
اللواء عّباس إبراهيم 
في العيد 73 لألمن العام:

• األمن العام هو املعبر اإلجباري لعودة النازحني 

• الرئيس عون أعطى غطاء معنويًا غير مسبوق لألجهزة األمنية 

• اإلرهاب التكفيري تراجع وما يواجهنا هو التجّسس اإلسرائيلي 

قوافل العودة الطوعية إلى الداخل السوري

منير معاصري: فقدان الهوية أزمة الفن اللبناني 
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الكتل النيابية: ماذا ستفعل في برملان 2018؟

األمن العام اإللكتروني يتصّدى للجرائم السيبرانية

وسام جوقة الشرف 
على صدر األمن العام

السفير السوري:
الحل يبدأ بنتائج امليدان



في هذا العدد

ما من يشء مربك بقدر ان يحتفل املرء بعيده. فكرة االحتفال بالذات مسألة لها طابع انساين خصوصا وانها تحف 
بيشء من الرنجسية. لكن االمر يف املديرية العامة لالمن العام مختلف متاما. ذلك ان توجيهات املدير العام لالمن 
العام اللواء عباس ابراهيم كانت واضحة لجهة جعل املناسبة محطة زمنية لقراءة ما تحقق، والتبرص مليا يف ما 

هو آت وينبغي استباقه حفاظا عىل الدولة ومواطنيها واملقيمني عىل ارضها. 
يف املبدأ، قد يكون ميض العمر مدعاة للقلق من الكهولة والتعب، لكن يف االمن العام االمر مختلف. اذ ان العيد 
يف السابع والعرشين من آب يف كل عام يصبح محطة ملراجعة ما تحقق من خطط توزعت عىل االدارات، وقراءة 
الصواب لتوكيد املزيد منه، ومراجعة الخطأ الصالحه وتصويب مساره، متهيدا للتأسيس ملا هو افضل ويندرج يف 

تحسني رشوط بناء الدولة داخليا وخارجيا.
ال مبالغة القول ان االمن العام، بكل الصفات التي متتع بها او حملها: تحريني، جهاز، مصلحة.. اىل ان رسا عىل 
صفة مديرية عامة وكللت سياق املهامت التي نيطت به، يختزن حكاية لبنان الوطن. فهو قام يف قلب اعالن دولة 

لبنان، واضطلع بكل ما هو رضوري واسايس لحامية الدولة الوليدة يف عرشينات القرن املايض.
عىل مدى سني الجمهوريتني، مل يكن هناك من شاردة او واردة اال وعىل االمن العام تقييمها ومقاطعتها مع ما 
يحوزه من معلومات، ليقدم التقديرات واالقرتاحات املثىل سياسيا وامنيا واقتصاديا للسلطة التنفيذية، لهدف 

وحيد هو صون النظام اللبناين وما اتسم به من فرادة عىل مستويات الحرية والدميوقراطية والحق االنساين.
امران يطبعان مسار املديرية العامة لالمن العام:

املسار االول مؤسف، ويقصد هنا ان االمن العام مل يكن شبيه البلد يف محطات كثرية. عدم تشابههام ال يعني 
مقّسمة  تجعلها  قد  والتي  اليها  االيلة  السبل  كل  قطعت  املؤسسة  هذه  ان  هو  املقصود  واختالفهام.  تباينهام 
وموزعة الوالءات. فإنها مل ولن تكون مقرا ألي انقسام، وال ممرا ألي توتر يف الحاالت التي ينزلق فيها لبنان اىل 
نزاعات حادة، قبل ان يستعيد توازنه مدركا ان املغامرات السياسية هي اقرص الطرق اىل املوت املحقق. بذلك 

يكون االمن العام قيادة وضباطا ورتباء وافرادا امناء، صادقني يف قسمهم لله والوطن.
والخدمايت هاجسني  االمني  التطورين  القرار يف جعل  نتيجة  االرتياح  يبعث عىل  فإنه  السار،  الثاين  املسار  اما 
مستمرين لتأمني االستقرار للوطن واالمن للمواطن وكل مقيم عىل ارضه. لهذا يندر ان مير يوم وال تكون فيه 
قاعات التدريب تضج باملدربني واملتدربني وعىل املستويات كلها من دون استثناء لتعزير مهارات العسكريني.  
كام ان من عوامل االعتزاز التامثل مع القيم اللبنانية، لجهة التمسك بالحريات وحقوق االنسان واحرتامهام اىل 
ابعد الحدود وفق ما تنص عليه القوانني، مهام بلغت االلتباسات يف شأنها ألن هاجس املديرية والقيمني عليها 
كان دامئا يف اعتامد الكتاب، كتاب القانون الذي هو فيصل يف حل كل املشاكل يف البلد، عىل ما يردده تكرارا املدير 

العام. وان كان من تطور يجب ان يحصل يف هذا املجال، فهو يف اقرار قوانني جديدة قادرة عىل مواكبة العرص.
ان املديرية العامة لالمن العام، التي تحتفل بعيدها الثالث والسبعني يف 27 آب الجاري، لن تتواىن عن الدفاع 
عن لبنان كام عهدها اللبنانيون منذ تأسيسها، او عن تقديم الخدمات املتطورة والنوعية استنادا اىل الصالحيات 
املنوطة بها. وان قيادتها وضباطها ورتباءها وافرادها، يعاهدون اللبنانيني عىل الوفاء بقسمهم واداء واجباتهم يف 

شتى املجاالت من دون اي تردد ليبقى لبنان ويستعيد دوره الريادي. 

"االمن العام"

األمن العام ... حكاية وطن
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رئيس التحرير املسؤول
العميد منري عقيقي

مجلة شهرية 
تصدر عن املديرية العامة لألمن العام

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

للمؤسسات 300،000 ل.ل. 

رئيس شعبة مجلة االمن العام
 املالزم اإلداري حسام حيدر

majallasection@gmail.com الربيد االلكرتوين

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

هاتف: 01/382642  فاكس: 01/381629

االدارة
العنوان:املديرية العامة لالمن العام,

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

 01/425777 ext:1599 :فاكس

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

twitter@DGSG_Security

تنفيذ وإخراج
برنار كامل
عيل عوده

تصوير 
شعبة التصوير - مكتب شؤون االعالم

مجلة األمن العام
عيل فواز

الطباعة

اللواء عّباس إبراهيم 
في العيد 73 لألمن العام:

• األمن العام هو املعبر اإلجباري لعودة النازحني 
• الرئيس عون أعطى غطاء معنويًا غير مسبوق لألجهزة األمنية 

• اإلرهاب التكفيري تراجع وما يواجهنا هو التجّسس اإلسرائيلي 

قوافل العودة الطوعية إلى الداخل السوري

منير معاصري: فقدان الهوية ازمة الفن اللبناني 
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الكتل النيابية: ماذا ستفعل في برملان 2018؟

األمن العام اإللكتروني يتصّدى للجرائم السيبرانية

وسام فرنسي رفيع 
للواء عّباس إبراهيم

السفير السوري:
الحل يبدأ بنتائج امليدان

كيف يصنع قرار السياسة
الخارجية االميركية؟

دورات تدريب 
على مهارات القيادة والصفات

املدير العام لوزارة الصحة: 
الحديث عن الهدر مبالغ به

حسن الرفاعي 
يحرس الجمهورية ودستورها

ورش عمل 
الستعادة فرح الطفولة

االلياف الغذائية 
ضرورية لنظام صحي

منتخب لبنان في كرة السلة: 
حظوظنا في كأس العالم

ليست قليلة

تسلية

الى العدد املقبل

سّر تأخير تأليف الحكومة 
دستوري أم سياسي أم تقليد؟

تكتل لبنان القوي: 
نستمر في دعم العهد 

ورئيس الجمهورية

وزير شؤون مكافحة الفساد: 
ننتظر مجلس النواب

عدنان منصور: لبنان معني 
برفض "صفقة القرن"

القناصل الفخريون ما هي 
مهماتهم وصالحياتهم 

وماذا يفعلون؟

اوروبا امام ازمة هجرة 
ولجوء يصعب حلها

اثيوبيا واريتريا نحو طي 
صفحات الدم

تدشني الدائرة الثانية في البقاع 
ومركز بعلبك االقليمي

آب 2018 عدد 59 السنة الخامسة 
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"جردة العام" مع اللواء عباس إبراهيم في العيد 73 لألمن العام:
• الدعم الدولي للمديرية عّزز قدراتنا وبتنا من الدول املقّدرة

• العودة الطوعية مستمرة ونرحب بأي مبادرة روسية
• الجيش واألمن العام أغلقا املعابر غير الشرعية

• شهران على تكليف الحريري مهلة طبيعية

حاوره:  العميد منير عقيقي 
             وجورج شاهني

يعّيد االمن العام يف 27 آب الجاري 

عيده الثالث والسبعني منذ التأسيس 

احيائه  منذ  والسادس   ،)1945(

العام 2013 يف مرحلة هي االدق يف 

يرصد  العامل  واملنطقة.  لبنان  تاريخ 

بعدما وضع  لبنان  يف  يجري  ما  كل 

تحت املجهر عىل اكرث من مستوى، 

ويف اكرث من قطاع ومجال. مع ذلك 

يأيت العيد يف ظل الشعار الذي رفعه 

املدير العام لالمن العام اللواء عباس 

ابراهيم لسنة يف عمر املؤسسة هو 

وعىل  والتطوير".  التحديث  "عام 

اللواء  يجري  العادة كل سنة  جاري 

جردة  العام"  "االمن  عرب  ابراهيم 

ناهيك مبلفات  او يوشك،  ما تحقق 

امنية وسياسية متشعبة

عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  اكد 
املستوى  عىل  له  خططنا  "ما  ان  ابراهيم 
املراكز  وانشاء  والتخطيط  والتدريب  االداري 
يف املديرية ماض كام هو محدد"، كاشفا عن 
املراكز.  من  لعدد  االساس  الحجر  قرب وضع 
الئحة  عىل  "باتت  املديرية  ان  اىل  ولفت 
وهي  الدويل،  بالتقدير  تحظى  التي  االجهزة 
التي  واملتطورة  القيمة  املساعدات  مبعث 
عن  وكشف  اليومي".  عملنا  يف  نستخدمها 
العليا  املفوضية  مع  مشرتكة  لجان  تشكيل 

لشؤون الالجئني لتسجيل النازحني الراغبني يف 
العودة وتنظيم قوافل العودة الطوعية، مشريا 
الدولية.  املنظمة  مع  العالقات  تحسن  اىل 
استعداد  مؤكدا  الروسية،  باملبادرة  ورحب 
اعادة  يريد  من  مع  للتعاون  العام  االمن 
النازحني "ألن االمن العام هو املعرب االجباري 
للعودة". واكد ان "املعابر غري الرشعية باتت 
تحت مراقبة الجيش ودورياته، وكذلك املعابر 
الرشعية تحت ادارتنا". وبعدما اكد ان مكافحة 
االرهاب مستمرة، قال ان "االرهابيني افتقدوا 
عرسال  يف  الجرود  تطهري  بعد  القوة  مصادر 
االرهابية  االعامل  الحياء  ومحاوالتهم  والقاع 
الرئيس  تكليف  املراقبة". والحظ مهلة  تحت 
تزال  "ال  الحكومة  تأليف  الحريري  سعد 
طبيعية"، مشريا اىل ان "حكومة وحدة وطنية 
سوى  يعززه  ال  الذي  االمني  االستقرار  تعزز 

االمن االقتصادي واالجتامعي والسيايس".  
وهنا نص الحوار:

يف  العام  لالمن  العامة  املديرية  حققت   ■
من  اكرث  عىل  متقدمة  خطوات   2018 العام 
مستوى. هل انتم راضون عام انجز اىل اليوم؟ 

وما هي العالمة الفارقة يف مسرية العام؟
ينته  مل  الذي  العام،  هذا  يف  انجز  ما  كل   □
طاملا  املوضوعة.  الخطة  من ضمن  هو  بعد، 
ارغب  ال  منه،  االول  النصف  يف  زلنا  ما  اننا 
يف الحديث عن انجازات. االعامل التي قررنا 
القيام بها ما زالت مستمرة، ومن بني ما هو 
متوقع سيكون الرشوع يف بناء مركز الطيونة 
كمركز اقليمي للضاحية الجنوبية. اما الحديث 
مبنى  تدشني  اىل  فريدين  الفارقة  العالمة  عن 
االمن العام يف محافظة بعلبك –الهرمل. هذه 
املشاريع.  هذه  مثل  اىل  املتعطشة  املنطقة 
الدولة غائبة بشكل شبه كيل عن امنائها. ما 
امتناه ان يكون افتتاح هذا املركز باكورة عودة 
الدولة امنائيا اليها. ما اعتقده صادقا ان هذا 
يف  شيدت  التي  املراكز  اهم  من  هو  املركز 
عهدي. لهذا االعتقاد ما يربره، ولنعط كل ذي 
العام  املدير  السيد  فاللواء جميل  حق حقه. 
السابق لالمن العام ابلغني انه عندما انىشء 
اىل  بعلبك كان يشبه  القديم يف سوق  املركز 
الدجاج"، قبل ان نبني املركز  حد بعيد "قن 

الجديد الذي تحول اىل دائرة مستقلة بكل 

املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم.

مقابلة

نحن على الئحة االجهزة التي 
تحظى بالتقدير الدولي

قريبا سنضع الحجر االساس 
الطيونة ملبنى 
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ان  امكانها  بات يف  للكلمة من معنى.  ما 
وانسياب،  بسهولة  للمواطنني خدمات  تؤمن 
الدولة  خريطة  رسم  اعادت  انها  اىل  اضافة 
مبعناها  اليها  عادت  والتي  املنطقة  هذه  يف 
العسكري  معناها  بحسب  وليس  االمنايئ 

والبولييس.
       

■ تحدثت عن الدولة ودورها يف بعلبك كأنها 
مل تكن موجودة من قبل. ما هو الدور الذي 
الدولة  عن  صورة  العطاء  العام  االمن  يلعبه 

القريبة من ابنائها؟
□ كان ابن بعلبك كلام احتاج اىل جواز سفر 
واذا  اىل زحلة.  التوجه  عليه  اقامة،  بطاقة  او 
لكن  بريوت.  اىل  التوجه  عليه  مستعجال  كان 
بافتتاح هذا املركز نكون قد اتينا بالدولة اىل 
املواطن وليس العكس. يف كل الحاالت علينا 
ان ال ننىس ان لالمن العام دورا سياسيا وامنيا 
لدى  الطأمنينة  يعزز  واقتصاديا،  واجتامعيا 
ما  العام  االمن  دور  يتجاوز  بذلك  املواطنني. 
يعتقده الناس من فكر بولييس او امني حيث 
وامنائيا عدا عن  ويلعب دورا خدماتيا  يوجد 
بهذا  السياسية.  القوى  بني  التوفيق  مهمة 
املعنى ميكن ان يوفر املركز مظلة شاملة لهذه 
املنطقة ويعيد اىل الدولة وجهها الحسن بدال 

من الوجه البولييس والرشطي.

يف  دورا  العام  االمن  يلعب  ان  ميكن  هل   ■
املصالحات التي تحتاج اليها قرى البقاع؟

بعلبك  مركز  افتتاح  حفل  اىل  الطريق  يف   □
االقليمي، زرت بلدة النبي شيت لتفقد اعامل 
اعضاء  والتقيت  فيها،  للمديرية  مركز  انشاء 
رسعني  بلدة  عن  وممثلني  بلديتها  مجلس 
البلدة التي شهدت اشكاالت عائلية اخريا راح 
من  الجرحى  من  وعدد  قتىل  ثالثة  ضحيتها 
والتقيت  زرت رسعني  اللقاء  نهاية  يف  ابنائها. 
وكيفية  املصالحة  شؤون  يف  وبحثنا  اهاليها 
كل  وضعت  املناسبة،  يف  االمام.  اىل  دفعها 
اننا  اليهم  وابلغت  االهايل  ترصف  يف  قدرايت 
جاهزون ألي دور ومهمة. انتهى اللقاء برسم 
الحاجات  بعض  تؤمن  قد  طريق  خريطة 
وتأمني  االهايل  بني  النظر  وجهات  لتقريب 
يفخر  التي  البلدة  ان  قاعدة  عىل  املصالحة 
قتىل  فيها  يقع  ان  بشهدائهم ممنوع  ابناؤها 
فعلت  معادلة  وهي  داخلية.  نتيجة خالفات 
الله  شاء  وان  والقلوب،  عقولهم  يف  فعلها 

ستكون هناك مصالحة قريبا.
      

تعيش  اخرى  مناطق  مثة  ان  تعتقد  هل   ■
بعلبك  تعيشها  التي  االستثنائية  الظروف 

وتحتاج اىل ما تحتاج اليه من امناء؟
تتحول  ان  والهرمل  بعلبك  اليه  تحتاج  ما   □

اىل محافظة اقرت عىل الورق، وما نحتاج اليه 
هو بناء لهذه املحافظة مثة خالف عىل موقعه 
نتيجة متسك البعض بهذا املوقع او ذاك. ورغم 
تربع بعض االهايل بارض صالحة للبناء، مل يتم 
ما  حول  البحث  نتيجة  موقعها  عىل  التوافق 
سيكون يف محيطها من عمران وازدهار وتغيري 
يف اسعار االرايض. لذلك اقرتحت عىل السلطة 
انه  اعتقد  للبناء  جديدا  موقعا  السياسية 
الجميع وسيبت يف وقت  سيكون مقبوال من 
عىل  يبعث  املحافظة  قيام  ان  ذلك  قريب. 
يف  واالستقرار  واالمناء  االطمئنان  من  املزيد 
املدينة ومحيطها. ان سئلت عن وجود مناطق 
اىل  االنظار  يب  تتجه  والهرمل  ببعلبك  شبيهة 
مناطق اخرى وعكار. فهي يف حاجة اىل التفاتة 
مشاريع  اىل  حاجتها  اىل  الجميع.  من  كبرية 
االدىن.  حده  يف  متوافر  هو  ما  هناك  امنائية 
مراكز االمن العام فيها موجودة عىل مساحتها 
ننَس  وان  البنائها.  الخدمات  وتوفر  الشاسعة 
املدين  واملجتمع  بلدياتها  قدمته  ما  ننىس  ال 
والدعم  املراكز  هذه  النشاء  تسهيالت  من 
الفرتة  اقمنا يف  العام كاف.  الذي يلقاه االمن 
االخرية مركزا يف املنية يوفر بخدماته ما يحتاج 
يقني  عىل  وانا  كاملة،  املنطقة  سكان  اليه 
املراكز.  من  مزيد  اىل  حاجة  يف  ليست  بأنها 
ال تفوتني االشارة اىل بدء تنفيذ بناء املرحلة 

الثانية من مركز امن عام العبودية الحدودي 
بفضل بعض الهبات من بعض الدول الصديقة 
منه  جزء  بني  الكويت.  دولة  مقدمها  ويف 
اضافية  كويتية  بهبة  قريبا  البناء  وسنستكمل 

عرب مجلس االمناء واالعامر.
      

الجديدة كام  املراكز  بناء  انتهيتم من  ■ هل 
هي مقررة ام ان هناك املزيد بعد؟

□ ال مل تنته الخطة بعد. مثة مراكز قيد االنشاء 
النبطية  اخريا  قصدت  لبنان.  مساحة  عىل 
لتفقد بناء املركز االقليمي الجديد وهو مركز 
الجديدين.  وبعلبك  الجديدة  مبركزي  شبيه 
قريبا سنضع الحجر االساس ملبنى الطيونة يف 
الضاحية لتقاسم الخدمات التي يقدمها مركز 
برج الرباجنة اىل نحو 800 الف مواطن، وهو 
من ثالث غرف آيلة اىل السقوط.  اخريا وفرنا 
خالل  ندشنه  ان  امتناه  وما  والتمويل  االرض 

عام ونصف عام. وبالتعاون مع بلدية الدامور 
بناء مركز  افتتحنا مركزها، ونعمل حاليا عىل 
قانا ليكون بديال من مركز صور الذي ال يليق 
من  بعدد  االتصال  تم  وقد  املنطقة،  بابناء 
فعالياتها واملتمولني من اجل بنائه بعد توفري 

املوقع وهم سيتكفلون بالباقي.  

لتطوير  املوضوعة  الخطط  اصبحت  اين   ■
القدرات البرشية والتقنية للمديرية ومن اجل 
التجهيز والتأهيل والتطويع والتدريب، ان يف 

الداخل او الخارج؟
□ بالنسبة اىل ملف التطويع نحن يف انتظار 
ومشاريع  خطط  لدينا  الجديدة.  الحكومة 
تطويع جديدة، بعضها ادرج يف جدول اعامل 
يف  بتها  وننتظر  الوزراء  ملجلس  جلسة  آخر 
تأليفها  بعد  الجديدة  الحكومة  اوىل جلسات 

التدريب،  مستوى  عىل  اما  الله.  شاء  ان 

تسجيل النازحني 
للعودة الطوعية مستمر 

باعداد مرتفعة

للتعاون  مستعدون 
مع اي جهة لتخفيف عبء 

النزوح عن لبنان

يحاوره 
الزميالن العميد 
منري عقيقي 
وجورج شاهني.

رحالت العودة اىل 
سوريا بدأت جديا 

واعدنا نحو 5000 نازح.
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فكل ما هو يف الداخل قائم، وميكن القول 
انه مستمر يف الخارج ايضا من دون انقطاع. 
تعرض  زالت  وما  عرضت  الصديقة  الدول 
علينا املزيد من الدورات التدريبية، وهو امر 
يربمج سنويا لتغطية اشهر السنة كاملة. حاليا 
الذين  والعنارص  الضباط  من  العديد  لدينا 
يف  وتحديدا  الخارج  يف  للتدريب  يخضعون 
الدول االوروبية، وهناك العديد من املدربني 
يقومون  الذين  واالوسرتاليني  االوروبيني 
اىل  االنتقال  كلفة  لتقليص  لبنان  يف  باملهمة 
الوحيد  فهو  التجهيز  موضوع  اما  الخارج. 
فان  برصاحة  املالية.  بالعوائق  يصطدم  الذي 
معظم تجهيزاتنا نوفرها من خالل الهبات من 
اىل  بالنظر  يوما  تقرص  مل  دول  ومثة  الخارج، 
ثقتها بحسن االدارة وكيفية مواجهتنا لالرهاب. 
تحظى  التي  االجهزة  الئحة  عىل  بتنا  فنحن 
املساعدات  مبعث  وهي  الدويل،  بالتقدير 
عملنا  يف  نستخدمها  التي  واملتطورة  القيمة 
اننا يف موضوع  اليومي. لذلك ميكنني القول، 
اىل  وصوال  متقدمة  مرحلة  بلغنا  التجهيزات 
الحديث مع مرجعيات دولية من اجل انشاء 
الحريري  رفيق  مطار  يف   "e-gate"الـ مرشوع 
الدويل بعدما تعذر عىل الدولة متويله، واعتقد 

ان العام املقبل سيشهد عىل اطالقه كامال.

مع  التواصل  مهمة  فرتة  منذ  تسلمت   ■
ما  الجمهورية.  لرئيس  خاص  كموفد  دمشق 

هي هذه املهمة تحديدا وماذا تحقق منها؟
اعادة  عىل  بالعمل  محددة  املهمة  هذه   □
مع  التنسيق  خالل  من  سوريا  اىل  النازحني 
السلطات السورية املعنية واملنظامت الدولية 
العودة  لعملية  تسهيال  لبنان،  يف  املوجودة 
ميكن  ال  العودة  هذه  ديارهم.  اىل  الطوعية 
ان تتم من دون التواصل مع الدولة السورية 

لهؤالء  وامنة  طوعية  عودة  لتوفري  الرضورية 
اىل بلدهم.

      
العودة،  لخريطة  االساسية  البنود  هي  ما   ■
الخاصة  الروسية  املبادرة  مع  ستتكامل  وهل 

بعودة النازحني اىل اراضيهم؟
العملية  الرتجمة  الروسية يف طور  املبادرة   □
لكن  لبنان.  يف  املسؤولون  عليها  اّطلع  بعدما 
اجنبي  ألي  عودة  عملية  اي  ان  املؤكد  من 
اىل دولته يف العامل وليس اىل سوريا فحسب، 
وسواء كان نازحا، الجئا، زائرا او سائحا، فكل 
هو  اجباري  ممر  اىل  تقود  املعتمدة  اآلليات 
لدى  املوجودة  الصالحيات  العام.  االمن 
املديرية وما نص عليه القانون، يجعلها املمر 
نحن  لذا  العملية.  مثل هذه  النهاء  االجباري 
لتخفيف  جهة  اي  مع  للتعاون  مستعدون 
عبء النزوح عن لبنان، فاملبادرة سواء كانت 
االطار.  هذا  بها يف  مرحب  او خالفه،  روسية 

اىل  نفسه  الكالم  وساقول  ذلك،  اخفي  ال  انا 
االحزاب اللبنانية التي بادرت اىل تنظيم قوافل 
العودة من حزب الله او التيار الوطني الحر 
واملردة واي حزب لبناين آخر ميكن ان يساعد 
اجباريا  معرب  ال  النهاية  يف  املوضوع.  هذا  يف 
اللبنانية  الدولة  سوى  املشاريع  هذه  ملثل 

ممثلة باالمن العام.
      

التي  الحزبية  املبادرات  ■ مثة من يعتقد ان 
ضغطا  تشكل  قد  العودة  اجل  من  اطلقت 

سياسيا عىل هذا امللف؟ ما رأيك؟
□ انا تواصلت مع جميع االحزاب وخصوصا 
فهمته  وما  الخطوات،  هذه  اىل  بادر  من 
تقوم  ال  الدولة  ان  ما  مكان  يف  شعرت  انها 
طرف  من  فبادرت  االطار  هذا  يف  بواجباتها 
واحد. الدولة، وألكون اوضح، الحكومة ال تريد 
ان تتواصل مع السلطات السورية املعنية بهذا 
لذا  بها،  لنا  عالقة  ال  سياسية  السباب  امللف 
حاول كل حزب ان ميأل الفراغ عىل طريقته. يف 
كل االحوال، هذه االحزاب هي من مكونات 
الشعب اللبناين وهي التي قامت بدور ما يف 
النازحني يف  السوري واحتضان  النزوح  تنظيم 
اللبنانية فلرمبا  وقت مل تنظمه اجهزة الدولة 
يف  لكن  االستقبال.  غرار  عىل  العودة  تكون 
اىل  دخل  سوري  نازح  اي  فإن  نفسه  الوقت 
لبنان فإنه دخل عرب بوابة ومركز االمن العام 
يعني  ما  وهو  العام.  االمن  عرب  اال  يعود  وال 
وتقوم  الصالحيات  صاحبة  هي  املديرية  ان 

بدورها وفق القوانني املرعية االجراء.

العائدين  اي احصاء عن عدد  لديكم  ■ هل 
السوريني وما تبقى منهم يف لبنان؟

□ ال يستطيع احد ان يقوم مبثل هذا االحصاء، 
بطريقة  السوريني قد عادوا  االف  فقد يكون 

الحدود  عىل  اليومية  العبور  حركة  فردية. 
االحصاء  هذا  مبثل  تسمح  ال  سوريا  واىل  من 
الدقيق، وما استطيع قوله اننا نظمنا اىل اليوم 

عودة ما يقارب خمسة االف منهم. 

■ هل الحديث عن مليون ونصف مليون او 
اقل او اكرث بقليل هو رقم وهمي؟

□ ما اعتقده ان عدد النازحني املوجودين يف 
لبنان يقارب مليون و400 الف. يف تقديري ان 
عددا كبريا منهم قد غادر لبنان وقصدوا دوال 
الحالني،  كلتي  اىل سوريا. يف  او رجعوا  اخرى 
ما هو موجود عدد كبري وال يستهان به، وما 
اعتقده ان رحالت العودة للنازحني اىل سوريا 

بدأت وبطريقة جدية جدا. 

■ هل ما زالت عمليات تسلل النازحني خلسة 
قامئة يف اتجاه لبنان، ام انها ضبطت؟

□ ميكن القول ان هذه الظاهرة انحرست اىل 
حد بعيد وتكاد تكون معدومة وغري موجودة. 
علام انه يف االيام الطبيعية كانت هناك حاالت 
وبالعكس،  سوريا  اىل  لبنان  من  فردية  تسلل 
وخصوصا اولئك الذين ميتهنون التهريب وهي 
حاالت ما زالت موجودة. لكن التجارب علمتنا 
وقد  قبل،  من  تشددا  اكرث  واصبحنا  الكثري 
قبل.  من  اكرث  للحدود  مراقبة  وسائل  عززنا 
حتى املعابر غري الرشعية باتت تحت سيطرة 
وعيون الجيش ودورياته، وهو يقوم بواجباته 
املعابر غري  ما يسمى  الحدود وعىل كل  عىل 
او  للتهريب  املستخدمة  تلك  او  الرشعية 
للتسلل من االرايض اللبنانية واليها. اما املعابر 
الرشعية فهي مضبوطة بشكل طبيعي وتحت 

سيطرة االمن العام وبقية االجهزة االمنية.

ايجايب  دور  او  تحول  اي  ملست  هل   ■
يف  مساهمتكم  حيال  االممية  للمؤسسات 

تنظيم قوافل العودة الطوعية للنازحني؟
املفوضية  مع  االمور  ان  القول  استطيع   □
 )UNHCR( الالجئني  لشؤون  السامية 
ان اكشف  اريد هنا  بعيد.  استقامت اىل حد 
رسا ملجلة "االمن العام"، لقد شكلنا مجموعة 
االرايض  مجمل  عىل  املنظمة  مع  اللجان  من 
وتسجيل  النزوح  مبوضوع  لتعنى  اللبنانية 

اىل  العودة  يف  الراغبني  النازحني  اسامء 

عندما ينخرط كل االطراف 
الفاعلني في الحياة 

السياسية يتوفر االستقرار

البلدة التي تفخر 
بشهدائها ممنوع ان يقع 

فيها قتلى

توجه اللواء عباس ابراهيم اىل عسكريي االمن العام معايدا بالعيد 73 باآليت:
"اود ان اتوجه اىل عسكريي االمن العام من مختلف الرتب بالشكر العميق عىل الجهد 
كل  اىل  الكبري  الشكر  البلد.   يف  واالستقرار  االمن  عىل  للحفاظ  فيه  قاموا  الذي  الكبري 
الخدمات  افضل  وتقديم  االدارة  تطوير  عىل  واملثابرة  االداء  ومارس حسن  حافظ  من 
للمواطن واملقيم يف لبنان. قدمتم افضل مثال عن التجاوب مع حاجات الناس، وعرّبتم 
عن اكرب نسبة من االنضباط والتزام تنفيذ االوامر املعطاة من رأس املديرية وقيادتها. 
ابليتم حسنا يف  انجاز مهامتكم عىل اكمل وجه، ان عىل الصعيد االمني او عىل الصعيد 

االداري كام الخدمايت. 
كل عام وانتم يف خري واىل املزيد واملزيد من العطاءات لينعم هذا الشعب مبا يستحق".

معايدة عسكريي االمن العام: 
قّدمتم افضل مثال 

رسا  االمر  يعد  مل  هناك.  املعنية  والسلطات 
انه جار عىل قدم وساق وبشكل شبه يومي. 
جديدة  دفعة  انتقال  وفرنا  االخرية  الفرتة  يف 
منهم كان ميكن ان تصل اىل الف شخص لوال 

آنية  املغادرة السباب  فارجأ  تردد  بعضهم  ان 
عمليات  يقارب 660 شخصا.  ما  منهم  فغادر 
وباعداد  مستمرة  العودة  اجل  من  التسجيل 
مرتفعة، وهي عملية مستمرة تنتظر الرتتيبات 

مرحلة االمان تحتاج اىل استقرار اقتصادي وسيايس وعودة املؤسسات.
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تجاوبا من  اكرث  اصبحت  فاملنظمة  سوريا، 
ذي قبل اىل حد كبري.

■ ما هو السبب الذي ادى اىل اعطاء انطباع 
بأن املفوضية ضد عودة للنازحني؟

او  السلبي  باملنظور  يقاس  ال  املوضوع   □
تطرحها  كانت  التي  االسئلة  مناذج  االيجايب. 
العودة،  يف  الراغبني  النازحني  عىل  املنظمة 
شكلها  يف  النازحني  بعض  حفيظة  اثارت 
فلجأوا  منهم،  البعض  واخافت  ومضمونها 
مخاوفهم  عن  ليعرّبوا  االمنية  املراجع  اىل 
املنظمة ال ترغب يف عودتهم اىل سوريا.  بأن 
وقعت االزمة واعتقد ان االمور سّويت اليوم 
الخارجية  وزارة  امام  املسألة  توضيح  وتم 
واملديرية العامة لالمن العام وعادت العالقات 

اىل طبيعتها مع املنظمة.

■ بعدما كرست املديرية العامة لالمن العام 
ما سّمي "االمن االستباقي"، هل طرأ اي تطور 
عىل هذه املعادلة يف مجال مكافحة االرهاب 

واالعامل التخريبية؟
االرهاب  مبكافحة  معنيون  نحن  نعم،   □
والتجسس، ليس عىل مستوى لبنان فحسب، 
امر  وهو  والعامل.  املنطقة  مستوى  عىل  امنا 
بات اىل انحسار. االرهاب مبفهومه السائد يف 
السنوات االخرية، اي االرهاب التكفريي، بات 
شبه معدوم يف لبنان كام يف بقية دول العامل. 
التجسس  موضوع  هو  يواجهنا  ما  ان  يبقى 
الذي له عالقة بارسائيل، وهذا ال يعني اننا ال 
نوقف من وقت آلخر خاليا ما زالت موجودة 
تزل  ال  وهي  للتحرك  وتستعد  وتخطط 
موجودة يف الداخل. ميكن ان تكون امكاناتها 
باعامل  القيام  عن  عاجزة  باتت  اللوجستية 
ارهابية ولو محدودة، لكن محاوالتها ما زالت 
القيام  اثناء  العديد منهم يف  اوقفنا  مستمرة. 
التي  اللوجستية  الوسائل  لتجميع  مبحاوالت 
ميكن ان تساعدها للقيام باعامل ارهابية. عىل 
مستوى التجسس االرسائييل وغريه التوقيفات 
نكن  ومل  احدهم  اوقفنا  ايام  قبل  مستمرة. 
احدى  تّدع  مل  ولو  االمر.  عن  االعالن  ننوي 
املنظامت اننا اوقفنا هذا الرجل عىل "خلفية 
ملا  مارونية"،   - "ارامية  انها  وقيل  مذهبية" 

توجه اللواء عباس ابراهيم اىل ارسة  مجلة "االمن العام" يف عيدها الخامس بالقول:
املديرية  رحم  من  خرجت  التي  العائلة  هذه  بأن  االعرتاف  اود  الخامس  عيدكم  "يف 
العام. عكست عىل صفحاتها  لالمن  العامة  املديرية  عائلة  الصالح يف  االبن  اال  تكن  مل 
لدينا  ليس  املديرية.  به يف هذه  نقوم  ما  كل  ونقية  وشفافة  واضحة ورصيحة  بصورة 
ما دون ذلك  العام، وكل  الدولة ومسارها  بارسار  تتصل  التي  تلك  ما عدا  كثرية  ارسار 

كانت مجلتكم تعكس الصورة الحقيقية الداء املديرية بشكل عام".

والى "االمن العام": 
الصورة الحقيقية الداء املديرية

منعا  توضيحيا  بيانا  واصدرنا  املوضوع  اثرنا 
االرهابيني  نثري  ان  نريد  ال  نحن  التباس.  ألي 
يف  البلبلة  من  جو  خلق  نريد  وال  والعمالء 
البلد، علام ان مالحقة املخلني باالمن مستمرة 

ولن يوقفها احد.

من  لبنان  يف  انتقلنا  اننا  القول  ميكن  هل   ■
مرحلة االمن اىل مرحلة االمان؟

اردتم  واذا  شاملة،  كلمة  امان  كلمة  ان   □
ميكن القول ان "االمن الرُشطي" او "البولييس" 
جدا.  متقدمة  مراحل  يف  اصبح  نسميه،  كام 
ما  دولة  يف  واالستقرار  باالمان  لننعم  لكن، 
هناك الكثري من العوامل التي يجب توافرها. 
بالتأكيد ليست العوامل البوليسية هي االساس 
لبلوغ مرحلة االمان. هذه املرحلة تحتاج اىل 
ان  ويجب  والسيايس  االقتصادي  االستقرار 
تعود املؤسسات الدستورية اىل القيام بدورتها 
الطبيعية، لنستحق ان نقول اننا يف امان. اما 
الحديث عن منسوب االمن فهو بات مرتفعا، 
الذي يحتاج  وهذا االمن هو جزء من االمان 

اىل كل هذه العوامل مجتمعة.

الشبكات  حال  هي  كيف  املعنى  بهذا   ■
االرهابية اليوم؟

القواعد  رضب  بعد  انه  قلت،  ان  سبق   □
الخلفية العسكرية لهؤالء االرهابيني يف جرود 
بعدما  التنفيذية،  قدراتهم  تراجعت  عرسال 
كل  لهم  تؤمن  كانت  التي  القواعد  خرسوا 
اشكال الدعم للقيام بعمليات امنية وارهابية 
يف  انحسار  اىل  العمليات  هذه  البلد.  داخل 
العامل، فكيف الحال يف لبنان وهو الذي كان 
االقل تأثرا بهذه املوجة التي اجتاحت معظم 
الذي  الدؤوب  العمل  نتيجة  وذلك  الدول 

قامت به االجهزة االمنية والجيش اللبناين.
 

تحول  التي  التعقيدات  تقرأ  كيف  سياسيا   ■
دون تشكيل الحكومة العتيدة اىل اليوم؟

فهي  السياسة  يف  كثريا  الحديث  اريد  ال   □
عىل  شهرين  مرور  بعد  لكن  مهمتي.  ليست 
الحريري مهمة تشكيل  الرئيس  تكليف دولة 
طبيعية  مهلة  زالت  ما  انها  اعتقد  الحكومة 
من اجل والدة الحكومات يف لبنان. اذا عدنا 

اىل الوراء نرى ان تشكيلها سابقا استغرق مهال 
اطول بكثري. تشكيل حكومة دولة الرئيس متام 
امثلة  وهناك  شهرا  عرش  احد  استغرق  سالم 
كثرية ما زالت يف الذاكرة، ولذلك اقول اننا ما 
ان  نتمنى  نحن  الطبيعية.  املهلة  ضمن  زلنا 
من  بدال  االمس  شكلت  قد  الحكومة  تكون 
الذي  السيايس  الواقع  هو  هذا  لكن  اليوم، 
نحرص  الذي  التنوع  لبنان.  يف  اليوم  نعيشه 
عليه يفرض احيانا عملية شد للحبال من جهة 
اىل جهة اخرى وتكون النتيجة الحتمية التأخري 
منطقيني،  لنكن  لبنان.  حكومات  تشكيل  يف 
االعالمية  الضغوط  كل  من  الرغم  عىل 
زلنا يف  ما  منه،  نعيش فصوال  الذي  والتهويل 

السياق الطبيعي لالمور.

■ ما هو الرس الكامن يف ان املأزق السيايس 
امني كام كان يحصل يف  اىل مأزق  يتحول  مل 
السابق، وهل تخىش اي تداعيات امنية نتيجة 

الخالفات السياسية؟
ننىس  ال  ان  علينا  الرس  هذا  عن  للكشف   □
انه ويف فرتة من الفرتات كان هناك مكونات 
من  استبعادها  تم  البلد  يف  وفاعلة  اساسية 
بعض الحكومات، وهو ما انعكس يومها عىل 
الوضع االمني. وكان هذا االمر سببا يف خلق 
بعض التداعيات التي دفعت جامهريها لتقوم 
باالمن.  االخالل  اىل  يومها  ادت  فعل  بردود 
املستقيلة،  السابقة  الحكومة  ان  اعتقد  لكن 
التي يعمل عىل تشكيلها، كانت حكومة  كام 
للكلمة.  الحقيقي  باملعنى  وطنية  وحدة 
فعندما ينخرط كل االطراف الفاعلني يف الحياة 
االمني  االستقرار  االستقرار.  يتوفر  السياسية 

وجه من وجوه االستقرار السيايس. 

■ اال تعتقد ان اللعب باالمن مل يعد العوبة 
يف يد السياسيني، ومل يعد اي سيايس قادرا عىل 

التحكم به؟
□ لقد تجاوزنا هذه املرحلة منذ مدة. وعي 
هذه  مثل  الستبعاد  اسايس  سبب  السياسيني 
الحاالت، وخصوصا انه مل يعد هناك اي مكّون 
انه  او  باالستفراد  او  بالظلم  يشعر  اسايس 
يف  املشاركة  دون  يحول  الذي  للعزل  معرض 

السلطة السياسية.

■ بعد شهرين ندخل السنة الثالثة من والية 
الرئيس ميشال عون، كيف تقّيم ما انجز؟

□ اعتقد ان الرئيس عون انجز الكثري خالل 
يف  انجز  ما  وتجاوز  املنرصمتني،  السنتني 
سنوات. استطيع القول انه انجز ما مل يصل 
القانون  االنتخاب.  قانون  واقصد  احد  اليه 
اساسه  عىل  االخرية  االنتخابات  جرت  الذي 
لبنان  ووضع  آخر،  اىل  واقع  من  لبنان  نقل 
ال  حصل  ما  الحقيقة.  التغيري  خريطة  عىل 
يعدو كونه خطوة يف مشوار االلف ميل. لكن 
ميكننا القول اننا بدأنا املشوار الذي سيؤدي 
لبنان،  تحديث  اىل  حني  بعد  ولو  الحقا 
الطائفية  القوقعة  حال  من  الخروج  واالهم 
اعتامد  وعنيت  نعيشها،  التي  واملذهبية 
القانون النسبي. هذا االمر يعد انجازا كبريا 
موازنة  اقرار  ان  اعتقد  كام  للعهد.  يسجل 
العام 2017 بعد اكرث من 12 سنة بال موازنة، 
انا لست يف  للعهد.  انجازا آخر يسجل  يعد 
وارد تعداد انجازات العهد امنا اعتقد ان ما 
انجزه الرئيس عون تجاوز ما انجز يف عرشات 

السنوات اىل الوراء.
     

لالمن  الجمهورية  رئيس  قدمه  الذي  ما   ■
واالجهزة العسكرية واالمنية؟

قائدا  الجمهورية  رئيس  يكون  ان  يكفي   □
الخربة  من  له  ما  ولديه  للجيش  سابقا 
امني  مسؤول  كل  ليشعر  العسكرية، 
جزء  هو  الجمهورية  رئيس  ان  وعسكري 
هذه  اليها.  ينتمي  التي  املؤسسة  هذه  من 
الكبري  املعنوي  الدعم  تعطي  املعطيات 
اكمل  عىل  بواجباتهم  للقيام  للعسكريني 
اعطى  عون  العامد  ان  اقول  لذلك  وجه. 
االمنية  لالجهزة  مسبوق  غري  معنويا  غطاء 
نراه  ان  صدفة  ليس  والجيش.  والعسكرية 
وليس  الجيش،  قيادة  يف  آخر  اىل  وقت  من 
صدفة ان يرص عىل املشاركة يف االحتفاالت 

التي تقوم بها االجهزة االمنية والعسكرية. 

للعام  تختاره  الذي  العنوان  هو  ما  ختاما   ■
2018؟

وتطوير  تحديث  سنة  كانت   2018 سنة   □
االدارة يف املديرية العامة لالمن العام.

 نتمنى ان تكون الحكومة شكلت امس قبل اليوم
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إحتفال

منح الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون، ممثال بسفريه يف لبنان برونو فوشيه املدير 
العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم وسام جوقة الرشف الفرنيس من رتبة فارس. 
وهو اعىل تكريم رسمي يف فرنسا اطلقه نابوليون بونابرت القنصل االول للجمهورية 

الفرنسية االوىل عام 1802، وشعاره "الرشف والوطن"

اقيم حفل تقليد الوسام عرص 24 متوز يف قرص 
ابراهيم  عباس  اللواء  عائلة  وجمع  الصنوبر، 
العامة  املديرية  يف  كبارا  وضباطا  واصدقاءه 

لالمن العام وشخصيات رسمية. 
حرض وزير العدل سليم جريصايت ممثال رئيس 
ميشال  والنائب  عون،  ميشال  الجمهورية 
موىس ممثال رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
ممثال  اوغاسبيان  جان  املرأة  شؤون  ووزير 
ووزير  الحريري،  الوزراء سعد  رئيس مجلس 
ووزير  املشنوق،  نهاد  والبلديات  الداخلية 

فرنسا منحت اللواء إبراهيم وسام جوقة الشرف من رتبة فارس
السفير فوشيه: رجل وساطة وتفاوض في خدمة مصالح بلده

ونائب  تويني،  نقوال  الفساد  مكافحة  شؤون 
والنواب  الفرزيل،  اييل  النواب  مجلس  رئيس 
عيل بزي وسيمون ايب رميا واالن عون ونقوال 
نحاس، ورئيس مجلس القضاء االعىل القايض 
القايض  التمييزي  العام  واملدعي  فهد،  جان 
سمري حمود، ومفوض الحكومة لدى املحكمة 
العسكرية القايض بيرت جرمانوس، وشخصيات 

واعالميون.
كلمة  فوشيه  برونو  الفرنيس  السفري  والقى 
الحياة  يف  االساسية  املحطات  فيها عىل  عّرج 

معلال  ابراهيم،  للواء  واالمنية  العسكرية 
اىل  الفرنيس  الرئيس  دفعت  التي  االسباب 
منحه ارفع وسام تقدمه الجمهورية الفرنسية. 
ولدت  حيث  صيدا  "من  كلمته:  يف  وجاء 
السلك  اىل  الـ21  انتسبت يف سن  عام 1959 
اليه  ودخلت  الحربية،  املدرسة  العسكري يف 
تخرجك  بعد  وخدمت  مضطربة  فرتة  خالل 
يف عدد من وحدات املشاة. مل تكن املهامت 
الحساسة تخيفك، فكنت مسؤوال عن حامية 
عامي  يف  لبنان  يف  العربية  الجامعة  مبعوث 
الراحل  الجمهورية  رئيس  ثم  و1988،   1987
الياس الهراوي من عام 1989 اىل عام 1992. 
كام امنت حامية رئيس الوزراء الراحل رفيق 
 .1993 عام  اىل   1991 عام  من  الحريري 
عام  تحول يف  نقطة  املهنية شهدت  مسريتك 

الضاربة  القوة  اىل  انضممت  عندما   1993
الجيش. من عام 1994 اىل عام  يف مخابرات 
مكافحة  فرع  يف  قسم  رئيس  كنت   1998
ثم  الجيش،  يف  التجسس  ومكافحة  االرهاب 
املمتدة  الفرتة  الفرع يف  لهذا  اصبحت رئيسا 
من عام 1998 اىل عام 2002 واظهرت مهاراتك 
وخرباتك يف هذه الوظائف الحساسة. منذ عام 
2003 اىل عام 2005 اثريت حياتك املهنية من 
عام  من  املرموق.  املغاوير  فوج  قيادة  خالل 
2005 اىل عام 2008 عينت قائد استخبارات 
منطقة الجنوب يف الجيش، وخالل هذه الفرتة 
الذي  التعاون  مكن  واملضطربة  الحساسة 
انشأته مع فرنسا بشكل خاص من ضامن امن 
افضل لجميع املواطنني اللبنانيني والفرنسيني 
نائبا  عينت  ذلك  بعد  لبنان.  يف  املقيمني 
لرئيس استخبارات الجيش من عام 2008 اىل 
عام 2011 ودعيت اىل رئاسة املديرية العامة 
لالمن العام عام 2011، ومل تتوقف لحظة عن 
تحديث االمن العام يف اداء مهامته الرئيسية: 

متدهور  وضع  يف  صالحياته  العام  االمن 
وصعب منذ بداية النزاع يف سوريا. اخذ االمن 
العديدة  الوقائية  العمليات  يف  مكانته  العام 
التي نفذتها قوات االمن اللبنانية املختلفة يف 

السنوات االخرية يف مجال مكافحة االرهاب.
احيي كل جهود تحديث مؤسستكم التي تم 
تنفيذها بدفع منكم، وما تزويد مطار بريوت 
واضح  مثال  سوى  للغاية  حديثة  معدات 

للغاية عىل هذه الجهود.
لقد حصلت عىل عدد من الجوائز واالوسمة 
ميزتك  قد  وفرنسا  املهنية،  مسريتك  خالل 
الدفاع  وسام  منحك  طريق  من  بالفعل 

الوطني".
قادت  التي  امليزات  فوشيه  السفري  وعدد 
اميانويل ماكرون  الفرنسية  الجمهورية  رئيس 
اىل منح اللواء ابراهيم اعىل وسام يف فرنسا، 

منها:
االمن  ففي  للفرنكوفونية،  الثابت  دعمه   -"
العام يدرّس الضباط وضباط الصف الفرنسية 

تقليد الوسام.من االحتقال.

فوشيه: لم يتوقف
اللواء ابراهيم لحظة 

عن تحديث االمن العام

اللواء ابراهيم: التكريم 
هو للقيم اللبنانية - 

الفرنسية املشتركة

اوال مراقبة الحدود الجوية والربية والبحرية، 
منه  وجعلت  االرهاب،  ضد  الحرب  وكذلك 
جهازا مرموقا باعرتاف الجميع يف وقت ميلء 

بالتحديات واملخاطر.
يف  العالية  املسؤوليات  هذه  تحملت  لقد 
سياق دقيق للغاية. كرشطة الحدود، ومارس 



1617
عدد 59 - آب 2018عدد 59 - آب 2018

الفرنيس،  املعهد  مع  بالرشاكة  لزمالئهم 
داخل  الفرنكوفونية  حيوية  عىل  دليل  وهذا 
شخصيا  دعام  قدم  وهو  املؤسسة.  هذه 
الفرنسية  اللغة  مدريس  من  عدد  لتدريب 
يف  رائع  بعمل  يقومون  الذين  اجنبية  كلغة 

خدمة اللغة الفرنسية.
الناطقني  الضباط  من  الكبري  العدد  ان   -
الفرنسية يقومون بتسهيل التعاون التقني بني 
لقد  العام.  واالمن  الفرنسية  الداخلية  وزارة 
امىض عدد من كبار الضباط سنة واحدة اىل 
جانب زمالئهم الفرنسيني. انها طريقة رائعة 

لبناء روابط قوية بني نخب مؤسساتنا االمنية.
بني  الفنية  الخربات  تبادل  يف  دور  له  كان   -
الفرنسية،  الحدود  رشطة  مع  السيام  بلدينا، 
فرنسا  مع  عدة  تدريبية  دورات  واقيمت 
لتبادل تقنيات الكشف عن التزوير ومكافحة 
واالمن وحامية  الرشعية  الهجرة غري  شبكات 

الشخصيات الكبرية.
- كان دامئا يويل اهتامما خاصا لتبادل املعرفة 
الخصوص يف مجاالت  بلدينا، عىل وجه  بني 
مكافحة تزوير الوثائق والتبادالت. باالضافة 
النموذجي  العميل  التعاون  هناك  ذلك،  اىل 
عىل  الفرنسية،  االمن  اجهزة  مختلف  مع 
بلدينا  بني  الطويل  الصداقة  تاريخ  اساس 
ايضا  لديه  خدماتنا.  بني  القامئة  والثقة 
عالقات ممتازة بنظرائه الفرنسيني يف االجهزة 
االمنية  ومل يهمل اي لقاء يف فرنسا او لبنان 
"داعش"  محاربة  اهدافه  من  كان  الذي 

و"القاعدة". 
فرنسا،  بأمن  تعلقه  وتكرارا  مرارا  اظهر   -
مدركا ان اعداء لبنان هم احيانا اعداء فرنسا. 
الثاين  12 ترشين  الرباجنة يف  برج  ان هجوم 
ترشين   13 يف  باريس  هجامت  ثم    2015
الثاين 2015  ذكر بلدينا بهذا الواقع الوحيش.

اللبنانية،  للدولة  كبرية  خدمات  ادى  كونه   -
فانه رجل وساطة وتفاوض يف خدمة املصالح 
يف  يرتدد  ال  انجازات  رجل  انه  لبلده،  العليا 
املواضيع  اكرث  لحل  للخطر  نفسه  يعرض  ان 
انها  فرنسا  وتعرف  حساسية،  واملسائل 
تستطيع ان تعده من محاوريها املوثوق بهم 

يف خدمة امن لبنان وفرنسا".
صداقته  اىل  "نظرا  فوشيه:  السفري  وختم 
الكبري  واحساسه  لفرنسا  عليها  غبار  ال  التي 
بالواجب والعديد من الخدمات الجليلة التي 
اداها لبلدنا، منحه رئيس الجمهورية الفرنيس 
يف مرسوم صدر يف 10 ايار 2017 وسام جوقة 

الرشف من رتبة فارس". 
بعد الكلمة قلد السفري فوشيه اللواء ابراهيم 

الوسام املمنوح من الرئيس ماكرون.
ثم القى اللواء ابراهيم كلمة يف املناسبة فقال: 
الفرنسية  الدولة  قرار  تلقيت  واعتزاز  "بفخر 
فارس.  رتبة  من  الرشف  جوقة  وسام  منحي 
لشخيص،  تكريم  من  يعنيه  مبا  الوسام،  هذا 
رشف  لوال  التي  بالدي  اىل  تقدميه  استأذنكم 

فوشيه: ال يتردد 
اللواء ابراهيم في تعريض 

نفسه للخطر

اللواء ابراهيم: 
نثّمن تضحيات فرنسا 

في "اليونيفيل"

خدمتها وفاء لقسمي منذ تخرجي من الكلية 
الحربية ما كان يل حظ نيل هذا التقدير من 

الحكومة الفرنسية.
سعادة السفري، اشكر الحكومة الفرنسية من 
خاللكم عىل هذا التكريم الذي اعتربه تكرميا 
والقيم  املشرتكة،  الفرنسية   - اللبنانية  للقيم 
متتني  نحو  امليض  يف  بالدي  بها  تتمسك  التي 
نظامنا الربملاين الجمهوري الدميوقراطي، وبناء 
بازاء  املنيعة  القوية  الدميوقراطية  الدولة 
للجهد  وايضا  باملحيط،  الذي يعصف  العنف 
لتكريس  الجميع،  ومن  املبذول،  اليومي 
اطار  يف  الواحد  والعيش  والعدالة  االخاء 
التنوع والتعدد الثقايف. وهذا ليس غريبا عن 
الحفاظ  الكبري يف  الدور  لها  كان  التي  فرنسا 
خصوصا  ودعمها،  اللبنانية  الجمهورية  عىل 
يف ازمتها االخرية، والتي قال عنها يوما فخامة 
"الجمهورية  ان  عون  ميشال  العامد  الرئيس 

اهم بكثري من رئاستها".
املديرية  من  مستحق  شكر  "لفرنسا  اضاف: 
يف  سواء  دعمها،  عىل  العام  لالمن  العامة 
التطويرية  الربامج  او  االدارية،  املجاالت 
املرشوع  بواسطة  تقدمها  التي  والتدريبية 
االورويب، او عىل نحو مبارش من خالل الخربات 
العسكرية  املعاهد  ابواب  وفتح  الفنية، 
الدورات  ليتابعوا  لعسكريينا  واالمنية 
ملهاراتهم  تعزيزا  انواعها،  عىل  التعليمية 
وال  والحقوقية،  واالمنية  االدارية  ومعارفهم 
ارى ذلك كله سوى ترجمة لرشاكة منوذجية 
لتطويرها  املشرتكة  والرغبة  االحرتام  يسودها 

اكرث فاكرث بعدما اضحت منوذجا يحتذى.
بالدكم  تبذله  ما  عاليا  نثّمن  السفري،  سعادة 
من جهد وتضحيات عرب مشاركة جنودها يف 
قوات االمم املتحدة العاملة يف جنوب لبنان، 
ناهيك بالتعاون الوثيق بينهم وبني املواطنني 
ابناؤها  يؤمن  التي  العزيزة  املنطقة  تلك  يف 

بثقافة السالم واالمن والحوار واالنفتاح".
وختم اللواء ابراهيم: "اخريا ال بد من توجيه 
خاللكم  ومن  الكريم،  شخصكم  اىل  التهنئة 
اىل الشعب الفرنيس، يف مناسبة اعتالء بالدكم 
الكأس  واستعادة  العاملية،  القدم  كرة  عرش 
لكم  بعد مرور عرشين عاما. هنيئا  الذهبية 
اللبنانية  الصداقة  الفوز. عشتم، عاشت  هذا 

- الفرنسية".

وسام جوقة 
الرشف عىل 
صدر االمن 

العام.

واللواء عباس ابراهيم.السفري برونو فوشيه متكلام.

اللواء ابراهيم يحوط به السفري الفرنيس وممثلو الرؤساء الثالثة ووزير الداخلية والبلديات.

يف دردشة مع "االمن العام" عىل هامش الحفل الذي اقامه يف قرص الصنوبر عىل رشف 
اللواء عباس ابراهيم، قال السفري برونو فوشيه: "التعاون بني االمن العام اللبناين وفرنسا 
يف  اليوم  وخصوصا  جوهريا  يبدو  وهو  ابراهيم،  عباس  اللواء  عهد  يف  جدا  ممتازا  كان 
ايضا  تهدد  والتي  لبنان  تهدد  التي  املخاطر  كل  باملنطقة ووسط  املحيطة  الظروف  ظل 

االوروبيني وفرنسا". 
اضاف: "اللواء ابراهيم يجسد فعليا هذا التعاون يف جهاز يلعب دورا محوريا يف تحصني 

االمن ويف عمليات مكافحة االرهاب، ولهذا السبب تم منحه هذا الوسام الرفيع".
ولفت اىل ان اللواء ابراهيم "يلعب دورا مميزا يف تقوية اوارص الفرنكوفونية عرب تشجيعه 
ضباط االمن العام اللبناين عىل متابعة دورات يف تعلم اللغة الفرنسية ما ينعكس ايضا 
تسهيال يف التنسيق االمني بيننا ويف متتني الروابط بني مؤسساتنا االمنية، وهو امر تقدره 

فرنسا بشكل كبري".

فوشيه: التعاون مع االمن العام
جوهري لفرنسا واالوروبيني
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تحقيق

اللبنانيون  استقالة كل حكومة وتشكيل حكومة جديدة، يحبس  بني 
انفاسهم قبل ان تبرص الحكومة الجديدة النور. هذه السرية من التأخري 
يف تأليف الحكومة مل تكن سائدة، بل برزت يف العقد االخري، علام ان 
الذي  املكلف  بالرئيس  وناطها  الصالحيات  تحديد  واضح يف  الدستور 

يتشاور مع رئيس الجمهورية كون مرسوم التأليف يصدر بتوقيعهام

السبب دستورٌي أم سياسٌي أم صار عرفًا وتقليدًا؟
سّر تأخير تشكيل الحكومات في لبنان

طبارة: طّي صفحة الدوحة
والعودة الى الدستور

داود رمال
aborami20@hotmail.com

الوزير  يف سياق مقاربته هذه املشكلة، يدرج 
االمر يف تسلسله  بهيج طبارة  الدكتور  السابق 
التاريخي الطبيعي، كون هذا التسلسل يوصل 
الذي  التأخري  وراء  تقف  التي  االسباب  اىل 
اذا  وما  الحكومات،  تأليف  عملية  يف  نشهده 
اىل  يعود  الحكومات  تشكيل  يف  التأخري  كان 

اسباب دستورية ام سياسية؟ 
تسهيل  اجل  من  تلك.  وال  هذه  "ال  يقول: 
ملاذا  التساؤل:  يجدر  السؤال  االجابة عن هذا 
تؤلف  الدوحة  اتفاق  قبل  الحكومات  كانت 
بعد  تأليفها  واصبح  معدودة،  ايام  خالل 
الدوحة يستغرق اسابيع واشهرا؟ بالفعل، فان 
الدستور  تعديل  بعد  الحكومات  تأليف  مدة 
بني  تراوحت  الطائف  التفاق  وفقا   1991 عام 
ثالثة ايام مع حكومة الرئيس رشيد الصلح عام 
رفيق  الرئيس  حكومة  مع  يوما  و14   ،1992
الحريري الثالثة. اما حكومات ما بعد الدوحة 
عام 2008، فقد تراوحت مدة تأليفها بني 44 

يوما و10 اشهر و9 ايام". 
ويسأل: "ملاذا؟ علام ان تعديالت الدستور بعد 
الطائف اقترصت عىل تعديل املادة 49 الجازة 
واميل  الهراوي  الياس  الرئيسني  والية  متديد 
لحود، وبقيت سائر احكام الدستور االخرى كام 
هي، من دون تعديل". ويوضح: "لعل اهم ما 
توصل اليه املؤمترون يف الدوحة - بعد تسمية 
العامد ميشال سليامن رئيسا للجمهورية - هو 

االسباب الكامنة وراء التأخري يف تشكيل الحكومات يف لبنان 
كيف  وتقليدا؟  عرفا  التأخري صار  ام  سياسية  ام  دستورية 
السبيل اىل تجاوز هذه املشكلة؟ هل يكون ذلك بتحديد 

مهلة للتأليف؟
اسئلة حملتها "االمن العام" اىل الوزيرين السابقني الدكتور 

بهيج طبارة وزياد بارود، وكانت املقاربات التالية:

الحكومة السابقني اعتربت ان هذا االمر يشكل 
افتئاتا عىل صالحيات رئيس الوزراء املكرسة يف 

الدستور".
نسأل الوزير طبارة: ماذا نستخلص من كل ما 

تقدم؟
فهو  وواضح.  اللبناين رصيح  "الدستور  يجيب: 
ينص عىل ان الرئيس املكلف يجري استشـارات 
نيابية لتشـكيل الحكومة )املادة 64 الفقرة 2(، 
تختلف عن تلك التي يجريها رئيس الجمهورية 
 53 )املادة  املكلف  الحكومة  رئيس  لتسـمية 
وان  ملزمة.  غري  استشارات  كونها   )2 الفقرة 
الوقوف  هو  االستشارات  هذه  من  الغرض 
النيابية ومواقفها بحيث  عىل توجيهات الكتل 
االعتبار  يف  تأخذ  حكومة  تأليف  من  يتمكن 
الظروف السائدة يف البلد، وتستطيع الحصول 
عىل ثقة مجلس النواب. اال ان دستور الطائف 
الحكومة  تأليف  املكلف حق  الرئيس  يعط  مل 
الجمهورية  لرئيس  ابقى عىل دور  بل  منفردا، 
ان  عىل  موضع  من  اكرث  يف  فنص  التأليف،  يف 
مرسوم تشكيل الحكومات يصدر باالتفاق بني 
رئيس الجمهورية والرئيس املكلف، وان رئيس 
الوزراء  مجلس  رئيس  مع  يوقع  الجمهورية 
مرسوم تشكيل الحكومة )املادتان 53 و62 من 
فان  بينهام،  االتفاق  يحصل  مل  وما  الدستور(. 

الحكومة ال تتألف".
تشكيل  فان  اخرى،  "بعبارة  انه  ويؤكد 

يتوالها  مهمة  هو  الطائف،  بعد  الحكومة، 
املكلفون  الرؤساء  مىش  وقد  فقط.  شخصان 
الحكام  وفقا   1990 عام  الدستور  تعديل  منذ 
عىل  الدوحة،  اتفاق  ولغاية  الطائف،  اتفاق 
هذه القاعدة. بعد التشاور مع الكتل النيابية 
التعرف  وبعد  العتيدة،  الحكومة  شكل  حول 
اىل توجهاتهم، وعند االقتضاء عىل استعدادهم 
املكلف  الرئيس  يعقد  الحكومة،  يف  لالشرتاك 
اجتامعا او اكرث مع رئيس الجمهورية للتداول 
مرسوم  يصدر  التوافق  وعند  االسامء،  وغربلة 
وزراء  عىل  عدة  امثلة  مثة  الحكومة.  تشكيل 
فوجئوا بخرب تعيينهم من خالل وسائل االعالم، 
واخرين مل يستشاروا قبل التعيني فاعتذروا عن 
املشاركة يف الحكم. هذا عدا كل الذين يصيبهم 
مرسوم  صدور  عند  ظنهم  ويخيب  االحباط 
او  يتوقعون  كانوا  ملا  خالفا  الحكومة  تشكيل 
يتمنون. كل هذه االمثلة للتدليل عىل هامش 
اتفاق  يف  للرئيسني  املرتوك  الواسع  التحرك 

الطائف لدى تأليف الحكومات".
بعد  النيابية،  الكتل  ارشاك  "ان  طبارة  ويرى 
اىل  ادى  الحكومة  تأليف  عملية  يف  الدوحة، 
التأخري الذي شهدناه يف تأليف الحكومات منذ 
تعددت  "الطباخون"  كرث  فمتى   .2008 عام 
بني  الوزارات  وتنوعت  بالحصص  املطالبة 
التي  التعقيدات  وازدادت  وخدماتية،  سيادية 

يقتيض ايجاد الحلول لها وقتا طويال".
وهل  االمر؟  هذا  تجاوز  اىل  السبيل  عن 
متدد  املكلف  للرئيس  مهلة  تحديد  اىل  نحتاج 
"ان  اىل  يشري  الحكومة؟  لتشكيل  واحدة  مرة 
الطائف  بعد  املكلف  الرئيس  تسمية  طريقة 
فيها  مرت  التي  التجربة  ما  حد  اىل  تشبه 
تقيض  كانت  التجربة  هذه   .1946 عام  فرنسا 
لتأليف  شخصا  الجمهورية  رئيس  يكلف  بأن 
الحكومة، فيتقدم الرئيس املكلف من مجلس 
عىل  يقدم  وال  بشخصه،  الثقة  بطلب  النواب 
تشكيل الحكومة اال بعد ان يحوز ثقة النواب 
الحكومة  تأليف  قرار  وان  املطلقة،  باالكرثية 
يتخذه الرئيس املكلف منفردا، االمر الذي ادى 
بالطبع اىل تعزيز موقع رئيس الحكومة وتقوية 
من  عدد  عىل  النظام  هذا  طبق  وقد  سلطته. 
آخرهم  وكان  فرنسا،  يف  الحكومات  رؤساء 
الجرنال شارل ديغول الذي حاز 329 صوتا يف 
مقابل 224  قبيل انتقال فرنسا اىل الجمهورية 

الخامسة التي ال تزال تعيش يف ظل دستورها 
حتى االن".

التجربة  من  استوحى  "الطائف  ان  اىل  ويشري 
فرنسا،  يف  الرابعة  الجمهورية  فيها  مرت  التي 
االستشارات  نتيجة  الجمهورية  رئيس  فالزم 
الرئيس  تسمية  اجل  من  يجريها  التي  النيابية 
ان  من  بدال  انه،  اذ  الحكومة.  تأليف  املكلف 
ميثل الشخص املكلف امام مجلس النواب، كام 
فان  ثقته،  للحصول عىل  الفرنسية،  التجربة  يف 
النواب يتوجهون اليوم اىل قرص الرئاسة ليقوموا 
من  ملصلحة  باصواتهم  االدالء  عملية  يشبه  مبا 
الحكومة. ويقترص دور  تكليفه تشكيل  يرتأون 
رئيس الجمهورية يف هذه املرحلة عىل تسجيل 
النواب  رئيس مجلس  عليها  يطلع  التي  النتائج 
ثم يسمي الشخص الذي يحوز اكرثية االصوات".

للتجربة  خالفا  الطائف،  ان  "اال  ويضيف: 

تأليف  الرئيس املكلف حق  الفرنسية، مل يعط 
التأليف  يف  معه  ارشك  بل  منفردا،  الحكومة 
الحل  ان يكون  الجمهورية.  فهل ميكن  رئيس 
يف اعطاء الرئيس املكلف مهلة من اجل انجاز 
مهمته، كام هي الحال بالنسبة اىل مهلة ثالثني 
يوما املعطاة للحكومة بعد تأليفها العداد البيان 
املكلف  للرئيس  مهلة  تحديد  عدم  الوزاري؟ 
ان  اىل  مرده  الحكومة  بتشكيل  مهمته  النجاز 
املكلف  الرئيس  به  يقوم  عمال  ليس  التشكيل 
مهلة  به ضمن  القيام  الزامه  يصح  منفردا ليك 
املكلف  الرئيس  الزام  ميكن  كيف  اذ  معينة. 
كيف  ارادتني؟  توافق  يفرتض  بعمل  القيام 
ميكن الزام الرئيس املكلف الذي اختارته اكرثية 
رئيس  موافقة  عدم  حال  يف  التنحي  النواب 
ماذا  يقرتحها؟  التي  التشكيلة  عىل  الجمهورية 
الرئيس  اختيار  عىل  النواب  اكرثية  ارصت  اذا 
املكلف ذاته بعد تنحيه؟ هذا يف الوقت الذي 
قصد الطائف فيه تقوية مركز رئيس الحكومة 
اىل  متساوين  بني  االول  كونه  من  انتقل  الذي 

وزير اول ورئيس بالفعل للحكومة".
ماذا عن الحل؟

نطوي  ان  هو  "الحل  ان  عىل  طبارة  يشدد 
احكام  اىل  ونعود  الدوحة  اتفاق  صفحة 
الحكومة،  تأليف  بكيفية  املتعلقة  الدستور 

ونعتمدها نصا وروحا".

تأليف الحكومة ليس 
عمال يقوم به الرئيس 

املكلف منفردا

الوزير السابق الدكتور بهيج طبارة. 

كيفية تأليف الحكومة العتيدة وذلك بالتفصيل 
اتفاق الدوحة عدد اعضاء  الدقيق. فقد حدد 
فيها  الوزارية  املقاعد  ووزع  بثالثني،  الحكومة 
للمعارضة  و11  لالكرثية  وزيرا   16 اساس  عىل 
و3 لرئيس الجمهورية. وعىل هذا االساس، متت 
من  واملعارضة  االكرثية  فريقي  وزراء  تسمية 
رؤساء الكتل من دون ان يكون للرئيس املكلف 
تأليف الحكومة حق االعرتاض حتى عىل اسامء 
الجمهورية،  اما رئيس  الوزراء من غري فريقه. 
الثالثة  الوزراء  اختيار  عىل  دوره  اقترص  فقد 
من الحصة التي اعطيت له يف الدوحة. وشكل 
دستورية  العراف  تكريسا  بالطبع  االمر  هذا 
جديدة، اذ ان تأليف الحكومة يعود، بحسب 
مع  باالتفاق  املكلف  الرئيس  اىل  الدستور، 
لرتتيبات  ان  يومها  قيل  الجمهورية.  رئيس 
ازمة  لتعالج  الدوحة وضعا خاصا النها جاءت 

خطرية كادت تطيح الوطن".
يضيف طبارة: "اال ان طريقة تأليف الحكومة 
طريقة  عن  تختلف  مل  الدوحة  بعد  الثانية 
يذكر  كلنا  سبقتها.  التي  الحكومة  تأليف 
موضوع تخصيص االقلية النيابية بثلث املقاعد 
امللك".  "الوزير  سمي  ما  طريق  من  الوزارية 
وكلنا يذكر ايضا كيف ان اسامء بعض الوزراء 
مع الحقائب اعلنت من ِقبل كتلتهم قبل اعالن 
تأليف الحكومة رسميا من القرص الجمهوري. 
رؤساء  بعض  اصوات من  يومئذ  ارتفعت  وقد 
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بارود: الحل في مهل دستورية
يؤدي انقضاؤها الى اعادة التكليف

من  املشكلة  بارود  زياد  السابق  الوزير  يقارب 
الوزير  مع  تتقاطع  كانت  وان  مختلفة،  زاوية 
السابق بهيج طبارة حول االحتكام اىل الدستور 

بعد ادخال تعديل عليه يحدد مهلة للتأليف.
يف  الحكومات  تشكيل  تأخري  يف  السبب  حول 
لبنان وهل هو سيايس ام دستوري؟ يقول بارود: 
عمل  هو  الحكومة  تشكيل  ان  الواضح  "من 
آليات  اىل  شكلياته  يف  يخضع  بامتياز،  سيايس 
مسألة  التشكيل  يبقى  ولكن  معينة،  دستورية 
موازين قوى سياسية تصل احيانا، ويالالسف، اىل 
حد املحاصصة. النظام السيايس اللبناين ال يعمل 
تعارض،  واقلية  تحكم  اكرثية  قاعدة  بحسب 
تتشارك  حيث  املعقدة  الرتكيبة  بسبب  وذلك 
مجموعة اقليات هنا وهناك. الالفت ان معظم 
حكومات  باتت  الطائف  بعد  ما  الحكومات 
اكرث  التشكيل  مهمة  يجعل  ما  وطنية،  وحدة 
صعوبة. التأخري هو اذا يف السياسة اكرث منه يف 
الدستور، علام ان االخري من املفرتض ان يتضمن 
احكاما تحفيزية او مانعة للتأخري بهدف انتظام 
بصورة  البالد  ادخال  وعدم  الحكومي  العمل 

دورية يف ترصيف االعامل".
لدى سؤاله: هل اصبح التأخري عرفا وتقليدا؟ 
يجيب: "ال ميكن ان نتصور تحول التأخري اىل 
اعرافا  احيانا  تخرتع  مامرسة  هو  بل  عرف، 
التشكيل،  عرقلة  بهدف  تستقيم  ال  جديدة 
اصبحت  رمبا  الحكومة.  والدة  تأخري  وبالتايل 

الوالدة القيرصية هي التقليد".

برز  الذي  االمر  هذا  تجاوز  اىل  السبيل  عن 
بشكل واضح يف تشكيل الحكومات بعد عام 
باالشارة  املقصود  كان  "اذا  انه  يؤكد  2005؟ 
االقليمي،  الراعي  عام 2005 حيث غاب  اىل 
اي  من  الرعاية  عودة  يف  قطعا  ليس  فالحل 
نوع كانت ومن اي اقليم اتت. الحل يكون يف 
وضع مهل دستورية حاسمة يؤدي انقضاؤها 
التكليف، وهذا  اعادة  اىل  التأليف  من دون 

امر قائم يف عدد من الدول".

معظم حكومات 
ما بعد الطائف باتت 

حكومات وحدة وطنية

 الوزير السابق زياد بارود.

منذ  الحكومات  تأليف  استغرقها  التي  املدة 
اقرار دستور الطائف عام 1990 حتى اليوم:

• عمر كرامي )5 ايام(.
• رشيد الصلح )4 ايام(.

• رفيق الحريري )8 ايام(.

• رفيق الحريري )4 ايام(.

• رفيق الحريري )14 يوما(.
• سليم الحص )يومان(.

• رفيق الحريري )4 ايام(.

• رفيق الحريري )يومان(.
• عمر كرامي )8 ايام(.

• نجيب ميقايت )5 ايام(.

• فؤاد السنيورة )20 يوما(.

• فؤاد السنيورة )45 يوما(.
• سعد الحريري )135 يوما(.
• نجيب ميقايت )140 يوما(.

• متام سالم )315 يوما(.
• سعد الحريري )46 يوما(.

أيام التأخير

For more Info 04 - 72 72 44

Where your dreams count
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تحقيق

ترجمتها   تعمل عىل  اقرتاحات  الجديدة جملة مسودات  النيابية  الكتل  اجندة  يف 
واصدار قوانني تحايك االفكار التي حملها اصحابها لتأخذ طريقها اىل التنفيذ. تبقى 
وتتعلق  االدراج  يف  تقبع  املنجزة  القوانني  عرشات  ان  السيام  التطبيق  يف  العربة 

مبلفات اجتامعية واقتصادية

االنتخابات  من  املنبثقة  النيابية  الكتل  كانت 
من  سيال  ابان حمالتها  اطلقت  االخرية  العامة 
وهي  برامجها،  تصدرت  والشعارات  الوعود 
اللجان  اعضاء  انتخاب  بعد  بتنفيذها  مطالبة 
والرؤساء واملقررين يف 17 متوز، يف مشهد اعاد 
الروح الربملانية اىل ساحة النجمة ليدخل النواب 
الـ128 يف امتحانات مفتوحة عىل امتداد والية 
يف  حيوية  خلق  عىل  وُيعّول  الدورة.  هذه 

 رضوان عقيل

الكتل النيابية الجديدة رهن حياة تشريعية منتجة:
مشاريع مللء ثغر في كل أمر تقريبًا

خاليا  شكل  عىل  لتكون  اللجان  هذه  صفوف 
ترشيعية  عمل  ورش  اىل  الربملان  تحول  نحل 
وانتاجية ومفتوحة، اذ مثة ملفات عدة تنتظرها.  
الكتل  تحرضها  التي  املشاريع  عىل  جولة  يف   
االحزاب  عليها  تلتقي  اولويات  مثة  الكربى، 
ملفات  حيال  الربملانية  الندوة  يف  املمثلة 
اقتصادية واجتامعية ومعيشية تعنى بالضامن 
من  والتخفيف  والشيخوخة،  االجتامعي 

واخطار  والسكن  الكهرباء  ازمات  ضغوط 
قطاعات  وشؤون  السوري،  والنزوح  النفايات، 
وسواها،  والتنمية  والصحة  والصناعة  الزراعة 
ومنح ابناء املرأة املتزوجة من اجنبي الجنسية 
املواطنني  تثّبت  مشاريع  اطالق  اىل  اللبنانية، 
املتزايدة عىل  الضغوط  والحد من  بلداتهم  يف 

بريوت واملدن الكربى. 
الكتل  من  عدد  اىل  توجهت  العام"  "االمن 
خالل  من  برامجها  عىل  لالضاءة  الرئيسية 
النواب: ياسني جابر )التنمية والتحرير(، حكمت 
عقيص  جورج  القوي(،  لبنان  )تكتل  ديب 
)تكتل الجمهورية القوية(، روىل الطبش )كتلة 
املستقبل(، بالل عبدالله )اللقاء الدميوقراطي(. 

جابر: نعمل على انجاز 
قانون ضمان الشيخوخة

القانون  انجاز  "نشدد عىل  ياسني جابر:  النائب 
الذي يدرس ضامن الشيخوخة ومن خالله ميكننا 
والصحي،  االجتامعي  الضامنني  عىل  الدخول 
الوقت  وحان  طويلة  فرتة  منذ  عليه  ونعمل 
المتامه وترشيعه وهو امر رضوري جدا. عملت 
مطلب  النه  اولويايت  من  وهو  شخصيا  عليه 
ندخل  االخرية.  مراحله  يف  واصبحنا  اجتامعي 
بواسطته عىل احداث تغيريات يف الضامن ونظام 
اسس  وضع  عند  املوظف.  عند  الخدمة  نهاية 
لضامن الشيخوخة يجب اجراء تعديل عىل اساس 
الناس يف الضامن الصحي. كذلك  ادخال جميع 
نعمل عىل مرشوع عرب لجنة فرعية هو قانون 
الالمركزية االدارية اىل جانب قوانني اخرى مثل 
وديوان  العمومية  واملحاسبة  املناقصات  قانون 
املحاسبة التي تخلق اصالحا هيكليا حقيقيا عند 
تطيبيقها. انا من النواب الذين وقعوا قانونا من 
اجل استقاللية القضاء، ويجب ان نبذل جهودا 
المتامه. توجد اولوية عندنا هي انشاء مجلسني 
امنائيني ملنطقتي بعلبك - الهرمل وعكار يف اكرث 
منطقتني محرومتني يف لبنان. يجب وضع  آلية 
رسيعة من اجل انجاز هذا املرشوع حيث يركز 
يبقى  الجيدة.  الفكرة  هذه  عىل  بري  الرئيس 
االهم عندنا يف الكتلة هو التشديد من الرئيس 
بري وبطلب منه متابعة تنفيذ القوانني. وهذه 
املسألة اضافة اىل الترشيع يجب ان  تكون هناك 
آلية لتنفيذها. مثة قوانني وعددها نحو اربعني 
ويتناول  التطبيقية،  مراسيمها  تصدر  مل  قانون 
بعضها تعيني مجالس ادارة وابرزها يف الكهرباء 
وسالمة  واملطار  املدين  والطريان  واالتصاالت 

نسعى إليصال قانون 
الالمركزية االدارية الى 

الهيئة العامة

النائب ياسني جابر.

املطلوب هنا حصول ضغوط سياسية من اجل 
تطبيق هذه القوانني املتعلقة باجراء اصالحات 
هيكيلة مطالب لبنان بتطبيقها. هل من املنطق 
تعيني  دون  من  لبنان  كهرباء  مؤسسة  استمرار 
الذي  الكهرباء  قطاع  وتسيري  لها  ادارة  مجلس 
يخرس الخزينة مئات ماليني الدوالرات منذ اعوام 
تغيري  القوانني  هذه  تطبيق  فوائد   من  عدة؟ 
النهج. استندنا عند انجازها اىل اخذ امثلة دولية 
ناجحة يف بلدان يف االتحاد االورويب. صدرت هذه 
القوانني من الربملان وهي موجودة يف االدراج عند 
الحكومة. وانا رئيس لجنة متابعة تنفيذ القوانني 

التي اعدت وسنعمل عىل رضورة تطبيقها".

الغذاء واملياه  واملقاييس واملكاييل وغريها. اذا 
مل تعني بعض مجالس االدارة ال ميكن بدء تطبيق 
القانون. مثة وزراء يتدخلون من دون اي رقابة 
يف مثل هذه امللفات من اجل تحقيق مصالحهم. 

ديب: نرّكز على ملف النازحني 
وانعكاساته على االقتصاد

الداهم  "االمر  ديب:  حكمت  النائب 
املستعجلة  االمور  يف  يدخل  والذي  عندنا 
النازحني   ملف  هو  العمل  رضورة  هو 
اعباء  لبنان  يكبدون  الذين  السوريني 

وانعكاسه  امللف  هذا  جراء  كبرية   مادية 
وقطاعات  والبيئة  واملياه  االقتصاد  عىل 
يف  اطلقناها  التي  االوىل  الرشارة  اخرى. 
امللف والعمل عىل االرساع يف  تفاعل هذا 

عودة النازحني اىل بلدهم رويدا رويدا. بدأ 
بدأنا  نظرنا.  بوجهة  يقتنعون  هنا  الجميع 
فيه  وسنستمر  االرض  عىل  نتائج  تلمس 

حتى لو واجهتنا صعوبات وعراقيل. بدأ 
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عقيص: اعادة النظر 
في فلسفة التوظيف الحكومي

الطبش: منح املرأة املتزوجة
من اجنبي الجنسية الطفالها

القوات  "تلتزم  عقيص:  جورج  النائب 
اللبنانية اسرتاتيجيا ترشيعية واضحة خالل 
مدة والية املجلس النيايب الحارض. وسيؤدي 
اللبنانية  القوات  لحزب  العددي  النمو 
مشفوعاً  الترشيعي  االنتاج  يف  منّو  اىل 
باالسرتاتيجيا الترشيعية التي تندرج تحت 
يف  ومعيشته".  املواطن  "كرامة  عنوان: 
وانطالقا  االنسان،  بكرامة  املتعّلق  الشق 
من القناعة بأن كرامة االنسان تصان اوال 
من خالل دولة قوية مبؤسساتها واجهزتها، 

كتلة  "تحمل  الطبش:  روال  النائبة 
اقرتاحات  سلسلة  جعبتها  يف  املستقبل 
قوانني تصب يف مصلحة البلد واملواطن. 
العلن بعدما  اول اقرتاح قانون ظهر اىل 
االسكانية،  القروض  ازمة  تفّجرت 
القروض  فوائد  دعم  اىل  ويهدف 
لالسكان  العامة  املؤسسة  من  املمنوحة 
الحل  متثل  مكرر.  معجل  قانون  عرب 
بتوفري االموال من املصارف التي ستقدم 
اي  الفائدة،  كلفة  فرق  لتغطية  الدعم 

تعديل التشريعات
الخاصة باملوارد البشرية 

الحكومية

النائب جورج عقيص.

حكومية  لخدمات  قيام  ال  ان  والحزب 
يف  السري  بغري  وفعالة  وكفية  شفافة 
الذي  الحديث  التكنولوجي  الركب 
بوسائط  خدماتها  فيه  الحكومات  متنح 
عىل  توّفر  التي  املعلومات  تكنولوجيا 
والتكلفة  الوقت  الخدمات  طالبي 
القوات،  ستعمل  البريوقراطي.  والتعقيد 
باالضافة اىل ما تقّدم عىل كل الترشيعات 
ال  لبنان،  يف  االنسان  حقوق  متّس  التي 
سيام منها حقوق العامل واإلجراء، حقوق 
حقوق  العدلية،  الضابطة  لدى  املوقوفني 
الرشعة  مع  يتاميش  مبا  والطفل  املرأة 
واملعاهدات  االنسان  لحقوق  الدولية 
الدولية ذات الصلة، بالتوازي مع مامرسة 
اىل  لبنان  النضامم  الالزمة  الضغوط  كل 
التي  الدولية  والربوتوكوالت  االتفاقات 
سيتابع  كام  تاريخه.  حتى  اليها  ينضم  مل 
واملتعلق  سابقا  املقدم  اقرتاحه  التكتل 
والغاز،  النفط  قطاع  يف  الشفافية  بتعزيز 
وهو ترشيع يراد منه تحقيق العائد املايل 
خزينة  ملصلحة  النفط  انتاج  من  االعىل 
باقرتاحات  خاصة  عناية  سنويل  الدولة. 
املتعلقة مبعيشة املواطن واهمها  القوانني 
بالبطاقة  املتعلق  الترشيع  االطالق  عىل 
املجتمع.  فئات  لجميع  الشاملة  الصحية 
االستشفاء  تأمني  شأنه  من  الترشيع  هذا 

لكل مواطن بطرق متويل مبتكرة ال ترهق 
للمواطن  الدولة من جهة وتحفظ  خزينة 
بعد  وخصوصا  الكريم  العيش  يف  حقوقه 
اقرار  يف  التكتل  يرغب   التقاعد.  سن 
ترشيق  موضوع  يف  حديثة  ترشيعات 
العرص  مواكبة  يستهدف  العامة  االدارة  
والتدريب   التكنولوجيا  بتسخري   الحديث 
املستمر للموظفني يف القطاع العام وابتكار 

آليات حديثة للشكاوى واالقرتاحات". 

وضعنا مشاريع طلبها 
الرئيس عون

النائب حكمت ديب. 

الرأي العام يتحول للقبول بوجهة نظرنا 
ترصفات  وجه  يف  وقفنا  امللف.  هذا  حيال 
بعض املؤسسات الدولية التي ال تساعد يف 
عملية عودتهم، لكنها بدأت تغري سياستها 
املوضوع  امللف.  هذا  حيال  ونظرتها 
االقتصادي  امللف  هو  يشغلنا  الذي  الثاين 
وناقشنا  عمل   برنامج  عرب  خطة  ووضعنا 
االقتصادي  املجلس  مع  اقتصادية  ورقة 
جملة  تطبيق  عىل  وسنعمل  االجتامعي، 
وقت.  ارسع  يف  واصدارها  القوانني  من 
املنتج   االقتصاد  اىل  الذهاب  عناوينها  تركز 
املطلوبة  الترشيعات  وادخال  الهدر  ومنع 
من  مجموعة  واتخاذ  املالية  السياسات  يف 
االقتصاد.  تقوي  التي  والتدابري  االصالحات 
مثة امور اخرى تتعلق بالكهرباء واملياه اىل 
قضايا معيشية اساسية تحتاج اىل عالجات 
اىل  اليوم  ونسعى  الوطني  املستوى  عىل 
تطبيقها  عىل  الحكومة  لتعمل  تطبيقها 
واالخذ بها  وتفادي الوقوع ما وقعنا به يف 
مشاريع  مثة  الحالية.  الحكومة  يف  السابق 
سيدر،  مؤمتر  توصيات  تطبيق  ستواكب 
نحرض  واالقرار.  التفعيل  اىل  تحتاج  وهي 
معه  ونتعاطى  الفساد  لجبه  قوانني  جملة 
غرار  عىل  عالييتني  ومتابعة  مبسؤولية 
عىل  ايضا  سرنكز  معه.  الله  حزب  تعاطي 
االساسية  بالطرق  تعنى  التي  املشاريع  كل 
جراء  معالجتها  ورضورة  السري  وازمة 

وتكبيدها  االقتصاد  عىل  السلبية  نتائجها 
اساسية  ملشاريع  خطة  ووضعنا  الخسائر. 
يف  وتندرج  عون  ميشال  الرئيس  طلبها 
هذه  كل  ترجمة  عىل  وسنعمل  خطتنا 
النواب  مجلس  يف  التنموية  املشاريع 
التنفيذ. ال ننىس  جانبا  اىل  لتأخذ طريقها 
سنسعى  والطفل.  االنسان  بحقوق  يتعلق 
ملف  مبتابعة  يتعلق  قانون   اصدار  اىل 
املفقودين ووضع آليات علمية وبحثية يف 

خصوص هذا امللف". 

سيكون تكتل الجمهورية القوية يف طليعة 
للترشيعات  تتصدى  التي  النيابية  الكتل 
القضائية  السلطة  مستوى  عىل  االصالحية 
عىل  كام  املختلفة،  الرقابية  واالجهزة 
مستوى االدارة بشكل عام من خالل اقرار 
باملوارد  الخاصة  الترشيعات  تعديل  او 
البرشية الحكومية، من خالل اعادة النظر 
وتنمية  الحكومي،  التوظيف  فلسفة  يف 
ورسم  وتأهيلها  الحكومية،  الكفايات 
املساءلة  وتعزيز  الوظيفية،  املسارات 

اعفاء  مع  القروض  دعم  يف  مشاركتها 
خصصتها  التي  ذاتها  بالقيمة  رضيبي 
اقرتاح  اصف  القروض.  كلفة  لتغطية 
الزمة  املستدام  بالحل  هذا  القانون 
االقتصادية  االزمة  ويخفف  االسكان، 
هذا  يف  البلد  يعانيها  التي  واالجتامعية 
انعاش  اىل  يؤدي  القانون  اقرار  الشأن. 
الحركة االقتصادية ويحل ازمة اجتامعية. 
املرأة  مينح  قانون  اقرتاح  كتلتنا  تحرض 
اعطاء  اجنبي حق  املتأهلة من  اللبنانية 

التوقف  من  من   بد  ال  الرقابة.   وآليات 
غياب  ظل  يف  الوظيفي  الرتهل  عند 
البرشية  للموارد  وواضح  تخطيط شفاف  
شّكلت  التي  الترشيعات  من  الحكومية. 
محورا اساسيا من محاور الجهد الترشيعي 
تلك  السابقة،  الفرتة  يف  القوات  لحزب 
التي  االلكرتونية  بالحكومة  املتعلقة 
سيعمل  التي  الثابتة  املحاور  من  ستبقى 
العمل  فرق  لها  ويخصص  التكتل،  عليها 
التكتل  من  ادراكا  املتخصصة،  الترشيعية 

استثناء  دون  من  اوالدها  اىل  جنسيتها 
واجحافا  ظلام  هناك  ان  وجدت  بعدما 
وهذا  واوالدها.  اللبنانية  املرأة  حق  يف 
عنه.  تسكت  ولن  مقبول  غري  االمر 
لقاءات  سلسلة  بعد  االقرتاح  هذا  جاء 
الشأن  بهذا  املهتمة  الجمعيات  مع 
اللبنانيات من  وسيشمل جميع االمهات 
النظر  او عنرصية وبغض  دون اي متييز 
عن جنسية الزوج. تبقى انجازات مؤمتر 

والعريب  الدويل  املجتمع  وثقة  سيدر 
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دفع  عوامل  الحريري  سعد  بالرئيس 
او  قوانني  اقرتاحات  تحضري  اىل  لكتلتنا 
بدء  يف  للترسيع  منها  البعض  تعديل 
املشاريع الذي ذكرها سيدر للخروج من 
االقتصاد  فيها  التي مير  الصعبة  االوضاع 
فرص  وخلق  النمو  وتعزيز  اللبناين 
تهدف  االقتصاد.  عجلة  وتحريك  العمل 
اإلصالحات  تنفيذ  اىل  اإلقرتاحات  هذه 
التعهد  تم  التي  واالقتصادية  املالية 
مؤمتر  يف  الدويل  املجتمع  تجاه  بها 
الثقة  لزيادة  رضوري  ذلك  ألن  سيدر، 
االوضاع  لتحسني  وايضا  بلبنان،  الدولية 
االقتصادية واالجتامعية واملالية املحلية. 
له  الخاص  القطاع  بأن  مقتنعون  نحن 
لبنان ونعّول عىل  دور وازن واسايس يف 
قانون  إقرار  وبعد  وامكاناته.  قدراته 
العام  القطاعني  بني  الرشاكة  تنظيم 
والخاص نسعى اىل تفعيل هذه القوانني 
ان  كتلتنا  االرض. ال تنىس  لرتجمتها عىل 
الدولة  يف  الفساد  ملكافحة  خطوة  اهم 
االلكرتونية  الحكومة  مرشوع  هي 
القطاع  انتاجية  عىل  اثر  لها   التي 
وزيادة  املواطنني  حياة  وتسهيل  العام 
االداري،  الفساد  وتقليص  الشفافية 

اقتراح قانون لحل ازمة 
القروض السكنية

ال بديل من الدولة في 
ادارة القطاعات الصحية 

واالجتماعية

النائب بالل عبدالله.النائبة روال الطبش.

 لذلك تواصل مع االفرقاء من باقي الكتل 
تضع  قوانني  مشاريع  القرار  العمل 
السكة  عىل  اإللكرتونية  الحكومة 
املستقبل  كتلة  تحرض  كام  الصحيحة. 
تتعلق  القوانني  اقرتاحات  من  سلة 
والزراعة  لبنان  يف  االعالم  بتنظيم 

النقل واالتصاالت وغريها". وقطاعي 

عبد الله: حماية الضمان االجتماعي
والتصدي لتهديده

النائب بالل عبدالله: "املهمة االوىل التي 
سرنكز عليها يف الدورة الحالية هي اعادة 
التوازن اىل العقد االجتامعي بني االتحاد 
والهيئات  العمل  وارباب  العام  العاميل 
الريعي  االقتصاد  ملواجهة  االقتصادية 
االجتامعية  للعدالة  االدىن  الحد  وتحقيق 
وتنفيذه،  املعيشة  غالء  مؤرش  عرب 
القطاعني  رواتب  بني  التوازن  وتحقيق 
التي نحرضها  الثانية  اما  والخاص.  العام 
االجتامعي  للضامن  قانون  اقرتاح  فهي 
وحاميته، وهو يعني الكثريين من الناس 
الن رشوط  البنك الدويل وصندوق النقد 

الضامن.  مثل  مؤسسات  تهدد  الدويل 
الدولة  دور  عىل  الحفاظ  مع  نحن 
الراعي. ال يوجد عندنا قطاع خاص لديه 
انتامء وطني ويكون مؤهال للقيام بهذه 
يف  ان  نقول  ذلك  اجل  من  املسؤوليات. 
بديل  ال  واالجتامعية  الصحية  القطاعات 
من الدولة  كراعية لها، واال  نصبح تحت 
واملذهبية.  الخاصة  القطاعات  سلطة 
تحت  املؤسسات  هذه  تكون  ان  ينبغي 
االولوية  تكون  وان  الدولة،  مظلة 
اللبنانية.  والجامعة  الرسمية  للمدرسة 
عرب  املجلس  يف  االمر  هذا  وسنرتجم 

القوانني  ومواجهة  القوانني  بعض  تعديل 
التي اقرت سابقا ملصلحة القطاع الخاص. 
سنقوم من جهتنا بهذه املهمة يف الربملان 
النيابية  اللجان  يف  وسنتوزع  والحكومة. 
كحزب  منا  املطلوب  الدور  لنامرس 
اليساري.  موقعنا  من  بالكامل  اشرتايك 
نحن من املؤمتنني عىل فكر كامل جنبالط 
ملواجهة املأزق الذي وصل اليه لبنان وال 
واملذهبي  الطائفي  االنقسام  ان  سيام 
اصبح هو البديل عند البعض. ال بد من 
اىل  وصلنا  لالسف  ولكن  املدنية،  الدولة 
عنق الزجاجة سياسيا واقتصاديا وحتى يف 

ينقض  من  مثة  املتخلف  الطائف  دستور 
عليه ويعمل عىل اعادتنا اىل الوراء. يبقى 
االساس عندنا هو االنسان  لتحقيق الحد 
والحفاظ  االجتامعية   العدالة  االدىن من 
يف  الفرد  وحرية  االعالمية  الحريات  عىل 
وضامن  والتعليم  واالستشفاء  الطبابة 
من  كلها  وهذه  شيخوخته،  يف  حقه 
الحايل   االنتخاب  قانون  اما  املسلامت. 
مشكلتان:  فيه  وتوجد  نؤيده  ال  فنحن 
مخالفة  فهي  النسبية  نقول  عندما 
عىل  ولنناقشها  فيه  توجد  وال  للدستور 
يف  دميوقراطي  نظام  اهم  انها  اساس 
ظل  يف  اهميتها  هي  ما  لكن  العامل. 
املناصفة  يف  نحيك  كنا  اذا  طائفي  نظام 
النسبية والنظام  االقليات.  والحفاظ عىل 
الطائفي ال يتطابقان. خالل هذه الدورة 
رغم  االنتخاب  قانون  مناقشة  سنحاول 
البلد.  يف  املتحكمة  الكربى  القوى   وجود 
يف  التنموية  املشاريع  لبعض  نحرّض 
اهلنا لحل  املناطق ونلبي بعض حاجات 
وغريها   الزراعة  ودعم  النفايات  ازمة 
املواطنني  تثبت  التي  القطاعات  وتثبيت 
نحن مع حق  االدىن.  الحد  ارضهم يف  يف 

الجنسية  بأجنبي  املتزوجة  املرأة  منح 
الوالدها، وال مانع يف ان نلتقي مع كتل 
اخرى تعمل عىل هذا املرشوع. وسنقاتل 
وسنواجه  اقتناعاتنا  سنامرس  اجله.  من 
وحدنا  لسنا  ونحن  الحاجة  دعت   اذا 

يف البلد".  
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تحقيق

السياسة  جبهات  عىل  ليسيطر  النسبي  الهدوء  يعود  نيابية  انتخابات  كل  عقب 
الداخلية، وتخفت لغة التخاطب الطائفي، وتربز وجوه جديدة يف الندوة الربملانية، 
ويشمل لقب سعادة النائب كوكبة جديدة من الطامحني اىل العمل السيايس ينضوي 
معظمهم يف اطار كتل نيابية متنوعة. وهي تعمل - بحسب برامجها - من اجل خدمة 

لبنان واالنسان فيه

128 نائبا يتوزع معظمهم عىل اكرث من 12 
الحزب  رئيس  يرتأسها  ما  غالبا  نيابية  كتلة 
تضم  وهي  اليه.  تنتمي  الذي  التيار  او 
خالل  من  متكنوا  فاعلني  نوابا  اعضائها  بني 
من  والترشيعي  والسيايس  النيايب  عملهم 
ترك اثار ايجابية لدى الرأي العام، او اعضاء 
التكتل، واخرين  ال نراهم اال يف اجتامعات 
الذين  الجوالني  باالعضاء  تسميتهم  تصح 

يتنقلون بني اكرث من كتلة.
دليل  الربملانية  للكتل  املرتفع   العدد  هل 
هذه  برامج  هو  ما  ودميوقراطية؟  عافية 
يف  النائب  ودور  ونظامها،  واهدافها  الكتل 

التكتل؟ 
السؤال االبرز: هل مثة كتل نيابية ام رئيس 
للكتلة يختزل يف شخصه العمل والقرارات؟
النيابية  الكتل  ملف  تفتح  العام"  "االمن 
وسواها  االسئلة  هذه  وحملت  لبنان،  يف 
لبنان  لتكتل  العام  العدد اىل االمني  يف هذا 
ابراهيم  سابقا(  واالصالح  )التغيري  القوي 
الطويل  التاريخ  عن  تحدث  الذي  كنعان 

للتكتل منذ نشأته.

■ متى تأسس تكتل التغيري واالصالح؟
عقب   2005 عام  التكتل  تأسس   □
فيها  شارك  التي  االوىل  النيابية  االنتخابات 
العامد  برئاسة  وكان  الحر،  الوطني  التيار 
عام  عضوا.   21 حينها  وضم  عون،  ميشال 
2009 حافظ التكتل عىل اسمه، وكان يضم 
27 عضوا. اما اليوم فقد تغري اسمه واصبح 

 29 حاليا  يضم  وهو  القوي  لبنان  تكتل 
عضوا.

■ ملاذا غريتم تسمية التكتل؟
□ لبنان القوي كان شعار حملتنا االنتخابية 
انتخاب  عقب  جاءت  والتي  العام  هذا 
به  ونعني  للجمهورية.  رئيسا  عون  الرئيس 
واقتصاده.  ومؤسساته  بدولته  القوي  لبنان 
عىل  الشعار  هذا  تحت  االنتخابات  خضنا 
رئيس  يجسده  الذي  املرشوع  دعم  خلفية 
التي  التاريخية  التسوية  ودعم  الجمهورية، 
اردنا  لبنان.  يف  سياسية  قوى  مع  بها  قمنا 
اىل  رسالة  نوجه  ان  الشعار  هذا  من خالل 
من  سنستمر  اننا  وهي  وجمهورنا  ناخبينا 
العهد  دعم  يف  القوي  لبنان  تكتل  خالل 
التي  الوطنية  والتسوية  الجمهورية  ورئيس 
ارسيناها مع سائر االطراف، من اجل تقوية 
ونظامها  واقتصادها  الدولة  مؤسسات 
وترسيخ حضور لبنان عىل الساحة الدولية.

■ ما هو برنامج التكتل؟
االصالح  هو  للربنامج  العريض  العنوان   □
والتغيري. اذ ال ميكن ان يكون لبنان قويا من 
دون اصالح، وقد بات هذا املوضوع رضوريا 
خالل  واضح  بشكل  ذلك  ملسنا  وملحا. 
مؤمتري سيدر وروما 2. محليا، يطالب ايضا 
اصالحات  باجراء  والخاص  العام  القطاعان 
جذرية. آمال جميع اللبنانيني معقودة عىل 
بهذه  مرتبطة  باتت  التي  الدولة  استمرار 

العمل  اىل  برنامجنا  االصالحات. كام يهدف 
يف  جديدة  سياسية  ثقافة  ارساء  سبيل  يف 
والخطاب  التناقضات  عىل  تقوم  ال  البلد 
نتشارك  رؤية  عىل  بل  السطحي،  السيايس 
مشاريع  منها  وتنتج  وضعها،  يف  جميعا 
تؤسس لدولة يف امكانها االستمرار عرشات 
هذا  يف  االفضل.  نحو  دامئا  والسري  السنني 
املشاريع  من  العديد  التكتل  ميلك  االطار، 
منها  يتعلق  ما  تحقيق  عىل  يعمل  التي 
واالصالح  والغاز،  والنفط،  بالكهرباء، 
املالية  االدارة  مستوى  عىل  املطلوب  املايل 
املتكاملة،  االقتصادية  والرؤية  البلد،  يف 
والالمركزية االدارية املوسعة. لقد متكنا من 
التوصل  من  التكتل،  اطار  يف  عملنا  خالل 
انتخايب  قانون  وضع  اىل  العهد  بداية  يف 
ثالثني  من  اكرث  اللبنانيون  انتظره  جديد 
موازنتني  واقرار  ايضا يف وضع  عاما. شاركنا 
اقرار آخر موازنة.  عاما عىل   12 بعد مرور 
جديد  موازنة  قانون  اقرار  اىل  حاليا  نطمح 
عليها  نص  التي  االصالحات  جميع  يتضمن 
املوازنة  اصالحات  اىل  اضافة  سيدر،  مؤمتر 

التي اقرت عام 2018.

التي  القوانني  مشاريع  ابرز  هي  ما   ■
تعملون عليها حاليا؟

□ من اهم املشاريع التي نسعى اىل اقرارها 
قانون ضامن الشيخوخة. هذا املرشوع مهم 
لكل  االجتامعية  الحامية  يؤمن  النه  جدا 
العائالت  جميع  ويشمل  املجتمع  رشائح 
اللبنانية. نحن يف التكتل توصلنا اىل خالصة 
واالجتامعي،  السيايس  عملنا  يف  اساسية 
بيننا  ما  يف  نتقاتل  ال  ان  علينا  ان  وهي 
فالناس  السياسية،  امللفات  عىل  كلبنانيني 
يف  حاليا  نحن  لذا  السياسة.  ملوا  عمليا 
ومجتمعنا،  ناسنا  نحو  اكرث  التوجه  صدد 

اليه  يحتاج  مرشوع  الشيخوخة  وضامن 
الجميع. هل يعقل انه لغاية االن ال حامية 
مثة  اللبنانيني؟  لشيخوخة  ضامنات  او 
التي  املوسعة  االدارية  الالمركزية  مرشوع 
االقتصاد  وتنشط  املتوازن  االمناء  تضمن 
اقرار  منذ  العمل.  عىل  اللبنانيني  وتحفيز 
قيد  املرشوع  هذا  يزال  ال  الطائف  اتفاق 
النواب من دون اقراره.  التداول يف مجلس 
االصالح  اىل  التوصل  كذلك  اولوياتنا  من 
من  الكثري  وجود  ظل  يف  املطلوب  املايل 
الذي  الهدر  املالية، وضبط  ادارتنا  الثغر يف 
نعاين منه نتيجة الجمعيات الوهمية وعجز 
مليار   1100 الخزينة  يكلف  الذي  الكهرباء 
سنويا، فاىل متى سنكتفي بالكالم من دون 
اىل  هو  االن  االتجاه  التنفيذ؟  اىل  املبادرة 
التي  املسائل  يف  عملية  انجازات  تحقيق 
العمل  اطار  يف  تقع  والتي  اللبنانيني  تهم 
الذي يحمل مضمونا معينا وليس  السيايس 
العمل السيايس من اجل السياسة يف ذاتها.

■ ما هي آلية العمل داخل التكتل، وكيف 
يتم اتخاذ القرارات فيه؟

□ عقدنا خلوة يف زحلة وزعنا خاللها العمل 
ملف  منها  لكل  لجنة،   13 من  اكرث  عىل  

والنازحني  واملال  كالصحة  تتواله،  خاص 
والكهرباء  والنفايات  االدارية  والالمركزية 
توزيع  اىل  نسعى  كام  وغريها.  واالتصاالت 
لنتمكن  النيابية  اللجان  عىل  التكتل  اعضاء 
مع  ومتكامل  متوازن  بشكل  العمل  من 
الحكومة.  يف  وزرائنا  ومع  اللجان  هذه 
اىل  نطمح  هذه،  العمل  آلية  خالل  من 
من  سنتمكن  الننا  انتاجية  اكرث  نكون  ان 
يتوىل  بحيث ال  امللفات،  ارساء المركزية يف 
شخص مبفرده ادارتها كلها بل يتشارك فيها 
مستوى  عىل  االنتاج  ويصبح  الجميع  مع 

معنوية  شخصية  بذلك  فنخلق  الجامعة، 
مستقلة للتكتل، قادرة عىل ان تثبت ذاتها 
عىل مختلف املستويات. ال يجوز ان يكون 
واحد  كل  اشخاص  مجموعة  مجرد  التكتل 

منهم ينتج بقدر امكاناته.

اتخاذ  يف  التصويت  اىل  تلجأون  هل   ■
القرارات؟

نظاما  منلك  ال  نحن  بالرضورة.  ليس   □
كمؤسسة،  للتكتل  داخليا  نظاما  وال  صارما 
الربملاين،  العمل  صلب  يف  يدخل  عملنا  الن 

ولكننا نأخذ باراء الجميع.

■ هل من ثواب وعقاب يف اطار عملكم؟
□ ليس هناك ثواب وعقاب بل انتاج وعدم 
انجازات،  وتحقيق  وفشل،  نجاح  انتاج، 

وعىل ضوئها يقّيم النائب عمله بنفسه.

فيها  مر  التي  املحطات  ابرز  هي  ما   ■
التكتل منذ عام 2005 لغاية اليوم؟

تحد  اول  وكان  كثرية،  مررنا يف محطات   □
هو  نيابيا  تكتال  نصبح  ان  قبل  حتى  لنا 
عودة الجرنال عون اىل لبنان، واتخاذه قرار 
خوض االنتخابات النيابية يف وجه التحالف 
الرباعي. كان لدينا يومها تخوف حيال هذا 
االمر، اال ان الجرنال قال يل: "انا ميشال عون، 
اكون  ال  واما  الطريقة  بهذه  اربح  ان  فاما 
صحافيا  مؤمترا  عقد  بعدها  عون".  ميشال 
واعلن موقفه السيايس من االنتخابات التي 
خضناها، وحققنا فيها نجاحا كبريا. كام كان 
عون  الرئيس  توجه  عشية  التكتل  اجتامع 

اىل قرص بعبدا مميزا ايضا.

■ كيف يف امكانكم التوفيق بني برنامجكم 
يف التكتل وبني توجهات حلفائكم؟

□ ليس من الرضوري ان نكون نسخة طبق 
ليس  فالتحالف  البعض،  بعضنا  عن  االصل 
اىل  لبنان  يف  سطحية  نظرة  مثة  اندماجا. 
التحالفات. بعض الناس يعتربون ان التحالف 
ذلك.  الواقع هو عكس  ان  اال  انصهار،  هو 
التقاء  هو  السياسيني  االفرقاء  بني  التحالف 

حول نقاط معينة مع وجود متايز حول 

النائب ابراهيم كنعان.

راغدة صافي
raghida.ss@gmail.com

ال نحسد على موقع 
املسؤولية الذي نحن 

فيه االن

نحن مع فصل النيابة 
عن الوزارة اذا كان غير 

محصور باشخاص

الكتل النيابية في برلمان 2018 ]1[
تكتل لبنان القوي األكبر عددا: 

نستمر في دعم العهد ورئيس الجمهورية
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الملف
منا  واحد  لكل  يكن  مل  لو  اخرى.  نقاط 
شخصيته ومتايزه عن االخر النتفت الحاجة 
مع  عدة  مرات  اختلفنا  تحالفات.  قيام  اىل 
حلفائنا حول اكرث من ملف، لكننا ميزنا بني 
وبني  القائم  التحالف  مستوى  عىل  عالقتنا 
طريقة  عىل  معهم  نتفق  ال  اخرى  ملفات 
ادارتها. عىل كل االطراف اللبنانيني التمسك 
ال  وان  واالستقالل،  الحرية  من  بهامش 
يحّولوا التحالف اىل تبعية، ومن املهم جدا 
ان نتاكد من ان اي تحالفات قد نقوم بها 

لن تؤدي اىل الغائنا.

فهل  بامتياز.  مسيحي  التكتل  طابع   ■
اخرى  لبنانية  طوائف  ادخال  عىل  تعملون 

اليه؟
بل  طائفية  ليست  االساس  يف  نشأتنا   □
هو  االسايس  التيار  اسم  فان  لذلك  وطنية. 
نسبة كبرية  الذي يضم  الحر  الوطني  التيار 
تسميتنا،  عىل  اصطلح  كام  العونيني  من 
املسلمني،  من  كبرية  نسبة  ايضا  يضم  لكنه 
لبنان  طبيعة  لكن  ودروزا.  وشيعة  سنة 
يف  التقوقع  اىل  النهاية  يف  الجميع  تدفع 
هي  الطائفة  وتصبح  الطائفي،  اطارهم 
نزال  ال  ذلك  من  الرغم  عىل  االكرب.  االطار 
التنوع  عىل  املحافظة  اىل  جاهدين  نسعى 
اللبناين. فالتكتل السابق كان يضم اكرث من 
الطوائف االسالمية، لكني  نائب ووزير من 
ال ابوح رسا اذا قلت ان االمر ال يزال صعبا، 
خاصة ان قوانني االنتخاب يف لبنان ال تزال 
مناطقية،  بتقسيامت  مبارش  بشكل  ترتبط 
اكرث  طائفيا  فرزا  الناس  تفرز  بالتايل  وهي 
تحت  ينضوون  وطنيا  اطارا  تعطيهم  مام 
التي  االصالحات  ابرز  فان  هنا،  من  لوائه. 
نطمح اىل تحقيقها هي وضع قانون انتخاب 
جديد يعطي اللبنانيني يف املستقبل خيارات 

وطنية وليست طائفية. 

■ هل تعترب ان يف لبنان كتال نيابية او ان 
الكتل تختزل برئيسها؟

□  بالطبع ان رئيس الكتلة هو الذي يرسم 
اىل  ويستمع  معنا  يتشاور  قد  التحالفات. 
الدول،  النهاية وكام يف سائر  ارائنا، لكن يف 
او  فشل  اي  مسؤولية  يتحمل  الذي  هو 

وال  بالتأكيد،  نيابية  كتال  هناك  لكن  نجاح. 
احد يقمع من يحاول العمل. 

■ اين اخفق التكتل؟
الصعود  من  مراحل  يف  مررنا  لطاملا   □
اننا  يوما  نشعر  مل  لكننا  التكتل،  والهبوط يف 
امر بشكل كيل. معركة رئاسة  اخفقنا يف اي 
الجمهورية مثال كانت هدفا اساسية بالنسبة 
الينا، وقد شهدت الكثري من املد والجزر، اال 
اننا يف النهاية متكنا من تحقيق الهدف الذي 
كنا نصبو اليه. كذلك خضنا الكثري من املعارك 
النهاية  يف  استطعنا  لكننا  املالية،  املسائل  يف 
الدفع يف اتجاه اقرار موازنتني بعد محاوالت 
الذي  الحساب  قطع  ان  كام  بالفشل.  باءت 
شهرين،  خالل  سيحصل  به  طالبنا  لطاملا 
عملنا  املال  وزارة  من  مايل  تقرير  وسيصدر 
عليه خالل السنوات العرش املاضية. من اهم 
بعد  اننا متكنا  املايل،  الصعيد  االنجازات عىل 
مادة   37 املوازنة  تضمني  من  طويل  نضال 
ان  نعترب  الننا  حيوي  امر  وهذا  اصالحية، 
النجاز  لبنان  امام  االخرية  الفرصة هي  هذه 

االصالحات الالزمة.

ان  التكتل  امكان  يف  كان  مجال  اي  يف   ■
يكون اكرث فاعلية؟

□ كان ميكن الدائنا ان يكون افضل يف مجال 

عىل  السيايس  العمل  بدأنا  عندما  التواصل. 
االرض مل يكن االمر سهال بالنسبة الينا. مل نكن 
وواقعها،  اللبنانية  السياسة  زواريب  نعرف 
ما جعلنا نصطدم اكرث من مرة مع عدد من 

االفرقاء. اما االن فاصبح اداؤنا مختلفا. 

سدة  يف  عون  الرئيس  وجود  يوثر  هل   ■
الرئاسة االوىل عليكم سلبا ام ايجابا؟

الرئاسة  سدة  يف  عون  الرئيس  وجود   □
ان  خاصة  علينا  ايجايب  بشكل  ينعكس 
استيعاب  عىل  الدامئة  القدرة  فخامته  لدى 
او  ايجابيات  اىل  وتحويلها  الصدمات، 
قوة  مصدر  يشكل  ما  صدره،  يف  تحملها 
وجوده  نفسه،  الوقت  يف  لكن  وللبنان.  لنا 
يعرضنا الحراجات عدة،  السلطة  رأس  عىل 
الجمهورية  رئاسة  ان  لنا  يقال  ما  غالبا  اذ 
ومتثيل  الربملان  يف  نائبا   29 ولديكم  معكم 
واسع داخل الحكومة، ما يحملنا يف الغالب 
االنجاز.  مسؤولية كبرية  تفوق قدرتنا عىل 
يف  لنا  سلبيا  عامال  يشكل  الذي  االمر 
السياسة، وبالتايل نحن ال نحسد عىل موقع 

املسؤولية التي نحن فيه االن.

■ كيف ميكن ان يحاسب النائب الحكومة 
اذا كان عضوا فيها؟

اذا  كتل.  نظام  الطائف عىل  اتفاق  نص   □

جربان باسيل، اييل فرزيل، طالل ارسالن، 
معوض،  ميشال  بقرادونيان،  اغوب 
الياس  معلوف،  ادي  كنعان،  ابراهيم 
روكز،  رميا، شامل  ايب  بوصعب، سيمون 
نعمة افرام، روجيه عازار، اسعد درغام، 
االن  عطالله،  جورج  حسني،  مصطفى 
الصحناوي،  نقوال  ديب،  حكمت  عون، 
الكسندر  ترزيان،  اغوب  بانو،  انطوان 
الخوري،  سليم  اسود،  زياد  ماطوسيان، 
فريد  عون،  ماريو  خليل،  ايب  سيزار 
ضاهر،  ميشال  عون،  سليم  البستاين، 

ادكار طرابليس.

تكتل لبنان القوي: 
29 نائبًا

واجتامع تكتل لبنان القوي )2018(.اجتامع تكتل التغيري واالصالح )2005(.

الحكومة  داخل  التيار  من  فالن  يكن  مل 
كيف  بالتايل  الفرق؟  فام هو  سيكون غريه، 
ميكن ان يحاسب اي كان شخصا من كتلته 
نكون  ان  هو  االمثل  النظام  السياسية؟ 
اذ  السلطة،  يف  او  املعارضة  يف  اما  كحزب 
مصغرة  صورة  الحكومة  تكون  ان  ميكن  ال 
اىل  حينها  يتحول  الحكم  الن  الربملان،  عن 
مواالة  الحكومة  داخل  ويصبح  بابل،  برج 
الحكومي.  االنتاج  كل  يعرقل  ما  ومعارضة 
يجب ان تكون هناك مواالة ومعارضة، فاذا 
اخفقت املواالة تعطي فرصة للمعارضة ليك 
لبنان  يف  نحن  الشعب.  انتخبها  اذا  تحكم 
ال نعرف من هو املعارض ومن هو املوايل. 
وهذه ابرز نقاط الضعف الكامنة يف نظامنا 
بالوحدة  يسمى  ما  حكومات  السيايس. 
تفتقد  االطراف  جميع  تضم  التي  الوطنية 
املواضيع  مختلف  حول  موحدة  رؤية  اىل 
الحيوية بسبب تكوينها. بذلك فان املشاكل 
اىل  تنتقل  النظر  وجهات  يف  واالختالفات 
مركز السلطة، فيصبح امكان االنجاز صعبا.

■ هل انتم مع فصل النيابة عن الوزارة؟
□ نحن مع هذا االمر اذا كان فصلها جديا 
من  ذلك  الن  باشخاص،  محصورا  وليس 
شأنه ان يفسح يف املجال امام اكرثية تحكم 

واقلية تعارض.
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املواطن  يشعر  مل  رمبا  واليتها.  املنتهية  الحكومة  عمر  خالل  قصرية  تجربة  الفساد  مكافحة  لشؤون  الدولة  وزارة  خاضت 
بانجازاتها، لكنها رسمت خطا بيانيا عريضا بحيث باتت حارضة يف ذهن املواطن الصالح كام املوظف الفاسد، يف انتظار تبلور 

حلول جذرية واجراءات قانونية اكرث فاعلية ملكافحة الفساد واملفسدين

سنة  زهاء  امتدت  التي  عملها  فرتة  خالل 
لشؤون  الدولة  وزارة  متكنت  سنة،  ونصف 
مكافحة الفساد من ارساء نهج سيايس واداري 
يفرتض  اخرى،  يؤسس ملرحلة  بسيط  واجرايئ 
اذا  خاصة  وحزما،  شمولية  اكرث  تكون  ان 
بقيت الوزارة يف الحكومة الجديدة واعطيت 
واذا  االدارية،  والهيكلية  الالزمة  املوازنة  لها 
القوانني  مشاريع  الجديد  النيايب  املجلس  اقر 
االربعة املوجودة يف ادراجه وهي: االثراء غري 
املرشوع، الهيئة العليا ملكافحة الفساد، اآللية 
ادارة  عرب  واملناقصات  للتصنيف  املوحدة 
شأن  من  الفساد.  كاشفي  حامية  املناقصات، 
الفساد  جامح  كبح  وتطبيقها رسيعا  اقراراها 

والفاسدين.
"االمن العام" ناقشت مع وزير الدولة لشؤون 
مكافحة الفساد نقوال تويني تجربة الوزارة وما 
حققته، وما يفرتض القيام به الحقا من اجل 
واالقتصادية  االدارية  املشكلة  هذه  مواجهة 

واالجتامعية.

■ وزارة مكافحة الفساد تجربة اوىل من نوعها 
يف لبنان كيف تقّيمها، وما ابرز ما تحقق خالل 

عملكم فيها؟
□ تقييم التجربة ال يبنى عىل مقارنة بتجربة 
هذا  تحمل  التي  االوىل  الوزارة  النها  اخرى، 
االختصاص يف لبنان. وهي وزارة دولة وليست 
لها وال موازنة. لكن ما  وزارة عادية. ال مالك 
الفرتة  هذه  خالل  خربتنا  خالل  من  به  قمنا 
القصرية نعتقد انه يشء عظيم. هذا االختصاص 
السياسية  االطياف  كل  الجديد جعل  الوزاري 
مكافحة  بلغة  يتكلمون  املدين  واملجتمع 
الفساد، وان مفتاح انقاذ البلد يكمن يف هذه 
املكافحة. هذا مؤرش عىل اننا نجحنا يف توعية 

الناس عىل اهمية ورضورة مكافحة الفساد.

وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد:
نترّقب موافقة البرملان على 4 قوانني أساسية

غاصب مختار

■ كيف تصنفون نوعية املعنيني مع موضوع 
مكافحة الفساد؟

□ اصنفهم يف ثالثة انواع: 
يشكلون  وهم  واملظلومون،  املغبونون   -1
اللبناين ومعظم املوظفني، اي  غالبية الشعب 
ومظلومون  مغبونون  هم  االوادم".  "الناس 
مامرسات  من  الفاسدون  به  يقوم  ما  حيال 
او  املال  برصف  ام  بالهدر  سواء  استفزازية 
باقتناء السيارات الفارهة او الفجور االجتامعي 
بالغنب  ناهيك  النعمة،  حديثي  عند  املوجود 
االجتامعي وما يخلقه من احساس مبظلومية 

عالية جدا. 
الذين عبثوا يف االرض  التائبون  الفاسدون   -2
اللبنانية،  الحرب  خالل  وبالناس  الدولة  ويف 
ويريدون مأسسة او ترشيع ما قاموا به، برفع 
الصوت العايل حول مكافحة الفساد للتغطية 

بركوبهم  املايض  هذا  ورشعنة  ماضيهم  عىل 
العفة  وموجة  الجديدة  القوانني  موجة 

ومكافحة الفساد.
3- الفئة املنغمسة حاليا يف الفساد، ويف الوقت 
مكافحة  موضوع  وتتبنى  وتثري  تسأل  ذاته 
الفساد  الفساد ملعرفة مدى معرفتنا بفضائح 
هناك  كان  اذا  ما  وملعرفة  اليه،  توصلنا  وما 
الحيطة  واخذ  املعرفة  باب  من  لها  تهديد 
والحذر، وليس من باب العفة او السعي اىل 

مكافحة الفساد.

■ هل تعترب ان تجربتكم القصرية ناجحة ام 
ال؟

استطعنا  الننا  ناجحة  التجربة  ان  اعتقد   □
انجاز عدد من القوانني املهمة، اولها واهمها 
نحن  املعلومات.  اىل  الوصول  حق  قانون 

القوانني  الصدار  الجديد  الربملان  اىل  نتطلع 
املرشوع،  غري  االثراء  وهي:  املكملة  االخرى 
الفساد، اآللية املوحدة  العليا ملكافحة  الهيئة 
املناقصات،  ادارة  عرب  واملناقصات  للتصنيف 
حامية كاشفي الفساد. هذه القوانني اذا اقرها 
املجلس النيايب كفيلة بكبح جامح الفاسدين.  

■ ما هي اسباب تفيش الفساد؟
□ اضافة اىل نتائج الحرب اللبنانية والتقسيم 
وضعف  للمجتمع  السيايس  ال  الطوائفي 
للمجتمع  تكوين  مثة  السياسية،  االحزاب 
اساسه  املجتمع  هذا  يف  الرثوة  تراكم  اللبناين. 
يشكلون  ال  كونهم  بالسلطة،  االغنياء  عالقات 
طبقة رأساملية كالرأسامل االورويب الذي يشمل 
عىل  املجتمع  وتنظيم  االجتامعية  املسؤولية 
اساس االنتاج. يف لبنان تحمل الرأساملية امواال 
ريعية  رأساملية  كونها  منتجة،  هي  مام  اكرث 
غري منتجة واساس عملها العالقات االجتامعية 
وفق  والصفقات  االقتصاد  مجال  يف  للدخول 
املساحة االجتامعية او الوزن االجتامعي لكل 
لذا  بالسلطة.  عالقته  ومدى  رأساميل  شخص 
نرى ان السلطة متزاوجة مع الرأسامل الزائد. 
قسام  ان  فنجد  ومال،  سلطة  هناك  بات  اي 
العمل  الريعيني يتحولون من  الرأسامليني  من 
يف مجال االقتصاد اىل العمل يف السياسة ايضا. 
التكوين  بني  تواطؤا  مثة  ان  عىل  مؤرش  هذا 
الدولة.  يبني  من  وبني  االقتصادي   - السيايس 
من يبني الدولة هو املقتدر الذي ميلك تأثريا، 
للنمو يف  وهذا ما يجعل للفساد تربة خصبة 
مجتمع كهذا ويف عالقات سياسية - اقتصادية 
بني هذه  التبادل  تسهيل  اىل  يؤدي  ما  كهذه، 
الرسيع  للربح  الفساد  وتسهيل  االطراف، 
 70 او   60 من  عصبة  هناك  الرثوات.  وتراكم 
املايل  الرتاكم  من   %80 تقريبا  ميتلكون  عائلة 
واملوجودات املرصفية يف لبنان ما يخلق عدم 
توازن بني قوة الدولة وقوة هؤالء. فلهم سلطة 
يجعل  ما  املال  سلطة  الدولة هي  سلطة  غري 
السهل  املال  يكون  حيث  مسترشيا.  الفساد 

الريعي وليس املال املنتج، يكون الفساد.

■ كيف ميكن معالجة هذه املشكلة؟
الفساد  الن  صعبة  مهمة  الفساد  مكافحة   □
ثورة  اول  يذكر  كلنا  االستقالل.  منذ  متأصل 

حصلت يف لبنان هي الثورة الوطنية عىل عهد 
الفساد.  تفيش  بسبب  الخوري  بشارة  الرئيس 
ثم جاء اتفاق الطائف ليكرس نوعا من الفساد 
كنف  يف  املتناحرة  امليليشيات  كل  جمع  عرب 
الدولة  سلطة  متارس  كانت  التي  وهي  الدولة، 
هو  االمر  هذا  ان  الحجة  كانت  الدولة.  عىل 
لخدمة لبنان ونرصة كل قضية من القضايا التي 
رفعتها كل جهة بحسب رؤيتها للبنان، وكان من 
نتيجة ذلك مامرسة املحظور، وانشاء املراىفء غري 
وتهريب  به،  املسموح  غري  واالسترياد  الرشعية، 
املمنوع مثل صاالت  البضائع. عدا عن ترشيع 
القامر وسواها من املمنوعات. لكن عىل الرغم 
من ذلك، املعالجة تكون بتوجيه االقتصاد نحو 
ان  بدل  افضل،  بشكل  الرثوة  وتوزيع  االنتاج 
تكون مجمعة يف عصبة شديدة التامسك يف ما 
بينها، النها عصبة عابرة للطوائف وموجودة يف 

كل االحزاب وكل الطوائف.

وطريقة  الوزارة  هذه  تطوير  ميكن  كيف   ■
عملها؟

جهازا  اعطائها  عرب  يكون  الوزارة  تطوير   □
التقدم  وحق  واملالحقة،  االستقصاء  حرية  له 
مبواضيع  معنية  خاصة  قضائية  غرفة  اىل 
كل  شفيعة  الوزارة  تكون  وان  الفساد، 
الجديدة، ومواكبة الدارة  واملناقصات  العقود 

املناقصات والتفتيش املركزي.

■ هل ترى رضورة بقاء وزارة شؤون مكافحة 
الفساد، وهل ستبقى يف الحكومة الجديدة؟

الوزارة طاملا هناك فساد  لبقاء  □ مثة رضورة 
كيان  يفكك  الفساد  الن  ومسترش،  موجود 
الدولة ويفقدها سلطتها وهيبتها عىل املجتمع. 
عىل  ايضا  حرب  هي  الفساد  عىل  الحرب 
التيئيس، الن الفساد يخلق يأسا واحباطا لدى 
الوزارة  ان  اظن  واملواطن.  واملستثمر  املجتمع 
الرئيس  وفخامة  الجديدة،  الحكومة  يف  باقية 
يوم  كل  يكرر  رمضان  افطار  يف  خطابه  منذ 
الكالم عن رضورة خوض املعركة الرشسة ضد 
الفساد، وهو اكد يل شخصيا ارصاره عىل ذلك.

■ ما هو الحل لالدارات التي ما زالت تعاين 
محميون  موظفون  وفيها  الفساد  وجود  من 

وسياسيا؟ طائفيا 

- الحل يكمن يف تعميم العقاب عىل جميع 
اذا  النه  واالجتامعية،  السياسية  االطياف 
املوضوع،  هذا  معالجة  يف  تطاع  ان  اردت 
الفساد.  مكافحة  يف  عادال  تكون  ان  عليك 
يعني 6 و6 مكرر يف مكافحة الفساد. وعىل 
التنفيذية والترشيعية والقضائية  السلطات 
االتفاق عىل خطة اسرتاتيجية ملكافحة هذا 
الداء. الحل الشامل يكون باصدار القوانني 
السلطات  واتفاق  وفورا،  حاال  املعنية 
وزارة  واعطاء  الفساد،  الثالث عىل محاربة 
مكافحة الفساد موازنة كافية وتعيني مالك 

اداري لها.

■ امل تضع الوزارة خطة اسرتاتيجية ملكافحة 
الفساد؟

□ نعم وضعنا خطة، لكنها مل تقر يف مجلس 
الوزراء.

■ كيف كان تقبل او تعاون القوى السياسية 
واملوظفني مع اجراءات الوزارة؟

يوجد  حيث  البعض  من  بالتعنت  شعرنا   □
يف  بالتعاون  وشعرنا  والفاسدون،  الفساد 
اخالق  مكامن  فيها  توجد  التي  االمكنة 
يف  الغالبية  ان  عىل  الله  نشكر  لكن  ورشف. 
الدولة رشفاء، لكن االقلية هي التي تيسء اىل 
سمعتها الن الفساد نجح يف ان يعرب الطوائف 
اللبنانية  االحزاب  ان  حيث  واالحزاب، 
العلامنية وغري العلامنية مل تتمكن من تجاوز 
القوى  تعاون  الظاهر  يف  الطائفية.  الحالة 
السياسية كان جيدا، لكني ال استطيع ان احكم 
عىل باطن االمور وعىل عمق النيات. مكافحة 
حول  موحدة  مركزية  سلطة  تتطلب  الفساد 
واال  ووحدته،  القرار  وسلطة  املوضوع،  هذا 
ازدات  كلام  عبثا.  الفساد  عن  نتكلم  سنبقى 
االزمة االقتصادية والفقر يف لبنان ازداد معدل 
الفساد، وكلام رفعنا من شأن االقتصاد اقرتبنا 
جانب  يف  املعركة  الفساد.  عىل  القضاء  من 
منها اقتصادية واجتامعية والرقي االقتصادي 
ان  يجب  لذلك  الفساد.  يحارب  واالجتامعي 
املوظفني  اوضاع  تحسني  املعالجة  يف  يدخل 
االقتصادية واالجتامعية. لكن يف الوقت ذاته 
يجعل  ما  وجشع،  موجودة  فوىض  هناك 

املعالجة صعبة بعض اليشء.

تحقيق

وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقوال تويني.
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يف ظل الظروف االقليمية والدولية التي تسود املنطقة والعامل، يواجه لبنان تحديات 
خارجية ديبلوماسية وسياسية وامنية واقتصادية كبرية وخطرية، نتيجة االزمات التي 
تعصف باملنطقة العربية والرشق االوسط والرصاعات بني الدول الكربى واالقليمية، 
ما يرتب اعتامد ديبلوماسية مرنة وحذرة، منفتحة عىل التعامل معها ومواجهتها 

وتقليل انعكاساتها واخطارها عىل الوضع الداخيل 

مل يقرّص لبنان خالل السنوات املاضية يف متابعة او 
مالحقة او معالجة االزمات التي انفجرت منذ عام 
2011 يف العامل العريب ويف االقليم، وتولدت منها 
والغريب.  العريب  العاملني  ارعبت  ارهابية  حركات 
انعكس بعضها عليه بطريقة مخيفة السيام االزمة 
السورية التي نجم عنها تهجري مئات االالف من 
مليون  من  اكرث  لبنان  اىل  منهم  جاء  املواطنني 
ونصف مليون نازح. اىل الطروحات الجديدة حول 
معالجة القضية الفلسطينية تحت مسمى "صفقة 
القرن"، والتي سترتك ايضا انعكاسات سلبية عىل 
لبنان لو متت. عدا االزمات التي تعصف بالعراق 
الواليات  بني  املستجد  والخالف  وليبيا،  واليمن 
املتحدة االمريكية وبعض دول الغرب وبني ايران 
حول امللف النووي عموما والصواريخ الباليستية 
العربية  الدول  بني  بالخالفات  ناهيك  تحديدا. 
نفسها حول عدد من امللفات والقضايا، التي وجد 
لبنان نفسه معنيا بها بشكل مبارش او غري مبارش.

التحديات  رزمة  حملت  العام"  "االمن 
الديبلوماسية والسياسية التي يواجهها لبنان اىل 
منصور،  عدنان  الدكتور  االسبق  الخارجية  وزير 
الخبري يف ملفات املنطقة وال يزال يتابعها بدقة 

ويعد حولها الدراسات واالبحاث والكتب. 

■ تتعرض املنطقة اىل ازمات كربى. ما هي ابرز 
التحديات السياسية والديبلوماسية والقضايا التي 

تواجه لبنان وكيف ميكن جبهها؟
□ تعيش املنطقة عىل صفيح ساخن، عىل اعتبار 
ان ما يواجهها ليس ملفا واحدا او قضية واحدة، 
بل مجموعة من امللفات املتشابكة يف ما بينها، 
يتجاذبها اطراف محليون واقليميون ودوليون. ال 
ميكن مثال فصل امللف النووي االيراين عام يجري 

ما أبرز التحّديات الخارجية والديبلوماسية أمام لبنان؟
منصور: لبنان معني برفض "صفقة القرن"

غاصب مختار

هذه  الن  والبحرين،  واليمن  والعراق  سوريا  يف 
القضايا متداخلة يف ما بينها تؤثر وتتأثر، وتفرض 
التي  والدولية  االقليمية  الجهات  عىل  واقعا 
تتعامل مع هذه امللفات. لذلك ال ميكن بني ليلة 
وضحاها انهاء هذه املسائل الشائكة. وهي قضايا 
جوهرية قد تغري مجرى تاريخ املنطقة باكملها. 
ابرزها ما يحىك اليوم عن "صفقة القرن"، وهي 
يف الحقيقة ليست صفقة، بل محاولة فرض قرار 
االمر الواقع عىل املنطقة يف مسائل االمن والسالم 
اطراف  او  طرفني  بني  تتم  الصفقة  واالقتصاد. 
كثريين، ويكون فيها توازن يف املصالح. لكن عندما 
القرن ما الذي ستقدمه اىل  نتحدث عن صفقة 
القضية الفلسطينية واىل شعوب املنطقة العربية. 

■ ما هي محاذير هذه الصفقة؟
□ ال ميكن حل القضية الفلسطينية بتجاهل حل 
بالدهم،  اىل  الفلسطينيني  الالجئني  اعادة  قضية 
فلسطيني  ماليني  وسبعة  خمسة  بني  وهناك 
موجودين خارج فلسطني، السيام يف لبنان ودول 
عربية اخرى تتحمل عبئا كبريا. لذا لبنان معني 
بدرجة كبرية بـ"صفقة القرن"، بالتايل ال ميكن ان 
يرضخ لها اذا ما اتت عىل حساب دستوره وسيادته 
كام  الصفقة  بهذه  قبلنا  اذا  الوطنية.  ومصالحه 
بتوطني  القبول  لبنان  عىل  ان  يعني  هذا  هي، 
جدا،  خطري  امر  وهذا  الفلسطينيني  الالجئني 
سيسهل او سيفرض عليه قبول توطني اخرين مثل 
السوريني وسواهم من الجئني ونازحني عىل ارضه. 

وهذا ما تريده ارسائيل وما يريده الغرب.

■ ما هو التحدي الثاين امام لبنان؟
كانت  ابينا ومهام  ام  الوضع يف سوريا، شئنا   □

حول  مختلفة  اللبنانيني  االطراف  نظر  وجهات 
معادلة   - حقيقة  مثة  السوري،  بالنظام  العالقة 
امن سوريا،  لبنان من  امن  ان  مفادها  تاريخية 
والعكس  سوريا،  استقرار  من  لبنان  واستقرار 
صحيح. بالتايل ال يستطيع لبنان االن وال مستقبال 
ان يتجاهل هذه الحقيقة. فهو واجه االرهاب كام 
واجهته سوريا وواجهه العراق ودول عربية اخرى 
وتواجهه ايران. لذا عىل لبنان ان يقوم بتنسيق 
متواصل فعال ومبارش مع االشقاء السوريني من 
لتجنيبه  مستقبلية  طريق  خريطة  ايجاد  اجل 
من  يأيت  مستقبال،  ارهايب  عمل  اي  تداعيات 
خاليا نامئة او موجودة عىل االرض، وتجنيبه ايضا 
التداعيات الخطرية السلبية ملا يجري يف منطقتنا، 
ومبا يساعده ذلك عىل متتني العالقات االقتصادية 

مستقبال مع الشقيقة سوريا.

وامللف  االيراين  النووي  امللف  تأثري  هو  ما   ■
الصاروخي الباليستي االيراين عىل لبنان؟

□ نحن نعلم ان املفاوضات حول امللف النووي 
االيراين بدأت عام 2003 مع الثاليث املانيا - فرنسا 
- بريطانيا، وشابته العقبات، وتوقفت سنوات ثم 
استؤنفت بوساطة من سلطنة عامن عام 2009. 
لذا امللف النووي االيراين هو الذي يطرح نفسه 
اىل  تنظر  ال  االمريكية  املتحدة  الواليات  بنفسه. 
هذا امللف من املنظار النووي التقني، بل يرتبط 
 1979 عام  منذ  االيرانية  الثورة  بتوجهات  االمر 
ليس  االيراين  االسالمي  النظام  الن  اليوم،  حتى 
عدوا للخارج وال للواليات املتحدة. لكن التوجه 
السيايس واالقتصادي والعسكري املستقل للنظام 
عباءة  تحت  من  الخروج  عىل  وارصاره  االيراين 
السيطرة والهيمنة الخارجية التي عانت منها ايران 
كثريا عىل مدى قرون، ال يريض الغرب وعىل رأسه 
لهذا  االمريكية وارسائيل طبعا.  املتحدة  الواليات 
قامئا  ايران  االقتصادي عىل  الحصار  كان  السبب 
بدأت  االمريكية  والعقوبات  النووي،  امللف  قبل 
من عام 1979 وصوال اىل تدويل امللف عام 2006 

حيث فرض مجلس االمن عقوبات عىل ايران.

■ ما تأثري ذلك عىل لبنان؟
□ بعد توقيع االتفاق النووي رفعت العقوبات 
الرئيس  ادارة  يرض  مل  ذلك  لكن  ايران.  عن 
الدرجة  ترامب وال ارسائيل يف  االمرييك دونالد 
كربى  اقليمية  دولة  ستصبح  ايران  الن  االوىل، 
لذا وجدنا  العقوبات.  بعد خروجها من هذه 
بعض الدول العربية والخليجية بصورة خاصة 
لها  فتح  ثم  الجديدة.  العقوبات  اىل  تنضم 
كلام  انه  الالفت  الباليستية.  الصواريخ  ملف 
اغلقت ايران ملفا فتحوا لها ملفا آخر، وطاملا 
التوجه السيايس االستقاليل ذاته  هي باقية يف 
ستظل مستهدفة. لذلك تهدد ارسائيل بتوجيه 
رضبة عسكرية اليها. لكن ايران سرتفض تعديل 
انضم االتحاد االورويب اىل  النووي، واذا  امللف 
العقوبات وانسحب من االتفاق، فانها ستعيد 
هذا  حصل  اذا  السلمية.  لالغراض  التخصيب 
االمر سيفتح ابواب املنطقة عىل مخاطر عدة 
ما،  عسكري  عمل  اىل  الدول  بعض  تدفع  قد 
اي  لبنان.  سلبا عىل  سينعكس  بالتأكيد  وهذا 
لبنان  يستطيع  لن  املنطقة  يف  عسكري  عمل 

البقاء يف منأى عنه.

■ تجاه هذه التوترات واحتامالت حصول مزيد 
من الحروب، اي سياسة يجب ان يتبع لبنان؟

اتخذ  سوريا  يف  االحداث  بداية  منذ  لبنان   □

موقف النأي بالنفس. لكن هذه السياسة ميكن 
ان تستخدم تجاه اطراف واحداث دولية ال تعني 
لبنان مبارشة. عندما يدور الحديث عن منطقة 
اقتصادا وسياسة  بينها  ما  متداخلة يف  مرشقية 
وسياسية  ديبلوماسية  عالقات  تنسج  واتفاقات 
عن  الحديث  ميكن  ال  واقتصادية،  وعسكرية 
نأي بالنفس يف الشكل واملضمون. عندما تهدد 
االحداث يف سوريا لبنان، والعصابات االرهابية 
من  احتلت مساحات  وقد  فيه،  تهدد وترضب 
ان  الشاميل، كيف ميكن  البقاع  ارضه يف جرود 
ننأى بانفسنا عام يجري من اعامل ارهابية، او 
لو  ايضا؟  االرهاب هي  تقوم برضب  دولة  عن 
ملا  السورية،  الدولة  اطاحة  االرهابيون  استطاع 
متكن احد من منعهم من دخول لبنان. سياسة 
اىل  يأيت  ان  االرهاب من  بالنفس مل متنع  النأي 
بلدنا ويرضب فيه ويحتل ارايض عرسال. اي نأي 

بالنفس هذا، حني يقوم وزير او مسؤول سيايس 
يف الدولة بالهجوم املستمر عىل الدولة السورية 
بالنفس  النأي  سياسة  تكون  ان  اما  ورئيسها؟ 
نكون كمن  واما  وعلمية ورضورية،  موضوعية 
يتمسك بشعارات ميارس عكسها عىل االرض. لذا 
ال بد من ان ينسق لبنان مع الجهة التي تقوم 
فعال بعمل فعال للحفاظ عىل السيادة الوطنية 

وعىل االستقرار يف هذه املنطقة. 

■ كيف ميكن ان نضمن حياد لبنان عن احداث 
خالفات  حولها  تدور  لكن  عليه،  تؤثر  وقضايا 

داخلية؟
□ لبنان برتكيبته ليس لديه توجه سيايس واحد، 
وهي تركيبة فريدة طائفيا وسياسيا وحزبيا. مثة 
توجهات متباينة حول ما يجري يف املنطقة. ويا 
لبنان  مصلحة  كانت  لو  حتى  الشديد  لالسف 
ان مثة من يعارضه  اطار معني، نجد  تصب يف 
البعيد الذي يصب يف  النه ال يتطلع اىل املدى 
مصلحة وطنه. ما مل يكن هناك توجه واحد، ال 
ما  كل  ومن  الخضات  من  لبنان  تحصني  ميكن 

يهدده يف املنطقة.

■ يف ظل االنقسام العريب والدويل، نرى جامعة 
القضايا  معالجة  عن  قارصة  العربية  الدول 
عن  قارصة  املتحدة  االمم  ومنظمة  واالزمات، 
ان  يفرتض  كيف  الدولية.  التوترات  معالجة 

يترصف لبنان؟
فهو  العربية  الجامعة  بدور  يتعلق  ما  يف   □
برصاحة هزيل، وانا اقول ذلك من موقع املجرب 
طويال كسفري وكوزير خارجية. الجامعة العربية 
رضبت  التي  االحداث  مستوى  عىل  تكن  مل 
املنطقة العربية الن قرارها مصادر من دولة او 
دولتني، وهي ال تقوم مبا هو مطلوب منها وفقا 
الدليل عىل ذلك،  مليثاقها الذي انطلقت منه. 
سوريا  يف  االوضاع  من  العربية  الجامعة  اين 
والعراق وليبيا واليمن؟ كذلك الحال بالنسبة اىل 
منظمة االمم املتحدة، ايضا دورها مغيب ومل 
يعط النتيجة املطلوبة منها الن قرارها مصادر 
وتأثري امريكا واضح بشكل كبري عليها. لكن، ويا 
يحدث  ان  يستطيع  ال  وحده  لبنان  لالسف، 
تغيريا داخل منظومتي الجامعة العربية واالمم 
داخلهام  جامعي  عمل  من  بد  وال  املتحدة، 

الخراجهام من دائرة املصادرة.

ال يمكن حل 
القضية الفلسطينية 

بتجاهل عودة الالجئني     

وزير الخارجية االسبق الدكتور عدنان منصور.

تحقيق



3637
عدد 59 - آب 2018عدد 59 - آب 2018

حوار
مارلني خليفة

@marlenekhalife

سلّطت زيارة املوفد الرئايس الرويس الكسندر الفرنتييف للبنان عىل رأس وفد رفيع زار 
االردن وانقرة ايضا، االهتامم الدويل الجدي للمرة االوىل باعادة النازحني السوريني بال 
رشوط. السفري السوري يف لبنان عيل عبد الكريم عيل يتطرق اىل هذا امللف الشائك 
املحطات  اصعب  من  يكون  قد  لبنان  بأن  ويعرتف  السورية،  الدولة  نظر  من وجهة 

لديبلومايس سوري، رمبا لكونه اول من توىل زمام اول سفارة سورية تم افتتاحها فيه

عاما   17 امىض  الذي  املخرضم  الديبلومايس 
وابوظبي  الكويت  بني  الديبلومايس  العمل  يف 
"اوارص  اىل  الصعوبة  هذه  يرد  ولبنان،  والقاهرة 
والسوري،  اللبناين  الشعبني  بني  الوثيقة  القرىب 
واملصري  املشرتك  والتاريخ  الجغرايف  والتداخل 
قبل  لبنان  يف  السورية  القوات  ووجود  الواحد، 
افتتاح السفارة، كل ذلك يشكل خلفيات يحتاج 
باملسؤولية  عال  باحساس  سفري  اي  يأخذها  ان 
لريسم الصورة التي تخدم بلده والعالقة االخوية 

بني البلدين الشقيقني". 
يشري السفري عيل يف حوار مع "االمن العام" اىل  ان 
"االصعب يف هذه املهمة املستمرة هو البحث عن 
تحقيق املصلحة باقل الخسائر، وعدم زيادة حجم 

الخصوم، وهذا ما عملت عليه".

يف  اندلعت  التي  الحرب  عىل  اعوام   7 بعد   ■
سوريا، هل يبدو الحل السيايس قريبا؟

□ نحن يف خضم الحل السيايس الذي يبنى عىل 
منترصون.  ونحن  االرض،  تحقيقه عىل  يتم  ما 
تنته  املركبة مل  الحرب  ان فصول هذه  صحيح 
الرهان  تحققت.  االساسية  املحصلة  لكن  بعد، 
الذي قادته الواليات املتحدة االمريكية مع دول 
االقليم ومع دول عربية - بكل  الغرب ويف  يف 
اسف - سقط، وسقط معه تفكيك سوريا. كذلك 
ارسائيل  لتقوية  االرهاب  يف  االستثامر  سقط 
ولتصفية القضية الفلسطينية. لكن الدمار كان 
السيايس  فالحل  بالتايل،  غزيرة.  والدماء  كبريا 
يبنى عىل ما ينتجه امليدان. ما حاولوا ان يطلقوا 
عليه لقب الحرية والدميوقراطية مل يكن كذلك. 
فسوريا كانت من اكرث دول املنطقة تقدما وامانا 
واكتفاء، واثبتت هذه الشعارات زيفها واكتشف 
الجميع  ملسه  كام   - العادي  املواطن  حتى   -

جاء  كيف   2014 عام  الرئاسية  االنتخابات  يف 
السوريون بكل مشاربهم من الجنوب وطرابلس 
االحتامل.  عىل  السفارة  طاقة  فاقت  وباعداد 
خرسوها  التي  الكرامة  ينتخبون  هؤالء  كان 
افتقدوه  الذي  واالمان  سوريا،  مغادرتهم  بعد 
يف خارج سوريا، والعيش الكريم الذي مل يجدوا 
مرادفا له ال يف لبنان وال يف تركيا وال يف االردن وال 
يف اوروبا وال يف اي مكان. هذا ال ينفي ان لدى 
لديهم  ايضا  واخرون  بىل،  اعرتاضات،  البعض 
اعرتاضات حتى من داخل بنية الدولة، هذا يشء 

وذاك يشء آخر.

يف  ام  جنيف  مسار  يف  الحل  ترون  هل   ■
استانة وسوتيش؟ او يف عمل املوفد الدويل دي 
ميستورا؟ او يف التوافق االمرييك الرويس؟ او يف 

التحالف الثاليث الرتيك والرويس وااليراين؟
□ نحن نرى الحل السيايس يف النتائج التي صنعها 
جيشنا وشعبنا وصالبة الرئاسة والرؤية الوطنية. 
واستانة  لجنيف  قيمة  يعطي  الذي  هو  هذا 
هذه  جميع  عىل  منفتحة  وسوريا  وسوتيش، 

املبادرات النها تثق بقدراتها.

■ هل تثق سوريا اكرث باملسار الرويس ام مبسار 
االمم املتحدة؟

□ تعرف سوريا جيدا ماذا تريد. بالتأكيد اننا نثق 
بروسيا اكرث، الن االمم املتحدة خاضعة لضغوط. 
وسوريا منفتحة عىل املبادرات وهي يف خضمها، 
سوريا  تحدده  السوري  الشعب  يخص  ما  وكل 
الرويس  اثبت  فبالطبع  نثق؟  فبمن  اما  وابناؤها، 
منطق  يحرتم  انه  وقبلها  االزمة  بداية هذه  منذ 
دولة،  كل  وخصائص  الدويل  والقانون  السيادة 

لذلك نثق به اكرث من خالل التجربة.

■ كيف هي العالقة مع حزب الله وايران؟ وماذا 
من  عائد  الحزب  ان  تقول  التي  املعلومات  عن 
سوريا علام انه يؤكد دوما ان اية عودة ال تكون 

اال بالتنسيق مع الدولة السورية؟ 
االسد  بشار  الرئيس  عنها  عرب  العالقة  هذه   □
والغريب  الرويس  االعالم  مع  حوارته  يف  بوضوح 
والتكامل  وحليفة  شقيقة  دولة  ايران  وااليراين. 
بيننا كبري. سوريا مبوقفها يف رفض الحرب العراقية 
ضد ايران والتي قادها صدام حسني يف مثانينات 
القرن الفائت كانت عازفا منفردا برؤية واضحة 
وهذا ما تقدره ايران. هناك تقدير ايراين للمبدئية 
والثبات اللذين جسدتهام سوريا تجاه قضايا عدة 
تكامل  يوجد  حيث  الفلسطينية  القضية  ومنها 
وتطابق وتنسيق يف ما يخص املقاومة الفلسطينية 
املستشارون  قدم  وبالتايل  اللبنانية،  واملقاومة 
بتنسيق وبطلب من  الدعم  انواع  االيرانيون كل 
االمر  وهذا  لسوريا،  الرشعية  السياسية  القيادة 

يرسي عىل املقاومة اللبنانية اي حزب الله.

■ كيف ستوفق سوريا بني مصالح حليفيها ايران 
وبعد  السوري،  الجنوب  يف  وخصوصا  وروسيا 

الضغوط االرسائيلية؟
□ القرار يف سوريا هو للقيادة والدولة والجيش 
وااليراين وحزب  الرويس  يقره  ما  والرئيس، وهذا 
غري  مختلف هو  كالم  كل  الحلفاء.  وجميع  الله 
منطقي. هذا الثبات سمح لهذا الدعم بان يأيت من 
الرويس وااليراين ومن املقاومة وفصائل اخرى. كل 
هذا الن هنالك ثباتا عىل االرض، وحاضنة شعبية، 
وجيشا وموقفا قياديا عاليا، ورؤية واضحة وهذا 
القيادة  دامت  ما  تناقض  يوجد  ال  لذلك  يقدر. 
التنسيق والتكامل  اطر  التي تضع  السورية هي 

بني الحلفاء.

■ ما هو موقف الدولة السورية من التباين بني 
ايران وروسيا يف الجنوب السوري وسط الضغوط 

االرسائيلية؟ 
□ مثة من يرغب يف تسميته تباينا، ميكن القول انه 
ال يوجد تطابق، ولكن توجد مصالح اسرتاتيجية 

السفير السوري: الحّل يبدأ بنتائج امليدان
أكثر من 90% من األراضي السورية آمنة

السفري 
السوري يف 

لبنان عيل عبد 
الكريم عيل.

مشرتكة، ويف تقديري ان ايا منهام ال يفرط بهذه 
هنالك  السوري  الجنوب  اىل  بالنسبة  املصالح. 
تنسيق. ويف تقديري ان مثة قواسم مشرتكة كبرية 
ايران  مصلحة  من  وهذا  وبادارة سورية،  برعاية 

وروسيا وحزب الله. 

■ من هو االقرب اىل سوريا ايران ام روسيا؟
□ ان كليهام صديق وحليف وقريب جدا، وليس 
بينهام،  التمييز  يف  الخوض  االعالم  مصلحة  من 
سوريا  لدى  ومتقدمة  غالية  مكانة  لهم  فهؤالء 

وليرتك هذا االمر للدولة السورية. 

■ هل صحيح ان سوريا باتت مقسمة بني الدول 
الفاعلة: سوريا وتركيا وايران؟

□ لقد اجابت الحقائق عن هذا السؤال، ستعود 
سوريا بكل شرب من ترابها اىل السيادة السورية، 
هذا ما قاله الرئيس االسد، وهذا ما يطبق حقيقة 
عىل ارض الواقع، وبالتايل كام عادت حلب وحمص 
ودير الزور، وكام تعود القنيطرة االن ودرعا بكل 
مناطقها، سيعود كل شرب يف سوريا ليكون تحت 

سيادة الدولة السورية، هذا يقني وليس حلام.

■ كيف تنظر الدولة السورية اىل دور لبنان يف 

نثق بروسيا اكثر 
من االمم املتحدة والتكامل 

كبير مع ايران

الحرب؟ وهل من املمكن ان يكون تنسيق مبارش 
بني الدولتني؟

□ التنسيق املبارش موجود بني الدولتني.

■ تقصد التنسيق االمني؟
ايضا،  تنسيق سيايس  اتحدث عن وجود  ال...   □
ما دام يوجد سفري لبناين يف سوريا وسفري سوري 
ومبارش  موجود  التنسيق  ان  بالتأكيد  لبنان.  يف 
ويجري التواصل ايضا بني الوزارات املعنية. لكن 
والخروج  التنسيق  تفعيل هذا  تقصدينه هو  ما 
من منطق االصغاء للضغوط الخارجية، وهذا من 
لبنان تقتيض  ان مصلحة  لبنان. واظن  مسؤولية 
الخروج من االصغاء لضغوط ال تخدم سيادته وال 
مصالحه وال ملف النازحني وال امللف االقتصادي 

هي  سوريا  ان  وخصوصا  التكامل،  يقتيض  الذي 
معرب ومكمل ومنفذ لكل املصالح.

الخارجية  الذي حملتموه من وزير  الرد  ■ بعد 
السوري وليد املعلم اىل الوزير جربان باسيل بعد 
قضية القانون الرقم 10، ما حقيقة اللغط الذي 
حصل؟ وما هي الخطوة التالية للدولة السورية 
لديهم  الذين  للبعض  العودة  رشوط  لتحسني 
مشاكل يف سوريا ومنها عىل سبيل املثال الخدمة 

العسكرية؟
الوزير  عنها  اجاب  فقد  الرسالة  اىل  بالنسبة   □
باسيل، وقد عقدنا مؤمترا صحافيا مشرتكا لتوضيح 
القانون  ان  اللبنانية.  الخارجية  وزارة  يف  الصورة 
رقم 10 محرض وحام ملصالح السوريني وخصوصا 
يف املناطق املدمرة، لقد تم متديده لسنة، ولكن 
عودة  يضمن  القانون  فان  ذلك  يتم  مل  لو  حتى 
السوريني مبندرجاته كلها، وليس التمديد اال اضافة 

ضامنات جديدة.

■ ماذا عن الخدمة العسكرية؟
لجميع  الزامية  سوريا  يف  العسكرية  الخدمة   □
السوريني، وهناك الذين هم خارج الحدود ولديهم 
البدل  لدفع  وضعت  رشوط  ومثة  معينة  اوضاع 
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عددا  يشمل  وهذا  عليهم،  املرتتب  النقدي 
يخص  ما  كلها. ويف  السفارات  ويحصل يف  كبريا، 
هذا البند هناك معالجات تقوم بها قيادة الجيش 
الخدمة،  ومثة مخارج وتسويات ملن تخلف عن 

ومراسيم عفو كثرية صدرت وستصدر تباعا.

■ ما هي نسبة املناطق االمنة يف سوريا حاليا؟
□ تصل النسبة اىل اكرث من %90. 

■ هل تعترب الدولة السورية انه حان موعد عودة 
مواطنيها؟

□ مواطنو الدولة السورية يعودون يوميا وال يتم 
نرش كل يشء يف االعالم. ويف احصاءات املنظامت 
مام  اقل  لبنان  يف  السوريني  اعداد  فان  الدولية، 
كانت عليه قبل سنة.  ترحب سوريا بعودة جميع 
وهذا   - الدول  بني  التنسيق  تم  سواء  السوريني 
اليه  تسعى  ما  هذا  يتم.  مل  ام   - وارسع  افضل 
سوريا ويقوم به االمن العام اللبناين بالتنسيق مع 

املواطن  عىل  وللغيارى  يتحقق  الذي  ولالمان 
السوري، واالمن العام هو من بني هؤالء الغيارى 
وعىل  قيادات  اللبنانية  الدولة  ويف  سوريا،  عىل 
من  يجدون  هؤالء  كل  الرئيس،  فخامة  رأسها 
مصلحة سوريا ان يعود اليها ابناؤها، ويف تقديري 
ان ال مصلحة للسوريني يف البقاء يف لبنان. بالطبع 
هنالك اصحاب رؤوس اموال كبرية قد يجد لبنان 
مصلحة يف بقائهم، لكن كام قال الرئيس االسد 
اعامرها  سيعيدون  الذين  هم  سوريا  ابناء  فان 
ايضا  ذلك  يف  ستساهم  سورية  اموال  ورؤوس 

وايضا الحلفاء.

العام  االمن  مع  قامئا  االمني  التنسيق  بقي   ■
عباس  اللواء  العام  مديره  بشخص  اللبناين 
التنسيق وهل  نجاح هذا  ما هو رس  ابراهيم، 
من املمكن اسقاطه عىل التنسيق السيايس او 

الحكومي مع لبنان؟
توجد  طاملا  قائم  التنسيق  ان  وقلت  سبق   □

الدولة  يف  وزارات  بني  تنسيق  وهنالك  سفارتان، 
معتمدة  قناة  هو  العام  واالمن  الرئاستني،  وبني 
الن عىل رأسها رجال ميتلك خربة وصالت وعالقات 
الرئيس  فخامة  من  معتمد  وهو  نجاح،  وصورة 
ان  تقديري  ويف  البلد.  يف  اساسية  قيادات  ومن 
ال  من  رىض  عىل  ايضا  يحصل  ابراهيم   اللواء 
واملوجودة ضمنيا،  املوافقة  اظهار هذه  يريدون 
وبالتايل نحن نريد تفعيل هذا االمر وانتقاله اىل 
كل املستويات، وهو مصلحة لبنانية وسورية عىل 
حد سواء. وبالتايل من مصلحة لبنان يف مواجهة 
ارسائيل ان ينسق الجيشان، ويف مواجهة االرهاب 
مصلحة  ومن  االمن،  مع  التنسيق  من  بد  ال 
االقتصاد ان يحصل تنسيق بني االفرقاء االقتصاديني 
لبنان  ومن مصلحة  الحكومتني.  ويف  الدولتني  يف 
النازحني  ملف  يف  ليس  النظر  اعادة  يف  االرساع 

فحسب بل يف كل القضايا التي تهم البلدين.

■ هل بدأ ترميم العالقات الديبلوماسية والتعاون 
مع الدول االوروبية، وماذا ايضا عن العالقة مع 

الواليات املتحدة االمريكية؟
□ من مصلحة الغرب ان يعيد قراءة هذه الحرب 
التي افتعلها وركبها وخرس فيها، ومجرد ما اعلنه 
تسمية  عن  ماكرون(  )اميانويل  الفرنيس  الرئيس 
سفريه يف طهران مبعوثا شخصيا يف ملف سوريا، 
يعترب جزءا من محاوالت العادة قراءة املشهد مبا 
املكابرة  من  والخروج  االقناع  من  نسبة  يحفظ 
مبسارب يرونها رضورية النهم هم الذين اخطأوا. 
التنسيق مل ينقطع، بعضه امني وبعضه سيايس، 
واالمني مقدمة للسيايس، وسوريا هي التي تضع 
االعتداء  تم  التي  هي  النها  والرشوط  الضوابط 
بشكل  وامنها  حقوقها  مست  التي  وهي  عليها 
كبري، لذلك فان االورويب واالمرييك وكل الدول التي 
مارست العدوان عىل سوريا هي املطالبة مبراجعة 
سياستها، وسوريا تحدد موقفها بناء عىل ما يقدم 

لها حيال كل موقف عىل حدة.

■ ما الفارق الذي سيحصل يف ملف العودة بعد 
للبنان  الفرنتييف  الكسندر  الرويس  املوفد  زيارة 

وسوريا واالردن وانقرة؟
□ نحن نرى بشكل واضح ان اللواء عباس ابراهيم 
الذي  بعبدا  قرص  اجتامع  حضوره  اثناء  يف  نال 
جمع الرؤساء اللبنانيني الثالثة مع املوفد الرئايس 
الرويس الكسندر الفرنتييف غطاء سياسيا لبنانيا 

قبلنا  كسوريني  ونحن  وحكوميا.  رئاسيا  كامال 
ونعترب  الثالثة  الرؤساء  اجتامع  مبجرد  االمر  هذا 
دون  من  برمتها  الدولة  ميثل  ابراهيم  اللواء  ان 
استثناء وهو يعمل عىل ملفات عدة. وكذلك االمر 
التي  اللبنانية  الوفود  عن  فضال  البلدين  سفارتا 
تزور سوريا يوميا. ال ميكن اغفال بعض الحاالت 
لسوريني مرتكبني لجرائم مل يدخلوا يف املصالحات 
التي تحصل يف سوريا قد تحتاج اىل بعض التدقيق 
والتدخل من االمن العام اللبناين ومن اللواء عباس 
للبنانيني  ابراهيم، وكذلك ال ميكن اغفال حاالت 
دخلوا اىل سوريا بشكل غري نظامي واقاماتهم غري 
صحيحة او لديهم استحقاقات، وهذه تسهيالت 
بطبيعة  بالتنسيق  اللبناين  العام  االمن  بها  يقوم 
الحال مع الجهات املعنية يف قيادة الدولة، لكن 
بدليل  التواصل  جرس  هو  سيكون  العام  االمن 
للزيادة  مرشحة  العائدين  من  اعدادا  هناك  ان 
اللبناين  العام  االمن  عودتها  نّظم  وقد  يوم،  كل 

بالتنسيق مع الجهات السورية.

■ ما هي الدول التي ستقبل الدولة السورية ان 
تعمل يف اعادة االعامر، وما هي الدول التي تضع 

"فيتو" عليها؟ وماذا عن لبنان؟
□ انا لن ادخل يف التفاصيل، لكن الخطاب كان 
السورية  والقيادة  االسد  بشار  فالرئيس  واضحا. 
مواجهة  يف  لسوريا  رشيكا  كان  من  ان  قالت 

االرهاب والعدوان هو اوىل للتعاون معه.

■ هؤالء قد ال ميلكون املال الالزم؟
ان  مال،  لديها  سوريا  حتى  ذلك؟  قال  من   □
السوريني هم االوىل باعادة االعامر، ولدى ابنائها 
وكذلك  داخلها.  ويف  سوريا  خارج  اموال  رؤوس 
والصني  وايران  كروسيا  لسوريا  اصدقاء  هنالك 
ودول اخرى كالربازيل، ولبنان دولة شقيقة وليس 
يف  كان رشيكا  من  فان  لذلك  واحدا،  صوتا  كله 

العدوان مختلف عمن كان رشيكا يف مواجهته. 

■ ماذا عن الدول الخليجية التي متلك االموال؟
□ دعيني من االجابة عن هذا السؤال. نحن نريد 
الخري الهلنا يف الخليج، وعندما يعيدون النظر يف 
املواقف تجاه القضية الفلسطينية وتجاه االرهاب 
اعادة  اما يف شأن  املوضوع.  نتحدث يف  ومتويله 
االعامر يف سوريا فان شعبها وقيادتها واصدقاءها 

وحلفاءها كلهم جديرون باملشاركة فيها.

وبالتايل هذا كالم مؤسف وال يريد اصحابه الخري ال 
للسوريني وال لسوريا، اذ يدرك الجميع ان الرئيس 

االسد يريد عودة السوريني.

■ جميعهم؟
□ بالطبع، حتى من ارتكبوا جرائم واضحة  نريد 
عودتهم. لكن هؤالء اذا عادوا سيحاكمون علام ان 
البقية   ليست كبرية، وال مشكالت مع  اعدادهم 
حتى من حمل السالح جرت تسوية اوضاعه وتم 

الصفح عنه، وبالتايل هذا كالم غري مسؤول.

■ كيف ترى عودة دفعات من السوريني مبعية 
االمن العام اللبناين؟

□ هذه عودة مرشحة للزيادة كل يوم، وليقف 
االعالم موقف املسؤول وليس املحايد.

■ اىل من يعود الفضل يف هذه العودة؟
الداخل،  يف  سوريا  لنجاحات  هو  الفضل   □

ستعود سوريا بكل شرب اىل سيادة الدولة.

املؤسسات الرسمية السورية، وبتكليف من رئاسة 
اراد  لو  حتى  املعنية  الجهات  ومن  الجمهورية 

البعض ان ال يكون يف الواجهة.

■ تبدو املفوضية العليا لشؤون الالجئني التابعة 
اىل  السوريني  عودة  من  خائفة  املتحدة  لالمم 

بلدهم االن، كيف تفرسون ذلك؟
□ هل تصدقون مخاوف هؤالء؟ امل يخافوا عىل 
السوريني من الجرائم التي ركبت يف خان شيخون 
او يف الغوطة او يف كل املواقع التي استخدم فيها 
السالح الكيميايئ عرب متريره لهذه املجموعات؟ ان 

مثل هذه املخاوف صارت مثار سخرية. 

ان  تقول  التي  الصحافية  املقاالت  بعض  نقرأ   ■
يريدان عودة  السورية ال  والدولة  االسد  الرئيس 

جميع السوريني؟ هل هذا صحيح؟
هو  االسد  بشار  الرئيس  ان   الجميع  يدرك   □
احد اوضح مسؤويل العامل يف التعبري عن مواقفه، 

التنسيق مع االوروبيني 
لم ينقطع ومخاوف 

املفوضية مثار سخرية

على رأس االمن العام 
رجل يمتلك خبرة وصالت 

وصورة نجاح

سوريا منفذ ملصالح
 لبنان والتنسيق موجود 

بني الدولتني 
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تحرير  ورئيس  السابق  السفري  يعرّف  
عن  تصدر  التي  "الديبلوماسية"  مجلة 
منتدى سفراء لبنان عاصم جابر القنصل 
تختاره  الذي  "الشخص  بانه  الفخري 
الدولة املوفدة من بني املقيمني يف ارايض 
جنسيتها  يحملون  ممن  املضيفة،  الدولة 
جنسية  او  املضيفة  الدولة  جنسية  او 
باعامل  القيام  وتكلفه  ثالثة،  دولة 
تعتربه  ان  دون  من  له  تحددها  قنصلية 
دون  ومن  موظفيها،  من  رسميا  موظفا 

ان تقوم بدفع مرتب منتظم له".
هو  الفخريني  القناصل  تعيني  سبب 
لديها  ليست  التي  للدول  يكون  ما  غالبا 
بعثات  او  لفتح سفارات  امكانات مادية 
انشئت  العامل.  انحاء  كل  يف  قنصلية 
لتسهيل  تاريخيا  الفخرية  القنصليات 
وكممثلة  الدول  بني  التجارية  االعامل 
لعل  البلدان.  بني  التجارية  للجمعيات 
اهم قنصل فخري كان الخطيب الروماين 
ممثال  كان  الذي  شيرشون  الشهري 
لجمعيات تجار روما يف البلدان االخرى.

كتاب  مؤلف  جابر،  السفري  يقول 
يف  والديبلوماسية  القنصلية  "الوظيفة 
القنصل  مييز  "ما  ان  واملامرسة"  القانون 
)اي  املسليك  القنصل  عن  الفخري 
املنضوي يف سلك وزارة الخارجية( االيت:

عكس  عىل  منتظام  راتبا  تقاضيه  عدم   -
خدماته  يقدم  وهو  املسليك.  القنصل 
بعض  له  تتيح  قد  الغالب.  يف  مجانا 
الدول اقتطاع نسبة معينة من الواردات 
مقابل  يف  عليها  يحصل  التي  القنصلية 

العمل الذي يؤديه.
الرغم  اعتباره موظفا رسميا عىل  - عدم 

قناصلها  تعترب  الدول  بعض  ان  من 
كام  لديها.  رسميني  موظفني  الفخريني 
من  الدول،  من  العظمى  الغالبية  ان 
ال  وهم  كذلك،  تعتربهم  ال  لبنان،  بينها 
التي  بالتايل لالنظمة والقوانني  يخضعون 
ومنها  العامة،  الخدمة  رشوط  ترعى 

تحقيق

الدول تعّينهم لمهمات وصالحيات... بال رواتب
140 قنصالً فخريًا للبنان في الخارج... ماذا ينجزون؟

عينت وزارة الخارجية واملغرتبني اخريا 52 قنصال فخريا جديدا اضيفوا اىل اخرين، ليبلغ عدد القناصل الفخريني يف 
الخارج 140، يف حني يتجاوز عدد القناصل الفخريني للدول االجنبية يف لبنان املئة. ملاذا تعنّي الدول قناصل فخريني؟ 

ما هي مهامتهم وحدود صالحياتهم؟ ما هي امتيازاتهم وحصاناتهم؟ وبم يفيدون بلدهم االم؟

القناصل  من  املطلوبة  التعيني  رشوط 
الفخري  القنصل  اختيار  يتم  املسلكيني. 
اجتامعيا  البارزة  الشخصيات  من  عادة 
سمعتها  وحسن  مبكانتها  املعروفة 
تقديم  عىل  وقدرتها  ونجاحها  وسلوكها 

الخدمات املفيدة للدولة.
الدولة  جنسية  حمله  اشرتاط  عدم   -

املوفدة له.
- مامرسته عمال خاصا اىل جانب االعامل 
عادة  هم  الفخريون  القناصل  القنصلية. 
املهامت  يتولون  وتجار  اعامل  رجال 
باعاملهم  قيامهم  جانب  اىل  القنصلية 
الفخريني  القناصل  غالبية  يدير  الخاصة. 
مهامتهم القنصلية من مكتب يخصصونه 
مؤسستهم  ضمن  القنصلية  للبعثة 

اىل  "نظرا  انه  اىل  جابر  السفري  ينبه 
اىل  املمنوحة  الصالحيات  يف  التفاوت 
املتنوعة،  للدول  الفخريني  القناصل 
يستحسن ان تقوم الدولة املوفدة بإبالغ 
التي  باملهامت  املضيفة  الدولة  سلطات 

تخول قناصلها الفخريني القيام بها".
منح  عن  عادة  املضيفة  الدولة  متتنع 
اراضيها  العاملني عىل  الفخريني  القناصل 
كامل الحصانات واالمتيازات التي متنحها 
عىل  وتقترص  املسلكيني،  القناصل  اىل 
مهامتهم،  ملامرسة  الرضوري  االدىن  الحد 
جنسية  يحملون  الذين  اولئك  وخصوصا 
دامئة  اقامة  يقيمون  او  املضيفة  الدولة 
كندا  تحرص  املثال،  سبيل  عىل  فيها. 
اقىص  اىل  الفخري  القنصل  تنقالت 
سيارته  عىل  علم  وضع  من  ومتنعه  حد 

بحسب قانونها املطبق.
الحصانات واالمتيازات بني  الفارق يف  ما 

القنصل الفخري والقنصل املسليك؟
املسليك  القنصل  كان  اذا  كبري.  الفارق 
القنصلية  باالعامل  يقوم  ديبلوماسيا 
ذاتها  هي  واسعة  بحصانات  ويتمتع 
كل  وتشمل  الديبلوماسية،  الحصانات 
من  الرضائب  من  كاالعفاء  تقريبا  يشء 

الرسوم والحصانة القضائية والسامح 

مارلني خليفة
@marlenekhalife

ان  رشط  الخاصة،  رشكتهم  او  التجارية 
يكون هذا املكتب مستقال بشكل ظاهر 

للعيان عن مؤسسة القنصل الخاصة. 

اين تنشأ البعثات القنصلية؟
وفق السفري جابر تنشأ "يف االماكن التي 
ديبلوماسية  بعثات  فيها  للدولة  ليس 
هذه  وتكون  مسلكية.  قنصلية  او 
االماكن عواصم او مدنا مهمة او مرافئ 
مواطني  من  عدد  يقطنها  مناطق  او 
فيها  لها  تقوم  او  املوحدة،  الدولة 
اسباب  وتحول  مهمة،  اقتصادية  مصالح 
اقتصادية اخرى دون افتتاحها لقنصليات 

فيها".  مسلكية 
لبنان  يف  الفخري  القنصل  تعيني  يتم 
مبرسوم بناء عىل اقرتاح معلل صادر عن 
رئيس البعثة اللبنانية املعتمدة رسميا يف 
البلد الذي يجري فيه التعيني، عىل ان يبني 
للشخص  االجتامعي  الوضع  االقرتاح  يف 
لدى  ومكانته  وسلوكه  تعيينه  املقرتح 
السلطات  مع  وعالقاته  اللبنانية  الجالية 
وامكاناته  ثقافته  ودرجة  وعمله  املحلية 
من  الفخري  القنصل  ينقل  ال  املادية. 
فهو  املسليك.  كالقنصل  اخر  اىل  مكان 
يستمر يف عمله يف املكان الذي عني فيه 
هذا  كون  خدماته،  انهاء  حني  اىل  اصال 
املكان هو يف الغالب مكان اقامته الدائم 

الذي ميارس فيه اعامله الخاصة.
من  االدىن  الحد  فيينا  معاهدة  تحدد 
صالحيات القنصل الفخري، لكنها تسمح 
بالصالحيات  بالتوسع  املضيفة  للدولة 
القناصل  لدى  لبنان  يف  االمكان.  قدر 
الفخريني صالحيات واسعة وتصل احيانا 
اىل التمثيل الديبلومايس، ويلعب دورا يف 
اىل  يعود  وهذا  الدولتني.  بني  العالقات 
قدرته  ومدى  الفخري  القنصل  شخصية 
يكون  وان  دولته،  اىل  تقارير  كتابة  عىل 

عينها يف البلد املضيف.
بحسب دراسة للسفري جابر، تحدد قوانني 
الدولة املوفدة مهامت البعثات القنصلية 
يف  هناك  وليس  وصالحياتها،  الفخرية 
مامرسة  دون  يحول  ما  الدويل  القانون 

هذه البعثات جميع املهامت التي متارسها 
دول  تحد  املسلكية.  القنصلية  البعثات 
الفخريني،  القناصل  صالحيات  من  عدة 
كتابة  باعامل  القيام  لهم  تسمح  فال 
العدل مثال وبالكثري من االعامل القضائية 
واالدارية، وتستثني الكثري من الدول من 
الفخريني  القناصل  صالحيات  لبنان  بينها 
كمنح جوازات السفر والتأشريات. يقترص 
اصحاب  طلبات  تلقي  عىل  هؤالء  دور 
الديبلوماسية  البعثة  اىل  واحالتها  العالقة 
للقيام  لها  التابعني  املسلكية  القنصلية  او 

اليهم.  بانجازها واعادتها 
الشخصية  االحوال  وقوعات  اىل  بالنسبة 
)والدة، وفاة، زواج، طالق(، يقوم القناصل 
الفخريون اللبنانيون بتنظيم وثائق هذه 
البعثة،  سجالت  يف  وتسجيلها  الوقوعات 
اىل  لها  التابعني  البعثة  عرب  ويحيلونها 
مثة  ان  اال  واملغرتبني.  الخارجية  وزارة 
دوال تحد من صالحياتهم يف هذا املجال 
املحلية  الوثائق  بتسلم  تحرصها  بحيث 
او  الديبلوماسية  البعثة  اىل  واحالتها 
املقتىض.  الجراء  املسلكية  القنصلية 
الغالب  يف  الفخريني  للقناصل  يحق  وال 
الديبلوماسية  السفر  جوازات  تجديد 

والخاصة وما شابهها. 
السفري السابق عاصم جابر.

الدول التي تعني قناصل 
فخريني تفتقر عادة 

القنصليات الى امكانات مادية  عىل  الخارجي  متثيله  يف  لبنان  يعتمد  املسلكية،  العامة  القنصليات  اىل 
ايا من  اللبنانية، كونها ال تتكبد  الخزينة  التي تخفف كثريا من االعباء عن  الفخرية 
نفقاتها، حيث يقوم القنصل الفخري بتحملها شخصيا. عند استقالة القنصل الفخري 
او اقالته او توقفه عن اداء مهامته الي سبب من االسباب، تتوقف اعامل القنصلية 
ابدا.  او ال يحصل  الذي قد ميتد اىل سنوات  البديل. االمر  إنتظار تعيني  الفخرية يف 
يالحظ وجود عدد من القنصليات الفخرية اللبنانية املتوقفة عن العمل منذ سنوات، 

وقد تم تعيني قناصل فخريني يف بعضها اخريا. 
فخرية  قنصلية   13 اليها  اضيفت   ،1995 عام  قبل  عاملة  فخرية  قنصلية   73 هناك 
بني عامي 1995 و2017، وخالل عام 2018 اضيفت اليها 52 قنصلية فخرية بحيث 

اصبح عدد القنصليات الفخرية اللبنانية يف الخارج نحو 140.

القنصليات الفخرية اللبنانية 
في الخارج
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برفع العلم عىل السيارة وغريها... 
فان  القنصيل،  السلك  يف  كان  واذا 
فيينا  معاهدة  عليها  نصت  حصانته 
للعالقات القنصلية. لكن اذا كان مسلكيا 
ديبلوماسيا او كان يحمل جنسية الدولة 
الحصانات  غالبية  عنه  تسقط  املضيفة، 
دامئة  اقامة  يقيم  كان  اذا  سيان  واالمر 

فيها. 
اىل  واالمتيازات  الحصانات  متنح  ال 
الدولة  جنسية  يحمل  ديبلومايس  اي 
فيها. متنح  دامئة  اقامة  يقيم  او  املضيفة 
حال  يف  واالمتيازات  الحصانات  هذه 
اياها  منحهم  يف  املضيفة  الدولة  رغبت 

عرب وزارة الخارجية.
القنصليات  بعمل  املتعلقة  الحصانات 
غالبية  بها  يتمتع  الدولة  يف  الفخرية 
القناصل، وهي: رفع العلم عىل القنصلية 
لديه حرمة وال ميكن ان تدهمها الرشطة، 
ميكن  وال  محمي  القنصلية  ارشيف 
القنصل  يفصل  ان  رشط  اليه  الدخول 

الفخري مكتبه عن عمله الخاص.
"الدول  ان  اىل  جابر  السفري  يلفت 
وعَلام  حصانة  متنح  لبنان  يف  العاملة 
تشكيل  تم  وقد  خاصا،  سفر  وجواز 

هيئة ليست موجودة يف بلد اخر اسمها 
رئيسها  الفخري،  القنصيل  السلك  هيئة 
القناصل  وعميد  الفخري  القنصيل 
الن  وذلك  حبيس،  جوزف  الفخريني 
هم  لبنان  يف  الفخرية  القنصليات  افراد 
من الشخصيات البارزة ورجال اعامل او 
نواب ومسؤولني ولديهم امكانات مادية 
للقنصلية  مكتب  بانشاء  لهم  تسمح 

الفخرية".
يف  اللبنانيون  الفخريون  القناصل  يجبي 
اي  القنصلية،  الرسوم  من  امواال  الخارج 
حني ينجز القنصل وكالة ما يتقاىض رسم 
التي  القنصلية  فالرسوم  العدل،  كاتب 

تستوفيها السفارات يف الخارج يستوفيها 
ثم  جداول  يف  ويدونها  الفخري  القنصل 
من  اللبنانية  الخارجية  وزارة  اىل  يرسلها 
طريق السفارة اللبنانية يف البلد املعني. 

يف املايض كان يحق للقنصل الفخري ان 
التي يتقاضاها  يتقاىض جزءا من الرسوم 
توقف  ان  لبث  ما  االمر  لكن  لبنان،  يف 
يسمح  رشف  وظيفة  مجرد  وصارت 
الرسوم  لكن  مكتبا،  يستأجر  ان  للقنصل 
الدولة.  اىل  ترسل  جبايتها  تتم  التي 
خالل  من  امواال  ايضا  يجني  ان  وميكن 
البلدين،  بني  الثنائية  العالقات  تعزيز 

بالتنسيق دوما مع السفري اللبناين.
يشري السفري جابر اىل رضورة  الفصل بني 
لبنان  يف  املعتمدين  الفخريني  القناصل 
وهم  الخارج،  يف  اللبنانيني  والقناصل 
ينسقون مع وزارة الخارجية اللبنانية عرب 
بطاقات  فتعطيهم  الربوتوكول،  مديرية 
من  وتعفيهم  خاصة  سيارات  ولوحات 
الرسوم والرضائب عىل البضائع املستوردة 
للبعثة. اما القناصل اللبنانيون يف الخارج 
االدارية  الشؤون  مديرية  مع  فينسقون 
واملالية ومع مديرية الشؤون االقتصادية 

الدولية. واملنظامت 

القناصل  اختيار  معايري  هي  ما  لكن 
الفخريني؟

القانون،  "بحسب  جابر:  السفري  يقول 
يقرتح القنصل الفخري املعتمد يف الخارج 
سيكون  من  هو  النه  اللبناين  السفري 
رئيسه والنه يعرف الوضع واالرض افضل 
املسليك،  كام  الفخري  القنصل  غريه.  من 
الذي  للبلد  الديبلوماسية  للبعثة  يتبع 
السفري،  يقرتحه  ان  بعد  فيه.  يعمل 
مراعية  ملفه  الخارجية  وزارة  تدرس 
معايري معينة منها التوازن الطائفي، لكن 
هذه  تجاوز  يتم  انه  لبنان  يف  يحصل  ما 
املراحل كلها فيتفق الوزير مع شخصيات 

يعرفها وتوزع مراكز القناصل طائفيا". 
ويختم: "السفري اللبناين يف بلد معني ميكنه 
استخدام  اساء  اذا  قنصل  رصف  طلب 

وظيفته، وهذا ما حصل مرارا".

الفخري  القنصل  صالحيات 
الدولة املضيفة تحددها 

الروماني  الخطيب 
شيشرون اشهر قنصل 

فخري في العالم

القنصل الفخري ليس موظفا يف الدولة.
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تحقيق

نّظمها األمن العام بالتعاون مع الجيش والهيئات األممّية
العودة الطوعية للنازحني إنطلقت نحو األراضي السورية

النازحني  ملف  تناولت  واالممية   واالقليمية  املحلية  املواقف  من  سيل  وقع  عىل 
الطوعية  العودة  قوافل  املايض  حزيران  نهاية  منذ  انطلقت  لبنان،  يف  السوريني 
للنازحني يف اتجاه اراضيهم، وفق آلية وضعتها املديرية العامة لالمن العام، بالتعاون 
والتنسيق مع املفوضية السامية لالمم املتحدة لشؤون الالجئني والجيش والصليب 

االحمر اللبناين والجهات السورية املعنية

يف موازاة هذه الخطوات، اكد املدير العام 
اكرث  يف  ابراهيم،  عباس  اللواء  العام  لالمن 
استمرار  عىل  تم  "االتفاق  ان  مناسبة،  من 
اىل  الرجوع  يف  الراغبني  السوريني  اعادة 
"التنسيق  اىل  الفتا  منتظم"،  بشكل  سوريا 
وامللف  النازحني  مستوى  عىل  سوريا  مع 

االمني قائم". 
عىل  الطوعية  العودة  مسلسل  انطلق 
مع  بالتزامن  قليلة  اسابيع  قبل  مراحل، 
السيام  سوريا،  يف  اآلمنة  املناطق  توسع 

دمشق  وريف  الغريب  القلمون  مناطق  يف 
للحدود  املحاذية  تلك  وتحديدا  الغريب، 
مواطنوها  نزح  التي  السورية   - اللبنانية 
الشاميل  البقاعني  وقرى  عرسال  اتجاه  يف 

واالوسط وشبعا ومحيطها.  
اىل حاالت العودة الفردية املتواصلة يوميا، 
بدأت العمليات املنظمة يف اواخر حزيران 
منتظم  بشكل  وامتدت  ثلج،  ككرة  املايض 
واسبوعي لتشمل حتى اليوم اكرث من ثالثة 
يف  ومنازلهم  مخيامتهم  تركوا  نازح  االف 

القلمون ومن  عرسال ومحيطها اىل منطقة 
شبعا اىل بيت جن.

سبقت تجربة العودة الطوعية من عرسال، 
عملية اوىل قبل اربعة اشهر شكلت منوذجا 
والسلطات  العام  االمن  بني  التعاون  من 
وتنظيم  بالعودة  املعنية  السورية 
التي  املناطق  يف  خصوصا  املصالحات، 
عسكرية  عمليات  بعد  هدوءها  استعادت 
ومدنهم  قراهم  من  رشدتهم  من  رشدت 
الرشعية  الحدودية  البوابات  لبنان، عرب  اىل 

وغري الرشعية.  
لالمم  العليا  املفوضية  تأكيدات  ورغم 
بتلك  علمها  الالجئني  لشؤون  املتحدة 
 ،2018 نيسان   18 يف  جرت  التي  العملية 
غادروا  سوري  نازح   500 نحو  وشملت 
منطقة شبعا ومحيطها يف اتجاه ديارهم يف 

غرب  جنوب  جن  بيت  ومزرعة  جن  بيت 
املفوضية  فرق  "ان  اىل   لفتت  دمشق، 
والسلطات  الالجئني  مع  الوضع  ناقشت 
والظروف  الالجئني  مطالب  لتقييم  املعنية 
مل  ولكنها  العودة،  هذه  فيها  ستتم  التي 
تشارك يف تنظيمها نظرا اىل الوضع االنساين 
انها  اىل  انتهت  لكنها  سوريا".  يف  واالمني 
بالعودة  لالجئني  الفردية  القرارات  "تحرتم 
دون  من  يتخذونها  عندما  بلدهم،  اىل 
املتاحة  املعلومات  تقييم  وبعد  ضغوط، 

بعناية".
جدال  من  رافقها  وما  العملية،  تلك  بعد 
ومالحظات اممية اعرتضت عىل ظروف اي 
العامة  املديرية  اعادت  "اكراهية"،  عودة 
لالمن العام التواصل معها لتنظيم عمليات 
من  املنظمة  العمليات  فانطلقت  العودة، 
عىل  املايض  حزيران  نهاية  من  بدءا  جديد 

شكل قوافل العودة الطوعية.
عىل هذه الخلفيات، انطلقت اوىل القوافل  
اختاره  الذي  التوقيت  يف  عرسال  من 
بعدما  املايض.  حزيران   28 يف  العام  االمن 
حواىل  رغبة  رسمية  لوائح  وفق  سجلت  
منازلهم  اىل  العودة  يريدون  سوري   3000
مكتب  بيان  وقال  االوىل.  الدفعة  نظمت 
بتأمني  قامت  انها  املديرية   يف  االعالم 
من  سوريا  نازحا  لـ294  الطوعية  العودة 

سوريا.  يف  بلداتهم  اىل  عرسال  مخيامت 
واستخدموا سياراتهم وآلياتهم الخاصة من 
 - عرسال   - حميد  وادي  يف  التجمع  نقطة 
الثبوتية، مبواكبة  اوراقهم  التحقق من  بعد 
العام  لالمن  العامة  املديرية  من  دوريات 
حتى معرب الزمراين الحدودي. وهي عملية 
السامية  املفوضية  مع  "بالتنسيق  جرت 
 UNHCR الالجئني لشؤون  املتحدة  لالمم 
تواصلت  قد  كانت  بعدما  وحضورها، 

مبارشة مع الراغبني يف العودة".
عملية  اللبناين  االحمر  الصليب  واكب 
ووضع  املفوضية،  طلب  عىل  بناء  املغادرة 
وسيارة  اسعاف  سياريت  العملية  ترصف  يف 
دفع رباعي مع 14 مسعفا واداريا وعيادة 
نقطة  يف  اشخاص   6 من  طاقم  مع  نقالة 
ومنذ  عرسال.   يف  حميد  وادي  يف  التجمع 
فرق  نقلت  انتهائها  حتى  العملية  بدء 
 40 يقارب  ما  النقالة  العيادة  اىل  االسعاف 
ومسنني  اطفال  بني  تنوعت  صحية  حالة 
العناية  اليهم  وقدمت  حوامل،  ونساء 
الصليب  مراكز  كانت  الالزمة. كام  الصحية 
جهوزية  عىل  املجاورة  املناطق  يف  االحمر 

تامة من اجل تلبية اي طارئ.
االول  يف  االحد  شهد  آخر،  خط  عىل 
العودة  عمليات  ثانية  املايض  متوز  من 
الطوعية  املنظمة، وقامت املديرية العامة 

اليوم  ذلك  صباح  من  اعتبارا  العام  لالمن 
سوريا  نازحا  لـ42  الطوعية  العودة  بتأمني 
نقطة  من  حافلتني  بواسطة  بلداتهم  اىل 
جديدة  نقطة  حتى  املصنع  يف  التجمع 
مع  والتنسيق  بالتعاون  الحدودية،  يابوس 
لشؤون  املتحدة  لالمم  السامية  املفوضية 

الالجئني UNHCR وحضور ممثليها.
يف 7 متوز،  نفذت املرحلة الثالثة من برامج 
العودة الطوعية من مخيامت بلدة عرسال 
عند السابعة صباحا عرب حاجز وادي حميد 
يف اتجاه الجرود. شملت دفعة جديدة من 
اتجاه  يف  العام  االمن  لوائح  عىل  املسجلني 
بلدات فليطا ورأس املعرة وحوش عرب يف 
االحمر  الصليب  وشارك  السوري،  القلمون 
يف  والطوارىء  االسعاف  فرق  عرب  اللبناين 
االجراءات اللوجستية التي واكبت العملية 
من  لعدد  الالزمة  الطبية  املساعدة  وقدم 
النازحني من خالل طواقم االسعاف وعيادة 
مبواكبة  املهمة  يف  رافقتهم  متنقلة،  طبية 

امنية من الجيش.
تنفيذ  املديرية  يف  االعالم  مكتب  واكد 
السامية  املفوضية  مع  بالتنسيق  العملية 
وحضور  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لالمم 
لــ377  الطوعية  العودة  لتأمني  مندوبيها 
نازحا سوريا من مخيامت عرسال اىل سوريا 

من  اعتبارا  الخاصة  وآلياتهم  بسياراتهم 

جورج شاهني

اكد رئيس الجمهورية العامد ميشال عون ان ملف النزوح السوري "من بني االستحقاقات الكربى التي سنواجهها يف املرحلة املقبلة". واشار 
اىل انه ال يرتدد يف القول انه يرشف بنفسه عىل "مراحل  العودة - وان املتواضعة - التي ترافق قوافل النازحني السوريني اىل بالدهم". وهو 
مرص "عىل امليض يف هذه الخطة ما دامت تخضع للرغبة الطوعية لهؤالء يف العودة، وبغية التخفيف التدريجي من االعباء واالوزار الثقيلة 

التي يلقيها النزوح عىل الواقع االجتامعي واالقتصادي للبنانيني منذ عام 2011، خصوصا وانها بلغت حدا ال يحتمل".
تشديد الرئيس عىل هذا الشق يف ملف النزوح، وارشافه عىل عودة الراغبني طوعا من بني السوريني، يقوده اىل تأكيد "رضورة حصول تواصل 
"سارية  السوريني  الحوار مع  قنوات  ان  اال  االسد،  بشار  السوري  بينه ونظريه  مبارشا  تواصل  ال  والسورية".  اللبنانية  الدولتني  بني  رسمي 

ومنتظمة يف ملفي النزوح واالمن املرتبط مبارشة مبواجهة االرهاب". 
ليس خافيا - بحسب رئيس الجمهورية - انه كلف املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ادارة هذا الشق من الحوار الرسمي بني 
البلدين بازاء ما يرتبط بهذين امللفني. وهو حوار ال يخوض يف اي شأن سيايس، اال انه اثبت جدواه يف كل مرة اوجب حل مشكلة امنية 

خصوصا التعويل عىل قناة التواصل.

الرئيس عون: ملف العودة 
من اكبر االستحقاقات املقبلة
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نقطة التجمع يف وادي حميد حتى معرب 
الزمراين الحدودي مع سوريا.

الدفعة  انطلقت  املقررة،  الربامج  اطار  يف 
للنازحني  الطوعية  العودة  من  الرابعة 
من  املايض  متوز   23 االثنني  صباح  السوريني 
نقطة التجمع االساسية يف عرسال عرب حاجز 

وادي حميد اىل داخل االرايض السورية.

العودة  برامج  انطالق  عىل  قليلة  ايام  بعد 
الذين  مواطنيها  سوريا  دعت  الطوعية، 
اىل  االرهابية  واالعتداءات  الحرب  اضطرتهم 
بعد  االم  وطنهم  اىل  العودة  اىل  البالد  مغادرة 
كانت  التي  املناطق  من  االكرب  العدد  تحرير 
تحت سيطرة االرهابيني. وقال مصدر رسمي يف 
وزارة الخارجية واملغرتبني يف ترصيح نرش يف 3 

الخارجية السورية
تدعو مواطنيها 

الى العودة

قوافل العودة 
الطوعية

الرسمية   السورية  االنباء  وكالة  يف   2018 متوز 
حققها  التي  املتتالية  االنجازات  "بعد  "سانا": 
وتحرير  سوريا  يف  املسلحة  والقوات  الجيش 
سواء  االرهاب،  رجس  من  كثرية  مناطق 
وادت  املصالحات  ام  العسكرية  بالعمليات 
جميعها اىل عودة الكثريين من االهايل النازحني 
داخليا اىل قراهم ومناطقهم التي تحررت، فان 

حاجاتهم  وتأمني  وسالمتهم،  وامنهم  مواطنيها 
اليومية من الحياة الكرمية، وما يتطلبه ذلك من 
بنى تحتية ومدارس ومشاف وغريها، تشدد يف 
الوقت نفسه عىل رضورة ان تتحمل املنظامت 
االنسانية واملجتمع الدويل مسؤولياتهم يف هذا 
الخصوص للمساهمة يف توفري متطلبات العودة 

الطوعية للمواطنني السوريني اىل بالدهم."

الدولة السورية تدعو ايضا املواطنني السوريني 
الذين اضطرتهم الحرب واالعتداءات االرهابية 
االم  وطنهم  اىل  العودة  اىل  البالد،  مغادرة  اىل 
بعد تحرير العدد االكرب من املناطق التي كانت 

تحت سيطرة االرهابيني".
الجمهورية  حكومة  "ان  املصدر:  واضاف 
عن  مسؤولة  انها  تؤكد  اذ  السورية  العربية 
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فيك"  "ديبكا  موقع  وفق  القرن"،  "صفقة  تنص 
دونالد  االمرييك  الرئيس  سيعلنها  التي  االرسائييل، 

ترامب، عىل ما ييل:
اقامة دولة فلسطينية ذات استقالل محدود،    -1

تغطي نصف مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة.
االمني يف  الوضع  تكون ارسائيل مسؤولة عن    -2

معظم مناطق الضفة الغربية ومعابر الحدود.
3- يخضع وادي االردن للسيادة االرسائيلية وتتمركز 

القوات العسكرية االرسائيلية هناك.
القدس  يف  الفلسطينية  االحياء  نقل  يتم   -4
سيطرة  اىل  الرشقية،  القدس  وليس  الرشقية، 

الدولة الفلسطينية.

5-  تقاسم السيادة عىل "جبل الهيكل" بني ارسائيل 
واالردن والفلسطينيني.

6- يتم االعالن عن ابوديس يف جنوب رشق القدس 
واالعرتاف بها عاصمة فلسطينية.

7-  يكون قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية 
رشيطة ان يتم نزع سالح حامس.

8- لن يكون هناك حق العودة لالجئني الفلسطينيني 
داخل دولة ارسائيل. يتم انشاء آلية دولية لتحديد 

التعويضات لالجئني الفلسطينيني.
9- تعرتف الدول العربية والدولة الفلسطينية بارسائيل 
كدولة للشعب اليهودي، يف حني يتم االعرتاف بالدولة 

الفلسطينية كدولة للشعب الفلسطيني.

"صفقة القرن"

تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

التسويق األميركي بلغ أوّجه في قّمة هلسنكي
"صفقة القرن" دونها عقبات وتحديات

ـ  الفلسطيني  ايجاد حل للرصاع  الرئيس االمرييك دونالد ترامب بعناية تحت عنوان  لها  القرن او صفقة العرص، اعد  صفقة 
االرسائييل الذي هو يف اساس كل ازمات الرشق االوسط. هذا الحل غري العادل يراد له ان يكون امللف الفلسطيني جزءا من 

صفقة شاملة تتضمن كل ملفات املنطقة، مبا يف ذلك االزمة السورية 

بوتني  فالدميري  الرويس  الرئيسني  قمة  جاءت 
واالمرييك دونالد ترامب يف هلسنيك لتشكل ذروة 
انها  يبدو  التي  القرن  لصفقة  االمرييك  التسويق 
تواجه تحديات كثرية ادت اىل تأخر اعالنها، ورمبا 

تؤدي اىل اعادة النظر فيها.
كل ما فعله ترامب عىل صعيد السياسة الخارجية 
توقيع  ذلك  يف  مبا  العامل،  ويف  االوسط  الرشق  يف 
بوتني،  مع  واللقاء  الشاملية،  كوريا  مع  االتفاق 
ودفع  الخليج،  دول  مع  التحالف  اوارص  ومتتني 
مسبوقة،  غري  مستويات  اىل  ارسائيل  مع  العالقة 
واالنسحاب من االتفاق النووي االيراين، امنا يهدف 
اىل امر اسايس هو فتح الطريق امام "صفقة القرن" 
ـ  الدويل  املرسح  وتهيئة  نجاحها  ظروف  وتوفري 

االقليمي لها. 
يف هذا السياق، تندرج الخطة االمريكية لتطويق 
والعقوبات  بالضغوط  واضعافها  وتطويعها  ايران 
العسكرية  والضغوط  باملضايقات  او  االقتصادية، 

االرسائيلية يف سوريا.

ثالثة عنارص  مبنية عىل  ترامب  ان حسابات  بدا 
اساسية:

1ـ  اللحظة الدوليةـ  االقليمية املثالية لتمرير قرار 
بهذا الحجم باقل كلفة وضجة: العرب منشغلون 
اولوية  بات  ايران  وخطر  ومشاكلهم  باوضاعهم 
عندهم، االوروبيون منكفئون عن الرشق االوسط 
واالرهاب  واالمن  )الهجرة  الداخلية  ازماتهم  اىل 
واالنفصال(، روسيا لديها اولويات اخرى يف سوريا 

واوكرانيا وبولونيا.
2ـ  تقديم هذه الخطوة وتسويقها عىل انها داعمة 
قدم  انه  خلفية  ومن  السالم،  لعملية  ومرسعة 
وعليها  بها،  تحلم  تكن  مل  مثينة  هدية  الرسائيل 
االن ان تقدم يف املقابل  تنازال لرتامب عىل قاعدة 

"القدس الرسائيل يف مقابل الدولة للفلسطينيني".
تحت  يبقى  معتدل  عريب  فعل  رد  توقع  ـ   3
السيطرة. مل يكن ترامب ليقدم عىل هذه الخطوة 
وسقفها  املواقف  حقيقة  مطلعا عىل  يكن  مل  لو 
املنخفض بعد جولة اتصاالت مسبقة اجراها، ولو 

مل يكن متأكدا من ان العرب يحتاجون اىل الواليات 
املتحدة اكرث من اي وقت مىض.

الرصاع وعملية  تحول عميق وكبري يف مسار  مثة 
االرسائيليون  يحتفي  بينام  القوى.  وميزان  السالم 
بالهدايا االمريكية العسكرية والسياسية، وبسقوط 
حل الدولتني وانحسار الضغوط االوروبية، وبالتغيري 
الحاصل يف االجواء العربية السيام الخليجية منها،  
كل  عىل  اوضاعهم  اسوأ  الفلسطينيون  يعيش 

املستويات: 
مهملة  منسية  اصبحت  الفلسطينية  القضية   •
لسنوات منذ تفجر ثورات وحروب الربيع العريب، 
تدفع مثن التحوالت الكربى وتطرح تحت عنوان 

صفقة القرن. 
• العامل العريب منهمك يف مشاكله واعادة صياغة 

خريطته السياسية الجغرافية. 
اندفاع  بازاء  ساكنا  تحرك  ال  االوروبية  الدول   •
النووي  االتفاق  النقاذ  تجهد  كانت  واذا  ترامب. 

فانها ال تفعل شيئا النقاذ عملية السالم. 
الضغوط  هذه  كل  رغم  الفلسطيني  االنقسام   •
وبني  الهادئة  والضفة  املتحركة  غزة  بني  مستمر 
مفاوضات  اي  يف  الدخول  عن  العاجزة  السلطة 
وحامس العاجزة عن الدخول يف اي حرب. علام 
ان كل املحاوالت التي قامت بها مرص للمصالحة 

وتشكيل حكومة وحدة مل تصل اىل نتيجة. 
اقتصاديا  بائس  الفلسطينيون يف غزة يف وضع   •
واجتامعيا مع استمرار الحصار االرسائييل وتجفيف 
مصادر الدعم املايل الخليجي، وقطع حكومة رام 

الله الرواتب عن موظفي غزة او تقنينها. 
• الفلسطينيون يف الضفة ما عادوا متحمسني وال 
لها، خصوصا  افق  ال  النتفاضة جديدة  جاهزين 
وصول  جراء  من  تتملكهم  الخيبة  مشاعر  وان 
واملحارص  املنهك صحيا  عباس،  محمود  رئيسهم 
عىل  قادر  هو  ال  مسدود.  طريق  اىل  سياسيا، 
التقدم اىل االمام اىل صفقة القرن التي ال يحملها 

وال يتحمل مسؤولية التوقيع الفلسطيني عليها، 
وال هو قادر عىل الرتاجع اىل الوراء اىل االنتفاضة 
وخيار املقاومة املسلحة او املدنية، وبالتايل الوقوع 

يف فخ حامس.
وال  تخافه  ال  ولكنها  بعباس  تثق  ال  ارسائيل   •
تحسب له حسابا. يف تقديرها انه يف مأزق شديد: 
ال يستطيع تبني وال قيادة الشارع، وال ميلك القدرة 
عىل استئناف املفاوضات وتقديم تنازالت. هو يف 
وضع ال يحسد عليه، ويف حكم املنتهي بعدما ادت 
التطورات االمريكية اىل سقوط حل الدولتني الذي 

يعترب مربر وجوده ودوره.
قادة  مع  االمريكية  واللقاءات  االتصاالت  خالل 
املنطقة، تم البحث بوضوح يف الخطة املقرتحة التي 
يريد ترامب انجاحها يف اقرب وقت ممكن. اوكلت 
واشنطن اىل الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس 
وملك االردن عبدالله الثاين التواصل مع السلطة 
القناعها  املطلوبة  السبل  وايجاد  الفلسطينية 
التي  التسوية  املطروحة. هذه  بالتسوية  بالقبول 
ويساورهم  فعلية،  كارثة  الفلسطينيون  يعتربها 

قلق كبري حيالها الن املوقف العريب لن يخرج عن 
الجملة التقليدية املحرجة: "نوافق عىل ما يوافق 
يعرتضون  ما  يف  وندعمهم  الفلسطينيون،  عليه 
عليه". سيكون املوقف االورويب من صفقة القرن 
اذا ما اعلنت، انهم يتحفظون عن اي امر مل يتم 
من  لكنهم سريسلون  التفاوض،  عرب  اليه  التوصل 
يهمس يف اذن الفلسطينيني بأن يكونوا مرنني يف 

امر الرفض والقبول.
الدور االورويب الذي فرض امريكيا مل يكن يوما دورا، 
بل وظيفة مزدوجة. مهمته ترويض الفلسطينيني 
تحت عنوان تأهيلهم ملواصلة االعتدال، مع رقابة 

صارمة عىل ادائهم يف التهيئة لبناء نظام وكيان.
الفلسطينيني،  بني  واالنقسام  الضعف  ظل  يف 
الرسائيل  ربح  انها  عىل  ترامب  خطة  وتصوير 
وخسارة فلسطينية، وقرار الرئيس الفلسطيني قطع 
انها  ادارة ترامب واعتبار  الرسمية مع  االتصاالت 
فقدت صفة الوسيط، من الواضح ان الفلسطينيني 
سريفضون خطة ترامب للسالم ايا تكن. وال يبقى 

امام واشنطن اال خيار واحد من اثنني:

ليفعلوا  الحلفاء  العرب  القادة  اىل  اللجوء  اول،   -
شيئا مل يفعلوه من قبل، واالعالن عن ان الخطة 
الوطنية  الطموحات  وتحقق  بالثقة  جديرة 
للشعب الفلسطيني بدل االكتفاء بتكرار ما كانوا 
يقولونه سابقا انهم يقبلون بأي يشء يوافق عليه 

الفلسطينيون.
الفلسطينية  القيادة  تغيري  اىل  اللجوء  ثان،   -
الواقع  مع  للتعامل  مستعدة  باخرى  واستبدالها 
الجديد الذي يريده ترامب واملوافقة عىل خطته. 
وبالفعل يظهر فريق عباس خشية فعلية من وجود 
الفلسطينية  القيادة  من  للتخلص  امرييك  توجه 
قضية  الفلسطينية من  القضية  وتحويل  الحالية، 
من  ايضا  والخشية  انسانية،  قضية  اىل  سياسية 
تعلن  عندما  وغزة  الضفة  بني  السيايس  الفصل 
لغزة  مالية  مساعدت  منح  عن  وامريكا  ارسائيل 
ومشاريع لها )ميناء ومحطة كهرباء( بهدف معلن 
هو تهدئة الوضع االمني يف قطاع غزة وتوفري زخم 

ايجايب لعرض خطة السالم.
غاريد  ترويجها  عىل  يعمل  التي  الصفقة 
مبواقف  تصطدم  االمرييك،  الرئيس  صهر  كوشرن، 
الفلسطينيني ومرص واالردن. الفلسطينيون رسميا 
ان  تؤكد  ومرص  للتنازل،  مستعدين  غري  وشعبيا 
القدس الرشقية هي عاصمة دولة فلسطني. وهي 
تتناغم مع انزعاج االردن شعبيا ورسميا والعاهل 
االردين من الصفقة، بخاصة يف ما يتعلق مبستقبل 
االردنية  الرعاية  انهاء  وكذلك  الرشقية،  القدس 
التاريخية عىل االماكن املقدسة، واستمرار سيطرة 

ارسائيل عىل وادي االردن.
بتباين  وصفته  ما  اىل  ايضا  عربية  مصادر  تشري 
وجهات النظر بني قيادات خليجية حول الصفقة، 
رغم اهتاممها مبا تشري اليه الصفقة من مواجهات 
االيراين يف  التوسع  الحد من  اىل  ترمي  مستقبلية 

الحدود الرشقية العربية.
التي  املغالطات  من  الكثري  هناك  ان  يف  شك  ال 
التجاهل  اولها  القرن،  صفقة  يسمى  مبا  تحوط 
الجمعية  لقرارات  املشني  االحرتام  وعدم  الكامل 
العمومية لالمم املتحدة، وقرارات مجلس االمن، 
من  عليه  التوقيع  تم  ملا  املتعمد  والتجاهل 
اطراف  بني  ابرمت  ومعاهدات  دولية  اتفاقيات 
عرب وارسائيل برعاية الجانب االمرييك نفسه خالل 
السنوات الثالثني املاضية كاتفاقات كامب ديفيد، 
الدوليني  الرشكاء  وغياب  عربة،  ووادي  واوسلو، 

كاالتحاد االورويب وروسيا. هدية ترامب لالرسائيليني: القدس الرسائيل يف مقابل دولة للفلسطينيني.

يعيش الفلسطينيون اسوأ اوضاعهم عىل كل املستويات.
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تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

التّيارات القومية ــ الشعبوية تتقّدم... واإلتحاد مهّدد بالتفكك
أوروبا أمام أزمة هجرة ولجوء يصعب حّلها

تحولت مشكلة الهجرة واللجوء اىل ازمة سياسية داخل االتحاد االورويب، واصبحت 
قضية رأي عام ملتهبة، وحصان طروادة للحركات الشعبوية واليمينية املتطرفة التي 
وجدت يف هذه القضية مطية مناسبة القتحام حصون االحزاب االوروبية التقليدية، 
والنفخ يف موجة "االسالموفوبيا". ويبدو ان الخروج من  هذه االزمة صعب ومعقد 

بسبب خالفات اوروبية عميقة 

يف  االعضاء  الـ28  الدول  صف  ازمة  تشق  مل 
االتحاد االورويب كام تفعل ازمة الالجئني حاليا، 
اظهرت  كام  ومخاطر  مخاوف  من  تثريه  وما 
الوقائع عىل االرض، اي منذ ان تصدرت قضية 
السفن التي تجوب البحر االبيض املتوسط بحثا 
اجندات  يستقبلها،  اورويب  بحري  ميناء  عن 

اللقاءات املتكررة بني قادة االتحاد. 
العاصمة  يف  عقدت  التي  االوروبية  القمة 
االزمة،  هذه  ناقشت  بروكسل  البلجيكية 
اتفاق  اىل  حامية  مناقشات  بعد  وتوصلت 
الهادفة  االجراءات  من  مجموعة  حول  وسط 
حول  املتصاعد  التوتر  حدة  من  التخفيف  اىل 
ملف الهجرة، تتضمن اقامة مراكز داخل االتحاد 
االورويب ينقل اليها املهاجرون الذين ينقذون يف 
عرض البحر، للتفريق بني اولئك الذين يحق لهم 

فيام حذر رئيس املجلس االورويب رئيس القمة 
دونالد تاسك من عواقب فشل االتحاد يف حامية 
غري  الهجرة  تدفق  وادارة  الخارجية  حدوده 
نتمكن من حامية  "اذا مل  انه  الرشعية، معتربا 
الحدود الخارجية واقامة منصة الرسو )بالنسبة 
اىل زوارق الوافدين( سيؤول الوضع اىل فوىض 
عارمة وتشديد اغالق الحدود واملعابر بني دول 
الدول"، رأى  التوتر بني هذه  االتحاد، وتصاعد 
االيطايل  الوزراء  رئيس  ونائب  الداخلية  وزير 
يواجه  االورويب  "االتحاد  ان  سالفيني  ماتيو 
مشكلة وجود، ورمبا يتفتت يف غضون االشهر 
االثني عرش املقبلة، وان قمة االتحاد االوروبية 
يف بروكسل التي هيمن عليها الجدل حول قضايا 
التكتل اكرث انقساما  الهجرة وامليزانية، اظهرت 
سوف  املقبلة،  االشهر  يف  مىض.  وقت  اي  من 
امام اوروبا مستقبل  اذا كان ال يزال  يتقرر ما 
بشكلها الحايل، او ان االمر برمته اصبح عقيام". 
ما يثري قلق بعض معسكر السياسة يف اوروبا، 
وخصوصا يف اليسار وجامعات حقوقية ومؤيدة 
بدأت  القارة  ان  الالجئني،  استقبال  من  ملزيد 
لخلق  الشعبوي  الفكر  اكتساح  امام  تركع 
الشعبوية  الحركات  اوروبية مغلقة، وان  قلعة 
الهجرة  ملف  يف  وجدت  املتطرفة  واليمينية 
مطية مناسبة القتحام حصون االحزاب االوروبية 
التقليدية، وولوج الربملانات عرب بوابة االنتخابات 
القادمني  املهاجرين  من  التخويف  وشعارات 
االجتامعي  النسيج  وتهديد  الوظائف  لرسقة 

والثقايف الوروبا. 
بالطبع، مل ترتدد هذه الحركات يف النفخ يف موجة 
اصبح  الذي  سالفيني،  فامتيو  "االسالموفوبيا". 
صعوده  مع  ايطاليا  يف  املتطرف  اليمني  وجه 
الرسيع يف االنتخابات املاضية، اثار ضجة عندما 
قال ان افكار حزبه هي االمل االخري الوروبا ليك 
تحيا، ودعا اىل رابطة اوروبية لالحزاب التي تريد 
الدفاع عن شعوب اوروبا وحدودها، مشريا اىل 
مارين لوبان وفكتور ايربان رئيس وزراء التشيك 
وسباستيان كريتز املستشار النمسوي، وان كان 
يأمل يف تحالف اوسع يجمع كل قادة الحركات 

طلب اللجوء السيايس ومن يعرفون باملهاجرين 
فيام  بلدانهم،  اىل  يعادون  الذين  االقتصاديني 
التي  الدول االوروبية  اللجوء عىل  يوزع طالبو 
يقرر  ان  اورويب  بلد  لكل  الستقبالهم.  تتطوع 
طوعا استضافة احد هذه املراكز، ما يلغي نظام 
الحصص االلزامية لتوزيع املهاجرين التي نص 
ترفض  التي  الدول  ويريض  دبلن،  اتفاق  عليها 

استقبال اي الجئ او مهاجر غري رشعي. 
اىل خفض  يهدف  االجراء  هذا  ان  واضحا  كان 
املستشارة  ومساعدة  ايطاليا  عىل  الضغط 
مأزق  من  الخروج  عىل  مريكل  انجيال  االملانية 
التي  املشكلة  لكن  داخليتها.  وزير  مع  ازمتها 
قد تجعل من هذا االتفاق مجرد اعالن للنيات 
الحسنة، هي ان ايا من الدول االعضاء مل يعلن 

عن استعداده الستقبال احد هذه املراكز.

اىل  والوصول  نفوذها  لرتسيخ  كوسيلة  الهجرة 
السلطة يف عدد من الدول االوروبية. االمر الذي 
يهدد االتحاد االورويب يف املدى املنظور باحتامل 

خروج دول اخرى منه، اقتداء بربيطانيا. 
الهجرة غري الرشعية التي هزت الكيان االورويب 
مل تكن سوى الحجر الذي وقع عىل جرح، بل 
اعوام.  طيلة  عنها  السكوت  تم  جروح  عىل 
خروج بريطانيا من االتحاد ال عالقة له بالهجرة، 
"هيمنة  يسمونه  مام  الدول  بعض  وشكوى 
املالية  االوروبية(  املفوضية  )مقر  بروكسل" 
ان  علام  الهجرة.  ازمة  قبل  اثري  والتنظيمية 
الحركات السياسية اليمينية املتطرفة استخدمت 
املوضوع خطابا انتخابيا تهييجيا. وال ميكن اغفال 
ما يحمله االتحاد يف داخله من اختالفات كبرية 
يف منظومات القيم السياسية والثقافية. فدول 
اوروبا الرشقية عاشت قرونا تحت حكم الحزب 
الشيوعي،  الحديدي  الستار  وسطوة  الواحد 
ودول اوروبا الغربية ذاتها لها موروث مختلف 
البلد  بريطانيا  االخر.  والتعامل مع  التعرف  يف 
الجزيرة له تاريخه االمرباطوري الذي وفد اليه 
املاليني من االسيويني واالفارقة. كذلك فرنسا، يف 
حني ان ايطاليا كانت مصدرا للمهاجرين وكذلك 

اسبانيا والربتغال. 
عالقة اوروبا الغربية بالواليات املتحدة مل تكن 
سلسة دامئا، بل واجهت ازمات كثرية يف مراحل 
الدويل،  للنظام  النسبي  الثبات  ان  اال  مختلفة. 
سواء يف صيغته الثنائية القطبية او يف صيغته 
االتحاد  انهيار  اعقاب  يف  القطبية  االحادية 
صيغة  لبلورة  مؤاتيا  مناخا  وّفر  السوفيايت، 
لعالقة تسمح بتنافس اقتصادي، او حتى سيايس 
منضبط، يف اطار ادراك مشرتك الهمية التحالف 
االسرتاتيجي بني الطرفني. اما اليوم فقد طرأت 
خصوصا  عميقة،  تغريات  الدويل  النظام  عىل 
الرئيس االمرييك دونالد ترامب اىل  بعد وصول 
السلطة يف الواليات املتحدة، وّفرت لالطروحات 
الشعبوية واليمينية املتطرفة بيئة مالمئة للتكاثر 
وليك تتمكن من بسط نفوذها ومتدده سواء يف 

اوروبا او يف الواليات املتحدة نفسها. 
يف سياق هذه التغريات، تبدو العملية التكاملية 
الداخل والخارج،  يف اوروبا محارصة حاليا من 
ومحشورة بني مطرقة نزعات متطرفة تهددها 
من الداخل، وسندان نظام دويل يف حالة سيولة 

كاملة يهددها من الخارج.

الشعبوية واليمينية املتطرفة يف القارة االوروبية. 
منذ تقلده منصبه، تبنى سالفيني سياسة صارمة 
متنع رسو السفن والقوارب التي تنقل الجئني يف 
املوانئ االيطالية. تصدى لالنتقادات املوجهة اىل 
سياسته من االمم املتحدة ومن منظامت حقوق 
االنسان وحركات املجتمع املدين، مؤكدا انه لن 

يرتاجع عنها.
ميثل سالفيني وجه اليمني املتطرف والشعبوي 
تجمع  رابطة  عن  وحديثه  اوروبا،  يف  الصاعد 
املتزايدة  الطموحات  يعكس  الحركات  هذه 
لهذه الحركات التي ترى يف االوضاع االقتصادية 
املهتزة، ويف ملف الهجرة، والضغوط عىل االتحاد 
اوضاعها  تعزز من  االورويب، فرصة سانحة ليك 
عىل حساب االحزاب التقليدية، خصوصا وهي 
ترى خطابها يؤثر يف مركز قيادات مثل املستشارة 
االملانية انجيال مريكل التي واجهت ازمة داخل 
تكتلها الحاكم من وزير داخليتها الذي يطالب 
بتشديد قيود الهجرة، الن حزبه يواجه تهديدا 
انتخابيا من صعود حزب "البديل من اجل املانيا" 
الشعبوي. كانت مريكل اعتربت ان قضية الهجرة 
ستحدد مصري االتحاد االورويب، وذلك يف اشارة 
رصيحة اىل التجاذبات والخالفات الحادة حول 
كيفية معالجتها، واشارة اخرى مبطنة اىل التهديد 
الذي يشكله صعود اليمني الشعبوي واملتطرف.

تبدو ازمة اللجوء مثابة قنبلة تهز اركان القارة 
الكلمة  او  السلطة  تحول  ظل  يف  االوروبية، 

مصري االتحاد االورويب يتقرر بعد امتحان حامية الحدود وادارة الهجرة.

الرئيسية يف عدد من بلدانها ملصلحة الشعبويني. 
وازمة  ومشلوال،  عاجزا  يبدو  االورويب  االتحاد 
ينقسم  حيث  العجز،  هذا  فضحت  الالجئني 
ميينيني  قوميني  كارهني  بني  الـ28  االعضاء 
يدعي  التي  االنسانية  القيم  ولكل  لالجانب 
وبني  جهة،  من  اساسها  عىل  قيامه  االتحاد 
مسؤولني يحاولون الحفاظ عىل ماء وجه هذه 
القيم االنسانية لفرض سياسة اوروبية موحدة 

من جهة اخرى.
هذه االزمة هي االمتحان االكرب لكيان االتحاد 
بحر  يف  باغراقه  وتهدد  قيامه،  منذ  االورويب 
الخالفات حول الهجرة التي يتدفق عربها مئات 
االالف من املهاجرين نحو دوله. تغريت الظروف 
التي ولد فيها هذا الكيان العمالق، واختلفت 
نوعية القادة املؤسسني عن هؤالء الذين يتولون 
ادارة دوله حاليا. يف الداخل قوى سياسية قومية 
عىل  خطرا  االوروبية  الوحدة  يف  ترى  النزعة، 
قضية  استغالل  اىل  وتسعى  الوطنية،  الهويات 

اتفاق بروكسل مجرد اعالن للنيات الحسنة بال حلول والتزامات.

رابطة لالحزاب املتطرفة 
في ايطاليا وفرنسا واملانيا 

وتشيكيا والنمسا 
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خالل  احمد  ايب  االثيويب  الوزراء  ورئيس  افورقي  اسياس  االريرتي  الرئيس  تعهد 
قمتني تاريخيتني جمعتهام يف متوز 2018، اوىل يف العاصمة االريرتية اسمرة وثانية 
نزاعهام  وانهاء  البلدين،  بني  الدم  ابابا، طي صفحات  اديس  االثيوبية  العاصمة  يف 
طموحات  وفرقتهام  واحدة،  دولة  كانتا  بعدما  الزمن  من  عقدين  منذ  املستمر 

االنفصال وخالفات حدود االستعامر وخنادق املتحاربني

تقرير

اثيوبيا  جعل  الذي  ما  الواضح  غري  من 
التي تشتهر بتفوق رياضييها يف مسابقات 
الجري والرسعة، تتأخر كل هذه السنوات 
اىل  اريرتيا  اللدودة  جارتها  مع  للوصول 
حرب  صفحة  تطوي  سياسية  مصالحة 
عبثية وقاسية، اودت بارواح اكرث من 100 
الف انسان. لكن املفاجأة السارة ان ذلك 

حصل بالفعل، وفجأة. 
رئيس  طائرة  حطت   ،2018 متوز   8 يف   
يف  اسمرة،  يف  احمد  ايب  االثيويب  الوزراء 
الباردة  الحرب  النهاء  مفاجئة  خطوة 
سنة،   20 نحو  منذ  اريرتيا  مع  القامئة 
الرصاع  انهاء  يعلن  بيان  توقيع  وجرى 
الديبلوماسية  العالقات  ويعيد  الحدودي 
بادله  متوز،   14 يف  الحدود.  وفتح  بينهام 
الخطوة  افورقي  اسياس  االريرتي  الرئيس 

بزيارة الديس ابابا.
القرن  مشهد  يف  اهمية  االكرث  رمبا  لكن   
االفريقي املستجد بني الدولتني، اىل جانب 
ـ  اثيوبيا  ان  الحرب،  ضحايا  دماء  حقن 

من إنفصال إلى تفاهم ثم قتال وحرب باردة
إثيوبيا وأريتريا نحو طّي صفحات الدم

خليل حرب
khalilharb66@gmail.com

وهي من بني اكرب الدول االفريقية واكرثها 
الحرب  التي اصبحت بسبب تلك  ـ  سكانا 
اي  بال  املايض  القرن  تسعينات  اواخر  يف 
االن  امكانها  يف  صار  البحر،  عىل  منفذ 
يف  والتاريخ  الجرية  اشقاء  مع  التعاون 
عافيتها  بعض  تحسني  اجل  من  اريرتيا، 
من  بحريا  بالعامل  واالتصال  االقتصادية 
اىل  ومنه  االحمر،  البحر  مياه  عرب  جديد 
السويس  قناة  اىل  او  املندب  باب  مضيق 
عصب  اريرتيا،  ميناءي  عرب  وذلك  شامال، 

ومصوع.
اثيوبيا  بني  املفاجئ  االنفتاح  هذا  مينح 
مليون  مئة  امال حقيقيا الكرث من  واريرتيا 
انسان فيهام، يف ان الحرب ليست قدرا بني 
والتاريخ...  الجغرافيا  فرقته حقائق  شعب 

واالستعامر. 
 1998 عام  اندلعت  التي  العامني  حرب 
يف  كثريا  تغري  مل   ،2000 عام  وتجمدت 
بني  من  وهام  الدولتني،  من  كل  مزاعم 
مئات  وانفقتا  افريقيا،  يف  فقرا  االكرث 

ودفعتا  عليها،  الدوالرات  من  املاليني 
الجبهات  اىل  الشبان  من  االف  بعرشات 

لحسم الرصاع املنفجر، من دون جدوى.
لكن االزمة كانت ترتاكم قبل ذلك بسنوات 
 .1993 عام  اريرتيا  استقالل  قبل  طويلة، 
الخمسينات  منذ  يقاتلون  االريرتيون  كان 
حمالت  مواجهة  يف  املايض  القرن  من 
باسم  كثريا  وصفت  التي  واالبادة  القمع 
نظام  جانب  من  املحروقة  االرض  سياسة 
وقتها  وتشكلت  ابابا،  اديس  يف  الحكم 
حركة التحرير االريرتية التي توسعت يف ما 
بعد لتتشكل جبهة التحرير االريرتية التي 
بدأت املطالبة باالنفصال. كان عىل مقاتيل 
تنظيامت  من  وغريها  وسياسييها،  الجبهة 
اريرتية مبا يف ذلك تنظيم الجبهة الشعبية 
بزعامة  وقوة  نفوذا  االكرث  اريرتيا  لتحرير 
نظام  سقوط  انتظار  افورقي،  اسياس 
عام  ابابا  اديس  يف  مريم  هايلة  منغستو 
االستقالل  مرشوع  يف  قدما  للميض   1991

عام 1993 بعد السيطرة عىل اسمرة.
استقالل  ان  السياسة،  عامل  غرائب  ومن 
اريرتيا ما كان ليتحقق لوال التحالف الذي 
وبني  افورقي  بني  املتحدة  الواليات  رعته 
املعارض االثيويب ميليس زيناوي ضد نظام 
منغستو هايلة مريم الذي حكم االثيوبيني 
بني عامي 1987 و1991، واتهم مبامرسات 

وحشية ضدهم. 
وزيناوي  افورقي  بني  التحالف  ان  املهم 
واالهم  النظام،  بسقوط  مثاره  اعطى 
يف  االريرتيني  حق  عىل  الطرفني  بتفاهم 
افورقي  يدعم  ان  مقابل  املصري، يف  تقرير 
اديس  يف  السلطة  اىل  صعوده  يف  زيناوي 
افورقي  وتربع  فعال.  تحقق  ما  وهو  ابابا، 
عىل الرئاسة يف اسمرة، وافورقي يف اديس 
ملعالجة  البلدين  بني  لجنة  وتشكلت  ابابا، 
وامللفات  واالزمات  املشكالت  ذيول  كل 

يف حفل موسيقي يف اديس ابابا حرضه آالف الضيوف الذين لوحوا باالعالم امام اسياس افورقي 
وايب احمد الذي قال للحارضين: "الصفح يحرر الضمري. عندما نقول اننا تصالحنا، اي اخرتنا طريق 
الصفح والحب... حني تحدثت مع اسياس، اخربته انه قد ال تكون هناك فنادق كافية مع زيارة 

االثيوبيني ملصوع واسمرة، فقال انه سيرتك لهم منزله وميكث يف الرشفة". 
يف ختام الحفل تعانق ايب احمد واسياس، ووضع رئيس اريرتيا يديه عىل قلبه وهو يلوح مودعا 

الحضور.

التمرد الصفح يحرر الضمير سنوات  منذ  بينهام  العالقة 
التعامل  يف  كثريا  تنجح  مل  لكنها  االريرتي. 
لجنة  تشكلت  ان  اىل  التحديات،  مع 
الحدود ملتابعة العديد من املشكالت التي 
بدأت تتفاقم بني الدولتني عام 1997 عىل 
طول الحدود املمتدة بينهام عىل اكرث من 

900 كلم. 
خرائط  عىل  االعتامد  الطرفان  حاول 

الثيوبيا  القصري  االيطايل  االستعامر  مرحلة 
نشأت   التي  الحدودية  الخالفات  لتسوية 
بعد استقالل اريرتيا، لكنها مل تكن صالحة 

لبت النزاعات بشكل كامل.
يقول محللون ان افورقي يتحمل مسؤولية 
الحدودية،  االزمة  ملف  انفجار  يف  كبرية 
ذلك انه يف خضم الخالف قرر ضم منطقة 

بادمة املتنازع عليها مع اثيوبيا، وفعل. 

سمحت املصالحة 
باستخدام ميناءي  الثيوبيا 

عصب ومصوع

استقالل اريرتيا 
عزل اثيوبيا 

عن البحر.
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ودورها  الريرتيا  رؤيته  يف  مندفعا  بدا 
وقوتها وهي الدولة املستقلة حديثا، ومد 
حنيش  جزر  ارخبيل  عىل  ايضا  سطوته 
التابعة للسيادة اليمنية يف منطقة  الكربى 
ذات اهمية اسرتاتيجية كبرية لوقوعها عىل 

طريق املالحة البحرية ما بني مضيق باب 
املندب وقناة السويس، ما تسبب باندالع 
بتدخل  انتهت  الطرفني،  بني  اشتباكات 
اليمن، يف  الدولية ملصلحة  العدل  محكمة 

مقابل حقوق جزئية الريرتيا. 

محاوالت  افورقي  بدء  فان  يكن،  مهام 
ضم منطقة بادمة ساهم يف اشعال رشارة 
حتى  اثيوبيا،  مع  الحدودية  االشتباكات 
املنطقة  اىل  اريرتية  قوة  بتقدم  انفجارها 
اثيوبيا  ورد  العسكرية،  بالقوة  لضمها 

)الجبهة  اثيوبيا  يف  الحاكم  االئتالف  انتخب   ،2018 آذار  يف 
جديدا  رئيسا  احمد  ايب  االثيوبية(  الشعبية  الثورية  الدميوقراطية 
يطل  مل  البالد.  حال  اصالح  يف  االمال  من  الكثري  اثار  ما  للوزراء، 

الوقت حتى قرر االنفتاح عىل اريرتيا. 
عرقية  مجموعة  اكرب  وهي  اورومو،  عرقية  من  احمد  ايب  يتحدر 
السابقة  للحكومة  املناهضة  االحتجاجات  تقود  كانت  اثيوبيا  يف 
امه  اما  اورومو،  عرقية  من  والده مسلم  ثالث سنوات.  مدار  عىل 

فمسيحية من عرقية امهرة، وهو متزوج من مسيحية امهرية. 
مريام  هاييل  السابق  الوزراء  رئيس  اعلن  قليلة،  باسابيع  قبلها 
يصبح  الحاكم  االئتالف  لرئاسة  بانتخابه  فجأة.  استقالته  ديسالني 
من  وزراء  رئيس  اول  وهو  تلقايئ،  بشكل  للوزراء  رئيسا  احمد  ايب 
بدأ  الذي  االئتالف  حكم  بداية  منذ  اثيوبيا  يحكم  اورومو  عرقية 

قبل 27 سنة.
اكادميية  مؤهالت  له  محنك،  سيايس  بانه  احمد  ايب  يوصف 

وعسكرية مهمة، وحاصل عىل شهادة الدكتوراه من جامعة اديس 
وبريطانيا،  املتحدة  الواليات  من  املاجستري  درجة  ويحمل  ابابا، 
تأسيس  اسايس يف  دور  له  وكان  الحكومة  يف  وزيرا  سابقا  وعمل 

وكالة االستخبارات يف اثيوبيا.
اورومو،  اقليم  يف  مدينة جيام  يف  اغارو،  منطقة  يف  احمد  ايب  ولد 
الدميوقراطية  الجبهة  ضمن   1990 عام  املسلح  بالعمل  والتحق 
لشعب االورومو، احدى جبهات االئتالف ضد حكم نظام منغستو 
ثم  حكمه.  سقط  حتى   ،)1991  -  1974( العسكري  مريم  هايلة 
التحق ايب احمد بالجيش عام 1991، ىف وحدة املخابرات واالتصاالت 

العسكرية. 
)انسا(  االثيوبية  املعلومات  شبكة  امن  وكالة  غادر   ،2010 عام 
عن  الربملان  يف  عضوا  فانتخب  مبارشة،  بصورة  للسياسة  ليتفرغ 
دائرته عام 2010، ويف عام 2015 اعيد انتخابه ىف مجلس الربملان، 

ثم عني وزيرا للعلوم والتكنولوجيا. 

يعتقد العلامء ان اثيوبيا هي اصل االنسان االول )هومو سابني( من خالل بقايا عظمية عرث عليها 
وتعود اىل نحو 200 الف سنة، اي اىل العرص الحجري. 

وصلت املسيحية اىل اثيوبيا عىل يد القديس فرومنتيوس، املتحدر من مدينة صور اللبنانية عام 
316 للميالد.  اثيوبيا كانت البلد الثاين يف العامل بعد ارمينيا يعتمد املسيحية ديانة رسمية للدولة. 
املسيحيون يف اثيوبيا )التي يبلغ عدد سكانها نحو مئة مليون نسمة( 66.5% من سكان البالد 
)43.5% ارثوذكس، 19.3% طوائف اخرى كالربوتستانت والكاثوليك(، واملسلمون نحو %34. 

اما يف اريرتيا التي يبلغ عدد سكانها نحو اربعة ماليني نسمة، فان املسلمني يشكلون الغالبية. 
ازمة النفط العاملية بعد قرار املقاطعة النفطية العربية خالل حرب ترشين 1973، ساهمت يف 

زعزعة حكم االمرباطور هيال سياليس وسقوط حكمه عام 1974. 
موجات الجفاف التي رضبت اثيوبيا خالل الثامنينات من القرن املايض، تسببت يف مجاعة كبرية 
ساهمت يف موت مئات االف الناس، وتأجيج الحروب االهلية وتزعزع الحكم املركزي يف اديس 

ابابا، والحقا زيادة حدة النقمة بني االريرتيني لالنفصال. 
نظام منغستو هايلة مريم  اضعاف  السوفيايت ساهام يف  االتحاد  وانهيار  برلني  سقوط جدار 

وسقوطه عام 1991، وعجل يف استقالل اريرتيا. 

عن اثيوبيا واريتريامن هو ابي احمد؟

اعالن  اىل  وصوال  الشاملة  الحرب  باعالن 
الذي   2000 حزيران  يف  الهدنة  اتفاق 
اريرتيا  امنية داخل  انشاء منطقة  تضمن 
املتحدة.  لالمم  تابعة  قوات  ارشاف  يف 
بعدها بستة اشهر وقعت اسمرة واديس 

ابابا اتفاق السالم يف الجزائر. 
كأنها  االمور  ظلت  الوقت  ذلك  منذ 
تقدم  اي  يحصل  ومل  باردة،  حرب  حالة 
سنة،   18 بعد  االن،  بينهام.  العالقات  يف 
تعهد افورقي خالل زيارة اديس ابابا حل 
الخالفات مع اثيوبيا، واعلن من هناك "مل 
واحد.  نحن شعب  دولتني.  نعد شعبا يف 
لكننا  فقدت  ارواح  معا...  قدما  سنميض 
محظوظون بتبجيلها اليوم... نحن شعب 
واحد، ومن ينىس ذلك ال يفهم وضعنا"، 
فيام بادله الزعيم االثيويب التحية قائال ان 
الشعب  واحرتام  مبحبة  "يحظى  افورقي 

االثيويب الذي يفتقده". 
وكان افورقي يقوم برد الزيارة اليب احمد 
الذي توىل منصبه يف آذار املايض. ويعتقد 
يف  السبب  االثيويب  الزعيم  ان   كثريون 
اذ  اسمرة،  مع  للجليد  املفاجئ  الكرس 
قرارا  التزامه  عن  االعالن  اىل  اوال  بادر 

االمم  تدعمها  لجنة   2002 عام  اصدرته 
املتحدة حول ترسيم الحدود بني البلدين 
اريرتيا،  اىل  حدودية  منطقة  واعادة 
بزيارة  اتبع ذلك  ثم  بادمة،  بلدة  ضمنها 
استعادة  افورقي  مع  ليعلن  اسمرة  اىل 

واالقتصادية،  الديبلوماسية  العالقات 
واالتصاالت  الجوية  الرحالت  وتبادل 

الهاتفية. 
تشري التقديرات االقتصادية اىل ان اثيوبيا 
تسجيل  من  املاضية  السنوات  يف  متكنت 
فان  ولذلك   ،%10 اىل  وصلت  منو  نسبة 
للواردات  خياراتها  توسيع  مصلحتها  من 
والصادرات عرب اكرب عدد من املرافئ، اذ 
تعتمد عىل سواحل  كانت طوال سنوات 
وستوسعها  جزئيا،  والصومال  جيبويت، 

حاليا لتشمل اريرتيا. 
املشهد  تبدل  وضحاها،  ليلة  بني  وهكذا 
قبل  من  فرقتهام  اللذين  البلدين  بني 
والطموحات  والجغرافيا  التاريخ  حقائق 
الظرفية،   والتحالفات  السياسية 

واعادتهام االن اىل التقارب مجددا.
هذه  اثيوبيا،  ملبادرة  االنتظار  طال   
سجلها  يف  التي  االفريقية  الدولة 
البطال  الذهبية  امليداليات  من  العديد 
وسباقات  الجري  مسابقات  يف  عامليني 
من  العديد  سيقول  الطويلة.  املسافات 
املبادرة  ليت  البلدين  يف  الضحايا   اهايل 
جاءت ارسع ... لكن املهم انها جاءت، 

وان متأخرة. 

حرب العامني لم 
تغير كثيرا في مزاعم 

واريتريا اثيوبيا 

اثيوبيا  مجاعات 
اودت بمئات االالف 

الثمانينات  في 
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نشاطات

 اكد املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ان افتتاح مبنى دائرة امن عام البقاع الثانية ومركز امن عام بعلبك االقليمي 
"سيالقي الخطة االمنية امنائيا التي تعرّب عن تطلعات اهايل البقاع، ألنها الهله وليست ضدهم". واعلن "اننا واثقون من ان نجاح 

الخطة االمنية التي تشارك فيها املديرية العامة لالمن العام بفعالية"

عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  تحدث 
ابراهيم يف تدشني املبنى الجديد لدائرة االمن 
بعلبك  عام  امن  ومركز  الثانية  للبقاع  العام 
املايض.  اقيم يف 19 متوز  احتفال  االقليمي، يف 
حرض، اىل اللواء ابراهيم، وزيرا الزراعة والصناعة 
يف حكومة ترصيف االعامل غازي زعيرت وحسني 
واداري  وروحي  نيايب  وحشد  حسن،  الحاج 
بلديات  ورؤساء  واقتصادي،  وامني  وعسكري 
ومخاتري ووجهاء املنطقة وفعاليتها وشخصيات 

حزبية واجتامعية. 
بعدما قص اللواء ابراهيم رشيط االفتتاح يحوط 
به رئيس دائرة االمن العام للبقاع الثانية الرائد 
بعلبك  عام  امن  مركز  ورئيس  زعيرت  غياث 
االحتفال  بدأ  الرفاعي،  محمد  الرائد  االقليمي 
بالنشيد الوطني ونشيد االمن العام. ثم تحدث 
رئيس بلدية بعلبك العميد حسني اللقيس فقال: 
"بكل رسور ورجاء، نحتفل واياكم حرضة اللواء 
بافتتاح هذا املركز، مقدرين عاليا جهودكم يف 
انجاز هذا البناء الذي يشكل خطوة واعدة يف 
التي  منطقتنا،  يف  واالمناء  االمن  تثبيت  مسرية 
الظلم  قاومت  كام  والحرمان  االهامل  تقاوم 
واالحتالل وجنبت لبنان خطر التكفري واالرهاب، 
يف موازاة انجازاتكم املشهودة يف هذا املجال ايها 

الرفيق والصديق العزيز". 
نواب  تكتل  كلمة  املقداد  عيل  النائب  والقى 
بعلبك، فقال: "االمن يف االوطان نعمة عظمى 
الحياة  تتحقق  ان  ميكن  وال  نعمة،  توازيها  ال 
البرشية املستقرة اال بها. انه االمن العام، االمن 
الذي يشمل شؤون الحفاظ عىل الفرد واملجتمع 
حياة  نعيش  يك  االمان  اىل  منه  نحتاج  الذي 
كرمية عزيزة، وهذا تحقق ايضا بقوة من خالل 
وحمته  الوطن  سيجت  التي  البطلة  املقاومة 
االرهاب  من  االمنية  والقوى  الشعب  مبؤازرة 
الصهيوين خالل حرب متوز 2006، ومن خالل 

دّشن الدائرة الثانية والمركز اإلقليمي في بعلبك 
اللواء إبراهيم: عودة الدولة توصد أبواب البطالة 

الذين كانوا يخططون لجعل  هؤالء االرهابيني 
االمن  هو  ها  ومستعمرا،  آمن  غري  البلد  هذا 
عنارصه  بكل  وبيننا  هنا  حارض  اليوم  العام 
ابراهيم  عباس  كاللواء  قائد  وبوجود  واركانه، 
الذي يتحىل بصفات القائد الحكيم واملحبوب 
الرصح  هذا  هرم  رأس  عىل  النه  الناس،  من 

االمني والوطني".
واعترب ان "افتتاح مركز االمن العام هنا بالذات 
ترسيخ لدعائم االستقرار يف املنطقة. نحن نؤازر 
معا  اننا  الهلنا،  ونقول  البناءة  الخطوة  هذه 
سنواجه كل املخططات االرهابية من اي جهة 
ومن  واالباء  الكرامة  من  فيه  بلد  الننا  اتت، 
املقاومة  ايدي  عىل  تثبتت  التي  القوة  عنارص 
وسهر الجيش والقوى االمنية، التي يف كل يوم 
تكشف الخاليا النامئة وتفكك عراها، يك ال تقوم 

لها قامئة يف هذا البلد".
الوزير زعيرت: "مجددا ها نحن يف  قال  بدوره، 
الشمس وعىل جاري عادتك  البقاع، يف مدينة 
يف  العامل  ايها  عنك،  معروف  هو  ملا  وتأكيدا 
كبري  دون  ومن  بالرس  واالنسان،  الرب  حقل 
اعالن، انت يا من فعله يسبق قوله، فخر االدارة 
اللبنانية ومؤسساتها االمنية، ها انت بني اهلك 
ايها االيت من جنوب الوطن، نجمة صارت علام 
بقاعك كام زرعت  اىل  لبنان،  يف حجم خارطة 
شامال وجنوبا وجبال وعاصمة مراكز لالمن العام، 
االرايض  عىل  واملقيم  املواطن  االنسان  لخدمة 

اللبنانية". 
اضاف متوجها اىل اللواء ابراهيم: "اهال بك زارعا 
وبانيا يف بعلبك مركزا جديدا يضاف اىل املراكز 
واهتاممها  الدولة  حضور  ليؤكد  انشئت،  التي 
وقوى  ونواب  كوزراء  ونحن  واهلها.  بشعبها 
سياسية سنكون يف موقع الداعم واملشجع لكل 
خطوة تصب يف اتجاه رفع الحرمان عن هذه 

املنطقة، بعيدا من املزايدات واثارة الفنت". 

بعلبك  "يف  قال:  كلمة.  ابراهيم  اللواء  والقى 
حارضون ها هنا، حيث الحضارة تتعانق مع نور 
اسبغ  ما  لتشكل  الخري،  الشمس وسهل  مدينة 
الله عىل هذا البقاع العزيز وشعبه العصامي من 
نعم وعطاءات، فتنبعث حرارة الوحدة الوطنية 
يف عرسال والهرمل ودير االحمر والقاع واليمونة. 
بازارات  يف  الرصف  من  املمنوع  البقاع  ويف 
الوطن  ابناء  بني  االنقسام  اىل  وصوال  املزايدة، 
الواحد بتقسيمه مناطق. فكام يف االمس قسم 
وغربية،  رشقية  وقبله  وشيعة،  سّنة  بني  لبنان 
يحاولون  اليوم  ومسيحيني،  مسلمني  واعني 
تقسيمه بقاعا وجنوبا، وقد فاتهم ما قاله فخامة 
رئيس الجمهورية العامد ميشال عون منذ سنني: 
ان لبنان اكرب من ان يبلع واصغر من ان يقّسم".
اضاف: "ستبقى بعلبك مدينة الشمس ومدينة 
الجسور، قبلة سعدنايل وتعلبايا والكرك وزحلة 
التأمل  فضاءات  واالديرة  املساجد  لتكون 
والطأمنينة يف مواجهة رشور  السالم  وحواضن 
البؤس واالهامل والحاجة. فلنتذكر االمام موىس 
الصدر، إمام الوحدة الوطنية الذي اطلق عىل 
بعد امتار من هنا مقاومة لتدافع عن كل لبنان 
مدينة  بعلبك  من  نعم  جنوبه.  من  انطالقا 
حركة  املقاومة  إمام  اطلق  والنور،  الشمس 
الدفاع عن الجنوب كبوابة لحفظ الوطن، ومام 
شعارا  تظل  ان  ينبغي  ال  الكلمة  وحدة  قاله: 
تبقى  ان  يجب  بل  مكتوبة،  كلمة  او  مرفوعا، 
ومضة الفكر وخفقة القلب ودرب السلوك. انها 
البعد االساس للمستقبل. وقال ايضا: ان اخطر 
اسلحة العدو هو التشكيك والفتنة، فلنواجهه 

بالثقة ووحدة الكلمة".
وتابع: "ها نحن موجودون يف هذه البقعة من 
الحياة  ماء  عرب  بالجنوب  يرتبط  الذي  البقاع 
االرض  لتحرير  الرجال  وبالرجال  الليطاين،  نهر 
العدو  التشابه:  عن  توقفا  ما  عدوّين  من 

باالرهاب  املتمثل  اآلخر  ووجهه  االرسائييل، 
االرض  لهذه  وبهتانا.  زورا  املتأسلم  التكفريي 
وشعبها الطيب الصادق كل املحبة وكل الوفاء، 
عىل امل يف ان نرى عودة الدولة عودة نهائية، 
متنع الحرمان والضيق عن اهلها، وتفتح حضنها 
لجميع ابنائها، فترّشع ابواب العمل وتقفل بؤر 

البطالة والضياع".
بافتتاح  رسوري  عن  اعرّب  ان  "يهمني  واردف: 
دائرة لالمن العام يف البقاع الثانية ومركز االمن 
اصحاب  حضور  يف  بعلبك،  يف  االقليمي  العام 
وحضور  الحارضين،  وكل  والسعادة  املعايل 
املستوى  عىل  الصديق  اللقيس  العميد حسني 
الن  املستجد،  موقعه  مستوى  وعىل  الشخيص 
هذا املركز جزء من حق مستحق لكم منذ بعض 

الزمن، وما حال دون انجازه معوقات عدة تم 
هذا  وسيكون  طيبة صادقة.  بارادات  تجاوزها 
اللبنانية  االرايض  سائر  عىل  غريه  كام  املركز 
استطاع  ما  عنهم  يخفف  املنطقة،  الهل  عونا 
من اعباء التنقل. وسيكون عنوانا لالمان الذي 
اردمتوه، ال مقرا امنيا ملن يريدون للبقاع وبعلبك 

وصمة الخروج عىل الدولة وعنها".
الخطة  سيالقي  هذا  مركزنا  افتتاح  "ان  واكد 
اهايل  تطلعات  عن  تعرّب  والتي  امنائيا  االمنية 
البقاع، ألنها الهله وليست ضدهم، هي عون 
نهبا  االرض  هذه  يريدون  من  عىل  للبقاعيني 
خرابا  وليس  وحجر،  برش  هو  فالبقاع  مسيبا. 
مرتوكا كملجأ للمجرمني والفارين، الن ما القته 
هذه االرض من حرمان عىل كل الصعد يشبه ما 

تالقيه كل االطراف من الشامل اىل الجنوب، ألن 
الحرمان، كالظلم، عابر للمناطق والطوائف، ال 
هوية له وال دين. اؤكد لكم اليوم اننا واثقون 
فيها  تشارك  التي  االمنية  الخطة  نجاح  ان  من 
سيوفر  بفعالية،  العام  لالمن  العامة  املديرية 
التي  البقاع  هذه  وابناؤه.  البقاع  اهل  ظروفه 
كانت بقاعا تركت القدارها، مل يتم االستثامر يف 
بناها التحتية، وال يف مواردها البرشية، ووعود 
الزراعات البديلة كانت دامئا وبامتياز عرقوبية. 
كان  بل  لالرهابيني،  مرتعا  ليس  البقاع  ان 
وسيبقى قلعة من قالع الحرب عىل هؤالء، وهو 
ليس مغلقا عىل الدولة واجهزتها. واذا كان االمن 
رشطا لالستقرار فان لالستقرار رشوطا اقتصادية 
بالتوازي.  توافرها  يجب  واجتامعية  وتربوية 
فالدولة ليست جابيا للرضائب ورشطيا للقمع. 
هي قبل كل ذلك وبعده راعية لعقد اجتامعي".

صددها  يف  التي  الجديدة  "املرحلة  ان  واعترب 
البقاع  اىل  الدولة  عودة  هي  وبعلبك،  البقاع 
وبعلبك وليس العكس، ووقائع التاريخ واحكام 
الجغرافيا اصدق انباء من اي ادعاء او استعراض 
لفظي. لهذه املنطقة حقوق ستنالها لتقدم ما 
عليها من واجبات. ومن خارج معادلة الحقوق 
والواجبات لن تستوي االمور ال يف البقاع وبعلبك 

وال يف اي منطقة من لبنان".
بشدة  اليوم  "املطلوب  ابراهيم:  اللواء  وختم 
والحاح املبادرة اىل املصالحات االهلية السقاط 
الدم والكراهية والعنف،  الذي يستجلب  الثأر 
للسلم  ضامنا  بوصفه  القانون  اىل  واالحتكام 
واالستقرار االجتامعيني. عكس ذلك يعني بقاءنا 
يف دائرة الجنون. وما يجب التنبه اليه ان هناك 
املخدرات  وزراعة  الثأر  عادات  من  اتخذ  من 
عنوانا لوصم اهلنا يف هذه املنطقة بصفات ال 
تشبههم. ان رعاية االهامل واغفال مبدأ التنمية 
الواقع  ألن  رجعة،  غري  اىل  يذهبا  ان  يجب 
الحقيقي هو مسؤولية رسمية ورشاكة مدنية، 
ومن  والفاعليات،  الحكامء  عىل  وجوبا  وصار 
السياسية  املختلفة  بتعبرياتها  السلطة  قبلهم 
اعادة  اىل  املبادرة  واالجتامعية،  واالقتصادية 
االمور اىل نصابها حيث يتقدم االهتامم ليحل 
القانون  سيكون  حينها  االهامل،  من  بدال  اوال 
سيدا وحكام امينا عىل حقوق الناس وكراماتهم".

ختاما اومل رئيس بلدية بعلبك عىل رشف اللواء 
ابراهيم والحضور.

اللواء عباس ابراهيم متحدثا.

افتتاح الدائرة الثانية.
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يف املايض كان نطاق سيادة الدولة مقترصا عىل االرض، البحر، الفضاء املادي. عرصنا االلكرتوين الحديث فرض وجود عنرص 
سيادي رابع هو الفضاء السيرباين الذي ال ميكن حاميته بالعسكر والطائرات والصواريخ كونه افرتاضيا. بل عرب وعي كل مواطن 

يستخدم االنرتنت. كذلك عرب معدات وبرامج خاصة و"قوى امنية الكرتونية" كالتي استحدثها االمن العام

من عناصر السيادة اللبنانية كما األرض والبحر والفضاء المادي
األمن العام اإللكتروني يتصّدى للجرائم السيبرانية

قضية
املحامي منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

مجال  يف  والرسيع  الهائل  التطور  بفضل 
مل  واملعلوماتية،  والتكنولوجيا  االتصاالت 
محيطه  عىل  مقترصا  االنسان  مجتمع  يعد 
الجغرايف الضيق فقط، بل اصبح هناك مجتمع 
االنرتنت  مبجتمع  يعرف  واوسع  جديد  كوين 
مليارات  يضم   الذي  السيرباين  املجتمع  او 
املسافات  بينهم  تفصل  الذين  االشخاص 
الذي  االنرتنت  بينهم  ويجمع  الجغرافية، 
يشكل اهم وسيلة تواصل واتصال يف عرصنا. 

ثقافية  معلومات  بنك  مثابة  االنرتنت  تعترب 
خصوصيات  وتحوي  جهة،  من  وعلمية 
والعسكرية  االمنية  الدول  وارسار  االشخاص 

جهة  من  وسواها  واالقتصادية  واملرصفية 
تتم  مل  اذا  لالخرتاق  عرضة  وكلها  اخرى. 

حاميتها بشكل مستمر وبوسائل متعددة.
التحديات  ما  السيرباين؟  الفضاء  تعريف  ما 
ضمنه،  ترتكب  التي  والجرائم  يفرضها  التي 
االمن  عن  ماذا  فيها؟  اللبناين  القانون  ورأي 
العام  "لالمن  دور  اي  ووسائله؟  السيرباين 
حامية  عن  ماذا  املستحدث؟  االلكرتوين" 

ارسار الدولة اللبنانية؟

السيرباين الفضاء 
االوىل  للمرة  العامل  يف  املصطلح  هذا  ظهر 

احدى  ضمن  املايض  القرن  مثانينات  يف 
االمرييك  للكاتب  العلمي  الخيال  روايات 
اليوم ال تعريف عامليا  وليام جيبسون. حتى 
"عامل  انه  عىل  عرّفوه  من  مثة  له.  موحدا 
به  يتأثر  املادي،  عاملنا  مع  يتشابك  افرتايض 
ويؤثر فيه بشكل معقد، حيث تقوم العالقة 
بني  تحمل  تكاملية  نظرة  عىل  العاملني  بني 
عند  تتوقف  ال  ومخاطر  ايجابيات  طياتها 
آخرون  مستمر".  تطور  يف  وهي  حدود، 
الحديثة،  للجيوش  الرابعة  بـ"الذراع  وصفوه 
اىل جانب القوات الجوية والبحرية والربية". 
وغري  املادي  "املجال  بانه  حددوه  اجهزة غريهم  هي  عنارص  من  يتكون  الذي  املادي 

وحوسبة  والربمجيات  والشبكات  الكومبيوتر 
النقل  ومعطيات  واملحتوى،  املعلومات 
العنارص  هذه  كل  ومستخدمي  والتحكم 
محاور  جميع  يف  املشرتك  العامل  تعد  التي 

استخدام الفضاء السيرباين". 

الواقع العاملي
الدولية  املعلومات  شبكة  الحصاءات  وفقا 
هذه  مستخدمي  عدد  تجاوز  )االنرتنت(، 
الشبكة يف العامل 3,4 مليارات مستخدم. تشري 
تكلف  االنرتنت  جرائم  ان  اىل  االحصاءات 
دوالر  بليون   445 نحو  العاملي  االقتصاد 
دوالر  تريليوين  اىل  ترتفع  ان  ويتوقع  سنويا، 
بالبيانات  املتعلقة  الخسائر  اما   .2019 عام 
الشخصية فقط، فتصل اىل 150 مليار دوالر. 
هم  شخص  مليون   566 ان  اىل  تشري  كذلك 
االلكرتونية يوميا، مبعدل 18  الجرائم  ضحايا 
اكرث من  ان  الواحدة. علام  الثانية  شخصا يف 
130 دولة حول العامل استحدثت جيوشها او 
يف  متخصصة  فرقا  فيها  االمنية  القوى  بعض 
الدفاع السيرباين، من ضمنها املديرية العامة 

لالمن العام اللبناين.

التحديات 
جدا  مهمة  وسيلة  االنرتنت  شبكة  شكلت 
وحوار  الثقافات  وتفاعل  املعلومات  لتبادل 
خدماتها  بكل  ايضا  وشكلت  الحضارات، 
والسكايب  وتويرت  كالفايسبوك  وصفحاتها، 
وغريها،  االلكرتوين  والربيد  والواتساب 
االشخاص  وارسار  خصوصيات  لخرق  منصة 
االمنية  واالجهزة  واملصارف  والرشكات 
ابشع  الرتكاب  وايضا  واعاملهم،  والجيوش 
السياسية  الحروب  اخطر  وشن  الجرائم، 
والعسكرية  واالمنية  والنفسية  واالقتصادية 
تجنيد  ووسيلة  منهم،  اي  ضد  وغريها 
االرسائييل، ولرضب  العدو  االرهابيني وعمالء 
العقائد الدينية، وتسويق املخدرات، الخ. ما 

الحروب  معظم  ان  مؤكد  وشبه  متوقع  هو 
ال  سيربانية،  ستكون  الدول  بني  املستقبلية 

تقليدية.  عسكرية 
االفرتايض  العامل  هذا  يشكل  االستنتاج،  يف 
نحسن  مل  اذا  نقمة،  اىل  تتحول  قد  نعمة 
التعاطي معها. بالتايل، اصبح الدفاع السيرباين 
جزءا ال يتجزأ من الدفاع عن النفس، بالنسبة 

اىل كل شخص او عائلة او رشكة او دولة. 

بني الجرائم والقانون
جرائم  اىل  اللبناين  القانون  يتطرق  مل 
باستثناء   - السيربانية  او   - املعلوماتية 
رقم  والفنية  االدبية  امللكية  حامية  قانون 
)1999/75( الذي يحمي فقط حقوق مؤلف 
لذا  الكومبيوتر.  اي  االيل،  الحاسب  برنامج 
الجرائم  بهذه  املتعلقة  الدعاوى  تزال  ال 
اعرج،  بشكل  لبنان،  يف  تستند  الحديثة 
املنصوص  التقليدية  القانونية  املواد  اىل 
باملرسوم  الصادر  العقوبات  قانون  يف  عليها 
االشرتاعي رقم 340 يف االول من آذار 1943 
وتعديالته، وفقا ملا سنبينه عرب عرضنا البرز 

تلك الجرائم:
التجسس: يتم عادة من طريق الدخول   -1
عرب شبكة االنرتنت اىل االنظمة واملعلومات 
وسواها.  االقتصادية  واملخابراتية  العلمية 
اللبناين  القانون  يعاقب  االطار،  هذا  يف 
املعلومات  تتعلق  عندما  التجسس  عىل 
تعلقت  اذا  اما  الدولة.  بسالمة  االرسار  او 
يعاقب  فال  وسواهام،  بالرشكات  او  باالفراد 
او  االشخاص  عىل  التجسس  بالتايل،  عليها. 
الرشكات بواسطة الكومبيوتر ال يشكل جرما 
وجود  لعدم  اللبناين  القانون  عليه  يعاقب 

نص قانوين رصيح يسمح بذلك.
2-  رسقة املعلومات: تعرّف املادة 635 من 
مال  "اخذ  بانها  الرسقة  العقوبات  قانون 
التملك،  الغري املنقول خفية او عنوة بقصد 
الكهرباء مثال  اي   - املحرزة  الطاقات  وتنزل 
- منزلة االشياء املنقولة يف تطبيق النصوص 
ميكن  املادة  هذه  اىل  استنادا  الجزائية". 
او  الكومبيوتر  جهاز  يرسق  من  كل  معاقبة 
"املعلومات  رسقة  مسألة  اما  كآلة.  الهاتف 
فقط" عن اي منهام او من خاللهام، فكانت 

رأيني:  بني  قانوين  تزال موضع جدل  وال 

"االمن العام االلكتروني" 
كشف عشرات الشبكات 
االرهابية واالسرائيلية 

الثقافة املعلوماتية اساس الحامية وهي مسؤولية كل املجتمع.

االنرتنت بنك معلومات يحوي ارسار الناس واالعامل. 
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او  بالقياس  رسقة  جرمية  يعتربها  االول 
التي  الكهربائية  الطاقة  رسقة  مع  التشبيه 
تعترب كذلك. والثاين ال يعتربها رسقة بحجة 
وان  ملموسا،  شيئا  ليست  املعلومات  ان 
رصيح  نص  دون  من  عقوبة  وال  جرمية  ال 

وواضح.
هذا  واملعلومات:  االنظمة  تخريب   -3
نظام  اىل  احدهم  بدخول  يحصل  قد  االمر 
وقيامه  الخليوي،  الهاتف  او  الكومبيوتر، 
املعلومات  كل  او  جزء  تخريب  او  بالغاء 
خالل  من  او  الجهاز،  هذا  يف  املخزنة 
تخريب  اىل  تؤدي  )فريوس(  جرثومة  ارسال 
كليا. يف  او  املعلومات فيه جزئيا  او  الربامج 
قانون  من   733 املادة  تعاقب  االطار،  هذا 
العقوبات اللبناين "كل من خرب قصدا شيئا 
يتعلق  املادة  هذه  نص  لكن  الغري".  يخص 
فقط باالشياء امللموسة اي جهاز الكومبيوتر 
او الهاتف كآلة، وهو ال يتطرق اىل تخريب 
ما  الجهاز،  هذا  يحتويها  التي  املعلومات 
يعني انه ال ميكن معاقبة من يقوم بتخريب 
املعلومات املوجودة يف الجهاز، مع ان مثنها 
مبئات  الجهاز  مثن  االحيان  معظم  يفوق 

اضعاف املرات.

االمن السيرباين
االمن  مصطلح  تعريفات  وتنوعت  تعددت 
عن  عبارة  انه  ابرزها  ومفاهيمه.  السيرباين 
واالدارية  التقنية  التدابري  من  "مجموعة 
استغالل  ملنع سوء  تستخدم  التي  والقانونية 
االلكرتونية  والبيانات  املعلومات  واستعادة 
االعتداء  جرائم  مرتكبي  ومعاقبة  الخاصة، 
رسية  حامية  لضامن  كان،  شكل  باي  عليها 
تلك املعلومات والبيانات عىل مستوى االفراد 
واملؤسسات والدول من مخاطر االخرتاق عرب 

السيرباين". الفضاء 

وسائل الحامية
ثقافة  االنرتنت  عامل  مع  التعاطي  يتطلب 
املستخدم  يكون  ال  يك  معينة،  معلوماتية 
فريسة سهلة الي تجسس او رسقة او سواها 
من  االمنية  االجهزة  كانت  اذا  الجرائم.  من 
ضمن  املعلومات  امن  بحامية  املعنيني  ابرز 
الثقافة  تلك  تعميم  عبء  ان  اال  الدولة، 
عىل  يقع  املوضوع،  محور  تشكل  التي 
بدءا  وقطاعاته،  املجتمع  فئات  كل  عاتق 
االعالم  بوسائل  مرورا  املنزل،  داخل  باالهل 
والبلديات  والوزارات  والجامعات  واملدارس 

بالجيش  انتهاء  وليس  والرشكات،  واملصارف 
وسواها.  تسمياتها  مبختلف  االمنية  والقوى 
االوىل،  الدرجة  يف  وشاملة  ثقافية  املسؤولية 
تستهدف  السربانية  الجرمية  ان  بخاصة 
او  منزله  داخل  وهو  املستخدم  وتطاول 
وجود  وال  سواه  بها  يعلم  ال  حيث  عمله 
كبري  دور  مثة  كذلك  هناك.  االمنية  للقوى 
التي  الحامية  برامج  الستخدام  ومحوري 
تشغيلها  يتطلب  والتي  دوريا،  تستحدث 
التقليدية  الحامية  تبقى  تخصصا.  او  خربة 
التي مفادها السعي اىل االستغناء عن وضع 
او  الكومبيوتر  جهاز  عىل  مهمة  ارسار  اي 
الهاتف الخليوي قدر املستطاع، ضامنا لالمن 

التام يف حاميتها.

"االمن العام االلكرتوين"
بعدم  تقيض  العليا  الوطنية  املصلحة  ان  مبا 
الوسائل  وارسار  االدوات  تفاصيل  عرض 
العامة  املديرية  تستخدمها  التي  والطرق 
الجرائم  مكافحة  مجال  يف  العام  لالمن 
مفعولها  يفقدها  كشفها  الن  السيربانية، 
االجراءات  اىل  عام  بشكل  سنتطرق  االمني، 
هذا  يف  اعتمدتها  التي  العريضة  والعناوين 
الصدد، ضمن خطة التطوير والتحديث التي 
الست.  السنوات  يقارب  ما  منذ  اطلقتها 

وابرزها:
• استحداث شعبة جديدة ضمنها، متخصصة 
الفضاء  جرائم  ومكافحة  وتعقب  برصد 
واملؤسسات  املواطنني  تطاول  التي  السيرباين 
السيادة  نطاق  ضمن  والرسمية  الخاصة 
االلكرتوين.  العام  االمن  مثابة  هي  اللبنانية. 
عرشات  وتوقيف  رصد  يف  نجحت  وقد 
مع  التعامل  وشبكات  االرهابية  الشبكات 
العدو االرسائييل من خالل الفضاء السيرباين.

واجهزتها  املعلوماتية  كامل شبكة  • تحديث 
برامج  احدث  وتزويدها  املديرية،  ضمن 
الحامية ضد اي جرائم او هجامت سيربانية. 
تعترب  الكرتونية  استقدام معدات وتقنيات   •
يف  وذلك  العامل،  يف  حاليا  االحدث  بني  من 
وتعزيز  السيربانية  الجرائم  مكافحة  مجال 

االمن السيرباين.
العديد  مع  والتنسيق  التعاون  تفعيل   •
واجهزة  املتحدة  االمم  منظمة  اجهزة  من 

ارسار الدولة اللبنانية التي يف حوزة االمن العام يف امان تام. 

566 مليون شخص 
عبر العالم ضحايا الجرائم 

االلكترونية يوميا 

استخبارات اقليمية ودولية يف مجال مكافحة 
كل انواع الجرائم السيربانية. 

ضمن  ومحارضات  تدريب  برامج  اطالق   •
املعلوماتية  مجاالت  مختلف  يف  املديرية 
كل  تباعا  ستشمل  وهي  السيرباين،  واالمن 

والعسكريني. الضباط 
مع  بالتعاون  محارضات  برنامج  اطالق   •
حيث  واملدارس،  الجامعات  من  العديد 
دكاترة  مع  املديرية  من  ضباط  يتشارك 
يف  املؤسسات،  تلك  من  متخصصني  واساتذة 
من  الحامية  وطرق  املعلوماتية  ثقافة  نرش 
مخاطرها، لتوعية اجيال املستقبل وتثقيفهم.

االتصال  وسائل  من  العديد  وضعها   •

خدمة  يف  وااللكرتونية  الهاتفية  والتواصل، 
االسبوع،  ايام  كل  ونهارا  ليال  املواطنني، 
لالبالغ عن اي خطر او جرمية تطاولهم، سواء 
املوضوع  متابعة  تتم  يك  سيربانية،  ام  عادية 

ابرز  من  املديرية.  يف  املعنية  الجهات  من 
تلك الوسائل:

• قسم خدمة االتصاالت عىل الرقم 1717.
• الدائرة االمنية عىل الرقم  01-425610.

العامة عىل  • شعبة الشكاوى يف امانة الرس 
الرقمني: 01/398116 - 01/389117 . اضافة 

اىل رقم الفاكس وهو 01/388555.
باملديرية،  الخاص  الذكية  الهواتف  تطبيق   •
او  اللبناين"  العام  "االمن  اسم  ويحمل 

."General security" باالجنبية
WWW.( وهو  االلكرتوين  موقعها   •

.)GENERAL-SECURITY.GOV.LB
DGSG_ اسم  يحمل   Twitter حساب   •

Security( @ االمن العام اللبناين(.
 Lebanese( يحمل اسم Facebook حساب •
العامة  )املديرية  او    )  General Security

لالمن العام اللبناين(. 
• وغريها ايضا.

يف  اطلقت  املديرية  ان  اىل  االشارة  تجدر 
من  املواطنني  "توعية  مؤمتر   2018 اب   27
السيرباين  الفضاء  عرب  االرسائيلية  املخاطر 
الوطن"،  اعداء  لصالح  تجنيدهم  يف  ودورها 
ابراهيم  اللواء عباس  العام  يف رعاية مديرها 
املتخصصني  الخرباء  من  نخبة  وحضور 
ومندوبني عن  والقضاة  الجامعيني  واالساتذة 
املؤمتر  واختتم  واالعالميني.  االمنية  االجهزة 

باصدار عدد من التوصيات.

ارسار الدولة اللبنانية
االكرث  ليست  اللبنانية  الدولة  ان  نعلم 
معدات  امتالك  صعيد  عىل  العامل  يف  تطورا 
وتقنيات تكنولوجية ترصد وتكافح الهجامت 
تساعد  دولة  اي  ان  نعلم  كام  السيربانية. 
اال  لها  تقدم  ال  مثال،  كلبنان  اخرى،  دولة 
هي  متتلكه  مام  تطورا  اقل  وبرامج  معدات 
لحامية نفسها وابقاء سواها مكشوفا امامها. 
اللبنانيون  ان يعلمها  ثالثة ال بد من  حقيقة 
الدولة  ارسار  كل  ان  مفادها  خاص،  بشكل 
تدخل  التي  الرسية  واملعلومات  اللبنانية 
لالمن  العامة  املديرية  عمل  نطاق  ضمن 
العام هي يف امان تام، الن املديرية  تحفظها 
لالخرتاق  اساسا  قابل  غري  رسي  اطار  ضمن 

االلكرتوين بكل اشكاله.  معظم الحروب املقبلة ستكون سيربانية ال عسكرية تقليدية. 
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يف خطوة نادرة جمعت التعاون االكادميي للمديرية العامة لالمن العام بالجامعة 
 LAU جامعة  باستقبال  قىض  سنة،  قبل  وقع  اتفاق  عرب  االمريكية   - اللبنانية 
عسكريني من االمن العام بني طالبها لنيل شهادة املاجستري، مببادرة متثلت بحسم 
50% عىل اقساطهم الجامعية. تكمن اهمية هذه الخطوة يف رغبة املسؤولني يف 

الجامعة يف دعم املؤسسات االمنية

سنة على اتفاق التعاون األكاديمي بني  LAU واألمن العام
األحمدية: سنستثمر املعرفة الجديدة في مواقع داخلية

تحقيق

مكتب  رئيس  عاشها  شخصية  تجربة  من 
الشؤون القانونية واالنضباط يف املديرية العامة 
لالمن العام العقيد نجم االحمدية، كطالب يف 
الجامعة اللبنانية ـ االمريكية، ولدت فكرة اتفاق 
وجامعة  العام  االمن  بني  االكادميي  التعاون 
العقيد  رغبة  املرشوع،  هذا  وراء  ما   .LAU
االحمدية يف تعميم تجربته الناجحة عىل رفاقه 
العلم.  اىل  توقهم  عنهم  املعروف  العسكريني 
التطور  هو  الخطوة  هذه  تعزيز  يف  ساهم  ما 
العام منذ  العامة لالمن  املديرية  الذي احرزته 
تويل اللواء عباس ابراهيم قيادتها ووضع الخطة 
التطويرية الخمسية، ما خلق الحاجة يف نفوس 

عنارصها اىل مواكبة هذا التطور او اللحاق به. 
لذا، تسلح عنارصها مبعرفة جديدة ستستثمر، 
مستقبال، يف مواقع داخلية بتطبيق ما تعلموه 

يف الجامعة. 

بعد سنة عىل توقيع اتفاق التعاون االكادميي، 
اتفاق  لعقد  اخرى  جامعات  شهية  تحركت 

مامثل مع االمن العام.
يف حديث مع "االمن العام"، يروي رئيس مكتب 
الشؤون القانونية واالنضباط يف املديرية العامة 
تفاصيل  االحمدية  نجم  العقيد  العام  لالمن 

االتفاق ومضمونه.

العامة  املديرية  توقيع  عىل  سنة  مبرور   ■
لالمن العام اتفاق تعاون اكادميي مع الجامعة 
الفكرة  االمريكية، كيف ولدت هذه   - اللبنانية 

ومتى؟
 2016 عام  املرشوع  هذا  يف  التفكري  بدأ   □
كنتيجة للقاءايت باملسؤولني يف الجامعة اللبنانية 
قوية  عالقة  بهم  ربطتني  بعدما  االمريكية،  ـ 
جمعتنا فيها االحاديث عن االمن العام، فكانوا 
ينوهون بانجازاته ونوعية العمل الذي يؤديه. 
تأدية  يف  رغبتهم  عن  واعربوا  عالقتنا  توطدت 
للمؤسسات  دعم  مثابة  تكون  وطنية  رسالة 
االمنية يف الظروف التي كانت متر فيها. ما قبل 
توقيع اتفاق التعاون هذا، كنت ال ازال طالبا يف 
ادارييها كان عبارة  فتلقيت دعام من    ،LAU
الجامعي،  قسطي  من  املئة  يف   50 حسم  عن 
االمر الذي دفعني اىل تعميم تجربتي مع هذه 
الجامعة عىل عنارص االمن العام. هكذا انطلقت 
اتفاق  توقيع  تم  ان  اىل  سنتني  قبل  الفكرة 
والجامعة  العام  االمن  بني  االكادميي  التعاون 
اللبنانية - االمريكية قبل سنة. من املهم القول، 
هنا، ان الدعم العلمي مل يكن يف البداية شامال، 
يعد  واحد  اختصاص  عىل  مقترصا  كان  بل 
خصيصا لعنارص االمن العام بدرجة املاجستري، 
عىل ان يتناول ادارة املؤسسات االمنية بهدف 
ادخال اشياء علمية اىل عمل ضباطها وعنارصها 
بغية تعزيز قدراتهم. رغم اهمية هذا االمر مل 
ننتظر مدة سنة ونصف سنة لالنتهاء من اعداد 
االمن  مهامت  عىل  املفصل  االختصاص  مواد 

العام وما يدور يف فلك اهتامماته.

■ اي اختصاصات تم االتفاق اخريا؟
□ عىل االختصاصات الشاملة بدرجة ماجستري 
حاجة  يف  العام  لالمن  العامة  املديرية  فقط. 
اختصاصات  مع  تتكامل  عدة  اختصاصات  اىل 
والطب  والصيدلة  كالهندسة  عنارصها، 
والعلوم السياسية والعالقات الدولية والشؤون 
الزاوية  هذه  من  واالدارة.  والتعليم  الخارجية 
بني  االكادميي  التعاون  اتفاق  مرشوع  انطلق 

املؤسستني.

االمن  عنارص  عىل  االتفاق  وقع  كان  كيف   ■
العام؟

□ عنارص االمن العام تواقون اىل العلم. هناك 
من  والجامعيني  املتعلمني  من  واسعة  رشيحة 
مواصلة  يودون  كانوا  الذين  الليسانس  حملة 
ما تعلموه بنيلهم شهادة املاجستري، وان يكونوا 
 - اللبنانية  كالجامعة  عريقة  جامعة  طالب 
لدى  طموحا  زالت  وما  شكلت  التي  االمريكية 
كل الناس. لكن العائق املادي حال دون تحقيق 

هذا الحلم. 

■ عىل ماذا ينص اتفاق التعاون االكادميي بني 
جامعة LAU واالمن العام؟

عنارص  اقساط  من  املئة  يف   50 حسم  عىل   □
بدفعات  شهرا   12 عىل  توزع  العام،  االمن 
االتفاق  توقيع  عىل  سنة  مبرور  شهريا.  صغرية 
توسع اطار التعاون بيننا وبني الجامعة اللبنانية 
- االمريكية فشمل زوجة الضابط او العنرص يف 
انجزناها  كخطوة  اخريا  واالوالد  االمر،  بادىء 
ضمن اطار "دعم العائلة". علام ان هذا التعاون 
العام  االمن  عنارص  نيل  عىل  يقترص  االكادميي 
توسيع  اجل  من  لكن  فقط.  املاجستري  شهادة 
جامعة  وبني  بيننا  التنسيق  بدأ  االطار،  هذا 
LAU حول تعاون آخر يشمل شهادة الليسانس 
ايضا، وسنصل قريبا اىل خطوة ايجابية يف هذا 

املجال.

 - اللبنانية  الجامعة  ■ اي اختصاصات قدمتها 
االمريكية يف هذا االطار؟

الباب  ماجستري.  بدرجة  االختصاصات  كل   □
كان مفتوحا امام عنارص االمن العام الختيار ما 

يطمحون اليه، لكن خياراتهم متحورت حول 

رئيس مكتب الشؤون القانونية واالنضباط يف املديرية العامة لالمن العام العقيد نجم االحمدية.

املقال

التبادل املعريف بني املؤسسات،  ملفت جدا ما نراه منذ سنوات عىل صعيد 
وكيانها،  عملها  جوهر  يف  النقيض  منها  واحدة  كل  تخترص  التي  خصوصا 
موقع.  كل  يف  لها  واستكامال  للمعرفة  اوسع  انتشارا  التبادل  هذا  ليصبح 
تثبت  ليك  كالسابق،  الحروب،  اىل خوض  تسعى  تعد  مل  عموما،  فالشعوب 
عرصنا  يف  الحقيقية،  املعارك  باتت  بل  اخرى.  شعوب  عن  ومتيزها  تفوقها 
يف  التميز  ليكون  اشمل،  ومعرفة  اكرث  علم  كسب  حول  تتمحور  هذا، 
املجتمع، يف كيف نكون افضل، وكيف تتشابك االيدي الحراز تقدم من خالل 
االنسان الفرد الذي مل يعد تطوره عمال احاديا، بل جامعيا. لذا، يعترب الغنى 
الثقايف غنى للمؤسسات ليكتسب التبادل الثقايف واملهني معه اهمية كربى، 
العامة  كاملديرية  امنية  مؤسسة  بني  التالقي  نقطة  تكون  عندما  خصوصا 
لالمن العام ومؤسسة اكادميية كالجامعة اللبنانية ـ االمريكية، هي التخصص 
العلمي بهدف احراز تطور يف منهجية العمل لدى عنارصها، او بكالم اخر، 

وضع هذا العمل عىل سكة التطور. 
امنيا  ليس  سنوات،  قبل  التطوير  امتهنت  العام  لالمن  العامة  فاملديرية 
بني  املنافسة  باتت  بحيث  اليوم،  ميزتها  وهذه  وثقافيا.  علميا  بل  فحسب، 
املجال.  هذا  يف  اوسع  ومعرفة  اكرث  جامعية  علوم  اكتساب  حول  عنارصها 
املؤسسة، اي مؤسسة، هو يف تطوير عنارصها، علميا وثقافيا، ال يف  فتطور 

تحديث االجهزة  فقط.
ان اهمية االنفتاح الذي تم بني عنارص االمن العام وطالب جامعيني كان يف 
صورتها  تتضح  بدأت  التي  االمنية  مؤسستهم  عن  الحقيقية  الصورة  تلمس 
كام هي من خاللهم، فتبدلت النظرة املسبقة عن االمن العام بعد التواصل 
املبارش بني عنارصها وطالب جامعيني جمعتهم مقاعد دراسية واحدة. لذا، 

ال احد يستغرب اهتامماتهم العلمية النهم من الناس وللناس.
هذه  البست  نوعية  مهامت  عرب  العام  االمن  عنارص  يخوضها  رائدة  تجربة 
املؤسسة االمنية ثوبا جديدا راقيا يضاف اىل مهامتها الصعبة. فالغت الحواجز 
بينها وبني الناس، وبات العنرص االمني، بسالحه الجديد، قريبا منهم كقربه 
توقيع  اهمية  ان  علام  وقدراته.  نفسه  لتجديد  اليه  سعى  الذي  العلم  من 
بل يف  آنية،  ليست  العام  واالمن   LAU  جامعة بني  اكادميي  تعاون  اتفاق 
ما تحمله من ابعاد مستقبلية ضمن اطار تبادل الخربات، خصوصا يف مجال 
احرتاف القيادة. فالتالقي بني منوذجني مختلفني يف نوعية عملهام، ينتج منه 

تكامل يف املعرفة لدى كل جهة كونها الطريق الوحيد للتقدم. 
مؤسسة  اي  يف  والتطوير  التجديد  نحو  مسعى  اي  ان  القول  الرضوري  من 
بشكل  وتثقيفه  االنسان  تطوير  كيفية  برنامجها  يلحظ  مل  خاصة  او  رسمية 
االخر، خصوصا  االنفتاح عىل  نرى  املقابل  بابها. يف  التطور  دائم، لن يعرف 

عىل ثقافته، خطوة حضارية يحتاج لبنان اىل تعميمها.

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

ألنهم من الناس وللناس

اثبت عسكريو االمن العام 
انهم تواقون 

الى العلم واملعرفة 
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مرحلة  يف  االختصاص  هذا  االعامل.  ادارة 
التي  العامة  االدارة  اىل  اقرب  هو  املاجستري 
من  املؤسسات  معها كل يشء يف عمل  تشمل 
ناحية االدارة الداخلية والتنظيم. املهم يف هذه 
الخطوة يكمن يف ما اكتسبه عنارص االمن العام 
الذين بلغ عددهم 12 عنرصا، اناثا وذكورا، من 

علم يطبقونه يف عملهم.

■ كيف ستستثمر املديرية العامة لالمن العام 
ما  وعنارصها  ضباطها  لدى  الجديدة  املعرفة 

بعد التخرج؟
□ يف الوقت الحارض ما زلنا نراقب هذا التطور 
كونه يف بداياته. لكن من املؤكد ان كل عنرص 
سيطبق  عالية  شهادات  يحمل  العام  االمن  يف 
ما تعلمه وما اكتسبه من اختصاصه العلمي يف 
مجال عمله، وسيظهر ذلك يف طريقة ادائه ويف 

اليها  توصل  التي  املعرفة  االستفادة من  كيفية 
والتي ال نراها اال بتطبيق ما تعلمه يف الجامعة.

العامة  املديرية  يف  معينة  مواقع  مثة  هل   ■
الجديدة  املعرفة  الستقبال  مهيأة  العام  لالمن 

لدى عنارصها، وما هي هذه املواقع؟
يف  الحارض  الوقت  يف  املوجودة  املواقع  كل   □
زمن  هو  الزمن  فهذا  العلم،  اصحاب  اىل  حاجة 
العلم. علام ان تطور املديرية العامة لالمن العام 
والقفزات النوعية التي اقدمت عليها خلقت يف  
او  تطورها  مواكبة  اىل  الحاجة  عنارصها  نفوس 
العكس، فسيجد  اما يف حال حدث  به.  اللحاق 
كل عنرص يف االمن العام  نفسه يف مكان متأخر 
عن رفاقه، او سيصل اىل وقت يشعر فيه بأنه غري 
قادر عىل تسلم بعض االعامل بسبب عدم تعلمه 
كيفية ادارتها. فالتوجه الحايل للمدير العام لالمن 

فكرة  اي  تقبل  هو  ابراهيم  عباس  اللواء  العام 
جديدة، فاالمر يسعده خصوصا اذا كانت هذه 
االفكار مميزة وتؤدي اىل تحسني االنتاجية ونوعية 
العمل وآليته. العلم يصقل شخصية االنسان، ويف 
حال وصوله اىل مراحل التعليم العايل سينعكس 
يف  ادائه  طريقة  وعىل  تفكريه  عىل  االمر  هذا 
العمل. نوعية االنتاجية التي نقدمها كأمن عام 
هي خدمة للمواطن. طبعا سنستثمر هذه املعرفة 
الجديدة يف مواقع داخلية يف مرحلة ثانية، ألن 
االختصاصات التي اختارها عنارص االمن العام يف 
ادارة االعامل هي الدارة شؤونهم. اهمية الخطوة 
التي سجلتها املديرية العامة لالمن العام ساهمت 
يف توسيع اطار التعاون مع جامعات عريقة اخرى 
مثل AUST ،LIU- الكسليك، الحكمة، والجامعة 
تعاون  اتفاق  عقد  صدد  يف  هي  التي  االمريكية 

اكادميي مع املديرية.

العام  االمن  عنارص  اىل  النظرة  كانت  كيف   ■
من طالب جامعة LAU؟

لكن  لديهم.  مقبوال  الوضع  يكن  مل  بداية،   □
باحتكاكنا مع املسؤولني يف الجامعة اللبنانية - 
االمريكية وطالبها اعطينا صورة عن االمن العام 
مفاجأة  فكانت  املديرية،  عليها يف  نعمل  التي 
ايجابية بالنسبة اليهم. فقد وضع بعض الطالب 
سدا يف وجهنا، لكن مع الوقت اصبحت العالقة 
جيدة ومميزة، كوننا نؤدي رسالة وطنية، فهذه 
تعاون  هي  بل  وطلبا  عرضا  ليست  املسألة 
الطرفني  بني  الحسنة  النية  اساسه  متبادل 
علمية  ارضية  خلق  بهدف  االيجايب  والتعاطي 
اكادميية. فاذا مل يوضع ما اكتسبه عنارص االمن 
سيبقى  االكادميي،  االطار  يف  خربة  من  العام 

مجرد معلومات متناثرة.

هذا  اطار  لتوسيع  جديدة  خطة  مثة  هل   ■
التعاون؟

لدى  مستدام  امر  والتعلم  العلم  موضوع   □
بدأ  فكام  العام.  لالمن  العامة  املديرية  عنارص 
اللبنانية  الجامعة  بيننا وبني  التعاون االكادميي 
اخرى.  جامعات  مع  فيه  سنواصل  االمريكية   -
سعي  فهناك   LAU جامعة   اىل  بالنسبة  اما 
والذي سيتمثل  بيننا  املشاركة  اطار  توسيع  اىل 

بتبادل الخربات يف مواضيع معينة.
د.م.
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تعترب السياسة الخارجية االمريكية من بني املواضيع االكرث اثارة للجدل واالهتامم يف 
العامل املعارص. يعود السبب اىل عدد من العوامل يأيت يف مقدمها استمرار الواليات 
املتحدة االمريكية كقوة عظمى بعد انهيار االتحاد السوفيايت، املوازن الوحيد لنفوذها 

يف النظام الدويل، اضافة اىل تأثريها يف استقرار الكثري من دول العامل وشعوبه  

امللك  فيها  يتفرد  التي  امللكية  االنظمة  باستثناء 
االنظمة  فان  والخارجية،  الداخلية  بالقرارات 
دول  معظم  يف  حاليا  السائدة  الدميوقراطية 
الفعلية  املامرسة  نسبة  عن  النظر  بغض  العامل، 
تجاه  قبلها  ومن  منها  كل  ضمن  للدميوقراطية 
االخرين، تتميز بتوزع صالحيات بلورة وتكوين 
بني  فيها  والخارجية  الداخلية  القرارات  واتخاذ 
سواء  وسواها،  وسياسية  دستورية  مؤسسات 
بارادة حرة، او تحت ضغط تأثريات او تدخالت 
داخلية او خارجية، مبارشة او غري مبارشة، تدفع 

نحو توجيه قراراتها وسياساتها يف اتجاه معني.
الخارجية  السياسة  يف  القرار  صناعة  "كيفية 
االمريكية؟" هو عنوان البحث الذي اعده رئيس 
يف  العديد  شؤون  ملكتب  التابعة  العديد،  دائرة 
املديرية العامة لالمن العام، الرائد املجاز يف االدارة 
العامة من الجامعة االمريكية ابراهيم الطقش يف 

مناسبة ترقيته من رتبة نقيب اىل رتبة رائد. 
"االمن العام" حاورته حول ارائه املفصلة ضمن 

البحث. 

■ اي مؤسسات او جهات ضمن املجتمع االمرييك 
تساهم او تشارك، بشكل مبارش او غري مبارش، يف 

صناعة السياسة الخارجية االمريكية؟ 
الدولة  وكيانات  اجهزة  كل  ان  القول  ميكن   □
عملية  يف  باخرى  او  بطريقة  تشارك  االمريكية 
صنع السياسة الخارجية. اذا كان نطاق املشاركة 
العمالنية يشمل املؤسسات الحكومية )السلطات 
طبيعة  فإن  والقضائية(  والترشيعية  التنفيذية 
نطاق  من  تجعل  االمرييك  السيايس  النظام 
املساهمة واملشاركة يف صنع السياسة الخارجية 
اكرث اتساعا، بحيث يشمل مؤسسات غري حكومية 
والرشكات  )اللوبيات(  الضغط  جامعات  مثل 
ومراكز  الجنسية(  )متعددة  الكبرية  االقتصادية 
ومراكز  والصحافة  االعالم  واجهزة  الدراسات 

دولة عظمى مؤثرة في استقرار الكثير من الدول والشعوب
كيفية صنع القرار في السياسة الخارجية األميركية؟

أبحاث

رئيس دائرة العديد يف مكتب شؤون العديد يف املديرية العامة لالمن العام الرائد ابراهيم الطقش.

ومنظامت  العام  الرأي  واستطالعات  بحوث 
ضمن  قسمنا،  وقد  االمريكية.  املدين  املجتمع 
اقسام  ثالثة  اىل  الجهات  او  القوى  تلك  البحث، 
املؤسسات  يشمل  االول  رئيسية:  عناوين  او 
الثاين  الفكرية،  الدراسات  ومراكز  الحكومية 
جامعات الضغط االقتصادية واملالية، الثالث دور 

اللويب اليهودي وتأثريه.

■ ماذا بالنسبة اىل القسم االول، اي املؤسسات 
الحكومية ومراكز الدراسات الفكرية؟

الحكومية اوال، فهي  □ يف ما خص املؤسسات 
االمريكية،  االدارة  اي  التنفيذية  السلطة  تشمل 
ومجلس  الكونغرس  اي  الترشيعية  السلطة 
القضائية  االجهزة  النواب،  ومجلس  الشيوخ 
عرض  ميكن  االمريكية.  العليا  املحكمة  وابرزها 
الخارجية  السياسة  يف  التأثري  يف  منها  كل  دور 

االمريكية كااليت:

اوال: متارس السلطة التنفيذية املتمثلة باالدارة 
القومي  االمن  مجلس  طريق  من  االمريكية 
والتجارة  والخزانة  والدفاع  الخارجية  ووزارات 
واملخابرات املركزية CIA دورا كبريا يف عملية 
صنع قرار السياسة الخارجية االمريكية. السبب 
يف استحواذ االدارة االمريكية هذا الدور الكبري 

يعود اىل:
• امتالك اجهزتها املعلومات امليدانية الجارية يف 

الساحة الدولية واالقليمية.
• متيز اجهزتها بالوحدة التنظيمية.

املجال  يف  لتحركاتها  املتزايد  املركزي  الدور   •
الخارجي.

عىل اساس هذه االعتبارات، تتفاوت ادوار اجهزة 
السلطة التنفيذية وحجم مساهمتها يف صنع قرار 
السياسة الخارجية، بحيث تقوم وزارة الخارجية 
باملشاركة يف رسم وتنفيذ واالرشاف عىل العالقات 

الديبلوماسية  البعثات  طريق  من  الخارجية 
املعلومات  حيث  من  والقنصليات.  والسفارات 
تقوم السفارات بارسال تقارير مفصلة ومستمرة 
عن اوضاع الدول املختلفة التي توجد فيها. بعد 
طريق  من  تحليلها  يتم  التقارير  هذه  وصول 
خرباء متخصصني موزعني عىل اقسام رئيسية يف 
وزارة الخارجية. يقدم ملخص لهذه التقارير بعد 
تحليلها اىل وزير الخارجية مع نصيحة حول ما 
الخارجية. كذلك  السياسة  يجب ان تكون عليه 
وتنفيذ  رسم  يف  باملشاركة  الدفاع  وزارة  تقوم 
واالرشاف عىل السياسة الخارجية املتعلقة باالبعاد 
الدفاعية واالمنية. وتقوم اجهزة املخابرات التابعة 
التخمينات  لها بعملية جمع املعلومات واعداد 
التي تساعد عىل رسم السياسة الخارجية. وتلعب 
  C.I.A االمريكية  املركزية  االستخبارات  وكالة 
دورا اساسيا شبيها بدور وزارة الخارجية، اال انها 
تتميز عن وزارة الخارجية برسية نشاطاتها. وهي 
الصلة  ذات  الرسية  املعلومات  بجمع  تختص 
سياسات  تنفيذ  عىل  وتعمل  القومي،  باالمن 
الديبلوماسية  القواعد  مع  تتفق  ال  التي  االدارة 
الذي يتكون  القومي  اما مجلس االمن  املألوفة. 
من الرئيس االمرييك ونائبه ووزير الخارجية ووزير 
القومي،  االمن  لشؤون  الرئيس  ومساعد  الدفاع 
للسياسة  االسرتاتيجي  التوجيه  بعملية  فيقوم 
الخارجية االمريكية. اذ ان وظيفته االساسية جمع 
وتزويدهم  االمريكية  االدارة  يف  الكبار  املسؤولني 
الستعراض  تؤهلهم  وشاملة  متكاملة  معلومات 
بدور  يقوم  القومي.  االمن  لسياسات  تحلييل 
االمريكية،  الخارجية  للسياسة  واملنسق  املخطط 

وبالذات السياسة االمنية. 

ثانيا: الكونغرس االمرييك هو املؤسسة الدستورية 
الهيئة  ويعترب  املتحدة،  الواليات  يف  االوىل 
من  ويتألف  السيايس،  النظام  يف  الترشيعية 
مجلسني: مجلس الشيوخ ومجلس النواب. يعد 
يف  تدخل  للرئيس،  سياسيا  مجلسا  الكونغرس 
اختصاصاته بعض املسائل التنفيذية التي يشرتط 
السياسة  رسم  مثل  عليها  الكونغرس  موافقة 
الخارجية للدولة وابرام املعاهدات الخارجية. اذ 

اشرتط الدستور وجوب موافقة مجلس الشيوخ 
عليها بغالبية ثلثي االعضاء ما يضع القيود عىل 
منح  اخرى  ناحية  من  الخارجية.  الرئيس  حركة 
الدستور مجلس الشيوخ سلطة تعديل املعاهدات 
من  عىل  واملصادقة  عليها،  واملصادقة  الدولية 
يعينهم الرئيس او رفضهم، ورصد االموال لربامج 
السياسة، واعـالن الحـرب. باالضافة اىل ان عددا 
من اللجان املركزية التابعة ملجلس النواب مثل 
لجنة العالقات الخارجية يف مجلس النواب ولجان 
القوات املسلحة واالعتمـادات واللجنـة املختـارة 
السياسة  عىل  كبريا  نفوذا  متارس  لالستخبارات، 
مجلس  لجان  فان  عموما  االمريكية.  الخارجية 
النواب كلها متيل اىل لعب دور اصغر من لجان 

مجلس الشيوخ. 

العليا  املحكمة  وابرزها  القضائية  االجهزة  ثالثا: 
غري  رئاسيا  قرارا  ان  اعالن  سلطة  متلك  التي 
الرئيس  عمل  تقييد  ذلك  شأن  ومن  دستوري، 
سواء بالنسبة اىل قراراته الداخلية او الخارجية.  

اما بالنسبة اىل مراكز الدراسات، وهي مؤسسات 
غري ربحية يف معظمها ويتم متويلها عرب التربعات 
كبري  يساهم يف قسم  اليهودي  )اللويب  والهبات 
حكومية،  مساعدات  عرب  او  لها(  التربعات  من 
والبحوث  الدراسات  استخدام  عىل  تعمل  فهي 
والوسائل االخرى كطرق ضغط مبارش عىل االدارة 
السيايس  القرار  صناعة  عىل  للتأثري  االمريكية 

البحوث  السياسيني  املراكز  هذه  وتزود  فيها. 
والدراسات يف كل امور السياسة الخارجية. تتعّدد 
التأثري  يف  املراكز  تلك  تستخدمها  التي  الوسائل 
عىل مجريات السياسة الخارجية االمريكية، ومن 

ابرزها نذكر: 
وملناصب  االنتخابات،  يف  املرشحني  مساعدة   •
والربامج  االفكار  تقديم  عرب  االمريكية،  االدارة 
نسبة  رفع  شأنها  من  التي  لهم  واملشاريع 

حظوظهم يف الفوز.
• نرش الدراسات واالبحاث املتخصصة الهادفة.
• دعوة صانعي القرار اىل املؤمترات وامللتقيات.
• تزويد وسائل االعالم خرباء يف قضايا الساعة.

كل ذلك بهدف تكوين رأي عام مؤيد لطروحاتها 
االمريكية يف  االدارة  مبا يشكل عامل ضغط عىل 

اتجاه قرار معني او ضده.  

االقتصادية  الضغط  جامعات  دور  عن  ماذا   ■
واملالية؟

□ هي املؤسسات التي تعمل خارج الحكومة، 
الداخلية  السياسة  صنع  يف  تأثري  لها  ويكون 
االقتصادية  الضغط  تعترب جامعات  والخارجية. 
الحكومية  غري  املؤسسات  اهم  من  واملالية 
الخارجية. كام تعترب  السياسة  التأثري عىل  ذات 
غري  الرشكات  او  الجنسية  املتعددة  الرشكات 
رشكات  يف  تتمثل  التي  )العاملية(  القومية 
البرتول العاملية مثل رشكة شل والرشكات املالية 

وسيتي  امريكا  اوف  بنك  مثل  والبنوك  العاملية 
مثل  االسلحة  وكذلك رشكات  وماريلينش،  بنك 
لوكهيد ورايثيون وبوينج من املؤثرين املبارشين 
عىل صناعة السياسة الخارجية االمريكية واتخاذ 
القرارات السياسية الخارجية الدولية. عىل سبيل 
نذكر  السالح،  انتاج  ما خص رشكات  املثال، يف 
ان صناعة االسلحة هيمنت منذ الحرب العاملية 
فبيع  االمريكية.  الخارجية  السياسة  عىل  الثانية 
دولية،  سلعة  اهم  اليوم  ميثل  وتجارته  السالح 
ويحتل مركزا متقدما للغاية يف قامئة اكرث السلع 
تأثريا يف حراك االقتصاد العاملي. كام تعد الواليات 
املتحدة االمريكية دولة االنتاج والتصدير االوىل 
يف العامل. الصناعات الحربية متّثل طوق النجاة 
لالقتصاد االمرييك، فيها وحدها ميكنه الخروج من 
لتدين  السلبية  التداعيات  واحتواء  الركود  شبح 
وتراجع  البطالة  معدل  وارتفاع  الدوالر  قيمة 
مؤرش الثقة يف مناخ االعامل. العدو االول لهذه 
هذه  فإن  وبالتايل  السلم،  حالة  هو  الرشكات 
املسلحة  النزاعات  بعض  خلق  ارتأت  الرشكات 
والحروب الصغرية. يشري عدد كبري من الخرباء 
املتحدة  الواليات  كل حرب من حروب  ان  اىل 
وازمة  ركود  حالة  بعد  عادة  تأيت  االمريكية 
اقتصادية تكون قد مرت فيها، كواقع الحال قبل 

الحرب عىل العراق مثال.

السياسات  يف  اليهودي  اللويب  تأثري  عن  ماذا   ■
الخارجية االمريكية؟

□ اوجدت هجرة الجنسيات اىل امريكا وتطورها 
االقتصادي عددا من الجامعات التي لها مصالح 
اليهود  وابرزها  ضمنها  من  مختلفة.  خارجية 
لها  منظمة  مجموعة  اي  "لويب"،  شكلوا  الذين 
نفوذ عىل الوسائل ذات التأثري الفعال يف املجتمع 
االمرييك مثل الصحافة واالقتصاد والسياسة ومراكز 
الدراسات الخ. هم مثقفون جدا، ويف معظمهم 
يف  جدا  مهمة  مناصب  منهم  وللكثري  اثرياء، 
االحزاب كام يف االدارة االمريكية. يدعمون بسخاء 
عالية جدا يف  السياسية ولديهم نسب  االحزاب 
التحرك  قدرة  لهم  يتيح  مبا  السياسية  املشاركة 
خصوصا  لصالحهم،  االمرييك  العام  الرأي  لتعبئة 
ال  الجمهورية.  رئاسة  وبالذات  االنتخابات  ايام 
دعم  يف  تتمثل  مصلحتهم  ان  احد  عىل  يخفى 
وتقليل  الرسائيل  املحدود  وغري  املستمر  امريكا 

دعمها للعرب مهام كان تواضعه وقلة مفعوله. 
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يعترب تعزيز السلوك القيادي يف االدارة، ودعم الفكر التحلييل يف القدرة عىل ايجاد 
مهارات  دورة  منه  انطلقت  الذي  االساس  الروابط،  وبناء  املشرتكة  العمل  ارضية 
االتحاد  مع  بالتعاون  وجرت  العام،  لالمن  العامة  املديرية  يف  االدارية  القيادة 

االورويب وبتمويل منه

دورات تدريب تركز على مهارات القيادة والصفات
شعبان: على القائد الحزم والثقة في اتخاذ القرارات

تحقيق

الدورات  من  سلسلة  ضمن  الدورة  هذه  تايت 
التدريبية، هدفها تزويد الكوادر القيادية مبادئ 
ومرؤوسيه،  القائد  بني  الفّعال  التواصل  دعم 
االداري  التطوير  بواقع  النهوض  لتحقيق 
واملؤسسايت عىل نطاق القطاع االمني. القيادة 
هي محاولة التأثري يف الناس املحيطني بالقائد، 

ومحاولة توجيههم النجاز الهدف املطلوب. 
العنارص  من  مجموعة  بتنظيم  املبادرة  عند 
النجاز هدف معني يف مثل هذه الحاالت، ال بد 
من وجود قائد لهذه املجموعة يتحىل بصفات 
الهدف  تحقيق  عىل  ويعمل  الفعالة،  القيادة 
املرجو، ويتعرف عىل االمناط املختلفة للقيادة، 
القيادة  صفات  منها  كل  تطبق  ومتى  وكيف 

التي حددها علامء النفس واالداريون منها: 
- عىل القائد ان يشعر باهمية الرسالة التي يريد 
ويتحىل  القيادة،  عىل  بقدرته  ويؤمن  تأديتها، 
وان  كقائد،  عمله  ويحب  القوية،  بالشخصية 
يكون له القدرة عىل مواجهة الحقائق القاسية 

بشجاعة واقدام. 
- عىل القائد االخالص بقيادته، واعطاء املجموعة 

او املنظمة او العائلة  دورا يف القيادة. 
القرارات  اتخاذ  والثقة يف  الحزم  القائد  - عىل 
وحب  للعمل  الدائم  واالستعداد  املستعجلة، 
التضحية، والتحيل مبهارات االتصال والتخاطب 
التمتع  كذلك  التعبري.  وقوة  اللسان  وفصاحة 
والتنظيم  والتخطيط  االدارة  عىل  بالقدرة 
العمل  فريق  وتشكيل  والرقابة،  والتوجيه 

وتقويم ادائه.
مستشار مرشوع قطاع االمن يف لبنان العقيد 
هدف  ان  العام"  لـ"االمن  اكد  شعبان  عدنان 
الدورات التدريبية تزويد الضباط العلم والخربة 
الكافيني حتى يتمكنوا من ادارة العديد باحدث 

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

اهمية  اىل  مشريا  دوليا،  املعتمدة  االساليب 
املديرية  ضباط  تواجه  التي  املشاكل  معرفة 
لتزويدهم الوسائل والتقنيات التي تساعدهم 
الوامر  تنفيذا  تأيت  الدورات  هذه  حلها.  عىل 
ابراهيم  اللواء عباس  العام  العام لالمن  املدير 

الذي يتمتع برؤية واضحة لعمل االمن العام. 

■ ماذا تحقق الدورات التدريبية لضباط االمن 
العام؟ وما تعرّب اهدافها؟

□ الدورات التدريبية تأيت ضمن برامج تطوير 
االتحاد  من  ومتويل  بتعاون  لبنان،  يف  االمن 
االورويب، والربنامج يشمل االمن العام والجيش 
هو  بها  يعنى  التي  املواضيع  واحد  تحديدا، 
املوارد  ادارة  وخصوصا  االدارة  اساليب  تطوير 
االسالك  يف  بالعديد  يعرف  ما  او  البرشية، 
لالمن  العام  املدير  الوامر  تنفيذا  العسكرية. 
جميع  اخضاع  تم  ابراهيم  عباس  اللواء  العام 
التدريبية  الدورات  اىل  رائد  رتبة  من  الضباط 
وعددها خمس دورات حاليا. اما ملاذا اختيار 
يف  فالنهم  بالذات؟  الرتبة  هذه  من  الضباط 
رفع  تم  كلام  الوظيفي.  مسارهم  منتصف 
املوارد  ادارة  وتحديدا  االداري،  مستواهم 
البرشية،  شكلوا مستقبال جيدا ملؤسسة االمن 
العام. الهدف من هذه الدورات تزويد هؤالء 
ملساعدتهم،  الكافيني   والخربة  العلم  الضباط 
يف حال وصولهم  اىل مراكز قيادية، عىل ادارة 

العديد باحدث االساليب املعتمدة دوليا.

■  كيف تتم عملية التدريب؟
□ الخرباء الذين يتولون هذه العملية يتمتعون 
بخربة تقارب 35 سنة. والدورة الحالية يرشف 
العام للجيش  املتفش  عليها خبريان االول هو 

الفرنيس ولديه خربة 41 سنة يف مجال املوارد 
البرشية، والثاين هو عامل نفس بخربة 35 سنة. 
معرفة  التدريب  عملية  خالل  من  نحاول 
املشاكل التي تواجه ضباط املديرية، حيث يتم 
تساعدهم  التي  والتقنيات  الوسائل  تزويدهم 

عىل تجاوز هذه املشكالت.

واستغالله  الوقت  ادارة  عملية  يعني  هذا   ■
للعمل بكفاية وفعالية؟

املوارد  ادارة  ككل.  العملية  من  جزء  هذا   □
واقع  تشمل  جدا  واسعة  عملية  البرشية 
تقاعده.  اىل حني  السلك  منذ دخوله  املتطوع 
املوضوع يشمل عملية التطوع وكيفية تطويرها 

بشكل يرفع املستوى العام للمؤسسة.

برتبة  القائد  يكون  ان  الرضوري  من  هل   ■
ضابط فقط او من رتبة ادىن مام هو مسموح؟

عادة  يتوىل  من  لكن  ذلك.  مينع  يشء  ال   □
الهدف  الضباط.  من  هم  القيادية  املواقع 
يدربون  بدورهم  وهم  الضباط،  تدريب  اوال 
موضوع  تلغي  العملية  وهذه  مرؤوسيهم. 
استقدام خرباء او مدربني من الخارج. الواقع 
ان عملية التدريب متواصلة منذ سنة، وهذه 
اختيار  ومفتشني.  ضباطا  شملت  الدورات 
املشاركني فيها مل يأت عشوائيا بل عىل مستوى 
احرتايف. اخضعوا ملقابالت لجنة خاصة، بعدما 
ان  العلم  مع  لهم،  شاملة  تقييم  عملية  متت 
يكون  ان  يف  برغبة  يتمتع  ان  يجب  املشارك 
مدربا. لذلك تم وضع معايري الختيار الضباط 

املشاركني بعد درس ملفاتهم.

■ هل ميكن ان تكون صفة القائد موروثة؟ هل 
ميكن االستغناء عن القيادة يف شخصية املشارك؟
هناك  لكن  جزئيا،  دورا  تلعب  الشخصية   □
التدريب  يف  برغبته  تتعلق  اخرى  معايري 
والدورة  مستمرة،  عملية  التدريب  وكفايته. 
مدتها 32 اسبوعا. عملية التدريب ترتافق حاليا 

بانشاء  العام  لالمن  العامة  املديرية  قيام  مع 
غرار  الدامور عىل  منطقة  يف  للتدريب  معهد 

معهد الجديدة.

■ ماذا تشمل عملية التدريب؟
□ هناك نوعان من التدريب: 

يف  املتطوع  الدخال  االسايس  التدريب  اوال: 
الحياة العسكرية. 

كل  يواكب  الذي  املستمر  التدريب  ثانيا: 
التطورات العلمية والتكنولوجية ليك يتوافق مع 

حاجات املؤسسة وتطلعاتها املستقبلية.
عىل  الضباط  كبار  ايضا  الدورات  تشمل 
الدوائر  ورؤساء  املكاتب  رؤساء  مستوى 
االقليمية والحدودية. عام 2016 وضعت رؤية 
لالمن العام لسنة 2025. خالل الدورة الثانية 
التي جرت السنة املاضية وضعت دراسة حول 

ادارة التغيري.

اين  واىل  الدورات  هذه  مؤرشات  هي  ما   ■
يتجه االمن العام؟

□ االمن العام عمل احرتايف، لذلك فان العنرص 
البرشي هو االساس. االعتامد عىل التكنولوجيا 
اآللة  املطلوبة.  النتيجة  اىل  يؤدي  ال  فحسب 
تبقى آلة ووسيلة مساعدة، اما العنرص البرشي 

فهو االساس  واملحرك واملستثمر لها. تأكيدا عىل 
العام نقالت نوعية باجامع  ذلك، حقق االمن 
واضحة،  رؤية  متلك  قيادة  عىل  اعتامدا  الكل، 
تثبيت  يتم  وكيف  تتجه،  اين  اىل  وتعرف 
املؤسسة، واىل اين ستصل بها. لذلك من الواجب 
تطوير هذه الرؤية والعمل عىل تنفيذها. مثال 
تم وضع خطة اسرتاتيجية خمسية لالمن العام 
وضعها العميد الركن روالن ابو جودة متتد من 
سنة 2018 اىل سنة 2020 تشمل كل القطاعات 
يف مجال االمن العام، وقدمت اىل مؤمتر "سيدر" 
فتم اعتامدها خالله، مع االشارة اىل انها الخطة 

االسرتاتيجية الثانية لالمن العام.

الدورة  يف  املشاركني  الضباط  عدد  هو  ما   ■
الحالية؟

□ 23 ضابطا مبشاركة ضابطني من الجيش من 

منطلق املعاملة باملثل، النه عندما اقام الجيش 
من  ضابطان  حرضها  تخصه  تدريبية  دورات 
االمن العام بهدف تبادل الخربات. هناك تفاعل 

كبري من املشاركني.

تعالجها  التي  االساسية  املواضيع  هي  ما   ■
الدورة؟

مع  العالقة  "تنظيم  هو  االسايس  املوضوع   □
الضابط  ميكن  كيف  مبعنى  اي  املرؤوسني". 
املسؤول تنظيم عالقته مع العنارص وتطويرها 
الستخراج  العالقة  افضل  هي  وما  وتحسينها، 
ان  القائد  عىل  لديهم.  املوجودة  الطاقات 
الشخصية  حتى  املرؤوس  مشاكل  اىل  يستمع 
منها ليعرف كيف يوظف طاقاته بشكل مريح، 
الرتاتبية  حساب  عىل  يأيت  ال  التقرب  وهذا 

العسكرية.

■ كيف تتم عملية تنمية املهارات؟
منها  يعاين  التي  املشكالت  معرفة  يجب   □
مستوى  وعىل  االدارة  مستوى  عىل  الضباط 
تأيت  وفهمها،  عليها  االطالع  بعد  املرؤوسني. 
الحل لكل مشكلة. علام ان كل  عملية عرض 
مشكلة تحال عىل املناقشة من الجميع اليجاد 

الحل من خالل تبادل االراء. 

■ ما هي مفاهيم فعالية القيادة وكيف يتم 
قياسها؟ هل هناك فرق بني القائد واملدير؟

بني  الفوارق  متعددة حول  نظريات  □ هناك 
املدير والقائد، منها ان املدير يحدد االهداف 
عىل  اسايس  بشكل  يركز  وال  تحقيقها  وكيفية 
القائد فريكز عىل العنرص  اما  العنرص البرشي. 

البرشي ويشكل املثال وااللهام.

■ هل تخضع الدورات اىل امتحانات نهائية؟
□  طبعا ال. بل تخضع الختيار معتمد دوليا هو 

عبارة عن مجموعة من 25 مسؤوال.

■ ما هي مدة الدورة؟
□ خمسة ايام. وهي حلقة من ضمن دورات 
يشارك يف كل منها نحو 20 مقدما ورائدا باعتبار 
ان العدد املطلوب للتدريب هو 100 ضابط من 

هذه الرتب.

مستشار مرشوع قطاع االمن يف لبنان العقيد عدنان شعبان.

الضباط املتدربون
يشكلون مستقبال جيدا 

لالمن العام
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4 سنوات مرت عىل استشهاد املفتش اول يف املديرية العامة لالمن العام عبدالكريم فضل حدرج الذي قدم نفسه فداء لعدد 
ايقونة لن  الجنوبية حيث وقف يف وجه ارهايب، وتصدى له، ومنعه من تحقيق مخططه. تحول اسمه  من اهايل الضاحية 

تنساها قيادته، وال رفاقه الذين سيتذكرون تضحياته عىل الدوام 

شهيد األمن العام عبدالكريم حدرج: باٍق لم يمت

ذكرى

شكل استشهاد املفتش اول عبدالكريم حدرج نرباسا يف مؤسسة تقوم عىل 
قواعد التفاين يف الخدمة اىل  حدود اسمى العطاءات وارقاها، وهي الشهادة. 
وهذا ما فعله ليل 23 حزيران 2014 يف محلة الطيونة، عندما تصدى بجسده 
النحيل الرهايب مدرب عىل القتل ومشبع بسفك الدماء، ومنعه من التوجه 
بسيارته املفخخة اىل مقهى كان يعج بعرشات الشبان عىل مقربة من حاجز 
للجيش، عند مدخل اوتوسرتاد الشهيد هادي نرصالله يف اتجاه الشياح. حاول 
االرهايب التوجه عكس السري، لكن حدرج وزميله املفتش ثاين عيل جابر وقفا 

له باملرصاد، وحاال دون سقوط ارواح بريئة.
من شاهد مرسح االنفجار يف تلك الليلة، وعاين السيارات وواجهات املحال 
واملباين املترضرة من جراء ذلك، عرف حجم االرهاب االعمى الذي رضب 
لبنان الذي تم التصدي له بعد سيل من السيارات املفخخة، وتنفيذ العمليات 
االرهابية التي ادت اىل سقوط شهداء وجرحى، واوجاع لن تفارق عائالتهم. 
قبل ان يتطوع  "عبودي"، كام يحلو لوالده ان يسميه، يف االمن العام، كانت 
له احالمه حيث تعّلق بالكومبيوتر ولعبة كرة القدم التي مارسها، ومتابعة 

فرقها العاملية. كذلك عشق الرماية وقيادة السيارات. 
ترىّب يف كنف ارسة مقاومة عرفت التضحيات والذود عن االرض، والتصدي 
للعدو االرسائييل. فقد جدته البيه يف حزيران 1979 وعمه رضا يف حزيران 
عام 1982 يف مواجهات خلدة، لينضم  اليهام  يف الشهر نفسه. عشق الجنوب، 
وكان يرتدد عىل بلدته البازورية )صور(، حيث اخربه والده وامه جومانا بزي 

عن تلك االرض التي تشبعت بدماء كوكبة من الشهداء. 
بعد استشهاد حدرج سكن والده فضل يف شقة يف منطقة الشياح، ليكون 
عىل مقربة من رضيح فلذة كبده يف روضة الشهيدين حيث يرافقه طيفه 
وصوره الجميلة اينام حل. يتحدث الوالد بكل فخر واعتزاز عن استشهاد 

نجله، فيقول: "هذه هي الطريق التي نسري عليها يف العائلة. شقيقي قاوم 
االرسائيليني واستشهد يف خلدة، وتصدى ابني لالرهابيني التكفرييني واستشهد 

يف الطيونة".
يتابع الوالد وهو يحبس الدموع يف عينيه: "عبودي مل ميت النه اختار هذه 
الطريق بنفسه. كان منذ صغره يرغب يف التطوع يف االمن العام، املؤسسة 
الوطنية التي تسهر عىل امن املواطنني. عبودي مل ميت بل يرافقني اينام 
حللت.  التضحيات التي قدمها ال تقدر. رحل، لكنه باق يف نفوس عائلته 
الصغرية ومؤسسته وعىل رأسها اللواء عباس ابراهيم وكوكبة من محبيه 
امثاله هم  الذين يحرضون للقاء واضاءة الشموع يف ذكرى استشهاده. 
الذين حموا وحرروا االرض من العدوين االرسائييل والتكفريي، وسنبقى 
عىل هذا املنوال لجبه كل التحديات عندما تعصف بالوطن، ولن نرتدد 

يف الذود عنه".
عندما يتذكر فضل نجله الوحيد عبودي، وهو يتفحص صوره ويقلب دفاتره، 
ميسك قلمه ويكتب عن فارسه "شهيد لبنان" الذي انقذ باستشهاده دماء 
حجم  من  الرغم  عىل  وتغلغلها  الفتنة  منع  يف  بجسده  وساهم  لبنانية، 
التضحية. واكد ان يف الوطن كثريين من امثال ابنه الشهيد عبدالكريم حدرج. 
شقيقتاه ساره ويارا تعلقتا به بشدة، علام ان يارا تحلم بالتطوع يف االمن 
الذي احب هذه املؤسسة  يرتديها  شقيقها  التي كان  البزة  العام وارتداء 

وعمل تحت مظلتها.  
ابراهيم خالل  اللواء عباس  العام  العام لالمن  املدير  العائلة كالم  تنس  مل 
افتتاحه مركزا لالمن العام حمل اسم الشهيد عبد الكريم حدرج يف دائرة 
جبل لبنان االوىل، يف الغبريي، حيث قال: "انا اب لكم واملديرية العامة لالمن 

العام معكم واىل جانبكم دامئا".

اللواء ابراهيم مستقبال والد الشهيد.عبدالكريم حدرج بعد تخرجه برتبة مفتش ثان متمرن مع والده.
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نشاطات

اشخاص  توقيف  "تقنيات  دورة  ختام  يف 
من  وعسكريون  ضباط  نفذ  خطريين"، 
مناورة  العام  لالمن  العامة  املديرية 
الخطيب  سعيد  ثكنة  يف  الحية  بالذخرية 
فرنسيني  خرباء  ارشاف  يف  حامنا،  يف 
ومشاركة طوافات تابعة للجيش، تخللتها 
تعرض  شخصية  اخالء  لعملية  محاكاة 

موكبها لهجوم ارهايب.
العام  لالمن  العام  املدير  املناورة  حرض 
ضباط  من  وعدد  ابراهيم  عباس  اللواء 
املديرية والجيش، اىل املدربني الفرنسيني.
يف الختام جرى توزيع الشهادات والدروع 

عىل املتخرجني واملدربني.

يف اطار برنامج التدريب للعام 2018 الذي ترشف عليه دائرة التدريب 
يف املديرية العامة لالمن العام، نفذ عسكريو املديرية سلسلة تدريبات 
عىل الرماية بالذخرية الحية الخفيفة يف مراكز الرماية املعتمدة، بهدف 
وكيفية  الخفيف  السالح  استعامل  وحسن  الشخصية  املهارات  تعزيز 
التعامل معه مبسؤولية.  ارشف عىل مراحل تنفيذ برنامج الرماية رئيس 
كل  من  العسكريني  ان  قال  الذي  صقر  دميرتي  النقيب  الرماية  لجنة 

الرتب "حققوا رمايات جيدة، والبعض منهم كان مميزا، وهذا يعكس 
مدى الجدية يف االداء مع هذا النوع من التدريب العمالين".  

كيفية  حول  املديرية  لعسكريي  دورات  تنظم  الدائرة  ان  واوضح 
اىل  استنادا  النفس  عن  والدفاع  املوقوفني،  وسوق  السالح،  استعامل 
املستحدثة  القاعة  يف  التكتية،  والرماية  املتقارب،  والقتال  القوانني، 

لصالح االمن العام يف مدينة كميل شمعون الرياضية.

تدريبات متنوعةمناورة لألمن العام بالذخيرة الحّية
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إحصاءات الشهر
7475

الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من  2018/06/15 لغاية 2018/07/15

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من 2018/06/15 لغاية 2018/07/15

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

115لبناني
198اثيوبي

8اوكرانيا
3ايران

1ايطالي
3باكستاني
152بنغالدش

2بوركينا فاسو
1بيالروسية

1تركي
2توغولي
1الجزائر

2دانمركي
9روسي

119 لبناني
223اثيوبي

1اريتري
3اردني

1اوسترالي
6اوكرانيا

2ايران
1ايطالي

118بنغالدش
1بوركينا فاسو

2بيالروسية
2توغولي
2تونسي

2الجزائر
2دانمركي

1ساحل العاج
72سوداني
1380سوري

13سري النكي
13عراقي

1عرب رحل
2غامبي
2فرنسي

1فلسطيني
17فلسطيني - سوري
1فلسطيني - الماني

4فلسطيني دون اوراق
1فلسطيني سلطة

62فلسطيني الجىء

6روسي
1ساحل العاج

31سوداني
1412سوري

12سري النكي
1صربي

1صومالي
13عراقي

2عرب رحل
2غامبي
2فرنسي

2فلسطيني
18فلسطيني - سوري
1فلسطيني - الماني

6فلسطيني دون اوراق

1فلسطيني مصري
34فيليبيني

3قيد الدرس
3الكاميرون

1كزاخستانية
7كيني

3مدغشقر
62مصري

16مكتوم القيد
12نيجيري

22هندي
1هولندية

2يمني
2235المجموع 

1فلسطيني سلطة
60فلسطيني الجىء

1فلسطيني - مصري
47فيليبيني

3قيد الدرس
2الكاميرون

4كيني
2مدغشقر
71مصري

16مكتوم القيد
2نيجيري

22هندي
1هولندية

2يمني
2229المجموع

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من 2018/06/16 لغاية 2018/07/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب 
بني 2018/06/16 و2018/07/15

املجموعاجانبعربلبنانيونحركة تنقل

العددالعددالعدد
2افريقيا الجنوبية

8190اثيوبيا
90ارمينيا

2اوستراليا
3البرازيل
7السنغال

4المانيا
79الهند

57الواليات المتحدة االميركية
1اليونان

4اندونيسيا
16اوزباكستان

182اوكرانيا
1ايرلندا

12باكستان
19البرتغال
16بريطانيا

2بلجيكا

5الجزائر
8السودان
3المغرب
2االردن

27تونس

دخول

مغادرة

املجموع

350080

334735

684815

370993

357730

728723

188992

133438

322430

910065

825903

1735968

482بنغالدش
34بنين

5بوركينا فاسو
1البوسنة
2بولونيا

38بيالروسيا
8تادسكا
3تايلندا
1تركيا
27توغو

11الدومينيك
60روسيا

2رومانيا
1سويسرا

72سري النكا
11غامبيا

59غانا
29فرنسا

3فنزويال
391الفيليبين

31كازاخستان
16الكاميرون

26كاناري
13كركستان

2كندا
1كولومبيا

20كينيا
1ليتوانيا

3مالي
31مولدوف

4نيبال
12نيجيريا
1هنغاريا
2هولندا

10090المجموع

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب 
اعتبارا من 2018/06/15  لغاية  2018/07/15 ضمنا

1سوريا
3فلسطينية سورية

2مصر

399المجموع

الدولة

الدولةالدولةالدولة

الدولة العددالعدد
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 الوثائق المزّورة
7677

املجموعمختلفهوياتاختامتأشرياتاقاماتجوازاتعام

21272656سوريا

55بلغاريا

55العراق 

123االردن

1113رومانيا

1113تركيا

112لبنان

" 
22النيجر"

11الرنوج

11املانيا

11جمهورية التشيك

11فنلندا

11جورجيا

11الباراغواي

11اثيوبيا

11الربازيل

11السويد

11غينيا

11مرص

340910102790املجموع

جدول اجاميل مفّصل بالوثائق املزّورة املضبوطة يف الدوائر واملراكز الحدودية: حزيران 2018

رسامن بيانيان بالوثائق املزّورة بحسب جنسية حاملها ونوعها:
الدوائر واملراكز الحدودية: حزيران 2018

عدد الوثائق املزّورة املضبوطة ونوعها: 
حزيران 2018

نسب الوثائق املزورة بحسب الجنسيات: 
حزيران 2018

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          
حزيران 2018

الدوائر واملراكز الحدودية 
حزيران 2018

عدد الوثائق السورية املزّورة بحسب النوع واملركز الحدودي:
حزيران 2018

عدد املسافرين مقابل عدد حاميل وثائق مزّورة: 
حزيران 2018

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

754026526.89/100000دائرة املطار

41507151.2/100000مركز املصنع

10093210مركز العبودية

10114300مركز العريضة

2937900مركز البقيعة

102770مركز القاع

16794238/100000مركز مرفأ طرابلس

188612636/100000دائرة مرفأ بريوت

141439374100000/5.2املجموع
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لغة
شرح الفّية ابن مالك في القواعد العربّية

جمع الّتكسير

المدير العام السابق لالمن العام 
المتقاعد  الركن  العميد 

السفير انطوان دحداح
www.arabic-grammar.com

شرح الفّية ابن مالك
وزن ُفْعالٌَن في جمع الّتكسير



"فكتوريا" تغرق في طرابلس:
22 حزيران 1893

صفحات من لبنان
بقلم العميد الركن املتقاعد أدونيس نعمة

حملت بريطانيا منذ القديم لقب "سيدة 
وسط  تقوم  جزرها  ألن  ليس  البحار"، 
محيطات تدور حولها من كل جانب، او 
ألن ابناءها هم، قدميا وحديثا، يف مقدمة 
رواد البحار فحسب، بل ايضا ألنها متلك 
ـ رمبا اىل اليوم ـ اعظم البواخر التجارية 
يف  الحربية  السفن  واضخم  والسياحية، 
ها  سريَّ منذ  مراكبها  عرفت  وقد  العامل. 
املرافئ،  معظم  الجبارة  بقوته  البخار 
بقصد  والبحار  املحيطات  ومخرت 
القريبة  البلدان  مع  والتعامل  التجارة 
سياحية  برحالت  والقيام  والبعيدة، 
سائر  اىل  املسافرين  ونقل  واستكشافية 

انحاء املعمورة.
اللبنانية  وشواطئنا  مرافئنا  عرفت  وقد 
والحربية  التجارية  سفنها  بعض  زيارات 

الكربى.
املياه  يف  رست   1965 آذار   12 يف 
اتجاه  يف  بريوت  مرفأ  خارج  اللبنانية، 
باخرة تجارية  خليج مار جرجس، اعظم 
"كوين  العامل هي  يف  بريطانية  وسياحية 
تيمنا  االسم  هذا  تحمل  التي  اليزابيت" 

االنكليز. مبلكة 
من  الجهة  هذه  يف  برصه  ح  رسَّ وَمن 
البحر رآها كأنها جبل عائم. كانت تحمل 
من  معظمهم  مسافرا   685 متنها  عىل 
 21 يف  نيويورك  بهم  غادرت  االمريكيني، 
شباط الفائت وستعود بهم اىل منطلقهم 

يف 30 آذار.
وقد  طنا،   83673 الباخرة  هذه  حمولة 
ُبنيت يف احواض كاليد بانك يف اسكتلندا 
يبلغ  للمالحة.  كونارد  رشكة  لحساب 
وعرضها  مرتا،   317 زهاء  االجاميل  طولها 

السفينة  مرأى  فيهم  فأحدث  االسطول، 
الذعر  الغرق  عىل  املرشفة  العظيمة 

والخوف.
وقوع  فور  املياه،  وجه  عىل  تطُف  مل 
الغرقى  من  جثث  ست  سوى  الحادثة، 

بريطانية  مقربة  يف  وُدفنت  الُتقطت 
يشاهد  حيث  امليناء،  محلة  يف  صغرية 
كل  يحمل  لوحات  ست  اليوم  اىل  الزائر 
منها اسم امليت وهم: ف.هـ.ج. ريكورد، 
موران  لبناين(،  )ترجامن  فارس  جوزف 

سبريو  كوك،  الكابنت  طومكنس،  شارل 
فورتليل، جيمس فيتلس، وهذه اللوحات 

مركزة عىل الحائط اىل ميني املدخل.
كانت  التي  االخرى  الجثث  معظم  اما 
الُتقطت  فقد  الباخرة  اعامق  يف  عالقة 
الكارثة  تلت  التي  االيام  يف  انُتشلت  او 
عن  ميلني  تبعد  ارض  قطعة  يف  وُدفنت 
قرب  طرابلس،  شامل  اىل  االوىل  املقربة 
اي.يب.يس،  البرتول  انابيب رشكة  منشآت 

وهي ال تزال باقية اىل اليوم.
نصبا  الربيطانية  االمريالية  اقامت  وقد 
امليناء  مقربة  يف  الفاجعة  لهذه  تذكاريا 

تخليدا لذكر غرقى "فكتوريا".
اصيبت  فقد  "كمربدون"  الباخرة  اما 
ومل  تغرق  مل  ولكنها  جسيمة،  بارضار 
مالطة  اىل  سريها  تابعت  بل  تتوقف، 

حاملة عىل متنها الناجني من الغرق.
امام  الحادث  عن  املسؤولون  احيل 
الصحف  ونرشت  العسكرية،  املحكمة 
يرى  كام  املأساة  تفاصيل  الربيطانية 
جريدة  من  الصادر  العدد  يف  الباحث 
سنة  حزيران   28 يف  اللندنية  "التاميز" 

.1893
اكرث  تفاصيل  عىل  االطالع  يريد  وَمن 
يذكرها  يزال  ال  التي  الكارثة  هذه  عن 
اال  عليه  ما  اللبنانيني،  من  املعّمرون 
الرس  وضعه  الذي  الكتاب  مطالعة 
 ADMIRALS وعنوانه  هوف  ريتشارد 
COLLISION، فهو يشتمل عىل االدق 
الخسارة  عن  املعلومات  من  واالكمل 
التي لحقت باالسطول الربيطاين يف بالدنا.

كاتبا  كان  الفاخوري  شكري  أن  نذكر 
يف  االمريكية  املتحدة  الواليات  لقنصل 
طرابلس، وقد شاهد حادث غرق الدارعة 
صدده  يف  مشكور  بدور  وقام  عينه  بأم 
عىل الصعيد الصحايف، كام وضع مذكرات 
لسوء  ُفقدت  واالهمية  الدقة  يف  غاية 
الفاخوري  جوزف  ولده  افاد  كام  الحظ 

)"النهار"، 1977/8/3(.
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36 مرتا ونصف املرت. لها طوربينات توّلد 
ما  واقىص  حصان،   168,000 قوته  ما 
يزيدها  ال  راكبا.   2316 حمله  تستطيع 
"فرانس"،  الفرنسية  الباخرة  اال  طوال 

بينام هي تفوقها باقيستها الباقية.
ُأنزلت اىل البحر يف 27 ايلول سنة 1938، 
البعادها  انكلرتا،  يف  حوضها  من  وُنقلت 
سنة  نيويورك  اىل  النازي  الخطر  عن 
الثاين  1940، فبقيت هناك حتى ترشين 
ت اىل سنغافورة  من السنة ذاتها، ثم ُسريِّ
المتام بنائها. وقد اشتغلت بادئ االمر يف 
غدا  اللذين  والهادئ  الهندي  املحيطني 
اليابان  دخول  بعد  خِطرا  فيهام  العمل 
االطليس،  املحيط  اىل  فُنقلت  الحرب. 
الباخرة  هذه  مثل  يبنى  لن  انه  ويقال 

بعد اآلن ابدا.
"كوين  الباخرة  قدوم  رنا  ذكَّ وقد 
بكارثة غرق احدى  اىل مياهنا  اليزابيت" 
الربيطانية  الحربية  السفن  كربيات 
 22 يف  طرابلس  مرفأ  تجاه  "فكتوريا" 
حزيران 1893، وقد ذهب ضحيتها 309 
ابتلعتهم  وبحارتها  ضباطها  من  اشخاص 
انحاء  وقتذاك  مرصعهم  فهز  االعامق. 
والرسائل  الربقيات  وانهالت  املعمورة، 
فكتوريا  للملكة  ُتعرب  العامل  دول  من 
لهذه  اسفها  عميق  عن  وحكومتها 
اللبنانية  الصحف  نرشت  وقد  الكارثة. 
الصادرة يف ذلك الزمن تفاصيل الحادثة، 
لهولها،  املؤثرة  القصائد  الشعراء  ونظم 
ومنها قصيدة مطولة لالب يوسف سعد 
جانب  اىل  واملا  حزنا  تفيض  بكاسني  من 

للفاجعة. الدقيق  وصفها 
كيف وقعت الحادثة؟

يف 22 حزيران 1893 رسا يف مياه بريوت 
املتجول  الربيطاين  االسطول  من  قسم 
بزيارة  قياما  وذلك  املتوسط،  البحر  يف 
من  مؤلفا  وكان  البالد،  لهذه  مجاملة 
نيل،  كمربدون،  فكتوريا،  اآلتية:  السفن 
سفن  وسبع  انفلكسيبل  دريدنوت، 
سفرها  السفن  هذه  تابعت  وقد  اخرى، 
اىل طرابلس يف الساعة العارشة قبل ظهر 

ذلك اليوم.
هادئا  والبحر  جميال  الطقس  كان 
كانت  جانب.  كل  من  يهب  والنسيم 
امريال  للفيس  اللواء  معقودة  "فكتوريا" 
لالسطول  االعىل  القائد  تريون  جورج 
كانت  كام  املتوسط،  البحر  يف  الربيطاين 
معقودة  "كمربدون"  االخرى  السفينة 
مركمس،  الرس  االمريال  ملعاون  اللواء 
يأمتر  الذي  قبطانها  الباخرتني  من  ولكل 
بأمر رئيسه. بعد الساعة الثانية من اليوم 
مقابل  اىل  البوارج  هذه  وصلت  ذاته 
باسم  طرابلس  املعروف يف  االثري  البناء 
"برج السباع"، وبينام كانت ُتجري بعض 
مرّوع  اصطدام  وقع  التدريبية  املناورات 
و"كمربدون"  "فكتوريا"  السفينتني  بني 
انجىل عن غرق االوىل، وكانت تقل 600 
البحر عىل  قاع  اىل  بهم  انحدرت  شخص 
عمق 380 قدما يف خالل 13 دقيقة، وقد 
ونجا  تريون،  االمريال  الفيس  منهم  مات 
29 ضابطا و262 رجال انُتشلوا من املياه 

وهم عىل آخر رمق.
كثرية  جموع  املؤثر  املشهد  هذا  عاينت 
من طرابلس وجوارها، ومئات االشخاص 
املحيطة  والهضاب  التالل  اعتلوا  الذين 
باملدينة وكانوا قد اتوا ملشاهدة مناورات 
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بأقالمهم  

متى يصبح األمن العام هّمًا عامًا؟

بقلم
غّياث يزبك*

من املتابعة اللصيقة، بعني االب الذي رىب عائلته لتعيش يف لبنان، قبل 
عني الصحايف امللتزم قضايا الوطن وال يشء غري الوطن، ميكن املالحظة 
اتقان  الحضارات،  عىل  االنفتاح  اللبناين:  لنجاح  الخمسة  االرسار  ان 
اللغات، الحصول عىل الشهادات العالية، املبادرة الفردية، الطموح اىل 

النجاح خصوصا يف مجايل التجارة واالعامل. 
طاقة  بفعل  بل  وطن،  بناء  عىل  اللبناين  تساعد  مل  الخصائص  هذه 
تحويلية سيئة جنحت به نحو املزيد من االنغالق عن املواطنية وما 
تتطلبه  الخاصة، وما  املصالح  العام عىل  للصالح  تغليب  تتطلبه من 

من احرتام للقوانني. 
شبه  يف  انفسنا  حكمنا  باننا  البعض  بعضنا  تذكري  اىل  نحتاج  هل 
عام  عرصي  دستور  اول  لنا  وكان  العثامين  االحتالل  زمن  استقالل 
لنا رؤساء  نيابية وتداول للسلطة، وكان  انتخابات  لنا  1926، وكانت 
جمهورية ينتخبون ويغادرون قصورهم اىل منازلهم املتواضعة، ومنهم 
الرسايا  من  لالنتقال  والرتامواي  االجرة  سيارات  يستقلون  كانوا  من 
واليها، واخريا وليس آخرا، كانت لنا احزاب عابرة للطوائف كالكتلتني 

الدستورية والوطنية يف اربعينات القرن املايض. 
القيم والخصال والطقوس،  اللبنانيون لكل هذه  يتنكر  بربكم كيف 
مفضلني قوقعة الطائفة وسيادة الزعيم. واذا حرشوا اكرث ينحدرون اىل 
املذهب فالعشرية، حتى يبلغ بهم التعامي حد شطر البيوت والعائالت 
اىل جبهات يقتتل فيها االخ مع اخيه، وقد حولتنا االنانيات حرشات 

مجهرية رسطانية ال تعيش اال عىل فتات الوطن ودمار الدولة؟
اىل  بنا  ادت  املواطن  وبناء  الدولة  ادارة  الخطرة يف  االلتواءات  هذه 
حروب صغرية وكبرية اضعفت مناعتنا، واسقطت حرمة حدودنا. اذ 
كيف يعقل ان خضة ما، عسكرية ام سياسية، كانت تهز اركان الدولة 

عند كل استحقاق داخيل او داخيل بتداعيات اقليمية.
وسط هذا التحلل القَيمي، نجح لبنان يف بناء مؤسساته االمنية منذ 

الشامل من  الخوف  وبفعل  واالنانيات،  الخالفات  رغم  عام  1990. 
بأن  لبنان  يف  املتناحرة  الفئات  سلمت  مجددا،  الحرب  اىل  االنزالق 
لها، رغم كونها من  ان  االمنية  القوى  اثبتت  احمر. وقد  االمن خط 
لدن النسيج اللبناين املنوع، نضوجا يحتذى به، يبرش بأن لبنانا جديدا 
ممكن ان يولد من رحم االزمات. وقد صهرت حتمية مواجهة اطامع 
وضباطها،  عنارصها  االرهاب  عىل  والحرب  االقليم  ومخاطر  ارسائيل 
وجمعتهم يف مواجهة الخطر الذي يتهدد لبنان. االهم يف هذه القوى 
الوطنية الناشئة انها حريصة عىل ان ال تكون يف يوم من االيام، ال يف 
رسها وال يف العلن، القوة البديلة، اي تكون هي البديل من النظام 
السيايس القائم، بل عىل العكس حمت الدميوقراطية واملؤسسات يف 
املخاض الطويل والخاليف  الذي شهده لبنان منذ عام 2005. حمت 
عرب  الدولة  بنية  اىل  الفريوسات  تسلل  ومنعت  املتقابلة،  الشوارع 

التشققات التي تولدت من الفراغات الحكومية والرئاسية الطويلة.
السؤال الذي يطرحه العقالء اليوم، يف الداخل ويف االرستني العربية 
والدولية، من اصدقاء لبنان او من الخائفني من تفتته عىل امن دولهم: 
متى  تنتهي فرتة املراهقة القاتلة؟ متى تتحول الشعوب اللبنانية شعبا 
مرشوع  ويعطي  السفر  حقائب  يرمي  الدولة،  ببناء  يطالب  واحدا 
اللبنانيون ان  الدولة خرية شبابه واعظم خرباته وخربائه؟ متى يعي 
القوى،  امنية مهام عظم شأن هذه  تقوم فقط عىل قوى  الدولة ال 
الرتبوية  الدولة يكون يف اعالء الرصوح  بناء  متى يسود االقتناع بأن 
ابنيته، ويف احرتام  واالكادميية، ويف ترميم قصور العدل بُقضاته قبل 

الدميوقرطية والدستور وطقوس تداول السلطة. 
السؤال الوجودي االهم، متى يصبح االمن العام ، باركانه املبينة اعاله، 

املدين قبل العسكري، هاّم وطنيا عاما؟ 

 MTV مدير االخبار والربامج السياسية يف تلفزيون *

الدكتور بقلم 
كريم نصر* ضيف العدد

مستلزمات اإلستقرار االقتصادي واإلجتماعي والنقدي
من  اكرث  عىل  استقرار  عدم  حالة  ومتواصل  دائم  بشكل  لبنان  يعيش 
صعيد. كيف ال، وهو يتأرجح يسارا وميينا، محليا واقليميا وعامليا. بلد 
مغمور بالديون وغري قادر عىل توفري املستلزمات االساسية لشعبه يف زمن 
حكمته العوملة، وازدادت فيه التنافسية، وغابت املحاسبة واملسؤولية. 

كأنه مكتوب له ان يعيش حالة عدم استقرار. 
لحسن حظنا، اتفق الجميع عىل رضورة وجود استقرار امني تحت حامية 
مؤسسة عسكرية قادرة. وعىل الرغم من استعداد العامل ملساعدة لبنان 
النقدي  االستقرار  مستلزمات  يفتقد  فهو  مرة،  من  اكرث  ومنح  بقروض 

واملايل واالجتامعي واالقتصادي. 
فام هي عنارص عدم االستقرار؟

- زيادة حصة القطاع العام من الناتج املحيل.
- زيادة نسبة الدين العام )81.7  مليار دوالر - نيسان 2018(.

- عدم وجود سياسات فعالة لدعم الصناعة والسياحة.
- عدم وجود البنية التحتية ملواكبة اقتصاد املعرفة.

يعزز هجرة  ما  الشبابية  الطاقات  عند  البطالة، وخاصة  نسبة  زيادة   -
االدمغة وخسارة لبنان قوته االنتاجية.

- تغريات سلبية وجذرية يف الدول املجاورة عىل الصعيدين االقتصادي 
واالمني. هذه التحديات حدت من قدرة اللبناين املغرتب عىل ضخ كميات 

من االموال يف االقتصاد الوطني.
- وجود تجاذبات سياسية، متجذرة يف الطائفية واملحاصصة، تحبط كل 

محاولة قد تؤدي اىل تفعيل االقتصاد وتضع لبنان عرضة لالهتزاز املايل.
- التوقف عن منح القروض السكنية املدعومة، وعدم وجود اسرتاتيجيا 

واضحة الستدامة مرشوع القروض.
- تحييد القطاع الخاص وتحجيمه عن لعب دور فعال وانتاجي يف دعم 

الحركة االقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.
- اعتامد االقتصاد عىل القطاع املرصيف وعدم وجود تنويع يف القطاعات 

االخرى.
- عدم ضبط املالية العامة.

- البطء املميت يف تنفيذ االصالحات التي من شأنها تحفيز االستثامر يف 
شتى القطاعات.

- تدهور البنية التحتية للقطاعات املنتجة، وعدم وجود خطط تحفيزية 
للمؤسسات الصغرية واملتوسطة الحجم.

- عدم القدرة عىل جذب االستثامرات العربية واالجنبية اىل لبنان.
 wait" االقتصاد حالة  الحكومة ما يفرض عىل  التأخري يف تشكيل   -

."and see
- ركود حركة االسواق املالية اللبنانية، وعدم قدرتها عىل تحريك االقتصاد.

- تفيش الفساد عىل كل املستويات وتغطيته.
- االزدراء بالبيئة وانتهاك حقوق الطبيعة ما جعل تلوث املياه والهواء 

تحصيل حاصل.
- الضغط الناتج من وجود النازحني السوريني عىل االقتصاد وعىل البنية 

التحتية.
االقتصاد  لتحريك  الفرصة   )Privatization( الخصخصة  اعطاء  عدم   -

وتفعيل دور القطاع الخاص.
  من جهة اخرى، مثة مؤرشات وسياسات مصدرها مرصف لبنان، قد تكون 

حمت الدولة من االفالس، وحمت االقتصاد من االنهيار، منها:
1- حجم املوجودات لعمالت اجنبية )44 مليار دوالر(.

2- حجم الودائع يف املصارف اللبنانية )232 مليار دوالر(.
3- متتني ثقة اللبنانيني واملستثمرين باللرية اللبنانية.

4- تدعيم القطاع املرصيف.
5- دعم مالية الدولة.

6- انشاء وحدة االستقرار املايل.
كام كان اعتامد لبنان مرارا عىل اصدقائه يف املجتمع الدويل "لنشله" من 
تحديات الوجود مبنحه قروضا وهبات من شأنها استمرارية البلد وامنه 
واقتصاده، عرب دعم الجيش اللبناين وقوى االمن الداخيل من خالل مؤمتر 
لدعم  دوالر  مليار  لبنان وخصصت 11  الدول طلب  واستجابت  روما. 
االقتصاد خالل مؤمتر سيدر. ومل يكن ليأيت هذا الدعم من دون وعود 

لبنانية باالصالحات الهيكلية. 
لقد ارصت الدول املانحة عىل لبنان ان يتجه نحو الفعل الشفاف باملقولة 
املدير  االفعال" بحسب  اىل  الكلامت  للتحرك من  الوقت  التالية: "حان 
الدول  ارصت  كام   ،Kristalina Georgieva الدويل  للبنك  التنفيذي 
املمنوحة، وبذلك  االموال  كيفية رصف  تتابع  املانحة عىل وجود خطة 

اعطاء فرصة ارساء هذا البلد عىل بر االمان. 
اعترب البنك الدويل ان خطة استثامر رأس املال يف لبنان هي اداة فعالة 
لتحسني البنية التحتية، وتحفيز املستثمرين االجانب عىل توظيف اموالهم 
يف قطاعات شتى، لدعم النمو االقتصادي ولخلق فرص عمل. وها قد اىت 
زمن البرتول والغاز الطبيعي واالمال املعقودة عليه من ازالة الدين العام 

ومتتني االقتصاد. 
العطاء  فعال  الوقت  حان  واملحاسبة.  املسؤولية  تحمل  زمن  فعال  انه 
بناءة،  فرص  ملؤه  الديون،  من  خاليا  قويا  ثابتا  بلدا  واحفادنا  اوالدنا 

وروحه وطنية خرية.

* عميد كلية ادارة االعامل يف جامعة البلمند
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تزال  ال  خاطئة  ومفاهيم  مسبقة  احكام  بجملة  لبنان  يف  الصحي  القطاع  يتميز 
يهوى  مجتمع  يف  واالعالميني  الرسميني  من  تكرارها  لكرثة  اليوم،  حتى  سائدة 
التشهري واالثارة، وال يحرتم العلم واملحاسبة املسؤولة. وقد هيمنت هذه املفاهيم 
واملعتقدات عىل الرأي العام، واثرت عىل اصحاب القرار. كام ادت اىل رسم سياسات 

صحية مل تكن كلها رشيدة 

إقتصاد

املدير العام لوزارة الصحة: 
الحديث عن الهدر مبالغ فيه واإلنفاق ال يتجاوز %7,30 

اطار  يف  للصحة  املعطاة  املكانة  هي  ما   ■
النظام  تصنف  وكيف  االجتامعية،  الحامية 

الصحي يف لبنان حاليا؟
ان هناك %50  اذ  الصحي جيد،  النظام   □
رسمية  جهات  اىل  ينتسبون  املواطنني  من 
للضامن  الوطني  الصندوق  اهمها  ضامنة، 
االجتامعي. اما النسبة الباقية، اي 50% من 
بتغطيتهم  الصحة  وزارة  فتقوم  املواطنني، 
الدول  القليلة يف  االنظمة  نحن من  صحيا. 
الشاملة،  التغطية  هذه  لديها  التي  النامية 
متطورة  طبية  عالجات  تشمل  وهي 
االستشفاء  اعتامد  اىل  باالضافة  ومكلفة، 

مقال
لبنان لم يعد يحتمل

فريق  والعمل ضمن  الجميع  تكاتف  اىل رضورة  الجمهورية ميشال عون  رئيس  دعا 
واحد لتحقيق االهداف الطموحة لـ"الخطة االقتصادية الوطنية" الذي اعدها الفريق 
مختلف  عىل  نتائجها  ستنعكس  والتي  كومباين"،  اند  "ماكنزي  العاملي  االستشاري 
املسائل االقتصادية واالجتامعية واملعيشية التي تشكل هاجسا دامئا للمجتمع اللبناين. 
الرئيس عون ان الخطة تساهم يف وضع رؤية متكاملة متناسقة بني مختلف  واعترب 
القطاعات االنتاجية الحيوية يف البالد، للميض قدما يف تنمية االقتصاد اللبناين وتطويره 
االقتصادية  واملناخات  والعرشين  الحادي  القرن  تحديات  ومواكبة  مستدام،  بشكل 

املتغرية اقليميا وعامليا. 
هل ستنعكس هذه الصورة املتفائلة عىل الواقع االقتصادي، تضاف اليها نتائج مؤمتر 

سيدر املرشوطة بسلة من االصالحات؟
مساعدات  لتقديم  الدولية  املؤمترات  وتعقد  الدراسات  فيها  تتم  االوىل  املرة  ليست 
مالية اىل لبنان. عقدت مؤمترات عاملية عدة كمؤمتر باريس بنسخه الثالث، ومل يتغري 

يشء عىل االرض.
عالمة  الف  والسياسية،  واالجتامعية  واملعيشية  االقتصادية  االوضاع  تردي  يطرح 
جذرية  حلول  ايجاد  يف  الدولة  تقصري  وحول  يحصل،  ما  حقيقة  حيال  استفهام 
للمشكالت املعاشة .فهي مل تبادر اىل استئصال املرض. بل يف كل مرة تصل فيها اىل 
حافة الهاوية تلجأ اىل املجتمع الدويل لطلب املساعدة والدعم  املايل النتشال االقتصاد 

من حال الركود.
مؤمتر  سيدر جاء هو االخر ليؤكد الحقيقة املرة لواقع االهرتاء االقتصادي يف لبنان. 
لكن السياسيني  يرفضون االعرتاف بواقع هذا االهرتاء، فيكتفون بطلب املساعدات من 

املجتمع الدويل عىل شكل قروض ميرسة ومنح وهبات مالية. 
التحتية  كالبنية  االن،  منها حتى  يتخلص  انه مل  املعيب  عادية. ومن  لبنان  مشكالت 
واالتصاالت  والكهرباء  الرضيبية  والتحفيزات  العام  النقل  وخطة  العامة  واملرافق 
ووقف الهدر ومحاربة الفساد وغريها. وكلها عوامل لو اكتملت ستكون عنرص جذب 
النمو  االنتاجية ومعدل  ارتفاعا يف  ما سينعكس  العمل  لفرص  وبالتايل  لالستثامرات، 
باريس اموال مؤمتر  ان  العام والبطالة. علام  الدين   االقتصادي، وتراجعا يف معدالت 

1 و 2 و3 خصصت يف معظمها لتنفيذ مثل هذه املشاريع ولدعم املوازنة العامة.
ليس مستحبا توزيع طاقة سلبية متشامئة حول مستقبل لبنان، خصوصا وان الحلول 

معروفة للمشكالت االقتصادية، فلامذا ال تقدم عليها الدولة؟
الالزمة  والثقافية  والفكرية  البرشية  بالبنية  لبنان  متتع  من  الرغم  عىل  انه  الجواب، 
يغري  ما مل  اقتصادية  نهضة  اي  تحقيق  امل يف  ال  ان  اال  املتطورة،  الدول  لجعله من 
اصحاب القرار طريقة تفكريهم، ليندفعوا اىل  مكافحة الفساد وايقاف الهدر والرتكيز 
عىل مفهوم املواطنة الحقيقة والدولة العادلة والقوية، والغاء نظام "الواسطة" الذي 

نسف مفهوم عمل ادارات الدولة. 
الـ11 مليار دوالر يف املستقبل عىل شكل ارتفاع يف  اثر   الثقة معدومة، سرنى  والن 
قد  حقيقي  منو  اي  يف  اثرها  نرى  ولن  دوالر.  مليارات   110 يالمس  قد  العام  الدين 

يتحقق لالقتصاد اللبناين.
االصالحات بسيطة من خالل تطبيق القوانني املوجودة اصال. لكن الفساد هو املشكلة 
االساسية يف لبنان، ومن الصعب ان يتحقق اي يشء يف ظل الهيكلية السياسية الحالية.
لبنان مل يعد يحتمل. ومنوذج بعض الدول القريبة صورة عن املستقبل السوداوي الذي 

ينتظرنا كشعب ودولة.

85

عصام شلهوب

التي  الدراسات  الحديثة.  التقنيات  وفق 
تصدر عن املؤسسات الدولية تصنف لبنان 
 190 اصل  من   30 املرتبة  يحتل  كنظام 
الطبية  الخدمات  اىل  الوصول  دولة. عملية 
الجيدة سهلة عىل الرغم من املشكالت التي 
الدواء.  توافر  عدم  كمثل  عنها،  يتحدثون 
كام ان االحصاءات الرسمية تظهر ان االداء 
الصحي يف لبنان ممتاز مقارنة بافضل الدول 

يف العامل.

■ عىل الرغم من الواقع الجيد، تعترب كلفة 
الدول  بني  االعىل  من  واالستشفاء  الطبابة 

الصحية. هل  الصناديق  ما يساهم يف عجز 
يعود ذلك اىل املوقع االحتكاري الذي تشكله 
الخاصة واالطباء واملستوردون  املستشفيات 

وال تواجهه الدولة او ال تقوى عليه؟
□ ال بد من تصحيح معلومة تتعلق بكلفة 
عنها  يتحدث  التي  واالستشفاء  الطبابة 
الجميع، ويقولون انها االعىل يف العامل. هذا 
امر غري صحيح حاليا. ميكن ان يكون ذلك قد 
حصل يف التسعينات حيث بينت الدراسات 
نحو  يشكل  االستشفاء  عىل  االنفاق  ان 
منذ  لكن  املحيل.  الناتج  قيمة  من   %12,4
ذلك الوقت حتى اليوم تدنت هذه النسبة 
التي  االوروبية  بالدول  مقارنة   %7,30 اىل 
القطاع الصحي اىل  انفاقها عىل  تصل نسبة 
10%. كذلك اشارت منظمة الصحة العاملية 
يف احد تقاريرها حول النجاح العاملي للصحة 
استطاع  لبنان  ان  اىل   2010 عام  الصادر 
االنفاق  وخفض  الصحية  املؤرشات  تحسني 
التي  الدراسات  آخر  بينت  الصحة.  عىل 
صدرت منذ شهرين ان لبنان هو من الدول 
بالنتائج.  مقارنة  الصحة  عىل  انفاقا  االقل 
اما بالنسبة اىل العجز، فهو صحيح خصوصا 
متت  فاذا  كافية.  غري  الدولة  امكانات  وان 
القائم،  املحيل  والناتج  االنفاق  بني  املقارنة 
لكن  قليل.  الصحة  عىل  االنفاق  ان  نالحظ 
خالل  ومن  الصحة  وزارة  موازنة  اخذنا  اذا 
االداء ان لجهة الدخول اىل املستشفيات من 
املواطنني او االدوية املكلفة التي تستوردها 
واحسنها،  االنواع  افضل  من  وهي  الوزارة 
موازنة  الن  العجز  اىل  بالطبع  ذلك  سيؤدي 
من   %3 عن  تقل  وهي  محدودة،  الوزارة 

موازنة الدولة.

لخفض  اعتامده  الواجب  االجراء  هو  ما   ■
هذا العجز؟

□ ميكن خفض الكلفة، وقد عملت الوزارة 

الدواء.  اىل  بالنسبة  خصوصا  خفضها  عىل 
القرارات يف  من  مجموعة  الوزارة  اتخذت 
وقد  االدوية.  سعر  يف  النظر  اعادة  شأن 
منافس.  لها  التي  االدوية  اسعار  خفضت 
متلك  التي  الجديدة  االدوية  اىل  بالنسبة 
براءة اخرتاع وال منافس لها، فان الرشكات 
املنتجة تفرض االسعار التي تريدها، وهناك 
انه  الواقع  جدا.  مرتفعة  اسعارها  ادوية 
تنخفض  "الجنرييك"  دواء  يتوافر  عندما 
موجودة  الجديدة  االدوية  لكن  االسعار. 
وهي  العلم  تطور  اىل  نظرا  دامئة  بصورة 
بعض  العامل.  بلدان  كل  يف  الكلفة  باهظة 
الدول ال تؤمنها ملواطنيها باعتبار ان كلفتها 
االدوية  هذه  ادخال  تأخري  ويتم  مرتفعة، 
لبنان، وهنا ال  اما يف  الصحية.  التغطية  يف 
اعرف اذا كان ذلك رضوريا او غري رضوري، 
انتاج اي دواء جديد تبدأ وزارة  لكن عند 
كلفته.  بتغطية  الضامن  وصندوق  الصحة 
الدولة  عىل  لكن  رشيد،  غري  خيار  انه 
تعجز  الصحة  وزارة  رفضه.  او  اعتامده 
تتخطى  املكلفة النها  العالجات  توفري  عن 

املوازنة التي قررتها الحكومة لها.

من  العالقة  اصحاب  احتكار  عن  ماذا   ■
ومستوردي  واالطباء  خاصة  مستشفيات 
الدواء،  وخصوصا  الصحي  للقطاع  االدوية 

وكيف تترصف الوزارة حيال االمر؟
□ كل صاحب مصلحة يدافع عن مصالحه. 
ونحن  القطاع،  تنظيم  واجب  الدولة  عىل 
جيدة  التسعري  وآلية  الجيد،  التنظيم  منلك 
املاضيتني  السنتني  خالل  الخفض  الن  جدا، 

كان واضحا وشمل معظم االدوية.

■ لكن مثة ارتفاعا حاليا يف االسعار؟
□ االرتفاع الحايل يف االسعار يعود اىل تقلب 
االساسية  املشكلة  االجنبية.  العمالت  اسعار 
تتجاوز  ال  "الجنيسية"  االدوية  استهالك  ان 
الغنية  الدول  يف  نرى  بينام   %13 نسبة 
هي  االدوية  هذه   .%80 نحو  تشكل  انها 
الرديفة لالدوية االساسية ومضمونة النوعية 

والجودة. نحن لدينا صناعة ادوية وطنية 

املدير العام لوزارة الصحة الدكتور وليد عامر.
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إقتصاد
عىل  يرصون  االطباء  لكن  جدا،  جيدة 
اردنا  اذا  االساسية.  "الرباند"  ادوية  اعطاء 
تشجيع  علينا  للصحة  العالية  الكلفة  خفض 
الصحة  وزارة  الجنيسية.  االدوية  استعامل 
متلك نظاما لضامن الجودة، لذا فهي تؤكد ان 

لهذه االدوية جدول الدواء االسايس نفسه.

لبنان  يف  املصنعة  االدوية  اسعار  لكن   ■
حتى  او  الجنرييك  ادوية  اسعار  من  اعىل 

االساسية. ملاذا؟
□ مصانع االدوية العاملية تحاول ان تحقق 
ارباحا قدر استطاعتها، لذا من واجب الوزارة 
توفري املنافسة حتى تضطر هذه الرشكات اىل 
دورية السعار  مراجعة  مثة  اسعارها.  خفض 
االدوية وخصوصا االدوية الجنيسية ليك تبقى 
اقل من سعر الدواء االسايس. نظامنا املمكنن 

يسمح لنا بالسيطرة عىل كل االسعار.

تعاين  الحكومية  املستشفيات  ان  يبقى   ■
من تراجع حاد يف ادائها االستشفايئ مقارنة 
بالقطاع الخاص. هل السبب هو سوء االدارة 

او تدين مستوى الكفاية؟
سمح  املستشفيات  استقاللية  قانون   □
من  بالتحرر  الحكومية  للمستشفيات 
البريوقراطية، وسمح الدارتها بالتحرك بشكل 

رصف  يف  املناسبة  القرارات  واتخاذ  مريح 
منافسة  بهدف  ملوازنتها  املخصصة  االموال 
القطاع الخاص. لدينا اثباتات ان املستشفيات 
الحكومية وصلت يف مرحلة من املراحل اىل 
ان  علام  الخاص،  القطاع  يضاهي  مستوى 
اليوم  تعاين  املستشفيات  هذه  من  الكثري 
يف  جعلها  ما  ادائها  مستوى  يف  تفاوت  من 
وضع يسء. مجلس االدارة واملدير العام يتم 
تعيينهام من مجلس الوزراء، والسبب يعود 

اىل القرار السيايس.

■ هل يجوز ان تدخل السياسة يف موضوع 
الصحة ايضا؟

املؤسف.  الواقع  هو  هذا  لكن  ال.  طبعا   □
للمستشفيات  املالية  السقوف  ان  عن  عدا 
الحكومية غري كافية، من دون ان ننىس ازمة 
عىل  سلبيا  اثرت  التي  املتواصلة  االرضابات 
عمل هذه املستشفيات بعدما حققت تقدما 
ملموسا. السبب يعود اىل زيادة الرواتب التي 
فيه  نجد  الذي  الوقت  يف  الدولة،  تؤمنها  مل 
املوظفني غري راضني عن هذه الزيادة، وبالتايل 
املوضوع سيايس ايضا. علام ان االرضاب يوقف 
االيرادات عن املستشفيات والتي تتقاضاها من 
ادارة يف بعض  انكر ان هناك سوء  املرىض. ال 
بعضها  يف  الرتاجع  اسباب  لكن  املستشفيات، 

التقنية،  الناحية  من  ومالية.  سياسية  االخر 
حديثة  وتقنيات  وحدات  املستشفيات  متلك 
ومتطورة ولديها جهاز مترييض وفني كفي. اال 
ان قلة املال خفف من عملية صيانة املعدات، 
لذا من املفرتض ان مينح املستشفى الحكومي 
كل االسس التي تسمح له بالتطور. نشري اىل ان 
عددا من مجالس االدارات انتهت واليتها ومن 
جديدة.  مجالس  تعيني  بالحكومة  املفرتض 
مشكلة املستشفيات الحكومية سياسية مالية 

اكرث منها تقنية.

■ ماذا عن الهدر والرسقة والتزوير يف فواتري 
املستشفيات؟

□ الهدر الذي اصيب به القطاع كان بسبب 
الوضع  تغري  اليوم  املكننة.  توافر  عدم 
ومراقبة  املكننة،  تحديث  عىل  العمل  وتم 
وجودة  االدوية،  واسعار  املستشفيات 
يحىك  وما  واالستشفائية.  الطبية  الخدمات 
الدليل  فيه.  مبالغ  امر  هو  الهدر  عن  حاليا 
التي تجرى يف شأن عدد من  التحقيقات  ان 
مثة  فيه.  مبالغ  االمر  ان  تظهر  االخبارات 
شفافية وضبط للجودة واالنفاق، كذلك هناك 
حسن ادارة يف وزارة الصحة مشهود لها من 
االداري  الصعيد  عىل  ان  املتخصصني  الخرباء 
والتنظيمي.  التقني  الصعيد  عىل  او  الطبي 
الوزارة  عمل  عصب  اليوم  هي  املكننة 
اي  اليوم  ميكن  فال  باملستشفيات،  وعالقتها 
املستشفى  يدخل  مل  مبريض  تتعلق  فاتورة 
ان متر، او ان يكون مضمونا وان تتم الفوترة 
ذلك،  عىل  دليل  خري  الوزارة.  حساب  عىل 
املؤرشات  ان  بينت  العاملية  الدراسات  ان 
بالكلفة، اظهرت  الصحية مقارنة  والتقدميات 
حيث  من  االفضل  البلدان  من  هو  لبنان  ان 
برنامج  ان  والجودة.  والكلفة  االنفاق  ضبط 
اعتامد املستشفيات حقق قفزة نوعية كبرية 
اتاح  كام  االستشفائية،  الخدمات  مستوى  يف 
املستشفيات  عدد  من  الحد  الصحة  لوزارة 
الضامنة  الصناديق  قامت  وقد  املتعاقدة. 
الرسمية وحتى رشكات التأمني الخاصة يف ما 

بعد، باتباع خطى الوزارة يف هذا املجال.
ع.ش. ال انكر ان هناك سوء ادارة يف بعض املستشفيات.
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يرى خرباء اقتصاديون ان لبنان وصل اىل حافة الهاوية بسبب وضعه االقتصادي، وسيصل اىل مرحلة االنهيار يف حال مل يتم 
اتخاذ اجراءات رسيعة، الفتني اىل ان االهتامم الغريب الكبري بالوضع اللبناين سببه وجود اكرث من مليون ونصف مليون نازح 

سوري يف لبنان، ما ادى اىل الخوف من زعزعة استقراره االقتصادي 

مرتبطة  وعود  سيدر  مؤمتر  قروض 
اذا  واالصالحات.  الرشوط  بعض  بتنفيذ 
املبالغ  عىل  تحصل  لن  الدولة  تنفذها  مل 
بالخصخصة  ايضا  مرتبطة  وهي  املوعودة. 
االلكرتونية  والحكومة  الفساد  ومكافحة 
اىل  اضافة   ،%5 بنسبة  املوازنة  وخفض 
من  وغريها  والكهرباء  االتصاالت  تحصني 
القطاعات. هذه القروض امليرسة هي عىل 
فرتة متوسطة االمد، وليس كام كان متوقعا 
يجعل  املدى  هذا  سنة.   30 فرتة  عىل  اي 
فرتة  يف  اقتصادية  استحقاقات  امام  لبنان 
الذي  االقتصادي  االنكامش  ظل  يف  قصرية 
يعيشه. وترتكز هذه القروض عىل مشاريع 
يف البنى التحتية من سدود ورصف صحي 

وشبكات املواصالت.
املرتبطة  الرشوط  قامئة  يف  رشط  مثة 
بنسبة  املوازنة  بخفض  يقيض  بالقروض، 
الواردات.  املقبلة من خالل  للسنوات   %5
فكيف سيتم ذلك وعرب اية اجراءات وهل 

سيتم الدفع من جيوب الناس؟ 
اضافية،  تحمل رضائب  ميكنه  ال  املواطن  
اضايف  سلبي  تأثري  له  سيكون  االمر  وهذا 
زيادة  ميكننا  ال  اللبناين.  االقتصاد  عىل 
الجيدة  والجباية  الرضائب،  من  االيرادات 
اي  بال  الجميع  ومن  للرضائب  والدقيقة 
القروض  استثامر  عدم  حال  يف  استثناء. 
وعدم  الصحيحة،  بالطريقة  املوعودة 
التزام الرشوط، فان لبنان سيكون يف خطر 
املراقبة  تحت  بتنا  الننا  دويل  اقتصادي 

الدولية.
رئيس جمعية حقوق املكلفني كريم ضاهر 
الدويل  االهتامم  ان  العام"  لـ"االمن  اكد 

رئيس جمعية حقوق املكلفني: 
خفض العجز 5% على حساب جيوب الناس

عصام شلهوب 

اىل  امللحة  لحاجته  بل  بلبنان،  محبة  ليس 
ايواء النازحني السوريني يف الوقت الحارض. 
واشار اىل ان لبنان يف ازمة مديونية كبرية، 
نتيجة سوء ادارة املالية العامة ومؤسسات 

الدولة. 

■ اىل اين يتجه الوضع االقتصادي حاليا؟
بالوضع  تتحكم  التي  املستجدات   □
وتريتها،  تتسارع  والتي  حاليا  االقتصادي 
ال  حال  اىل  القريب  املستقبل  يف  ستأخذنا 
ال  الدولة  ان  اعتقد  عليها.  السيطرة  ميكن 
التحكم  عىل  تساعدها  التي  الوسائل  متلك 
بتلك املسارات. املؤرشات عىل ذلك كثرية، 
التي  والتنبيهات  الدويل  البنك  من  ابرزها 
يرسلها تحت الفصل الرابع التي يحدد وفق 
الحاصل.  الخلل  مكامن  دقيقة  دراسات 
عندما تؤكد املستشارة االملانية يف زيارتها 
الدويل  البنك  مالحظات  لبنان  اىل  االخرية 
يتحدث  الفرنيس  الرئيس  وكذلك  نفسها، 
جميع  يعيد  وعندما  نفسه،  املوضوع  عن 
ذاتها،  املالحظات  االقتصاديني  الخرباء 
يعني ذلك اننا مقبلون عىل مشكلة كبرية.

■ اىل ما تعيد هذا االهتامم الدويل بوضع 
سياسية  اسباب  مثة  هل  االقتصادي.  لبنان 

واجتامعية؟
بلبنان  محبة  ليس  الدويل  االهتامم   □
هو  املنطقة  يف  لبنان  وضع  لكن  طبعا. 
واالقليمية  االجنبية  للدول  ملحة  حاجة 
السوريني  النازحني  اليواء  سواء،  حد  عىل 
انعاش  يتم  لذلك  الحارض.  الوقت  يف  اقله 
اىل  نحن  نلجأ  ان  فبدل  اقتصاديا.  لبنان 

االصالح الفعيل نحاول ان نعيد الوضع اىل 
لبنان  يف  االقتصادية  االزمة  فقط.  الحياة 
بدأت منذ عام 1995 عندما اقتنع اصحاب 
القرار ان اتفاق اوسلو لن يصل اىل نتيجة. 
متت  التي  االستثامرات  وترية  خالل  ومن 
مقبال  ليس  لبنان  ان  تبني  الوقت،  ذلك  يف 
الدول  ملزاحمة  كبرية  توسع  موجة  عىل 
مديونية  ازمة  يف  وقع  لكنه  االقليمية. 
العامة  للاملية  ادارة  سوء  نتيجة  كبرية 
اخذت  واالمور  الدولة،  وملؤسسات 
محاوالت  جرت  لقد  االنحداري.  مسارها 
 1 باريس  منها  املسار،  هذا  لوقف  كثرية 
ذلك  يف  اطلقت  التي  والتعهدات  و3،  و2 
مؤمتر  اىل  قدمت  التي  ذاتها  هي  الوقت 
البنيوية  االصالحات  ابرزها  اخريا.  سيدر 
وتفعيل  الرضيبية  االيرادات  وزيادة 
ومحاربة  املكلفني  قاعدة  وتوسيع  الجباية 
عىل  كان  الحديث  وهذا  والهدر،  الفساد 

مدى كل هذه السنوات.

موضع  التعهدات  هذه  لوضع  لكن   ■
التنفيذ يحتاج اىل وقت طويل واىل عقلية 
متى  اىل  العام.  الشأن  ادارة  يف  جديدة 
ان يستمر خصوصا وان  الواقع  لهذا  ميكن 
الدين العام وصل اىل نحو 90 مليار دوالر 
وهو امر بالغ الخطورة، واصبحنا كام يقال 

دولة عاجزة؟
واصحاب  خبيثة،  حلقة  يف  ندور  نحن   □
اىل  اخر  او  بشكل  باالمور  يدفعون  القرار 
الزاوية. مثال قرار سلسلة الرتب والرواتب، 
انه يعترب من  الرغم من انه حق اال  وعىل 
هذه  سوءا.  االوضاع  زادت  التي  االمور 

ضمن   1996 عام  منذ  طرحت  السلسلة 
رشوط معينة، ابرزها وضع دراسة العادة 
الواجب  وللمراكز  املوظفني  لفائض  تقييم 
اشغالها باعتامد الكفاية. بدل ان يتم  تقييم 
واقع القطاع العام وخفض عدد املوظفني، 
وزادوا  املسؤولني  لدى  الزبائنية  تدخلت 
ما نحن  اىل  ادى  الذي  العشوايئ  التوظيف 
عندما  تكرر  نفسه  الحديث  اليوم.  عليه 
طرح موضوع السلسلة، وبرزت اقرتاحات 
تصحيحية من هنا وهناك، وتبارى الجميع 
تقديم  يف  النيابية  االنتخابات  ابواب  عىل 
دون  من  السلسلة  القرار  متهيدا  الحلول 
التي  وكلفتها  االيجابية  بنتائجها  االخذ 
لرية.  مليار   1200 بنحو  يومذاك  حددت 
رمبا  الحال،  واقع  ووفق  الحقيقة  يف  لكنها 
تصل اىل نحو 3 االف و4 االف مليار لرية. 
الكلفة  احتساب  يف  اتبعت  التي  الطريقة 
منذ  الفرنيس  كوربيه  نظرية  وفق  جاءت 
ايام امللك لويس الخامس عرش. لكن هذه 
يف  الدولة  تدخلت  بعدما  تغريت  النظرية 
لتحفيز  الرضيبة  واصبحت  العام،  الشأن 
االقتصاد وتحسني واقع املواطن ورفاهيته، 
وليس فقط فرض الرضيبة لتأمني النفقات، 
الوضع  وواقع  املرتتبات  درس  دون  من 

كانت  فرضت  التي  الرضائب  االقتصادي. 
من  لرية،  مليار    2483 رأيهم  يف  ستؤمن 
املالية  الهندسات  عىل  الرضائب  ضمنها 
الجباية  عملية  لكن  استثنائية.  كانت  التي 
بنقص  اي  لرية،  مليار   1400 فقط  امنت 
السلسلة  كلفة  ان  علام  مليار.  الف  بلغ 
وصلت اىل نحو 2000 مليار لرية، ثم كانت 
الرضيبة  عىل  واحدة  نقطة  زيادة  االزمة. 
عىل القيمة املضافة يف وضع اقتصادي مزر، 
غياب  االسعار يف ظل  سلبا عىل  ستنعكس 
ارتفعت  رقابة مطلقة عىل االسعار، لذلك 
السلسلة   .%10 من  اكرث  السلع  اسعار 
املجتمع،  داخل  االنقسام  من  نوعا  ولدت 
كبرية  الرواتب  يف  فوارق  هناك  واصبحت 
انصاف  مع  والخاص.  العام  القطاعني  بني 

نحو 280 الف موظف يف املالك العام، اال 
اكرث من مليون  الدولة جنت عىل نحو  ان 
نتائج  تحملوا  الخاص  القطاع  يف  موظف 
مثة  لذا  فرضت.  التي  والرسوم  الرضائب 
رد فعل سلبي من موظفي القطاع الخاص 
معاملة  املشكلة  العام.  القطاع  تجاه 
غري  مع  املستحقني  اي  بالتساوي،  الجميع 

املستحقني.

■ يبدو ان الدولة مل تأخذ باقرتحات مؤمتر 
عملية  لتفعيل  رشوطا  وضع  الذي  سيدر 
الحكومة  لرئيس  ميكن  فكيف  االصالح. 
القايض  املؤمتر  امام  تعهده  ينفذ  ان 
بخفض العجز بنسبة 5% عىل مدى خمس 

سنوات؟
املخطط  ووفق  الحكومة،  رئيس   □
اربعة  خالل  من  تعهد  االسرتاتيجي، 
نصبو  ما  كل  تخترص  جيدة  اقرتحات 
العامة  االستثامرات  نسبة  زيادة  مع  اليه، 
الناتج  من   %1 حدود  يف  اليوم  هي  التي 
املحيل وهي اقل املمكن. علام ان االنفاق 
اما  النمو.  يحفز  الذي  هو  االستثامري 
اننا  عىل  فيدل  الخاص  القطاع  استثامر 
جديدة،  اموال  استقطاب  اىل  حاجة  يف 
عجز  يف  املدفوعات  ميزان  وان  خصوصا 
االستثامرات  واستقطاب  سنويا  مرتاكم 
مرصف  وضع  يريح  الخارج  يف  الجديدة 
السوق.  يف  متدخال  يبقى  ال  حتى  لبنان 
االستثامر يف القطاع الخاص هو الذي يخلق 
لدينا  البطالة  ان  السيام  جديدة  وظائف 
الثاين  االمر  الشباب.  عند   %30 تخطت 
العامة  املالية  يف  املايل  التوازن  تأمني  هو 
النظر  اعادة  عرب  بنيوية  اصالحات  واجراء 
باملناقصات  تتعلق  التي  االمور  مجمل  يف 
القضايا.  من  وغريها  واملحاسبة  والرقابة 
تطوير املالية العامة يف املحاسبة عىل االداء 
الفساد  محاربة  اىل  النتيجة،  عىل  وليس 
تنويع  للمستثمرين.  الثقة  تعطي  ليك 
اللبنانية،  الصناعة  وتحفيز  اللبناين  االنتاج 
وتعهد رئيس الحكومة خفض خمس نقاط 
الن  كبريا  جهدا  يتطلب  العجز،  نسبة  من 

اىل  للوصول  تعاين  االوروبية  الدول 

الضريبة هي لتحفيز 
االقتصاد وليس فقط 

النفقات تأمني 

رئيس جمعية حقوق املكلفني كريم ضاهر.

إقتصاد
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تحارب  فرنسا   .%3 تقارب  عجز  نسبة 
 %0.02 تبلغ  عجز  نسبة  اىل  للوصول 
نسبة  خفض  السهل  من  ليس  اذن  سنويا. 
يجب  الهدف  هذا  تحقيق  اجل  من   .%5
الدين  ووضع  مستقرة،  املوازنة  تكون  ان 
العام عىل ما هو عليه. الحديث عن خفض 
العجز يعني ان االستقرار قائم واالستثامر 
يوفر ايرادات جيدة والنمو عىل ارتفاع قد 
يصل اىل 5%. خفض 5% من العجز يعني 
انك ستخفض ما يقارب 550 مليون دوالر 
ان رئيس  يبدو  سنويا، فكيف سيتم ذلك؟ 
اىل  التحويالت  وقف  اىل  سيعمد  الحكومة 
اال  يتم  لن  امر  وهذا  الكهرباء،  مؤسسة 
فهل  االنتاجية.  ورفع  التعرفة  زيادة  بعد 
مولدات  وان  ذلك، خصوصا  تحقيق  ميكن 
االحياء محمية من السياسيني. باالضافة اىل 
ارباحا  يؤمن  لبنان  اىل  البرتول  استرياد  ان 
او  بشكل  يؤثرون  الذين  املتنفذين  لبعض 

باخر عىل اصحاب القرار. هل ميكن السري 
من  التعرفة  زيادة  عرب  الحرب  هذه  مبثل 
دون الغاء املولدات الخاصة متهيدا لزيادة 

االنتاجية؟

املناسبة  االجراءات  اتخاذ  ميكن  كيف   ■
او  فئة  واي  العام  القطاع  بخفض موظفي 
املوضوع  ان  ام  االجراء؟  جامعة سيشملها 
سيطاول الجميع وخصوصا غري املستحقني؟

تدبريين  اتخاذ  الحكومة  من  املطلوب   □
من ثالثة وفق مؤمتر سيدر:

-1 خفض حجم االدارة.
-2 زيادة الجباية الرضيبية.

-3 زيادة رضيبة القيمة املضافة.
اذا مل يتم اتخاذ اي اجراء من هذه الحلول، 
اول  التي هي  الكهرباء  كلفة  يجب خفض 
اىل  املكلف  حقوق  حالة  يف  والننا  الغيث. 
وضع رشعة املكلف وتقدمنا بها من رئيس 
مجلس  رئييس  اىل  وسنقدمها  الجمهورية 
اىل  تحويلها  بهدف  والحكومة  النواب 
مرشوع قانون ومن ثم اىل قانون. باالضافة 
اىل توفري امان قضايئ وبت القضايا بطريقة 
تطوير  اىل  تحتاج  القضايا  وهذه  رسيعة، 
مسؤولية  من  هو  االمر  وهذا  وتحديث، 
كل  من  االهم  النواب.  ومجلس  الحكومة 
وليس  للفساد  الفعلية  املحاربة  هو  ذلك 

اطالق الشعارات فقط.

 وقف التحويالت اىل مؤسسة الكهرباء لن يتم اال بعد زيادة االنتاجية.

إقتصاد

الفساد  علينا محاربة 
فعليا وليس اطالق 

الشعارات فقط
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فقدان الذاكرة... خراب الروح
حني يدخل مجتمع يف ازمة، غالبا املسؤولية مشرتكة بني مكونات هذا املجتمع كافة. 
وكذلك البحث عن حلول، عن افاق تجاوز االزمة، فهنا ايضا تقع املسؤولية عىل عاتق 
الجميع. ال ميكن ان نحّمل الحكومة وحدها املسؤولية، وال السلطة بشكل عام، فالشعب 
مبختلف مكوناته وطبقاته وفئاته معني ايضا مبا حدث ويحدث. ال ميكن ان نوجه االنظار 
النقابية دون سواها، حني نعرف ان كل فرد،  القوى واالحزاب السياسية والهيئات  اىل 
مهام بلغ مستوى وعيه وثقافته وموقعه من الهرم االجتامعي، رشيك يف صناعة االزمة، 

ويستطيع ان يلعب دورا يف تجاوزها، ايا كانت، بل وتدارك االزمات املقبلة. 
عىل  وينطبق  الدميوقراطية،  ازمة  عىل  ينطبق  كام  النفايات،  ازمة  عىل  ينطبق  هذا 
فكيف  السري.  مشاكل  عىل  ينطبق  كام  واالقتصادية،  والبيئية  الدميوغرافية  التحديات 
باالحرى حني نصل اىل االبداع والفكر والثقافة... وهي تختزن روح االمة، وضمري الشعب، 

وهوية الوطن؟
نعم كلنا مسؤول عن مواجهة خطر االمية املتفشية الذي يتهدد لبنان، اليوم اكرث من اي 
وقت مىض، يف زمن الفست فود وتقنيات التواصل التي تغرقك باملعلومات فتخلق حالة 
من االمية الجديدة، اذا مل يجر ترويض الوحش التكنولوجي. ما هي اآلفات املميتة التي 
نعاين منها؟ تراجع مستوى الثقافة العامة، تراجع الذوق العام الذي يقدر الجامل وينتجه 
ويحميه، تراجع استعامل اللغة العربية يف الفضاء العام وهيمنة الركاكة والرطانة، تراجع 

االهتامم باالدب الجاد والفن الراقي عىل حساب الفنون االستهالكية واالعامل الهابطة. 
املرحلة  اربعة طالب يف  اسأل  الوطنية.  الثقافية  الذاكرة  فقدان  ذلك:  االخطر من كل 
الثانوية اليوم، من طبقات اجتامعية واوساط مختلفة، من مدارس خاصة ورسمية، من 
هو خليل مطران؟ من هو الياس ابو شبكة؟ من هو فرح انطون؟ من هو نبيه ابوالحسن؟ 
من هو عمر فروخ؟ من هو صليبا الدويهي؟ من هو حسني مروة، من هو بولس سالمة؟ 
من هو عبدالله العالييل؟ من هو شوشو )حسن عالء الدين(؟ من هو وليد غلمية؟ من هو 
نجيب حنكش؟ لن نواصل فالقامئة طويلة. اطرح االسئلة عىل هؤالء التالمذة، وستدهشك 
نسبة الجهل واالمية. قلة منهم تستطيع ان تتعرف عىل جزء يسري من االسامء. هذا 
الخطر املحدق باالمة يتجاوز كوارث الحروب والجوع والفوىض واالنهيار االقتصادي... انه 

طاعون الجهل، انه خراب الروح!
املسؤولية هنا ايضا مشرتكة: من البيت واالرسة، اىل املؤسسة الرتبوية، وصوال اىل السياسات 
العامة التي ال تويل الثقافة واملعرفة وتربية الذوق والخيال، حق قدرها من االهتامم. لكن 
ما يهمنا التوقف عنده هو مسؤولية االعالم، مبكوناته وقطاعاته املختلفة. هل تلعب 
الصحافة دورها يف احياء الذاكرة الثقافية ونرشها لتصبح جزءا من حياتنا اليومية؟ هل 
يلعب االنرتنت دوره يف استقطاب الشباب ومصالحتهم مع الذاكرة الجامعية واملايض 
القريب؟ كم اذاعة متنح اثريها للموسيقى الراقية والرتاث الغنايئ والربامج التي تصقل 
الثقافة الشعبية؟ نصل اىل التلفزيون صاحب القدرة عىل التأثري وصياغة الوعي العام، 
والتسلل اىل كل البيوت. من اصل عرشة محطات ما نصيب الربامج الثقافية والرتبوية 
والشبابية؟ هل هذه املحطات ملزمة انتاج نسبة من االعامل الوطنية النوعية مبوجب 
القانون؟ هل تطبق القوانني؟ هل يتحىل القيمون عىل سياسات الربمجة بحد ادىن من 

حس املسؤولية، ووعي دورهم يف صياغة الهوية الوطنية املستقبلية؟
نسمع الفنان منري معارصي يروي مسريته يف هذا العدد، مستعيدا محطات من العرص 
الذهبي لبريوت، ونفكر: ال ميكن ان يذهب كل هذا التاريخ اىل غياهب النسيان. ستكون 

جرمية وطنية وكارثة حضارية!

سمير مراد

نقطة على السطر أحد صّناع العصر الذهبي للمسرح والسينما والتلفزيون
منير معاصري: فقدان الهوية أزمة الفن اللبناني اليوم

فنون

الفنان  عىل  ان  يرى  )ومنتج(،  وممثل  وكاتب  مخرج   )1940( معارصي  منري 
احد  فني.  عمل  ألي  االساسية  الركائز  تعد  التي  الثالثة  االقانيم  هذه  اجادة 
الصّناع والشهود عىل العرص الذهبي للمرسح والتلفزيون يف لبنان، واكب تلك 
النهضة اىل جانب روادها من امثال منري ابودبس ورميون جبارة وعصام محفوظ 

وشكيب خوري ولطيفة وانطوان ملتقى 

لبنان  بني  متنقال  حياته  معارصي  منري  عاش 
يف  كثرية  مشاريع  انجز  حيث  والربازيل، 
اىل  وتلفزيونية،  مرسحية  اعامل  من  البلدين 
جانب تعليم اصول االداء للطالب هنا وهناك. 
املرسح  عن  حديث  يف  التقته  العام"  "االمن 
والتلفزيون، واستعادت معه الذاكرة الثقافية 
والفنية لبريوت، والحرب والجيل الجديد من 

املبدعني. 

■ اخربنا عن طفولتك وكيف التقطت "لوثة" 
الفن؟

□ بدأت منذ صغري من دون ان اعي ذلك. 

كان يعمل كعارض افالم يف صالة سينامئية يف 
عاليه. كنت اعطيه الزّوادة، واتسلل اىل الصالة 

حيث اختبئ، واشاهد االفالم.

■ ما كانت افالم تلك املرحلة؟
االمريكية،  والكاوبوي  الوسرتن  افالم  طبعا،   □
تعرض  كانت  التي  املسلسالت  جانب  اىل 
سوبرمان.  كسلسلة  السينامئية  الصاالت  يف 
كنا  جونيه،  يف  الرسل  مبعهد  التحقت  حني 
املدرسة  فنية ومرسحية ضمن  انشطة  منارس 
جدا  بارعا  كنت  ذلك،  موازاة  يف  والكشافة. 
يف الرياضة وكنت يف منتخب لبنان يف العاب 
يف  كنت  كام  العرشي.  السباق  ويف  القوى، 
منتخب لبنان يف الكرة الطائرة. كنت معروفا 
الفن  عامل  دخلت  قد  اكن  ومل  كريايض،  اكرث 
يف  ثابت  مرسح  هناك  يكن  مل  اصال،  بعد. 
موسمية  اعامل  هناك  كانت  احيانا،  لبنان. 
وفيليب  هارون  وميشال  النحاس  لعيىس 
عقيقي. كانوا يرسلونني اىل الخارج للتخصص 
ساحرتف  اين  يعتقد  الكل  كان  الرياضة.  يف 
انني  كانت حني قلت اليب  املفاجأة  الرياضة. 
اريد الذهاب اىل امريكا للتخصص يف املرسح. 
معروف  يوناين  امرييك  مبخرج  معجبا  كنت 
كان  لبناين.  انه  اعتقد  وكنت  كازان  ايليا  هو 
صديقي الشاعر انطوان رعد ذاهبا يف بعثة اىل 
امريكا لزيارة واشنطن ونيويورك. لذا، اعطيت 
رعد رسالة يك يسلمها اىل كازان حيث اعربت 
"اكتورز  مبعهد  االلتحاق  يف  رغبتي  عن  فيها 
الرد  واخذ  الرسالة،  سلّمه  هناك.  ستوديو" 
االلتحاق  عىل  يشّجعني  مل  كازان  لكن  منه، 
تجاه  امريكا  يف  العنرصية  بسبب  باملعهد 
ان  لبنان  والتعّلم يف  بالبقاء  الغرباء. نصحني 
كانت هناك معاهد. لكن ذلك مل يكن متوافرا. 
مع ذلك، فرسالته شجعتني عىل املغامرة اكرث 

والذهاب اىل هناك.

■ عام 1960 التحقت مبعهد "اكتورز ستوديو". 
اعامل  يف  شاركت   1962 عام  تخرجك  وعند 

يف طفولتي يف بلدة عاليه، كنت اجمع اخوايت 
ونخرج  الرشفة،  عىل  وعمتي  عمتي  واوالد 
الحقا،  اخراجها.  انا  اتوىل  مرسحية  بفكرة 
الذي  البنها  زّوادة  مع  ترسلني  عمتي  كانت 

مرسحية يف برودواي، اخربنا عن هذه املرحلة، 
وما الذي اضافته اىل زوادتك املعرفية؟

هم  اساتذة  ثالثة  هناك  كان  املعهد،  يف   □
سرتاسبريغ.  ويل  كازان  وايليا  لويس  روبرت 
كانوا يعلمون منهج الرويس ستانسالفسيك يف 
براندو،  مارلون  مثال،  املمثل.  واعداد  التمثيل 
املعهد.  تخّرجوا يف  دين  نيومن، جيمس  بول 
شاركت يف عدد كبري من االدوار، وقد ساعدت 
دور  ايّل  اوكلوا  اذ  ذلك،  يف  الرشقية  مالمحي 
مرسحيات  يف  لري  وامللك  وهاملت،  اوتيللو، 
من  اخذتها  كلها  املعرفية  زّواديت  شكسبري. 
ميكن  ستانسالفسيك.  منهج  خصوصا  هناك، 
القول انني كنت اول شخص يف الرشق يتعرف 
اىل منهجه، خصوصا وانه مل يكن بعد مقبوال 

يف املجتمع الفني.  

مشاركاتك  هي  ما  لبنان،  اىل  عدت  حني   ■
االوىل يف املرسح او السينام يف هذه املرحلة؟

"غارو"  فيلم  يف  كانت  مشاركايت  اوىل   □
كربتيان.  كاري  الراحل  للمخرج   )1964(
فيلم "غارو" )فيلم اكشن مستوحى من سرية 
بـ"غارو"  املعروف  اللبناين  االرمني  القبضاي 
الذي مات يف اثناء مطاردته من االمن اللبناين( 
الكلمة. عند عوديت،  هو اسطورة بكل معنى 
اىل  رياضيا  ذهبت  انني  الصحافة  يف  كتب 
ذلك،  كاري  عرف  حني  ممثال.  وعدت  امريكا 
يكن  مل  طبعا،  البطولة.  دور  الداء  استدعاين 
الذي  كاري  وكان  الفيلم،  النتاج  مال  لدينا 
يعمل يف تلفزيون لبنان، ينتظر معاشه نهاية 
اشتغلنا عىل مدى  الفيلم.  كل شهر، يك ميّول 
اي  الفيلم حية،  احداث  وكانت  اشهر،  مثانية 
ان الرصاص كان حقيقيا، وكنت اقفز فعال من 

بناية اىل اخرى، خصوصا انني كنت رياضيا.

■ كيف كان استقبال الفيلم يف لبنان؟
الربج،  يف  "امبري"  سينام  يف  الرشيط  عرض   □
يأيت  ان  فعال  امتنى  ساحقا.  نجاحه  وكان 
عدد  يحقق  لبنانيا  فيلام  فيه  نشاهد  يوم 
وصلت  "غارو".  حققه  الذي  املشاهدات 
مليون يف  اىل نصف  وقتها  الفيلم  مشاهدات 
تلك الفرتة. كنت اسري يف شوارع الشام، وارى 
الناس يؤرشون عيّل قائلني: هذا غارو. وصلت 

اول  وكان  والعراق،  االردن  اىل  نجاحاته 

منري معارصي.

اتمنى ان يأتي يوم
نرى فيلما لبنانيا يحقق 

نجاح "غارو"
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فيلم لبناين بحت ُيطلب يف القاهرة رغم اّن 
التمثييل مل يكن معروفا مثل محمود  طاقمه 
سعيد، جوزيف نانو، سمرية بارودي، مارسيل 
مارينا، انطوان كرباج، سمري شمص. لكن مرص 
طلبت دبلجته اىل اللهجة املرصية. انا رفضت 
رفضا قاطعا. لكنه يف النهاية دبلج اىل املرصية، 
هي  السوق  يف  اليوم  املتوافرة  والنسخة 
جدا.  تحزنني  القصة  هذه  املرصية.  النسخة 
اخوان"  "فواز  لدى  كانت  االصلية  النسخة 
منطقة  يف  يقع  مبناها  وكان  للفيلم،  املوّزعة 
املبنى  اصيب  الحرب،  اشتعلت  حني  الرينغ. 

واحرتق النيغاتيف. 

■ "جرس القمر" )1962( للرحابنة التي قدمت 
اىل  للتعرف  االوىل  فرصتك  كانت  بعلبك،  يف 
هذه  ظروف  عن  اخربتنا  هال  ابودبس،  منري 

املرسحية؟
لبنان  بعقليني معنا يف منتخب  □ كان شبل 
نجري  كنا  صيف،  كل  يف  الطائرة.  الكرة  يف 
قال  االيام،  احد  تدريبية ومترينية. يف  دورات 
مع  يدبكان  بعقليني  سمرية  وزوجته  انه  يل 
دعاين  غنائية.  مرسحية  ضمن  الرحابنة  فرقة 
ابودبس  منري  يدعى  شخصا  هناك  ان  قائال 
وقد  اضاءة،  كمدير  املرسحية  يف  يشارك 
هنا  متثييل.  معهد  فتح  بنّية  باريس  من  جاء 
تعرفت اىل الفريق وسألني الرحابنة ان كنت 
وطلبوا  بعلبك،  يف  الصيفية  قضاء  يف  ارغب 
اعرف  كنت  ان  لريوا  الختبار  الخضوع  مني 
املرسحية  يف  شاركت  حصل.  ما  هذا  الدبكة. 
منري  اىل  تعرّفت  هكذا  الدبكة.  فرقة  ضمن 
مهرجانات  لجنة  استجلبته  الذي  ابودبس 
هو  الحقا،  كمخرج.  ال  اضاءة  كمدير  بعلبك 
للمرسح  مدرسة  تأسيس  بفكرة  خرج  الذي 
اسمها "مدرسة املرسح الحديث" التي تخّرج 
جبارة،  ورميون  ملتقى،  ولطيفة  انطوان  فيها 
هناك  تكن  مل  خوري.  ورضا  كرباج،  وانطوان 
تعاونت  وقتها.  لبنان  يف  اخرى  مدرسة  اي 
مثل  عدة  مرسحيات  يف  كممثل  الحقا  معه 
يف  كام  االنتاج  عن  وكمسوؤل  "هاملت" 

مرسحية "ماكبث".

■ يف رأيك ما املميز يف عمل منري ابودبس؟
يعتربها  معينة  ورؤية  مبنهجية  منري  يتميز   □

احد  هو  نفسه.  عن  فيه  يعرّب  الذي  املرسح 
االنجاز  االوحد.  وليس  املرسح  يف  الخيارات 
نصوص  اقتباس  هو  منري  حققه  الذي  الرائع 
كل  نقل  لبنان.  اىل  وادخالها  العاملي  املرسح 
ادخل  الذي  وهو  االغريقية،  الرتاجيديات 
شكسبري اىل املرسح اللبناين، اىل جانب اقتباس 

جربان.

■ ميكن القول انك احد الصّناع والشهود عىل 
العرص الذهبي للمرسح اللبناين، تعاونت مع 
امثال  الرواد  من  يعتربون  وكتاب  مخرجني 
خوري  وشكيب  جبارة  ورميون  ابودبس  منري 

وروجيه عساف وعصام محفوظ.
□ شاركت مع شكيب يف مرسحيته "كباريه" 
)1973( التي تعترب من اهم املرسحيات التي 
قدمت وقتها. ومع عصام، شاركت يف "كارت 
بالنش"، و"ملاذا رفض رسحان رسحان ما قاله 
الزعيم عن فرج الله الحلو يف سترييو 71". اما 
بعد  ما  حتى  معه  التعاون  فواصلت  رميون، 
الذي  "رشبل"  مرسحية  مثل  الحرب  اندالع 
يف  قدمناها  حيث  روما  يف  وقتها  عرضناها 
مرسح يتسع لـ2500 شخص. وقد حرضها اكرث 
اسبوع  يف  ذلك  كان  االف شخص.  من عرشة 
الفنا  القديس رشبل يف روما. يومها،  تطويب 
مجموعة باسم "اصدقاء رشبل" وتوىل رميون 
كتابة واخراج العمل، وانا مثلت فيه. يف ذلك 
الزمن، كان الوجه الحضاري للبنان قد تشّوه 
وقد  والقتل.  والدمار  الحرب  بفعل  بالكامل 
نقدم  البالد،  تلك  من  االتني  نحن  بنا  فوجئوا 
هذه املرسحية وقد جلبنا معنا اعامال ولوحات 
لجربان تحيك عن املحبة والسالم. يف البدء، مل 
يستقبلونا يف املطار بسب تلك الصورة الدموية 
املرسحية،  شاهدوا  بعدما  لكن  لبنان.  عن 
النهم  اضافية  ايام  ثالثة  البقاء  عىل  اجربونا 
كيف  مهام:  سؤاال  علينا  يطرحوا  ان  ارادوا 
ميكن هذا البلد ان ينتج كل هذا الجامل، ويف 
الوقت عينه يغرق يف االقتتال والدم؟ توّزعنا 
والصحف  والتلفزيونات  االذاعات  عىل  وقتها 
للبنان  الحضاري  الوجه  عن  نتحدث  حتى 
يف  الغريب.  العام  الرأي  امام  صورته  وترميم 
اختصار، قبل الحرب، كانت هناك نهضة عىل 
الصحافة والرسم واملرسح.  املستويات يف  كل 
كان املناخ مختلفا كليا، والجمهور متعطشا اىل 

املعرفة. كنا نجري اقتباسات ملرسحيات عاملية 
بطولة  واديت  لبنان  تلفزيون  عىل  ونعرضها 
الرمال"  عىل  كـ"اثار  املسلسالت  من  العديد 
ابرياء"،  انكم  "جرميتكم  كان"،  ما  يا  و""كان 
كان  بريوت".  و"انرتبول  الثالث"  و"الرهائن 

ذلك يف الزمن الذهبي للتلفزيون.

الضحية  دور  ان  مكان  من  اكرث  يف  قرأت   ■
"لتمت  الغريب يف  بادوارك مثل دور  التصق 
دانتون"  و"ُموت  جبارة(  )رميون  ديسدمونة" 
ودور الحاّمل يف "الشذوذ والقاعدة" )منري ابو 

دبس(، ما رأيك؟
مرسح  خصوصا  مرسحنا،  صحيحا.  ليس   □
رميون، كان مبنيا عىل ثنائية الجالد والضحية 
مبعنى ان هناك شعوبا تستنجد دوما مبخّلص. 
ثم  وتدفنه  تقتله  املخّلص،  هذا  يأتيها  وحني 

تجثو من جديد طالبًة مخلصا جديدا. كانت 
عليها  نبني  وكنا  كثريا،  تشغلنا  الفكرة  هذه 

مرسحياتنا مبقاربات متنوعة. 

طويل  تعاون  جبارة،  رميون  وبني  بينك   ■

وتواطؤ فني وابداعي وانساين، اخربنا عن هذه 
العالقة؟

□ تعرفت اىل رميون حني كان ال يزال يف مدرسة 
منري ابودبس. قررنا يومها ان نخلق كيانا مستقال 
لنا. هكذا بدأت مسريتنا معا، خصوصا اننا كنا 

ان ننحرص  نريد  الوجع نفسه، وكنا ال  نتقاسم 
مبرسح واحد هو مرسح منري ابودبس. التعاون 
وكنت  جدا،  متالحام  كان  رميون  وبني  بيني 
يكتب  هو  كان  مرسحياته.  معظم  يف  حارضا 

االوىل  الدفعة  اتوىل  او  انتج  وانا  ويخرج، 

مع كميل سالمة يف مرسحية "قندلفت يصعد اىل السامء".من فيلم "غارو".مع جوزف نانو وناديا جامل يف فيلم "القدر".

يف مرسحية "صانع االحالم". مع انطوين كوين يف فيلم "الرسالة".من مسلسل "انرتبول بريوت".

1964: فيلم "غارو" ومسلسل تلفزيوين "انرتبول بريوت".
 1965: فيلم "املليونرية" مع صباح.

 1966: فيلم "االخرس والحب" )اخراج اميل بحري(.
 1968: مسلسل "كان يا ما كان".

1969: مرسحية "كارت بالنش" )عصام محفوظ(.
1970: مرسحية "ملاذا" )عصام محفوظ( ومرسحية "موت دانتون" 

ملنري ابودبس ومسلسل "جرميتكم انكم ابرياء".
1971: مرسحية "لتمت ديسدمونة" )رميون جبارة(.

1972: مرسحية "تحت رعاية زكور" )رميون جبارة(.
1973: مرسحية "كباريه" )شكيب خوري(.
1974: فيلم "الرسالة" )مصطفى العقاد(.

1978: مرسحية "رشبل".
1980: مرسحية "قندلفت يصعد اىل السامء" )رميون جبارة(.

1985: مرسحية "صانع االحالم" )رميون جبارة(.
1994: مرسحية "ومشيت بطريقي". 

2012: فيلم "املحطة االخرية" )اخراج مارسيو كوري(.

مشاركات
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للعمل، وامّثل. وال ننس هنا ان رميون كان 
ابودبس  منري  كان  بينام  باملحيط،  اتصال  عىل 
جرّدت  واذا  حواليه.  يحدث  عام  عزلة  يعيش 
واالجتامعية  السياسية  الخلفية  من  املرسح 
باملجتمع  متصال  يعود  ال  لالبطال،  والدينية 
نّص  مثال،  خياليا.  ويصبح  فيه،  يعيش  الذي 
ـ  بريخت  برتولد  )لالملاين  واالستثناء"  "القاعدة 
نقله منري ابودبس اىل املرسح اللبناين(، يدور يف 
زمن النازية. يك يستطيع مترير املرسحية، نزعها 
قصة  تناول  عرب  والتاريخي  الزمني  سياقها  من 
لذلك،  االخر.  االنسان  عىل  املتسلط  االنسان 
انجز  اكرب،  بشكل  باملايض  متصال  كان  فمنري 
االغريقي  املرسح  عن  االقتباسات  من  الكثري 
وعن شكسبري. ثم انتقل اىل نصوص جربان خليل 
الذي  باملجتمع  ملتحم  فهو  رميون،  اما  جربان. 
اللبناين والعريب. وطبعا،  العاملني  عاش فيه، اي 

هناك الجالد والضحية يف هذين العاملني.

■ هل كانت هناك رقابة عىل اعاملكم؟
قبل  الدينية.  املحاذير  هناك  كانت  بىل.   □
"وصية  مرسحيته  جبارة  رميون  انجز  الحرب، 
املرسحية  ملتقى.  وانطوان  لطيفة  مع  كلب" 
هي اقتباس لنص من امريكا الالتينية عن امرأة 
عندما  كلبها.  مع  وتعيش  اطفاال  تنجب  مل 
له.  دينية  جنازة  اجراء  تطلب  االخري،  ينفق 
املطران،  يقنع  واالخري  الكاهن  تقنع  هكذا 
يف  الكل  البطريرك.  بدوره  يقنع  واملطران 
هذه  منعت  الربطيل.  بفعل  يقتنع  النهاية 
بيت  يف  عرضت  قد  كانت  بعدما  املرسحية 
زقاق  ملتقى مرسحا يف  انطوان  اتخذه  صغري 
به  حظيت  الذي  النجاح  رأوا  وحني  البالط. 
املرسحية، ارادوا نقلها اىل مرسح يف القنطاري 
كانت لجنة "مهرجانات بعلبك" متلكه كمكان 

للتدريب. لكن املرسحية منعت وقتها. 

ناشطني  ظلوا  الذين  الفنانني  من  انت   ■
خالل الحرب االهلية، اخربنا عن تلك املرحلة 
الفرتة  تلك  خالل  قدمتها  التي  واالعامل 
االحالم"  "صانع  مرسحية  مثل  املتشنجة 
)1985( التي انتجتها واديت بطولتها واخرجها 

الراحل رميون جبارة؟
كيشوت"  "دون  اقتباس عن  املرسحية هي   □
محاوالت  هناك  كانت  ذلك،  قبل  لرسفانتس. 

عدة القتباس العمل يف املرسح والسينام، لكنها 
الكاتب املرسحي  بالنجاح اىل ان جاء  مل تحظ 
الذي   )2008 ـ   1914( وارسمان  دايل  االمرييك 
ميكن  ال  النّص،  من  الشاعري  الجانب  ان  راى 
نقله يف الكالم، لذا حولها اىل مرسحية موسيقية 
حازت نجاحا باهرا. حني وجدت مرسحيته يف 
نيويورك، جئت بها اىل لبنان ويف بايل اقتباسها. 
باقبال  وحظيت  لبنان،  كازينو  يف  عرضناها 
منقطع النظري رغم الحرب التي كانت مشتعلة 
بالكامل،  الصالة محجوزة  احيانا  كانت  يومها. 
ثم تشتعل معركة يف بريوت. كنا نتلقى اتصاالت 
من الناس بانهم لن يتمكنوا من املجيء بسبب 
املعركة. حينها، كنا نجلس عىل الرشفة ونشاهد 

بريوت التي تحرتق امام اعيننا.
 

■ مع ذلك، ذهبتم بها اىل تونس حيث نالت 
جائزة؟

مهرجان  يف  االبداع  جائزة  ربحت  اجل،   □
وربحنا  العراق  يف  ايضا  عرضناها  قرطاج. 
جائزة. كنا نحمل معدات املرسحية واغراضها 
بالباخرة  نلتحق  الزوارق ليك  وازياءنا ونركب 
وسط البحر الن البواخر مل تعد تركن يف املرفأ 
يك  قربص  اىل  نصل  ثم  من  القصف،  بسبب 
الجوية  الرحالت  توقف  بعد  بالطائرة  نلتحق 

اىل لبنان.

■ ما هي االعامل االخرى التي قدمتها يف زمن 
الحرب؟

□ "قندلفت يصعد اىل السامء" )اخراج رميون 
الحرب.  خالل  قدمت  ايضا   )1980 ـ  جبارة 
ورفعت  كميل سالمة  مع  متثيال  فيها  شاركت 
"طربجا  يف  صغري  مرسح  يف  وعرضت  طربيه، 
بيتش" بعدما اقفلت كل الطرق. كانت القصة 
نوعا من اثبات الوجود والقول بان ال يشء وال 

احد قادر عىل منعنا من الحياة. 

■ شاركت يف الكثري من االعامل الدينية مثل 
لرميون  "رشبل"  ومرسحية  "مورين"  فيلم 
جبارة وقبلها اخرجت مرسحية بعنوان "ميالد 
الدين  موقع  ما   ،)1965( املسيح"  يسوع 

واالميان يف حياتك كانسان وفنان؟
□ انا انسان مؤمن اىل اقىص درجة.

اذ  نوعية،  قفزة  قت  حقَّ  1974 عام  يف   ■
شاركت يف الفيلم العاملي "الرسالة" من بطولة 
انطوين كوين وايرين باباس واخراج مصطفى 
انك  املقابالت  احدى  يف  ذكرت  وقد  اد.  العقَّ
العالييل  عبد  الراحل  اللبناين  العالمة  قصدت 
ملعرفة شخصية جعفر الطيار التي تؤديها يف 
احساسك  وما  الشخصية؟  عن  اخربنا  الفيلم، 
بنسخة  بريوت  صاالت  يف  اليوم  يعرض  انه 

مرممة؟
□ مصطفى العقاد كان صاحب رؤية، اذ كان 
االنتاج  امريكا يف شبابه. تخصص يف  مقيام يف 
ثم الحقا يف االخراج يف لوس انجلس. كان يرى 
يف االفالم صورة مشّوهة عن املسلمني والعرب 
صورة  تعميم  فكرة  كره  ومتخلفني.  كهمج 
عىل شعب كامل. لذا، قرر اعادة ترميم هذه 
الصورة يف ذهن العامل من خالل الفيلم. وبعد 
هم  ها  للفيلم،  الخليجي  املنع  من  سنة   48
لرتميم  عرضه  ويريدون  اليه  يحتاجون  اليوم 
جعفر  جور  الفيلم  يف  اديت  الصورة.  هذه 
الطيار، ابن عم النبي، الذي قيل يل انه عندما 
كان يحمل راية االسالم يف احدى املعارك، برتوا 
حملها  وحني  الراية.  بها  يحمل  التي  يده  له 
باليد الثانية، برتوا له يده، ثم طعنوه بظهره، 

واذ بهم يرونه يطري يف السامء.  

يف  السينامئية  مشاركاتك  عن  اخربتنا  هال   ■
والحب"  و"االخرس  بعلبك"  اىل  طائرة  "آخر 
)بطولة منري معارصي ورميون جبارة وفيليب 

عقيقي(؟ 
□ "اخر طائرة اىل بعلبك" كان ثاين فيلم اشارك 
به يف لبنان، تاله "االخرس والحب". االخري كان 
لبناين  مناخ  عليه  اذ خيم  رائعة جدا،  تجربة 
رصف، وجاء باالبيض واالسود ونال جوائز عدة 
يف الخارج وبيع لالتحاد السوفيايت وقتها. كام 

اخرجت والفت فيلم "القدر" )1972(. 
س. م.

االنجاز الذي حققه منير 
ابودبس ادخاله املسرح 

العاملي الى لبنان
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حسن الرفاعي يحرس الجمهورية ودستورها:
رئيس الجمهورية هو رأس السلطة اإلجرائية

كتاب الشهر

لبنانيته،  يف  متطرف  لبناين  بانه  نفسه  الرفاعي  حسن  السابق  النائب  وصف 
متحّرر يف مواقفه ال يلتزم خطا سياسيا معّينا، اال مبا فيه مصلحة لبنان واللبنانيني 
ومستقبلهم، مؤكدا دامئا انه ال يصّنف الناس حسب طوائفهم، فجميع اللبنانيني 

سواسية، وال يقل احدهم غرية عىل وطنه من االخر 

حارس  الرفاعي   "حسن  كتاب  اخريا  صدر 
وجوزف  عياش  احمد  اعده  الجمهورية" 
صفحة،   551 يف  الرفاعي  وحسان  باسيل 
يروي النائب السابق حسن الرفاعي قصته 
مع الجمهورية والدستور، ويبدي اراءه يف 
قراءة  هنا  احكامه.  ويفّند  الطائف  اتفاق 
التي  واالقرتاحات  ومحتواه  الكتاب  يف 

يتناولها يف الدستور.
خدمة  يف  نفسه  الرفاعي  حسن  وضع 
وزيرا،  ام  نائبا  ام  مواطنا  سواء  الوطن 
رشحته  عندما  لذلك  كان.  مركز  اي  يف  او 
الصحف لتويل رئاسة الوزراء خلفا للرئيس 
امني الحافظ عام 1973 عرّب عن جهوزيته 
اي  يف  عليه  تلقى  مسؤولية  اي  لتنكب 
ال  فهو  اليه.  يسعى  ان  دون  من  مركز 
يتهرب من تحّمل املسؤولية ما دامت من 
لبنان وشعبه  تخدم  العامة،  املصلحة  اجل 
منطقته  خدمة  اىل  يسعى  ان  يف  بأس  وال 
كونها من املناطق املحرومة. مل يرص رئيسا 
مضطرا  يكن  ومل  لها،  ُرّشح  وان  للحكومة 
اىل املامالة واملسايرة يك يصري، فهي ليست 
االخرين  مع  يتعامل  كان  لذلك  هاجسه، 

بحرية واتزان.
واثقا  كان  وان  بنفسه  الرفاعي  يغرت  مل 
رفدها  العامة  الحياة  يف  بنفسه  ثقته  بها. 
ان  معتربا  النيابة،  يف  الشعب  بثقة 
يثق  الذين  الزعامء  عليه  ينصب  الشعب 
يبدو  قد  العامة.  للخدمة  وبعملهم  بهم 
لكنه  ومبارش،  رسيع  فعله  فرّد  عصبيا، 
الرأي  انفعاليا او متهورا، خصوصا يف  ليس 

القانوين والخدمة العامة.
مستقال  نائبا  الرفاعي  اللبنانيون  عرف 
عىل  احيانا  يشاغب  مواقفه،  يف  ومتفرّدا 

فقد  الثانية،  الجمهورية  ودستور  الطائف 
ان  الجامعة  بارادتهم  اللبنانيون  ارتىض 
تكريسا  ال  باملوارنة،  حرصا  الرئاسة  تكون 
تاريخيا  للكيان  املؤِسس  الوطني  للميثاق 
فحسب، بل ايضا اعرتافا فعليا وضمنيا من 
يثّبت  بامتياز دستوري  اللبنانيني  املسلمني 
الحكم  يف  املسيحيني  "رشاكة"  حق  ضامن 
هذه  حقوق  تكون  فال  البالد،  ادارة  ويف 
الرشاكة عرضة لالهواء والنقالب االحوال.

رفيع  "موظفا"  ليس  الجمهورية  رئيس 
محددة  تنفيذية  تقنية  ادوار  ذا  الشأن 
ذروة  بل هو  مكتوبة فحسب،  بصالحيات 
خالصة  وانتخابه  الوطنية"،  "االرادة  متثيل 
التي  االرادة  لهذه  ممثل  عن  البحث 
اىل  مشتتة،  ورمبا  وغامضة،  ملتبسة  تبقى 
يبدو  يك  الجمهورية،  رئيس  ُيسّمى  ان 
وبهذا  بها،  والناطق  صانعها  بشخصه  هو 
يتنكب اصعب مهمة سياسية  فانه  املعنى 
استقالل  وهي صون  االطالق،  عىل  لبنانية 
التوازن يف النظام، ومن اجل  البالد وتدبري 

ذلك هو"حامي الدستور" وحارسه.
ان  عىل  اده  ورميون  الرفاعي  يتقاطع 
املارونية  الطائفة  املشكلة ليست يف تسّلم 
الرئاسة االوىل، امنا يف الرجال الذين يصلون 
الغالب  يف  خارجية  تسويات  نتيجة  اليها 
ال  وهو  ضعيفة.  او  قوية  شخصيتهم  او 
بوجودهم  وال  لبنان  مبوارنة  َبرَما  ُيظهر 
وال  حديثه  يف  برئاستهم،   وال  بنسبته،  وال 
ويبدو  الدستورية،  ارائه  يف  وال  مواقفه  يف 
هذا الكالم مختلفا يف بلد بني عىل اساس 
طائفي. والرفاعي اول من يعرف ذلك، لكنه 
املجموعات  وطن  يف  طبيعيا  امرا  يعتربه 
الربملاين  النظام  افضل من  الطائفية، وليس 
يبدو كالما غري  لتمثيلها. كام  الدميوقراطي 
شعبي ما دامت الشعبية تستنفرها الغرائز 
يعترب  الرفاعي  لكن  والعصبيات.  الطائفية 
الشعب يك يكون متثيله صحيحا  ان ممثل 

يجب ان يقود الشعب ال ان ينقاد له.

اقرارها  الدستور  حّدد  التي  وللقرارات 
باالكرثية  بجعلها  ويطالب  النسبة،  بهذه 

املطلقة، اي النصف زائدا واحدا.
النواب ملدة  - يعارض والية رئيس مجلس 
سنتني،  بجعلها  ويطالب  سنوات،  اربع 
قبل  اللبنانيون  االطراف  عليها  اتفق  كام 
بسحر  التعديل  يجري  ان  وقبل  الطائف، 
رئيس  عن  الثقة  نزع  يعارض  كام  ساحر. 
انتخابه  بعد  بالثلثني  النواب  مجلس 

الهزيلة. باالكرثية 
الداخيل  النظام  يف  مواد  تعطيل  يعارض   -
الدستور  من   58 للامدة  النواب  ملجلس 
التي تسمح للحكومة باعطاء صفة العجلة 
اىل  ترسلها  التي  القوانني  مشاريع  لبعض 
مشاريع  تخضع  وبالتايل  النواب،  مجلس 
املجلس  رئيس  الستنسابية  القوانني 

وغرضيته. ومزاجيته 
مجلس  حل  يف  الحكومة  تقييد  يعارض   -

النواب بحاالت محدودة وشبه مستحيلة.
من  الجديدة   3 الفقرة  تفسري  يعارض   -
املادة 60 من الدستور، التي تجيز الترشيع 
يف ظل حكومة ترصيف اعامل )اي حكومة 

فاقدة ثقة املجلس النيايب(.
تفرضها  ال  وحدة  اي  الرفاعي  يرفض 
اعتقاده  رغم  عىل  اللبناين،  الشعب  ارادة 
يجب  لبنان  ان  ويعرف  العربية،  بالقومية 
ان يبقى اخر دولة تنضم اىل اي وحدة او 

اتحاد، اذا حصال.
يف  بعلبك  مدينة  من  االيت  السني  هذا 
انه  مناسبة  غري  يف  اثبت  الشاميل  البقاع 
لبناين صميم يعتقد بهذا الوطن وبنظامه 
حياد  تأييده  اعلن  انه  حتى  السيايس، 
اجل  من  االقليمية  املحاور  عن  لبنان 
املحافظة عىل سيادته واستقالله. الرفاعي 
الهيكل  عن  االستامتة  حتى  دفاعه  يف 
الدميوقراطي  الجمهوري  الدستوري، 
الربملاين، امنا كان يدافع عن اقتناعاته التي 
السيايس  العمل  ان  ويثبت  عنها،  يحد  مل 
عن  نائبا  يكون  ان  هو  الصحيح  والنيايب 
لفئة  نائبا  وليس  ملصلحتها،  يرّشع  االمة 
من اللبنانيني، او لطائفة منهم، او ملنطقة 

يف وطن صغري. 

غالف الكتاب. 

للجميع،  زميال  كان  التقليديني.  السياسيني 
لكنه مل يكن رفيقا او صديقا اال لقلة منهم 
االحرتام،  يتبادالن  كانا  اذ  اده،  كرميون 
اكرث  النه  ورمبا  بوطنيته.  منهام  كل  ويعتز 
االقطاعيني.  السياسيني  حيال  منه  شغبا 
النهام  االخر  صورة  يعكس  احدهام  كان 
ويتبادالن  واحكامه  الدستور  يتمنطقان 
التقيد  يف  ويتزايدان  فقهه  يف  الرأي 

بنصوصه.
فرنجيه  سليامن  الرئيس  من  قريبا  وكان 
الذي مل يكن يّدعي املعرفة، ويسّد النقص 
الرأي  اصحاب  باستشارة  معرفته  يف 
كان  الذي  الرفاعي  ومنهم  واالختصاص 
عهده  يف  وزيرا  كان  حني  الرأي.  ُيصدقه 
دفع  ما  بالقوانني،  وتقّيدا  نصحا  له  اظهر 
واستشارته،  برأيه  االخذ  اىل  بفرنجيه 
واثبتت له الوقائع صحة ما يديل به فصار 
موضع ثقته. بفطرته ازداد فرنجيه اعجابا 
العامة  املصلحة  اجل  من  يواليه  بوزير 
ويعارض يف مجلس الوزراء من اجل هذه 
يف  فرنجيه  خالف  ما  واذا  ايضا،  املصلحة 

رأي فمن اجل مصلحة فرنجيه والبالد.
حافظ عىل تفكريه السيايس طوال خمسني 
يغرّي  فلم  العام،  الشأن  العمل يف  سنة من 
رأيه يف ان يكون رئيس الجمهورية مارونيا، 
ضمن  هذه  بصفته  السلطة  ميارس  وان 
صالحيات محددة، وافضل طرق تحديدها 
ان ميارس الحكم آخذا يف االعتبار االعراف 

التي مورست خالل العهود املتتالية. 
مضافة  قيمة  الجمهورية  رئاسة  تكتسب 
"الصيغة"  عن  االمثل  التعبري  النها 
الوطنية  الرشاكة  مناعة  تؤكد  اذ  اللبنانية، 
اتفاق  يف  املناصفة  مبدأ  كرّسها  التي 

مع اقرتابه من منتصف العقد العارش عمرا 
القانوين  الفقه  اقطاب  احد  الرفاعي  يبقى 
قبل،  من  اكرث  الدستور  قضايا  يف  ُيستفتى 
الطائف،  الذي تصدى له يف  الدستور  هذا 
رفض  كام  اقراره،  يف  املشاركة  عن  وامتنع 
النواب  التصويت عىل تعديالته يف مجلس 
عام 1990 رغم الضغوط السورية، كام انه 
مارس   1992 عام  النيابة  من  منذ خروجه 
نشاطا قانونيا تكلل بالنجاح عىل عادته يف 

مامرسة مهنته محاميا.
وتشاء االقدار بعد ثقة الرجل بنفسه وسعة 
ُيطلب  قانونيا  مرجعا  يكرّس  ان  علمه 
البالد  امور  تعّقدت  كلام  ويستفتى  رأيه 
دستوريا. يف تلك الفرتة، ورمبا تغطية لهزال 
نيايب  مجلس  اول  يف  الترشيعية  القدرة 
منتخب بعد الطائف، شّكل رئيس املجلس 
الحقوقيني  من  لجنة  بري  نبيه  الجديد 
ساّمها "هيئة تحديث القوانني" ضّمت اىل 

شاوول  جوزيف  الرؤساء  القضاة  الرفاعي 
وغريهم،  نارص  وعبدالله  نصار  وامني 
ورئيس لجنة االدارة والعدل انذاك النائب 
القوانني  تحديث  بغية  باخوس،  اوغست 

بعد اقرار دستور الطائف.
وضع  منذ  ايقن  بل  الرفاعي،  توصل  وقد 
الطائف،  وثيقة  مسودة  عىل  مالحظاته 
نصوص  عىل  اجراؤها  يجب  تعديالت  ان 
السياسية،  املامرسة  تستقيم  يك  الطائف 
يف  نضعها  التي  التعديالت  هذه  ومن 
خانة ما يعارضه كام ورد يف كتاب "حارس 

الجمهورية":
- يعارض انعقاد جلسات مجلس الوزراء يف 
الجمهورية، ويطالب بتعديل  غياب رئيس 
رئيس  الن  الدستور،  من  املادة  هذه 

الجمهورية هو رئيس السلطة االجرائية.
النعقاد  الثلثني  اكرثية  نصاب  يعارض   -
الوزير  والقالة  الوزراء  مجلس  جلسات 
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الكاتب  الجمل"  "منشورات  اختارت    ■
والروايئ الفرنيس بيار كوديرلوس دو الكلو 
الدار  اختارت  طبعا،  العربية.  اىل  لرتجمته 
)ترجمة  خطرة"  "عالقات  رواياته  اشهر 
ليانا بدر( التي صدرت يف اربعة اجزاء عام 

 .1782
انها احد ابرز اعامل القرن االدبية، انتقلت 
مخرجني  بتوقيع  الكبرية  الشاشة  اىل  مرارا 
والجشع  السلطة  تقارب  رواية  معروفني. 
قبل  الفرنسية  لالرستقراطية  البورتريه  يشبه  ما  مقدمة  واالستغالل، 

اشتعال الثورة التي هدمت اركان النظام القديم. 

صدرت  االختالف"،  "منشورات  عن   ■
االملاين  الفيلسوف  لكتاب  العربية  الرتجمة 
"فن   )1860 ـ   1788( شوبنهاور  ارتور 

العيش الحكيم" )ترجمة عبد الله زارو(. 
التشاؤمية  بنظرته  اشتهر  الذي  الفيلسوف 
عصارة  هنا  يقّدم  والوجود،  الحياة  اىل 
يورد  الذي  هو  والناس،  الحياة  يف  تأمالته 
يف املقدمة: "ال يكون املرء مطابقا لذاته اال 
اذا كان مبفرده. لذلك، فالكاره للعزلة كاره 
بالناس يالزمه  اختالط  اال ىف عزلتنا. كل  احرارا  نكون  اذ ال  للحرية، 
تضحيات  تقديم  املخالط  عىل  ويفرض  لصاحبه،  الظل  لزوم  االكراه 

وتنازالت باهظة".

العريب  العامل  اصيب   ،2010 عام  منذ    ■
بهزات متالحقة متثلت يف حركات احتجاجية 
حينا،  وغريتها  انظمة  اسقطت  شعبية، 
االهلية  الحرب  اتون  يف  البالد  ادخلت  او 
املرحلة  هذه  ان  االكيد  اخرى.  اماكن  يف 
شكلت وستبقى هاجس الباحثني واملؤرخني 
"ربيع  فعال  هذا  هل  املقبلة.  العقود  يف 
عريب" كام سمّي، ام انه كناية عن موجات 
من الفوىض لن تبقي حجرا عىل حجر كام 
تريك  السعودي  واالكادميي  الباحث  مثال؟   واليمن  سوريا  يف  شهدنا 
فيصل الرشيد يكب عىل هذه االسئلة، متمحصا االجابات يف كتابه "ما 
بعد الثورات العربية ـ الربيع العريب ومخاض التحول الدميوقراطي" 
تونس  العريب من  العامل  ما عاشه  استعراض  بعد  بيسان"(.  )"مكتبة 
اىل سوريا خالل السنوات االخرية، يطرح الباحث السؤال االهم: "هل 
تنجح هذه الثورات يف اقامة دميوقراطيات حقيقية وتضمن مشاركة 
املجتمع يف قيادة نفسه بنفسه وادارة موارده، وتغذي روح املثابرة 
والعمل والتعاضد يف سبيل اصالح احوالهم ومستقبلهم ام ويا لالسف، 

نكون ممن يحسنون الهدم وال يجيدون البناء؟ 

واجهة املكتبات

كتاب  انتقل   ،2008 عام  صدوره  منذ   ■
"العيش املضاد للرسطان" اىل اكرث من 12 لغة 
اجنبية، آخرها العربية )"الدار العربية للعلوم 
هذا  يف  حامد(.  ماجد  ترجمة  ــ  نارشون" 
كوين  لورنزو  الدكتور  املؤلفان  يقدم  العمل، 
خطة  جيفريز  اليسون  الدكتورة  وزوجته 
شاملة مبنية عىل ادلة علمية، من اجل اجراء 
تحسني  يف  تساهم  الحياة  منط  يف  تغيريات 
بالرسطان،  االصابة  خطر  وتقليص  الصحة 

واملساعدة عىل التحكم باملرض.
يحدد املؤلفان االعمدة الستة للحياة املضادة للرسطان من بينها النشاط 
سنتمتع  االعمدة،  هذه  عرب  املحيطة...  البيئة  النوم،  نوعية  البدين، 

بالقدرة عىل التحكم باملرض او الوقاية منه.

■  رسيعا، حّلق اسم جون غرين )1977( يف 
املشهد االديب االمرييك بعدما نال جوائز عدة 
اىل  بعضها  تحول  التي  وقصصه  رواياته  عن 
ال  ما  اىل  "سالحف  روايته  سينامئية.  افالم 
نهاية" التي صدرت عام 2017، استوحاها من 
تخللتها.  التي  النفسية  طفولته واالضطرابات 
اذ تقارب الرواية قصة مراهقة مصابة بالقلق.  
نقلت  والنرش"  للتوزيع  املطبوعات  "رشكة 
كانت  بعدما  العربية  اىل  الرواية  هذه  اخريا 
جورنال"  سرتيت  و"وول  تاميز"  "نيويورك  صحيفتي  قامئتي  تصدرت 

للكتب االكرث مبيعا.

معارص  ايراين  مفكر  شايغان  داريوش   ■
واستاذ جامعي للفلسفة املقارنة. اصدر عددا 
ادارة  وتوىل  والفلسفة،  الفكر  يف  الكتب  من 
بعدما  الحضارات".  لدراسة  االيراين  "املركز 
اصدرت "دار الساقي" كتابيه "اوهام الهوية" 
اخريا  تطرح  هي  ها  الدينية؟"،  الثورة  و"ما 
ـ  املبتورة  "النفس  كتابه  من  الثانية  النسخة 

هاجس الغرب يف مجتمعاتنا". 
واجتامعية  سياسية  اسئلة  العمل  هذا  يطرح 
تقع يف صميم الراهن العريب. يتناول مشكلة العرب واملسلمني يف نظرتهم 
اىل الغرب. يرى الباحث ان "نظرتنا مبتورة ونفسنا مبتورة، الننا نشتعل 
نقدا وحساسية تجاه الغرب، ونبالغ انحناء واذعانا امام ما نحن فيه، والننا 
ايضا اما ان نعود اىل السلف الصالح ردا عىل الغرب، فنهرب من واقعنا اىل 
ما قبله، واما ان نلتحم التحاما سطحيا بالغرب فننقل ما عنده من دون 
ان منلكه. بهذا، نهرب من واقعنا اىل ما بعده، او ما نتوهمه كذلك". اسئلة 
قدمية جديدة ما زالت تؤرق العامل العريب، وتقع يف صلب اشكالية التطور 

والتأخر يف منطقتنا التي قاربها عدد من الدارسني والباحثني العرب.
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منذ الثامنينات انشغل االختصاصيون باقامة ورش عمل للشباب، لكنها توسعت يف 
ما بعد لتشمل االطفال واملسنني. تهدف هذه الورش اىل استعادة االنسان من خالل 
البحث عن الطفل املبدع فيه، بعدما تبني للعميد السابق ملعهد الفنون الجميلة يف 

الجامعة اللبنانية الربوفسور جان داود ان كل انسان هو مبدع بالفطرة 

ورش عمل وفق "منهج داود"
الستعادة فرح الطفولة والصفاء النفسي

تربية

منهجه  يف  داود  جان  الربوفسور  اعتمد 
الخاص عىل ركائز ثالث هي: اللعب والفن 
يك  منها  اي  تكفي  ال  حيث  واالبداعية، 
طالب  مع  يتبعها  التي  العمل  ورش  تكون 
علم النفس يف الجامعة اللبنانية يف الوقت 
منهم  واحد  كل  العادة  فاعلة  الحارض، 
يف  اللعب  اهمية  الصافية.  االوىل  ذاته  اىل 
اىل  وسبيال  وبناء  تربية  اعتباره  يف  منهجه 
الفرح، خصوصا مع املسنني الذي يعيدهم 

اىل الطفولة وفرحها. 
يقيمها  التي  العمل  ورش  يف  داود  يطرح 
هام  االهمية،  حيث  من  دقيقتني  مسألتني 
تعمل  تربية  بوزارة  يطالب  والثقافة.  الرتبية 
عىل منهجية جديدة تنهي املدرسة التقليدية 
لالنتقال اىل املدرسة االبداعية، الن مثة تربية 
خفية يف املجتمع يكتسبها االوالد من الشارع 
تعدد  مع  قاموسهم.  يف  مفرداتها  فتدخل 
داود"  "منهج  جمع  واالتجاهات،  االهداف 
واطفاال  العنفيني  وناشطني  جامعيني  طالبا 
االساس  املحور  يبقى  ذلك  رغم  ومسنني. 
بهدف  الشباب  جيل  هذه  العمل  ورش  يف 
الخراجهم  معهم  والتعاون  عقولهم  تدريب 

من طقوس التلقي املقدس.
يف حديثه اىل "االمن العام" يتوقف العميد 
الجامعة  يف  الجميلة  الفنون  ملعهد  السابق 
اللبنانية عند اهمية الصفاء النفيس كاساس 

وغاية يف "منهج داود".

اعتمدته يف ورش   اسلوب  بالفن  العالج   ■
العمل مع الشباب. ماذا يتضمن واي فنون 

اخرتت لهذا النشاط؟
املجال،  هذا  يف  عالج  تسمية  احبذ  ال   □

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

التحليل  عامل  يف  الدخول  اريد  ال  النني 
يف  او  عملنا  يف  ان  نتطرق،  نحن  النفيس. 
واعمق،  اشمل  هو  ما  اىل  االن،  حديثنا 
االساس  باعتباره  النفيس  الصفاء  اىل  اي 
الذي  انا  الفكرة،  انطلقت بهذه   والغاية. 
الفن  عامل  اىل  الرياضيات  عامل  من  جئت 
بعدما  املمثل،  واعداد  والسينام  واملرسح 
تبني يل ان كل انسان مبدع بالفطرة ما مل 
تقض الرتسبات او الرتاكامت او املعطيات 
االجتامعية عليه بعد تلقيه الصدمة االوىل 
الطفل  ليصبح هذا  الثانية يف طفولته،  او 
يف  له  نريده  وما  افكارنا  حسب  مسرّيا 
صفائه،  اىل  االنسان  بهذا  العودة  حياته. 
ازالة  باسلوبني:  يتم  االوىل،  الذات  اىل  اي 
الوصول  او  تلقاها،  التي  الصدمات  اثار 
له يف  اىل مرحلة ال يكرتث فيها ملا حدث 
حياته  يف  العقد  يتخطي  هكذا  املايض. 
يتىكء  التي  الحبل  عقدة  كتخطيه  متاما 
منه  للقفز  الجبل  تسلق  اجل  من  عليها 
ما  تحويل  اخر،  مبعنى  جديد.  عامل  اىل 
بشكل  يستخدمها  طاقة  اىل  ذاته  يف 
هناك  الغاية  هذه  اىل  للوصول  ايجايب. 
واالبداعية.  الفن  اللعب،  ادوات،  ثالث 
اطلقت  اتبعه يف عميل  الذي  املنهج  هذا 
الكيل"  "املنهج  منها  عدة  تسميات  عليه 
او "منهج داود"، الن ال اللعب يكفي وال 
الفن يكفي وال االبداعية  تكفي ايضا، بل 

الثالثة معا.

تهدف  عمل  ورش  يف  اللعب  اهمية  ما   ■
يأخذه  طابع  واي  جديد،  انسان  بناء  اىل 

اللعب يف هذا املجال؟

اىل  وطريق  وبناء  تربية  هو  اللعب   □
استشهد  رائع.  متثييل  مشهد  كأداء  الفرح، 
طاليب  عاشها  التي  التجارب  ببعض  هنا 
للعجزة.  دور  يف  يعيشون  مسنني  مع 
استخدمها  التي  التقنيات  باستخدامهم 
حاالت  اىل  املسنون  هؤالء  وصل  عميل  يف 
ذرفوا فيها الدموع من شدة فرحهم وقالوا 
كالمهم  صغار".  والد  "رجعتونا  ببساطة: 
هذا هو الذي يدلنا اىل الطريق، ألن الفكرة 
البحث عن الطفل  االساس يف منهجي هي 
املبدع يف االنسان الذي ال يستطيع احد ان 

يضع حدا لحلمه.

■ متى بدأت هذه النشاطات وكيف؟
اتبعه  الذي  للمنهج  االساس  الفكرة   □
 ،1981 عام  وضعتها  العمل  ورش  يف 
يف  املاجستري  رسالة  يف  طرحته  ان  سبق 
فرنسا. بعد عوديت اىل لبنان بدأت تطبيق 
ان  اىل  املمثلني،  اعداد  يف  الفكرة  هذه 
يف  النفس  علم  قسم  رئيسة  شاهدتني 
اثناء  يف  كسباريان  نورا  اللبنانية  الجامعة 
"الرتبية  عنوان  تحت  املمثلني  مع  عميل 
هذه  تدريس  عيّل  فعرضت  االبداعية"، 
الجامعة  يف  النفس  علم  لطالب  املادة 
فكرة  عليها  طرحت  لكنني  اللبنانية. 
اخرى، هي العمل مع  هؤالء الطالب من 
دون كتاب وال طاولة وال ورقة وال حتى 
قلم. هكذا كانت البداية عام 1988، وقد 
"دينامية  عنوان  معهم  نشاطي  حمل 
بدأ  بالذات  املرحلة  هذه  من  الجامعة". 
املسار التطويري ملنهجي الذي كان هدفه 
عملهام  الن  النفيس  واملعالج  املمثل 
الكتب  حفظ  اىل  ال  ابداع،  اىل  حاجة  يف 

العلمية. واملواد 

■ من هم طالبك اليوم؟
من  النشاطات.  لهذه  محددا  عمر  ال   □

ويحققون  فيها  االطفال  يشارك  ان  املمكن 
والشباب،  لديهم.  االبداعية  بتعزيز  النجاح 
العلمية،  اختصاصاتهم  اختالف  عىل  طبعا، 
واملعالجون النفسيون واملتقاعدون واملسنون، 

خصوصا من يعيشون يف دور العجزة.

■ اين تقام هذه النشاطات؟
اىل  التحية  اقدم  ليك  مناسبة  هذه   □
مؤسسة آمنت بها وما زلت مؤمنا بها، هي 
يل  ابوابها  فتحت  فقد  اللبنانية.  الجامعة 
ابدأ  يك  املايض  القرن  مثانينات  مطلع  منذ 
ورش عمل مع طالبها، وها انا اليوم اواصل 
نشاطي يف معهد الفنون الجميلة، لكن مع 

طالب علم النفس.

االطار  خارج  عمل  ورش  اقمت  هل   ■
الجامعي؟

الجامعة  طالب  مع  العمل  قبل  ما   □
يف  نشاطات  لدي  كانت  اللبنانية 
محرتفات عدة يف لبنان وخارجه، تحديدا 
هذه  العمل  ورش  ضمن  من  االردن.  يف 
العنفيني  ناشطني  مع  نشاط  لدي  كان 
بدورهم  وهم  الالعنف،  عىل  لتدريبهم 
البتكار  اخرين  اشخاص  مع  سيعملون 

انشطة مامثلة.

هذه  هل  مقلقة.  اسئلة  الشباب  لدى   ■
املسألة مطروحة يف عملك معهم؟ ما دورك 

يف هذا املجال؟
تجاه  كانت  ان  املسؤولية،  هذه  عن   □
القيام  علينا  وما  الوطن  تجاه  ام  الشباب 
االولوية،  حيث  من  مسألة  اهم  يف  به 
وطنا،  اعطيكم  تربية  وزارة  اعطوين  اقول 
تطبق.  قوانني  لديها  تربية  وزارة  واعني 
ايضا.  موجودة  والقوانني  موجودة  الوزارة 
لذا اسأل من هو املعلم يف املدرسة اليوم، 
الذين  فيها  املتعلمني  نسبة  تصل  وكم 
عليهم  يسهر  ومن  تربوية،  رؤية  ميتلكون 

الرؤية؟  هذه  ثقل  يتحملوا  ان  اجل  من 
اجل  من  هي  تربية  وزارة  اىل  حاجتنا 
املدرسة  الن  منهجية جديدة،  العمل عىل 
من  لننتقل  تنتهي  ان  يجب  التقليدية 
بعدها اىل املدرسة االبداعية، حينها تكون 
دورها.  تلعب  بدأت  قد  الرتبية  وزارة 
واين  الثقايف،  الشأن  املسألة  هذه  يواكب 
وابنائنا؟  شبابنا  ثقافة  هي  ما  منه،  نحن 
يف  املوجودة  الخفية  الرتبية  اىل  هنا  اعود 
قاموس  اىل  مفرداتها  تدخل  التي  املجتمع 
االهل  بتناقض  احتكاكهم  بعد  االوالد 
يطلبونه  وما  البيت  يف  يقولونه  ما  بني 
انفسهم  مع  يترصفونه  وما  ابنائهم،  من 
الشارع  اىل  الولد  يلجأ  هنا  املجتمع.  ومع 
فيستمع اىل ما يقال فيه، وطبعا، لن يخرب 
احدا مبا سمعه او رآه او ما  بدأ يعيشه. 
الخفية  الرتبية  منبع  هي  االمكنة  هذه 
والفيديو  التلفزيون  بعدها،  من  ليأيت، 
علام  والسينام.  التلفزيونية  واملسلسالت 
امليديا  نرشها  تتوىل  الخفية  الرتبية  ان 
السينام  اما  االجتامعي.  التواصل  ووسائل 
غسل  ابرزها  من  مختلفة،  فادوارها 
اىل  لجأوا  حني  اليهود  فعل  كام  االدمغة 
البيانو"  "عازف  هو  سيناميئ  فيلم  اعداد 
املانيا  من  بالتعويضات  مطالبتهم  قبل  ما 
حيث القوا تعاطفا كبريا مع قضيتهم بعد 

عرض هذا الفيلم.

جيل  مع  اخرى  مهامت  هناك  هل   ■
الشباب وحول اي مواضيع؟

شابا   167 مع  عمل  ورش  قريبا  سابدأ   □
محورها  املاجستري،  حملة  من  وشابة 

التعرف اىل تقنيات "منهج داود".

■ مع كم مجموعة تعمل حاليا؟
متنوعة  مجموعات  مع  سنويا  اعمل   □
يصل عدد افرادها كل سنة اىل 100 شخص 

تقريبا.

■ ما هو الهدف االساس الذي تضعه لكل 
ورشة عمل، خصوصا مع الشباب؟

معهم  والعمل  عقولهم  تدريب  هديف   □
بغية اخراجهم من طقوس التلقي املقدس.

العميد السابق ملعهد الفنون الجميلة يف الجامعة اللبنانية الربوفسور جان داود.

الفكرة االساس 
في منهجي هي البحث عن 

الطفل املبدع في االنسان 

ال عمر محددا لهذه 
النشاطات وقد يحقق 
االطفال ابداعات فيها
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التغذية

واالختصاصيون  التغذية  خرباء  ينصح 
االلياف  التي تحتوي عىل  بتناول االطعمة 
كونها تؤدي وظائف مهمة وجيدة للصحة، 
تكون  التي  الغذائية  االلياف  ان  السيام 
والخرضوات  الفاكهة  يف  موجودة  اساسا 
والحبوب الكاملة والبقوليات، لديها قدرة 
يف  او  املعوي  االمساك  من  الوقاية  عىل 
عدا  اعراضه.  من  التخفيف  االدىن  الحد 
اخرى،  صحية  فوائد  ايضا  توفر  انها  عن 
مثل املساعدة يف الحفاظ عىل وزن صحي، 
السكري  مبرض  االصابة  نسبة  وخفض 

وامراض القلب.
توفر  التي  اللذيذة  االطعمة  اختيار 
اكتشاف  يجب  وهنا  صعبا،  ليس  االلياف 
اليها،  تحتاج  التي  الغذائية  االلياف  كمية 
وكيفية  عليها،  تحتوي  التي  واملأكوالت 
اضافتها اىل الوجبات الرئيسية او الوجبات 

الخفيفة.

ما هي االلياف الغذائية؟
من  اجزاء  الغذائية  االلياف  تتضمن 
االطعمة النباتية التي ال يستطيع الجسم 
الطعام  مكونات  بخالف  امتصاصها، 
او  والربوتينات  الدهون  مثل  االخرى، 
الجسم،  ميتصها  التي  الكربوهيدرات 
من  بدال  االلياف.  هضم  يتم  ال  لذلك 
واالمعاء  املعدة  يف  االلياف  متر  ذلك، 

والقولون اىل خارج الجسم.
يتم تصنيف االلياف عادة عىل انها قابلة 
غري  او  املاء،  يف  تذوب  والتي  للذوبان، 

التخفيف  يف  يساعد  االلياف  من  كبرية 
والحقن  بـ"البواسري"  االصابة  خطر  من 

الصغرية يف القولون. 
الكوليسرتول  مستويات  نسبة  تدين   •
مستويات  خفض  طريق  من  الدم،  يف 
او  الكثافة،  املنخفض  الدهني  الربوتني 
السيئة، خصوصا  الكوليسرتول  مستويات 
للذوبان  القابلة  االلياف  تناول  عند 
وبذور  والشوفان  الفول  يف  املوجودة 
ان  ايضا  الدراسات  واظهرت  الكتان. 
لها  يكون  قد  بااللياف  الغنية  االطعمة 
الدم  ضغط  خفض  عىل  اخرى  فوائد 

وااللتهابات يف القلب.
التحكم  عىل  االلياف  تناول  يساعد   •
مبستويات السكر يف الدم. ميكن لاللياف 
تبطئ  ان   - للذوبان  القابلة  خصوصا   -
السكري،  مرىض  عند  السكر  امتصاص 
السكر  مستويات  تحسني  عىل  وتساعد 
صحي  غذايئ  نظام  اتباع  ان  الدم.  يف 
يشتمل عىل االلياف غري القابلة للذوبان 
بالنوع  االصابة  خطر  من  ايضا  يقلل  قد 

الثاين من داء السكري.
وزن  تحقيق  يف  االلياف  تناول  يساعد   •
صحي، وتشعرك االطعمة الغنية بااللياف 
املنخفضة  االطعمة  من  اكرث  بالشبع 
اقل  تأكل  ان  املفضل  من  لذا  االلياف، 
تحتوي  كام  اطول.  لفرتة  بالشبع  وتشعر 
سعرات  عىل  بااللياف  الغنية  االطعمة 

حرارية اقل لكمية الطعام نفسها.
•  الوقاية من رسطان القولون. 

كم يحتاج الجسم من االلياف؟
خالل  تناولها  يجب  التي  االلياف  كمية 

اليوم:
•  للذكور البالغني: 38 غراما. 
•  لالناث البالغات: 25 غراما. 

تتميز االطعمة التي يتناولها االنسان عن بعض املأكوالت االخرى بامور كثرية تبعا 
حرارية،  سعرات  طبيعية،  فيتامينات  من  تحتوي  ما  اىل  بالنسبة  نوع  كل  لرتكيبة 
عن  سنتحدث  موضوعنا  يف  لكن  املركبات.  من  الكثري  وغريها  الياف  او  بروتينات 

االلياف املوجودة يف بعض االطعمة، ومدى تأثريها عىل النظام الغذايئ لالنسان

قابلة للذوبان، وتلك التي ال تذوب.
• االلياف القابلة للذوبان: هذا النوع من 
االلياف يذوب يف املاء، وهو يساعد عىل 
الدم،  يف  الكوليسرتول  مستويات  خفض 
القابلة  االلياف  عىل  الحصول  وميكن 
للذوبان يف الشوفان والبازيال والفاصوليا 

والتفاح والحمضيات والجزر.
- االلياف غري القابلة للذوبان: هذا النوع 
من االلياف يعزز حركة الجهاز الهضمي، 
الذين  الولئك  مفيدا  يكون  ان  لذا ميكن 
يعانون من االمساك. يعترب دقيق القمح 
الكامل ونخالة القمح واملكرسات والفول 
والفاصوليا  القرنبيط  مثل  والخرضوات، 
الخرضاء والبطاطا، مصادر جيدة لاللياف 

غري القابلة للذوبان.
مثل  النباتية،  االغذية  معظم  تحتوي 
االلياف  عىل  والفاصوليا  الشوفان  دقيق 
للذوبان.  القابلة  وغري  للذوبان  القابلة 
وعىل الرغم من ذلك، فان كمية كل نوع 
املتنوعة.  النباتية  االطعمة  يف  تختلف 
فائدة  اكرب  الحصول عىل  اجل  لذا، ومن 
واسعة  مجموعة  بتناول  ينصح  صحية، 

ومتنوعة من االطعمة الغنية بااللياف.

فوائد االلياف
نسبة  عىل  يحتوي  غذايئ  نظام  اتباع  ان 
ميكن  عدة  فوائد  له  االلياف،  من  عالية 

تلخيصها يف االيت:
• املساعدة يف الحفاظ عىل امعاء سليمة، 
الذي يحتوي عىل كمية  الغذايئ  فالنظام 

ناتالي غّرة
دائرة الشؤون الصحية

أطعمتها تؤدي وظائف مهّمة... لكن حذار اإلفراط
األلياف الغذائّية ضرورية لنظام صّحي

الخيارات االفضل من االلياف
يستهلكها  التي  االلياف  كمية  كانت  اذا 
االنسان يوميا غري كافية، ينصح اختصاصيو 
اعتامد  الكمية من طريق  بزيادة  التغذية 

التالية: الخيارات 
•  منتجات الحبوب الكاملة.

•  الفاكهة.
•  الخرضوات.

•  الفول والبازيال وغريها من البقوليات.
•  املكرسات والبذور.

كام ينصح االختصاصيون بتجنب االطعمة 
والخرضوات  الفاكهة  مثل  املصنعة، 

الخبز  اللب،  من  الخالية  العصائر  املعلبة، 
الكاملة،  غري  والحبوب  املعكرونة  االبيض، 

بسبب عدم احتوائها عىل االلياف. 

نصائح لالستفادة من اضافة االلياف 
اىل وجبات الطعام

مثل  الكاملة  الحبوب  اضافة  ميكن   •
النها  اليومية،  الفطور  وجبة  اىل  الشوفان 
 5 من  اكرث  عىل  وتحتوي  بااللياف  غنية 

غرامات. 
الكاملة:  الحبوب  استهالك  اىل  التحول    •
اختيار الخبز الذي يدرج القمح الكامل او 
الكاملة  الحبوب  او  الكامل  القمح  دقيق 
"امللصق"،  عىل  اول  كعنرص  االخرى، 
من  االقل  عىل  غرامني  عىل  ويحتوي 

الغذائية.  االلياف 
الفاصوليا  تشكل  البقوليات:  استهالك   •
والبازيال والعدس مصادر ممتازة لاللياف. 
يجب اضافة الفاصوليا اىل الحساء املعلب 

او السلطة الخرضاء.
الفاكهة  من  اكرث  او  حصص   5 تناول   •
النها  النهار  ساعات  خالل  والخرضوات 

غنية بااللياف والفيتامينات واملعادن. 
الفاكهة  من  الخفيفة  الوجبات  تناول   •
والذرة  النيئة  والخرضوات  الطازجة 
فهي  الكاملة،  واملقرمشات  الدسم  القليلة 
استهالك  ان  كام  جيدة.  خيارات  كلها 
املجففة  الفاكهة  او  املكرسات  من  القليل 
هي ايضا وجبة خفيفة صحية تحتوي عىل 
كمية كبرية من االلياف، لكن يجب التنبه 
اىل ان املكرسات والفاكهة املجففة تحتوي 

عىل سعرات حرارية مرتفعة.
ان االطعمة الغنية بااللياف مفيدة للصحة، 
يف  االلياف  من  كبرية  كمية  استهالك  لكن 
االمعاء  غازات  يعزز  ان  ميكن  قصري  وقت 
ينصح  لذا  والتشنج،  البطن  يف  والنفخة 
الخاص  الغذايئ  النظام  يف  االلياف  بزيادة 
اسابيع  مدى  وعىل  تدريجا  شخص  بكل 
الطبيعية  للبكترييا  يسمح  وهذا  عدة. 
مع  بالتكيف  الهضمي  الجهاز  يف  املوجودة 
كميات  رشب  اىل  طبعا  باالضافة  التغيري، 

اضافية من املياه.
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رياضة

نجحت لجنة املنتخبات الوطنية يف االتحاد اللبناين لكرة السلة برئاسة اكرم حلبي يف 
تحييد املنتخب الوطني عن املشاكل والخالفات واالنقسامات التي تعصف باللجنة 
االدارية التحاد اللعبة، ووفرت له كل الظروف لتحقيق انتصارين مستحقني عىل 
املنتخبني االردين والسوري يف املرحلة الثالثة من التصفيات االسيوية – االوقيانية، 

املؤهلة اىل كأس العامل يف الصني 

من  الرابعة  املرحلة  يف  املنتخب  تنتظر 
وقوية يف صيف  مواجهات صعبة  التصفيات 
من  كال  تضم  مجموعة  ضمن  املقبل،  العام 
واالردن  والصني  الجنوبية  وكوريا  نيوزيلندا 
املنتخب  يدخل  ان  املرجح  من  وسوريا. 
برنامج  يف  املقبل  آب  منتصف  من  اعتبارا 
يف  الصني  امام  االوىل  املواجهة  قبل  اعدادي 
ايلول املقبل. يحتاج لبنان اىل انتصارين عىل 
ارضه من ثالث مباريات يك يضمن وصوله اىل 

املسابقة العاملية.
للمنتخب  الفني  املدير  التقت  العام"  "االمن 
معه  وتناولت  سابا،  باتريك  الوطني  املدرب 
حارض املنتخب ومستقبله وحظوظه يف بلوغ 

 املدير الفني للمنتخب الوطني املدرب باتريك سابا.

مسابقة كأس العامل للمرة الرابعة يف تاريخه.
الوطني  املنتخب  مستوى  تقّيم  كيف   ■

عموما؟
□ جيد جدا عىل اكرث من صعيد. ابرز ما ميلكه 
خارج  الالعبني  بني  الحلوة  الروح  املنتخب 
بينهم  وااللفة  داخله،  القتالية  والروح  اللعبة 
وبني الجهاز الفني التي انعكست ايجابا عىل 
الجهازين  اعضاء  لدى  ارتياحا  واعطت  االداء 

الفني واالداري.

الدور  يف  االردين  املنتخب  عىل  الفوز  هل   ■
االوقيانية   - االسيوية  التصفيات  من  الثالث 

بفارق نقطة واحدة كان مقنعا؟

□ قبل الحديث عن فوز مقنع او غري مقنع، 
يجب البحث يف الظروف التي سبقت املباراة 
خصوصا اصابة وائل عرقجي الذي يعترب من 
العربية فقط  الدول  ليس يف  املوزعني  افضل 
ركزت  التي  والحملة  االسيوية،  القارة  يف  بل 
والتي  نقاط   4 بفارق  الفوز  وجوب  عىل 
كان  الفوز  الضغط.  تحت  الالعبني  وضعت 
كانت  التي  السلبية  االنتقادات  رغم  مقنعا 
شخصية اكرث منها فنية، وال تستند اىل وقائع 

علمية يف كرة السلة.

اربع  بفارق  للفوز  ينقصنا  كان  الذي  ما   ■
نقاط او اكرث؟

"ريباوند"،  املرتدة  الكرات  عىل  السيطرة   □
احمد  مثل  عمالق  العب  بوجود  خصوصا 
تشكيلة  يف  موجودا  يكن  مل  الذي  الدويري 
عامن  يف  الذهاب  مباراة  يف  االردين  املنتخب 
والتي خرسناها بفارق اربع نقاط. افتقدنا يف 
العبني  مواجهة  يف  الطول  عامل  اىل  املنتخب 
مقابل  يف  مرت(  و2.8   2.13( عاملقة  اردنيني 
اللبناين بهامات ال تتجاوز  العبني يف املنتخب 

2.5 مرت. 

■ هل قام املجنس االمرييك سام يونغ بدوره 
املنتخب  مع  اليه  اوكلت  التي  املهمة  ونفذ 

الوطني؟
انه  من  الرغم  عىل  موفقا  يكن  مل  يونغ   □
بذل جهدا وحاول ان يكون جيدا. عانينا من 
انتهاء  منذ  بالتشكيلة  لحقت  التي  التغيريات 
املرحلة االوىل من التصفيات والتي مل تقترص 
عىل الالعبني املحليني، بل طاولت ايضا الالعب 
املجنس، يف مقابل استقرار شامل يف املنتخب 
االردين. املنتخب اللبناين بّدل الالعب املجنس 
الثانية والثالثة وادخل تعديالت  يف املرحلتني 
يف التشكيلة املحلية، فغاب العبون مثل عيل 
حيدر بسبب االصابة، وانضم آخرون مثل اييل 

مقال
مونديال روسيا: 

الواقعية غلبت املتعة
حفرت فرنسا النجمة الثانية عىل قميصها، وصاح الديك من الساحة الحمراء معلنا فوز فرنسا 

بلقب كأس العامل بعد غياب دام 20 عاما. 
كادت النسخة 21 للمونديال ان تخرج عن املألوف مع املنتخب الكروايت الذي كان قريبا من 
النجمة االوىل. منتخبات كبرية خرجت من الدور االول، واخرى سقطت يف االدوار الحاسمة. 
ال شك يف ان املنتخب الفرنيس البطل ميلك نخبة من الالعبني املميزين، حتى ان البعض 
يعتربهم االفضل يف مراكزهم، مقارنة بالعبي املنتخبات االخرى. لكن اداء املنتخب الفرنيس 
مل يعكس حقيقة مستوى هؤالء الالعبني الذين كانوا ملزمني تطبيق خطة مدربهم ديدييه 
ديشان الذي عكس صورته كالعب وسط مدافع، والذي اعتاد عليها ايام املدرب السابق امييه 
جاكيه، والتي ارتكزت يف املباريات السبع التي خاضها "الديوك" عىل امرين اساسيني: التنظيم 

الدفاعي وعدم االندفاع الهجومي، والهجامت املرتدة الرسيعة واستغالل اخطاء الخصم.
صحيح ان املنتخب الفرنيس مل يقدم كرة قدم ممتعة، لكنه احرز اللقب. قلة ستتذكر االداء 
واملتعة اكرث من النتيجة؟ اليس يف مفهوم كرة القدم الحديثة ان النتيجة هي االساس وكل 

االمور االخرى ثانوية؟ ولو جاءت عىل حساب املتعة واملهارات!
سقوط اسلوب "التييك تاكا" يف مونديال روسيا، الذي اوجده املدرب الهولندي رينوس ميغلز 
يف سبعينات القرن املايض، وطوره االسطورة الهولندية يوهان كرويف قبل ان يفرض سيطرته 
عىل الكرة االوروبية مع املدرب االسباين بيب غوارديوال. مل يكن مفاجئا، ال بل كان متوقعا 
بعد الذي شاهدناه يف بطولة كأس االمم االوروبية عام 2016، وتحديدا التنظيم الدفاعي 
الذي اعتمدته املنتخبات املشاركة يف البطولة والذي شكل العامل البارز لفوز الربتغال يف 
املنتخبات بفعاليته. ترسخ بذلك  اقتناعا لدى مدريب  البطولة عىل حساب فرنسا، ما وّلد 

املفهوم الدفاعي، وبرز بوضوح يف مونديال روسيا.
صحيح ان املنتخب الفائز بكأس العامل عليه ان يخوض 7 مباريات فقط. لكن يا لها من 7 
مباريات! يف بطولة يقدم فيها كل العب كل ما عنده، تصبح االمور صعبة اىل حد بعيد، 
وتحول تفاصيل بسيطة بني منتخب وآخر، ما يصعب املهمة عىل اي نجم طامٍح اىل حمل 

كأس العامل اىل بالده. 
يف مونديال روسيا سقطت هيبة املنتخبات الكربى امام القوة الجسدية والتنظيم الدفاعي 
واللياقة البدنية، وسقطت مقولة النجم االوحد القادر عىل قيادة منتخب بالده اىل اللقب 
ملصلحة اللعب الجامعي. فشلت منتخبات كبرية يف تحقيق الفوز بنتيجة كبرية عىل منتخبات 

اضعف منها، وعانت يف الوصول اىل املرمى وهز الشباك. 
نجوم  تألق  وعىل  االستحواذ  فلسفة  عىل  الدفاعية  املنظومة  انترصت  روسيا  مونديال  يف 
الهجوم، فلم يتمكن نيامر "املمثل" من قيادة منتخب السليساو اىل اللقب السادس، بل كان 
عالة عىل فريقه. كام فشل ليونيل مييس الكابنت واملدرب يف الحؤول دون خروج منتخب 
التانغو من الدور الثاين. كذلك عجز كريستيانو رونالدو عن حفر اول نجمة عىل قميص ابطال 
اوروبا. الرقابة الفردية التي فرضت عىل املهاجمني اعاقت قدرتهم عىل االخرتاق والوصول 
اىل املرمى، فلم يجد هؤالء حال اال من طريق الكرات الثابتة او التسديدات البعيدة املدى. 
هداف البطولة االنكليزي هاري كاين سجل 3 من اصل اهدافه الستة من خالل رضبات 
الجزاء، االمر الذي يؤكد الصعوبة التي واجهها املهاجمون يف تخطي خطوط الدفاع املحكمة 

للمنتخبات.
يف مونديال روسيا تغري مفهوم كرة القدم من املهارة واملتعة اىل الواقعية. فهل نحن امام 

مرحلة جديدة لكرة القدم؟ 

نمر جبر

ثم  رستم،  واييل  حديديان  وجريار  شمعون 
ميغيل مارتينيز ودانيال فارس ورودريغ عقل 
رغم االصابة، وهذا امر صحي ويصب ملصلحة 

املنتخب يف املستقبل.

■ هل وجود الالعب السوداين اتر ماجوك بدال 
من االمرييك سام يونغ مع املنتخب اللبناين يف 

املباراة امام االردن كان ليغري يف النتيجة؟
الدفاعية  الناحية  من  خصوصا  طبعا،   □
والتقاط الكرات املرتدة "ريباوند". حتام كان 
وجوده قد حرم املنتخب االردين من الحصول 
من  مكنته  هجومية  مرتدة  كرة   25 عىل 
اللبناين،  املنتخب  سلة  يف  نقطة   28 تسجيل 
تتاح  كانت  التي  الثانية  الفرصة  بسبب 
لالعبيه. ويا لالسف حاولنا كثريا مع ماجوك، 
يف  يلعب  الذي  الصيني  الفريق  ادارة  لكن 
بقيمة عالية، رفضت  صفوفه يف مقابل عقد 
الجهود  رغم  باملنتخب  االلتحاق  له  السامح 
املنتخبات  لجنة  رئيس  بذلها  التي  الجبارة 

الوطنية اكرم حلبي.

■ البعض انتقد خيارك للتشكيلة التي خضت 
بها املباراة امام املنتخب االردين وعىل طريقة 

ادارتك ملجرياتها؟
□ هذا رأيهم. لن ادخل يف التفاصيل. ينتقدوننا 
لو  حصل  كان  فامذا  املباراة،  يف  فوزنا  رغم 
خرسناها؟ انا مقتنع مبا قمت به واذا اعيدت 
املباراة اكرر ما قمت به. لقد تحول مجتمع 
كرة السلة كله اىل مدربني ومنظرين. املنتخب 
االولني  الشوطني  يف  نقطة   30 سجل  االردين 
امللعب،  ارض  عىل  الدويري  احمد  بوجود 
بفارق  تقدمنا  التشكيلة  خارج  كان  وعندما 
10 نقاط وبنتيجة 24 - 14. املؤسف واملحزن 
االردن  يف  صدرت  التي  االيجابية  االصداء  ان 
عن املنتخب اللبناين افضل بكثري من االصداء 

السلبية التي صدرت يف لبنان.

■ مثة من اعترب ان ارشاك الالعب امري سعود 
عىل  االعتامد  وعدم  خطأ،  املوزع  مركز  يف 
ميغيل مارتينيز وجاد خليل يف شكل اكرب اثر 

nemer.jabre66@yahoo.comسلبا عىل الفريق، ما ردك؟

املدّرب الوطني ملنتخب لبنان في كرة السلة:
حظوظنا في املشاركة في كأس العالم ليست قليلة



108109
عدد 59 - آب 2018عدد 59 - آب 2018

□ امري سعود قدم اكرث من املطلوب وقدم 
اداء يفوق ويضاهي افضل املوزعني، سجل 18 
نقطة ومرر 6 متريرات حاسمة. كنا يف حاجة 
اىل الالعب يف هذا املركز قادر عىل التسجيل 
من دون ان ننىس افتقادنا اىل وائل عرقجي. 
كنا  املوزع،  مركز  يف  امري  دون  من  لعبنا  لو 
خرسنا جهود جان عبد النور او سام يونغ يف 
مركز الجناح وخرسنا جهود مسدد ناجح مثل 

امري سعود.

او  رستم  الييل  اكرب  فرصة  تعط  مل  ملاذا   ■
دانيال فارس؟

□ يجب ان اعرتف انني مل اعط فارس حقه 
كامال خصوصا يف الدقائق االخرية من املباراة، 
ولكننا حققنا االهم وخرجنا من املباراة بفوز 
مثني امام منتخب اردين يعيش استقرارا اداريا 
اىل رستم مل  بالنسبة  منذ فرتة طويلة.  وفنيا 
اكن قادرا عىل اعطائه دورا دفاعيا اكرب ألن 
مع  كامال  بواجبه  يقوم  كان  النور  عبد  جان 
 11 سوى  يسجل  مل  الذي  تاكر  دار  االمرييك 
الذهاب(،  مباراة  نقطة يف   31 نقطة )سجل 
ومل نكن قادرين عىل ارشاك عبد النور ورستم 
الكرات  يف  يونغ  سام  اىل  حاجة  يف  كنا  الننا 

املرتدة "ريباوند".

■ اين تفوق علينا املنتخب االردين، وملاذا؟
يعيشه  كان  الذي  الفني  االستقرار  يف   □
يف  ظهر  والذي  سنة،  من  اكرث  منذ  املنتخب 
الالعبني، ثم  الكبريين بني  التجانس والتفاهم 
يف عامل الطول الذي ظهر جليا يف االحصاءات 
يف  اال  علينا  يتفوقوا  مل  اذ  للمباراة،  النهائية 
نحن  بينام  فقط  هجوميا  املرتدة  الكرات 

تفوقنا وسيطرنا يف بقية املجاالت االخرى.

الدويري  احمد  الالعب  مشاركة  هل   ■
املحرتف يف الدوري الرتيك مع فريق فرنبخشه 

كانت مفاجئة لك وللجهاز الفني؟
خالل  من  تفاصيلها  بادق  نتابعها  كنا   □
الذي  للكشاف جاد مبارك  الدقيقة  املالحقة 
ايام  خمسة  قبل  تركيا  مغادرته  اكتشف 
ان  التأكد  من  نتمكن  مل  لكننا  املباراة،  من 

منتخب  مع  رسمي  بشكل  التحق  الدويري 
االردن اال قبل ثالثة ايام من موعد املباراة. 
مبنتخب  التحاقه  عن  الرسمي  االعالن  بعد 
تنفيذها  املمكن  الخطط  كل  درسنا  بالده، 
الربعني  يف  خطورته  من  الحد  من  ومتكنا 
بسبب  حيدر  عيل  خروج  مع  لكن  االولني. 
باالخطاء  تابت  شارل  ثم  اخطاء   4 ارتكابه 

الـ5، تأثرنا دفاعيا.

االردين،  املنتخب  اىل  الدويري  اضاف  ماذا   ■
واين ازعج املنتخب اللبناين؟

□ من الطبيعي انه رفع من معنويات زمالئه 
يف املنتخب، لكن من املؤكد انه مل يؤثر معنويا 
عىل العبينا الذين اعتادوا عىل التعامل مع هذا 
النوع من الالعبني. عىل الرغم من كل ذلك، ال 
ميكننا ان نخفي تأثريه الفني تحت السلة رغم 

الجهود التي بذلت للحد من فعاليته.

■ هل صّعب حلول املنتخب يف مركز الوصيف 
مهمة التأهل اىل كأس العامل املقررة يف الصني 

العام املقبل؟
□ مركز الوصيف مل يبدل يف مشوارنا اىل الصني 
يف يشء. فالنقاط التي حققناها سنحملها اىل 
ان  للتذكري،  التصفيات.  من  الرابعة  املرحلة 
املنتخب اللبناين نال لقب افضل فريق منظم 
التي  مجموعته  يف  الستة  الفرق  بني  دفاعيا 
تضم كال من نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، الصني، 

االردن وسوريا.

■ ما هي حظوظنا لبلوغ كأس العامل ومن هو 
املنتخب الذي يزعجك اكرث يف املجموعة؟

قليلة  غري  وحظوظنا  كبرية  فرصة  لدينا   □
بوجود جمهور داعم للمنتخب. علينا ان نتذكر 
اننا سنخوص ثالث مباريات عىل ارضنا وامام 
جمهورنا، ولدينا امل كبري يف الفوز فيها كلها. 
ايلول  قبل  متكاملة  كاملة  خطة  اىل  نحتاج 
املقبل موعد مباراتنا مع املنتخب الصيني عىل 

ارضنا ثم امام نيوزيلندا عىل ارضها.

للمرحلة  للتحضري  واضح  برنامج  من  هل   ■
املقبلة من التصفيات؟

يف  االنخراط  المكان  نهايئ  غري  تصور  مثة   □
معسكر تدريبي داخيل يسبق معسكر خارجي 
اوروبية.  دولة  يف  يكون  ان  املفرتض  ومن 
مع احتامل املشاركة يف دورة دولية ودية يف 

بريوت تسبق املباراة امام الصني.

■ كمدير فني للمنتخب الوطني ما هو موقفك 
من عدد الالعبني االجانب؟ وهل تؤيد وجود 

العبني اجنبيني او ثالثة عىل ارض امللعب؟
□ اذا كان عدد الفرق املشاركة يف الدوري اقل 
االجانب  الالعبني  عدد  خفض  يجب   10 من 
اذا  اما  اثنني.  اىل  امللعب من ثالثة  عىل ارض 
االفضل  فمن   10 من  اكرث  الفرق  عدد  كان 
االبقاء عىل ثالثة العبني اجانب رشط تحديد 

وقت ملشاركتهم يف املباراة. 

■ كيف تطمح اىل ان يكون برنامج الدوري يف 
املوسم املقبل؟

يف  اعتمد  الذي  النظام  تغيري  يجب  بداية   □
املوسم املايض، علام ان طبيعة النظام الجديد 
تتوقف عىل عدد الفرق املشاركة. يف حال كان 
النظام الذي  العدد ال يتجاوز 8 اندية، ادعم 
يتضمن مرحلتي الذهاب واالياب، ثم االنتقال 
الربع  الدور  الحاسمة،  االدوار  اىل  مبارشة 
النهايئ  النصف  الدور  ثم  "الفاينال 8"  النهايئ 
ان  النهايئ عىل  الدور  "الفاينال 4" وصوال اىل 
يتأهل الفريق الذي يفوز باربع مباريات من 

سبع بدءا من "الفاينال 8".
ن. ج

رياضة

الفوز على االردن 
كان مقنعا رغم االنتقادات 

الشخصية

افتقدنا الى عامل 
الطول في مواجهة العبني 

اردنيني عمالقة



110111
عدد 59 - آب 2018عدد 59 - آب 2018

رياضة

اكرث من 10 االف سنة، من خالل رسوم  قبل  الحجري،  العرص  السباحة يف  عرفت 
ظهرت داخل كهوف جنوب غرب مرص القدمية. ورد ذكرها يف غلغامش وااللياذة 
واالوديسة عام 2000 قبل امليالد، ثم يف الكتاب املقدس. عام 1538 اصدر الربوفسور 

االملاين نيكوالس فينامن اول كتاب عنها 

االثار  عىل  والنقوش  التنقيبات  تشري 
االثار  جدران  عىل  والرسوم  البابلية 
السباحة  عرف  االنسان  ان  اىل  االشورية، 
ان  االرض. كام  بدايات وجوده عىل  منذ 
النقوش عىل جدران حصان طروادة قبل 
املوجودة يف  والرسوم  االف سنة،  خمسة 
مشاهد  تصور  اليونان،  يف  القديم  املعبد 
حقبة  يف  املاء  تحت  والغطس  للسباحة 

تعود اىل اكرث من 2500 سنة.
اسباب كثرية دفعت االنسان اىل السباحة، 
او  املفرتسة،  الحيوانات  من  الهرب  منها 
من الكوارث الطبيعية كالزالزل والرباكني، 
او الغراض الصيد والتسلية. وهي تعد من 
التي  االوىل  البدنية  الرياضية  النشاطات 
الرافدين  وادي  يف  سواء  االنسان،  زاولها 
ام يف وادي النيل او يف العصور الرومانية. 
ايام  الحروب  يف  استخدمت  انها  كام 
املرصيني القدامى، حيث ان هناك نقوشا 
االنهر  يعربون  وهم  الجنود  فيها  يظهر 
بطرق مختلفة من السباحة، او عىل جلود 
عن  فضال  بالهواء،  املنفوخة  الحيوانات 
انها كانت احدى وسائل العيش يف العامل 
من  القريبة  املناطق  العريب وخصوصا يف 
العريب،  والخليج  االحمر  البحر  سواحل 
حيث كانت تجارة اللؤلؤ واملحار سائدة، 
عمق  اىل  يغطسون  فيها  العاملون  وكان 

البحر للحصول عىل تلك الرثوات.
لعبة  اىل  السباحة  تحولت   1800 عام 
اوروبا،  قارة  بلدان  غالبية  يف  رياضية 
رواجا  االكرث  الصدر  سباحة  وكانت 
حامم  اول  افتتح   1828 عام  وانتشارا. 

االمني العام لالتحاد اللبناين للسباحة فريد ايب رعد.

نمر جبر

العاصمة  يف  للعموم  الداخلية  للسباحة 
جورج".  "سانت  باسم  لندن  الربيطانية 
ابرز  اىل  السباحة  تحولت  عامني  بعد 

نشاط  ترفيهي يف انكلرتا.
شهرتها  املائية  الرياضة  هذه  اكتسبت 
عندما   1837 عام  انكلرتا  يف  الواسعة 
للسباحة  الوطنية  الجمعية  قامت 
يف  العادية  للسباحة  مسابقات  بتنظيم 
عام  املدينة.  يف  اصطناعية  حاممات   6
1844 ساهمت مشاركة سباحني امريكيني 
انتشار  يف  اللندنية  السباحة  مسابقة  يف 
اعتربت   1880 عام  العامل.  يف  اللعبة 
اهمية  االكرث  الرتفيهي  النشاط  السباحة 
لوجود هيئة حكم وطنية وجمعية هواة 
اقليمي  ناد   300 من  واكرث  للسباحني 
تجربة  اول  اما  البالد.  انحاء  جميع  يف 
سباحة يف بحر املانش بني انكلرتا وفرنسا، 
 1875 عام  ويب  ماثيو  الكابنت  فسجلها 
كيلومرتا   34.21 مسافة  قطع  عندما 

بـ41.45 ساعة. 
كرت سبحة االتحادات املحلية يف البلدان 
بعد  فنظمت   ،1877 عام  منذ  االوروبية 
12 سنة اول مسابقة للهواة يف العاصمة 
من  سباحني  جمعت  فيينا  النمسوية 
بعد  االوروبية.  القارة  بلدان  مختلف 
اول  نظمت   ،1892 عام  سنوات،  ثالث 

بطولة سباحة للنساء يف اسكتلندا.
كلعبة  نفسها  فرض  يف  السباحة  نجحت 
اول  منذ  االوملبية  االلعاب  من  اساسية 
دورة عام 1896 التي اقيمت يف العاصمة 
للمرة  النساء  شاركت  اثينا.  اليونانية 

 1912 عام  الخامسة  النسخة  يف  االوىل 
الرياضات  باتت تعترب من  استوكهومل.  يف 
االوملبية  االلعاب  يف  شعبية  االكرث 
وتحتوي عىل ثاين اكرب عدد من السباقات 

بعد رياضة العاب القوى.
مل  االوملبياد،  من  االوىل  االربع  النسخ  يف 
تكن تقام منافسات السباحة يف االحواض 
املفتوحة،  املياه  يف  متارس  كانت  بل 
يف  االوىل  للمرة  االحواض  واستخدمت 
 1968 عام   1912. عام  استوكهومل  دورة 
اضيف سباق 800 مرت للسيدات، واعتبارا 
يف  املقبلة  االوملبية  االلعاب  دورة  من 
اليابان )طوكيو 2020( ستشارك السيدات 
اسوة  االوىل  للمرة  مرت   1500 سباق  يف 
بالرجال. كام اضيف منذ دورة بكني عام 
املفتوحة  املياه  يف  املاراثون  سباق   2008

الجنسني. لكال 
بعد 12 سنة عىل اول دورة اوملبية، عام 
للسباحة  العاملي  االتحاد  تأسس   ،1908

)فينا(.
للسباحة  اللبناين  االتحاد  يضم  محليا، 
الذي تشكل رسميا يف االول من حزيران 
وزير  عن  صادر  وخرب  علم  بقرار   1961
الرتبية والشباب والرياضة 31 ناديا )من 
ولجنته  العام(،  واالمن  الجيش  ضمنها 
االدارية مؤلفة من تسعة اعضاء. تعاقب 
لويس  من  كل  تأسيسه  منذ  رئاسته  عىل 
الدين،  علم  زياد  نحاس،  خليل  باز، 
وحاليا  عوكر  عصام  برجي،  مارسيل 

طبيب الجراحة التجميلية طوين نصار.
زهاء  الرسمية  سجالته  يف  االتحاد  يضم 
و280  ذكورا   420( وسباحة  سباح   700
العمرية  الفئات  مختلف  من  اناثا( 
مسجلني عىل كشوفات النوادي االتحادية، 
 25 لحوض  لبنان  بطولة  سنويا  وينظم 
سباقات   6 اخريا  االتحاد  )استحدث  مرتا 

الرسمية(،  البطولة  تسبق  تأهيلية 
وبطولة لبنان لحوض 50 مرتا، )استحدث 
لها االتحاد ايضا سباقني تأهيليني يسبقان 
البطولة الرسمية(، اىل بطولة كأس لبنان، 
وبطولة لبنان لكرة املاء التي تشارك فيها 
يف  املفتوحة  املياه  وبطولة  فرق،  خمسة 
البحر وتتضمن ثالثة سباقات من ضمنها 
عدد  عىل  يرشف  كام  االستقالل.  سباق 
من البطوالت الصيفية التي تنظمها نواد 

اتحادية.
االمني العام لالتحاد فريد ايب رعد، الذي 
 ،2008 عام  انتخابات  منذ  منصبه  يتوىل 
يواجههام  كبريتني  صعوبتني  عن  تحدث 
يف  سباحة  احواض  وجود  "عدم  اتحاده: 
ودورات  بطوالت  لتنظيم  االتحاد  ترصف 
ودولية  وعربية  محلية  ومسابقات 
تدريبية  ودورات  متارين  القامة  او 
االتحاد  وحرمان  الوطنية،  للمنتخبات 
من مساعدة مالية تقدمها وزارة الشباب 
واملرتبطة   2008 عام  منذ  والرياضة 
التي  لالتحاد  السابقة  االدارية  باللجنة 
من  املمتدة  الفرتة  من  املسؤولية  تولت 
عىل  وحصلت   2008 عام  اىل   2004 عام 
 30 بقيمة  الوزارة  من  مالية  مساعدة 
مليون لرية، ومل تتمكن بعد انتهاء واليتها 
االصول  وفق  مالية  ذمة  براءة  ابراز  من 
رصف  لتربير  به  املعمول  العام  والنظام 

املبلغ". 
وكشف ان االتحاد متكن بعد الجهود التي 
مساعدة  عىل  الحصول  من  رئيسه  بذلها 

عام 2017 بقيمة 40 مليون لرية.
خالل  من  املالية  شؤونه  االتحاد  يسرّي 
االشرتاكات السنوية للنوادي واملساعدات 
االسيوي  االتحادان  سنويا  يوفرها  التي 
اىل   6 من  قيمتها  ترتاوح  والتي  والدويل 
االتحاد  عضوية  بحكم  دوالر  االف   10
لهذين  العموميتني  الجمعيتني  يف  اللبناين 
من  عدد  وعضوية  جهة،  من  االتحادين 
االعضاء يف اللجان الفرعية العاملة ابرزها 
املكتب  يف  رعد  ايب  العام  االمني  عضوية 

عام  من  االسيوي  لالتحاد  التنفيذي 

حوض السباحة الدولي
الدويل 50 مرتا، وعرضه 21 مرتا، وعمقه 1.80 مرت. ويتضمن 8  السباحة  يبلغ طول حوض 
اما  الحوض.  بينها حبال متتد عىل طول  حارات، عرض كل واحدة منها  2.5 مرتين، تفصل 

منصة االنطالق فيرتاوح ارتفاعها بني نصف مرت وثالثة ارباع املرت فوق سطح ماء الحوض.

نصف ساعة يوميا
ساعة  نصف  ملدة  السباحة  مامرسة  ان  عىل  والرياضية  الصحية  والبحوث  الدراسات  تدل 
يوميا تساهم يف خفض ضغط الدم، وتقوية عضالت القلب، وتقليل معدل الكولسرتول يف 

الدم. كام تزيد من كفايات الدورة الدموية. 
السباحة مفيدة جدا للتخلص من السعرات الحرارية )سباحة ملدة ساعة تزيل من  250 اىل 
500 سعرة حرارية(، والضغوط النفسية، وتساعد عىل اسرتخاء الجسم والعقل، وعىل تليني 

العضالت يف الذراعني والساقني والظهر والصدر ورفع الروح املعنوية.

انواع السباحة
• سباحة الصدر، سباحة الظهر، سباحة الفراشة )كلها تقام ملسافة 50، 100 و200 مرت(. 

• السباحة الحرة )يعتمد السباح االسلوب الذي يريد، اما يف سباقات التتابع والفردي املتنوع، 
فيتعني عليه ان يسبح باسلوب مختلف عن اساليب سباحة الصدر والظهر والفراشة(. 

4 سباحني يسبح كل واحد منهم  تتنافس فيها فرق مكونة من  املتنوع  التتابع  • سباقات 
ملسافة 100 مرت. 

• سباقات الفردي املتنوع يقطع السباح مسافة 200 مرت او 400 مرت. ويف سباقات 200 مرت 
متنوع، يسبح املتسابق يف كل 50 مرتا بنوع مختلف، مثل الفراشة او الظهر او الصدر او 

الحرة، يف سباقات 400 مرت متنوع، عىل السباح ان يغري اسلوب سباحته يف كل 100 مرت.

فرضت نفسها في األلعاب األولمبية من الدورة األولى
السباحـة... األعرق واألقدم في حياة اإلنسـان
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2009 اىل عام  2017، وهي ال تكفي 
تغطية مثن بطاقات سفر واقامة البعثات 
او  الخارجية،  واملسابقات  البطوالت  يف 
يرتاوح  الذي  مرتا   25 لحوض  ايجار  بدل 
بني 1000 و1500 دوالر. غالبا ما يتحمل 
كام  االضافية،  املصاريف  االتحاد  رئيس 
رشاء  نصار  الدكتور  توىل  عندما  حصل 
االلكرتونية  والشاشات  اللمس  لوحات 
دوالر  الف   70 زهاء  كلفتها  بلغت  التي 

امرييك. 
من  واالناث  للذكور  منتخبان  لالتحاد 
عنارصهام  اختيار  يتم  االعامر  مختلف 
لبنان يف حويض  نتائج بطولة  اىل  استنادا 
25 و50 مرتا، اضافة اىل السباحني املقيمني 
نواد  كشوف  عىل  واملوقعني  الخارج  يف 

محلية.
للسباحني اللبنانيني ارقام قياسية مسجلة 
محليا، ابرزها للسباح انطوين بربر )مقيم 
ومسجل  االمريكية  املتحدة  الواليات  يف 
نادي مون السال( يف سباق  عىل كشوف 
السباحة الحرة ملسافة 50 مرتا يف حوض 
سباح  اول  وكان  ثانية(،   23.39( مرتا   50
ثانية، اضافة  لبناين يسجل رقام دون 24 
فراشة  50 مرتا  املميز يف سباق  اىل رقمه 
بطولة  اىل  أهله  الذي  ثانية(   24.25(
العام  بودابست  يف  اقيمت  التي  العامل 
املايض. رافقه ادم علوش )مقيم يف فرنسا 
الجزيرة(  نادي  كشوف  عىل  ومسجل 
تأهيليا يف سباق  الذي حقق بدوره رقام 
متكن  كام  ثانية.   54.05 فراشة  مرت   100
سباق  يف  جديد  قيايس  رقم  تسجيل  من 
100 مرت حرة  52.61 ثانية )الرقم السابق  
52.91 لرببر الذي كان اول سباح يسجل 

رقام دون 53 ثانية يف حوض 50 مرتا(.
االوملبي يف  الحوض  انجاز  التأخري يف  عن 
الضبيه الذي يحمل اسم "مسبح الرئيس 
ايب  اكد  االوملبي"،  لحود  اميل  العامد 
السباحة،  اتحاد  اىل طلب  يعود  انه  رعد 
 Myrtha" العاملية  الرشكة  استشارة  بعد 
الدويل منذ  االتحاد  املعتمدة من   "Pool
العامل  بطوالت  كل  القامة     2009 عام 

مسابقات السباحة في االلعاب االوملبية
• السباحة الحرة )100 و200 و400 مرت و1500 مرت للرجال و800 مرت للسيدات(. 

• سباحة الظهر )100 و200 مرت(. 
• سباحة الصدر )100 و200 مرت(. 

• سباحة الفراشة )100 و200 مرت(. 
• الفردي املتنوع )200 و400 مرت(. 

• التتابع الحرة )100X4 مرت للرجال والسيدات( و)200X44 مرت للرجال فقط(، والتتابع 
املتنوع )100X4 مرت(.

االفضل اوملبيا
االمرييك مايكل فيلبس هو افضل سباح يف االلعاب االوملبية. احرز 28 ميدالية )23 ذهبية، 
3 فضيات، ميداليتني برونزيتني( يف اربع دورات اوملبية، كان اخرها يف الربازيل )ريو 2014( 

قبل ان يعلن اعتزاله رسميا.

احواض  يف  االوملبية  االلعاب  ومسابقات 
املواد  عىل  تعديل  اجراء  الرشكة،  اقامتها 
املستعملة يف الحوضني )25 مرتا و50 مرتا( 
للمواصفات  مطابقة  لتكون  ومحيطهام 
الدولية واالوملبية التي تعتمدهام الرشكة. 
مجلس  مبوافقة  االعامل  انتهاء  وربط 
التي تصل  التعديالت  اقرتاح  الوزراء عىل 

كلفتها اىل ما يقارب  450 الف اورو. 
الرشكة  مع  املوقع  العقد  ان  وكشف 
يلزمها  تسليم الحوضني قي مدة اقصاها 
كام  املبلغ.  تسلمها  تاريخ  من  يوما   30
يعينها  خاصة  ادارة  للمسبح  ستكون 
عليها  ويوافق  والرياضة  الشباب  وزير 

مجلس الوزراء. 

االمرييك مايكل فيلبس افضل سباح يف تاريخ االلعاب االوملبية.

املفتش ممتاز حبيب شاهني لدى تقليده امليدالية الذهبية.

فريق االمن العام وصيف بطولة لبنان يف الكونغ - فو. 

11 ميدالية لألمن العام 
في بطولة الكونغ ـ فو

القتالية  االلعاب  يف  العام  لالمن  العامة  املديرية  فريق  حل 
اجريت يف  التي  ساندا   - فو  الكونغ  يف  لبنان  بطولة  يف  وصيفا 
نادي بودا ـ ادما، اثر احرازه 11 ميدالية )3 ذهبيات و7 فضيات 

وبرونزية(. 
وجاءت نتائج العبي فريق االمن العام الذين سبق ان شاركوا يف 

بطولة غرب آسيا يف ايران، عىل الشكل التايل: 
املأمور محمد  املفتش ممتاز حبيب شاهني،  ميدالية ذهبية:   -

ملحم، املأمور صهيب الحسني. 
املفتش  الرسوجي،  نزار  متمرن  ثاين  املفتش  فضية:  ميدالية   -
املفتش  القادري،  محمد  ثالث  املفتش  الصغبيني،  رامي  ثالث 
املفتش  الجويدي،  محمد  ممتاز  املفتش  العلم،  اندرو  ممتاز 

ثالث جورج ملكون، املفتش ثالث الياس حدشيتي. 
- ميدالية برونزية: املأمور جو روحانا.
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عموديًاأفقيًا
-1 احدى اقدم جامعات العامل 

وافضلها – رشاب كحويل ياباين مصنوع 
من االرز املخّمر – دولة عربية -2 
عازف بيانو وفنان انكليزي مشهور 
– بركان يف باناما -3 نهر يف النمسا 

واملجر يصب يف الدانوب – دولة 
افريقية هي افريقيا الجنوبية الغربية 

سابقا – صفة انسان قصري القامة 
-4 تهّيأ للحملة يف الحرب – جامعة 

الجنود – للنفي – للتفسري -5 مدينة 
بلجيكية – ضد نفع – اللباس 

التقليدي يف اليابان -6 جامعة اثنية 
تتواجد اليوم يف املغرب والجزائر 

وليبيا يعرفون بالرببر من مشاهريهم 
العب كرة القدم الفرنيس زين الدين 
زيدان – نهر عىل الحدود بني كوريا 

الشاملية والصني -7 ماركة سيارات – 

ما يتقاضاه املوظف من اجر مقابل 
عمله – غيمة باالجنبية -8 يزيل 

االثر – ما بني املرفق والكف -9 خالف 
خري – من الطيور – مدينة صينية 

عاصمة سيكيانغ قدميا – رجاء -10 
نهر يف روسيا البيضاء بطول 937 كلم 
يصب يف بحر البلطيق – من الطيور – 
سلسلة جبال يف طاجيكستان وقرغيزيا 

-11 طحني – سعة ورخاء وغنى 
– خالف املشوي -12 اضطرم وتلهّب 

– جبل اسباين قرب مدينة برشلونة 
-13 احدى الواليات املتحدة االمريكية 

– صغري الكلب – عّداء باالجنبية 
-14 مدينة لبنانية – معرب – عكسها 

مدينة مرصية – حرف جر -15 رئيس 
وزراء لبناين راحل – املساحة الواسعة 

املنبسطة من االرض بلغة الجغرافيا 

-1 من اشهر الخلفاء العباسيني 
قامت عالقات بينه وبني شارملان 

ملك الفرنج – دولة عربية -2 احدى 
الواليات املتحدة االمريكية – الورقة 

امللك يف لعبة البارصة -3 نّسق ونظم 
غرفته – خالف معنوي – نسبة اىل 

مواطن من بلد افريقي -4 اسم بوذا 
يف الصني – دولة افريقية -5 ماء 
قليل – سقي النبات – ابن نوح 

منه تحّدر الجنس االسود كام جاء 
يف التوراة – عاتبك -6 من الطيور 
الداجنة – عاصمة الشيشان – من 
الحيوانات -7 ملعان الربق يف ايام 

الشتاء او نور ساطع ناتج عن 
آلة التصوير – مادة قاتلة – جرذ 

باالجنبية -8 سيدة باللغة االسبانية 
– احدى اقل الدول االوروبية من 

حيث الكثافة السكانية -9 كان 
طلق الوجه او مبتسم – من اسامء 
الشيطان – نسقي االرض والنباتات 

-10 راحة يدي – تعب واعيا – 
مدينة روسية عىل الفولغا -11 دولة 
اوروبية – اكل الطعام – نعم باللغة 
الروسية -12 والدة – صوت الطفل 

اذا بىك – رتبة عسكرية بحرية رفيعة 
-13 طائر من فصيلة الغرابيات – من 

الحيوانات -14 شخصية خيالية يف 
رواية بوروز اصبحت شعبية بفضل 

السينام والرشائط املصورة هو صديق 
الحيوانات املتوحشة وبطل مغامرات 

غريبة – عائلة شاعر فرنيس راحل 
يعترب رائد الرمزية من شعره "امسية 

اله الريف" -15 من مرسحيات الشاعر 
االنكليزي شكسبري – ضد عز  

املتقاطعة الكلمات 
إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com

مثل في الدائرة

اللعبة  شروط 
هذه اللعبة مكّونة من كرة 

يف داخلها حروف مكررة 
واملطلوب شطب كل حرف 

مكرر ثالث مرات يف كل من 
الخانات ليتبقى لنا يف كل خانة 

أحرف غري مشطوبة تشكل 
الكلامت املطلوبة للوصول 
اىل املثل املأثور من األمثال 

اللبنانية الشعبية

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: 
بطل سباق سيارات فورموال ـ1 عاملي 

راحل

االن بروست – امجد فراح – الونسو 

– اسكاري – العطية – باغريا – بيكيت 

– جراهام هيل – جيم كالرك – جيمس 

هانت – ذوق – روجيه فغايل – رينو 

– رسعة – سبق – ضد – طريق – عز 

– غولف – غر – فانجيو – فورد – فوز 

– فخر – فن – قيادة – قف – لياقة 

– مايكل شوماخر – محمد بن سليم – 

ميكا هاكينن – نييك الودا – نبيل كرم

الضائعة الكلمة 
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متفرقات حروف مبعثرة

ايطاليا  بني  يفصل  صغري  نهر   -1
االمرباطور  زمن  اشتهر  وغاليا 

يوليوس قيرص
2- نسق واسلوب

االيويب  الدين  صالح  رجال  من   -3
مشهورة  احكام  اليه  ُتنسب 

بغرابتها 
4- ُيطلع الغري عىل امر ما

سويرسا  بني  اوروبا  يف  بحرية   -5
وفرنسا

6- ينطلق باكرا
افريقيا  جنوب  دولة  يف  اقليم   -7
عىل املحيط الهندي يشتهر مبناجم 

الفحم واملنغنيز والقصدير
8- جيد من كل يشء

عن  كناية  تونسية  جزيرة   -9
محمية طبيعية نفي اليها الحبيب 
رئيسا  يصبح  ان  قبل  بورقيبة 

للجمهورية
ألجل  حني  اىل  الحرب  وقف   -10

وضع رشوط الصلح
رئيسا  عنّي  ايطايل  كاردينال   -11
امللك  عهد  يف  فرنسا  يف  للوزراء 

لويس الرابع عرش 
12- فرخ الحامم

والولع  الهوى  ورقة  الشوق   -13
الشديد 

14- من نجوم كرة القدم الربازيلية
15- تآزر العامل عىل انجاز املرشوع

16- اعىل جرس يف لبنان

أسماء من التاريخ
19 513 210 614 311 715 412 816

فيلسوف ولغوي لبناين )1605-1664( درس يف 
روما. علّم اللغات السامية يف روما وبيزا وباريس. 

من مؤلفاته "مخترص مقاصد حكمة فالسفة 
العرب". 

 1+10+6+3+4+7 =  ملك جبيل
2+8+9+16 =  جزيرة اندونيسية سياحية

11+13+12+15 =  املأوى املخصص للدجاج
14+5+16+15 =  خالف اصعب

حدث يف مثل هذا الشهر 

يف  سليامن  هيكل  تدمري   :70 آب 
القدس عىل يد االمرباطور الروماين 

تيطس. 

آب 1917: نجاح الثورة البلشفية يف 
روسيا بعد اطاحة الحكم القيرصي.

آب 1945: اليابان تعلن من االذاعة 
استسالمها يف الحرب العاملية الثانية.

آب 1974: الرئيس االمرييك ريتشارد 
اثر  منصبه  من  يستقيل  نيكسون 
فضيحة ووترغيت.                         

معلومات عامة
عام  كثرية. يف كل  ميزات  للثعابني 
يغرّي الثعبان جلده ألن جسمه ينمو 
عىل  الجلد  يضيق  عندما  برسعة. 
الجسم يتخلص الثعبان منه بفعل 
او  باالرض  الجسم  احتكاك هيكل 
لكنها  آذان،  للحية  ليس  الصخور. 
تتحسس بلسانها الذبذبة وارتجاج 
لتشعر  باستمرار  فتمده  االصوات، 
غراما  ان  حولها.  من  يجري  مبا 
تنفثه حية  الذي  السم  واحدا من 
الكوبرا يكفي لقتل عدد كبري من 
االشخاص، ويكفي االنسان مالمسة 

هذا السم ليقع يف غيبوبة.  

طرائف
عندما علم املؤلف املوسيقي االيطايل 
املعجبني  ان  روسيني  جواكينو 
له  اقاموا  الفرنسيني  من  مبوسيقاه 

متثاال، سألهم كم كانت تكلفته؟ 
عندما اجابوه انهم دفعوا حواىل 
مثنا  فرنيس  فرنك  ماليني  عرشة 
له، رصخ قائال: استطيع ان اقف 
حيايت  طوال  التمثال  هذا  مكان 

بنصف هذا املبلغ.

اقوال مأثورة
 "نصيحتي لك ان تتزوج. اذا وجدت 
امرأة صالحة ستكون سعيدا، واذا مل 
تجدها تصبح فيلسوفا".                                                                                                          
   )سقراط(  

 SU DO KU SU DO KU

حلول العدد58 

عموديا
-1 مانويل نوير – مييس -2 ابو العتاهية – ناو -3 رن – مننم – وب 

– يكنه -4 ارز – راد – كنارا -5 كشكش – اسبانيا – ين -6 ادريان 
– يسمك -7 يدل – اقل – فرفور -8 اناتول فرانس -9 ما – سرياكوزا 

– زي -10 ارحمني وطمني – راف -11 مز – جد – راسخ -12 سندان 
– يل – صور – ور -13 ري – ميلتون – نغم -14 اتاي – مرص – مليس 

-15 جول رمييه – تشيليس 

 افقيا
-1 ماراكانا – الرساج -2 ابن رشد – منر – نيتو -3 نو – زكريا احمد 

– ال -4 وان – شيدت – مزامري -5 يلمح – الوسن – ين -6 لعن – ان 
– لييج لوم -7 نتمرس – افروديت -8 وا – ابوقراط – لومه -9 يهودا 

– الكمه – نص -10 ريب – نف – نون – رت -11 يك – ف س ز ي ر 
و ن -12 يناير – ارغيل -13 ينكأ – سفن – رس – ممل -14 سان رميو 

– زاخو – يس -15 يوهان كرويف – رويس 

حل كلمات متقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
-1 حارم -2 شمسية -3 كونييف 
-4 صفاقة -5 حليفة -6 زغاريد 
-7 خزامى -8 جناس -9 اشبيلية 

-10 حامة -11 زنزلخت -12 الريع 
-13 مايل -14 استشعار -15 روبن 

-16 كتامن 

كارل هاينز رومنيغه 

ما يف بامليدان غري حديدان

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
بايرن ميونخ

 SU DO KU SU DO KU

مستوى وسطمستوى صعب

 SU DO KU حل

مستوى سهلمستوى وسطمستوى صعب

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.  

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.
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تصبح  العام،  لالمن  العامة  للمديرية  الرئييس  املبنى  من 
الكتابة عن االمن العام يف عيده الوطني مهمة شاقة بالغة 
التعقيد. شاقة ألن من الصعوبة مبكان ان يكتب املرء ذاته 
الرنجسية متى  او حتى  املباهاة  يقع يف فخ  وعنها يك ال 
اسرتجع محطات عدة حفلت باالنجازات. بالغة التعقيد 
كونها تقع يف منت شؤون مديرية تجمع بالتوازي عنرصي 

االمن واالدارة. كالهام سجال خطوات متقدمة ونوعية.
االحاطة  كيفية  قوامه  اضايف  تحد  هناك  وذاك،  هذا  اىل 
االمن  هي  اساسية  نقطة  عند  وقعت  كلها  بتقاطعات 
العام، تشتمل عىل وظائف وادوار عدة: تنظيم الدخول 
اىل لبنان والخروج منه، اإلحاطة شبه الكاملة وعىل قدر 
الفلسطينيني  الالجئني  شؤون  وترتيب  بتنظيم  االمكانات 
والنازحني السوريني، املهامت اليومية عىل كل املستويات 
وحتى  واالجتامعية  واالقتصادية  والسياسية  االمنية 
انشاء  قانون  عليها  نص  التي  والثقافية  الفنية  املصنفات 
املديرية العامة لالمن العام منذ اعالن دولة لبنان، ناهيك 
ومكافحتها  االرسائيلية  التجسس  لشبكات  بالتصدي 
املجتمع  االرهابية خرق  للتنظيامت  املتكررة  واملحاوالت 

اللبناين وزرع الفنت فيه.
خالل  تحققت  التي  واالنجازات  النجاحات  ليست 
السنوات القليلة املاضية اال جزءا من نجاح مستمر عميق 
طبع سرية املديرية العامة لالمن العام، ومن تعاقبوا عىل 
ادارتها خصوصا يف ظل والية اللواء عباس إبراهيم. هذان 
ـ االنجازات والنجاحات ـ كانا مثرة مثابرة وجهد ومناقبية، 
فلم  االجل.  واملتوسطة  القصرية  الخطط  بوضع  اقـرتنا 
اال  امر  ما من  االرتجال، ألن  يحصل اي يشء من طريق 
كان تكريسا لتفكري عميق، بذلته سائر املكاتب والدوائر 

يف املديرية العامة لالمن العام.
ووفاء  للذات،  تحديا  بكونه  التخطيط  اتسم  ما  غالبا 
الدولة.  حامية  وجوهرهام  الوطنية،  والسياسات  للقسم 
تحته  اندرجت  الذي  العريض  العنوان  االستقرار  فكان 
ثم  لها ومن  التخطيط  تم  التي  والشجون  الشؤون  سائر 
تنفيذها. كان يستحيل ان يكون للدميوقراطية السياسية 
دون  من  وجود  حتى  او  فعالية  اية  الفردية  والحريات 
استقرار امني يكفل للجميع ما نص عليه الدستور. وهذا 

الواقع ينسحب عىل كل القطاعات، فكان التعاون الوثيق 
واملنظم مع سائر املؤسسات االمنية الضامن الذي عرب ـ 

وال يزال يعرب ـ خطوط النار التي تلف لبنان كله.
بناء عليه، اندفعت املديرية العامة لالمن العام يف سائر 
صالحيات  عىل  وبناء  املستويات،  كل  وعىل  االتجاهات، 
دون  للحيلولة  القانون  عليها  نص  ادوار  او  بها  نيطت 
مانعا  لالستقرار،  مثبتا  طودا  وقفت  بل  ال  لبنان.  اهتزاز 
والحروب  االمم  ورصاعات  االقليمية  الحروب  الرتدادات 

املذهبية التي نزلت باالقليم واملنطقة.
القاسية  واملخابراتية  االمنية  الحروب  من  الرغم  عىل 
العام من  والحادة منذ سبع سنوات، مل مينع ذلك االمن 
الخدماتية،  الربامج  وتطوير  االدارية،  بواجباته  القيام 
وتحديث قواعد العمل املؤسسايت التي تستند اىل الكفاية 
ورتباؤه  ضباطه  كان  حني  يف  التقنية،  والقدرات  املهنية 
الهندام  يف  واالرقى  االمثل  النموذج  يقدمون  وافراده 
والتعامل االخالقي واالنساين عند سائر املرافق التي كانوا 
الرضورات  وبحكم  غالبا،  القانون  بحكم  فيها  يتواجدون 

االمنية استثناء.
عمل  صميم  من  هو  نوعه.  من  فريدا  ليس  تحقق  ما 
املديرية ومهامتها املنصوص عليها قانونا. لكن ميزته انه 
دامئا جاء مستبقا ما كان ُيدبر يف الغرف املظلمة ضد لبنان 
واهله واملقيمني، سواء بديبلوماسية خفية او بقوة ضاربة 

صارت مبعث اعتزاز للبلد واهله.
العام سنة   يف السابع والعرشين من آب سيطوي االمن 
اخرى الحقة، ويف جدول  ليدخل  سابقة  كثرية  من سنني 
اعامله تحديات االمن السيرباين بوصفه احد اهم حروب 
العرص الحايل والسنوات التالية. وكام نجح االمن االستباقي 
يف درء االخطار عن لبنان، وحقن دماء ابنائه، فإن ولوج 
االمن السيرباين مبكرا يعني ان االمن العام سيحتفل عىل 

طريقته بعيده املستمر، أال وهو لبنان.
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