الدارتها  االعىل  املجلس 
ورشف املساهمة يف تحويلها من اكادميية اىل 
جامعة رائدة ومتميزة ليس يف خدمة العلوم 
االمنية فقط، وامنا يف خدمة العدالة الجنائية 
يف  العاملني  متكني  خالل  من  واالجتامعية 
االجتامعي يف  والضبط  العدالة  انفاذ  اجهزة 

العامة والخاصة.  القطاعات 
اىل كل من  املسند  املهم  الدور  ننىس  3- ال 
االتحاد الريايض العريب للرشطة يف القاهرة، 
يف  املنشأة   االتصال  شعب  ادوار  وكذلك 
بالتنسيق  املولجة  االعضاء  الدول  من  كل 
العامة  واالمانة  جهة،  من  الدول  هذه  بني 
املجلس  اجهزة  وسائر  املتخصصة  ومكاتبها 

الوزاري من جهة اخرى.

■ اقرتح لبنان منذ 10 سنوات توسيع هذه 
مبكافحة  خاص  مكتب  وانشاء  املكاتب 
مقرا  لبنان  يكون  ان  عىل  املنظمة  الجرمية 

له. ما الذي حال دون ذلك؟
مع  باالشرتاك  شخصيا،  تقدمت  بالفعل   □
اللبناين  سابقا  العام  االمني  مكتب  مدير 

عدة  باقرتاحات  عسريان،  مجيد  الدكتور 
سلمت تباعا اىل عدد من وزراء الداخلية يف 
استحداث مكتب سادس يف  لبنان من اجل 
املنظمة  والجرائم  االرهاب  ملكافحة  بريوت 
العابرة للحدود الوطنية. غري ان املساعي مل 
تثمر السباب ال مجال لذكرها هنا عىل الرغم 
املقرتحات  وجدية  املوضوع  اهمية  من 
للحيثيات  واملتضمنة  املتكررة  الخطية 
من  واملنطلقة  املالمئة،  املوجبة  واالسباب 
بعد  سيام  ال  واالقليمية  الدولية  التوجهات 
الدويل  االتفاق  او  "بالريمو"  اتفاقي  اقرار 
الوطنية  عرب  املنظمة  الجرمية  ملكافحة 
العريب  واالتفاق   )3( امللحقة  وبروتوكوالته 
متثيل  رشف  يل  كان  وقد  نفسه.  للغرض 
معرض  يف  العرب  الداخلية  وزراء  مجلس 
صياغتهام. ناهيكم باالتفاق العريب ملكافحة 
غسل االموال ومتويل االرهاب الذي شاركت 
يف اعداده ممثال لبنان ضمن مجموعة خرباء 
قرار  تنفيذ  ملتابعة  العربية  الدول  جامعة 
املتعلق مبكافحة   1373 رقم   االمن  مجلس 

االرهاب الدويل. 

■ ما هي املبادرات التي قادها املؤمتر وما 
والجرمية  االرهاب  مكافحة  يف  دوره  هو 

املنظمة؟ 
الداخلية  وزراء  مجلس  كان  لطاملا   □
املمنهجة  ومقاربته  ادائه  يف  متميزا  العرب 
علمية  اسس  عىل  العريب  االمن  لتحديات 
باقي  مع  الوثيق  تعاونه  ان  كام  حديثة. 

العدل  سيام  ال  العربية  الوزارية  املجالس 
عدد  انجاز  يف  ساهم  والصحة،  واالعالم 
غرار  عىل  العربية  االسرتشادية  القوانني  من 
قانون مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية، 
يف  وما  الحاسوب  جرائم  مكافحة  وقانون 
الذي  االسرتشادي  االمارات  )قانون  حكمها 
ممثيل  من  املشرتكة  اللجنة  ترؤس  رشفني 
لوضع  العرب  والعدل  الداخلية  وزارات 
الخطط  اىل  تونس(.  يف  النهائية  صياغته 
كانت  املتتالية،  املرحلية  العربية  االمنية 
االستعامل  ملكافحة  اسرتاتيجيات  هناك 
املرحلية  وخططها  للمخدرات  املرشوع  غري 
كان  كام  التوعوية،  االعالمية  الخطة  السيام 
االتفاق العريب ملكافحة االتجار غري املرشوع 
الثنايئ  االسرتشادي  واالتفاق  باملخدرات، 
املدين(،  )الدفاع  املدنية  الحامية  مجال  يف 
للمؤسسات  النموذجي  القانون  عن  فضال 
للتوعية  االعالمية  واالسرتاتيجيا  العقابية 
ومدونة  الجرمية،  من  والوقائية  االمنية 
العربية  االسرتاتيجيا  ثم  السلوك،  قواعد 
النموذجي  فالقانون  االرهاب،  ملكافحة 
مفاهيم  جانب  اىل  للمرور،  املوحد  العريب 
ابرز  لعل  الجنائية.  والدولة  للمرور  موحدة 
موضوع  سؤالك  استجابة  يستوقفنا،  ما 
اىت  الذي  االرهاب  ملكافحة  العريب  االتفاق 
نتيجة جهد مشرتك مع مجلس وزراء العدل 
من   1998 نيسان  يف  توقيعه  وتم  العرب، 
العربية  الجامعة  مقر  يف  عربيا  وزيرا   44
بالقاهرة. وهو كان السباق يف ايجاد تعريف 
عريب لالرهاب يتضمن التأكيد عىل املواثيق 
الكفاح  يف  الشعوب  حق  لجهة  الدولية 
مبختلف  والعدوان  االجنبي  االحتالل  ضد 
ويف  املصري  تقرير  يف  حقها  لضامن  الوسائل 
االستقالل من دون مساس الوحدة الرتابية. 
العدل  كذلك فان لجنة  مشرتكة من وزراء 
نايف  االمري  له  املغفور  برئاسة  والداخلية 
ملجلس  الفخري  الرئيس  العزيز  عبد  بن 
تونس  يف  انجزت  العرب،  الداخلية  وزراء 
التنفيذية واالجرائية  ايار 2000 اآللية   3 يف 
اعتبارا  به  العمل  بورش  الذي  االتفاق  لهذا 
من االول من كانون الثاين 2001. وهو من 
فعال  اريد  لو  فيام  مبكان  واالهمية  املهنية 

ملكافحة  موحد  عريب  كاطار  اليه  العودة 
الدول  معظم  ان  اىل  االشارة  مع  االرهاب. 
نص  عىل  الحصول  اىل  سعت  الغربية 
معرض  يف  طلباتها  خالل  من  االتفاق  هذا 
ان  فكان  الدولية،  املؤمترات  يف  مشاركتنا 
ترشفت  لجنة  من  الفرنسية  اىل  ترجم 
ترأسها  لجنة  من  االنكليزية  واىل  برئاستها، 
الصديق  معايل  للمجلس  العام  االمني 
اول  السامل )وكيل  الدكتور احمد بن محمد 

وزارة الداخلية السعودية حاليا(.

نظريه  عىل  املشنوق  نهاد  الوزير  اقرتح   ■
"انشاء  اىل  تؤدي  مبادرة  قيادة  السعودي 
التحديات  ملواجهة  صلبة  عربية  امنية  نواة 

واالخطار يف املنطقة"، فام هي اهدافها؟
□ لبنان اول من بادر اىل طرح فكرة انشاء 
عىل  ومشرتك"  موحد  عريب  امني  "جهاز 
املشرتك  العريب  االمن  تفضيل ضامن  قاعدة 
عىل ما عداه من اعتبارات، الن االرهاب الذي 
املجموعة  به  ستتأثر  عضو  بلد  اي  يطاول 
الياس  الوزير  من  وبتكليف  شك،  دون  من 
املر يف حينه. ووضعت بالتعاون مع العميد 
لبنان  يف  االقليمي  الدرك  قائد  عيد  سعيد 
"اراب  انشاء منظومة  دراسة متكاملة حول 

بول" او "الرشطة العربية". غري ان مثل هذا 
نظرا  ايامنا هذه  متعذرا يف  يبدو يل  الطرح 
اىل انعدام وحدة الرؤية والرأي شأن العديد 
محل  كانت  التي  واملفاهيم  التعريفات  من 
اىل  وتحولت  الحني،  ذلك  يف  عريب  اجامع 
التنافر  الترشذم والتناقض اىل حد  حالة من 

واالختالف التام يف ايامنا هذه.
عريب  اسبوع  تنظيم  تونس  مؤمتر  اقر   ■
 4 للتوعية حول اخطار االرهاب من  سنوي 
اي  اىل  سنة.  كل  من  الثاين  كانون   10 اىل 
موجة  الحملة  هذه  تواجه  ان  ميكن  مدى 

التطرف يف العامل العريب؟
اهمية  "ان  تقول  فرنسية  حكمة  هناك   □
او  بطئها  يف  وليس  انتظامها  يف  الساعة 
العملية  تجربتي  خالل  من  رسعتها". 
رغم  الدعوات،  هذه  ان  اعتقد  ال  والبحثية 
جدوى  ذات  مطلقيها،  بنيات  الظن  اصدق 
هناك  ان  بدليل  التطبيقية.  املستويات  عىل 
ملكافحة  عربيا  ويوما  للمرور،  عربيا  يوما 
االمني  بيانات  معدي  باستثناء  املخدرات... 
ال  املناسبات،  هذه  يف  للمجلس  العام 
لخدمة  والناشطني  املتابعني  عدد  ندري 
يف  االجدى  التوعوية.  الفعاليات  هذه 
يف  املختصة  اللجان  منهجية  اعتامد  نظرنا، 

ذات  عملية  برامج  لوضع  املتحددة  االمم 
منطلقات واهداف ووسائل وروزنامة عمل 

ومتكامل. مستدام 

■ اوليس انجازا مهام للبنان انعقاد املجلس 
يف بريوت يف دورته املقبلة سنة 2018؟

انجازا يف ما  ليس  ذاته  الدعوة يف  □ قبول 
وزراء  ملجلس  االسايس  النظام  اىل  عدنا  لو 
الداخلية العرب، ال سيام املادة الثامنة منه 
استضافة  عىل  االعضاء  الدول  تحفز  التي 
رئاسة  اسناد  خالل  من  العادية  الدورات 
املؤمتر اىل وزير داخلية الدولة املستضيفة، 
االبجدي.  بالتسلسل  الرئاسة  الدوار  تجاوزا 
املؤمتر  لبنان  ترأس  ان  فعليا  حصل  وقد 
بشخص  و19   18 الدورتني  يف  الوزاري 
 2001 عام  االوىل  املرة  املر،  الياس  الوزير 
االستضافة،  بسبب   2002 عام  والثانية 
دعوة  قبول  اهمية  انكار  ميكن  ال  انه  غري 
نظر  يف  باهميته  ضمني  كاعرتاف  لبنان، 
وكتعبري  جهة،  من  العرب  االمنيني  الوزراء 
وعن  ولشعبه،  لبلدنا  واملحبة  الدعم  عن 
الكفاية  العالية  االمنية  لالنجازات  التقدير 
من  واالمنية  الفكرية  ملؤسساتنا  واملهنية 

جهة ثانية.

مجلس وزراء الداخلية 
العرب متميز في جبه 

تحديات االمن العربي

لبنان اول من طرح
انشاء جهاز امني 

عربي مشترك 
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لبنان ايضا يف حاجة دامئا اىل رجال دولة غيورين 
السياسية  مستوياته  عىل  العام  الصالح  عىل 
واالجتامعية واالقتصادية واالمنية والقضائية، كام 
هو يف حاجة اىل صون ايقونته وحاميتها أال وهي 

التعددية الحضارية والدينية يف اطار الوحدة التي 
واستقراره،  لبنان  لسلم  الوحيد  الضامن  تشكل 
وطوق نجاة من الجحيم الذي يلفنا من كل حدب 
وصوب مصحوبا باحتدام اللغات السياسية، ودوي 

اصوات الحروب مرتافقة بارهاب تكفريي وتهديد 
ارسائييل، وتناقضات دولية واقليمية نتيجة تضارب 

املصالح واالمتيازات".
اضاف: "ان ما تقوم به جمعية املرسلني اللبنانيني 
االجتامعي  طابعها  لها  مشاريع   من  املوارنة 
واالنساين والصحي والرتبوي، وطبعا الكنيس، لهو 
من  هو  نبل  من  فيه  ملا  واعجاب  تقدير  محط 
طبيعتها وطبيعة قيم البطاركة واالساقفة واآلباء 
قيم  وذاك  هذا  وقبل  سبقوكم،  الذين  العامني 
والواقع ال  بالعمل  تثبيتها  التي يجب  املسيحية 
التمسك  املطلوب  ألن  والقلق،  الغرائز  بإستثارة 
بالقيمتني الدستورية وامليثاقية اللتني تصونان لبنان 
وطنا لجميع ابنائه، وان يكون التضامن الوطني 
اقوى من اي تضامن آخر ايا تكن مسمياته عند 
النار  ان  او ذاك. فال يتوهمن احد  الفريق  هذا 
متى اندلعت ميكن السيطرة عليها، او ان لهيبها 
سيمتد يف اتجاه دون آخر. ليكن معلوما للجميع 
ان لبنان ليس اولوية عند دول القرار، وال حتى انه 
يندرج ضمن سلم االولويات اال من كونه قادر اىل 

اآلن عىل التصدي لالرهاب واحتضان النازحني 

اكد املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم حاجة لبنان الدامئة اىل "رجال 
دولة غيورين عىل الصالح العام عىل مستوياته السياسية واالجتامعية واالقتصادية 
التعددية  وهي  أال  وحاميتها،  ايقونته  صون  اىل  حاجته  كام  والقضائية،  واالمنية 
لبنان  لسلم  الوحيد  الضامن  تشكل  التي  الوحدة  اطار  يف  والدينية  الحضارية 
والقاه  كل حدب وصوب".  من  يلفنا  الذي  الجحيم  من  نجاة  واستقراره، وطوق 
العام مالك ابوطانوس بالقول ان  اللبنانية املارونية االب  العام للرهبانية  الرئيس 
املهمة التي يقوم بها االمن العام عىل ارض الوطن ومساحته "ليست عادية وليست 
الدول  مصاف  يف  لبنان  "وضعت  والخارج  الداخل  من  شهادات  اىل  الفتا  سهلة"، 

الناجحة يف مواجهة االرهاب، وهو ما عجزت عنه دول وانظمة كربى"

عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  لبى 
ابراهيم دعوة الرئيس العام للرهبانية اللبنانية 
املارونية االب العام مالك ابوطانوس اىل عشاء 
اللبنانيني  املرسلني  جمعية  اقامته  تكرميي 
مناسبة  يف  نيسان،   25 الثلثاء  مساء  املوارنة 
لالمن  العام  املديرية  رأس  عىل  له  التجديد 
العام، وتقديرا لجهوده عىل اكرث من مستوى. 
وكان اللقاء يف مبنى الرئاسة العامة يف املدرسة 

املركزية يف جونيه. 
العام  االب  كان  ابراهيم  اللواء  وصول  لدى 

مكرّمًا لدى جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة
اللواء إبراهيم: كما انتم، لبنان يحتاج إلى رجال غيورين

من اللقاء املوسع مع املشاركني.اللواء عباس ابراهيم لدى وصوله، واىل جانبه الرئيس العام االب مالك ابوطانوس.

اللواء ابراهيم يتوسط النائب البطريريك املطران حنا علوان واالب ابوطانوس.

تكريم 

اعضاء مجلس  به  استقباله يحيط  ابوطانوس يف 
علوان  حنا  املطران  البطريريك  والنائب  املدبرين 
رئيس  الفتوح  ـ  كرسوان  بلديات  اتحاد  ورئيس 
بلدية جونيه جوان حبيش وحشد من املسؤولني 
التابعة  واملعاهد  املدارس  ومدراء  الرتبويني 
للرهبانية والقيادات الروحية واالجتامعية وممثيل 

القيادات االمنية يف املنطقة وشخصيات.  
لالب  ترحيبية  كلمة  كانت  اإلحتفال  بداية  يف 
ابوطانوس، رحب فيها باللواء ابراهيم، قائال: "ال 
بد يل من ان اتوجه اىل سعادتكم بكلمتني: االوىل 

نحن سعداء جدا بهذا اللقاء الذي يعرب عن فرح 
الحبيب  ضيفنا  سعادتكم  كون  كبريين،  ورشف 
والعزيز عىل قلوبنا جميعا. والثانية الشكر الجزيل 
تقومون  ما  عىل  منا  تقديرا  الكريم  لشخصكم 
به من خدمات للمواطنني وتسهيل شؤونهم وال 
سيام نحن من بينهم. ان شكرنا هذا يرتجم عندما 
نحملكم يف صلواتنا اليومية، ال سيام ان مهمتكم 
عىل ارض الوطن ومساحته ليست بالعادية، بل 
هي مهمة صعبة خصوصا يف ايامنا هذه، مدركني 
لبنان  داخل  من  ُكرث  وبشهادات  االدراك،  متام 
وخارجه، ان كل ما حققتموه من نجاحات عجزت 
تنعم  انها  نفسها  تعترب  كربى  ودول  انظمة  عنه 
وطننا  ان  نرى  فيام  واالستقرار،  والسالم  باالمن 
حروب  بلد  البلدان  الئحة  عىل  املصنف،  لبنان 
وارهاب، ينعم باالمن واالستقرار اكرث من اي دولة 

اخرى".
يحدث  مل  كثرية،  ومناسبات  اعياد  "مرت  اضاف: 
فيام  امنية،  خروقات  اية  تسجل  ومل  يشء،  فيها 
دول وحكومات اخرى تدعي االستقرار واالمن، قد 
عانت الكثري من العمليات االرهابية والتفجريات".

يباركم  "ربنا  وقال:  الدعاء،  برفع  متوجها  وختم 
الرب  وليبارككم  بكم،  وسهال  واهال  ويقويكم 
لتبقى مؤسسة االمن العام رائدة يف خدمة لبنان 

واللبنانيني".
اىل  بدايتها  توجه يف  كلمة  ابراهيم  اللواء  والقى 
وقال:  الحفل  يف  واملشاركني  واآلباء  العام  االب 
"ان نلتقي هذا املساء يف حرضة جمعية املرسلني 
اللبنانيني املوارنة، فهذا يعني اننا نقف امام معنى 
ثالوث الطاعة والعفة والفقر الذي يكرس الرهبان 
حياتهم من اجله، وينرشون فعل االميان واملحبة 
والرجاء، من دون ان يتأخروا يف بذل ذواتهم يك 
قداسة  سامه  ما  عىل  الرسالة  وطن  لبنان  يبقى 
الحرب االعظم يوحنا بولس الثاين. وليك يكون لبنان 
اىل  االحتكام  يشء  اي  قبل  ينبغي  رسالة،  وطن 
صوت العقل والتزام العقد االجتامعي الذي يقوم 
قامت  وكام  الدميوقراطي.  الربملاين  نظامنا  عليه 
الحاجة  عىل  املوارنة  اللبنانيني  املرسلني  جمعية 
اىل كهنة غيورين عىل خري القريب الروحي، فإن 
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والوضع  الفلسطينيني،  والالجئني  السوريني 
قرارات  او  سياسية  هرطقات  يحتمل  ال  الحايل 
ارتجالية، بل االحتكام اىل املؤسسات الدستورية 

وصوت العقل".
العام  االب  اىل  بالشكر  متوجها  وختم 
الجمعية  به  تقوم  ما  عاليا  اقّدر  و"انا  واآلباء 
لبنان  يف  والرتبوية  الكنسية  ومؤسساتها 
والخارج، وعىل املستويات كلها من اجتامعية 
صوت  واذاعة   T.V CHARITY( واعالمية 
آبائها تطبع  ايادي  النرش(، حيث  املحبة ودار 
الفقراء، وهي يف  آالم  وتبلسم  املحبة  ابجدية 
هذه الحال تكرّس رس السيد يسوع املسيح، اي 

املحبة املطلقة املوجهة اىل كل انسان".

في السجل الذهبي 
التكرميية،  الدروع  ابوطانوس  مالك  ابراهيم واالب  اللواء عباس  تبادل  الحفل  نهاية  يف 
املوارنة" يف مرور 150 عاما  اللبنانيني  املرسلني  ابراهيم "ميدالية جمعية  اللواء  فتسلم 
عىل تأسيسها، ومجموعة من مجلة "املنارة" وبعض منشورات دار النرش التابع للجمعية 
وكتاب يحيك قصة تاريخ دير مار يوحنا ومشاريع الجمعية الرتبوية واالعالمية والصحية 
من  ونسخة  العام"  االمن  "درع  ابراهيم  اللواء  من  ابوطانوس  االب  وتسلم  والخريية. 
"كتاب رس الدولة" الذي يروي تاريخ االمن العام، ومجلدات مجلة "االمن العام" عن 

السنوات االربع هدية ملكتبة الجمعية.
وكتب اللواء ابراهيم يف السجل الذهبي للجمعية كلمة، قال فيها: "بتأثر كبري احييكم 
ان  ورجايئ  وخريه،  االنسان  اجل  من  الكفاح  يف  الرسولية  جهودكم  كل  واحيي  جميعا 

تستمروا يف نرش السالم لتحصني الوحدة اللبنانية".

ميدالية جمعية املرسلني اللبنانيني املوارنة اىل اللواء ابراهيم.

يلقي كلمته.

وكتاب "رس الدولة" اىل االب ابوطانوس.

ويدّون يف السجل الذهبي.

لبنان | أستراليا | المملكة المتحدة | ألمانيا | سلطنة عمان | قبرص | ا	مارات العربية المتحدة | نيجيريا |  غانا

70 فرعًا في لبنان
16 فرعًا في أستراليا

3 فروع في أوروبا
5 فروع في سلطنة عمان

3 مكاتب تمثيلية 

نذهب بعيداً لنوّفر لكم تجربة مصرفية فريدة 
بنك بيروت معكم إلى أبعد حدود.
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ليبانون"  "ستاتيستكس  رشكة  من  فريق  اعد 
يف  السوريني  النازحني  انتشار  عن  دراسة 
املناطق اللبنانية يف نهاية العام الفائت. بينت 
طول  عىل  انتشارهم  حجم  خطورة  االرقام 
الخريطة من الشامل اىل الجنوب، مرورا بكل 
التي   االعباء  حجم  واظهرت  توزعهم،  اماكن 
يعاين منها لبنان عىل اكرث من مستوى. وهذا 
الحريري  سعد  الحكومة  رئيس  عكسه  ما 
خري  عنه  وعرّب  مضاعفاته،  عىل  الضوء  وسلط 

تعبري يف الكلمة التي القاها يف "مؤمتر بروكسل 
حول مستقبل سوريا واملنطقة" يف آذار، تحت 
انظار املسؤولني عن اكرث من دولة يف املنطقة 
واالمني العام لالمم املتحدة انطونيو غوترييس 
النازحني وتقديم  اوضاع  االول مبتابعة  املعني 
زيادة  وكيفية  لهم،  واملساعدات  العون  يد 
عىل   قادرا  يعد  مل  لبنان  ان  والسيام  الدعم 
تحمل املزيد من املسؤوليات من هذا الحجم 
السورية.  الحرب  عمر  من  اعوام  ستة   منذ 

لخص الرئيس الحريري احوال اللبنانيني الذين 
باملزارع  السوريني   استضافة  يف  يقرصوا  مل 
عبدالله  ابن  بلدة عرسال الذي اقتطع جزءا 
فيه  واسكن   2011 عام  املتواضع  منزله  من 
يف  وهو  عنده،  واطفالها  حلت  نازحة  عائلة 
االصل ال يستطيع تأمني لقمة العيش الرسته. 
مثل هذا الرجل عينة عن تعاطي اللبنانيني مع 
ومل  لبنان  تراب  عىل  انترشوا  الذين  النازحني 

تخل  بلدة ودسكرة من وجودهم.
اال  االزمة  هذه  طوال  يتلقى  لبنان  يكن  مل 
عن  واالجنبية  العربية  االشادات  من  املزيد 
للنازحني  وضيافتهم  اهله  استقبال  حسن 
واحتضانهم، فبلغ االمر حد االختناق يف عدد 
العاملة  اليد  املناطق، وانعكس سلبا عىل  من 

قنبلة  بلدهم،  يف  الحرب  جحيم  من  الهاربون  لبنان،  يف  السوريون  النازحون  يشكل 
موقوتة نظرا اىل عدم  قدرته عىل تحمل االعباء االقتصادية واملعيشية، بعدما رّشع 
اللبنانيون مدنهم وبلداتهم امامهم، ومل يقووا عىل االستمرار عىل هذا املنوال من جراء 

االنعكاسات السلبية عىل  الخزينة واالقتصاد ومعدل النمو 

دراسة "ستاتيستكس ليبانون" عن توّزع النازحني:
اقتصاد مهّدد وهجرة نحو بيروت وجبل لبنان

رضوان عقيل

ملف
من  املئات  اقفال  اىل  تاليا  وادى  اللبنانية، 
املصانع واملحال التجارية والحوانيت الصغرية 
يستطع  مل  التي  والضغوط  املزاحمة  جراء 
اصحابها تحملها. مل تتلق الخزينة اللبنانية من 
املالية  االرقام  اليسري من  اال   الدويل  املجتمع 
عىل الرغم من جبل الوعود التي مل ترتجم عىل 
التي  القمم  كل  لبنان  تنفع  ومل  الواقع،  ارض 
عقدت، وهو ينتظر اليوم تحقيق الوعود التي 
الورقة  تطبيق  والعمل عىل  بلجيكا  تلقاها يف 
بعناية  واملدروسة  بروكسل  يف  قدمها  التي 
النازحني، بعدما دق  ومن كل الجوانب حيال 
رئيس الحكومة ناقوس الخطر حيالهم، عندما 
الدويل  واملجتمع  العامل  وصارح   الصوت  رفع 
بحقيقة ما يعانيه لبنان من اثقال القيت عىل 

ظهره االقتصادي.
ليبانون"  العام لـ"ستاتيستكس  يتحدث املدير 
اعدتها  رشكته  التي  الدراسة  الهرب عن   ربيع 
 - الرسمية  الجهات  بعض  مضمونها  تلقت   -
النازحني  انتشار  اماكن  بالتفاصيل  وتناولت 
يتوزع  حيث   اللبنانية،  املناطق  يف  السوريني 
والبقاع،   الشامل  محافظتي  بني  االكرب  ثقلها 
اتسع  داخلية  هجرة  مناطق  بروز  اىل  اضافة 
شعاعها يف االشهر الستة االخرية، وخصوصا يف 

اتجاه جبل لبنان ومناطق اخرى.
تبني اوال ان اكرب مخيم للنازحني السوريني يف 
مخيم  وهو  شخص،  الف   80 ويضم   عرسال 
رسمي والوحيد التابع  لالمم املتحدة ومن غري 
مخيم   2000 وهناك  البلدة.  اىل  لجأوا  الذين 
عشوايئ يف املناطق املختلفة. تشكل كل اربع 
خيم وما فوق مخيام، ويصل العدد اىل ما يزيد 

عن 10 االف شخص يف بعض املخيامت.
يرتكز الثقل السوري يف بعلبك: مقنة، حوش تل 
صفية، يونني،  اضافة اىل برالياس وقب الياس.  
ورئيسية  اساسية  مراكز  البلدات  هذه  تعترب 
الحدود  من  قربها  بسبب  النازحني  الستقبال 
االوىل،  املرحلة  يف  تؤويهم  التي  السورية  
مناطق  اىل  باالنتقال  منهم  اعداد  واخذت 
اخرى بهدف الكسب املايل، وظلوا مسجلني يف 
سجالت االمم املتحدة ووثائقها لالستفادة من 
ان  فرص  العينية واملادية، السيام  مساعداتها 
العمل متوافرة اكرث، اضافة اىل ان االهايل هنا 

يف وضع اقتصادي افضل. 
النازحني يف  الغريب توجد كثافة من  البقاع  يف 

جنني  والقرعون وجب  واملرج  واملنصورة  غزة 
وبلدات اخرى يف القضاء.

تبني ايضا ان صور وضواحيها وبلدات القضاء 
تضم اعدادا كبرية من النازحني، وال تخلو بلدة 
صيدا  عن  فضال  هؤالء،  وجود  من  جنوبية 
يف  يحلون  هؤالء  ان  اىل  اشارة  يف  وضواحيها، 
سكانها  هوية  عن  النظر  بغض  عدة  اماكن 

ومذاهبهم وبيئاتهم. 

عدد النازحني 
السوريني مليون و752 
الفا، والوالدات تشارف    

120  يوميا

2000 مخيم عشوايئ يف املناطق، وتشكل كل اربع خيم وما فوق مخيام

خريطة توّزع مخيامت النازحني السوريني كام اعدتها رشكة "ستاتيستكس ليبانون".
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اظهرت الدراسة وجود اعداد كبرية يف برجا 
يف  الخروب  اقليم  يف  اخرى  وبلدات  وشحيم 
قضاء الشوف. يحتوي االقليم عىل اكرب نسبة 
من املخيامت العشوائية، مرورا بالناعمة وحارة 
والشويفات،  والعمروسية  وعاليه  الناعمة 
وصوال اىل الضاحية الجنوبية مع بروز اكتظاظ  

شديد يف الشياح. 
ال بد من التوقف امام ظاهرة الوجود الكثيف 
مزرعة  البورشية،  حمود،  برج  يف  للنازحني 
يشوع، رصبا، جونيه وبلدات كرسوانية عدة. 

تبني خريطة  االنتشار وجود 23 يف املئة من 
الشامل  يف  املئة  يف   25 البقاع،  يف  النازحني 
يف  املئة  يف   5 الجنوب،  يف  املئة  يف   8 وعكار، 
النبطية. ويتوزع االخرون عىل بلدات يف جبل 

لبنان وبريوت. 

كبرية  اعداد  تشهد طرابلس وضواحيها وجود 
والضنية  املنية  يف  النازحني  من  واكتظاظ 
ومشتى  غريب  عباس  تل  اىل  اضافة  واملحمرة، 
حسن ومشتى حمود واملجدل يف عكار وصوال 

اىل اكروم.
يقرأ الهرب توزع هذه الخريطة بعناية، مشددا 
عىل رضورة توقف املعنيني يف الداخل والخارج 
ومعرفة  اليها،  جيدا  واالنتباه  ارقامها،  عند 
مدى التأثري الذي تعكسه عىل حياة اللبنانيني 
واعاملهم وحركتهم التجارية. يصفها بالخطرية 
جدا، والسيام ان  التجمعات يف اقليم الخروب 
بسبب  الجنوبية  والضاحية  وخلدة  والناعمة 
العاصمة  تطوق  اخذت  املطار،  من  قربها 
قادرا  لبنان  يعد  مل  اكتظاظ  مناطق  وتشهد 

عىل تحملها.

يف  يهاجرون  بدأوا  النازحني  ان  الالفت  يبقى 
الداخل اللبناين، وينتقلون من البقاع والهرمل 
بلدات  ومن  لبنان،  وجبل  بريوت  اتجاه  يف 

عكارية اىل طرابلس طلبا للعمل.  
يبلغ  النازحني  عدد  ان  اىل  الدراسة  خلصت 
مليونا و752 الف شخص، بغض النظر عن ارقام 
تسجل  اقل.  ارقاما  تظهر  التي  املتحدة  االمم 
الحصاءات  وفقا  الواحد  اليوم  يف  والدة   120
مليون  نحو  ويستفيد  اللبنانية.  السلطات 
و100 الف من مساعدات االمم املتحدة. واذا 
التي وضعها  الورقة  لبنان يف  تلب مطالب  مل 
يف مؤمتر بروكسل، فذلك يعني انه يتجه نحو 
مزيد من التدهور وتخريب اقتصاده بحسب 
الهرب. وهؤالء النازحون ينافسون بالطبع اليد 
اعامل  يف  املهن  مختلف  يف  اللبنانية  العاملة 
عىل  ايضا  ويضيقون  وغريها،  والباطون  البناء 
مهندسون  مثة  السيارات.  تصليح  يف  العاملني 
واطباء وممرضون، اضافة اىل مدرسني يعملون 
املناطق،  من  عدد  يف  رشعية  غري  بطرق 
البقاع والشامل. توجد 70 الف  وخصوصا يف 
لبنان  يف  الطرق  عىل  تتنقل  سورية  سيارة 

وتسبب زحمة سري خانقة.
النازحني يساهمون  ال بد من االشارة اىل ان 
استعامل  ناحية  من  االقتصاد  يف  ايجابا 
الهواتف الخليوية،  ويغذي مدخولها الخزينة 
اللبنانية، اضافة اىل الذين  يقيمون يف عرسال 
من  السورية.   الهواتف  يستعمل  الذي 
مضاعفات وجود النازحني انهم ال يساهمون 
يف  منهم  طالب  يتسجل  الرضائب.  دفع  يف 
من   يزيد  الذي  االمر  اللبنانية،  الجامعة 
تالمذتهم  يشغل   كلية.  من  اكرث  يف  نفقاتها 
يف  الدولة  اىل  تعود  التي  الرسمية  املدارس 
من  التقليل  دون  من  الظهر،  بعد  ساعات 

االرضار عىل البنى التحتية. 
الرئيس  رواها  التي  عبدالله   قصة  ستبقى 
كل  اذهان  يف  ماثلة  بروكسل  يف  الحريري 
ان  قبل  السوريني،  النازحني  ملف  يتابع  من 
تنفجر هذه القنبلة عىل تراب لبنان وتطاول 
تتدارك  مل   اذا  ومساحته،  حدوده  شظاياها 
والغربية  العربية  والبلدان  املتحدة  االمم 
االمر، وتقدم الدعم املطلوب لهؤالء، وتحصن 

اقتصاد لبنان ومؤسساته املعنية.

املدير العام لـ"ستاتيستكس ليبانون" ربيع الهرب.اذا مل يلب املجتمع الدويل مطالب لبنان فهو متجه نحو مزيد من التدهور وتخريب اقتصاده

ارقام ينبغي التوقف عندها

هل يتلقف لبنان واألمم المتحدة خطورة أرقامها؟ 
ناقوس الخطر... النازحون في كل البلدات

• يرصف النازحون السوريون وفق دراسة رشكة "ستاتيستكس ليبانون" نحو 500 ميغاواط 
من انتاج الكهرباء.

• يرشب النازحون 54 مليون ليرت من املياه يوميا.
• يحتاج هؤالء اىل 5 ماليني و256 الف رغيف من الخبز يوميا.

• يستعملون شبكات الري واملياه والكهرباء والرصف الصحي، ويساهمون يف تلوث البيئة، 
اضافة اىل انهم يتكبدون معاناة يومية تنعكس سلبا عىل عائالتهم ومستقبلهم.

سلطت  الدراسة  التي اعدتها "ستاتيستكس 
ليبانون" الضوء عىل خطورة  وجود هذا الكم 
من النازحني السوريني الذين يقطنون يف كل 
بلدات لبنان، وعددها 1611. وكانت نتائجها 
جرس انذار موجه اىل كل املسؤولني من جهة، 
واالمم املتحدة والبلدان املعنية مبلف النازحني 
تدارك  يتم  مل  واذا  ثانية.  جهة  من  السوريني 
اللبنانية،  السلطات  تواجه  التي  التحديات 
فإن االمور تتجه نحو االسوأ ما مل تسّو االزمة 
الحرب  حامم  ووقف  بلدهم  يف  املفتوحة 

والعنف وعودة هؤالء اىل ديارهم
 ولدت هذه الدراسة يف شكلها النهايئ بعد اتام 
مجموعة دراسات تم تنفيذها عىل االرض يف 
املناطق اللبنانية املختلفة التي يقيم النازحون 
السوريون فيها، من دون استثناء اي منطقة. 
بيت  من  والدخول  خرائط  اىل  االستناد  وتم 
القاطنني  عدد  من  التثبت   جرى  بيت.  اىل 
واستفاد  بلدة،  كل  يف  والسوريني  اللبنانيني 
املعدون  من مسوحات  تم تنفيذها بواسطة 
مجموعة من  املجالس البلدية . كانت املفاجأة 
التي توقف عندها املرشفون عىل الدراسة، ان 
اعداد النازحني  تفوق اللبنانيني من املقيمني يف 
بلدات يف قضاء كرسوان وجبيل. عمل املئات 
وأدت  املناطق،  يف  توزعت  ميدانية  فرق  من 
حصيلة عملهم اىل خالصة هذه الدراسة . تم 
تنفيذها عىل مراحل عدة، بدءا من عام 2012 

اىل نهاية عام 2016.  
ليبانون"  لـ"ستاتيستكس  العام  املدير  يف رأي 
ربيع الهرب ان "الدولة اللبنانية مل تعد  دراسة 
عىل هذا املستوى ما عدا اعتامدها عىل قيود 
النازحني املوجودة عند املديرية العامة لالمن 
قامت  املسجلني فقط.  تفيد عن  التي   العام 
احصاء  خالل  من  الجهود  ببعض  بلديات 
النازحني يف محيطها وتسجيلهم. مثة مجموعات 
كبرية مل يتم تسجيلها. وصل اىل نحو ثالثة ارباع 
الكربى  والبلدات  املدن  القاطنني يف عدد من 

من السوريني مقارنة مع اللبنانيني.
ال يؤيد الهرب "وضع االموال التي تنفقها االمم 
املتحدة عىل النازحني يف ايدي املجالس البلدية 
منعا للفساد والهدر وحصول رسقات"، ويفضل 

"ان  يحرص عمل البلديات  باحصاء  النازحني 
ومراقبتهم وضبطهم. وان تصدر الدولة بطاقة 
موحدة للنازح السوري، وهي حتى االن ليست 

موجودة".
 استندت الدراسة عىل عمل مسحي من خالل 
البلدية،  واملسوحات  البيوت  كل  اىل  الدخول 
اىل جانب العمل عىل عينات قدرت بـ 1500  
و2000 و 6000 آالف  شخص من النازحني. تم 
الرتكيز عىل الواقع املعييش عندهم، واظهرت 
النتائج الكثري من  حاالت  البؤس واملعاناة التي 
يعيشونها ـ ال سيام غري املسجلني ـ  اضافة اىل 
اعداد كبرية من الذين يحظون بحياة ال بأس 
عينية  مساعدات  عىل  حصولهم  بسسب  بها 
رب  يتلقى    . دولية  منظامت  من  واموال 
االرسة نحو 800 و900 دوالر يف الشهر الواحد، 
عدة.  منظامت  من  مساعدات  عىل  ويحصل 
واملياه  الكهرباء   فواتري  دفع   يف  يساهم  ال 

وخدمات اخرى.
 الحظت الفرق التي اعدت الدراسة ان عددا 
ال بأس به من النازحني مل يعلنوا عن حقيقة 
ظروف معيشتهم يف شكل كامل ومفصل. تبني  
فصول الدراسة انه يف كل وحدة سكنية يقطن 
اخرى يسكنها  نازحا، مقارنة بوحدة  نحو 20 
لبنانيون حيث يوجد عدد اقل  فيها، ويعيش 
يف  وخصوصا  شخصان  او  شخص  بعضها  يف 

االرياف. 
 من جهة اخرى اظهرت الدراسة ان نحو 200 
والدة لبنانية يف اليوم الواحد، يف مقابل 120 
والدة عند النازحني السوريني. تكمن املشكلة 
يف ان اعدادا كبرية من االباء ال يقدمون عىل 
تسجيل اوالدهم يف السفارة السورية يف لبنان، 
وال عند سواها،  مع العلم ان عقود الزواج ال 
تسجل يف دوائر رسمية، ويتم االكتفاء بالعقود 
الدينية.  مثة َمن يسجل والدة اطفالهم عند 
منظامت تابعة لالمم املتحدة. تكمن الخطورة 
غري  القيد  مكتومي  والدات  من  االلوف  يف  
ينذر  الذي  االمر  القانون.  وخارج  املسجلة، 
مبشكالت عند هؤالء يف املستقبل طاملا بقيوا 

يعيشون عىل االرايض اللبنانية.
النازحني  من  شبانا  ان  الدراسة  الحظت 

عرشة،  الثامنة  سن  يتجاوزوا  ومل  يتزوجون، 
وينجبون باكرا.

الدراسة  هذه  نتائج  وصلت  ذلك،  موازة  يف 
سيام  ال  عدة،  لبنانية  وادارات  وزارات  اىل  
وزارة الخارجية، اضافة اىل عدد من القيادات 
عند  بالصدمة  بعضهم  اصيب  السياسية. 
التي  والتفاصيل  االرقام  جراء  عليها  اطالعهم 

تم كشفها.
  ما هو الدور املطلوب من الدولة هنا بازاء 

هذا التحدي الذي تواجهه؟
 بحسب الهرب "ان املنظامت الدولية تتعاطى 
وال  اكرث  ال  انساين  جانب  من  النازحني  مع 
امللقاة  االعباء  اىل  االلتفات  دون  ومن  اقل، 
ان  يجب  وشعبها.  اللبنانية  الدولة   عىل 
عرب  النازحون  يتلقاها  التي  املساعدات  تر 
اللبنانية، واملطلوب منها  الرسمية  املؤسسات 
ان تسك بهذه املهامت لتعويض الخسائر التي 
تتكبدها كل يوم يف االقتصاد واملياه والكهرباء 

والبنى التحتية اىل قطاعات اخرى".
ويحذر الهرب من توصية البنك الدويل للدولة 
بالعمل  السوريني  للنازحني  بالسامح  اللبنانية 
اللبنانيون  يعمل  التي  والقطاعات  املهن  يف 
مهن  يف  يعملون  اخذوا  انهم  "املشكلة  فيها: 
طبية متطورة. عىل لبنان والجهات املعنية الرد 
عىل هذه التوصية بالتشديد والرفض، وكشف 
جراء  اللبناين  الشعب  منه  يعاين  ما  حقيقة 

مزاحمة العاملة السورية".
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اعلنت املديرية العامة لالمن العام انها سلمت الثلثاء 25 نيسان السلطات السورية 
يف مركز امن عام جديدة يابوس الحدودي خمسة جثامني عائدة اىل مواطنني سوريني 
اثناء  يف  االرهابية  التنظيامت  مسلحو  ان خطفهم  سبق  السورية،  معلوال  بلدة  من 
االحداث التي شهدتها املدينة عام 2013. وهم: عاطف راغب قلومة، غسان ميخائيل 

شنيص، شادي ميخائيل تعلب، جهاد مطانيوس تعلب وداود رسكيس ميالنة. 

األمن العام سّلم السلطات السورية
جثامني خمسة مواطنني أعدمهم اإلرهاب

القضاء  ارشاف  يف  النقل  عملية  جرت 
االحمر  الصليب  مع  بالتنسيق  املختص، 

اللبناين.
اكتشفت  العام  لالمن  دورية  وكانت 
العسكريني  ملف  متابعتها  اطار  يف 
اللبنانيني املخطوفني، مكان وجود الرفاة 
الرشقية  الجرود  يف  املغاور  احدى  يف 
لبلدة عرسال، ومتكنت من رفع الجثامني 
يف  خاصة  وحدات  بها  قامت  عملية  يف 
مهمة عسكرية استكشافية عىل الحدود 
اللبنانية - السورية الرشقية خالل كانون 

االول 2016.
االجراءات  املديرية  استكملت  بعدها 
االدارية والقضائية لهذا امللف، واجريت 
 .)DNA( الالزمة  املخربية  الفحوصات 
اىل مواطنني  تعود  انها  نتيجتها  وتبني يف 
يف  خطفوا  معلوال  مدينة  من  سوريني 
املنطقة،  شهدتها  التي  املعارك  اثناء 
ومتت تصفيتهم عىل يد احد التنظيامت 
احدى  يف  جثثهم  ورميت  االرهابية، 
املغاور يف الجرود الرشقية لبلدة عرسال.

سيارات  يف  الخمسة  الجثامني  نقلت 
مستشفى  من  اللبناين  االحمر  للصليب 
الحكومي )مستشفى   - الجامعي  بريوت 
عرب  كهنة،  ارشاف  يف  الحريري(  رفيق 
املنطقة  يف  وتسلمها  املصنع،  طريق 
السورية  السلطات  عن  ممثلون  الحرة 
الصالة  رفعت  حيث  دينية  ومرجعيات 

عىل ارواحهم.
وكان الديوان البطريريك للروم الكاثوليك 
العامة  املديرية  فيه  شكر  بيانا  اصدر 
السلطات  تسليمها  عىل  العام  لالمن 
من  الخمسة  السوريني  جثامني  السورية 

ابناء معلوال.
الشديد  املها  عن  البطريركية  واعربت 
لـ"خسارة ابنائها عاطف وغسان وشادي 
التطرف  موجة  ضحية  وداود،  وجهاد 

جهود  مثمنة  بسوريا"،  تعصف  التي 
االمني  املجال  يف  اللبناين  العام  "االمن 

ككل، ويف هذه القضية بالذات". 

الكاثوليك  الروم  بطريرك  وكان 
ناقش  لحام  الثالث  غريغوريوس 
املدير  مع  املفقودين  هؤالء  موضوع 

ابراهيم  اللواء عباس  العام  العام لالمن 
عىل  املساعدة  منه  طالبا   ،2014 عام 

كشف مصريهم.

حدث
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العودة الى الوطن
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استحدثت حكومة الرئيس سعد الحريري يف تشكيلتها وزارة جديدة هي االوىل يف 
لبنان منذ االستقالل، تُعنى بشؤون املرأة، وُعنّي عىل رأسها جان اوغاسبيان، رسعان 
ما اثبت دينامية وحيوية يف اطالق عملها، وبارش تفعيلها بسلسلة نشاطات تهيدا 

لوضع هيكلية متكاملة لها

مل يحل وضع رجل عىل رأس وزارة تعنى بشؤون 
املرأة دون ظهور حامسة الفتة سواء لدى الوزير 
ام لدى الجمعيات النسائية للعمل سويا يف هذا 
امليدان. كانت الجمعيات تفضل ان تكون سيدة 
يف هذا املنصب، لكن وزير الدولة لشؤون املرأة 
جان اوغاسبيان سارع اىل تلقف املسؤولية بجدية 
كل  يف  للتنسيق  بها  اتصاالته  وبارش  وحيوية، 

خطوة ميكن ان تساهم يف نهوض املرأة. 
عىل  بالحصول  عمله  اوغاسبيان  الوزير  استهل 
بكادر صغري  واستعان  للوزارة،  تشغيلية  موازنة 
موقتا ملبارشة العمل وتحضري الربامج والنشاطات، 
مجال  يف  االول  الخارجي  لبنان  حضور  واثبت 
استنهاض املرأة باملشاركة يف مؤمتر عريب انعقد 
يف عامن نهاية اذار بعنوان "مؤمتر كرس الحواجز 
- متكني املرأة اقتصاديا واجتامعيا"، حيث القى 
كلمة لبنان يف االفتتاح، واشار اىل امثلة كثرية عن 
واثبنت  صعبة،  مسرية  خضن  لبنانيات  سيدات 
كفاية، وحققن نجاحات يف اعالء شأن املرأة يف 
ميادين عدة، ال سيام يف امليدان املرتبط بعنوان 

املؤمتر وهو امليدان االقتصادي واالجتامعي. 
االفكار  من  الكثري  اوغاسبيان  الوزير  جعبة  يف 
وزير  وكاول  كرجل،  انه  يعترب  وهو  واملشاريع، 
لشؤون املرأة يف لبنان، يشعر بعمق املسؤولية 
تجاه اعالء شأن املرأة التي تعاين من االجحاف 
والتمييز يف الترشيعات والوظيفة، كام تعاين يف 
والتحرش  املنزيل  العنف  من  االحيان  من  كثري 
قوانني  وطأة  ومن  املبكر،  والزواج  الجنيس 
من  تحرمها  التي  املجحفة  الشخصية  االحوال 

حقها املقدس يف االمومة.
وقد ارىس اسرتاتيجيا تكفل تضافر جهود الوزارة 
املدين  املجتمع  وجمعيات  هيئات  جهود  مع 
الفاعلة يف مجال تعزيز حقوق املرأة، ما يراكم 

تشتتها،  دون  ويحول  واالنجازات  القدرات 
نسائية"  "كوتا  اقرار  اىل  الجاد  السعي  عن  عدا 
يف  املرأة  مشاركة  تضمن  االنتخاب،  قانون  يف 
املجلس النيايب باملقاعد، وليس فقط بالرتشح اىل 
تهدف  مبادرات  اىل  اضافة  النيابية.  اإلنتخابات 
اىل تنقية النصوص القانونية من التمييز يف حقها، 
مساويا  واجرا  للرجل  مساوية  فرصا  واعطائها 
الدورة  الفعال يف  له، وتشجيعها عىل االنخراط 
االقتصادية ال سيام يف مجال ريادة املشاريع الذي 
ال يزال يشهد انكفاءها عنه ويحتاج اىل تطوير 
 - فالتجربة  ظروفها.  تالئم  مرصفية  ترشيعات 
بالنسبة اليه - اكدت ان املرأة تستطيع ان تربهن 
اذا  خصوصا  الرجل،  مع  مساواتها  رضورة  عىل 

ازيلت من امامها القيود واملعوقات والحواجز.
يف حوار مع "االمن العام" اضاء الوزير اوغاسبيان 
ونشاطها  وبرنامجها  الوزارة  انشاء  هدف  عىل 

وكيفية تطويرها.

من  الهدف  وما  املرأة  شؤون  وزارة  ملاذا   ■
انشائها؟ فكرة َمن كانت؟

لبنان.  يف  االوىل  للمرة  تنشأ  الوزارة  هذه   □
وردت  املرأة  لشؤون  وزارة  استحداث  الفكرة 
يف التسعينات، لكن تم االستعاضة عنها وقتها 
باصدار قانون عام 1996 القايض بانشاء "الهيئة 
حاليا حصل  لبنان".  يف  املرأة  لشؤون  الوطنية 
ودولة  الجمهورية  رئيس  فخامة  بني  توافق 
رئيس الحكومة عىل انشاء وزارة لشؤون املرأة 
جزءا  املرأة  وكون  املوضوع.  اهمية  اىل  نظرا 
االهتامم  ان  ومبا  اللبناين،  املجتمع  من  اساسيا 
تطوير  منطق  من  ينطلق  ورعايتها  بشؤونها 
املجتمعات، باتت هذه املجتمعات منصفة يف 
ذاته  الوقت  ويف  فقط،  املرأة  ال  االنسان  حق 

تنقية النصوص القانونية من كل الفوارق بينها 
وبني الرجل، وايضا ترتبط مسألة انشاء الوزارة 
باتفاقات دولية وقعها لبنان، وبالتحديد اتفاق 
سيداو )cedaw(. فضال عن ذلك، للمرأة اليوم 
انجازات  وحققت  عدة،  مجاالت  يف  قدرات 
اىل  يؤدي  بشؤونها  تهتم  وزارة  ووجود  كبرية، 
اىل  الوصول  من  متنعها  التي  الحواجز  كرس 
للدولة.  الرسمية  املؤسسات  يف  قيادية  مواقع 
النواحي  عىل  بتوعيتها  لالهتامم  رضورة  مثة 
والجنسية  والرتبوية  والقانونية  االجتامعية 
واالقتصادية، وهناك اهمية كربى للذهاب نحو 
مشاريع التدريب املهني، لتصبح رشيكا اساسيا 
يف العمل واالنتاج. مثة مشاريع تدريب مهني يف 

هذا املجال تقوم بها مؤسسات دولية.

■ ما هو دور الوزارة يف مثل هذه املشاريع؟
لتأمني  الدولية  الوكاالت  مع  باتصاالت  نقوم   □
املشاريع  هذه  تنفيذ  اجل  من  املايل  الدعم 

خصوصا للمناطق الريفية.

■ هل تعترب ان الوازرة ستكون دامئة ام هي 
لهذه الحكومة او لهذا العهد فقط، وقد تلغى 

الحقا؟
اىل  قدمنا  تلغى.  ولن  دامئة  الوزارة  هذه   □
مجلس الوزراء مرشوع برنامج يتضمن اسرتاتيجيا 
الوزارة والرؤية والقيم االساسية لها، وايضا وضعنا 
والتوصيف  الوظائف  مع  لها  هيكلية  مرشوع 
الوظيفي، وطلبنا موزانة تشغيلية للسنة الجارية 
متت املوافقة عليها يف مجلس الوزراء. كام وقعنا 
للتنمية  املتحدة  االمم  برنامج  مع  اتفاق  عىل 
يتعلق بكل االمور املتصلة بانشائها وبعد موافقة 
االتفاق  هذا  اساس  عىل  طبعا.  الوزراء  مجلس 
توظيف  الدولية  للرشوط  وفقا  تم  واملوازنة 
عدد قليل من املوظفني، وبارشنا العمل. قدمنا 
سبعة مشاريع قوانني اقر منها واحد يف املجلس 
وهو  الجنيس،  التحرش  بتجريم  يتعلق  النيايب 
العقوبات والعمل  قانون يفرتض تعديل قوانني 

الكوتا النسائية مرحلية قبل الترشيح المفتوح
أوغاسبيان: وزارة شؤون املرأة دائمة

وزير الدولة لشؤون املرأة جان اوغاسبيان.

غاصب املختار

مقابلة

واملوظفني. هناك ايضا تواصل كامل مع وكاالت 
املرأة، ونحن  التي تعنى بشؤون  املتحدة  االمم 
مع  اتفاقات  مثة  معها.  اتفاقات  عقد  صدد  يف 
ونأمل  الكويت،  منها  منفردة،  الدول  من  عدد 
يف ان نبدأ قريبا بالتعاون مع هذه الدول تنفيذ 
انشأنا  لبنان.  يف  املرأة  بتمكني  ترتبط  مشاريع 
للتواصل  للوزارة ومواقع  ايضا املوقع االلكرتوين 
االجتامعي عائدة اليها، وكل هذا انجزناه خالل 
ان  تؤكد  مجتمعة  العنارص  هذه  اشهر.  ثالثة 
الوزارة موجودة وستكون ثابتة ودامئة، الن كل 
وزارة  باتت موجودة شأنها شأن  قيامها  عنارص 

الدولة لشؤون التنمية االدارية.
 

■ ما هي عناوين برنامج الوزارة او خطة عملها؟
□ اوال هناك ما يتعلق بالشق القانوين. نحن نرفع 
مشاريع قوانني لها عالقة برفع التمييز بني املرأة 
والرجل، وهناك امور ترتبط مبعاقبة امليسء اىل 
الجنيس  التحرش  او  التعنيف  لجهة  أكان  املرأة 
بالضامن  مثال  ترتبط  اخرى  وامور  التسليع،  او 
االجتامعي ورشوط الوظيفة، مبا يحقق املساوة يف 
العمل بني الجنسني. مثة مفاوضات مع الجهات 
بتمكني  تتعلق  لتأمني مشاريع غالبيتها  الدولية 
واالنتاجية  والحرفية  الرتبوية  الصعد  املرأة عىل 
والجنسية.  الجسدية  والتوعية  املنزلية،  واالمور 
اللبنانية  االهلية  الجمعيات  مع  ايضا  نتعاون 
وندعمها  نشاطاتها  ونواكب  بشؤونها،  املعنية 
يف اقرتاحات القوانني املرفوعة منها عرب النواب، 
وسيكون لنا دور كوزارة يف رفع هذه املشاريع. 
ومبا ان الزمن زمن انتخابات نيابية، فنحن نسعى 

لدى االحزاب والكتل النيابية اىل تحقيق الكوتا 
النسائية يف قانون االنتخاب ايا كان نوعه وشكله. 
هذه اولوية بالنسبة الينا، ونحن نريد الكوتا ليس 

يف اللوائح فقط، بل يف املقاعد ايضا.

■ ملاذا تقييد النساء بـ"كوتا" وال يكون الرتشيح 
مفتوحا امامهن؟

العامل كمرحلة  دول  معتمدة يف كل  الكوتا   □
املرأة  تظهر  بحيث  مرحلتني،  وعىل  انتقالية 
متهيدا  لها،  املضافة  والقيمة  قدراتها  للناس 
للوصول اىل الرتشح املفتوح، وهي تعطيها فرصة 
الناس عىل وجود  يعتاد  الوقت ذاته  وثقة. يف 
امور  ويف  القرار  موقع  كبرية يف  باعداد  النساء 
ترتبط بالترشيع واملساءلة واملحاسبة، وحتى يف 
وزارات مهمة كالداخلية والدفاع، كام هي الحال 
ان نعطي  املانع من  اوروبية عدة. ما  يف دول 
املرأة املجال لتبوؤ مراكز قيادية عليا؟ حتى يف 
املحامني  القانون هناك نسبة كبرية من  مجال 
من السيدات، وكذلك يف القضاء بلغت النسبة 
مراكز  للنساء  صار  االحزاب  ويف   ،%40 نحو 
ومواقع قيادية. يجب ان تعتاد النساء عىل هذا 

يف  رؤيتهن  عىل  تدريجا  الناس  ويعتاد  االمر، 
مراكز القيادة والقرار. عندها ميكن الغاء الكوتا 
االنتخابات  يف  مفتوحة.  الرتشيحات  وتصبح 
املقبلة ستكون هناك نسبة عالية من املرشحات 

السيدات عىل اللوائح.

■ ما هي ابرز العقبات التي متنع تحقيق بعض 
االهداف التي تسعى اليها الجمعيات النسائية؟

□ ال استطيع القول ان هناك مشكالت معرقلة، 
لكن هناك اصوال يف لبنان ترتبط باملادة التاسعة 
االحوال  صالحية  تعطي  التي  الدستور  من 
رغبة  ثانية  جهة  ومن  للطوائف،  الشخصية 
املادة.  الغاء هذه  او  املجتمع املدين يف تعديل 
ونحن  البلد،  يف  وجدل  نقاش  موضوع  هذا 
نسعى اىل حلول وتفاهامت عىل امور كثرية، مع 
احرتام املادة التاسعة. سابحث هذه املواضيع مع 
نصوصها  طائفة  لكل  الن  الروحية،  املرجعيات 
وترشيعاتها املختلفة عن االخرى. من العقبات 
امام الوزارة مثال الناحية املالية، فهي يف حاجة 
اىل اموال طائلة لتمويل مشاريع كبرية، ومل توفر 
لها حاليا. لذلك سنتجه اىل  املوازنات  الحكومة 
وهذه  املانحة،  والجهات  الدولية  املنظامت 
تستغرق وقتا، فليس من السهل الحصول عىل 
من  ليست  والسفارات  الدول،  من  مايل  دعم 
تدرس  والحكومات  حكوماتها  تراجع  بل  يقرر 
اىل  تعود  الدولية  املنظامت  وكذلك  وتقرر، 

نيويورك التخاذ القرار. 

الجمعيات  لجمع  لديكم  مرشوع  من  هل   ■
النسائية يف اتحاد واحد؟

من  فلكل  الخطة،  هذه  مثل  توجد  ال   □
ورؤياها  ونضالها  تاريخها  الجمعيات 
واسرتاتيجيتها ويجب ان نحرتمها، وهي تتكامل 

بعضها مع بعض والوزارة تتكامل معها.

■ هل من مؤمترات او نشاطات خارجية لكم يف 
مجال عمل الوزارة؟

اسرتاتيجيا  حول  عمل  ورش  بتحضري  نقوم   □
ودولة  االسكوا  مع  بالتعاون  وعملها  الوزارة 
تشييل التي ستوفد وزيرة سابقة لشؤون املرأة 
لتحيك عن تجربتها وخرباتها يف هذا املجال. نتوىل 
التنسيق مع املنظامت الدولية لالستفادة  ايضا 

من خرباتها عرب ورش عمل ومؤمترات.

نتشاور مع املرجعيات 
الروحية حول مواضيع 

الشخصية االحوال 
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سياسة  رافضا  اللبنانية،  االوضاع  بتفاؤل  هوت  مارتن  لبنان  يف  املانيا  سفري  يقارب 
التخويف من النزوح السوري. لكنه يشجع عىل اتام االنتخابات النيابية يف مواعيدها 
يك ال يبقى لبنان يف "منطقة الخطر". يشيد بامن مطار رفيق الحريري الدويل، معتربا 
البحري يف  اسطولها  املانيا  تخفيض  كاشفا عن  الدولية،  االمنية  للمعايري  مطابق  انه 

"اليونيفيل" باخرة واحدة 

حوار  يف  هوت  مارتن  املانيا  سفري  يتطرق 
الحدود  امن  اىل  العام"  "االمن  مع  شامل 
وتهديدات ارسائيل والحل السوري وسواها 
املانيا  ان  ويؤكد  الشائكة،  املواضيع  من 
النزوح  موضوع  يف  لبنان  مساعدة  ملتزمة 
التي مير  السياسية  الخضات  وان  السوري، 

فيها لبنان لن تؤثر يف هذا امللف. 

املانيا يف مؤمتر بروكسل لدعم  ■ تعهدت 
مبلغ  تخصيص  املنطقة  ودول هذه  سوريا 
للنازحني يف سوريا ودول  مليار دوالر   2,3

الجوار. كيف ستتم تجزئة هذه االموال؟ 
اكرب  بروكسل  مؤمتر  بعد  املانيا  تعترب   □
مليار   2,3 بلغ  بتعهد  للمساعدات  مزّود 
ولبنان  سوريا  يف  للنازحني  امرييك  دوالر 
بني  املمتدة  الفرتة  عىل  وذلك  واالردن، 
تقديراتنا،  وبحسب  و2020.   2017 عامي 
ما   2017 عام  خالل  يف  سنرصف  فإننا 
لبنان  يف  دوالر  مليون   400 اىل   300 بني 
مليار  رصفناه  ما  مجمل  فيبلغ  وحده، 
املهم  من   .2015 عام  منذ  امرييك  دوالر 
صدر  الذي  املشرتك  البيان  عىل  االطالع 
املجتمع  التزامات  يتضمن  اذ  بروكسل،  يف 
الدويل حيال لبنان. العنرص االهم يف هذه 
القائم  باالرتباط  االعرتاف  الدولية  الورقة 
لالستمرار  واستعداده  لبنان  قابلية  بني 
السوريني  الالجئني  من  املزيد  استقبال  يف 
اللبناين  االقتصادي  الوضع  وبني  جهة،  من 
تطوير  لبنان  تعهد   اىل  ثانية،  جهة  من 
بنيته التحتية االقتصادية واصالحها. ونحن 

السفير األملاني: قابلية لبنان
الستقبال نازحني جدد مرتبطة باقتصاده

مقابلة

الالجئني،  ملسألة  نهتم   ال  دويل  كمجتمع 
االقتصادي  االستقرار  ملسألة  بل  فحسب 
رئيس  زار  بروكسل،  اجتامع  قبل  اللبناين. 
برلني  الحريري  سعد  اللبناين  الحكومة 
مريكل،  انجيال  االملانية  املستشارة  وقابل 
وكان مهام ما قالته عن انه ال يجب التطلع 
اىل لبنان من خالل مسألة النزوح فحسب، 
برمته،  اللبناين  املشهد  اىل  النظر  ايضا  بل  
التزام جميع الدول ما تعهدت  واعتقد ان 
به يف بروكسل سيكون مهام جدا، وسيؤدي 

اىل املزيد من االستقرار يف لبنان.

باالصالح  التعهد  يتضمن  ماذا   ■
االقتصادي؟

التحتية  البنى  وانشاء  الفساد  مكافحة   □
والقيام باصالحات ادارية وامور اخرى.

متزايد  توتر  من  الحكومة  رئيس  ■ حذر 
اللبناين،  املحيل  واملجتمع  السوريني  بني 
اثناء  يف  بروكسل  يف   خطابه  يف  وقال 
ان  واملنطقة  سوريا  دعم  مؤمتر  انعقاد 
من  يخافون  اللبنانيني  الشباب  من   %90

مارلني خليفة

النازحني السوريني. كيف تنظرون اىل هذا 
الواقع؟

استخدام  من  شخصيا  متأكدا  لست   □
رئيس الحكومة هذه الكلامت يف بروكسل. 
خوف  عن  الحديث  املستحسن  من  ليس 
ما  املشاعر.  هذه  انتاج  يف  املساهمة  او 
يف  لبنان  يكون  حني  ذلك  من  املغزى  هو 
حاجة اىل مساعدات او استثامرات؟ اعتقد 
ان عىل املسؤولني ان يساهموا يف السيطرة 
بامكان  الناس  اقناع  ويحاولوا  االزمة،  عىل 
املجتمع  مبساعدة  ناجح  نحو  عىل  ادارتها 
مبالغ  توفري  يف  املانيا  ساهمت  الدويل. 
الرضائب،  دافعي  اموال  من  وهي  طائلة، 
مليون  قرابة  اراضيها  عىل  استقبلت  كام 

نازح منذ عام 2015.

مخيامت  اىل  دورية  بزيارات  تقوم   ■
والشامل  البقاع  يف  السوريني   النازحني 
التوتر  من  نوعا  تلمس  اال  عدة.  ومناطق 
خصوصا  اللبناين  واملجتمع  النازحني  بني 
يرتكبها  التي  الجرائم  نسبة  ازدياد  بعد 

نازحون؟
لكنني  مرضية،  ليست  الظروف  بالطبع   □
حول  مصطنع  مناخ  خلق  يف  اساهم  لن 
موجبة  اسباب  ال  وهواجس  مخاوف 
مشكالت  هناك  االحيان.  من  كثري  يف  لها 
فرص  عىل  وتنافس  واقتصادية  اجتامعية 
العمل، حيث تكون االعداد كثيفة يف بعض 
بعض  تكتظ  حيث  او  والبلدات،  القرى 
واللبنانيني،  السوريني  بالتالمذة  املدارس 
مقارنة  عالية  ليست  املشكالت  نسبة  لكن 
مليون  املوجودة، وهي حواىل  االعداد  مع 
عبئا  االمر  يف  ان  بالتأكيد  مسجلني.  الجئ 
العبء  لكن تحمل هذا  لبنان،   كبريا عىل 
وقلت،  سبق  وكام  هادئة،  ادارة  يتطلب 
مخاوف  عن  الحديث  املفيد  من  ليس 

وخلق هواجس لدى الناس.

ايضا  التزمت  حني  املانيا  عنت  ماذا   ■
والرنوج  بريطانيا  مع  بروكسل  مؤمتر  يف 
سيايس  حل  اىل  "التوصل  وقطر  والكويت 
خطتها  هي  ما  السوري"؟  النزوح  الزمة 
االتراك  لها  يرّوج  عازلة  مناطق  عن  وماذا 

واالمريكيون؟
االستمرار  عىل  بروكسل  اجتامع  ركز   □
عىل  السيطرة  بغية  والدعم  املساعدة  يف 
اىل  بالنسبة  اما  لالجئني.  االنسانية  االزمة 
جزء  املانيا  فان  لالزمة،  السياسية  االدارة 
الدولية لدعم سوريا، وجزء  من املجموعة 
جنيف،  يف  تجري  التي  املفاوضات  من 
السالح،  عرب  يكون  ال  الحل  بأن  وتؤمن 
العالقة  عن  النظر  بغض  التفاوض  عرب  بل 
بالنسبة  اما  القامئة بني االمريكيني والروس. 
ال  واضحا،  فساكون  العازلة  املناطق  اىل 
يف  آمنة  مناطق  النشاء  امكان  اي  يوجد 
االخري  الهجوم  برهن  وقد  حاليا،  سوريا 
بشكل  شيخون  خان  يف  الكيميايئ  بالسالح 
دامغ عىل ان ال ضامنات بأن يكون اي جزء 
املستقبل  ويف  اليوم  لغاية  آمنا  سوريا  من 

القريب. تاليا فان مفهوم املناطق اآلمنة ال 
يطبق حاليا.

يف  السوريني  النازحني  اعداد  هي  ما   ■
املانيا؟

حواىل   2015 عام  منذ  املانيا  □استقبلت 
جنسيات  من  العامل  من  الجئ  مليون 

الجئ  الف   800 قرابة  بينهم  مختلفة، 
بالدنا  هؤالء  معظم  قصد  وقد  سوري. 
جمعهم  عىل  حاليا  نعمل  ونحن  كافراد، 
نوفرها  التي  الحامية  برامج  عرب  بعائالتهم 
لهم والوالدهم وخصوصا القارصين، وهذا 
ستستضيف  االملانية  االجندة  ان  يعني 

املزيد من الالجئني.

سفري املانيا يف لبنان مارتن هوت.

إيراني النشأة يتقن خمس لغات
يعرف السفري مارتن هوت لبنان عىل نحو ممتاز، وسبق ان عمل فيه قامئا باالعامل. سريته الذاتية 

مميزة. فيها االيت: ولد عام 1964، ونشأ يف ايران ومرص. 
تابع دراسات جامعية يف الحقوق يف جامعة "كونستانس"، ودخل اىل السلك الديبلومايس عام 
1991، حيث شغل مراكز يف السفارات االملانية يف صنعاء وطهران وجنيف وبريوت، آخرها يف 
نيويورك كمستشار قانوين للبعثة االملانية لدى االمم املتحدة خالل عضوية املانيا يف مجلس االمن 

)2011 ـ 2012(. 
توىل ادارة ديوان الحامية الدولية لحقوق االنسان يف وزارة الخارجية االملانية بني عامي 2013 

و2015، ويتوىل  منصب سفري املانيا يف لبنان منذ االول من ايلول 2015.
يتكلم االنكليزية، الفرنسية، العربية، الفارسية. ألف كتبا وكتب مقاالت يف علم املسكوكات القدمية. 

متأهل من اناهيد هانونيك-هوت، املتخصصة يف العلوم السياسية، ولديهام ولدان.

مطار بيروت الدولي 
الدولية للمعايير  مطابق 
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السوريني  املواطنني  من  كثريون   ■
يقدمون اوراقهم يف السفارة االملانية هنا 

يف بريوت؟
العائالت.  شمل  مّل  برنامج  ضمن  هذا   □
منذ 4 اشهر لدينا مثال 6000 طلب جمع 
الفائت  العام  العدد يف  شمل، وقد وصل 

اىل 16 الفا.

اىل  ينتمون  املانيا  تأخذهم  َمن  هل   ■
الطوائف؟ جميع 

□ نحن ال ندّون الطائفة، وانا متأكد من 
جميع  اىل  ينتمون  سوريني  مواطنني  ان 
يفيد  برامجنا. رمبا  يفيدون من  الطوائف 
البعض اكرث من سواه، لكن ليس يف االمر 

اي متييز.

من  اخريا  االورويب  االتحاد  شدد   ■
املدين،  الطريان  حول  السالمة  اجراءات 
الواليات  غرار  عىل  بريطانيا  واتخذت 
مبوجبه  منعت  قرارا  االمريكية  املتحدة 

من  لبنان  منها  بلدان   7 من  املسافرين 
معينة.  احجام  يف  الكرتونية  اجهزة  حمل 

هل لدى املانيا هذا الهم ايضا؟
الواليات  اتخذته  الذي  االخري  القرار   □

سالمة  حول  وبريطانيا  االمريكية  املتحدة 
ان  نعترب  الننا  املانيا  يعني  ال  الطريان، 
السالمة  معايري  كل  يحرتم  بريوت  مطار 
تجهيزات  تزويده  بعد  وخصوصا  الدولية 
تطور  وهذا  فيه.  االمنية  املراقبة  وطدت 
وبريطانيا  امريكا  تدابري  اىل  بالنسبة  جيد. 
الكومبيوتر  اجهزة  نقل  يخص  ما  يف 

والهواتف، مل تتخذ املانيا تدابري مامثلة.

كيف  "داعش"؟  الحرب ضد  عن  ماذا   ■
ترى املانيا امن الحدود اللبنانية؟

لالجهزة  تقديري  عن  اوال  التعبري  اود   □
للتدابري  اللبناين  والجيش  اللبنانية  االمنية 
اللبنانية  الحدود  حامية  اجل  من  املتخذة 
بغية محاربة االرهاب، وهي تدابري تحمي 
اوروبا.  حامية  يف  وتساهم  بالتأكيد  لبنان 
املانيا تساهم يف امن الحدود اللبنانية عرب 
املسلحة  قواتها  وعرب  الفيديرالية،  رشطتها 
والتجهيزات  التدريب  توفري  خالل  من 
االخرية  اآلونة  يف  وقعت  وقد  الالزمة. 
اتفاقا مع قائد الجيش العامد جوزف عون 
بقيمة 2,2 مليون اورو ملصلحة دعم افواج 
القوات الربية اللبنانية، وامل يف ان نتمكن 
يف االعوام املقبلة من توسيع هذا التعاون 
اللبنانية،  االمنية  القوات  كل  دعم  بغية 
املنخرطة يف محاربة االرهاب عىل الحدود. 
قوات  االخرية  االعوام  يف  املانيا  ساعدت 
القيام  التدريب عىل  اللبنانية عرب  البحرية 
لغوية  دورات  او  البحرية  بالدوريات 
ونحن  متخصصة،  الكرتونية  عمل  وورش 
التدريبات  هذه  لتشمل  حاليا  نعمل 
االمنية  االجهزة  نزود  كام  الربية.  القوات 

اللبنانية بعض املعدات الرضورية.

الجنوبية  الحدود  دوما  ارسائيل  تهدد   ■
للبنان، وقد تزايدت تهديداتها اخريا. هل 
روتينية  التهديدات  هذه  ان  املانيا  ترى 

ام ال؟
□ الاحب خلق ازمة جديدة يف الحديث 
عن ازمة معينة. كل ما اريد قوله ان اي 
حرب جديدة سوف تكون نتائجها كارثية 

بالذات  التوقيت  هذا  ويف  لبنان.  عىل 
االطراف  لدى  مصلحة  اية  ارى  لست 
وبالتايل  عسكري،  تصعيد  صوب  للتوجه 
ونحن  واالنتظار،  الوضع  مراقبة  يجب 

نراقبه بدقة.

مجلس  بها  قام  دورية  مراجعة  بعد   ■
عمل  يف  تغري  ماذا   ،1701 للقرار  االمن 
اطار  العاملة يف  البحرية  االملانية  القوات 

"اليونيفيل"؟
البحرية  القوات  يف  مشاركون  نحن   □
كبري  عدد  ولدينا  لـ"اليونيفيل"،  التابعة 
نحن  الناقورة.  يف  املتمركزين  الجنود  من 
عرب  البحرية  القوات  يف  ايضا  مشاركون 
تقوم  قربص،  يف  موجودة  كربى  باخرة 
اللبنانية  االقليمية  املياه  يف  بدوريات 
تغيريات  ال  "اليونيفيل".  تفويض  بحسب 
جذرية بعد املراجعة االسرتاتيجية االخرية 
التي متت باستثناء تخفيض باخرة واحدة 
وعددها  العاملة  االملانية  البواخر  من 
السباب  طفيف  تغيري  وهذا   ،7 قرابة 
وحدتنا  عمل  ملتزمون  ونحن  مادية، 

اللبنانية. بالتعاون مع الجهات 

الدعم  "مجموعة  من  جزء  املانيا   ■
اجراء  عىل  مرارا  شجعت  التي  الدولية" 
االنتخابات النيابية يف لبنان يف مواعيدها 
الدولية  املجموعة  تهتم  ملاذا  الدستورية. 

باستحقاق داخيل مامثل؟
اللبناين  املشهد  تعقيدات  نتفهم  نحن   □
جديد  قانون  اىل  التوصل  وصعوبة 
لالنتخاب. يف الوقت نفسه نعتقد ان من 
يف  النيابية  االنتخابات  اجراء  جدا  املهم 
مواعيدها الدستورية، الن احرتام التوقيت 
الدميوقراطية  الدفع  قوة  عىل  يحافظ 
للمجلس  التمديد  ان  بالتأكيد  لبنان.  يف 
النيايب  ليس امرا مرغوبا فيه بالنسبة اىل 
االكرثية، ورمبا بالنسبة اىل جميع اللبنانيني. 
تعليق  الجمهورية قد قرر  ان رئيس  ومبا 
العمل يف الربملان ملدة شهر بحسب املادة 
يوفر مهلة  فهو  اللبناين،  الدستور  59 من 

للتوافق  والسياسيني  لالحزاب  جديدة 
يتم  ان  نتمنى  االنتخايب.  القانون  عىل 
هكذا  الوقت.  هذا  خالل  التوافق  هذا 
من  االنتخابات  صوب  االنطالق  ميكن 
دون تأخري. هنا اؤكد ان املانيا كعضو يف 
لبنان  اجل  من  الدولية  الدعم  مجموعة 
يف  وستستمر  البلد  هذا  استقرار  تدعم 
يساهم  ان  ايضا  املهم  من  لكن  ذلك. 

لبنان من جهته يف ذلك.

■ هل تؤثر الخضات السياسية الدامئة يف 
املرصودة  االملانية  املساعدات  عىل  لبنان 

للنازحني؟
يف  مستمرة  للنازحني  املساعدات  ان   □
يف  االستثامر  لكن  االحوال،  من  حال  اي 
لبنان ودعم االقتصاد يحتاجان بالطبع اىل 
درجة معينة من االستقرار. من دون ذلك 
لن تتشجع اية رشكة املانية عىل املجيء. 
عىل  يحافظ  ان  لبنان  مصلحة  من  لذا 
توقعه.  ميكن  مستقبل  وعىل  استقراره 
عام  انه  تخطى عامني ونصف  ننىس  وال 
اعقبها  الجمهورية  رئاسة  يف  الفراغ  من 
وتشكيل  عون  ميشال  الرئيس  انتخاب 
وهذا  الحريري،  سعد  برئاسة  حكومة 

ان  نريدها  ال  ايجابية  دفع  قوة  يشكل 
تتبدد بفعل ازمة جديدة.

الرشكات  استثامر  عىل  ذلك  يؤثر  هل   ■
االملانية يف قطاع الغاز والنفط؟

قليال ملعرفة  االنتظار  انه يجب  اعتقد   □
اقرهام  اللذين  املرسومني  عمل  آلية 
بعيدين  نزال  ال  ونحن  اللبناين،  الربملان 
هذا  يف  تنقيب  عملية  اي  بدء  من  جدا 
املحتمل  من  املانيا  اىل  بالنسبة  القطاع. 
ادارة  مجال  يف  صناعية  فائدة  تجد  ان 
االمدادات وليس يف مجال التنقيب. لكن 

ذلك سيتأخر اعواما بعد.

يف  السيايس  الحل  املانيا  ترى  كيف   ■
هذا  االمريكية  الرضبة  تعق  امل  سوريا؟ 
الحل وخصوصا بعد التباعد الواضح الذي 

حصل بني روسيا وامريكا؟
االن،  صعبا  سوريا  يف  الحل  بات  اذا   □
التي  االمريكية  الرضبة  بسبب  فليس 
هي  بل  ومتناسبة،  محدودة  كانت 
الهجامت  اضحت صعبة بسبب امليض يف 
وبالتايل  شيخون،  خان  يف  الكيميائية 
قبل  الهجوم  هذا  اىل  النظر  علينا  ينبغي 
العالقات  االمريكية.  الرضبة  اىل  التطرق 
االمريكية - الروسية ليست يف افضل حال 
السورية  واالشكالية  الراهن،  الوقت  يف 
البلدين.  بني  العالقة  هذه  يف  رئيسية 
لكن ينبغي التنبه اىل ان للدولتني اجندة 
ويف  االرهابية،  املنظامت  محاربة  قوامها 
موحدة  سوريا  عىل  الحفاظ  ذاته  الوقت 
بالتايل فإن اي حل سيايس  وذات سيادة. 
القاسمني  هذين  عىل  يرتكز  ان  يجب 
يجب  ولكن  صعب  امر  هذا  املشرتكني. 
زيغامر  خارجيتنا  وزير  اوضح  به.  القيام 
ممكنا  ليس  سوريا  يف  الحل  ان  غابرييل 
االمر  هذا  وبالطبع  روسيا،  دون  من 
يف  القوي  حضورها  اىل  نظرا  حقيقي 
ميكن  ال  السورية  لالزمة  حل  اي  سوريا. 
بني  مشرتكة  قواسم  ايجاد  بال  يحصل  ان 

مصالح امريكا وروسيا.

مقر جديد 
لسفارة املانيا

ايار  منتصف  يف  االملانية  السفارة  تنتقل 
منذ  تشغله  الذي  الرابية  يف  مقرها  من 
الدكوانة،  يف  آخر  مبنى  اىل   1988 عام 
عىل ان يستمر القسم القنصيل يف الرابية 
اللبنانيني  للمواطنني  الخدمات  تقديم  يف 
والسوريني يف لبنان. هكذا تنهي السفارة 
يكون  ان  مفرتضا  كان  الذي  االنتقال 
مبناها  ان  علام  عاما،   28 فاستمر  موقتا 
االول كان يف رأس بريوت منذ خمسينات 
القرن الفائت، انتقلت بعدها اىل جونيه، 

فالرابية.

ستصرف املانيا 400 
مليون دوالر سنة 2017 

على النازحني في لبنان

الحل في سوريا ليس 
ممكنا من دون روسيا، 

نظرا الى حضورها القوي

العالقات االميركية - 
الروسية ليست في افضل 

حال في الوقت الراهن 

نتفهم تعقيدات املشهد اللبناين وصعوبة التوصل اىل قانون جديد لالنتخاب. 
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ال يتواىن النواب والناشطون يف الحراك املدين عن التطرق اىل موضوع الفساد، االمر 
الذي دفع النائب العام املايل القايض عيل ابراهيم اىل رفع الصوت، وعدم التهاون 
يف هذا امللف، ودعوته اىل ارسال االخبارات يك يبارش املطلوب، ورضورة التعاون 

عىل جبه هذا الداء

عيل  القايض  املايل  العام  النائب  يرحب 
ابراهيم بوجود وزارة الدولة ملكافحة الفساد، 
مبديا كل استعداد للتعاون مع الوزير نقوال 
تويني، ويعترب ان مثة فرصة لالستفادة منها 
املجتمع  مع  الدولة  يف  املعنيون  يتعاون  يك 
وتحصيل  الدولة  مؤسسات  لتحصني  املدين 
مستحقاتها املالية. لن ميزح يف التعدي عىل 
االمالك العامة والخاصة، ال سيام انه يجتاح 
انه  ايضا  يقول  اللبنانية.  املناطق  معظم 
بالتأثريعىل  السياسية  للتدخالت  يسمح  لن 
االجراءات التي يتخذها. االمر نفسه ينسحب 
الكهرباء  اىل ملفات  العقارية،  الدوائر  عىل  

واالنرتنت واالتصاالت. 
القضايا  هذه  كل  يف  حاورته  العام"  "االمن 

وتشعباتها.

■ اثار عدد من النواب قضية استفحال الفساد 
يف الوزارات، وقبض وزراء مبالغ مالية وصلت اىل 
ماليني الدوالرات بغية الحصول عىل تواقيعهم،  

النائب العام املالي: مكافحة التعّديات 
على األمالك العامة والخاصة

النائب العام املايل القايض عيل ابراهيم.

مقابلة
رضوان عقيل

لقاء امرار بعض املشاريع. هل تلقيتم اخبارا يف 
هذه القضايا؟

النواب  مجلس  يف  حصل  ما  ان  القول  اريد   □
الذين   كان مجرد كالم، ومل  يتقدم احد من كل 
تحدثوا عن الفساد باخبار او ورقة او وثيقة اىل 
النيابة العامة املالية. اعتقد ان معظم الكالم يف 
هذا املوضوع يصب يف الخانة السياسية. مل اتلق 
شيئا عن كل ما تردد بان مثة وزراء يحصلون عىل 
اموال. اطلب من كل املتحدثني ان يعطوين عىل 
االقل اسام لنبارش القيام  بالواجبات املطلوبة منا. 
نحن ال نستطيع ان نجلب كل اعضاء الحكومة او 
الوزراء الحاليني والسابقني ونكيل لهم االتهامات. 
انا هنا ال ادافع عن احد. اريد وثيقة اوال حيال 
نواة قبل جمع   االتهامات النطلق من  كل هذه 
اعمل من فراغ،  انني ال  اكرر  املطلوبة.  العنارص 
والكالم الذي تردد يف مجلس النواب انتهى النه 
غري موثق. كان كالما ضبابيا ويف اطار العموميات. 
انا قاض واعمل من خالل مادة متوافرة بني يدي. 
ال اريد افتعال فولكلور ما. فاذا كان امللف القضايئ 

موجودا يؤسس للمتابعة امام املحاكم، وكل ملف 
ال يتضمن معلومات ال ادخل فيه. 

الفساد  من  الكم  بهذا  تسمع   عندما    ■
انك  الدولة ماذا  تفعل ال سيام  يف  مؤسسات  
االول عن جهاز قضايئ معني مبكافحة  املسؤول 

الفساد وسارقي اموال الدولة؟
□ كيل استعداد  لدرس ملفايت ومتابعة ما يشعر 

به اللبنانيون.

رأسها  الفساد عىل  ملكافحة  دولة  وزارة   مثة   ■
الوزير نقوال تويني. هل حصل تعاون بينكام؟

□ حتى االن مل يحصل اي تعاون، ومل نلتِق ومل 
اتلق منه اي اتصال، علام انني اكن له كل احرتام.  
لديه خطة مناسبة ملكافحة الفساد، واذا رأى ان 
وهو  جاهز.  فانا  بالقضاء  لالستعانة  رضورة  مثة 
يف النهاية يقدر السياسة التي يضعها حيال خطة 
انه قادر عىل تحقيق  الفساد، واذا راى  مكافحة 

ذلك من دون القضاء، فهو حر. 

القضاء  حقل  يف  الطويل  مشوارك  خالل  من   ■
ومالية الدولة، هل من املفيد وجود هذه الوزارة؟

□ نعم وجودها مفيد. مثة فرصة لالستفادة منها، 
ويجب ان تستغل يف شكل جدي لتؤيت مثارها.

يف  عنها  االستغناء  يتم  ان  من  خشية  مثة   ■
الحكومات املقبلة؟

□ هناك مسؤولية ملقاة عىل الوزير املعني هنا، 
عىل ان يقدم خطة جدية لتتم متابعتها. مثة كثري 

امامه وكيفام رضب يده سيغرف.

من  يسترشي  االدارات  يف  الغرف  ان  يبدو   ■
العقارية اىل االنرتنت  الدوائر  الواسع، من  الباب 

والكهرباء وغريها؟
□ اينام تريد. اعد الوزير تويني خطته، واذا كان 
يف  حاجة اىل اي امر او استفسار من النيابة العامة 
والوقوف  ملساعدته  استعداد  عىل  نحن  املالية، 

معه الننا يف النهاية فريق عمل واحد.

■ منذ بداية العهد الجديد والكالم ال يتوقف عن 
رضورة تحقيق اصالحات يف املؤسسات. يبدو ان 
مثة مسؤوليات عدة ملقاة عىل االجهزة القضائية؟

□ من جهتي مل يتغري عيل يشء، واقوم باملهامت 
املطلوبة. نحن نعمل من دون صوت وضجيج، مع 
التذكري بأن عدد القضاة واملوظفني يف النيابة املالية 

غري كاف، كنا سبعة قضاة واصبحنا اربعة.

التعدي عىل  يف  امزح"  ال  "انا  قلت  ان  سبق   ■
ما زلت عىل هذا  والخاصة. هل  العامة  االمالك 

االرصار؟
كل  اتساهل.  لن  وعدي،  عند  انا  صحيح،   □
يوم تحصل فيه تعديات يف هذا امللف سنصدر 
قرارات متنعها. تلقيت شكاوى اخريا عن تعديات 
البقاع  البيدر ومناطق اخرى يف  يف منطقة ضهر 
ويف الرصفند والسكسكية وديررسيان يف الجنوب، 
تخلو  ال  وعاليه.  الشوف  يف  بلدات  اىل  اضافة 
الخريطة  طول  عىل  تعديات  وقوع  من  منطقة 

اللبنانية.

■ عىل رغم كل التحذيرات التي تطلقونها وتلويح 
البعض  السلطات املعنية باملحاسبة، هل ما زال 
يقدم عىل مامرسة هذا النوع من  قضم االرايض؟

□ ما زال البعض يقوم بالتعديات، ومثة مناطق 
تبلغ مخافر قوى االمن الداخيل بوقوع تعديات ال 

تصلني تفاصيل عنها.

■ ملاذا ال يرتدع هؤالء؟
مثة  الخصوص.  هذا  يف  اقرص  ال  جهتي  من    □
بيوت مقفلة بالشمع االحمر ومل افكها اىل اليوم، 
رغم تلقي مراجعات عدة، ولن تحل مشكلتها قبل 
ازالة املخالفات. انا ال اتساهل يف هذا املوضوع، 
سياسية  جهات  من  مراجعات  اتلقى  انني  علام 
عدة. يف اختصار، السيايس يقوم بعمله وانا اقوم 

بواجبي. ال شك يف ان عدد املخالفات كبري جدا.

■ هل من تعديات ما زالت تحصل عىل الشاطىء؟
□ اجزم بأن التعديات البحرية توقفت يف العامني 
االخريين بعدما تناولنا هذا امللف. لكن اذا حصل 

اي يشء يتم التحرك عىل الفور.

■ "حيتان الرب" ما زالت ناشطة يف تعدياتها عىل 
اليابسة؟

ناشطة  الحيتان  هذه  زالت  ما  نعم   □
وسنتصدى لها.

رؤساء  استدعاء  من  تتمكن  لن  انك  اعلنت   ■
بلديات ومخاتري للتحقيق قبل حصولك عىل اذن 

من وزير الداخلية؟
والبلديات  الداخلية  وزير  من  اذنا  طلبت   □
اىل  اضافة  مثانية  املخاتري  عدد  قريبا.  وسالتقيه 
اربعة رؤساء بلديات. اما السابقون فقد تم االدعاء 

عليهم من دون الحصول عىل اذن.

الدوائر  يف  العقود  بفوارق  التالعب  ملف   ■
العقارية؟

□ نتابع  هذا املوضوع  وادعينا عىل احد املحامني 
من  ممسوحا  بيع  عقد   90 رسق  الذي  )ح.ن.( 
الدوائر العقارية واختلس 500 مليون لرية، وزّور 
قيام تجارية. اعدنا ارقاما مالية من الفوارق املالية 
اليوم  اىل  السنة  مطلع  من  العقارية  الدوائر  يف 

بنحو 3 مليارات لرية. مثة مئات امللفات االخرى.

ملف االنرتنت مل تنته تفاصيله بعد رغم كل    ■
النيابية  االتصاالت  لجنة  عقدتها  التي  الجلسات 
يعرف  ومل  امللف،  هذا  واكبت  التي  والضجة 

اللبنانيون حصيلتها اىل اليوم؟
□ كنيابة عامة مالية ندرس هذه امللفات ونرسلها 
اىل التحقيق وهذا ما قمت به. تم االدعاء عىل من 
يجب ان ندعي عليهم. اصبحت هذه امللفات عند 
قضاة التحقيق، وتم االدعاء امام القايض املنفرد 

الجزايئ وبدأت الجلسات.

■ ملاذا مل يفكك اىل اليوم لغز عبد املنعم يوسف؟
الرجل  التاريخ سيقول ان هذا  □ ال يوجد لغز. 
ذيك جدا وعصامي، ومل ميد يده اىل املال العام ابدا.

■ يظهر كأنك تعلن براءته قبل اختتام محاكمته؟
□ هذا رأيي يف ملفه، لكنه اهمل يف بعض االماكن 
وحرم الدولة من ارقام مالية، ولهذا السبب ادعت 

عليه.

■ هل طلب منك ترك ملف يوسف النه اصبح يف 
ترصف رئيس الحكومة؟

اعطاين  الحريري  الرئيس سعد  العكس،  □ عىل 
اذنا مبالحقته. وهو االن عند قايض التحقيق االول 

يف بريوت، وسيعاد ملفه ايّل وتنتهي قضيته قبل 
نهاية السنة.

يف  الرشعية  غري  واالرسال  االتصاالت  اعمدة   ■
املناطق هل تم وقفها، وهل ما زالت موجودة؟

□ بحسب معلومايت مل تعد موجودة.

■ تنتظر الئحة من رشكة كهرباء لبنان عن اسامء 
النواب والشخصيات واملؤسسات التي تتخلف عن 

دفع املستحقات املالية. هل تلقيت شيئا؟
□ رمبا ال توجد الئحة جديدة، ومل اتلق جوابا من 
ادارة الرشكة. ساطلب ثانية من املدير العام كامل 
حايك تزويدي اي جديد. اما اللوائح السابقة، فقد 
تم استكاملها  ودفع النواب والشخصيات الفواتري 

املطلوبة منهم.

■ مثة مستحقات كانت مطلوبة من نائب بقاعي، 
اين اصبح ملفه؟

□ ملف هذا النائب اصبح عند القضاء. اقول ان 
جميع االسامء التي وردت يف الالئحة التي تلقيتها 

سددت املطلوب منها.

■ كم بلغ عدد هؤالء؟
□ نحو 14 وزيرا ونائبا.

■ سبق ان قلت ان مكتبك مرّشع امام ناشطي 
املجتمع املدين وهيئاته؟

□ ما زلت عىل هذا املنوال. بعض امللفات اعدوها 
واخرى  االجتامعي  الضامن  مثل  جيدة  بطريقة 
ناقصة. انا يف النهاية مواطن افتش عن الحقيقة. 
مثة هيئات تعمل بطريقة موضوعية وتعد ملفاتها 

باتقان.

■ ال يتوقف حديث السلطة واملجتمع  املدين عن 
محاربة الفساد. ما السبيل اىل الخروج من هذا 

النفق؟
□ اذا مل نتعاون كلنا يف الدولة لن نصل اىل تحقيق 
واذا مل  املعنية،  االجهزة  تلك  انا واحد من  يشء. 
نرفد باملعلومات الصحيحة ال نستطيع العمل، واذا 
مل نعمل بعقل واحد وقلب واحد لن نصل اىل اي 
مكان. الحديث عن تبادل التقصري بني السلطات 
السياسية والقضائية ال ينفع، واال سيبقى الغرف 

ماشيا، وهناك الكثريون من املستفيدين.
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يُعترب مجلس الخدمة املدنية من املوروثات الحميدة التي ولّدها االستقالل الوطني، 
ومحصنة  املواطن  ضامنة حقوق  مؤسسات  عرب  شهاب  فؤاد  الرئيس  عهد  ورسخها 
تعترب موئال  التي  املهمة  الرقابية  املؤسسات  الوطن وتطوره ورقيه. هو من  مسرية 
لكل صاحب كفاية وشهادة جذبته الوظيفة العامة، واراد االنخراط يف اطارها لرفع 

مداميك االدارة ونهضتها

الخدمة  رئاسة مجلس  تعاقبوا عىل  الذين 
املؤسسة مبا تستحق  احاطوا هذه  املدنية 
احدى  عليها  وابقوا  وعناية،  رعاية  من 
منارات الحداثة والتميز اللبناين يف محيطه 
انشاء  اىل  السّباق  كان  لبنان  الن  والعامل، 
يف  تفوقت  بل  ال  تساوت،  مؤسسات 
الدول  يف  مثيالتها  عىل  االحيان  من  كثري 
رئيسة  تحدثت  السياق  هذا  يف  املتطورة. 
عام  الصايغ  فاطمة  القاضية  املجلس 
املحافظة  يف  ارادة  من  املؤسسة  تختزنه 
ومشاريع  العامة  االدارة  مكانة  عىل 

املرتقبة. التطوير 

مجلس  انشاء  من  والدور  الهدف  ما   ■
املدنية؟ الخدمة 

قام  اصالحية  ورشة  ضمن  من  كان   □
الفساد،  ملكافحة  شهاب  فؤاد  الرئيس  بها 
واالطر  املعايري  مرحلة  من  االدارة  ونقل 
مرحلة  اىل  بها،  تتحكم  التي  الشخصانية 
والتنظيمية  القانونية  واالطر  املعايري 
كان  لذلك،  الكفايات.  اصحاب  وتعني 
املوظفني  اختيار  صالحياته  جملة  من 
جهاز  وانشاء  وكفاياتهم،  مؤهالتهم  وفق 
بأوضاع  تتعلق  التي  املعامالت  عىل  رقايب 
مرورا  للمباريات  خضوعه  منذ  املوظف 
احالته  حتى  الوظيفية  اوضاعه  مبراحل 
عىل التقاعد. كان انشاؤه من ضمن اجهزة 
اخرى هي هيئة التفتيش املركزي وديوان 
الذي  العام  التأديبي  واملجلس  املحاسبة 
ضمن  للتأديب،  العليا  الهيئة  اليوم  اصبح 
مراسيم  عرب  صدرت  قانونية  منظومة 

اشرتاعية عام 1959.

رئيسة مجلس الخدمة املدنية: حصانتنا ومناعتنا 
تحول دون أي تدخل سياسي

يف  املدنية  الخدمة  مجلس  اصبح  اين   ■
املنوط  الدور  صعيد  عىل  الحارض  يومنا 

به؟
يف  املحدد  باملجلس  املنوط  الدور   □
 12 تاريخ   114 رقم  االشرتاعي  املرسوم 
الخدمة  مجلس  )انشاء   1959 حزيران 
تاريخ   8337 الرقم  املرسوم  ويف  املدنية(، 
مجلس  )تنظيم   1961 االول  كانون   20
النصوص  سائر  ويف  املدنية(،  الخدمة 
رأي  استطالع  تستوجب  التي  االخرى 
املتعلقة  موافقته  اخذ  او  املجلس  هذا 
انشائه  منذ  انعكس  العامة،  بالوظيفة 
العامة وعىل  االدارة  يومنا هذا عىل  حتى 

ادارة املوارد البرشية وذلك:
-1 من خالل الحرص يف مامرسته صالحياته 
البداء  ترده  التي  املعامالت  صعيد  عىل 
القرارات  تأيت  بحيث  موافقته،  او  رأيه 
ومبدأ  متوافقة  اصدارها  عند  االدارية 
امام  الرشعية تحصينا لها من الطعن فيها 

القضاء، وتفاديا البطالها.
ادارة  عرب  املباريات  اجراء  خالل  من   2-
املباريات  مصلحة  تضم  التي  املوظفني 
مببادئ  نتمسك  بحيث  املجلس،  هذا  يف 
وعىل  املرشحني،  بني  واملساواة  الكفاية 
قاعدة ان لكل لبناين الحق يف تويل الوظيفة 
من  اال  اآلخر  عىل  الحد  ميزة  وال  العامة، 
ينص  ما  وفق  والجدارة  االستحقاق  حيث 
يظهر  الدور  هذا  ان  كام  الدستور.  عليه 
عىل  والتوجيه  االبحاث  ادارة  به  تقوم  مبا 
االدارات  وتوجيه  االداري  التنظيم  صعيد 
العامة عىل وضع هيكليات حديثة ورشيقة 
تؤدي مهمة املرفق العام املناط بكل وزارة 

او مؤسسة عامة او بلدية خاضعة لصالحية 
الخدمة املدنية، او من خالل دور  مجلس 
للخضوع  املوظفني  اختيار  يف  االدارة  هذه 
عىل  لالطالع  الخارج  يف  تدريبية  لدورات 
تجارب الدول املتقدمة، واكتساب الخربات 
التي ميكن املوظف االستفادة منها يف ادائه 

الوظيفي.
لهيكليات  ارتقايب  دور  خالل  من   3-
املوارد  تجديد  اىل  فالحاجة  جديدة. 
تطور  مع  مستمرة  االدارة  يف  البرشية 
تأمني  يستتبع  ما  الوظائف،  مهامت 
عالية  ومهارات  مؤهالت  ذوي  موظفني 
املستقبلية  االحتياجات  وترتيب  ومتنوعة، 

وتلبيتها.

بعد  املجلس  مهامت  اختلفت  هل   ■
عهد  يف  عليه  كانت  عام  الطائف  اتفاق 

الرئيس الراحل فؤاد شهاب؟
الذي  الطائف  باتفاق  تتأثر  املهامت مل   □
بتعديالت دستورية ومل يطل مهامت  جاء 
مجلس الخدمة املدنية املحددة بالقانون. 
نص  عىل  ادخل  ما  املقصود  كان  اذا  اما 
نصت  التي  املوظفني  نظام  من   96 املادة 
من   95 املادة  احكام  تراعى  "ان  عىل 
الدستور". فالفقرة ب من هذه املادة تنص 
عىل التايل: "تلغى قاعدة التمثيل الطائفي 
الوظائف  والكفاية يف  االختصاص  ويعتمد 
العسكرية  واملؤسسات  والقضاء  العامة 
واملختلطة  العامة  واملؤسسات  واالمنية 
باستثناء  الوطني  الوفاق  ملقتضيات  وفقا 
يعادل  ما  ويف  فيها  االوىل  الفئة  وظائف 
الوظائف  هذه  وتكون  فيها،  االوىل  الفئة 
مناصفة بني املسيحيني واملسلمني من دون 
تخصيص اية وظيفة الية طائفة مع التقيد 

مببدأي االختصاص والكفاية".

املدنية  الخدمة  مجلس  زال  ما  هل   ■
يحتكم اىل املعايري ذاتها؟

التمسك  يف  ثابتا  يزال  ال  املجلس   □
من  املستقاة  واملبادئ  والقواعد  باملعايري 
كانت  اذا  واالنظمة.  والقوانني  الدستور 
مفهوم  تطور  فرضها  معايري  من  هناك 
البرشي  العنرص  وتطوير  الحديثة  االدارة 
ابقائها  عىل  حريص  املجلس  فان  فيها، 
ضمن االطر القانونية، وهذه املعايري التي 
ابقته بعيدا من اي  التي  بها هي  تتمسك 

تجاذب او ضغط او تأثري.

املجلس عىل  وظيفة  لنا  كيف ترشحني   ■
صعيد اجراء املباريات وملء الشواغر؟

املباريات  صعيد  عىل  املجلس  وظيفة   □

واالنظمة  القوانني  تحددها  الشواغر  وملء 
العام  والنظام  املوظفني  نظام  سيام  ال 
االدارة  انطالقا من  تبدأ  بحيث  للمباريات، 
يف  البلدية  او  العامة  املؤسسة  او  العامة 
لديها،  الشواغر  مبلء  ارادتها  عن  التعبري 
يحال  الذي  الطلب  املختص  الوزير  فيقدم 
تعمد  التي  والتوجيه  االبحاث  ادارة  عىل 
اىل التحقق من الحاجة عرب مراقبيها الذين 
املؤسسة  او  العامة  االدارة  اىل  ينتقلون 
دراستها  تضع  ثم  ومن  البلدية،  او  العامة 
التي  واملهامت  للوظائف  الفعلية  بالحاجة 
يحال  ثم  مللئها،  مباراة  اجراء  تستوجب 
امللف عرب االدارة اىل مجلس الوزراء حيث 
املوافقة يجب ان تكون متزامنة مع تأمني 
ايداع  وعند  التوظيف.  لهذا  اعتامدات 
ورغبة  الوزراء  مجلس  موافقة  املجلس 
يصبح  التعيني  اجراءات  امتام  يف  الوزير 
مجلس الخدمة املدنية املرجع الوحيد الذي 
املباريات،  اجراءات  االنطالق يف  اليه  يعود 
فيعمد اىل وضع رشوط االشرتاك يف املباراة، 
نظاما  ويضع  االدارة،  مندوب  اىل  ويستمع 
وسائل  يف  املباراة  اجراء  عن  يعلن  ثم  لها، 
االعالم مع الرشوط وتاريخ ومكان االجراء 
وتاريخ اعالن النتائج، ثم تشكل لجنة لكل 
مباراة مؤلفة من ذوي الخربة واالختصاص 
لطرح االسئلة والتصحيح يف مبنى املجلس، 
بني  واملساواة  الشفافية  معايري  وفق 
االدارة  رفد  يؤمن  نحو  وعىل  املرشحني، 
الخدمة  الداء  واملؤهلة  الكفية  بالعنارص 
ومهامت  يتوافق  عال  مستوى  عىل  العامة 
املطلوبة مبن  والكفايات  املطلوبة  الوظيفة 
عىل  تجرى  املباريات  ان  علام  يشغلها. 
الفئة  اما  دون.  وما  الثالثة  الفئة  صعيد 
الثانية فيتم ملء الشواغر منها عرب الرتفيع 
من موظفي الفئة الثالثة املستوفني رشوط 

الرتفيع املنصوص عليها يف نظام املوظفني.

حسم  مهمة  اسناد  االمكان  يف  هل   ■
مجلس  اىل  االوىل  الفئة  يف  التعيينات 

املدنية؟ الخدمة 
احكام  ترعاها  االوىل  الفئة  يف  التعيني   □
بني  من  املوظفني  نظام  من   12 املادة 

تتم  ان  وميكن  الثانية،  الفئة  موظفي 

رئيسة مجلس الخدمة املدنية القاضية فاطمة الصايغ.

داود رمال
aborami20@hotmail.com

مقابلة

فساد  ظواهر  من  االدارة  اعرتى  ما  لكل  املجدي  الحل  ان  الصايغ  فاطمة  القاضية  ترى 
والطائفية  السياسة  عن  تحييدها  يف  "يكمن  العام  القطاع  يف  البرشية  املوارد  طاولت 
ستار  تحت  الوظيفي  واالداء  الوظائف  تويل  عىل  تأثريها  وابعاد  واملناطقية،  والحزبية 
وتحول  تحميه  مناعة  واكسابه  املوظف  وتحصني  واملناطق،  واالحزاب  الطوائف  حقوق 
دون الخضوع للتدخل او التأثري عليه، بحيث تأيت اعامله وقراراته خاضعة لحكم القانون 
البالد مع  من دون غريه من االعتبارات، علنا بذلك، يف مناخ سيايس واجتامعي تعيشه 
بني  مفقودة  باتت  ثقة  ونستعيد  ننشده،  اداري  اصالح  نحقق جزءا من  الجديد،  العهد 

املواطن والدولة".

تحييد االدارة عن السياسة والطائفية

ال يزال مجلس الخدمة 
باملبادئ  املدنية متمسكا 

املستقاة من الدستور 

الحاجة قائمة الى تعديل 
النصوص التي ترعى 

مهمات املجلس ودوره 
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استثنائيا من خارج املالك االداري العام 
املدنية  الخدمة  بعد استطالع رأي مجلس 
من  الشاغرة  الوظائف  يف  الثلث  بنسبة 
الفئة  يف  التعيني  ترعى  كام  االوىل.  الفئة 
مبوجب  الوزراء  مجلس  اقرها  آلية  االوىل 
 ،2010 نيسان   12 تاريخ   28 رقم  القرار 
الوزير  من  مؤلفة  لجنة  تتوىل  حيث 
املختص ومن رئيس مجلس الخدمة املدنية 
ومن وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية، 
املدنية  الخدمة  مقابالت يف مجلس  اجراء 
مع املرشحني املستوفني الرشوط القانونية، 
ويتم رفع ثالثة اسامء اىل مجلس الوزراء. 
حتى   2010 عام  اقرارها  منذ  اآللية  هذه 
اختيار  لجهة  نجاحها  اثبتت  هذا،  يومنا 
هذه  اىل  وجدارة  كفاية  املرشحني  افضل 
يف  العامة.  االدارة  يف  القيادية  الوظيفة 
يف  التعيينات  هذه  ان  االحوال  مطلق 
مجلس  لرقابة  خاضعة  تبقى  االوىل  الفئة 
الرشوط  توافر  لجهة  املدنية  الخدمة 

للتعيني. القانونية 

سلم  تحديد  يف  دور  للمجلس  هل   ■
الرتب والرواتب يف القطاع العام؟

العامة،  الوظيفة  عىل  ائتامنه  بحكم   □
العنرص  تعزيز  باهمية  اقتناعنا  اىل  ونظرا 
ادائه  مستوى  ورفع  االدارة،  يف  البرشي 

صالحياته  وبحكم  املجلس  يرى  وانتاجيته، 
سلم  تحديد  يف  دورا  له  ان  االستشارية، 
من  انطالقا  العام  للقطاع  والرواتب  الرتب 
واجتامعية  علمية  معايري  اعتامد  وجوب 
الرواتب  هذه  تطور  كيفية  تحدد  وآلية 
سلسلة  واقرار  املعيشية،  االوضاع  لتالئم 
يلبي  راتبا  للموظف  تؤمن  ورواتب  رتب 
حاجاته ومينعه من القيام باعامل تحط من 
كرامة الوظيفة او تيسء اليها، ومن تقايض 
الدخل  تدين  بحجة  واكراميات  رشاوى 
الفردي. كام يضمن اقرارها تفعيل املساءلة 
اصحاب  استقطاب  ويساهم يف  واملحاسبة، 

الكفايات للدخول اىل الوظيفة العامة.

مهامت  توسيع  اىل  حاجة  من  هل   ■
املجلس ودوره وكادره؟ 

التي  النصوص  لتعديل  قامئة  الحاجة   □
وهيكليته،  ودوره  املجلس  مهامت  ترعى 
مجلس  امام  عالق  قانون  مرشوع  ومثة 
وهيكليته  املجلس  مهامت  يتناول  النواب 
مفهوم  يفرضه  الذي  التطور  مع  متاشيا 
االدارة الحديثة، ال سيام عىل صعيد املوارد 
البرشية، واعتامد املكننة يف عمل املجلس 
الدولة  بدأت  التي  االنطالقة  مع  متاشيا 
االلكرتونية"،  "الحكومة  وهي  باعتامدها 
وسائر  االدارات  جميع  عىل  وتعميمها 
اعادة  خالل  من  العام  القطاع  اجهزة 
املعلوماتية،  التحتية  البنية  تكوين 
وتوحيدها،  االدارية  االجراءات  وتبسيط 
وانشاء الشباك املوحد، وتقديم املعامالت 
وذلك  االلكرتونية،  الطرق  عرب  ومتابعتها 
القصوى،  بالرسعة  للمعامالت  انجازا 
للمساومة  املواطن  لتعريض  وتجنبا 
يقتيض  كام  النفوذ.  واستغالل  والوساطة 
ال  التعيني  رشوط  عىل  تعديالت  ادخال 
للدولة  بعد ظهور مهامت مستجدة  سيام 
واالتصاالت  كالنفط  عدة  قطاعات  يف 
املؤهالت  تعد  مل  بحيث  وغريها،  والبيئة 
املطلوبة كرشط للتعيني تتالءم مع مهامت 
والكفايات  الوظائف  هذه  ومسؤوليات 

املطلوبة يف شاغليها.

كل  خص  ما  يف  السياسة  تقف  اين   ■
املدنية  الخدمة  مجلس  بعمل  يتعلق  ما 

ومهامته؟
استقالل  من  املجلس  به  يتمتع  ما   □
تعرض  التي  للمعامالت  دراسته  يف  وتجرد 
يجريها  التي  املباريات  خالل  من  او  عليه، 
التي  هي  التعيينات،  يف  الشواغر  مللء 
اي  دون  تحول  ومناعة  حصانة  تكسبه 
من  محاولة  واي  عمله،  يف  سيايس  تدخل 
مبنطق  تجابه  نفوذ  صاحب  او  سيايس  اي 
البحتة وموقع  القانونية  االعتبارات  تحكمه 
عليها  حافظ  التي  ومسريته  املجلس  هذا 
حافظ  كام  رئاسته،  عىل  تعاقب  من  كل 
مبناقبية  يتمتعون  الذين  موظفوه  عليها 
عالية تجعل منهم القدوة التي يحتذى بها. 
ابعاد  كان حريص عىل  تسلمي مهاميت  منذ 

املجلس عن اي تدخل او تجاذب سيايس.

وظيفة املجلس على 
صعيد املباريات وملء 

الشواغر تحددها القوانني 

هنا تقف السياسة عند الباب وال تدخل.
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يعترب لبنان بلد حوار دائم، يختزن جوهر وجوده املتوقف عىل هذه الحالة الفريدة 
الراحل  البابا  الرسويل  االرشاد  والرسالة" كام طّوبه يف  الدور  اىل "وطن  التي رفعته 
البلد  اىل  الديني كان فال خري، ويف آن آخر جلب  التعدد  الثاين. هذا  يوحنا بولس 

اطامعا تحاول استهدافه كونه يتعارض مع توجهات الطامعني 

االرادات  تضافر  لبنان،  فرادة  من  يعزز  ما 
مؤسسات  عرب  تشكلت  التي  الداخلية 
عليها  القامئون  وكرّس  وجمعيات، 
سبيل  يف  حياتهم  اطارها  يف  واملشتغلون 
تعميق الحوار بني االديان والثقافات، بعدما 
توجهات  املعمورة  مساحة  عىل  سادت 
تدفع يف اتجاه صدام الحضارات والثقافات 
العاملة  البارزة  الشخصيات  من  واالديان. 
الرابطة  الحوار رئيس  دوما عىل خط خيار 
التحاد  العام  واالمني  لبنان  يف  الرسيانية 
العام  واالمني  املسيحية  اللبنانية  الرابطات 
االسبق  واالمني  املرشقي  املسيحي  للقاء 
حبيب  املحامي  العاملي  الرسياين  لالتحاد 
الجمهورية  رئيس  اليه  اوكل  الذي  افرام 
ميشال عون دورا اساسيا يف مسألة الحوار 

بني االديان.

"جوهر النظام حوار الحياة الواحدة وأكثر"
أفرام: الرئيس يدرك معنى النموذج والرسالة

بني  الحوار  معه  تناولت  العام"  "االمن 
الدور  واهمية  واملرشق،  لبنان  يف  االديان 

الذي يقوم به يف الوقت الحارض.

العهد  معاونة  يف  تساهمون  كيف   ■
الجديد يف الحوار بني االديان؟

□ عهد العامد ميشال عون فرصة تاريخية 
خط   عىل  لوطن  ورؤية  دور  انتاج  العادة 
تسقط  تحرتق،  منطقة  يف  مخيف  زالزل 
فيها  وتتصاعد  حدود،  وتلغى  انظمة  فيها 
انها  حتى  والدولية  االقليمية  التدخالت 
عهد  عاملية.  حرب  شبه  يف  مفتوحة  ساحة 
دقيق  ووعي  تفاهامت  نتاج  عون  العامد 
الداخلية  الحرتقات  زمن  ان  اىل  داخيل 
يجب ان ينتهي، وقيام دولة قانون وعدالة 
بعيون  فنحن،  واال  املبتدأ،  هو  ومساواة 

كل  جوهر  خراب.  اىل  ذاهبون  مفتوحة، 
بل  االديان،  بني  الحوار  ليس  النظام  هذا 
يف  املشاركة  واكرث،  الواحدة  الحياة  حوار 
صناعة القرار الوطني واملساواة. انا، بكل ما 
لدي، اضع نفيس يف ترصف العهد وفخامته، 
امينا  لبنان،  يف  الرسيانية  للرابطة  رئيسا 
املسيحية،  اللبنانية  الرابطات  التحاد  عاما 
امينا اسبق لالتحاد الرسياين العاملي، وامينا 

عاما للقاء املسيحي املرشقي.

طريق  خارطة  وضع  صدد  يف  انتم  هل   ■
لرتجمة افكار رئيس الجمهورية عىل صعيد 

الثقايف والحضاري؟ التفاعل 
لحوار  دامئا  مركزا  لبنان  يكون  ان   □
فكرة  هو  واالديان،  والثقافات  الحضارات 
كل  وبعد  الذي   فخامته  عند  وتوجه 
النموذج  معنى  بعمق  يدرك  النضال،  هذا 
العهد جواب  لبنان يف عقل سيد  والرسالة. 
نحيا  كيف  العامل  يف  هاجسا  صار  لسؤال 
واالثنيات  القوميات  تتفاعل  كيف  معا؟ 
الواحد؟  الوطن  ضمن  والطوائف  واالديان 
نحن  واننا  مثاليا،  ليس  نظامنا  ان  صحيح 
لكننا  وقوتلنا،  وقتلنا  اقتتلنا  عانينا،  ايضا 
والعرب، وحافظنا  تعلمنا دروسنا  االقل  عىل 
السلطة،  وتبادل  الحريات  رونق  عىل 
والضمري  بالفكر  ابعادها  بكل  الحريات 

والدين.

لخارطة  العريضة  الخطوط  هي  ما   ■
الطريق هذه كون الرئيس عون هو الزعيم 

املسيحي العريب املرشقي االول؟
اللبنانيني،  بوحدة  برّش  الرئيس  العامد   □
متوز  عدوان  يف  الوطني  الجريء  وموقفه 
كل  مع  لبناين  انا  املدوية.  الرصخة  كان 
لبناين. وهو الرئيس الذي ارص عىل عالقات 
يف  القمة  مؤمتر  يف  وكلمته  العربية  لبنان 
الرئيس  وهو  واسعا.  اعجابا  نالت  عامن 

مكون  اي  يشعر  ان  برفض  تشبث  الذي 
عىل  وشدد  واالقصاء  بالتهميش  لبناين 
اعاد  الذي  الرئيس  وهو  الصحيح،  التمثيل 
املرشقية،  جذورهم  اىل  مسيحييه  بوصلة 
ولدت  املسيحية  الن  وهويتهم،  تراثهم  اىل 
هنا،  وتفاعلها  هنا،  املقدسة  وارضها  هنا، 
وهي ال تنتظر حاميات دولية وال تدخالت 
مع  وشهادتها  دورها  عىل  ترص  بل  غربية، 

كل مواطنيها هنا.

االديان  بني  الحوار  رواد  من  انتم   ■
حتى  حققتم  ماذا  والحضارات،  والثقافات 

يومنا الحارض؟
ر يل ان اشارك يف عرشات املؤمترات،  □ قدِّ
امللك  الرشيفني  الحرمني  خادم  مبادرة  من 
الدوحة  مركز  اىل  مدريد،  يف  الله  عبد 
جامعة  اىل  االديان،  بني  للحوار  الدويل 
الرشيف،  االزهر  اىل  تونس،  يف  الزيتونة 
اىل  اسطنبول،  اىل  دمشق،  اىل  بغداد،  اىل 
والفرنسية  واالملانية  االمريكية،  الجامعات 
القيم  همها  عاملية  نخب  مع  والهولندية، 
واملبادئ والسالم. ال شك يف ان هناك وعيا 
املستقبل،  الحوار يف تكوين  متجددا ملوقع 
الحوار  ان  الغد.  صناعة  يف  االديان  ولدور 
عقيمة،  محارضات  وال  جامدا،  شيئا  ليس 
من  حول  جداال  وال  اكادميية،  غرغرة  وال 
توق  جوهره  يف  انه  الصحيح.  الدين  هو 
والتعدد  والتنوع  الوجود  معنى  فهم  اىل 
كل  واحرتام  اولية،  قيمة  االنسان  واحرتام 
لردم  جرس  انه  دين.  وكل  عرق  وكل  لون 
ان  والحروب.  املشكالت  وترسبات  االحقاد 
خالفاتنا  ندير  كيف  نتعلم  ان  هو  الحوار 
واالختالف، اىل حد االميان ان االخر هو انا.

الجنون  ظل  يف  الحوار  هذا  اصبح  اين   ■
التوجهات  خالل  من  املنطقة  رضب  الذي 

االرهابية؟ الظالمية 
فهم خاطئ  االيت من  الجنون  ل  فعَّ لقد   □
وتفسري  سودا،  رايات  يرفع  الذي  للدين 
يف  رضب  الذي  واالرهاب  آليات،  مشّوه 
ما  اسباب  يف  الغوص  رضورة  عاصمة،  كل 
بالسالح  ليس  محاربته  كيفية  ويف  يجري، 

ذلك  قبل  بل  فقط،  واالمن  والجيوش 
الجامع  يف  املنزل،  يف  املدرسة،   يف  بالفكر، 
ويف االعالم. ان الظالميني ليسوا فئة مضللة 
فحسب، بل هم ادوات ايضا يف لعبة امم. 
فئات  تدعمهم  واجهزة،  انظمة  تالعبهم 
ضد فئات. هم بذلك شياطني، غب الطلب. 
والدراسات  والندوات  االسئلة  كرثت  لقد 
فرق  ال  ينترش.  عاملي  وباء  انه  واالبحاث. 
يفجر  او  لندن،  يف  سياحا  يدهس  من  بني 
او  بريوت،  يف  حيَّا  او  بطرسربغ،  يف  قطارا 
حسينية يف باكستان، او كنيسة يف القاهرة.

مجال  يف  وخارجيا  داخليا  تنشطون   ■
وعىل  لبنان  يف  الحوار  عن  ماذا  الحوار. 

صعيد املرشق؟
□ ما نقدمه يف لبنان ليس اننا نتحاور، بل 
يف  "ان  احبها  مقولة  هناك  معا.  نحيا  اننا 
ويف  االسالم،  من  شيئا  لبناين  مسيحي  كل 
يف  املسيحية".  من  شيئا  لبناين  مسلم  كل 
عند مسلمني  يحيون  العامل، مسيحيون  كل 
او  سوريا  او  مرص  يف  كام  مسلم  بلد  اي 
العراق او االردن، او مسلمون يحيون عند 
مثل  مسيحي  طابع  له  بلد  اي  مسيحيني 
لبنان  يف  فقط  امريكا.  او  انكلرتا  او  فرنسا 
يف  معا  نحيا  كلنا  احد.  عند  يحيا  احد  ال 
ويف  الوزراء  مجلس  يف  املناصفة  لبنان. 
القرار  صناعة  يف  املشاركة  النواب،  مجلس 
الوطني، هو ما مييز لبنان امليثاق. اي ارادة 

هذا  ومساواة.  وحرية  بكرامة  معا  العيش 
هو الثابت. اما املتحرك فهو صيغة امليثاق 
التي كانت تسمى صيغة 43، واالن صيغة 
او  غدا  تتحول  ورمبا  الطائف،  دستور  او 

تتعدل.

يف  به  تقومون  الذي  الدور  اهمية  ما   ■
مكونات  اصاب  ما  ظل  يف  الحارض  الوقت 

املرشق الدينية من تهجري وقتل وتدمري؟
يف  املسيحي  الحضور  قضية  احمل  انا   □
الرشق. كتايب "مسيحيو الرشق: خيار البقاء 
ومحارضات.  نضال  نتاج  الرجاء"  وارادة 
يتعرضون  الرشق  مسيحيي  ان  املخيف 
ارضهم  من  ويقتلعون  بطيئة  البادة 
واخواته  "داعش"  طاعون  ان  وقراهم. 
والتفجري  والذبح  املتلفز  القتل  وصور 
املطرانني  وخطف  التاريخ  حتى  ورفض 
اليازجي وابراهيم  من دون اثر لهام، ومن 
هاللني  هنا  افتح  عنهام.  اخبار  اي  دون 
لالمن  العام  للمدير  الجبارة  بالجهود  ألنّوه 
واكب  الذي  ابراهيم  عباس  اللواء  العام 
وحاول  االول،  اليوم  منذ  هذه  قضيتنا 
املطرانني  عودة  واعتبار  املساعدة  جاهدا 
جنودنا  كعودة  متاما  بامتياز  وطنية  قضية 
بغصة، عىل  اقول  ويالالسف،  لكن  االرسى. 
مسيحييه.  من  الرشق  سيفرغ  املنوال  هذا 
وطريقة  وجوار  بانظمة  مفقودة  الثقة 
هنا،  اقول  والنزوح.  التهجري  معالجة 
احد يعي  واتهام علني، ال  برصاحة مطلقة 
لسنا  املرشقيني.  املسيحيني  اقتالع  خطورة 
اقول  نفسها  بالرصاحة  مصالح.  وال  نفطا 
وخالفاته،  دمه  يف  الغارق  العريب  للعامل  
عن  والتاريخ  الله  امام  مسؤولون  انتم 
يكفي  ال  املرشقي.  املسيحي  الحضور  هذا 
وقفة  املطلوب  استنكار.  بيان  وال  ادانة 
كل  اىل  الثقة  تعيد  رسيعة  وتدابري  ضمري 
مواطن بان زمن التهجري وىّل، وان "داعش" 
والكراهية  الحقد  خطاب  وان  عليه،  قيض 
اذا  اىت.  قد  املواطنة  زمن  وان  انتهى،  قد 
قادرين  غري  واملسلمون  املسيحيون  كان 
عىل العيش معا يف سوريا والعراق، فكيف 

سيعيشون معا يف فرنسا واملانيا واوروبا؟

رئيس الرابطة الرسيانية واالمني العام التحاد الرابطات اللبنانية املسيحية حبيب افرام.

داود رمال

ما نقدمه في لبنان
ليس اننا نتحاور، 
بل اننا نحيا معا

لدينا عثرات مذهلة 
في نظامنا واحزابنا 

ومؤسساتنا وعشائرنا 

مقابلة
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■ الرئيس العامد ميشال عون اعلن ان 
لحوار  عامليا  مركزا  جعله  سيطلب  لبنان 
الجهود  عن  لديكم  ماذا  الحضارات. 

لتحقيق هذا االمر؟
□ الرئيس العامد عون له بصامته يف تاريخ 
االمم  مواكبة  عرب  وهو  الحديث.  لبنان 
دامئا  عامليا  مركزا  بلبنان  واعرتافها  املتحدة 
كرَّس  يكون  واالديان  الحضارات  لحوار 
يف  ونضال  انجاز  وهذا  رسالته.  للوطن 
مسرية عطاء. يف كل لقاءايت، يسألنا الغرب 
ان  كيف تحيون معا؟ نحن، وان من دون 
ال  انا  ذاتنا.  يف  مدرسة  ذلك،  قيمة  نعرف 
اعرف  الصغرية،  السياسة  يف  هنا  اتكلم 
ويف  نظامنا  يف  مذهلة  عرثات  لدينا  ان 
وتوريثنا  وعشائرنا  احزابنا  ويف  مامرساتنا 
ومؤسساتنا وفسادنا، كل هذا يف حاجة اىل 
ورش اصالح. انا هنا اغوص يف فقه مفهوم 
الحياة جنبا اىل جنب يف دولة مدنية تحرتم 
وليس  والعقائد.  واالديان  الطوائف  كل 
لها ال دين وال طائفة خاصة، حيث يشعر 
درجة  بانه  مواطن  كل  يشعر  ان  ويجب 
املسلم  ايضا،  املؤمن  وغري  املؤمن  خاصة. 

وما  طوائفه،  بكل  واملسيحي  مذاهبه  بكل 
اعرتاف الدولة بـ18 طائفة رسميا اال صورة 
للبهايئ  حتى  لكن  الفسيفساء.  هذه  عن 
لالكراد  الحقوق. حتى  كل  به  املعرتف  غري 
االعرتاف  الن   - كقومية  بهم  املعرتف  غري 
الحقوق.  كل    - فقط  للطوائف  لبنان  يف 
عىل  الحفاظ  ضمن  علينا  ما،  بطريقة 
بني  املواطنني،  بني  التمييز  وقف  التنوع 
طوائف  بسمنة،  وطوائف  بزيت  طوائف 
لها حقوق رئاسات، وطوائف ال تحلم بها. 
وصمة  النه  يتوقف  ان  يجب  التمييز  هذا 

عار يف نظامنا.

املنطقة  مبستقبل  متفائل  انت  هل   ■
لجهة الحفاظ عىل تنوعها كملتقى لالديان 

والحضارات؟
□ نحن امام تحد. اما يستمر هذا الضياع، 
العامل  ويغوص  رؤية،  وال  قيادة،  بال  عامليا 
القضية  وتبقى  التفتت،  يف  اكرث  العريب 
النازحون  وينترش  حل،  بال  الفلسطينية 
يف  كلنا  نتعملق  او  الخرائط،  وتتغري 
مهزلة  توقف  صلبة  وارادة  فكرية  نهضة 

االرهابيني وتقيض عليها. 
انهاء  من  االخرية  املرحلة  يف  اننا  اظن 
ومساحات،  مدن  عىل  االرهاب  سيطرة 
كيف  "داعش"؟  بعد  ما  سؤال  يف  لكننا 
نؤمن  كيف  البعض؟  بعضنا  عىل  نحافظ 
نبقى معا. هذا عامل متنوع  ان  بان قدرنا 
من  اكرث  لكن  دولة   200 فيه  بامتياز، 
ستة االف قومية ولغة. هذا رشق متنوع 
نحن  فهل  ومذهبيا،  ودينيا  قوميا  بامتياز 
او  واحة  نجعله  بأن  التحدي  قدر  عىل 
ثقافة  بني  رصاع  انه  جهنم؟  يف  نستمر 
القبور وثقافة الحياة ونحن نستحق دامئا 

حياة افضل.

انوه بالجهود الجبارة
للواء ابراهيم العتباره 

عودة املطرانني 
قضية وطنية
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ال يحب اللبنانيون املخارج الهادئة والطبيعية لالزمات، وال يحبذون الخالصات 
الباردة والحلول الباهتة للمشاكل الساخنة. دامئا يلعبون وقتا اضافيا ويلجأون 
الحبال وعض االصابع. وغالبا ما يتوسلون  الجزاء يف مباريات شد  اىل رضبات 

مقولة "اشتدي ازمة تنفرجي" واحيانا انفجري

ملهاة االنتخابات: 
برملان قادر على التمديد، عاجز عن التجديد!

ازمة قانون االنتخاب او ازمات قوانني االنتخاب 
ليست وليدة االشهر او السنوات املاضية، بل هي 
تراكم خالفات ومشاحنات وتوترات بدأت منذ ما 
قبل االستقرار عندما قرر ايوب ثابت عام 1943 
ارشاك املغرتبني يف االنتخابات. عددهم كان يقدر 
آنذاك بـ160 الفا موزعني بني الربازيل والواليات 
املتحدة واوسرتاليا وبضع دول. غني عن القول ان 
غالبيتهم كانت من املسيحيني. استفز طرح ثابت 
املسلمني. رفضوه وتصدوا له. استقال وجاء برتو 
طراد. هدأت االحوال ومل تنقشع االجواء نهائيا 

منذ ذاك الحني.
االحجام  لرصاع  ترجمة  االنتخابات  قانون  ازمة 
وانعكاس لحرب املواقع واستمرار ملعضلة النظام 
تسوية  بني  عاما   150 من  تنّقل  الذي  اللبناين 
متحركة  التسوية  هناك.  من  وصفقة  هنا  من 
لبنان  يعرف  ثابت. من عقود طويلة مل  والحل 

تقرير
جورج ياسمني

georgesyasmine@hotmail.com

 1943 ميثاق  يف  عليها  حصل  التي  الجمهورية 
ومل يقدم البديل. كان انعكاسا موضوعيا وواقعيا 

ملوازين القوى بعد الحرب اللبنانية.
منذ الطائف مل يشهد لبنان االستقرار السيايس 
من  متقطعة  بفرتات  َنِعَم  كان  وإن  املنشود، 
االستقرار االمني والنمو االقتصادي الخجول. مل 
يستطع الطائف اقامة هيكلية سياسية متينة، 
وال حقق عملية اصالحية يتم يف اطارها تحديد 
اطار  يف  املؤسساتية  واالختصاصات  االدوار 

النظام السيايس.
منفذوه  يرد  مل  )او  االتفاق  هذا  يستطع  مل 
طريق  من  املساواة  اقرار  عليه(  واالوصياء 
املواطنة  اسس  عىل  الناس  بحقوق  االعرتاف 
للمشاكل  التصدي  اىل  يتوصل  ومل  واملساواة، 
السياسية واالقتصادية واالجتامعية، وال التكيف 

مع املتغريات الحاصلة يف االقليم واملحيط.
حتى الساعة مل ُيطبق الطائف ما ورد يف بنوده 
من االنتخابات النيابية والتقسيامت االدارية، ال 
بل التف املترضرون عليها وتحايل املتنكرون عىل 

روحيتها.
النظام  اىل  واالنتامء  الهوية  ازمة  نعاين  زلنا  ما 
الناس  قبول  عدم  يف  الرشعية  وازمة  السيايس، 
النظام  عليها  ُيقدم  التي  والقوانني  للترشيعات 
ازمة  زالت  وما  الطائف،  من  املنبثق  السيايس 
استبعاد  جراء  بقوة  وناتئة  ماثلة  املشاركة 
ويجدد  يشارك  ان  يجب  وإقصاء من  وتهميش 

ويؤثر يف مراحل صنع القرار اللبناين.
االخطر هو ازمة النفوذ والهيمنة واملتمثلة بوجود 
كارتل الفساد وكونسورتيوم االفساد الذي يتحكم 

مبفاصل املال واالعامل والصفقات والرثوات.
قام "لبنان الكبري" رغم ارادة فريق لبناين، فقاطع 

وشاغب وتظاهر ولجأ اىل اعامل عنف يف بعض 
االحيان. استمر الوضع السلبي حتى عام 1943 
عندما متت التسوية التاريخية بني رجلني ووقفت 
ميثاق  عىل  وتعاهدا  وراءهام،  كبريتان  طائفتان 
فك االشتباك وازاحة الخناق عن اعناق التائقني اىل 
وطن يجمع اللبنانيني مسيحيني ومسلمني. تعرض 
اللبنانيني  لكن   ،1958 عام  قوية  لخضة  امليثاق 
وجروح  وندوب  جانبية  خسائر  مع  تجاوزوها 
تركت آثارها عىل عالقات بعضهم ببعض، من دون 
أن ينهار امليثاق، واستمرت االعجوبة اللبنانية يف 

ابتداع اسباب البقاء والتمسك بعالمات الرجاء.
الرؤساء  قياس  عىل  املفصلة  االنتخاب  قوانني 
كانت احد اسباب ثورة بيضاء عام 1952 وثورة 
للحقيقة  امينني  نكون  )يك   1958 عام  حمراء 
والتاريخ بالقول ان اسبابا اخرى ايضا كانت وراء 

"الثورتني"(.
القانون االكرث شهرة )كام سيتبني اليوم( هو قانون 
برملانات 1960 و1964 و1968 و1972  الستني. 
جاءت بنوابها عىل اساسه. بقي نواب دورة 1972 
قرابة عقدين وبدأ عرص الطائف بعدها، وعهود 
التالعب بالقوانني وقلب املوازين. قوانني وصاية 

وفرمانات والية وبقي الليل من دون نهاية.
مل يتسَن للنواب منذ اكرث من 3 عقود أن ينفذوا 

سن  او  الترشيع  كان  كنواب.  منهم  املطلوب 
القوانني احيانا ترفا ال لزوم له، واصبحت وظيفة 
الرقابة عىل انشطة السلطة التنفيذية غري ذات 
جدوى ألن السلطة التنفيذية متاهت بالترشيعية 
عندما اصبحت الكتل النيابية يف الحكومة، وغابت 

املعارضة واملواالة واصبحت الحكومة "موارضة".
بتنوير  قام  النيايب  املجلس  ان  يوما  نسمع  مل 
النظام  اطار  يف  يجري  عام  سياسيا  العام  الرأي 
عن  التعبري  يف  فعال  وظيفته  ادى  وال  السيايس 
قطاعات ورشائح ومكونات الشعب. واالهم انه 
االحيان يف  غالب  كان يف  بل  بالتقايض،  يقم  مل 
الرتايض.  صف  يف  كثرية  واحيانا  التغايض  موقع 
لكن االخطر ان العمل النيايب عندنا مل يسع اىل 
خلق قيادات سياسية جديدة نخبوية شبابية، بل 
كان دأبه يف غالب االحيان حراسة القديم ووراثة 

االجداد واآلباء.
لبنان تستمد رشعيتها  السياسية يف  السلطة  ان 
وهو  الشعب،  تأييد  من  الدستور(  اىل  )استنادا 

تأييد من جانب واحد كام يبدو.
النتيجة ان الناس يدعمون املرشحني ويحملونهم 
اصبحوا  فيقوم هؤالء وقد  الربملانية،  الندوة  اىل 
ومتديد  واليتهم  وتأبيد  انفسهم  بتأييد  نوابا 

وكالتهم. هل هذا ما يحصل اليوم؟
ومراجع  اللبنانية  االحداث  موثقو  يجمع 
مرموقون  ومؤلفون  وصحافيون  سياسية 
لبنانيون واجانب عىل أنها مدبرة ومعدة باتقان 
واحرتاف استخبارايت عال، لتصل اىل هدفها االول 
وهو اشعال الحرب يف لبنان وغايتها االساسية، 
وازدهاره  باقتصاده  البلد  هذا  تدمري  وهي 

وتعايشه ووحدته وفرادته يف املنطقة.
الطائف  مدينة  يف  اللبنانية  الحرب  انتهت 
السعودية عام 1989، لكنها لفظت آخر حممها 
بحرب مسيحية كان معربا الزاميا لهذا الطائف يك 

يتمكن من العبور اىل بعبدا.
بيكو  وسايكس  الكبري"  "لبنان  يف  القصة  بدأت 
عىل  سنوات   6 بعد  اليوم  عام.  مئة  واستمرت 
الحرب السورية يتحدثون عن قانون انتخاب يف 
لبنان وصناديق اقرتاع، يف وقت تتدفق صناديق 
السود  الصناديق  وترمي  املنطقة  عىل  الذخرية 
اموالها لتمويل املوت وتجفيف مصادر االستقرار 
وغاز  نفط  وحروب  جديدة،  يالطا  انتظار  يف 
اللبناين  النيايب  للمجلس  عدة  وسنني  مديدة، 

القادر عىل التمديد والعاجز عن التجديد.

الصناديق السود في 
املنطقة تمّول املوت 

وتجفف مصادر االستقرار

ازمة قانون االنتخاب انعكاس الزمة النظام ومعضلة االحجام.

مل يتسَن للنواب منذ اكرث من 3 عقود ان ينفذوا املطلوب منهم كنواب.
الثبات. كان يتحرك وفق االيقاع الخارجي والهوى 
االقليمي. الحل مل يكن يوما مدخال اىل تسوية. 
يحكم هذا  َمن  السؤال:  كل  املخرج.  دامئا  كان 

البلد؟ 
الكبري  لبنان  اىل  املترصفية  اىل  القامئقاميتني  من 
اىل امليثاق الوطني واالستقالل اىل الطائف االكرب 
واالحرتاب  االضطراب  كان  الصغرى،  والدوحة 
سقط  االستثناء.  هو  واالستقرار  القاعدة  هو 
فخر الدين املعني عام 1635 جثة يف البوسفور 
مخنوقا، وُخنقت معه براعم االستقالل والكيان 
الحرية  من  بيضاء  بقعة  يف  اقامته  حاول  الذي 

وسط مساحة سوداء من القمع واملنع.
لبنان  وجبل  كرسوان  يف  الفالحني  ثورة  فشلت 
من  وانهارا  ودماء  مأساة  وتحّولت   ،1858 عام 
الدموع عام 1860، واختلطت املطالب باملصالح 
الطائفية،  الرماح  مع  الدولية  الرياح  وتقاطعت 

وجاء العامل كله )كانت اوروبا كل العامل السيايس 
الصغرية.  االرض  هذه  اىل  يومها(  والكولونيايل 
وطلعت  والبوارج،  مراكبها  من  الجيوش  نزلت 
الوحوش من عقول املخططني للسيطرة عىل ارث 

"الرجل املريض" ووراثة االمرباطورية املتهالكة.
االمارة  وانهاء  الثاين  بشري  سقوط  كان  قبلها 
املحتل.  املرشق  يف  الوحيدة  الشعلة  اللبنانية، 
التي مىش عليها  الدرب ذاتها  الثاين  سلك بشري 
فخر الدين، لكنه مل ُيقتل ومل ُيخنق. تّم االكتفاء 
املشانق  اعواد  عىل  الوطنية  االحالم  بشنق 

الطائفية. اىل مالطا نفي وعاد رفاتا اىل لبنان.
بعدها قاوم يوسف بك كرم اول مترصف داود 
باشا وحاول اسقاط املترصفية، يف وقت كان داود 
باشا يوزع املواقع واملناصب واملراكز عىل االمراء 
الذين وىل زمن اقطاعهم واستتباعهم  واملشايخ 
للناس وادخلهم يف االدارة الجديدة، وحّولهم من 
العلية"،  "الدولة  يف  موظفني  اىل  وزعامء  امراء 

يامترون بأمر املترصف. 
قاتل يوسف بك كرم داود باشا ومل يهادنه، لكن 
الداخل والخارج اجتمعا عليه. سلم نفسه ونفي 

اىل اوروبا ومات يف منفاه يف ايطاليا.
كل القصة يف لبنان دامئا كانت َمن يدير اللعبة 
عىل  الالعبني  واحجام  دوره  يقرر  وَمن  فيه، 

امللعب وَمن يتحكم بقراره؟ 
حكومته  أقرت  ثابت:  ايوب  اىل  العودة  يف 
االنتقالية التي دفع الفرنسيون يف اتجاهها قانونا 
جديدا لالنتخاب نسبة التمثيل فيه 32 مسيحيا يف 
مقابل 22 مسلام، ومنح املغرتبني حق التصويت. 
استقال  الجديد.  القانون  بقوة  املسلمون  رفض 
أقر قانون جديد  ثابت وحل برتو طراد مكانه. 
جعل عدد النواب املسيحيني 30 واملسلمني 25، 
اعتمدت  االنتخاب.  يف  املغرتبني  حق  واسقط 
وبقيت  العامة،  الوظائف  يف  املحاصصة  قاعدة 
الطائف  استبدلها  حني   1989 عام  اىل  قامئة 

باملناصفة.
الوطني  امليثاق  مكان  املكتوب  الطائف  حل 
رئيس  صالحيات  الطائف  قلص  املكتوب.  غري 
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ما بعد الضربة األميركية في سوريا:
إطالة أمد الحرب... أم تسريع صفقة الحل؟

الحرب السورية تتواىل فصوال ومفاجآت. بعد التدخل الرويس العسكري الواسع 
النطاق، والتدخل الرتيك املحدد شامال، حصل تدخل امرييك مفاجئ بعد وقت قصري 
الرضبة  كانت  اذا  االن  يعرف حتى  ترامب. مل  دونالد  الرئيس  انطالق عهد  عىل 
االمريكية ضد مطار الشعريات يف حمص رضبة موضعية تأديبية، ام مقدمة لتحول 

جذري واسرتاتيجيا جديدة؟ 

مل يعرف بعد ما اذا كانت روسيا مارست ضبط 
االمرييك  الصاروخي  الهجوم  اثر  عىل  النفس 
املاجىء عىل مطار الشعريات السوري ام سياسة 
غض الطرف، وال يعرف اذا كان الدخول االمرييك 
اىل  سيؤدي  السورية  االزمة  خط  عىل  "الفظ" 
تعقيد الوضع واطالة امد الحرب، ام اىل ترسيع 

صفقة الحل السيايس عىل اسس جديدة؟
دونالد  املفاجآت  رجل  االمرييك  الرئيس  فعلها 
ترامب الذي فاجأ الجميع بقراره املباغت واملغامر 
ودكها  سورية  عسكرية  جوية  قاعدة  برضب 
بصواريخ "توماهوك". الرجل الذي ال ميكن تقدير 
افعاله وردود فعله مسبقا، نجح يف خلط االوراق 
آثار  اوال يف محو  وتغيري املشهد يف سوريا. نجح 
الرشق  يف  السيايس  وإرثه  اوباما  باراك  مرحلة 
االوسط، مثبتا انه ليس اوباما وانه جاهز التخاذ 
قرارات صعبة، جريئة متهورة، عىل نحو منفرد من 

اىل الهجوم االمرييك وتسببت به، لكن االهم هو 
ما بعد الرضبة االمريكية وماهية الوضع الجديد، 

وكيف ستتطور االوضاع يف سوريا واملنطقة؟
يف  كبري  تحول  عن  تكشف  الصاروخية  الرضبة 
وبداية  السورية،  االزمة  تجاه  االمريكية  السياسة 
من  سبق.  عام  متاما  تختلف  جديدة  مرحلة 
الطبيعي ان يقابل هذا التوجه الجديد برتحيب 
وتهليل من السعودية وتركيا واملعارضة السورية، 
النه يضع حدا ملا يعتربونه سياسة الرتدد والتخاذل 
عندما  خصوصا  اوباما،  انتهجها  التي  والتواطؤ 
كيميايئ،  هجوم  عىل  الرد  عن   2013 عام  امتنع 
ولجأ بدال من ذلك اىل روسيا لرتتيب اتفاق نزع 
االسلحة الكيميائية يف سوريا. هذه السياسة التي 
كانت سببا مبارشا يف امساك الروس بزمام املبادرة، 
ويف تكبد املعارضة خسائر باهظة ابرزها خسارة 
حلب، ويف متدد النفوذ االيراين يف سوريا واملنطقة.

االمرييك  الهجوم  يثري  ان  ايضا  الطبيعي  ومن 
الصاروخي قلق موسكو وطهران اللتني تقفان امام 
وضع جديد ومراجعة لكل السياسات والحسابات. 
بدءا من كيفية التعاطي مع اي هجوم آخر مامثل 
والرد عليه، مرورا مبسألة التعايش مع واقع امرييك 
واالشتباك،  اللعبة  قواعد  يف  تغيريا  فرض  جديد 
وصوال اىل العملية السياسية املتبعة عرب مساري 
اكيد  تغيري  عليها  سيطر  التي  واالستانة،  جنيف 
بعد انتهاء مرحلة االنكفاء االمرييك وعودة الالعب 
االمرييك بقوة اىل امليدان واىل طاولة املفاوضات، 
الخطوط  ويرسم  الرشوط  مييل  من  موقع  ومن 

الحمر ويحدد االولويات.
الروسية  سوريا  خيار  تقّدم  املاضية،  االسابيع  يف 
عىل ما عداه. بدا واضحا ان الرئيس فالدميري بوتني 
ميسك بخيوط اللعبة. انهك املعارضة املعتدلة اكرث 
مام انهك "داعش" و"النرصة". وصل االمر بكثريين 
فجأة  مقبوال.  حال  الروسية  سوريا  اعتبار  اىل 
الرضبة  وتبعتها  شيخون  خان  مجزرة  تقدمت 

االمريكية. تغرّي املشهد.
ينمو  كان  مسار  عىل  الطريق  قطعت  الرضبات 
وتعاطي  ودمشق،  واشنطن  بني  تطبيع  الحتامل 
االسد كأمر واقع  الرئيس بشار  ترامب مع  ادارة 

ترامب يريد فك االرتباط االسرتاتيجي بني ايران وروسيا يف سوريا.

الرضبة الصاروخية تكشف عن تحول كبري يف السياسة االمريكية تجاه سوريا.

لم يعد مهما لغز الهجوم 
الكيميائي، بل التعاطي مع 

نتائج الهجوم االميركي 

دون انتظار قرار دويل وتغطية اممية، ومن دون 
التنسيق مع الرشكاء االوروبيني، ومن دون انتظار 
الكيميايئ  الهجوم  واقعة  يف  دويل  تحقيق  نتائج 

حتى.
مل يعد مهام التنقيب يف لغز الهجوم الكيميايئ وما 
اذا كان لعبة امم ومخابرات دولية، ام ناجام عن 
خطأ يف الحسابات ويف التقدير لرد الفعل االمرييك. 
مل يعد مهام تحديد االسباب والظروف التي قادت 

جعلت  انها  كام  سوريا.  من  جزء  عىل  يسيطر 
احتامل تعاون بني التحالف الدويل بقيادة امريكا 
من جهة والقوات النظامية يف قتال "داعش" ذي 
االولوية لرتامب من جهة ثانية، امرا اكرث صعوبة 
يف عملية تحرير الرقة او يف السيطرة عىل املدينة 
بعد طرد "داعش" منها. لوحظت عودة حديث 
مسؤولني امريكيني عن اسقاط النظام السوري، وان 
االسد ليس جزءا من مستقبل سوريا، وان رحيله 
قول  من  اسبوع  بعد  البالد،  الستقرار  رضوري 
مسؤولني امريكيني ان النظام السوري ليس اولوية 
وتقليص  "داعش"  اولوية هزمية  مقابل  حاليا يف 

نفوذ ايران.
ادلب، لن يكون  الكيميايئ يف  الهجوم  اليوم، بعد 
تعد  ومل  واشنطن،  لدى  مقبوال  االسد  استمرار 
املوافقة االمريكية عىل الرشاكة الروسية - االيرانية يف 
ضامن استمرار االسد يف السلطة، معادلة قامئة. وما 
قد يطمح اليه ترامب هو اقناع بوتني بان الوقت 
االيرانية  املصالح  عن  روسيا  مصالح  لفصل  حان 
االرتباط  فك  امرين:  يتطلب  وهذا  سوريا.  يف 

االيراين يف سوريا، والتوافق   - الرويس  االسرتاتيجي 
عىل ترحيل االسد من السلطة بصورة او باخرى.

لصفقة  حاليا  مجال  ال  ان  ترامب  ادارة  تدرك 
ترامب  بني  الودية  التفاهامت  عىل  تقوم  ثنائية 
وبوتني. االجواء الداخلية ال تسمح بذلك يف خضم 
التشكيك بالعالقة بينهام، والتحقيق يف ما قام به 
املقربون من ترامب مع روسيا. ثم ان متسك روسيا 
بايران حليفتها االسرتاتيجية يف سوريا امر ال ميكن 
الدارة ترامب التعايش او التأقلم معه. واشنطن 
واالقتصادية  االسرتاتيجية  مصالحها  ضامن  تريد 
والسياسية يف سوريا، وهي جاهزة لالقرار باملصالح 
الروسية هناك. لكن ادارة ترامب ليست جاهزة 

للقبول بفرض املصالح االيرانية يف سوريا.
املسارين  من  اي  ستظهر  املقبلة  التطورات  ان 
واشنطن  بني  والعالقة  السورية  االزمة  ستتخذه 

وموسكو:
التصعيد  استمرار  عىل  يقوم  االول  املسار   •
تحالف  وقيام  البلدين،  بني  والعسكري  السيايس 
تحالفا آخر  يواجه  امريكا  بقيادة  اقليمي   - دويل 

ايران وسوريا،  روسيا وعضوية  بقيادة  يظهر  بدا 
وباعتبار ان اولوية ترامب محاربة "داعش" ميكن 
التنظيم  دحر  معارك  الدويل  التحالف  يقود  ان 

رشق سوريا من دون اي تنسيق مع روسيا.
يف سيناريو كهذا، من غري املستبعد احتامل توجيه 
السورية،  العسكرية  القواعد  اىل  اخرى  رضبات 
مع  النظام  تغيري  عن  السيايس  الخطاب  وعودة 

اجراءات ترشيعية عقابية يف الكونغرس االمرييك.
• املسار الثاين هو توصل الجانبني اىل مبادئ صفقة 
مرتبطة  سوريا  يف  محتملة  سياسية   - عسكرية 
بقضايا عاملية اخرى، ويف ظل وضع متكافئ بعدما 
قام كل طرف بتعزيز موقفه التفاويض عسكريا، 
من  املتحدة  والواليات  لروسيا  مفر  ال  وحيث 
استغالل هذا املنعطف الخطري للرصاع، من اجل 
اعادة احياء املسار الديبلومايس. اوال النهاء الحرب 
وليس لوضع قواعد جديدة لها فقط، وثانيا الحياء 
مفاوضات سياسية جدية عىل اساس جنيف بعدما 

تجاوزت االحداث مسار االستانة.
الغارة ال تشكل حتى االن خطوة يف سياق سياسة 
واضحة لالدارة االمريكية الجديدة. مثة موقفان يف 

صفوفها مل يلتقيا عىل رؤية واحدة بعد:
• َمن ال يزال يرص عىل ان الحرب عىل االرهاب ال 
تزال اولوية، تليها مواجهة النفوذ االيراين يف بالد 
الشام واالقليم كله. وهو امر قد يتحقق يف نظر 
وامثرت  الرقة  لتحرير  الحملة  نجحت  اذا  هؤالء 
قيام اقليم كردي يف شامل سوريا ورشقها عىل غرار 
املتحدة  للواليات  العراق، يكون حليفا  كردستان 
ويوفر لها قواعد ميكن عربها قطع الجرس الذي 
يربط االنتشار االيراين يف كل من العراق وسوريا 
ولبنان، ويعفيها من ضغوط تركيا وتلويحها الدائم 
الجوي  السالح  وجه  يف  انجريليك  قاعدة  باقفال 
كلمة  رهن  االسد  مصري  يظل  ان  عىل  االمرييك، 

الشعب السوري. 
الحرب  نجاح  ان  يعتقد  فال  االخر  الفريق  اما   •
وان  ونظامه،  االسد  بقاء  ظل  يف  التحقيق  سهل 
االعتبارات التي املت املواقف االمريكية السابقة 
ال تزال قامئة. اي ان ال بديل جاهزا لخالفة االسد. 
الفوىض  تعم  ان  من  الفريق  هذا  يخىش  لذلك 
االهلية  الحروب  تتفاقم  وان  املؤسسات،  وتنهار 
يف  حصل  ما  غرار  عىل  السورية  املكّونات  بني 
بعناية.  مدروسة  الرضبة  جاءت  لذلك  العراق. 
اىل  االنجرار  او  موسكو  اثارة  تريد  ال  فواشنطن 

مواجهة مكشوفة معها.

مركز  تقدير  بحسب  سوريا.  محيط  يف  قوية  عسكرية  قدرات  املتحدة  الواليات  تنرش 
"هرييتدج" االمرييك للدراسات، هناك 35 الف عسكري تابعني لقيادة القوات االمريكية 
يف الرشق االوسط. تتمركز املدمرتان "يو اس اس بورتر" و"يو اس اس روس" يف رشق 
اس  "يو  النقل  سفينة  وتتمركز  االمريكية.  البحرية  يف  مسؤول  بحسب  املتوسط  البحر 
اس ميزا فريدي" ايضا يف رشق البحر املتوسط. كذلك مثة بواخر من االسطول الخامس 
الذي يتخذ من البحرين مقرا يف مياه الخليج او يف مياه البحر االحمر. وتجوب حاملة 
للعمليات  دعم  مهمة  يف  الخليج  مياه  يف  حاليا  بوش"  دبليو  اتش  "جورج  الطائرات 

الجارية ضد تنظيم الدولة االسالمية.
ميكن للواليات املتحدة ان تعتمد يف رضباتها ضد النظام السوري عىل بوارج من االسطول 
السادس موجودة يف نابويل يف ايطاليا، قادرة عىل اطالق صواريخ من طراز "توماهوك" 

عىل اهداف عىل االرض عىل بعد اكرث من الف كيلومرت.

الترسانة االميركية في الشرق االوسط



4647
عدد 44 - أيار 2017عدد 44 - أيار 2017

تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

ما يفرّق بينهما بات أكثر مما يجمع
أزمة ثقة وعالقات بني تركيا وأوروبا

كان ينقص "االنقالب الدستوري" الذي حصل يف تركيا عرب استفتاء شعبي دعا اليه 
واوروبا.  تركيا  بني  االزمة  حلقات  تكتمل  حتى  اردوغان  طيب  رجب  "السلطان" 
الستارة  نظام جديد، واسدلت  اىل  تركيا يف مرحلة جديدة ونقلها  االنقالب  ادخل 
عىل جمهورية اتاتورك. انها مرحلة االنتقال من النظام الربملاين العلامين اىل النظام 

الرئايس االسالمي

اكرث  االورويب  االتحاد  عن  بعيدة  تركيا 
انضاممها  مرشوع  مىض.  وقت  اي  من 
له  صلة  وال  املايض،  من  اصبح  االتحاد  اىل 
يفّرق  ما  ان  الواضح  من  الراهن.  بالواقع 
وان  يجمع،  مام  اكرث  بات  الطرفني  بني 
باوروبا  تركيا  يربط  الذي  املعلق  الجرس 
اىل  يتجهون  االوروبيون  بقوة.  يهتز ويرتنح 
الغائها من جدول اعاملهم املقبل، واالتراك 
وخيارات  بدائل  عن  البحث  اىل  يتجهون 
اسرتاتيجية قد تكون عند االمريكيني والروس 

والصينيني، اىل دول خليجية.
اولها  بينهام  تجمع  كثرية  ومصالح  قضايا 
االتحاد  املشرتكة.  االقتصادية  املصالح 
االورويب هو الرشيك االقتصادي االول لرتكيا 
االقتصادي  الرشيك  التي تشكل من جهتها 

لالتحاد. الخامس 
شامل  حلف  ايضا  يجمعهام  وتركيا  اوروبا 
االمريكية،  املظلة  تحت  )الناتو(  االطليس 
اسرتاتيجية وعسكرية  اىل عالقات  واستنادا 
كل  اىل  يضاف  وجغرافية.  تاريخية  بابعاد 
ملف  وهو  حديثا  املستجد  امللف  ذلك، 
التي  اوروبا  اىل  الفارين  السوريني  الالجئني 
تركيا  مع  اتفاق  بتوقيع  احتواءه  حاولت 

عام 2016.
املشرتكة،  وامللفات  املصالح  هذه  رغم 
ازمة  االوروبية  ـ  الرتكية  العالقات  تواجه 
تراكامت  نتيجة  صعبة  اوقات  يف  ومتر 
ذروتها  وبلغت  سنة،  منذ  بدأت  وخالفات 

يف االشهر واالسابيع االخرية.
قرارا  االورويب  الربملان  تبنى  عام،  قبل 

التي  املذبحة  بأن  باالعرتاف  تركيا  يطالب 
نحو  ضحيتها  وراح  العثامنيون  بها  قام 
"ابادة  كانت  ارمني،  مليون  ونصف  مليون 
عىل  الرتكية  الخارجية  علقت  جامعية". 
بانه  فوصفته  صدوره،  بعد  رسميا  القرار 
االورويب  الربملان  واتهمت  للسخرية،  مثري 

اللغوي والديني. بالتعصب 
واالتحاد  تركيا  اتفقت  ايضا،  املايض  العام 
تدفق  تركيا  تكبح  ان  عىل  االورويب 
املهاجرين عىل اوروبا عرب بحر ايجه وغريه، 
التفاوض النضاممها اىل  لقاء ترسيع عملية 
اىل  املساعدات  تسديد  اىل  اضافة  االتحاد، 
اىل  االتراك  دخول  تأشريات  والغاء  تركيا 
اوروبا. لكن هذا االتفاق مل ينفذ من جهة 

اوروبا كامال.
شهدت  العام،  هذا  من  االوىل  االشهر  يف 
خلفية  عىل  حادا  تدهورا  العالقات 
الحمالت  من  عدة  اوروبية  دول  مواقف 
املسؤولون  بها  يقوم  التي  الدعائية 
عىل  الرتكية  الجاليات  اوساط  يف  االتراك 
الناخبني  وحض  الدعم  لحشد  اراضيها، 

عىل  التعديالت  ملصلحة  التصويت  عىل 
الدستور الرتيك يف االستفتاء الرئايس، وهذه 
الربملان،  سلطات  بتوسيع  التعديالت 
موضع انتقاد شديد من جانب االوروبيني 
الوراء  اىل  خطرية  خطوة  فيها  رأوا  الذين 
التعديالت  اقرار  لضامن  للدميوقراطية. 
طيب  رجب  الرئيس  احتاج  االستفتاء،  يف 
يف  املقيمني  االتراك  اصوات  اىل  اردوغان 
ماليني   5 قرابة  عددهم  والبالغ  اوروبا، 

شخص، منهم 3 ماليني يف املانيا وحدها.
حجم  االوروبيون  املسؤولون  يدرك 
داخل  االحتقان  واجواء  السيايس  االنقسام 
انقرة  نشاطات  يقّيدون  اذ  وهم  تركيا. 
بلدانهم،  يف  السياسية  بالدعاية  املتعلقة 
السياسية  تركيا  مشكالت  انتقال  يتجنبون 
اوساط  اىل  الداخيل،  وضعها  وتجاذبات 
قد  ما  الرتكية،  االصول  ذوي  مواطنيهم 
حاميل  لدى  الرتيك  االنتامء  تكريس  يعني 
الجنسية املزدوجة عىل حساب مواطنيتهم 

يف بلدهم االورويب واندماجهم فيه. 
من  مزيد  نحو  رسيعا  االمور  اتجهت 
ورقة  باستخدام  هددوا  فاالتراك  التعقيد. 
بها،  االوروبيني  ابتزوا  طاملا  التي  الالجئني 
اتفاق  يف  النظر  اعادة  امكان  اىل  وملحوا 
املقابل،  يف  االورويب.  االتحاد  مع  الالجئني 
ظهرت موجة يف املانيا ودول اوروبية اخرى 
مع  الجنسية  ازدواج  قانون  مبنع  تطالب 
االتراك  يف  االردوغاين  التأثري  "خشية  انقرة 

الذين ينالون جنسيات اوروبية".
وتحويل  املوقف  تصعيد  اىل  اردوغان  سعى 
ملصلحة  الدعاية  اجل  من  فرصة  اىل  االزمة 
توظيف خالفه  عىل  وعمل  الشعبي،  االستفتاء 
الجمهور  االوروبية الستثارة مشاعر  الدول  مع 
والقومية،  الدينية  املشاعر  بدغدغة  واستاملته 
تطور  وانه  لالسالم،  "عداء  جرى  ما  فيعترب 
مرتبط باالسالموفوبيا ويكشف الوجه الحقيقي 

للغرب، فضال عن العداء لالتراك انفسهم". 

من  اوروبا  يف  جدا  قديم  خوف  "هناك   •
اسطنبول  وفتح  وتريك،  مسلم  هو  ما  كل 
تغفر  ولن  الوروبا  كبرية  مثابة صدمة  كان 

لالتراك ذلك".
• "ادعو مواطني االتراك املقيمني يف اوروبا 
اىل ان ينجب كل منهم خمسة اطفال حتى 
هم  تريك  اصل  من  االطفال  هؤالء  يكون 

اوروبا". مستقبل 
عىل  االوروبيني  ترصفات  استمرت  "اذا   •
يكونوا آمنني ولن يستطيع  لن  النحو،  هذا 
اي مواطن غريب السري يف امان يف الشارع".
ابان حملة االستفتاء  وكان اردوغان واصل 
"لن  تركيا  ان  قائال  اوروبا  عىل  هجومه 
اوروبيني  فاشيني  لبضعة  ابدا  تسمح 
يوم  وان  وكربياءها،  كرامتها  ميسوا  بان 
قادة  عىل  للرد  للغاية  مهم  االستفتاء 
يف  اجتمعوا  الذين  االورويب  االتحاد 
اوروبا  قادة  بعض  ان  واضاف  الفاتيكان". 
يذهبون اىل الفاتيكان، متسائال: "ما عالقة 
يدل  هذا  هل  بالفاتيكان؟  الدول  هذه 
تركيا  ملنع  واحدة  وحدة  صاروا  انهم  عىل 
ان  وتابع  االورويب؟".  االتحاد  دخول  من 
الدول الغربية واملنظامت االرهابية وحزب 
"ال"  يقولون  من  هم  الجمهوري  الشعب 

للتعديالت الدستورية يف تركيا.
من  امام حشد  كلمة  يف  اردوغان  اضاف 
يشعر  "رمبا  انه  االستفتاء  عشية  انصاره 
االوروبيون بعرس هضم تجاه االصالحات 
التي تشهدها تركيا، لكننا نعرف ان ذلك 
توصيتنا  وان  تاريخية،  اسباب  اىل  يرجع 
الدستورية يف  التعديالت  لصالح  بـ"نعم" 
لن  قاسيا  درسا  هؤالء  سيلقن  االستفتاء 

ينسوه".
انه  عىل  اردوغان  كالم  اىل  االوروبيون  نظر 
يفرط  عندما  السيايس"  "االرهاب  من  نوع 
النعرة  وايقاظ  التشنج،  جرعات  حقن  يف 
والتالعب مبفهوم  االوروبية  الدينية  القومية 
الليربايل واملتطرف يف  املواطنة، ويساوي بني 
اوروبا، ويلعب عىل العصبيات الدينية واثارة 
االوروبيني  اتهام  حد  به  االمر  بلغ  الغرائز. 
رغم  والصليب  الهالل  بني  حرب  باذكاء 
الدين  يحتله  الذي  الهاميش  باملوقع  علمه 

واعترب  االوروبية.  السياسية  الحياة  يف 

بلغ االمر باردوغان حد اتهام االوروبيني باذكاء حرب بني الهالل والصليب.

التركي  النموذج 
لم يعد رهانا اوروبيا، 

واالتحاد االوروبي لم يعد 
تركيا حلما 

تجد املانيا نفسها يف الواجهة الحتضانها نحو 4 ماليني تريك )من دون احتساب االكراد 
االتراك(، اي ما يعادل 5% من سكان البالد. 

يف حساب بسيط، فان املانيا هي الدائرة االنتخابية الرابعة من حيث الحجم يف تركيا 
)مليون ونصف مليون تريك املاين يحق لهم التصويت(. اقرتع اكرث من نصف مليون يف 

االنتخابات قبل عامني، 60% منهم ملصلحة حزب العدالة والتنمية. 
اما هولندا، فيتجاوز عدد االتراك فيها 400 الف، اي ما يقارب 2% من اجاميل السكان، 
تشري  اليسارية.  االحزاب  ملصلحة  غالبا  االنتخابات،  يف  بكرثة  التصويت  اىل  ومييلون 
صّوت  حيث  عليهم،  والتنمية  العدالة  حزب  ميلكه  الذي  الكبري  التأثري  اىل  التقديرات 

52% له يف انتخابات ترشين الثاين 2015.
كثريا.  الصورة مختلفة  تبدو  الفا، وال  قرابة 230  االتراك  يبلغ عدد  السويد،  اىل  شامال 
للطوارئ" اىل ان  املدنية  السويدية  "الوكالة  وخلصت دراسة نرشت قبل فرتة واعدتها 
املنظامت االسالمية الرئيسية الناشطة يف اململكة االسكندنافية مرتبطة باالخوان املسلمني 
وتسعى اىل بناء مجتمع مواز. واكد البحث ان التيار اليساري، وتحديدا حزب الخرض، 

شكل غطاء علامنيا لتلك الشبكات.
وعىل ما يظهر، فان الرئيس الرتيك بات يعترب القارة العجوز مجاله الحيوي كأنها "تركستان 
االوروبية"، ويتعامل معها عىل انها ساحته الخلفية. وليس هذا اال من تبعات انحناء 
من  االول  الطور  اال  يكن  مل  الذي  عام  قبل  املوقع  الهجرة  اتفاق  يف  املتمثل  بروكسل 
اسرتاتيجيا انقرة. وعليه، فان هذه املرحلة تقيض بتفعيل خطة تجنيد الجاليات، ما يثري 
تساؤالت عن شبكات اردوغان املنظمة من مؤيديه والطريقة التي يقدم بها نفسه كراع 

ملواطنيه اينام وجدوا.

االنتشار التركي في اوروبا

ورفع  القاسية  انتقاداته  يف  بعيدا  ذهب 
االوروبيني  مخاطبة  يف  السيايس  السقف 
بلهجة ميتزج فيها التهديد واالزدراء. وهذه 

عّينات من اقوال اردوغان قبل اسابيع:

• "االوروبيون ليسوا منزعجني مني او من 
وموقعها  تركيا  اقتصاد  من  بل  حكومتي، 
مرحلة  اىل  النها وصلت  والعامل  املنطقة  يف 

ليست يف حاجة اليهم".
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ان  بروكسل  يف  ومحللون  ديبلوماسيون 
الذي  الرتيك  النموذج  عىل  يقيض  اردوغان 
الدميوقراطي(،  )االسالم  الغرب  عليه  راهن 
اىل  باالنضامم  الرتيك  للحلم  حدا  ويضع 
الباب امام  االتحاد االورويب، ويتسبب بفتح 
ابناء  ضد  االوروبية  الشوفينية  النزعات 
الجاليات الرتكية التي ميكن ان تصل اىل حد 
اىل  واعادتهم  جنسياتهم  بانتزاع  املطالبة 

بلدانهم، بسبب اتهامهم بالوالء املزدوج.
وال  ساعتها،  بنت  ليست  الخالفات  هذه 
تأيت من فراغ، امنا هي نتاج اسباب وعوامل 
الجغرافيا،  مع  التاريخ  فيها  يختلط  عدة 
الراهنة  واملصالح  االقتصاد،  مع  والسياسة 
عىل  الرصاع  املستقبلية.  التوجهات  مع 
جزء  هو  ازمتها  ادارة  يف  والخالف  سوريا 
خصوصا  االورويب،  ـ  الرتيك  التوتر  من 
بعدما انبثقت من الحرب السورية ازمتان 
االرهاب  اوروبا:  ابواب  دقتا  خطريتان 
يف  شكوك  اوروبا  ساورت  وقد  واللجوء. 
االسالمية  التنظيامت  تدعم  انقرة  ان 
اوروبا  اغراق  تحاول  انها  ويف  املتطرفة، 

البتزازها. بالالجئني 

ايضا  ساهم  وروسيا  تركيا  بني  التقارب 
هذا  االورويب.  ـ  الرتيك  التوتر  تأجيج  يف 
مرشوعة  اوروبية  مخاوف  يثري  التقارب 
النه يستند اىل عنارص جيوسياسية تبدأ يف 
سوريا ومتتد اىل البحر االسود وبحر قزوين 
مصالح  عىل  وتشتمل  الوسطى،  وآسيا 
اقتصادية متبادلة مع حاجة تركيا الحيوية 

اىل الغاز الرويس.
قبول  االورويب  االتحاد  رفض  ذلك  اىل 
جيوسياسية،  السباب  فيه  تركيا  عضوية 
الرتكية  الجغرافيا  من  فقط   %3 ان  ذلك 
تشكل  فيام  االوروبية،  القارة  يف  يقع 
بقية اراضيها جزءا من قارة آسيا وتسمى 

هو  الثاين  السبب  الصغرى.  آسيا  تاريخيا 
اىل  ودينيا  وثقافيا  تاريخيا  تركيا  انتامء 
الثقافية  الخلفية  بينام  االسالمي،  العامل 
الدينية الوروبا مسيحية وان كانت دولها 

علامنية.
اىل  يشري  االخرية  السنوات  يف  حصل  ما 
حكم  ظل  يف  االسالمية  تركيا  توجهات  ان 
مخاوف  عززت  والتنمية  العدالة  حزب 
االسالمي"  "االرهاب  رضبها  التي  اوروبا 
سعى  وبعدما  االورويب.  الوصف  بحسب 
كنموذج  نفسه  تسويق  اىل  الحايل  النظام 
التيارات  صعود  اثر  معتدل  اسالمي  لنظام 
يسمى  ما  حقبة  يف  الجهادية  السلفية 
مل  الرتيك  النموذج  فان  العريب"،  "الربيع 
انكشف  جهة  من  االستمرار.  عىل  يقَو 
تشدده وارتباطه بالتنظيم العاملي لالخوان 
بعد  تركيا  ابتعدت  جهة  ومن  املسلمني، 
الدستورية  والتعديالت  الفاشل  االنقالب 
عن الدميوقراطية وحقوق االنسان، وبالتايل 
امنها ومصالحها يف  القلقة عىل  اوروبا  عن 
املتوسط  البحر  وحوض  الرشقية  اوروبا 

والرشق االوسط.

االوروبيون سيلغون تركيا من جدول اعاملهم، واالتراك يبحثون عن بدائل. 

التقارب بني تركيا وروسيا 
ساهم في تأجيج التوتر 

التركي ـ االوروبي
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الحميدة،  املساعي  كاملفاوضات،  والديبلوماسية  السياسية  التسويات  اولها  ومتنوعة.  شتى  النزاعات  لحل  الودية  الوسائل 
الوساطة، التحقيق، التوفيق، وغريها. ثانيها الوسائل القانونية كالتحكيم الدويل، القضاء الدويل. ثالثها الوسائل الزجرية كالضغوط 

االقتصادية مثال الحظر، الحصار، املقاطعة، تجميد االموال او حجزها يف الخارج. آخرها اللجوء اىل القوة العسكرية

او  عرشات  فيها  يسقط  حرب  اي  يف  رابح  ال 
من  اي  صفوف  من  القتىل  االف  او  مئات 
تشكل  االرواح  خسارة  الن  واملهزوم،  املنترص 
مادية  مكاسب  اي  تعوضه  ال  انسانيا  نزفا 
وثالثا،  وثانيا  اوال  االنسانية  عظمت.  مهام 

والحسابات املادية رابعا.
هذه االسرتاتيجيا تحكم كل الجهود واملساعي 
العام  لالمن  العامة  املديرية  بها  تقوم  التي 
الخارجية،  او  الداخلية  النزاعات  حل  بهدف 
الودية  بالوسائل  املتوافرة،  االمكانات  ضمن 

السلمية تعزيزا لثقافة السالم.

السياسية  الودية،  الوسائل  ابرز  هي  ما 
والديبلوماسية، املعتمدة دوليا لحل النزاعات؟ 
ما خصائصها؟ اي نتائج حققتها املديرية العامة 

لالمن العام يف هذا الصدد؟
بعيدا من اللجوء اىل الحرب او الوسائل القانونية 
الوسائل  ابرز  ان  نجد  والقضاء،  كالتحكيم 
الودية السلمية، السياسية والديبلوماسية، لحل 
النزاعات بني الدول، او بني اي اطراف آخرين 
هي  الحديث،  الدويل  االجتهاد  مسار  وفق 
بحسب القوانني الدولية واملحلية واملعاهدات 
واالتفاقات التي صادقت عليها الدولة اللبنانية، 

خمس اساسية:

1-  التفاوض املبارش:
او  دولتني  بني  تجري  هي مشاورات ومباحثات 
خالف  تسوية  بقصد  اكرث،  او  متنازعني  فريقني 
مبارشة.  ودية  بطريقة  بينهام  قائم  نزاع  او 
املتنازعني  الطرفني  مبساعي  املفاوضات  تبدأ 
طرف  كل  يسمي  النزاع.  حل  الجل  وتواصلهام 
باسمه. من املستحسن ان  املفاوضني  االشخاص 

القوانين الدولية والمحلية أقرّتها واألمن العام اعتمدها
الوسائل الوّدية لحّل النزاعات تعّزز ثقافة السالم

االعضاء  بني  رسمي  غري  متهيدي  اجتامع  يعقد 
بهدف التعرف اىل موقف كل طرف، وايجاد جو 
من االلفة واملودة بينهم، قبل بدء اي مفاوضات 
رسمية. من املهم ان يوضع بعده جدول اعامل 
محدد معقول يتضمن يف البداية مناقشة املسائل 
البسيطة والسهلة وحلها. فهذا االسلوب يشجع 
حلها  وجعل  املعقدة  املسائل  اىل  االنتقال  عىل 
امرا ميرسا. بعدها يتم طرح كل حجج الطرفني 
ومستنداتهام ليجري البحث عن االرضية املشرتكة 
التقارب او  التي تصلح منطلقا اليجاد نوع من 
توجد شكليات محددة يف  ال  املتبادل.  التفاهم 
اجراء املفاوضات، اذ قد تكون شفوية او خطية. 
عرب  او  مبفردهم،  انجازها  االعضاء  يفضل  وقد 
االستعانة بطرف ثالث محط ثقة الطرفني. ال مدة 
زمنية محددة النهاء املفاوضات. ولالطراف حرية 
الجرائها،  والطرق  االساليب  اختيار  يف  مطلقة 
كامتامها علنيا تحت اضواء وسائل االعالم واصدار 
احاطتها  ظل  يف  او  والتعليقات،  الترصيحات 

بالرسية والكتامن. 

2-  املساعي الحميدة: 
تفشل  عندما  الحميدة  املساعي  تطبق 
دويل  نزاع  ينشب  عندما  او  املفاوضات، 
ويسفر عنه سحب السفراء، او قطع العالقات 
او  عن حسمه  اطرافه  عجز  او  الديبلوماسية، 
حله. يف هذه الحاالت قد يتحرك طرف ثالث، من 
تلقاء نفسه او بطلب من الطرفني املتنازعني او 
من احدهام، لعرض مساعيه الحميدة والحض 
عىل تسوية النزاع باملفاوضات، او عىل استئناف 
دور  ينتهي  توقفت.  قد  كانت  ان  املفاوضات 
موافقة  مبجرد  الحميدة  باملساعي  القائم 
الطرفني املتنازعني عىل الدخول يف املفاوضات 

يعقد  املهمة  هذه  النجاز  معاودتها.  عىل  او 
الطرف الثالث اجتامعات غري رسمية مع طريف 
وينقل  وارائهام،  مواقفهام  ويطلع عىل  النزاع، 
االخر.  الطرف  موقف  منهام  طرف  كل  اىل 
الطرف الثالث يكون غالبا صديقا للطرفني، او 
املساعي  نتيجة  اما  به ومقبوال منهام.  موثوقا 
الحميدة فتبقى مرهونة بارادة اطراف النزاع. 
فهم يتمتعون دامئا بحرية االخذ مبا ينتج منها 
من اقرتاحات او رفضها. لهذا اعترب البعض ان 

املساعي الحميدة ليست سوى مبادرة طيبة.

3-  الوساطة: 
او  ثالثة،  دولة  به  تقوم  ودي  مسعى  هي 
شخصية حيادية، من اجل ايجاد حل لنزاع قائم 
مبارشة  تشرتك  هنا  الثالثة  الجهة  دولتني.  بني 
فالوساطة  التسوية.  اعداد  ويف  املفاوضات  يف 
وسيلة تتميز بتسهيل اجراء الحوار والتخفيف 
املتنازعني،  بني  والنفور  الجفاء  حدة  من 
والتوفيق بني مطالبهام املتضاربة ومساعدتهام 
عىل ايجاد الحلول الودية والعادلة لنزاعاتهام. 
ليس هناك مدة زمنية معينة النجاز الوساطة، 
عىل  املعنيني  االطراف  بني  االتفاق  تم  اذا  اال 
ليس  الوسيط  مقرتحات  ان  كام  ذلك.  خالف 
لها اي قوة الزامية. الوساطة اختيارية. يف حال 
الوسيط  يوقعه  باتفاق  تتويجها  يتم  نجحت 

واالطراف املعنيون بالنزاع.

4-  لجان التحقيق: 
يتم اللجوء اىل لجان التحقيق يف الحاالت التي 
النزاع اختالف عىل توصيف  فيها محور  يكون 
وقائع معينة. تاليا اذا فصل يف صحتها او  طبيعتها 
لتحقيق  النزاع.  تسوية  امكن  مثال  القانونية 

قضية
املحامي منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

تشكيل  اىل  النزاع  اطراف  يعمد  الغاية  هذه 
اتفاق خاص  لجان تحقيق، ويحددون مبوجب 
يتفقون  آخر  امر  واي  عملها  ومدة  صالحياتها 
عليه.  تتألف اللجان عادة من عدد معني من 
االفراد الذين ينتمون اىل الدول املتنازعة او اىل 
دول اخرى محايدة تحظى باالحرتام والتقدير. 
عادة يتم اختيار اعضاء اللجان من الشخصيات 
ال  والنزاهة.  واالختصاص  بالخربة  لها  املشهود 
فقط  واحد  شخص  اختيار  يتم  ان  مينع  يشء 
اللجنة  تتوجه  التحقيق.  لجنة  مبهمة  للقيام 
اىل مكان الحادث او املشكلة للمعاينة واجراء 
بالطرق  املعلومات  وجمع  الدقيق  الفحص 
التي تراها مناسبة، ومن ثم ترفع تقريرا يوضح 
القانوين للنقطة  الفني او  التقني او  التوصيف 
محور النزاع من دون اقرتاح اي حلول، اي ان 
التحقيق  لجان  جلسات  بحتة.  تقنية  مهامتها 
رسية، اما قراراتها فتتخذ باالكرثية. االقرتاحات 
غري  التحقيق  لجنة  تقدمها  التي  الحلول  او 
ملزمة للطرفني، لكن مثة اتجاها عامليا يطالب 

باعتبارها ذات صفة الزامية.

5- لجان التوفيق: 
اطراف  يعّينها  لجنة  به  تقوم  اجراء  التوفيق 
لدرس  الدولية  املنظامت  احدى  او  النزاع 
اسباب النزاع ورفع تقرير يقرتح تسوية معينة 

ثالثة  من  عادة  التوفيق  لجنة  تتألف  للنزاع. 
اعضاء. يعنّي كل طرف من اطراف النزاع عضوا 
ممثال له، والعضوان املعينان يختاران بقرارهام 
الشخيص عضوا ثالثا ملعاونتهام. قاعدة التساوي 
االطراف  اعضاء  عدد  رفع  تم  اذا  ايضا  تطبق 
املتنازعني اىل خمسة او سبعة. تقوم اللجنة بعد 
انشائها بوضع نظامها الداخيل، ثم تبارش درس 
كل الوقائع املتصلة بالنزاع، والتعرف اىل الجذور 
بني  العالقات  للخلل يف  املبارشة  املبارشة وغري 
االطراف املتنازعني. تبحث عن الحلول الكفيلة 
بتسوية النزاع وديا وسلميا بني االطراف. اخريا 
تراه  الذي  للحل  النهائية  اقرتاحاتها  تقدم 
التقني  بالتوصيف  تكتفي  ال  وهي  االنسب. 
تقدم  بل  التحقيق،  لجان  دور  كام هو  للنزاع 
اقرتاحات للحل. يبقى القول ان لجنة التوفيق 
معقولة،  مهلة  ضمن  عادة  مهامتها  تنهي 

وتوصياتها غري ملزمة لالطراف املتنازعني.  

ماذا عن االمن العام ومتسكه بثقافة السالم؟
عند  العام  لالمن  العامة  املديرية  تتوقف  مل 
مجاالت  كل  يف  االنسان  حقوق  تعزيز  حدود 
ثقافة  تعزيز  اىل  ايضا  سعت  بل  عملها، 
والسيايس  املدين  اللبناين  املجتمع  يف  السالم 
االقليمي  املجتمعني  يف  وكذلك  واالجتامعي، 
والدويل، عرب سلسلة من الوساطات واملساعي 
منفردة،  اطلقتها  التي  واملفاوضات  الحميدة 
او شاركت فيها مع اطراف آخرين بهدف حل 

بعض النزاعات بالطرق الودية السلمية. 

يف ما ييل بعض االمثلة التي تبني ذلك:
العام  املدير  نجح   2013 االول  ترشين  يف   -
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم، بالتعاون مع  
وسطاء من دول قطر وتركيا وسوريا وفلسطني 
لبنانية،  اىل مساعي شخصيات  اضافة  وغريها، 
يف تحرير مخطويف اعزاز اللبنانيني، وهم تسعة 
اشخاص خطفتهم مجموعة ارهابية ملدة 522 

يوما ضمن ارايض الدولة السورية.
يف  ايضا  ابراهيم  اللواء  نجح   2014 آذار  يف   •
اطالق راهبات معلوال  الـ16  )14 منهن سوريات 
واثنتان لبنانيات(، بالتعاون مع وسطاء قطريني 
وسوريني وغريهام اضافة اىل مساعي شخصيات 
لبنانية، بعدما خطفهم تنظيم "جبهة النرصة" 

ملدة تفوق ثالثة اشهر.

االمن العام ينجز حاليا 
اكثر من وساطة

الوساطة انهت ملف مخطويف اعزاز وحررت راهبات معلوال وعسكريني.
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• يف كانون االول  2015 نجح املدير العام 
قطريني  وسطاء  مع  بالتعاون  العام،  لالمن 
من  تحرير 18 عسكريا  وسوريني وغريهم، يف 
كان  الداخيل،  االمن  وقوى  اللبناين  الجيش 

سنة  ملدة  خطفهم  النرصة"  "جبهة  تنظيم 
واربعة اشهر. 

• خالل كانون االول 2016  نجح يف فك ارضاب 
امام  الطرق  فتح  وتم  الربي،  النقل  اتحادات 

مراكز املعاينة امليكانيكية بعد وساطة قام بها 
السياسية  والسلطة  املذكورة  االتحادات  بني 

صاحبة القرار.
• تجدر االشارة اىل ان ملف العسكريني الذين 
"داعش"،  تنظيم  لدى  مخطوفني  يزالون  ال 
ويوحنا  اليازجي  بولس  املطرانني  ملف  كام 
ابراهيم وملف الصحايف سمري كساب ورفيقه 
املراسل املوريتاين اسحاق مختار وغريها من 
اليومية  املتابعة  قيد  هي  املشابهة،  امللفات 
من االمن العام. لكل ملف خلية متخصصة 
مبتابعته ترفع التقارير باملستجدات اىل اللواء 
متابعة  عىل  شخصيا  يرشف  الذي  ابراهيم 

تفاصيل كل امللفات.
العام  االمن  حققها  التي  االنجازات  تلك  كل 
بالطرق السلمية، وما ميكن ان يحققه مستقبال 
يف امللفات العالقة، وكذلك يف وساطات تقوم 
والسلطة  املدين  املجتمع  بني  املديرية  بها 
سياسية  وتيارات  احزاب  بني  او  السياسية، 
لبنانية عدة، وتلك التي يقوم بها اللواء ابراهيم 
بلبنان،  عالقة  لها  خارجية  ملفات  يف  شخصيا 
والسيايس  االجتامعي  االمن  تعزيز  اىل  تهدف 
جهة،  من  اللبناين  املجتمع  يف  واالقتصادي 
عموما  والعامل  لبنان  يف  السالم  ثقافة  وتعزيز 

من جهة اخرى.

نصت الفقرة االوىل من املادة 33 من ميثاق االمم املتحدة الذي تلتزمه الدولة اللبنانية 
كونها صادقت عليه، عىل ما ييل:

الدويل  واالمن  السلم  حفظ  يعرض  ان  استمراره  شأن  من  نزاع  اي  اطراف  عىل  "يجب 
للخطر، ان يلتمسوا حله بادئ بدء بطريق املفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق".

تجدر االشارة اىل ان هذه املادة مل تأت عىل ذكر املساعي الحميدة عندما عددت اهم 
ضمنا  شملت  منها  االخرية  الفقرة  لكن  الدولية.  املنازعات  لتسوية  السلمية  الوسائل 
تسوية  اىل  تهدف  اخرى  وسيلة  اية  باختيار  للدول  سمحت  كونها  الحميدة،  املساعي 
نزاعاتها سلميا، ما يفسح يف املجال امام اعتامد اي وسيلة سلمية اخرى ايا تكن تسميتها، 

طاملا ال تخالف النظام العام.
يف ما يتعلق بالقوانني اللبنانية، يوجد مبدأ عام مفاده ان العقد رشيعة املتعاقدين. مبعنى 
انه يجوز الطراف اي نزاع مدين او تجاري االتفاق يف ما بينهم عىل حل النزاع املدين عرب 
مفاوضات او وساطات او مساعي حميدة او لجنة توفيق او لجنة تحقيق، طاملا ان االمر 
يكون متعلقا بحقوقهام الشخصية. ال يتعارض هذا االمر مع النظام العام، وليس له صلة 
بالحق العام. هناك عدد من القوانني اللبنانية اشار بعض موادها، عىل نحو مبارش او غري 
مبارش، اىل الوسائل الودية لحل النزاعات بانواعها، وذلك ضمن رشوط وحاالت وآليات 

محددة حرصا.

في القوانني الدولية واملحلية

ملفات املخطوفني قيد متابعة االمن العام يوميا

APR: 1.76%
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لتطوير  الدويل  واملركز  العام  لالمن  العامة  املديرية  بني  القائم  التعاون  اطار  يف 
سياسات الهجرة ICMPD يف لبنان، ومن ضمن مرشوع تعزيز القدرات الوطنية 
لالدارة املتكاملة للحدود )املرحلة الثانية(، اقيم قبل ظهر 6 نيسان 2017 يف مقر 
املديرية العامة لالمن العام حفل اطالق مكّون الدعم السويرسي بعنوان:"تعزيز 
احرتام  مع  ومغادرتهم  لبنان  يف  واقامتهم  واملهاجرين  الالجئني  وصول  ادارة  نهج 

املبادئ املتعلقة بحقوق االنسان"

حرض الحفل رئيس مكتب التخطيط والتطوير 
يف املديرية العميد فادي الخواجا ممثال املدير 
إبراهيم، سفري  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام 
السفري   ،Francois Barras لبنان  يف  سويرسا 
 Urs األوسط    الرشق  اىل  املوفد  السويرسي 

إطالق مكّون الدعم السويسري في اإلدارة المتكاملة للحدود
اللواء إبراهيم: دورنا ضبط املعابر صونًا ألمن لبنان

السفير بارا: الهجرة السليمة ضرورة وجودية

مؤتمر 

الدويل  للمركز  االقليمي  املمثل   ،Von Arb
املوىل  عبد  السفري  الهجرة  سياسات  لتطوير 
الصلح، مدير مرشوع االدارة املتكاملة للحدود 
رامي بطحيش، ممثلة املفوضية السامية لالمم 
السيدة  لبنان  يف  الالجئني  لشؤون  املتحدة 

مرياي جريار، وخرباء وممثلون عن املركز الدويل 
لتطوير سياسات الهجرة وعن االتحاد االورويب 
اللبنانية  واملنظامت  االوروبية  والسفارات 
الجيش  من  املرشوع  اتصال  وضباط  والدولية 
الداخيل  االمن  لقوى  العامة  واملديرية  اللبناين 
العامة  واملديرية  للجامرك  العامة  واملديرية 
املديرية  ضباط  من  عدد  اىل  املدين،  للدفاع 

العامة لالمن العام.
والسويرسي،  اللبناين  النشيدين  بعد  افتتاحا، 
القى السفري الصلح كلمة عرّب فيها عن تقديره 
ومرشوع   )ICMPD( مع  العام  االمن  اللتزام 
اىل  "ادى  الذي  للحدود  املتكاملة  االدارة 

الحصول عىل مكون الدعم السويرسي، والذي 
سيساهم يف مساعدة لبنان. سيستفيد املرشوع 
املتكاملة  االدارة  مرشوع  اتصال  شبكات  من 
يف  وتجاربه  خرباته  ومن  لبنان  يف  للحدود 
من  خليطا  الدعم  هذا  وسيكون  السياق.  هذا 
البنى  وتطوير  املعدات  وتقديم  القدرات  بناء 
االستعانة  اىل  املرشوع  وسيسعى  التحتية. 
الوطنيني  الرشكاء  وخربات  ومعارف  مبهارات 
واملحليني، والتعلم منهم والتأكد من عدم تكرار 

وازدواجية الجهود".
"هجرة  فيها:  قال  كلمة  بارا  السفري  القى  ثم 
العقود  ويف  البرشية.  قدم  قدمية  االشخاص 
االخرية، ساهمت العوملة اىل حد كبري يف تسهيل 
وزيادة حركة السكان يف جميع انحاء العامل، إما 
الحروب وإما بحثا عن فرص افضل.  هربا من 
اصبحت ادارة الهجرة بالنسبة اىل سويرسا كام 
تحدياتنا  لكن  قصوى.  اولوية  اوروبا  بقية  اىل 
يف هذا املجال تبقى متواضعة مقارنة مع تلك 
التي يواجهها لبنان مع اكرث من ثلث سكانه من 

الالجئني والنازحني واملهاجرين".
الهجرة  ادارة  فإن  لبنان،  اىل  "بالنسبة  اضاف: 
السليمة اصبحت رضورية وجودية الن الهجرة 
تهديدا  بسهولة  تتحول  قد  املضبوطة  غري 
لبنان  مساعدة  فإن  لذلك  وامنه.  البلد  لسلم 
الخارجية  التهديدات  حدة  من  التخفيف  عىل 
وتعزيز امنه الداخيل وقوانينه، اصبحت اولوية 
اسرتاتيجيا  عندما وضعت  اىل سويرسا  بالنسبة 

تعاونها الثنايئ مع لبنان".
الدولة  امانة  يف  االوسط  الرشق  مفوض  تاله 
 Urs Von Arb الهجرة  لشؤون  السويرسية 
متحدثا عن الشبه بني بالده ولبنان "سويرسا 
تحديات  يواجه  لبنان  "ان  وقال:  الرشق". 
يف  النزاع  بدء  منذ  الهجرة  مجال  يف  جسام 
سوريا عام 2011 حيث شهد توافد عدد كبري 
من السوريني اضيفوا اىل ما فيه من الالجئني 
الفلسطينيني والعراقيني، فتحول البلد اىل اكرب 
اللبنانية  الدول املضيفة. عليه فان السلطات 
كرم  عىل  الشكر  يستحقان  اللبناين  والشعب 
االحتياجات  لذوي  املساعدة  وتوفري  الضيافة 
بسخاء ملحوظ يف تقديم امللجأ واملساعدات 
االشخاص  من  الكبري  العدد  لهذا  االنسانية 

املحتاجني.
وباالضافة اىل العمل العمالق التي تقومون به 

االورويب.  بالدعم  التنويه  من  بد  ال  لبنان،  يف 
عمليا  يرتجم  اليوم  به  نحتفل  الذي  فاملرشوع 
للمساهمة  اللبناين   – االورويب  التعاون  حجم 
يف استقرار  لبنان وتعزيز العالقات يف ما بيننا 
وتوفري  املستمر  الدعم  عىل  تأكيدنا  خالل  من 
باملسؤوليات  يتعلق  مبا  الرضورية  القدرات 
ومبا  الحدود،  حامية  يف  عاتقكم  عىل  امللقاة 
الخدمات  وتوفري  التحتية  البنى  برتميم  يتصل 

التي تعزز هذه االهداف".
اضاف: "ان سويرسا مذهولة بنتائج هذا الربنامج 
عىل  ثقة  عىل  ونحن  خالله.  من  تحقق  وما 
السلطات  بني  التعاون  ما سيعزز  سالمته وهو 
دورنا  ضمن  ومن  لذلك،  واالوروبية.  اللبنانية 
عىل  حرصنا  نؤكد  السورية،  االزمة  معالجة  يف 
يف  اساسية  السويرسية  املساهمة  تكون  ان 
اتخاذ التدابري الفاعلة يف هذه املنطقة من اجل 
تخفيف آالم ضحايا الهجرة القرسية ومساعدة 
يف  لبنان  قدرات  وتعزيز  املضيفة  املجتمعات 
لتأمني وصول  ومساعدته  االزمة  مواجهة هذه 
ومنع  واملغادرة  االقامة  يف  وحقهم  املهاجرين 

االتجار بالبرش".

ثم كانت كلمة مدير مرشوع االدارة املتكاملة 
للحدود بطحيش الذي قال: "الوضع القائم يف 
يتطلب  املأساوية  التطورات  بلغته  وما  سوريا 
ازمة  وهي  الطويل،  املدى  اىل  والنظر  التبرص 
الالجئني  بني  التعاون  وتعزيز  تنظيم  اىل  تدعو 
بنود  ارساء  يف  نجحنا  وقد  املضيف.  واملجتمع 
هذا التعاون بني دول االتحاد االورويب ولبنان. 
لذلك علينا االفادة من هذه الصيغة ملرحلة ما 
بعد االزمة السورية. فمرشوع االدارة املتكاملة 
يف  عليه  االعتامد  ميكن  منوذجا  اصبح  للحدود 
مشاريع اخرى بدأنا التوسع بها منذ عام 2012 
وانضمت هولندا الحقا اىل الربنامج بعدما عربت 
عن اهتاممها باملوضوع وجاءت سويرسا الحقا 
املرشوع  ان  الفريق.  هذا  يف  فعال  كرشيك 
الوضع  ظل  ويف  اليوم،  صدده  يف  نحن  الذي 
بالتوسع  لنا  سيسمح  وسوريا،  لبنان  يف  القائم 
الحقا للتعاون مع وكاالت تابعة لالمم املتحدة 
برنامج  يف  لالستمرار  ودولية  اقليمية  واخرى 
االدارة املتكاملة للحدود، وميكن ان نضم الحقا 
الجيش  وامنية أخرى مثل  مؤسسات عسكرية 
والجامرك وهو امر نعتربه من اكرب اهدافنا يف 

املستقبل. 
ابراهيم،  اللواء  كلمة  الخواجا  العميد  والقى 
من  الثانية  املرحلة  اطالق  اليوم  "نعلن  وقال: 
وصول  ادارة  يف  لبنان  قدرات  "دعم  مرشوع 
ومغادرتهم  واقامتهم  واملهاجرين  الالجئني 
االنسان"،  بحقوق  املتعلقة  املبادئ  احرتام  مع 
املمول من الدولة السويرسية، يف اطار مرشوع 

املتكاملة  لالدارة  الوطنية  القدرات  تعزيز 

السفير بارا: تحدياتنا في 
اوروبا مع املهاجرين تبقى 

بلبنان  متواضعة مقارنة 

من االحتفال.

الهجرة  سياسات  لتطوير  الدويل  للمركز  االقليمي  املمثل 
السفري عبد املوىل الصلح.

سفري سويرسا يف لبنان فرنسوا بارا.
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للحدود يف لبنان، ما يدل عىل تقاسمنا القيم 
وصونها،  اإلنسانية  الكرامة  لحامية  املشرتكة 
هذه  كون  وشعبه،  لبنان  امن  سقف  تحت 
املشاريع ومثيالتها  تصب كلها يف اطار املصلحة 

العليا واستقرار لبنان".
الثابت احرتام مبادئ  العام  االمن  "التزام  واكد 
سائر  حكومتنا  التزام  بقدر  االنسان  حقوق 
االتفاقات واملواثيق الدولية املتعلقة بالوافدين 
يف  نحن  الذي  فاالنجاز  ضحايا.  بوصفهم  الينا 
والدقيق  الحساس  الدور  بوضوح  ُيبني  صدده 
املعابر  ضبط  يف  العام  لالمن  العامة  للمديرية 
الهاربني  وحامية  لبنان  ألمن  صونا  الرشعية 
حتى  وصولهم  من  بدءا  الحرب،  جحيم  من 
القوانني  سقف  تحت  ذلك  وكل  مغادرتهم، 
املتعلقة  املبادئ  واحرتام   االجراء  املرعية 
يف  العام  االمن  يبذله  ما  ان  االنسان.  بحقوق 
انفاذا  بالتوازي  واالداري، يسري  االمني  املجالني 
الكفايات.  وصقل  املهارات  تطوير  برامج  لكل 
يف  العام  لالمن  العامة  املديرية  شهدت  وقد 
للخطط  تنفيذا  تحديث  مشاريع  االطار  هذا 
اداء  جودة  مستوى  رفع  سبيل  يف  الخمسية 
واملعايري  العلمية  لالسس  وفقا  العسكريني، 
الدولية رغم محدودية االمكانات، وجراء تعدد 
حجم  ضخامة  نتيجة  لبنان  كل  يف  املهامت 
الوجود غري اللبناين الذي صارت كتلته البرشية 

تناهز نصف عديد املواطنني اللبنانيني".
عىل  متقدمة  خطوة  "تعاوننا  ان  عىل  وشدد 
طريق انجاح النهج القائم عىل الحقوق الدارة 
ووفقا  الحرب  من  الهاربني  وصول  موضوع 

هذا  يستمر  ان  يف  آملني  اللبنانية،  للقوانني 
مبا  املقبلة،  املراحل  يف  واندفاع  بزخم  التعاون 
ونحن  االوروبية.  والدول  لبنان  أمن  يخدم 
من  سويا  لنتمكن  وسعنا  يف  ما  كل  سنعمل 
معالجة الثغر، وتطوير نقاط القوة، مبا يعكس 
صورة لبنان التي نريدها رائدة يف التزام حقوق 
حاجتنا  ان  تامة  ثقة  عىل  ونحن  االنسان. 
التعاون وتبادل  املشرتكة متيل علينا مزيدا من 

يف  الحرب  اندالع  ومنذ  فمؤسستنا  الخربات، 
سوريا عام 2011، ومنذ اللجوء الفلسطيني عام 
1948 قد اختزنت الكثري من الخربات التي ميكن 
االستفادة منها، وكذلك الكثري من التجارب التي 
العمل  صعوبة  عىل  وتطلعكم  تساعدكم  قد 
بيئة دقيقة ومنطقة معقدة  انجازه يف  وكيفية 

بالرصاعات".
بتضافر  باالشادة  استهلتها  كلمة  جريار  والقت 

الربنامج  يف  املشاركني  االطراف  مختلف  جهود 
التي  الثانية  "املرحلة  وقالت:  تنفيذه،  الجاري 
نطلقها اليوم تعكس ما بلغه التعاون املستمر 
بني االمم املتحدة واالمن العام ودولة سويرسا 
القائم  بالعمل  نرحب  اننا  املانحة.  والجهات 
كفريق يتعاون اطرافه يوميا لتحقيق االهداف 
من  العامل  يف  هناك  ليس  ايجابا.  املشرتكة 
او مهاجرا،  ان يكون الجئا  يختار يف  او  يرغب 

وارضهم.  بلدهم  يف  البقاء  يفضلون  فالجميع 
الكثري من هؤالء ال سيام  نرى  ويالالسف  لكن 
آثار  من  يعانون  واالطفال  والشيوخ  النساء 
يكون  بالده  من  االنسان  يهرب  عندما  النزوح. 
مضطربا وضعيفا جسديا، وان استقباله بشكل 
كريم يحدث فرقا كبريا يف حياته وهو ما نشهده 
الكثيفة  النزوح  موجات  نتيجة  لبنان  يف  اليوم 
ان  امر يفرض علينا  التي شهدتها سوريا. وهو 

امس  يف  فهم  الحامية.  لهم  ونوفر  نستقبلهم 
الحاجة اىل دخول لبنان".

كل  مواجهة  يف  سيساعدنا  "املرشوع  واضافت: 
هذه االوضاع اليوم ويف املستقبل. العودة اآلمنة 
اليوم غري متوافرة وستشكل عملية تنظيم وادارة 
الحدود عنرصا مهام متى سمحت الظروف بها. 
مواكبة  وعلينا  للغاية  حساسة  مرحلة  وهي 
العائدين وتلبية طلب الضعفاء منهم، وهو امر 
االطراف.  كل  من  الجهد  من  الكثري  اىل  يحتاج 
حتى تلك اللحظة علينا االعرتاف بالكرم اللبناين. 
نسبة من  اكرب  يستقبل  الذي  البلد  فلبنان هو 
النازحني والالجئني نسبة اىل عدد سكانه، وعلينا 
عىل  ملساعدته  لبنان  اجل  من  لنفعله  الكثري 

تحمل العبء الكبري امللقى عليه".
الخبري  جونسون  فيل  قدم  االحتفال  نهاية  يف 
الرئييس يف املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة 
مالحظاته النهائية عىل املرشوع وما تحقق منه. 
قال: "منذ وصويل اىل لبنان عام 2012 شعرت 
بان امورا مهمة قد تحققت يف هذا املجال، وان 
عمال جيدا قد انجز، فسعينا اىل تعزيزه والبناء 
مقاربة  انها  الخربات.  تراكم  خالل  من  عليه 
مع  قدراتهم  اللبنانيون  خاللها  راكم  جيدة 
فادارتكم  الخرية.  واإلنسانية  البرشية  خرباتهم 
تنطوي عىل عنرص الحامية، وهدفنا ادارة جيدة 
للحدود متكننا من اقامة اطار متكامل للحدود 
الينا رشكاء جدد من هولندا وسويرسا.  فانضم 
توافر لنا املزيد من الدعم، وهو ما سيساعدنا 
من  اكرث  عىل  الخدمات  رقعة  توسيع  عىل 

مستوى تقني وبرشي".

السفير فون آرب: سويسرا 
البرنامج،  بنتائج  مذهولة 

ولبنان يستحق الدعم

ابراهيم: حاجتنا  اللواء 
املشتركة واوروبا تملي 

علينا مزيدا من التعاون

عرض متكامل 
عن املشروع:

انشطته واالهداف 
واملستفيدون

الخبرية  بريرا  ليز  الفينيا  السيدة  قدمت 
الجاري  املرشوع  لدى  املعتمدة  السويرسية 
تنفيذه يف لبنان يف نهاية املؤتر عرضا متكامال. 
ال  جزء  هو  الجديد  املكون  هذا  "ان  قالت: 
للحدود  املتكاملة  االدارة  مرشوع  من  يتجزأ 
يف لبنان. وسيدعم املؤسسات االمنية اللبنانية 
اهمية  ذات  مجاالت  يف  قدراتها  بناء  يف 
نهج  تعزيز  اىل  اضافة  سليمة.  الدارة  رئيسية 
يتعلق بدخول املهاجرين والالجئني واقامتهم 
الدولية  املعايري  مع  تاشيا  وذلك  ومغادرتهم 

ومبادئ حقوق االنسان.
 

انشطة املرشوع
يغطي املرشوع املجاالت التالية:

• الهجرة
• حقوق االنسان: مع الرتكيز عىل الالجئني

• القضايا االساسية املتعلقة بالجندرة
• مفاهيم العودة اآلمنة واآلليات التشغيلية

• ادارة االزمات

• التعاون الدويل
االنشطة  خالل  من  املواضيع  هذه  تطبق 

التالية:
قاعدة  تؤمن  تدريبية  عمل  ورش  اقامة   •

نظرية
اوروبية  دول  اىل  دراسية  زيارات  تنظيم   •

بهدف تسهيل تبادل املعلومات
• اقامة ندوات تقنية ذات توجه عميل

 )SOP( موحدة  تشغيلية  اجراءات  صياغة   •
والالجئني  املهاجرين  وصول  ادارة  عىل 

واقامتهم ومغادرتهم.
العامة  املديرية  لدى  التحتية  البنى  دعم   •
لالمن العام من خالل تزويد املديرية معدات 

صغرية الستخدامها يف نقاط عبور الحدود. 

اهداف املرشوع
العام  لالمن  العامة  املديرية  قدرات  بناء   •
دخول  بادارة  مبارشة  صلة  ذات  املجاالت  يف 
ومغادرتهم.  واقامتهم  والالجئني  املهاجرين 

ومبادئ  الدولية  املعايري  مع  تاشيا  وذلك 
حقوق االنسان.

زيادة  خالل  من  التحتية  البنى  دعم   •
العام يف  لالمن  العامة  املديرية  لدى  قدراتها 
معالجة دخول املهاجرين والالجئني واقامتهم 

ومغادرتهم.
 

املستفيد من املرشوع
الجمهورية   – العام  لالمن  العام  املديرية 

اللبنانية
عن  مسؤولة  العام  لالمن  العامة  املديرية 
وخروجهم  لبنان  اىل  االشخاص  وصول  ادارة 
الحدود واملرافئ ومطار  منه عرب نقاط عبور 
باالضافة  بريوت،  يف  الدويل  الحريري  رفيق 
ُتنّفذ هذه  الرشعية،  غري  الهجرة  مكافحة  اىل 

االجراءات تحت ارشاف وزارة الداخلية.
العام  لالمن  العامة  املديرية  تتوىل  ذلك،  اىل 
وتلك  والتقنية  االمنية  منها  اخرى  مهامت 

املتعلقة باالجانب. 

ممثلة املفوضية السامية لالمم املتحدة لشؤون الالجئني 
يف لبنان مرياي جريار.

الهجرة  الدويل لتطوير سياسات  املركز  الرئييس يف  الخبري 
فيل جونسون.

رئيس مكتب التخطيط والتطوير يف املديرية العميد فادي مدير مرشوع االدارة املتكاملة للحدود رامي بطحيش. 
الخواجا. 
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مركز أمن عام الشوف اإلقليمي:
إنجازات تخّطت حدود اإلمكانات

خطة تحديث املديرية العامة لالمن العام مل تتوقف عند حدود استحداثها مراكز 
جديدة عىل مساحة الجغرافيا اللبنانية، السيام تلك البعيدة من املدن، بل شملت 
ايضا مراكزها املنشأة منذ عقود. مركز امن عام الشوف االقليمي احد تلك املراكز 

التي شملها التطوير والتوسيع، ما اتاح له تقديم افضل خدمة عامة للمواطنني

حققها  التي  االمنية  االنجازات  موازاة  يف 
مركز امن عام الشوف االقليمي، املوجود 
املتمثلة  االثرية،  الدين  بيت  رسايا  يف 
بتوقيفه مطلوبني مبوجب مذكرات عدلية 
ايضا  له  كانت  مختلفة،  جرائم  الرتكابهم 
حدثنا  عدة،  ولوجستية  ادارية  انجازات 

عنها رئيسه النقيب عدنان البتديني.
النطاق  عن  بسؤاله  معه  اللقاء  استهل 
فاجاب:  املركز،  لعمل  والجغرايف  االداري 
يتبع  الذي  املركز  عمل  نطاق  "يشمل 
الثانية،  لبنان  عام جبل  امن  دائرة  اداريا 
وحارة  الناعمة  بني  متتد  وقرية  بلدة   64
غريفة  وبني  جنوبا،  ونيحا  شامال  الناعمة 

تحقيق
الشدياق منير 

mounirchidiac2014@gmail.com

غربا وكفرحي رشقا. تجدر االشارة اىل ان 
معظم تلك املناطق تفصل بينها مساحات 
وبساتني،  احراجا  تضم  شاسعة  جغرافية 
عرشات  يتضمن  بعضها  ان  عن  فضال 

الضخمة".  السكنية  املجمعات 

ضمن  تنجز  املعامالت  من  نوع  اي   ■
املركز؟

املركز  يضمها  التي  االربع  الُشعب   □
توليها  التي  واملهامت  االعامل  بكل  تعنى 
للمديرية  النافذة  واالنظمة  القوانني 

العامة لالمن العام، نذكر منها:
• منح جوازات السفر اللبنانية والتحقيق 
طلبات  رسقتها،  او  تلفها  او  فقدانها  يف 
تصحيح  النسب،  اثبات  املواليد،  قيد 
االرث،  حرص  الهوية،  وقوعات  يف 
زواج،  صحة  من  التثبت  الوفاة،  اثبات 
ملكتومي  املرور  جوازات  تجديد  انجاز 
السفر  وثائق  الدرس،  قيد  وفئة  القيد 
طلبات  السنوية،  االقامات  الفلسطينية، 

نقل الكفالة، تحويل السامت وغريها.
واالستقرار  االمن  ميس  ما  كل  مكافحة   •
العام  باالمن  املنوطة  للمهامت  وفقا 

عدلية. كضابطة 

■ هل كان لالعداد الكبرية من الوافدين 
السوريني اثر عىل عمل املركز؟

املؤسفة  االحداث  بدء  منذ  بالطبع.   □
جدا  كبرية  زيادة  املركز  شهد  سوريا   يف 
فاقت  املعامالت،  عدد  يف   2011 عام 
الحال  كانت  عام   %300 نسبة  احيانا 
الرعايا  اىل  يعود  ومعظمها  سابقا،  عليه 
تخف  بدأت  النسبة  تلك  لكن  السوريني. 
التي  االخرية  االجراءات  بفعل  تدريجا 
من  اكرث  منذ  اللبنانية،  الحكومة  اتخذتها 
رشوط  بتعديل  واملتعلقة  تقريبا،  سنة 
من  لبنان.  اىل  السوريني  االجانب  دخول 
التاريخ  ذلك  منذ  زادت  اخرى،  جهة 
املركز  عمل  نطاق  ضمن  املوقوفني  نسبة 
فاق  مبعدل  مختلفة  جرائم  الرتكابهم 
يف  السابقة.  بالفرتة  قياسا   %100 نسبة 
الجهوزية  اتم  عىل  نحن  االحوال،  كل  رئيس مركز امن عام الشوف االقليمي النقيب عدنان البتديني.

انتظام الدور.

القانوين  الواجب  يفرضه  ما  بكل  للقيام 
علينا ضمن حدود صالحياتنا.

■ هل شاركتم البلديات يف اجراء احصاء 
االجانب ضمن نطاق عملكم؟

العام  لالمن  العام  املدير  تعليامت   □

لناحية  واضحة  ابراهيم  عباس  اللواء 
رضورة التنسيق والتعاون مع كل بلديات 
يساهم  ما  كل  ويف  وفعالياتها،  املنطقة 
سقف  تحت  واالستقرار  االمن  تعزيز  يف 
يف  البلديات  شاركنا  عليه،  بناء  القانون. 
بها  قامت  التي  االجانب  احصاء  عملية 

املساعدات  وتوزيع  االمن  تعزيز  بهدف 
تحديدا.  السوريني  الرعايا  عىل  االنسانية 
كام قمنا بتأمني كل الدعم االمني للرشطة 
استطرادا،  لالستقرار.  ضامنا  البلدية 
جهوز  يف  املركز  عنارص  من  قسام  وضعنا 
عند  الفوري  للتحرك  نهار،  ليل  دائم، 
العوامل  امني. كل تلك  وقوع اي حادث 

عززت الطأمنينة يف نفوس املواطنني.

انجازات متكنتم من تحقيقها  ■ هل من 
متاشيا مع خطة تحديث االمن العام؟

تحققت  كثرية  وادارية  امنية  انجازات   □
يف الفرتة االخرية. من ابرزها نذكر:

• امام واقع االزدياد الكبري يف عدد معامالت 
املوجود ضمن  املقدمة يف مركزنا  املواطنني 
قانونا  يستحيل  حيث  الدين،  بيت  رسايا 
توسيع مبنى املركز كونه مصنفا اثريا، متكنا 
بالتعاون والتنسيق مع املحافظ والقامئقام، 
املركز.  اىل  غرفتني  ضم  من  مشكورين، 
تسهيل  يف  ساهمت  االضافية  املساحة  تلك 

معامالت املواطنني وترسيعها. نولي اي حالة 
انسانية او صحية 
اهتماما واولوية

جدول يبني عدد املعامالت املنجزة في مركز امن عام الشوف االقليمي  
عام 2017 عام 2016 عام 2015 عام 2014 الشهر

1979 1980 3126 3084 كانون الثاين

1831 1847 2413 3397 شباط

2069 2108 2743 2698 آذار

2289 2282 2183  نيسان

2249 2831 2727 ايار

2496 2544 2479 حزيران

2485 2911 2796 متوز

2391 2980 2855  آب

2137 3430 3310 ايلول

2359 2708 2593 ترشين االول

2066 3127 3030 ترشين الثاين

2188 3126 3069 كانون االول

5879 26595 34221 34221 املجموع العام
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مكتب  مع  والتنسيق  بالتعاون  متكنا   •
توقيف  من  املديرية  يف  املعلومات  شؤون 
ارتكاب  يف  الضالعني  االشخاص  عرشات 
منظمة،  وغري  منظمة  مختلفة،  جرائم 
كاالرهاب وتبييض االموال، الرسقة، التزوير 
املرشوعة  غري  االقامة  مزور،  واستعامل 
وغريها. متت احالتهم عىل الجهات القضائية 
التحقيق  بعد  جرامئهم  يف  للنظر  الصالحة 

معهم بارشاف النيابة العامة املختصة. 
من  اضافية  باعداد  املركز  تعزيز   •

العسكريني فاقت نسبة  %20.
عقب  بخاصة  االداري،  العمل  تفعيل   •
وتوافد  سوريا  يف  املؤسفة  االحداث  بدء 
يف  االستمرار  ولناحية  لبنان،  اىل  السوريني 
استقبال معامالتهم وانجازها حتى ساعات 

املساء املتأخرة.
الوافدين  استغالل  ظاهرة  مكافحة   •
منعهم  السامرسة عرب  بعض  السوريني من 
من البقاء داخل قاعات املركز او يف محيطه.

يف  املركز  عنارص  من  العديد  مشاركة   •
بحقوق  تتعلق  متخصصة  تدريبية  دورات 
املنظمة، جرائم  الجرائم  مكافحة  االنسان، 

االتجار بالبرش وسواها.
• رفع نسبة الجهوز االمني عرب االبقاء عىل 
دائم  يف  جهوز  املركز  من عسكريي  عدد 
للتحرك الفوري عند وقوع اي حادث امني 

بهدف ضبط االمن ومكافحة الجرائم.
نحو  عىل  املركز  ضمن  العمل  استمرار   •
يف  الثلوج  تكدس  رغم  وكامل،  اعتيادي 
املحيطة  الطرق  كل  واقفال  الشتاء  فصل 
بنا من جراء العواصف الكبرية التي رضبت 

لبنان هذه السنة.
• اعتامد آلية التدقيق الفوري يف املستندات 
املطلوب  املعاملة  مطابقتها  من  للتأكد 
العالقة  صاحب  النتظار  تفاديا  انجازها 
دوره ومن ثم يكتشف مثال ان مستنداته 
ناقصة، ويك ال يهدر وقته، ما القى ارتياحا 

لدى املواطنني واملقيمني.
او صحية صعبة  انسانية  ايالء كل حالة   •
واالهتامم  الالزمة  االولوية  مواطن  الي 

الكايف.

احد املكاتب.

مبنى املركز من الخارج.

الباروك، البرية، الجاهلية، الخريبة، الدامور، السمقانية، الفريديس، الفوارة، املطلة، دير 
دوريت، الكحلونية، الكنيسة، املختارة، الناعمة، الورهانية، باتر، بتلون، بريح، بشتفني، 
بطمة، بعذران، بعقلني، بقعاتا، بنويتا، بيت الدين، بيقون، جباع، جبليه، جديدة الشوف، 
حارة الناعمة، حارة جندل، شوريت، دميت، دير القمر، دير بابا، دير كوشة، رسجبال، 
عرتين، عامطور، عميق، نبع الصفا، املرشف، عني زحلتا، عني قني، عني و زين، عينبال، 
غريفة، كفرحي، كفرقطرة، كفرحيم، كفرفاقود، كفرنربخ، كفرنيس، كليىّل، مجد املعوش، 
مرستي، مزرعة الشوف، معارص الشوف، معارص بيت الدين، نيحا، وادي الدير، وادي 

الست، وادي دير دوريت، و وادي بنحليه.

بلدات وقرى النطاق االداري للمركز

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

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



الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة إىل دائرة التحقيق واالجراء من  2017/03/15 لغاية 2017/04/15

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من 2017/03/15 لغاية 2017/04/15

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

119لبناني
353اثيوبي

1ارتيري
8اردني
1الماني
1ايران

1باكستاني
1بريطاني
90بنغالدش

2بينية
1تركي

1تشيكية
1توغولي
1تونسي

1الجزائر

118لبناني

311اثيوبي
1ارتيري
7اردني
1الماني
2ايران

1بريطاني
97بنغالدش

1بيالروسية
1بينية

1تشيكية
1توغولي
1تونسي

1الجزائر
2ساحل العاج

3ساحل العاج
1السعودية
11سوداني
1438سوري

1سيراليون
16سري النكي

16عراقي
1غامبي
6غاني

3فلسطيني
8فلسطيني -  سوري
1فلسطيني - الماني
1فلسطيني - كندي
1فلسطيني اردني
92فلسطيني الجىء

1السعودية
32سوداني
1472سوري

1سيراليون
18سري النكي

26عراقي
2غامبي
6غاني

3فلسطيني
9فلسطيني - سوري
1فلسطيني - الماني

1فلسطيني - كندي
92فلسطيني الجىء

1فنزويلي
24فيليبيني

1فنزويلي
24فيليبيني
1قطري

4قيد الدرس
3كاميرون

2كويتي
11كيني

2مدغشقر
55مصري

17مكتوم القيد
2نيبالي
9هندي

1يوناني
2313المجموع

1قطري
6قيد الدرس
4الكاميرون

2كويتي
12كيني

2مدغشقر
52مصري

16مكتوم القيد
4نيبالي

1نيجيري

5هندي

1يمني

1يوناني

2342المجموع 

إحصاءات الشهر
62

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من 2017/03/16 لغاية 2017/04/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب 
بني 2017/03/15 و2017/04/15

املجموعاجانبعربلبنانيونحركة تنقل

العددالعددالعدد
6425اثيوبيا
2ارمينيا
3اسبانيا

3البرازيل
8السنغال
1السويد
5المانيا
1النمسا
129الهند

2الواليات المتحدة االميركية
11اوزباكستان

146اوكرانيا
1ايطاليا

4باكستان
5بريطانيا

1بلجيكا
928بنغالدش

3الجزائر

23السودان
1المغرب

6تونس

دخول

مغادرة

املجموع

217213

240796

458009

241730

237302

479032

104861

88861

193722

563804

566959

1130763

19بنين
6بوركينا فاسو

1بوسنة
33بيالروسيا

1تايوان
2تايلندا
1تشيك
20توغو

1الدانمارك
9الدومينيك

48روسيا
4رومانيا
2سويسرا

60سري النكا

1صربيا
1طاجكستان

51غانا

2فرنسا
404الفيليبين

18كازاخستان

19كاميرون
2كندا
1كوبا

1كوريا الجنوبية
1كولومبيا

2كونغو الديموقراطية
10كيرغيز

1مالي
25مولدوف

1مونتينيغرو
6نيبال

21نيجيريا
1هولندا

8450المجموع

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب 
اعتباراً من 2017/03/15  لغاية  2017/04/15 ضمناً

1سوريا

206مصر
240المجموع :

الدولة

الدولةالدولةالدولة

الدولة العددالعدد
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مجموعمختلفهوياتاختامتأشرياتاقاماتجوازاتمطار

19111ايطاليا

5319بلغاريا

279تركيا 

77ليبيا

66تونس

415بريطانيا

325السويد

325السودان

314املانيا

44اثيوبيا

213فنزويال

1113اسبانيا

112فرنسا

112رومانيا

112لبنان

11غينيا

11غينيا بيساو

11النيجر

11الدمنارك

11الربازيل

11اليونان

11الهند

11العراق

11ايران

75223161410140املجموع

جدول اجاميل مفّصل بالوثائق املزّورة املضبوطة يف الدوائر واملراكز الحدودية آذار 2017

رسامن بيانيان بالوثائق املزّورة بحسب جنسية حاملها ونوعها:
الدوائر واملراكز الحدودية آذار 2017

عدد الوثائق املزّورة املضبوطة ونوعها آذار 2017
نسب الوثائق املزورة بحسب الجنسيات 

آذار 2017

 الوثائق المزّورة
64

رسم بياين بعدد الوثائق املزّورة 
تبعاً للجنسية السورية وفقاً لنوع 

الوثائق املزورة

جدول ورسم بياين بعدد 
املسافرين مقارنة بعدد املسافرين 

الحاملني الوثائق املزّورة

الدوائر واملراكز الحدودية          
آذار 2017

الدوائر واملراكز الحدودية 
آذار 2017

عدد الوثائق السورية املزّورة بحسب النوع واملركز الحدودي آذار 2017

عدد املسافرين مقابل عدد حاميل وثائق مزّورة آذار 2017

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

9417.87/100000    525989    دائرة املطار

93.18/100000    283068    مركز املصنع

0    0    80183    مركز العريضة

0    0    65138    مركز العبودية

0    0    25547    مركز البقيعة

4142/100000    2804    مركز مرفأ طرابلس

0    0    1077    دائرة مرفأ بريوت

10710.88/100000    983806    املجموع
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لغة
شرح الفّية ابن مالك في القواعد العربّية

التنازع، تحديده

المدير العام السابق لالمن العام 
المتقاعد  الركن  العميد 

السفير انطوان دحداح
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رحلة رفات االمير بشير الشهابي 
من اسطنبول الى قصره في بيت الدين

صفحات من لبنان
بقلم العميد الركن املتقاعد أدونيس نعمة

الجمهورية  رئيس  ارسل   1947 ايلول  يف 
اىل  رسميا  وفدا  الخوري  بشارة  الشيخ 
الشهايب  بشري  االمري  قرب  لنبش  اسطنبول 
لبنان  اىل  برفاته  والعودة  الكبري،  الثاين 
لُيدَفن يف مدافن قرصه بيت الدين. ذلك ان 
االمري بشريا مات منفيا يف عاصمة السلطنة 
العرش  السنوات  قىض  حيث  العثامنية 
االخرية من عمره فيها، برفقة زوجته االمرية 
ُحسن جهان والديرّي رستم باز الذي كتب 

عنه وعن حياته يف ذلك املنفى.
انتقاء  عىل  الجمهورية  رئيس  وحرص 
العائالت  ابناء  من  الوفد  هذا  اعضاء 
االمري  لنسب  املالمئة  النبيلة  اللبنانية 

68

االمري  الجيش  قائد  برئاسة  فجعله  الكبري، 
وكان  االمري،  عائلة  ابن  فؤاد شهاب  اللواء 
من بني اعضائه الضابط يف الجيش النقيب 
سليل  بصفته  الخازن  مجيد  اميل  الشيخ 

عائلة من هذه العائالت.
كنيسة  مدافن  يف  يثوي  االمري  رفات  كان 
الوفد  فاهتدى  هناك،  الكاثوليك  االرمن 
اللبناين اىل قربه بني هذه  املدافن، مسرتشدا 

مبا كتبه رستم باز مرافقه اىل املنفى.
طول  ان  الوفد  اعضاء  وجد  القرب  ُفتح  ملا 
ل  فتحوَّ التابوت،  خشب  اذاب  قد  الزمن 
اىل نثار من الذريرات، وذكروا انهم تعرَّفوا 
الثاوية  الجثامني  بني  من  االمري  رفات  اىل 
هناك من خالل عظم وجهه الكبري والنافر 
اىل  دب  قد  البىل  يكن  مل  الصدَغني.  عند 
قد  اصابعه  ان  حتى  العظمي  هيكله 
التعرف  بقيت سليمة. كام ساعدتهم عىل 
الذي  االمري  قنباز  من  آثار  الرفات  اىل 
املخرّم  وزناره  ذهبية،  بخيوط  موىش  كان 
بخيوط ذهبية ايضا، فُوضعت يف صندوق 

يف انتظار نقلها اىل لبنان.
نعش  يف  الرفات  ُوضع  الرحيل  لدى 
بريوت،  اىل  اللبناين  الوفد  اعضاء  وحمله 
فاستقبلته  ايلول،   29 اليها يف  حيث وصل 
الحكومة استقباال رسميا، يف احتفال مهيب 
جرى يف ساحة الشهداء يف العاصمة. يف 2 
الرفات عىل منت مدفٍع  ُنقل  االول  ترشين 
طويل  ورتل  الجند  ويواكبه  مركبة  تجرّه 
بيت  االمري  عاصمة  اىل  السيارات  من 
القمر  الدين. لدى وصول املوكب اىل دير 
ساعة  طوال  حزنا  كنائسها  اجراس  ُقرعت 
كبارا  البلدة  اهايل  واجتمع  الزمن،  من 
وصغارا الستقبال رفات االمري الكبري ورجل 
كنيسة  انطش  رئيس  كان  العظيم.  لبنان 

واعضاء  الدير  كنائس  وكهنة  التلة  سيدة 
استقبال  يف  شاركوا  قد  البلدي  مجلسها 
اليهم.  ُوّجهت  رسمية  بدعوة  الرفات 
القرى  يف  املوكب  تستقبل  الجموع  كانت 
يتوّقف  ان  دون  من  طريقه  عىل  الواقعة 
مه  تتقدَّ القمر  دير  املوكب  اجتاز  فيها. 
معقودة  الزهر  من  اكليال  تحمل  سيارة 
"من  عبارة:  عليها  ت  ُخطَّ رشيطة  عليه 
االمري  حليفه  اىل  باشا  عيل  محمد  حفيد 

بشري الشهايب الكبري".
ُحمل  الدين  بيت  اىل  املوكب  لدى وصول 
وسط  اىل  الجنود  اكتاف  عىل  النعش 
امليدان، الواقع امام القرص )الرسايا( حيث 
صورة  عليه  ُوضعت  للخطابة  منرب  اقيم 
الخشب  من  علوة  ووراءه  لالمري  نصفية 
الجنود  وكان  اللبنانية،  باالعالم  مزينة 
امليدان  من  متعددة  مراكز  يف  مصطفني 

التحية العسكرية. يؤدون 
ُوضع النعش يف املكان املخصص له، يحيط به 
آل شهاب  اعضاء جامعة  من جميع جوانبه 
وعىل صدورهم شارة الجامعة، وبعض امراء 
آل ايب اللمع، وكبار املوظفني والضباط، وعدد 
من االحبار كاملطران عبدالله الخوري وغريه 
الشاملية من  الناحية  واىل  الدين.  من رجال 
امليدان احتشدت الجموع الغفرية اآلتية من 
القرى املجاورة، وكانوا بال شك حفدة رجال 

االمري وخّدام قرصه.
االمري  وحيا  الجمهورية  رئيس  وقف 
اغسطني  املطران  وتاله  ممتع،  بخطاب 
الجناز  اقيم  ثم  مؤثرة.  بكلمة  البستاين 
انتهائه  وعند  املاروين،  الطقس  بحسب 
حيث  القرص  حديقة  اىل  النعش  ُحمل 
االوىل  االمري  زوجة  شمس  الست  مدفن 
مئة  تطلق  املدفعية  كانت  اذ  فيه،  وانزل  االمري بشري الشهايب الثاين الكبري.

الرئيس بشارة الخوري.

االمري  عظام  رقدت  هكذا  مدفع.  وطلقة 
االرز  ظالل  تحت  احبها  التي  االرض  يف 

والسنديان والرشبني.
تجي  بوسعدى  يا  و"عينك  بسالم،  فلريقد 

وتشوف: هانوا عرينك يف بالد الشوف".
القاه رئيس الجمهورية  اما الخطاب الذي 
بشري،  االمري  رفات  دفن  الدين يف  بيت  يف 

فهو:
شيدتها  الكبري.  االمري  ايها  سعدى،  ابا  "يا 
منفيا  هجرتها  الطوال،  وحكمتها  عاليا 
حيا،  توّدعها  ان  متنيت  نائيا،  اليها  وجئت 
رقادك  فيها  لرتقد  اليها  تعود  اليوم  وهاك 
بعادك  عىل  مىض  يزيد  وما  قرن  االخري. 
رقادك  عىل  مىض  بعضه  اال  وقرن  عنها، 
اليها،  ترجع  ان  نقت  كم  الغربة.  دار  يف 
قد  وها  حواليها،  روحك  رفرفت  وكم 
الينا  وعدت  واحالمنا  احالمك  تحققت 
وبانيها.  امريها  تواكب  املجيدة  والذكريات 
هل  او  والربوع،  املعامل  عليك  تنكرْت  هل 
والغياب.  الهجرة  طول  بعد  الدار  عرفت 
ولو  تستقبلك،  الحصينة  جدرانها  هي  ها 
اعطَيت من ربك نطقا لرّدت اصداء صوتك 
بهدير  تستقبلك  حناياها.  يف  ترتّجع  الرنان 
اشجارها  وبحفيف  جررت،  الذي  صفاها 

وذلك  املهابة  بتلك  تستقبلك  غرست.  التي 
الوقار اللذين نرثتهام عىل جوانبها، واللذين 
ذلك  والسنني.  االيام  ممر  عىل  فارقاها  ما 
ان خيالك مل يغادرها ومل يزل يطوف فيها، 
امواج  ر  وسخَّ املسافات،  قرصَّ  بذلك  كانه 
البشري"  البحار. دار كانت وما زالت "قرص 
الحوادث،  وتعاقب  االحداث  تقلُّب  رغم 
املترصفية،  اىل  القامئقاميتني،  اىل  من عهدك 
يومنا  اىل  عقبها  ما  اىل  الكربى،  الحرب  اىل 
هذا. مل يرضها ان تقّلص حكمك عن الرعية 
اىل  التاريخ  وتجاوز  التاريخ،  يف  دخل  النه 
بارسه  اللبناين  الشعب  هو  هذا  االساطري. 
يرافقك  رؤياك،  يلتمس  متهيبا  يقف 
من  هو  فخورا.  خاشعا  االخري  املرقد  اىل 
امللامت،  يوم  ركابك  يف  كانوا  الذين  احفاد 
النكبات.  يوم  نداءك  يلّبون  كانوا  والذين 
الحروب،  يف  رافقوك  الذين  احفاد  من  هو 
السلم.  يوم  وعدلك  بامنك  متتعوا  والذين 
مع  محمديهم  لبنان،  تقديس  اجمعوا عىل 
نرصانيهم، الن لبنان وطن لجميع اللبنانيني 
وقد  وطوائفهم،  دياناتهم  اختالف  عىل 
النك  وتعظيمه،  اسمك  تكبري  عىل  اجمعوا 
كنت من اكرب خدام لبنان، والنك بنيت لهم 
اهم  من  املعني  مجد  مع  لهم  كان  مجدا 

وثائق استقاللهم الناجز يف بلدهم العزيز.
وها انا، بصفتي رئيسا للجمهورية اللبنانية، 
كحافظ  الوقفة  هذه  فخر  بكل  اقف 
دار  يف  وعابر  عهدك  عىل  وقائم  ملجدك، 
اىل  لنعيدها  بها،  لرنتع  ترحمها  مل  خلدك. 
قدرها،  منتَقص  غري  امانة  وبانيها  صاحبها 
وال مفرَط يف حفظها، امانة لبنان اىل لبناين 
عظيم وامري كبري، عرك الحياة وعارك االيام 
املجد  وذاق  وخطوبه،  الدهر  ورصوف 
مع  النرص  ولذة  واالبتهاج  والعز  والسؤدد 
الليايل  يف  امللّح  النفس  وامل  الحكم  مرارة 
السود. يسهرها الحاكم طويال لتنام الرعية 
امنة مطمئّنة. ها ان الدار تسعى اليك. ها 
باستقالله  منك  يتقدم  اللبناين  الشعب  ان 
الناجز، واعامله املجيدة يف سبيل السيادة 
واليه  اليها  تعود  الوطنية.  والعزة  القومية 
اثر  اجنبي  حكم  لشبه  او  لحكم  يعد  ومل 
مرفوع  لبنان،  لواء  معقود  وعليه.  فيها 
هو  اذ  واطمئنان،  سلم  حالة  يف  جبينه، 
قد عاهد الرشق وصادق الغرب. رسله يف 
مغرتبوه  قطر،  كل  يف  معتَمدوه  بلد،  كل 
الدول  لدى  مفوضوه  صقع،  كل  يف 
ومفوضو الدول لديه. ممثلوه جالسون يف 
لتاييد  يرفعون صوتهم  الدولية  املؤسسات 

مبادئ الحق االنساين والسالم العاملي. 
اللبناين  الشعب  ان  الكبري،  االمري  ايها 
من  الحقبة  هذه  بعد  باستقبالك  لفخور 
اعامل  من  حقق  مبا  خجول  غري  الزمن، 
سجلها التاريخ، مربهنا للمال ان ما زرعت 
واسالفك العظام بلغ النضوج وحمله يانع 
مك  االمثار، وان ما بنيته وما بناه من تقدُّ
خ. سلسلة  يف رصح االستقالل تثبَّت وترسَّ
بعد  الجديد  العهد  بها هذا  اتصل  كرمية 
الزمن.  من  هجعة  يف  الحلقات  تراخي 
اىل  مطمئنا  فخورا  تدخل  ان  لك  يحق 
دارك، وان تطل علينا من جوار ربك قرير 
علينا  تلقي  وان  الجنان،  مرسور  العني، 
الطريق  امامنا  تنري  وان  املايض،  امثولة 

بنا  تهيب  وان  ل،  املؤمَّ املستقبل  اىل 
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صفحات من لبنان

الصفوف يك  الكلمة وتوحيد  اىل جمع 
جيل  من  منارك  وترفع  مشعالك  تحمل 
بسالم.  فادخلها  دارك  هي  ها  جيل.  اىل 
ها هو لبنان فانزل به بامان، ولرتَع عينك 
اللبنانيني من مقيم ومغرتب يا ابا سعدى، 

ايها االمري الكبري".
القى  البستاين  اغوسطني  املطران  وكان 
يف  املقدس  الكتاب  "قال  كلمة:  بدوره 
مييض  جيل  االول:  الفصل  الجامعة،  سفر 
يف  الدهر.  ملدى  قامئة  واالرض  يأيت  وجيل 
سنوات،  وسبع  مئة  من  اي   ،1840 سنة 
املنيف  القرص  عتبة هذا  خلْت وقف عىل 
البستاين  عبدالله  املطران  الرحمة  املثلث 
رئيس اساقفة صيدا، صديق االمري الحميم 
ومستشاره املخلص الحكيم، والطيب االثر 
االمري  قايض  الخوري  بشارة  الشيخ  والعني 
وقفا  االمني.  النزيه  الفقيه  عدله،  وحارس 
وحولهام االمراء واملشايخ واالعيان يوّدعون 

وّدعهم  وامل.  مبرارة  البالد،  امري  امريهم، 
يف  العليا  السلطة  لدى  وسار  الكبري  االمري 
عز  ويواكبه  والوقار  الهيبة  تجلله  صيدا 
هذه  اىل  يصل  كاد  ما  ومجدها.  االمارة 
بابعاده  الدول  قرار  ابلغ  حتى  املدينة 
مقرا،  مالطة  جزيرة  فاختار  لبنان.  عن 
السلطنة  عاصمة  االستانة  اىل  انتقل  ثم 
مرعيَّ  سنوات  عرش  بقي  حيث  العثامنية 
ان  اىل  والكرامة،  الحرمة  موفور  الجانب، 
من  برش  ذي  كل  عىل  املحتوم  االجل  دنا 
الكوخ  صاحب  اىل  الخطري  القرص  صاحب 
تنم  وهي  االخرية،  وصيته  فكتب  الحقري، 
عن استمساكه بجانب الله واحرتام رشائعه 
الساعة  تلك  به يف  املقدسة. كأين  ووصاياه 
الرهيبة الدقيقة خطر له ما يخطر يف مثلها 
لكل انسان يف ارض غربته، فتمنى ما متنى 
يعقوب ابو االباء حني دنت وفاته يف مرص، 
"اذا  له:  وقال  يوسف  ابنه  اليه  دعا  اذ 
اصبت بحصوٍة يف عينيك فاصنع يل رحمة 
ووفاء. ال تدفني يف مرص، بل اذا اضجعت 
فاحملني والقني يف مقربة ابايئ"، وكام متنى 
اذ  االخرية،  ساعاته  يف  نفسه  يوسف  ابنه 
استدعى اخوته وقال لهم: "انا مائت والله 
اىل  هنا  من  عظامي  فاصعدوا  سيفتقدكم، 
فقد  كان  العظيم  االمري  ان  ابايئ".  ارض 
العاقل  ت فوجد، وهو  فتلفَّ الثالثة،  اوالده 
حوله  الذين  من  احد  ليس  ان  الفهيم، 
يقوى عىل تحقيق امنيته يف تلك الظروف 
واالحوال. فسكت تاركا هذه االمنية وديعة 
يف ذمة الدهر، مؤمنا بصدق االية الكرمية: 
املوت  وتقبَّل  للرب"،  بكاملها  "االرض 
باميان حي ورباطة  الدينية  متمام واجباته 
جاش ما فارقته لحظة يف كل اطوار حياته 
املجيدة، وُدفن يف كنيسة االرمن الكاثوليك 
وتوالت  االيام  دفنة الئقة مكرّمة. ومضت 
بيت  حمى  يف  هناك  راقد  واالمري  السنون 
الرب. اما قرصه هذا الفخم فام فارق امريه 
والزمان  االنسان  ايدي  اليه  امتدت  حتى 
تقّلبه كيف شاءت االهواء واالقدار وسطت 

وزال  ورواؤه  رونقه  فبهت  العوامل،  عليه 
زهوه وبهاؤه وتشوه حسنه وجامله ودب 
اليه الخراب يتنقل يف ردهائه واروقته، يف 
يف  ورشفاته،  مقاصريه  يف  ونوافذه،  ابوابه 
مائه واهوائه، يف ارضه وسقوفه، يف وشيه 
كاد  حتى  واشجاره،  حدائقه  يف  ونقوشه، 
والدير.  الخري  عىل  اخنى  ما  عليه  يخني 
عىل انه ملا استكمل لبناننا العزيز استقالله 
سيد  وصار  وحريته  سيادته  من  ومتّكن 
الشيخ  فخامة  هّب  الطليق،  الحر  نفسه، 
ذماره  وحامي  لبنان  رئيس  الخوري  بشاره 
الخطر  تدارك  اىل  وفخاره  مجده  وحارس 
امللم يف هذا القرص، االثر اللبناين التاريخي 
وجدَّ  الخاصة،  برعايته  فشمله  الفريد، 
وعمل لرتميم واصالح ما افسد فيه الدهر 
مستعينا باملال عىل قدر ما تساعد الحال، 
معتمدا عىل رجال العامل والفن واالخالص، 
ورغبات  الجليلة  حكومته  وتوافقه  تعاونه 
ظهرت  ان  اىل  قاطبة  اللبنانيني  ومتنيات 
متجليًة  باملرغوب  والظفر  الفوز  تباشري 
اكنافه  ويف  وجهاته  القرص  سامت  عىل 
الحكيم.  الرئيس  ذاك  اذ  ر  ففكَّ وجنباته. 
فّكر وقىض، وقضاؤه حق وعدل، بان يرجع 
املغرَّب اىل وطنه واالسد اىل عرينه واالمري 
وها  اراد،  ما  له  فكان  سعى  قرصه.  اىل 
وقف  حيث  لالستقبال  واقف  الرئيس  ان 
جده للوداع. وقف وحوله الوزراء واالمراء 
املطران  خلف  صيدا  ومطران  واالعيان 
باالمري  يرّحب  وقف  البستاين.  عبدالله 
ومزاياه  بفضائله  ويشيد  الكبري  اللبناين 
له  رها  سطَّ التي  الفائقة  ومبآثره  العالية، 
يف  للبنان  االعىل  املثل  وجعلته  التاريخ 
قد  املغرَّب  هوذا  وها  الصحيحة.  الوطنية 
يف  واالمري  عرينه  يف  واالسد  وطنه  يف  صار 
االبد،  اىل  ظالله  يف  سيسرتيح  حيث  قرصه 
ال  الذي  الدائم  الحي  الله  من  مغمورا 
عن  ومذكورا  والرضوان،  بالرحمة  ميوت 
لبنان الرّب الويف بالتبجيل والفخر والتعظيم 

عىل طول الزمان".

املطران اغوسطني البستاين.
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بأقالمهم  

ملاذا التهويل دومًا بالحرب األهلية؟

ابراهيم بيرم*

بني فينة واخرى، وبازاء اي حدث او تطور او تعقيد عىل شكل »اشتباك« 
سيايس، يطلع علينا َمن يحذر من قرب عودة االحرتاب االهيل، او بلوغ 
مناخات واجواء تحايك مناخات الحرب االهلية التي اكتوى اللبناين بنارها 

عىل مدى 15 عاما، قبل ان يطويها اتفاق الطائف.
قانون  عىل  االتفاق  والدة  استعصاء  حدث  امام  القريب،  االمس  يف 
انتخاب جديد، يشكل اساسا مختلفا لتطوير الحياة السياسية، برز َمن 
يهجس مبثل هذا االحرتاب ويحذر من عودة شبحه بني عشية وضحاها. 
وسواء كان التحذير منطلقا من خوف حقيقي كامن لدى البعض، او انه 
مجرد »تهويل« مقصود لبعض السياسيني، او تكهن لبعض االعالميني، 
فاالمر ليس محمودا من جهة، وال مربر له من جهة اخرى. واستطرادا 
ال يستند اىل اسس موضوعية تيش بان الوضع الداخيل هش اىل درجة 

االشتعال عند ايقاد اول عود ثقاب.
مرت وال ريب محطات تراكمت فيها املعطيات السوداوية التي تحدو 
بالبعض اىل تبني استنتاج متشائم. لعل االمر برز اكرث ما يكون بعد 
االغتيال املدوي للرئيس الشهيد رفيق الحريري، وانقسام البالد عموديا 
بني اصطفافني. وتكرر املشهد املخيف اياه مع اشتعال فتيل االزمة يف 
سوريا، وتحول هذا البلد املجاور اىل ميدان مواجهات متوالية منذ نحو 
اكرث من ستة اعوام، وانقسام اللبنانيني بني فريق يتبنى بالكامل وجهة 

نظر النظام السوري، وآخر ال يخفي تعاطفه مع املجموعات املعارضة.
الثاين عىل سقوط حتمي عاجل  زاد يف الوضع احتقانا، رهان الفريق 
للنظام يف دمشق، وذهاب الفريق االول اىل حد اسناد النظام عسكريا، 
وهو ما ترافق مع احتكاكات يف الداخل واستيالد محاور اقتتال وبؤر 
الفريقني  تدريجا، وقبل كال  ان هدأت  لبثت  ما  االمور  لكن  احتقان. 
مساكنة بعضهام البعض يف حكومة واحدة )حكومة الرئيس متام سالم(، 
ثم يف انجاز اتفاق رئايس بني املحورين املتصارعني افىض يف خامتة املطاف 
واستطرادا  وطنية.  وحدة  حكومة  وتأليف  الرئايس،  الشغور  ملء  اىل 
وضع البالد امام مرحلة من االحتامالت الواعدة، وتحريك عجلة الحياة 
السياسية. وهو ما يفرتض ان يستكمل باقرار قانون انتخاب جديد، ومن 

ثم تجديد املجلس النيايب عرب انتخابات عامة.
لحظة  يف  تجاوزوا  قد  انتامءاتهم  اختالف  عىل  اللبنانيون  يكون  بذا 
تجربة رشاكة سياسية مختلفة،  اسس  لريسوا  تعارضاتهم،  معينة كل 
فتحت صفحة جديدة، وهي تجربة وان بدت للبعض انها »هشة«، 
وان شاء البعض وصفها بانها غري مكتملة، ورمبا ذهب البعض اىل حد 

عاجزة عن  السياسية  الطبقة  بقيت  ما  اذا  عابرة، خصوصا  اعتبارها 
استيالد قانون انتخاب جديد. اال انها رغم كل ذلك تجربة تنطوي يف 
العمق عىل دالئل وابعاد وطنية ال ميكن الي موضوعي اال ان ينظر 

اليها بعني التفاؤل الواعد.
من ابرز هذه الدالئل واالبعاد:

ورصاعات  الداخل  قضايا  حيال  عموديا  املنقسمني  اللبنانيني  ان 
االقليم اىل حد ارتباطهم مبحورين متصارعني، اال انهم وضعوا جانبا 
كل رهاناتهم وقرروا امليض قدما نحو التوافق والتفاهم وبناء تجربة 
واعادة  االنفراج  مساحة  وتعزيز  فات  ما  استدراك  بغية  سياسية، 

استنهاض الدولة من كبوتها.
الشجاعة كل الشجاعة ان تقرر القوى السياسية تحصني البالد والنأي بها 
عن سخونة النريان امللتهبة يف دول االقليم منذ اعوام، واسقاط رهانات 
علت لفرتة طويلة، فحواها ان تداعيات هذه النريان ال بد من ان تطاول 

الساحة اللبنانية.
مثة ارادة وطنية صلبة متنع الجنوح مجددا نحو بؤر الفنت، او ترفض 
تكرار التجارب املرة. وهي ارادة افصحت عن نفسها يف مناسبات عدة. 
ال ريب ان مثة من يقول يف رسه ورسيرته بان ما كان للطبقة السياسية 
ان تؤوب اىل مساحة التعقل والحكمة، وان تعيد النظر يف كل حساباتها 

ورهاناتها، لوال ان ريح االوضاع مل ترس وفق ما تشتهيه سفنها.
ودحر  للذات  تحييد  االمر  يف  مثة  االستنتاج،  هذا  صحة  فرض  وعىل 
للعصبيات واعالء للشأن الوطني عىل ما عداه. ينطوي ايضا عىل فضيلة 

ستذكرها وال شك االجيال املقبلة.
لكن كل تلك االنجازات عىل بالغتها واهميتها تبقى يف حاجة ماسة اىل 

التحصني والرتسيخ، وبوابة الولوج اىل ذلك:
قانون انتخاب جديد عرصي يكرس اوسع متثيل حقيقي.

مواجهة جادة ومستدامة للفساد واالهدار عىل نحو يعيد ثقة الناس 
بالدولة واجهزتها، ويلغي تدريجا الصورة النمطية عنها.

ولوج الحكومة بوابة االصالح والتغيري جديا، وهي التي اطلقت عىل 
نفسها اسم حكومة »استعادة الثقة«، وادراكا منها لحجم الهوة التي 
تفصل بني الدولة واملواطنني. امامها االن فرصة كبرية لتحقيق الشعار 

الذي اعلنته قبل اشهر.

*صحايف يف جريدة »النهار«

سابني عويس* ضيف العدد

نعم، على لبنان أن يقلق من العقوبات اآلتية
تسود االوساط االقتصادية واملالية واملرصفية اجواء حذر وترقب ملا يتم 
تحضريه يف اروقة الكونغرس االمرييك من تعديالت عىل قانون العقوبات 
عىل حزب الله، تصل اىل حد القلق نظرا اىل ما سريتبه مثل هذا االمر من 
تداعيات خطرية عىل الساحة الداخلية، ال سيام انه بات واضحا ان توقيت 
حيال  االمريكية  السياسة  تغري  خلفية  عىل  يأيت  جديدة  عقوبات  طرح 
منطقة الرشق االوسط وحيال سوريا، والرصاع مع ايران، واالنتقال من 
سياسة املهادنة واملرونة التي اعتمدها الرئيس السابق باراك اوباما والتي 
اخرجت الواليات املتحدة من الحلبة االقليمية، اىل سياسة الرئيس دونالد 
الدور  واستعادة  القائم،  الرصاع  االنخراط مجددا يف  اىل  الرامية  ترامب 
كالعب اسايس يف املنطقة، مع ما يرتبه ذلك من انعكاسات مبارشة عىل 
لبنان، يف ظل الدور االقليمي الذي يلعبه حزب الله عىل هذه الساحة.  

الجديدة  النسخة  حيال  اعامل  ورجال  يثريها مرصفيون  التي  املخاوف 
املرتقبة من القانون، هل لها ما يربرها؟ هل عىل لبنان ان يقلق فعال مام 
ُيحرض له، ام ان املسألة ميكن ان يتم احتواؤها عىل غرار ما حصل عند 

صدور القانون عام 2015؟ 
روبيو  ماركو  االمرييك  السيناتور  قيام  عن  تترسب  املعلومات  كادت  ما 
بتقديم  كوركر  روبرت  الكونغرس  يف  الخارجية  الشؤون  لجنة  ورئيس 
مسوديت قانونني يتعلقان بتوسيع آليات تطبيق قانون العقوبات املالية 
اىل نفوس املرصفيني ورجال  يتغلغل  الخوف  بدأ  الله، حتى  ضد حزب 
االعامل، الذين تحسسوا وجود قرار امرييك بتضييق الخناق عىل الحزب، 
وتخوفوا من ارتدادات ذلك عىل العمليات املالية واملرصفية النهم قرأوا يف 
سطور املسودتني وبنودهام اجراءات معقدة وصعبة من حيث التنفيذ، 

ومن حيث قدرة املصارف واملؤسسات املالية عىل التزامها. 
من هنا يأيت الجواب عىل السؤال املطروح ليؤكد ان القلق مربر ويف محله، 
ويتطلب عمال جيدا ورسيعا يسبق صدور التعديالت، الن بعد صدورها غري 
ما قبله، بحيث تصبح وزارة الخزانة االمريكية واالجهزة املالية ملزمة التطبيق. 
ال يتغري الوضع اليوم كثريا عام كان قبيل صدور القانون يف نسخته االوىل. 
غالبية التدابري املقرتحة اليوم كانت مقرتحة سابقا. بل كان مثة اسوأ منها، 

ابرزها امران: 
االول، ان القانون كان يستهدف لبنان عموما، وقد ادت املفاوضات التي 
واالكتفاء  اسمه،  شطب  اىل  سالمة  رياض  لبنان  مرصف  حاكم  اجراها 

بتخصيص العقوبات بالحزب. 
الثاين، اتصل بشمول العقوبات كل العمليات املالية بأي عملة كانت، مبا 
فيها عملة البلد، باعتبار ان القانون ال يقترص تنفيذه عىل لبنان، بل يطاول 

كل العمليات املرتبطة بالحزب يف اي دولة يف العامل وبعملتها. وقد نجح 
سالمة ايضا يف استثناء العمليات باللرية تحت عنوان انها متس سيادة البلد.
كان الهدف يف حينها منع وصول العقوبات اىل ممثلني رسميني للحزب 
يف الحكومة ومجلس النواب والبلديات والجمعيات واملؤسسات الرتبوية 

والتعليمية والصحية واالستشفائية التي كان القانون سيطاولها. 
املفارقة ان املسودة الجديدة عادت اىل كل هذه االجراءات التي كان نجح 

لبنان يف تفاديها يف القانون االول. وتعزو مصادر مالية ذلك اىل سببني: 
السبب االول انه بعد نحو ثالثة اعوام عىل تطبيقه، مل يحقق القانون 
اهدافه املتمثلة اوال بحامية النظام املايل االمرييك، وثانيا بتجفيف املنابع 
املالية للحزب. اما السبب الثاين فيعود اىل ان االدارة االمريكية الجديدة 
الحزب وصوال اىل  التضييق عىل  ابعد يف خطواتها نحو  الذهاب  قررت 
خنقه وعزله، مع كل ما يرتبه ذلك عىل الوضع اللبناين الداخيل، الهش 

اساسا، اقتصاديا وماليا وسياسيا. 
استنسابية،  واكرث  اوسع  باتت  انها  اليوم  املقرتحة  التعديالت  خطورة 
بحيث انها تطاول اي شخص يدور يف فلك الحزب، قريب او حليف او 
خصم حتى، يف السياسة ما دامت تربطه بالحزب حسابات مالية مشرتكة 

)البلديات مثال(. 
كام ان التزام املصارف بات اصعب واكرث تعقيدا، الن عليها ان تحقق يف 

كل حساب للتأكد من عدم ارتباطه باي شكل بالحزب. 
يضاف اىل ذلك الخلفية السياسية التي تحكم هذا القرار وتدخل يف اطار 
التشدد  من  مزيد  اىل  الرامية  املنطقة،  يف  الجديدة  االمريكية  السياسة 

والتضييق. فالهدف مل يعد يقترص عىل حامية النظام االمرييك. 
املستهدفني  الئحة  توسيع  ان  اللبناين  السيايس  الوسط  يقلق  ما  اكرث 
املجتمع  مستوى  عىل  كبريا  سيخلقان رشخا  التطبيق،  يف  واالستنسابية 
اللبناين والبيئة الحاضنة للحزب، مبا ان الئحة العقوبات لن ترحم احدا 

كام هو ظاهر من بنود املسودة. 
ويف حني بدأت املصارف تحركها يف اتجاه االدارة االمريكية من خالل زيارة 
لوفد منها اىل واشنطن ملتابعة هذا املوضوع، وتأكيد التزامها التام القوانني 
واملعايري الدولية عموما، واالمريكية يف شكل خاص، يتوجه وفد برملاين اىل 
العاصمة االمريكية يف مهمة مامثلة عىل امل يف ان ينجح التحرك املرصيف، 
الهجمة  الرسمي، وان كان مفصوال عنه، يف لجم  التحرك  معطوفا عىل 

املقبلة عىل لبنان. 

* صحافية يف جريدة "النهار" 



7475
عدد 44 - أيار 2017عدد 44 - أيار 2017

"وزنات" خطوة تربوية رائدة في لبنان
قسطنطني: 126 مدرسة تستفيد من توجيهاتنا

تربية

اليه  يسبقها  مل  تربوي  مرشوع  يف   1991 عام  انطلقت  ريادية  مؤسسة  "وزنات" 
احد يف لبنان، محوره التوجيه املهني واالكادميي لتالمذة املدارس، وتنمية الطاقات 
البرشية يف املؤسسات عرب برنامج خاص يحدد مكامن القوة والضعف وفرص النمو 

فيها. بانقضاء 16 عاما استطاعت الوصول اىل 126 مدرسة خاصة 

لبنان  تالمذة  حاجة  نحو  التفاتته  بعد 
"وزنات"،  ملؤسسة  االول  املدماك  ووضعه 
تسوية  ان  قسطنطني  سمري  مؤسسها  يرى 
التوجيه  يصبح  ان  اتجاه  يف  الرتبوي  الوضع 
حتام  متر  لبنان،  يف  شامال  واالكادميي  املهني 
عرب خلق الوعي، ذلك ان وزارة الرتبية اليوم 

هي اكرث وعيا من قبل لهذا املوضوع.
اهمية ما حققته "وزنات" يف هذه السنوات، 
وصولها اىل مدارس خاصة يف لبنان ممتدة من 
الشامل حتى عمق  اقىص  اىل  الجنوب  اقىص 
واالكادميي  املهني  التوجيه  ليصبح  البقاع، 
عليه  الضوء  تسليط  بعد  لبنان  يف  حاجة 

بقوة.
سمري  يتحدث  العام"  "االمن  مع  حوار  يف 
قسطنطني عن مؤسسته، والحاجة التي دعته 

اىل تأسيسها.

يكتشف  من  اىل  حاجة  يف  بانهم  دائم 
االرشاد  عرب  ويدلهم،  ومهاراتهم  طاقاتهم 
هذا  تتطلب  التي  املهن  اىل  والتوجيه، 
اىل  اضافة  واملهارات.  الطاقات  من  النوع 
حاجة  يف  التالمذة  هؤالء  كان  ذكرت،  ما 
مرشد  لديهم  يكون  ان  هو  اضايف،  امر  اىل 
له  تكون  ان  دون  ومن  بتجرد،  يساعدهم، 
"وزنات"  ولدت  هكذا  شخصية.  مصلحة 
تكون  ان  اي  بالذات،  الحاجة  هذه  ومن 
املؤسسة التي تقدم للمدارس يف لبنان هذه 
احد،  اليها  يسبقها  مل  التي  النوعية  الخدمة 

سواء لناحية الحجم ام لناحية الجودة.

للتوجيه  خاصا  برنامجا  املؤسسة  اطلقت   ■
اي  ويف  تضمن  ماذا  واملهني.  االكادميي 

مدارس يطبق حاليا؟
لبنان،  يف  خاصة  مدرسة   126 يف  يطبق    □
الصفوف  تالمذة  اىل  خالله  من  لنتوجه 
الثانوية، يف صورة خاصة، بهدف مساعدتهم 
واالختصاص  حياتهم  مهنة  اختيار  عىل 
الجامعة  اىل  اضافة  لهم،  املالئم  الجامعي 
اربع  الربنامج  لهذا  اليها.  سينتسبون  التي 

نواح اساسية: 
اساسية  معلومات  يف  التالمذة  مشاركة  اوال، 
حول املهن واالختصاصات عرب حصص منتقاة 

من ساعات التدريس العادية. 
"خارطة  كتاب  التالمذة  هؤالء  اعطاء  ثانيا، 
عىل  يحتوي  الذي  املستقبل"  اىل  الطريق 
واختصاص  مهنة   130 عن  شاملة  معلومات 

جامعي. 
ثالثا، عقد لقاءات ثنائية بني التالمذة واهلهم 
واملرشدين يف مؤسسة "وزنات" للحصول عىل 

معلومات حول مواضيع جامعية. 
تربوي  جامعي  معرض  تنظيم  واخريا،  رابعا 
التي  الجامعات  فيه  تشارك  املدرسة  يف حرم 
من  لهم،  ليتسنى  عادة،  الطالب،  تستقطب 
التعرف عن كثب  خالل هذا املعرض، فرصة 
اىل االختصاصات الجامعية، ومعايري الدخول 

التوجيه  مسألة  "وزنات"  التزمت  كيف   ■
ومتى  لبنان،  يف  للتالمذة  واالكادميي  املهني 

البداية؟  كانت 
 1991 عام  انطلقت  كفكرة،  "وزنات"،   □
مدى  عىل  املدارس  تالمذة  لقايئ  خالل  من 
عن  مسؤوال  مديرا  كنت  عندما  عاما   11
التدريس  توليت  التي  للجامعة  التسويق 
يراودين شعور  كان  الفرتة  فيها. طوال هذه 

املقال

من الطبيعي ان يلجأ التالمذة اىل مرشد او موجه يف املرحلة الثانوية من دراستهم، 
الن دقة املرحلة التي سيجتازونها تتطلب االستعانة، او االستناد اىل مرجعية من 
الخيار االصعب يف حياة  الوصول اىل مسافة قريبة من عتبة  النوع. مبجرد  هذا 
نفوسهم  احتل  قد  القلق  يكون  املستقبل،  مهنة  اختيار  يف  املتمثل  تلميذ،  كل 
وسيطر عليها، خوفا من اتخاذ قرار خاطئ ال يتناسب مع متطلبات سوق العمل 
يف بلدهم، او ال يتالءم معهم شخصيا لناحية عدم االنسجام مع طبيعة العمل 
او املهنة التي سيختارونها، رغم احتاللها موقع الصدارة يف هذه السوق. لذلك، 
نستطيع القول ان هذا املحور هو اساس املشكلة التي كان عنوانها منذ سنوات، 

ومل يزل هو نفسه حتى االن، "جامعيون بال عمل". 
متعددة  فهي  لبنان،  يف  العلمية  االختصاصات  يف  املشكلة  ليست  الواقع،  يف 
ومتنوعة ومتوافرة ملن يريدها. بل هي، باالصح، يف سوق العمل الضيقة التي ال 
تتسع لكل االختصاصات الجامعية الحديثة املواكبة للتطور العلمي. كأن كل جهة 
سائرة يف اتجاه معاكس، علام ان الغاية من وجود هذين الطرفني ان يكونا معا 

لتكتمل الدورة االقتصادية يف كل نواحيها.
لبنان  يف  العمل  متطلبات سوق  عندما حددت  هنا،  نتساءل،  ان  الطبيعي  من 
وحاجاتها وكيفية انتشار خارطتها، من كان املعني بهذا التخطيط، اليس شبابنا؟ ال 
نستغرب، اذن، سعي جيل الشباب الدائم اىل الهجرة يف تاريخنا القديم والحديث، 
قبل الحرب وبعدها. كان االجدى بنا بعد توقف نريان هذه الحرب ايجاد اطار 
وطني عام يدفع الشباب اىل البقاء يف ارضهم، ال ان يبحثوا، منذ بداية دراستهم 
املهنية او الجامعية، عن بلد آخر يوفر لهم فرصة عمل الئقة جديرة بكفايتهم 

العلمية وتطلعاتهم الشخصية. 
هذه املشكلة هي، يف االساس، توجيهية، لكن ليس لطالبنا، مهنيني او جامعيني، 
مهن  يخص  ما  يف  اولوياتهم  سلم  تعديل  اجل  من  العمل،  سوق  الرباب  بل 
الجامعية من هجرات  الشهادات  اصحاب  لبنان، يك مننع  املتوافرة يف  املستقبل 
جديدة يسعون اليها يف اثناء التخصص الجامعي وليس بعده، انطالقا من اقتناع 

لديهم بان ال وجود لفرص عمل عىل مستوى آمالهم.
هذا التباعد يف الرؤى والتخطيط من املعنيني بسوق العمل يف لبنان، احدث هوة 
اللبناين  الشباب  احالم  اقىص  يكون  ان  املجال،  هذا  يف  يجوز،  فال  الطرفني.  بني 
الحصول عىل وظيفة من واقع الحال. انهم يف ازمة حقيقية. فان غامروا باختيار 
املجهول  اختاروا  انهم  الشخصية يرون  اقتناعاتهم  اختصاص علمي منسجم مع 
معه، لعدم توافر فرص عمل يف بلدهم مشجعة لهم. لذلك، يبحثون عن اقرب 

نافذة للخروج منها اىل العامل.
ال نعرف من هو املغامر الذي سيتوىل ردم  الهوة بني اصحاب الشهادات العلمية 
وارباب سوق العمل يف لبنان، يك يعطي كل واحد منهم اىل اآلخر العلم والخربة 

والكفاية، والحلم بصون غد ال هجرة فيه عن الوطن.

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

ملنع الشباب 
من هجرات جديدة

اىل الجامعة املالمئة. علام ان املعرض املذكور 
يتضمن عرضا اوليا مخترصا الهم ما يف هذه 
يطرحها  التي  االسئلة  اىل  اضافة  الجامعات، 

التالمذة يف ختام هذا اللقاء.

■ يف اي مناطق لبنانية ينفذ هذا الربنامج؟
متتد  "وزنات"  معها  تعمل  التي  املدارس   □
من اقىص الجنوب اىل اقىص الشامل، وصوال 
اىل عمق البقاع. وبشكل محدد، مع مدارس 
االحمر  ودير  ورياق  وبعلبك  النبطية  يف 

ومزيارة وطرابلس ومناطق اخرى.

مع  املناطق  هذه  ابناء  تفاعل  كان  كيف   ■
التوجيهي؟ مرشوعكم 

عندهم  فالحاجات  ممتاز.  من  اكرث  كان    □
كبرية، كام هي الحال يف كل املناطق اللبنانية.

■ ملاذا اخرتتم هذا التوجه من دون سواه؟ 
التوجيه  باهمية  شعورنا  من  انطالقا   □
املبارش  االيجايب  وتأثريه  واملهني  االكادميي 
عىل حياة اوالدنا ومستقبلهم. علام ان اختيار 
والجامعة  االكادميي  واالختصاص  املهنة 
ال  اختيار  هو  واهله،  الطالب  من  املالمئة 
الجامعية،  السنوات  عىل  مفعوله  يقترص 
حياة  من  الجوانب  كل  ليشمل  يتعداها  بل 

ومستقبله. االنسان 

اثناء  يف  اعرتضتكم  التي  املشاكل  هي  ما   ■
عملكم هذا؟

□ يف الواقع مل تكن هناك مشكالت باملعنى 
لنا  ملنافسني  وجود  ال  الن  للكلمة،  الصحيح 
االسباب  من  الكلمة.  لهذه  الصحيح  باملعنى 
الذي  الجهد  املنافسة  هذه  جنبتنا  التي 
ذات  التوجيهية  خدماتنا  تكون  يك  بذلناه 
من  وفريدة  وشاملة  دامئا  وجديدة  معنى 
من  بات  الخربات،  تراكم  بعد  حاليا،  نوعها. 
لذلك  فيها.  مجاراتنا  كان  اي  عىل  الصعب 
كانت املشكالت قليلة، لكن التحدي، والذي 
املدارس  ميزانيات  يف  هو  اساسيا،  اعتربه 
نعطي  ان  نستطيع  ال  مثال  فنحن  الرسمية. 
مدارس  عرش  من  اكرث  "وزنات"  ميزانية  من 
يف  الثانويات  عدد  بينام  السنة،  يف  رسمية 

باملئات.  لبنان 

مؤسس "وزنات" للتوجيه املهني واالكادميي سمري قسطنطني.

لم يخّرج لبنان يوما طالبا 
لسوق العمل املحلية
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بني  "وزنات"  تلعبه  دور  من  هل   ■
التوجيه الجامعي وسوق العمل؟ 

□ ال دور لنا عىل هذا املستوى، الن املوضوع 
هناك  وكبريا.  استثنائيا  جهدا  يتطلب 
مؤسسات اخرى تصطاد الرؤوس ـ كام يقال 
الطالب. ما  الناحية من حياة  ـ مهتمة بهذه 
اود قوله هنا هو ان سوق العمل للخريجني 
بل  فحسب،  لبنان  عىل  يقترص  ال  الجامعيني 
تحديدا  العربية،  الدول  اىل  ليصل  يتعداه 
هائلة  عمل  فرص  هناك  الخليج.   دول  اىل 
اذا استطعنا تسميتها  الهجرة،  للجميع. هذه 
هجرة، ال تخيفني النها هجرة قريبة وتؤدي 
اللبناين.  اىل تدفق اموال كثرية عىل االقتصاد 
ايجاد  من  الخريجني  عىل  اخىش  ال  لذلك، 
فرصة مالمئة يف سوق العمل االوسع، فلبنان 
املحلية.  العمل  لسوق  طالبا  يوما  يخّرج  مل 
اما يف حال استقر الوضع يف العراق وسوريا، 
معامري  او  واحد  مدين  مهندس  يبقى  فلن 
واحد من دون الحصول عىل فرصة عمل يف 

البلدين. هذين 

يف  يطبق  هل  التوجيهي  الربنامج  هذا   ■
الجامعات ايضا ام يف املدارس فقط؟

□ تتجنب "وزنات" الحضور يف الجامعات يك 
ال تفقد صدقيتها عند التالمذة. هذه الرضورة 
الجامعات  مع  عالقات  اقامة  علينا  تفرض 
التعبري، وهي مقترصة  اذا جاز  بالحد االدىن، 

املعلومات  بنك  تطوير  اىل  دائم  سعي  عىل 
املعلومات  اخر  عىل  للحصول  "وزنات"  يف 
وعدد  جديدة  اختصاصات  من  الجامعية، 
وبرنامج  واالقساط  منها،  كل  يف  االرصدة 
املساعدات املالية. عملنا كان وسيبقى مركزا 
التلميذ وتوجيهه نحو  اكتشاف مهارات  عىل 
املهنة االكرث مالءمة له. ال نريد بناء عالقات 
اكرث كثافة مع الجامعات، فنحن عىل مسافة 

متساوية من الجميع.

مأسسة  يف  اسايس  بدور  "وزنات"  تقوم   ■
التعليمية.  اسرتاتيجياتها  وتطوير  املدارس 

كيف توصلتم اىل هذا االنجاز؟
مواقع  لتحديد  برنامجا  طورت  "وزنات"   □
املؤسسات،  يف  النمو  وفرص  والضعف  القوة 
مرحلة  قبل  مساعدتها  بهدف  وذلك 
مؤسستنا  تقوم  املجال  هذا  التأسيس. ضمن 

املؤسسات  يف  البرشية  املوارد  بتدريب 
املهارات،  تنمية  بهدف  معها  تعمل  التي 
حل  والتنظيم،  واالدارة  والقيادة  كالتواصل 
الوقت،  ادارة  الفريقي،  العمل  النزاعات، 
العمل  القرار،  صنع  آلية  املشاريع،  ادارة 
اما  الصعبة.  الطباع  اصحاب  االشخاص  مع  
املأسسة، فهي يف نظري املعرب االلزامي للنمو 

يف املؤسسات.

■ من يتوىل التدريب يف املؤسسة، وكم يبلغ 
عددهم؟

□  يعمل معنا 25 مستشارا او مرشدا بصفة 
مدرب، معظمهم اساتذة جامعيون.

منذ  حققتها  التي  النتائج  اهم  هي  ما   ■
بداية عملها حتى اليوم؟

□ حققنا امرين. عىل صعيد التوجيه املهني 
حاجة  املوضوع  هذا  اصبح  واالكادميي 
بقوة.  عليه  الضوء  سلطنا  بعدما  لبنان  يف 
املؤسسات،  يف  االحرتايف  العمل  صعيد  عىل 
خصوصا الرتبوية، ساهمنا يف خلق وعي فيها 

حول اهمية العمل االحرتايف.

■ بأي خالصة خرجتم من هذه السنوات؟
ان  مفادها  بخالصة  16عاما خرجنا  بعد    □
ايضا،  العامل  ويف  لبنان،  يف  وشابة  شاب  كل 
التزاما  يتطلبان  الحياة  يف  خياران  امامه 
والثاين  العائلة،  تكوين  االول  وثابتا.  كبريا 
انتقاء املهنة. غالبا ما نعمل، يف املهنة ذاتها، 
مرحلة  حتى  الجامعة  من  التخرج  فرتة  منذ 
الخط  داخل  ننّوع  احيانا،  كنا،  وان  التقاعد، 

الواحد. املهني 

يك  الرتبوي  الوضع  لهذا  تسوية  مثة  هل   ■
يف  شامال  واالكادميي  املهني  التوجيه  يصبح 

لبنان؟
الوعي،  خلق  عرب  حتام  متر  التسوية   □
اكرث  هي  اليوم  الرتبية  وزارة  ان  واعتقد 
املهني  التوجيه  ملوضوع  قبل  ذي  من  وعيا 
واالكادميي. لكن هذه الخطة ال تكون اال عرب 
ال  كمؤسسة  ونحن  الالزمة،  امليزانيات  توفري 

عالقة لنا بهذه املسألة.
د.م.

طورنا برنامجا
لتحديد مكامن القوة 

والضعف وفرص النمو 
في املؤسسات
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بعد احتفالها بالذكرى الثمانين لتأسيسها
حركة الشبيبة العاملة املسيحية: على طريق التجّدد

تحقيق

احتفلت حركة الشبيبة العاملة املسيحية يف 30 نيسان بالذكرى الثامنني لتأسيسها، 
فاصدرت يف املناسبة كتيبا مثابة تاريخ وثائقي للشبيبة. اهمية االحتفال تكمن يف 
الدم  لتكون  كوادر جديدة  بتهيئة  بدءا  لديها،  املطروحة  القضايا  النظر يف  اعادة 

الجديد الذي سيحمل املشعل ويكمل الطريق

يحدد رئيس حركة الشبيبة العاملة املسيحية 
اجتامعي  رسويل  بأنه  دورها  نرص  روبري 
يف  االجتامعية  العدالة  تحقيق  وراء  سعيا 
باعتبارها  واملؤسسات،  واملصانع  املعامل 
او  الكنيسة  تستطيع  ال  التي  االمكنة 
العاملية  القضية  اليها.  الوصول  الكاهن 
مثانني  قبل  انطالقتها  منذ  الحركة  تبنتها 
 15 قبل  الحركة  رئاسة  تسلمه  ابان  عاما. 
عاما انشأ روبري نرص مكتبا للتوظيف، فكان 
يف  الكثرية  صعوباتها  يف  للشبيبة  مساعدا 
ميدان العمل. ما يقلقه، يف الوقت الحارض، 
نظرة جيل الشباب اىل بعض املهن عىل انها 

معيبة له.
نرص  يوضح  العام"  "االمن  مع  حديث  يف 

اهداف حركة الشبيبة ماضيا وحارضا.

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

املسيحية  العاملة  الشبيبة  تحتفل   ■
تركز  ماذا  عىل  لتأسيسها.  الثامنني  بالذكرى 

دوركم يف هذه السنوات؟ 
اجتامعيا.  رسوليا  يزال  وال  كان  دورنا   □
وال  الكنيسة  تستطيع  ال  امكنة  هناك 
واملصانع  املعامل  يف  اليها  الوصول  الكاهن 
واملؤسسات، فنتوىل نحن هذه املهمة التي 

بغية  االنسانية  الحياة  تطبيق  اىل  تهدف 
هنا  نلعب  االنسان.  كرامة  عىل  املحافظة 
تتجدد  التي  الكنيسة  بني  الوسيط  دور 
تكون  وان  جهة،  من  املسيح  بروح  دامئا 
القدوة الصالحة يف املجتمع من اجل توعية 
املخدرات  وراء  االنجرار  عدم  عىل  الشبيبة 
املطالبة  عىل  املواطن  وحض  والضياع، 

بالعدالة االجتامعية ومعرفة حقوقه.

ملاذا  املناسبة.  هذه  يف  كتيبا  اصدرتم   ■
ان  رغم  بالذات  االسلوب  هذا  اعتمدتم 

الشبيبة مل تعد مهتمة بالقراءة؟ 
يف  الكتيب  هذا  يحفظ  ان  اجل  من   □
للشبيبة.  وثائقيا  تاريخا  باعتباره  بيت  كل 
صحيح ان هناك تراجعا ثقافيا يف املجتمع، 

لكن يف الوقت نفسه ال يزال لدينا قراء.

تعتمدون  التوعية  اساليب  من  نوع  اي   ■
يف عملكم؟ 

االنجيل  من  ننطلق  اوىل  كمرحلة   □
قاعدة اساس لتطبيقه عىل حياتنا اليومية. 
املؤمترات  بني  تتوزع  الثانية  املرحلة 
والدعوة  املنشورات  واصدار  الصحافية 
اىل مناظرة او لقاء عام يكون اشبه بحلقة 
ما  سياسية.  شخصية  حضور  يف  حوار 
يعتمد يف هذه اللقاءات هو طرح االسئلة، 
وغالبا ال يكون الحارضون من املنتمني اىل 
من  بل  فقط،  املسيحية  العاملة  الشبيبة 
افكار  وتقديم  نشاطها  ملتابعة  املتحمسني 
جديدة حول عملها. القضية العاملية التي 
كل  تجمع  انطالقتها  منذ  حركتنا  تبنتها 

رشائح املجتمع تقريبا. 

■ كم يبلغ عدد املنتمني اىل حركة الشبيبة 
املسيحية؟  العاملة 

فيعّدون  القدامى  اما  خمسمئة شخص.   □
فيها،  تخرجت  اجيال  هناك  بآالالف. 

والحركة متواصلة منذ 80 عاما ومستمرة.

منذ  حققتها  التي  االنجازات  هي  ما   ■
تسلمك الحركة قبل 15 عاما؟ 

احدهام  وناديني  للتوظيف  مكتبا  انشأنا   □
للرياضة والشؤون الثقافية واالجتامعية، وآخر 
وجود  عىل  حافظنا  فقط.  واجتامعي  ثقايف 
الحركة قدر استطاعتنا، خصوصا بعد التدهور 
الذي اصابها ايام الحرب حيث اقفلت مكاتبنا 
التي كانت منترشة يف املناطق اللبنانية.  عدنا 

من جديد انطالقة تلو انطالقة.

هذه  يف  الشبيبة  مشكلة  تحدد  كيف   ■
االيام، وما هو دوركم يف معالجتها؟ 

□ املشكلة هي يف داخل العائلة، يف تركيبتها 
لكان  قوية  بنيتها  كانت  لو  املتامسكة.  غري 
االهل يسهرون عىل تربية اوالدهم . هناك 
تنشئة  اىل  يحتاج  تقريبا  باكمله  جيل 
فيعيشون يف  الباقون  اما   ،5% منه  استثني 
كانت  اذا  خصوصا  اكرتاث،  وعدم  المباالة 
حيث  ونوعيته،  بالعمل  متعلقة  املسألة 
دورنا  لهم.  معيبة  انها  منهم  البعض  يعترب 

يف هذه املشكلة هو خارج اطار العائلة. 

الثامنني،  بيوبيلها  الحركة  احتفال  بعد   ■
التي  القضايا  يف  النظر  ستعيدون  هل 

تطرحونها عادة؟ 
□ هناك دامئا اعادة نظر عمال بالقاعدة التي 
تقول "انظر، احكم، اعمل"، وهو شعارنا يف 
علينا  اردنا طرح مشكلة  اذا  نفسه.  الوقت 
العاملة  معالجتها بهذا االسلوب،  فالشبيبة 
املدارس  يف  للشبيبة  امتداد  هي  املسيحية 
العمل  ميدان  اىل  وصوال  والجامعات، 
حيث  الرتبوية  االجواء  عن  كليا  املختلف 
كثرية  بصعوبات  الشبيبة  هذه  تصطدم 
وكبرية، فنكون املساعد لها يف هذه املرحلة، 

ونتقاسم همومها انطالقا من خربتنا. 

 15 بعد  املستقبلية  خططك  هي  ما   ■
الشبيبة  حركة  رأس  عىل  وجودك  من  عاما 

املسيحية؟  العاملة 
وان  دميومتها،  وعىل  عليها  احافظ  ان   □
املسؤولية  تتحمل  لها  جديدة  كوادر  اهيئ 
وتحمل املشعل.  كل الحركات تحتاج دوما 

اىل دم جديد يك تتجدد وتكمل الطريق.

رئيس حركة الشبيبة العاملة املسيحية روبري نرص.

يف محطات القلق حيال املستقبل، يقوى الحارض بوصفه قدرا ال ميكن تجاوزه. واذا صح ان هذا 
الحارض ليس مثاليا وينبغي تجاوزه اىل ما هو افضل، فإن االصح هو التفكر يف الحياة وتجلياتها. 
لقد كان من االكرث تيزا يف تعيني العمل واهميته يف حياة بني البرش، مبادرة الحرب االعظم 
قداسة البابا فرنسيس يف مقابلته العامة مع املؤمنني التي يعقدها عادة يف قاعة بولس السادس 

يف الفاتيكان، حيث ذهب اىل القول "ان من مخطط الله للخلق: العيد والعمل".
التعيني الهمية العمل وارتقائه اىل مرتبة القداسة، جذره يف  مبادرة الحرب االعظم اىل هذا 
االنجيل حيث عائلة النارصة ال تظهر اال كعائلة عامل، ذلك انه ُيطلق عىل السيد املسيح اسم 
"ابن النجار" )متى 55:13: "أليس هذا ابن النجار؟"(، او النجار )مرقس 6:3: "أما هو النجار 
ابن مريم؟"(. كام ان القديس بولس يف رسالته الثانية اىل تسالونييك )10:3( ال يتواىن عن 
التحذير من انه "اذا كان احد ال يريد ان يعمل فليس له ان يأكل". عليه يصبح العمل مدخال 
اوال اىل مربر العيش الكريم، وحتى انه يتقدم عىل ما عداه. يف سفر التكوين مل تنوجد الحقول 
اذ مل يكن االنسان يعمل حتى تنبت. اذا جامل االرض وكرامة العمل قد ُصنعا ليكونا متحّدين. 
فجاملية االرض تتبدى عندما يعمل االنسان. وكذلك حض الدين االسالمي يف القرآن الكريم 
عىل العمل بذكره "وُقل اعملوا فسريى الله عملكم ورسوله واملؤمنون". واىل كل هذا فإن كل 
النظريات الفكرية والفلسفية واالديان الوضعية ومدارسها، حضت عىل العمل كمعنى حقيقي 

لوجود االنسان وتفاعله مع الحياة.
واذا كان هذا ما ورد يف سفر التكوين واالنجيل والقرآن، ويف زمن مىض، لكنه يبقى صحيحا 
يف عرصنا اليوم. اذ ال ُيعقل ترك التوظيف وخلق فرص العمل رهٌن بآلهة السوق واندية رجال 
االعامل، ألن ذلك ال يعني غري ترك اقدار البرشية رهن مبحدودية او مزاجية، من انابوا انفسهم 
عن العامل كله لصناعة االقتصاد. هنا بالتحديد يتبني الفرق بني االمم القوية ونظريتها الضعيفة 
او الهامشية. عند االوىل ينتج الوعي الفكري حكاما، تبدع إليجاد اسواق عمل وفرص فيها لكل 
الفئات االجتامعية، وعىل اساس صون الكرامة االنسانية التي تتعزز بالعمل كفكرة مطلقة، 

وليس بالرتفع عن هذه املهنة او تلك. 
اما االمم والدول الهشة، فمشكلتها االساس تكمن يف عجز الحكام عن ابداع آفاق اقتصادية 
واستثامرية، تتيح البنائها ان يعيشوا يف الحياة ال عىل هامشها، وكذلك يف تقاعس شبابها، من 

دون االدراك ان الفرص ُتصنع وال تأيت، وُصّناعها هم املهرة واملحرتفون.
تتجىل قدسية العمل يف كونها حافظة الكرامة البرشية لكل عامل. ذلك ان اليد التي تعمل 
ال تصافح اال املجد والنجاح. وما اقصده بالعمل هو كل جهد جسدي ومعريف وذهني ُيبذل 
لتوفري حياة الئقة تحول بني الفرد والعوز. والعمل يكون مقدسا عندما يتنزه من رشاهية 
الربح، وينحاز اىل املجتمع بكل فئاته ومن قاعدة اجتامعية وليس طبقية، مبعنى ان يأخذ يف 
االعتبار الفقراء واملسنني واملقعدين، ويتجه اىل العائلة وبنائها، وليس التهرب منها بوصفها عبئا 
ماليا يقلل من حظوظ رفاهيته. هنا نصبح يف حاجة اىل الذكاء والجهد معا، ألن العمل هو 

دعوة اىل اعطاء كرامة النفسنا وعائالتنا ووطننا.
االنسان بال عمل يكون فاشال وعبئا عىل اآلخرين، وهو وحده من يعطي الكرامة واالستقالل. 
لذا فإن املأمول من الشباب وما هو منتظر منهم، ان ننبذ كل اشكال العادات املبنية عىل 

الخجل، والرتفع عند اإلقدام عىل العمل او ما نسميه مجازا ثقافة العيب. 
علينا ان نؤمن بأن املحطات واملشاريع الكبرية تبدأ بفكرة صغرية، وخلفها االرصار واالرادة.

* كلمة املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم يف الكتيب الذي اصدرته حركة الشبيبة العاملة 
املسيحية يف الذكرى الثامنني لتأسيسها

العمل قيمة وقدسية*
بقلم اللواء عباس ابراهيم

القضية العمالية تبنتها 
حركتنا منذ  انطالقتها 
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تحفة معمارية عسكرية نفضت عنها غبار اإلهمال المزمن
املسيلحة املغمورة في قائمة األماكن السياحية

استعادت قلعة املسيلحة التحفة املعامرية النادرة يف بلدة حامات البرتونية، جاملها 
الدولية  الساحلية  الطريق  املرشفة عىل  البهية  وزهوها ووقارها وهيبتها، وطلتها 
نفضت  ترميم  ورشة  بعدما شهدت  للبنان،  الثانية  العاصمة  طرابلس  اىل  املؤدية 
عنها غبار االهامل الذي تحداها وكاد يهزمها. اذ خارت قواها مرات عدة، فانحنى 

شموخها انهيارات يف بعض جدرانها من دون ان تهوي 

مراح  اىل  حولها  مزمنا  اهامال  عانت  القلعة 
تسرتيح فيه املاعز واالغنام خالل فرتة القيلولة 
للوقاية من حرارة الشمس، واىل مكب لرمي 
جعل  اهامال  املنزلية،  وغري  املنزلية  النفايات 
العليق والقندول والحشائش تنمو يف حيطانها 
وتتطاول عليها، ومل تسلم الهضبات الحرجية 
السلبية  االثار  من  تسورها  التي  الخرض 
للكسارات التي قضمتها وعملت عىل تعريتها 
وتصحريها وتدمري التنوع البيولوجي لكائناتها 
اطارها  يف  تشويهية  اثارا  مخلفة  الحية، 
وناثرة  جرداء،  منطقة  اصبح  الذي  الطبيعي 

غبارها السامة عىل حناياها التاريخية.
بالزوال  مهددة  كانت  التي  املسيلحة  قلعة 
تتهادى  وكانت  الرتميم،  اعامل  غياب  بسبب 
ابان  حولها  نشطت  التي  الكسارات  امام 
يتطلع  باهتة  حزينة  صارت  حتى  الحرب، 

تأهيل اجزاء من القلعة، ووضع سياج بطول 
عليها،  متتد  التي  املساحة  حول  مرت   600
الزائرين  لدخول  عدة  بوابات  تأمني  مع 
متكآت  ووضع  درجها  وتأهيل  وخروجهم، 
اىل  السقوط،  من  الزوار  لحامية  له  حديدية 
لتأمني  داخلها  يف  واملمرات  الفتحات  تأهيل 
السالمة العامة، واعادة ترميم اجزاء مهمة من 
الطاحونة املجاورة لها، يف ارشاف وزارة الثقافة 
– املديرية العامة لآلثار التي خصصت مسكنا 
ووضعت  للزوار،  وحاممات  القلعة  لحراس 
لوحتني ارشاديتني عن تاريخها باللغات الثالث 
وتركيب  والفرنسية،  واالنكليزية  العربية 

اجهزة إلنارتها.
قامت بتنفيذ اعامل التأهيل والرتميم مؤسسة 
االمناء  وجمعية  انرتناشيونال  )أس.أر.أي( 
مرشوع  ضمن  )إمناء(،  الثقايف  االجتامعي 
توسيع الفرص االقتصادية يف لبنان املمول من 
الوكالة االمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون مع 
ثم  والثقافة.  السياحة  بلدية حامات ووزاريت 
تّم اطالق مرشوع اعادة تأهيل محيط القلعة 
بها  املحيطة  الهضبات  استصالح  خالل  من 
ورعي  االشجار  من  الكسارات  جردتها  التي 
املاعز من النباتات، ونرثت عام 2010 البذور 
جاملها  تسرتد  حتى  البقعة  تلك  يف  الحرجية 
فعال  تكون  ان  عندئذ  فتستحق  الطبيعي، 

بوابة الشامل.
يأخذ االطار الطبيعي للقلعة ابعاده الجاملية 
املتناهية، مع بدء تنفيذ انشاء سد املسيلحة 
املجاور لها، يف نيسان 2014، من املتوقع أن 
تنتهي االعامل فيه خالل فرتة وجيزة، فيضفي 
عىل القلعة جامال فوق جامل ويزيد من رونقها 
وسحرها وروعتها وانجذاب الزوار اليها، حني 
سعته  لتبلغ  مرتا   450 بطول  مرتا   35 يرتفع 
الشفة  مياه  يؤمن  مكعب،  مرت  ماليني  ستة 
اىل ساحل البرتون وصوال اىل انفه بحواىل 30 
الف مرت مكعب بعد ان كانت تذهب هدرا 
اىل  اليوم  املنطقة،  اهايل  ويتحرق  البحر،  اىل 
من  تبعثها  التي  املشاريع  هذه  استكامل 

اليها العابر عىل االوتوسرتاد يف اتجاه طرابلس 
مشفقا عىل ما آلت اليه خالل تلك السنوات 
اللبنانية  الدولة  انقذتها  ان  اىل  العجاف، 
لالماكن  السياحة  وزارة  قامئة  يف  بإدراجها 
وطورتها  رممتها  بعدما  لبنان،  يف  السياحية 
وجّهزتها  قديم  أثري  كمعلم  عليها  للحفاظ 

بكل الوسائل املطلوبة الستقبال السواح. 
انطلقت يف متوز 2007  التي  شملت االعامل 

القلعة مع جرسها.قلعة املسيلحة.

والقلعة مع الطاحونة.

تحولت ابان الحرب الى مراح 
للماعز ومكب لرمي النفايات

انقذتها الدولة من 
الكسارات وطورتها للحفاظ 

عليها كمعلم اثري

ميشال كرم
Michelkaram2@hotmail.com

جديد حياة تعبق بالتاريخ والحداثة يف مشهد 
متكامل بكل عنارصه املتعافية.

اليها  تحتاج  كانت  التي  التحتية  البنى  هذه 
حامات  بلدية  دفعت  ومحيطها،  القلعة 
التحضري  يف  الرشوع  اىل  عيىس  عيىس  برئاسة 
الطالق باكورة اشعاعاتها الثقافية ومهرجاناتها 
الدولية من القلعة التاريخية يف صيف 2017، 
لتكون عىل غرار مهرجانات بيبلوس والبرتون 
لبنان،  انحاء  وسائر  وبعلبك  الدين  وبيت 
االثري،  املوقع  هذا  عىل  االضاءة  يف  تساهم 
وال  عدة  لقطاعات  تفعيل  عنرص  وتشكل 
سيام السياحية والبيئية والرتاثية واالقتصادية، 
التعرف  يف  الراغبني  الوافدين  عدد  وتضاعف 
لفرتة  الذي ظل منسيا  التاريخي  عىل وجهها 
واعد،  ملستقبل  تهيأت  بعدما  طويلة،  زمنية 
العسكرية  عامرتها  اىل  الروح  معه  اعيدت 

سياحيا.
للقلعة  املالصقة  املاء  طاحونة  واستعادت 
صورتها التاريخية ايضا، بعدما كشفت اعامل 
اربع  وجود  عن  عليها  اجريت  التي  الرتميم 
اليها،  املياه  لتدفق  قناطر  فتحات عىل شكل 
استيقظت معها ذكريات اهل القرى املجاورة 
الطحني،  من  اجدادهم  كوارة  تنفد  عندما 
الذي  دورهم  ينتظرون  ساحتها  يف  فيتالقون 
الجوز،  نهر  قد يطول كثريا عندما تشح مياه 
فيتباطأ حجر الرحى يف دورانه ويجرش القمح 
ايام  ان  القرى  تلك  اهايل  ويذكر  بصعوبة. 
بعدما  تراثنا  من  جزءا  باتت  املاء  طواحني 
حّلت طواحني الكهرباء مكانها، لكنها ال زالت 
تحمل ذكريات وقصصا عن طبائعنا وعاداتنا 

وتقاليدنا نتداولها عن ابائنا واجدادنا. 
من  بالقرب  تلة صخرية  عىل  القلعة  شيدت 
 2,5 بعد  عىل  الجوز،  لنهر  اليمنى  الضفة 
الدولية  الطريق  محاذاة  يف  البرتون  من  كلم 
الساحلية، وارتفعت 50 مرتا عىل مساحة 500 
التي  الصخرة  اطراف  حدودها  وشكلت  مرت، 
اقيمت عليها بحيث يستحيل الدوران حولها، 
مرت  ونصف  مرت  بني  جدرانها  سامكة  فرتاوح 
الكوات  بعض  وتحوي  مرت،  ونصف  ومرتين 
السهام، وتكونت من ثالث  للمراقبة واطالق 
طبقات منتصبة بقسمني متالصقني، ما يعني 
ان مينع  تّم عىل مرحلتني من دون  البناء  ان 

ذلك من تشكيل وحدة هندسية متناسقة.

"مسلحة"، اي هو مكان لتخزين االسلحة. وفن 
العامرة فيها عريب ايضا، كام هو يف قلعة شيزر 
عىل العايص وقلعة مصياف يف جبال النصريية. 
املصادر  ذكر يف  لها  يرد  مل  القلعة  لكن هذه 
العربية او الالتينية، ومل يعرث فيها عىل نقوش 
كتابية يستدل منها عن تاريخها. والغريب انه 
بالرغم من سهولة الوصول اليها، فانها القلعة 

املغمورة بني معظم القالع اللبنانية.
دونان  ارنست  الفرنيس  املسترشق  أن  يذكر 

الذي جاء اىل لبنان يف اواسط القرن التاسع 

القلعة  تاريخ هذه  يكتنف  الغموض  يزال  ال 
فعريب.  الحايل  اسمها  اما  بنائها.  وتاريخ 
تصغري  هو  حتي  فيليب  املؤرخ  وبحسب 
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القلعة اي جزء يعود  عرش، مل ير يف هذه 
اىل ما قبل العرص الوسطي. اما مؤرخ العامرة 
الصليبية بول ديشان فلم ير يف البناء ما يدل 
اىل  يعود  بل  الصليبيني،  اعامل  من  انه  عىل 
دو  جان  الفرنيس  الرحالة  لكن  متأخرة.  فرتة 
ال روك الذي زار القلعة سنة 1689 يف طريقه 
عام  يف  بناءها  عزا  البرتون،  اىل  طرابلس  من 
1624 اىل االمري فخر الدين، وتقاطعت هذه 
املعلومة مع ما اورده الخوري منصور الحتوين 
يف رسده احداث سنة 1624، بأن االمري املعني 
قلعة  "عامر  يف  الخازن  نادر  ابا  الشيخ  أمر 

املسيلحة شامل البرتون"، وهذه الرواية لفت 
رسد  عند  الشدياق  طنوس  املؤرخ  ايضا  اليها 

احداث 1631.

واذا كانت االدلة غري قاطعة عىل تاريخ بنائها، 
فإن الباحثني يؤكدون ان تقنية البناء وحجم 
الحجارة املستعملة وطريقة تقصيبها وانشاء 
االبواب والنوافذ املقوسة املنخفضة، تشري اىل 
ان القرن السابع عرش هو ابعد فرتة ميكن أن 
ال  اثنني  لكن  فيها.  شيدت  قد  القلعة  تكون 
يختلفان عىل كونها تحفة معامرية عسكرية 
اللبنانية  الحكومة  اهميتها  عكست  فريدة 
حني اتخذت قرارا بطبعها عىل ورقة النقد من 
فئة 25 لرية التي كانت متداولة قبل ان تفقد 

قيمتها الرشائية بعد الحرب.

املعامل  عن  اهمية  املسيلحة  قلعة  تقل  ال 
االثرية والسياحية املنترشة يف لبنان، وال تقل 
باحتها  تظلل  التي  الهرمة  سندياناتها  شأنا 
من  فيئها  يف  االسرتاحة  شاء  من  بكل  مرحبة 
تحتاج  خرض  كأهرام  بدت  ان  والتي  الزوار، 
اليوم اىل من يشذبها لتنمو يف جاملها وتدوم، 
اىل  الواقع  القديم  العريب  الجرس  كام يحتاج  
الزائر  يساعد  والذي  للقلعة  الغربية  الجهة 
البراز  وعناية  ترميم  اىل  اليها،  العبور  عىل 
جامل هندسته بعد ان غطته نباتات القصب 

الربي وحجبت رؤيته. 

جديد  من  وانبعاثها  ترميمها  من  وبالرغم 
منطقة  يف  ووقوعها  اليها  الوصول  وسهولة 
الذين  السياح  اعداد  فان  ومستقرة،  هادئة 

زوار  اىل  بالنسبة  خجولة  تزال  ال  يقصدونها 
املواقع االثرية لجارتها مدينة البرتون او قلعة 
يزال  ال  اليها  الدخول  وان  خصوصا  بيبلوس، 
مجانا. فهي مل تستقبل عىل سبيل املثال خالل 
عطلة عيد انتقال السيدة العذراء يف 15 آب 
بالصدفة  قصدوها  معظمهم  زائرا   30 سوى 
املنتجعات  احد  زيارة  من  عودتهم  عند 
ألن  رمبا  منها،  القريبة  الخاصة  السياحية 
القلعة تحتاج اىل دفع اعالمي للتعريف بها، 
وتجهيزها  وتطويرها  تأهيلها  متابعة  واىل 

الستقبال السياح عىل نحو افضل.

داخل القلعة

غرف القلعة من الداخل

اقنية الطاحونةكوات للمراقبة واطالق السهامسد املسيلحة من القلعة

الجرس املؤدي اىل القلعة

يأخذ اطارها الطبيعي 
ابعاده الجمالية مع انشاء 

سد املسيلحة

باكورة مهرجاناتها 
الفنية ستقام 
الصيف املقبل
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إقتصاد
سلسلة الرتب والرواتب بني كّر وفّر

الضرائب املطروحة تفوق كلفة السلسلة بضعفني
يشكل مرشوع قانون سلسلة الرتب والرواتب احدى االزمات التي تلقي بكاهلها 
الوضع  مقاربة هذا  تبدو مرتددة يف  والتي  املختلفة،  السياسية  القوى  عاتق  عىل 
والخروج بحل يجنبها التبعات املرتقبة بسببه. من املعلوم ان عمر املرشوع يعود 
اىل عام 2012، حني اعدته وزارة املال بالتعاون مع مجلس الخدمة املدنية، بعد 

احجامها طوال 15 عاما عن تصحيح االجور 

مقال
الدور االقتصادي للبنان معّجل مكّرر

تطرح املرحلة الحالية سؤاال معجال مكررا حول الدور االقتصادي للبنان، سواء عىل مستوى ما 
يتعلق بقطاعاته الداخلية، ام ما يتصل بدوره عىل املستوى الخارجي، ال سيام يف ظل التحوالت 
التي يعيشها واملنطقة. تعيد بعض مصادر الهيئات االقتصادية الحديث عن الدور االقتصادي 
وانعدام  النمو  تراجع  من  االخرية  السنوات  رتبتها  التي  والنتائج  الداخيل  الوضع  معرض  يف 
االستثامرات واثر الحرب االقليمية الدائرة يف سوريا والعراق، عىل القطاعات االنتاجية املحلية 
ال سيام بالنسبة اىل القطاعات التي كانت تثل عنرص التوازن االقتصادي يف ضوء تراجع اهمية 
القطاعات االخرى ودورها. فالصناعة مثال مل تعوض حتى االن ما لحق بها من خسائر. لذلك ال 

تعمل حاليا باكرث من 40% من طاقتها وفق بعض االوساط الصناعية.
وفيام استمر القطاع الزراعي عىل تراجعه، فان القطاع السياحي والفندقي مل يستطع بعد تجاوز 
نتائج محنته. من جهة مل يسرتد هذا القطاع عدد غرفه السياحية، كام ان السياحة املحلية 
مل تستعد موقعها السابق بسبب التحوالت يف الخريطة السياحية االقليمية، بعدما بات هذا 
القطاع يشكل احد املوارد االقتصادية االساسية للدول اىل جانب قطاع التكنولوجيا واملعلوماتية 

الذي يتصدر قامئة قطاعات ذات القيمة املضافة العالية.
مل تبق التجارة باعتبارها القطاع االبرز محليا يف منأى عن تأثريات الجو القائم، اذ تراجع هذا 
القطاع ايضا، ليصبح مركز التجارة االقليمية خارج لبنان، ويتوزع عىل عدد من الدول املجاورة، 

وان مبعدالت متفاوتة.
اجابة حاسمة  للبنان، من دون  االقتصادي  الدور  التحوالت واملتغريات طرحت مسألة  هذه 
لذلك، خصوصا وان شيئا مل يتبلور بعد عىل مستوى الخيارات املتاحة لهذا الدور. مبعنى ان 
الحكومات املتعاقبة مل تحدد آلية تؤسس صيغة ما لهذا الدور االقتصادي، حيث اقترص االهتامم 
عىل تجاوز مخلفات الحرب السياسية عىل مستوى الداخل والخارج، والحقا عىل تسديد كلفة 
هذه الحرب عىل حساب االهتامم بالقطاعات االقتصادية. عىل هذا االساس سيجد لبنان نفسه 

بعد فرتة ومرة جديدة من دون هوية اقتصادية واضحة املعامل، يواجه بها املتغريات العاملية.
وترى االوساط االقتصادية ان ما يضاعف خطورة الوضع الناشئ، هو عدم قدرة لبنان عىل 
استعادة دوره الذي جرى توزيعه بني الدول املجاورة، وخصوصا الخليجية. مع االشارة اىل ان ما 
يحىك عن مزايا تفاضلية للبنان مل يعد قرينة مقبولة يف ضوء النجاح الذي تحقق يف تلك الدول. 
وتبعا لهذه االوساط، فان هذه التغريات التي حدثت مل تصادر دور لبنان السابق بالكامل، فثمة 
بعض الخصائص التي يبقى منفردا بها سواء عىل املستوى املرصيف ام السياحي او التجاري حتى، 

غري ان تعزيز هذه القطاعات يتطلب:
• جهدا استثنائيا يف الوقت الفاصل عن اكتامل التحوالت، خشية ان يتحول لبنان اىل بلد استهاليك 

بالكامل. االمر الذي يجعله عرضة الزمات وترددات تتجاوز ما هو قائم حاليا.
• تحفيز االستثامرات االنتاجية يف ظل تراجع القدرات التنافسية للمنتجات اللبنانية، وتباطؤ 
معدالت النمو السنوية. وتتمحور الطروحات يف هذا املجال حول جوانب ادارية ورضيبية 

ومالية ابرزها: 
• تحقيق االصالح االداري وترسيع مهل املعامالت وبتها.

رضيبية  حوافز  تتضمن  ثابتة  رضيبية  ترشيعات  اعتامد  عرب  الرضيبي  االستقرار   •
لالستثامرات املنتجة.   

• خفض الكلفة عىل مستوى النقل واملشتقات النفطية. 
• تحديث انظمة الضامن االجتامعي وتخفيف اعبائه. 

• تسهيل معامالت التصدير وخفض تكلفتها، والرسم النوعي ملحاربة السلع االغراقية. 
• تسهيل معامالت االدخال املوقت واملستودع الصناعي لتنمية الصادرات اللبنانية.

• احد البدائل الذي يحظى بتأييد كبري يف لبنان هو تبني اسرتاتيجيا تسويقية تركز عىل االسواق 
العربية واملحلية من جهة، وعىل اسواق اوروبا وافريقيا ودول املريكوسور. 

من اجل تحقيق ذلك، الجميع يف االنتظار.

عصام شلهوب

والرواتب  الرتب  سلسلة  مرشوع  درست 
ما  مع  وزارية،  ولجان  نقابية  هيئات 
 ،2013 عام  حصل  كبري  ارضاب  من  رافقه 
ادى  البالد.  وشل  الدولة  موظفي  وشمل 
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لتمويل  بل  لتمويلها،  ليس  جديدة  رضائب 
مناسبة  من  اكرث  يف  ورفضنا  اخرى،  نفقات 
رضائب  لفرض  "شامعة"  السلسلة  اتخاذ 
خالل  من  املطروحة  الرضائب  جديدة. 
وهي  بضعفني،  السلسلة  كلفة  تفوق  املوازنة 
تصيب الفقراء واصحاب الدخل املحدود. مثة 
اماكن اخرى وقطاعات ميكنها تحمل رضائب 
بقيمة  ارباحا  حققت  مثال  املصارف  اضافية. 
بسيطة  فذلكة  خالل  من  دوالر  مليارات   5
قام بها مرصف لبنان، لذا فلتتحمل جزءا من 
عجز الدولة خصوصا وانها استفادت ايضا عىل 
مدى سنوات طويلة من رشاء سندات الخزينة 
مخرج،  من  اكرث  عليها.هناك  الفوائد  وارتفاع 
لكن االمر يحتاج اىل مواجهة. عىل الدولة ان 
تاخذ دورها يف تحصيل اموالها املهدورة التي 
قدرها وزير االقتصاد السابق آالن حكيم بـ10 
الهدر والفساد  مليارات دوالر سنويا. محاربة 
كفيل ليس بتمويل السلسلة فقط، بل سد جزء 

كبري من العجز الذي متر فيه الدولة.

ماذا  املوازنة،  تقر  ومل  السلسلة  اقرت  اذا   ■
ستفعلون؟

□  نتمنى ان تقر املوازنة ليك تسلك حسابات 
لدى  لكن  والسليم.  الصحيح  طريقها  الدولة 
السلسلة  مناقشة  صالحية  النواب  مجلس 
نفقاتها وفق  واقرارها بشكل منفصل، وتأمني 
صدور  نتمنى  نحن  عرشية.  االثني  القاعدة 
اؤكد  للدولة.  املايل  االستقرار  لتوفري  املوازنة 
من  بكثري  اهم  والفساد  الهدر  مكافحة  ان 

الرضائب التي ستفرض.

■ واذا مل تقر السلسلة؟
االرضاب  منها  الخطوات  من  بعدد  قمنا    □
قرارا  اتخذنا  قد  كنا  والتظاهرات.  واالعتصام 
عنه  اعلنا  الذي  املفتوح  االرضاب  بتعليق 
عىل  بناء  نيسان   10 يف  سينفذ  كان  والذي 
الحكومة  ورئيس  النيايب  املجلس  رئيس  وعد 
بالنسبة  الخلل  تصحيح  مع  السلسلة،  باقرار 
اىل رواتب اساتذة التعليم الثانوي التي كانت 
غري مكتملة، وهي ضمن ما يسمى الحقا ربط 
كل  تحريك  يعني  السلسلة  اقرار  عدم  نزاع. 

املستفيدين منها، واالمر لن يتحمله احد.
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اىل  واحالته  املرشوع  اقرار  اىل  التحرك  هذا 
معركة من  ذلك  بعد  لتبدأ  النواب،  مجلس 
نوع آخر عىل طاولتي السلطتني الترشيعية 
 والتنفيذية. مل تقر السلسلة تحت ستار تأمني 

 الواردات لتمويلها عرب فرض رضائب جديدة. 
نزيه  الثانوي  التعليم  اساتذة  رابطة  رئيس 
جباوي، ورئيس االتحاد العاميل العام الدكتور 
بشارة االسمر، ونائب رئيس جمعية الصناعيني 
العام"  لـ"االمن  اكدوا  بكداش،  زياد  اللبنانيني 
ورضورة  والرواتب  الرتب  سلسلة  احقية 
تتيح  "شامعة"  تكون  ان  دون  من  اقرارها 
عىل  جديدة  لفرض رضائب  استغاللها  للدولة 
الهدر والفساد  املواطنني، يف حني ان مكافحة 

ميكن ان تؤمن الجزء االكرب من عجز الدولة. 

■  سلسلة الرتب والرواتب اخذت حيزا كبريا من 
النقابات والحكومة. ما هي حسناتها وسيئاتها؟

تصحيح  عملية  والرواتب  الرتب  سلسلة   □
عام  يف  كان  تصحيح  آخر  ان  علام  للرواتب، 
بناء  الرواتب  زيادة عىل  هو  التصحيح   .1996
عىل مستويات التضخم. منذ عام  1996 حتى 
حدود  اىل  التضخم  مستوى  وصل   2011 عام 
الرواتب  تصحح  ان  املفرتض  ومن   .%140
الدولة  ان  عليه  املتفق  من  نفسها.  بالنسبة 
تقوم باعطاء زيادة عىل الرواتب قياسا مبستوى 
التضخم، لكن هذا االمر مل يحصل. تم عام 2008 
اعطاء سلفة عىل غالء املعيشة بقيمة 200 الف 
لرية، ويف عام 2012 اعطيت سلفة اخرى بقيمة 

300 الف.

اصحاب  من  اعرتاضات  السلسلة  واجهت    ■
العمل ومن الدولة حتى. فام هو تأثريها سلبا 

عىل الواقع االقتصادي؟
□  املواجهة بيننا والهيئات االقتصادية مل تكن 
االول  املعني  الصحيح، خصوصا وان  يف مكانها 
مبوضوع السلسلة هو الدولة، وال عالقة للهيئات 

الوضع.  استغل  الخاص  القطاع  املوضوع.  بهذا 
مثال املؤسسات الرتبوية استبقت اقرار السلسلة 
بحجة  اضعاف  ثالثة  بنسبة  اقساطها  ورفعت 
متويل دفع ما يرتتب عليهم من تصحيح للرواتب.

■  اذا ال عالقة للسلسلة بالواقع االقتصادي؟
□ ال اعتقد، خصوصا وان كلفة السلسلة 1200 
 22 اىل  تصل  الدولة  موازنة  بينام  لرية،  مليار 
مليارا، فلامذا قامت القيامة عىل كلفة السلسلة 
علام ان املوازنة تتضمن ايرادات ونفقات. كلفة 
النفقات تتجاوز االيرادات ومثال ذلك الكهرباء. 
ملاذا تحمل السلسلة املسؤولية، يف حني ان كلفة 
الدين  خدمة  وكذلك  مليار،   2100 الكهرباء 
التي تصل اىل 7 االف مليار لرية. اذا ننظر فقط 
الصحابها.  حق  هي  التي  السلسلة  كلفة  اىل 
االقتصاد  مسؤولية رضب  السلسلة  يحّمل  من 
الدورة  عملية  تحرك  وانها  خصوصا  مخطئ، 
الحق  اصحاب  وضع  تحسني  اذا  االقتصادية. 

تحسن وضع السوق.

■ لتامني كلفة السلسلة لجأت الدولة اىل فرض 

جباوي: محاربة الهدر والفساد
كفيلة بسد جزء كبير من العجز

الدولة  استفادت 
من السلسلة لفرض 

ضرائب جديدة

رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي 
نزيه جباوي.

رضائب جديدة عىل املواطنني. كيف تنظرون اىل 
هذا االجراء؟

لفرض  السلسلة  من  الدولة  استفادت    □
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عرب  جاء  والرواتب  الرتب  سلسلة  متويل   ■
تقرأ هذا  الرضائب. كيف  ايراد مجموعة من 
انه مؤمل  ام  السلسلة  ازمة  االجراء وهل يحل 

للمواطن؟
سلسلة  لتمويل  وضعت  التي  الرضائب   □
الدخل  للفقراء وذوي  والرواتب مؤملة  الرتب 
الرشكات  ستطاول  التي  الرضائب  املحدود. 
الكربى كاملصارف مثال، ستنعكس حكام خفضا 
اضافة  املودع.  عىل  الرسوم  وزيادة  للفوائد 
لن  املضافة  القيمة  رضيبة  انعكاس  ان  اىل 
يكون سهال عىل الطبقات الفقرية واملتوسطة. 
سيكون  العقارات  عىل  الرضائب  فان  كذلك 
لها تأثري سلبي عىل القطاع وسيزيد من سعر 
الشقق السكنية. ال ننىس الرضيبة عىل بعض 
عىل  حكام  ستؤثر  التي  النفطية  املشتقات 
انتاج الرغيف وعىل السلع املنتجة محليا. اذا 
سيكون  الرضائب  فرض  االسباب،  كانت  مهام 
السلسلة  ان  علام  املواطن.  عىل  ضاغطا 
سببا  تكون  ان  دون  من  تقر  ان  يجب  حق 
طرق  له  التمويل  الن  القاسية،  لالجراءات 

ومتوافرة. مختلفة 

■ لكن هناك من يقول ان الرضائب االساسية 
لن تطاول الفقراء؟

انها  نرى  الرضيبة  ابعاد  تحليل  عند   □
سيتم  النه  املواطنني،  جيوب  مبارشة  تصيب 
الرضيبة  مثال  منهم.  بآخر  او  تحصيلها بشكل 
املواطنني  مدخرات  ستصيب  االيداعات  عىل 
كارثة  االمر  وهذا  املتقاعدين،  وخصوصا 
ستصيب  الرضيبة  ان  يتحدث  من  ذاته.  يف 
الرشكات، يتجاهل عن قصد ان هذه الرشكات 
مبارشة  غري  رضيبة  بالتايل  هي  ستفرض 
نحن  وموظفيها.  عاملها  وعىل  االفراد  عىل 
سلسلة  لتمويل  الرضائب  هذه  كل  نرفض 
املوقف  هذا  ابلغنا  وقد  والرواتب.  الرتب 
وطالبنا  بري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  اىل 
وان  الرضائب،  بعدالة  وضعناها  دراسة  وفق 
اعتقد  السلسلة.  وزر  الرثية  الطبقة  تتحمل 

سلة  حتمت  والرواتب  الرتب  سلسلة   ■
الواقع  عىل  السلة  هذه  اثر  ما  الرضائب.  من 

االقتصادي ؟ 
□ جمعية الصناعيني اللبنانيني مع:

اساس  عىل  املفتوحة  واالسواق  العوملة   1-
باملثل. املعاملة 

وليس  االغنياء  جيوب  من  الرضائب  جباية   2-
من جيوب الفقراء واصحاب الدخل املحدود.

وليس  االدىن  حدها  اىل  البطالة  تخفيف   3-
شبابنا. تصدير 

لذلك ال ميكن الحكومة فرض رضائب عىل قسم 
القسم  عن  النظر  وتغض  املجتمع  رشائح  من 
فقط  املوازنة  يف  تكون  ان  ميكن  ال  كام  اآلخر. 
ميكن  ال  وتقشف.  اصالحات  دون  من  رضائب 
غري  اقتصادي  انكامش  فرتة  يف  الرضائب  زيادة 
مسبوق يف االسواق املحلية والخارجية واحدات 

امنية يف بعض البلدان املجاورة. 

■ الرضائب الجديدة ستطاول الرشكات الكبرية 
تقرأ  كيف  العقاري.  والقطاع  املضافة  والقيمة 

هذا التوجه؟
□ رفع معدل الرضيبة عىل القيمة املضافة من 
10 اىل 11% سيشمل الفقراء ويؤدي اىل تكبري 
حجم االقتصاد غري الرشعي الذي ال يحمل رقام 
الرشعية  عن  منأى  يف  مؤسساته  ستبقى  ماليا. 
املالية وال تتقيد بالرضيبة عىل القيمة املضافة 
وغري  الرشعي  االقتصاد  بني  الهّوة  ويزيد 
الرشعي، ما يعني عدم التكافؤ بني املؤسسات 
ايجاد  عىل  العامل  دول  تعمل  الرضائب.  لدفع 
معظم  رؤية  تضم  شاملة  اقتصاد  خطة 
االقتصاديني  الخرباء  مع  بالتعاون  الوزارات 
بينام  والزراعية،  والصناعية  التجارية  والغرف 
اقتصادية  بخطة  تخرج  وزارة  كل  لبنان  يف 
لذا  االخرى.  الوزارات  مع  تتضارب  منفردة 
التي  الرشكات  اعامل  حجم  بخفض  نطالب 
املضافة،  القيمة  الرضيبة عىل  لزيادة  ستخضع 
ميكن  النه  آالف،   10 اىل  دوالر  الف   100 من 
تعمد  عندما  الرضيبة  هذه  دفع  من  التهرب 

اجل  من  املطلوب  لذلك  يدهمنا،  الوقت  ان 
الرضائب  تحديد  ومتويلها  السلسلة  اقرار 
التجاذبات  ضمن  السلسلة  موضوعي.  بشكل 

املوجودة ستصبح يف مهب الريح.

■ هل تعتقد انها ستقر؟
□  لقد وعدنا من املرجعيات العليا يف الدولة 
يعد  اذ مل  اقرب وقت،  السلسلة ستقر يف  ان 
يف االمكان الخروج منها. فهي تشمل رشيحة 
مليون  نحو  وتغطي  املواطنني،  من  كبرية 
اىل  ينتمون  اللبنانيني  من  مليون  ونصف 
واالدارية.  والتعليمية  العسكرية  القطاعات 

وقد اصبحت حقا مرشوعا. 

والنمو  تعاين،  والدولة  يعاين  املواطن   ■
ان  ميكن  كيف  درجاته.  ادىن  يف  االقتصادي 

نقّيم العدالة بني هذه العنارص؟
لها  للسلسلة  ستخصص  التي  االموال   □
العجلة  ستحرك  فهي  ايضا،  ايجابيات 
االقتصادية وسيتم ضخ اموال مهمة يف السوق 
املحلية، ورمبا شكلت تضخام يؤثر عىل النمو، 
لكن ال حلول لدينا يف الوقت الراهن. الجميع 
خانقة،  اقتصادية  ازمة  نعيش  اننا  يعلم 
والزراعية  السياحية  تعاين،  القطاعات  وكل 
والصناعية، واملضاربة والتهريب سيدا الساحة 

اليوم. لبنان مير يف حقل الغام اقتصادي.

اسهل  اىل  لجأت  الحكومة  ان  تعتقد  اال   ■
الطرق لتمويل السلسلة، وهي فرض الرضائب 
من دون ان تدخل اىل صلب املعالجة لتأمني 

املوارد املطلوبة لسد عجز الخزينة؟
الواجب  الطريق  هي  الفساد  مكافحة    □
للدولة،  مهمة  مداخيل  تؤمن  التي  سلوكها 
اضافة اىل وقف الهدر يف االدارات الرسمية 
ذلك  ومثال  عدة،  اشكاال  يأخذ  الذي 
مسألة  وابرزها  واملناقصات  التلزميات 
تقاسم  الرسمية،  املباين  ايجار  النفايات، 
بنيوية  ازمة  نعيش  نحن  والحصص.  املغانم 

الـ100  دون  رشكات  انشاء  اىل  معّينة  رشكة 
القيمة  عىل  الرضيبة  من  ومعفية  دوالر  الف 

املضافة.

التهرب  عن  احيانا  مسؤولة  املؤسسات   ■
ميكن  كيف  كثرية.  عناوين  تحت  الرضيبي 
اعادة العدالة الرضيبية اىل وضعها الطبيعي؟   
جميع  مبالحقة  املال  وزارة  نطالب   □
وخصوصا  الرضيبة،  تدفع  ال  التي  املؤسسات 
رقم  لديها  ليس  والتي  املضافة،  القيمة  عىل 
باعادة درس  االقتصاد  نطالب وزارة  مايل. كام 
ما  باملثل  املعاملة  وتطبيق  الثنائية  االتفاقات 
دعم  خالل  من  الصناعيني  لدى  اجحافا  يرتب 
عددا  هناك  ان  ورشح  صناعتها،  البلدان  هذه 
انشاء  اىل  تلجأ  اليوم  التجارية  الرشكات  من 
رشكات اسمية بهدف تحقيق ارباح تفوق 100 
عىل  الرضيبة.  دفع  من  لتتهرب  دوالر  الف 
اىل  الرشكات  اصحاب  بعض  يلجأ  املثال،  سبيل 
املثال  سبيل  عىل  اسمية  رشكات   10 تأسيس 
تبيع كل رشكة منها بـ100 الف دوالر، بحيث 
مليون  مبيعات رشكاته مجتمعة  يبلغ مجموع 
دوالر، مع ذلك يتهربون من دفع الرضيبة عىل 
القيمة املضافة. بعد مراجعات عدة مع وزارة 
من  النوع  هذا  مالحقتها  عدم  بررت  املال، 
عىل  القدرة  متلك  ال  بانها  الرضيبي  االلتفاف 
تفوق  مبيعات  تحقق  التي  الرشكات  مالحقة 
تخرّس  الطريقة  هذه  ان  اال  دوالر،  الف   100
الخزينة الكثري من الرضائب املمكن ان تجنيها.

■ ماذا عن الرضائب والرسوم االخرى وتأثريها 
عىل املؤسسات؟

اضافية  كرسوم  املوضوعة  الرضائب  ان   □
واملستوعبات  والهاتف  املالية  الطوابع  عىل 
املازوت،  عىل  الرسم  وزيادة  الدخل  ورضيبة 
التي  الرشعية  واملؤسسات  الفقراء  سيدفعها 
او  عاملها  ورصف  ابوابها،  اقفال  اىل  ستضطر 
املحمّية  الرشكات  بينام  اعاملها،  رقم  تخفيف 

او غري الرشعية تستفيد.

االسمر: على الطبقة الثرية
تحمل وزر السلسلة

بكداش: ال موازنة لجمع الضرائب
من دون اصالحات وتقشف

السلسلة  لتمويل  الضرائب 
مؤملة للفقراء وذوي 

الدخل املحدود

ال يمكن زيادة 
الضرائب في فترة 

االقتصادي  االنكماش 

رئيس االتحاد العاميل العام الدكتور 
بشارة االسمر. 

نائب رئيس جمعية الصناعيني اللبنانيني 
زياد بكداش.

اىل  ويحتاج  سهال  ليس  منها  الخروج  كبرية، 
عزم وتصميم.

تجاه هذه  العام  العاميل  االتحاد  اين دور   ■
القضايا؟

العام  العاميل  االتحاد  يكون  ان  املفرتض  □ من 
حكومة الظل ملواكبة اعامل الحكومة وتصويب 
العامل  ملصلحة  يأيت  والذي  تصويبه،  ميكن  ما 
الحركة  تنشيط  اىل  اليوم  اسعى  واملواطنني. 
العاملية العادة الثقة اىل االتحاد العاميل، واتابع 
يساهم  ان  اجل  ومن  مبارشة.  العامل  مشاكل 
االتحاد العاميل يف االقتصاد الوطني يجب ايجاد 
هذا االتحاد واعادة الحياة اليه. علينا استنهاض 
قوة  ايجاد  من  نتمكن  حتى  العاملية  الحركة 
يف  مؤثر  غري  اليوم  االتحاد  واقع  لكن  ضاغطة. 
وضع السياسات االقتصادية. مر يف عهود سابقة 
املوازنة.  لدراسة  يصبح مرجعا  ان  متكن خاللها 
دور االتحاد كبري خصوصا وان نشاطه اخريا كان 
السلسلة. هّمي ان تقر  تصاعديا ملعالجة وضع 

السلسلة باقل قدر ممكن من الرضائب.

وكذلك  ستقر  والرواتب  الرتب  سلسلة   ■
الرضائب. من سيدفع الثمن ومن سيستفيد؟ 

يلتزم  من  بني  اليوم  الكلفة  ان  اعترب   □
بطريقة  ويعمل  عليه  يلتف  ومن  القانون 
عىل  الرضيبة  قيمة   %10 هي  رشعية  غري 
هذه  سرتتفع  واليوم  املضافة،  القيمة 
النتيجة سيسمح هذا  الكلفة اىل 11%. يف 
االجراء برفع حجم اعاملهم وتصغري حجم 
االمر  كذلك  الرشعية.  الرشكات  اعامل 
بالنسبة اىل رضيبة االرباح. ومبا ان غالبية 
يف  اكان  معينة  مناطق  يف  تعمل  الرشكات 
بريوت   او  الشامل  او  الجنوب  او  البقاع 
يتهربون من الدفع للاملية، وال ميلكون اي 
سيزيد  االجراء  هذا  فإن  بالتايل  مايل،  رقم 
االعباء عىل امللتزمني القانون برفع الرضيبة 
يتهرب  من  املقابل  يف   ،%17 اىل   15  من 
ماليا  رقام  ميلك  وال  الرضائب  دفع  من 
حساب  عىل  الرشعية  غري  اعامله  ستزدهر 

االعامل الرشعية.
ع. ش 
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الوصفة الطبية املوحدة التي اطلقتها وزارة الصحة عام 2015، خطوة ايجابية النها 
تشكل جزءا من سياسة تهدف اىل تخفيف اعباء الفاتورة الصحية عىل املواطن. 
لكنها تر اليوم يف مطبات ومعوقات ان مل يتم التعامل معها بحزم، ميكن ان تؤدي 

اىل تبعات سلبية بسبب سوء التنفيذ  

الوصفة الطّبية املوّحدة بني مطّبات ومعوقات
64% من الصيادلة ال يؤيدون طريقة تنفيذها  

إقتصاد
عصام شلهوب

بحسب السيناريو الذي وضع للوصفة الطبية، 
فان املستفيد االول منها هو املواطن، ومن ثم 
وزارة الصحة النها ستخفض من قيمة الفاتورة 
الطبيب،  فهو  الثالث  املستفيد  اما  الصحية. 

املوحدة،  الطبية  بالوصفة  العمل  بدء  بعد   ■
قامت الجامعة االمريكية يف بريوت  بوضع دراسة 
حول نتائجها وآثارها. هل لك ان تضعنا يف ابرز 

هذه النتائج؟
□ قمنا بوضع الدراسة بعد ستة اشهر من تاريخ 
 ،2015 متوز  يف  املوحدة  الطبية  بالوصفة  البدء 
الوصفة.  تطبيق  عملية  ترشيد  منها  والهدف 
النتائج التي توصلنا اليها هي ان اطالق الوصفة 
كانت بصمة جيدة لوزارة الصحة، خصوصا وانها 
تهدف اىل تعزيز استبدال االدوية االساسية بادوية 
ما يساعد عىل تحسني  الجينيسية  او  الجينرييك 
نوعية االدوية املعطاة للمريض، ويف الوقت نفسه 
خفض التكلفة عىل املواطن والدولة. ما قمنا به 
عملية تقييم لنتائج تنفيذ هذه السياسة. لذلك 
جاءت الدراسة بعد ستة اشهر من التطبيق لتبيان 
وكيفية  العملية،  هذه  يف  املوجودة  الشوائب 
سياسة  تعزيز  يتم  حتى  وتصويبها  معالجتها 

استبدال ادوية "الرباند" باالدوية الجينيسية.

■ ما هي العوائق التي اظهرتها الدراسة؟
□ العمل شمل نحو 153 صيدلية موزعة يف كل 

تصل  كبرية  نسبة  ان  لنا  تبني  اللبنانية.  املناطق 
اىل 64% من الصيادلة يؤيدون سياسة استبدال 
يؤيدون طريقة  بالجينرييك، وال  االسايس  الدواء 
تنفيذ هذه الوصفة. اذا املشكلة هي يف التنفيذ، 
من   84% ان  ظهرت  التي  املعوقات  وابرز 
بكرثة  يستخدمون  االطباء  ان  يقولون  الصيادلة 
خانة ال للتبديل، وهذا االمر مينع عىل الصيديل 

استبدال الدواء بدواء جينرييك.

■ ما هي االسباب؟
ثقة  قلة  اىل  يعود  االمر  ان  الدراسة  بينت   □
االطباء بجودة الجينرييك من جهة، والتفاعل بني 

االطباء ورشكات االدوية من جهة اخرى.

■ اال يعود السبب اىل عملية التسويق الناجحة 
التي تقوم بها الرشكات؟

تؤثر  وهي  جدا،  كبري  دور  لها  لالسف  ويا   □
عىل عملية وصف الدواء. املطلوب العمل عىل 
هذه االشكالية بشكل افعل، خصوصا وان وزارة 
ما  برنامج   2016 ايار  خالل  وضعت  الصحة 
بتفاعل  عالقة  لها  التي  املهنة  اخالقيات  يسمى 

الجردلي: غالبية الصيادلة ال يؤيدون
الوصفة الطبية املوحدة

التفاعل بني االطباء 
وشركات االدوية مشكلة 

اساسية

رئيس فريق الباحثني يف الجامعة االمريكية يف 
بريوت الدكتور فادي الجرديل. 

هذا  تنفيذ  لكن  االطباء.  مع  االدوية  رشكات 
الربنامج طوعي، وامتنى ان يوضع موضع التنفيذ 
وان يراقب عىل نحو مستمر، خصوصا وان لدينا 

الرشكات  تفاعل  جراء  من  جدا  كبرية  مشكلة 
مع الجسم الطبي ككل. هذا شق من املشكلة. 
لكن املشكلة الثانية التي ظهرت هي ان رشكات 
اصبح  وقد  الوصفة  انطالق  مع  تزامنا  الدواء، 
مع  باالتفاق  الدواء  استبدال  يف  الحق  للصيديل 
االطباء، عمدت اىل تخفيض سعر الدواء االسايس 
"Brand"، لذلك استمر الصيديل يف اعطاء الدواء 
االسايس. كان لذلك اثر ايجايب مبعنى انها خففت 
سلبي  اثر  لها  كان  لكن  املواطن،  عىل  التكلفة 

ايضا اضاع هدف الوصفة الطبية.

طبية  مفاعيل  الوصفة  لهذه  كان  هل   ■
واقتصادية ايجابية  عىل املواطن؟

□ هناك من يقول ان الوصفة الطبية فشلت، 
اشارت  بل  تفشل.  مل  انها  بينت  دراستنا  لكن 
اىل وجود عوائق للتنفيذ السليم والصحيح لها. 
هناك امل كبري يف نجاحها للوصول اىل الهدف 
تصويب  عرب  وذلك  اجله،  من  وضعت  الذي 
الصحة  لوزارة  ان  تبني  وقد  التطبيق.  عملية 
الحديثة  الوصفة  مراقبة  يف  جدا  مهام  دورا 
اليوم  الصحة  وزير  وان  خصوصا  ورصدها، 

طلبنا  االلكرتونية.  الخدمات  اطالق  عن  اعلن 
الكرتونية.  جعلها  الوصفة،  تنجح  ليك  منه، 
من  ومعرفة  املبارشة  بالرقابة  يسمح  وهذا 
بها،  يسمح  ال  ومن  االستبدال  بعملية  يسمح 
القيام  والصيادلة عىل  االطباء  يحفز  امر  وهو 

بعملية االستبدال.

■ هل اظهرت الدراسة عمليات تزوير للوصفة؟
املرىض  بعض  ان  تبني  الذي  لكن  ابدا،   □
لذلك  قدمية.  بوصفات  الصيدليات  اىل  يذهبون 
التي  االلكرتونية  الوصفة  اعتامد  املفرتض  من 
مرورا  االطباء،  من  بدءا  املعوقات،  كل  تكشف 

بالصيدليات، وصوال اىل املواطن.

■ هل تلقى الوصفة االلكرتونية عملية احتكار 
السوق؟

□ ابدا، لكنها تعزز بيع ادوية الجينرييك.

اليها  انتهت  التي  العملية  النتائج  هي  ما   ■
الدراسة؟ وما هي االقرتاحات؟

الواجب  الخطوات  من  عددا  هناك  ان  تبني   □

القيام بها لتطبيق الوصفة عىل نحو سليم، منها: 
عىل  االرشاف  يف  الصحة  وزارة  دور  تعزيز   •

السياسة الدوائية وصحة تطبيقها.
التسعري  نظام  يف  تخترص  سياسات  وضع   •

لتشجيع استخدام االدوية الجينيية. 
• ضبط التفاعل بني االطباء والصيادلة والعاملني 

الصحيني مع رشكات االدوية.
• تحديد العدد املسموح به من الـ"ال للتبديل" 
لالطباء يف الشهر لفئات معينة من االدوية. وعىل 
نرش  يف  رياديا  دورا  تلعب  ان  املعنية  النقابات 
الوعي بني املعنيني باالمور الصحية، والتأكد من 

التزامهم السياسة الدوائية الجديدة.
• خلق نظام للمحفزات يستهدف جميع االطباء 
ادوية  وصف  عىل  وتشجيعهم  والصيادلة، 

الجينرييك. 
• مراقبة نوعية الجينرييك من خالل تعزيز دور 

الهيئة التنظيمية لالدوية. 
لتغيري  الصحيني  والعاملني  املرىض  تثقيف   •

املفاهيم السائدة حول فعالية الجينرييك. 
املناهج  يف  بالجينرييك  الخاصة  العلوم  ادراج   •

الدراسية يف كليات الطب والصيدلة والصحة.

تقاعد  صندوق  اىل  امواال  الوصفة  تدخل  اذ 
االطباء. 

لكن، ماذا عن حصة الصيديل منها؟
من  فريق  قام  السؤال،  هذا  عن  لالجابة 

بريوت  يف  االمريكية  الجامعة  يف  الباحثني 
مواقف  ملعرفة  لبنان  يف  االوىل  هي  بدراسة 
الصيادلة من الوصفة الطبية املوحدة. شملت 
الدراسة 153 صيدلية موزعة عىل املحافظات.

الباحثني  فريق  رئيس  التقت  العام"  "االمن 
الدكتور  بريوت  يف  االمريكية  الجامعة  يف 
لبنان  صيادلة  نقابة  ورئيس  الجرديل  فادي 
الدراسة  نتائج  جورج سييل، وعرضت معهام 

ومواقف الصيادلة منها.
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بها  قامت  احصائية  دراسة  خالل  من  تبني   ■
من   %65 ان  بريوت  يف  االمريكية  الجامعة 
الصيادلة يف لبنان يعرتضون عىل الوصفة الطبية 

املوحدة. ملاذا هذا املوقف؟
االساس  يف  وضعت  املوحدة  الطبية  الوصفة   □
عاما   66 منذ  واننا  خصوصا  خاطئ،  نحو  عىل 
دون  من  الصيدليات  يف  الدواء  برصف  نقوم 
املوحدة  الطبية  الوصفة  واضح.  صحي  برنامج 
الوصفة  يف  به  معموال  كان  عام  شيئا  تغري  مل 
السابقة. الجديد يف االمر انهم قالوا انها منوذج 
لذلك  لبنان.  يف  توحيدها  وتم  الطبية،  للوصفة 
ذلك  مرد  املوحدة.  الطبية  الوصفة  سميت 
آلية  يعتمد  الذي  الصحي  الربنامج  نقص  اىل 
هنا  من  الوصفة.  يسمى  مبا  ترتجم  صحيحة 
يواجه الصيديل معوقات يف تطبيقها الن الجميع 
التي  يجهلون مربرات وجودها. الجهة الوحيدة 
الذين  االطباء  هم  الوصفة  هذه  من  استفادت 
جراء   من  التعاضد،  صندوق  موجودات  رفعوا 

الرسم املرصود من خالل الوصفة الطبية.

خفض  عرب  استفادت  الصحة  وزارة  لكن   ■
الفاتورة الصحية؟

ملاذا؟  الوصفة.  هذه  من  تستفد  مل  بالتأكيد   □
خمسة  كلفتها  لبنان  يف  الصحية  الفاتورة  الن 
الدوائية  الفاتورة  كلفة  بينام  دوالر،  مليارات 
1,3 مليار دوالر، اي انها ال تتخطى نسبة %25 
عندما  الصحية.  الفاتورة  من  االقىص  حدها  يف 
تخفض الكلفة الدوائية عرب خفض اسعار االدوية 
تاليا  تخفض  املطلوب،  املستوى  دون  ما  اىل 
جودة الدواء وسيتكبد املريض الكلفة مضاعفة. 
الفاتورة الدوائية اليوم هي االرخص بني جميع 
الدول حتى االوروبية منها. من الخطا القول ان 
سعر الدواء مرتفع يف لبنان خصوصا وان اكرث من 
65% من االدوية املوجودة اليوم يف الصيدليات 

اسعارها اقل من 25 الف لرية.

اليوم  املخفضة  االسايس  الدواء  اسعار  هل   ■
ناتجة عن مضاربة او احتكار معني من مستوردي 

االدوية ملنع استبداله بدواء جينرييك؟

الطبيب  يصفه  الذي  الدواء  استبدال  قرار   □
بدواء بديل وبسعر ارخص، ينقصه يشء اسايس 
وهو  اليوم،  لغاية  الصحة  وزارة  عليه  تقدم  مل 
تصنيف ادوية الجينرييك، اي مبعنى اخر اعتامد 
ان  يعني  ال  هذا  ثان.  وباب  اول  باب  اسلوب 
االول هو االحسن. من املفرتض اعطاء الصيديل 
الحق يف استبدال الدواء االسايس بدواء جينرييك 
مبا  التالعب  يتم  ال  حتى   ،10/10 عالمة  يحمل 

يسمى فعالية العالج.

اىل  فيها  يشار  خانة  الطبية  الوصفة  تحمل   ■
عدم استبدال الدواء  )ns(. ما هو اثر ذلك عىل 

الصيديل؟
□ ال تأثري ملثل هذا االمر، علام ان غالبية االطباء 
نابعا  ليس  وهذا  االستبدال،  عدم  عىل  يرصون 
من عدم الثقة بالصيديل او دواء الجينرييك، بل 
لتمسكهم باالمتياز الذي يتمتعون به مع رشكات 

االدوية.

يف  لالدوية  املستوردة  الرشكات  ان  يعني   ■
استطاعتها التحكم بالسوق عرب االطباء؟

□ طبعا، ليس فقط عرب االطباء بل عرب الصيادلة 
ايضا. الرشكات الكربى متلك القدرة عىل التعامل 
الدعاية  وابرزها  الوسائل،  مبختلف  السوق  مع 
عملية  انها  والصيادلة.  االطباء  متارس عىل  التي 
العامل. لكن يجب  تسويق تقوم بها كل رشكات 
املعايري  تسمى  محددة  معايري  وفق  تكون  ان 

االخالقية.

■ هل متارس الرشكات عملية االحتكار للتحكم 
بسعر الدواء وجودته؟

□ االحتكار يطاول كل مفاصل الحياة يف لبنان. 
السنوات  منذ عرشات  موجودة  االدوية  رشكات 
يف السوق املحلية، ومتلك القدرة املالية، ولها باع 
سياسة  اىل  يحتاج  االمر  لذا،  السوق.  يف  طويل 
املحلية  الصناعة  تعطي  واضحة  رسمية  دوائية 
استبدال  يف  الحق  اعطاء  عرب  املطلوب،  الدعم 
الدواء املصنع محليا والذي يخضع العىل معايري 
السالمة والجودة املعمول بها عامليا. وزارة الصحة 

سيلي: وزارة الصحة لم تستفد
من الوصفة الطبية املوحدة

60% من مجموع 
االدوية املوجودة دون

25 الف ليرة

رئيس نقابة الصيادلة يف لبنان جورج سييل.

وجود  رشط  القرار،  هذا  مثل  اتخاذ  نحو  تتجه 
الجينرييك  ادوية  يصنف  علمي  ارشادي  دليل 
ويحافظ عىل جودتها. وقد ارسلت كتابا يف هذا 

الخصوص اىل وزير الصحة ونحن يف االنتظار.

■ ماذا عن نظام تسعري الدواء واثره؟
االسايس  الدواء  بني  يفرق  ال  التسعري  نظام   □
من   %62 اىل   60 نحو  هناك  والجينرييك. 
السوق هي دون  املوجودة يف  االدوية  مجموع 
25 الف لرية. هناك بعض الحاالت نجد خاللها 
ان سعر دواء الجينرييك اغىل من االسايس. وهذا 
ان نالحظ  امر الفت وغري مستحب. هنا ميكن 
عىل  االسعار  خفض  اليوم  تتبع  الرشكات  ان 
سوق  عىل  للسيطرة  محاولة  يف  االسايس  الدواء 

الجينرييك او لجم انتشاره.

■ هل يتم تزوير طباعة الوصفة الطبية؟
البعض  ان  سمعت  لكنني  ذلك.  اشاهد  مل   □
الن  املكتبات،  من  الطبية  الوصفة  برشاء  يقوم 
اىل  ادى  مراقبتها  وعدم  الوصفة  تنفيذ  طريقة 

مثل هذا االمر.

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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وفاء طربيه: بنيُت على صخر ال على رمل
وما حققناه هو فعالً معجزات

تلفزيون

من امنية ان تكون راهبة اصبحت وفاء طربيه ممثلة، فخاضت تجربتها يف الخامسة 
عرشة من عمرها بعد تفردها بقرار، فيه الكثري من املغامرة، لتقديم مرسحية يف 
سن املراهقة. منذ صغرها مل تشعر بالخوف من اعتالئها خشبة املرسح، وال بالرهبة 

امام الجمهور الذي اصبحت محبته، مع مرور السنني، االوكسيجني الذي تتنشقه

يف خطوتها االحرتافية االوىل عام 1960، قدمت  
وليلة"  ليلة  "الف  من  حلقة  طربيه 115  وفاء 
لتصبح  لبنان،  تلفزيون  الهواء من  مبارشة عىل 
تلك املرحلة العرص الذهبي للفن يف لبنان، حيث 
ساهمت هي يف صنعه مع نوابغ واشخاص اميني 
اليوم، فال  كانوا ممثلني رائعني تفتخر بهم. اما 
تحسن  يك  الفنية  االعامل  انتاج  عىل  لها  قدرة 

وضعها وتعطي املمثل حقه.
يف حوار مع "االمن العام" فتحت املمثلة وفاء 
طربيه ابواب البدايات، وافضت بكل ما تختزنه 

من ذكريات.

الدير  رئيسة  لكن  راهبة،  تكوين  ان  احببِت   ■
رفضتك فاتجهت نحو التمثيل. هال حدثتنا عن 

هذا املفرتق املهم يف حياتك؟ 

الدير  ابواب  وساجد  صحيحة،  هذه  دعويت 
جيدا  اصغي  ان  مني  طلبت  امامي.  مفتوحة 
اليها عندما قالت، رمبا ال تكون رسالتي راهبة يف 
دير، بل راهبة يف الحياة، وذلك من خالل اختيار 
وتاليا يحمل  للمجتمع،  اختصاص يكون مفيدا 
معه خدمة اكرب من صالة راهبة تعيش يف دير. 

■ كيف حسمت هذه املسألة داخليا لتختاري 
التمثيل من دون سواه من مهن الحياة؟ 

كل  اواخر  يف  نقدم مرسحية  املدرسة  يف  كنا   □
العمل  هذا  عن  املسؤولون  وكان  درايس،  عام 
الفني يختارون يل دور الصبي. يف اعتاليئ الخشبة 
الجمهور،  امام  الرهبة  او  بالخوف  اشعر  اكن  مل 
بل كنت ارى يف هذا العمل فرصة لتقديم يشء 
التالمذة،  خصوصا  الجمهور،  وسيأيت  مختلف، 
لسامع ما ساقوله. اىل جانب ما عشته مع رفاقي 
يل  رفيقات  مع  مهام  شيئا  عشت  املدرسة  يف 
نشاهد  كنا  آخر  لكن يف جانب  معا،  نصيل  كنا 
يومي السبت واالحد من كل اسبوع ثالثة افالم 
سينامئية، واحيانا اربعة يف اليوم الواحد، بدخولنا 
وخروجنا من صالة اىل اخرى يف مجّمع لصاالت 
اتذكر  بدأت  املرحلة  هذه  يف  عدة.  سينامئية 
الحياة،  يف  دوري  عن  الدير  رئيسة  يل  قالته  ما 
الفيلم  يف  تؤدي  ممثلة  مشاهدة  بعد  خصوصا 
دور امرأة مسكينة تتعرض للرضب والنوم يف قبو 
من شدة االستبداد. لدى مشاهديت تلك االدوار 
السينامئية كنت اشعر بانني اصبحت مكان تلك 
واحدة  ال  الفيلم،  يف  رأيتها  التي  التعيسة  املرأة 
فاعيش  مقعدي،  من  اشاهدها  الجمهور  من 
وجعها وكل ما فيه من مشاعر مؤملة. صارت هذه 
الحاالت تتكرر يف داخيل من فيلم اىل آخر، الدخل 
يف تساؤل حول الخري والرش يف االنسان، وكيف 
يكون املمثل فنانا يف تجسيد الرش اىل هذا الحد.

■ بأي ممثلة تأثرت من خالل هذه املشاهدات؟ 
□ تأثرت باملمثل املبدع الذي يعطي من قلبه 
اىل  فيلم  يف  ممثلة  مع  اعيش  ليك  ويقنعني. 

مني  طلبت  بل  الدير،  رئيسة  ترفضني  مل   □
تأجيل القرار يف موضوع كبري اىل هذا الحد حتى 
بلوغي سنا اكرب، النني كنت يف الثانية عرشة من 
عمري.  كانت رئيسة الدير رصيحة جدا معي، 
وطلبت مني العودة اىل املدرسة الكامل دراستي، 
ويف حال استمرت رغبتي يف ان اكون راهبة وانا 
يف الثامنة عرشة او العرشين من عمري تكون 

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

صورها ايام زمان يف التلفزيون.املمثلة وفاء طربيه.

كان لدينا نوابغ وممثلون 
امّيون... افتخر بهم

قدمت 115 حلقة من
"الف ليلة وليلة" مباشرة 

على الهواء

هذا  احاسييس،  يف  صادقة  وانا  الدرجة،  هذه 
يعني انها اقنعتني. 

النهايئ واتجهت عمليا  اتخذت قرارك  ■ كيف 
نحو التمثيل؟ 

□ هذه الخطوة سبقها املرور بوضع صعب يف 
العائلة بعد تعرض خايل لحادثة صحية افقدته 
البرص، فاضطرت والديت اىل مالزمته يك اتفّرغ انا 
لالهتامم بشقيقي جهاد، فرتكت املدرسة الكون 
رسبت يف صفي  الواقع  لهذا  نتيجة  جانبه.  اىل 
فرفضت  تعليمي،  الكمل  اعيده  ان  عيل  وكان 
كان  الذي  االمر  االعىل،  الصف  اىل  اال  العودة 
متعذرا فرتكت عىل اثره املدرسة. بعدها بدأت 
االعداد الول عمل فني يف حيايت وانا يف الخامسة 
"جنفياف  مرسحية  فكانت  عمري،  من  عرشة 
الطاهرة" التي قدمتها يف سينام ليدو يف االرشفية، 
العمل  هذا  تقديم  عىل  صاحبها  وافق  بعدما 
شاركني  وقد  مقابل.  اي  دون  من  صالته  يف 
حنا معلوف يف هذه املرسحية ولعب شقيقي 
جهاد فيها  دور الولد الصغري. يف الواقع عندما 
نستعرض اشياء حدثت معنا لنضع لها حسابات 
فعلناه هو رضب  ما  ان  نجد  رأسنا،  مقنعة يف 
من الجنون. لقد اعددت هذه املرسحية وانا يف 
ذلك العمر، وقدمتها من دون اي امكانات مالية. 

كيف كان ذلك؟ الحقيقة، ال اعرف. 

اي  ويف  االحرتاف  خطوة  اىل  وصلت  كيف   ■
عمل كان ذلك؟

□ كان الصحايف رميون عقل من بني الحضور يف 
مجلة  يف  فكتب  الطاهرة"،  "جنفياف  مرسحية 
كان يعمل فيها "انتظروا هذا االسم وفاء طربيه... 
مولد نجمة كبرية يف لبنان"، فحّملني مسؤولية 
عام  انطلق  قد  لبنان  تلفزيون  كان  كتب.  ما 
1960 ويريد املسؤولون فيه تقديم "اجمل ليايل 
صداه،  له  يكون  تلفزيوين  كمسلسل  شهرزاد" 
فبدأوا البحث عن فتاة لها مالمح عربية وتتقن 
جارنا  علم  الدور.  هذا  لتأدية  الفصحى  اللغة 
الصحايف الرب ايب راشد باالمر، فاتصل يب ليطلعني 
عليه  سيرشف  الذي  العمل  هذا  اهمية  عىل 
منه  فطلبت  فرنسا،  من  وفنيون  اختصاصيون 
اقناع والدي، واستعنت بدوري باحدى سيدات 
مني  وعدا  االتفاق  فكان  ذاتها.  للغاية  العائلة 

بان اكمل التمثيل يف حال نجحت فيه. اما اذا 
كان العكس، فلن اكرر املحاولة. يف الحلقة االوىل 
وعشت  بااللوان  انبهرت  كتجربة  قدمتها  التي 
جو ليايل شهرزاد، ولدى تجسيدي قصتها عشقتها 
االحرتافية  خطويت  يف  بالفعل.  هي  واصبحت 
االوىل هذه، قدمت 115 حلقة من "الف ليلة 

وليلة" مبارشة عىل الهواء.

نفسك  هيأت  كيف  االنطالقة  هذه  قبل   ■
لتكوين ممثلة؟ 

□ مل اتهيأ لهذا االمر. ما كنت افعله هو عيش 
الحالة  اعيش  يقال  وكام  العمق،  يف  الشخصية 
التي جعلتها يف هذا  بعد السؤال عن االسباب 
الوضع.  لالجابة عن تساؤاليت هذه كنت الجأ اىل 
القراءة املتأنية واملعمقة للنص باكمله يك افهم 

هذه  بعد  الدخل  وخلفياته،  املوضوع  ماهية 
املرحلة يف الشخصية التي اريد تجسيدها. 

■ ملاذا غلب الرش عىل ادوارك التمثيلية؟
□ هذا الكالم ليس صحيحا. كنت امثل اربعة 
نوعيات  من  الهواء  عىل  اسبوعية  مسلسالت 
واالجتامعي  والبولييس  البدوي  فيها  مختلفة، 
وقصص شهرية يف التاريخ، اضافة اىل مشاركتي يف 
برامج محمد شامل وشوشو اللذين لعبت معهام 

تتطرق  التي  القصة  اطار  ادوارا مختلفة ضمن 
اىل مواضيع عدة. بنيت عىل صخر ال عىل رمل، 

وبخطوة واثقة ومتينة ال انزالقات فيها.

عىل  مبارشة  التمثيل  من  اكتسبته  الذي  ما   ■
الهواء مدة عرش سنوات يف تلفزيون لبنان؟ 

□ اكتسبت املسؤولية واالميان باملوهبة والرسالة 
التي  الوزنة  اىل  نظرة  اكتسبت  اؤديها.  التي 
احملها من اجل ان ازيدها مثنا وقيمة. اكتسبت 
محبة الجمهور التي ال يعىل عليها وهي االهم 
بالنسبة ايل، بل هي االوكسيجني الذي اتنشقه. ما 
اكتسبته هو الثقة بالنفس، وان ال مستحيل امام 
االنسان طاملا  لديه تصميم وارادة قوية تصنع 
املعجزات، وهذا ما حققناه بالفعل. كنا كممثلني 

عائلة واحدة نضحي من اجل بعضنا البعض 
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ونتعاطف مع املجموعة كلها. مل تكن للغرية 
الكومبارس  نساعد  كنا  للحب.  بل  بيننا،  مكان 
بتمرير ما عليه قوله يف املشاهد التمثيلية من 
وراء الديكور. فال يستطيع احد اخذ مكان غريه، 
يف  ويرحل.  يضعها  التي  بصمته  واحد  فلكل 
اليوم.  الواقع  كان عاملنا مختلفا كليا عن عامل 
واذا كنا حقيقة التاريخ، كام يقولون، فالنه تاريخ 
صادق غري مزيف. لذلك عىل ممثيل اليوم التزود 
من خربتنا التي اكتسبناها يف زمن ال جامعات 
فيه وال معاهد فنية، بل كان ذلك باالتكال عىل 

ذاتنا، وما حققناه كان بالفعل معجزات. 

■ من اين اكتسبت القدرة الداخلية عىل تأدية 
االستعانة  دون  من  واملركبة  الصعبة  االدوار 

باساتذة او مدربني يف فن التمثيل؟ 
□ من الله. مل يكن لدينا يشء نستند اليه. لكن 
الذي  الوحيد  املخرج جان فياض كان الشخص 
عمل عىل املمثل واعطاه ما يريد، علام ان البعض 
كان يعتقد بانه كان "يحرق" املمثل، وهذا غري 
صحيح. يف التمثيل، ككل يشء يف الحياة، هناك 
الفعل ورد الفعل.  لكن البعض كان يقوم بدوره 
كالببغاء، ال تفاعل عنده وال ردود فعل يف عينيه. 
اذكرهنا ما كان يقوله يل املمثل محمود سعيد 
عندما نؤدي معا: "لن اخاف من ان اكون غري 
يف  انظر  فعندما  بحرفيته،  الحوار  من  متمكن 
عينيك وارى هذه الكتلة من االحاسيس والتفاعل 

ستخرج مني كل الكلامت". 

■ عشت العرص الذهبي للفن يف لبنان، وساهمت 
يف صنعه،  كيف حمل هذا العنوان وملاذا؟ 

□ النه كان لدينا نوابغ واشخاص اميني افتخر 
فيمثلون  ادوارهم  يلقنهم  البعض  كان  بهم. 
املسائل  هذه  عند  اقف  عندما  رائع.  بشكل 
اقول، ان الله ميزنا واعطانا شخصيات غريبة 

عجيبة. 

يف  كمبتدئة  انطالقتك  اليوم  تقيمني  كيف   ■
التمثيل؟ 

□ ما زلت مبتدئة. انا ال اقّيم نفيس، بل الناس 
هم الذين يقّيمونني. انا ال يشء، انا حبة رمل، 
حتى  زلت  ما  الكالم.  هذا  اقول  كيل  وبتواضع 
اآلن اعيش الشغف نفسه الذي عشته يف اول 
دور متثييل يف حيايت. ما زلت مؤمنة بان هناك 
ممثال كبريا وممثال صغريا. هناك من ميثل عىل 
يعيش  من  وهناك  اآلخرون،  ويصدقه  نفسه 

الحالة وينقل الواقع. 

■ تجربتك يف االذاعة اللبنانية مباذا امتازت؟
□ يف جوانب عدة منها، كنت اول صوت نسايئ 
يقدم البث املبارش، واول نرشة اخبار للمغرتبني. 
من  االطفال  برامج  اللبنانية  االذاعة  يف  قدمت 
ضمنها تقليد الحيوانات، اضافة اىل املسلسالت 

االذاعية والربامج الرتبوية. 

■ اطاللتك يف السينام كانت نادرة فام السبب؟ 
□ كانت قليلة النني مل احبها. برصاحة مل احب 
طريقة التنفيذ فيها من ناحية السيناريو الذي 

نتسلمه بطريقة معينة وينفذ بطريقة اخرى. 

■ ال حصة للمرسح يف دربك الفنية، امل يهمك؟ 

املرسح  له.  للتفرغ  الوقت  لدي  يكن  مل   □
ان شوشو  علام  كامل،  بشكل  التفرغ  يتطلب 
من  فكان  اعامله،  يف  مشاركته  مرارا  عيل  الح 
نصيبي معه ثالث مرسحيات اذكر منها "مريض 

الوهم". 

■ ما رأيك يف اعامل الدراما اليوم كمشاركة يف 
جزء منها؟

□ الحرب اللعينة التي عشناها مل تبق شيئا مل 
تشتته. كنا االوائل يف الدراما، وكان انتاجنا يباع 
يف كل الدول العربية ويف املغرب العريب. هذه 

ميزة املمثلني القدامى.

منسية  بانك  االخرية  الفرتة  يف  اعرتفت   ■
ومهمشة، فهل هذا صحيح وما السبب؟ 

□ عندما يأيت احدهم ويسألني اين انا، اقول له 
يف بيتي النني لست قادرة عىل انتاج االعامل 
العمل  هذا  عىل  قادرة  كنت  ليتني  الفنية. 
لكنت قد ساهمت يف تحسينه واعطيت املمثل 
واملخرج  الكاتب  مع  يحصل  كام  متاما  حقه، 
املمثل  ليبقى  حقوقهم  ينالون  الذين  واملنتج 
هناك  والشتيمة.  الثناء  حالتي  يف  الصورة،  يف 
خيبة وتدن يف املستوى عىل كل الصعد، حياتيا 

ونفسيا واخالقيا. 

يف  املمثل  لحامية  عمليا  تقرتحينه  الذي  ما   ■
لبنان؟ 

□ ان تضع العناية االلهية يدها يف يدنا ليكون 
املمثلني. بعض  لكل  هناك عدل وفرص عمل 
املنتجني يقدم قصصا تحتاج اىل رشيحة اوسع 
من التي تطل عىل الشاشات. كنت يف السابق 
احصل يف يوم واحد ويف مقابل حلقة واحدة 
من  محدد  وقت  يف  دوالر،  الف  مبلغ  عىل 
السابعة والنصف صباحا حتى السابعة مساء، 
الوقت.  هذا  يف  العمل  عن  نتوقف  حيث 
تابت  ميشال  املمثل  فعله  ما  هذا  الواقع  يف 
الضامن  بكثري من  اهم  اراه  والذي  اجلنا  من 
الصحي. يف االطار نفسه هناك مسألة االعادات 
العاملنا التلفزيونية القدمية التي تساعدنا عىل 
عىل  قامئا،  املرشوع  كان  حال  يف  الحصول،  
10% من قيمة كل اعادة. لكن التلفزيونات يف 
لبنان تراجعت عن هذا املرشوع الذي يحفظ 

للممثل كرامته.

كنت اول صوت نسايئ يقدم البث املبارش يف االذاعة اللبنانية.

■ سنة تلو اخرى، يفرض ادب الطفل والناشئة 
قيمة عن  يقل  ابداعيا ال  بوصفه جنسا  نفسه 
ازدادت  ومعه  الراشدين،  اىل  املوجه  االدب 
الجوائز املخصصة له. منذ فرتة، نالت قصة "اين 
والرسامة  جواد  كاظم  محمد  للكاتب  ظيل؟" 
جلنار حاجو "جائزة امللتقى العريب لنارشي كتب 
االطفال الفضل كتاب للطفل يف دورتها الرابعة 
2017". الكتاب ينحاز اىل املخيلة اكرث من مهمة 
الطفل جملة مواعظ وامثوالت مبارشة.  تلقني 
علام ان كاظم جواد، شاعر وكاتب اطفال عراقي، اشتغل يف صحافة االطفال 
ونرش عددا من القصص املصورة، فيام جلنار حاجو، كاتبة ورسامة لالطفال، 
خريجة كلية الفنون الجميلة يف جامعة دمشق، حازت عددا من الجوائز 

وترجمت بعض قصصها اىل لغات عدة.

نارشون"  للعلوم  العربية  "الدار  اصدرت   ■
اخريا طبعة جديدة من كتاب "تهمة الليربالية" 
العمل مفهوم  يقارب  الديواين.  للباحث صالح 
الوعي  "ازمة  اربعة محاور هي:  الليربالية من 
والهوية"، و"الوطن االفرتايض واملواطن املرتدد"، 
وجدلية  و"الحرية  الخائفة"،  الثقافة  و"ضمري 
التعريف والرمزية".  يرشح الباحث الليربالية 
عىل انها مجموعة من االفكار التي تسعى اىل 
ترتيب حياة االفراد والجامعات مبا يكفل لهم 
توازنا عميقا يف الحياة االجتامعية، مع مراعاة حق حرية الفرد الكاملة يف 
االختيار مبا يراعي حرية اآلخرين يف املجتمع. كام يركز الكتاب عىل املرشوع 

الليربايل يف الوطن العريب.

■ عنيِّ نجدة فتحي صفوة )1923 – 2013( يف 
السلك الديبلومايس العراقي عام 1945، حيث 
وعاّمن  لندن  يف  خاللها  عمل  عاماً   23 امىض 
وواشنطن  وانقرة  وباريس  وجدة  والقاهرة 
وموسكو عىل التوايل، وكان مديرا عاما للدائرة 
السياسية يف وزارة الخارجية. كام توىل مناصب 
يف  العربية  "الجزيرة  بعد  اخرى.  ديبلوماسية 
و"حكايات  اجزاء(،   7( الربيطانية"  الوثائق 
سياسية"،  سرية  جرب:  و"صالح  ديبلوماسية"، 
و"هذا اليوم يف التاريخ" )3 اجزاء(، ها هو يصدر كتابا جديدا بعنوان "من 
نافذة السفارة: العرب يف ضوء الوثائق الربيطانية" )"دار الساقي"(. يحتوي 
البالد  عن  الرسية  الربيطانية  الحكومة  وثائق  من  مجموعة  عىل  الكتاب 
والقضايا العربية، تتضمن تقارير كتبها ديبلوماسيون بريطانيون عملوا يف 
االقطار العربية املختلفة عن االحداث التي عارصوها. يعود معظم الوثائق 

الرسية التي يتضمنها الكتاب اىل اواسط الخمسينات من القرن العرشين.

واجهة املكتباتواجهة املكتبات

■ مل ينل حنا دياب قسطه من الشهرة، رغم 
انه ساعد املسترشق الفرنيس انطوان غاالن 
خالل  وليلة"  ليلة  "الف  كتاب  تحرير  يف 
مطلع القرن الثامن عرش. وروى دياب اكرث 
بشهرة  حظيتا  منها  اثنتان  حكاية،   16 من 
كبرية هام "عالء الدين" و"عيل بابا". اليوم، 
واملؤرخ  الكاتب  الجمل"  "منشورات  تعيد 
خالل  من  الواجهة  اىل  السوري  والحكوايت 
كتابه "من حلب إىل باريس: رحلة سوري شاب يف ايام لويس الرابع 
تفاصيل  فيه  روى  دياب  كتبه  طويل  نص  عن  كناية  العمل  عرش".  
سفره اىل باريس بني العامني 1708 و1710، وضاع يف االدراج. امللفت 
يف هذه الرحلة التي قام بها دياب شابا باحثا عن هدفه يف الحياة كأي 
شاب يف ريعانه، انه مكتوب بلغة تخلط بني العربية الفصحى واللهجة 

الحلبية، بطريقة تجعله قريبا جدا من القارئ ووجدانه.

روايته  بفضل  مهنا  قحطان  القارئ  ■ عرف 
نقلها املخرج  التي  االوىل "وداد من حلب" 
الصغرية بعنوان  الشاشة  الخطيب اىل  باسل 
النجمة  بطولتها  وادت  حلب"  "حبة 
يصدر  هو  ها  فواخرجي.  سالف  السورية 
اخريا "بوليغامي" عن دار "ت مبسوطة" يف 
بريوت.  تحيك الرواية قصة امرأة استثنائية 
ابان  لبنان  اىل  سوريا  يف  اهلها  من  هربت 
اذ  استثنائية.  االهلية وعاشت حياة  الحرب 

مارست حريتها بشكل مطلق حتى وصلت اىل سلطة مطلقة.

املطبوعات  "رشكة  نقلت  اخريا   ■
غيتس  روبرت  مذكرات  والنرش"  للتوزيع 
هذا  الضاد.  لغة  اىل    )2014( "الواجب" 
امريكيني،  رؤساء  ستة  جايل  الذي  الرجل 
متنقال بني مناصب حساسة، قرر ان يفتح 
وملفات  الدفاع  وزارة  ارسار  صندوق 
الـ"يس. آي. إيه" فاحدثت مذكراته زلزاال 

يف البيت األبيض. 
عىل  غيتس  ييضء  املذكرات،  هذه  يف 
بايدن،  شخصيات مهمة مثل ديك تشيني وهيالري كلينتون وجون 
إىل  بالتفصيل  وتطرق  اوباما،  وباراك  بوش  جورج  الرئيسني  ظل  يف 
ابان  خصوصا  املغلقة،  االبواب  خلف  تدور  كانت  التي  السياسات 
العريب  العامل  عند  ايضا  غيتس  يقف  الدن.  بن  اسامة  عىل  الهجوم 
من مرص وفلسطني وصوال اىل دول الخليج، والحرب السورية، ووّثق 
والعراق،  افغانستان  يف  املتحدة  الواليات  خاضتهام  اللتني  الحربني 

حيث كان شاهدا ومشاركا فيهام.
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على الشاشة

التنقيب يف الذاكرة والنبش يف التاريخ شّكال الخيط الناظم ملختلف اعامل هادي 
زكاك السينامئية التي تعدت العرشين. اختار السينام الوثائقية النها الوسيلة التي 

تساعده يف حفظ ذاكرتنا وتاريخنا يف بلد مصاب بفقدان الذاكرة كام يكرر دوما

عام  يوسف  القديس  جامعة  تخرجه يف  منذ 
مقاربات  عىل  الشاب  املخرج  اكّب   ،1997
زوايا  من  املعارص  لبنان  لتاريخ  متنوعة 
للسينام  التاريخ  خالل  من  مرة  مختلفة، 
، ومرة  ـ 2003(  السينام"  )"لبنان من خالل 
)"مارسيدس"  املرسيدس  سيارة  خالل  من 
التاريخ  كتاب  خالل  من  ومرة   ،)2011 ـ 
التاريخ"  يف  )"درس  املدارس  يف  املوحد  غري 
شهر  قصة  مثل  شخصية  قصة  او   )2009 ـ 
لبنان  يف   1958 احداث  عشية  والديه  عسل 

)"شهر عسل 58" ــ 2013(. 
بحفظ  انشغلت  وثائقيا  فيلام  عرشون 
الن  الضوء،  اىل  واخراجه  ونبشه  تاريخنا 
اللبناين  املجتمع  وشوائب  االفات  كل  عالج 
يبدأ من هذا الفعل وفق ما يقول لنا هادي 
فيلمه  املايض  الشهر  طرح  هو  ها  زكاك. 

اىل  عودتهم  ثم  الربازيل،  اىل  اهلها  هجرة 
الحميمة،  الوثيقة  هذه  لكن  الوطن.  ربوع 
الزوايا  من  الللبناين  املشاهد  ستحايك 
عىل  لبنان  تاريخ  مقاربتها  اولها  املختلفة، 

مدى القرن العرشين. 
مرشوعه  عن  للحديث  التقته  العام"  "االمن 

النفس. الطويل 

السينام  اىل  االنحياز  هذا  ملاذا  كسيناميئ،   ■
رشيطا؟   20 من  اكرث  انجازك  مع  الوثائقية 
الفيلم  يف  تجده  مل  ما  فيها  وجدت  ماذا 

الروايئ؟
وجدت  النني  الوثائقي  اىل  انحزت   □
اكان  احبها،  التي  العنارص  من  الكثري  فيه 
او  والذاكرة،  واالرشيف  بالتاريخ  االهتامم 
وتالوة  املواضيع  هذه  عن  التعبري  كيفية 
ملعبا واسعا  الوثائقي  بطريقة تجعل  القصة 
لالختبار السيناميئ يف كيفية استعامل الصورة 
يف  الذاكرة.  عىل  املستمر  والعمل  والصوت 
يعاين  وهو  مشرتكا،  تاريخ  ال  لبنان  مثل  بلد 
الوثائقي  يساعدين  لذا  من مشاكل مستمرة. 
يف ان اكون شاهدا عىل هذا التاريخ املتخبط 

واحاول ان اكتبه بوسائل سينامئية.

تكتنف يف  الوثائقية  افالمك  ان  تجد  ■ هل 
بنيتها تركيبة الفيلم الروايئ من حيث وجود 

الرواية؟
التاريخ  اتلو  ان  دوما  احاول  اعاميل  يف   □
كيفية  يف  لهذا  قصة.  شكل  عىل  املشرتك 
مقاربة  مرة  كل  اقدم  املوضوع،  معالجة 
روائية للوقائع والوثيقة من منظار مختلف 
اكان من زاوية شخصية سياسية، او سيارة، 
او درس تاريخ، او عالقة شخصية مع جديت. 
شخصية  اقدم  ان  احاول  مرة،  كل  يف  لكن 
او  سيارة  او  انا  اكان  الفيلم  يف  حكوايت 
بني  ابدا  افصل  ال  ايل،  بالنسبة  انسان. 
يف  يندرج  االمر  وهذا  والروايئ،  الوثائقي 

السيناميئ. مرشوعي 

هادي زكاك.

"يا عمري" عن الشيخوخة والعمر والذاكرة
هادي زكاك: شاهٌد سينمائي على تاريخ لبنان

كنت اشاهد اختفاء الكثير 
من املعالم كاختفاء بيروت 
القديمة، فبدأت تصويرها 

مطلع التسعينات 

التنقيب  هاجس  يف  تدور  كلها  افالمك   ■
اللبنانية، يف رأيك  والتاريخ للذاكرة الجمعية 
من اين ينبع هذا الهاجس؟ هل للحرب دور 

يف ذلك؟
يرتبط  التنقيب  هاجس  ان  بالتأكيد   □
مبارشة بالحرب التي عشناها. انا ولدت عام 
ومراهقتي  طفولتي  عشت  انني  اي   ،1974
ما  العرف  متعطشا  دامئا  وكنت  الحرب،  يف 
كنت  املرحلة.  تلك  قبل  لبنان  عليه  كان 
بسبب  ومعامله  البلد  اختفاء  عىل  شاهدا 
الحرب، ثم اختفائه مجددا مع ورشة اعادة 
اشاهد  كنت  التسعينات.  بريوت  يف  االعامر 
بريوت  كاختفاء  املعامل  من  الكثري  اختفاء 
تصويرها  بدأت  قد  كنت  التي  القدمية 
تختفي  ان  قبل  التسعينات  مطلع  يف  توا 
التي  اللقطات  ان  اكتشفت  فجأة  رسيعا. 
وانني  االرشيف،  من  صارت  اصّورها  كنت 
عرضة  شارع  كل  حيث  مدينة  يف  اعيش 
االرشيف.  اىل  الرسيع  والتحول  لالمحاء 
هناك عنرص آخر يتمثل يف اننا انهينا الحرب 
الجامعة، اي  للذاكرة لكل  يف عملية فقدان 
الظاهر،  ويف  الحجر  عن  محوها  حاولنا  اننا 
كان هاجيس  لهذا،  الداخل.  بقيت يف  لكنها 
السيناميئ التنقيب يف هذا التاريخ واخراجه 

اىل السطح.

"كامل  بعنوان  جميال  فيلام  انجزت   ■
اخرتت  ملاذا  والشهادة".  الشاهد  جنبالط 
زاوية  من  وقاربتها  بالذات  الشخصية  هذه 

انسانية؟
َمن  اكرث  السياسية،  الشخصيات  بني  من   □
الهمني هو كامل جنبالط بعدما قرأت كتاب 
الرجل  جنبالط...  "كامل  تيموفييف  ايغور 
الشخصية  هذه  استوقفتني  واالسطورة". 
طريقة  او  السياسية  مبادئها  بسبب  اكان 
اعرث  كنت  ما  نادرا  الفكري.  وبعدها  عيشها 
والفيلسوف  املفكر  بني  تجمع  شخصية  عىل 
ورجل السياسة. كام انني وجدت تقاربا معه 
لناحية السياسة ونظرته اىل الوطن. من هنا، 
حني سنحت يل الفرصة، غصت يف فيلم عنه 
التواصل  واستطعت  فيه،  الحكوايت  وجعلته 

معه من ناحية سينامئية. 

أركيولوجيا الذاكرة
اذا كان كل ما عىل البسيطة اىل زوال، واذا كانت الذاكرة البرشية ضعيفة وهشة بطبيعتها، 
الثقافة املدّونة واملسجلة واملصورة واملحفوظة بشتى االشكال  بالنسيان... فإن  محكومة 
هي مالذ االنسان، والحصن الذي يحفظ الحضارة من االندثار، ويضمن استمرارها وتناقلها 
وتطورها. الثقافة اذا هي الخالص: الكتاب واملتحف واالرشيف، ويف االزمنة ما بعد الحديثة 
الذاكرة االلكرتونية، ودار املحفوظات الكونية املجموعة بجهود ماليني االفراد ومبادراتهم 
عىل الشبكة العنكبوتية، يف العامل االفرتايض. بهذا املعنى الذاكرة هي سالح املدنية يف وجه 
الهمجية عىل اشكالها، والكوارث عىل اختالفها. فكل ما جمعناه وحفظناه اليوم معرّض 
للخطر بسبب خطأ تقني بسيط، او عطل، او جرثومة الكرتونية، قد تقيض عىل اجزاء عظيمة 
من ذاكرتنا ، تاما كام قضت النريان عىل مكتبة االسكندرية، والتتار عىل مكتبة بغداد التي 

دمرها هوالكو ورمى الكتب يف نهر دجلة. 
اذا شئت ان تقيض عىل شعب، او دولة، او امة، او حضارة... دّمر ذاكرتها. أليس هذا هو 
السالح االمىض يف وجه االحتالل االرسائييل الذي يشتغل بطريقة منهجية عىل طمس الهوية 

العربية يف فلسطني؟
الهمجية  املقاومة ضد  اشكال  ارقى  املتواصل، من  وإحيائها  الذاكرة ونرشها  نعم، حفظ 
اكرث من  الوطنية مهددة  تبدو ذاكرتنا  لبنان،  الحضاري... ويف  والتصحر واالمية والقحط 
سواها، معرضة لالنتحال والتحوير والتزوير... بل لخطر االمحاء والتاليش. الكوارث العمرانية 

التي تغرّي مالمح العاصمة خري دليل عىل خطر امحاء الهوية. 
يف هذا االطار ال ميكن اال ان نبتهج مببادرات حامية الرتاث، وقيام مشاريع عدة ملتاحف 
مثالً، يف بريوت واملناطق اللبنانية. متاحف تراثية او فنية، كالسيكية او معارصة. واذا كنا 
مقرّصين حتى اآلن يف التدوين والتأريخ املعارصين )هذا ال يلغي وجود مؤلفات مرجعية 
الفنون املعارصة اخذت عىل عاتقها بعضا من هذه  كربى، لكننا نحتاج اىل املزيد(، فإن 

املهمة. 
هكذا نرى ان جزءا من نتاج االجيال الجديدة بعد الحرب االهلية، تحور حول "اركيولوجيا 
الذاكرة"، اي نبشها ثم توثيقها النقدي، جمع نثارها ومساءلته. نذكر عىل سبيل املثال ال 
الحرص تجارب وليد رعد وربيع مرّوه ومليا حريج واكرم الزعرتي وخليل حريج وجوانا حاجي 

توما، وكثريين غريهم.
يف السينام اللبنانية تحديدا، نالحظ االهتامم الخاص بالذاكرة. هذا االهتامم عابر لالجيال. 
اىل  وجوسلني صعب...  الشهال  ورندا  بغدادي  ومارون  علوية  برهان  املؤسسني  رعيل  من 
جيل ما بعد الحرب مثل محمد سويد وغسان سلهب. لكن بني هؤالء هناك تجربة خاصة 
نتوّقف عندها اليوم، هي تجربة هادي زكاك. خصوصية هذه التجربة هي يف انطالقها من 
االرشيف واعادة توظيفه "روائيا": جعل سيارة املرسيدس تروي ذاكرة الحرب يف احد أفالمه 
اليوميات  كانت تسجل  التي  اللبنانية"  "االحداث  افالم  لقطات من  وَمْنَتَج  )"مرسيدس"(. 
السياسية واالجتامعية وُتعرض يف صاالت السينام قبل االفالم. من هذا االرشيف صنع فيلام 
احداث عام 1958 )"شهر عسل 58"(. هنا تربز  اىل  ليصل  والديه  ينطلق من شهر عسل 
الثانية يف تجربة زكاك: أال وهي توّسل الذايت للتعبري عن العام. يف فيلمه االخري  الخاصية 
الذي يعرض حاليا يف الصاالت )"يا عمري"(، صّور جدته هرنييت )توفاها االجل الحقا عن 
104 اعوام(. صّورها عىل امتداد عقد من الزمن ملتقطا تقّدم العمر، وتراجع الذاكرة. جعلها 
تفتح ارشيفها من صور ورسائل وتسجيالت، وتروي محطات مفصلية من حياتها بني الربازيل 
وبريوت. النتيجة فيلم مدهش، يؤرخ عىل نحو غري مبارش للذاكرة اللبنانية طوال قرن كامل. 

فيلم زكاك عمل فني ناضج يقول لنا ان ارشيفنا الحميم هو ايضا جزء من الذاكرة الوطنية.

سمير مراد

نقطة على السطر

الذي  ـ2017(  د   82( عمري"   "يا  الجديد 
فيلم  كلها.  اعامله  بني  حميمية  االكرث  يبدو 
الجسد  وخذالن  والشيخوخة  العمر  عن 
والذاكرة لصاحبهام. عىل مدى عرشين عاما 
من شيخوختها، تابع هادي زكاك جدته التي 
عاشت 104 اعوام. وّثق حكايات "هرنييت" 
عن  وذكرياتها  معها  وجلساته  وقصصها 
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البلد،  لذاكرة  تاريخك  سياق  ضمن   ■
"مرسيدس"  عنوان  ملفتا حمل  فيلام  قدمت 
من  ملحطات  استعادة  الفيلم  جاء   .)2011(
سيارة  عرب  الخمسينات  منذ  لبنان  تاريخ 

املرسيدس. اخربنا عن هذا الفيلم؟
انجاز  عىل  فرتة  بعد  الفيلم  هذا  جاء   □
الذي   )2009( التاريخ"  يف  "درس  فيلمي 
الذي  املدريس  التاريخ  كتاب  فيه  قاربت 
تاريخنا  كأن   1943 عام  حدود  عند  ينتهي 
عن  ابحث  كنت  االستقالل.  عند  يقف 
الذي  التاريخ  كتاب  انا  اكمل  يك  طريقة 
كنت  اللبنانيون.  االطراف  عليه  يتفق  مل 
يشء،  نظر  وجهة  من  ولو  مقاربته  احاول 
اكرث من  انسنتها  التي  املرسيدس  سيارة  اي 
البرش الذي يتقاتلون يف لبنان كأنهم فقدوا 
ايضا  حاولت  السيارة،  عرب  انسانيتهم.  كل 
ان اقارب كيف يصري االنسان لبنانيا، وكيف 
يشارك  ايضا  بل  التاريخ،  هذا  عىل  يشهد 
ان  ايضا  السيارة  يل  اتاحت  طبعا،  فيه. 
السخرية  وامزج  االمور،  من  الكثري  اقارب 
واملشاعر يف حني انه ما كانت الفرصة لتتاح 
نظر  وجهة  من  التاريخ  هذا  قاربت  لو  يل 

انسان.

الشهر  طرح  عمري"  "يا  الجديد  فيلمك   ■
العمل  هذا  عن  اخربنا  الصاالت.  يف  املايض 
خالل  من  والعمر  الشيخوخة  يقارب  الذي 
الحميمي  االول  الفيلم  لعله  جدتك؟  سرية 
شعرت  هل  كمخرج؟  مسريتك  يف  جدا 
امام  وحياتك  سريتك  تعرية  يف  بصعوبة 

املشاهد؟
□ صحيح انني قدمت فيلام قصريا وشخصيا 
بعض اليشء هو "شهل عسل 58" الذي قارب 
زواج والدّي، لكن فيلم "يا عمري" هو االكرث 
وقصصها  جديت  فيه  تابعت  النني  حميمية 
شيخوختها،  من  سنة  عرشين  مدى  عىل 
من  جزء  وهذا  الذاكرة.  تحول  فيه  وتابعت 
بكل  الذاكرة  بتسجيل  املستمرة  عالقتي 
هو  الفيلم  ارشيف  ان  هنا  امليزة  االشكال. 
من صناعتي، وليس ارشيفا عاما. يف خصوص 
التعرية، كانت حتام صعبة كأنني افتح باب 

الفيلم  منزيل امام كل املشاهدين. لكن هذا 
ايضا  بل  فقط،  يرى جديت  ال  املشاهد  جعل 
جدته، وامه، كأنه انتقال من الخاص للوصول 

اىل العام، وهذا كان هّمي.

قاس  ورمبا  مؤثر  الفيلم  ان  تشعر  اال   ■
اسئلة  مواجهة  يف  الناس  اىل  بالنسبة 

الشيخوخة وخذالن الجسد والذاكرة؟
ال  امورا  يظهر  النه  قاس  هو  بالطبع،   □

الشيخوخة  اي  الغالب،  يف  نراها  ان  نريد 
وتحول الذاكرة. لكنني انجزته ايضا من باب 
مثل  االمور  اخفاء  اىل  ميلنا  من  انزعاجي 
والشيخوخة  نرفضها،  التي  وذاكرتها  الحرب 
التي ال نتقبلها. اردته طريقة ملواجهة واقعنا 

والتفكري بدال من التهرّب.

■ "يا عمري" هو ايضا حكاية لبنان وتاريخه 
عىل مدى قرن، صحيح؟

تاريخ  هناك  انجزه،  فيلم  كل  يف  بالطبع،   □
هواجيس.  احد  هو  الذي  الخلفية،  يف  البلد 
يف "يا عمري" الذي يتناول ايضا تاريخ لبنان 
عىل مدى القرن العرشين، خصوصا ان جديت 
ولدت عام 1909 وعائلتها هاجرت يف نهاية 
الربازيل كالعديد من  اىل  التاسع عرش  القرن 
املرة  هذه  ان  الوحيد  الفرق  كان  اللبنانيني، 
الشخصية  الن  الخلفية  يف  البلد  تاريخ  ظل 
االساس،  هي  ظلت  الرشيط  يف  الرئيسية 
فيام  االنسانية،  تفاصيلها  كل  متابعة  مع 
نحن  بعالقتنا  يتعلق  ما  كل  كخلفية  ابقيت 
ايضا  نتحول  وكيف  وذاكرتنا،  التاريخ،  بهذا 
حتى  الوقت  مع  الذاكرة  نفقد  اناسا  نحن 
بعالقة  ايضا  اهتممت  صغارا.  نكون  عندما 
الندم بالعودة اىل لبنان، خصوصا اننا نعيش 
يف  اطرح  هنا،  له.  وتأليها  املايض  نوستالجيا 
كام  املايض  جامل  مدى  عن  سؤاال  الفيلم 

يقال.

التاريخ"  ■ انجزت وثائقيا بعنوان "درس يف 
)52 د ــ 2009( تناول انقسام اللبنانيني عىل 
الهواجس  ما هي  املدارس.  التاريخ يف  كتاب 
اردت  الذي  وما  انجازه؟  اىل  دفعتك  التي 

قوله من خالل هذا الفيلم؟
وقتها  عيّل  عرض  دكروب  عصام  املنتج   □
انجاز الرشيط. كان فيلام يلبي كل هواجيس 
منذ  محاولتي  اىل  التاريخ  عشق  من  بدءا 
التي  الحرب  هذه  اسباب  فهم  طفولتي 
طفولتي  سنوات  عيش  وحرمتني  عشناها، 
افهم  ان  ايضا  اردت  انسان.  كاي  ومراهقتي 
هذا  التاريخ.  بهذا  ورابطه  الجديد  الجيل 
البحث عرب التاريخ كنت قد بدأته عرب بحثي 
مني  رغبة  ايضا  كان  الذي  السينام  تاريخ  يف 
يف  مختلفة  زوايا  من  البلد  تاريخ  دخول  يف 

كل مرة. 

بلد  اننا  دوما  تكرر  مقابالتك،  معظم  يف   ■
وشعب مصاب بفقدان الذاكرة. هل السينام 

الوثائقية تساهم يف محاربة هذا النسيان؟ 
اسّجل  ان  اردت  الوثائقي،  خالل  من   □
املوت،  وضد  الذاكرة  فقدان  ضد  واحارب 

يف وقت اننا كلنا ننىس، كل يوم ينهار بيت 
لهذا،  باستمرار.  تاريخنا  تزوير  عدا  قديم، 
املتواضعة  الوسيلة  هو  الوثائقي  فالفيلم 

التي استطيع ان احارب بها هذه اآلفة. 

الوثائقية والفن عموما قادر  السينام  ■ هل 
عىل املساهمة يف التغيري؟

بالسينام،  االنسان  يشتغل  حني  طبعا،   □
مع  العامل.  بتغيري  حاملا  يكون  حتام  فهو 
وسيلته  تصبح  السينام  بان  اعتقد  الوقت، 
العامل من تغيريه، وفقدان مبادئه  يك مينع 
وسيلة  هي  تصبح  لذا،  بالتغيري.  واحالمه 
العيش  يف  االستمرار  يستطيع  يك  لالنسان 
ال  هي  فعليا،  الذاتية.  ومحاربته  والحلم 
تسمح له بتغيري العامل بل توثيقه، ووصفه 
نوستالجيا  لعبة  يف  مجددا  نقع  ال   يك 

املايض نفسها.

جامعة  يف  السينام  مادة  استاذ  انت   ■
الجديد  الجيل  يف  رأيك  ما  يوسف.  القديس 
التي  الهواجس والهموم  السنيامئيني؟ ما  من 

تسيطر عليهم ويقاربونها يف اعاملهم؟
يف  سنة  عرشين  منذ  التعليم  مهنة  امارس   □
جامعة القديس يوسف، وهي مناسبة يك ابقى 
اقول  ان  ميكنني  باالجيال.  احتكاك  دوما عىل 
انني الحظت وشاهدت تحوال كبريا يف االجيال. 
السنوات االخرية مثال، االحظ جيال اكرث  خالل 
التعتيم  وسط  املايض  يف  التبّحر  اىل  تعطشا 
او  االهلية  الحرب  عن  التحدث  عند  الكامل 
توريث للمفاهيم البالية نفسها. هذه مناسبة 
وهنا  والتفكيك،  والتفكري  للمواجهة  فعال 
اهمية الجامعة اي فتح الحوار واالفاق، ال ان 
نحّول الناس اىل ببغاء كام يحدث، ويا لالسف، 

يف تعليم التاريخ الرسمي للبلد.
س. م

مشهد من "يا عمري".

مع جدته يف اثناء تصوير الفيلم.

امللصق. 
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بعد تشيخوف يشرح العالقة الزوجية في "كيف كان العشا"
شاهني: فقدنا الثقافة املسرحية 

على الخشبة

ممثل ومخرج نشيط، جرّب ان ُيدخل املرسحي الرويس انطون تشيخوف )1860 ـ 
1904( اىل لبنان من خالل مرسحيته "بستان الكرز" )2015( التي مثلت تجربة الفتة 
يف املرسح اللبناين الحديث. وسواء حققت تلك التجربة النجاح املنشود ام ال، فان 
مجرد احضارها والعمل عليها وعرضها كان امرا يستحق االشادة. الطبيب الذي ترك 
الطب وتوجه صوب الفن، املمثل الذي يقارب املخرج يف اعامله، واملخرج الذي يبقى 

ممثال وان خلف مقود االخراج... هكذا ميكن تعريف كارلوس شاهني )1959(

رغم قلة اعامله املرسحية، اال انه ميكن القول ان 
املرسح  يف  الخاص  مكانه  خط  شاهني  كارلوس 
الفرنسية  نص  )عن  "مجزرة"  بعد  اللبناين. 
ياسمينة ريزا(، و"بستان الكرز" )عن نص انطون 
الجديدة  مرسحيته  شاهني  عرض  تشيخوف(، 
الشهر  "مونو"  خشبة  عىل  العشا؟"  كان  "كيف 
املايض، فالقت نجاحا الفتا ادى اىل متديد عروضها. 
عن  مقتبس  انه  اذ   املرة.  هذه  مختلف  النص 
يف  واملرسح  االنكليزي  االدب  بروفسور  مرسحية 
 Dinner with مارغلييز  دونالد  يال"  "جامعة 
للعمل  "بوليتزر"  جائزة  نالت  التي    Friends
املرسحي عام 2000. يقوم العمل عىل رباعي من 
املمثلني اللبنانيني املتميزين: سريينا الشامي وآالن 

مهنتي  الفن.  اعمل يف مجال  وانا  الوقت،  ذلك 
ممثال  كنت  البداية  يف  التمثيل،  هي  الوحيدة 
يف  اعمل  واالن  سينامئيا،  مخرجا  ثم  سينامئيا، 
االخراج املرسحي. عدت اىل لبنان يف لحظة ما، 
النني متعلق بهذا البلد، وارغب يف العمل هنا، 
العمل املرسحي، فاجمل يشء يف  وكذلك احب 

العامل ان نقوم مبهنة نعشقها. 

■ هنا السؤال الذي يطرح: اين تجد نفسك؟ هل 
انت مخرج ام ممثل خصوصا وانك ارشت اىل انك 

مثلت بداية ثم اخرجت؟
□ انا ممثل اكرث من كوين مخرجا. انا ممثل اخرج 
افالما، بالنسبة ايل االمران مجتمعان. اعترب نفيس 

ممثال قبل اي يشء، لكنني احب االخراج كثريا. 

■ توجهت صوب تشيخوف. اليست اعامله ثقيلة 
بعض اليشء عىل املرسح اللبناين؟ مبعنى ان النص 

قد يكون منهكا بالنسبة اىل الجمهور املحيل؟ 
الكرز"  "بستان  مرسحية  اخرجت  نعم   □
لتشيخوف، وقد كانت التجربة املرسحية الثانية 
يل يف لبنان اخراجيا، وفهمت بان مرسح النص يف 
لبنان قد فقد، فالناس مل يعود يأتون اىل املرسح 
يك يسمعوا نصا شعريا او كتابيا او مرسحيا حتى. 
حينام  العامل.  يف  املرسحيني  اهم  من  تشيخوف 
عن  يسألني  بعضهم  اسمع  وحني  ابيك،  اقرأه، 
استغرب  لتشيخوف،  مرسحية  اختياري  سبب 
استوعب قصده. هل هناك  ال  انني  كثريا، حتى 
اجمل من نصوص تشيخوف املرسحية؟ لقد فقدنا 
ان  يريدون  الناس  بات  املرسحية.  الثقافة  هذه 
واقعهم  عن  االخري  ليتحدث  املرسح  اىل  يذهبوا 
فقط. هم يعتقدون بان الواقع اليومي املبارش هو 
اهم يشء، لذلك يلجأ كثري من املرسحيني اىل كتابة 
نصوصهم الخاصة، وعرضها مبارشة عىل الجمهور.

التوجه صوب نص  اىل  االمر  ■ هل دفعك هذا 
اسهل من خالل مرسحيتك الجديدة "كيف كان 

العشا"؟
□ رمبا الن التجربة االوىل كام قلت كانت صعبة،  كارلوس شاهني: املرسح بالنسبة ايل هو النص.

مشهد من املرسحية، وبدا من اليمني: آالن سعادة وسريينا الشامي وسحر عساف.

"االمن  زيتوين.  وجوزف  عساف  وسحر  سعادة 
وتوقفت  فرنسا،  يف  املقيم  الفنان  التقت  العام" 
معه عند مسريته وابرز محطاتها والنجاح الجديد 

الذي حققه مع مرسحيته.

بل  الطب،  يف  تعمل  مل  لكنك  طبيب،  انت   ■
فضلت املرسح عليه، حدثنا عن االمر؟

□ عام 1975 سافرت اىل فرنسا ودرست هناك. 
اال  مكانا  اجد  ومل  الطب،  ادرس  ان  اريد  كنت 
املفارقة  لكن  فدرسته.  االسنان،  طب  كلية  يف 
انني مل اعمل يف هذا املجال البتة. بعد تخرجي 
للفنون املرسحية  العايل  املعهد  مبارشة، دخلت 
منذ   .TNS باسم يعرف  كام  او  سرتاسبورغ  يف 

اىل  تشيخوف  ان تحرض  للغاية.  ورمبا طموحة 
لبنان وتلبننه، فهذا امر مختلف متاما ومتعب. 
لكن هذا ال يعني انني ساتوقف عن القيام به. 
اخرى،  مرة  واقدمها  ساعود  العكس،  عىل  بل 
احرتامي  ذاتهم، مع  املمثلني  مع  تكون  ال  وقد 
الشديد لهم والدائهم بالتأكيد. قد اغري كل يشء 
لكنني  قريبا،  او  غدا،  ذلك  يحصل  ال  قد  فيها. 
وتحديدا هذه  التجربة  تقديم  ساعيد  بالتأكيد 
الجمهور  بان  اعتقد  املرسحية. ساعيدها النني 
اللبناين يستحق ان يشاهد تشيخوف، كام اعتقد 
بانني اريد ان اكرر هذه التجربة مع الجمهور 
نفسه. وقتها، عرضناها لستة اسابيع، واعتقد ان 
مرسحية بهذا الحجم يجب ان تعيش طويال. يف 
النوع  هذا  من  تعرض مرسحيات  مثال،  الغرب 
السابيع  عرضها  بان  اشعر  هنا  من  لسنوات، 
امر مجحف. بالعودة اىل سؤالك، انا قرأت نص 
كثريا،  به  واعجبت  مدة  منذ  مارغلييز  دونالد 
وشعرت بان عيل العودة اىل اخراج مرسحيات يف 
لبنان. كام ان الرغبة يف العمل مع ممثلني احبهم 
مثل جوزيف زيتوين او سريينا الشامي اللذين 
عملت معهام يف السابق، كانت كبرية. يف الوقت 
عينه، مل ارد ان اكرر تجربة تشيخوف مرة اخرى، 
خصوصا وانها كانت متعبة للغاية، ليس لناحية 
الجهد املبذول، بل ايضا لناحية البعد املايل. اذ 
انني  حتى  املرسحية.  لهذه  املمول  كنت  انني 
فاملرسح  النهاية،  يف  املادية  الخسارة  تحملت 
خارس ماديا، عدا بالتأكيد املرسح التجاري القائم 
عىل ما يطلبه الجمهور، او لعبة الراتينغ. املرسح 
املؤسسات.  او  الدولة  من  عادة  مدعوم  الفني 
يف حال قررت وحدك القيام بذلك، فانت تغامر 
كنت  تشيخوف،  جربت  حني  بآخر.  او  بشكل 
الشعب  اىل  ايصاله  عىل  ساقدر  انني  اعتقد 

سمير مراد

اللبناين، لكن االمر مل يحدث واظن ان السبب 
كان التوقيت. 

العاملية.  النصوص  "لبننة"  اىل  متيل  انت   ■
مأخوذة   العشا"  كان  "كيف  الحالية  مرسحيتك  

عن دونالد مارغلييز. ما حكاية ذلك؟
قريبا  وكنت  دقيقة  بطريقة  العمل  لبننت   □
جدا من النص. فاملرسحية ليست مستوحاة منه، 
بل هي ترجمة دقيقة وحرفية له. هذا االمر مل 
يحدث الن مارغلييز طلب ذلك، بل النني احب 
ذلك كثريا. فالنص يعنيني يف املرسح اكرث من اي 
يشء. املرسح بالنسبة ايل هو النص. حني اكون مع 
املمثلني عىل املرسح، اهتم بالنص قبل اي يشء 
آخر، هذا ال يعني عدم اهتاممي باداء املمثلني. 
فدامئا اختار ممثلني ماهرين، لكن االهم بالنسبة 
ايل ان يصلني النص من املمثل، النه يف حال عدم 
وصول النص ايل، فهذا يعني يف بساطة ان هناك 
مشكلة. احب ان اجلس يف املرسح واغمض عيني 
طبيعته  لناحية  به  واستمتع  النص  اىل  واستمع 

وعمقه وجامليته. هذا هو املرسح بالنسبة ايل.

■ يف "كيف كان العشا"، لديك اربعة ابطال عىل 
الكرز"  "بستان  السابقة  مرسحيتك  ويف  املرسح، 
كان العدد اكرب بكثري )15 بطال(. حدثنا عن الفارق 
العمل مع اشخاص  التجربتني، خصوصا وان  بني 

كثريين عىل املرسح امر منهك؟
□ رصاحة يف تجربة "بستان الكرز"، كانوا كرثا عىل 
املرسح، وكانت التجربة متعبة جدا الن املمثلني 
يف لبنان يقاسون الكثري، خصوصا وانهم يعملون يف 
اعامل كثرية يف وقت واحد. يف املعتاد حني تقوم 
بعمل ما، ويكون لديك 4 ممثلني مثال، تنسق بني 
اوقاتهم وتضبط حركتهم الزمنية. اما حني يكون 

لديك 15 ممثال، فهنا املشكلة اكرب، النهم قد يأتون 
اىل العمل منهكني ومتعبني من جراء تصويرهم او 
عملهم يف اماكن اخرى خالل اليوم. وهذا يسبب 
مشكلة يف لحظة ما. يغدو العمل متعبا لهم ويل، 
انا كمخرج  املمثلني.  فانا اطلب اشياء كثرية من 
التفاصيل  اتنبه اىل  متطلب جدا، واعرتف بذلك. 
الصغرية. يف املرسح اذا مل تتنبه اىل هذا االمر، ال 
يصل النص اىل املشاهد. اذا كان كل واحد يريد 
ان يذهب اىل املكان الذي يريده يف املرسحية، لن 
تصل االخرية وال النص خلفها اىل املشاهدين. انا 

اعمل هكذا، وهكذا سابقى اعمل.

■ اليوم اعدت العمل مع طاقم قديم جديد. هل 
لديك وجهة نظر تجاه ذلك؟

السابق،  يف  معهام  عملت  وجوزيف  رسينا   □
واحبهام كممثلني، واحب وجودهام عىل املرسح. 
من هنا فان االمر بالنسبة ايل يكاد يكون طبيعيا. 
عساف،  وسحر  سعادة  آالن  اىل  بالنسبة  اما 
فاالمر مختلف. مثال، شاهدت سحر كمخرجة يف 
"طقوس االشارات والتحوالت" لسعد الله ونوس 
تأيت  ان  منها  طلبت  لذلك  طريقتها.  واعجبتني 
لنقرأ نص املرسحية الجديدة سويا، وهذا ما كان. 
منذ اللحظة االوىل، شعرت بها يف الدور فاخرتتها. 
اما آالن، فانا معجب بادائه منذ فرتة واشعر بان 
يك  معه  تواصلت  هنا  من  ليعطيه.  الكثري  لديه 

نعمل معا. 

معروفني  وسينامئيني  مرسحيني  مع  عملت   ■
كمخرج  بك  اثر  ومن  اكرث  تأثرت  مبن  وكبار. 

وكممثل؟
الذين عملت معهم هو  اثر يب من  اكرث من   □
املخرج االملاين ماتياس النغهوف، وقد اديت معه 
العام"  "املفتش  ومرسحية  لشكسبري،  "ماكبث" 
لغوغول، وقد اثر يب هذا املخرج كثريا. تشعر بان 
فهو  السبعيني قد خلق يف املرسح،  الرجل  هذا 
الرشقية، حيث املرسح مسكون  املانيا  قادم من 
اكرث  بان  اعرتف  الجميلة.  والتقنيات  بربيخت 
وايطاليون  املان  هم  يب  اثروا  الذين  املخرجني 
منهم مثال بيرت شتاين، وتوماس اوسرتماير، ومن 
فرنسا اذكر باتريس شريو رغم انني مل اعمل معه. 
سينامئيا احببت كثريا غسان سلهب الذي مثلت 
معه يف ثالثة افالم. غسان صديق اوال، وانا مقتنع 

بانه سيناميئ رائع.
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دراسة تاريخية وفكرية للباحث سيف ابوصيبع
إنه جبل عامل موئل األحرار… منارة النهضة

كتاب الشهر

مهمة شاقة فعال تصدى لها سيف ابوصيبع يف ظل ندرة الدراسات املنهجية عن 
الجنوب اللبناين. كتابه "جبل عامل يف العهد العثامين دراسة فكرية – تاريخية"، 
للفكر  معقال  شكل  الذي  لبنان  من  الحيوي  الجزء  لهذا  يؤرخ  مرجعي  مؤلف 
مقاومة  اىل  الفرنيس  االحتالل  النضاالت ضد  منذ  والوطني  والنهضوي  التقدمي 

العدو الصهيوين

والدراسات  االصدارات  هي  نادرة 
تناولت  التي  املنهجية  واالطروحات 
ارهاصات الحركة الفكرية والثقافية يف جبل 
التقدمي  للفكر  معقال  شكل  الذي  عامل 
االنتداب  ضد  النضاالت  منذ  والنهضة 
هذه  حول  الراهن.  يومنا  اىل  الفرنيس 
املنطقة التي شكلت رحام خرج منه العلامء 
سيف  الباحث  اصدر  واملفكرون،  واالدباء 
عامل  "جبل  بعنوان  مرجعيا  كتابا  ابوصيبع 
يف العهد العثامين دراسة فكرية – تاريخية" 
)دار الرافدين 2017-(. حرص الباحث املدة 
التي درسها بالفرتة املمتدة بني عامي 1882 

و1914. 
الذي  السبب  يوضح  الكتاب  مقدمة  يف 
الزمنية  الحقبة  هذه  اختيار  اىل  دفعه 
ملوضوع دراسته، اذ يرى ان عام 1882 مثل 
نقطة انطالق للحركة الفكرية يف جبل عامل 
شهدت  البارزين.  املؤرخني  غالبية  باجامع 
اصالحي  فكري  تحول  "مرحلة  السنة  تلك 
مدرسة  اول  تأسيس  مع  التنوير  مسار  يف 
النبطية".  يف  الحديث  العلمي  الطراز  عىل 
لالنطالقة  بداية  املدرسة  هذه  اتخذت 
الفكرية الحديثة مع بروز شخصيات مؤثرة 
يف املجاالت املختلفة. يف املقابل، سجل عام 
عوامل  بسبب  الفكرية  للحركة  افوال   1914
االوىل،  العاملية  الحرب  اندالع  منها  عدة 
بنخبة  العثامين  االحتالل  سلطات  وتنكيل 
عىل  الشباب  اجبار  جانب  اىل  عامل،  جبل 
االلزامية،  العسكرية  الخدمة  يف  االنخراط 
عامل  جبل  اهل  من  الكثريين  وهجرة 

املعريف  والبناء  والتعليم  فيها،  والتجديد 
الفكرية،  الحركة  تنشئة  يف  ومساهامتهام 
هذه  مظاهر  دراسة  اىل  انتقل  واخريا 
يف  لكن  الحقبة.  تلك  يف  الفكرية  الحركة 
املسميات  عند  ابوصيبع  يتوقف  البدء، 
اشار  اذ  الدراسة،  قيد  للمنطقة  العديدة 
الجليل".  "جبل  بوصفها  مرارا  االنجيل  اليها 
جبل عامل كان امتدادا لجبل الجليل الذي 
شهد تطواف املسيح بني اهله وتبشريه لهم. 
تكرس  الهجري،  الرابع  القرن  من  وانطالقا 
اسم جبل عامل اخذا االسم من قبيلة عاملة. 
الثلث  يشكل جغرافيا،  عامل  ان جبل  علام 
اذ ميتد تحديدا من نهر  لبنان،  الجنويب من 
والبحر  جنوبا،  القرن  ووادي  شامال،  االويل 
التيم  ووادي  الحولة  وبحرية  غربا،  املتوسط 

والبقاع رشقا. 
املؤسس  يعد  ميك  بن  محمد  ان  صحيح 
جبل  يف  والعلمية  الفكرية  للحركة  االول 
اول  بنى  1370، حني  عام  من  ابتداء  عامل 
مدرسة دينية يف قريته جزين. اال ان النهضة 
 1882 عام  اال  ظروفها  تنضج  مل  الحقيقية 
االراء  صعيد  عىل  شاملة  نهضة  عرف  الذي 
عدة  عنارص  اىل  املؤلف  يشري  واالفكار. 
الرحالت  اولها  النهضة  هذه  يف  ساهمت 
العقلية  اثراء  يف  ودورها  العلم  طلب  يف 
العلمية للحركة الفكرية يف جبل عامل، كام 
انترشت  التي  التبشريية  االرساليات  لعبت 
توفريها  ذلك من خالل  دورا يف  املنطقة  يف 
الهوة  عن  كشف  ما  واملعارف،  العلوم 
املوروث،  التقليدي  الواقع  بني  الساحقة 

والتطور العلمي يف الغرب. 
التغيري  رياح  بني  املتأرجح  املناخ  هذا  يف 
ارهاصات  بدأت  املوروث،  واملايض 
عامل  جبل  شهد  االوىل،  للمرة  التغيري. 
تقارب  فكرية  وانتاجات  مؤلفات  صدور 
مثل  املحرمات  من  تعترب  كانت  مواضيع 
الديني  املوروث  ونقد  املرأة،  تحرير  قضية 

يروي اطروحات تحرير 
املرأة في مصر والشام 

وصوال الى جبل عامل 

شكل جبل عامل منارة 
معرفية وعلمية ساهمت 

في تنوير افكار كثيرين

هذا  قبل  لكن  منهم.  الشباب  خصوصا 
الضخم  عمله  الباحث  يخصص  االفول، 
يف  املضيئة  الحركات  الحدى  واملرجعي 
شهدت  التي  البقعة  تلك  انها  لبنان.  تاريخ 
لبعض  نسبيا  وسابقة  مبكرة  فكرية  نهضة 
الدول العربية، وخرجت من معطفها حركة 
وتنويرية.  وتحديثية  وتجديدية  اصالحية 
وشخصيات  اسامء  واجهاتها  احتلت  حركة 
بارزة اخذت عىل عاتقها التوفيق بني االسالم 
تحرير  اىل  داعيًة  الحديثة،  املدنية  وحركة 
يتيام  سبيال  واتخاذه  الخرافات،  من  العقل 

الي نهضة مرجوة. 
هذا  يف  املنهجية  املؤلفات  ندرة  ظل  يف 
املوضوع، لجأ الباحث اىل مجموعة متنوعة 
من  عمله،  انجاز  اجل  من  املصادر  من 
رئاسة  ارشيف  يف  العثامنية  الوثائق  بينها 
مصادر  جانب  اىل  اسطنبول،  يف  الوزراء 
التابعة  الوطنية"  املحفوظات  "مؤسسة  من 

ملجلس الوزراء اللبناين وغريهام.
تقارب  فصول  اربعة  اىل  الكتاب  انقسم 
عامل  جبل  يف  الفكرية  الحركة  مرتكزات 
االصالح  وحركة   ،1914 ــ   1882 عامي  بني 

السيايس  االصالح  اىل  والدعوة  واالجتامعي، 
اسامء  ابرز  لعل  واالقتصادي...  واالجتامعي 
فواز  زينب  العاملية  املفكرة  الحركة  هذه 
االهتامم  اىل  دعت  التي   )1914 ـــ   1844(
املجتمع،  نصف  بوصفها  وتعليمها  باملرأة 
ومنحها الحقوق السياسية واالجتامعية متاما 
دعاة  من  فواز  تكن  مل  ذلك،  مع  كالرجل. 
السفور، بل انها متسكت بالحجاب ومل تجد 
اذ  املرجوة،  النهضة  وبني  بينه  تعارض  اي 
كتبت مرة: "الحجاب ال مينعنا من االشتغال 
باعامل الرجال". وتصدت فواز ايضا للكتابة 
عمل  بينها  من  اعامال  واصدرت  التاريخية، 
طبقات  يف  املنثور  "الدار  بعنوان  ضخم 
ريات الخدور" الذي ترجمت فيه لنساء من 
ذلك  اىل  اضف  والحديث.  القديم  التاريخ 
التاريخ "مدارك الكامل يف  كتابها االساس يف 
تراجم الرجال" وغريه من االعامل التي بدأت 

باصدارها خالل االعوام 1895 و1912. 
بزغت  التي  املرأة  تحرير  اطروحات  وكانت 
يف مرص ومناطق الشام، وصلت اصداؤها اىل 
جبل عامل يف مطلع النصف الثاين من القرن 
املثقفة  الطبقة  راحت  هكذا،  عرش.  التاسع 
الشدياق  فارس  احمد  كتابات  عىل  تكب 
جريدته  خالل  من  املرأة  تعليم  حول 
املراة  تحرير  رائد  وكتابات  "الجوائب"، 
هذه  نتيجة  امني.  قاسم  التنويري  املفكر 
والشاعر  املفكر  دعا  واالرهاصات،  الكتابات 
النبطية 1872 ـ  العاميل احمد رضا )مواليد 

1953(، اىل املساواة بني الرجل واملرأة. 
عند  السياسة  مفهوم  تكوين  بداية  اما 
ظاهر  سليامن  عند  فنجدها  العامليني، 
)1873 - 1960( الذي كان رجل دين شيعيا 
جبل  من  ومؤرخا  وشاعرا  واديبا  ومؤلفا 
يف  يكتب  ظاهر  بدأ   ،1911 عام  يف  عامل. 
تعريف السياسة وتفصيل املواقف السياسية 
التي ترفع من قدر االنسان، وانسجم بافكاره 
ابرز  احد  الطهطاوي،  رفاعة  اطروحات  مع 
يخص  ما  يف  مرص  يف  العلمية  النهضة  رموز 
املفاهيم املتعلقة باسلوب الحكم، فيام دعا 
الفاضلة  الجمهورية  ارساء  اىل  رضا  احمد 
بلوغ  اجل  من  واالخالق  واملشاعر  الفكر  يف 

السامي.  املجتمع 
الذي  الدور  عند  مليا  املؤلف  يتوقف 

واالجتامعي  الرتبوي  االصالحي  الهاجس 
منربا  وشكلت  اولوياتها،  رأس  عىل  واالديب 
لتالطم االفكار والتوجهات الفكرية والدينية 
مقاالت  فنرشت  عامل،  جبل  يف  والثقافية 
والجغرافيا،  واالقتصاد  والدين  العلم  يف 
والتاريخ والفلسفة واالدب بقلم نخبة جبل 
واالبداعية  الفكرية  شخصياته  وابرز  عامل 

التي كان يحدوها النفس التجديدي.
واملفكرين  االمثلة  تعداد  خالل  ومن 
جبل  يف  والشخصيات  الفكرية  والتيارات 
ثالثة  يف  وضعها  اىل  الباحث  يتوصل  عامل، 
العاميل  "االتجاه  اصحاب  هناك  اتجاهات: 
دافعه  الديني  العامل  كان  الذي  النجفي" 
وعبد  االمني  محسن  ضم  وقد  االساس. 
وعبد  رشارة،  وموىس  الدين  رشف  الحسني 
بنتاجهم  متيزوا  ممن  الصادق  الحسني 
املوسوعي  الطابع  ذي  الضخم  التأليفي 
النجف  من  الفكرية  مواردهم  واستمدوا 
او  الدينية  حوزته  خالل  من  االرشف 
العاميل  "االتجاه  اصحاب  هناك  جامعاته. 
وسليامن  رضا  احمد  ضم  الذي  املحيل" 
عارف  واحمد  آل صفا  جابر  ظاهر ومحمد 
بالتنوع  هؤالء  مؤلفات  واتسمت  الزين، 
ما  سيام  معينة،  قضية  عىل  االقتصار  وعدم 
وكان  والتجديد.  االصالح  بجوانب  يتعلق 
الصحف  يف  مقاالتهم  عرب  بارزا  حضورهم 
واملجالت التي عدت من اهم مظاهر الفكر 
واخريا،  املؤلف.  بحسب  الحديث  العاميل 
االورويب"  العاميل  "االتجاه  اصحاب  يأيت 
حسن  والعامل  عسريان  رشيف  رأسهم  عىل 
يجمع  ما  ان  املؤلف  يوضح  الصباح.  كامل 
اصحاب هذا االتجاه هو "الدعوة اىل االخذ 
بايجابيات الحضارة الغربية، سيام ما يتعلق 
واالكتشافات  الكبرية  العلمية  بالتطورات 
الصناعة  وتطور  الغرب،  اليها  وصل  التي 

واالقتصاد الغريب". 
يف اختصار شكل جبل عامل يف حقبة زمنية 
يف  ساهمت  وعلمية  معرفية  "منارة  معينة 
ليس ضمن جبل عامل  كثريين  افكار  تنوير 
العريب  العاملني  نطاق  ضمن  بل  فحسب، 
ابوصيبع  سيف  وثقها  حركة  واالسالمي". 
بني دفتي كتاب، ليخرج بتاريخ امني لحركة 

الوعي الفكري الحديث يف جبل عامل.

غالف الكتاب.

املهجر  يف  الصادرة  العربية  الصحافة  لعبته 
تعزيز  يف  والفرنسية،  االنكليزية  واملجالت 
الفئات  عند  والتحديثي  النضهوي  املنحى 
عارف  احمد  مثل  عامل  جبل  يف  الناشئة 
بدوره  اسس  الذي   )1960 ـ   1884( الزين 
عامل.  جبل  يف  "العرفان"  الشهرية  مجلته 
االول  العدد  الزين  عارف  اصدر   1909 عام 
 ،1996 عام  حتى  واستمرت  املجلة،  من 
الحرب  اندالع  مع   1914 عام  توقفها  مع 
االهداف  بني  من  ان  املؤلف  يورد  العاملية. 
الوطن  "خدمة  املجلة  اليها  سعت  التي 
العلم  نرش  طريق  من  الشيعية  والطائفة 
يف  والخوض  االخالق،  وتقويم  واالدب، 
والعمرانية".  االجتامعية  املباحث  غمرات 
التحريرية  سياستها  يف  املجلة  وضعت  وقد 
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يساعد اعتامد نظام غذايئ صحي عىل الحفاظ 
املشكالت  بعض  وتجنب  معتدل،  وزن  عىل 
يكون  ان  ميكن  النظام  هذا  لكن  الصحية. 
وسلوكه  الشخص  مزاج  عىل  تأثريات  ايضا  له 
الشخيص. وقد اثبتت الدراسات مثال ان التزام 
نظام غذايئ يعتمد عىل تناول اللحوم املصنعة 
تكون  الجاهزة،  او  املعلبة  الطعام  ووجبات 
معدالت  ارتفاع  عىل  مبارشة  انعكاسات  له 
وقد  والقلق.  واالضطراب  واالجهاد  االكتئاب 
تطور  اىل  غري صحي  غذايئ  نظام  اتباع  يؤدي 
االلزهامير  مرض  مثل  صحية  اضطرابات 

كيف نتبع نظاما غذائيا صحيا؟
اتباع نظام غذايئ صحي يجب ان يبدأ بخطوات 
تغيري  محاولة  اي  ألن  وتدريجية،  صغرية 
الطعام،  تناول  واحد يف منط  وقت  ويف  كامل 
من  التفاف  محاوالت  مع  عادة  يرتافق  قد 
الجديد،  الصحي  النظام  عىل  املعني  الشخص 
عن  جزئيا  بالتخيل  او  رسية،  بطريقة  اما 
بعض  ينصح  لذلك  املحددة.   الوجبات  التزام 
االصناف  بعض  باضافة  التغذية  اختصاصيي 
الغذايئ  النظام  عىل  صغرية  وبكمية  الصحية 
من  بدال  االوىل،  مراحله  يف  خصوصا  املعتمد 
يتقبله  تغيري جذري كبري ورسيع قد ال  اجراء 
االجراء  وهذا  االمر.  بادئ  يف  بسهولة  البعض 
يساهم يف تقبل البعض تغيري نظامه الغذايئ، 
فيعتاد عليه مع الوقت، وميكن عندها اضافة 

تحديد خيارات اكرث صحية تدريجيا.
يف ما ييل بعض االرشادات التي ميكن االستفادة 

ال يتمحور الطعام الصحي، كام هو شائع، حول التزام القيود الغذائية ونظامها 
الصارم فقط، او حرمان النفس من االطعمة التي نحبها. لكن يجب ان يرتافق 
ذلك مع التمتع بصحة جيدة، والشعور بالنشاط واملزاج الهادئ، وعرب اعتامد 
بعض النصائح البسيطة التي ميكن اي شخص من خاللها اتباع نظام غذايئ صحي 

متنوع ومفيد للعقل وللجسم

واالنفصام، كذلك اىل زيادة خطر االنتحار لدى 
جيل الشباب.

من جهة اخرى، فان تناول املزيد من الفاكهة 
املنزلية،  الطبخ  ووجبات  الطازجة  والخرض 
والكربوهيدرات  السكر  تناول  من  والحد 
املكررة، يساعدان عىل تحسني الحالة املزاجية 
املشكالت  خطورة  من  ويقلالن  االنسان،  عند 
الصحية والعقلية. ويف حال تم تشخيص مشكلة 
الطعام عىل نحو  تناول  - نفسية، فان  صحية 
االعراض  تخفيف  يساعد عىل  ان  سليم ميكن 

واستعادة السيطرة عىل حياة الشخص.

ناتالي غّرة

تغذية
الدهون غري الصحية السيام يف االطعمة املعلبة 
واملغلفة، حتى يف حال اشري اىل ان املادة التي 

نتناولها صحية.
• تناول كمية كبرية من املياه: ان رشب كميات 
السموم  من  التخلص  عىل  يساعد  املياه  من 
املياه بشكل كاف  الجسم، الن عدم رشب  يف 
معدل  وانخفاض  والصداع  االرهاق  يسبب 

الطاقة يف الجسم. 

الغذايئ  النظام  مفتاح  يعترب  االعتدال 
الصحي

كمية  تناول  مبعنى  الكمية،  يف  اوال  االعتدال 
ويحرقها  الجسم  اليها  يحتاج  التي  الطعام 
يف  بالراحة  الشخص  يشعر  وان  اليوم.  خالل 

نهاية الوجبة وليس بالتخمة. 
حاجة  يف  فالجميع  التوازن،  يف  ثانيا  االعتدال 
وااللياف  والدهون  الربوتني  بني  توازن  اىل 
واملعادن  والفيتامينات  والكربوهيدرات 

للحفاظ عىل صحة الجسم وسالمته.
االعتدال يف  ان  كثريون  يعترب  اخرى،  من جهة 
تناول الطعام يعني بالنسبة اليهم تناول كميات 
اقل مام يجب ان نتناوله، يف مقابل عدم  االمتناع 
عن االطعمة التي نحبها. عىل سبيل املثال، ان 
تناول وجبة فطور دسمة مرة واحدة يف االسبوع 
ميكن اعتباره اعتداال يف حال اتبع املعني نظاما 

غذائيا صحيا بالتوازي عىل مدى ايام االسبوع.

نصائح عامة
االطعمة  كل  ان  يف  التفكري  عدم  يجب   •
الحمية  اثناء  يف  الشخص  عن  ممنوعة 
االطعمة  بعض  حظر  لدى  النه  الغذائية، 
الشخص  يرغب  ان  الطبيعي  من  يصبح 
يقوم   ان  يجب  هنا  مفرط.  بشكل  فيها 
باالمتناع تدريجا عن االطعمة غري الصحية 
يقلل  حني  النه  تناولها،  عدم  اىل  وصوال 
غري  االطعمة  هذه  تناول  من  الشخص 
نحو  عىل  فيها  راغبا  نفسه  يجد  الصحية 

اقل من السابق. 
• التفكري يف الوجبات الصغرية: عند تناول 
الطعام خارج املنزل، خصوصا يف املطاعم، 
قبل  لتناوله  سلطة  صحن  باختيار  ينصح 
الطبق الرئييس. وايضا يجب تناول وجبات 
ميكن  بذلك  صغرية.  صحون  يف  الطعام 
انها  يف  التفكري  يف  عقله  خداع  الشخص 
كنت  اذا  ممتلئ.  الصحن  وان  اكرب  كمية 
عندها  الوجبة،  نهاية  يف  بالشبع  تشعر  ال 
ذات  الخرضوات  من  املزيد  اضافة  عليك 

االوراق الخرض او حبة من الفاكهة.
الواقع  يف  ببطء:  الوجبات  تناول  يجب   •
دقائق  بضع  االنساين  العقل  يستغرق 
من  يكفي  ما  لديه  ان  الجسم  ليطلع 
الطعام، لذلك ينصح بتناول الطعام ببطء، 
الشعور  قبل  ذلك  عن  التوقف  ومحاولة 

بالشبع. 
• تناول الطعام مع االخرين كلام سمحت 
عىل  الطعام  تناول  الن  بذلك،  الفرصة 
التلفزيون  امام  وبخاصة  فردي،  نحو 
تناول  اىل  يؤدي  ما  غالبا  الكومبيوتر،  او 

كميات كبرية من دون االنتباه اليها.

وزن معتدل يصاحب نشاطًا ومزاجًا مالئمًا
النظام الغذائي الصّحي مفيد للعقل والجسم

منها يف تطبيق نظام غذايئ صحي وغري مكلف 
ماديا:

• تحضري وجبات الطعام واعدادها يف املنزل. 
عىل  شخص  كل  يساعد  ان  ميكن  االمر  هذا 
اىل  استنادا  وكميته،  الطعام  نوعية  اختيار 
من  اعدادها  تم  التي  الطعام  وجبات  الئحة 

اختصاصيي التغذية.
• اجراء تغيريات يف انواع الطعام، بحيث يتم 
استبدال الوجبات غري الصحية التي تؤثر سلبا 
عىل الصحة العامة، بوجبات صحية من ضمن 
الدهون  استبدال  ان  مثال  نظام غذايئ جديد. 
trans  )غري الصحية( بالدهون الصحية يشبه 
اىل حد كبري استبدال الدجاج املقيل باالسامك 
املشوية، وهذا التطور يحدث فارقا ايجابيا يف 

السالمة الصحية. 
• تبسيط عملية الحمية الغذائية: بدال من ان 
بعدد  مفرط  نحو  عىل  مهتام  الشخص  يكون 
السعرات الحرارية، من املفضل ان يتبع النظام 
تجنب  عىل  الرتكيز  عرب  به،  الخاص  الغذايئ 
باختيار  وذلك  واملصنعة  املعلبة  االطعمة 

املكونات الطازجة.
يكون  ان  املهم  من  الغذائية:  القيم  قراءة   •
يف  املوجودة  باملكونات  يقني  عىل  الشخص 
الرشكات  من  عددا  الن  الغذائية  االطعمة 
تحاول  االطعمة  لهذه  املستوردة  او  املصنعة 
او  السكر  من  املرتفعة  املعدالت  اخفاء 
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رياضة

لهذا  للرجال  االوىل  الدرجة  دوري  يف  السلة  كرة  يف  هوبس  فريق  نتائج  تكن  مل 
املوسم مرضية. انهى الفريق الدوري املنتظم يف املركز التاسع، وخرج من املنافسة 
ليواجه صاحب املركز الثاين يف بطولة الدرجة الثانية، لتحديد هوية الفريق الذي 
سيبقى يف دوري االضواء خالفا للموسم املايض، حيث كان عىل بعد خطوة من بلوغ 

الدور نصف النهايئ "الفاينال 4"

كرة  يف  هوبس  فريق  مستوى  تراجع  اسباب 
الجهاز  يف  االستقرار  عدم  ابرزها  عدة،  السلة 
الفني بعد رحيل املدرب الوطني باتريك سابا، 
وعدم الثبات يف خيار الالعبني االجانب، اضافة 
اىل اصابة الالعب خليل عون ما عرّض الفريق 
لخسائر متتالية قبل ان يستعيد توازنه مع نهاية 

مرحلة الذهاب.

"االمن العام" التقت رئيس نادي هوبس رئيس 
التنفيذية  اللجنة  الطائرة وعضو  الريشة  اتحاد 
للجنة االوملبية اللبنانية جاسم قانصوه، وسألته 

عن حارض الفريق ومستقبله. 

رئيس نادي هوبس عضو اللجنة التنفيذية للجنة االوملبية اللبنانية جاسم قانصوه.

■ كيف تقوم مستوى الدوري؟
□ فنيا جيد، افضل من املواسم السابقة ويتطور 
باتت  واملنافسة  والحامسة  االثارة  تدريجا. 

امرا واقعا، واللعبة اصبحت ارسع واقوى لكن 
ارضيتها ال تزال يف حاجة اىل املزيد من الخربة 
التعامل مع ثالثة العبني اجانب  لتتعلم كيفية 
عىل ارض امللعب، وتحديد االهداف التي نريد 
ان يصل اليها الالعب اللبناين، وماذا نريد منه ان 

يطور يف ادائه ولعبه.

■ هل االدارة راضية عن اداء الفريق؟
□ راضية عن اداء الالعبني اللبنانيني وليس عىل 
االدارة  املدربني.  وال  االجانب  الالعبني  خيارات 
عندما  لكن  املسؤولية.  من  كبريا  جزءا  تتحمل 
يدخل الفريق يف خيارات خاطئة خالل املوسم 
نصابها،  اىل  االمور  اعادة  الصعب  من  يصبح 
حاولنا  الصحيحة.  السكة  عىل  الفريق  ووضع 
كل الطرق وقمنا بواجبنا عىل اكمل وجه، لكن 
ويالالسف الظروف مل تساعدنا وحظنا كان سيئا.

■ راض عن اداء الجهاز الفني وتحديدا املدرب 
الرصيب فينكو باكيتش؟

وحاول  صعبة،  مسؤولية  باكيتش  تحّمل   □
قدر املستطاع رغم صعوبة التواصل واللغة مع 
الالعبني. هو مدرب قدير يفهم جيدا لعبة كرة 
السلة، وقد نجح يف تطوير مستوى الفريق اىل 

حد كبري.

■ هل سيبقى يف منصبه يف املوسم املقبل؟
□ هو احد الخيارات املطروحة يف املوسم املقبل. 
كام ال مانع من اعادة رؤية مدرب لبناين عىل رأس 
الجهاز الفني. باتريك سابا احد الخيارات املطروحة، 

وهو ابن النادي والتواصل معه مل ينقطع.

املوسم  تشكيلة  يف  مرتقب  تغيري  من  هل   ■
املقبل؟

ملوسم  مجددة  الالعبني  لبعض  عقود  هناك   □
هدفنا  موسم.  من  الكرث  االخر  والبعض  واحد، 

جاسم قانصوه: لن نقف في طريق أي العب 
وسنحافظ على مصلحة النادي

والتعاون  التفاهم 
والروح القتالية في الفريق 

تثمر نتائج مدهشة

مقال
املراهنات تفتك بالرياضة

القدم  كرة  اىل  مبارشة  االنظار  تتجه  املراهنات،  ملف  تناول  يتم  مرة  كل  يف 
خالفا للواقع. اذ باتت الرياضات الجامعية كلها مثل كرة السلة والكرة الطائرة 
وكرة اليد وكرة القدم للصاالت وبعض االلعاب الفردية حتى، رهينة مكاتب 
املراهنات املنترشة يف غالبية شوارع العاصمة وبعض املناطق املحيطة. يف كل 
موسم ريايض تتكرر االتهامات بالتالعب بنتائج املباريات املرتبطة باملراهنات 
التي يجنى منها ارباح مالية طائلة بطريقة غري مرشوعة، تصنف يف القانون 
جرمية رياضية تعاقب عليها انظمة االتحادات وقوانينها، قد تصل اىل اسقاط 
الفريق املتالعب اىل درجة ادىن وتوقيف رياضيني عن مامرسة اللعبة مدة قد 

تصل اىل مدى الحياة.
هي  جديدة  بآفة  التالعب  اقرتن  التكنولوجيا،  وتطور  العوملة  تقدم  ومع 
املراهنات، ال سيام عرب شبكة االنرتنت. فباتت متاحة امام ماليني االشخاص 
يف جميع انحاء العامل، وظهرت للمرة االوىل يف مونديال 1998. ورغم اعتبار 
كرث ان املراهنة رشعية عرب املكاتب واملواقع االلكرتونية املرخصة التي تلتزم 
القانونية وتخضع لنظام رضيبي، مثة مراهنات تدخل يف اطار غري  املعايري 
رشعي، تقوم بها مكاتب خاصة غري مرخصة غري مراقبة، وتنترش يف الدول 
التي ال ترشع املراهنات مثل سنغافورة، والبلدان العربية برغم التحفظات 
الدينية واالجتامعية، وهذه املكاتب تتنامى وتنترش عىل نحو مطرد ال سيام 
من خالل املقاهي التي تقّدم لروادها "خدمة" املراهنة عرب قسائم او من 

خالل االنرتنت.
قبل اربع سنوات ضج الوسط الكروي بفضيحة املراهنات التي ادت اىل حرمان 
لبنان من فرصة حقيقية لبلوغ نهائيات كأس العامل 2014، وخلصت اىل توقيف 
ومحمود  ديوب  رامز  هام  الحياة  مدى  العبان  بينهم  اداريني،  و3  العبا   24
العيل، اذ اعترب االتحاد اللبناين لكرة القدم حينها ان االسباب التي تدفع اىل 
التالعب الجهل وقلة الثقافة، فضاًل عن االغراءات املادية الكبرية. وينترش يف 
االحياء ال سيام يف العاصمة بريوت وضواحيها مثل طريق الجديدة وبرج حمود 
والدكوانة والشياح والضاحية الجنوبية ورأس النبع وبرج ايب حيدر واملصيطبة، 
مكاتب مراهنات تفتح تحت اسم مقاهي انرتنت و مقاه عادية، حيث يتم من 
خاللها تسهيل املراهنات عرب املواقع االلكرتونية العاملية املختصة باملقامرة يف 
املباريات الرياضية، حتى اصبحت هذه اآلفة مثابة ادمان يقع ضحيته قارصون 
ارباحا  الرشعية  غري  الرشكات  خالله  من  وتحقق  بآالالف،  عددهم  ويافعون 
طائلة حيث ال رادع او قانونا يحمي الشبان من هذا االدمان الذي قد يؤدي 

اىل جرائم يف حال تفاقمه.
عىل  سلبا  ينعكس  رضرها  بدأ  التي  املراهنات  آفة  معالجة  ان  يف  شك  ال 
انظمة  من  واقوى  اكرب  باتت  الفردية  االلعاب  وبعض  الجامعية  الرياضات 
تضعها  وانظمة  قوانني  اىل  حاجة  يف  واصبحت  وقوانينها،  املحلية  االتحادات 

الدولة وترعى تطبيقها وتنظميها وتحميها من العمليات غري املرشوعة. 
نمر جبر

الدائم تركيب تشكيلة متجانسة قادرة عىل خلق 
تفاهم قوي ومتني بني اعضائها.

سببه  املوسم  هذا  الفريق  اداء  تراجع  هل   ■
مادي؟

عن  تختلف  مل  الحايل  املوسم  موازنة  ابدا،   □
موازنة املوسم املايض، لكن النتائج اختلفت. يف 
املوسم املايض كنا عىل بعد نقطة واحدة لدخول 
املربع الذهبي، بينام هذا املوسم نحن مهددون 
دورة  وسنلعب  الثانية  الدرجة  اىل  بالسقوط 
الثاين  املركز  يحتل  الذي  الفريق  مع  التصنيف 
يف دوري الدرجة الثانية، لتحديد هوية الفريق 

الذي سيبقى يف الدرجة االوىل.

■ اذا ما هي اسباب هذا الرتاجع؟
□ انا اؤمن بشعار "اخلق كيميائية وروح قتالية 
نعتز  نحن  مدهشة".  نتائج  وخذ  الفريق  يف 
عىل  وارقامهم  واحصاءاتهم  اللبنانيني  بالعبينا 
ارض امللعب تدل عىل ذلك، وتحديدا عيل مزهر 
التأخري يف خلق تجانس وتفاهم  وعزت قييس. 
واسلوب لعب واضح ادى اىل هذا الرتاجع، اضافة 
اىل اصابة خليل عون يف بداية املوسم التي كانت 
مثابة الرضبة القاسية التي قصمت ظهر الفريق، 
لدينا خيارات، وان عون  يكن  وانه مل  خصوصا 
يشكل العمود الفقري للروح القتالية يف الفريق. 

املوسم  يف  هوبس  يف  باق  مزهر  عيل  هل   ■
املقبل؟

□ مزهر هو انتاج هوبس مئة يف املئة، وخريج 
 –  2017 موسم  ينتهي  عقده  النادي.  اكادمييا 
رسمي  شكل  يف  معنا  احد  يتواصل  مل   .2018
او جدي. مل ولن نقف يوما يف طريق مستقبل 
اي العب، ونحن فخورون بعيل وادائه. عندما 
يصبح اكرب من طاقتنا املالية، وعندما نعجز عن 
بل  لن نقف يف طريقه  ما يستحقه،  له  توفري 
سنسعى ونعمل عىل تأمني مصلحته ومصلحة 

النادي عىل حد سواء.

■ كيف تقوم مستوى التحكيم؟
□ عىل املستوى الفني لدينا افضل الحكام يف آسيا 

nemer.jabre66@yahoo.comواملنطقة. نحن مل ولن نبدل موقفنا بدعمهم 
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والوقوف اىل جانبهم. لكن عىل االتحاد العمل 
اىل  وادخال دم جديد  الحكام  زيادة عدد  عىل 
التحكيمي للمزيد من املنافسة، وحتى  الجهاز 
يتمكن من تطبيق مبدأ الثواب والعقاب. صحيح 
ان صافرة الحكام مل تؤثر يف شكل كبري عىل نتائج 
احيانا  لكن  الجدول.  ترتيبها يف  او عىل  الفرق، 
تكون طريقتهم يف فرض سلطتهم عىل الالعبني 

محقة، وغالبا ما يكون مبالغا فيها.

■ هل حسم االتحاد موقفه من اعتامد 12 فريقا 
يف الدرجة االوىل يف املوسم املقبل؟

□ هو واجب عىل االتحاد وكان ضمن برنامجه 
رغبة  عدم  يف  املشكلة  كانت  سابقا  االنتخايب. 
النوادي يف الصعود اىل الدرجة االوىل. هذا االمر 
اللعب  يف  ترغب  نواد  وجود  مع  قامئا  يعد  مل 
يف دوري االضواء. كام ان قرار اعتامد 3 العبني 
املنافسة  فرص  عزز  امللعب  ارض  عىل  اجانب 
لدى كل الفرق. يف حال استمر تطبيقه يف املوسم 
نكون   ،12 اىل  النوادي  عدد  رفع  وتم  املقبل 
اعطينا فرصة لـ24 العبا محليا للعب يف الدرجة 
فمن  والقانون،  النظام  ناحية  من  اما  االوىل. 
الجمعية  يف  ألنه   12 اىل  العدد  رفع  الرضوري 
اصوات  نسبة  كانت  لالتحاد  االخرية  العمومية 
الدرجات،  باقي  من  اقل  االوىل  الدرجة  نوادي 
القرار  هذا  اعتامد  يتم  مل  حال  يف  انه  واعتقد 

هناك من سيطعن فيه.

التصفية  مرحلة  لخوض  جاهز  الفريق  هل   ■
الحاسمة لتحديد موقعه يف املوسم املقبل؟

يف  نتحرك  ليك  لالتحاد  النهايئ  القرار  ننتظر   □
ضوئه. لدينا ثالثة مراكز شاغرة. نحن عىل تواصل 
التشكيلة.  اىل  لضمهم  الالعبني  من  عدد  مع 
نتخىل  بواجبنا، ولن  سنكون جاهزين وسنقوم 
بجدية  التصفيات  وسنخوض  مسؤولياتنا،  عن 

للحفاظ عىل موقع النادي.

■ خائف عىل مستقبل فريق هوبس؟
□ اهدافنا يف املايض والحارض واملستقبل مل ولن 
مامرسة  عىل  وتحفيزه  النشء  تطوير  تتبدل: 
ونظيفة  سليمة  سلة  كرة  تقديم  الرياضة، 
وصحيحة، مواصلة تطوير االكادمييات يف النادي، 

الناشئني للربوز واالنطالق  اعطاء فرصة لالعبني 
يف رحاب اللعبة.

الدرجة  ■ طعنَت يف قرار تعديل نظام دوري 
االوىل للسيدات ثم تراجعت؟

القانونية  بالطرق  محق  امر  عىل  اعرتضنا   □
وضمن املؤسسات، خصوصا عندما ارتأى االتحاد 
تغيري نظام البطولة من ذهاب واياب مرتني اىل 
ذهاب واياب مرة واحدة، ثم نظام املجموعات. 
ورغم ان التعديل مجحف يف حق فريقنا وافقنا 
بناء عىل متن من رئيس االتحاد بيار كاخيا، رشط 
عدم تحميل الفرق نقاطها من مرحلتي الذهاب 
بفريقنا  رضرا  يلحق  االجراء  هذا  الن  واالياب 
وفرق اخرى. كام ان التغيري يف منتصف املوسم 
النوادي  كل  يراعي  ان  ويجب  اعتبارات،  له 
اىل  دفعنا  القرار  عىل  ارصارهم  لكن  مبساواة. 
الطعن لدى الجهات املختصة التي انصفتنا، لكن 
بعد متن من نوادي الدرجة االوىل ارتأينا الرتاجع 

واملوافقة الن هدفنا مصلحة كرة السلة. 

■ اذا ملاذا اعرتضت ثم تراجعت؟
□ نحن تنازلنا عن حقنا لحامية اللعبة، وهذه 
ربحا  ليست  الرياضة  واخالقنا.  شيمنا  من 
وخسارة، بل هي اخالق وروح رياضية، ونحن 
ان  ونتمنى  الروحية  بهذه  الجميع  مع  نتعامل 

يبادلنا الجميع املعاملة باملثل.     

■ هل تعتقد ان خيار اعتامد 3 العبني اجانب 
عىل ارض امللعب يف دوري الدرجة االوىل للرجال 

يف كرة السلة نجح ويجب الحفاظ عليه؟
بعد  تكون  التجربة  لهذه  الحقيقي  التقويم   □
نتائج املنتخب الوطني يف نهائيات بطولة آسيا 
هذا الصيف. ال شك يف انها يف حاجة اىل املزيد 
من التدقيق للتاكد من انعكاساتها االيجابية عىل 
الالعب اللبناين من خالل االحتكاك الذي ارتفع 
مستواه، وصار اقوى يف التامرين او يف املباريات 
عىل حد سواء من جهة، وعدم خسارة الالعب 
املحيل املميز واملصنف "ا" وضمن قامئة املنتخب 
الوطني من وقته عىل ارض امللعب. هناك دراسة 
مفصلة قيد االعداد من اختصاصيني لتوضيح كل 
االرقام واالنعكاسات االيجابية والسلبية للتجربة.

■ متفائل بانطالق بطولة الفئات العمرية التي 
لزمها االتحاد لرشكة خاصة؟

□ املهم تنظيم البطولة واقامتها يف اجواء جيدة. 
ورغم ان موعدها مل يحدد بعد، نحن متفائلون 
يف  الرغبة  لديهم  االتحاد  يف  اعضاء  هناك  الن 

تنظيمها.

■ كيف تقوم عمل االتحاد؟
□ مل مير وقت طويل عىل انتخابه. هو يف حاجة 
اىل بعض الوقت ليصبح ملام اكرث ببعض امللفات. 
من الصعب الحكم عىل ادائه يف الفرتة القصرية 
سلبا او ايجابا. لدى بعض االعضاء الرغبة يف انجاز 

امور ايجابية ونتمنى لهم التوفيق يف مسعاهم.

■ خائف عىل مستقبل اللعبة؟
السلة، ولن اخاف  □ مل اخف يوما عىل كرة 
امرا واقعا،  عليها النها فرضت نفسها وباتت 
سيأيت  املجتمع.  يف  االساسية  االمور  ومن 
اشخاص اىل سدة املسؤولية ويذهب آخرون، 
وجدان  يف  ترسخت  النها  باقية  اللعبة  لكن 
وتتناقلها  الوطن،  ابناء  من  كبرية  رشيحة 

االجيال بشغف وحامسة. 

■ ماذا عن املراهنات والتالعب بالنتائج؟
عليه.  اليد  وضع  ويجب  خطري  امللف  هذا   □
امتنى معالجته بطريقة جذرية ومن طريق اجهزة 
الدولة الن اهامله سيدفع املستثمر اىل االبتعاد، 

ويفقد اللعبة صدقيتها ويعرضها لخطر كبري.

■ ماذا ينقص الرياضة لتتطور؟
□ ثقافة رياضية وطنية ومفهوم صحيح ودعم 
صحيح. ال يكفي تأمني املال، بل يجب استخدامه 
يف شكل صحيح ويف املكان املناسب. يجب وضع 
اللبنانية  االرضية  مع  تتالءم  واضحة  اسرتاتيجيا 
اىل  ايضا  حاجة  يف  نحن  الرياضية.  واملواهب 
تتمكن  حتى  القوانني  يف  وتحديث  تطوير 
الشباب  موازنة  ورفع  االستثامرات  جذب  من 
والرياضة، وان تكون الرياضة اولوية يف سياسة 
الدولة وعىل طاولة مجلس الوزراء ويف ترشيعات 

مجلس النواب.
ن. ج

رياضة
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عموديًاأفقيًا
-1 رسام كاريكاتوري راحل تيز 

باعامله وُمنح جوائز عدة – ريق 
ولعاب -2 كاتب امرييك راحل من 

رواياته "ملن تقرع االجراس" – 
بواسطتي -3 عجز – اغرّي الثوب 

– مدينة ايرانية – اقرتب من املكان 
املعني -4 وحدة لقياس الطول – 

راحة اليد مع االصابع – جهاز فوق 
صويت يستعمل لقياس اعامق املياه 
يف البحار -5 اروي القصة – عملة 
عربية – السارق -6 من االحجار 
الكرمية – مقود الحصان – اسم 

موصول -7 ارجوان او لون مركب من 
االحمر واالزرق – جامعة االفراس 
– اتفاق بني طرفني يلتزم مبقتضاه 
كل منهام تنفيذ ما اتفقا عليه -8 

حرف جر – عاتب – من مشتقات 
الحليب – موصل بني الساعد والعضد 

-9 سلك ُيخاط به – شجرة مثمرة – 
مرعب ومخيف -10 حانوت – من 

االلوان – نوع من الحلواء ُيصنع من 
النشاء والسكر وماء الورد -11 من 
آلهة الفراعنة حارس املوىت له رأس 

ابن آوى – واجبات مدرسية – يابسة 
-12 مدينة فرنسية – يشيل مبعرثة 

– صغري الكلب -13 ذاهل وساه 
مستغرق يف التفكري – عملة اسيوية 

-14 حرف عطف – ملك انكليزي 
تويف بنهاية غامضة قبل ان يبدأ عهده 

-15 رسام كاريكاتوري فلسطيني 
اغتيل يف لندن – شحاذ يستجدي 

العطاء من الناس

-1  شخص يقوم بايصال الرسائل والطرود 
– ما يتصاعد عن النار املشتعلة -2 دواء 

الخراج السم من الجسم – اله – من اهم 
مدن الكوت دازور السياحية يف فرنسا شهرية 

مبسابحها ومنتجعاتها الشتوية – للندبة 
-3 حرف نصب – مكان مرتفع عىل جانبي 

الطريق للمشاة – بحرية مياه عذبة بني 
روسيا والصني -4 انحالل االخالق – احدى 

الواليات املتحدة االمريكية – للتفسري -5 نظّم 
ثيابه – فيلسوف وحكيم يوناين – مدينة 

هولندية فيها قرص من القرن الخامس عرش 
-6 هوة يف االرض – ماركة اقالم مشهورة 

– ينبوع او برئ باالجنبية -7 من الحيوانات – 
اقام يف املكان – اعىل جبل يف دولة االمارات 

العربية املتحدة شامل امارة رأس الخيمة 
– انترش الخرب -8 من الحبوب – حرف نصب 

– كثري االلحاح – اسم حمله ملوك اوروبيون 
– -9 الغذاء الرئييس اليومي كناية عن قطعة 

من العجني تهيأ وُتخبز – عائلة موسيقي 
ايطايل راحل له اوبرا "عايده" -10 نهران يف 
انكلرتا يصبان يف بحر الشامل – من اسامء 
الفضة – مدينة اسبانية -11 ابو البرشية – 
للتعريف – شجر بلوط او سنديان – حرف 

جزم -12 سقي النبات – احد ابناء نوح 
– موضع املدفعية عند الجيوش – سفينة 

انيقة للتنزه -13 بلدة لبنانية يف قضاء بنت 
جبيل – بيت االسد – تشابه كلمتني يف 

اللفظ مع اختالف املعنى -14 مفكر فاريس 
نقل كتاب كليلة ودمنة من البهلوية اىل 

العربية – احسان – رخو باالجنبية -15 رسام 
كاريكاتوري لبناين راحل نال جائزة الشاعر 

سعيد عقل – عاصمة اوروبية 

املتقاطعة الكلمات 
إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com

                 كلمات متقاطعة  

                          

            
            
            

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افقٌا

ن احل مكاتب امٌركً ر -2رٌق ولعاب  –عدة  جوائزوري راحل تمٌز باعماله وُمنح رسام كارٌكات -1
ٌّر الثوب ا –عجز  -3بواسطتً  –" رواٌاته "لمن تقرع االجراس اقترب من  –مدٌنة اٌرانٌة  –غ

جهاز فوق صوتً ٌستعمل لقٌاس  –راحة الٌد مع االصابع  –وحدة لقٌاس الطول  -4المكان المعٌن 
مقود  –من االحجار الكرٌمة  -6السارق  –عملة عربٌة  –اروي القصة  -5اعماق المٌاه فً البحار 

 –جماعة االفراس  –ارجوان او لون مركب من االحمر واالزرق  -7اسم موصول  –الحصان 
من مشتقات  –عاتب  –حرف جر  -8اتفاق بٌن طرفٌن ٌلتزم بمقتضاه كل منهما تنفٌذ ما اتفقا علٌه 

ٌُخاط به  -9موصل بٌن الساعد والعضد  –الحلٌب   -11مرعب ومخٌف  –شجرة مثمرة  –سلك 
ٌُصنع من النشاء والسكر وماء الورد –من االلوان  –حانوت  من آلهة  -11 نوع من الحلواء 

ٌشٌل  –مدٌنة فرنسٌة  -12ٌابسة  –واجبات مدرسٌة  –الفراعنة حارس الموتى له رأس ابن آوى 
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مثل في الدائرة

اللعبة  شروط 
هذه اللعبة مكّونة من كرة 

يف داخلها حروف مكررة 
واملطلوب شطب كل حرف 

مكرر ثالث مرات يف كل من 
الخانات ليتبقى لنا يف كل خانة 

أحرف غري مشطوبة تشكل 
الكلامت املطلوبة للوصول 
اىل املثل املأثور من األمثال 

اللبنانية الشعبية

 ثل في الدائرةم
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اللعبة  شروط 
إبحث عن الكلامت املدّونة أدناه 

واشطبها يف كل اإلتجاهات. أما 
الحروف املتبقّية بانتظام دون تشطيب 

فسوف تشكل الكلمة الضائعة  

الكلمة الضائعة مكونة من 10 حروف: 
من رؤساء الواليات املتحدة االمريكية

اندرو جاكسون – ادامز – بريس – بوك 
– توماس جفرسون – ترومان – ترامب 

– تايلر – جورج واشنطن – جريالد 
فورد – جورج بوش – دوايت ايزنهاور 

– ريتشارد نيكسون – روزفلت 
– ريغان – ضد – غرانت – غور – 

فيلمور – فذ – كينيدي – كولدج – 
كارتر – ماديسون – مونرو – هربرت 

هوفر – هاردينغ – هايز – ويلسون

الضائعة  الكلمة الضائعةالكلمة 
 
 

 ز ب ك ز ؾ و ھ ت ز ب ز ھ ن ك
 ي د ت و ؾ ي ل م و ز ي ا ي ز
 ت ز ل و ل ن ا غ ي ز م ن ز و
 ش و ن ن م د غ و ز و ي ت ك ا
 ا ؾ ھ و ط ا ج ل ز د ز ب م ھ
 ز د ا ش ض ن ض ت ي ا ب م ا ن
 د ل ز م ب ك ش ج ك ذ ي ا د ش
 ن ا د ا و ي ا ا ؾ ؾ ز ز ي ي
 ي ز ي د ك ن ز ج و ز ض ت ض ا

 ك ي ن ا و و ت ت و ج ض ن و ت
 ض ج غ ض ش ن ا ض د ز ز و ن ي
 و ت ل ؾ ا ي ھ ا ي ش د و ن ا
 ن ي ل ز ل و ز ن و م و ن ج و
 و ت غ ز ن ج و ز ج ب و ش ا د

 
 

 مه زؤساء الىاليات المححدة االميسكية :حسوؾ 01الكلمة الضائعة مكىوة مه 
 

جىزج  –جايلس  –جسامة  –جسومان  –جىماض جفسسىن  –تىك  –تيسض  –ادامص  –اودزو جاكسىن        
 –زيؽان  –زوشفلث  –زيحشازد ويكسىن  –دوايث ايصوهاوز  –جىزج تىش  –جيسالد فىزد  –واشىطه 

هستست هىفس  –مىوسو  –ماديسىن  –كازجس  –كىلدج  –كيىيدي  –فر  –فيلمىز  –ؼىز  –ؼساوث  –ضد 
   ويلسىن  –هايص  –ازديىػ ه –
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متفرقات

ك ت ا د ر يب م ر مس ك ا ل ا ات و د ر

 33 =

م ا س ا اس ك ي ا ن يھ ج ا م ر او ا ھ ت

 39 =

ر ھ م ي ز را ط ل ما ج ف جا ا د ر و ن

 35 =

خ س ة نش ا ي ر لا ر ي ب بة ھ ا و ر

29 =

װװװװ
39402928

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16

عصا ضخمة

شدة البرد
مهندس معماري فرنسً راحل رائد هندسة العمار بالحدٌد

سّوف بوعد الوفاء بالدٌن مرة بعد اخرى

              حروف مبعثرة                   

الصخر العظٌم المشرف على السقوط
"انا افكر اذا انا موجود"فٌلسوف فرنسً صاحب المقولة الشهٌرة 

لقب هندي ٌعنً الملك العظٌم

صممتها سٌدة اعمال امٌركٌة. دمٌة ازٌاء مشهورة طرحت فً االسواق فً ستٌنات القرن الماضً
حكم قاطع ال مناص منه

انشط بركان فً جزٌرة هونشو الٌابانٌة
طرٌق واسع واضح بٌن جبلٌن

بحٌرة كبٌرة للماء العذب فً جبال سٌٌرا نٌفادا فً الوالٌات المتحدة االمٌركٌة

امارة صغٌرة فً اوروبا فً جبال البٌرٌنه تشرف على حكمها فرنسا واسبانٌا
كتابة منقولة عن اصل بدقة وتطابق

احدى الوالٌات المتحدة االمٌركٌة اكبرها مساحة واقلها سكانا

فٌلسوف رومانً مربً نٌرون ومستشاره فً الحكم استوحى مبادئه الفلسفٌة من الرواقٌٌن 

حروف مبعثرة

عىل  املرشف  العظيم  1-الصخر 
السقوط

2-فيلسوف فرنيس صاحب املقولة 
الشهرية "انا افكر اذا انا موجود" 

3-لقب هندي يعني امللك العظيم
4-امارة صغرية يف اوروبا يف جبال 
فرنسا  البريينه ترشف عىل حكمها 

واسبانيا
5-كتابة منقولة عن اصل بدقة وتطابق

نريون  مريب  روماين  6-فيلسوف 
استوحى  الحكم  يف  ومستشاره 

مبادئه الفلسفية من الرواقيني 
7-شدة الربد

راحل  فرنيس  معامري  8-مهندس 
رائد هندسة العامر بالحديد

مرة  بالدين  الوفاء  بوعد  9-سّوف 
بعد اخرى 

املتحدة  الواليات  10-احدى 
االمريكية اكربها مساحة واقلها سكانا

11-عصا ضخمة
12-دمية ازياء مشهورة طرحت يف 
االسواق يف ستينات القرن املايض. 

صممتها سيدة اعامل امريكية
13-حكم قاطع ال مناص منه

14-انشط بركان يف جزيرة هونشو 
اليابانية

15-طريق واسع واضح بني جبلني
يف  العذب  للامء  كبرية  16-بحرية 
الواليات  يف  نيفادا  سيريا  جبال 

املتحدة االمريكية

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

ممثلة مرصية )1933-2014( لقبت حسناء الشاشة 
من االعالم املرصي. اشتهرت يف ادوار الفتاة الرقيقة، 
الجميلة العاطفية، املغلوب عىل امرها. من افالمها 

"العذراء والشعر االبيض".

12+13+14+1+12+4 =  مدينة سعودية
8+3+16+12+2 =  عملة عربية

5+10+9+11 =  مركز الرشطة
6+7+15+8 =  ورم غري خبيث

حدث يف مثل هذا الشهر 
يدخلون  العثامنيون   :1571 ايار 
مع  دامية  معركة  بعد  موسكو 

الروس ويرضمون النار فيها.  

عن  كوبا  استقالل   :1902 ايار 
االمريكية  املتحدة  الواليات 

واعالن الجمهورية.

الغاء عقوبة االعدام  ايار 1921: 

يف السويد.

مرتو  اول  افتتاح   :1933 ايار 

انفاق يف اليابان يف مدينة اوساكا.

معلومات عامة
تابعة  ساموية  اجرام  الكواكب 
الشميس، تتلك جاذبية  للنظام 
تجذب  كرويا،  يجعل شكلها  ما 
لتنظيف  اجسام  من  حولها  ما 
ميزة  كوكب  لكل  مدارها. 
اىل  االقرب  عطارد  فريدة: 
اىل  االقرب  الزهرة  الشمس، 
بالكوكب  االرض  ُتعرف  االرض، 
بلونه  يتميز  واملريخ  االزرق 
الكواكب،  اكرب  املشرتي  االحمر، 
زحل اجملها، اورانوس له مجال 
االبعد  نبتون  قوي،  مغناطييس 
اصغرها  بلوتو  الشمس،  عن 

يعرف بالكوكب القزم. 

طرائف
لالديب  عجوز  سيدة  قالت 
لقد  فونتنيل:  دي  برنار  الفرنيس 

اقرتبنا انا وانت من عامنا املئة. 
اجابها برسعة خاطر: اسكتي لئال 

يسمعك املوت، يبدو انه نسينا.

  اقوال مأثورة
انني  حيايت  يف  نجاحي  "سبب 
كنت دامئا، يف كل يشء، متقدما 

ربع ساعة عن ساعة الصفر". 
 )االمريال نيلسون( 

 SU DO KU SU DO KU

3 1 7
6 5

4 9 2
6 9 7 8

5
7
1 7 6

4 2 5 1
8 2 3

Sudoku مستوى صعب 

8 5 3 4
6 5 7 8

4 6 2 5
9 3 7 4 8

4 9 1
5 7 1 3
3 6 2 1 5

7 5 6 9
1 9 7

Sudoku مستوى سهل

6 8 3
1 5

5 8 7
8 1 6

4 2 9
6 8 4 2

9 2 5 8
2 7

5 3 9

Sudoku مستوى وسط

مستوى وسطمستوى صعب

حلول العدد43 
9 7 8 5 1 4 2 3 6
6 5 4 3 2 8 7 9 1
2 1 3 9 6 7 8 5 4
7 2 5 4 8 6 9 1 3
8 3 1 2 5 9 4 6 7
4 6 9 7 3 1 5 2 8
1 4 7 6 9 2 3 8 5
5 9 6 8 7 3 1 4 2
3 8 2 1 4 5 6 7 9

Sudoku حل مستوى صعب 

8 7 5 2 3 4 9 1 6
9 4 6 1 5 7 8 3 2
2 3 1 9 8 6 4 5 7
1 5 9 8 2 3 7 6 4
6 8 7 4 1 5 3 2 9
4 2 3 6 7 9 1 8 5
5 6 8 7 9 1 2 4 3
7 1 4 3 6 2 5 9 8
3 9 2 5 4 8 6 7 1

Sudoku حل مستوى وسط

6 8 3 5 7 4 9 1 2
5 4 1 9 2 3 7 6 8
9 7 2 1 8 6 3 5 4
7 3 9 4 6 2 5 8 1
1 6 4 8 5 9 2 7 3
8 2 5 7 3 1 4 9 6
2 5 7 6 4 8 1 3 9
4 9 8 3 1 5 6 2 7
3 1 6 2 9 7 8 4 5

Sudoku حل مستوى سهل
 SU DO KU حل

مستوى سهلمستوى وسطمستوى صعب

عموديا
-1 صالح ذو الفقار – صك -2 خورفكان – فيينا -3 رز – ي ي – 
داجية – صور -4 عف – مرلني – فلفل -5 اسد – مليخ – ابوح 

-6 لورسن – هاسيك – همس -7 رت – محتال – فتان -8 وشاية – 
غدره – صل -9 شيلم – ماين – اجنبي -10 سوسة – االيام -11 ممر 

– ين – قلم -12 زرادشت – الرباميل -13 حّوم – رامي عياش – بح 
-14 لجان – نوك – رس – يال -15 تولوز – كولومبو 

 افقيا
-1 صخرة الروشة – زحلة -2 لوز – سوتيش – مروج -3 آر – عدس 
– الحاممات -4 حفيف – رميم – رد – نو -5 ذيك – منحة – رش -6 
وا – مل – مونتانو -7 اندريه اغايس – موز -8 الخالدية – ايك -9 
فيجي – رن – قلع -10 يناكفه – البريو -11 آفة – بيت – املراسل 
-12 ري – فو – الجأ – اش -13 يصلحهن – نيام – يم -14 صنوف 

– صبا – يباب -15 كارلوس سليم الحلو 

حل كلمات متقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
-1 اتنا -2 اخناتون -3 تقاعس 

-4 تيكال -5 حرشجة -6 قرطاجة 
-7 منكب -8 سهْيل -9 بلوفديف 

-10 عذاب -11 املرجان -12 رزمة 
-13 غلطة -14 الصبابة -15 التيرب 

-16 نضارة 

إلدريد غريغوري بيك

السكة  بتسوى  بنيسان  الشتوي 
والفدان

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
بيورن بورغ

مستوى سهل

اللعبة  شروط 
هذه الشبكة أو الشبكات مكّونة من 9 مربعات كبرية 

وكل مربع كبري مقّسم اىل 9 خانات صغرية. 
ضمن   9 اىل   1 من  األرقام  وضع  اللعبة  رشوط  من 
الرقم يف كل مربع كبري ويف  الخانات بحيث ال يتكرر 

كل خط أفقي أو عمودي.  
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مناسبتان تبعثان عىل البحث يف وضع االعالم وتأثريه يف 
الرابعة  باملناسبة  تتعلق  االوىل  مستوياته:  بكل  واقعنا 
لتوقيع ميثاق الرشف االعالمي بالتعاون مع االمم املتحدة 
واالتحاد االورويب. اما الثانية وهي االهم وقوع االعالم دامئا 
موقع امُلتهم بتأجيج االزمات وشحن النفوس او باالبتذال 
الرخيص. اعالميون كرث من منابر متنوعة يقولون ـ وهم 
والشحن  بالتوتر  لهم  ان ال عالقة  ـ  محقون وصادقون 
الذي يسود لبنان خالل االزمات السياسية املتكررة، او 
الرتب  سلسلة  اقرار  وآخرها  الحوارية،  االستعصاءات 
يصنع  َمن  ألن  االنتخاب،  قانون  ثم  ومتويلها  والرواتب 
التأزم هو الواقع السيايس املهووس مبا يسمى "املصادر". 
وألن االمر هكذا، ُشكك يف االعالم عىل الدوام او اُتهم بأنه 
اوقع البلد اسري املناكفات والنزاعات وحّوله اىل منصات، 
جراء مجانبته الحياد، او قْل سقوطه عن غري قصد يف فخ 

الشحن والتحشيد لهذا الرأي او ذاك.      
الدوام،  االعالمي عىل  الواقع  انكشف عنه  الذي  املأزق 
سببه كان يف ان الغلبة منا ما زالت رهينة مجتمع يحمل 
عددا من االمراض، وليس لديها ُمثل اعتبارية، وهي تقدم 
الهواجس عىل املواطنة، والغرائز عىل العقل.  لذا ال غرابة 
يف ان نقع عىل بعض من يعمل يف الوسط االعالمي ممن 
ارتضوا ان يكونوا الضمري املسترت لهذه الشائعة او تلك 
االزمة، بدال من ان يكون موقعهم ودورهم وواجباتهم 
املهنية تحتم عليهم ان يكونوا القلم املستقيم وصوت 
التنبيه  يف  الصادق  والتعبري  الشفافة،  والصورة  الحق 
العام من االطالع عىل  الرأي  اىل االزمات، حتى يتمكن 
الحقائق التي ال ميكن ان يكشفها اال االعالم االستقصايئ. 
واذا كانت املصادر مرشوعة، اال ان رشعيتها تبقى مقيدة 
بقيمة املعلومة وخطورتها ومنافعها الوطنية، وال يصح 
ان يحولها البعض اىل منصة تنطلق منها عبارات التهويل 

والرتهيب النفيس وترويج الربوباغندا املضللة.
التصويب عىل هذه املشكلة املستمرة ال يرمي يف حال 
نرشات  اىل  االعالم  تحول  اىل  الدعوة  اىل  االحوال  من 
وكراسات جامدة، بقدر ما هو دعوة اىل التفكر اكرث فاكرث 
يف ما نزرعه اآلن، ألن الحصدة هم ابناؤنا واحفادنا. وهذا 

لن يكون اال بالتجرؤ عىل الذات لتعيني مكامن الخلل 
عىل  شاهدا  يكون  ان  االصلية  االعالم  مهمة  واالخطار. 
التاريخ واملرحلة ووقوعاتهام، وعىل االعالميني ان يكونوا 

شهودا امام الرأي العام.
االعالم بشكل عام هو اكرث الوسائل مامرسة لسلطة الكلمة 
والصورة. لذا فهو معني باعادة تعريف نفسه انطالقا من 
واالعالميون  عليه.  ووقعوا  ارتضوه  الذي  الرشف  ميثاق 
معنيون بتحديث مهنتهم وتطويرها، ومن بني االقرتاحات 
اضافة  سؤال اىل االسئلة الخمسة املكونة للخرب اال وهو: 
الحياد  الذي يضمن حيزا من  االمر  الخرب؟".  "ما معنى 
يحمي املهنة، ويحمي ايضا ما نخشاه يف االمن والسياسة 
واالقتصاد واالجتامع. البداية تكون باعتبار القانون هو 
الناظم، وتطبيقه ليس تهميشاً للحرية بل ضامنا لها، حتى 
ال متيس الحرية املتفلتة من الضوابط القانونية واالخالقية 
وتربير  الناس وخصوصياتهم،  كرامات  انتهاك  اىل  سبيال 
االبتذال باعتباره وجها من وجوه الحرية، وهذا ما تنبهت 
له الدول االكرث رقيا ودميوقراطية منا، فأوجدت مدونات 
سلوك كإطار عام، وجعلت القانون مرجعية، اذ ال وجود 

ملحاكم املطبوعات فيها، فلنسع لنكون اسوة بها.
اما ان يكون تعرث ميثاق الرشف االعالمي حقيقة، فهذا 
من باب تحصيل الحاصل. السبب اننا مزجنا بني التاريخ 
وبني التحليل، وتناولنا قضايا الخارج لكن من باب تحويله 
اىل ُمّيرس وراع. وليس نقيصة العودة اىل التزام القوانني 
العرصية يف القضايا التي متس االمن الوطني واالقتصادي 
من  دميوقراطية  اعرق  لسنا  اننا  فحسبي  واالجتامعي، 
الواليات املتحدة خالل حرب الخليج املعروفة بـ"عاصفة 
الصحراء"، وال خالل اعتداءات 11 ايلول. وليس بطولة 
فهذا  لالثارة،  باب  اىل  والدين  الجنس  قضايا  تحويل 

مدعاة للخجل.

اإلعالم واملأزق

رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل




